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แนวทางการปฏิบตั ิ
ดานสุขอนามัยบุคคล
ในสถานการณ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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คำแนะนำในการ
ใสหนากากอนามัย
เพ�อปองกัน
โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ

สวัสดีคณ
ุ ผูอ า น BLC i LETTER ทุกทานคะ ตามทีอ่ งคการอนามัยโลกประกาศยกระดับสถานการณแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ไดเขาสูภาวะแพรระบาดไปทั่วโลกแลว หลังมีการลุกลามไปยังหลายประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก และเปนครั้งแรกที่ไวรัสในตระกูลโคโรนาไดทำใหเกิดการ
แพรระบาดไปทั่วโลก สงผลทำใหเกิดความวิตกกังวลและตื่นกลัวกับคนทั่วโลก รัฐบาลในแตละประเทศรวมถึงไทยไดมีมาตรการปองกันและเฝาระวังการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนาอยางเต็มที่ รวมทัง้ หนวยงานดานสาธารณสุขและหนวยแพทยทว่ั โลกทีท่ ำงานหามรุง หามค่ำเพือ่ ดูแลผูป ว ยและคิดคนวิธกี ารรักษาอยางเต็ม
ความสามารถ
ที่สำคัญจากสถานการณเชนนี้เราควรติดตามสถานการณจากแหลงขาวที่นาเชื่อถือ ไมตระหนก แตใหตระหนัก ดวยการดูแลตัวเองใหดีตามแนวทาง
การปฏิตดิ า นสุขอนามัยบุคคลในสถานการณไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เนือ่ งจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสามารถติดตอ
ระหวางคนสูคนโดยทางน้ำมูก น้ำลาย ซึ่งทุกคนสามารถปองกันตัวเองจากการติดเชื้อและลดการแพรเชื้อโรค ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ถึงแมในปจจุบันเราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นบางในวิกฤติครั้งนี้ โดยเฉพาะในจีนจากอัตราการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาเริ่มชะลอลง รวมทั้งอัตรา
การเสียชีวิตที่อยูในระดับต่ำ เราทุกคนหวังวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลกจะบรรเทาลงและสิ้นสุดลงในเร็ววันคะ
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บัวบก
ชือ่ วิทยาศาสตร Centella asiatica เปนพืชในเอเชีย
ใบใชรบั ประทานเปนอาหาร เปนสมุนไพร และใช ในเครือ่ งสำอาง
งานวิจยั ทางวิทยาศาสตรพบวา สารสกัดบัวบกมีสารกลุม ไตรเทอร
ปนทีม่ ฤี ทธิ์ ในการรักษาแผล ตานอักเสบ กระตุน การสรางคอลาเจน
ลดการเกิดแผลเปน ลดการสรางแผลที่ผิดปกติ เชน คีลอยด และ
1
ยังรักษาผิวจากการทำลายของรังสียวู ี

5% อีมัลชั่น

5% ไฮโดรเจล

2.5% อีมัลชั่น

2.5% ไฮโดรเจล

ยาหลอก

กลุมควบคุม

ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพในการลดการสูญเสียน้ำในผิวหนัง
ผลการทดสอบโดยใช tewameter พบวามีการลดลงของการสูญเสียน้ำในผิวหนัง
อยางมีนัยสำคัญตั้งแตสัปดาหแรกที่ทดสอบ เมื่อใชผลิตภัณฑที่ประกอบ
ดวย 2.5% และ 5% สารสกัดบัวบก

5% อีมัลชั่น

5% ไฮโดรเจล

2.5% อีมัลชั่น

methyl nicotynate

ยาหลอก

กลุมควบคุม

ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพในการลดรอยแดง (อีมลั ชัน่ )

ผลการทดสอบแบบ in vivo พบมีการลดลงของรอยแดงโดยมีคา a*
ลดลงอยางมีนยั สำคัญตัง้ แต 10 นาทีแรกจนครบ 120 นาทีของการทดสอบ
เมือ่ ใช ผลิตภัณฑทป่ี ระกอบดวย 2.5% และ 5% สารสกัดบัวบก

