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บรรณาธิการ
       สวัสดีคุณผูอาน BLC i LETTER ทุกทานคะ มาถึงปใหม 2021 กันแลว ดวยการใชชีวิตแบบ New Normal โดยเฉพาะเราคงหนีไมพนเรื่องการใส

หนากากอนามัย (Mask) เพื่อปองกัน Covid - 19 และปญหาจากฝุนละออง PM 2.5 และสิ่งที่ตามคงหนีไมพน ‘Maskne’ คำที่ใชเรียกอาการ

ขางเคียงจากการสวมใสหนากากอนามัยหรือแมสก เปนสิวที่เกิดจากการที่เราใสแมสกตลอดเวลา ทำใหเกิดเหงื่อและการสะสมของแบคทีเรีย

 วิธีการปองกันไมใหเกิด "Maskne" เริ่มจาก “สำรวจผิว” ลองสำรวจผิวหนาของเราเองกอนวาเคยแพประเภทของผาอะไรหรือไม “ขนาดของ

แมสก” ควรเลือกใหพอดีกับใบหนาและ ควร “เปลี่ยนแมสกทุกวัน” สุดทายควร “ทำความสะอาด” เมื่อถอดแมสกออกควรลางหนาดวยน้ำเปลาทันที 

เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่สะสมบนใบหนาระหวางวัน 

 ไมวาจะเปนเพศไหน วัยไหน เราก็ควรดูแลรักษาความสะอาดบนใบหนาของเราดวยนะคะเนื่องจากเราเปนเมืองรอน และเราก็ตองอยูกับ

Covid ไปอีกพักนึง ฉะนั้นเราควรรักษาสุขภาพทั้งภายในและภายนอก ที่สำคัญไมประมาท การดอยาตก HAPPY NEW YEAR 2021 คะ 
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                           กวาวเครือขาวมี 2 สายพันธุ 

คือ Pueraria candollei Graham ex Benth. var. mirifica และ Pueraria

candollei Graham ex Benth. var. candollei
1 

หัวใตดินคลายมันแกวขนาดใหญ

นำมาใชเปนตัวยาในตำรับยาบำรุงรางกายบำรุงเนื้อหนังใหเตงตึง บำรุงอวัยวะสืบพันธุและมดลูก
2

 

      เน�องจากมีสารที่มีโครงสรางทางเคมีและออกฤทธิ์คลายฮอร โมนเพศหญิงที่เรียกวา phytoestrogen ไดแก deoxymiroestrol

และ miroestro
3-4

 จึงมีการนำสารสกัดกวาวเครือขาวมาใช ในเคร�องสำอาง โดยมีผลงานวิจัยระบุวา สารสกัดเมทานอลจากกวาวเครือขาว

ลดการถูกทำลายของอีลาสตินโดยมีคา IC
50
 143.0±4.78 µg/mL และลดการทำลายคอลาเจนซ่ึงเปนโครงสรางท่ีใหความยืดหยุนใตผิวหนัง

                  อีกท้ัง มีประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระ  จากผลการทดสอบดวยวิธี DPPH และ ABTS มีคา 16.4±6.20 และ 9.3±1.38 µmole

            ตามลำดับ
5
 และยังมีงานวิจัยอีกเปนจำนวนมากที่แสดงผลสอดคลองกันในดานการชลอวัยของผิวหนังของกวาวเครือขาว 

      นอกจากการออกฤทธิ์ตอตัวรับฮอร โมนเอสโตรเจนระดับ

ยีนแลว สารกลุม phytoestrogen ยังออกฤทธิ์ผานตัวรับ

เอสโตรเจนที่บริเวณเย�อหุมเซลลผิวซึ่งมีผลเร็วกวามาก
7

      คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกับมหาวิทยาลัย

บูรพาและมหาวิทยาลัยฮานอย ไดวิจัยประสิทธิภาพของครีมที่มี

สารสกัดกวาวเครือขาวพบวา สามารถลดริ้วรอยเหี่ยวยนทั้งจำนวน

และความลึกของผิวในอาสาสมัครวัยหมดประจำเดือนได ใน 7 

และ 14 วัน เม�อเปรียบเทียบกับครีมที่ใหความชุมชื้นทั่วไป
8 

ภาพแสดงการเขาจับของ Genistein ซ่ึงเปนสาร phytoestrogen ในกวาวเครือขาวตอตัวรับฮอรโมน

เอสโตรเจนชนิดแอลฟลาระดับยีน6 ซึ่งสงผลใหเกิดการขยายตัวของเซลล ตานชรา สนับสนุน

ความชุมชื้น 

1. สมภพ ประธานธุรารักษ และพรอมจิต ศรลัมพ (บรรณาธิการ). สมุนไพร: การพัฒนาเพื่อการใชประโยชนที่ยั่งยืน. 

   กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547: 164 หนา.

2. นันทวรรณ บุณยะประภัศร. สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 1. กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน จำกัด, 2539: 895 หนา.

3. Cherdshewasart W., Kitsamai Y, Malaivijitnond S. 2007. Evaluation of the estrogenic activity of 

   the wild Pueraria mirifica by vaginal cornification assay. J Reprod Dev. 53(2): 385-93.

4. Sookvanichsilp N., Soonthornchareonnon N and Boonleang C. 2008. Estrogenic activity of the 

   dichloromethane extract from Pueraria mirifica. Fitoterapia. 79(7-8): 509-14.

5. Chattuwatthana T., and Okello E., 2015. Anti-collagenase, Anti-elastase and Antioxidant Activities 

   of Pueraria candollei var. mirifica root Extract and Coccinia grandis Fruit Juice Extract: An 

   In vitro study. Eur J Med Chem. 5(4): 318-27. 

6. Yingngam B. and Rungseevijitprapa W. 2012. Molecular and clinical role of phytoestrogens as 

    anti-skin-ageing agents: A critical overview. Phytopharmacol. 3(2): 227-44. 

7. Levin E. R. 2002. Cellular functions of plasma membrane estrogen receptors. Steroids 67: 471-75.

8. SIRISA-ARD P., et al. 2018. DEVELOPMENT OF ANTI-WRINKLE CREAM FROM PUERARIA CANDOLLEI VAR. 

   MIRIFICA (AIRY SHAW AND SUVAT.) NIYOMDHAM, “KWAO KRUA KAO” FOR MENOPAUSAL WOMEN. Int. 

   J. Pharm. Pharm. 10 (7): 16-21.

อางอิง

รากสามสิบ : เปนสารกลุม Phytoestrogen คลายกับฮอรโมนเอสโตรเจน ซ่ึงเปน

ฮอรโมนเพศหญิง ชวยในเรื่องบำรุงผิวพรรณ ลดการอักเสบ ลดการสรางเม็ดสี

กวาวเครือขาว : บำรุงผิวพรรณใหเปลงปลั่ง มีน้ำมีนวลชวยลดเลือนริ้วรอยชะลอ

ความเสื่อมของผิวหนา ลดความมัน ชวยใหไมเปนสิว ลดฝา กระ ทำใหผิวหนา

ไมหยาบกราน 

ปอสา : ชวยปรับสภาพผิวใหดูขาวขึ้น ลบเลือนจุดดางดำสีผิวไมสม่ำเสมอ ฝา กระ

ผิวคล้ำจากแสงแดด รอยแผลเปนที่เกิดจากสิว และสีผิวผิดปกติ มีคุณสมบัติตาน

อนุมูลอิสระ 

VS III Rejuvenating Serum

“นวัตกรรมความงาม ย้อนเวลาให้ผิวกลับมาสาวอีกครั้ง”
วีเอส ทรี รีจูวีเนติ้ง เซรั่ม ที่มีสวนผสมสารสกัดจาก “กวาวเครือขาว” 

เรียบเรียงโดย ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ
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ตับอักเสบ คืออะไร  

 สิว                เกิดจากการอักเสบ-อุดตันของรูขุมขน และต่อมไขมัน โดยมักพบบริเวณผิวหน้า คอ และลำตัว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมี

ต่อมไขมันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยลักษณะของสิวสามารถแบ่งออกเป็น1

