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 BLC Knowledge

ความเครียด กำจัดใหหายดวย 4 วิธี

บรรณาธิการ
       สวัสดีคุณผูอาน BLC i LETTER ทุกทานคะ ตามท่ีองคการอนามัยโลกประกาศยกระดับสถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ไดเขาสูภาวะแพรระบาดไปทั่วโลกแลว หลังมีการลุกลามไปยังหลายประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก และเปนครั้งแรกที่ไวรัสในตระกูลโคโรนาไดทำใหเกิดการ
แพรระบาดไปทั่วโลก สงผลทำใหเกิดความวิตกกังวลและตื่นกลัวกับคนทั่วโลก รัฐบาลในแตละประเทศรวมถึงไทยไดมีมาตรการปองกันและเฝาระวังการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนาอยางเต็มท่ี รวมท้ังหนวยงานดานสาธารณสุขและหนวยแพทยท่ัวโลกท่ีทำงานหามรุงหามค่ำเพ่ือดูแลผูปวยและคิดคนวิธีการรักษาอยางเต็ม
ความสามารถ 
 ที่สำคัญจากสถานการณเชนนี้เราควรติดตามสถานการณจากแหลงขาวที่นาเชื่อถือ ไมตระหนก  แตใหตระหนัก ดวยการดูแลตัวเองใหดีตามแนวทาง
การปฏิติดานสุขอนามัยบุคคลในสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เน่ืองจากเช้ือไวรัสโคโรนาสามารถติดตอ
ระหวางคนสูคนโดยทางน้ำมูก น้ำลาย ซึ่งทุกคนสามารถปองกันตัวเองจากการติดเชื้อและลดการแพรเชื้อโรค ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
 ถึงแมในปจจุบันเราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นบางในวิกฤติครั้งนี้ โดยเฉพาะในจีนจากอัตราการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาเริ่มชะลอลง รวมทั้งอัตรา
การเสียชีวิตที่อยูในระดับต่ำ เราทุกคนหวังวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลกจะบรรเทาลงและสิ้นสุดลงในเร็ววันคะ 

แนวทางการปฏิบัติดานสุขอนามัยบุคคลในสถานการณไวรัสโคโรนา 2019

  บัวบก

6

PM 2.5 
ดวย 5 สุดยอดสารจากธรรมชาติ

8 แนวทางการปฏิบัติ

ดานสุขอนามัยบุคคล

ในสถานการณ

ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

9

คำแนะนำในการ

ใสหนากากอนามัย

เพ�อปองกัน 

โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ

2   April - June  2020      



บัวบก

     ช่ือวิทยาศาสตร Centella asiatica เปนพืชในเอเชีย
 ใบใชรับประทานเปนอาหาร เปนสมุนไพร และใชในเครือ่งสำอาง 

   งานวิจัยทางวิทยาศาสตรพบวา สารสกัดบัวบกมีสารกลุมไตรเทอร
 ปนท่ีมีฤทธ์ิ ในการรักษาแผล ตานอักเสบ กระตุนการสรางคอลาเจน
 ลดการเกิดแผลเปน ลดการสรางแผลที่ผิดปกติ เชน คีลอยด และ
 ยังรักษาผิวจากการทำลายของรังสียูวี1 

ภาพที่ 1 สูตรโครงสราง

     เครื่องสำอางที่มีสวนผสมของบัวบก 5% มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความ
 ชุมชื้นของผิว(ภาพที่ 2) ลดการสูญเสียน้ำในผิวหนัง(ภาพที่3)และการลด
 รอยแดง (ภาพที่ 4)2 

   ผลการทดสอบโดยใช corneometer พบวามีการเพิ่มขึ้นของความชุมชื้น
ของผิวหนังชั้น stratum corneum อยางมีนัยสำคัญตั้งแตสัปดาหแรก
ที่ทดสอบ เมื่อใช ผลิตภัณฑที่ประกอบดวย 2.5% และ 5% สารสกัดบัวบก 

 ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุมชื้นของผิวหนังชั้น stratum corneum 

 ภาพท่ี 3 ประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียน้ำในผิวหนัง
 

 ภาพท่ี 4 ประสิทธิภาพในการลดรอยแดง (อีมัลช่ัน) 
 

    นอกจากน้ัน สารสกัดจากตนสดท่ีสกัดดวยเอทานอลมีฤทธ์ิ
ยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมูลอิสระ3 จึงชวยใหผิวกระจางใส

1. Bylka, W., et al., 2013. Centella asiatica in cosmetology. Postep Derm Alergol. 1: 46-9.

2. Ratz-Łyko, A., Arct, J., and Pytkowska, K. 2016. Moisturizing and Antiinflammatory Properties

    of Cosmetic Formulations Containing Centella asiatica Extract. Indian J Pharm Sci. 78(1): 27–33.

