
รอบรั้วเขียวมะกอก

สาส์นสาระ

 - Kombiglyze®XR 

 - ฟักข้าว (Gac) 

 - ระบบนำส่งยาทางปากในการรักษาโรคจิตเภท  
    (Oral drug delivery in Schizophrenia) 

QA-KM

ลำนำอีสาน

สรรหามาเล่า

แสงธรรมนำชีวิต

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

มุมร้านยาม.ทราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอาจารย์และบุคลากร



 เมือ่วนัที ่22-23 มกราคม 2554 ทีผ่า่นมา คณะเภสชัศาสตร ์ 
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์และ
ตัวบ่งชี้ใหม่ของสกอ.และสมศ. และการบูรณาการเข้าสู่งานประจำ   
ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นใหม่ของ สกอ.และ สมศ.  มีการวางแผนเพื่อการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพ และสามารถบูรณาการระบบประกัน
คุณภาพเข้าสู่งานประจำ โดยมี ดร.สุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว 
 เมือ่วนัที ่26-28 มกราคม 2554 ทีผ่า่นมา กลุม่งานเภสชักรรม 
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์[เอมอจัฉรา วรสาร, วรศิรา จนิาทองไทย] 
ร่วมกับ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี [พีรวัฒน์ จินาทองไทย] ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ
ผลงานทางวชิาการ ในการประชมุวชิาการ Cardiac Network Forum   
ครัง้ที ่3 : Pot puri เครือข่ายหัวใจสู่ชุมชน จัดโดยเครือข่ายการดูแล
โรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับรางวัลจากการนำเสนอผล
งานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมติดตามผู้ป่วยและ
บันทึกความต่อเนื่องทางยางานบริบาล เภสัชกรรม ณ ห้องผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานเภสัชกรรม, โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์” ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย 
 เมือ่ วนัที ่12-13 กมุภาพนัธ ์2554 ทีผ่า่นมา คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน ครั้งที่ 3 (The 3rd Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference 2011 “Integrated Pharmacy:   
From Research to Practice”) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง   
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับ
เกียรติจากนายกสภาเภสัชกรรม รศ.ดร.ธิดา นิงสานนท์ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยคณบดี คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะเภสัช
ศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน ทั้งนี้มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการจำนวนมาก 

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวชิา
การ ประจำปีงบประมาณ 2554 เรื่อง “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร :   
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย” ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดการ
สร้างเสริมสุขภาพ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่   
1-6 ของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็น  
การเตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา  
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วยซุ้มให้  
ความรู้ด้านยาและสุขภาพและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างดีจากครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา คณาจารย์และ  
นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 
จำนวน 65 คน ได้ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ  
แกนนำนักศึกษาโดยใช้วงจรการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี 
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผศ.ดร.ปรชีา บญุจงู ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มใหก้ารตอ้นรบั 
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตร
เทคนิคเภสัชกรรมชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน จากภาควิชาเทคนิค
เภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   
ได้มาศึกษาดูงาน ณ งานปฎิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 
รวมถึงการเตรียมเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเตรียมยา 

