


รู้ไว้...ชุดตรวจโควิด-19
ห้ามซื้อมาใช้เอง 

	 ากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 มีประชาชนบางส่วนที่ม ี
	 ความกังวล	อยากทราบว่า	ตนเองติดเชื้อหรือไม่	จึงหาซ้ือชุดตรวจโควิด-19	 
	 มาตรวจด้วยตนเอง	 ซ่ึงไม่แนะน�าให้ซ้ือมาตรวจ	 เนื่องจากมีข้อจ�ากัด 
ในการเก็บตัวอย่างและการแปลผลที่อาจผิดพลาดหรือเข้าใจผิดได	้
	 ชุดตรวจโควิด-19	 จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขออนุญาตจากส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 โดยชุดตรวจโควิด-19	 มีทั้งชนิดตรวจหา 
เชื้อไวรัสโควิด-19	 จากสารพันธุกรรมหรือแอนติเจน	 และชนิดตรวจหาภูมิคุ ้มกัน	 
โดยการข้ึนทะเบียนขออนุญาตชุดตรวจโควิด-19	 อย.	 ได้ออกกฎหมายและระเบียบ
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ผลิต/น�าเข้า	 สามารถขึ้นทะเบียนและจ�าหน่าย 
ให้เฉพาะสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/คลินิกเวชกรรม/คลินิกเทคนิคการแพทย	์ 
โดยมีการปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตต้ังแต่การจดทะเบียนสถานที่	 จนถึงขั้นตอน
การประเมินเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย์	ซ่ึงต้องประเมินประสิทธิภาพร่วมกับผลทดสอบ
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้เชี่ยวชาญภายนอก	เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้เข ้าถึงเคร่ืองมือแพทย์ที่มีคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และความปลอดภัย	 ปัจจุบัน	 
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(16	 กุมภาพันธ์	 2564)	 มีผู้ยื่นขอประเมินทั้งหมด	 168	 รายการ	 ผ่านเกณฑ์การประเมิน	 129	 รายการ	 ประกอบด้วย	 
ชุดตรวจแบบตรวจหาสารพันธุกรรม	 จ�านวน	 82	 รายการ	 แบบตรวจหาแอนติเจน	 จ�านวน	 5	 รายการ	 และแบบตรวจหา
ภูมิคุ้มกัน	 จ�านวน	 42	 รายการ	 ส�าหรับหน่วยงานสาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการซื้อชุดตรวจโควิด-19	 
ที่ได้รับการอนุญาตจาก	อย.	สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์	อย.	www.fda.moph.go.th

ข้อควรรู้ และพึงระวัง...เกี่ยวกับชุดตรวจโควิด-19
	 ชุดตรวจโควิด-19	 แบบชนิดตรวจหาภูมิคุ้มกัน	 เป็นการตรวจจากตัวอย่างเลือด	 เหมาะส�าหรับการตรวจเพื่อเป็น
ข้อมูลว่าร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากท่ีได้รับเชื้อหรือไม่	แต่บอกไม่ได้ว่า	อยู่ระหว่างการติดเชื้อหรือไม่	เมื่อติดเชื้อ
ในช่วงแรกร่างกายจะยังไม่ได้สร้างภูมิคุ ้มกันและเมื่อเกิดภูมิคุ ้มกันแล้วจะอยู ่ในระยะหนึ่งแม้การติดเชื้อจะหายแล้ว	 
กรณีต้องการตรวจการติดเชื้อโควิด-19	 โดยการตรวจหาเชื้อโดยตรง	 ต้องใช้วิธีการตรวจหาสารพันธุกรรม	 หรือตรวจหา
โปรตีนผ่านตัวอย่างเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก	 ซึ่งขณะน้ีวิธีการตรวจที่ให้ผลแม่นย�าที่สุด	 คือ	 การตรวจหาสารพันธุกรรมด้วย 
วิธี	RT-PCR	สามารถยืนยันได้ว่าติดเชื้อจริงหรือไม่	
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	 ท้ังนี้	 ไม่ว่าจะเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19	 หรือตรวจหาภูมิคุ ้มกัน	 ต้องท�าโดยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขเท่านั้น	 ห้ามประชาชนใช้ด้วยตนเอง	 เน่ืองจากมีข้อควรระวังหลายประการ	 เช่น	 การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ 
หลังโพรงจมูกเพ่ือตรวจหาเชื้อ	 ต้องท�าโดยผู ้ประกอบวิชาชีพท่ีผ่านการฝึกอบรม	 หากเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้องจะตรวจ 
ไม่พบเช้ือ	ส่วนการใช้ชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน	กรณีได้ผลลบแสดงว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน	อาจเกิดการแปลผลผิดว่าไม่ได้ติดเชื้อ	ทั้งที่
ความจริงแล้วร่างกายอาจได้รับเชื้อแต่ยังไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกัน	หากจะใช้บริการศูนย์สุขภาพที่โฆษณาให้บริการตรวจคัดกรอง
นอกสถานที่	ควรท�าความเข้าใจวิธีการตรวจว่าเป็นชนิดใด	และเลือกตรวจกับศูนย์การแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ	เพื่อความ
มั่นใจว่าจะได้รับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจริง	
	 ส�าหรับประชาชนท่ีคิดว่าตนเองเป็นผู้ท่ีมีความเสี่ยง	เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด	หรือประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีระบาด	หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสงสัย	ผู้ป่วยยืนยัน	หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน	มีอาการระบบทางเดินหายใจ	 ไอ	มีน�้ามูก	 เจ็บคอ	หายใจเหนื่อยหอบ	จมูกไม่ได้กลิ่น	ลิ้นไม่รับรส	
ต้องได้รับการตรวจยืนยัน	โดยใช้ชุดตรวจหาสารพันธุกรรม	ประเภท	RT-PCR	เท่านั้น	เพ่ือยืนยันผลและเข้าสู่ระบบการรักษา
อย่างรวดเร็วต่อไป	

