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บทความ
ทำอย่างไรดี เมือ่ ต้องเป็น EC

จากกองบรรณาธิการ
รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช
ฉบับนี้เป็นฉบับแรก ภายหลังการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
บริหารของชมรมจริยธรรรมฯ เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึง่ เป็นการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี ข องชมรมจริ ย ธรรมฯ รายนามของ
คณะกรรมการบริหารของชมรมจริยธรรมฯ และบันทึกประชุมได้ส่ง
ให้สมาชิกตามสถาบันต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกองบรรณาธิการได้มกี ารเปลีย่ นแปลงจาก รศ. พ.อ. พญ.อาภรณ์ภริ มย์ เ กตุปญ
ั ญา
เป็น ผศ. พ.อ. นพ.สุธี พานิชกุล นับว่าเป็นการทำงานเป็นครัง้ แรก
คงต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกๆ ท่านในการส่งบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรมการวิจัย เพื่อจะได้นำเสนอให้สมาชิก
ทราบกันต่อๆ ไป
ในฉบั บ นี ้ ไ ด้ ร ั บ เกี ย รติ จ าก รศ.นพ.จั ก รชั ย จึ ง ธี ร พานิ ช
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่านใหม่) ส่งบทความเรือ่ ง “ทำอย่างไรดี
เมือ่ ต้องเป็น EC” ให้สมาชิกได้อา่ น และพิจารณากัน
ผศ.พ.อ.นพ.สุธี พานิชกุล
บรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมือ่ 2 เดือนก่อน ผมถูกเจ้านายทาบทาม (สัง่ การ?) ให้มาทำงาน
อย่างหนึง่ ให้กบั คณะทีผ่ มสังกัดอยู่ เป็นงานทีผ่ มไม่เคยคาดคิดมาก่อน
เลย รายละเอียดสัน้ ๆ ทีค่ ณบดีบอกกับผมทางโทรศัพท์สรุปได้วา่ ให้มา
เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั (EC) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องทีมทำงานไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะคณบดีเลือก ไว้ให้หมดแล้วทั้งคณะกรรมการและเลขานุการ
ถ้าตกลงละก็เริ่มงานกันได้ เลยอาทิตย์หน้า ผมเองก็เป็นลูกน้องที่ดี
เจ้านายเขาคงเห็นว่าเราคงมีแวว มีความสามารถ ก็เลยตกปากรับคำไป
เพิ่งมารู้ภายหลังว่า เหตุผลที่แท้จริงเป็นเพราะเราอาวุโส (อายุมากที่
สุด) ในคณะกรรมการนัน่ เอง
พอตัดสินใจรับงาน ความคิดแรกของผม คือ ทำยังไงให้ EC
เป็นที่ชื่นชอบ เป็นที่พอใจของนักวิจัยที่ส่งโครงการวิจัยมาให้เรา
พิจารณา เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า EC ของทุกแห่งมักถูกนักวิจัย
มองว่าเป็นอุปสรรค ทำให้งานวิจยั ล่าช้า จูจ้ ้ี จุกจิก หยุมหยิม เอาใจ
ไม่ถกู ยังโชคดีทย่ี งั ไม่ถงึ ขนาดโดนขับไล่เหมือนกับบางคณะกรรมการ
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พอได้มาประชุมกับชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
(FERCIT) เมือ่ ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ก็เลยทราบข้อมูลจากท่าน
ประธานว่ามีหลายหน่วยงานกำลังจะตัง้ EC หรือมี EC แล้วแต่ยงั ไม่
ทำงานได้ไม่เต็มที่ ก็เลยอยากจะใช้จลุ สารของชมรม FERCIT เป็นเวที
สำหรับเล่าสูก่ นั ฟัง เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก FERCIT ในการพัฒนางาน EC ของเราต่อไป
งานเร่งด่วนลำดับแรกของผม ก่อนทีจ่ ะเริม่ ประชุมกรรมการ EC
นัดแรกใน 2 อาทิตย์ถดั มาคือ หาข้อมูล ความรูท้ จ่ี ะใช้เป็นมาตรฐาน
ในการทำงานของ EC ให้มากที่สุด ผมโชคดีครับ เลขานุการของ
กรรมการ EC ส่งเอกสารมาให้อา่ นกองเบ้อเริม่ ก็ทำให้เกิดความรูส้ กึ
มัน่ ใจมากขึน้ ว่าจะทำงาน รับใช้นกั วิจยั ของคณะได้
สิ่งที่ผมทำไปพร้อมๆ กับการศึกษาเอกสารความรู้ของ EC คือ
นัดคุย และวางแผนรายละเอียดการทำงานกับเลขานุการกรรมการ EC
(ผศ.นพ. สุธน พรธิสาร) ซึง่ มีประสบการณ์ทำงานกับคณะกรรมการ
EC ชุดเดิมทีห่ มดวาระไป ทำให้ทราบอุปสรรค ปัญหา ทีจ่ ะนำมาแก้ไข
และเสนอแนวทางการทำงานของ EC ในการประชุมนัดแรกของเรา
เป้าหมายหลักของการทำงานทีเ่ ป็นมติของกรรมการ EC ในการ
ประชุมครัง้ แรกของเราคือ รวดเร็วและถูกต้อง ดังนัน้ แผนการดำเนิน
งานที่ต้องทำในลำดับแรกๆคือ
1. จัดทำ ปรับปรุง รูปแบบเอกสารทีผ่ เู้ สนอโครงการวิจยั จำเป็น
ต้องส่งให้คณะกรรมการ EC พิจารณา
2. กำหนดวั น ประชุ ม ให้ เ หมาะสมกั บ จำนวนโครงการวิ จ ั ย
โดยตั้งเป้าหมายให้พิจารณาได้ทุกโครงการในการประชุมแต่ละเดือน
3. การแบ่งแยกประเภทของโครงการวิจัยที่อาจพิจารณาได้
โดยเร็ว หรือสามารถตัง้ คณะอนุกรรมการให้พจิ ารณาแล้ว จึงเสนอให้
คณะกรรมการ EC ลงมติ
แผนงานสำคัญลำดับต่อไป คือ การสือ่ สารให้บคุ ลากรในคณะได้
ทราบถึงปณิธาน เป้าหมาย และขัน้ ตอนการทำงานของคณะกรรมการ
EC เราพบว่าการสื่อสารโดยการส่งเอกสารผ่านทางหัวหน้าภาควิชา
สาขาวิชา ไปยังบุคลากรเป็นวิธที ไ่ี ด้ผลน้อยทีส่ ดุ หนทางทีไ่ ด้ผลมากกว่า
คือการหาโอกาสเข้าร่วมการประชุมของภาควิชา หรือหน่วยงาน
เพือ่ ชีแ้ จงหรือสือ่ สารโดยตรง กับหัวหน้าโครงการวิจยั ซึง่ จะได้ผลดีกว่า
และรวดเร็วกว่า
กรรมการ EC ชุดของมีวาระการทำงาน 2 ปี พันธกิจประการหนึง่
ทีค่ ณะกรรมการมุง่ มัน่ จะต้องทำให้สำเร็จคือ การทำให้คณะกรรมการ
EC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
จากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
สิง่ ทีไ่ ด้จากการทำงานของ EC มาเป็นเวลา 2 เดือน คือ ผมได้
ความรู้ใหม่ๆ มากมายจากการทำงาน จากโครงการวิจัยที่พิจารณา
จากความเห็นคณะกรรมการที่สำคัญมากคือ ได้รู้จักองค์กรเครือข่าย
ทีท่ ำงานด้านนี้ ซึง่ เป็นทัง้ เพือ่ นใหม่ ครู อาจารย์ใหม่ ทีจ่ ะช่วยแนะนำ
หรือแก้ไขปัญหาการทำงานของ เราได้
สำหรับท่านที่ยังรีรอ หรือไม่มั่นใจที่จะเข้ามาทำงานด้าน EC
ก็อย่าลังเลเลยครับ FERCIT ยินดีจะเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติงาน
กับท่านเสมอ

