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หลักการใชยาทีเ่ หมาะสม
วิธีการใชยาที่ถูกตองมีหลักการงายๆ 5 ขอ ลิน และยาบางชนิดตองรับประทานพรอม แลวรับประทานยาทันที
อาหาร หรือหลังอาหารทันที เพื่อปองกัน
1. ใชยาใหถกู โรค โดยพิจารณาสรรพคุณ
ยาหลังอาหาร ใหรับประทานหลังอาหาร
การระคายเคืองกระเพาะอาหาร เชน ยา
ของยาเสียกอนวาสามารถรักษา
หรือ
15 - 30 นาที
แกการอักเสบของกลามเนื้อ เปนตน
บรรเทาสาเหตุหรืออาการของโรคที่
ยาระหวางมือ้ อาหาร ใหรับประทานยา
เปนอยูไดหรือไม
กอนหรือหลังอาหาร 1 - 2 ชั่วโมง โดยถา
เลือกรับประทานยาเปนกอนอาหาร (หรือ
2. ใชยาใหถกู คน เพราะยาบางชนิด จะ
หลังอาหาร)แลว
ครั้งตอไปก็ตอง
ใชไดเฉพาะเพศหรือเฉพาะวัย เชน ยาเม็ด
คุมกําเนิด ใชไดเฉพาะสตรี ยาบางชนิดมี
รับประทานกอนอาหาร(หรือหลังอาหาร)
ปริมาณตัวยานอย ใชสําหรับเด็ก ดังนั้น
ทุกครั้งของการรักษาคราวนั้นๆ
กอนใชยาตองดูเสียกอนวา ยานั้นใชกับ การรับประทานยา
ยากอนนอนรั
นนอน บประทานกอนเขานอน 15 คนเพศใด วัยใด
30
นาที
ยารับประทานเปนรูปแบบยาที่ใช
3. ใชยาใหถกู วิธี เนื่องจากยามีมากมาย ทั้ง รักษาโรคอยางกวางขวางที่สุด เนื่องจาก ยาตามอาการตางๆ เชน รับประทาน 2
ยากิน ยาทา ยาหยอดตา ยาเหน็บชอง เปนวิธใี ชยาที่งายและสะดวก โดยทั่วไปการ
เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เวลาปวด
คลอด ยาเหน็บทวารหนัก และยาฉีด ดังนั้น ทานยาขณะที่ทอง(กระเพาะลําไส)วางจะทํา หมายความวา รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
กอนใชยาจะตองอานวิธีการใชยาเสียกอน ใหยาถูกดูดซึมไดมากที่สุด แตยาบางชนิด
เมื่อมีอาการปวด ถาตอมามีอาการปวดอีก
หากใชยาผิดวิธีจะทําใหยาไมไดผล และอาจ อาจถูกกําหนดใหรับประทานในเวลา
แตยังไมถึง 4 - 6 ชั่งโมง ยังไมควร
เกิดอันตรายขึ้นได
แตกตางออกไปดวยเหตุผลที่จําเปนอื่นๆ ซึ่ง รับประทานยานั้นซ้ําอีก เพราะ อาจเกิดพิษ
4. ใชยาใหถกู ขนาด เนื่องจากคนแตละวัย วิธีการรับประทานยามีหลายรูปแบบ ไดแก จากยาเกินขนาดได ตองรอใหครบอยาง
รางกายจะสามารถรับยาไดในขนาดที่
ยากอนอาหาร ใหรับประทานกอนอาหาร นอย 4 ชั่วโมง จึงจะรับประทานยาครั้ง
แตกตางกัน จึงควรระมัดระวังในการใชยา (รวมทั้งนม ขนม ฯลฯ) 30 - 60 นาที
ตอไปได
ใหมีขนาดที่ถูกตองตามวัย
ยาพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที ให หมายเหตุ : การลืมรับประทานยาครัง้ หนึง่
5. ใชยาใหถกู เวลา เพราะเวลาที่เหมาะสม รับประทานอาหารครึ่งหนึ่ง
แลว ใหรบี รับประทานทันทีทน่ี กึ ขึน้ ได แตถา ใกล
จะทําใหยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ยา รับประทานยา แลวจึงรับประทานอาหาร ถึงเวลามือ้ ตอไปแลว ใหขา มมื้อทีล่ มื ไปเสีย
บางชนิดตองรับประทานกอนอาหาร เพื่อ ตอจนอิ่ม หรือรับประทานอาหารคําสุดทาย อยาเพิม่ ขนาดยาเปน 2 เทา ในมือ้ ตอไป
ใหยาถูกดูดซึมไดดี เชน ยาจําพวกเพนนิซิล
เปนอันขาด

