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Kachaflavone extract
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à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ ใชยาอยางเหมาะสม

ลดความเสี่ยงการเกิดพิษตอตับ

บรรณาธิ ก าร
สวัสดีคุณผูอาน BLC I Letter ทุกทานคะ ปใหมปนี้เช�อวาหลายๆ ทานมีความมุงมั่นตั้งปณิธานเอาไวเพ�อเปลี่ยนตัวเองใหเปนคนใหม ไปสูความสำเร็จในชีวิตได
เพราะถาเรามัวแตใชชีวิตโดยที่ ไมมีเปาหมาย ปลอยใหชีวิตไหลไปเร�อยๆ เราอาจจะไมสามารถรูจักกับคำวา “ประสบความสำเร็จในชีวิตได” การตั้งปณิธานปใหม
เปนอีกหนึ่งในกุศโลบายที่ทำใหคุณและคนรอบตัวคุณมีเปาหมายเล็กๆในชีวิตที่ชัดเจน เปาหมายนั้นไมจำเปนตองเปนเร�องงาน หรือ เร�องเงิน แตอาจเปนเร�องเล็กๆ
นอยๆที่เปลี่ยนชีวิตใหคุณเปนคนดีขึ้น ไมวาจะอารมณดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น หรือนิสัยที่ดีขึ้น การเปลี่ยนตัวเองเปนคนใหม เพ�อตอนรับสิ่งใหมๆ ในปใหมที่กำลัง
มานี้ ไมใชเร�องยากเลย และที่สำคัญถาคนอ�นทำไดคุณก็ทำไดเชนกัน
ความสำเร็จหลังจากทำสิ่งที่ตัวเองแนวแนตั้งใจใหเปนไปไดนั้น คุณจะรูสึกถึงความภาคภูมิใจและความอิ่มเอมทางใจ แมวามันจะเปนเร�องเล็กๆสำหรับ
คนอ�นก็ตาม แตมันก็เปนกาวเล็กๆที่ทำใหชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และมันอาจเปนจุดเปลี่ยนอยางหนึ่งของชีวิตคุณในอนาคตก็เปนได
ใกลปใหมแลว อยาปลอยตัวและปลอยปละละเลยกับชีวิตของตนเอง มาทบทวนกันวามีปณิธานปนี้ขอไหนที่คุณยังไมไดทำ หรือ ยังทำมันไมสำเร็จ คอยๆคิด
ทบทวน แลวมาเปลี่ยนตัวเองจากปณิธานปใหมกันเถอะคะ
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ที่มา : https://thai.luxurysocietyasia.com/newyear-resolutions-tips/

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

วัคซีนชนิด mRNA กำลังเปนที่สนใจอยางมากของประชาชนทั่วไป บทความนี้รวบรวมจากงานวิจัยในหัวขอที่
ประชาชนสอบถามกันบอย โดยเริ่มจาก mRNA คืออะไร ประวัติของVACCINE ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิด mRNA
กลไกการทำงานของวัคซีน 2 รูปแบบ คือ วัคซีน mRNA และ วัคซีนชนิดพาหะ สุดทายคือ ภูมิคุมกันจะอยู ไดนานเทาไร
mRNA เป็นองค์ประกอบทีม่ ใี นเซลล์ทกุ ชนิด เป็นส่วนของสารพันธุกรรมมีหน้าทีเ่ ป็นรหัสสำหรับการสร้างโปรตีน mRNA
ค้นพบตั้งแต่ปี 1960 และมีการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ในด้านวัคซีน ปี 1993 มีการทดสอบวัคซีน mRNA โรคไข้หวัดใหญ่ในหนู
ปี 2013 มีการทดสอบวัคซีน mRNA โรคพิษสุนขั บ้าทางคลินกิ และในปี 2020 มีการใช้วคั ซีน mRNA ฉุกเฉินสำหรับโรคโควิด-191
จากการรวบรวมผลการป้องกันโรคโควิดทางคลินกิ ระยะที่ 3 พบว่า วัคซีน mRNA ได้แก่ ยีห่ อ้ ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพ
90-95% วัคซีนชนิดพาหะ (AdV) (ซึ่งนำ mRNA ของเชื้อโรคโควิดใส่ในไวรัสอื่นที่ทำให้ไม่ก่อโรคแล้ว) ได้แก่ ยี่ห้อแอสตร้า
เซนเนก้าและ สปุตนิกวี มีประสิทธิภาพ 70 และ 91 % ตามลำดับ2 โดยกลไกการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนชนิด mRNA

