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ฤทธิ์ทางชีววิทยาของโปรตีนในฟักข้าว

รอบรั้วเขียวมะกอก
(ก.ย. - ธ.ค. 2554)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่    22 กันยายน 2554 คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัด “โครงการ
อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและเคมีในห้องปฏิบัติการ”
ภายใต้ โ ครงการอบรมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารปลอดภั ย แก่ บุ ค คล
ภายนอกปี 2554 สนับสนุนโดยคณะกรรมการเครือข่ายเภสัช
ศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์    นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และผู้สนใจงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานได้   โดยวิทยากรได้บรรยายในเรื่องการจัดการ
ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ความปลอดภั ย ทางเคมี การจั ด การขยะการดำเนิ น การใน
ภาวะฉุกเฉิน และผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารปลอดภั ย ของคณะเภสั ช ศาสตร์   มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี



สารเภสัชศาสตร์

เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2554 คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคยาและเวชภัณฑ์ เพื่อ
ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการผลิต
ยาและเวชภั ณ ฑ์ จ าก เครื อ ข่ า ยเภสั ช ศาสตร์ เ พื่ อ การสร้ า ง
เสริมสุขภาพ (คภ.สสส.)

เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2554 คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน ในการบริการวิชาการ “งานเกษตรอีสาน
ใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2554” พร้อมให้คำปรึกษาด้านยา
ให้ บ ริ ก ารค้ น หาปั ญ หาสุ ข ภาพ และการดู แ ลสุ ข ภาพโดย
คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชนคณะเภสั ช
ศาสตร์ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม งานวิชาการ ร่วมจัด
นิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2554 มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี แ ละโรงพยาบาลพระศรี ม หาโพธิ์ จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ได้ ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ช าการ
และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านการศึกษา ด้านการ
วิ จั ย และพั ฒ นา ในหลั ก สู ต รเภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต และเภสั ช
ศาสตรมหาบัณฑิต ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอันจะ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม และการ
สาธารณสุขของประเทศอันเป็นเจตจำนงที่สอดคล้องกันของ
หน่วยงานทั้งสองสถาบัน

วิ สัยทัศน์

คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เป็ น
องค์กรแห่งความรู้ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งผลิตบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสังคมไทย สร้างงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและนานาชาติ เน้น
การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครั ฐ และ
เอกชน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทย
2. สร้ า งงานวิ จั ย ที่ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละงานวิ จั ย
ประยุกต์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
และประเทศตลอดจนประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งความรู้ ให้บริการวิชาการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้าง
สำนึกเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของ
ภูมิภาค
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่ติดตามสารเภสัชศาสตร์ทุกท่าน
กลับมาพบกันเป็นประจำกับสารเภสัชศาสตร์ พื้นที่ซึ่งจะบอก
เล่าเก้าสิบเนื้อหาสาระทางวิชาการ เรื่องราวรวมไปถึงข่าวคราว
กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกรอบ
รั้วเขียวมะกอกในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 พบกัน
ครั้งนี้เป็นฉบับที่ 17 แล้วนะครับแต่เป็นการเข้ามารับหน้าที่
บรรณาธิการคนใหม่ของผมแทนอาจารย์นิภาพร เมืองจันทร์ ที่
มีภารกิจด้านการศึกษาต่อ 
ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์พิเศษ
เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย ซึ่งท่านเป็นต้นแบบของนักวิชาการ
และนักพัฒนา ด้วยคุณูปการด้านต่างๆ ที่ท่านมีต่อการศึกษา
เภสั ช ศาสตร์ สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ อ นุ มั ติ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณสืบไป นอกจาก
นี้ยังขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ที่ผ่าน
การรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ก็นับเป็นความภาค
ภูมิใจของพวกเราชาวเขียวมะกอกอีกครั้ง
ท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการพร้อมรับข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำวารสารจาก
ทุกท่าน เพื่อการปรับปรุงวารสารต่อไป
แล้วพบกันใหม่ในฉบับที่ 18 นะครับ
บัญชา ยิ่งงาม
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สารเภสัชศาสตร์

ภก. ประสิทธิชัย พูลผล, ภบ.(เภสัชศาสตร์)
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปั จ จุ บั น ประชาชนให้ ค วามสำคั ญ กั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ
มากขึ้น เนื่องจากมีความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่อาจก่อให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของตนเองและบุ ค คลอั น เป็ น ที่ รั ก
และด้วยอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุมีเพิ่ม
มากขึ้นซึ่งอาจทำให้มีปัญหาโรคทางสมองสูงขึ้น เช่น โรคสมอง
เสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง ด้วยเหตุนี้ประชาชนจึงมีความ
ต้องการยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คาดว่ามีฤทธิ์ป้องกัน
หรือรักษาภาวะทางสมองดังกล่าว
Nootropic เป็นคำภาษากรีกมาจากคำว่า noos ซึ่งแปล
ว่า จิต และ troepin ซึ่งแปลว่า ข้างหน้า ความหมายรวมของ
Nootropic Drugs จึงหมายถึงยาที่มีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของ
สมอง หรือ ยาบำรุงสมอง
สำหรับกลไกของยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลต่อ
สมองนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มที่มีผลต่อสารสื่อประสาทในสมองโดยตรง เช่น
เป็ น precursor ในการสั ง เคราะห์ ส ารสื่ อ ประสาทที่ มี ฤ ทธิ์
กระตุ้น receptors หรือยับยั้งการ reuptake สารสื่อประสาทกลับ
2. กลุ่มที่มีผลต่อการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
เนื่ อ งจากฤทธิ์ ข ยายหลอดเลื อ ด เช่ น Flunarizine,
Cinnarizine ตัวที่มีผลต้านเกร็ดเลือดเช่น Gingo biloba,
Piracetam, Pentoxifylline
3. มีผลลดปริมาณสารพิษต่อสมอง เช่น Antioxidant
หรือ free radical scavengers
4. กลุ่มที่ไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด เช่น โสม และสมุนไพร