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ได้ประกาศผลประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2554 ซึ่งหนังสือเรื่อง 
พืชพิษ-สัตว์พิษ ของ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล สังกัดกลุ่มวิชา
เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดพิมพ์โดย บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภท หนังสือสารคดี จากการประกวดในครั้งนี้ด้วย 
 เมื่อ วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน   
10 คน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 
เรื่อง “องค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การทำงาน” ณ โรงแรม บี พี 
สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์มีการพัฒนาองค์ความรู้ มีความสามัคคี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีความสุขและ  
มีประสิทธิภาพ ทั้งยังรับทราบแผนการดำเนินงานในองค์รวม   
ในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จากการนำเสนอ “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์   
(E-meeting)” ในกิจกรรม Show and Share ด้วย 
 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัด
โครงการ “การพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกัน   
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2554” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทีมงานที่มี
คุณภาพ เพื่อองค์กรสู่ความป็นเลิศ” ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายจาก
วิทยากร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานและประทับใจของอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาชีวเภสัช
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ 
“การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ทั้งยังเป็นเวทีวิชาการที่เปิดโอกาสให้เภสัชกรได้เผยแพร่ผลงานวิชา
ทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สามารถ
นำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
ประชุมวิชาการครั้งกว่า 100 คน 
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ
ประชุมวิชาการ “เภสัชบำบัดขั้นสูง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบแก่เภสัชกร ให้สอดคล้องกับการ
บริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาความ
สามารถในการบูรณาการองค์ความรู้หลายประการและประสบการณ์ 
วางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา   
เพื่อประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสภาวะโรคต่อไป และมีผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน 
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิเภสัชกรอุบล ได้เดิน
ทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 
10 ทุน เป็นเงิน 136,000 บาท และเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 
12,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 148,000 บาท ในโอกาสนี้ 
อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับทุน   
ร่วมให้การต้อนรับ 
 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาเภสัชเคมี
และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง 
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เจา้หนา้ที ่อบต. เจา้หนา้ทีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุ ในจงัหวดัอบุลราชธาน ี
และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  มีความรู้ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถเลือกใช้
และแนะนำการใช้ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นการเปิดบทบาท
หน้าที่ด้านการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ ในด้านที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
วิชาการครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 คน 
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�สารเภสัชศาสตร์

	 คณะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์	 ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี		

เป็นองค์กรแห่งความรู้ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	 มุ่งผลิตบัณฑิตที่

พึงประสงค์ของสังคมไทย	 สร้างงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล	

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและนานาชาติ		

เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน	 ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ	

และเอกชน	









 1. ผลิตบัณฑิตที่ มี ความรู้ คู่ คุณธรรมเป็นบัณฑิตที่	

พึงประสงค์ของสังคมไทย	

 2.		สร้างงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย

ประยุกต์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนและ

ประเทศ	 ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วย

งานต่างๆ	ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	

 3.	 พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งความรู้	 ให้บริการวิชาการ	

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น	เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

 4.	 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	

 5.	 อนุ รั กษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม		

สร้างสำนึกเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

ของภูมิภาค	

	 สวัสดีค่ะ......ห่างหายจากผู้อ่านไปนานเลยนะคะ	 สำหรับ

สารเภสัชศาสตร์ฉบับที่	 15	 สืบเนื่องจากกิจกรรมภายในและภาย

นอกคณะฯ	 ที่ค่อนข้างจะมากสักหน่อยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่

ผ่ านมา	 อย่างไรก็ตาม	 มาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะ	 หวังว่า	

ผู้อ่านทุกท่านยังรอติดตามสารเภสัชฯ	ของเราอยู่	

	 สำหรับตอนนี้...สารเภสัชศาสตร์ฉบับที่	 15	 รอบเดือน	

มกราคม–เมษายน	 2554	 ก็พร้อมที่จะออกสู่สายตาผู้อ่านทุกท่าน

แล้วค่ะ	 เพื่อให้คุ้มกับที่หลายท่านรอคอย	 ฉบับนี้เราจึงเตรียม

พร้อมทั้งสาระทางวิชาการ	 และเรื่องราว	 ข่าวสารที่น่าสนใจ	

ให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะ	

	 ท่านผู้อ่านคะ	 ในหลายๆ	 เดือนที่ผ่านมา	 ทุกท่านคงได้รับ

ข่าวภัยพิบัติหลายๆ	 พื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ	 นำมาซึ่งความ

สูญเสียอย่างมหาศาล	ทางกองบรรณาธิการสารเภสัชศาสตร์จึงขอ

แสดงความเสียใจกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ	 และร่วมขอเป็น

กำลังใจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว	 รวมทั้งขอพรให้ผู้อ่านทุก

ท่านประสบแต่สิ่งที่ดีๆ	ร่วมกันดูแลโลกใบนี้	และดูแลเพื่อนมนุษย์

ด้วยกันด้วยนะคะ	



แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ...	

