
ยาฟ�าทะลายโจร

ทะเบยีนเลขที� G xxx/xx
ผลิตโดย : บรษัิท xxx จงัหวดั xxx

คําเตือน

ชื�อผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เลขทะเบยีน/เลขที�จดแจง้/
เลขที�แจง้รายละเอียด 

ชื�อสถานที�ผลิต

ท่านสามารถตรวจสอบ
> > ขนาดรบัประทานของผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรอื�นๆที�
แนะนําสาํหรบัใชกั้บผู้ป�วยโรค COVID-19 ที�มคีวาม
รุนแรงนอ้ย เพื�อลดการเกิดโรคที�รุนแรง

การเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์การเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรฟ�าทะลายโจร

คําแนะนาํการใช้ผลิตภัณฑ์
"ฟ�าทะลายโจร"

ที� มีการควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
สาํหรับผู้ป� วยโรค  C O V I D -19

ที�มคีวามรุนแรงนอ้ยตามบญัชยีาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
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เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที�ได้รบัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีข้อความสาํคัญบนฉลากและเอกสารกํากับ
ผลิตภัณฑ์ให้สังเกตและใช้สาํหรบัการตรวจสอบได้ ดังนี�

วธิกีารตรวจสอบขอ้มูลผลิตภัณฑ์วธิกีารตรวจสอบขอ้มูลผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรวา่ไดร้บัอนญุาต จากอย.แล้วหรอืไม ่ดว้ยวธิกีาร
ดังนี�

 1.กรอกคําค้นหา  “ตรวจสอบการอนญุาต สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ”
หรอืเขา้เวบ็ไซต์
https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx

ศึกษาขอ้มูล คําเตือน 
ขอ้หา้มใช ้ขอ้ควรระวงั
อาการไมพ่งึประสงค์ใน
ฉลากและเอกสารกํากับ
ผลิตภัณฑ์ก่อนรบัประทาน
หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษา
แพทย ์แพทยแ์ผนไทย
และเภสชักร

2. เลือก “ผลิตภัณฑ์ทั�งหมด” 
จากนั�นใหท่้านกรอกขอ้มูลเพื�อค้นหา โดยสบืค้นได้จาก
-เลขทะเบยีนยา/เลขที�จดแจง้/เลขที�แจง้ราย
ละเอียด เชน่ “G1234/56” 
-ชื�อยา เชน่ “ยาฟ�าทะลายโจร ตราแมอุ้่มลกู” 



รูปแบบสารสกัด
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ท่านสามารถตรวจสอบขนาดรับประทาน
ของผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรอื�นๆ

ที�แนะนําสาํหรับใชกั้บผู้ป�วยโรค COVID-19 ที�มีความรุนแรงน้อย ได้ที�
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คําแนะนาํการใช้ผลิตภัณฑ์
"ฟ�าทะลายโจร"

ที� มีการควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
สาํหรับผู้ป� วยโรค  C O V I D -19

ที�มคีวามรุนแรงนอ้ยตามบญัชยีาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

ยาฟารแ์ท็บ

เลขทะเบยีนที� G 494/60
ผูผ้ลิต บจก. ยาอินไทย

รบัประทานครั�งละ
11 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

สารสกัดฟ�าทะลายโจร
แคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 898/47
ผูผ้ลิต บจก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล 
วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 330/51
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

ยาฟ�าทะลายโจรสกัด
ตราเคเอ็มพี

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรสกัด
แคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 292/43
ผูผ้ลิต บจก. ขาวละออเภสชั

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรสกัด
ชนดิแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 224/50
ผูผ้ลิต บจก. ขาวละออเภสชั

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาแคปซูลสารสกัดฟ�าทะลายโจร
เครื�องหมายการค้าขาวละออ

เลขทะเบยีนที� G 338/55
ผูผ้ลิต บจก. ขาวละออเภสชั

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 123/57
ผูผ้ลิต บจก. อ้วยอันโอสถ

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจรสกัด

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 798/59
ผูผ้ลิต บจก. สกายไลน ์เฮลท์แคร์

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาแคปซูล
ฟ�าทะลายโจรสกัด

เลขทะเบยีนที� G 436/61
ผูผ้ลิต บจก. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

รบัประทานครั�งละ
3 เมด็

วนัละ 3 ครั�ง

แอนโดร อีเอ็กซ ์ชนิดเมด็ แอนดรอ็กซลิ

เลขทะเบยีนที� G 492/61
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง
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ท่านสามารถตรวจสอบขนาดรับประทาน
ของผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรอื�นๆ
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"ฟ�าทะลายโจร"