ซึ่งยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มีดังแสดงในตาราง
Trade name
Content
Arcalion 200
Sulbutiamine
Bainto
GABA
Cavinton
Vinpocetine
Duxaril
Almitrine
Hydergine
Co-dergocrinemesylate
Methylcobal
Mecobalamine
Nimotop
Nimodipine
Nootropil
Piracetam
Sermion
Nicergogline
Sibelium
Flunarizine
Stugeron
Cinnarizine
Tanakan
Gingobiloba
Trental
Pentoxifylline
จะเห็ นได้ ว่ า มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากมายให้ เ ลื อ กใช้ ดั ง นั้ น ก่ อนที่
แพทย์ เภสัชกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะตัดสินใจ ใช้ยาตัวใดกับ
คนไข้ จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลของยากลุ่มนี้ก่อน อัน
ได้แก่ 
1. Specific disease scale เครื่องชี้วัดที่ใช้ในการ
ประเมินผู้ป่วย จะต้องตรงกับโรคของผู้ป่วย
2. Functional outcomes เป็นเครื่องมือที่บอกผลที่
เกิดกับผู้ป่วยจริงๆ 
3. Quality of life บอกผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ว่าทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นหรือแย่ลง
4. Global assessment mentsการประเมินภาพรวม
ทั้งหมดของการรักษา จาก ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล
5. Cost-effectiveness ความคุ้มค่าของการรักษา

เอกสารอ้างอิง
สมศักดิ์ เทียมเก่า. 2005. NootropicDrugs . จุลสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,4:8-12.

สาส์นสาระ
บัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพร

ดร.จรรยา อินทรหนองไผ่, ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บัญชียาจากสมุนไพร เป็นผลของความพยายามผลักดันยาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนอย่าง
เป็นทางการ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศบัญชียาจากสมุนไพรฉบับล่าสุดในปี 2554 ที่ผ่านมา
เกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร ต้องเป็นยาสมุนไพรที่มีข้อบ่งใช้ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ชาวไทย ป้องกันโรคหรือรักษาผู้ป่วยของแพทย์แผนไทย ทางเลือกในการป้องกัน/รักษาผู้ป่วยร่วมกับการรักษาแบบตะวันตกใน
สถานพยาบาลและการสาธารณสุขมูลฐานมีหลักประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย
การประกาศใช้บัญชียาจากสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข เป็นการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้สั่งจ่ายในโรง
พยาบาลแผนปัจจุบันได้นั่นคือ ข้าราชการสามารถใช้สิทธิเบิก และประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิในระบบประกันสังคมและ
สวัสดิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
ข้อดีในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากยาสมุนไพรจะมีพิษข้างเคียงน้อยกว่าแล้ว ยังเป็นยา
ที่สามารถผลิตจากวัตถุดิบสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ ทำให้เกิดการพัฒนายาจากสมุนไพรให้ครบวงจร ทั้งด้านการวิจัย เกษตร
ผลิต บริการ เรียนรู้ ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เป็นการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและอาจช่วยประหยัดเงินตรา มิให้รั่วไหล
ออกนอกประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาทหากคนไทยนิยมใช้สมุนไพรกันมากขึ้น



ข้อมูลจาก มูลนิธิสุขภาพไทย http://www.thaihof.org/page/บัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพร (9 พฤศจิกายน 2554)

สารเภสัชศาสตร์

บัญชียาจากสมุนไพร
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑) ยาสำหรั บ รั บ ประทานยากษั ย เส้ น ยาแก้ ล มอั ม
กลุ่มที่ ๑ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ
พฤกษ์ ยาธรณีสันฑะฆาต ยาผสมโคคลาน ยาผสมเถาวัลย์
๑.๑ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)
ยาหอมทิ พโอสถ ยาหอมเทพจิ ต ร ยาหอมนวโกฐ เปรียงยาสหัศธารา
๒) ยาสำหรับใช้ภายนอก
ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาหอมอินทจักร์
ยาขี้ผึ้งไพล ยาประคบสมุนไพร (สด/แห้ง) 
๑.๒ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร
๑.๒.๑ กลุ่มยาขับลมบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ๑.๘ ยาบำรุ ง ธาตุ ปรั บ ธาตุ ยาตรี เ กสรมาศ ยาตรี พิ กั ด
ยาธาตุบรรจบ ยาธาตุอบเชย ยาเบญจกูล ยาประสะกะเพรา ยาเบญจกูล ยาปลูกไฟธาตุ
กลุ่มที่ ๒ ยาพัฒนาจากสมุนไพร ๒๑ รายการ
ยาประสะกานพลู ยาประสะเจตพังคี ยามันทธาตุ ยามหาจักร
๒.๑ ยารั ก ษากลุ่ ม อาการของระบบทางเดิ น อาหาร
ใหญ่ ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาอภัยสาลี 
๑.๒.๒ กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยากล้ ว ย ยาขมิ้ น ชั น ยาขิ ง ยาชุ ม เห็ ด เทศ ยาฟ้ า ทะลายโจร
ยามะขามแขก 
ยาธรณีสันฑะฆาต
๒.๒ ยารั ก ษากลุ่ ม อาการของระบบทางเดิ น หายใจ
๑.๒.๓ กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย ยาธาตุบรรจบ
ยาฟ้าทะลายโจร
ยาเหลืองปิดสมุทร
๒.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง ยาทิงเจอร์
๑.๒.๔ กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ยาผสมเพชร
ทองพันชั่ง ยาทิงเจอร์พลู ยาบัวบก ยาเปลือกมังคุด ยาพญา
สังฆาต ยาริดสีดวงมหากาฬ 
๑.๓ ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ยาประสะ ยอ
ไพล ยาปลูกไฟธาตุ ยาไฟประลัยกัลป์ ยาไฟห้ากองยาเลือด ๒.๔ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก
๑) ยาสำหรับรับประทานยาเถาวัลย์เปรียง 
งามยาสตรีหลังคลอด 
๒) ยาสำหรั บ ใช้ ภ ายนอกยาพริ ก ยาไพล
๑.๔ ยาแก้ไข้ ยาเขียวหอมยา จันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง
ยาน้ำมันไพล 
ยาประสะเปราะใหญ่ ยามหานิลแท่งทอง ยาห้าราก 
๒.๕ ยารั ก ษากลุ่ ม อาการทางระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ
๑.๕ ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ยาแก้ไอผสม
กานพลู ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง ยากระเจี๊ยบแดง ยาหญ้าหนวดแมว 
๒.๖ ยาแก้ ไ ข้ แก้ ร้ อ นใน ยาบั ว บก ยามะระขี้ น ก
ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน ยาตรีผลา ยาประสะมะแว้ง ยาปราบ
ยารางจืด ยาหญ้าปักกิ่ง 
ชมพูทวีป ยาอำมฤควาที 
๒.๗ ยาถอนพิษเบื่อเมา ยารางจืด 
๑.๖ ยาบำรุงโลหิต ยาบำรุงโลหิต 
๒.๘ ยาลดความอยากบุหรี่ ยาหญ้าดอกขาว 
๑.๗ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