ภาพที่ 1 สูตรโครงสราง

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

นอกจากนัน้ สารสกัดจากตนสดทีส่ กัดดวยเอทานอลมีฤทธิ์
ยับยัง้ เอนไซมไทโรซิเนสและตานอนุมลู อิสระ3 จึงชวยใหผวิ กระจางใส
อ้างอิง

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. การผลิตสารยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนส และสารต้านอนุมลู อิสระจากพืชเพือ่ ใช้ใน
การผลิตเครือ่ งสำอาง. วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บัวบก

5% อีมัลชั่น

5% ไฮโดรเจล

2.5% อีมัลชั่น

เรียบเรียงโดย ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ

2.5% ไฮโดรเจล

ยาหลอก

กลุมควบคุม

ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพในการเพิ่มความชุมชื้นของผิวหนังชั้น stratum corneum

ผลการทดสอบโดยใช corneometer พบวามีการเพิ่มขึ้นของความชุมชื้น
ของผิวหนังชั้น stratum corneum อยางมีนัยสำคัญตั้งแตสัปดาหแรก
ที่ทดสอบ เมื่อใช ผลิตภัณฑที่ประกอบดวย 2.5% และ 5% สารสกัดบัวบก
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(Change Control)

การควบคุมการเปลีย่ นแปลง (Change Control) เปนระบบการจัดการทีใ่ ชการบริหารความเสีย่ งดานคุณภาพในการประเมิน
การเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดทีอ่ าจสงผลกระทบตอคุณภาพผลิตภัณฑ วัตถุตง้ั ตน สวนประกอบของผลิตภัณฑ เครือ่ งมือในกระบวนการ
อาคารสถานที่ ชวงผลิตภัณฑ วิธกี ารผลิต หรือการทดสอบ ขนาดรุน ผลิต หรือการเปลีย่ นแปลงอืน่ ในระหวางวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ
ทีอ่ าจมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ การตรวจสอบความถูกตอง สถานะทางกฎหมาย การสอบเทียบ การบํารุงรักษา และระบบ
อืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่อาจเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ และเพื่อวางแผนสําหรับการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการที่จําเปน
โดยการเปลีย่ นแปลงเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีผ่ ผู ลิตยาตองควบคุมใหถกู ตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง การกำหนดราย
ละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธกี ารในการผลิตยาแผนปจจุบนั และแกไขเพิม่ เติมหลักเกณฑและวิธกี ารในการผลิตยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ.2559 การเปลีย่ นแปลงหลายกรณียงั นำไปสูก ารแกไขใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบนั และทะเบียนตำรับยา
เชน การเปลีย่ นแปลงสถานทีผ่ ลิต อาคารผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งจักรและอุปกรณ หรือแหลงทีม่ าของการสงมอบวัตถุตง้ั ตน ดังนัน้ ผูผ ลิตยา
จึงตองเขาใจถึงแนวทางในการดำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมการเปลีย่ นแปลง และสามารถนำความเขาใจไปสูก ารปฏิบตั ใิ นสถานที่
ผลิตของตนเองไดอยางถูกตอง โดยผูผ ลิตยาตองมีขน้ ั ตอนการทำงานเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ อธิบายการดำเนินการหากมีการขอเสนอเปลีย่ นแปลง

คำจำกัดความของ Change control ที่ระบุใน Annex 15 ของ GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE
FOR MEDICINAL PRODUCTS PIC/S PE-009-14 มีดังนี้
“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.”