Health’s Tips
วิธดี แู ลสุขภาพในชวงหนาฝน
อธิบดีกรมอนามัยแนะ ให
ดูแลสุขภาพในชวงหนาฝนมากขึ้น
เปนพิเศษ เนนการออกกําลังอยาง
นอยวันละ 30 นาที เลือกบริโภค
ผักและผลไมท่ใี หวิตามินซีสูงจะชวย
ปองกันไขหวัดไดดี โดยเฉพาะใน
เด็กออน เด็กเล็กและผูสูงอายุ ตอง
มีความเขาใจ
และรูจักการดูแลสุขภาพ
อยางปลอดภัยชวงหนาฝน เพื่อปองกันการ
เกิดโรคตางๆ
ที่เกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะโรคไขหวัด เพราะหาก
ปวยเปนไขหวัดและไมมีการดูแลสุขภาพที่ดี
อาจสงผลใหกลายเปนโรคหลอดลมอักเสบ

และโรคปอด
บวมไดในที่สุด
การออก
กําลังกาย
สามารถชวย
สรางความ
อบอุนใหแก
รางกายได และ
ที่สําคัญยังชวยเสริม สรางภูมิคมุ กันตอโรค
ไดดวย โดยการออกกําลัง ควรเปนการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิค ทําใหรสู ึก
หายใจเร็วขึ้น เชน การเดินเร็วๆ การวิ่ง
เหยาะ การขี่จักรยาน การเลนกีฬาที่มีการ
เคลื่อนไหวตอเนื่อง เปนตน สัปดาหละ 5

วัน อยางนอย วันละ 30 นาที
"สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ตอง
คํานึงถึงนอกจากการออกกําลังกาย คือ
การกินอาหาร เนนกินผักหลากหลายทั้งสด
ลวก ตม ผัด และผลไมท่มี ีวิตามินซีสูง เชน
สม ฝรั่ง มะกอกฝรั่ง องุน สัปปะรด
มะละกอ เปนตน เพราะจะชวยสราง
ภูมิคมุ กันใหกับรางกาย อีกทั้งยังชวยเพิ่ม
อุณหภูมิความรอนใหกับรางกาย ดังนั้น
หากดูแลสุขภาพตนเองไดตามขอปฏิบัติ
ดังกลาว ไมเพียงแตจะชวยใหมีสุขภาพดี
ในชวงหนาฝนเทานั้น แตยังจะสงผลตอ
การมีสุขภาพดีในระยะยาวดวย" อธิบดีกรม
อนามัยกลาวในที่สุด
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Apple cider
ในอดีตชาวอียิปตและชาวกรีกโบราณไดใชแอปเปลไซ
เดอรซึ่งหมักดวยวิธีธรรมชาติในการลางพิษ และรักษาผูปวย
ปจจุบันไดมีการพิสูจนในทางวิทยาศาสตรแลววา แอปเปลไซ
เดอรเปนหนึ่งในอาหารที่ชวยใหระบบตางๆในรางกายทํางาน
ไดดีขึ้น

Apple cider หรือที่เรียกวา น้ําสมสายชูหมัก ที่เกิด

- กรดอะซิตกิ เปนกรดอินทรียตามธรรมชาติออนๆ เมื่ออยูในระบบ
ทางเดินอาหาร จะชวยทําลายแบคทีเรีย ไวรัสและปรสิตที่กอใหเกิด
โรคได และยังชวยเปลี่ยนไขมันในเซลลเปนพลังงาน จึงชวยควบคุม
น้ําหนักได
- ไฟเบอร ซึง่ ในแอปเปลไซเดอรเปนไฟเบอรประเภทละลายน้ําไดจึง
ชวยในการลดคอเลสเตอรอล

