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เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร:
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และเสริมสร้างทักษะการสร้างเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วิทยากรบรรยายคือ
คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลอำเภอวารินชำราบโดยมีอสม. และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 คน
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วม
กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555 ณ บริเวณ
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ได้ร่วมจ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านยา แก่ผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพ โดยกิจกรรมดัง
กล่าวดำเนินการร่วมกับหน่วยบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม
2555 ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะเภสั ช
ศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัด
งานประชุมวิชาการ Update in
Management of HIV-TB 2012
วิทยากรที่ให้เกียรติบรรยายในงานประชุมครั้งนี้ คือ รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธ์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภก.อรรณพ หิรัญดิษฐ์ จากโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ และ ภก.เด่นชัย ดอกพอง จากโรงพยาบาลขุขันธ์ โดยมีเภสัชกร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการ ประมาณ 130 คน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555
คณะเภสัชศาสตร์และชมรมศิษย์
เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
วางศิ ล าฤกษ์ และทอดผ้ า ป่ า
สามัคคี เพื่อสบทบทุนการสร้างหอ
พระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมศรัทธา ในการปลูกศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้กับ
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน พระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เป็นพระพุทธรูปทำด้วยโลหะมีสีทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 17 นิ้ว
ฐานกว้าง 28 นิ้ว สูงจาฐาน 49 นิ้ว โดยองค์ที่ประดิษฐาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสมญาว่า “องค์บัว”
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี ได้ ต้ อ นรั บ คณะพี่
เลี้ยงโครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx
และผู้ประสานงานจากสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตและบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ซึ่งเข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนโครงการฯ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมรัตนสิน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะของโครงการดังกล่าว
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับร่วม จาก
องค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (APLAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) โดยรองอธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้มอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรในระบบคุณภาพของ
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา (ผู้บริหารสูงสุด), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล (ผู้จัดการคุณภาพ), อ.ทรงพร จึงมั่นคง (ผู้จัดการวิชา
การ 1), น.ส.แวว คงศิลา (ผู้จัดการวิชาการ2 และผู้วิเคราะห์หลัก), น.ส.ทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ (ผู้วิเคราะห์รอง), และ น.ส.เย็นฤดี ขันทะโข (เจ้าหน้าที่วิชาการ) ทั้งนี้
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขอขอบคุณ ดร.ลักษณา เจริญใจ อดีตผู้จัดการวิชาการ 1 ผู้ร่วมจัดทำระบบคุณภาพ

รอบรั้วเขียวมะกอก

มกราคม – เมษายน 2555



สารเภสัชศาสตร์
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วิ สัยทัศน์

บ ทบรรณาธิการ

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มี
สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่ติดตามสารเภสัชศาสตร์ทุกท่าน กลับมา
ความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ สร้างสรรค์งาน ทักทายกันอีกเช่นเคย กับสารเภสัชศาสตร์ สำหรับในฉบับที่ 18 นี้
(ในรอบเดือน มกราคม-เมษายน 2555) ขอเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ กับ
วิจัยในระดับสากล
ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และงานเลี้ยง
ศิษย์เก่าคืนสู่เย้าเขียวมะกอก และข่าวดีต่อมาก็ต้องขอแสดงความ
ดี ใจกั บ หน่ ว ยวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพห้ อ ง
ปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/ICE 17025:2005 ส่วนเนื้อหา
สาระทางวิชาการยังคงมีความเข้มข้นต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ท่านผู้
อ่านครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีแต่เรื่องร้อนๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อากาศ
• ผลิ ต บั ณ ฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทั ก ษะ ร้อน การเมืองร้อน อารมณ์ร้อน แต่ก็ยังมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ผม
วิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ใน หวังว่าข่าวสารดีๆ ที่นำเสนอและสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะ
ประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมนำความรู้ ดำรงชีวิตบนพื้นฐาน จะช่วยบรรเทาทำให้จิตใจของทุกคนฉ่ำเย็นนะครับ
ความพอเพียง
ท้ายนี้ สารเภสัชศาสตร์ยังคงมีเรื่องราว ข่าวสาร รวมไปถึงสาระ
• สร้าง สรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความ
ดีๆ อีกหลายแง่มุมที่จะนำเสนอต่อเนื่องเช่นเคย อย่าลืมติดตามอ่าน
รู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ ในฉบับที่ 19 นะครับ หากท่านผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะ ติชม
เกิดประโยชน์แก่สังคม
สามารถติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้วารสารฯ
• บริการ วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ดียิ่งขึ้นต่อไป
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนที่ เข้ ม แข็ ง เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
คุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
• อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดร.บัญชา ยิ่งงาม
และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธำรงไว้ภายใต้
บริบทโลกาภิวัตน์
• บริ ห าร จั ด การเชิ ง รุ ก ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล พั ฒ นา
องค์ ก รให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน เพื่ อ การดำเนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ
ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
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Denosumab และการรักษาโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน

ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ กระดู ก มี ก ระบวนการปรั บ แต่ ง หรื อ แต่ ง เกลากระดู ก (bone
remodeling) ตลอดเวลาโดยอาศัยเซลล์สลายกระดูก (osteoclast) ในกระบวนการสลายกระดูก
(bone resorption) และอาศัยเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast) ในกระบวนการสร้างกระดูก
(bone formation) ตั้งแต่ในครรภ์มารดาเป็นทารกจนถึงวัยรุ่นการสร้างกระดูกจะมีมากกว่าการ
ทำลาย ทำให้กระดูกใหญ่ ยาว และหนาตัวขึ้น หลังจากเด็กหยุดสูงกระดูกยังคงมีการหนาตัวขึ้น
อีกเล็กน้อยจนถึงอายุประมาณ 30 ปี และจะคงที่อยู่ระยะหนึ่ง เป็นระดับที่ความหนาแน่นของ
กระดูกสูงสุด (peak bone mass) หลังจากนั้นจะมีการสูญเสียเนื้อกระดูกไปเรื่อย ๆ 0.5-1% ต่อ
ปีทั้งในชายและหญิง แต่เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือน (ส่วนใหญ่อายุราว 50 ปี) ผู้หญิงจะมีการสูญ
เสียเนื้อกระดูกอย่างรวดเร็วประมาณ 3.5% ต่อปี เป็นเวลาประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นอัตราการ
สูญเสียกระดูกจะลดลงเข้าสู่ระดับเดิม คือ 0.5-1% ต่อปี การที่สตรีวัยหมดประจำเดือนมีการสูญ
เสียเนื้อกระดูกอย่างมากและรวดเร็วนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยกลไก
ที่อาจเป็นไปได้ คือ เอสโตรเจนสร้างสารซึ่งมีผลควบคุมการทำงานของเซลล์สลายกระดูก เมื่อขาดเอสโตรเจนมีผลทำให้เซลล์สลายกระดูกทำงาน
มากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) เครื่องมือที่ใช้เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน คือ Dual
energy x-ray absorptiometry (DXA) โดยทั่วไปจะเริ่มให้การรักษาเมื่อผู้ป่วยมีค่าความหนาแน่นของกระดูกเท่ากับหรือต่ำกว่า 2.5 เท่าของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นกระดูกในวัยหนุ่มสาว (T-score≤-2.5) (1,2,4)
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนนอกจากมีมวลกระดูกต่ำแล้ว ยังมีความเสื่อมของเนื้อเยื่อกระดูกในระดับจุลภาค (microarchitectural
deterioration of bone tissue) เป็นผลให้กระดูกเปราะบางและหักได้ง่าย การเกิดกระดูกหักทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติและอาจต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น ถ้าเป็นมากอาจเกิดโรคแทรกซ้อนหรืออาจพิการจนไม่สามารถที่จะช่วยตนเองได้ ต้องมีคนดูแลไปตลอดชีวิต ก่อให้
เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของการรักษาโรคกระดูกพรุน คือ การป้องกันกระดูกหัก การเพิ่มความหนาแน่นของเนื้อ
กระดูกทำให้คุณภาพของกระดูกดีขึ้น โดยความหนาแน่นของเนื้อกระดูกที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ยาแม้เพียงสัดส่วนเล็กน้อยก็มีส่วนช่วยลดโอกาสเกิด
กระดูกหักได้ (2,3,4)
ปัจจุบันมียาที่มีประสิทธิภาพดีในการรักษาโรคกระดูกพรุน โดยช่วยลดการสลายกระดูกหรือเพิ่มความหนาแน่นกระดูกช่วยลดอุบัติ
การณ์การเกิดกระดูกหักได้ ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2553 องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้ยา Denosumab (den-os-umab; Prolia ; Amgen Inc.) รั ก ษาภาวะกระดู ก พรุ น ในสตรี วั ย หมดประจำเดื อ นที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด กระดู ก หั ก Denosumab
เป็น human recombinant monoclonal antibody ที่เจาะจงกับ Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANKL)
เมื่อได้รับยา Denosumab RANKL จะไม่สามารถจับกับตัวรับ RANK ที่อยู่บนผิวเซลล์ pre-osteoclasts ได้ จึงทำให้การสร้างเซลล์สลายกระดูก
น้อยลงมีผลช่วยยับยั้งการสลายกระดูก ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย Denosumab พบว่ามีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้นและค่า
C-telopeptide-1 (CTX-1) ในเลือดซึ่งเป็น bone turnover marker ในการสลายกระดูกลดลง ลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักทั้งส่วน
กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพกและกระดูกอื่น ๆ ยาอยู่ในรูปแบบฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังในขนาด 60 มิลลิกรัม ทุก 6 เดือน การใช้ Denosumab ช่วย
แก้ ไขปั ญ หาความร่ ว มมื อ ในการรั บ ประทานยาของผู้ ป่ ว ยโรคกระดู ก พรุ น นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ทางเลื อ กสำหรั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ย ากลุ่ ม
Bisphosphonates ในการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียงที่สำคัญของยากลุ่ม Bisphosphonates ชนิดรับประทานคืออาการระคายเคืองใน
หลอดอาหาร โดยหลังรับประทานยาผู้ป่วยต้องดื่มน้ำตาม 1 แก้วใหญ่เพื่อช่วยชำระล้างให้ยาเม็ดลงสู่กระเพาะอาหารและต้องนั่งหลังตรง ห้าม
นอนราบ เพื่อหลีกเลี่ยงตัวยาไหลย้อนกลับ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากรับประทานยาทุกวันหรือทุกสัปดาห์ทำให้มีผลต่อการรักษาโรคกระดูกพรุนได้ (5,6)
นอกจากการใช้ยา การป้องกันการหกล้มและการป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกหักก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระ
พึ่งพิงแก่ผู้อื่น สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่ป้องกันได้ การรณรงค์ให้เด็ก วัยรุ่น หนุ่มสาวและผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำ
เดือนบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอ (ร่างกายควรได้รับแคลเซียม ขนาด 1,000-1,500 มิลลิกรัมและวิตามินดีขนาด 400-800 IU ต่อวันควบคู่กัน)
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคก็เป็นมาตรการที่สำคัญในการลดการเกิดโรคกระดูกพรุนใน
อนาคตได้(3)
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Anaphylaxis VS Anaphylactoid reactions
ผู้เขียนบทความได้รับคำถามน่าสนใจจากเภสัชกรประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งว่า ควรลงอาการแพ้ยาของผู้ป่วยอย่างไร ระหว่างปฏิกิริยา
anaphylaxis และ anaphylactoid บทความนี้จึงขอกล่าวถึง ความเหมือน ความต่าง การรักษา และยาที่มีโอกาสเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาทั้ง
สองนั้น

“ท่านทราบหรือไม่ว่าปฏิกิริยา anaphylaxis และ anaphylactoid ต่างกันอย่างไร?”