ภาพที่ 1 แสดง กลไกลการกระตุนภูมิคุมกันของวัคซีน mRNA และ วัคซีนชนิดพาหะ2

และวัคซีนชนิดพาหะมีความใกล้เคียงกันคือ เมื่อวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย
ชิ้นส่วน mRNA จะเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดDC แล้วสร้าง
S protein (ส่วนผิวคล้ายหนามของเชื้อไวรัสโรคโควิดที่รู้จักกันว่า
สไปค์โปรตีน) ส่งสัญญาณไปยังเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T cell ซึง่
T cell จะพัฒนาไปเป็น EffectorT cell เพือ่ ทำลายเซลล์ทต่ี ดิ เชือ้
และ T cell จะพัฒนาไปเป็น memory T cell เพือ่ จดจำ S protein
ดังกล่าวและ T cell จะพัฒนาไปเป็น TFH cell เพือ่ ช่วยให้ B cell
พัฒนาไปเป็นplasma cell สร้างแอนติบอดี B cellยังพัฒนาไป
เป็นmemory B cell เพื่อจดจำ S protein ดังกล่าว2ทำให้เมื่อ

ติดเชื้อร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อภายใน
เวลารวดเร็ว หน่วยความจำภูมคิ มุ้ กันของเซลล์ตอ่ โรคโควิดอย่างน้อย 6 เดือนหลังการฉีดวัคซีน3
นัน่ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องฉีดวัคซีนซ้ำ
เรียบเรียงโดย : ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ

นักวิทยาศาสตรอาวุโส
เอกสารอางอิง
1 Dolgin, E. 2021. The tangled history of mRNA vaccines. Nature. 597: 318-24.
2 Teijaro, J. R. and Farber, D. L. 2021. COVID-19 vaccines: modes of immune activation and future challenges.
Nature reviews. 21: 195-7.
3 Goel, R. R. et al., 2021. Science. 10.1126/science.abm0829.
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ชะลอความเสื ่ อ มของไต, ด า นการเพิ ่ ม สมรรถนะการออก
กำลังกายทัง้ ในระดับเยาวชน และผูส งู อายุ, ดานการเพิม่ เอนไซม
ตานอนุมูลอิสระ ชวยละลอความเสื่อมของเซลล ไปจนถึงการ
ฤทธิ์ในดานการฆาเซลลมะเร็ง (การทดลองในหลอดทดลอง)

Kachaflavone extract เปน

สารสกัดมาตรฐานกระชายดำ มีการวิจัยและพัฒนารวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อศึกษา
พืชสมุนไพรกระชายดำแบบบูรณาการในทุกๆ ดาน โดยบริษทั ฯ
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ์งานวิจัยจาก วช. เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การสกัดใหมีความเขมขนของสารกลุมฟลาโวนอยดปริมาณสูง
และเปนอนุสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด
คอสเมติค จำกัด

Kachaflavone extract ไดมีการ

นำมาพัฒนาตอยอด เปนผลิตภัณฑยาสมุนไพรในชื่อการคาวา
KACHANA® มีการควบคุมกรรมวิธีการผลิตทุกกระบวนการ
โดยบริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด ซึ่งไดรับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล มีการศึกษาขอมูลดานเภสัชวิทยา
ทั้งดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย มีการวิจัยทางคลินิก
ในหลายมิติ ทำใหไดมาซึ่งสรรพคุณบำรุงรางกาย ทั้งดาน
การสงเสริมสมรรถภาพทางเพศในชายวัยทอง, ดานการชวย