สาส์นสาระ
ฤทธิ์ทางชีววิทยาของโปรตีนในฟักข้าว

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



สารเภสัชศาสตร์

การศึกษาฤทธิ์ของสารกลุ่มต่างๆ ที่น่าสนใจในฟักข้าว พบโปรตีนในเมล็ดฟักข้าว [1,2] ที่ยับยั้งการทำงานของไรโบโซม
(ribosome inactivating proteins)ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ เซลล์จึงไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีน
ส่งผลให้เซลล์ตายในที่สุด ตัวอย่างโปรตีนเช่น Momorcochin-S และ Cochinin-B จากฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของไรโบโซมดัง
กล่าว จึงคาดได้ว่าโปรตีนในกลุ่มนี้น่าจะสามารถต้านหรือยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งจากการทดลองพบว่านอกจาก
Cochinin-B จะมีฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลองแล้ว[2] ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ HIV ได้
อีกด้วย [3]
นอกจากนี้ยังพบโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทริปซิน(trypsin inhibitor proteins) ได้แก่ MCoTII,MCoTI-II และ MCoTI-III ซึ่งเป็นโปรตีนขนาดเล็ก โครงสร้างเป็นวงกลม สามารถเคลื่อนที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้จึงมีศักยภาพที่
จะพัฒนาเพื่อใช้เป็นสารนำส่งยาในอนาคต [4, 5] และพบว่ามีโปรตีนขนาดเล็กที่มีโครงสร้างคล้ายกับMCoTI-II แต่ไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง
การทำงานของเอนไซม์ทริปซิน ได้แก่ MCoCC-1 และ MCoCC-2 โดยพบว่า MCoCC-1 มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งhuman
melanoma (MM96L) ในหลอดทดลอง [6] และยังพบโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไคโมทริปซินได้แก่ MCoCCI
ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งทดสอบด้วยเซลล์ตับจากหนูในหลอดทดลอง [7] นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า โปรตีนจากสารสกัดน้ำ
ของผลฟักข้าวสามารถยับยั้งการเจริญของก้อนมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูทดลอง โดยลดการแผ่ขยายของหลอดเลือดรอบก้อนมะเร็ง
และชะลอการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง [8]
ฤทธิ์ที่น่าสนใจอื่นๆ จากสารสกัดจากฟักข้าว ตัวอย่างเช่น สารสกัด SK-MS10 มีฤทธิ์ช่วยการสมานแผลในกระเพาะ
อาหารของหนูที่ถูกชักนำให้เกิดแผลโดยกรดอะซิติก โดยเพิ่มการสร้างหลอดเลือดใหม่และเพิ่มการแสดงออกของ VEGF [9]
สารสกัด ECMS จากเมล็ดฟักข้าวเสริมฤทธิ์กับอิมัลชั่นชนิดน้ำมันในการกระตุ้นการสร้าง IgGที่จำเพาะต่อไวรัสโรคปากและเท้า
(FMDV) ในหนูตะเภา [10]
เอกสารอ้างอิง
[1] Bolognesi A, Barbieri L, Carnicelli D, Abbondanza A, Cenini P, Falasca A.I., et al. (1989). Purification
and properties of a new ribosome-inactivating protein with RNA N-glycosidase activity suitable for
immunotoxin preparation from the seeds of Momordicacochinchinensis.BiochimBiophysActa.993(2-3), 287-92.
[2] Chuethong J, Oda K, Sakurai H, Saiki I, Leelamanit W. (2007). Cochinin B, a novel ribosomeinactivating protein from the seeds of Momordicacochinchinensis. Biol Pharm Bull.  30(3), 428-32.
[3] Ng T.B., Chan W.Y., Yeung H.W. (1992). Proteinswith abortifacient, ribosome inactivating,
immunomodulatory, antitumor and anti-AIDS activities from Cucurbitaceae plants. Gen Pharmacol. 23(4), 579-90.
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[8] Tien P.G., Kayama F., Konishi F., Tamemoto H., Kasono K., Hung N.T., et al. Inhibition of tumor
growth and angiogenesis by water extract of Gac fruit (MomordicacochinchinensisSpreng). Int J Oncol., 26(4),
881-9.
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ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์กับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

บทความวิจัยตีพิมพ์ ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนผลผลิตของคณะ สถาบัน หรือ
มหาวิทยาลัยซึ่งเดิมเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
โดยรวบรวมผลงานตามรอบปีงบประมาณ และคิดคะแนนเป็นร้อยละ เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษานั้น ซึ่งมาก
กว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 เท่ากับ 3 คะแนน  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์นี้ถูกประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ซึ่ง
เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ของอาจารย์ หรือนักวิจัย)
ทั้งนี้การประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ทั้งสาม จะต้องนำผลงานวิจัยตีพิมพ์ทุกผลงานที่รวมรวมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด (ปีปฏิทิน
สำหรับตัวบ่งชี้ที่ 5/ ปีปฏิทินหรือปีการศึกษาตามที่สถาบันกำหนดสำหรับตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4) มาคูณค่าน้ำหนักตามคุณภาพผล
งานที่กำหนดโดย สมศ.  และคำนวณเพื่อคิดค่าคะแนนการประเมินได้ดังแสดงในตาราง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่(ของอาจารย์ หรือนักวิจัย)

ค่าน้ำหนัก

ค่าน้ำหนัก

0.25
0.50

0.75

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับในสาขา
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ
Scopus

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.125

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.25

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI

0.50

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ
สมศ.

0.75

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.

1.00

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI
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1.00

ระดับคุณภาพงานวิจัย
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)
ที่ได้รับการยอมรับในสาขา
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐาน
ข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับ
ชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา



ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่(ของอาจารย์ หรือนักวิจัย)

ค่าน้ำหนัก

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

ระดับคุณภาพงานวิจัย

วิธีคำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ 3

วิธีคำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ 4

ผลรวมน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100

ผลรวมน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
คะแนน
วิธีคำนวณ ตัวบ่งชี้ที่ 5
ผลรวมน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
x 100
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่นับใน ตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 แล้ว จะไม่นำมานับซ้ำในตัวบ่งชี้ที่ 5
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จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่ อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางและ
ทิศทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อให้สถาบัน
บรรลุเป้าหมาย นอกเหนือจากเดิมที่จะพิจารณาเพียงค่า Journal Impact Factor หรือ H-index  โดยสามารถตรวจสอบ
วารสารที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัย ว่ามีค่าน้ำหนักเท่าใดตามของเกณฑ์ สมศ. ได้โดยการสืบค้นจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลดัง
ตาราง
ประเภทวารสาร
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐาน
ข้อมูล TCI
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ได้
รับการยอมรับจาก สกอ./สกว.
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติปรากฏใน
ฐานข้อมูล ISI
วารสารวิชาการระดับนานาชาติปรากฏใน
ฐานข้อมูล Scopus

