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 ทันทีที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 

แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (เอทีเค) เพื่อตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ในคนไทย ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม

เสี่ยง โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อย ออกอาการวิตกกังวลว่า จะ

มีปัญญาซื้อชุดตรวจท่ีว่านี้หรือไม่ เพราะเกือบท้ังหมดต้องนำเข้า 

และราคาแพงแน่นอน จึงมีเสียงเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ “คุมราคาขาย” เอทีเค เหมือน

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และใช้มาตรการกำกับดูแล ไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก็ได้สั่งการให้กระทรวง

พาณิชย์กำกับดูแลเช่นกัน ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์ นัดประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานหลักที่ดูแลสินค้าด้านการแพทย์ทั้งหมด เพื่อหาแนวทางกำกับดูแลเอทีเคให้เกิดความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้เอทีเคที่จะวางขายในท้องตลาด ต้องขึ้นทะเบียนกับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน เพื่อที่ อย.จะได้ตรวจสอบมาตรฐานความ

ปลอดภัย และประสิทธิภาพ อีกทั้งยังกำหนดให้ขายเฉพาะที่สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล , 

คลินิกเวชกรรม หรือเทคนิคการแพทย์ และร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรประจำ เพราะจะ

ได้ให้คำแนะนำการใช้งานได้ การขายในแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ รวมถึงการขายผ่านออนไลน์

ถือว่าผิดกฎหมาย 

  ส่วนกระทรวงพาณิชย์ แม ้ย ืนยันมาตลอดว่า ไม่

สามารถ “คุมราคา” เอทีเคแบบราคาเดียวในทุกยี่ห้อเหมือน

หน้ากากอนามัยได้ เพราะเอทีเคมีความหลากหลายของ

คุณภาพ ขนาด ชนิดของน้ำยา ฯลฯ ท่ีสำคัญ การคุมราคาขาย

ท่ีต่ำเกินไป อาจทำให้ผู้นำเข้าไม่คุ้มทุน และไม่นำเข้ามาขาย ซึ่ง

อาจทำให้สินค้าขาดแคลนได้ แต่ได้ใช้กลไกของคณะกรรมการ

กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มี “นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็น

ประธาน ออกคำสั ่งให้ผู ้ประกอบการ แจ้งต้นทุนมาที ่กรมการค้าภายใน เพื ่อจะได้ร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาราคาขายที่เหมาะสม เนื่องจากเอทีเค เป็นสินค้าควบคุม ภายใต้

รายการเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรค ตามประกาศ กกร.ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 28 มิ.ย.64 ซึ่ง

ล่าสุดวันท่ี 26 ส.ค.64 มีแจ้งมาแล้ว 37 ราย จากจำนวนผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนกับ อย. 40 

ราย รวม 43 ผลิตภัณฑ์ ขณะท่ีมีการนำเข้าและจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว 27 ราย 

 นอกจากนี้ กกร.ยังได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจำหน่ายชุดตรวจและน้ำยาท่ี

เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อSARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจน

ทลายขุมทรัพย์ ATK 



ด้วยตนเองท่ีเป็นธรรม โดยมี “นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 

เพื่อติดตามสถานการณ์ราคา รวมทั้งพิจารณาแนะนำการกำกับดูแลเกี่ยวกับราคาเอทีเค เพื่อ

สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน ซึ่งจากการติดตามล่าสุด ราคาขายลดลงแล้ว 10-20% และมี

แนวโน้มลดลงอีก เพราะมีผู้จำหน่ายเพิ่มขึ้นมาก จากในช่วงแรกๆ ราคาเฉลี่ยชุดละ 250-350 

บาท และมีผู้ขายไม่ถึง 10 ราย อีกทั้งหากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำเข้า

มาแจกฟรีให้ประชาชน 8.5 ล้านชุดแล้ว ราคาจะลดลงอีกมาก 

 ขณะเดียวกัน กระทวงพาณิชย์ยังมี พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในมือ

ที่จะกำกับดูแลการจำหน่ายได้ โดยหากพบการขายเกินราคา ค้ากำไรเกินควร จะใช้มาตรา 29 

ดำเนินการ โดยผู้กระทำผิด จะมีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือท้ังจำ

ท้ังปรับ ซึ่งท่ีผ่านมา ได้ดำเนินคดีกับผู้ค้าโก่งราคาขายเอทีเคแล้วเกือบ 10 ราย และหากประชาชน

พบเห็น การค้ากำไรเกินควร แจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และสำนักงานพาณิชย์