ตอบคำถามข้างต้นได้ว่า การจำแนกอาการแพ้ยาของผู้ป่วยที่แสดงว่าเป็นแบบใด คงกระทำได้ยากเนื่องจากอาการแสดงของทั้งสอง
ปฏิกิริยาเหมือนกัน(1, 2) ดังแสดงในตารางที่ 1 และยังมีสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ นอกเหนือจากยาที่สามารถก่อให้เกิดปฏิกิริยาข้างต้นได้ หากต้องการ
จำแนกปฏิกิริยาที่เกิดให้ได้อย่างแน่นอน ต้องมีการตรวจภูมิการตอบสนองของร่างกายร่วมด้วย หากอาการแสดงที่เกิดเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิ
ผ่าน IgE ก็จะสรุปได้ว่าเป็นปฏิกิริยา anaphylaxis(3) หากอาการแสดงไม่เกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิ IgE ก็จะสามารถสรุปได้ว่าเป็นปฏิกิริยา
anaphylactoid(4) ทั้งนี้ประวัติการเคยได้รับยานั้นมาก่อน ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่เสมอไป หากเคยได้รับยานั้นมาก่อนแล้ว
เกิดอาการทันทีในครั้งที่สองที่ได้รับยาเดิม อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็น anaphylaxis หากเกิดอาการในครั้งแรกที่ได้รับยาก็อาจสันนิษฐานว่าเป็นได้
ทั้ง anaphylaxis และ anaphylactoid
อย่างไรก็ดี อาการทั้งสองแบบมีวิธีการรักษาที่เหมือนกันไม่แตกต่าง และในปัจจุบันทางคลินิกมีการรวม
ปฏิกิริยา anaphylatoid เข้าเป็นรูปแบบหนึ่งของปฏิกิริยา anaphylaxis ซึ่งเกิดจากกลไกที่ต่างกัน(2, 3, 5)
Anaphylaxis (IgE-dependent, type I allergy) เป็นปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงที่เป็นผลจากการ
กระตุ้นระบบภูมิของร่างกาย ผ่าน IgE กระบวนการกระตุ้น (sensitization) มักเคยได้สัมผัสตัวต้นเหตุการ
แพ้ (allergen) ก่อนหน้านั้นมาแล้ว ทำให้มีการผลิต antigen-specific immunoglobulin เตรียมไว้เมื่อได้
รับหรือสัมผัสตัวต้นเหตุของการแพ้อีกก็จะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในหลายระบบของร่างกายทันที ทั้ง
ผิวหนัง ทางเดินหายใจ การไหลเวียน และทางเดินอาหาร ในรายที่เป็นมากอาจเกิดภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
อย่างสิ้นเชิงจนหายใจไม่ได้ เกิด cardiovascular collapse และเสียชีวิต พบโอกาสการเกิด anaphylaxis
1-3% และมีอัตราการตาย 1%(3)
Anaphylactoid (IgE-independent หรือ pseudoanaphylactic reactions) หมายถึงกลุ่มอาการ
ทางคลินิกที่คล้ายกับ anaphylaxis แต่ไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันIgEของร่างกาย 
รูปที่ 1 ผื่นลมพิษ
ตัวอย่างยาที่เป็นสาเหตุของปฏิกิริยา anaphylaxis และ anaphylactoid(3,5) ได้แก่ Angiotensin
converting enzyme inhibitors (ACEIs), Aspirin, Ciprofloxacin, Iron dextran, Radio contrast
media
ตารางที่ 1 อาการแสดงของปฏิกิริยา anaphylaxis และ anaphylactoid(2,4)
ระบบ

อาการแสดง

ผิวหนัง
ทางเดินหายใจ

ร้อนวูบวาบ คัน ร่วมกับผื่นลมพิษ (รูปที่ 1)
คัดจมูก จาม มีน้ำมูกน้ำตามาก ไอ เหนื่อย แน่นหน้าอก มีเสียงหวีด
เสียงแหบ กลืนลำบาก
ใจสั่น เวียนศีรษะ เป็นลมความดันโลหิตต่ำ
คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องแบบบิดๆ ท้องเดิน กลั้นอุจจาระไม่ได้

การไหลเวียน
ทางเดินอาหาร

เอกสารอ้างอิง
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ยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก

ยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก (Orally Disintegrating Tablets, ODT) เป็นยาเตรียมรูปแบบของแข็งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้รับประทาน โดย
ยาเม็ดสามารถแตกตัวได้เร็วในช่องปากโดยไม่ต้องเคี้ยวหรือดื่มน้ำตาม จึงเหมาะกับผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการเดินทางซึ่งอาจไม่สะดวกในการหา
น้ำดื่มเพื่อรับประทานยา ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยเด็กที่มักมีปัญหาเรื่องการกลืนยาเม็ด หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจิตใจ เป็นต้น
ลักษณะที่พึงประสงค์ของรูปแบบยานี้คือมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาไม่ควรเกิน 500 มิลลิกรัม รสชาติดี ความกร่อนน้อย คงตัวต่อความชื้น
และเมื่อทดสอบหาเวลาในการแตกตัวในหลอดทดลอง (in vitro disintegration) ควรแตกตัวอย่างรวดเร็วภายใน 30 วินาทีหรือน้อยกว่า
กระบวนการผลิตที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ การทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze drying) และการอัดเม็ด (Compaction) การทำแห้งแบบเยือกแข็ง
เป็นกระบวนการที่นำยามาละลาย หรือกระจายในกระสายยาที่เหมาะสม มีสารเพิ่มปริมาณที่เป็นสารที่ละลายน้ำได้ดี แล้วขจัดตัวทำละลาย
หรือกระสายยาออกจากสารเยือกแข็งของสารละลาย หรือแขวนตะกอนของยา ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกตัวและละลายได้เร็วมาก อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีนี้มีต้นทุนการผลิตสูง และมักมีปัญหาด้านความไม่คงตัวต่อความร้อนและความชื้น เนื่องจากผงแห้งที่ได้มีลักษณะอสัณฐาน
(amorphous)
ตัวอย่างยาที่จำหน่ายในท้องตลาดที่ผลิตโดยกระบวนการทำแห้งแบบเยือกแข็งได้แก่ Ondansetron (Zofran ODT) Cisaprid
e monohydrate (Propulsid Quicksolv) เป็ น ต้ น สำหรั บ การอั ด เม็ ด เป็ น วิ ธี ที่ ง่ า ย มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ ต่ ำ กว่ า แต่ ค วรค
ำนึงถึงแรงที่ใช้ในการตอกอัดต้องปรับให้เหมาะสมเพื่อทำให้เม็ดยามีความแข็งมากพอ ไม่แตกหักง่ายในระหว่างกระบวนการผลิตและขนส่ง
ขณะเดียวกันเม็ดยาต้องมีความพรุนสูง เพื่อทำให้แตกตัวได้เร็วเมื่อสัมผัสกับน้ำลายในช่องปาก การอัดเม็ดเป็นยารูปแบบนี้มีหลายวิธีได้แก่ Wet
granulation, Dry granulation, Direct compression, Melt granulation, Spray Drying, Flash Heat Process แต่ละวิธีใช้สารช่วยทาง
เภสัชกรรมที่ละลายน้ำได้ดี มีสารช่วยแตกตัวแบบยิ่งยวด (superdisintegrants) เช่น sodium starch glycolate, cross-linked
polyvinylpyrrolidone, cross-linked sodium carboxymethylcellulose และจำเป็นต้องเติมสารเพิ่มความหวานเพื่อทำให้ยาเม็ดมี
รสชาติที่ผู้ป่วยยอมรับได้เมื่อรับประทาน ตัวอย่างยาที่จำหน่ายในท้องตลาดที่ผลิตโดยกระบวนการนี้ได้แก่ Diphenhydramine citrate
(Benadryl Fastmelt) Ibuprofen (Nurofen Flashtab) เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
1. http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070578.pdf
		 (27 มีนาคม 2555)
2. Yourong Fu, et al., Orally fast disintegrating tablets: Developments, technologies, taste-masking and clinical
		 studies. Critical Review in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(6): 433-475 (2004).
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นานาสาระ
เรื่องสมุนไพร