ที� มีการควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
สาํหรับผู้ป� วยโรค  C O V I D -19

ที�มคีวามรุนแรงนอ้ยตามบญัชยีาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

เลขทะเบยีนที� G 169/62
ผูผ้ลิต บจก. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ยาแคปซูลสกัดฟ�าทะลายโจร
ตราไฟโตฟารม์ 

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจรสกัด

เลขทะเบยีนที� G 342/63
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาสารสกัดฟ�าทะลายโจร 
แคปซูล ตรามาดามไทเฮิรบ์

เลขทะเบยีนที� G 370/63
ผูผ้ลิต บจก. สเปเชยีลตี� อินโนเวชั�น

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 352/64
ผูผ้ลิต บจก. อ้วยอันโอสถ 

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจรสกัด
ตราอ้วยอันโอสถ

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ฟ�าทะลายโจรสกัด ตราทิปโก้

เลขทะเบยีนที� G 90/64
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

แอนดรอ็กซลิ ตราเคเอ็มพี

เลขทะเบยีนที� G 81/64
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

ยาบรรเทาอาการเจบ็คอ

เลขทะเบยีนที� G 39/64
ผูผ้ลิต บจก. แซนด-์เอ็ม โกลบอล

ยาสารสกัดฟ�าทะลายโจร
แคปซูล ตราทองเอก 

เลขทะเบยีนที� G 70/64
ผูผ้ลิต บจก. สเปเชยีลตี� อินโนเวชั�น

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาสารสกัดฟ�าทะลายโจร
ชนดิแคปซูล

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 380/64
ผูผ้ลิต มูลนธิ ิโรงพยาบาลเจา้พระยา

อภัยภเูบศรฯ

อภัย แอนโดร ยาแคปซูล
สารสกัดฟ�าทะลายโจร

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 15027/63 
ผูผ้ลิต บจก. สเปเชยีลตี� อินโนเวชั�น

เลขทะเบยีนที� G 500/63
ผูผ้ลิต บจก. นวิคอนเซพท์ โปรดคัท์

รบัประทานครั�งละ
3 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ไพรเฮิรบ์ ยาแก้ไข ้ฟ�าทะลายโจร
สกัด ชนดิแคปซูล
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ท่านสามารถตรวจสอบขนาดรับประทาน
ของผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรอื�นๆ

ที�แนะนําสาํหรับใชกั้บผู้ป�วยโรค COVID-19 ที�มีความรุนแรงน้อย ได้ที�

รูปแบบผงบด

ฟ�าทะลายโจร แคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 468/41
ผูผ้ลิต บจก. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

รบัประทานครั�งละ
7 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรชนิดแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 161/38
ผูผ้ลิต บจก. อ้วยอันโอสถ

รบัประทานครั�งละ
10 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

ฟ�าทะลายโจรแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 1/46(ฉช)
ผูผ้ลิต บจก. ธงทองโอสถ

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจร
ตราธงทอง

เลขทะเบยีนที� G 201/51
ผูผ้ลิต บจก. ธงทองโอสถ

รบัประทานครั�งละ
7 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร แคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 417/48
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

รบัประทานครั�งละ
9 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง
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รบัประทานครั�งละ
7 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจร 
บรษัิท กรุงเทพทิพโอสถ จาํกัด

เลขทะเบยีนที� G 45/50
ผูผ้ลิต บจก. กรงุเทพทิพโอสถ

เลขทะเบยีนที� G 144/39
ผูผ้ลิต สถานที�ผลิตยาเพื�อนธรรมชาติ

รบัประทานครั�งละ
 10 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร ชนดิ
แคปซูล ตรานเิวศเภสชั

ยาฟ�าทะลายโจร
ชนิดแคปซูล ตราหมอบวั

เลขทะเบยีนที� G 2/47(รย)
ผูผ้ลิต นราโอสถ (หมอบวั)

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจร

เลขทะเบยีนที� G 666/49
ผูผ้ลิต มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรี

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 207/43
ผูผ้ลิต สกายไลน ์เฮลท์แคร์

ฟ�าทะลายโจร แคปซูล

รบัประทานครั�งละ
8 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร แคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 473/45
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