นิภาพร เมืองจันทร ์

บทบรรณาธิการวสิัยทัศน์

สารบัญ

ผศ.ดร.ชุตินันท์		ประสิทธิ์ภูริปรีชา		

ดร.ฐิติเดช	ลือตระกูล	

นิภาพร		เมืองจันทร์		

ดร.ศิริมา		สุวรรณกูฏ	จันต๊ะมา	

ทรงพร		จึงมั่นคง	

ดร.ทวีศักดิ์		จึงวัฒนตระกูล	

วันนิศา		ดงใต้	

ดร.จรรยา		อินทรหนองไผ่	

วุฒิพงศ์		จันทร์พันธ์	

สุณีรัตน์		เฮ้าทา	

อนุพร		โคตรเมือง	

ธัญญลักษณ์		ทิวัตถ์กุลภรณ์		

ที่ปรึกษา 

 
บรรณาธิการ  

กองบรรณาธิการ 

พันธกิจ

รอบรั้วเขียวมะกอก 

สาส์นสาระ 

 -Kombiglyze®XR

	 -	ฟักข้าว	(Gac)	

	 -	ระบบนำส่งยาทางปากในการรักษาโรคจิตเภท		
 (Oral	drug	delivery	in	Schizophrenia)	

QA-KM 

นานาสาระเรื่องสมุนไพร 

ลำนำอีสาน 

แสงธรรมนำชีวิต 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 

มุมร้านยา ม.ทราย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวอาจารย์และบุคลากร 
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� สารเภสัชศาสตร์

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, ปร.ด. (สรีรวิทยา) 

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์		คณะเภสัชศาสตร์		มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

KombiglyzeXR

เอกสารอ้างอิง 
Cobble	M.	DPP-4	inhibitor:	a	new	therapeutic	class	for	the	treatment	of	type	2	diabetes.	J	Fam	Pract	2009;	58(10).		
	 Available	at:	URL	http://www.jfponline.com/supplements_cme.asp.	Accessed:	February	21,	2011.	
Fura	A,	Khanna	A,	Vyas	V,	et	al.	Phamacokinetics	of	the	dipeptidyl	peptidase	4	inhibitor	saxagliptin	in	rats,	dogs,	and		
	 monkeys	and	clinical	projections.		Drug	Met	Dispos	2009.	37(6):	1164-71.	
Jadzinsky	M,	Pfützner	A,	Paz-Pacheco	E,	et	al.		Saxagliptin	given	in	combination	with	metformin	as	initial	therapy	improves		
	 glycaemic	control	in	patients	with	type	2	diabetes	compared	with	either	monotherapy:	a	randomized	controlled	trial.			 	
	 Diabetes	Obes	Metab	2009;	11(6):	611-22.	
Kombiglyze	XR.		Available	at:	URL	http://www.drugs.com/kombiglyze-XR.html.		Accessed:	February	21,	2011.	
Regional	drug	and	therapeutics	centre	new	drug	evaluation:	saxagliptin.		Available	at:	URL	http://www.nyrdtc.nhs.uk/	
	 publications/new_drug_eva.hp.		Accessed:	February	21,	2011.	

 KombiglyzeXR	 เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดสำหรับ	

โรคเบาหวานชนิดที่	 2	ตัวใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ

อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายน	 พ.ศ.	