บัญชา ยิ่งงาม, ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)
กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

แป้งร่ำ : เครื่องหอมจากสมุนไพรพื้นบ้านไทย
แม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ตาม ความหอมยงคงเป็นมนเสน่ห์อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่มีวันเสื่อม
คลาย ดังจะเห็นได้ในชนทุกระดับชั้น ต่างแสวงหาสิ่งหอมมาประทินผิวกาย ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ตนเองและผู้ที่พบเห็น เช่น การนำดอกไม้มาแซมผม การนำยางไม้ที่มีกลิ่นหอมมาปรุง อบร่ำในเสื้อผ้า อาหาร ทา
ผิวกาย หรือนำสมุนไพรต่างๆ มาทำเครื่องหอมประดับตกแต่งบ้านเรือน เป็นต้น การใช้เครื่องหอมมีมาตั้งแต่โบราณกาล
หลายเชื้อชาติยกย่องให้เป็นของสูงและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น คนอียิปต์โบราณใช้กำยานจุดบูชา
เทพเจ้า
สำหรับการใช้เครื่องหอมของชนชาติไทยไม่ปรากฏว่าได้นำมาใช้ตั้งแต่ยุคสมัยใด มีเพียงคำบอกเล่าสืบทอดต่อกันมา
คาดว่าน่าจะมีการเรียนรู้มาจากจีนและอินเดีย ซึ่งสังคมไทยสมัยโบราณ การใช้เครื่องหอมจะถูกสอดแทรกอยู่ในประเพณี
ต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินชีวิต เช่น ในงานมงคลพิธีต่างๆ ประเพณีการโกนผมไฟ พิธีสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวในวัน
สงกรานต์ ตลอดถึงการรดน้ำศพ ฯลฯ โดยมีการนำสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมหลายชนิดมาปรุงเป็นเครื่องหอมต่างๆ เช่น น้ำอบ
น้ำปรุง สีผึ้ง แป้งร่ำ ดินสอพอง ฯลฯ ซึ่งการใช้น้ำอบไทยในงานประเพณีต่างๆ นั้นเป็นเครื่องแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคมไทย หากลองให้คุณย่าคุณยายเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังจะทราบว่า ค่านิยมในยุคสมัยนั้น
“ผู้หญิงต้องสะอาดและหอมไปทั่วทั้งตัว” ดังนั้นผู้หญิงจึงรู้จักใช้เครื่องประทินผิวมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กโดยแม่จะนำขมิ้น
มาขัดผิวและใช้แป้งร่ำปะหน้า ทาเสื้อผ้าเพื่อให้มีกลิ่นหอม ไปไหนมาไหนจะได้ไม่อายใคร สำหรับ “แป้งร่ำ” เป็นเครื่องหอม
อีกชนิดหนึ่งที่นิยมปรุงกันมาก โดยแป้งร่ำมีลักษณะเป็นแป้งหินหรือแป้งนวล เตรียมได้จากดินสอพองที่สะตุแล้วนำมาอบ
ผสมกับเครื่องหอมและเตรียมด้วยวิธีดั้งเดิมเพื่อใช้ผสมกับน้ำอบหรือนำมาทำเป็นแป้งกระแจะสำหรับเจิม หรือ ใช้ผัดหน้าทา
ตัวเพื่อให้หอมสดชื่น หรือนำมาผสมกับน้ำอบไทย ทาบนใบหน้าหรือพรมบนร่างกายเพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่น สบายตัวและ
ช่วยให้ร่างกายมีกลิ่นหอม อีกทั้งยังช่วยลดอาการผื่นคันได้เป็นอย่างดี กว่าจะมาเป็นแป้งร่ำแต่ละก้อนได้นั้นต้องผ่าน
กระบวนการมากมาย ในสมัยโบราณทุกขั้นตอนของการทำแป้งร่ำนั้น นอกจากจะใช้น้ำฝนที่สะอาดแล้วยังต้องประกอบด้วย
เครื่องหอม ไม้หอมไทยหลายชนิดที่ผึ่งลม เช่น ใบเนียมอ้ม ผิวมะกรูด ใบเตยหอม กำยาน ชะลูด แล้วนำมาอบร่ำจนกลิ่นอวล
หอมตามต้องการ ซึ่งการอบร่ำและปรุงน้ำอบไทยนี้ต้องใช้เวลาในการปรุงแต่ละครั้งนานถึง 3 วัน ส่วนความหอมของกลิ่นแป้ง
ร่ำนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสูตรลับของผู้ปรุงแต่ละคน
ส่วนประกอบพื้นฐานของแป้งร่ำประกอบด้วย 1) แป้งดินสอพองสะตุ 2 ถ้วย 2) น้ำอบไทย 1 ช้อนโต๊ะ 3) เทียนหอม
อบ 4) สมุนไพรสำหรับแต่งสี 5)น้ำลอยดอกไม้สดหรือน้ำฝน ½ ถ้วย 6) น้ำดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ½ ช้อนโต๊ะ 7) หญ้าฝรั่นบดล
ะเอียด และ 8) พิมเสนบดละเอียด ขั้นตอนการเตรียมจะเริ่มจากการเตรียมก้อนแป้งคือ นำแป้งดินสอพองมาผสมกับน้ำอบ
ไทยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นค่อย ๆ เติมน้ำลอยดอกไม้ลงไปแล้วนวดจนเข้ากันดี แล้วนำมาหยอดแป้งให้เป็นก้อนเล็ก
ๆ ลงบนใบตอง เรียงไปจนทั่วแผ่น ผึ่งไว้ในร่มจนแห้งสนิท จากนั้นขั้นตอนต่อมาคือ การร่ำแป้ง ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ
1) กำยานบด ¼ ถ้วย 2) ผิวมะกรูดตำละเอียด ¼ ถ้วย 3) น้ำตาลทรายแดง ¼ ถ้วย 4) พิมเสนบดละเอียด และ 5) น้ำ
มันจันทน์ การร่ำแป้งเป็นขั้นตอนการอบเครื่องหอมอย่างหนึ่งของไทยเรียกว่า “การอบร่ำ” โดยนำดินสอพองที่เตรียมได้มา
วางลงในโถตรงกลางสำหรับวางทวน และนำส่วนผสมสำหรับอบผสมให้เข้ากัน จากนำตะคันไฟไปตั้งไฟให้ร้อนจัดแล้วจึงนำ
มาวางบนทวนที่ตั้งในโหล ตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปประมาณ 1 ช้อนชาและปิดฝารอจนควันจางทำซ้ำกัน เช่น อบ 7 ครั้ง
9 ครั้ง 11 ครั้ง เพื่อให้ความหอมถูกดูดซับเข้าไปในเนื้อแป้งจนได้กลิ่นหอมตามต้องการจะได้สิ่งที่เรียกว่า “แป้งร่ำ” และเก็บ
ไว้ในขวดโถปิดสนิท ยามจะใช้ก็นำออกมาทีละก้อนผสมกับน้ำอบไทยเล็กน้อยจะทำให้ได้กลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว
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ปัจจุบันความนิยมการใช้แป้งร่ำของคนรุ่นใหม่ ในลักษณะของเครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอางลดน้อยลงมากเมื่อ
เครื่องหอมจากชาวตะวันตกถูกนำเข้ามาในสังคมไทย วิถีชีวิตคนเริ่มเดินไปตามวิถีคนสมัยใหม่เน้นความสะดวกเป็นหลัก ผู้คน
เปลี่ยนความนิยมจากการใช้แป้งร่ำที่เคยนำมาผัดหน้าให้นวลผ่องเปลี่ยนมาใช้แป้งฝุ่นแทน หรือแม้กระทั่งน้ำอบ น้ำปรุงที่คน
สมัยก่อนใช้พรมร่างกาย เสื้อผ้าหรือนำไปใส่บุหงาเพิ่มความงามอันเปรียบเสมือนน้ำหอมโบราณก็ค่อยๆ หายไป และแทนที่
ด้วยน้ำหอมจากต่างประเทศ ในอนาคตแป้งร่ำอาจกลายเป็นเพียงแค่สิ่งที่คอยเตือนความทรงจำให้ลูกหลานรู้ว่าครั้งหนึ่ง
บรรพบุรุษเราเคยมีการทำแป้งร่ำเป็นเครื่องสำอางพื้นบ้านใช้ในครัวเรือน ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับเรื่องราวในอดีตที่แป้งร่ำ
ไม่เพียงแต่จะเป็นเครื่องหอมที่คนในสมัยก่อนนิยมใช้กันในหน้าร้อนเท่านั้น แต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงภูมิ
ปัญญาชาติไทยได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ
1
กำยาน คือ ยางของต้นกำยานที่มีสีส้มอมน้ำตาล มีกลิ่นหอมหวาน ใช้เป็นส่วนผสมในการทำเครื่องหอมและมี
ประโยชน์ช่วยบำรุงหัวใจ
2
ดินสอพอง เป็นเครื่องยากลุ่มธาตุวัตถุที่มีการใช้ในชนชาติไทยมานานแล้วดังหลักฐานที่ปรากฏในตำราพระโอสถพระ
นารายณ์ คำว่า ดินสอพอง เป็นดินที่เนื้อส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นการผสมคำระหว่างคำว่า “สอ”
ซึ่งมาจากภาษาเขมรหมายถึง ขาว และ “พอง” ซึ่งเป็นลักษณะของดินชนิดนี้ที่มีลักษณะพิเศษคือ เมื่อสัมผัสน้ำจะพองและ
แตกตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอาน้ำมะนาวบีบใส่จะทำให้กรดจากน้ำมะนาวทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอน
เนตเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมีลักษณะเป็นฟองฟู แต่พอแห้งจะกลับสู่สภาพเดิม การนำดินสอพองจากธรรมชาติ
มาใช้จะต้องเผาให้สุกก่อน เรียกว่า การสะตุ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำให้ดินสอพองสะอาด มีขั้นตอนการทำคือ นำดินสอพองใส่
ลงในหม้อดินปิดฝาแล้วนำไปตั้งไฟจนดินสอพองร้อนระอุทั่วหม้อ
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QA-QM

