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EDITOR’S
TALK

BOARD OF CONSULTANTS 
(ที่่�ปรึึกษากองบรึรึณาธิิการึ)

สมุุนไพรไทยส้�โควิิด-19
สวััสดีีค่่ะ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน 

 แม�วั่าวัิกฤตการณ์โค่วัิดี-19 หลายๆประเท่ศในโลกจะเริ่มค่ลี่ค่ลาย สถานการณ์
ในประเท่ศไท่ยยังค่งหนักหน่วังขึ้นเรื่อ่ยๆ การรับมือ่กับสถานการณ์การดัีงกล่าวัจึงไม่ใช่
เรื่อ่งง่าย ต�ารับแพท่ย์แผู้นไท่ยเป็นอ่ีกหนึ่งในท่างเลือ่กท่ี่ดีีท่ี่ใช�ในวัิกฤตการณ์โค่วัิดี-19 หาก
แต่ประชาชนส่วันใหญ่ยังมีค่วัามเข�าใจเกี่ยวักับการใช�สมุนไพรไท่ยในการป้อ่งกันหรือ่รักษา
ไม่เพียงพอ่ซึ่งอ่าจจะส่งผู้ลร�ายต่อ่สุขภาพไดี� ฮาลาลอิ่นไซดี์ฉบับน้ีจึงไดี�น�าเสนอ่ข�อ่ม้ลท่ี่มี
ประโยชน์ขอ่งสมุนไพรไท่ยไม่วั่าจะเป็นฟ้าท่ะลายโจร หรือ่กระชายขาวั วัิธีการรับประท่าน
ท่ี่ถ้กต�อ่ง ซึ่งสามารถอ่่านเพิ่มเติมไดี�ในค่อ่ลัมน์ Halal Highlight และ Halal Talk ท่ั้งนี้ฉบับ
นี้ยังไดี�กล่าวัถึงการรับประท่านอ่าหารท่ี่เสริมสร�างภ้มิคุ่�มกัน การพัฒนาวััค่ซีนโค่วิัดี-19 
ชนดิี mRNA ดี�วัยเท่ค่โนโลยีอ่นุภาค่นาโนไขมนั ข่าวัสารท่ัง้ในและต่างประเท่ศ หวัังเป็นอ่ย่างย่ิง
วั่าจดีหมายข่าวัฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่านนะค่ะ

Thai Herbs Against COVID-19

Hello, readers.

 While COVID-19 situations of many countries have been relieving, the 
situation in Thailand seems to increase its intensity day by day. To deal with the 
circumstances we are facing now is not easy. Thai traditional medicine is one of the 
good alternatives to tackle this COVID-19 crisis. However, most people do not have 
adequate knowledge of using Thai herbs to protect or heal themselves, which could 
bring harm to their wellbeing. Halal Insight this issue talks about benefits of Thai 
herbs such as green chiretta and fingerroot, and how to use Thai herbs correctly. 
You can explore this in Halal Highlight and Halal Talk columns. This issue also talks 
about food that boosts your immunity, the development of COVID-19 mRNA vaccine 
by utilizing lipid nanoparticle technology, and news about Halal industry both in 
Thailand and globally. I really hope this newsletter will benefit all our readers. 

นางสาวนัจวา ยานยา สันติิวรกุุล
Ms. Najwa Yanya Santiworakun

บรรณาธิิกุาร/Editor

บอ่กค่วัามค่ิดีเห็นขอ่งคุ่ณให�เราร้�
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Traditional Thai Medicine and COVID-19

Guidelines for Halal Food Preparation and Halal Food Production for COVID-19 Patients in Field Hospitals and Hospitels.

คุ่ณค่่าโภชนาการขอ่งผู้ักกระป๋อ่ง

แพท่ย์แผู้นไท่ย กับการใช�สมุนไพรต�านโค่วัิดี-19

แนวัท่างการกระบวันการเตรียมและผู้ลิตอ่าหารฮาลาล ส�าหรับผู้้�ป่วัย Covid 19 ในโรงพยาบาลสนามและHospitel

เรื่อ่งน่าร้�เกี่ยวักับสมุนไพรไท่ยส้� ‘โค่วัิดี 19’ การต�าร์ประกาศค่้่มือ่การน�าเข�าอ่าหารฮา

อ่นุภาค่นาโนไขมัน : กุญแจส�าค่ัญขอ่งการพัฒนาวััค่ซีน COVID-19

สารอ่าหารท่ี่เสริมสร�างภ้มิคุ่�มกันต�านโรค่ COVID-19 ส�าหรับผู้้�ส้งอ่ายุ

FINTECH เท่ค่โนโลยแีหง่โลกการเงนิ
FINTECH: Technology of Financial World

Nutrients that Boost Immunity Against COVID-19 in Elderly People

Herbs that may help tackle symptoms of COVID-19 Qatar Announce Guidelines for Importing Halal Food

Lipid Nanoparticle: The Crucial Key in COVID-19 Vaccine Development

ศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวัิท่ยาลัย  254 อ่าค่ารวัิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวัิท่ยาลัย ชั้น 11-13 
ถนนพญาไท่ แขวังวัังใหม่ เขตปทุ่มวััน กรุงเท่พฯ 10330 โท่ร. 02-2181053-4 แฟกซ์ 02-2181105

สำานักุงานกุองบรรณาธิิกุาร

ติิดติามวารสาร ฮาลาลอินไซติ์ ทาง Facebook Fanpage ได้ที่       HALAL Insight - ฮาลาล อินไซติ์
3



THE NUTRITIONAL VALUE OF 
CANNED VEGETABLES 

คุณค่าโภชนาการของผักกระป๋อง

ร้�กัันมุานานว่ิาคุุณคุ่าทางโภชนาการของผัักสดย่่อมดีกว่่าผัักที�เก็บท้�งไว่้นาน 
โดย่เฉพาะอย่่างย้่�งคุุณคุ่าด้านว่ต้าม้นชน้ดที�ละลาย่ในนำ�าทั�งว่ต้าม้นบี ว่ต้าม้นซีี เป็็น
เพราะอย่่างนี�จึึงแนะนำาให้้บร้โภคุผัักที�ยั่งสดไม่ผั่านกระบว่นการให้้คุว่ามร้อนใดๆ

 ท่ั้งน้ีโดียต�อ่งไม่ลืมเร่ือ่งการท่�าค่วัามสะอ่าดีผัู้กผู้ลไม�หลายค่รั้งดี�วัยน�้าปริมาณมากเพ่ือ่
ลดีปัญหาขอ่งสารเค่มีและเชื้อ่จุลินท่รีย์ท่ี่อ่าจปนเข�ามาไดี�

 ค่วัามเข�าใจเรื่อ่งคุ่ณค่่า
ท่างโภชนาการขอ่งผัู้กสดีที่่ลดีลง
อ่ย่างน้ีบางค่รั้งลุกลามไปยังท่ี่
ผู้ักผู้ลไม�สดีกระป๋อ่งท่ี่พักหลังมี
วัางจ�าหน่ายกันมากขึ้น ผู้้�บริโภค่
จ�านวันไม่น�อ่ยเข�าใจว่ัาคุ่ณค่า่ท่าง
โภชนาการขอ่งผู้ักผู้ลไม�เหล่าน้ี
ลดีลงจึงท่�าให�นักวิัชาการจากภาค่
วัิชาวิัท่ยาศาสตร์การอ่าหารและ

โภชนาการในมนษุย ์มหาวัทิ่ยาลยัอ่ลิลนิอ่ยดี ์สหรฐัอ่เมรกิา ท่�าการศกึษาวัา่ค่ณุค่า่ท่างโภชนาการ
ขอ่งผัู้กผู้ลไม�สดีกระป๋อ่งว่ัาเปลี่ยนแปลงไปบ�างหรือ่เปล่า โดียศึกษาในผัู้กและผู้ลไม�กระป๋อ่ง 
14 ชนิดีท่ี่วัางจ�าหน่ายในตลาดี 

 ค่�าแนะน�าท่ี่วั่าให�รับประท่านผู้ักและผู้ลไม�สดีแสดีงนัยยะกลายๆวั่า ผู้ักผู้ลไม�กระป๋อ่ง
มีคุ่ณค่่าท่างโภชนาการดี�อ่ยกวั่า ปรากฏวั่าผู้ลการศึกษามันไม่ใช่อ่ย่างน้ัน บางค่รั้งผู้ักผู้ลไม�สดี
กระปอ๋่งกลบัมีค่ณุค่า่มากกวัา่ อ่ยา่งเชน่ผู้กัผู้ลไม�กระปอ๋่งรสชาตอิ่าจดีกีวัา่เพราะผู้า่นการคั่ดีเลอื่ก
และอ่าจมีการปรุงรสเพ่ิมข้ึน ท่ั้งยังมีให�รับประท่านนอ่กฤด้ีกาลไดี�อ่ีกต่างหาก ผู้ักผู้ลไม�กระป๋อ่ง
เหล่านั้นยังมีคุ่ณค่่าค่่อ่นข�างค่รบถ�วันเพราะเตรียมมาจากผัู้กผู้ลไม�สดีท่ี่มีคุ่ณภาพดีี โดียบ่อ่ยค่รั้ง
เตรียมจากไร่เลยดี�วัยซ�้า แต่ผู้ักผู้ลไม�กระป๋อ่งมักมีปัญหาตรงท่ี่มีปริมาณเกลือ่ค่่อ่นข�างมากเพราะ
มีการเติมเกลือ่ในกระบวันการผู้ลิตเพ่ือ่รักษาสภาพขอ่งผัู้กและผู้ลไม� แต่เป็นแค่่เกลือ่ในผัู้กผู้ลไม�

กระป๋อ่งบางชนิดีเท่่าน้ัน ท้ั่งมีข�อ่ม้ล
วัา่ผู้ลไม�กระปอ๋่งบางชนดิีมวีัติามนิซี
มากกวั่าเดีิมเพราะมีการเติมวัิตามิน
ซีเพ่ิมเข�าไปในกระบวันการผู้ลิต 
อ่ย่างเช่นล้กพีชกระป๋อ่ง ท่างโรงงาน
มกัเตมิวัติามนิซลีงไปเพ่ือ่รกัษาสขีอ่ง
ล้กพีชให�ค่งสีสดีไวั�จึงท่�าให�ปริมาณ
วัติามนิซใีนลก้พชีกระปอ๋่งมมีากกวัา่
ล้กพีชสดีเกือ่บสอ่งเท่่า
 

 นอ่กจากน้ีการเตรียมผู้ัก
กระป๋อ่งอ่าจใช�ค่วัามร�อ่นต�่ากวั่า
ค่วัามร�อ่นท่ีใ่ช�ในการปรุงผัู้กสดี เรือ่่ง
คุ่ณค่่าท่างโภชนาการขอ่งผู้ักผู้ลไม�
กระป๋อ่งจึงไม่เป็นปัญหา ท่ั้งมีข�อ่ดีี
อ่ย่้มาก สามารถเก็บไวั�ไดี�นานกวั่า 
การปรุงผู้ักผู้ลไม�กระป๋อ่งสามารถ
ใช�ค่วัามร�อ่นจากไมโค่รเวัฟท่�าให�
เสียคุ่ณค่่าน�อ่ยกวั่าการปรุงผู้ักสดีท่ี่
มกัใช�ค่วัามร�อ่นจากเตาไฟและใช�น�้า
ปริมาณมากๆ ท่ั้งหมดีนี้ขอ่ให�เข�าใจ
กันก่อ่นวั่าผู้ักผู้ลไม�กระป๋อ่งในท่ี่นี้
ไม่ใช่ผู้ักเค่็มผู้ักดีอ่งแต่หมายถึงผู้ัก
ผู้ลไม�สดีกระป๋อ่งท่ี่มีวัางจ�าหน่าย
มากขึน้ในบ�านเรา ท่วัา่ผู้กัผู้ลไม�เหล่า
น้ีมักมีราค่าแพงเมื่อ่เที่ยบกับผู้ัก
ผู้ลไม�สดี ค่วัามท่ี่บ�านเรายังมีผู้ัก
ผู้ลไม�สดีมากมายเหลือ่ล�น ผู้้�บริโภค่
จึงนิยมเลือ่กผู้ักผู้ลไม�สดีมากกวั่า 

บท่ค่วัามจากเพจ :
https://www.facebook.com/drwinaidahlan

บท่ค่วัามโดีย รศ.ดร.วินัย ดะห์์ลัน

Written by Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan
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 It has been known for a long time that the nutritional 
value of fresh vegetables is better than of preserved ones. 
The canning process can deplete water-soluble vitamins, 
particularly vitamin C and the B vitamins. Thus, it is encouraged 
to consume fresh vegetables that are uncooked by heat. Fresh 
vegetables and fruits should be rinsed several times to reduce 
chemical and microbial contaminants as much as possible. 
And because of this basic understanding, many consumers 
believe that canned vegetables and fruits have less nutritional 
value than fresh produce. 

 Scholars from Department of Food Science and Human
Nutrition, University of Illinois, USA, studied about nutritional
value in canned fruits and vegetables. They selected 14 
canned fruits and vegetables in the market for this study. The 
recommendationto consume fresh fruits and vegetables slightly 
implies that those kinds of fruits and vegetables contain more 
nutritional value than any other produce. However, the study 
shows that this is not always the case. Sometimes, uncooked 

fruits and vegetables in cans contain more nutritional value. 
Canned fruits and vegetables might taste better because 
they are finely selected and seasoned. Consumers can 
consume various kinds of fruits and vegetables even when 
they are out of season.  These canned fruits and vegetables 
carry relatively entire nutritional value because they are 
prepared from good quality produce, usually right at the 
farms. However, the problem is that they contain quite a 
lot of salt. Salt is added to preserve the state of fruits and 
vegetables. But this is only in some canned fruits and 
vegetables. Also, some canned fruits contain more vitamin 
c because optional vitamin C is added in the production 
process. For example, canned peaches are often added 
vitamin C to maintain the fruit’s color. Thus, canned peaches 
contain 2 times more vitamin C than fresh peaches. 
 Moreover, canned vegetables are prepared at 
a lower temperature than the level of heat used for cooking 
fresh vegetables. Thus, there is no problem related to the 
nutritional value of canned vegetables and fruits. Plus, they 
have a lot of benefits. They can be stored longer. They can 
be cooked by microwave heat which destroys less nutritional 
value compared to fresh vegetables that require heat from 
the stove or a lot of water to cook. 
 Anyhow, the canned fruits and vegetables that are 
mentioned here do not include pickled vegetables, only 
uncooked fruits and vegetables in cans which are becoming 
more and more widespread now.  However, these fruits and 
vegetables have a higher price compared to fresh one. And 
since Thailand can provide a lot of fresh produce, consumers 
are still more prone to choose fresh fruits and vegetables.