การสืบค้น
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html
http://202.28.48.80/webmgr/jupload/uploads/docs/static_132/ns132_66.pdf
http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalscience.asp
http://www.scimagojr.com/
เลือก Journal Rankings ->เลือก Subject area ->เลือก Subject category ->เลือก
Country, Orger by SJR , year -> Refresh
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/home.url



หรือเข้าที่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เมนูวิจัย เลือกระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ซึ่งได้
รวบรวมข้อมูลและการเชื่อมต่อไปยังฐานมูลในตารางไว้เพื่อสะดวกแก่การสืบค้น

นานาสาระ
เรื่องสมุนไพร

ยาหอม-มรดกภูมิปัญญาไทย

ดร.บัญชา ยิ่งงาม, ปร.ด. เภสัชศาสตร์
กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



เอกสารอ้างอิง
1. คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา. บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ 2554 (ฉบับที่ 3). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2554.
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“ยาหอม” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่าถูกนำเข้ามาในสมัยอยุธยาและมีใช้กันเฉพาะในหมู่
เจ้านายที่มีทรัพย์ มีอำนาจวาสนาและจัดเป็นของมีค่ามีราคาแพงจนชาวบ้านส่วนใหญ่แทบไม่มีใครรู้จัก จนกระทั่งถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงปรารภที่จะให้มียาดี ๆ กระจายไปตามหัวเมืองทั่วประเทศเพื่อให้ราษฎรที่
อยู่ห่างไกลเขตพระนครมียารักษาโรค ภายใต้ชื่อ “ยาโอสถสภา” อันหมายถึง ยาสามัญประจำบ้านและจัดทำเป็นยาตำราหลวงขึ้น
โดยมียาหอมรวมอยู่ด้วยยาหอมที่คนไทยที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปรู้จักกันดี คือ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ
ยาหอมอินทจักร์ ปัจจุบันยาหอมทั้งสี่ชนิดนี้จัดอยู่ในตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสำหรับรักษาอาการทางระบบไหลเวียน
โลหิ ต และอยู่ ใ นบั ญ ชียาหลักแห่งชาติ หมวดบัญชีย าจากสมุ นไพร พ.ศ.25541 ซึ่ ง เน้ น ที่ ก ารพั ฒ นาระบบการใช้ ย าสมุ นไพร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ให้เป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้คนในประเทศสามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์
ระบบต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันตามปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง
การใช้ประโยชน์ของยาหอมส่วนใหญ่จะใช้สำหรับบรรเทาอาการเป็นลม มึนศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ
บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน หรือ นอนไม่หลับมีผู้รู้หลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่เรียกยาชนิดนี้ว่า “ยาหอม” น่าจะเป็นเพราะ
ส่วนประกอบของสมุนไพรที่นำมาใช้มาจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมหลายชนิดรวมอยู่ด้วยกัน เช่น จำปา (Michelia champaca L.)
มะลิ (Jasminum sambac (L.) Aiton) พิกุล (Mimosops elengi L.) บุนนาค (Mesua ferrea L.) สารภี (Mammea siamensis
Kosterm.) กระดังงาไทย(Cananga odorata (Lam.) Hook.f& Thomson var odorata) ลำดวน ลำเจียก เกสรบัวหลวง
กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) ขอนดอก (Mimosops elengi L.) กระลำพัก (Euphobia antiquorum
L.) เปลือกสมุลแว้ง (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) เปราะหอม (Kaempferia galangal L.) ชะลูด
(Alyxia reinwardtii BL. var ioclda Markgr) หญ้าฝรั่น (Crocus sativus L.) จันทน์แดง (Dracaena loureiri Gagnep.)
จันทน์เทศ(Santalum album L.) จันทน์ชะมด ลูกจันทน์ (Myristica fragrans Houtt.) เทียนทั้งห้า คือ เทียนขาว (Cuminum
cyminum L.) เทียนดำ (Nigella sativa L.) เทียนแดง (Lepidium sativum L.) เทียนข้าวเปลือก (Foeniculum vulgare
Mill. var dulce Alef) เทียนตาตั๊กแตน(Anethum graveolens L.)และโกฐ คือ โกฐสอ (Angelica dahurica Benth.) โกฐ
เขมา (Atractylodes lancea (Thung.) DC.) โกฐเชียง (Angelica sinensis (Oliv.) Diels) โกฐหัวบัว (Ligusticum sinensis
Oliv. cv. Chuanxiong) โกฐจุฬาลัมพา (Artemisia annua L.)หากพิจารณาส่วนประกอบที่ใช้ในตำรับยาหอมทั้ง 4 ชนิดข้างต้น
แล้วจะพบว่ามีส่วนผสมที่ใช้ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก เช่น 
(1) ยาหอมเทพจิตร1 เตรียมจากเกสรทั้งห้า โกฐทั้งเก้า เทียนทั้งเก้า ผิวส้มทั้งแปดและสมุนไพรอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 45 ชนิด
(2) ยาหอมทิพโอสถ1 เตรียมจากเกสรทั้งห้า โกฐทั้งเก้า เทียนทั้งเก้าและสมุนไพรอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 48 ชนิด
(3) ยาหอมนวโกฐ1 เตรียมจากเกสรทั้งห้า โกฐทั้งเก้า เทียนทั้งเก้าและสมุนไพรอื่น ๆ มีสัตว์วัตถุ 1 ชนิดคือ ชะมดเช็ด
และแร่วัตถุ 1 ชนิด คือ น้ำประสานทองสะตุรวมทั้งสิ้น 54 ชนิด
(4) ยาหอมอินทจักร์1 ประกอบด้วยสมุนไพร 51 ชนิด คือ เกสรทั้งห้า โกฐทั้งเก้า เทียนทั้งห้า และสมุนไพรอื่น ๆ มีสัตว์
วัตถุ 2 ชนิด คือ ดีหมูและเลือดแรด และแร่วัตถุ 3 ชนิด คือ กำยาน อำพันทองและพิมเสน 
แม้องค์ประกอบส่วนใหญ่ที่ใช้ในตำรับจะเหมือนกันแต่สัดส่วนปริมาณที่ใช้และสมุนไพรบางชนิดที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละตำรับมี
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่แตกต่างกัน เช่น สารสกัดตำรับยาหอมนวโกฐมีฤทธิ์เพิ่มความดันขณะหัวใจบีบตัวได้สูงและนานกว่าฤทธิ์จาก
สารสกัดตำรับยาหอมอินทจักร์แต่มีผลต่อความดันขณะหัวใจคลายตัวใกล้เคียงกัน สารสกัดทั้งสองช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียน
ของเลือดที่สมองหนูได้จากฤทธิ์ขยายตัวของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กของสมอง และสารสกัดตำรับยาหอมนวโกฐมีฤทธิ์ยับยั้งการ
หลั่งกรดได้2,3
แม้ว่าจะมีการวิจัยบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่ายาหอมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตามที่กล่าวอ้างไว้ คือ แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน
อาเจียน ท้องอืด และอ่อนเพลีย แต่การจะให้คนรุ่นหลังหันมาใช้ยาหอมบางทีก็เป็นเรื่องยาก เนื่องจากบางกลุ่มมองว่าเป็นของ
โบราณที่ล้าสมัยหรือบางคนแทบจะไม่รู้จักยาหอมเลย ดังนั้น การที่เราจะช่วยพัฒนาการใช้ยาที่มาจากสมุนไพรและลดการพึ่งพา
การนำเข้ายาแผนปัจจุบัน คงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อส่ง
เสริมเศรษฐกิจตั้งแต่ผู้ปลูกสมุนไพรจนถึงผู้ใช้ตำรับยาของประเทศต่อไป

2. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล, สุทธิลักษณ์ ปทุมราช. การศึกษาผลของยาหอมและสารสกัดสมุนไพรต่ออัตราการไหลเวียน
เลือดในสมอง. เอกสารประกอบการประชุมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม จัดโดย ภารกิจ
โครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 28-29 กันยายน 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร. หน้า 112-116.
3. มยุรี ตันติสิระ, เพ็ญพิมล ผลทรัพย์, จิตติมา ศรีสมบูรณ์. โครงการศึกษาฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของสมุน
ไพร. เอกสารประกอบการประชุมการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม จัดโดย ภารกิจโครงการและ
ประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 28-29 กันยายน 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร. หน้า 87-91.

ลำนำอีสาน

โดย หนุ่มลูกทุ่ง

พบกับ ”ลำนำอีสาน” คอลัมน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วยการจารึกบทเพลงลูกทุ่งอีสาน พร้อมกับการทำความเข้าใจ
ภาษาอีสานผ่านเนื้อเพลง โดยกระผม “หนุ่มลูกทุ่ง” คนเดิมครับ
ฉบับนี้ ขอนำเสนอผลงานเพลง “สาวกระโปรงเหี่ยน” ของคุณพี ร็อคสะเดิด ซึ่งแต่งได้ดีและมีคำศัพท์ค่อนข้างเยอะ จึงไม่ขอ
พูดพร่ำให้เปลืองเนื้อกระดาษ เริ่มกันเลยครับ

เพลง สาวกระโปรงเหี่ยน
ศิลปิน พี ร็อคสะเดิด
สาวกระโปรงเหี่ยน มื้อนี้ไปเรียนแล้วบ้อ
ไปฮอดโรงเรียนบ่หนอ หรือแม่นไปรอผู้บ่าว
ขี่มอเตอร์ไซค์ ออกบ้านตั้งแต่เซ้าๆ
ไปเรียนบ่หนอน้องสาวหรือไปคุยบ่าวอยู่นำเถียง
สาวกระโปรงเหี่ยน มื้อนี้ไปเรียนบ่น้อหล่า
อ้ายเหลียวเบิ่งเวลา สะมาคือใกล้สิเที่ยง
ตั๋วว่าไปเรียน ที่แท้ไปลี้อยู่เถียง
นัดผู้บ่าวไปนั่งเคียง หัวสุบกันอยู่กลางท่ง
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* ระวังใจ อย่าฟ่าวเป็นไปลายต่าง
อ้ายหลูโตนพ่อแม่นาง ทางบ้านเพิ่นหาเงินส่ง
ลำบากทั้งกาย ทั้งใจหวังพึ่งโฉมยง
สาวเรียนมอคิ้วโกง อย่ามัวนำเล่น อย่างเดียว
** สาวกระโปรงสั้น หนังสือบ่หันใส่หน้า
พอตกแลงลงมา อ้ายเห็นแต่พากันเที่ยว
ขี่มอเตอร์ไซค์ กอดกันปานว่างูเขียว
ขอเงินแม่ใซ้ลูกเดียว อ้ายคึดนำเจ้า แท้น้อ
ซ้ำ (*, **)

*กระโปรงเหี่ยน : กระโปรงสั้น (เหี่ยน = สั้น)
*มื้อนี้ไปเรียนแล้วบ้อ: วันนี้ไปเรียนแล้วเร้อ! (มื้อนี้ = วันนี้, บ้อ = เหรอ!,
เร้อ! คำว่า “บ้อ” เป็นสร้อยคำ, เน้นเสียง)
*ไปฮอดโรงเรียนบ่หนอ: ไปถึงโรงเรียนมั๊ยน้อ! (ฮอด= ถึง)
*หรื อ แม่ น ไปรอผู้ บ่ า ว: หรื อ ว่ า ไปรอแฟนหนุ่ ม (แม่ น = ใช่ ,
ผู้บ่าว= หนุ่ม, แฟนหนุ่ม)
*เซ้าๆ: เช้าๆ
*เถียง: กระท่อมกลางนา
*บ่น้อหล่า: มั๊ยหนอน้อง (หล่า= น้องคนสุดท้อง)
*อ้ายเหลียวเบิ่ง: พี่มองดู (อ้าย= พี่ชาย, เหลียวเบิ่ง= มองดู)
*สะมาคือใกล้สิเทียง: ดูเหมือนใกล้จะเที่ยง (สะมาคือ = ดูเหมือนว่า,
คืบคลานเข้าใกล้, สิ= จะ)
*ตั๋ว: โกหก, หลอกลวง
*ลี้: ซ่อน
*หัวสุบกันอยู่กลางท่ง: สุมหัวกันอยู่กลางทุ่ง (หัวสุบกัน = สุมหัวกัน,
ท่ง= ทุ่ง, ทุ่งนา)
*ฟ่าว: รีบเร่ง
*ลายต่าง: ผิดทำนองคลองธรรม
*หลูโตน: สงสาร
*เพิ่ น : ท่ า น (สรรพนามบุ รุ ษ ที่ ส ามเป็ น ได้ ทั้ ง เอกพจน์ , พหุ พ จน์ )
*อย่ามัวนำเล่น: อย่าเอาแต่เล่น
*ตกแลง: ตกเย็น
*ปานว่า: อย่างกับ
*ใซ้: ใช้
*อ้ายคึดนำเจ้าแท้น้อ: พี่คิดมากแทนเธอเสียจริง (คึดนำ = คิดเกี่ยวกับ,
คิดมากแทน, แท้น้อ= เสียจริง)
พบกันฉบับหน้าครับ