1.
              สิวอุดตัน ชนิดหัวปิด(สิวหัวขาว)  ลักษณะตุ่มกลมเล็กสีขาว 

 สิวอุดตัน ชนิดหัวเปิด(สิวหัวดำ) ลักษณะตุ่มกลม โดยรูเปิด

           จะเห็นเป็นลักษณะจุดสีดำ

สิวนูนแดง ลักษณะตุ่มนูนแดงขนาดเล็ก และเจ็บเมื่อถูกสัมผัส

สิวหัวหนอง ลักษณะเป็นตุ่มนูนแดง ภายในมีหนองสีเหลือง

สิวอักเสบแดงเป็นก้อน ลักษณะเป็นก้อนสิวขนาดใหญ่สีแดง ภายใน

มีหนองปนเลือด มีหลายหัวติดกัน และมีอาการเจ็บ  

สิวหัวช้าง ลักษณะเป็นก้อนถุงสิวขนาดใหญ่สีแดง 

ภายในมีหนองปนเลือด และมีอาการเจ็บ  

 โดยยาทารักษาสิวกลุ่มวิตามินเอนั้นประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ เทรติโนอิน ซึ่งออกฤทธิ์

ผลัดเซลล์ผิวชั้นนอก ทำให้สิวอุดตันสามารถหลุดออกได้ง่ายขึ้น จึงเหมาะสำหรับการรักษาสิวอุดตันได้

ทั้งชนิดหัวเปิด และหัวปิด ซึ่งหลังการใช้ยาเป็นเวลา 7 -14 วัน จะพบว่าสิวอุดตันจะถูกดันออกมายังผิวชั้นนอก ซึ่งไม่ได้เกิดจากผลข้างเคียง 

หรืออาการแพ้ยาแต่อย่างไร ดังนั้นจึงควรแนะนำให้ใช้ต่อเนื่องได้เพราะนอกจากจะทำให้สิวหลุดได้ง่ายแล้ว ยังช่วยลดการเกิดสิวอุดตันใหม่ได้

อีกด้วย อีกทั้งยังกระตุ้นการ สร้างเซลล์ผิวใหม่ และคอลลาเจนในชั้นใต้ผิวหนัง ช่วยลดปัญหาผิวจากริ้วรอย(ที่ความเข้มข้น 0.05% tretinoin 

เห็นผลการเปลี่ยนแปลงริ้วรอยดูตื้นขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ 4 หลังการใช้ 2   

 แต่เนื่องจาก ยาทารักษาสิวกลุ่มวิตามินเอจัดเป็นยาอันตรายจึงต้องมีการใช้อย่างระมัดระวัง ห้ามใช้ใน หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร 

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด เนื่องจากผิวมีความไวต่อแสง ทำให้เกิดผิวแดงลอกได้ง่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากเกิดอาการ ผื่นแดง ระคายเคืองที่เกิด

จากการแพ้ยา ต้องหยุดการใช้ยาทันที และปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร

ที่มา : 1.ภก.ณัฐพงษ สายแกว, “ยารักษาสิวกลุมกรดวิตามินเอ,” วารสารยา, ฉบับที่ 233(กันยายน – ตุลาคม 2020): 45.

         2.Kang S, Bergfeld W, Gottlieb AB, et al. Long-term efficacy and safety of tretinoin emollient cream 0.05% in the treatment of photodamaged facial skin: a two-year, 

         randomized, placebo-controlled trial. Am J ClinDermatol.2005;6(4):245-253.

2.

4   Jan - Mar  2021   

แนวทางการรักษาสิวอุดตันด้วยยารักษาสิวกลุ่มวิตามินเอ

เรียบเรียงโดย ภญ.วิภาวี สถาพรพงษ 
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 อาการฟกช้ำและปวดเคล็ดเกิดไดกับทุกเพศทุกวัย โดยมีสาเหตุตางๆ กัน เชน ในเด็ก อาจเกิดอุบัติเหตุบอยจากการวิ่งซน 
ชนสิ่งของ ทำใหเกิดอาการฟกช้ำ เชน หัวโน หนาแขงช้ำ ในผูใหญอาจเกิดอาการเคล็ดจากการใชงานกลามเนื้อที่ขาดความยืดหยุน ทำใหเกิด

การบาดเจ็บ เคล็ด หรือเกิดการฟกช้ำจากการถูกชน หรือถูกตอย เปนตน 
 สวนในผูสูงอายุ เน่ืองจากเสนเลือดมีความเปราะบาง บางคร้ังอุบัติเหตุเล็กๆ หรือการชนท่ีมีแรงไมมากก็สามารถทำใหเกิดอาการฟกช้ำ