ความแม่นย�า

RT-PCR  แม่นย�าที่สุด

เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข

ห้ามประชาชนใช้ด้วยตนเอง
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6 ต้น ที่โนนมาลัย
โมเดลกญัชา

	 มปีระชาชนให้ความสนใจและสอบถามกนัเข้ามามากส�าหรับ
การปลูกกัญชา	 6	 ต้น	 ว่าปลูกได้เมื่อไร	 และน�าไปใช้ประโยชน ์
อะไรได้บ้าง	Smart	Health	จึงขอน�าโมเดลต้นแบบ“กัญชา	6	ต้น
ที่โนนมาลัย”	จ.บุรีรัมย์	มาเล่าสู่กันฟัง	เพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้น
 กัญชา 6 ต้น มีที่มาอย่างไร.... 
	 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับที่	 7)	 พ.ศ.	 2562	 
เปิดโอกาสให้สามารถน�ากญัชามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์
หรือการศึกษาวิจัยได้	 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	
ระบช่ืุอยาเสพติดให้โทษในประเภท	5	ได้เปิดให้ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	การศกึษาวจิยั	และการผลติผลติภณัฑ์

สขุภาพจากส่วนของกญัชาและกญัชงได้	กรณตัีวอย่างโครงการน�าร่องของ	รพ.สต.บ้านโนนมาลยั	อ.คูเมอืง	จ.บรีุรมัย์	ซึง่เกิดจาก
การรวมกลุ่มของเกษตรกรบ้านโนนมาลัย	 จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรโนนมาลัย	 เพื่อด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือ 
และก�ากบัดแูลของหน่วยงานรฐั	เพือ่ปลกูกญัชาในพืน้ทีบ้่านของสมาชกิวสิาหกจิชมุชน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งผลผลติกัญชา
ทีไ่ด้ให้กับ	รพ.สต.	เพือ่ให้แพทย์แผนไทยใช้ปรงุยาเฉพาะรายในการดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง	(Palliative	care)	ในชุมชน	
และส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมือง	ซึ่งมีโรงงานผลิตยา	ที่ได้มาตรฐาน	WHO	GMP	เพื่อผลิตต�ารับยาจากกัญชาต่อไป
	 การปลูกกัญชา	6	ต้น	สามารถด�าเนินการได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน	ซึ่งเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัย	 ต้องขอรับใบอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	 โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ	ทั้งนี้	เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันเป็นวสิาหกิจชมุชน	และร่วมกับหน่วยงานรฐัในการ
ขออนุญาตปลูก	 ซ่ึงผู้ขอรับอนุญาตต้องจัดเตรียมสถานที่ตามแนวทางที่ก�าหนด	 ส�าหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการปลูก
กัญชา	 6	 ต้น	 คือ	 ผลผลิตกัญชาท่ีได้จากการปลูกสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	 พัฒนาผลิตภัณฑ	์ สร้างรายได้ให้
เกษตรกร	โดยส่วนของช่อดอกกญัชายงัคงจัดเป็นยาเสพตดิ	สามารถจ�าหน่ายเป็นวตัถดุบิให้กบัหน่วยงานทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ผลิต
ยาเสพติดให้โทษในประเภท	 5	 เพื่อน�าไปผลิตเป็นต�ารับยากัญชาส�าหรับกระจายให้กับสถานพยาบาล	หรือน�าไปปรุงต�ารับ 
ยาแผนไทยโดยแพทย์แผนไทย	 เพื่อจ่ายให้กับคนไข้ใน	 รพ.สต.	 ในขณะที่ส่วนอื่นของกัญชาที่ได้รับการยกเว้น	 ไม่จัดเป็น	 
ยาเสพติด	เช่น	ใบ	ราก	กิ่ง	ก้าน	ล�าต้น	สามารถจ�าหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการอื่น	หรือน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อื่น	ๆ	เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 โครงการปลูกกัญชา	 6	 ต้น	 มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัย	 เพ่ือเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลออกสู่ 