3. จินดาพร คงเดช. 2551. การผลิตสารยับย้ังเอนไซม์ไทโรซิเนส และสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชเพ่ือใช้ใน

    การผลิตเคร่ืองสำอาง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บัวบกบัวบก

อ้างอิง

5% อีมัลชั่น 2.5% อีมัลชั่น 5% ไฮโดรเจล 2.5% ไฮโดรเจล ยาหลอก กลุมควบคุม

5% อีมัลชั่น 2.5% อีมัลชั่น 5% ไฮโดรเจล 2.5% ไฮโดรเจล ยาหลอก กลุมควบคุม

   ผลการทดสอบโดยใช tewameter พบวามีการลดลงของการสูญเสียน้ำในผิวหนัง
อยางมีนัยสำคัญตั้งแตสัปดาหแรกที่ทดสอบ เมื่อใชผลิตภัณฑที่ประกอบ
ดวย 2.5% และ 5% สารสกัดบัวบก

   ผลการทดสอบแบบ in vivo พบมีการลดลงของรอยแดงโดยมีคา a*
ลดลงอยางมีนัยสำคัญต้ังแต 10 นาทีแรกจนครบ 120 นาทีของการทดสอบ
เม่ือใช ผลิตภัณฑท่ีประกอบดวย 2.5% และ 5% สารสกัดบัวบก

5% อีมัลชั่น 2.5% อีมัลชั่น 5% ไฮโดรเจล methyl nicotynate  ยาหลอก กลุมควบคุม

เรียบเรียงโดย ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ
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¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
(Change Control)

            การควบคุมการเปล่ียนแปลง (Change Control) เปนระบบการจัดการท่ีใชการบริหารความเส่ียงดานคุณภาพในการประเมิน

การเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีอาจสงผลกระทบตอคุณภาพผลิตภัณฑ วัตถุต้ังตน สวนประกอบของผลิตภัณฑ เคร่ืองมือในกระบวนการ

อาคารสถานท่ี ชวงผลิตภัณฑ วิธีการผลิต หรือการทดสอบ ขนาดรุนผลิต หรือการเปล่ียนแปลงอ่ืนในระหวางวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ

ท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ การตรวจสอบความถูกตอง สถานะทางกฎหมาย การสอบเทียบ การบํารุงรักษา และระบบ

อืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่อาจเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ และเพื่อวางแผนสําหรับการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการที่จําเปน 

              โดยการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีผูผลิตยาตองควบคุมใหถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง การกำหนดราย

ละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน และแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ

ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2559 การเปล่ียนแปลงหลายกรณียังนำไปสูการแกไขใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน และทะเบียนตำรับยา

เชน การเปล่ียนแปลงสถานท่ีผลิต อาคารผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ หรือแหลงท่ีมาของการสงมอบวัตถุต้ังตน ดังน้ันผูผลิตยา

จึงตองเขาใจถึงแนวทางในการดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมการเปล่ียนแปลง และสามารถนำความเขาใจไปสูการปฏิบัติในสถานท่ี

ผลิตของตนเองไดอยางถูกตอง โดยผูผลิตยาตองมีข้ันตอนการทำงานเปนลายลักษณอักษรเพ่ืออธิบายการดำเนินการหากมีการขอเสนอเปล่ียนแปลง

                คำจำกัดความของ Change control ที่ระบุใน Annex 15 ของ GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE

  FOR MEDICINAL PRODUCTS  PIC/S PE-009-14 มีดังนี้

              “ระบบท่ีเปนทางการท่ีมีการกำหนดตัวแทนท่ีเหมาะสมของการขอเสนอเปล่ียนแปลงหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ซ่ึงอาจสามารถสงผลกระทบตอสถานะการตรวจสอบความถูกตองของส่ิงอำนวยความสะดวก ระบบ อุปกรณ หรือกระบวนการ 

ตางๆ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะกำหนดการดำเนินการใดๆท่ีจำเปนอยางเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหมีความม่ันใจวาระบบยังคงอยูใน

สถานะที่ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง”

     “A formal system by which qualified representatives of appropriate disciplines review proposed or 

actual changes that might affect the validated status of facilities, systems, equipment or processes. The intent 

is to determine the need for action to ensure and document that the system is maintained in a validated state.”