จากการนําแอปเปลสดๆซึ่งปลูกโดยไมมีสารเคมีเจือปน นํามา
ดังนั้นแอปเปลไซเดอร
จึงยังมีประโยชนในการชวยปรับสมดุลใน
บดและปลอยใหเกิดการหมักตัวในถังไมซึ่งเมื่อถึงอายุท่ี
รางกาย ชวยควบคุมน้ําหนักและชวยเผาผลาญไขมัน ชวยระบบการ
เหมาะสม น้ําสมหมักจากแอปเปล จะประกอบไปดวย เสนใยบางๆที่เรียกวา ยอยและการดูดซึมอาหาร ชวยบรรเทาอาการปวดขอ ชวยขจัดสารพิษในรางกาย
Mother สิ่งนี้ทําใหน้ําสมสายชูหมักตามธรรมชาติ แตกตางจากน้ําสมสายชู คะ
ทั่วไปในทองตลาด ที่ผานการกลั่นกรอง
วิธกี ารรับประทาน
แอปเปล ไซเดอร จะประกอบไปดวย เอนไซม แรธาตุอาหาร โพแทสเซียม
นําแอปเปลไซเดอร 3 ชอนชา น้ําผึ้ง 3 ชอนชา ผสมในน้ําดื่ม 1 แกว ดื่มวัน
เบตาแคโรทีน กรดอะซิติก ไฟเบอร วิตามิน C, B, B2, A
ละ 2-3 แกว โดยรับประทานหลังตื่นนอนและกอนอาหารเย็น 1 ชั่วโมง
- โพแทสเซี่ยม ชวยใหเซลลรางกายมีความแข็งแรงชวยใหหลอดเลือดแดง มี นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชเปน สวนผสมในน้ําสลัด หรือเครื่องปรุงอาหาร
ความยืดหยุนที่ดี
อื่นๆไดอีกดวย
- เบตาแคโรทีน, วิตามิน C จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง

Exercise @ Office
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ภัยรายใกลตัวที่คุกคามหนุมสาวออฟฟศเห็นจะ
หากคุณรูสึกวาตัวเองถูกผูกติดกับโตะทํางาน
หนีไมพนโรคนารําคาญอยาง "ปวดคอ-หลัง-ไหล- อยูตลอดเวลา ซึ่งยากตอการผอนคลายความตึง
ศีรษะ"
โดยกลุมอาการที่พบบอยในคนทํางาน เครียด ลองมาดูวิธีท่จี ะชวยใหกลาม เนื้อที่ตึงเครียด
ออฟฟศถูกเรียกโดยรวมวา "office syndrome" ของคุณไดผอนคลายแบบงายๆกันดีกวา
การบริหารสวนลําคอ
นั่งในทาที่ถูกตอง ยืดคอใหตรง และอยาเกร็ง
หัวไหล เอียงหูดานขวาเขาหาหัวไหลขวาของคุณ ยก
มือขวาขึ้นแตะที่หูขางซายและคอยๆ กดลงเบาๆ คุณ
จะรูสึกตึงบริเวณดานขางของคอ เพิ่มความตึงให
มากขึ้น โดยรักษาทาเดิมไว ประมาณ 10-30 วินาที
และทําซ้ําเชนเดิม โดยสลับขางซายแทน

กรานใหใกลกันมากขึ้น ใชเวลาประมาณ 30 วินาที
หายใจ และผอนคลาย พยายามทําใหไดทุกๆ 4
ชั่วโมง
การบริหารกลามเนือ้ บริเวณหนาอก
นั่งบนเกาอี้ มองไปขางหนา จับมือกันไว
ดานหลัง ดึงแผนหลังบริเวณหัวไหลเขาหากัน คางไว
ประมาณ 10-30 วินาที
แนวทางการปองกันอยางงายๆ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือการกระทํา
บางอยาง รูจักหาเวลาพัก เชน ลุกขึ้นเดินหรือไป
คุยโทรศัพทเรื่องเบาๆสมองบาง เพียงเทานี้รางกาย
สาเหตุสวนใหญเกิดจากสภาพแวดลอมในที่ทํางาน การบริหารกลามเนือ้ หนาทอง
ของเราสามารถผอนคลายไปไดมากทีเดียว ลองหา
ไมเหมาะสม โดย เฉพาะคนที่น่งั ทํางานหนาจอ
นั่งบนเกาอี้ หลังตรงมองไปขางหนา โดยใหหัว เวลาวางระหวางวันบริหารตามทาตางๆดูนะคะ
คอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ไมมีการเคลื่อนไหว เขาของคุณอยูเยื้องจากขอเทามาทางดานหลัง ยึด
รางกาย สงผลใหกลามเนื้อตึงเครียด กลามเนื้อ สวนของแนวสันหลังขึ้น และหดกลามเนื้อบริเวณ
อักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะตางๆ
หนาทอง ดึงแนวกระดูกสวนหนาอก และกระดูกเชิง

สําหรับคนที่อยากรวมสนุกกับ Pharmacy Newsletter สามารถสงคําถาม คําแนะนํา หรือตอบคําถาม
ประจําฉบับ มาที่หองยาชั้น 1 หรือชั้น 4 ผูท่ตี อบถูก 5 ทานแรก และคําถามที่สงมา หากไดนําลงใน
Pharmacy Newsletter ฉบับถัดไป จะไดรับของรางวัล!! แลวพบกันใหมกับ Pharmacy Newsletter
ฉบับหนาเดือนสิงหาคมคะ
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