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวน. ปร.ด. เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
ผู้จัดการคุณภาพ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
ระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับร่วม จากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (APLAC) และองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) โดยรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้มอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรในระบบคุณภาพของหน่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา (ผู้บริหารสูงสุด), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล (ผู้จัดการคุณภาพ), อ.ทรงพร
จึงมั่นคง (ผู้จัดการวิชาการ 1 ), น.ส.แวว คงศิลา (ผู้จัดการวิชาการ2 และผู้วิเคราะห์หลัก), น.ส.ทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ (ผู้วิเคราะห์รอง), และ
น.ส.เย็นฤดี ขันทะโข (เจ้าหน้าที่วิชาการ) (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขอขอบคุณ ดร.ลักษณา เจริญใจ อดีตผู้จัดการวิชาการ 1 ผู้ร่วมจัดทำ
ระบบคุณภาพ)
การได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มี
ความสามารถทางวิชาการเฉพาะ ผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการประกันคุณภาพผล
การทดสอบ และมีความสามารถในการจัดการระบบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดจนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการตรวจประเมินจาก
หน่วยงานรับรองเป็นระยะ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินจะเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งใช้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทั่วโลก
หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการจะทำการเผยแพร่บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งข้อมูลเพื่อการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการทดสอบ เป็นการส่งเสริมการบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง การดำเนินการธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพ
สินค้าอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ผ่านวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะน้ำบริโภค และน้ำแข็งในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผู้บริโภคต้องใช้บริโภคประจำวัน จึงต้องมีความปลอดภัย ไม่พบสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อร่างกาย และไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมา ห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำจึงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยจากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล
ประโยชน์ที่ได้รับ จากการนำมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025:2005 มาใช้ และการได้รับการรับรอง
1. ลูกค้ามีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในผลการทดสอบ เนื่องจากมีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ อย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ
3. เกิดการแข่งขันกันด้วยคุณภาพ จึงมีความเป็นธรรม
4. เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	
5. ส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานการทดสอบที่ดี
6. บุคลากรของห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานในการทำงาน และได้รับการยอมรับในทักษะและความสามารถ	
7. อำนวยประโยชน์และความสะดวกทางการค้าระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่วนแบ่ง
ทางการตลาด
8. ลดการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า
9. ได้รับการยอมรับให้เป็นหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม น้ำแข็ง ทั้งด้านกายภาพ เคมี และจุล
ชีววิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ โทร 045-353644
หรือที่เวปไซต์ www.phar.ubu.ac.th
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ลำนำอีสาน

โดย…หนุ่มลูกทุ่ง

พบกับ “ลำนำอีสาน” คอลัมน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วยการจารึกบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เพื่อให้คุณผู้อ่าน
ได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอีสาน พร้อมกับการทำความเข้าใจภาษาอีสานผ่านเนื้อเพลง โดยกระผม “หนุ่มลูกทุ่ง”
คนเดิมครับ
เพื่อต้อนรับ “ปัญญา เรณู ภาค2” ภาพยนต์ที่คุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้พากองถ่ายมาปักหลักถ่ายทำที่อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีของเราอีกครั้ง ฉบับนี้จึงขอนำเสนอผลงานเพลง “หนหวย” เพลงจังหวะสนุกสนานบรรเลง
ด้วยเครื่องดนตรีอีสาน ที่วง “หนหวย” ใช้ในการเข้าแข่งขันในงานประกวดวงดนตรีลูกทุ่งอีสานในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือก
วงดนตรีที่จะเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับประเทศ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคแรก
ถึงแม้ว่าในภาคสองจะมีทุนสร้างสูงและมีการดึงเอาดาราตลกชั้นนำเข้ามาเพิ่มสีสัน แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จด้าน
ยอดขาย รายได้ของ “ปัญญา เรณู 2” ไม่แตกต่างจากภาคแรก อย่างไรก็ตาม ภาพยนต์ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ คือ
การถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวอีสานผ่านความสดใสและน่ารักของเด็กๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี
พร่ำเพ้อเรื่องภาพยนต์มามาก กลับเข้าสู่เพลง “หนหวย” เพลงประกอบภาพยนต์ “ปัญญา เรณู 1” กันดีกว่าครับ
เพลง หนหวย (OST ปัญญา เรณู)
ศิลปิน ด.ช.โชติวัตร์ พลรัศมี
* หนหวยเด้ หนหวยเด้ หมุ่นเอ้เล้ บ่ค่อยเป็นท่า
เป็นหมอลำ กะหมอลำอนาถา บ่ค่อยเป็นท่า แต่ว่าเร้าใจ
** รอบนี้จัดให้สาวส่ำน้อย ดิ้นกันอย่าถอย เต้นให้สาแก่ใจ
ไปตามสเตป โชว์ให้เต็มสไตล์
มือพิณรูปหล่อ ออกมาโชว์ลวดลาย
เร็วๆ ไวๆ จัดไป อย่าให้เสีย
*** รอบนี้จัดให้ผู้ชายนะยะ เอาเลยนะจ๊ะ บ่ต้องเกรงใจไผ
เห็นเจ้าเซ็กซี่ เลยส่งหมอแคนแอวดีให้ไป
ฟ้าวแหน่หมอแคน เอ้าแจ่แล่นแจ่น รีบโชว์ลวดลาย
เร็วๆ ไวๆ จัดไปอย่าให้เสีย
**** รอบนี้สำหรับกรรมการ ถ้าผมแพ้กลับบ้าน งานสิเข้าผมได๋
ดีโตนผมหน่อย ท่านผู้มีน้ำใจ
จึงส่งมือโหวต ออกมาโชว์ลวดลาย
เร็วๆ ไวๆ จัดไป อย่าให้เสีย
(*, **, *, ***, ****)
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หนหวยเด้ : รำคาญจัง
หมุ่นเอ้เล้ : พังยับเยิน
กะ : ก็
บ่ค่อยเป็นท่า : ไม่เข้าท่า
สาวส่ำน้อย : สาววัยใส
แอว : เอว
ฟ้าวแหน่ : รีบหน่อย
แจ่แล่นแจ่น : เสียงแคน
งานสิเข้าผมได๋ : งานจะเข้าผมนา
ดีโตน : สงสาร

พบกันฉบับหน้าครับ
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แสงธรรมนำชีวิต