รบัประทานครั�งละ
9 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง
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ท่านสามารถตรวจสอบขนาดรับประทาน
ของผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรอื�นๆ
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รูปแบบผงบด
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ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจร
500 มลิลิกรมั ตราทีเอฟดี

เลขทะเบยีนที� G 533/58
ผูผ้ลิต บจก. ไทยเอฟดี

รบัประทานครั�งละ
7 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร 
ชนิดแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 235/58
ผูผ้ลิต บจก. อ้วยอันโอสถ

รบัประทานครั�งละ
7 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร 
ตราพาราไดม์

เลขทะเบยีนที� G 715/59
ผูผ้ลิต บจก. ซเีค เนเชอรลั เฮิรบ์

รบัประทานครั�งละ
4 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 176/60
ผูผ้ลิต บจก. แสงสวา่งตราค้างคาว

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรแคปซูล
     350 มลิลิกรมั

เลขทะเบยีนที� G 49/58
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

รบัประทานครั�งละ
9 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร แคปซูล
400 มลิลิกรมั

เลขทะเบยีนที� G 48/58
ผูผ้ลิต บจก. แก้วมงักรเภสชั

ยาฟ�าทะลายโจรแคปซูล 250

เลขทะเบยีนที� G 646/54
ผูผ้ลิต บจก. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

รบัประทานครั�งละ
7 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรแคปซูล
ตราดอกบวัหลวง

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 449/52
ผูผ้ลิต บุญสง่โอสถ

ฟ�าทะลายโจร แคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 276/56
ผูผ้ลิต บจก. สมุนไพรภหูลวง

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจร

เลขทะเบยีนที� G 415/60
ผูผ้ลิต บจก. มลิลิเมด

รบัประทานครั�งละ
10 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร แคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 374/54
ผูผ้ลิต เจรญิสขุ กรุป๊

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล
วนัละ 3 ครั�ง



รูปแบบผงบด

คําแนะนาํการใช้ผลิตภัณฑ์
"ฟ�าทะลายโจร"

ที� มีการควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
สาํหรับผู้ป� วยโรค  C O V I D -19

ที�มคีวามรุนแรงนอ้ยตามบญัชยีาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
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ท่านสามารถตรวจสอบขนาดรับประทาน
ของผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรอื�นๆ

ที�แนะนําสาํหรับใชกั้บผู้ป�วยโรค COVID-19 ที�มีความรุนแรงน้อย ได้ที�

ยาฟ�าทะลายโจร ชนดิ
แคปซูล ตราเอี�ยวนํ�าโอสถ

เลขทะเบยีนที� G 448/63
ผูผ้ลิต บจก. เอี�ยวนํ�าโอสถ

รบัประทานครั�งละ
7 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

หรือหากท่านมีข้อสงสัยเพิ�มเติม โทร.095-765-9599 | Line @ap.fda

ยาฟ�าทะลายโจร 
ตรามา้มงักรเหยยีบดาว

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 611/63
ผูผ้ลิต หจก.พอเป�นเยน็ใจ

เลขทะเบยีนที� G 195/63
ผูผ้ลิต บจก. เอี�ยวนํ�าโอสถ

ยาฟ�าทะลายโจร 
ชนดิแคปซูล ตราชานน์

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 279/64
ผูผ้ลิต บจก. ท ูแมน ทรี

รบัประทานครั�งละ
5 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร
ชนิดแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 450/63
ผูผ้ลิต บจก. ท ูแมน ทรี

ยาฟ�าทะลายโจร

เลขทะเบยีนที� G 144/63
ผูผ้ลิต บจก. แซนด-์เอ็ม โกลบอล

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจรชนิดแคปซูล 
ตรา นกเป�ดนํ�า

เลขทะเบยีนที� G 33/64
ผูผ้ลิต บจก. ซ ีเนเชอรลั ฟารม์าซูติคอล

รบัประทานครั�งละ
8 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 50059/63
ผูผ้ลิต บจก. ฉมา แอ็สเซท็ 

ยาฟ�าทะลายโจร ชนิดแคปซูล

รบัประทานครั�งละ
8 แคปซูล 

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 208/64
ผูผ้ลิต บจก. สมุนไพรโพธิ�ดาว

ยาฟ�าทะลายโจร 
ตรา ดร.แพตตี�

รบัประทานครั�งละ
8 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

ยาฟ�าทะลายโจร 
ชนดิแคปซูล

เลขทะเบยีนที� G 66/63
ผูผ้ลิต บจก. แสงสวา่งตราค้างคาว

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 411/62
ผูผ้ลิต โรงงานเภสชักรรมทหาร ศูนยก์าร