รายงานพิเศษ
รายงานการประชุมอบรมเรื่อง
จริยธรรมการวิจยั ในคนสำหรับคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมและผู้เกี่ยวข้องของกรมแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 20 - 21 มิถนุ ายน. 2549
สรุปการประชุมดังนี้ การประชุมใช้เวลาวันครึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 60
ท่ า น มี ท ั ้ ง ที ่ เ ป็ น กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย และผู ้ บ ริ ห ารของ
โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการ
ฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย โดยวิทยากรซึง่ เป็นกรรมการ และ
สมาชิกของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน ในประเทศไทย ได้แก่
ศ.นพ.เอนก อารีพรรค, รศ.โสภิต ธรรมอารี, รศ.พญ. ยุพาพร วัฒนกูล,
รศ.พญ. แสงแข ชำนาญวนกิจ, ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ,
รศ.พญ.อาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญ
ั ญา, ผศ.นพ. สุธี พานิชกุล, ศ.พญ.ธาดา
สืบหลินวงศ์ การจัดหัวข้อภาคบรรยายสำหรับการอบรมครั้งนี้ได้
จัดให้ครอบคลุมเนือ้ หาส่วนพืน้ ฐานทีจ่ ำเป็นต้องรูส้ ำหรับกรรมการพิจารณา
จริยธรรมในการทำหน้าที่ปกป้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
และจัดให้มีการอภิปรายซักถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและ
ดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในลักษณะให้มปี ฏิสมั พันธ์ระหว่าง
วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรม โดยเฉพาะได้จัดให้ รศ.พ.อ. พญ.
อาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา เป็นวิทยากรเนื่องจากท่านเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยของกรมแพทย์ทหารบก
ย่อมเข้าใจระบบทหารได้ดี จึงเป็นการจัดอบรมที่มีลักษณะเป็น tailor made ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เข้ารับการอบรม และสถาบัน
ที่สังกัด