THE NUTRITIONAL VALUE 
OF CANNED VEGETABLES 
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HALAL NEWS

ศวฮ.
มอบถุุงยัังชี่พ

จำำานวน 1,500 ชีุด
เพ่�อชี่วยัเหลืือปรึะชีาชีนที่่�

ได้รึับผลืกรึะที่บจำาก
COVID-19

ศู้นย์วิิทยาศูาสตร์ฮาลาล จุุฬาลงกัรณ์์
มุหาวิิทยาลัย มุอบถุุงยังชีีพ จุำานวิน 
1,500 ชุีด เพ่�อช่ีวิยเหล่อประชีาชีนที�ได�
รับผลกัระทบจุากักัารแพร่ระบาดของ
เช่ี�อไวิรัสโควิิด-19

 เมื่อ่วัันท่ี่ 6 สิงหาค่ม 2564 ศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล 
จฬุาลงกรณ์มหาวิัท่ยาลยั โดีย รศ.ดีร.วันิยั ดีะหล์นั ผู้้�อ่�านวัยการศ้นย์
วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวัิท่ยาลัย น�าท่ีมค่ณะผู้้�บริหาร
และบุค่ลากรลงพื้นท่ี่แจกถุงยังชีพ จ�านวัน 1,500 ชุดี เพื่อ่ช่วัยเหลือ่
ประชาชนท่ี่ไดี�รบัผู้ลกระท่บจากการแพรร่ะบาดีขอ่งเชือ้่ไวัรสัโค่วัดิี-19
ระลอ่กใหม่  ท่ี่ส่งผู้ลกระท่บในวังกวั�าง โดียลงพ้ืนท่ี่ประกอ่บดี�วัย 
ชุมชนมหานาค่ ชุมชนพญาไท่ (มัสยิดีดีารุ�ลอ่ะมาน พญาไท่) 
ชุมชนบ�านค่รัวั ( มัสยิดียามี อุ่ลค็่อ่ยรียะห์  บ�านค่รัวั)  และ
มัสยิดีซอ่ลีฮุสสลาม (บางชัน) 

 รศ.ดีร.วิันัย ดีะห์ลัน กล่าวัวั่า ศวัฮ.ไดี�เล็งเห็นวั่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดีเชื้อ่ไวัรัสโค่วัิดี-19 ระลอ่ก
ใหม่ท่ี่ส่งผู้ลกระท่บต่อ่ชีวัิตค่วัามเป็นอ่ย้่ขอ่งประชาชนเป็น
วังกวั�าง โดียเฉพาะชุมชนต่างๆ มีประชาชนอ่าศัยอ่ย้่ร่วัม
กันอ่ย่างแอ่อ่ัดี บ�านเรือ่นท่ี่ติดีๆ กัน และมีการใช�พ้ืนท่ี่
บางส่วันร่วัมกัน ท่�าให�เกิดีการแพร่กระจายเชื้อ่ไดี�ง่ายและ
รวัดีเร็วั โดียผู้้�ท่ี่ไดี�รับผู้ลกระท่บไม่เพียงผู้้�ติดีเชื้อ่เท่่านั้น 
แต่รวัมถึงค่นจ�านวันมากต�อ่งอ่ย้่ในภาวัะกักตัวั ท่�าให�ไม่
สามารถอ่อ่กไปท่�างาน ประกอ่บอ่าชพีเพ่ือ่หารายไดี�มาเลีย้ง
ค่รอ่บค่รัวัไดี� หรือ่อ่ย้่ในสภาพตกงาน ไม่มีรายไดี�
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HALAL NEWS

เข�ารว่ิมุกัารประชุีมุแผนงานกัารพัฒนาเขตเศูรษฐกิัจุ
สามุฝ่่าย อินโดนีเซีีย-มุาเลเซีีย-ไทย (IMT-GT)  

DR. PONPIMOL MAHAMAD, ASSISTANT DIRECTOR
IN THE INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH 
TRIANGLE (IMT-GT) WORK.

 HSC PROVIDED 1500 
SURVIVAL BAGS TO HELP 
THOSE AFFECTED FROM THE 
SPREAD OF COVID-19

 On the 6th of August 2021, Assoc. Prof. 
Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of HSC 
led executive team and staffs to distribute 1500 
survival bags to assist those who are affected by 
the new wave of COVID-19 in various areas such 
as Mahanak, Darul Aman Masjid in Phayathai, 
Jami-ul-khoy-riyah Masjid in Ban Krua, and 
Soliluslam Masjid in Bang Chan.
 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan said 
that the new wave of COVID-19 impacted 
people’s wellbeing widely, especially in crowded
communities where houses are close by and 
people have to share a lot of public spaces. All 
of this eases and accelerates the infection. Not 
only infected people that are struck by this, but 
quarantined people as well. They cannot go to 
work and earn income to feed their families as 
usual. 

 วัันท่ี่ 6 สิงหาค่ม 2564  ค่ณะท่�างานแผู้นงาน IMT-GT น�าโดีย 
ดีร.พรพิมล มะหะหมัดี ผู้้�ช่วัยผู้้�อ่�านวัยการ(ศวัฮ.) พร�อ่มดี�วัยนางสาวัสุลิดีา หวัังจิ 
ท่ี่ปรึกษาผู้้�อ่�านวัยการ และค่ณะท่�างาน ศวัฮ. เข�าร่วัมประชุมระดีับรัฐมนตรี 
ค่รั้งท่ี่ 27 แผู้นงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่่าย อ่ินโดีนีเซีย-มาเลเซีย-ไท่ย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)  ผู้่านระบบประชุม
ท่างไกล โดียมี H.E DATO’ SRI MUSTAPA MOHAMED Minister in Prime 
Minister’s Department (Economy) IMT-GT Signing Minister of Malaysia 
เปน็ประธานในท่ีป่ระชมุ พร�อ่มดี�วัย H.E. Mr. Airlangga Hartarto Coordinating 
Minister for Economic Affairs IMT-GT Signing Minister of Indonesia และ 
H.E. Mr. Arkhom Termpittayapaisith Minister of Finance, IMT-GT Signing 
Minister of Thailand รัฐมนตรีประจ�าแผู้นงาน IMT-GT เข�าร่วัมประชุมในค่รั้งนี้
 โดียการประชุมค่รั้งนี้  รัฐมนตรีประจ�าแผู้นงาน IMT-GT ท่ั้ง 3 ประเท่ศ 
รบัท่ราบรายงานผู้ลการดี�าเนินงานและกิจกรรมภายใต�แผู้นดี�าเนินงานระยะห�าปี
ปี 2560-2564 ขอ่งค่ณะท่�างานแต่ละสาขาท้ั่ง 7 สาขา รายงานประชุม
ระดีับมุขมนตรีและผู้้�วั่าราชการจังหวััดี ค่รั้งท่ี่ 18 และการจัดีท่�าแผู้นดี�าเนินงาน
ระยะห�าปี ปี 2565 – 2569 ต่อ่ไป

 On the 6th of August 2021, IMT-GT team led by Dr. Ponpimol Mahamad, Assistant Director and Miss Sulida Wangji, Director’s 
Consultant, and staff team attended the 27th Ministerial Online Meeting of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). The 
presidents of the meeting were H.E. DATO’ SRI MUSTAPA MOHAMED, Minister in the Prime Minister’s Department (Economy) as IMT-GT 
Signing Minister of Malaysia; H.E. MR AIRLANGGA HARTARTO, Coordinating Minister for Economic Affairs as IMT-GT Signing Minister of 
Indonesia; and H.E. MR ARKHOM TERMPITTAYAPAISITH, Minister of Finance, IMT-GT Signing Minister of Thailand.
 The performance report and the activities of the 5-year operation plan of 7 work groups during 2017-2021, the 18th 
provincial governor meeting report, and the execution of the operation plan for 2022-2026 were recognized by the signing ministers of
the 3 countries.
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คณ์ะผ้�บริหารศูวิฮ.เข�าร่วิมุประชุีมุกัับรมุชี.ศึูกัษาธิิกัาร 
กัารเตรยีมุกัารจัุดทำาหลักัส้ตรและกัารเรียนกัารสอน กัารอบรมุด�านมุาตรฐานฮาลาล

The Executive Team of the HSC Attended Meeting with 
the Deputy Minister of Education to Create Halal Standard Curriculum. 

 เมื่อ่วัันท่ี่ 13 กรกฎาค่ม 2564 ประชุม ณ ห�อ่งประชุม สนง.รมช.กระท่รวังศึกษาธิการ รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลัน ผู้้�อ่�านวัยการ
ศวัฮ. พร�อ่มดี�วัยค่ณะผู้้�บริหารศวัฮ. คุ่ณมนฤดีี เข็มท่�า ดีร.พรพิมล มะหะหมัดี คุ่ณอ่าณัฐ เดี่นยิ่งโยชน์ ดีร.อ่ัซอ่ารีย์ สุขสุวัรรณ
และร่วัมดี�วัยคุ่ณปรัชญา ฉิมวิัเศษ รอ่งผู้้�อ่�านวัยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเท่ศไท่ย ร่วัมประชุม กับรมช.ศึกษาธิการ
ดีร.ค่ณุหญงิกัลยา โสภณพนชิ ในเรือ่่งค่วัามร่วัมมอื่กับกระท่รวังศึกษาดี�านตา่งๆ ประกอ่บดี�วัยการเตรยีมการจัดีท่�าหลกัสต้รและ
การเรยีนการสอ่น การอ่บรมดี�านมาตรฐานฮาลาลและค่วัามรว่ัมมอื่กบักระท่รวังฯ ในวิัท่ยาลัยอ่าชวีัะ 47 แหง่ รวัมท้ั่งนโยบายการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะในวัิท่ยาลัยอ่าชีวัะ-เกษตรขอ่งกระท่รวังฯ อ่ีกดี�วัย

 On 13th July 2021, at the Ministry of Education meeting room, Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding 
Director of the HSC and executive team Ms. Monruedee Kemtam, Dr. Ponpimol Mahamad, Mr. Anat Denyingyhot, 
Dr. Acharee Suksuwan, and Mr. Prachya Chimwiset, Deputy Director of Halal Standard Institute attended the meeting
with Deputy Minister of Education Dr. Kallaya Sophonpanich. The topic of the meeting was about cooperation 
with the Ministry of Education in various projects such as Halal science curriculum and teaching preparation, 
training on Halal Standard with 47 vocational education colleges, and policy on promoting goat-sheep farming in 
vocational-agricultural education colleges.

เรียบเรียงโดีย อานีซะห์์ ลาเติะ

Compiled by Aneesah Lateh

8 HALAL INSIGHT | ISSUE 49  AUGUST  2021



HALAL NEWS

9



HALAL TALK

แพทย์แ์ผนไทย์

Q : สวัสัดีีค่่ะ ก่่อนจะเริ่่�มก่าริ่สัมภาษณ์์ จะขอให้ค้่ณุ์ห้มอแนะนำาตััวั
ให้กั้่บผ้้อา่นได้ีริ่้จ้กั่กั่นก่่อนค่่ะ 

กั่บก่าริ่ใช้ส้มุนไพริ่ ต้ัานโค่วัด่ี-19
Traditional Thai Medicine and COVID-19

เนื่อ่งดี�วัยสถานการณ์โรค่ระบาดี โค่วัิดี-19 ในปัจจุบัน มีสายพันธ์ุใหม่ๆ 
เกิดีขึ้น และท่�าให�เกิดีการแพร่กระจายอ่อ่กไปเป็นจ�านวันมาก ท่�าให�ยอ่ดี
ผู้้�ติดีเชื้อ่เพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวันมาก   วัันนี้เรามาเรียนร้�การใช�สมุนไพรไท่ยท่ี่
ถ้กต�อ่งในการรักษาโรค่ระบาดีน้ีกับคุ่ณหมอ่ผู้้�เชี่ยวัชาญ แพท่ย์แผู้นไท่ย 
กันดีีกวั่าค่่ะ

A: สวััสดีีค่รับชาวั Halal Talk และทุ่กท่่านท่ี่ไดี�อ่่าน ผู้มห้มอวั ี
พท่.ป.ฟาร์อ่ีส วังศ์วัานโต๊ะขุน แพท่ย์อ่ายุรเวัท่รุ่นท่ี่ 20 หรือ่แพท่ย์แผู้น
ไท่ยประยุกต์ อ่ย่้ภายใต�ค่ณะแพท่ยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวัิท่ยาลัย
มหิดีล ซึง่เปน็แพท่ย์ท่ีต่�อ่งร้�และเข�าใจท้ั่งแผู้นปจัจุบนั  และแผู้นไท่ยโบราณ  
เพ่ือ่ เป็นตัวักลางเชื่อ่มระหวั่างการแพท่ย์แผู้นปัจจุบันกับภ้มิปัญญาดีั้งเดีิม 
ท่ี่เค่ยปฏิบัติใช�กันมาก่อ่น โดียจะเน�นการรักษาดี�วัยวัิธีธรรมชาติ  แต่ใช�การ
ตรวัจและอ่ธิบายไดี�ดี�วัยเหตุและผู้ลท่างวัิท่ยาศาสตร์ การแพท่ย์ปัจจุบัน
ค่วับค่้่กันไป

ผู้้�สัมภาษณ์ มธิุรดา กุระเด่่องเดช
Interviewed by Mathurada Kraduangdet

ผู้้�ให�สัมภาษณ์ พท.ป.ฟาร์อีส วงศ์วานโติ๊ะขุุน
Faris Wongwantokhun

10 HALAL INSIGHT | ISSUE 49  AUGUST  2021



HALAL TALK

Q: ห้ลัังจาก่ที�เริ่าได้ีริ่้จ้กั่คุ่ณ์ห้มอกั่นแล้ัวันะค่ะ 
มาเขา้ปริ่ะเด็ีนที�ทกุ่ๆค่นอย์าก่ทริ่าบกั่นเลัย์ดีีก่วัา่
ค่่ะ วัา่สมุนไพริ่ไทย์ เช้น่ ฟ้า้ทะลัาย์โจริ่ ก่ริ่ะช้าย์
ขาวั ข่ง ที�ตัามส่� อต่ัางๆบอก่วั่า “ก่่นแล้ัวัจะ
ป้องกั่นก่าริ่ต่ัดีโค่วั่ดีได้ีบ้างแห้ลัะ” “ก่่นแล้ัวั
จะริ่ัก่ษาโค่วั่ดีบ้างแห้ลัะ” เป็นจริ่่งตัามนั�นไห้ม 
ค่ณุ์ห้มอช้ว่ัย์อธ่ิบาย์เพ่�มเต่ัมให้ไ้ด้ีไห้มค่ะ 

Q: ค่ำาถามต่ัอไปที�ห้ลัาย์ๆค่นอย์าก่จะทริ่าบกั่นวัา่ ถ้าเก่่ดีเริ่าต่ัดีโค่วัด่ี
ข้�นมาแล้ัวั แต่ัย์ังอย้์่ในริ่ะดัีบสีเขีย์วั ที�ย์ังต้ัองริ่อเตีัย์งอย้์่ ค่ณุ์ห้มอมี
ค่ำาแนะนำาในก่าริ่ใช้ย้์าสมุนไพริ่เพ่� อป้องกั่น แลัะบริ่ริ่เทาอาก่าริ่อย่์างไริ่
บา้งค่ะ  

Q: สุดีท้าย์นี� อย์าก่ให้ค้่ณุ์ห้มอฝาก่ถ้งก่าริ่ใช้ส้มุนไพริ่ที�ถก้่ต้ัองให้กั้่บ
ผ้้อา่นสัก่น่ดีน้งค่่ะ