¼ÅÔµÀÑ³±¨Ò¡ÊÒÃÊ¡Ñ´ Kachaflavone
extract จึงเปนผลิตภัณฑสารสกัดกระชายดำ ทีม่ สี รรพคุณ

ในดานบำรุงรางกายในทุกมิตไิ ดอยางมีประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตของประชากรผูสูงอายุทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และยัง
ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังของผูสูงอายุ
(NCD) ซึ่งจะชวยลดภาระคาใชจายในดานการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุในระยะยาวไดอยางยั่งยืน
Reference :
(1) การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานกระชายดำในผูชายที่เปนโรคหยอน
สมรรถภาพทางเพศ: ปกปดทั้งสองทางเทียบกับยาหลอก ; พลเอก นพ.สายัณห สวัสดิ์ศรี , รายงานการ
วิจยั และการพัฒนาการวิจยั การเกษตร ฉบับสมบูรณ รหัสโครงการ CRP6105021570 ปงบประมาณ 2019
(2) ประสิทธิผลของการใชสารสกัดกระชายดำมาตรฐานชนิดรับประทานในการเพิ่มการทำงานของไตในผูปวย
โรคไตเรื้อรัง: การทดลองแบบสุมชนิดมีกลุมควบคุม; พญ.สุอาภา พันสาย , รายงานการวิจัยและการ
พัฒนาการวิจัยการเกษตร ฉบับสมบูรณ รหัสโครงการ CRP6105021570 ปงบประมาณ 2019
(3) Kaempferia parviﬂora enhanced physical ﬁtness in soccer players; Kreeta Promthep,
Wichai Eungpinichping and Bungorn Sripanidkulchai (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
25957542/) (วันที่สีบคน 22 ธันวาคม 2564)
(4) Positive Modulation Effect of 8-Week Consumption of Kaempferia parviﬂora on HealthRelated Physical Fitness and Oxidative Status in Healthy Elderly Volunteers; Jintanaporn
Wattanathorn, Supaporn Muchimapura, Terdthai Tong-Un, Narisara Saenghong, Wipawee
Thukhum-Mee and Bungorn Sripanidkulchai (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22899957/)
(วันที่สีบคน 22 ธันวาคม 2564)
(5) รายงานการวิจัยกลไกของกระชายดำเพื่อยืดอายุเซลล ;
ผศ.ดร.ภญ.รุงตะวัน สุภาพผล (http://www.thai-explore.net/
search_detail/result/6133) (วันที่สีบคน 22 ธันวาคม 2564)

ผูเขียน ภก. ติระ ธนจิราวัฒน
รองกรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด
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การทำใหพนักงานปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด
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à»š¹»˜ÞËÒ¢Í§·Ñ¡ÉÐ
3. ¾¹Ñ¡§Ò¹äÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁ (äÁ‹·Ó)
à»š¹»˜ÞËÒ¢Í§áÃ§¨Ù§ã¨

¡ÒÃ·ÓãËŒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ñ¡ÉÐ áÅÐáÃ§¨Ù§ã¨·Õè¨Óà»š¹
1. ใหการศึกษา อบรม
ใหพนักงานรู ในคุณคาของการมี
มาตรฐานและการใชมาตรฐาน

2. ใหการฝกอบรมทางเทคนิค
ที่จำเปนเพ�อใหสามารถดำเนินงานได
โดยมีวิธี ในการจัดอบรมเทคนิค

- ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹áÅÐ·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
- ¾¹Ñ¡§Ò¹µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹
- ¾¹Ñ¡§Ò¹à¢ŒÒã¨ã¹ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾·Õè¨ÐµŒÍ§ºÃÃÅØ
- ¾¹Ñ¡§Ò¹à¢ŒÒã¨ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡Œä¢àÁ×èÍäÁ‹à»š¹ä»µÒÁ
¢ŒÍ¡ÓË¹´

- ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁã¹§Ò¹ (OJT)
- ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¹Í¡§Ò¹ (OFT) ÁÑ¡ãªŒÇÔ¸ÕÍºÃÁáºº workshops
áÅÐ¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¡ÅØ‹Á ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃºÃÃÂÒÂáºº´Ñé§à´ÔÁ

