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 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้า
อบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึด
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
              โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เปิดการอบรมและบรรยาย หัวข้อ "ธรรมะของผู้น า" วิทยากรโดย 
พระรัตนมุนี , ผศ.ดร.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ เชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (รก.) 
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  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปา่ก่อด าไดท้ าการการจดัการแขง่ขนักฬีาประชาชน ในวนัอาทติย ์

ที1่6 ธนัวาคม พ.ศ.2561 เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดท้ ากจิกรรมรว่มกนั ดว้ยความ

รกัและความสามคัคเีป็นหมูค่ณะ และรกัในการออกก าลงักายเพื่อทีจ่ะมสีุขภาพทีด่ ีโดย

ประธานพธิเีปิดงานแขง่ขนักฬีาประชาชนโดยทา่นนายอ าเภอคฑาสทิธิ ์เน่ืองหลา้ ใหเ้กยีรติ

เป็นประธานในพธิ ี 
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  ไขข้อสงสยั ‘ยาแก้เมาค้าง’ มีจริงหรือไม่? 

  เคยสงัสยัมัย้ว่า แม้วา่งานเลีย้งและการด่ืมสงัสรรค์จะเลิกลาไปแล้ว แตห่ลาย 
ๆ คน อาจมีอาการเหลา่นีห้ลงเหลืออยู ่ เชน่ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ กระหายน า้ 
ใจสัน่ อ่อนเพลีย ตวัเย็น กล้ามเนือ้เกร็ง หรืออาจเป็นตะคริวร่วมด้วย โดยอาการ
เหลา่นีเ้ป็นสญัญาณบง่ชีว้า่ คณุก าลงัอยูใ่นภาวะ “เมาค้าง” 
สาเหตุของอาการเมาค้างเกิดจากอะไร? 
อธิบายง่ายๆ คือ อาการเมาค้าง เกิดจากแอลกอฮอล์ไปลดการดดูซมึวิตามินและแร่
ธาตจุากทางเดนิอาหาร และยงัมีฤทธ์ิขบัปัสสาวะ ย่ิงปัสสาวะบอ่ยย่ิงท าให้ร่างกาย
เสียน า้ โดยมีการขบัวิตามินและแร่ธาตสุ าคญัออกไปพร้อมกบัปัสสาวะ จงึท าให้รู้สกึ
ออ่นล้า 
  ภญ.สาวิตรี มงคลเคหา และ ภญ.ณฐมน ใจจนัทร์ ศนูย์บริการขา่วสารด้านยา 
ฝ่ายเภสชักรรม โรงพยาบาลเวชธานี อธิบายวา่วิตามินท่ีมีภานภุาพชว่ยลดอาการ
เมาค้าง ได้แก่ วิตามิน บี1 และ บี6 ชว่ยลดอาการ มนึงง เวียนศีรษะ ชาปลายมือ
ปลายเท้า พบได้ในผกั ถวัลิสง ถัว่เหลือง นม ไขแ่ดง ปลา และตบั เป็นต้น วิตามินซี 
ชว่ยเร่งการก าจดัแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย และท าให้สดช่ืน พบได้ในน า้ส้ม หรือ
น า้มะนาว กรดโฟลิก ชว่ยน าสง่ออกซิเจนไปเลีย้งสว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย ลดอาการ
ออ่นเพลีย ชว่ยฟืน้ฟเูซลล์ท่ีจะถกูท าลายโดยแอลกอฮอล์ พบได้ในกะหล ่าปลี 
และบร็อคโคล่ี 
  นอกจากนีย้งัรวมถึงแมกนีเซียม ชว่ยบรรเทาอาการปวดศีรษะ หงดุหงิด ชว่ย
ลดอาการกล้ามเนือ้ออ่นแรง และอาการอ่อนเพลียได้ พบได้ในเนือ้สตัว์ ไข ่ นม ถัว่
เมล็ดแห้ง ธญัพืชท่ีไมผ่า่นการขดัสี และผกัใบเขียว ตลอดจนโพแทสเซียมชว่ยลด
อาการขาดน า้ เพิ่มเกลือแร่ พบได้ในกล้วย และน า้มะพร้าว 
มาถงึค าถามส าคัญ ยาแก้เมาค้างมีจริงหรือไม่? 
  ค าถามนีเ้ภสชักรคนเก่งชีช้ดัวา่ ยาท่ีขึน้ทะเบียนวา่เป็นยาแก้เมาค้างไมมี่อยู่
จริง มีเพียงแตย่าท่ีใช้รักษาตามอาการ หรือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผสมวิตามินเพ่ือชว่ยให้
เรารู้สกึสดช่ืน และหายจากการเมาค้างได้ เชน่ การกินยาแก้คล่ืนไส้อาเจียน ยา
บรรเทาการปวดศีรษะ และการกินผลิตภณัฑ์เสริมวิตามิน หรือเคร่ืองด่ืมเสริมวิตามิน 
  อยา่งไรก็ตามอาการเมาค้าง อาจไมจ่ าเป็นต้องรักษาด้วยยาเสมอไป แตอ่าจ
ใช้การกินอาหาร หรือ ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีชว่ยบรรเทาอาการเมาค้างได้ รวมถึงการนอน
พกัผอ่นก็จะชว่ยให้อาการเมาค้างดีขึน้ได้ด้วย 
  นอกจากการขาดวิตามินแล้ว ยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท าให้เกิดอาการเมาค้างได้อีก 
เชน่ ภาวะการเสียน า้ จงึควรด่ืมน า้ให้เพียงพอ และอย่าปลอ่ยให้ท้องวา่ง อาจกิน
อาหารเบา ๆ เช่น ข้าวต้ม หรือโจ๊ก เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กระเพาะอาหารระคายเคืองจาก
น า้ยอ่ย แตห่ากต้องการใช้ยาหรือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพิ่มเตมิควรปรึกษาแพทย์
หรือเภสชักรก่อนเลือกใช้ยา 

สาระรอบรูเ้รื่องสุขภาพ 