นอกระบบและน�ากญัชาออกไปใช้ในทางทีผ่ดิ	ทัง้นี	้ผู้รับอนญุาตปลูกต้องรายงานตามกฎหมายเกีย่วกบัการปลูกและการจ�าหน่าย
ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบติดตามต่อไป	 ซึ่งโครงการนี้จะส่งผลให้เกิด 
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในชุมชนของประเทศ	สร้างรายได้จากการปลูกกัญชา	 และลดรายจ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน	

ที่มา : กองควบคุมวัตถุเสพติด
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โดย ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์

พัฒนาวคัซีนโปลโิอใหม่ 
ก�าราบโรคอมัพาต

	 หลายทศวรรษของการรณรงค์ฉีดวัคซีนจ�านวนมากที่ช่วยชีวิตเด็ก	ๆ	จากการเป็นอัมพาตด้วยโรคโปลิโอหลายล้านคน	
ทั่วโลก	 คนส่วนใหญ่ที่ติดเช้ือไวรัสโปลิโอจะไม่รู้สึกป่วย	 ในขณะที่บางคนมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	 แต่ประมาณ	 1	 ใน	 
200	คน	กลายเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต	 ท่ีผ่านมาไวรัสโปลิโอในป่าท�าให้เด็กเป็นอัมพาตมากกว่า	1,000	คน	 ในแต่ละวัน 
จึงมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวาง	ไวรัสโปลิโอไวรัสป่า	2	ใน	3	ชนิด	ส่วนใหญ่ถูกก�าจัดให้หมดไปมีเพียงโรคโปลิโอ
ไวรัสชนิดที่	 1	 เท่านั้น	 ที่ยังคงอยู่	 ข้อดีอย่างมากของวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานชนิดใหม่ซึ่งท�าจากเชื้อไวรัสโปลิโอที่ยัง 
มีชีวิตอยู่แต่อ่อนแอลง	ไม่เพียงแต่ป้องกันโรคอัมพาตเท่านั้น	แต่ยังสามารถหยุดยั้งไวรัสโปลิโอจากการแพร่กระจายในชุมชน
ได้อีกด้วย	
	 ปัจจุบันการให้วัคซีนซึ่งใช้วัคซีนชนิดรับประทาน 
ของโปลิโอไวรัสเปลี่ยนมาใช้สูตรที่มีเพียงประเภทที่	1	และ	3	
ดังนั้น	 การแสวงหาวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอไวรัสชนิดที่	 2	
ชนิดใหม่และได้รับการปรับปรุง	 ซึ่งเป็นวัคซีนที่ยังคงรักษา
ส่วนที่ดีของเดิมไว้	แต่ด้วยการปรับแต่งเพื่อพยายามป้องกัน
การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมท่ีมีปัญหา	
	 นักวิจัยได้มีการแก้ไขไวรัสวัคซีนชนิดท่ี	2	ดัดแปลง
ส่วนหนึ่งของค�าสั่งทางพันธุกรรมของไวรัส	 หรือจีโนมเพ่ือ
ท�าให้ไวรัสมีโอกาสน้อยที่จะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงความ
สามารถในการก่อให้เกิดโรค	 ปกติแล้วไวรัสโปลิโอสามารถ
สลับช้ินส่วนของจีโนมกับไวรัสท่ีเกี่ยวข้อง	เรียกว่า	เอนเทอโรไวรัส	ดังนั้น	นักวิจัยจึงย้ายส่วนทางพันธุกรรมที่ไวรัสต้องการ
เพือ่สร้างส�าเนาของตวัเองให้ใกล้เคยีงกบัการปรบัเปล่ียน	ด้วยวธินีีห้ากไวรัสวคัซีนสามารถทิง้การดัดแปลงนัน้โดยการแลกเปลีย่น
ได้	ก็จะสูญเสียตัวอักษรทางพันธุกรรมท่ีจ�าเป็นนี้ไปด้วยและตายไปในที่สุด	ทีมนักวิจัยได้ปรับแต่งด้วยเอนไซม์ที่ไวรัส	RNA	
รวมทั้งโปลิโอไวรัสใช้เพื่อช่วยในการจ�าลองตัวเอง	ซ่ึงสามารถน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้มากมาย	
	 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าปลอดภัยและให้การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่คล้ายคลึง
กับวัคซีนเดิมในทารกและเด็ก	 ความหวังคือ	 การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถยุติการระบาดที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องสร้างใหม	่
นอกจากน้ี	ยังต้องให้ความส�าคัญในเรื่องของความครอบคลุมของการได้รับการฉีดวัคซีนอีกด้วย	

