
สถานการณ์ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Social 

- การบริการต้องตอบสนอง Gen Me 
- การพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกจิบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับโลก 
- คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจยาสมุนไพรมากขึ้น 
- พบการระบาดของโรคอุบัติใหม่ทกุปีซึ่งอาจออกมาจากห้อง Lab เช่น MERS – COV, Ebola (พ.ศ.2557 – 2558),      

Flu 2009 และปัจจุบัน COVID-19 
- คนไทยหันมาสนใจเรื่องสุขภาพเนน้ทานอาหารสุขภาพมากขึ้น อายยุืนขึ้น เช่น ทานอาหารคลีน 

 
- 7-11 เอาถุงพลาสติกมาเข้าไมโครเวฟ 

 

 

 

 

 

 



- Metabolic Disease จากการบรโิภค/พฤติกรรมบริโภค Fast Food 

 
- ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้ออาหารเสริมความงาม เครื่องสำอาง ผ่านสื่อ Social มากขึ้น 

 
- กระแสนยิมศลัยกรรมมากขึ้นรักสวย รักงาม ต้องผอม ขาว 

- พบว่ามีการทำศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มขึ้นทั่วโลกกว่าร้อยละ 7.4 โดยผู้หญิงอายุ 35-50 ปีเป็นกลุ่มหลัก และมีการ
ผ่าตัดหน้าอกจำนวนสูงที่สุด ตามด้วยการดูดไขมันปรับแต่งรูปร่าง  และศัลยกรรมตา ในขณะที่ในประเทศไทยมีการ
ผ่าตัด ตา และจมูก เป็นจำนวนสูงที่สุด และศัลยกรรมหน้าอกรองลงมา ในจำนวนนี้ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้
ทำศัลยกรรมที่มาจากต่างประเทศสูงที่สุดถึงร้อยละ 33.2 ตามด้วยเม็กซิโก และตุรกี แสดงถึงความนิยมและ
ศักยภาพด้าน Medical Tourism โดยเฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยประเทศไทยเองมีการเติบโตของ Total 
Procedure ถึง มากกว่าร้อยละ 16 ในปี 2019 
แหล่งอ้างอิง International Society of Aesthetic Plastic Surgeons 

- โรคมะเร็งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1ของคน
ไทย โดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี เสียชีวิตวันละ 215 คน หรือ 78,540 คนต่อป ี      
เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 ราย 
แหล่งอ้างอิง https://www.bangkokbiznews.com/ 



- คุณภาพของผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ีหลากหลายมีทั้งผลด/ีผลเสียต่อผู้บรโิภคอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน 
เป็นโรคที่มีอัตราป่วย, เสียชีวิตสูงที่สุดของประเทศ 
แหล่งอ้างอิง กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิต่อ 

- ปัจจุบันนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ในทุกสถาบันการศึกษาลดน้อยลง 
เนื่องจากมองว่าเป็นคณะที่เรียนยาก ทั้งจบแล้วหางานยาก หรือมเีสน้ทางอาชีพค่อนข้างน้อย 
แหล่งอ้างอิง https://www.bangkokbiznews.com 

- ประเทศไทยกำลังจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2565 
อีก     9 ปีถัดไปจะกลายเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper–Aged Society) ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วกว่าญี่ปุ่นร้อยละ 
80 ของประชากรสูงอายุ จะมีรายได้เฉลี่ยต่อปีระดับกลางลงล่าง แต่ค่าใช้จ่ายจะมีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี หรือไม่ต่ำกว่า 350,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งประเด็นปลายเปิดอยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลที่
เชื่อมโยงกับ           ความเจ็บป่วย 
แหล่งอ้างอิง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 
- คนจะเลือกเรียนเกษตรประยุกต์มากข้ึน อนาคตเกษตรกรลงมือทำนอ้ยลงหันใช้เครื่องทุนแรงละรวมกลุ่มเกษตรกร

ทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
แหล่งอ้างอิง https://mgronline.com 

- ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทุกประเดน็ในสังคมไม่ว่าจะเรื่องของสีผวิ เชื้อชาติ เพศ การเมือง และพร้อมจะแบน
ที่ไม่แสดงออกถึงความโปร่งใส ต้องการคนมีจุดยืน ต้องหลอมรวมประเด็นทางจริยธรรมและการลงทุนเข้าไว้ด้วยกัน 
โดย   ทำให้เห็นมากกว่าพูดเฉยๆ 

- ผู้บริโภคที่มีชีวิตสุดยุ่ง เหนื่อยกาย หน่ายใจ ไม่ค่อยมีเวลาต้องการอะไรก็ได้ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเน้นอะไรที่ less-is-
more ในความสำคัญคือผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่ได้สนใจว่าสินค้าราคาถูกเท่าไหร่ แต่สนใจว่าสินค้าตอบโจทย์แค่ไหน 

- การ work from home ได้รับความนิยมมากขึ้นจนหลายบริษัทใหญ่ของโลก ประกาศ WFH ตลอดไปหรือในระยะ
ยาว เพราะพนักงานผ่อนคลายขึ้นและเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมน้อยลง 

- Telemedicine คือ การให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านทางเทคโนโลยีและ  
การสื่อสารแบบ Video conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการ      
ป้องกันโรคโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานท่ี ซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่า โทรเวชกรรม หรือระบบแพทย์ทางไกล 
แหล่งอ้างอิง https://allwellhealthcare.com 
 

https://allwellhealthcare.com/


- สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2554 ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้มี
กฎหมายควบคุมการใช้สารเคมีโดยการงดการนำเข้า/ขึ้นทะเบียนสารเคมีบางประเภทแล้ว แต่ยังคงเหลือตกค้างและ
ใช้งานภายในประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก และสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คาร์โบฟู
ราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น ซึ่งสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย ลาว 
กัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ได้ยกเลิกการใช้หรือไม่รับขึ้นทะเบียน เนื่องจากมีข้อมูลความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ 
แต่ประเทศไทยยังคงมีการนำเข้าอยู่ และปริมาณการนำเข้าในแต่ละปีมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังแผนภูมิ 
แหล่งอ้างอิง กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

- การให้บริการทุก ๆ อย่าง แบบ XaaS (Anything as a Service) คือ การจัดหาบริการต่าง ๆ บนคลาวด์โดยเฉพาะ       
ซึ่งรวบรวมบริการทางธุรกิจและไอทีแบบครบวงจรในรูปแบบของการสมัครสมาชิก (Subscription Basis) การ
ตอบสนองต่อโรคระบาดและความจำเป็นเชิงวิกฤตต่อบริการ Digital ทำให้เกิดแรงกดดันมหาศาลในการปรับปรุง 
Application และโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้ทันสมัย XaaS ให้ทางเลือกในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม ๆ 
ให้ทันสมัย        เพิ่มความสามารถในการปรับขนาดและย่นระยะเวลาในการส่งมอบบริการ Digital ต่าง ๆ 
แหล่งอ้างอิง https://www.posttoday.com 