แสงธรรมนำชีวิต
คำดีๆ

จรรย์สุภา

หากเราลองพิจารณา คำที่ใช้ทักทายกัน ของแต่ละชาติ แต่ละภาษา จะพบว่ามีความหมายที่เป็นแนวทางเดียวกันตัวอย่างเช่น
ภาษาไทยใช้คำว่า สวัสดี ภาษาเขมรใช้สัวสเดย (ออกเสียงเป็น ซัวสเดยที่มาของคำ‘สัวสเดย’นี้มาจากคำว่า สวัสดี เพียงแต่ไม้หันอากาศ
วางในตำแหน่งต่างกัน) ภาษาลาวคือ สบายดี ภาษาพม่าคือ มิงกาลาบา ที่มาจากศัพท์คำว่า มงคล มิพักต้องพูดถึงภาษาอังกฤษที่ว่า
Good morning ภาษาฝรั่งเศสที่ว่า Bonjour ที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า bon (ดี) + jour (วัน)
จะเห็นได้ว่า คำทักทายมักเป็นคำพูดที่มีความหมายดี ๆ เป็นคำอวยพรกลาย ๆ เป็นความงดงามทางจิตใจที่บรรพบุรุษของเรา
ได้วางไว้เป็นแบบอย่างให้เราประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาในเรื่องจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก รายงาน
ว่า การที่เราทักทายใครด้วยคำพูดดี ๆ หรืออวยพรใครก็ตาม เป็นการทำงานด้วยจิตสำนึกแต่จิตใต้สำนึกของผู้อวยพรก็จะรับรู้และ
ทำงานไปพร้อมกันกับจิตสำนึกโดยการทำให้ผู้ที่อวยพร ได้รับพรนั้น ๆ ไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว การคิดดี พูดดี ทำดี ยังถือว่าเป็นการ
“หนุนใจซึ่งกันและกัน” อีกด้วย
ฉะนั้น ไม่ว่าดินฟ้าอากาศ หรือสภาวะรอบตัวจะดีหรือไม่ก็ตาม ขอให้ทุกท่าน ไม่พลาดโอกาสในการมีคำทักทายดี ๆ ไว้ให้ชิน
ปาก หัดเป็นคนที่ชอบอวยพรผู้อื่น คิดถึงแต่สิ่งดี ๆ ของผู้อื่น หรือก็คือ คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งดี ๆ ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยเช่นกัน

ข่าวกิจการนักศึกษา
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โครงการเภสัชสัมพันธ์
งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 24 ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ชื่องาน “ออน ซอน เดย์” มีความ
หมายว่า วันที่น่าประทับใจ น่าปลาบปลื้มใจ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายประเภท
ได้แก่ การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ขบวนแห่รณรงค์การไม่แขวนป้ายและการ
เลิ ก บุ ห รี่ การเสวนาเกี่ ย วกั บ บทบาทวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม เพื่ อ ทราบสถานการณ์ แ ละ
ตระหนักในการธำรงไว้ซึ่งวิชาชีพและบทบาทของเภสัชกร กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสัมผัส
กับวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้
ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสดีที่ชาวนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จาก
ทั่วประเทศจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธภาพอันดี
งามให้กับพี่น้องชาวเขียวมะกอกอีกด้วย โดยงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป
โครงการหมอยายุคใหม่ใส่ใจสุขภาพชุมชน 2554
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการหมอยา
ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2554 ณ หมู่บ้านยางโยภาพ
ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหาสุขภาพที่มีในชุมชนและให้ความรู้ในด้านสุขภาพเพื่อให้ชาวบ้านตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนได้ และเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านสุขภาพของประชาชน
และชุมชน ให้รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงสุขภาพในด้านต่างๆ นอกจากนี้ทางโครงการ
ยังได้สร้างแกนนำซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการ
ศึกษาและสุขบัญญัติและการดูแลสุขภาพ นอกจากนั้นกิจกรรมนี้ยังทำให้นักศึกษามี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการทำงาน รู้จักนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้และใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงได้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองในภายภาคหน้าอีกด้วย
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“

วางมาตรการป้องกันไม่ให้ยาขาดตลาด
ขอประชาชนมั่นใจ”