ไดงายๆ อาการดังกลาวทำใหเกิดการเจ็บปวดและใชเวลานานกวาจะหาย รวมถึงสงผลตอการทำงานหรือการใชชีวิตเน่ืองจากกลามเน้ือเคล่ือนไหว

ไมสะดวก

 การปฐมพยาบาลอาการฟกช้ำและปวดเคล็ดที่ดีจะทำใหผูบาดเจ็บหายจากอาการเจ็บปวด และทำใหกลามเนื้อใชงานไดปกติไดเร็วขึ้น

 ซึ่งสามารถทำไดโดย

ที่มา :
1.อาการฟกช้ำและปวดเคล็ด, รศ.นพ.วธวรรธน ลิ้มทองกุล, เกร็ดความรูสุขภาพ,  
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/อาการฟกช้ำและปวดเคล็ด/ (วันที่สืบคน 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
2.ไพล, ฐานขอมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=96. (วันที่สืบคน 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
เรียบเรียงโดย ภญ.สุพรรณี วิวัฒนตระกูล

 หลังจากกระแทกหรือบาดเจ็บภายใน 48 ชั่วโมงแรก ควรใชการประคบเย็น วันละ 2-3 ครั้ง
 ครั้งละประมาณ 15-30 นาที เพื่อลดการบาดเจ็บ ฟกช้ำ บวม

 หลังจาก 48 ชั่วโมง ควรใชการประคบรอน วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15 นาที 

เพื่อทำใหรอยฟกช้ำ อาการบาดเจ็บหายไป 1

 การใชครีมที่มีน้ำมันไพล 14% ทาเพื่อลดการเคล็ดขัดยอก อักเสบ ฟกช้ำ บวม 
2
 ก็สามารถทำได

เชนเดียวกัน โดยทาบริเวณที่มีอาการโดยไมตองกดนวดวันละ 2-3 ครั้ง โดยทั่วไปอาการดังกลาวจะคอยๆดีขึ้น

และหายภายใน 10-14 วัน หากไมดีขึ้น ควรพบแพทยเพื่อรับการรักษาตอไป

1.

2.
ประคบรอน

ประคบเย็น
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                   Customer satisfaction คือ แนวคิดที่นำไปสูความสำเร็จในการสรางความพึงพอใจแกลูกคา เกิดระหวางความคาด

หวังของลูกคากับการบริการจากตัวผูประกอบการ การวัดระดับความสำเร็จของ Customer satisfaction เปนการที่ลูกคาไดสะทอน

ความรูสึกเชิงบวกจากการใหคะแนนที่สามารถวัดระดับได 

                   Customer satisfaction มีความสำคัญในการวิเคราะหสินคาและบริการของผูประกอบการ เพื่อแกปญหาในสินคาและ

บริการรวมถึงนำไปปรับปรุงในสวนที่ควรแกไขใหตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาใหดีมากยิ่งขึ้น  

                   Customer satisfaction เกิดจาก ความเช่ือม่ันในสินคาและบริการ, ความคิดเชิงบวกตอสินคาและบริการ และการรูจัก

กลุมเปาหมาย ดังนั้น การสราง Customer satisfactionใหกับผูบริโภคในยุค 4.0 นั้น จึงตองมีตัวชวยในการสราง Brand ใหผูบริโภคมี

ความเชื่อมั่นในสินคาและบริการ กระแสและการบอกตอกันทางสังคมจึงมีความสำคัญในการสรางใหเปนที่รูจัก สวนความคิดเชิงบวกตอ

สินคาและบริการเกิดจากประสบการณที่ดีในการไดรับบริการ อาจเกิดไดจากคุณภาพของการนำเสนอ การไดรับผลประโยชน การสราง

สิทธิพิเศษ ทำใหลูกคารูสึกไดถึงความพิเศษที่ทางกิจการมอบให การบริการที่ดีรูจัก และการรูจักกลุมเปาหมาย หรือการรูจักกลุมลูกคา

ก็สามารถทำใหทางกิจการนั้นๆนำมาวางแผนและปรับปรุงนโยบายทางการตลาดใหเขาไดกลับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 

                   ผูบริโภคยุค 4.0 เปนผูบริโภคที่อยูในยุคที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ดังนั้น พฤติกรรมผูบริโภคจึงมีความแตกตาง