ข่าวพิเศษ
ข่าวพิเศษ
1. การจัดการประชุมเวทีภาคีพัฒนาชีวจริยธรรมกับการวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย หัวข้อ “แง่มุมทาง
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิด” เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2549 ณ ห้องภาณุรงั สี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
จัดโดย ศูนย์กฎหมายสุขภาพ และจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการชีวจริยธรรมและการวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ดำเนินการโดยมูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด
พืน้ ทีส่ ำหรับการพูดคุยและแสดงความคิดเห็น ในแง่มมุ ทางกฎหมาย
และจริยธรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิด และรวมไปถึง
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การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านชีวจริยธรรมสู่สังคมโดยผ่าน
กระบวนการมีสว่ นร่วมของบุคคล หลายๆ ฝ่าย
2. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระดับชาติ ประจำปีครัง้ ที่ 6
เรือ่ ง “Thailand Toward Center of Excellence in Clinical Trials”
The Sixth GCP Annual Update: Building Strategic Alliances in
Promoting Thailand as Asain Drug Development Hub”
โดยสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) จัดขึ้นที่โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2549 รายละเอียด
กรุณาติดตามต่อไป
3. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุม 1037 ตึก
อดุลยเดชวิกรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ได้จดั การสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “Continuing Review” เพือ่ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจยั
ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
สถาบันแล้ว ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น , คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจยั กรมแพทย์ทหารบก และคณะกรรมการพิจารณาการวิจยั
ประจำสถาบั น โรงพยาบาลบำรุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั ่ น แนล
การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวเป็นโครงการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อให้กรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนของสถาบันได้รับความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การพิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยในคน และเพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน
ในลักษณะ “round table discussion” นอกจากจะเป็นประโยชน์ใน
ด้านวิชาการแก่กรรมการจริยธรรมฯ แล้วยังเป็นประโยชน์ในแง่
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
สถาบันต่างๆ ในการระดมความคิดเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน
ด้านจริยธรรมการวิจยั ในคนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ จะนำไปสู่
การยอมรับซึง่ กันและกัน เป็นประโยชน์ในการพิจารณาโครงการวิจยั
ร่วมหลายสถาบัน (multicenter study) และเป็นรากฐานในการ
เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของแต่ละสถาบัน
อย่างกัลยาณมิตร การกำหนดการจัดกิจกรรมจะหมุนเวียนกันใน
ระหว่างสถาบันตามความสมัครใจ และตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
โดยกำหนดจัดขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี กำหนดการจัดในครัง้ ต่อไป
คือวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 13.00-15.00 น. โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับเป็นผูจ้ ดั ณ.ห้องประชุม 1037 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้
10 โดยจะเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจาก
สถาบันอื่นเพิ่มเติมได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนรายละเอียดเนือ้ หาของการสัมมนาจะนำลงในสารชมรมฉบับหน้า
ครับ