 
 

https://www.posttoday.com/


- Anywhere Operations เทรนดน์ีเ้กิดขึ้นเพราะโรคโควิด-19 และจะอยู่ต่อไปหลังจากท่ีโรคระบาดครั้งนี้ได้รบัการ
ดูแลรักษาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหน็ได้ว่าธุรกิจทุกอย่างถูกปรับให้เปน็ออนไลน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สถานท่ีทั่วไปอย่าง
ซูเปอร์มาร์เก็ตกจ็ะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามเทรนด์ที่มีการสัมผัสกันน้อยท่ีสุด ใช้ Cashier-Less เหมือนอย่าง 
Amazon Go หรือ Mobile Banking และเป็นสังคมไรเ้งินสดอย่างแท้จริง 
แหล่งอ้างอิง https://www.gqthailand.com 

- ทีมวิจัยและพัฒนาจากบริษัท “นิสิต เซรั่ม” ได้ออกมาแถลงถึงความสำเร็จของผลงานการพัฒนา ที่สามารถสกัด        
เอาเกลือหิมาลายัน (Himalayan Salt) หรือที่รู้จักในชื่อ เกลือชมพู (Pink Salt) มาช่วยในเรื่องของการเพิ่มความ
ขาวใสให้กับผิว 
แหล่งอ้างอิง https://nisitofficial.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปัจจุบันผู ้บริโภคนิยมรับประทานโปรตีนทางเลือกมากขึ้น เนื ่องด้วยความใส่ใจในสุขภาพ และความกังวลต่อ               
 ความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที ่อาจพบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่สัตว์อาจติดมา ทำให้มี
 ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกต่าง ๆ เช่น โปรตีนจากพืช โปรตีนจากแมลง รวมถึงโปรตีนจากจุลินทรีย์กินได้ออกมาวาง
 จำหน่ายจำนวนมากในท้องตลาด 

 แหล่งอ้างอิง https://news.thaipbs.or.th 
 -  วิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนยุคใหม่นั้น เชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกได้ทุกวันเป็นเรือ่งที่เป็นได้ยาก แต่ด้วย

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกพร้อมทานจึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับคนยุคใหม่ ไม่
 จำเป็นที่จะต้องหาทานอาหารที่มีโปรไบโอติกอยู่ทุกวัน 

  แหล่งอ้างอิง https://www.prachachat.net 
 

 

 

 

 

 -     ตลาดเครื่องกรองอากาศมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 2.8 พันล้านบาท เติบโตขึ้นมากถึงร้อยละ 200 ในช่วงต้นของ  
   การเกิดวิกฤต PM2.5 ผู้คนหาซื้อเครื่องกรองอากาศกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดปรากฏการณ์เครื่องกรอง 
   อากาศขาดตลาดโดยปลายปีที่แล้วทุกแบรนด์ได้เร่งทำโปรโมชันโดยเน้นจุดขายด้าน PM2.5 และ ภูมิแพ ้
             แหล่งอ้างอิง https://www.prachachat.net 
 

https://www.gqthailand.com/
https://nisitofficial.com/
https://www.prachachat.net/


       -     แม้วงการแพทย์และวิทยาศาสตร์จะทุ่มเทอย่างมหาศาลให้กับการค้นหาวิธีหยดุยั้งความชรา รวมไปถึงวิทยาการใหม่ 
   เพื่อชะลอวัย หรือแม้แต่ยาวิเศษที่จะช่วยคืนความเป็นหนุ่มสาวให้ แต่ผลการศึกษาล่าสุดจากกลุ่มประชากรขนาด
   ใหญ่ทั่วโลกกลับแจ้งข่าวร้ายว่า เราไม่มีทางจะเอาชนะกระบวนการไปสู่ความชราภาพของร่างกายนี้ได้เลย แม้แต่
   เทคโนโลยีชะลอวัยล้ำสมัยอย่างการฉีดสเต็มเซลล์ หรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าช่วยค้นคว้าในทาง          
   พันธุศาสตร์ ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่อาจจะเข้าแทรกแซงหรือช่วยยับยั้งความแก่ชราได้ เนื่องจากมนุษย์และสัตว์ต่าง   
   มีข้อจำกัดทางชีวภาพ 
       แหล่งอ้างอิง https://www.bbc.com/thai 

 -     นักเดินทางชาวไทยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการกลับมาเดินทางมากกว่านักเดินทางในประเทศอื่นๆ โดย       
    นักเดินทางชาวไทยถึงร้อยละ 68 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประจำราวอาทิตย์ละครั้ง เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก
    เพียงร้อยละ 38 การสำรวจครั้งนี้พบว่า ประสบการณ์ Work from Home ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเลือก
    ทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น โดย 6 ใน 10 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกล่าวว่าเคยมองหาการจองที่พักช่วงวันทำงาน
    เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรือท่ีเรียกว่า Workcation นับเป็นตัวเลขท่ีสูงเป็นอันดับสองของโลก 

       แหล่งอ้างอิง https://www.thairath.co.th 
 -     ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับใบประกาศ Thai Stop 
    COVID (TSD) ด้านสถานประกอบการขนส่งสาธารณะ ประเภทสนามบินที่มีความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค  
    ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีอายุการรับรอง 1 ปี ตั้งแต่วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
    ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565  เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการซักซ้อมแผน เป็นต้น ทั้งนี้ การได้รับ    
    ใบประกาศ TSD ดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นใจในการบริการที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร และผู้ที่    
    มาใช้บริการ ทหญ. 
       แหล่งอ้างอิง https://www.matichon.co.th 

-     การกินผักและผลไม้เป็นประจำให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม โดยแบ่งเป็นผักสุก 3 มื้อ ๆ ละ 2 ทัพพี ผลไมต้าม
  ฤดูกาลวันละ 3-5 ส่วน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปอด เนื่องจากผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและ    
  แร่ธาตุต่างๆ เช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี สังกะสี ซิลิเนียม สารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยสร้างภูมิต้านทานและ
  เสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้สามารถกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผักและผลไม้
  ยังมีสาร ฟลาโวนอยด์ มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ปอดถูกทำลายได ้
 แหล่งอ้างอิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
-  กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี (GEN Z) การตรวจคัดกรองโรคตาในช่วงวัยนี้ โดยเฉพาะก่อนวัย 6 ขวบ มีความจำเป็น  
 อย่างมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้จะยังไม่รู้ว่าการมองเห็นที่ปกติเป็นอย่างไร หากผู้ปกครองไม่ใส่ใจ อาจทำใหเ้กิดปัญหา
 ถาวรได้ เช่น โรคตาขี้เกียจ (Lazy Eye) ซึ่งมักเกิดจากภาวะตาเข และสายตาผิดปกติที่ไม่ไดร้ับการแก้ไข ยิ่งถ้าตาข้าง
 หนึ่งผิดปกติมากกว่าอีกข้างหนึ่ง ก็ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มาก 
 แหล่งอ้างอิง http://www.essilor.co.th 

        -  โซเดียมซลัเฟตพบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย อย่าง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผมสามารถแทรกซึมลงไปในช้ันผิว
 ได้ถึง 5 – 6 มม.ส่งผลใหผ้ิวหนังบางลงจนทำให้สารพิษ อ่ืนๆ สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังจนเกดิอาการแพ้ได ้
 แหล่งอ้างอิง สมาคมส่งเสรมินวัตกรรมด้านสุขภาพ 
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Environment 

- ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ 
- ห้องปฏิบัติการเขม้แข็ง มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองสถานการณ ์
- คณะนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการพลังไอพ่นเพื่อการขับเคลือ่นขององค์การนาซา (NASA) ระบุว่าการปล่อย

ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ตัวสร้างก๊าซโอโซน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสภาพอากาศ ลดลงร้อยละ 15 ท่ัว
โลกระหว่างการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม ่(โควิด-19) โดยในพ้ืนท่ีท้องถิ่นตัวเลขน้ีลงลงสูงถึง
ร้อยละ 50 
แหล่งอ้างอิง https://www.naewna.com 

 -   แหล่งกำเนิด PM2.5 มีหลากหลายมาก เช่น เผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้       
  ที่แจ้ง เคลื่อนเข้าช้ันบรรยากาศปลดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งในช่วงปี 2562-2563 ประเทศไทยเผชิญ       
  กับ“เอลนีโญ” ภยัแล้งอากาศแห้งนานทำให้มีปริมาณฝุ่น PM2.5 มากกว่าทุกป ีทำให้คนไทยต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วม 
  ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไดต้ลอดสังเกตเขื่อนขนาดใหญ่ มีน้ำเข้าเติมเต็มเกือบทุกแห่งมากแล้ว 
 แหล่งอ้างอิง https://www.thairath.co.th/ 
 -    ป่าชายเลนกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น พ้ืนท่ีสีเขียว 
  ถูกน้ำเค็มเข้าท่วม ส่งผลใหต้้นไม้ที่อยู่บริเวณชายฝั่งที่ไมส่ามารถทนความเค็มของน้ำทะเลทำให้มันยืนตน้ตาย และการ    
  ทีม่ันตายทำให้มันไมส่ามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ นอกจากนี้จุลินทรยี์ในดินจะเริ่มย่อยสลายต้นไม้ที่ตาย 
  เหล่านี้ ทำให้เกดิก๊าซเรือนกระจกประเภทอื่นอีกด้วย ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลยันอร์ทแคโรไลนาไดว้ัดปริมาณก๊าซเรือน 
  กระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรสัออกไซด์ (N2O) ที่ปลดปล่อยจากปา่เสื่อมโทรม 5 แห่ง 
  บริเวณคาบสมุทรแอลเบอมารล์-แพมลิโค (Albemarle-Pamlico Peninsula) พบว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ทีม่ีต้นไม้ยืนต้นตาย 
  ปล่อยก๊าซมากท่ีสุด โดย 1 ใน 4 ของก๊าซท่ีปล่อยออกมาเป็นก๊าซเรอืนกระจกถึงแม้ว่าในระยะยาว พ้ืนท่ีชุ่มน้ำนี้จะเป็น 
  สถานท่ีดูดซับคาร์บอนท่ีดี ป่าเสื่อมโทรมเหล่านี้กลับเป็นหนึ่งในแหลง่ผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ทีมนักวิจยักำลังทำความ 
  เข้าใจภาพรวมของการปล่อย และกระจายตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โลก ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการกระทำของมนุษย์  
  กับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ และสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 แหล่งอ้างอิง กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช 
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Technology 

- การนำหุ่นยนตม์าใช้ช่วยในการผ่าตัดเป็นส่วนท่ีก่อให้เห็นภาพการผา่ตัดภายใต้กล้อง ในบริเวณที่ทำการผ่าตัดภายในตัว
ผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ ผู้ช่วยผ่าตัด และพยาบาล ได้มองเห็น 
แหล่งอ้างอิง http://sriphat.med.cmu.ac.th 

 
- พัฒนาหุ่นยนต์มาใช้ในทางการแพทย์และการตรวจวเิคราะห ์
- เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉยัทำให้โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบเองได้ 
- ห้องปฏิบัติการบนชิพ (Lab On Chip) เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อโดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากสมาทโฟน 

แหล่งอ้างอิง หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

- เทคโนโลยีความคดิสู่การกระทำเพือ่ช่วยคนพิการโดยใช้หุ่นยนต์ ช่วยเสรมิสร้างสมรรถภาพคนพิการ เช่น ช่วยในการเดิน
แหล่งอ้างอิง สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ 

http://sriphat.med.cmu.ac.th/


- การพัฒนาประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ทอง เงิน ไทเทเนียม  มาประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์นานับประการ 
อนุภาคนาโนของเงิน เป็นอีกอนุภาคหนึ่งที ่มีบทบาทที่นำ มาพัฒนาแพร่หลาย โดยเริ่มจากการพัฒนาในขบวนการ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม การบรรจุ หีบห่อ การทำความสะอาด เพื่อป้องกันแบคทีเรีย และ อ่ืนๆ 
แหล่งอ้างอิง มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

- วัคซีนป้องกันอัลไซเมอร์ 
แหล่งอ้างอิง เมดิกไทย เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ 

- การผลิตชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
แหล่งอ้างอิง คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine) 
แหล่งอ้างอิง หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและ ฟื้นฟูสุขภาพวิทยาลัยการแพทย์   
บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

- Nanorobots เป็นการสร้างเครื่องมือขนาดจิ๋วเข้าไปซ่อมแซมในระดบัเซลล ์
- การโคลนนิ่งเพื่อการรักษา Therapeutic Cloning 

แหล่งอ้างอิง https://home.kku.ac.th/ 
- เชื้อโรคเกิดจาก Mutation รักษายากกว่าเดิม 
- ไครโอนิกส์ เทคโนโลยีแช่แข็งมนุษย์  

แหล่งอ้างอิงจาก http://ufocia.blogspot.com/2016/07/cryonics.html 

 
 -  การฝากไข่ (Egg Freezing) จะนำไข่สุขภาพดีของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ออกมาจากรังไข่ไปเก็บไว้ในลักษณะของการ    
 แช่แข็งที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส โดยเริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพ อัลตราซาวด์เพื่อดูขนาดและจำนวนของไข่ใน  
 รังไข่ท้ังสองข้าง ประกอบกับเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนก่อนรับยากระตุ้นไข่ ในขั้นตอนการตรวจร่างกายเบื้องต้น 
 แพทย์จะพิจารณาน้ำหนักตัวประกอบ น้ำหนักเกินก็ไม่ดี น้ำหนักน้อยก็ไม่เหมาะ เพื่อให้ได้เซลล์ไข่ที่คุณภาพดีที่สุด    
 หากผลการตรวจดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จะเริ่มกระตุ้นไข่ได้ในรอบเดือนนั้นทันที หากไข่มีจำนวนน้อยหรือระดับ
 ฮอร์โมนมีความผิดปกติ อาจพิจารณาให้ยาบำรุงหรืออาหารเสริมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษา   