ออกไปจากการใชจายสินคาในยุคกอนๆ สามารถสรุปพฤติกรรมผูบริโภคยุค 4.0 ไดดังตอไปนี้

1.Current 

2.Consistent 

3. Connect 

4.Created 

การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตางๆ

ความคาดหวังตอคุณภาพสินคาและบริการ คือ มีมาตรฐาน สามารถเชื่อถือได

มีความเชื่อมตอกันในทุกภาคสวน 

การสรางสิ่งใหมๆ ตอยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู

ขอมูลจาก คณะกรรมการ ISO9001

https://medium.com/@thanyalakek/customer-satisfaction-กับผูบริโภคยุค-4-0-59db737df458 

(วันที่สืบคน 10 ธ.ค. 2563)



                  จากผลการศึกษาของศูนยวิจัยและมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศหลายรอยโครงการพบวา ผูบริโภคจะไมไดรับอันตราย

       จากการรับประทานอาหารที่ฉายรังสีดวยปริมาณรังสีที่เหมาะสม นอกจากนี้ FDA (Food and Drug Administration) WHO (World 

       Health Organization)และ IAEA (International Atomic Energy Agency) ไดสรุปผลการทดสอบความปลอดภัยของอาหารฉายรังสี

       ในป 2523 วา “อาหารใด ๆ ก็ตาม ที่ผานการฉายรังสีในปริมาณเฉลี่ยไมเกิน 10 กิโลเกรย ไมกอใหเกิดโทษอันตราย ไมกอให

      เกิดปญหาพิเศษทางโภชนาการและจุลชีววิทยา และไมจำเปนตองทดสอบความปลอดภัยอีกตอไป”

รังสีแกมม่า รังสีอิเล็กตรอนรังสีเอกซ์

                   การฉายรังสีอาหารไดรับการควบคุมจากกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ที่บังคับ

       ใหการฉายรังสีอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมและวิธีท่ีเปนไปตาม GMP  และยังกำหนดใหอาหารท่ีผานการฉายรังสีมาแลวจะนำมาฉายรังสี

       ซ้ำอีกไมได เวนแตอาหารท่ีมีความช้ืนต่ำ เชน ผลิตภัณฑประเภทธัญพืช ถ่ัวเมล็ดแหง และอาหารแหง เปนตน นอกจากน้ีผลิตภัณฑท่ีฉาย

       รังสีแลวตองแสดงฉลากของอาหารฉายรังสี โดยแสดงชื่อและที่ตั้งของสำนักงานใหญของผูผลิตอาหารและผูฉายรังสี ระบุขอความวา 

      “ผานการฉายรังสีแลว” ระบุวัตถุประสงคของการฉายรังสี แสดงเครื่องหมายการฉายรังสีตามรูปที่กำหนด และตองแสดงวันเดือนและปที่

        ทำการฉายรังสีไวดวย

                    การฉายรังสีจึงเปนเทคโนโลยีหนึ่งในหลายเทคโนโลยีที่ถูกนำมาประยุกตใชเปนตัว

              ชวยใหผูประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ใหได

              มาตรฐานปลอดภัยและสามารถสงออกไปจำหนายยังตางประเทศ สรางความเขมแข็ง

               และเพิ่มขีดความสามารถใหผูประกอบการไทย

ที่มา: https://www.sciencepark.or.th (วันที่สืบคน 07 ธ.ค. 2563 )

ขอมูลจากคณะกรรมการ ISO22000

                   อาหารฉายรังสี คืออาหารที่ผานกรรมวิธีการฉายรังสีเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการฉายรังสี ไดแก ยับยั้งการงอกระหวางการ

       เก็บรักษาชะลอการสุกของผักและผลไม ควบคุมการแพรพันธุของแมลง ลดปริมาณปรสิต ยืดอายุการเก็บรักษา หรือลดปริมาณจุลินทรีย

       และกำจัดจุลินทรียกอเกิดโรค โดยรังสีที่นำมาใชฉายอาหารไดนั้นมี 3 ชนิดไดแก 
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ที่มา : โรงพยาบาลศิครินทร

       shorturl.at/cuwMX

ขอมูลโดย : นายเติมโต  จวงเจิม (พยาบาลวิชาชีพ)