2553	 ประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญ	 2	 ชนิดคือ	 saxagliptin	 และ	

metformin	 hydrochloride	 รวมกันในรูปแบบยาเม็ดเคลือบ

ฟิล์มออกฤทธิ์เนิ่น	 (extended	 release	 tablet)	 มี	 3	 ขนาดคือ	

saxagliptin/metformin	 hydrochloride	 ในขนาด	 5/500,		

5/1000	และ,	2.5/1000	mg	ตามลำดับ	ขนาดยาที่ใช้จะแตกต่าง

กั น ไ ป ในแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ ง ขึ้ น กั บ ขน าดย า	 me t f o rm i n	

hydrochloride	 เดิมที่ใช้อยู่	 โดยปกติจะเริ่มที่	 metformin	

hydrochloride	 ในขนาดเท่าเดิม	 ให้ยาวันละครั้งพร้อมอาหาร

เย็น	 แล้วค่อยปรับขนาดยาเพื่อลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากการเปลี่ยน	 prompt	 release	 เป็น	 extended	

r e l e a s e	 ข น า ด ย า สู ง สุ ด ใ น	 1	 วั น ที่ แ น ะ น ำ ใ ห้ ใ ช้ ใ น

KombiglyzeXR	 คือ	 saxagliptin	 5	 mg	 และ	 metformin	

hydrochloride	2000	mg	แต่ถ้าต้องใช้ร่วมกับยาที่เป็น	 strong	

CYP3A4/5	inhibitor	ขนาดยา	KombiglyzeXR	ที่ใช้จะถูกจำกัด

ที่ขนาดของ	 saxagliptin	 คือ	 2.5	mg	 กลไกการออกฤทธิ์ของ	

KombiglyzeXR	 เป็นกลไกการออกฤทธิ์ของยาเดี่ยวแต่ละตัว		

โดยยา	metformin	hydrochloride	 เป็นยาในกลุ่ม	 biguanide	

ออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร	 โดยลดการ

สร้างกลูโคสจากตับ	 เพิ่มความไวของ	 insulin	 receptor	 ที่

เนื้อเยื่อส่วนปลาย	 และลดการดูดซึมน้ำตาลที่ลำไส้	 ส่วน	

saxagliptin	 ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้	 เป็นผลมาจากการที่	

saxagl ipt in	 ซึ่ งจัดเป็นยาในกลุ่ม	 competit ive	 DPP4	

(dipeptidyl	 peptidase	 4)	 inhibitor	 ไปยับยั้งการทำงานของ	

DDP4	 ซึ่งมีฤทธิ์สลาย	 glucose	 dependent	 insulinotropic	

polypeptide	 (GIP)	 และ	 glucagon-like	 peptide-1	 (GLP-1)	

ส่งผลให้ระดับของ	 GIP	 ซึ่งจัดเป็น	 incretin	 hormone	 ที่มีฤทธิ์

กระตุ้นการหลั่ง	insulin	จาก	beta	cell	ในตับอ่อน	และ	GLP-1	

ซึ่งมีฤทธิ์กดการทำงานของ	 glucagon	 ส่งผลให้ลดการสร้าง	

glucose	จากตับ	 เพิ่มขึ้น	 ในภาวะปกติ	GIP	และ	GLP-1	จะถูก

ทำลายอย่ างรวดเร็ วจากเอนไซม์ดั งกล่ าว	 ดั งนั้ นการให้	

saxagliptin	 จะทำให้	 GIP	 และ	GLP-1	 	 ออกฤทธิ์ได้นาน	ทำให้

การหลั่ง	 insulin	 ได้มากขึ้นและลดการสร้างน้ำตาลจากตับ	 ตาม

ลำดับ	

 KombiglyzeXR	 ดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร	 ส่วน

คุณสมบัติทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์อื่นๆ	 ของ	

KombiglyzeXR	 จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของยาเดี่ยวแต่ละตัว	