แหล่งอ้างอิง https://thestandard.co 
 
 
 

http://ufocia.blogspot.com/2016/07/cryonics.html


 -     ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาพัฒนายาต้านไวรัสโรคโควิด 19 ประสิทธิภาพสูงร้อยละ 99.9 โดยปกติแล้วยาต้านไวรัส
 ชนิดอื่น ๆ เช่น ทามิฟลู (Tamiflu) ซานามิเวียร์ (Zanamivir) และ เรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) จะช่วยลดอาการและ
 ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น แต่ยาตัวใหม่นี้จะตรงเข้าค้นหาและทำลายสารพันธุกรรมของไวรัสโดยตรง ทำให้ไวรัส       
 ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ ยาต้านไวรัสตัวใหม่นี ้ใช้เทคโนโลยีย ับยั ้งการแสดงออกของยีนในระดับอาร์เอ็นเอ                             
 (gene-silencing RNA technology) ที ่ เร ียกว ่า siRNA (small-interfering RNA) เพื ่อโจมตีจ ีโนมหรือข้อม ูลทาง
 พันธุกรรมของไวรัสโดยตรง ทำให้ไวรัสไม่สามารถเพิ ่มจำนวนได้ และยังใช้อนุภาคนาโนไขมันที ่ออกแบบโดย
 มหาวิทยาลัยกริฟฟิธและสถาบันวิจัยซิตีออฟโฮป ส่ง siRNA เข้าไปยังปอดซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการติดเชื้อโดยตรงจาก
 ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Therapy ระบุว่า เมื่อทดสอบในหนูทดลองที่ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2      
 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 พบว่าทำให้หนูมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนูที่รอดชีวิตจะตรวจไม่พบ
 เชื้อไวรัสในปอด ผลจากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า อนุภาคนาโนของ siRNA สามารถพัฒนาเป็นยาเพื่อใช้ในการรักษา
 ผู้ป่วยโรคโควิด 19 และการติดเชื้อไวรัสโคโรนาอื่น ๆ ได้ในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการทำลายจีโนมของไวรัสโดยตรง 

  แหล่งอ้างอิง ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ สพว. อพวช. 
- เซ็นเซอร์ (Sensor) จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งจะช่วยให้สามารถสื่อสารระหว่างเครื่องจักรต่างๆ และผู้คนท่ัวโลกใน

รูปแบบที่แปลกใหมเ่ช่น เซ็นเซอรท์ี่ใช้ในการแข่งกีฬาจะแจ้งเตือนเกีย่วกับการชนกระแทกของนักกีฬา เซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเหนื่อยล้าของพนักงานท่ีอาจเป็นอันตราย ข้อมูลทั้งหมดนีจ้ะถูกเก็บรวบรวมและแปรเปลี่ยนเปน็ข้อมูลเชิงลึกแบบ
เรียลไทม์ โดย AI จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการรายงานข้อมลูเหล่านี้เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดยีิ่งข้ึน 
แหล่งอ้างอิง https://www.marketingoops.com 

- การเปลีย่นอวัยวะเทียมที่เข้ากับรา่งกายโดยไม่ปฏเิสธระบบภูมิคุ้มกนัในร่างกาย 
- การใช้ Antibiotics กับพืชและสัตว์ 

  -  TAP Blood Collection Device by Seventh Sense Biosystems: เป็นนวัตกรรม microneedles ที่ทำให้ผู้ป่วย 
  สามารถเจาะเลือดเองได้จากท่ีบ้าน โดยไม่ต้องเสยีเวลามาที่โรงพยาบาล 
  แหล่งอ้างอิง https://www.disruptignite.com 
 

 

 

 

 

 

 

 



- กระตุ้นสเตม็เซลล์ อีกความกา้วหน้าของวงการแพทย์ บริษัทหน่ึงในเมืองเคมบรดิจ์ของอังกฤษอ้างว่าสามารถทำให้สเต็ม
เซลล์แบ่งตัวได้ในปริมาณมาก และนี่ก็เป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยไีบโอพรินต์ (bioprint) หรือการขึ้นรูปอวัยวะขึ้นมา
ใหม่ซึ่งกำลังมาแรงในแวดวงวิทยาศาสตร ์
แหล่งอ้างอิง https://www.bbc.com 

- บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทย์ชั้นนำ
ระดับโลก สร้างการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว หลังจากนี้ SMD ได้วางแผนขยายการลงทุน ด้านศูนย์ตรวจ
การนอนหลับ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยท่ีจำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยหายใจในขณะนอนหลับเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าภาครัฐ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยได้ง่ายกว่าเดิม 
ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยเร็วขึ้น และถือเป็นการสร้างประโยชน์ไปสู่คนไข้ให้ได้รับ
การรักษาเครื่องมือท่ีทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย 
แหล่งอ้างอิง https://mgronline.com/ 

 
 -     HeartFlow Analysis แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจได้โดยใช้ภาพ CT scan และ
 แพลตฟอร์มนี้ได้รับการยอมรับจาก FDA หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 
 แหล่งอ้างอิง www.disruptignite.com 
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 -     สำนักข่าว Associated Press หรือเอพี รายงานว่าทางการของนครแห่งนี้นำนวัตกรรมสำหรับคนตาบอดมาใช้ที่สถานี
 รถไฟใต้ดิน ถือเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญของเกาหลีใต้ ซึ่งมีคนตาบอด 250,000 คน เทียบกับจำนวนประชากรทั้ง
 ประเทศ 52 ล้านคน สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ที่เมืองปูซาน ที่เรียกว่าระบบ "นากาชิ นารานฮี" ยกระดับ
 บริการให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น 
 แหล่งอ้างอิง https://www.sanook.com 
 -  ประเทศสิงคโปร์เตรียมทดสอบใช้ เครื่องตรวจโควิด-19 ทางลมหายใจ ที่มีช่ือว่า BreFence Go Covid-19 Breath Test 
 System ที่สามารถรู้ผลการติดเช้ือภายใน 1 นาที และมีความแม่นยำสูง 

แหล่งอ้างอิง https://www.aroundonline.com 
 -  การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยเพื่อให้การรักษามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
 กระบวนการรักษาที่ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาตามอาการ การวินิจฉัย เครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งแตกต่างจาการแพทย์      
 แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาเข้าถึงยากและราคาสูง เช่น การตรวจหามะเร็งด้วยวิธีการตัดชิ้นเนื้ออาจถูกแทนที่ด้วยการ   
 ตรวจเลือด การรักษาท่ีช่วยลดขั้นตอนการผ่าตัด หรือการลดการใช้ยาที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
 แหล่งอ้างอิง https://www.tnnthailand.com 
-  สถาบันว ิจ ัยโตโยต้า (Toyota Research Institute: TRI) ได ้เป ิดเผยความคืบหน้าของแผนการพัฒนาหุ ่นยนต์        
 ‘Robo-Selfie’ ที่สามารถอำนวยความสะดวกเจ้าของได้อย่างหลากหลาย ในสภาพแวดล้อมท่ีซับซ้อน แถมยังเซลฟีได้อีก
 ด้วยจุดเด่นของหุ่นยนต์ Robo-Selfie คือการที่ TRI ได้พัฒนาและฝึกให้มันสามารถเข้าใจการทำงานในสภาพแวดล้อมท่ี
 ซับซ้อน ยุ่งเหยิง และจับสิ่งของต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกันได้ด้วยน้ำหนักของแรงกดที่ต่างกันออกไป แถมยังแยกวัตถุ
 ที่มีความโปร่งใสได้ด้วย (เช่น จับแก้ว หรือแก้วกับตุ๊กตา ก็มีระดับแรงกดบีบจับที่ต่างกัน) 
 แหล่งอ้างอิง https://pressroom.toyota.com 
 