ธนบัตร และเหรียญ

หลังจับธนบัตร หรือเหรียญ

ควรรีบทำความสะอาดมือ

ดวยเจลแอลกอฮอลหรือสบูทันที

โตะทำงาน

ควรทำความสะอาดโตะ

ทำงานตนเองอยางสม่ำเสมอ

ดวยแอลกอฮอล

ราวบันไดเล�อน

แตหากจำเปนตองจับ

ควรรีบทำความสะอาดมือ

ดวยเจลแอลกอฮอล

หรือสบูทันที

บัตรคูปองอาหาร

บัตรจอดรถแบบบัตรแข็ง

ใชแอลกอฮอลเขมขนไมต่ำกวา 70%

ฉีดที่บัตรทุกครั้งที่ไดรับบัตรมา

หองน้ำสาธารณะ

ใชทิชชูสัมผัสกับอุปกรณแทน

ใชสเปรยแอลกอฮอล

เช็ดบริเวณที่ตองสัมผัส

หลังเสร็จธุระ ควรทำความสะอาดมือ

ดวยเจลแอลกอฮอลหรือสบูทันที

ที่จับประตู

หรือลูกบิดประตู

ใชไหลดันเพ�อเปดประตู

ใชสเปรยแอลกอฮอลฉีดบนทิชชู

เช็ดลูกบิดกอนสัมผัส

โทรศัพทสำนักงาน 

และโทรศัพทมือถือ

ควรทำความสะอาดบอยๆ

และถอดเคสออกมาเช็ดดวยแอลกอฮอล

เพ�อลดการสะสมของเชื้อโรค

ปุมกดลิฟต

ใชปากกาหรือไมจิ้มฟน

กดลิฟต เพ�อลดการ

สัมผัสกับลิฟตโดยตรง

ตู ATM

หรือตูอัตโนมัติตางๆ

ควรรีบทำความสะอาดมือ

ดวยเจลแอลกอฮอลหรือสบูทันที

หลังจากสัมผัสตู

พัสดุ

ใชสเปรยแอลกอฮอลฉีด

ทิ้งไวในหองแยกเปนเวลา 2 วัน

พัสดุที่ทิ้งไวไมไดก็ใหเช็ด

ทำความสะอาด กอนจับตอง

ที่มา : คลังความรูสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข http://healthydee.moph.go.th/view_media.php?id=925
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 ÍÂ‹ÒÃÍãËŒ»†ÇÂ ¨§¡Ô¹ÍÒËÒÃà»š¹ÂÒ ¡‹Í¹·Õè·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§¡Ô¹ÂÒà»š¹¡ÓÁ×Í áÅŒÇµŒÍ§¡Ô¹ÂÒà»š¹ÍÒËÒÃ àÅ×Í¡¡Ô¹ÍÒËÒÃ·Õè´Õã¹»ÃÔÁÒ³·ÕèàËÁÒÐÊÁ
¡ÑºµÑÇàÍ§áÅÐ¡Ô¹ÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ ÅÍ§ÁÒ´Ù¡Ñ¹Ç‹Ò ¡Ô¹ÍÂ‹Ò§äÃ ÍÒËÒÃ¶Ö§¨Ðà»š¹"ÂÒ" ãËŒ¡Ñºµ¹àÍ§ä´Œ

3. ¡Ô¹ã¹»ÃÔÁÒ³·ÕèàËÁÒÐÊÁ

4. àÅÕèÂ§ÍÒËÒÃ·ÕèÊØ‹ÁàÊÕèÂ§  
     àÅÕèÂ§ÍÒËÒÃËÇÒ¹¨Ñ´ ÁÑ¹ÁÒ¡ à¤çÁ¨Ñ´

5. ¡Ô¹ÍÒËÒÃÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ ¡Ô¹µÒÁÈÒÊµÃ�àà¾·Â�á¼¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ¤×Í 
     ¡Ô¹ªŒÒ - à¤ÕéÂÇãËŒÅÐàÍÕÂ´ ¡Ô¹ÍÂ‹Ò§ÁÕÊµÔ
     ¶Ù¡àÇÅÒ - Ë¹Ñ¡Á×éÍàªŒÒ àºÒÁ×éÍà·ÕèÂ§ àÅÕèÂ§Á×éÍàÂç¹ §´Á×éÍ´Ö¡
     ÍÂ‹ÒÃÑº¾ÔÉ - ¡Ô¹ÍÒËÒÃ·ÕèÊÐÍÒ´ »ÃÒÈ¨Ò¡¡ÒÃ»¹à»„œÍ¹ àÅ×Í¡ÍÒËÒÃ·Õè
     »ÃØ§ÊØ¡ãËÁ‹æ 
     ÅŒÒ§Á×Í¡‹Í¹¡Ô¹ÍÒËÒÃ
     ¢Ñº¾ÔÉÍÍ¡¨Ò¡Ã‹Ò§¡ÒÂ - ¤ÇÃ¢Ñº¶‹ÒÂà»š¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡ÇÑ¹
     ¡Ô¹ÍÒËÒÃ¤Ãº 5 ËÁÙ‹