ขอมูลจากคณะกรรมการระบบมาตรฐาน GMP
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ขอบข่ายการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

ISO ได้ประกาศใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ฉบับใหม่จากปี 2005 เป็นปี 2017 

     ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับการ

รับรองความสามารถในการทดสอบยา เครื่องสำอาง และ

เครื่องมือแพทย์ มาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน และได้

รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ฉบับใหม่ ปี 2017 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดขอบข่ายที่ห้องปฏิบัติการได้

รับการรับรองได้ท่ีเวบไซด์ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

      ห้องปฏิบัติการนำหลักการ PDCA cycle และ Risk management หรือการประเมิน

 ความเส่ียง มาใช้ในการทำงานของห้องปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์

      ห้องปฏิบัติการทำงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งมุ่งเน้นท่ีจะ

ให้บริการด้วย ความเป็นกลาง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความเช่ือม่ัน

ให้กับผู้ขอใช้บริการ 

      ห้องปฏิบัติการมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้บริการท่ีสูงสุดด้วยคุณภาพในการทดสอบ และการ

ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 

ทำให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพและความน่าเช่ือถือในรายงาน

ผลการทดสอบซ่ึงถูกต้องตามหลักวิชาการ และทำให้เกิดความได้เปรียบ

ในการแข่งขันทางธุรกิจท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ขอมูลจากระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
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แนวทางการปฏิบัติดานสุขอนามัยบุคคล 

ในสถานการณ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

\\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

\\------------------------------     ------------------------------------------------------------------------------------------//

1ก 1ข 2 3 4

5 6 7 8

Thailand

Patient Safety SAVE LIVE
Clean Your HandsA World Allance for Safer Health Care

ลด ความเสี่ยงจากการสัมผัส

ดวยการลางมือดวยน้ำ และสบู

หรือเจลแอลกอฮอลใหบอยขึ้น

โดยเฉพาะ เม�อยู ในพ้ืนท่ีสาธารณะ

และกอนรับประทานอาหาร

ลด การแพรเชื้อ เม�อไมสบาย

ไอ จาม ใหสวมหนากากอนามัย

เลี่ยงการเขาไปในพื้นที่

ที ่มีการระบาดของโรค

เลี่ยงการเขาไปในพื้นที่

ที ่มีคนหนาแนน

เล่ียงการใชมือสัมผัสหนา

ดูแล สุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพ

ดวยการกินรอน ใชชอนกลาง

ลางมือ ออกกำลังกาย และพักผอน

ใหเพียงพอ

ดูแล รับผิดชอบตอสังคม ในกรณีท่ี

เดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียง ตองแยก

และสังเกตอาการ ไมนอยกวา 14 วัน

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

วิธีการถูมือดวยเจลแอลกอฮอล
ถูมือดวยเจลแอลกอฮอลเพ�อรักษาสุขอนามัยของมือ หรือลางมือดวยน้ำกับสบูเม�อเห็นวามือสกปรก

ระยะเวลาที่ใช 20-30 วินาที

กดเจลแอลกอฮอลลงบนอุงมือในปริมาณ

เพียงพอที่จะชโลมใหทั่วมือทั้งสองขาง

ถูฝามือทั้งสองขางเขาดวยกัน
ถูหลังมือขางซายดวยฝามือขางขวาและ

ประสานนิ้วเขาไปถูซอกนิ้ว ทำสลับกับมือีกขาง

ถูฝามือและซอกนิ้วดานในฝามือ

ดวยนิ้วที่ประสานกัน

กำมือขางหนึ่งและใชหลังนิ้วถูฝามืออีกขางหนึ่ง ถูนิ้วหัวแมมือขางซายโดยใชฝามือขางขวาที่

ประสานกันกำรอบแลวหมุนวนทำสลับกับนิ้ว

หัวแมมืออีกขาง

ถูฝามือซายดวยนิ้วมือขวาที่ประสานกันวน

ไปขางหลังและขางหนา ทำสลับกับฝามืออีกขาง

การถูมือดวยเจลแอลกอฮอลจนแหง

จะชวยใหมือของคุณสะอาด

ลดความเสี่ยงในการติดโรค

3ล. ลด เสี่ยง ดูแล ปองกัน COVID-19 

ที่มา : 1. https://www.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16615&filename=covid19