A: ภม้ปิญัญาดีัง้เดีมิเรามอ่งวัา่ สมนุไพรท้ั่งหมดีท่ีก่ลา่วั
ถงึเปน็สมนุไพรเชงิเดีีย่วั โดียกนิเปน็อ่าหารให�เปน็ยา แต่
ไม่ใช�กินเป็นยาเลยท่ีเดีียวั เวั�นแต่จะต�อ่งมีสมุนไพร 
3 ชนิดีขึ้นไป และจะเรียกกลุ่มยาเป็น ยาหลัก ยารอ่ง 
เสริมฤท่ธิ� ตัดีฤท่ธิ�ขอ่งสมุนไพรอ่ีกชนิดี วั่า “ยาติำารับ” 
แต่เชื้อ่ไวัรัสโค่วิัดีไม่มียาตัวัไหนช่วัยป้อ่งกันการติดีเชื้อ่
โดียตรง ตัวัยาท่ี่รักษาโค่วัิดีโดียยอ่มรับเอ่กฉันท่์ขอ่ง
ผู้้�ร้�ท่ั่วัโลกค่ือ่ ภ้มิคุ่�มกันขอ่งตัวัเอ่งค่รับ กินกระชายและ
ขิงซึ่งมีรสร�อ่นก็เป็นการกระตุ�นสร�างภ้มิคุ่�มกันเพ่ิมขึ้น 

หรือ่กินฟ้าท่ะลายโจร เพ่ือ่ให�สาร Andrographolide ไปหุ�มแช่แข็งไม่ให� Spike 
protein ขอ่งไวัรัส แบ่งตัวั จาก 1 ต่อ่ 700 แต่ถ�ากินมากติดีต่อ่กัน 7 วัันขึ้นไป ตับ
และไต จะท่�างานหนักมาก และสารหลายๆตัวัในฟ้าท่ะลายเป็นพษิตอ่่ตบัดี�วัยค่รับ 

A: ถ�าเราต�อ่งติดีโค่วัดิี หมอ่เชื่อ่วัา่ท่กุค่นอ่ยา่งน�อ่ย 70% ขึน้ไปจะต�อ่งติดีเชื้อ่โค่วัดิี
ค่วัามปกติท่ี่ไม่เหมือ่นเดีิมอ่ีกต่อ่ไปจะกลับเข�าส้่สภาวัะปกติ ส่วันเมื่อ่เราไดี�รับเชื้อ่
ไวัรัสซึ่งปัจจุบันมีสายพันธุ์ใหม่ค่ือ่ Delta+ หากติดีสายพันธุ์นี้ ระยะ 5 วัันแรกจะ
ไม่มีอ่าการอ่ะไรเลย ถ�าไม่มีโรค่ประจ�าตัวักลุ่มเบาหวัาน หรือ่ภ้มิแพ�ต่างๆ โดีย
เฉพาะภ้มิแพ�ท่างเดีินหายใจใน 5 วัันแรกให�ท่านฟ้าท่ะลายโจร 4 แค่ปซ้ล ทุ่ก ๆ 
5 ชัว่ัโมง ในระหว่ัางเดีียวักันชงกระชาย
ดีืม่ไปดี�วัย หรือ่วัติามนิซ ีน�้ามนั เท่ยีนดี�า
(ฮับบาตุซเซาดีะห์) กระตุ�นการสร�าง
ภ้มิคุ่�มกันเม็ดีเลือ่ดีขาวั และอ่อ่ก
ก�าลังกายให�เหงื่อ่อ่อ่ก ย�้าวั่าต�อ่งให�
เหน่ือ่ยถึงระดีับเหงื่อ่อ่อ่ก ท่�าทุ่กวััน
ใน 5 วัันแรกท่ี่ติดีเชื้อ่ เพ่ือ่ป้อ่งกันไม่
ให�เชื้อ่ขยายตัวัเพิ่มขึ้น และลงปอ่ดีใน
ท่ี่สุดี อ่ย่าแต่จะนอ่นรอ่เตียงเพียงอ่ย่างเดีียวั เพราะหลายๆ เค่สก็น่าเสียดีาย ต�อ่ง
ตายเพราะไม่ร้�จักวัิธีการดี้แลตัวัเอ่งเบื้อ่งต�น เพราะโค่วิัดีไม่ไดี�ท่�าให�ถึงตาย ถ�าร้�
เท่่าท่ันอุ่บัติการณ์และระยะขอ่งโรค่ ก็สามารถรักษาให�หายไดี� 

A:  การใช�สมุนไพรนั้น มีท่ั้งดีีและข�อ่เสียในตัวัมันเอ่ง หากใช�อ่ย่างระมัดีระวััง 
ศึกษาข�อ่ม้ลให�ดีีก่อ่น หรือ่หากมีโรค่ประจ�าตัวัค่วัรปรึกษาหมอ่ประจ�าตัวัหรือ่หมอ่
ผู้้�เชี่ยวัชาญก่อ่นก็จะเป็นผู้ลดีีต่อ่ร่างกายขอ่งเรามากกวั่า แต่หากใช�สมุนไพรตาม
กระแสอ่าจส่งผู้ลเสียต่อ่ร่างกายขอ่งเราไดี�

สามารถตดิีตามการใช�สมุนไพรและธรรมชาตบิ�าบัดีในการดีแ้ลสุขภาพไดี�ท่ี่ https://
www.facebook.com/www.FarisClinic.co.th

11



HALAL TALK

 Traditional Thai Medicine and COVID-19

Q: Hello Doctor. Before we start, could you introduce yourself 
a little bit please.

Nowadays, there are so many COVID-19 virus variants. And this results in the increasing number of new 
infected patients. The following is an interview about how Thai herbs can heal mild symptoms of COVID-19. 

A: Hello, Halal Talk readers. I am Dr. Faris Wongwantokhun, an Ayurvedic
or Traditional Thai Medicine Doctor Batch 20, Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital, Mahidol University. Ayurvedic doctors are required to recognize 
and understand both modern and Thai medicines. We are like the medium 
of both, but we focus on natural healing methods. Yet, we diagnose and 
explain with reasons of modern medical science. 
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Q: Alright, now we know who Dr. Faris is. Let’s jump to the topic 
that we are all wanting to know about. Today, many media inform 
us that Thai herbs like green chiretta, fingerroot, and ginger can 
“prevent COVID-19 infection” and “heal COVID-19”. Firstly, can 
you please explain the differences of these herbs. 

Q: Lastly, please inform us about the correct 
way of using herbs. 

Q: Next question, if we are infected by COVID-19, but our 
symptoms are at a green level. What is your suggestion on using 
herbs while we are waiting for the hospital bed?

A: Traditionally, all the mentioned herbs can be eaten alone as healing 
food. But to use them as medicine, there needs to be at least 3 herbs to 
form a Thai traditional medical formula such as primary medicine formula 
and supplementary medicine formula. There is no remedy that can really 
prevent COVID-19 virus. The approved remedy that can heal COVID-19 
is our own immunity. Eating fingerroot and ginger, which have a warming 
quality, helps boost our immunity. Andrographolide in green chiretta 
helps block the spite protein of this virus from replicating. But consuming
green chiretta for more than 7 days can overburden your liver and 
kidneys. Also, many substances in green chiretta are toxic to the liver. 

A: Herbs consist of both harms and benefits. We 
need to be careful about this. Study thoroughly 
before using any herb. You should consult a 
doctor or expert in case you have personal sickness. 
Turning to herbs just because it is in trend can 
definitely harm your health. 

A: If we are infected by COVID-19, which I believe at least 70% of us 
will be. This unusual thing will become the new normal. Today we have 
Delta+.  If we are infected by it, the symptoms will not show in the first 5 
days. If you do not have chronic diseases such as diabetes or allergies, 
especially any that are related to the respiratory system, you should take 
4 capsules of green chiretta every 5 hours in the first 5 days. Meanwhile, 
you should drink ginger root water, or take vitamin C, or black seeds 
(habbatus sauda) to boost white blood cells of the immune system. Do 
exercise until you sweat. Do this every day in the first 5 days. This will 

prevent the disease from growing and leaking into 
your lungs. Do not just wait for a hospital bed. Many 
had to die unfortunately because they did not know 
how to take care of themselves at the early stage. 
COVID-19 can be healed effectively if we know the 
incident and duration of the disease.

Interviewed by Mathurada Kraduangdet
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แนวทางการเตรียมและผลิตอาหารฮาลาลสำำาหรับ
ผู้้�ป่่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนาม
และ Hospitel

ปัจจบุนัจ�านวันผู้้�ติดีเชือ้่โค่วิัดี-19 ท่ีเ่พ่ิมมากขึน้ในประเท่ศไท่ย ท่�าให�มีการเพ่ิมมาตรการรอ่งรับการ
ดี้แลผู้้�ป่วัย ในหลากหลายแนวัท่าง โดียเฉพาะการเกิดีขึ้นขอ่งโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel 

หน่ึงในภารกิจขอ่งการดี้แลผู้้�ป่วัยในสถานพยาบาลเหล่าน้ัน ค่ือ่งานบริการอ่าหารแก่ผู้้�ป่วัยท่ี่นอ่นพัก
รกัษาตวัั ซึง่ในฉบบันีท้่างผู้้�เขยีนจะขอ่น�าเสนอ่เก่ียวักับ แนวัท่างการจดัีเตรยีมอ่าหารให�แกผู้่้�ปว่ัยมสุลมิ 
ในโรงพยาบาลสนามและHospitel

 กระบวันการผู้ลิตอ่าหารฮาลาลอ่ย่้
บนพ้ืนฐานการเฝ้่าระวัังอั่นตราย 4 ดี�าน ไดี�แก่ 
กายภาพ ชีวัภาพ เค่มี และ หะรอ่ม  ในส่วัน
อ่ันตรายดี�านหะรอ่มนั้น ผู้้�ผู้ลิตอ่าหารต�อ่งก�าจัดี
และจ�ากัดีสิ่งสกปรกตามหลักศาสนา (นญิส) 
และสิ่งต�อ่งห�ามส�าหรับมุสลิมในการบริโภค่ 
(หะรอ่ม) ไม่ให�ปนเป้�อ่นเข�าไปในกระบวันการ
ผู้ลติอ่าหาร นอ่กจากนีต้�อ่งมกีารค่ดัีเลอื่กวัตัถดุีบิ
ท่ีไ่มข่ดัีต่อ่หลกัการศาสนา  หากเปน็สตัวัป์กีและ
สัตวั์บกต�อ่งเป็นสัตวั์ท่ี่อ่นุมัติและผู้่านการเชือ่ดี
ถ้กต�อ่งตามหลกัศาสนา ผู้้�เชอื่ดีต�อ่งเปน็มสุลมิ ใน
ส่วันขอ่งเค่รื่อ่งปรุงรส วััตถุดีิบแปรร้ป ต่างๆ ต�อ่ง
มเีค่รือ่่งหมายรับรอ่ง อ่ย. และเค่รือ่่งหมายฮาลาล
จากนั้นล�างท่�าค่วัามสะอ่าดีให�หมดีค่ราบดีิน
ค่ราบเลือ่ดี และอ่ันตรายอ่ื่นๆท่ี่อ่าจปนเป้�อ่น
ส้่อ่าหารไดี�และต�อ่งมีการล�างน�้าไหลผู้่านเป็น
ขั้นตอ่นการล�างสุดีท่�าย [1]

 ส่วันผู้้�ประกอ่บอ่าหารต�อ่งสวัมผู้�ากนัเป้�อ่น หมวักค่ลมุผู้ม ตดัีเลบ็สัน้ 
หลีกเลีย่งการใช�มือ่หยิบจบัอ่าหารโดียตรง สวัมใส่หน�ากากตลอ่ดีเวัลาขณะท่ี่
ก�าลังปรุงอ่าหาร รวัมท่ั้งภาชนะบรรจุอ่าหารต�อ่งสะอ่าดี ปลอ่ดีภัย  เน�นการ
ปรุงให�สุกดี�วัยค่วัามร�อ่น พร�อ่มแยกส่วันขอ่งกับข�าวัและข�าวัไม่ให�ปะปนกัน 
ไม่วัางข�าวักล่อ่งท่ี่ท่�าเสร็จแล�วัตากแดีดีหรือ่วัางบนพ้ืน ค่วัรเขียนวัันเวัลาท่ี่
ผู้ลิตไวั�เพ่ือ่ค่วัามปลอ่ดีภัยในการบริโภค่ และสิ่งท่ี่ต�อ่งระมัดีระวัังเป็นพิเศษ
ค่ือ่การท่�าอ่าหารไวั�ล่วังหน�าไม่ค่วัรนานเกิน 4 ชั่วัโมง เพราะจะท่�าให�อ่าหาร
เน่าเสียไดี�[2]

เรียบเรียงโดีย
ฟัครูดดิน  ติาเปาะโติ๊ะ 

Compiled by 
Fakrutdin tapohtoh 

ขอ่ขอ่บคุ่ณ ภาพจาก https://mgronline.com/
onlinesection/detail/9640000036955
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Guidelines on Halal Food Preparation and Production Process
For COVID-19 Patients in Field Hospital and Hospitel

แนวัท่างการกระบวันการผู้ลิตข�างต�นเป็นเพียงส่วันหนึ่งขอ่งกระบวันการเตรียมและผู้ลิตอ่าหารฮาลาล โรงพยาบาลสนามและ
Hospitel ซึง่จะท่�าให�ผู้้�ปว่ัยมัน่ใจไดี�วัา่อ่าหารท่ีร่บัประท่านนัน้ สะอ่าดี ปลอ่ดีภยั และถ้กต�อ่งตามหลกัศาสนา (ฮาลาล) ท่ีผู่้้�ปว่ัยสามารถ
รับประท่านอ่าหารไดี�ส่งผู้ลในการรักษาผู้้�ป่วัยให�ดีีขึ้นต่อ่ไป

ก�าหนดีรายการอ่าหาร (Define Food List)

จัดีเตรียมวััตถุดีิบ (Prepare Ingredients)

แยกประเภท่วััตถุดีิบ (Categorize Ingredients)

ล�างท่�าค่วัามสะอ่าดี (Clean)     จัดีเก็บ (Store)

เตรียมวััตถุดีิบ (Prepare ingredients)

ล�างน�้าไหลผู้่าน (Rinse under running water)

ปรุงประกอ่บ (Cook)

จัดีใส่กล่อ่งบรรจุอ่าหาร (Put food into meal boxes)

ตรวัจสอ่บค่วัามถ้กต�อ่ง/ติดีฉลาก (Approval/Labelling)

บรรจุใส่ภาชนะท่ี่สะอ่าดีพร�อ่มขนส่งอ่าหาร
(Place on clean container for delivery)

 จัดีให�บริการอ่าหารในโรงพยาบาลสนามและhospitel โดียไม่เกิน 4 ชั่วัโมง
(Serve the food in hospital field or hospitel within 4 hours)

เก็บกล่อ่งอ่าหารและบรรจุในถุงขยะท่ี่ปิดีสนิท่ พร�อ่มป้ายชี้บ่งให�ชัดีเจน
(Put the consumed meal boxes into trash bag and tightly tie. Identify rubbish type clearly.) 

เนื้อ่สัตวั์ (Meat) ไข่( Eggs) ผู้ัก-ผู้ลไม� 
(Fruits and Vegetables)

อ่าหารแห�ง 
(Dried Food)

เค่รื่อ่งปรุง/อ่าหารพร�อ่มบริโภค่
(Seasoning/Ready to Eat Food)

ตรวัจสอ่บวััตถุดีิบท่ี่มีการรับรอ่งฮาลาลและ อ่ย. (Ensure ingredients are FDA and Halal Certified)

ต�อ่งเป็นสัตวั์ท่ี่อ่นุมัติและผู้่าน

การเชือ่ดีตามหลักการอ่ิสลาม

(It must be permissible 

animals and slaughtered 

accordingly to Islamic

guidelines.)
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Guidelines for Halal Food Preparation and Halal Food 
Production for COVID-19 Patients in Field Hospitals and 
Hospitels.