6. Í‹Ò¹©ÅÒ¡¡‹Í¹¡Ô¹

ที่มา : https://www.thaihealth.or.th/Content/53234-กินอยางไร%20%20ลดอวน%20ลดโรค.htmll(วันที่สืบคน 20 ตุลาคม  2563)

2. àÅ×Í¡ÍÒËÒÃààµ‹ÅÐËÁÙ‹ãËŒàËÁÒÐÊÁ áÅÐãªŒÍÒËÒÃ·´àà·¹·Õè¶Ù¡ÊÑ´Ê‹Ç¹

1. ¡Ô¹ÍÒËÒÃ¤Ãº·Ñé§ 5 ËÁÙ‹ áÅÐ¶Ù¡ÊÑ´Ê‹Ç¹ã¹ 1 ÇÑ¹ Ã‹Ò§¡ÒÂµŒÍ§¡ÒÃÍÒËÒÃ·Ñé§ 5 ËÁÙ‹ ã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ ´Ñ§¹Õé
  ¹ÁÇÑ¹ÅÐ 1-2 á¡ŒÇ
  ¼ÅäÁŒÊ´ 1 ¨Ò¹ÃÍ§àà¡ŒÇ¡Òàà¿ (¤ÇÃàÅ×Í¡ãËŒËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐËÇÒ¹¹ŒÍÂ)
  ¢ŒÒÇ 1/4 ¢Í§¨Ò¹ ¤ÇÃàÊÃÔÁËÃ×ÍàÅ×Í¡¢ŒÒÇ/àà»‡§·ÕèäÁ‹¢Ñ´ÊÕ
  à¹×éÍÊÑµÇ� 1/4 ¢Í§¨Ò¹ ¤ÇÃàÅ×Í¡à¹×éÍÊÑµÇ�·Õèä¢ÁÑ¹µèÓËÃ×ÍäÁ‹µÔ´ÁÑ¹ 
  ËÅÕ¡àÅÕèÂ§à¹×éÍÊÑµÇ�àà»ÃÃÙ»
  ¼Ñ¡ ¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§¨Ò¹ ¤ÇÃàÅ×Í¡¼Ñ¡ãËŒËÅÒ¡ÊÕ ËÅÒ¡ª¹Ô´
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                  อีกท้ัง มีประสิทธิภาพการตานอนุมูลอิสระ  จากผลการทดสอบดวยวิธี DPPH และ ABTS มีคา 16.4±6.20 และ 9.3±1.38 µmole

            ตามลำดับ
5
 และยังมีงานวิจัยอีกเปนจำนวนมากที่แสดงผลสอดคลองกันในดานการชลอวัยของผิวหนังของกวาวเครือขาว 

 การปรับตัวในชวง COVID-19 อยางหนึ่งคือการใหอยูบาน 

หยุดเช�้อ และการรักษาระยะหางทางสังคม โดยการใชระบบออนไลนใน

การเร�ยนและการประชุม ทำใหหลายคนเกิดปญหาเร�อ่งตาข�น้ โดยเฉพาะ

การจองมองจอคอมพิวเตอร หร�อโทรศัพทมากจนเกินไป ทำใหเกิด

อาการเมื่อยลาทางสายตา หร�อที่เร�ยกวา eye strain บางคนเร�ยก

จำเพาะวากลุ มอาการทางสายตาที ่เกิดจากการใชคอมพิวเตอร 

(computer vision syndrome)