       2. https://dt.mahidol.ac.th/th/news-20200225-3/

เรียบเรียง : นางสาวเนาวรัตน   แปนไพศาล

              พยาบาลวิชาชีพ
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ในวันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท บางกอกแล็ป 
แอนด คอสเมติค จำกัด รวมกับเหลากาชาดจังหวัดราชบุร ี
จัดกิจกรรมรับบรจิาคโลหิต เปนคร้ังท่ี 3 ประจำป 2562
เพื่อนำไปชวยชีวิตเพื่อนมนุษย โดยมีพนักงาน เขารวม
บริจาคโลหิตเปนจำนวนมาก

   ในวันพฤหัสท่ี 19 ธันวาคม 2562  พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต  
จันทยานนท ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ท่ีปรึกษากองตรวจ
โรคผูปวยนอก ไดนำคณะอาจารย เจาหนาท่ีและแพทย
ประจำบาน หนวยอาชีวเวชศาสตร โรงพยาบาลพระมง
กุฎเกลา เขาเยี่ยมชมสวนการผลิต สวนหองปฏิบัติการ 
ศูนยวิจัย BLC บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด     

   บรษัิท บางกอกแล็ป แอนด เมติค จำกัด จัดการแขงขัน
กีฬาสี BLC สานสัมพันธ คร้ังท่ี 19  โดยมีคณะผูบรหิารและ
พนักงานรวมเดินขบวนรณรงค ดานความปลอดภัย, ดานการ
ประหยัดพลังงาน, ดานส่ิงแวดลอม, การรณรงคตอตานยา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) ณ บรเิวณตลาดเทศบาล
เมือง จ.ราชบุร ี และไดจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ เพ่ือ
สงเสรมิใหพนักงานมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง อีกท้ังยังเปน
การสานสัมพันธอันดีของพนักงาน และหางไกลจากส่ิงเสพติด

ระหวางวันท่ี 25 -26 ธันวาคม 2562     

    เมื ่อวันศุกรที ่ 27ธันวาคม2562. ภก.ศุภชัย สายบัว 
ผูอำนวยการโรงงาน ไดนำคณะผูบริหารและพนักงานบริษัท
บางกอกแล็ปแอนดคอสเมติค จำกัด. รวมทำบุญเปนเจาภาพ
สรางฐานที ่ประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถ ณ 
วัดหนองแชเสา ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุร ี เพื ่อความเปน
ศิริมงคล ในวาระดิถีสงทายปเกา2562. ตอนรับการขึ้นปใหม
2563

   เม่ือวันเสารท่ี 11 มกราคม 2563 บรษัิท 
บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด 
รวมกับชมรม BLC TO BE NUMBER 
ONE จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจำ 
ป 2562 ณ บริเวณลานจอดรถดานหนา
บร ิษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค 
จำกัด โดยภายในงานไดมีซุมอาหาร, เกมส,
มุมสนุกวิทยาศาสตร, สวนสนุก, การแสดง
จากโรงเรยีนบานชัฏเจิรญ และกิจกรรมการ
ละเลนตางๆ ใหกับลูกหลานของพนักงาน 
และเด็กๆ ในชุมชนใกลเคียง ไดรวมสนุกกัน
พรอมลุนรับของรางวัลมากมาย

·ÓºØÞµŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹ 2563

         ในวันศุกรที่ 24 มกราคม 2563 

บรษัิท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด

 ไดบวงสรวงศาลพระพรหม และไหวเจาที่ 

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำป2563 ทั้งน้ี

เพ่ือความเปนสิรมิงคลแกบรษัิทฯ และพนักงาน
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ไม หย ุดนิ ่ง        

ไม ย ุ งยาก        

สะดวก         

เช ี ่ยวชาญ

หลากหลาย

มั ่นใจคุณภาพ 

รวดเร ็ว บริการจ ัดส ง

ว ิ เคราะห และตรวจสอบ

บริการแบ งบรรจ ุ

บร ิการผลิต

www.bangkoklab.net

ว ิจ ัยและพ ัฒนา

บร ิการข ึ ้นทะเบ ียน

บร ิการออกแบบ