อุตสาหกรรมป�องกันประเทศและพลังงานทหาร

ฟ�าทะลายโจรแคปซูล 500

รบัประทานครั�งละ
8 แคปซูล 

วนัละ 3 ครั�ง

เลขทะเบยีนที� G 512/60
ผูผ้ลิต บจก.มูลนธิโิรงพยาบาล

เจา้พระยาอภัยภเูบศรฯ

ยาแคปซูลฟ�าทะลายโจร
ตราอภัยภเูบศร แก้ไข้

รบัประทานครั�งละ
6 แคปซูล

วนัละ 3 ครั�ง



คําแนะนาํการใช้ผลิตภัณฑ์
"ฟ�าทะลายโจร"

ที� มีการควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
สาํหรับผู้ป� วยโรค  C O V I D -19

ที�มคีวามรุนแรงนอ้ยตามบญัชยีาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
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ท่านสามารถตรวจสอบขนาดรับประทาน
ของผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรอื�นๆ

ที�แนะนําสาํหรับใชกั้บผู้ป�วยโรค COVID-19 ที�มีความรุนแรงน้อย ได้ที�
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Q: ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรนั�นไดร้บัอนญุาตหรอืไม ่หากพบวา่
     ปลอมต้องทําอยา่งไร?

Q: การรบัประทานฟ�าทะลายโจรสาํหรบัผูป้�วยโควดิ-19 ต้องรบัประทานอยา่งไร?

A : เริ�มรบัประทานโดยเรว็ที�สดุหลังจากตรวจพบวา่ติดเชื�อโควดิ-19 และใหร้บัประทานติดต่อกัน
     เป�นเวลา 5 วนั

Q:  ผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจร ที�ไมพ่บในอินโฟกราฟ�คหรอืฐานขอ้มูล คําแนะนาํ
      การใชห้มายความวา่อยา่งไรคะ? เป�นของปลอมรเึปล่า?

A : หากท่านไมพ่บผลิตภัณฑ์ในคําแนะนํา ท่านสามารถตรวจสอบโดยการสแกน 
     qr code หากตรวจสอบแล้ว พบวา่ขอ้มูลที�ปรากฎสอดคล้องกัน 
     แสดงวา่ผลิตภัณฑ์นั�นไดร้บัอนญุาตถกูต้อง หากตรวจสอบแล้ว ไมต่รงกับ
     ผลิตภัณฑ์ที�ท่านมอียู ่ใหตั้�งขอ้สงัเกตวา่อาจเป�นของปลอมและใหแ้จง้ไปยงั
     ศูนยป์ราบปรามเรื�องรอ้งเรยีน สายดว่นอย.1556 เพื�อตรวจสอบต่อไป

A : ไมไ่ด้มคีวามหมายวา่ผลิตภัณฑ์นั�นเป�นของปลอม เนื�องจากผลิตภัณฑ์ฟ�าทะลายโจรที�ไดร้บั 
     อนญุาตถกูต้อง แล้วจะมจีาํนวนมากกวา่ที�แสดงในคําแนะนํา แต่ผลิตภัณฑ์ที�อยูใ่นคําแนะนํา 
     จะมเีฉพาะผลิตภัณฑ์ที�มกีารตรวจวเิคราะหห์าปรมิาณแอนโดรกราโฟไลด ์ทําใหส้ามารถ
     คํานวนขนาดรบัประทานที�เหมาะสมสาํหรบัการใช ้ในผูป้�วย โควดิ-19 ได้

Q: ผลิตภัณฑ์อื�นๆ ที�ได้รบัอนญุาต แต่ไมอ่ยูใ่นคําแนะนาํจะยงัใชไ้ดห้รอืไม?่
A :  ท่านสามารถใชผ้ลิตภัณฑ์นั�นตามขอ้บง่ใช ้และวธิกีารรบัประทานที�ปรากฎในฉลากและ
      เอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ แต่ยงัไมแ่นะนําใหใ้ชผ้ลิตภัณฑ์นั�นในผูป้�วยโควดิ-19 หากท่านมี
      ขอ้สงสยัใดๆ เพิ�มเติมสามารถสอบถามไดที้� โทร.095-765-9599 Line : @ap.fda

อย. ตอบ

ผูบ้รโิภค
ถาม