และยังไม่มีการศึกษาถึงการกระจายตัวของ	 extended	 release	

metformin	 hydrochloride	 ยังไม่มีการศึกษาถึงความเป็นพิษ

ของ	 KombiglyzeXR	 ในสัตว์ทดลองรวมถึงคุณสมบัติการเป็น	

carcinogen,	mutagen	 และผลต่อระบบสืบพันธุ์ว่าแตกต่างไป

จากยาเดี่ยวหรือไม่	 เช่นเดียวกันยังไม่ ได้มีการศึกษาด้าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ	 KombiglyzeXR	 ข้อมูล

ต่างๆได้จากการศึกษาจากการให้ยาเดี่ยวทั้งสองชนิดร่วมกัน	 ข้อ

จำกัดของการใช้	 KombiglyzeXR	 คือ	 ไม่สามารถใช้ในโรคเบา

หวานชนิดที่	1	หรือโรคเบาหวานที่มีภาวะ	ketoacidosis	และยัง

ไม่มีการศึกษาการใช้	KombiglyzeXR	ร่วมกับ	insulin

สาส์นสาระ



�สารเภสัชศาสตร์

ฟักข้าว(Gac)
ผศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์, วท.ด.  

สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

เอกสารอ้างอิง 
[1]		สำนักงานข้อมูลสมุนไพร	สมุนไพรไม้พื้นบ้าน	กรุงเทพ	:	บริษัทประชาชน	จำกัด	:	2542		
[2]		Burke	,	D.S.,	Smidt,	C.R.,	Vuong,	L.T.	2005.	Current	Topics	in	Nutraceutical	Res.	3,	259.			
[3]		Kawamura,	N.,		Watanabe,	H.,	Oshio,	H.	1988.	Phytochemistry	27,	3585.		
[4]		Ng,	T.B.,	Li,	W.W.,	Yeung,	H.W.1986	J	of	Ethnopharmacol.	18,	55.	
[5]		Wong,	R.	C.H,	Fong,	W.P.,	Ng,	T.	B.		2004.		Peptides	25,	163.	
[6]		Tien	,	P.G.,	Kayama,	F.,	Konishi,	F.,	et	al.	2005.	Int.	J.	Oncol.	26,	881.	
[7]		Tsoi,	A.Y.K.,	Tzi,	B.N.,	Wing,	P.F.	1986.	J	of	Ethnopharmacol.	18,	55.	

	 ฟักข้าวเป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยนิยมบริโภคยอดอ่อนและ

ผลอ่อน	หลายส่วนใช้ป็นสมุนไพรในตำรายาไทย	ปัจจุบันฟักข้าวมี

ผู้สนใจศึกษาในฤทธิ์ต้านมะเร็ง	 ต้านอนุมูลอิสระ	 และมีการนำไป

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอาง		

 ชื่อวิทยาศาสตร์

 Momordica cochinchinensis	(Lour.)	Spreng.	

 ลักษณะของพืช 

 เปน็ไมใ้นวงศแ์ตงกวา	 (Cucurbitaceae)	 ไมล้ม้ลกุเลือ้ยพนั	

	มีมือเกาะ	ขอบใบเว้าเป็นแฉก	ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น	กลีบดอก

สีขาวนวล	 ตรงกลางม่วงเข้ม	 ผลเป็นแบบผลสด	 รูปขอบขนาน		

กว้าง	 5-7	 ซม.	 ยาว	 10-15	 ซม.	 ผิวมีหนามสั้น	 ผลอ่อนสีเขียว		

ผลสุกเป็นสีส้มแดง	 เมล็ดรูปไข่จำนวนมาก	 สีดำ	 มีเยื่อหุ้มเมล็ด	

สีแดง	

 สรรพคุณ 

	 ราก	 ถอนพิษทั้ งปวง	 ดับพิษไข้ทั้ งปวง	 แก้ผมร่ วง		

ใช้สระผมแทนสบู่	 เมล็ด	 แก้หูด	 ฝี	 แก้ไอ	 ใบ	 แก้พิษอักเสบ	 ปิดฝี	

แก้ไข้ตัวร้อน	ไม่ระบุส่วน	ยาบำรุง	ถอนพิษทั้งปวง	[1]	