3. ÊÃŒÒ§¡ÒÃÁÕ¨ÔµÊÓ¹Ö¡
¤Ø³ÀÒ¾
- ÃÙŒ¶Ö§ÅÑ¡É³Ð¤Ø³ÀÒ¾·ÕèÊÓ¤ÑÞ¢Í§¼ÅÔµÀÑ³± áÅÐ¼Åà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§àª×èÍÁâÂ§ËÒ¡äÁ‹à»š¹
ä»µÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨Ð¼ÅÔµÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾à·‹Ò¹Ñé¹
- ºØ¤¤Åã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¶Ñ´ä»à»š¹ÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹¢Í§àÃÒÍÒ¨ÁÕ¼Åµ‹Í¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹
¢Í§ºØ¤¤Å¶Ñ´ä»
- ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ ÁÕ¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁà»š¹ÃÐàºÕÂºàÃÕÂºÃŒÍÂáÅÐ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´
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4. ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

- ¼ÙŒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ ¤ÇÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
à»š¹ÃÐÂÐà¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁÁÒµÃ°Ò¹
- ËÒ¡¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹äÁ‹ä´ŒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ ¡çÍÒ¨¨Óà»š¹µŒÍ§·º·Ç¹
ÁÒµÃ°Ò¹§Ò¹ ÍºÃÁãËÁ‹ ·º·Ç¹á¼¹§Ò¹ÍºÃÁ ÇÔ¸Õ¡ÒÃÍºÃÁ ·º·Ç¹ÃÐºº
¡ÒÃ¨Ù§ã¨ à»š¹µŒ¹

เรียบเรียงโดย คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
ที่มา : https://www.isotoyou.com/index.php/article/196-follow-procedure.html / วันที่สืบคน 7 ธันวาคม 2564
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วันความปลอดภัยอาหารโลก
(World Food Safety Day)

วันความปลอดภัยอาหารโลก ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายนของทุกป กำหนดขึ้นเม�อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญองคการ

สหประชาชาติ (UN General Assembly) เกิดขึ้นภายใตความรวมมือระหวางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และองคการอนามัยโลก (WHO)
รวมกันทำมาตรฐานโลกที่เรียกวามาตรฐานโคเด็กซ (Codex) ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ กับ 1 องคกร (EU) และผูสังเกตการณจากหนวยงาน
ระหวางประเทศ จำนวน 229 หนวยงาน
วันความปลอดภัยอาหารโลก มีวัตถุประสงคเพ�อกระตุนใหประเทศสมาชิกใหความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร และตองการยกระดับ
การบริโภคอาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกใหดีขึ้น หลุดพนจากความยากจน ขจัดความหิวโหย และเพิ่มสมรรถนะในการผลิตและการจัดสรร
ผลิตผลการเกษตรของโลกใหสูงขึ้น เน�องจากเห็นวา ปจจุบันหวงโซอุปทานดานอาหารมีความซับซอนมากขึ้น การขาดความปลอดภัยอาหารอาจสงผลเสียตอ
สุขภาพของผูบริโภค การคา และเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคตได จึงเห็นควรใหมีการจัดกิจกรรมเพ�อกระตุนใหประเทศสมาชิกเห็นความสำคัญของการรักษา
ความมั่นคงอาหารควบคูไปกับความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
ป 2564 นี้ ทางสหประชาชาติไดกำหนดธีม "Safe food now for a healthy tomorrow” หรือ “อาหารปลอดภัยวันนี้ เพ�อสุขภาพที่ดีวันพรุงนี้”
ซึ่งเปนการเนนย้ำวา หากตองการสุขภาพที่ดี ในวันพรุงนี้ ก็จะตองไดอาหารที่ปลอดภัยในวันนี้ เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอาหารตองเริ่มตั้งแตวันนี้ และตอ
เน�องไปในอนาคต
เร�องความปลอดภัยของอาหาร จึงเปนความรับผิดชอบของทุกคน เชน เจาหนาที่ภาครัฐที่ตองใหความมั่นใจวากฎเกณฑและมาตรฐานมีความโปรงใส
บังคับใชอยางยุติธรรม มีการใหความรูเร�องความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารแกเกษตรกร ผูผลิต ผูจำหนาย และผูบริโภคเพ�อลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคและอันตรายจากอาหาร เกษตรกร มีหนาที่นำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือมาตรฐานการเกษตรอ�นๆ ไปปฏิบัติเพ�อใหมั่นใจวาสินคา
เกษตรที่ผลิตนั้นมีความปลอดภัย ภาคเอกชน ไดแก ผูผลิต ผูประกอบการ ผูจำหนาย มีหนาที่นำมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบการจัดการที่ดีไปใชเพ�อให
มั่นใจวาอาหารที่ผลิตและวางขายปลอดภัยตอผูบริโภค ผูบริโภค มีหนาที่ชวยกันระมัดระวัง ตระหนักและใสใจในเร�องหลักปฏิบัติที่ดีที่ถูกสุขลักษณะและถูกตอง
เกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหาร

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด ใชระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหารที่เขมงวดในทุกขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการผลิต
เพ�อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑที่เราสงไปยังผูบริโภคมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานตางๆ ที่นำมาประยุกต ใช ไดแก GHPs / HACCP / ISO 22000:2018

ขอมูลจากคณะกรรมการ ISO22000
https://www.bangkokbiznews.com วันที่สืบคน 30 พ.ย. 2564
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ในระหวางที่คนจำนวนมากพยายามปองกันอยางเต็มกำลังไมใหตัวเอง
ติดเชื้อโควิด 19 แตมีคนจำนวนหนึ่งที่โชครายติดเชื้อไปแลวแตสุดทายโชคดี
รักษาตัวจนอาการปวยตางๆ หายไป แตก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับ
ผูท ่ี ไดรบั เชือ้ ทีห่ ลายคนยังสงสัย ทัง้ ตัวผูท เ่ี คยปวยเองและคนรอบตัวทีอ่ าจยัง
กังวลและหวาดกลัววาผูท เ่ี คยปวยแลวบอกวาหายแลวจะปลอดภัยกับคนรอบตัว
จริงหรือไม หรือยังสามารถแพรเชื้อตอไดอีก ผูที่เคยปวยเองก็มีคำถามวา
ตนเองจะมีโอกาสกลับไปปวยซ้ำไดอีกหรือไม พวกเขาควรปฏิบัติตัวอยางไร
จะสามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติไดเม�อไหร
ณ วันนีผ้ ลการวิจยั ทางการแพทยยงั ไมสามารถยืนยันไดแนนอนแตกม็ ี
ผลการศึกษาบางสวนเกีย่ วกับเร�องนี้ มีความเปนไปไดสงู มากวาผูท ห่ี ายไขหรือ
ไมมีอาการแลวจะยังคงมีเชื้ออยูในรางกาย ทั้งนี้เปนสิ่งที่ตองศึกษากันไปอีก
ระยะหนึง่ แตขอ มูลวิจยั เพียงเล็กนอยจากเยอรมันพบวาการติดเชือ้ COVID-19
10 วันแรก ผูปวยที่ฟนตัวอาการจะไมรุนแรง จะพบวามีเชื้อในรางกายต่ำ
กวาตอนพบเชื้อในครั้งแรก ในขณะที่ผูปวยบางรายเหมือนมีอาการดีขึ้น
แตหลังจากนัน้ กลับไปมีอาการปวยอีก มีผลกการศึกษา จากแพทยชาวอังกฤษ
ช�อ Dr.Chris Gough ไดเผยแพรขอความผานทวิตเตอรวา “ผูปวย รูสึก
อาการดีขน้ึ หลังวันที่ 6 แตตอ มากลับออนเพลียและหลับ และไมอยากออกไปไหน”
ซึ่งก็แปลวาอาการสามารถมีการสวิงเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได

ในขณะที่แพทยจาก โรงพยาบาลอูฮั่น กลาววาเชื้อไวรัสนี้จะยังคงอยูใน
รางกายของผูป ว ยทีห่ ายแลวไปไดอกี ประมาณ 14 วัน เพราะหลังจากนัน้ ถาผูป ว ย
ไมมอี าการไอหรือจามทีถ่ อื เปนลักษณะของการสงเชือ้ ก็อาจแปลวาไมสามารถ
แพรเชื้อไดอีก แตก็เพิ่งมีงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารการแพทย The Lancet
วามีผปู ว ยชาวจีนรายหนึง่ ทีต่ ดิ เชือ้ ในรางกายนานถึงเกือบ 40 วัน ซึง่ สูงกวา
คาเฉลีย่ ของโรคนีท้ อ่ี ยูท เ่ี กือบสามสัปดาห ดังนัน้ จึงยังไมสามารถบอกไดอยาง
แนชัดวาผูที่ดูเหมือนมีอาการเปนปกติแลวจะยังมีเชื้ออยูในรางกายหรือไม

เม�อติดเชือ้ โควิด-19 ไปแลวและหายโดยสมบูรณหมายความวารางกายจะสราง
ภูมิคุมกันขึ้นมาตอสูไดชั่วขณะ หรือสรางขึ้นมาตานทานไดตอเน�อง แตทวากลับพบ
มีการติดเชื้อซ้ำในหญิงชาวญี่ปุนวัย 40 ป ที่ ไดรับอนุญาตจากโรงพยาบาลโอซากา
ใหกลับบาน และพบในเคสของผูโดยสารเรือ Diamond Princess และชาวเกาหลีใต
อีกคนหนึง่ แตทน่ี า กังวลก็คอื พบผูป ว ยทีก่ ลับมาตรวจพบเชือ้ โควิด-19 รอบสองถึง
14% ในมณฑลกวางตุง ประเทศจีน
อยางไรก็ตาม ยังไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดวาหากติดเชื้อแลวจะติดซ้ำอีก
เพราะไมไดตรวจแบบยืนยัน แมกระทัง่ อาจเกิดขอผิดพลาดในการตรวจ หรืออาจเปน
เพราะไวรัสหยุดออกฤทธิ์ ไปชั่วขณะยังไมไดหายไปจริงๆ ขอมูลจากศูนยควบคุม
และปองกันโรคแหงชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) เองก็ยงั ไมสามารถระบุขอ มูลในสวนนี้ ได
สวนเม�อปวยแลวรางกายจะมีความบกพรองใดๆ หรือไม และโรงพยาบาลในฮองกง
พบวา ผูป ว ยสองในสามจะมีการทำงานของปอดลดลง 20-30% แตการทำกายภาพ
บำบัดอาจจะชวยทำใหอาการดีขึ้นได

ณ การระบาดในประเทศไทยเปนครัง้ ที่ 3 มีหลายคนมีคำถามวา หากเราติดเชือ้
โควิด-19 และรางกายกลับมาเปนปกติแลวจะสามารถกลับมาทำงาน และใชชีวิต
เหมือนเดิมไดอีกเม�อไหร ทั้งนี้ขอมูลจากศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (CDC) ระบุวาผูที่เคยปวยและหายแลวจะสามารถกลับมาทำงานและ
ใชชีวิตตามปกติไดโดยตองผานเกณฑดังนี้

ขอมูลโดย : นายวีรพงษ อนันตโท (พยาบาลประจำบริษัทฯ)
ที่มา : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/recover-covid.html
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ไมมีไข 3 วันติดตอกัน
ระบบทางเดินหายใจเปนปกติ ในระยะเวลา 7 วัน ไมมี การไอ หรือจาม
ผล Swab Test เปนลบ 2 ทั้งครั้ง

¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº·Õè´Õ ...à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ
¡ÒÃ¹Í¹ËÅÑº¶×Íà»š¹ÍÕ¡Ë¹Öè§¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§Á¹ØÉÂ à¹×èÍ§¨Ò¡Ê‹§¼Åµ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
ªÕÇµÔ »ÃÐ¨ÓÇÑ¹â´ÂµÃ§ ¡ÒÃ¹Í¹·Õ´è ¨Õ Ð·ÓãËŒà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ÃÇÁä»¶Ö§
ÍÒÃÁ³áÅÐ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤¹àÃÒ¡ç¨Ð´Õ¢Öé¹µÒÁä»´ŒÇÂ
»˜¨¨ØºÑ¹ÍÒ¡ÒÃ¹Í¹äÁ‹ËÅÑº(Insomnia) ÂÑ§¤§à»š¹»˜ÞËÒÊÓ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐªÒ¡ÃâÅ¡
«Ö§è ÍÒ¡ÒÃ¹ÕÁé ¤Õ ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ºÑ âÃ¤·Ò§¡ÒÂáÅÐâÃ¤·Ò§¨ÔµàÇªµ‹Ò§æ ·ÓãËŒ¤³
Ø ÀÒ¾ªÕÇµÔ ¢Í§ËÅÒÂæ
¤¹áÂ‹Å§ ´Ñ§¹Ñé¹áÅŒÇ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁºÒ§ÍÂ‹Ò§¡çÍÒ¨¨Ðª‹ÇÂãËŒ¹Í¹ËÅÑºä´Œ´ÕÂÔè§¢Öé¹

ขอควรปฏิบัติเพื่อสราง
สุขลักษณะการนอนที่ดี

- ปรับเวลาเขานอนและตืน่ นอนใหสม่ำเสมอทุกวัน
- ปรับบรรยากาศหองนอนใหมืด เงียบ และปรับอุณหภูมิใหมีความ
เย็นอยางเหมาะสม
- หากลมตัวลงนอนแลวไมหลับภายใน 15-30 นาที ควรลุกออกมาจาก
เตียงไปทำกิจกรรมอืน่ เบาๆ สักครู เมือ่ เริม่ รูส กึ งวงแลวจึงกลับมานอน
- ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ แตไมควรออกกำลังกายหนักภายใน
3-4 ขัว่ โมง กอนเขานอน
- ฝกนัง่ สมาธิกำหนดลมหายใจ ใชเทคนิคการผอนคลายรูปแบบตางๆ
อาจชวยใหนอนหลับไดดขี น้ึ

ขอควรหลีกเลี่ยง
- รับประทานอาหารมือ้ ใหญ หรือดืม่ น้ำปริมาณมากเกินไปกอนเขานอน
- ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟอีน เชน กาแฟ น้ำอัดลม หลังเวลา 13.00 น. หรือ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในปริมาณมาก
- ดูโทรทัศน เลนโทรศัพทมอื ถือ รับประทานอาหาร หรืออานหนังสือ
บนเตียงนอน
- ประชุมหรือวางแผนงานทีม่ คี วามเครียดสูงกอนเขานอน
- เมือ่ เขานอนแลวยังคงจองมองนาิกา
- งีบหลับในชวงเวลาหลัง 15.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุทว่ั ไปอืน่ ๆ อีกทีท่ ำใหนอนไมหลับ เชน คูน อนกรนเสียงดัง มีสตั วเลีย้ งอยูบ นเตียงนอน
หรืออาจเกิดจากโรคจำเพาะบางอยาง เชน โรคปอดหรือโรคหัวใจลมเหลวทีท่ ำใหเกิดภาวะหายใจลำบากเมือ่ นอนราบ
โรคขออักเสบทีท่ ำใหมอี าการปวดเรือ้ รัง หรือโรคซึมเศรา เปนตน หากทานนประสบปญหาอาการนอนไมหลับ รูสึก
งวงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน หรือมีปญหาการนอนอื่นๆ โปรดอยารีรอที่จะไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ
เพือ่ คนหาสาเหตุทแ่ี ทจริงและทำการรักษาอยางทันทวงที ไมควรรับประทานยานอนหลับโดยไมปรึกษาแพทยกอ น
เพราะอาจเกิดอันตรายตอผูที่ใชยาาดังกลาวได