 
 
 
 
 
 
-  บริษัท Ao Air พัฒนาหน้ากาก Atmos Faceware มาเป็นตัวช่วยแก้ปัญหามลพิษในอากาศโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5 
 ตัวหน้ากากมาพร้อมฟิลเตอร์ทั้งหมด 4 ตัว ติดตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาของหน้ากาก การใช้งานจะดูดอากาศเขา้ไป
 ทางช่องที่อยู่ใต้หู จากนั้นกรองอากาศปล่อยเข้าไปในหน้ากาก ด้านในจะมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการหายใจของเราให้รู้ด้วย 
 แถมดีไซน์ค่อนข้างล้ำด้านหน้าออกแบบให้โปร่งใสเพื่อให้สามารถมองทะลุ เห็นสีหน้า ความรู้สึกและรอยยิ้มได้ 
 แหล่งอ้างอิง https://www.dailygizmo.tv 
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-  การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 และมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วย เนื้อปอดจะมีพังผืดและแผลเป็น
 เกิดขึ้น ในช่วงแรกระบบการหายใจและสมรรถภาพของปอดนั้นจะยังไม่เป็นปกติทั้งนี้ การบริหารปอดโดยใช้ Triflow 
 ในช่วงฟื้นตัวนั้นก็คือ การเคลื่อนไหวหรือขยับช่วงปอด เพื่อให้เนื้อปอดและถุงลมต่างๆ ค่อยๆ ฟื้นฟูตัวเองกลับมามี
 ความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงการออกกำลังกายเบาๆ เพื่อท่ีจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดังเดิม 
 แหล่งอ้างอิง นพ. พิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์ สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต   
 โรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
 
  

 

 

 

-  ทีมนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ ผลิตวัคซีนใบยา วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้ยาสูบเป็นพืชใน
 การสร้างวัคซีนต้นการผลิตมาจากพืช เมื ่อเกิดการกลายพันธุ ์ของเชื ้อโควิด -19 ในอนาคต ทีมวิจัยสามารถนำ            
 รหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์นั้นๆ มาผลิตเป็นวัคซีนใช้ได้ทันที เหมาะกับการผลิตวัคซีนที่เชื้อไวรัสมีสายพันธุ์ใหม่ๆ 
 ออกมาตลอด ไม่ต้องเสียเวลานำเข้าวัคซีนเฉพาะบางสายพันธุ์จากต่างประเทศ ผลิตโดยทีมวิจัยคนไทย เพื่อคนไทย    
 คาดว่าอาจแล้วเสร็จเริ่มฉีดได้ในต้นปี 2565 
 แหล่งอ้างอิง รศ.ดร.วรญัญู พูลเจรญิ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายเทคโนโลยี และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม 
 จำกัด ให้สัมภาษณ์กับ Nation TV 
- ขวดน้ำอัลคาไล PH8.5 การผสมผสานครั้งแรกของการสร้างไฮโดรเจน และการกรองผลิตน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ
 ร่างกายเหนือกว่าเทคโนโลยีผลิตไฮโดรเจนในท้องตลาด 6 นาที เข้มข้นถึง 1400 ppb ฉีกกฎทุกการกรองอย่างเหนือช้ัน
 แรงดันสองแนวทางสร้างไฮโดรเจนก่อนแล้วค่อยกรอง ผลิตโอโซนโดยไม่กำจัดคลอรีนที่ตกค้างออกหากดื่มเป็นระยะ
 เวลานานอาจเป็นเหตุของโรคต่างๆ 
 แหล่งอ้างอิง https://th.futurelab.zone 
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Economic 

- ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร อาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงท่ีร้อยละ 0.3-1.3 ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.1-2.1 ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 
แหล่งอ้างอิง https://www.efinancethai.com/ 

- เสรมิสร้างรายได้ สุขภาพของประเทศท้ังด้านยา สมุนไพรไทย อาหาร สินค้าพ้ืนเมือง 
- ดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองที่ดีต่อดวงตา การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัช ลูทนี (lutein) และ ซีแซนทีน (zeaxanthin) ป้องกันโรค

ซึ่งอาจจะเกิดต่อดวงตาเราได้ เช่นโรคต้อกระจก โรคจอรับภาพเสื่อม มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้อีกด้วย 
แหล่งอ้างอิง กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

- ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากพืชสมุนไพรมาแรง โควิด-19 ดันคนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น SME ผู้ผลิตยาหม่องสมุนไพร   
แบรนด์ “ช้อนทองมงคล” เผย พลิกวิกฤตเป็นโอกาส รุกตลาดออนไลน์ท้ังไทยและจีน พร้อมขยายตลาดธุรกิจรับจ้างผลติ 
OEM รองรับการเติบโต รัฐพร้อมหนุนไทยเป็นผู้นำการส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ฯ เบอร์ 1 Product Champion 
อาเซียน 
แหล่งอ้างอิง https://www.prachachat.net 

-      แผนรองรับด้านการตลาด ที่ผ่านมาได้จัดทำตลาดกลางโดยทำ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการแพทย์ 
 แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)              
 เป็นโครงการตลาดไท select พืชสมุนไพรสดและเครื ่องเทศสดปลอดภัย มีกำหนดการเปิดตลาดในปลายปี 2564  
 นอกจากนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ยังได้จัดทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ช่ือ   
 DGT Farm กลุ่มสินค้าพืชสมุนไพรมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 
 แหล่งอ้างอิง https://www.thairath.co.th/ 
- กวาซา หรือ กัวซา เป็นการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนจีน เพื่อตรวจสุขภาพ รักษาโรคบางชนิด และบรรเทาอาการ

เจ็บป่วย ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีขึ้น โดยใช้วัสดุขูดที่ผิวหนังตรงบริเวณที่น่าจะเป็นโรค หากผิวหนังเกิด
ผื่นหรือจ้ำ สีแดงจนถึงม่วง ผิวหนังบริเวณนั้นต้องได้รับการรักษาโดยด่วน ซึ่งวิธีนี้มีข้อดี คือ  ฟื้นระบบภูมิต้านทานโรค   
ให้มีความแข็งแรง พร้อมปกป้องและขับโรคร้ายออกจากร่างกาย กระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตภายใต้ผิวหนัง ทำให้
เลือดไหลเวียนไปเลี ้ยงส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากรักษาโรคแล้ว การกวาซาก็สามารถทำกับใบหน้าเพื่อให้ผิว                    
มีความอ่อนเยาว์ ลดรอยเหี่ยวย่นได้ดีอีกด้วย 
แหล่งอ้างอิง https://hdmall.co.th/ 