บรรณานุกรม
Aimee	Cunningham.	(2021). A new polio vaccine joins the fight to vanquish the paralyzing disease.	สืบค้นเมื่อ	 
	 22	กุมภาพันธ์	2564.	จาก	https://www.sciencenews.org/article/new-polio-vaccine-eradicate-paralyzingdisease- 
	 outbreaks
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โดย จิตรา เอือ้จติรบ�ารงุ / เกศิน ีใจปลืม้ 

เช็กให้ชัวร์ 
ก่อนที่จะแชร์ 

วัคซีนปอดอักเสบป้องกัน
การตดิโรคโควดิ-19 ได ้จรงิหรอื?

กับกลุ ่มที่มีความเสี่ยงตามล�าดับก่อน – หลัง ดังนั้น 

ระหว่างการรอวัคซีนสิ่งที่ทุกคนสามารถท�าได้และควร

ท�าให้เป็นปกติในชีวิตประจ�าวันคือ การเว้นระยะห่างทาง

สังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รับประทานอาหาร

ปรุงสุก สะอาด เพียงวิธีง่าย ๆ  เท่าน้ี ก็สามารถช่วยลดการ

แพร่กระจาย และลดความเสี่ยงของการติดโรคโควิด - 19 

ได้แล้วค่ะ

	 อย่างที่ทราบโดยทั่วกันว่า	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID	-	19)	เป็นสาเหตุท�าให้เกิดความผิดปกติกับ 

ทางเดินหายใจ	 ท�าให้ปอดอักเสบและรุนแรงที่สุดคือท�าให้

เสียชีวิตได้	 หลายคนจึงพยายามแสวงหาวิธีป้องกันตัวเอง 

เพื่อไม่ให้ติดเชื้อร้ายดังกล่าว	 ทั้งการล้างมือด้วยน�้าและสบู	่

การล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล	 และการสวมใส่

หน้ากากอนามัย	ท้ังนี้	วิธีป้องกันท่ีถือว่าเป็นความหวังล่าสุด

ของคนไทยคือ	 วัคซีน	 จึงเกิดค�าถามท่ีว่า	 “หากใช้วัคซีน 

ปอดอักเสบจะสามารถป้องกันการติดโรคโควิด - 19 ได้ 

จริงหรือไม่?” ซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนั้น	 มาติดตาม

ไปพร้อม	ๆ	กันที่นี่เลยค่ะ

 “วัคซนี”	ถอืเป็นวธิหีน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง	 ๆ	 แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้วัคซีน 

ปอดอักเสบจะสามารถป้องกนัการตดิโรคโควดิ	-	19	ได้หรอืไม่?	