รายงานการเข้าร่วม

ประชุมเวทีภาคีพฒ
ั นาชีวจริยธรรมกับการวิจยั วิทยาศาสตร์
การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย
“แง่มมุ ทางกฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเซลล์ตน้ กำเนิด”
วันที่ 30 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องภาณุรงั ษี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ
สรุปโดย รศ. พญ. สุพตั รา ศิรโิ ชติยะกุล คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการประชุม มีผเู้ ข้าการอภิปราย รวมทัง้ นักวิจยั กรรมการจริยธรรมการวิจัย นักกฎหมาย ในส่วนของ fercit มี ศ.พญ.ธาดา
สืบหลินวงศ์ เข้าร่วมประชุม และยังมี ศ.นพ.เอนก อารีพรรค ศ.นพ.
ประมวล วีรตุ มเสน รศ.โสภิต ธรรมอารี รศ.พ.อ. พญ. อาภรณ์ภริ มย์
เกตุปญ
ั ญา เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ ในภาคเช้าได้มกี ารบรรยายใน
หัวข้อ “การได้มาของเซลล์ตน้ กำเนิด” โดย รศ. นพ. สมชาย สุวจนกรณ์
ได้กล่าวถึง stem cell คือ อะไร และชนิดของ stem cell ซึง่ แบ่งเป็น
2 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ Somatic stem cell และ Embryonic stem cell ซึง่
Somatic stem cell ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรนัก แต่ Embryonic stem
cell ยั ง มี ป ั ญ หาถกเถี ย งกั น ค่ อ นข้ า งมากทั ้ ง ในแง่ ก ฎหมายและ
จริยธรรม เกีย่ วกับการได้มาและการนำไปใช้
การบรรยาย “การใช้ประโยชน์จากเซลล์ตน้ กำเนิด” โดย ศ. นพ.
สุรพล อิสรไกรศีล ที่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายคือการใช้เซลล์
ต้นกำเนิดจาก ไขกระดูกในการปลูกถ่ายไขกระดูกเพือ่ รักษาโรคเลือด
ชนิดต่างๆ สำหรับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดอื่น (Somatic/Embryonic
stem cell) ยังอยูใ่ นเชิงวิจยั เช่น การใช้ รักษาโรคหัวใจ โรคทางระบบ
ประสาท นอกจากนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า สารใดหรือ gene
ใดทำหน้าทีค่ วบคุมให้ stem cell เปลีย่ นเป็นเซลล์ทเ่ี ราต้องการได้
ในช่วงอภิปราย มีผเู้ ข้าร่วมประชุมท่านหนึง่ ให้ความเห็นว่าการที่
งานวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ stem cell ไม่ ม ี ค วามก้ า วหน้ า ในประเทศไทย
เนือ่ งจากถูกขัดขวางจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ซึง่ ได้มผี เู้ ข้าร่วม
ประชุมอีกท่านได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาและความก้าวหน้าทาง
ด้าน วิทยาศาสตร์ควรจะดำเนินควบคู่ไปพร้อมๆ กันกับการพัฒนา
ทางด้านสังคมและจริยธรรม
ในช่วงบ่าย เป็นการอภิปราย “ปัญหากฎหมายและจริยธรรมที่
เกิดจากการใช้เซลล์ต้นกำเนิด” โดยวิทยากรหลายท่าน ได้มีการนำ
“ร่าง” พ.ร.บ. การคุม้ ครองเด็กโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ ขึน้ มาอภิปราย พบว่าร่างดังกล่าวมีหลายประเด็นทีย่ งั
เป็นทีถ่ กเถียง จึงมีขอ้ สรุปว่า ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมหรือผูเ้ กีย่ วข้องทาง
ด้านนีท้ ำหนังสือเป็นข้อคิดเห็นส่งไปยังผูร้ า่ ง พ.ร.บ. นี้ เพือ่ จะนำไป
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิกชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
ทีเ่ คารพ หากสมาชิกท่านใดมีบทความทีป่ ระสงค์จะเผยแพร่ให้เพือ่ น
สมาชิกได้รบั รู้ หรือมีขา่ วใดต้องการจะประชาสัมพันธ์ สามารถส่งมาได้
ที่ e-mail address นีค้ รับ sthpanich@hotmail.com หรือส่งมาได้ท่ี

ภาพบรรยากาศในการประชุม เรือ่ ง วัน เวลา สถานที่

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 10330
กรุณาส่ง

พ.อ. ผศ. สุธี พานิชกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
315 ถนน ราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ในส่วนของบทความ จะมีค่าตอบแทนเล็กๆ ให้และจะเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯครับ เปิดรับเต็มที่และตลอดเวลา
ขอกราบขอบพระคุณครับ