 

https://www.prachachat.net/
https://www.thairath.co.th/
https://hdmall.co.th/


-    กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ อำเภอแก่งหางแมว จังหวักจันทบุรี ส่งวัตถุดิบตากแห้ง
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับ 2 โรงพยาบาลดัง สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืน ซึ่งเกษตรกรได้เลือกพืช 2 ชนิด 
 ได้แก่ ยางพารา/สมุนไพร โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพร 
 ซึ่งสมุนไพรทุกชนิดเราก็นำข้อมูลการจัดการแบบกลุ่มมารวมกันไว้ อะไรก็ตามที่แพทย์แผนไทยต้องการ เราเองต้องเป็น
 ส่วนหน่ึงในการผลิต เพื่อส่งวัตถุดิบให้กับทางแพทย์แผนไทย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางการแพทย์ต้องการสมุนไพรฟ้าทลายโจร 
 และว่านต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี เท่านั้น แต่เกษตรกรจากจังหวัดในภาคอีสาน ก็ได้มาศึกษาหาความรู้
 จากที่นี่เหมือนกัน เพื่อเป็นการต่อยอดโดยส่วนใหญ่สมุนไพรของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่นี้ได้ส่งวัตถุดิบ สมุนไพรตาก
 แห้ง ไปทีโ่รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

แหล่งอ้างอิง สำนักงานการส่งเสริมเกษตรที่ 3 กรมส่งเสริมการเกษตร 
-  การยาสูบแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่งเสริมการปลูกกัญชงเพื่อเสริมสร้าง
 อาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร กับบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จำกัด และสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ
 เชียงราย-พะเยา เพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ณ สถานีทดลองยาสูบแม้โจ้       
 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 
 แหล่งอ้างอิง https://www.posttoday.com 
-  สารออกฤทธ์ิในวัตถุดิบพืชสมุนไพรจำแนกออกได้หลายประเภทตามโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ อัลคาลอยด์ 
 เป็นกลุ่มสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างประกอบไนโตรเจนในโมเลกุล มักมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเด่นชัด พบเฉพาะในพืช ส่วนใหญ่    
 มีรสขม มักพบในพืชรูปเกลือของกรดอินทรีย์ หรือบางชนิดในรูปกลัยโคไซด์หรือในรูปอิสระ ตัวอย่างพืช เช่น ระย่อมน้อย 
 แสลงใจ ลำโพงขาว ลำโพงกาสลัก พริกไทย ดีปลี ฝิ่น ชา กาแฟ ยาสูบ เป็นต้น มีฤทธิ์ทางเภสัช เช่น ระงับปวด ระงับ
 อาการปวดเกร็ง ทำให้ชา ขับปัสสาวะ 

แหล่งอ้างอิง Thai herbal learning site 
-  เจลและน้ำว่านหางจระเข้ มีประโยชน์ในการรักษาโรคข้อรูมาตอยด์เพราะว่าคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ คุณสมบัติ
 นั้นเหมือนกับยาแก้ปวด ช่วยให้แผลสมานเร็วข้ึนและยังเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์และสารชะลอวัยที่ปลอดภัย 
 แหล่งอ้างอิง https://th.wikihow.com 
-  นักวิจัยนาโนเทคพัฒนาอนุภาคนาโน เป็นตัวช่วยกักเก็บสารสกัดสมุนไพรไทยอย่างบัวบก มังคุด กานพลู ท่ีช่วยลดอักเสบ 
 รอยดำ พร้อมนำส่งสู่ชั้นผิวหนัง ตำรับเวชสำอางสู้สิวนวัตกรรมนี้ ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรและต่อยอดสร้างต้นแบบเจล    
 แต้มสิว พร้อมอยูร่ะหว่างการเสาะหาผูร้ับอนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพื่อต่อยอดในลักษณะของการร่วมวิจยั
 และผลักดันงานวิจัยไทยออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป 
 แหล่งอ้างอิง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikihow.com/


- สมุนไพรรักษาฝ้าด้วย น้ำมันละหุ่งอุดมไปด้วย วิตามินอี ไตรกลีเซอไรด์ ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระใช้   
 มานานหลายศตวรรษ เพื่อประโยชน์ในการรักษารอยฝ้า เอาน้ำมันละหุ่งนวด ทุกวันๆ ฝ้าก็จะจางลงได้แต่ต้องใช้เวลา 
 เมื่อใช้แล้วหน้าชุ่มช้ืนขึ้น ช่วยลดริ้วรอยได้ดี และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย ไม่ทำให้เกิดสิว บางคนนำไปทำ Cleansing Oil 
 เองโดยใช้น้ำมันละหุ่ง แล้วนวดหน้า ล้างเครื่องสำอางได้ดีเลยทีเดียว 
 แหล่งอ้างอิง http://www.herbandherthailand.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.herbandherthailand.com/


Political 

- การอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปี 2564 
แหล่งอ้างอิง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

- การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรบัตัวลดลงร้อยละ 0.5 ในปี 2564 
แหล่งอ้างอิง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

- เศรษฐกิจโลกอาจขยายตัว ร้อยละ 6.0 EU ร้อยละ 4.4 USA ร้อยละ 6.4 จีนร้อยละ 8.4 ไทยร้อยละ 2.2 
แหล่งอ้างอิง https://www.setinvestnow.com/ 

- รายได้ต่อหัวประชากร (GDP) 235,474 บาท/คน/ปี (2564) 
แหล่งอ้างอิงจาก ศูนย์วิจัยและนวตักรรมแรงงานกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

- หนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกรอบประมาณ ร้อยละ 89.0-91.0 ต่อ GDP  
แหล่งอ้างอิงจาก www.kasikornresearch.com 

- ปี2564 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ -0.5 ดุลบัญชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 1.9 ของ GDP 
แหล่งอ้างอิง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

-  เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 1.5 –2.5 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563  
แหล่งอ้างอิงจาก https://www.krungsri.com 

- จำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2563 : 6,691,574 คน เดือนม.ค. – เม.ย.ป ี2564 : 28,701 คน  
แหล่งอ้างอิงจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

- การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 7.3 
แหล่งอ้างอิง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

-    ความขัดแย้งบริเวณชายแดนของเมียนมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในหลายจุด นับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหาร        
ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดย นางออง ซาน ซู จี เมื ่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา การปะทะกันระหว่างกองทัพ     
เมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ทำให้ชาวเมียนมาจำนวนมากต้องพลัดถิ่นฐาน 
และบางส่วนอพยพหนีภัยการสู้รบเข้ามายังฝั่งไทย ผศ.ดร.ดุลยภาค มองว่า "พม่าเป็นเพื่อนบ้านที่ติดประชิดไทยด้วย    
เขตแดนยาวไกลเมื่อเทียบเพื่อนบ้านอื่น ๆ มีความอ่อนไหวเปราะบางทางการเมืองทหาร ความขัดแย้ งหลายมิติ แม้แต่     
เรื่องโรฮิงญาก็กระทบไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยังไม่นับความขัดแย้งตรงพรมแดนไทยพม่าโดยตรง และพื้นท่ีอื่น ๆ ดังนั้น
การสั่นไหวทางการเมืองในพม่าย่อมส่งผลสะเทือนต่อรัฐไทยอยู่แล้ว มีข้อพึงระวังหลายแบบ อาทิ รองรับผู้ลี ้ภัย         
เรื่องกลุ่มติดอาวุธ กองบัญชาการอยู่ติดตะเข็บชายแดน เขาถูกโจมตี แล้วหลบมาฝั่งไทย 