อ.ภญ.จิริสุดา คำสีเขียว
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลพวงน้ำท่วมใหญ่ในช่วง เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้สถานที่ผลิตยาบางแห่งได้รับผลกระทบ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหายา
ขาดแคลน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใช้มาตรการเร่งด่วนทั้งการให้จัดหาสถานที่ผลิตใหม่และการนำเข้าโดยผ่านองค์การ
เภสัชกรรม พร้อมวางแผนและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต และถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลาย อย.จะมีการติดตามสถานการณ์ยา
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนมียาจำเป็นใช้อย่างเพียงพอ
นพ. พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
ทำให้สถานที่ผลิตยาหลายแห่งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง สถานที่ผลิตยาบางแห่งต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราว
เพื่อเตรียมการป้องกันโรงงานจากน้ำท่วม และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมขังบริเวณโรงงาน ประกอบกับปัญหา
ด้านการขนส่ง ทำให้เกิดความหวั่นวิตกเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนยา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อย.ได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
และเปิดโอกาสให้บริษัทยาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมสามารถว่าจ้างให้ผู้ผลิตยารายอื่นผลิตยาแทนชั่วคราว ซึ่ง อย. ได้เปิดช่องทางด่วน
พิเศษ (Fast Track) ให้บริการขึ้นทะเบียนตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมจำนวนยา 5 รายการ และการขอนำเข้ายาโดยผ่าน
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นผู้นำเข้าแทน รวมจำนวนยา 32 รายการ ทำให้สามารถนำ
เข้ายาจำเป็นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
สำหรับกรณีของน้ำเกลือ สถานที่ผลิตยาที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม คือ บริษัท เยเนอรอลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้
ปริมาณน้ำเกลือทางการแพทย์ในระบบลดลง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงได้มี การนำเข้าน้ำเกลือทดแทนในช่วง 2 เดือนนี้รวมจำนวน
1,897,600 ขวด โดยกำหนดสินค้าถึงประเทศไทยในวันที่ 21, 27 พฤศจิกายน และ 22 ธันวาคม 2554 และในขณะเดียวกัน ระหว่างรอการนำ
เข้า ทางบริษัทผู้ผลิตน้ำเกลือรายอื่นอีก 3 ราย คือ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด บริษัท เอเอ็นบี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด และบริษัท ไทย
นครพัฒนา จำกัด ก็ได้ร่วมกันเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อชดเชยความต้องการในระบบ และได้ส่งมอบน้ำเกลือให้แก่องค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นผู้
กระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้วประมาณ 300,000 ขวด นอกจากนี้ ยังมีแผนการแก้ไขปัญหาในระยะ ถัดมาตั้งแต่เดือนมกราคม –
พฤษภาคม 2555 โดย อย. ได้ร่วมประชุมกับบริษัทผู้ผลิตน้ำเกลือทั้ง 3 ราย พิจารณาแผนการผลิตเพื่อชดเชยปริมาณการผลิตของบริษัท เยเนอ
รอลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ที่หายไป รวมถึงวางแผนในการนำเข้าเพื่อให้เพียงพอกับการใช้ภายในประเทศ รวมทั้งได้มีการประสาน
ช่องทางการนำเข้า กับทางองค์การเภสัชกรรม เพื่อสำรองยาไว้เผื่อกรณีขาดแคลนเพิ่มเติมอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย มวลน้ำไม่แผ่ขยายเพิ่มมากขึ้น หลายสถานที่รวมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ น้ำ
ลดลง รวมถึงสภาพการขนส่งสินค้าที่คล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางไปแถบภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทำให้
สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น บริษัทยาที่หยุดผลิตชั่วคราวในช่วงน้ำท่วมก็ได้กลับมาผลิตอีกครั้ง ดังนั้น อย. เชื่อมั่นว่าประชาชนจะมียาใช้อย่างเพียง
พอ อย่างไรก็ตาม หากทางโรงพยาบาลใดมีข้อขัดข้องเรื่องการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ ขอให้ประสานมาได้ที่องค์การเภสัชกรรม โดยให้ส่ง
รายการยาที่ขาดแคลนทางสายด่วน 1648 หรือส่ง SMS ที่ 087 0507171 เพื่อเป็นช่องทางในการจัดหายาให้ สำหรับโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข หากมีปัญหาขาดแคลนยา ขอให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลอื่นในพื้นที่เดียวกันก่อน และ
แจ้งปัญหาการขาดแคลนเข้ามายังองค์การเภสัชกรรมด้วย เพื่อเร่งแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อไป
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ข่าวในรั้ว สธ.; [1 screen]. Available at: URL: http://www.moph.go.th/
ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=42935. Accessed November 27, 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติและโครงการ
พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555ดัง นี้
ภาคปกติ (รับโดยวิธีโควตาและAdmission)
ภาคพิเศษ
จำนวน โควตาพื้นที่บริการ โควตา
โควตา
โควตา
โครงการ
รับ
พื้นที่
ภาค
ใน นอก
รวม อีสาน ช้างเผือก สอวน.
อื่น
เขต เขต
รวม

13

20

33

16

1

5

5

รวม
โควตา
พื้นที่
96

รวม
Admission โครงการพิ ทั้งหมด
กลาง
เศษฯ
36

24

120

สำหรับโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร รับผู้จบวุฒิ ม.6 /GPA. 3.00 ขึ้นไป กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือกทาง
ไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 19ธันวาคม54–15 มีนาคม 2555สมัครด้วยตนเอง 19ธันวาคม 2554 - 16 มีนาคม 2555สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ คุณเกษสุดา จันดาพันธ์งานวิชาการ โทร. 045-353610 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Master of Pharmacy Programin Pharmaceutical and Natural Products ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Master of Science Program in Health Service Management ภาคปกติ จำนวนรับ 15 คน
หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน
เปิดรับสมัครทางตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2555 – 17 กุมภาพันธ์ 2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุณีรัตน์ เฮ้าทา งานบัณฑิตศึกษา โทร. 045-353625 หรือดูรายละเอียดได้ที่http://www.phar.ubu.ac.th และ
http://www.reg.ubu.ac.th

ข่าวอาจารย์และบุคลากร
ขอต้อนรับอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อและบุคลากรใหม่

อาจารย์ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
กลับจากลาศึกษาต่อปริญญาโท
กลับจากลาศึกษาต่อ
สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตร สาขาเภสัชบำบัด
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้
ตำแหน่ง
พนักงานประจำห้องทดลอง
สังกัด ห้องปฏิบัติการ
จบการศึกษาจากศูนย์บริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอุบลราชธานี

นางสาวถนิฐา สมลา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
(ธุรการกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์)
สังกัดสำนักงานเลขานุการ
จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีว
ศึกษาอุบลราชธานี

นางสาววนัลษา พรมวิชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
(ธุรการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
สังกัดสำนักงานเลขานุการ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สารเภสัชศาสตร์