 Today, the number of COVID-19 patients have been increasing significantly. Many field hospitals and 
hospitels emerges daily to take care of these patients. Food service is one of the missions that these places are obliged 
to provide patients.  In this article, I would like to present the guidelines for meal preparation for Muslim patients in 
field hospitals and hospitels.

 The process of Halal food production grounds on the base 
that focuses on harm relating to the following 4 Hazards : physical, 
biological, chemical, and haram things. Thus, during the process of food 
production, food producers need to eliminate impurities (najis) and 
forbidden (haram) things for Muslims to consume according to Islamic 
teaching. Furthermore, any additional ingredients must be permissible 
according to religious guidelines as well. Poultries and land animals must 
be of permissible kinds and must be correctly slaughtered according to 
Islamic guidelines. The slaughterer must be Muslim. As for the seasoning
and processed ingredients added in the food, all require Thai FDA 
logo and Halal certification logo on packages. Each ingredient must 
be cleaned thoroughly until there is no trace of dirt, blood, and other 
harmful substances that may contaminate food. The last process of food 
cleansing requires water to rinse thoroughly. [1]

INDUSTRY CORNER
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 Food employees must wear aprons, hairnets, and facial masks all the time while cooking. Their nails should be 
cut short. Food must not be contacted with bare hands. Food containers must be clean and safe. Food should be cooked 
with heat thoroughly. Rice and side dishes should be separated in a food container. Prepared meal boxes must not be 
exposed to sunlight or put on ground. Date and time should be identified for consumers’ safety. And what should be highly 
concerned is that food should not be cooked prior than 4 hours before mealtime since this can cause the food to be rotten. 
[2]
 The above guidelines are just a part of Halal food preparation and Halal food production process in field hospitals 
and hospitels. All of this will ensure patients that their foods are clean, safe, and Halal or permissible to consume according 
to religious principles.  And this could further promote patient recovery. 

[1] ระบบคุ่ณภาพกับการผู้ลิตและให�บริการอ่าหารในโรงพยาบาล (HAL-Q) สืบค่�นเมื่อ่ 2 กรกฎาค่ม 2564 จาก  https://www.halalscience-pn.org.

[2] กรมอ่นามัยย�้า! อ่าหารกล่อ่งแจกรพ.สนาม ต�อ่งสะอ่าดี! ไม่ท่�าค่�างเกิน 4 ชม. สืบค่�นเมื่อ่ 2 กรกฎาค่ม 2564 จาก  https://www.hfocus.org.

References 

ขอ่ขอ่บคุ่ณ ภาพจาก : https://www.bbc.com/thai/features-52103088

INDUSTRY CORNER

17



HALAL HIGHLIGHT

เขียนโดีย   นารีญา วาเล๊าะ

Written by Nareeya Waloh

 วัิกฤต “โควิด-19” กลายเป็นโอ่กาสขอ่ง 
“สมุนไพรไทย” หลายๆ ตัวั ไม่วั่าจะเป็น ฟ้าท่ะลายโจร
หรือ่ กระชาย เน่ือ่งจากพบว่ัามีฤท่ธิ�ในการยับย้ัง
เชือ้่โค่โรนา่ไวัรสัซึง่เปน็เชือ้่ท่ี่ท่�าให�เกดิีโรค่ โค่วัดิี-19 ไดี�ดีี
โดียเฉพาะ ‘ฟ้าทะลายโจร’ ถ้กจัดีเป็นหนึ่งในบัญชียา
หลักแหง่ชาติดี�านสมุนไพร รกัษาโรค่ โค่วัดิี-19 แล�วั [1] 

 ฟ้าทะลายโจร มีชื่อ่ท่างวัิท่ยาศาสตร์วั่า Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees ประกอ่บดี�วัยสาร
ส�าค่ัญท่ี่มีฤท่ธิ�รักษาโรค่ 4 ชนิดี ไดี�แก่ สารแอ่นโดีรกาโฟไลดี์ (andrographolide), ดีิอ่อ่กซีไดีดีีไฮโดีรแอ่นโดีรกราโฟไลดี์ 
(14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide), นีโอ่แอ่นโดีรกราโฟไลดี์ (neo-andrographolide) และสารดีิอ่อ่กซิแอ่นโดีร
กราโฟไลดี์ (14-deoxyandrographolide) การศึกษาท่างเภสัชวัิท่ยาพบวั่าสารแอ่นโดีรกาโฟไลดี์สามารถต�านอ่ักเสบ ต�าน
ไวัรัสหลายชนิดี กระตุ�นภ้มิคุ่�มกันโดียก�าเนิดี (Innate immunity) ท่ั้งการตอ่บสนอ่งโดียการใช�สารน�้า (Humoral immunity) 
และการตอ่บสนอ่งชนิดีพ่ึงเซลล์ (Cell-mediated immunity) เช่น เพ่ิมการจับกินเชื้อ่โรค่ (phagocytosis) ขอ่งเม็ดีเลือ่ดีขาวั
ชนิดี macrophage ไดี� [2] ในปัจจุบันร้ปแบบยาฟ้าท่ะลายโจรในท่�อ่งตลาดี พบไดี� 2 ร้ปแบบ ค่ือ่ ยาจากผู้งฟ้าท่ะลายโจร 
และยาจากสารสกดัีฟา้ท่ะลายโจร ตามบญัชยีาหลกัแหง่ชาตดิี�านสมนุไพร, 
ฉบับท่ี่ 2, 2564 การใช�ฟ้าท่ะลายโจรรักษาโรค่โค่วัิดี 19 จะใช�เฉพาะโรค่ท่ี่
มีค่วัามรุนแรงน�อ่ยและเพ่ือ่ลดีการเกิดีโรค่ท่ี่รุนแรงเท่่าน้ัน โดียรับประท่าน
ในขนาดียาท่ี่มีปริมาณสารแอ่นโดีรกาโฟไลด์ี 180 มิลลิกรัมต่อ่วััน ซึ่งยา
ฟ้าท่ะลายโจรในท่�อ่งตลาดีค่วัรมีการระบุปริมาณสารแอ่นโดีรกาโฟไลดี์ไวั�
ข�างขวัดีดี�วัยเพ่ือ่การก�าหนดีปริมาณการรับประท่าน โดียแบ่งท่านวัันละ 
3 ค่รั้ง (60 มิลลิกรัมต่อ่เม็ดีต่อ่มื้อ่) เป็นระยะเวัลานาน 5 วััน [1] ไม่ค่วัรท่าน
ติดีต่อ่กันเกิน 5 วัันต่อ่สัปดีาห์ และไม่ค่วัรท่านต่อ่เนื่อ่งเกิน 3 เดีือ่น ส�าหรับ
ผู้้�ป่วัยท่ี่ใช�ยาฟ้าท่ะลายโจรค่วัรท่�าตามค่�าแนะน�าขอ่งแพท่ย์อ่ย่างเค่ร่งค่รัดี 
ไมค่่วัรซือ้่เอ่งตามอิ่นเท่อ่รเ์นต็เพ่ือ่ค่วัามปลอ่ดีภัยเนือ่่งจากอ่าจไม่ม ีอ่ย. และ
ยาฟ้าท่ะลายโจรไม่สามารถป้อ่งกันเชื้อ่โค่วัิดี-19 ไดี� จึงไม่ค่วัรซื้อ่มากักตุน
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 อี่กหนึ่งสมุนไพรไท่ยท่ี่หลายค่นจับตามอ่งคื่อ่ กุระชาย 
กระชายมีชื่อ่ท่างวิัท่ยาศาสตร์วั่า Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
จดัีอ่ย่้ในวังค์่ขงิขา่ (Zingibe-raceae) ตามต�ารายาไท่ยจะใช�เหง�ากระชาย
ช่วัยขับลม ลดีอ่าการท่�อ่งอ่ืดี ท่�อ่งเฟ้อ่ แก�ปวัดีมวันท่�อ่ง รักษาโรค่ในปาก 
ชาวับ�านท่ั่วัไปใช�ประกอ่บอ่าหารเพ่ือ่ดีับกลิ่นค่าวัขอ่งปลา เมื่อ่เร็วัๆนี้
ท่มีวิัจยัค่นไท่ยค่�นพบว่ัาสารสกัดีจากกระชายขาวัสามารถยบัย้ังการเจริญ
เติบโตขอ่งไวัรัสโค่โรนา 2019 หรือ่โค่วัิดี-19 ไดี�ถึง 100% โดียสารส�าค่ัญ
ท่ั้ง 2 ตัวัท่ี่อ่ย้่ในกระชายขาวั ค่ือ่ แพนดี้ราท่ิน เอ่ (Panduratin A) และ 
พิโนสโตรบิน (Pinostrobin) สารท่ั้งสอ่งตัวันี้ในกระชายขาวั สามารถ
ท่�าหน�าท่ี่ยับย้ังการเจริญเติบโตขอ่งเชื้อ่ไวัรัส SARS-CoV-2 ในหลอ่ดี
ท่ดีลอ่ง โดียสารท่ั้งสอ่งตัวันี้สามารถลดีจ�านวันเซลล์ท่ี่ติดีเชื้อ่จาก 100% 
ไดี�ถึง 0% นอ่กจากนี้ยังสามารถยับยั้งเซลล์ในการผู้ลิตไวัรัสไดี�ถึง 100% 
อ่ีกดี�วัย [3]  ในขณะน้ีท่างมหาวัิท่ยาลัยมหิดีล และศ้นย์ค่วัามเป็นเลิศ
ดี�านชีวัวัิท่ยาศาสตร์ (อ่งค่์การมหาชน) หรือ่ TCELS ยังอ่ย่้ในระหวั่าง
การท่ดีลอ่งเก็บข�อ่ม้ล ยังไม่มีการผู้ลิตยาใดีๆ อ่อ่กส้่ตลาดี อ่ย่างไรก็ตาม
หากต�อ่งน�ามาใช�กับผู้้�ป่วัยจริง ๆ  การค่�นค่วั�านียั้งค่งอ่ย่้ภายใต�การท่ดีลอ่ง 
เพ่ือ่พัฒนาให�มีค่วัามปลอ่ดีภัยมากข้ึน นอ่กจากนี้มีผู้ลจากการศึกษา
น�า้ค้ั่นจากเหง�ากระชายสดี พบว่ัาไม่ก่อ่ให�เกิดีค่วัามเป็นพิษต่อ่เซลล์เม็ดี
เลือ่ดีแดีงในไขกระด้ีก และในเลือ่ดีขอ่งหน้ขาวัเมื่อ่ท่ดีสอ่บดี�วัยวิัธีไมโค่ร
นิวัเค่ลียส แม�จะให�หน้ในขนาดีค่วัามเข�มข�นส้งถึง 600 mg/kg ต่อ่เน่ือ่ง
กัน 30 วััน [4] จึงแนะน�าให�ใช�เป็นพืชสมุนไพรท่ี่รับประท่านสดีหรือ่ค่ั้นน�้า
ในสภาวัะปกติไดี�อ่ย่างปลอ่ดีภัย 

 ในสถานการณ์แบบน้ีหากมอ่งเข�าไปในค่รัวับ�านเราเอ่ง 
สมุนไพรท่ี่เรากินอ่ย่้แท่บทุ่กวัันก็สามารถเสริมภ้มิคุ่�มกันขอ่งเราไดี�
เช่นกัน ไม่วั่าจะเป็นหัวัหอ่มแดีง กระเท่ียม กระชาย ขิง ข่า ตะไค่ร� 
เป็นต�น สมุนไพรไท่ยเหล่าน้ีก็มีสรรพคุ่ณหลักค่ล�าย ๆ กัน ค่ือ่ 
ชว่ัยบรรเท่าอ่าการไอ่ แก�หวััดี ค่ดัีจมก้ นอ่กจากน้ียังมสีารส�าคั่ญ เช่น 
อ่ัลลิซิน (Allicin) เค่มเฟอ่รอ่ล (kaempferol) จินเจอ่รอ่ล (gingerol) 
เค่วัอ่ซิติน (quercetin) ท่ี่มีส่วันช่วัยต�านการอ่ักเสบ และเสริมสร�าง
ระบบภ้มิคุ่�มกันไดี�อ่ีกดี�วัย สุดีท่�ายหวัังเป็นอ่ย่างย่ิงวั่าผู้้�อ่่านจะดี้แล
ตนเอ่งเพ่ือ่ส่วันรวัมร่วัมกับการฉีดีวััค่ซีนท่ี่มีประสิท่ธิภาพส้งให�
ค่รบโดีสซึ่งเป็นวัิธีป้อ่งกันท่ี่ค่วัรปฏิบัติ 

การใช้ยาฟ้้าทะลายโจรมีข้อควรระวังดัังนี� [1]

หากมีอ่าการจากการติดีเชื้อ่แบค่ท่ีเรีย ไอ่ เจ็บค่อ่ มีไข� 
หนาวัสั่น หรือ่มีตุ่มหนอ่งในไม่ค่วัรใช�ยาฟ้าท่ะลายโจร
ไม่ค่วัรท่านร่วัมกับยาต�านการแข็ง ตัวัขอ่งเลือ่ดี 
ยาแอ่สไพรนิ ยาลดีค่วัามดีนั โค่ลพโิดีเกรล และวัารฟ์ารนิ
ไม่ค่วัรท่านเป็นเวัลานานกว่ัาก�าหนดีเพราะอ่าจท่�าให�
แขนขาเกิดีอ่าการอ่่อ่นแรง
หากมีอ่าการแพ� เช่น ผ่ืู้นขึ้น หายใจล�าบาก หน�าบวัม 
ริมฝ่ีปากบวัม ให�หยุดีท่านยาฟ้าท่ะลายโจรท่ันท่ี
หากภายใน 3 วัันอ่าการยงัไมดี่ีข้ึนค่วัรเข�าพบแพท่ยอ์่กีค่รัง้
ยาฟ้าท่ะลายโจรไม่ค่วัรใช�ในสตรีต้ังค่รรภ์หรือ่ก�าลัง
ให�นมบุตร
ค่วัรระวัังการใช�ร่วัมกับยาท่ี่กระบวันการเมท่าบอ่ลิซึม
ผู้่านเอ่นไซม์ Cytochrome P450 (CYP) เนื่อ่งจาก
ฟ้าท่ะลายโจรมีฤท่ธิ�ยับย้ัง CYP1A2, CYP2C9 และ 
CYP3A
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Herbs that may help tackle 
symptoms of COVID-19
 The COVID-19 crisis became an opportunity of Thai herbs such as green chiretta and 
fingerroot. These herbs can prevent the growth of Coronavirus which causes COVID-19. Now, green 
chireta is recognized as one of the national primary medicines that heals COVID-19. [1] 

 Green chiretta, or the scientific name: Andrographis
paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees, contains 4 healing
substances: andrographolide, 14-deoxy-11,12-didehy-
droandrographolide, neo-andrographolide, and 14-deoxy-
andrographolide. Pharmacology studies have found that 
andrographolide can prevent inflammation and many viruses. 
It helps boost innate immunity, both humoral immunity and 
cell-mediated immunity, which results in the increases of 
phagocytosis in macrophage. [2] In today market, there are 
two types of medical products from green chiretta: grounded
green chiretta and green chiretta extract.According to Thai 
National List of Essential Medicines no. 2, 2021, green 
chiretta can be used to cure only mild symptoms of 
COVID-19. It is recommended to take green chiretta which 
contains 180 milligrams of andrographolide per day. The 
amount of andrographolide in green chiretta products 
should be identified in the label. Take 60 milligrams per one 
pill 3 times daily for 5 days. [1] It should not be consumed 
consecutively more than 5 days in a week, and 3 months 
continually. Patients should strictly follow doctor’s 
instructions. They should not buy green chiretta products 

on the internet to avoid products that 
are not certified by Thai FDA. And since 
green chiretta cannot directly prevent 
COVID-19, it should not be hoarded. 