ทีม่ า : https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/wp-content/uploads/2021/08/Chula_vol65.pdf (วันทีส่ บื คน 25 ตุลาคม 2564)
ที่มา : http://www.prdmh.com/content/article/105-สาระนารู/196-ptsd-โรคเครียดภายหลังภยันตราย.html?Itemid=437 (วันที่สืบคน 21 กรกฎาคม 2564)
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ใชยาอยางเหมาะสม

ลดความเสี่ยงการเกิดพิษตอตับ
การปองกันและเฝาระวังโรคตับที่เกิดจากยา
ไมใชยาเกิน
ขนาดหรือระยะ
เวลานานเกิน
ฉลากระบุ

ใชยาเฉพาะ
เวลาจำเปน

สังเกตอาการ
ตับอักเสบ

ออนเพลียมาก ปวดเมื่อยกลามเนื้อ เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียนปวดทอง

อาการมีดังนี้

(มักปวดในตำแหนงใตชายโครงขวา) ตัวตาเหลืองคันตามผิวหนัง ปสสาวะสีเขมและอุจจาระสีซีด

หากมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวของกับโรคตับ ดื่มแอลกอฮอลอยูเปนประจำหรือ
มียาที่ใชประจำ ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยา

กลุมยาที่มีโอกาสกอใหเกิดพิษตอตับไดบอย มีดังนี้
ยาแกปวด/ยาลดไข

พาราเซตามอล (Paracetamol)
ไดโคลฟแนค (Diclofenac)

ยากันชัก

คารบามาเซพิน (Carbamazepine)
เฟนิโทอิน (Phenytoin)

ยารักษาวัณโรค

ไอโซไนอะซิด (lsoniazid)
ไรแฟมพิซิน (Rifampicin)
ไพราซินาไมด (Pyrazinamide)

ยาตานจุลชีพ

อะมอกซีซิลลิน (Amoxicilin)
ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciproﬂoxacin)
ฟลูโคมาโซล (Fluconazole)

ยาลดไขมันในเลือด

ซิมวาสะแตติน (Simvastatin)
อะทอรวาสะเตติน (Atorvastatin)

สมุนไพร

ขี้เหล็ก บอระเพ็ด

เราสามารถปองกันโรคตับที่เกิดขึ้นจากยาไดงายๆ
เพียงแคใชยาอยางระมัดระวังภายใตการแนะนำของแพทยและเภสัชกร
·ÕÁè Ò : http://healthydee.moph.go.th/view_media.php?id=1356 (ÇÑ¹·ÕÊè º× ¤Œ¹ 30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2564)
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รางวั ล อย.ควอลิ ต ี ้ อวอร์ ด
ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัท บางกอกแล็ป
แอนด์คอสเมติค จำกัด โดยเภสัชกรสมชัย พิสพหุธาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนรับมอบ
รางวัล อย.ควอลิต้ี อวอร์ด ประจำปี 2564 จากนายอนุทนิ
ชาญวี ร กู ล รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยรางวั ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ มี ด ั ง ต่ อ ไปนี ้
1. สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประเภท 3 ปี
ติดต่อกัน
2. สถานประกอบการด้านอาหาร ประเภททั่วไป

รางวั ล CSR-DIW Continuous AWARD
ประจำปี 2564
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด คว้ารางวัลประเภท
CSR-DIW Continuous AWARD ประจำปี 2564 โดยมี ภก. ศุภชัย สายบัว
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการเป็นผู้รับมอบรางวัล ในพิธีรับมอบรางวัลและ
เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัด
งานแบบ Virtual Award Ceremony โดยมี นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ปีใหม่ชัยมงคล 2565
ครบรอบ 28 ป บริษทั บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จำกัด
ไดจัดงานปใหมชัยมงคลซึ่งจะจัดขึ้นเปนประจำทุกป โดยมีพิธี
บวงสรวงศาลพระพรหม พิ ธ ี ท างสงฆ และถวายพุ  ม ผ า ป า
เม� อ วั น เสาร ที ่ 27 พฤศจิ ก ายน 2564 ที ่ ผ  า นมา เพ� อ เป น
ศิริมงคลแกผูบริหารและพนักงาน
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