 องค์ประกอบทางเคมี 

	 ผลสุกพบสารไลโคปีนส์	 (lycopene)	 และเบตาแคโรทีนส์	

( - c a r o t e n e s )	 ป ริ ม าณสู ง ม า ก	 [ 2 ]	 ใ น ร า กพบส า ร	

จำพวกซาโปนิน	 (saponins)	 [3]	 เถาพบสารจำพวกสเตอริล	 ไกล

โคซายด์	 (steryl	 glycosides)	 [4]	 เมล็ดพบสารจำพวกเปปไตด์	

(peptides)	[5]		

 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

	 เปปไตด์จากเมล็ดมีฤทธิ์เป็น	 trypsin	 inhibitor	 [5]	

โปรตีนจากการสกัดผลด้วยน้ำ	 มีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเซลล์

มะเร็งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง	 [6]	 มีฤทธิ์ต้านอนมูล

อิสระ	[7]

สาส์นสาระ
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ระบบนำส่งยาทางปากในการรักษาโรคจิตเภท
(OraldrugdeliveryinSchizophrenia)

ภก.ทวนธน บุญลือ, ภ.บ. 

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ	คณะเภสัชศาสตร์		

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	

 โรคจติเภท	(Schizophrenia)	มอีบุตักิารณป์ระมาณรอ้ยละ

0.5-1	 ในประชากรทั่วไป	 พบในเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน		

ผู้ป่วยโรคจิตเภทจะมีความผิดปกติทางความคิด	 อารมณ์และ

พฤติกรรม	 โดยที่ไม่มีโรคทางกาย	 โรคทางสมองหรือพิษจากยาที่

เป็นสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มมีอาการ

ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น	 และมีอาการเรื้อรัง	 การรักษา

โรคจิตเภทประกอบด้วยการใช้ยา	 (Medications)	 การรักษาด้วย

ไฟฟ้า	 (Electroconvulsive	 therapy)	 การรักษาด้านจิตสังคม	

(Psychotherapy)	 โดยการรักษาจะแบ่งเป็น	 3	 ระยะ	 คือ	 ระยะ

เริ่มมีอาการ	 ระยะอาการทุเลา	 และระยะอาการคงที่	 การรักษา

โรคจิตเภทด้วยยา	 ในปัจจุบันจะมีผู้ป่วยโรคจิตเภทเพียงส่วนน้อย

ที่รักษาแล้วหายขาด	 ส่วนใหญ่เมื่อรักษาหายแล้วยังมีโอกาสกลับ

มาเป็นใหม่ได้	 ดังนั้นผู้ป่วยโรคจิตเภทส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่ป่วย

มีอาการหลายครั้งจึงจำเป็นต้องได้รับการบำบัดอย่างต่อเนื่อง

ระยะยาว	 เพื่อช่วยให้เกิดความร่วมมือในการใช้ยาและสะดวกใน

การบริหารยา	 เภสัชกรจึงควรรู้จักระบบนำส่งยาทางปาก	

แบบต่างๆ	 ในยารักษาโรคจิตเภทซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคจิตเภท	

	 ยาที่ใช้ในการรักษาโรคจิตเภทสามารถแบ่งออกเป็น		

2	 กลุ่ม	 คือ	 ยารักษาโรคจิตกลุ่มเก่า	 (typical	 antipsychotics)	

ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง	D
2
	receptor	ในระบบประสาทส่วนกลางเป็นหลัก	

ซึ่งมีผลข้างเคียงมากโดยเฉพาะ	 extrapyramidal	 symptoms	

(EPS)	 ยารักษาโรคจิตกลุ่มเก่าแบ่งออกเป็นยาที่มีความแรงสูง	

(high-potency)	 และยาที่มีความแรงต่ำ	 (low-potency)	 โดยดู

จากความสามารถในการยับยั้ง	 D
2
	 receptor	 และการเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์	 ยารักษาโรคจิตกลุ่มเก่ามีประสิทธิภาพดีในการ