 Another Thai herb that many 
are paying attention to is fingerroot. The 
scientific name of fingerroot is Boesenbergia
rotunda (L.) Mansf. which belongs to 
Zingibe-raceae. According to traditional 
Thai medicine formula, fingerroot helps 
heal flatulent and oral diseases. It is used 
in cuisine to reduce fishy smell. Recently, 
Thai researchers have found that white 
fingerroot extract can prevent the growth 
of COVID-19 up to 100%. There are 2 
significant substances in white fingerroot: 
Panduratin A and Pinostrobin. In vitro 
study reveals that both substances help 
prevent the growth of SARS-CoV-2  and can 
reduce the infected cell from 100% to 0%. 
Furthermore, it can prevent cells that 
produce viruses up to 100% [3]. Currently, 
Mahidol University and Thailand Center of 
Excellence for Life Sciences or TCELS are 
on the process of data collecting about 
this. No medicine has not been produced 
from these substances yet. However, to 
apply with patients, it requires several 
more tests and research to ensure that it is 
really safe for consumption. Nevertheless,
research found that fingerroot juice does 
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What to concern when taking green 
chiretta? [1]

not cause toxin to red blood cells in bone marrow and 
blood of white mice when tested by micronucleus 
technique. The substance given to the mice was as high 
as 600 mg/kg consecutively for 30 days. [4]. Thus, it is 
guaranteed that this herb is safe to consume freshly or 
as juice. 

 During this situation, various herbs in our kitchen 
today can boost immunity as well, be it red onion, garlic, 
fingerroot, ginger, galangal, and lemongrass. These 
herbs provide similar benefits. They help relieve cough 
and flu. They contain crucial substances such as allicin, 
kaempferol, gingerol, and quercetin which help prevent 
inflammation and also help boost immunity. Lastly, please 
take good care of yourselves. Take complete vaccination,
which is the recommended thing to do to prevent 
COVID-19.

Green chiretta should not be used to cure general 
symptoms of a bacterial infection such as sore throat, 
fever, chill, and blister. 
Green chiretta should not be consumed with anticoagulants,
aspirin, antihypertensives, clopidogrel, and warfarin.
It should not be consumed longer than prescribed to 
prevent amyotrophic lateral sclerosis.
Stop consuming immediately once you witness signs of 
allergy such as rash, breathing difficulties, and swollen 
face and lips. 
If your symptoms have not improved within 3 days, please 
see your doctor. 
Pregnant and breastfeeding women should avoid taking 
green chiretta. 
Beware taking green chiretta with drugs that metabolize by 
Cytochrome P450 (CYP) because green chiretta prevents 
CYP1A2, CYP2C9 and CYP3A.

[1] ศ้นย์ข�อ่ม้ลข่าวัสารดี�านเวัชภัณฑ์์ กระท่รวังสาธารณสุข (2021). 
ประกาศค่ณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อ่ง บัญชียา
หลักแห่งชาติดี�านสมุนไพร (ฉบับท่ี่ 2) พ.ศ. 2564.
[2] Gupta S, Mishra KP, Ganju L. (2017). Broad-spectrum
antiviral properties of andrographolide. Archives of 
Virology. Mar 162(3), 611-623. 
[3] Kanjanasirirat, P., Suksatu, A., Manopwisedjaroen, 
S. et al. (2020). High-content screening of Thai medicinal
plants reveals Boesenbergia rotunda extract and its component 
Panduratin A as anti-SARS-CoV-2 agents. Scientific Reports. 
10, 19963. https://doi.org/10.1038/s41598-020-77003-3
[4] U-pathi J, Sudwan P. (2013). Toxicity study of Boesenbergia 
rotunda (L.) Mansf. Juice by using micronucleus test in male 
wistar rat. Thai Journal of Genetics. (1), 187-191.
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 กระท่รวังสาธารณสุขขอ่งกาตาร์ (MOPH) 
ไดี�อ่อ่กค่้ม่อื่การน�าเข�าอ่าหารฮาลาลและค่้ม่อื่ส�าหรบั
หน่วัยงานท่ี่อ่อ่กหนังสือ่รับรอ่งการผู้ลิตผู้ลิตภัณฑ์์
ฮาลาล ซึ่งในค่้่มือ่ฉบับนี้ถือ่เป็นก�าวัท่ี่ส�าคั่ญในการ
ค่วับคุ่มอ่าหารฮาลาล ซึ่งจะมีใจค่วัามส�าค่ัญในการ
ค่วับค่มุอ่าหาร การชีแ้จงข�อ่ก�าหนดีขอ่งฮาลาล และ
การตรวัจสอ่บค่วัามถ้กต�อ่ง และค่วัามนา่เชือ่่ถอื่ขอ่ง
ใบรับรอ่งฮาลาลท่ี่สามารถยืนยันว่ัาเป็นผู้ลิตภัณฑ์์
จากเนือ้่สตัวั ์ท่ีไ่ดี�รบัการค่วับค่มุด้ีแลโดียผู้้�อ่อ่กใบรบั
รอ่งฮาลาลท่ี่ไดี�รับอ่นุญาตจากประเท่ศกาตาร์[1-4]
 

 ค่้่มือ่น้ีตีพิมพ์เป็นภาษาอ่าหรับและภาษา
อ่ังกฤษ มีเน้ือ่หาค่รอ่บค่ลุมดีังต่อ่ไปนี้ ก�าหนดี
ค่�าจ�ากัดีค่วัามท่ั่วัไปและข�อ่ก�าหนดีส�าหรับอ่าหาร
ฮาลาล ข�อ่ก�าหนดีในการเชือ่ดีสัตวั์ส�าหรับอ่าหาร
ฮาลาล และแบบฟอ่ร์มการรับรอ่งการเชือ่ดีฮาลาล
ท่ี่อ่นุมัติในกาตาร์ รายการอ่าหารต�อ่งห�ามตาม
กฎหมายชารีอ่ะห์ กฎระเบียบท่างเท่ค่นิค่ และ
มาตรฐานท่ีเ่ก่ียวัข�อ่งกบัฮาลาล นอ่กจากนียั้งมแีบบ
ฟอ่ร์มใบสมัค่รส�าหรับการอ่นุญาตและใบอ่นุญาต

ให�อ่งค่์กรอ่ิสลามอ่อ่กใบรับรอ่งอ่าหารฮาลาล/
การเชอื่ดีสตัวัฮ์าลาลส�าหรบัการสง่อ่อ่กอ่าหาร
ไปยังกาตาร์ รวัมถึงหนังสือ่รับรอ่งฮาลาล
ขอ่งผู้ลิตภัณฑ์์สัตวั์ท่ี่ผู่้านการเชือ่ดี และอ่อ่ก
ใบรับรอ่งฮาลาลส�าหรับผู้ลิตภัณฑ์์อ่าหารท่ี่มี
เนือ้่สัตวั ์ไขมัน หรือ่สว่ันผู้สมใดีๆ ท่ีม่ไีดี�มาจาก
สัตวั์ เช่น เจลาติน [3-4]
 กรมค่วัามปลอ่ดีภัยดี�านอ่าหารและ
อ่นามัยส่ิงแวัดีล�อ่ม กระท่รวังสาธารณสุขขอ่งกาตาร์ เชิญชวันผู้้�น�าเข�าและบริษัท่ท่ี่
เกี่ยวัข�อ่ง ปฏิบัติตามแนวัท่างเพื่อ่หลีกเลี่ยงการละเมิดี นอ่กจากนี้ยังยืนยันถึงค่วัาม
พร�อ่มขอ่งข�อ่ม้ลและแนวัท่างปฏิบัติท่ั้งหมดีบนเวั็บไซต์ขอ่งกระท่รวังสาธารณสุข 
แนวัปฏิบัติน้ีมีจุดีมุ่งหมายเพ่ือ่สร�างค่วัามตระหนักร้�ถึงข�อ่ก�าหนดีเพ่ือ่ให�แน่ใจวั่า
อ่าหารท่ีน่�าเข�าปฏบิตัติามแนวัท่างปฏบิตัแิละหลกีเลีย่งการปฏเิสธท่ี่ท่า่เรอื่ขาเข�าดี�วัย
เหตุผู้ลท่ี่ไม่ปฏิบัติตาม ท่ั้งนี้ยังขอ่เชิญชวันให�ผู้้�ประกอ่บการท่ี่ต�อ่งการน�าเข�าสินค่�าส้่
กาต�ารข์ึน้ท่ะเบยีนผู้ลติภณัฑ์์อ่าหารขอ่งตนผู้า่นระบบเวับ็ไซตข์อ่งกระท่รวัง เพ่ือ่ท่ีจ่ะ
สามารถรบัประกนัค่วัามปลอ่ดีภัยดี�านอ่าหารและอ่�านวัยค่วัามสะดีวักในกระบวันการ
ตรวัจสอ่บอ่าหารน�าเข�า ซึง่จะใช�ข�อ่มล้การลงท่ะเบยีนภายหลงัในระบบค่วับค่มุอ่าหาร
อ่ิเล็กท่รอ่นิกส์แบบใหม่ (QNA) [1-3]

เขียนโดีย ฮาบิลลาห์์ จะปะกุียา
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 The Ministry of Public Health of Qatar 
(MOPH) has issued on its website a guide 
for importing halal food and Islamic bodies 
authorized to issue halal products. The guide 
represents an important milestone in food 
control of this kind, and its importance lies 
in clarifying the requirements of halal, and 
verifying the validity, accuracy and credibility of 
halal certificates attesting that meat products are 
of animal origin that has been supervised by one of 
the issuers of halal certificates licensed by the State of 
Qatar. [1-4]
 The guide is published in Arabic and English. The content 
covers the general definitions and requirements for halal food, 
animal slaughter requirements, halal food and halal slaughter 
certification forms approved in Qatar, a list of prohibited foods 
according to Sharia law and a list of technical regulations and 
halal-related standards. It also contains application forms for 
authorizing/permitting Islamic bodies to issue halal food/halal 
slaughtering certificates for exporting food to Qatar, including 
products that contain animal fat or ingredients made of animal, 
such as gelatin. [3-4]
 Qatar’s Department of Food Safety and Environmental
Health, Ministry of Public Health, invites all importers and 
relevant companies to work in accordance with the guidelines 
to avoid violations. It also affirms the availability of all information
and guidelines on MOPH’s website. The guidelines aim at 
raising awareness of the requirements to ensure imported food 
compliance to guidelines and avoid its rejection at the port of 
entry for non-compliance reasons.
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 The Department of Food Safety and Environmental
Health invites all importers to register their food products 
in the food registration system via the Ministry’s website, 
where registration data will be used later in the new 
electronic food control system. (QNA) [1-3]
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อนุภาคนาโนไขมัน : กุญแจสำำาคัญ
ของการพััฒนาวัคซีีน COVID-19
Lipid Nanoparticle: The Crucial Key in COVID-19 Vaccine Development

 ในช่วังสอ่งปีท่ี่ผู้่านมา วััค่ซีนท่ี่ผู้ลิตดี�วัยเท่ค่โนโลยี 
mRNA ไดี�เข�ามามีบท่บาท่และเป็นท่ี่ต�อ่งการขอ่งค่นท่ั่วัโลกใน
เรื่อ่งขอ่งประสิท่ธิภาพการป้อ่งกันไวัรัส COVID-19 ปัจจุบันเท่ค่นิค่ 
non-viral vector โดียเฉพาะอ่ย่างย่ิงการใช�อ่นุภาค่นาโนห่อ่หุ�ม 
mRNA ท่ี่มีขนาดีใกล�เคี่ยงกับตัวัไวัรัสและเข�าถึงเซลล์เป้าหมาย
ไดี�อ่ย่างจ�าเพาะถ้กผู้ลิตและน�าไปช่วัยเหลือ่ผู้้�ติดีเชื้อ่ไดี�อ่ย่างมี
ประสทิ่ธภิาพ ฉะนัน้นอ่กเหนอื่จากล�าดีบัรหสัพนัธกุรรมท่ี่แมน่ย�าและ
กลไกการแสดีงอ่อ่กขอ่งโปรตนีภายในเซลลเ์ปา้หมายแล�วั เท่ค่โนโลยี
การอ่อ่กแบบระบบน�าส่ง mRNA ก็มีค่วัามส�าค่ัญไม่แพ�กัน [1]

 อ่นุภาค่นาโนไขมัน (lipid nanoparticle) ไดี�รับ
การพัฒนาเพื่อ่ผู้ลิตวััค่ซีน COVID-19 แท่นท่ี่การใช� ลิโบโซม 
(liposome) ซึ่งถ้กย่อ่ยสลายในร่างกายไดี�ง่าย ขาดีค่วัาม
จ�าเพาะต่อ่เซลล์เป้าหมาย และท่ี่ส�าค่ัญโค่รงสร�างภายในซึ่ง
มสีอ่งชัน้ท่ีแ่ตกต่างกนัจงึมกัสง่ผู้ลตอ่่ค่วัามค่งตวััขอ่ง mRNA 
ดีังนั้น การอ่อ่กแบบโค่รงสร�างภายในอ่นุภาค่นาโนไขมันเพื่อ่
น�าส่ง mRNA จากบริษัท่ชั้นน�าอ่ย่าง Pfizer-BioNtech และ 
Moderna สามารถแยกส่วันประกอ่บท่ี่ส�าค่ัญไดี�ดีังต่อ่ไปนี้

โค่รงสร�างและส่วันประกอ่บขอ่งอ่นุภาค่นาโนไขมัน

ในระบบน�าส่ง mRNA วััค่ซีน Ref. [5]

เขุียนโดย ดีร.อ่ัซอ่ารีย์ สุขสุวัรรณ
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 ประกอ่บไปดี�วัยสามส่วันหลักๆ ค่ือ่ส่วันท่ี่มีหม้่
เอ่มนีท่ีส่ามารถแตกตัวัไดี� สว่ันไขมันซึง่ไม่ชอ่บน�้า และส่วัน
ท่ี่ท่�าหน�าท่ี่เชื่อ่มต่อ่ (spacer) ระหวั่างส่วันท่ี่ชอ่บน�้าและ
ไมช่อ่บน�้า โดียการเตรียมวััค่ซีนขัน้แรกจะท่�าให�ไขมันประจุ
บวักแตกตัวัในสภาพท่ี่เป็นกรดีเพ่ือ่ให�ประจุบวักเข�าไปจับ
ประจุลบขอ่งสาย mRNA จนเกิดีโค่รงสร�างซับซ�อ่นภายใน
อ่นุภาค่นาโนไขมันท่ี่เรียกวั่า “Lipoplex” ซึ่งช่วัยกักเก็บ 
mRNA ไดี�ดีีขึ้น จากนั้นประจุภายนอ่กขอ่งอ่นุภาค่นาโน
ไขมนัจะกลับมาเป็นกลางอี่กค่รัง้เมือ่่ฉีดีเข�าไปอ่ย่้ในกระแส
เลือ่ดีเพ่ือ่ลดีค่วัามเป็นพิษ แต่เมื่อ่ไรท่ี่อ่นุภาค่นาโนไขมัน
เข�าส้่ภายในเซลล์ไดี�แล�วัจะมีประจุบวักอ่ีกค่รั้งภายใน
เอ่็นโดีโซมส่งผู้ลให�เกิดีการเปลี่ยนแปลงโค่รงสร�างภายใน
จนปลดีปล่อ่ย mRNA เป็นอ่ิสระอ่อ่กมาในไซโท่พลาสซึม 
สุดีท่�าย mRNA ก็ไดี�ท่�าหน�าแปลรหัสพันธุกรรมเพ่ือ่สร�าง
โปรตีนต่อ่ไป [2]