ค�าตอบคือ ไม่จริง เพราะการใช้วัคซีนป้องกันโรคต้องเป็น

วัคซีนที่ผลิตขึ้นจ�าเพาะกับเชื้อนั้น ๆ 	โดยวัคซีนปอดอักเสบ

จะมีผลป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อท่ีจ�าเพาะต่อ

วัคซีนนั้น	 ไม่สามารถป้องกันปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อชนิด

อื่นได้	 และไม่แนะน�าให้ฉีดวัคซีนปอดอักเสบเพื่อหวังผลใน

การป้องกันการติดโรคโควิด	–	19	นะคะ

 ขณะน้ีวัคซีนส�าหรับใช้ป้องกันโรคโควิด – 19 

ก�าลังทยอยน�าเข้ามาแล้ว และจะมีการจัดสรรเพ่ือฉีดให้
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เลขาธิการ ฯ อย. ให้สมัภาษณ์
เรือ่งกฎกระทรวงกัญชง

อย. รว่มกบัต�ารวจ บก.ปคบ.
แถลงข่าวจบัครมีเถือ่นรายใหญ่

อย. รว่มกบัต�ารวจ บก.ปคบ.
แถลงข่าวจบัยาท�าแทง้เถือ่น

นพ. ไพศาล ดัน่คุ้ม เลขาธกิารฯ อย. ให้สมัภาษณ์สือ่มวลชนในเรือ่งกฎกระทรวงฉบับใหม่	
เกี่ยวกับกัญชง	ช่อง	TNN,	Workpoint	TV	เมื่อวันที่	29	มกราคม	2564	และช่อง	9	
MCOT	HD	เม่ือวันท่ี	1	กุมภาพันธ์	2564	ณ	อาคาร	1	ชั้น	2	ตึก	อย.

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ อย. ร่วมกับ	
พ.ต.อ.ศรีศกัด์ิ	คมัภรีญาณ	รอง	ผบก.ปคบ.	และ	พ.ต.อ.เนติ	
วงษ์กุหลาบ	 ผกก.4	 บก.ปคบ.	 แถลงข่าวจับครีมเถื่อน 
รายใหญ่	 ณ	 กองบัญชาการปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับการคุ ้มครองผู ้บริโภค	 เมื่อวันที่ 	 4	
กุมภาพันธ์	2564

ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการฯ อย.	 ร่วมกับ	
พล.ต.ท.เพิ่มพูน	ชิดชอบ	ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาต	ิ
และ	พล.ต.ต.ณฐัศักดิ	์เชาวนาศยั	ผบก.	บก.ปคบ.	แถลงข่าว	
จับยาท�าแท้งเถื่อนผ่านทางส่ือทวิตเตอร์	ณ	กองบัญชาการ
ปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค	เม่ือวันที่	19	กุมภาพันธ์	2564



สวสัดีค่ะทกุท่าน พบกับ Smart Reward ประจ�าเดอืนมนีาคม 
2564 ฉบบันี ้เรามาประกาศรายชือ่ ผูโ้ชคดปีระจ�าเดอืนมกราคม 
2564 กนัค่ะ จะเป็นใครกนับ้างไปตดิตามกันได้เลยค่ะ 

วัตถุประสงค์ Smart Life by อย.
	 1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสารและการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของส�านักงาน 
	 	 คณะกรรมการอาหารและยา	
	 2.	เพือ่เผยแพร่กจิกรรมความเคลือ่นไหว	รวมทัง้ผลงานเด่นเกีย่วกบังานคุม้ครอง 
	 	 ผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		
	 3.	เพือ่เป็นสือ่กลางให้แก่เครอืข่ายงานคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านผลติภัณฑ์สขุภาพ 
	 	 ในการถ่ายทอดประสบการณ์และการด�าเนินงาน
	 4.	เพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้	รวมถึงแง่คิดที่น่าสนใจ

บรรณาธิการบริหาร	:	
	 นพ.	ไพศาล	ดั่นคุ้ม	
ท่ีปรกึษา	:	 
	 ภก.	มรกต	จรูญวรรธนะ	
บรรณาธิการ : 
	 ภก.	เลิศชาย	เลิศวุฒิ