 แหล่งอ้างอิง https://www.bbc.com/thai 
- เปิดตัวการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ผ่านความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS ) เป็นครั้งแรกของโลกที่มี
การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินรายย่อยของ 2 ประเทศ ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประเทศไทย และ
ระบบเพย์นาว (PayNow) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผู้ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการชาวไทยและสิงคโปร์
สามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ในจำนวนไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 25,000 บาท ต่อวัน ผ่านแอปพลิเคชัน
ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลอื่นเหมือนบรกิาร
โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป บริการนี้จะช่วยให้ผู้โอนสามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา
เสมือนกับการโอนเงินภายในประเทศ และใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที เร็วกว่าการโอนเงินระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันซึ่งใช้เวลาเฉลี่ย 1-2 วัน 
แหล่งอ้างอิง https://www.matichon.co.th 

http://www.kasikornresearch.com/
https://www.krungsri.com/


- ภาพรวมตลาดหุ้นไทย คาดดัชนีเคลื่อนไหวปรับตัวลงในระดับ 1,600 – 1,605 จุด จากความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ 
(FTSE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดการใช้มาตรการคิวอี เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งจะกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ และส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ไหลออกจาก
สินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรกต็าม คาดว่าแรงซื้อหุ้นรายตัว อาทิ หุ้นธีมเปดิเมือง หุ้นเข้า FTSE และ SET50 / 100 รอบใหม่
จะช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได ้
แหล่งอ้างอิง https://www.matichon.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  รัฐบาลโจ ไบเดน แบนการลงทุนใน Huawei และบริษัทจีนกว่าอีก 58 แห่ง พบว่ามีการใช้เทคโนโลยีสอดแนมของจีน
 นอกสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสอดแนมนั้น ถูกใช้เพื่ออำนวยความ
 สะดวกในการปราบปรามหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง นับว่าเป็นภัยคุกคามที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ  ขอขยาย
 ขอบเขตของภาวะฉุกเฉินระดับชาติในคำสั่งผู้บรหิาร 13959 เพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นด้วยการยกระดับมาตรการ
 คว่ำบาตรนั้นแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของไบเดน สอดคล้องกับคำสั่งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยหลังจากนี้ 
 บริษัทที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือนักลงทุนทั่วไปจะได้รับอนุญาตให้ขายกองทุนหรือหุ้นในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อแบนภายใน
 ระยะเวลา 1 ปี 

แหล่งอ้างอิง https://www.sanook.com 
 

https://www.matichon.co.th/
https://www.sanook.com/


 -  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่ 23 มิ.ย. นี้จะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ย
 นโยบายที่ร้อยละ 0.50 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะที่แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังคงมีจำกัด เศรษฐกิจไทย
 ยังคงเผชิญความเสี่ยงอย่างมากจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเช้ือยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกบั
 การฉีดวัคซีนจะทำให้อัตราที่เร่งขึ้นถึง 2-3 เท่าตัวจากเดือนก่อนๆท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนอันเป็น
 ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด มาตรการภาครัฐจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในปีน้ี 
 แหล่งอ้างอิง https://www.posttoday.com 
-  ปี 2565 ไทยวางแผนเพื่อเดินตามเป้าโรดแมพการจัดการขยะพลาสติกโดยการลด เลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด ได้แก่      
 กล่องโฟมบรรจุอาหาร, ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง <36 ไมครอน, แก้วพลาสติกแบบบาง <100 ไมครอน และหลอด
 พลาสติก  นำขยะพลาสติก 7 ชนิดมาใช้ใหมร่้อยละ 50 กระทั่งเกิดวิกฤตโควิด-19 กลับเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ โดยเฉพาะ
 สดัส่วนขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.61 และหากดูจำนวนขยะต่อวันพบว่า เมื่อประชาชนต้องทำงานที่บ้านปริมาณ
 ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมากจากปกติร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 25 ของขยะทั่วไปที่เก็บได้ต่อวัน (ขยะทั่วไปเก็บได้วันละ
 ประมาณ 8,800 ตันต่อวัน) 
 แหล่งอ้างอิง มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
-  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้พัฒนา และจัดทำเว็บไซต์ www.aseanaccess.com ซึ่งเป็น 
 free portal website และเป็นเว็บไซต์กลางของ SMEs ทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยรับการสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซตจ์าก
 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (GIZ) ประเทศเยอรมัน โดยเว็บไซต์นี้ถือเป็น online gateway เพื่อเช่ือมโยงการทำ
 การค้าทั้งในอาเซียนและทั่วโลก ยังประโยชน์ให้กับทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์มา  
 ก่อนและที่กำลังจะเข้าสู่การทำธุรกิจระหว่างประเทศก็สามารถได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน ภายในสิ้นปีนี้คาด
 ว่าจะมีผู้ให้บริการรวมถึงผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าและบริการ สมัครสมาชิกประมาณ 600 ราย และในอนาคตได้มีการ
 หารือความร่วมมือกับหน่วยงานสหภาพยุโรป และ EABC (East Asia Business Council) ในการร่วมมือเพื ่อทำ
 โปรแกรมสำหรับช่วยจับคู่ทางธุรกิจ 
 แหล่งอ้างอิง https://www.thansettakij.com 
-  ในการยุติปัญหาวิกฤตการณ์และการสังหารประชาชน หากอาเซียน และองค์กรสหประชาชาติ ไม่แสดงบทบาทในเชิงรุก 
 เชื่อว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะพัฒนาสู่สถานการณ์ในระดับเดียวกับซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน และเวเนซุเอลา เนื่องจาก
 เมียนมามีสภาวะรัฐซ้อนรัฐ การปล่อยให้อยู่ในภาวะรัฐล้มเหลวนานๆ ไม่มีการแก้ไขโดยการแทรกแซงจากองค์กรระหว่าง
 ประเทศเพื่อรักษาสันติภาพ ยุติความรุนแรงและสังหารประชาชน จะก่อให้เกิดคลื่นอพยพของผู้ลี้ภัยจำนวนมาก และ
 ประเทศไทยต้องรับภาระหนักที่สุด 
 แหล่งอ้างอิง https://www.thairath.co.th 
-  กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ (HHS) ของ สหรัฐอเมริกา ระบุโครงการต้านไวรัสเพื่อการระบาดใหญ่ (Antiviral 
 Program for Pandemics) มุ่งพัฒนาและผลิตยาต้านไวรสัโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและ
 รักษาชีวิตประชาชนโดยสร้างแพลตฟอร์มที่ยั ่งยืน เพื่อพัฒนายาต้านไวรัสสำหรับไวรัสชนิดอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิด         
 การระบาดใหญ่ในอนาคตด้วยสำหรับงบประมาณที่ต้องใช้สนับสนุนโครงการดังกล่าว กว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   
 (ราว 9,400 ล้านบาท) ใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังต้องใช้อีกเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์
 สหรัฐ (ราว 31,000 ล้านบาท) เพื่อประเมินระยะก่อนมีอาการและขณะมีอาการของโรค และอีกประมาณ 700 ล้าน       
 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 22,000 ล้านบาท) เพื่อการพัฒนาและการผลิตยาผ่านสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ
 สหรัฐ (NIAID) และองค์การวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางชีวการแพทย์ (BARDA) ของสหรัฐ 
 แหล่งอ้างอิง https://www.cnbc.com 