 อาการตาแหง ตาลา ตาพรามัว น้ำตาไหลบอย ๆ หร�อ

ปวดศีรษะ โดยเฉพาะรอบกระบอกตา บางคนมีการปวดคอ บา ไหล 

หร�อไมสามารถมองเห็นแสงจาไดตามปกติ

 บางคนสงสัยวาทำไมการใชสายตาจองมองจออิเล็กทรอนิกส

จ�งทำใหตาลาไดมากกวาเวลาอานจากหนังสือหร�อสิ่งพิมพปกติ แมจะ

ใชระยะเวลาเทากันในการอาน เน่ืองจากการมองหนาจอจากเคร�อ่งมือ

อิเล็กทรอนิกสมีระยะหาง หร�อมุมท่ีอาจไมเหมาะสมเม่ือเทียบกับกระดาษ 

มีความแตกตางในพื้นหลังกับตัวอักษรไมเทากับกระดาษ และมีการ

หลับตาบอยนอยกวาขณะจองจออิเล็กทรอนิกส

 ไมจองมองจออิเล็กทรอนิกสอยางตอเน่ือง 

ควรพักสายตาสัก 10-20 ว�นาที  โดยมองไปที่อื่น 

หร�อหลับตาบางอยางนอยทุก 15-20 นาที

อาการที่พบบอย

เราจะมีว�ธ�การปองกันอาการเมื่อยลาทางสายตา ไดอยางไร

 ลดการใชหนาจอขนาดเล็ก เชน จากโทรศัพท

มือถือ เลี่ยงมาใชอุปกรณที่หนาจอใหญกวา เชน 

แท็บเล็ต หร�อคอมพิวเตอร

 ปรับความสวางของหนาจอ รักษาระยะหาง

จากจอใหเหมาะสม

 ใชการตัดแสงสีฟาจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ

น่ังในหองท่ีมีแสงสวางเพียงพอ

ปรับเปล่ียนทาน่ังใหเหมาะสม และลุกเดินบอย ๆ

 จำกัดการมองหนาจออิเล็กทรอนิกสใน

เวลาท่ีไมจำเปน นอกเหนือจากการท่ีเร�ยนหร�อประชุม

ออนไลนที่เกี่ยวกับการเร�ยนหร�อหนาที่ เชน งดหร�อ

ลดเวลาการใชโซเช�ยลมีเดีย หร�อการเลนเกม หันมา

อาน  นิตยสารหร�อสื่ออื่น ๆ ดวยกระดาษ หร�อใช

การฟงแทน

Reference : https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue038/health-station (วันที่สืบคน  17 ตุลาคม  พ.ศ.2563)
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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เภสัชกรอลงกรณ์ ลีละอุปธิกานต์ เป็นผู้แทน
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ในการรับมอบรางวัล อย.ควอลิต้ี
อวอร์ด ปี 2563 ประเภทเคร่ืองสำอางและอาหาร เพ่ือแสดงว่าเป็นสถานประกอบ
การท่ีมีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรมและประกอบการด้วยความรับ
ผิดชอบต่อสังคม จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563  คุณทวีพร เขาแก้ว และคุณอรรถพล
สุขอนันต์ เป็นผู้แทน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้ารับ
รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน(พ.ศ.2549-2563) โดยมีนายสุชาติ 
ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ในงานThailand
Labour Management Excellence Award 2020 ณ โรงแรมสวิส
โฮเต็ล กรุงเทพฯ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและ
ผลิตภัณฑ์ วีเอสทรี พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 2-6 กันยายน 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรีที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เข้ารับมอบรางวัล 
CSR-DIW Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

คุณวีระกิตต์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการ
ทำงาน เขต7 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะเป็นเกียรติเดิน
ทางมามอบรางวัล “รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563
ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีท่ี 13” โดยมีคุณศุภชัย สายบัว ผู้อำนวย
การโรงงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับมอบ 

ครบรอบ 27 ปี  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงาน
ปีใหม่ชัยมงคลซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีพิธีทางสงฆ์  ทำบุญตักบาตร
บวงสรวงศาลพระพรหม ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563  เพื่อเป็น
ศิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน
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กวาวเครือขาว

สยบปญหาสิวใหผิวปง
การปฐมพยาบาลอาการฟกช้ำ และปวดเคล็ด

Customer satisfaction กับผูบริโภคยุค 4.0
อาหารฉายรังสี (Irradiated Food)

10 จุดสะสม Covid - 19

กินอยางไร ลดอวน ลดโรค

โรคที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ

กิจกรรม BLC

ในชวง Covid - 19