“ระบบทีเ่ ปนทางการทีม่ กี ารกำหนดตัวแทนทีเ่ หมาะสมของการขอเสนอเปลีย่ นแปลงหรือการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
ซึง่ อาจสามารถสงผลกระทบตอสถานะการตรวจสอบความถูกตองของสิง่ อำนวยความสะดวก ระบบ อุปกรณ หรือกระบวนการ
ตางๆ โดยมีจดุ มุง หมายทีจ่ ะกำหนดการดำเนินการใดๆทีจ่ ำเปนอยางเปนลายลักษณอกั ษร เพือ่ ใหมคี วามมัน่ ใจวาระบบยังคงอยูใ น
สถานะที่ไดผานการตรวจสอบความถูกตอง”
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
รับการรับรองได้ทเ่ี วบไซด์ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ห้องปฏิบัติการนำหลักการ PDCA cycle และ Risk management หรือการประเมิน
ความเสีย่ ง มาใช้ในการทำงานของห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์
ห้องปฏิบัติการทำงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ซึ่งมุ่งเน้นทีจ่ ะ
ให้บริการด้วย ความเป็นกลาง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพือ่ สร้างความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่
ให้กับผู้ขอใช้บริการ
ห้องปฏิบตั กิ ารมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้บริการทีส่ งู สุดด้วยคุณภาพในการทดสอบ และการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

การดำเนินงานของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
ทำให้เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพและความน่าเชือ่ ถือในรายงาน
ผลการทดสอบซึง่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และทำให้เกิดความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจทัง้ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ขอมูลจากระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
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แนวทางการปฏิบัติดานสุขอนามัยบุคคล
ในสถานการณ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
\\------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------//

3ล.

กรมอนามัย

DEPARTMENT OF HEALTH

ลด ความเสี่ยงจากการสัมผัส
ดวยการลางมือดวยน้ำ และสบู
หรือเจลแอลกอฮอลใหบอยขึ้น
โดยเฉพาะ เม�อยู ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
และกอนรับประทานอาหาร
ลด การแพรเชื้อ เม�อไมสบาย
ไอ จาม ใหสวมหนากากอนามัย

ลด เสี่ยง ดูแล ปองกัน COVID-19

เลี่ยงการเขาไปในพื้นที่
ที่มีการระบาดของโรค

ดูแล สุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพ
ดวยการกินรอน ใชชอนกลาง
ลางมือ ออกกำลังกาย และพักผอน
ใหเพียงพอ
ดูแล รับผิดชอบตอสังคม ในกรณีท่ี
เดินทางกลับจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ตองแยก
และสังเกตอาการ ไมนอ ยกวา 14 วัน

เลี่ยงการเขาไปในพื้นที่
ที่มีคนหนาแนน
เลีย่ งการใชมอื สัมผัสหนา

กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี
\\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//

วิธีการถูมือดวยเจลแอลกอฮอล

ถูมือดวยเจลแอลกอฮอลเพ�อรักษาสุขอนามัยของมือ หรือลางมือดวยน้ำกับสบูเม�อเห็นวามือสกปรก
ระยะเวลาที่ใช 20-30 วินาที

1ก

1ข

2

กดเจลแอลกอฮอลลงบนอุงมือในปริมาณ
เพียงพอที่จะชโลมใหทั่วมือทั้งสองขาง

3

ถูฝามือทั้งสองขางเขาดวยกัน

6

5

กำมือขางหนึ่งและใชหลังนิ้วถูฝามืออีกขางหนึ่ง

8

ถูหลังมือขางซายดวยฝามือขางขวาและ
ประสานนิ้วเขาไปถูซอกนิ้ว ทำสลับกับมือีกขาง

7

ถูนิ้วหัวแมมือขางซายโดยใชฝามือขางขวาที่
ประสานกันกำรอบแลวหมุนวนทำสลับกับนิ้ว
หัวแมมืออีกขาง

Patient Safety
Thailand

4

A World Allance for Safer Health Care

ถูฝามือและซอกนิ้วดานในฝามือ
ดวยนิ้วที่ประสานกัน
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ถูฝามือซายดวยนิ้วมือขวาที่ประสานกันวน
ไปขางหลังและขางหนา ทำสลับกับฝามืออีกขาง

การถูมือดวยเจลแอลกอฮอลจนแหง
จะชวยใหมือของคุณสะอาด
ลดความเสี่ยงในการติดโรค

SAVE LIVE
Clean Your Hands

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

ในวันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท บางกอกแล็ป
แอนด คอสเมติค จำกัด รวมกับเหลากาชาดจังหวัดราชบุรี
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เปนครัง้ ที่ 3 ประจำป 2562
เพื่อนำไปชวยชีวิตเพื่อนมนุษย โดยมีพนักงาน เขารวม
บริจาคโลหิตเปนจำนวนมาก

ในวันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 พล.ต.ผศ.นพ.ดุสติ
จันทยานนท ผูท รงคุณวุฒกิ องทัพบก/ทีป่ รึกษากองตรวจ
โรคผูป ว ยนอก ไดนำคณะอาจารย เจาหนาทีแ่ ละแพทย
ประจำบาน หนวยอาชีวเวชศาสตร โรงพยาบาลพระมง
กุฎเกลา เขาเยี่ยมชมสวนการผลิต สวนหองปฏิบัติการ
ศูนยวจิ ยั BLC บริษทั บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด

บริษทั บางกอกแล็ป แอนด เมติค จำกัด จัดการแขงขัน
กีฬาสี BLC สานสัมพันธ ครัง้ ที่ 19 โดยมีคณะผูบ ริหารและ
พนักงานรวมเดินขบวนรณรงค ดานความปลอดภัย, ดานการ
ประหยัดพลังงาน, ดานสิง่ แวดลอม, การรณรงคตอ ตานยา
เสพติด (TO BE NUMBER ONE) ณ บริเวณตลาดเทศบาล
เมือง จ.ราชบุรี และไดจดั การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ เพือ่
สงเสริมใหพนักงานมีสขุ ภาพรางกายทีแ่ ข็งแรง อีกทัง้ ยังเปน
การสานสัมพันธอนั ดีของพนักงาน และหางไกลจากสิง่ เสพติด
ระหวางวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2562

เมื่อวันศุกรที่ 27ธันวาคม2562. ภก.ศุภชัย สายบัว
ผูอำนวยการโรงงาน ไดนำคณะผูบริหารและพนักงานบริษัท
บางกอกแล็ปแอนดคอสเมติค จำกัด. รวมทำบุญเปนเจาภาพ
สร า งฐานที ่ ป ระดิ ษ ฐานพระประธานในพระอุ โ บสถ ณ
วัดหนองแชเสา ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุร ี เพื่อความเปน
ศิร ิมงคล ในวาระดิถีสงทายปเกา2562. ตอนรับการขึ้นป ใหม
2563

·ÓºØÞµŒÍ¹ÃÑº»‚ãËÁ‹ 2563
เมือ่ วันเสารท่ี 11 มกราคม 2563 บริษทั
บางกอกแล็ ป แอนด คอสเมติ ค จำกั ด
ร ว มกั บ ชมรม BLC TO BE NUMBER
ONE จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจำ
ป 2562 ณ บริเวณลานจอดรถดานหนา
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค
จำกัด โดยภายในงานไดมซี มุ อาหาร, เกมส,
มุมสนุกวิทยาศาสตร, สวนสนุก, การแสดง
จากโรงเรียนบานชัฏเจิรญ และกิจกรรมการ
ละเลนตางๆ ใหกับลูกหลานของพนักงาน
และเด็กๆ ในชุมชนใกลเคียง ไดรว มสนุกกัน
พรอมลุน รับของรางวัลมากมาย

ในวันศุกรที่ 24 มกราคม 2563
บริษทั บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด
ไดบวงสรวงศาลพระพรหม และไหวเจาที่
เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำป2563 ทั้งนี้
เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลแกบริษทั ฯ และพนักงาน

11

ไม ห ยุ ด นิ ่ ง
ไม ย ุ  ง ยาก
สะดวก
เชี ่ ย วชาญ
หลากหลาย
มั ่ น ใจคุ ณ ภาพ
รวดเร็ ว

วิ จ ั ย และพั ฒ นา
บริ ก ารขึ ้ น ทะเบี ย น
บริ ก ารออกแบบ
บริ ก ารผลิ ต
บริ ก ารแบ ง บรรจุ
วิ เ คราะห แ ละตรวจสอบ
บริ ก ารจั ด ส ง
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