 ไดี�แก่อ่นุพันธ์ขอ่งฟอ่สโฟลิปิดี (phospholipids) จะช่วัยเพ่ิม
ค่วัามค่งตัวัให�แก่โค่รงสร�างอ่นุภาค่นาโนไขมันและยังช่วัยในการหลอ่ม
รวัมเข�ากับเยื่อ่หุ�มเซลล์ขอ่งร่างกายไดี�ง่ายขึ้น 

 จะเป็นตัวัค่วับคุ่มและรักษาค่วัามแข็งแรงภายในโค่รงสร�าง
อ่นุภาค่นาโนไขมันให�มีค่วัามยืดีหยุ่นท่ี่พอ่เหมาะส�าหรับการบรรจุ mRNA 
ไวั�ข�างใน รวัมถงึการชว่ัยให�เข�ากนัไดี�ดีีในการหลอ่มรวัมเข�ากบัเย่ือ่หุ�มเซลล์
ขอ่งร่างกาย 

 ไขมนัชนิดีหน่ึงท่ี่เชือ่่มกบัสายขอ่ง polyethylene glycol (PEG) ท่ี่
ละลายน�้าไดี�ซึง่ติดีอ่ย่้กับสว่ันหัวัขอ่งไขมันและส่วันท่ีไ่ม่ละลายน�้าจะแท่รก
ตัวัในโค่รงสร�างอ่นุภาค่นาโนไขมัน โดียจะช่วัยค่วับคุ่มขนาดีอ่นุภาค่เพ่ือ่
ป้อ่งกันการจับเป็นก�อ่นแล�วัตกตะกอ่นระหวั่างการเก็บรักษา และยังช่วัย
หลบหลกีโปรตนีจากระบบภ้มคิุ่�มกนัท่�าให�ไมใ่ห�ถ้กก�าจดัีอ่อ่กจากรา่งกาย
ไดี�โดียง่าย [3] 

ไขมัุนประจุุบวิกั 
(Ionizable lipid หรอ่ cationic lipid)

ไขมัุนผ้�ช่ีวิย (helper lipid) 

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) 

PEGylated lipids 

 ในกุารพัฒนาสูติรวัคซีน COVID-19 ขอ่งบริษัท่ 
Pfizer-BioNtech และ Moderna จะใช�อ่ัตราส่วันเป็น (46.3: 1.6: 
42.7: 9.4) และ (50: 1.5: 38.5 :10) ตามล�าดีับ โดียอ่นุภาค่นาโน
ไขมันมีขนาดีอ่ย้่ท่ี่ 80 - 100 nm และมีจ�านวัน mRNA 100 โมเลกุล
โดียประมาณ [4] ดีังนั้นจะเห็นไดี�วั่ากวั่าจะพัฒนามาถึงจุดีนี้ไดี�นั้น
จ�าเป็นต�อ่งวิัจัยศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ี่เก่ียวัข�อ่ง อ่าทิ่เช่น สัดีส่วันท่ี่
เหมาะสม ประสิท่ธภิาพการกกัเกบ็ mRNA ขนาดีและประจุพ้ืนผู้วิั ซึง่
หากมปีจัจยัใดีท่ี่มอี่ตัราสว่ันไมเ่หมาะสมกจ็ะสง่ผู้ลตอ่่ประสทิ่ธภิาพ
และค่วัามเป็นพิษขอ่งอ่นุภาค่นาโนไขมันท่ี่พัฒนาขึ้นมาโดียท่ันท่ี
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Lipid Nanoparticle: The Crucial Key 
in COVID-19 Vaccine Development

During the last 2 years, mRNA vaccine has 
been broadly mentioned and everyone 
seems to be looking for it from all across 

the world. This is because mRNA vaccines, 
especially the one utilizing lipid nanoparticles, 
is believed to provide more effective protection 
against COVID-19 than the vaccine of non-viral 
vector method. The size of lipid nanoparticles is 
close to the size of a virus. And this helps it to 
reach the target cell even more precisely. Beside 
the DNA sequence and protein expression level in 
the target cell, mRNA delivery technology is also 
important. [1] 

 Lipid nanoparticles have been developed for the 
production of COVID-19 vaccine to replace the use of liposomes. 
Liposomes can be easily dissolved in the human body. It cannot 
precisely reach the target cell. And most importantly, its internal 
structure, which consists of two very different layers, affects the 
stability of mRNA. Thus, Pfizer-BioNtech and Moderna have designed
the internal structure of lipid nanoparticle for mRNA as follows: 

 This consists of 3 main parts. The first part contains 
a group of quaternizable amines. The second part contains lipids 
that dislike water. And the third part is the spacer between the lipid 
that likes water and that dislikes water. In the first step of preparing 
the vaccine, ionizable cationic lipids will be ionized to let the ion 
catch the anionic tail of mRNA. This will form a complex structure 
in lipid nanoparticles called “lipoplex”, which will help store the 
mRNA better. Next, the lipid nanoparticle will turn into a neutral state 
again to reduce toxicity when it is injected into the bloodstream.  
However, once the lipid nanoparticle enters inside body cells, the 
positive charge will emerge again inside the endosome. The internal
structure will be transformed and the mRNA will be released to 
cytoplasm. Finally, mRNA can convert the DNA and further produce 
proteins. [2]

Ionizable cationic lipid:
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 An example of this is phospholipids that help increase 
stability in lipid nanoparticles and facilitate mRNA into cell 
membranes. 

 It helps control and protect the steadiness inside lipid 
nanoparticles so that it remains flexible enough to store mRNA. 
Cholesterol also assists mRNA to collide with cell membranes 
smoothly. 

 These are lipids related to polyethylene glycol (PEG) 
whose heads are water-soluble while their water-insoluble part is 
hidden in lipid nanoparticles. PEGylated lipids help limit the size of 
particles to prevent coagulant during storage. They also help protect 
proteins against the detection of the immune system. As a result, 
the proteins cannot be eliminated by the immune system easily. [3] 

 The ratio used for developing COVID-19 vaccines of 
Pfizer-BioNtech and Moderna were (46.3: 1.6: 42.7: 9.4) and (50: 
1.5: 38.5 :10) relatively. The average size of lipid nanoparticles is 
80 - 100 nm. And the average amount of mRNA is 100 molecules. 
[4] All of this shows that before the vaccine was developed up to 
the present time, every involved factor was studied thoroughly. The 
examples of these factors are the appropriate ratio, the efficacy 
of mRNA storage, the size and the charge of mRNA. If any factor 
does not have an appropriate ratio, that will immediately affect the 
efficacy and toxicity of lipid nanoparticles. 

Helper lipid: 

Cholesterol:

PEGylated lipids: 
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 สารอ่าหาร หมายถึงสารท่ี่ไดี�รับจากอ่าหารท่ี่รับประท่านเข�า
ส้่ร่างกายแล�วัน�าไปใช�ประโยชน์ตามส่วันต่างๆขอ่งร่างกาย เช่น สร�าง
พลังงานในการดี�ารงชีวัิต เป็นส่วันประกอ่บขอ่งเนื้อ่เย่ือ่ในส่วันต่างๆ
ขอ่งร่างกาย สารอ่าหารตามหลักโภชนาการแบ่งไดี�เป็น 5 หม้่ ไดี�แก่ 
ค่ารโ์บไฮเดีรต โปรตีน ไขมัน เกลือ่แร ่และวิัตามนิ  แล�วัสารอ่าหารชนิดีไหน
ท่ี่สามารถเสริมภ้มิคุ่�มกันต�านโรค่โค่วัิดี-19 ส�าหรับผู้้�ส้งอ่ายุและร่างกาย
ต�อ่งการในปริมาณเท่่าไรจึงจะเหมาะกับช่วังวััยขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุท่ี่จะสามารถ
เสริมภ้มิคุ่�มกันต�านโรค่โค่วัิดี -19 ไดี�

 เชือ้่ไวัรสัโค่โรนาสายพนัธ์ุใหม ่2019 หรอื่โรค่โค่วัดิี-19 กอ่่ให�เกดิี
โรค่ติดีต่อ่ระบบท่างเดิีนหายใจ ส่งผู้ลให�เกิดีโรค่ปอ่ดีอั่กเสบ ซึ่งสามารถ
แพร่กระจายจากค่นส้่ค่นไดี� ผู้่านท่างน�้าม้กน�้าลาย และเสมหะ [1] 
ในสถานการณ์ช่วังท่ี่มีการแพร่ระบาดีขอ่งโรค่โค่วัิดี-19 ผู้้�ส้งอ่ายุเป็น
กลุม่เสีย่งท่ีจ่ะต�อ่งไดี�รับการดีแ้ล เนือ่่งจากมีโรค่ประจ�าตัวั เชน่ โรค่เบาหวัาน
โรค่ค่วัามดัีน โรค่ปอ่ดี ท่�าให�เป็นกลุ่มเสี่ยงท่ี่จะไดี�รับเชื้อ่โรค่โค่วิัดี-19
ไดี�ง่าย อ่าหารช่วัยเสริมสร�างภ้มิต�านท่านให�ร่างกายแข็งแรงต�านโรค่
โค่วัดิี-19 ไดี� สารอ่าหารชนิดีไหนท่ีส่ามารถเสริมสร�างภ้มิคุ่�มกนัแก่ผู้้�ส้งอ่ายุ 

ประเภททีห่์น่ง่ ค่ือ่ โปรตีนจากปลา ไข่ เนื้อ่สัตวั์
ไม่ติดีมัน ถั่วัเมล็ดี และน�้านม เป็นสารภ้มิคุ่�มกัน
ช่วัยป้อ่งกันการติดีเชื้อ่ ช่วัยในการแข็งตัวัขอ่ง
เลือ่ดี เมน้ไกผู่้ดัีขิง ต�มส�มปลาท่ ้ปรมิาณต�อ่งการ
ต่อ่วัันในผู้้�ชายและผู้้�หญิง 1 กรัมต่อ่น�้าหนักตัวั 
1 กิโลกรัม 
ประเภทที่สอง วัิตามินเอ่จากสัตวั์ ตับสัตวั์ 
เน้ือ่สัตวั์ ไข่ จากพืช พบไดี�ในผัู้กใบสีเขียวั ผู้ัก
และผู้ลไม�สีเหลือ่ง เช่น ต�าลึง ผู้ักบุ�ง ฟักท่อ่ง 
ประโยชน์ช่วัยในการมอ่งเห็น บ�ารุงรักษา เจริญ
เติบโตขอ่งเซลล์ในเนื้อ่เย่ือ่ เมน้ผู้ัดีฟักท่อ่งใส่ไข่ 
ผู้ักบุ�งลวัก ปริมาณต�อ่งการต่อ่วััน ผู้้�ชาย 700 
ไมโค่รกรัม และผู้้�หญิง 600 ไมโค่รกรัม

เขียนโดีย ฮาซัม เจะบากุอ

Written by Hasam Chebako
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ประเภทท่ีสาม วัติามนิซจีากผัู้กและผู้ลไม�  ฝ่รัง่ มะละกอ่ 
ผู้ักค่ะน�า บรอ่กโค่ลี ประโยชน์เพ่ิมภ้มิต�านท่าน ลดี
การระค่ายเค่ือ่งเย่ือ่บุท่างเดีินหายใจ ลดีค่วัามรุนแรง
อ่าการหวััดี เมน้ซุปบรอ่กโค่ลี สลัดีแค่รอ่ท่ ปริมาณ
ต�อ่งการต่อ่วััน ผู้้�ชาย 100 มิลลิกรัม และผู้้�หญิง 85 
มิลลิกรัม 
ประเภทท่ีสี ่วัติามินดี ีร�อ่ยละ 10-20 จากสารอ่าหารและ
การกินหรือ่ยาเสริม ประโยชน์ชว่ัยค่วับคุ่มการเจริญเติบโต 
มีผู้ลต่อ่ระบบภ้มิคุ่�มกัน โดียกลไกในการลดีการติดีเช้ือ่ 
ช่วัยปกป้อ่งระบบท่างเดีินหายใจ ปริมาณต�อ่งการต่อ่วััน 
ผู้้�ชายและหญิง 20 ไมโค่รกรัม 

ประเภทท่ีห้์า วัิตามินอ่ีจากน�้ามันพืช น�้ามันท่านตะวััน 
ประโยชน์ช่วัยสร�างเสริมภ้มิคุ่�มกันโรค่จากเชื้อ่แบค่ที่เรีย
และไวัรัส มีคุ่ณสมบัติเป็นสารต�านอ่นุม้ลอิ่สระ ปริมาณ
ต�อ่งการตอ่่วััน ผู้้�ชาย 13 มลิลกิรัม และผู้้�หญงิ 11 มลิลกิรัม 
ประเภทท่ีห์กุ สังกะสีจากเน้ือ่สัตว์ัและเค่ร่ือ่งในสัตว์ั 
สัตว์ัน�า้มีเปลือ่ก สร�างภ้มิคุ่�มกันจากโรค่ติดีเชื้อ่ ปริมาณ
ต�อ่งการตอ่่วันั ผู้้�ชาย 11 มลิลกิรมั และผู้้�หญงิ 9 มลิลกิรมั 
และประเภทท่ีเจด็ ซลิเีนียมจากอ่าหารท่ะเล เน้ือ่ปลา ไข่ 
ชว่ัยฮอ่รโ์มนไท่รอ่ยดีท์่�างานปกติ ต�านอ่นมุล้อิ่สระปอ้่งกนั
มะเรง็ เมน้ต�มย�าปลาท่ ้ไข่ต�ม และปริมาณต�อ่งการต่อ่วััน 
ผู้้�ชายและหญิง 55 ไมโค่รกรัม [2,3,4] 