สถานที่ติดต่อ 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
โทรศพัท์	0	2590	7117,	0	2590	7123	
โทรสาร	0	2591	8474
e-mail	:	smartlife@fda.moph.go.th	
พมิพ์ที ่บรษิทั	ทเีอส	อนิเตอร์พริน้ท์	จ�ากดั

อย่าลืมติดตาม Smart Reward กันนะคะ ^^

รีบส่งค�าตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ 
smartlife@fda.moph.go.th 

ผู้โชคดีจะได้รับ กระเป๋าใส่สมุดโน๊ต อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จ�านวน 
10 รางวลั และ พวงกญุแจ อย. ควอลติี ้อวอรด์ จ�านวน 10 รางวลั 

โดย กรกมล พิพัฒนภ์มูิ

ผู้โชคดีฉบับเดือนมกราคม 2564
กระเป๋า อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 

	 1.	 คุณเจตสุภา		 กีรติขจร	
	 2.	 คุณณัฐฐานันท์		 ปั้นสุวรรณ
	 3.	 คุณบุญทิพย์		 คงทอง	
	 4.	 คุณจุฬาลักษณ์		 นิพนธ์แก้ว
	 5.	 คุณดารุณี		 จิตประสาน	
	 6.	 คุณสินีนุช		 รงศิริกุล
	 7.	 คุณกมลชนก	 ประทีปสุขทน
	 8.	 คุณธนัฐกาญจน์		พันธ์มัฆวาฬ
	 9.	 คุณกิตตินันท์		 ธรรมวันนา
	10.	 คุณวิภารัตน์		 ศรีสวัสดิ	์
	11.	 คุณจันทรา		 รอดอยู่
	12.	 คุณวสุ		 รงศิริกุล
	13.	 คุณบุญสม		 สาหา
	14.	 คุณพงศ์อิทธ์ิ		 ชัยจงเจริญ	
	15.	 คุณรัฐภูมิ		 วชิรพาหุ

เฉลยค�าตอบประจ�าเดือนมกราคม 2564
1. ค�าถาม ส่วนใดของพืชกัญชา กัญชง ที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด
 เฉลย 1.	ใบกัญชา	กัญชง	2.	สารสกัด	CBD	ที่มีปริมาณ	THC	ไม่เกิน	0.2	%	
โดยน�้าหนัก	3.	เมล็ดกัญชง	น�้ามันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง	4.	กากที่เหลือ
จากการสกัด	ทั้งจากการสกัดกัญชาหรือกัญชง	ที่มีปริมาณ	THC	ไม่เกิน	0.2	%	
โดยน�้าหนัก	5.	กิ่งก้าน	ราก	เปลือก	ล�าต้น	เส้นใย	ถ้าเป็นสิ่งที่ได้จากการปลูก/
ผลิตในประเทศจะได้รับการยกเว้น	ให้ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ	ไม่ต้องด�าเนินการ	
อย่างยาเสพติด	หากน�าเข้า	จะต้องขออนุญาตเป็นยาเสพติด	ยกเว้นเปลือกแห้ง	
แกนล�าต้นแห้ง	เส้นใยแห้ง	สามารถน�าเข้าได้โดยไม่เป็นยาเสพติด
2. ค�าถาม การยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ต้องมาขออนุญาตที่ใด
 เฉลย กัญชา	การผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	จ�าหน่าย	ครอบครอง	สามารถยื่นได้ที่	
อย.	ส่วนกัญชง	กรณีผลิต	จ�าหน่าย	ครอบครอง	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	ยื่น
ได้ที่	อย.	พื้นที่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	กรณีการน�าเข้า	
ส่งออกกัญชง	สามารถยื่นได้ที่	อย.

ส�าหรับค�าถามชิงรางวัลในฉบับนี้ก็คือ
1.	วิธีการตรวจการติดเชื้อโควิด-19	 วิธีที่ให้ผลตรวจที่แม่นย�าท่ีสุด	 คือวิธีการ 
	 ตรวจแบบใด	ด้วยวิธีใด
2.	มีผู้มายื่นขอประเมินชุดตรวจโควิด-19	 ทั้งหมด	 กี่รายการ	 โดยผ่านเกณฑ์ 
	 การประเมินกี่รายการ	ประกอบด้วยชุดตรวจแบบใดบ้าง

อย่าลืมส่งค�าตอบกันมาเยอะ ๆ นะคะ 
หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 30 เมษายน 2564