จังหวัดทุกแห่งท่ัวประเทศ 

 ส่วนเอทีเค 8.5 ล้านช ุด ที ่  สปสช.เตรียมแจกฟรี 

เบื้องต้นจะกระจายในพื้นที่สีแดงก่อน แต่ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงต้องทำแบบคัดกรองความเสี่ยงในแอปพลิเคชัน “เป๋า

ตัง” แล้วคลิกท่ี “รับชุดตรวจโควิด-19” หากผลคัดกรอง พบ

อยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้รับเอทีเคได้จากหน่วยบริการใน

พื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ ล่าสุดมี 1,559 แห่ง เป็นร้านยา

แผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง คลินิกเวชกรรม 114 แห่ง และคลินิกพยาบาล 9 แห่ง 

ในระยะต่อไป อาจจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยจะได้รับคนละ 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่าง

กันครั้งละ 5 วัน 

 สำหรับประชาชนท่ีไม่มีสมาร์ทโฟน สปสช. จะกระจายชุดตรวจเอทีเคเชิงรุกในชุมชนพื้นท่ีสี

แดงในกรุงเทพฯ เบ้ืองต้นกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยจะกระจายผ่านผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสส.) ในชุมชน 

 การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับเอทีเค น่าจะทำให้คนไทยเข้าถึงได้มากขึ้น แต่

เหนือส่ิงอื่นใด “การ์ดอย่าตก” ตั้งรับโควิด-19 แบบเชิงรุก เพราะไม่รู้ว่า รัฐบาลจะใช้เวลาอีกนาน

แค่ไหน กว่าจะยับยั้งการแพร่ระบาด และทำให้คนไทยได้ฉีดวัคซีน “เต็มแขน” อย่างปากว่า!! 

สิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ช่วงนี ้มีฝนตกชุก กรมวิชาการเกษตร เตือน

เกษตรกรผู ้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ผ ักกาด เช่น 

กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บรอกโคลี ผักกาดขาว และ

ผักกาดหัว ให้เตรียมรับมือการระบาดของ โรคเน่าเละ 

จากเชื้อแบคทีเรียข้ามฤดูอาศัยอยู่ในดิน และในเศษ

ซากพืช มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน และอาการจะ

รุนแรงเมื่ออากาศร้อน มีอุณหภูมิสูง 30-38 เซลเซียส  

 อาการเริ่มแรกจะพบบนใบหรือบริเวณลำต้นมีแผลเป็นจุดฉ่ำน้ำเล็กๆ ต่อมาแผลจะขยาย

ลุกลามเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้ม ส่วนเนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบตัวลง และจะมีเมือกกล่ิน

เหม็นฉุนเยิ้มออกมาภายนอก จากนั้นต้นพืชจะเน่ายุบตายไปท้ังต้น 

 การป้องกันและแก้ไข ควรหมั่นสำรวจตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการของ 

โรคเน่าเละ ในแปลงปลูก ให้รีบขุดต้นที่เป็นโรคและเก็บเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลง

นำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที 

 หลีกเลี่ยงการทำให้ส่วนต่างๆของพืชเกิดแผล เพราะแผลจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรีย

เข้าทำลายพืชได้ง่าย รวมถึงควรดูแลไม่ให้พืชขาดธาตุแคลเซียมและโบรอน เพราะจะทำให้พืชเกิด

แผลจากอาการปลายใบไหม้และไส้กลวง ทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายได้ง่าย และควรล้างทำ

ความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรต่างๆให้สะอาด ผึ่งแดดให้แห้งหลังการใช้

งานทุกครั้ง 

 หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ก่อนการปลูกพืช เกษตรกรควรไถกลบเศษพืชผัก

และไถพรวนพลิกหน้าดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 เซนติเมตร ทิ้งตากแดดให้นานกว่า 2 

สัปดาห์ และไถกลบพลิกหน้าดินอีกครั้ง 

 สำหรับพื้นท่ีท่ีเคยมีการระบาดของโรคเน่าเละ ให้หันไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น ถั่ว

เหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด และฤดูปลูกถัดไปควรเลือกพื้นท่ีปลูกท่ีมีการระบายน้ำท่ีดี ไม่เคยมีการ

ระบาดของโรคนี้มาก่อน และหลีกเล่ียงการปลูกพืชแน่นจนเกินไป 

สะ–เล–เต 

คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : กะหล่ำ+ผักกาดระวังเน่าเละ 