https://www.posttoday.com/
https://www.thansettakij.com/
https://www.cnbc.com/


-  ราคาบิตคอยน์ ร่วงลง 497 ดอลลาร์ หรือ 1.39% แตะที่ 35,355 ดอลลาร์ ณ เวลา 07.35 น.วันนี้ (21 มิ.ย.) ตามเวลา
 ไทย หลังจากท่ีมีข่าว รัฐบาลจีน สั่งขยายการกวาดล้างเหมืองขุดเงินคริปโตเคอเรนซี ใน มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตก
 เฉียงใต้ของจีน โดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดโครงการขุดเงินคริปโตเคอเรนซีในศูนย์กลางขนาดใหญ่ 
 แหล่งอ้างอิง https://www.thansettakij.com 
-  หุ้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับการนำเข้า ปลูก และสกัดสารจากเมล็ดพันธ์ุกัญชงปรับเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า ตอบรับข่าวเชิงบวก กรณี
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติใบอนุญาตสำหรับภาคเอกชนผู้ยื่นขออนุญาตสกัดสารจากเมล็ดพันธ์ุกัญชง
 และแปรรูปเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์  สำหรับหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากข่าวนี้คือหุ้นที่มีความพร้อมที่จะผลิตแล้ว     
 (First Mover) โดยบริษัทที่พร้อมในการใช้เมล็ดกัญชงและน้ำมันเมล็ดกัญชงในอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ TKN, RS, 
 MEGA และ First Mover ในการใช้สาร CBD ในอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ CBG, RS, ICHI 
 แหล่งอ้างอิง THE STANDARD WEALTH 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SCBS ได้รวบรวมข้อมูลยอดสินเชื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์พบว่าเติบโตระดับต่ำที่ร้อยละ     
 0.4 MoM (Month on Month), เติบโตร้อละ 3.9YoY (Year on Year) และเติบโตร้อยละ 1.7 YTD (Year To Date) 
 โดยมีทิศทางคละเคล้ากันในแต่ละธนาคาร ซึ่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) มีอัตราการเติบแกร่งสุดที่ร้อยละ 1.5 MoM 
 (Month on Month) ส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อภาครัฐและสินเชื่อรายย่อย ตามด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)    
 ที่เติบโตร้อยละ 0.9 MoM (Month on Month) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อ SMEs 
 ขณะที่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) และ บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK) 
 พบว่าสินเช่ือหดตัวลง MoM (Month on Month) และธนาคารอื่นๆ มีสินเช่ือเติบโตเพียงเล็กน้อย 
 แหล่งอ้างอิง สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน 



 
- ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับเพิ่ม หลงัได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันจาก 

ความคืบหน้าในการฉดีวัคซีนโควดิ-19 ทั่วโลกท้ังนี้ตลาดคาดหวังว่า อุปสงค์จะฟื้นตัวสู่ระดับก่อนหน้าการระบาดในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2565  
แหล่งอ้างอิงจาก หน่วยวิเคราะห์สถานการณร์าคาน น้ำมันบมจ. ไทยออยล์ 

 
- ปี2564 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ -0.5 ดุลบัญชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 1.9 ของ GDP 
- เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 1.5 –2.5 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563  

แหล่งอ้างอิงจาก https://www.krungsri.com 
- จำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2563 : 6,691,574 คน เดือนม.ค. – เม.ย.ป ี2564 : 28,701 คน  

แหล่งอ้างอิงจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- ไทยขยับอันดับประเทศท่ีมีการค้ามนุษย์สู่ที่ 2 ดีที่สุดในรอบ 9 ป ี(ร้ายแรงมาก) 

แหล่งอ้างอิง https://workpointtoday.com 
 -  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกจิการพลังงานได้ออกประกาศเปดิรบัซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร(โครงการนำร่อง) จำนวน 50 
 เมกะวัตต์ ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย โดยจะเปิดใหผู้้สนใจเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 2564 นี้ ทางเว็บไซต์ของ
 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค(PEA) กฟภ. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะเป็นแบบการผลิตไฟฟ้าไม่
 เสถียรรวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับซื้อไฟฟ้าจากโรงเรียน สถานศึกษา 
 6 เมกะวัตต์ และโรงพยาบาล 6 เมกะวัตต์ สำหรับการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค (PEA) รับซื้อไฟฟ้าจากโรงเรียน สถานศึกษา14 
 เมกะวัตต์ ,โรงพยาบาล 14 เมกะวัตต์ และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต ์

แหล่งอ้างอิง ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center (ENC) 

 

https://workpointtoday.com/


Legal 

- กฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR 
- ระบบการควบคุมโรค และภัยพื้นที่และกลุม่เป้าหมายพิเศษ ตามมาตรฐาน IHR 2005 (พื้นที่ชายแดน ช่องทางเข้าออก

ระหว่างประเทศ ประชากรต่างด้าว) 
- ระบบการเฝ้าระวัง และสอบสวนโลกและภัยคุกคามด้านสุขภาพ แนวโน้มการระบาดของโรคตดิต่ออุบตัิใหม่ กฎอนามัย

ระหว่างประเทศ (HIR) โดยสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน 
- การใช้สารเคมีกำจดัแมลง ผดิวิธี และ ไม่ขึ้นทะเบียน 
- กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล ประกาศการยกเลิกข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัยภายในที่ร่ม ตั ้งแต่วันอังคาร        

(15 มิ.ย.) เป็นต้นไป หลังมีรายงานยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศลดลง แต่การยกเลิกนี้จะไม่มีผลบังคับใช้สำหรับผู้ 
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ยังไม่หายป่วยในหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย
ระยะยาว และบ้านพักคนชรา 
แหล่งอ้างอิง https://www.thainewsonline.co 

 -  ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ศบค. กำหนดแนวทางบริหารจัดการ
 วัคซีนโควิด-19 จำนวน 6 ข้อ ได้ปลดล็อกอำนาจในการจัดหาวัคซีนให้แก่ รพ.เอกชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น สามารถจัดหา สั่งซื้อวัคซีนซึ่งขึ้นทะเบียนแล้ว ผ่านองค์การเภสัชกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ฯลฯ 
 แหล่งอ้างอิง https://www.pptvhd36.com 

-  กรดเรติโนอิก กรดเรตินอล หรือ กรดวิตามินเอ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาเท่านั้น สำหรับการผลิตครีมต่างๆ ยังนับเป็น    
 สารอันตรายในเครื ่องสำอาง พบได้ในยารักษาสิว ช่วยผลัดเซลล์ผิว หากนำมาใช้เองอาจเกิดอาการผิวหนังลอก          
 เป็นผื่นแดง 
 แหล่งอ้างอิง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

https://www.thainewsonline.co/