สิริสาโร

ทำทานให้ได้ผลเลิศ
การทำทานหมายถึง การให้เปล่า ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ ให้ด้วยความอยากที่จะให้คนอื่นเขาดีขึ้น ทานเป็นส่วนหนึ่งของ
บุญที่เราต้องสะสมด้วยตนเอง แหล่งของบุญเกิดได้จาก ทาน ศีล และภาวนา ทานนับเป็นฐานของศีลและภาวนา เพราะถ้า
จิตไม่รู้จักการเสียสละ หวังแต่จะได้อย่างเดียว ก็ย่อมรักษาศีลไม่สำเร็จ ภาวนาไม่ก้าวหน้า
การทำทานควรไม่บีบคั้น เบียดเบียนตนเอง ซึ่งทรัพย์สินที่เรามีอยู่หากบริหารจัดการให้เหมาะสมก็คงแบ่งเป็น 4 ส่วนได้ดังนี้
๑. ทรัพย์ที่เราใช้ชำระหนี้เก่า คือการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ ใช้ปฏิบัติบำรุงให้ท่านมีความสุข ทั้งด้าน
ข้าวปลาอาหาร ให้เงินทองใช้สอย รวมทั้งปฏิบัติตนให้ดี รักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
๒. ทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าหนี้ใหม่ คือเรามีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน หรือบำรุงดูแลคนในปกครองของเรา
๓. ทรัพย์ที่เราทิ้งเหว คือทรัพย์ส่วนที่เราใช้ในการกิน การอยู่ เป็นทรัพย์ที่ใช้แล้วหมดไป
๔. ทรัพย์ที่เราฝังไว้ คือส่วนที่เราใช้บริจาคทาน คือถ้าวิสัยของเรา หากไม่ถึงพระนิพพาน ทานจะเป็นเสบียงที่ทำให้เรา
อยู่ในสังสารวัฏได้อย่างไม่ลำบากนัก
แต่เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ เราต้องเลือกเนื้อนาบุญที่ดี เทียบได้กับการปลูกข้าว ถ้าหว่านข้าวบนพื้นหิน หรือ
กลางทะเล ข้าวก็ขึ้นไม่ได้ แต่หากหว่านข้าวในที่ดินดี น้ำดี ข้าวก็ขึ้นได้งอกงาม
การทำทานไม่จำเป็นต้องร่ำรวยจึงจะทำได้ เพราะนอกจากเราจะให้ทานด้วยวัตถุ สิ่งของ เราอาจทำทานอย่างอื่นเช่น
การออกแรงกาย การให้ความรู้ หรือการให้อภัย ซึ่งอภัยทานจัดเป็นทานขั้นสูงเพราะเป็นการตัดความโกรธที่เป็นกิเลส
ตัวสำคัญ
การทำทานนั้นก่อนให้ควรตั้งใจดี ขณะให้ทานให้เต็มใจทำ เมื่อให้ทานแล้วเลื่อมใส อิ่มใจ ปลื้มใจหากทำเช่นนี้ได้ ถือว่า
มีอานิสงส์เลิศทางทานบารมี
จิตใจที่มุ่งในทานโดยไม่เบียดเบียนตน เลือกเนื้อนาบุญที่ดี มีเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น ย่อมเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้เราก้าว
ไปสู่สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต
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มุมเรืร้่องสมุานยา
นไพร

อ.ภก.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อซูโดเอฟีดรีน (Pseudoephedrine)

เปลี่ยนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2
สวัสดีท่านผู้ติดตามคอลัมน์มุมร้านยาทุกท่านนะครับ คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้มีข่าวสารเกี่ยว
กับการนำยาไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งส่งผลให้การเข้าถึงยาของประชาชนลดลงซึ่งก็คือยา Pseudoephedrine นั่นเอง โดยปกติยา
นี้มักจะผสมกับยาแก้หวัดเช่น triprolidine เภสัชกรมักจะจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีอาการเป็นหวัดและคัดจมูก ซึ่งถือว่าเป็นยาที่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาอาการคัดจมูกได้ดีมาก จากปัญหาที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีแล้วเนื่องจากเกิดปัญหาการ
ลักลอบนำยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบของยา pseudoephedrine ไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดประเภท
amphetamine หรือเรารู้จักกันในชื่อของ ยาบ้า ได้แก่ amphetamine และ methamphetamine จึงทำให้มีการจำกัด
การใช้ pseudoephedrine เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ยา pseudoephedrine และยาสูตรผสมของยา
ดังกล่าวเป็นยาในกลุ่ม วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ซึ่งส่งผลให้มีการควบคุมการใช้มากขึ้นโดยการใช้ยานี้ต้อง
สั่งจ่ายโดยแพทย์และต้องจำกัดการใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น รวมทั้งการเบิกจ่ายยาต้องมีการทำบัญชีและรายงานอย่างรัดกุม
ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันจึงหันมาใช้ phenylephrine ทดแทน แม้ว่าประสิทธิภาพในแง่ของการรักษาอาการคัดจมูกจะไม่ดีมาก
นัก ต่อไปเราก็มาดูกันนะครับว่ายาทั้งสองตัวนี้มีรายละเอียดและส่วนที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
Phenylephrine และ Pseudoephedrine เป็นยาที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวผ่านการกระตุ้นแอลฟ่าอะดรีเนอจิครี
เซปเตอร์ซึ่งอาการคัดจมูกเกิดจากเส้นเลือดฝอยนั้นมีการขยายตัวทำให้ของเหลวภายในหลอดเลือดออกไปคั่งตามเนื้อเยื่อเป็น
ผลให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นบวมปิดกั้นทางเดินหายใจในโพรงจมูก ทำให้หายใจไม่สะดวก กลไกของการออกฤทธิ์ทั้งสองตัวไม่
เหมือนกันในแง่ที่ phenylephrine นั้นออกฤทธิ์ต่อรีเซปเตอร์โดยตรงขณะที่ pseudoephredrine นั้นไปกระตุ้นการหลั่ง
norepinephrine บริเวณปลายประสาทเพื่อไปกระตุ้นรีเซปเตอร์อีกทีหนึ่ง ในส่วนของการดูดซึมผ่านทางเดินอาหารของ
phenylephrine ไม่ ค่ อ ยดี นั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ pseudoephredrine รวมทั้ ง ระยะเวลาการออกฤทธิ์ ข อง
phenylephrine สั้นกว่า pseudoephedrine ทำให้ต้องทานยาถี่กว่า phenylephrine จึงนิยมนำมาทำเป็นยาใช้เฉพาะที่
เช่น ย่าพ่นจมูกมากกว่าที่จะทำเป็นยารับประทาน ในแง่ของผลข้างเคียง phenylephrine มีผลการกระตุ้นสมอง การเต้น
ของหัวใจ การเพิ่มความดันโลหิต น้อยกว่า pseudoephedrine เพราะโครงสร้างมีความจำเพาะต่อรีเซปเตอร์ต่อหลอดเลือด
อย่างเดียว โอกาสทำให้ง่วงก็มีน้อยมากเพราะตัวมันเองไม่มีผลกดประสาทและยังไม่เข้าสมองอีกด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้จะดู
เหมือนว่า phenylephrine จะมีประสิทธิภาพในแง่ของการรักษาอาการคัดจมูกที่ด้อยกว่า pseudoephredrine แต่จาก
หลายๆ การศึกษาก็พบว่า pseudoephedrine เองก็ไม่ได้มีประสิทธิผลมากมายอะไร การใช้ยานี้แบบหลาย ๆ ครั้งพบว่าค่า
คะแนนของอาการคัดจมูก (subjective symptoms score) ต่างจากยาหลอกเพียง 4% เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่น ๆ ที่
ช่วยลดอาการคัดจมูกได้เป็นอย่างดีเช่นการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ควรกังวลในการใช้ยากลุ่มนี้อีกต่อไปนะ
ครับ สำหรับฉบับนี้ผู้อ่านคงได้ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับยาทั้งสองตัวนี้ ซึ่งเอาไว้พบกันในฉบับต่อไป...ขอบคุณทุกท่านที่
ติดตามและอ่านมาจนจบครับ
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ข่าวอาจารย์และบุคลากร

ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์
Ph.D. Plant Physiology
จาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัด กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
Ph.D. Pharmaceutical Sciences
จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
สังกัด กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

อ.ภญ.ศิศิรา ดอนสมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สังกัด กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

อ.ภญ.เด่นใจ บัวทุม
เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สังกัด กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
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ข่าวประชาสัมพันธ์
- กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียน
เชิญผู้สนใจผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางการควบคุมมาตรฐานการผลิตและประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ” ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย
PH 306 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-353632 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://
www.phar.ubu.ac.th
- กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ “เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แก
รนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-353632 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://
www.phar.ubu.ac.th
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2555 (รอบที่ 2) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2555 – 30 เมษายน 2555 ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ ระดับปริญญาโท
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Master of Pharmacy Program in Pharmaceutical and Natural Products ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products ภาคปกติ จำนวน
รับ 5 คน
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Master of Science Program in Health Service Management ภาคปกติ จำนวนรับ 15 คน
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences ภาคปกติ จำนวนรับ 3 คน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุณีรัตน์ เฮ้าทา งานบัณฑิตศึกษา โทร. 045-353625 หรือดูราย
ละเอียดได้ที่ http://www.phar.ubu.ac.th
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รอบรั้วเขียวมะกอก

มกราคม – เมษายน 2555
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ในงานประชุม The 4th Annual Northeast
Pharmacy Research Conference 2012 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนัก
ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 61 คน
เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2555 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนคณะเภสัช
ศาสตร์ นำโดย ดร.กุสุมา จิตแสง ดร.บัญชา ยิ่งงาม คุณวิรัตน์ จันทร์ตรี และนัก
ศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 18 คน ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ณ
โรงเรี ย นตำรวจตระเวนชายแดนบ้ า นหนองใหญ่ หมู่ ที่ 8 ตำบลรุ ง อำเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินงานภาย
ใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนอง
โปร่งใหญ่” ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อันเป็นหนึ่งในโครงการย่อย
ของโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ทุรกันดาร การจัดกิจกรรมครอบคลุมการดำเนินงานทั้งสิ้น 3 ปี (2555-2557) ในปีนี้มีกำหนดการลงพื้น
ที่เพื่อจัดกิจกรรม 3 ครั้ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการลงศึกษาพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นเป็นการบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดสวนสมุนไพรในโรงเรียน โดยเลือกสมุนไพรที่
มีหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนในด้านฤทธิ์และผลข้างเคียง สามารถใช้เป็นยารักษาอาการเจ็บ
ป่วยเบื้องต้น และใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้ ร่วมกับการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นไว้ให้นักเรียนและชุมชนได้ศึกษา ในครั้งนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้
ออกแบบ ปรับปรุงสวนสมุนไพร ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนและชุมชน สรุปข้อมูลพร้อมแผนการจัดกิจกรรมเสนอต่อโรงเรียนและชุมชน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งที่
2/2555 ต่อไป
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 คณะ
เภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเภสัชกร
ชุมชนเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 3
ชั้น 6 ตึก 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุ บ ลราชธานี เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการ
บริบาลเชิงเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และพัฒนาศักยภาพให้เภสัชกรชุมชนสำหรับดำเนินโครงการการจัดการด้านยา (Medication therapy
management) ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรในร้านยาคุณภาพจังหวัดอุบลราชธานี มีการฟื้นฟูความรู้ ทักษะด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ออกอากาศรายการ “คนดีมีจริง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 เวลา
15.30 น. ซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดปี 2555 จัดทำขึ้นจากโครงการ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) กระทรวงยุติธรรม” ภายใต้โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มรับรับราชการ เมื่อ 1 เมษายน 2539 ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี
2554 และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นสายวิชาการ ระดับคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี 2554 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางนารี แก้ววงษา พนักงานประจำห้องทดลอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
(ครุฑทองคำ) จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มี
อาจารย์ และบุคลากร ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และของประเทศ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ต้อนรับคณะเภสัชกรจากมูลนิธิเภสัชกรอุบลและชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี
เพื่อมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงิน
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
คณะเภสั ช ศาสตร์ ไ ด้ ร่ ว มเดิ น ทางไปทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี ณ วั ด ป่ า บ้ า นป่ า โมง
ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
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การบริก ารวิชาการแก่ชุมชน

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี

ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
สุขภาพปลอดภัย ไว้ใจเภสัช ม.อุบล”

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนดังต่อไปนี้
หน่ ว ยวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ ำ ได้ รั บ การรั บ
ห้องปฏิบัติการ
รอง ISO17025:2005
คณะเภสัชศาสตร์ บริ
การตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง
ศู
น
คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้คย์ำปรึ
กษาทางวิชาการด้านการผลิตยา
และเครื่องสำอางแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ

ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้
(www.phargarden.com)

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.

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
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ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 55/2533
ไปรษณีย์โทรเลข วารินชำราบ