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
Oncology
(Board Certified Oncology
Pharmacists (BCOP) โดย Board
of Pharmacy Specialties
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
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อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
อาจารย์ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชบำบัด
สาขาเภสัชบำบัด
สาขาเภสัชบำบัด
(Board Certified Pharmacotherapy (Board Certified Pharmacotherapy (Board Certified Pharmacotherapy
Specialist (BCPS) โดย Board
Specialist (BCPS) โดย Board
Specialist (BCPS) โดย Board
of Pharmacy Specialties
of Pharmacy Specialties
of Pharmacy Specialties
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
ประเทศสหรัฐอเมริกา)
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย
คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง สุมนา ขมวิลัยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ประกาศนียบัตร Mini MBA in Health จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเศรษฐกิจสาธารณะจากสถาบันพระปกเกล้า
และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและผู้จัดการ
บริหารโรงงานของบริษัทเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และวัคซีนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 ถึงปี พ.ศ. 2542 ท่านได้ปฏิบัติงานที่สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2542 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง สุมนา ขมวิลัยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท อุทิศตนด้วยความวิริยะอุตสาหะสร้างผลงานทางวิชาการดีเด่น
และเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ที่ควรยกย่องด้านการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ โดยเป็นผู้วางแผนและ
ปรับปรุงพัฒนาโรงงานผลิตชีววัตถุของสถานเสาวภาสภากาชาดไทยจนเป็นโรงงานผลิตชีววัตถุครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขและสามารถผลิตวัคซีนและเซรุ่มตามมาตรฐาน
การผลิตที่ดี หรือ GMP ทำให้ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของสถานเสาวภา สภากาชาดไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนี้ยัง
พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพชีววัตถุของสถานเสาวภาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นับเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบชีววัตถุและห้องปฏิบัติการสอบเทียบแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบแล้วศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง สุมนา ขมวิลัยยังได้รับการ
ยอมรับนับถือในฐานะนักวิจัย โดยได้ทำการทดลอง ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูของสถานเสาวภาสภากาชาดไทยจน
ได้เซรุ่มแก้พิษงูที่มีความบริสุทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ทำให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีราคา
ถูก โดยพัฒนาวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ที่ทำให้ได้ตัวยาสำคัญเพิ่มลดปริมาณโปรตีนแปลกปลอมที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียง ลดต้นทุนการผลิต
และสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดในประเทศจนสามารถกระจายเซรุ่มแก้พิษงูไปทั่วประเทศไทยเพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้
ป่วยที่ถูกงูกัดได้ทันเวลาและยังสามารถส่งจำหน่ายต่างประเทศ เพิ่มผลกำไรให้แก่สถานเสาวภาทำให้มีงบประมาณมาพัฒนาการผลิตและประกัน
คุณภาพชีววัตถุของสถานเสาวภาอย่างต่อเนื่อง ลดภาระการใช้งบประมาณแผ่นดินของประเทศ
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง สุมนา ขมวิลัยยังได้คิดค้นและพัฒนาเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตัวใหม่โดยพัฒนากระบวนการ
ผลิต การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยจนได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง
ประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัยทั้งยังมีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศสามารถลดงบประมาณของประเทศในการนำเข้าเซรุ่ม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆทั่วโลกแทนผู้ผลิตจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง สุมนา ขมวิลัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์ที่ได้สร้างผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
อุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีบทบาทสำคัญต่อวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในระดับประเทศและยังเป็นผู้มีคุณูปการในด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ท่านได้รับแต่งตั้งให้
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ วิทยากรและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ในสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชเคมีของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ กรรมการศึกษาและจัดหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ของ
สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และยังได้รับการยกย่องและยอมรับนับถือจากวงการวิชาการและวิชาชีพทุกระดับโดยร่วมเป็นคณะกรรมการที่มีบทบาท
สำคัญในระดับชาติ อาทิกรรมการวัคซีนแห่งชาติด้านการผลิตและการประกันคุณภาพวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรรมการเทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้าน GMP และเป็นกรรมการในกรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำมาตรฐานยา
ในตำรายาไทย เป็นที่ปรึกษาฝ่ายชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม และกรรมการบริหารในคณะกรรมการคลัสเตอร์แพทย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัยทรงคุณค่าและเป็นที่ประจักษ์ มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ และประเทศชาติ ท่านเป็นต้น
แบบของนักวิชาการและนักพัฒนาในระดับชาติ ด้วยคุณูปการด้านต่าง ๆ ซึ่งท่านมีต่อการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
การประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 จึงอนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ประกาศเกียรติคุณให้
เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณสืบไป

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม
เพื่อการควบคุมยาสูบ(คภยส.)ได้รณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่ใน
องค์กรต่างๆ และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ แ จ้ ง ความจำนงเป็ น องค์ ก รปลอดบุ ห รี่   เครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ
เภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.)จึงได้จัดพิธีและรับ
มอบป้ า ยปลอดบุ ห รี่ ณ สนามกี ฬ ากลางมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ทั้งนี้ได้มีการมอบป้ายปลอดบุหรี่ให้แก่คณะ /
สำนักและเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้
แก่คณะเภสัชศาสตร์พร้อมมีกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการให้ความ
รู้และบริการเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 บัณฑิตและมหาบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สำเร็จการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2553 โดยในภาคเช้ าได้ เ ข้ า รั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ในภาคบ่ายทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความ
ยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นัก
ศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนญาติบัณฑิตเข้าร่วมแสดง
ความยินดีจำนวนมาก

สารเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2554 คณะนักเรียนและครูโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานห้อง
ปฏิบัติการวิจัยและฟังบรรยายพิเศษจากนักวิจัยตามโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ
โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ ข้ า ดู ง านที่ ค ณะสาขา
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมห้อง
ปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์โดยมีอาจารย์นักวิจัยของคณะฯ
บรรยายงานวิ จั ย ด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาและชี ว เภสั ช ศาสตร์ (โดย
ดร.ศิ ริ ม า สุ ว รรณกู ฏ จั น ต๊ ะ มา) บรรยายงานวิ จั ย ด้ า น
เทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม (โดยดร.ชลลัดดา
พิชญาจิตติพงษ์) บรรยายด้านเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (โดย
ผศ.ดร.สุ ด ารั ต น์ หอมหวล) โดยนั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้
กระบวนการทำงานของนักวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนใน
รายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และการทำโครงงาน

เมื่อวันที่ 8ธ.ค.2554 คณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 4 โรงเรียนลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าศึกษา
ดูงานด้านหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รวมทั้งรับฟังการบรรยายด้าน
การเตรียมตัวเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.น้องเล็ก
คุณวราดิศัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ
จันต๊ะมา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้

(ก.ย. - ธ.ค. 2554)
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รอบรั้วเขียวมะกอก

การบริก ารวิชาการแก่ชุมชน

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์
ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
สุขภาพปลอดภัย ไว้ใจเภสัช ม.อุบล”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนดังต่อไปนี้
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านการผลิตยา
และเครื่องสำอางแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ

สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

แหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยอีสาน เพื่อการเรียนรู้ และการ

DHI บริการข้อมูลสุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี
โทรศัพท์ 0-4535-3660, 084-4760630 (เวลาราชการ)  
www.phar.ubu.ac.th  E-mail: contact@dhinonline.info

โครงการวิทยุชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและบริการท้องถิ่น ม.อุบลราชธานี 
คลื่น FM 91.75 MHz
รายการหมอยาพาเพลิน ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 9.00-10.00 น.
รายการอาทิตย์ธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-10.00 น.
รายการแซ่บเรดิโอ ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-18.00 น.
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สารเภสัชศาสตร์

สารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถ.วาริน-เดชอุดม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353600, 353609
โทรสาร 045-288384, 045-353626
URL: http://www.phar.ubu.ac.th  

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 55/2533
ไปรษณีย์โทรเลข วารินชำราบ