 อ่าหารและโภชนาการจึงจ�าเป็นอี่กท่างหน่ึง
ท่ี่ช่วัยเสริมสร�างภ้มิต�านท่านช่วัยลดีค่วัามเสี่ยงต่อ่การ
ติดีโรค่โค่วิัดี-19 [5] ส�าหรับผู้้�บริโภค่ผู้้�ส้งอ่ายุนั้นค่วัร
เลือ่กบริโภค่อ่าหารท่ี่มีโปรตีนจากเน้ือ่สัตวั์ช่วัยเสริมภ้ม
ต�านท่านไดี�ดีี หรือ่โปรตีนจากพืช หรือ่ผู้ักใบเขียวัเข�ม 
ผู้ักผู้ลไม�สีเหลือ่ง สีส�ม นับเป็นแหล่งวัิตามินท่ี่ช่วัยเสริม
ภ้มิต�านท่านไดี�ดีี  และอ่าหารท่ี่มีปริมาณสังกะสีส้ง ไดี�แก่ 
อ่าหารท่ะเล ถ�าร่างกายเราไดี�รับสารอ่าหารจ�าพวักน้ีใน
ปรมิาณท่ี่เพยีงพอ่ และหมัน่อ่อ่กก�าลงักายอ่ยา่งสม�่าเสมอ่
ท่�าให�ร่างการสามารถสร�างภ้มิต�านท่านท่ี่แข็งแรงมาก
พอ่ท่ี่จะต�านเชื้อ่ไวัรัสโค่โรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ่
โรค่โค่วัิดี-19 ไดี�

NUTRIENTS THAT BOOST IMMUNITY 
AGAINST COVID-19 IN ELDERLY PEOPLE. 
 Nutrients are substances from food taken to the body which 
provide benefits to body parts, create energy for the maintenance of 
life, and form components of body tissues. Generally, there are 5 food 
groups that will boost immunity to fight against COVID-19 for elderly 
people: carbohydrate, protein, fat, mineral, and vitamin. Each group 
requires a different nutrient intake level. 
 The Coronavirus disease 2019 or COVID-19 can cause 
respiratory illnesses such as pneumonia. It can be transmitted between 
people through saliva, nasal discharge, and sputum. [1] During the 
spread of COVID-19, older adults are at higher risk for severe illnesses. 
This group of people usually have chronic diseases such as diabetes, 
high/low blood-pressure, and lung disease. All of this increases risk 
of infection. However, there are groups of food that could help boost 
immunity to prevent COVID-19 for elderly people. 
 The first group is protein which can be found in fish, eggs, 
lean meats, nuts, beans, and milk. Protein helps in coagulation and 
prevents infection. Recommended dishes from this nutrient group are 
fried chicken with ginger and herbal fish soup. The appropriate intake 
level for both male and female is 1 gram per 1 kilogram of body weight. 
 The second group is vitamin A. Vitamin A can be found in 
animal products such as in liver and eggs. Plants that contain high 
vitamin A are leafy green vegetables and yellow fruits and vegetables 
such as ivy gourd, water spinach, and pumpkin. Vitamin A is vital in 
the maintenance of normal vision, immune system, and reproduction. 
Recommended dishes which contain lots of vitamin A are fried pumpkin 
with eggs and soft- boiled water spinach. The appropriate daily intake 
level for males is 700 micrograms and for females is 600 micrograms. 
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 The third group is vitamin C which can be found mostly 
in fruits and vegetables such as guava, papaya, broccoli, and 
Chinese broccoli. Vitamin C is necessary for immunity system. It 
helps decrease irritation in respiratory tract and reduce severity 
of flu. Recommended dishes which contain lots of vitamin C are 
broccoli soup and carrot salad. The appropriate intake level for 
males is 100 milligrams and for females is 85 milligrams. 
 The fourth group is vitamin D, which 10-20% of it can 
be found in food. Vitamin D is essential to the performance of 
your immune system. It helps reduce infection and protect the 
respiratory tract. Appropriate intake level for males and females 
is 20 micrograms. 
 The fifth group is vitamin E which can be found in plant 
oils. Vitamin E helps the immune system fight against viruses and 
bacteria. It has antioxidant properties. Appropriate intake level for 
males is 13 milligrams and for females is 11 milligrams. 
 The sixth group is zinc which can be found in meat, 
offal, and shellfish. The appropriate intake level for males is 11 
milligrams and for females is 9 milligrams. 

[1] Panyod S, Ho CT, Sheen LY. Dietary therapy and herbal medicine for COVID-19 prevention: A review and perspertive. J Tradit 
Complement Med 2020.
[2] กลุม่สง่เสรมิโภชนาการผู้้�สง้อ่าย ุส�านกัโภชนาการ กรมอ่นามยั กระท่รวังสาธารณสขุ (2563). อ่าหารเสรมิภม้คิุ่�มกนัต�าน COVID-19 ส�าหรบั
ผู้้�ส้งอ่ายุ. กรุงเท่พฯ: บริษัท่ สามเจริญพาณิชย์(กรุงเท่พ) จ�ากัดี
[3] ค่ณะกรรมการจัดีท่�าข�อ่ก�าหนดีสารอ่าหารท่ี่ค่วัรไดี�รับประจ�าวัันส�าหรับค่นไท่ย (2563). ปริมาณสารอ่าหารอ่�างอิ่งท่ี่ค่วัรไดี�รับประจ�าวััน
ส�าหรับค่นไท่ย. กรุงเท่พฯ: ห�างหุ�นส่วันจ�ากัดี เอ่.วัี.โปรเกรสซีฟ.
[4] ส�านักโภชนาการ กรมอ่นามัย กระท่รวังสาธารณสุข (2561). ตารางแสดีงคุ่ณค่่าท่างโภชนาการขอ่งอ่าหารไท่ย. กรุงเท่พฯ: โรงพิมพ์อ่งค่์การ
สงเค่ราะห์ท่หารผู้่านศึก.
[5] รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลัน (2564, 16 กุมภาพันธ์) เฟสบุ๊ค่แฟนเพจ: โภชนาการเสริมภ้มิต�านท่านโค่วัิดี-19 สืบค่�นเมื่อ่วัันท่ี่ 14 มิถุนายน 2564 จาก 
https://www.facebook.com/drwinaidahlan                
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 Lastly, the seventh group is selenium which can be 
found in seafood and eggs. It helps thyroid to work properly, 
block oxidant, and prevent cancer. The recommended dishes 
that contain a lot of selenium are Fish Tom Yum and boiled 
egg. The appropriate intake level for male and female is 55 
micrograms daily. [2,3,4] 
 Food and nutrition can help boost immunity and 
reduce risk of COVID-19 infection. [5] To increase the immune 
system, elderly people should consume proteins from animals 
or plants. Yellow and orange fruits and vegetables are a good 
source of vitamins which are good for the immune system. 
Also, they should consume food that is rich in zinc such as 
seafood. If we have enough of these nutrients and exercise 
regularly, our bodies can develop immunity to fight COVID-19.
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FINTECH 
เทคโนโลยีแหง่โลกการเงนิ
 เท่ค่โนโลยีท่างการเงินท่ี่ก�าลังจะกล่าวั
ถึงเรียกส้ัน ๆ วั่า FinTech มาจากการรวัมกันขอ่ง 
2 ค่�า ค่ือ่ “Financial” และ “Technology” เป็นการน�า
เท่ค่โนโลยีมาประยุกต์ใช�ในระบบการเงิน เพื่อ่ช่วัย
ให�การท่�าธุรกรรมท่างการเงินสะดีวักรวัดีเร็วั และช่วัย
ให�ผู้้�ใช�บริการท่างการเงินไดี�ง่ายข้ึน สามารถท่�าไดี�
ดี�วัยตัวัเอ่ง ลดีการพ่ึงพาธนาค่ารหรือ่ผู้้�ให�บริการท่าง
การเงนิ เรามาท่�าค่วัามร้�จกักนัค่ะ่วัา่ปจัจบุนันี ้ประเภท่
ขอ่ง FinTech ตา่งๆ มอี่ะไรกนับ�าง โดียเฉพาะอ่ยา่งยิง่
ในยุค่ดีิจิท่ัลวัิถีใหม่

Banking Technology Crowdfunding Platforms 

Cryptocurrency 

 เชื่อ่วั่าค่นวััยท่�างานส่วันใหญ่จะต�อ่งติดีตั้ง
แอ่ปพลิเค่ชันธนาค่ารบนมือ่ถือ่ ซึ่ง FinTech ประเภท่
นี้ค่ือ่ Mobile Banking ท่ี่มีขึ้นเพื่อ่ให�ล้กค่�าขอ่งธนาค่าร
สามารถท่�าธุรกรรมต่าง ๆ ท่างการเงินไม่วั่าจะเช็กยอ่ดี
บัญชี โอ่นเงิน จ่ายบิล และอ่ื่นๆ ไดี�ดี�วัยตัวัเอ่ง จาก
ทุ่กท่ี่ทุ่กเวัลา

 เป็นแพลตฟอ่ร์มตัวักลาง ระหวั่าง ผู้้�ประกอ่บการและ
นักลงทุ่น ท่ี่มีจุดีประสงค์่เพ่ือ่ให�เกิดีการขอ่และให�เงินทุ่น โดียท่ี่
ผู้้�ประกอ่บการสามารถระดีมทุ่น จากนักลงทุ่นไดี�หลาย ๆ ค่น 
และนักลงทุ่นเอ่ง สามารถเลือ่กลงทุ่นในธุรกิจท่ี่น่าสนใจ ผู้่าน
แพลตฟอ่ร์มน้ี อ่ีกท้ั่งยังอ่�านวัยค่วัามสะดีวักในเรื่อ่งการสมัค่รขอ่
ระดีมทุ่น ตรวัจสอ่บเค่รดีิต และอ่นุมัติ ดี�วัยเช่นกัน

 เป็นสกุลเงินดีิจิท่ัลท้ั่ง Cryptocurrency หรือ่เท่ค่โนโลยี 
Blockchain เป็นการสมมติชุดีข�อ่ม้ลขึ้นมาดี�วัยวัิธีใดีวิัธีหน่ึงใน
โลกอ่อ่นไลน์ แล�วัท่�าให�ใช�งานไดี�เหมือ่นเงินจริง สามารถใช�จ่าย
ไดี� รวัมถงึเกง็ก�าไรไดี�อ่กีดี�วัย สกลุเงนิท่ี่โดีดีเดีน่และคุ่�นห้หลายๆค่น 
ค่งหนีไม่พ�น บิตค่อ่ยน์ (Bitcoin), อ่ีเท่อ่เรียม (Ethereum), ริปเปิ�ล 
(Ripple), ไบแนนซ์ค่อ่ยน์ (Binance Coin) เป็นต�น

https://www.easycashless.com/internet-bank-
ing-และ-mobile-banking-ค่ือ่อ่ะไร/

TECHNOLOGY REVIEW

เขียนโดีย นูรอยดา บ่อซา
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Payment 

Insurtech

 เป็นระบบตัวัแท่นการใช�จ่าย ท่ี่ผู้้�ใช�ต�อ่งเปิดีบัญชีกับท่าง
แพลตฟอ่รม์จงึจะสามารถใช�งานไดี� ตวััอ่ยา่งเชน่ระบบ E-Wallet ท่ี่
ร้�จกักนักจ็ะเป็น แอ่พเป๋าตงั, AirPay, หรือ่จะเปน็เดีบติ/เค่รดิีตการด์ี 
เป็นต�น ซึ่งระบบ Payment จะให�บริการเฉพาะการใช�จ่ายเท่่านั้น

 เป็นเท่ค่โนโลยีประกันภัยท่ี่หลายค่นมอ่งวั่าการซื้อ่
ประกันภัย ประกันชีวิัตคื่อ่การลงทุ่นร้ปแบบหน่ึง รวัมท้ั่งระบบ
การค่�านวัณเบีย้ประกนัมคี่วัามซับซ�อ่น การใช� FinTech เข�ามาชว่ัย
ท้ั่งดี�านการค่�านวัณเบี้ยประกัน ผู้ลตอ่บแท่น ค่วัามเสี่ยง รวัมถึง
อ่ัตราส่วันลดีอ่ย่างเป็นเหตุเป็นผู้ล ช่วัยให�ท้ั่งผู้้�ซื้อ่และผู้้�เสนอ่ขาย
ประกันภัย ประกันชีวัิตบริหารจัดีการระบบประกันไดี�ง่ายขึ้น

 จากประโยชน์และจุดีเด่ีนขอ่ง FinTech ท่ี่ถ้กพัฒนาขึ้น
มาเพ่ือ่ตอ่บโจท่ย์ส�าหรับผู้้�ใช�งานอ่ย่างตรงจุดีน้ัน ท่�าให�จ�านวัน
ผู้้�ใช�งาน FinTech เพ่ิมส้งข้ึนอ่ย่างต่อ่เน่ือ่ง ประกอ่บกับในปี
ท่ี่ผู้่านมา การระบาดีขอ่งโค่วัิดี-19 เป็นตัวัเร่งส�าค่ัญท่ี่ท่�าให�บริษัท่
ในกลุ่ม FinTech ไดี�รับค่วัามสนใจอ่ย่างมากจากการขยายตัวั
ขอ่งตลาดี E-Commerce และแนวัโน�มการช�าระเงินท่ี่ลดีการ
สัมผัู้ส (Contactless 
Payment) ซึ่งเป็นอ่ีก
หนึ่งแรงผู้ลักดีัน ท่�าให�
บริษัท่ในกลุ่ม FinTech 
ยังมีแนวัโน�มการเติบโต
ส้ ง อ่ ย่ า ง ต่ อ่ เ นื่ อ่ ง ใ น
อ่นาค่ต 

[1] Techsauce Team. (2017, 25 มกราค่ม) Thailand FinTech 
Report] รายงานสรุปเรื่อ่งฟินเท่ค่ในประเท่ศไท่ย - อ่ัปเดีตล่าสุดี Q1 
2017. สืบค่�นเมื่อ่ 2 สิงหาค่ม 2564 จาก https://techsauce.co/report/
fintech-thailand
[2] PeerPower Team (2019, 10 กรกฎาค่ม) ฟินเท่ค่ (Fintech) 
เท่ค่โนโลยีท่างการเงิน.  สืบค่�นเมื่อ่ 5 สิงหาค่ม 2564 จากhttps://www.
peerpower.co.th/blog/investor/invest/fintech-technology/

 เป็นซอ่ฟต์แวัร์ส�าหรับอ่งค์่กรท่ี่จะช่วัยผู้้�ประกอ่บการใน
เรื่อ่ง การจัดีการท่างดี�านการเงิน ไม่วั่าจะเป็นการจัดีการบัญชี 
ระบบจ่ายเงินเดืีอ่น-ภาษี และการจัดีการพนักงาน ซึ่งค่รอ่บค่ลุม
ถึงสวััสดีิการดี�านการเงิน โดียจะช่วัยลดีเวัลา และท่รัพยากรท่ี่ต�อ่ง
ใช�งาน ท่�าให�ประสิท่ธิภาพขอ่งกระบวันการภายในอ่งค่์กรดีีขึ้น

 เป็นเท่ค่โนโลยีท่ี่จะช่วัยจัดีการท่างดี�านลงทุ่น ซึ่งมี
แพลตฟอ่ร์มการลงทุ่นท่ี่หลากหลายมากไม่วัา่จะเป็น แอ่ปพลิเค่ชัน
ลงทุ่นใน Private fund, ท่อ่งค่�า, กอ่งทุ่นรวัม รวัมถึงแพลตฟอ่ร์มท่ี่
ใช� AI ช่วัยในการวัิเค่ราะห์หุ�น หรือ่แม�แต่การน�าเท่ค่โนโลยีอ่ย่าง 
Robo Advisor มาชว่ัยในการจดัีพอ่รต์การลงท่นุ (Asset Allocation)

Enterprise Financial Software 

Investment Management 
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TECHNOLOGY REVIEW

FINTECH: Technology of Financial World
FinTech or Financial Technology refers to any business that 
uses technology to enhance or automate financial services and 
processes. Let’s see how many kinds of fintech we have in this 
new digital age. 

Banking Technology – Most people in the working age have installed 
mobile banking applications in their phones. This kind of 
FinTech emergesto facilitate customers of each bank in making 
transactions such as checking account balance, transferring 
money, paying bills, etc. by themselves anywhere anytime.

Banking Technology – Most people in the working age have installed mobile banking applications in their phones. 
This kind of FinTech emerges to facilitate customers of each bank in making transactions such as checking 
account balance, transferring money, paying bills, etc. by themselves anywhere anytime.

Cryptocurrency – This refers to digital currency which exists because of blockchain technology.  Cryptocurrency
is created to be used as physical money in the online world. Some examples of famous cryptocurrency are 
Bitcoin, Ethereum, Ripple, and Binance Coin.

Online Payment System – This electronic payment system 
facilitates the acceptance of electronic payment for online trans-
actions. E-Wallet like Paotang and AirPay are some examples of 
this technology. Debit and credit cards are also counted in this.

Enterprise Financial Software – This is the software for organi-
zation which will help entrepreneurs in financial management 
such as accounting, salary/tax payment, and staff management 
which includes financial assistance. This technology helps 
reduce time and resources and increase the effectiveness of 
processes in organization. 

Crowdfunding Platforms – These platforms serve like the medium
between entrepreneurs and investors in asking for and giving 
investment funds. Entrepreneurs can raise funds from various investors 
and investors can choose to invest in various businesses that they are 
interested in this platform. The process of fundraising registration, credit 
report, and funding approval are easier with this technology. 
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Investment Management – There are many investment 
platforms for various things such as private funds, gold, 
mutual funds, etc. Some platforms utilize AI in analyzing
stocks or even use Robo Advisor to help in asset 
allocation.
Insurtech – This word comes from “insurance technology” 
and it is a subdivision of FinTech. Today, people view 
insurance as a kind of investment. Usually, calculation of 
insurance premium is complicated. So, FinTech can help 
tackle all the complexity of calculation, be it insurance
premium, yield, risk, and discount rate. All of this 
facilitates both insurance buyers and sellers. 

Because FinTech can benefit users and solve user’s 
problems right at its root, the number of FinTech users
is constantly increasing. In the previous year, the 
spread of COVID-19 was the catalyst that made FinTech 
companies become popular because of the expansion of the 
E-commerce market and the trend of contactless 
payment. It is believed that FinTech companies are likely 
to develop further and further in the future.

Written by Written by Nuroyda Buesa 
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HALAL PAKTAI

 Halal Insight กับค่อ่ลัมปักษ์ใต�ในฉบับน้ีเราจะ
น�าเสนอ่กิจกรรมการช่วัยเหลือ่ผู้้�ประสบภัยจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดีขอ่งโค่วิัดี 19 ระลอ่ก 3 ขอ่งพ้ืนท่ี่จังหวััดี
ชายแดีนภาค่ใต� ซึ่งจัดีอ่ย่้ในกลุ่มพ้ืนท่ี่สีแดีงเข�ม ท่ี่หมายถึงมี
การแพรร่ะบาดีเปน็จ�านวันมาก บางพ้ืนท่ีต่�อ่ง look down และ
ปิดีหม้่บ�าน ไม่สามารถประกอ่บอ่าชีพไดี� ประกอ่บกับ
สถานการณ์การระบาดีในมาเลเซียท่ี่รุนแรง ท่�าให�ประชาชน
ในพื้นท่ี่ท่ี่ไปประกอ่บอ่าชีพในประเท่ศมาเลเซียอ่พยพกลับมา
เป็นจ�านวันมากท่�าให�เกิดีปัญหาการวั่างงานท่ี่เพิ่มมากขึ้น  
 ดี�วัยเหตุนี้ รศ.ดีร.วัินัย ดีะห์ลัน ผู้้�อ่�านวัยการศ้นย์
วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จึงไดี�มอ่บหมายให�ท่ีมงาน
ศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ส�านักงานปัตตานี ซึ่งเป็น
หน่วัยงานภายใต�จุฬาลงกรณ์มหาวิัท่ยาลัยท่ี่ตั้งอ่ย้่ในพ้ืนท่ี่ 
5 จังหวััดีชายแดีนภาค่ใต� น�าโดีย ผู้ศ.นิฟาริดี ระเด่ีนอ่าหมัดี 
รอ่งผู้้�อ่�านวัยการศ้นย์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  จัดีกิจกรรม 
“กุารช่วยเห์ล่อผูู้้ประสบภัยจากุสถานกุารณ์ COVID-19 
ในพ่�นท่ีจังห์วัดชายแดนภาคใต้ิ” จัดีเตรียมสิ่งขอ่งอุ่ปโภค่ 
บริโภค่ท่ี่จ�าเป็นมอ่บแดี่ผู้้� ไดี� รับผู้ลกระท่บจากการแพร่
ระบาดีเชื้อ่ไวัรัส COVID-19 เพ่ือ่ร่วัมบรรเท่าทุ่กข์เบื้อ่งต�น
จากสถานการณ์ท่ี่เกิดีขึ้น โดียร่วัมใจจัดีเตรียมน�้าดีื่มจ�านวัน 
1,200 ขวัดี มอ่บแด่ีศ้นย์ค่ัดีกรอ่งและสถานท่ี่กักกัน (Local 
Quarantine) ส�าหรับผู้้� ท่ี่เฝ่้าระวัังสังเกตอ่าการจากไวัรัส 
COVID-19 และมอ่บถุงยังชีพจ�านวัน 500 ชุดี ประกอ่บดี�วัย
ข�าวัสาร อ่าหารแห�งและขอ่งใช�ท่ีจ่�าเป็นกระจายในพ้ืนท่ีจั่งหวัดัี
ชายแดีนภาค่ใต�ไดี�แก่ อ่�าเภอ่สายบุรี อ่�าเภอ่เมือ่งปัตตานี 
อ่�าเภอ่กรงปินัง จังหวััดียะลา อ่�าเภอ่เมือ่ง จังหวััดีนราธิวัาส 

และอ่�าเภอ่เมือ่ง จังหวััดีสงขลา พร�อ่มกันนั้นก็ไดี�มอ่บกาแฟส�าเร็จร้ปให�กับ
เจ�าหน�าท่ี่ส�าหรับชงดีื่มในช่วังปฏิบัติงานตามเส�นท่างถนนสายหลัก เพ่ือ่เป็น
ขวััญก�าลงัใจแดีเ่จ�าหน�าท่ี่ ท่ีอ่่�านวัยค่วัามสะดีวักและตรวัจค่ดัีกรอ่งการเดีนิท่าง
เข�าอ่อ่กข�ามจังหวััดีขอ่งประชาชนในพื้นท่ี่อ่ีกดี�วัย
 ท่ัง้นีป้ระชาชนและหนว่ัยงานในพ้ืนท่ี่ขอ่ขอ่บค่ณุ รศ.ดีร.วันิยั ดีะหล์นั 
ผู้อ่.ศน้ย์ฯ ผู้ศ.นิฟาริดี ระเด่ีนอ่าหมัดี รอ่งผู้อ่.ศน้ย์ฯ และที่มงานทุ่กค่นท่ี่ส่งมอ่บ
ก�าลังใจและไม่ท่อ่ดีท่ิ้งในยามวัิกฤติเช่นนี้
 สุดีท่�ายขอ่ดีุอ่าร์ให�ทุ่กท่่านปลอ่ดีภัยและผู้่านพ�นวัิกฤตนี้ไปดี�วัยกัน

เขียนโดีย นูรูลฮูดา อุมาร์

Written by Nurulhuda Umar
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Providing “Survival Bags” to Those 
Affected by the Spread of COVID-19 in 
the Southern Part of Thailand.
 Halal Insight’s Pak Tai column this issue would like to 
present our effort in assisting those who are troubled by the 3rd 

wave of COVID-19 in the southern border provinces. This area is 
considered a dark red zone which means the number of infected 
people is very high. Some areas and villages are closed and 
locked down. People cannot go to work. And due to the severe 
situation of COVID-19 in Malaysia, a lot of people who work in 
Malaysia need to come back to their homeland. And this results 
in the increase of the unemployment rate. 
 Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director 
or the HSC thus assigned staff of the HSC Pattani Office, under 
the authority of Chulalongkorn University, located in the area of 
5 southern border provinces, led by Asst. Prof. Nifarid Raden 
Ahmad, Deputy Director of the HSC, to initiate the activity called 
“Assisting Those Affected by COVID-19 in the Southern Border 
Provinces” to relieve the affliction from the situation. One thousand 
and two hundred bottles of water were given to Local Quarantine 
and five hundred survival bags consisted of rice, dried food, 
and essential personal hygienic products were given to different 
places in the southern border provinces such as Saiburi, City of 
Pattani, and Krong Pi Nang in Yala; Muang in Narathiwas, and 
Muang in Songkhla. Instant coffees were given to officers at work 
along the main roads as encouragement for them during their 
work on duty at checkpoints between provinces. 
 Local people and sectors expressed thanks to 
Assoc. Prof. Dr. Winai Dahlan, the Founding Director of the HSC, 
Asst. Prof. Nifarid Raden Ahmad, Deputy Director of the HSC, and 
every staff involved in this generosity during crisis time.
 Lastly, we pray for everyone’s safety and victory over 
this crisis.  

FACEBOOK INSTAGRAM LINE OFFICIAL

ติิดติามข้้อมูลืข้่าวสารึเพ่�มเติิมได้ที่่� :
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เพรึาะการึเรึียันรึู้ ไม่ม่วันสิ�นสุด...HSC MOOC 
นวัติกรึรึมเพ่�อคุุณภาพการึศึกษาในสังคุมแห่งการึเรึียันรึู้ยัุคุใหม่

 ค่วัามพร�อ่ม และการพฒันาขอ่งเท่ค่โนโลย ีโดียเฉพาะการ
พฒันาเท่ค่โนโลยดีี�านการศกึษา ท่�าให�การศกึษาเกดิีนวััตกรรมการ
เรยีนร้�แบบใหมข่ึน้มา โดียท่างศน้ยว์ัทิ่ยาศาสตรฮ์าลาล จฬุาลงกรณ์
มหาวัทิ่ยาลยั ไดี�พฒันาชอ่่งท่างการเรยีนร้�แบบใหม ่สร�างนวััตกรรม
สง่เสรมิ สนบัสนนุการเรยีนการสอ่นแบบอ่อ่นไลน ์ดี�วัยแพลตฟอ่รม์
มีชื่อ่วั่า HSC MOOC (Massive Open Online Courseware) ซึ่งมี
อ่ย้่ 2 หลักส้ตรดี�วัยกัน ไดี�แก่ หลักส้ตรอุ่ตสาหกรรมฮาลาลเบื้อ่งต�น 
และหลักส้ตรกระบวันการขอ่รับรอ่งและขอ่ใช�เค่รื่อ่งหมายรับรอ่ง
ฮาลาล ซึง่การเรยีนอ่อ่นไลน์เปน็หนึง่ในวัธีิแก�ปัญหาในสถานการณ์ 
COVID-19 

 HSC MOOC เปน็ชอ่่งท่างในการให�ค่วัามร้�ค่วัามเข�าใจ
เก่ียวักับการดี�าเนินการและกระบวันการผู้ลิตอ่าหารฮาลาลให�
ถ้กต�อ่งตามหลักศาสนบัญญัติอ่ิสลาม ทั่้งในดี�านอุ่ตสาหกรรม
ฮาลาลเบื้อ่งต�น ดี�านกระบวันการขอ่รับรอ่งฮาลาล และยังเป็น
ห�อ่งเรียนอ่อ่นไลน์วัิท่ยาศาสตร์ฮาลาล มีหลักส้ตรต่าง ๆ ท่ี่
เป็นพ้ืนฐานและค่รอ่บค่ลุม ท้ั่งนักศึกษา ผู้้�ประกอ่บการ หรือ่
ผู้้�ท่ี่สนใจ สามารถเรียนผู้่านอ่อ่นไลน์ไดี�อ่ย่างง่ายดีาย ซึ่ง
ระบบการเรียนการสอ่นแบบอิ่เล็กท่รอ่นิกส์ยังรอ่งรับผู้้�เรียนไดี�
ในปริมาณมาก และเป็นระบบท่ี่เปิดีให�ใช�งานฟรี โดียผู้้�เรียน
สามารถเชื่อ่มต่อ่เข�าไปด้ีวิัดีีโอ่การบรรยาย เข�าไปฝึ่กปฏิบัติ 
ท่�าแบบท่ดีสอ่บ แบบฝ่ึกหัดี หรือ่เข�าไปร่วัมสนท่นากับผู้้�เรียน
อ่ืน่ๆไดี� อ่กีท้ั่งยงัสามารถน�าค่วัามร้�ไปประยุกต์ใช�ในสายงานและ
สายอ่าชพีไดี�  ท้ั่งน้ีผู้้�เรยีนยงัสามารถเลอื่กเวัลาเรยีนไดี�ตามค่วัาม
สะดีวัก ไมว่ัา่จะอ่ย่้ท่ี่ไหนกส็ามารถเรยีนไดี�ท่กุเวัลา ท่กุสถานท่ี่ไดี�
อ่ย่างเต็มร้ปแบบอ่ีกดี�วัย

 ตอ่นนี้มีผู้้�สนใจเข�าเรียนเป็นจ�านวันมาก ไม่วั่าจะเป็น
ผู้้�ประกอ่บการท่ี่สนใจในเรื่อ่งค่วัามสะอ่าดี วััตถุดีิบท่ี่ใช�
ท่�าการผู้ลิต ท่�าให�ต�อ่งการศึกษาและท่�าค่วัามเข�าใจเก่ียวักับ
กระบวันการขอ่งฮาลาล นอ่กจากน้ียังมีอ่งค์่กรท่างการศึกษา 
สนใจเข�ามาติดีต่อ่ เพ่ือ่น�าหลักส้ตร HSC MOOC มาเป็นวัิชา
เสริมให�กับนักเรียน สามารถน�าไปต่อ่ยอ่ดีในอ่นาค่ตต่อ่ไป
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Because Learning is Endless ... 
HSC MOOC : Innovation for Quality Education in Modern Learning Society
 With the advancement of technology, today we have many educational innovations. The Halal Science 
Center, Chulalongkorn University, has been developing a new learning channel that encourages online learning 
through a platform called HSC MOOC (Massive Open Online Courseware). Currently, there are 2 curriculums 
available: 1) Fundamental Halal Industry and 2) Halal Certification and Halal Certified Logo Acquirement Process. 
Online learning is a way to solve educational problems during the COVID-19 pandemic. 
 HSC MOOC is a channel that provides knowledge about Halal production process according to Islamic 
principles. It covers everything about Halal industry, starting from the fundamentals to Halal certification acquisition 
process. It also serves as online Halal Science classrooms which enable students, entrepreneurs, and general 
people to study with ease on online platforms. This learning system can benefit a large number of learners for 
free! Learners can connect to watch video lectures, to do training and learning exercises, or even converse with 
other learners. Knowledge from this platform can assist learners in their current and future careers. Learners can 
comfortably manage their study schedule anywhere, anytime. 
 Currently, a lot of people show interest in MOOC. Entrepreneurs who are keen on cleanliness of 
ingredients in Halal production come to study about Halal process at MOOC. Educational institutes are also 
interested in introducing HSC MOOCs curriculums for their students. 

https://mooc.halalthai.com
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