รักษาอาการด้านบวกอย่างเดียวเท่านั้น	 ตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้

ได้ แก่	 ha loper idol ,	 f luphenaz ine ,	 th ioth ixene,	

chlorpromazine	 และ	 thioridazine	 	 และยารักษาโรคจิตกลุ่ม

ใหม่	 (atypical	 antipsychotics)	 ยาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ยับยั้ง	

postsynaptic	5-HT
2A
	และ	D

2
	receptor	ทำให้เกิด	EPS	ได้น้อย	

ไม่มีผลต่อ	 serum	 prolactin	 มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย

จิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาอื่น	 และมีประสิทธิภาพดีในการ

รักษาทั้งอาการด้านบวกและด้านลบ	 ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ได้แก่	

clozapine,	 r isperidone,	 olanzapine,	 quetiapine,	

ziprasidone,	 paliperidone,	 iloperidone,	 lurasidone	 และ	

aripiprazole	 การพัฒนาระบบนำส่งยาทางปากที่ใช้รักษา

โรคจิตเภทมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง	 เช่น	 เพื่อทำให้ยาออกฤทธิ์

นานขึ้น	 ควบคุมอาการได้ดีขึ้น	 เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของ	

ผู้ป่วย	 ลดการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาในขนาดสูงได้	 และ	

ผู้ป่วยสามารถทนต่อยา	 การพัฒนาระบบนำส่งยาทางปากจำเป็น

ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทางเคมีของยา	 คุณสมบัติทางเภสัช

จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาด้วยเสมอ	 ระบบนำส่งยา

ทางปากสำหรับยาที่ใช้รักษาโรคจิตเภทที่มีการใช้ในปัจจุบันมี

หลายแบบ	 เช่น	 oral	 disintegrating	 tablets,	 osmotic-

controlled	 release	 oral	 delivery	 system,	membrane	

controlled,	matrix	controlled		

	 ระบบนำส่งยาแบบ	 Oral	 disintegrating	 tablets		

ซึ่งยาที่ ใช้ระบบนี้ ได้แก่	 Clozapine,	 Olanzapine	 ODT,	

Risperidone	 Quicklet,	 	 Aripiprazole	 DiscMelt	 ซึ่งมีความ

สะดวกในการรับประทานยาเนื่องจากไม่ต้องกลืนเม็ดยา		

การกลืนยาไม่ต้องใช้น้ำจึงสะดวกในการพกพา	 สามารถกลบ

รสชาติที่ไม่ดีของยาได้	 นอกจากนี้อาจมีการดูดซึมบางส่วนที่ปาก	

หลอดอาหาร	 ทำให้เพิ่มชีวประสิทธิผลของยาและทำให้ยาออก

ฤทธิ์ได้เร็วขึ้น	 หลักการของระบบนำส่งยาแบบนี้คือทำให้ยามี	

รูพรุนและเมื่อสัมผัสกับน้ำลายยาสามารถแตกตัวและละลายได้

สาส์นสาระ
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อย่างรวดเร็ว	 ทำให้มีชื่อเรียกหลายแบบ	 เช่น	 orodispersible	

tablets,	mouth	dissolving	tablets,	porous	tablet	สำหรับ

การรับประทานยาในรูปแบบที่เป็น	Oral	disintegrating	tablets	

โดยนำยาออกจาก	 blister	 โดยการลอกออกด้านหลังของ

กระดาษฟอยล์	(ห้ามกดเข้าไปจากด้านบนของกระดาษฟอยล์)	นำ

เม็ดยาวางบนลิ้นทันทีหลังจากหยิบออกมาจากแผงยา	 เม็ดยา

สามารถละลายได้อย่างรวดเร็วในน้ำลายจากนั้นกลืนยาลงไปโดย

จะดื่มน้ำตามหรือไม่ก็ได้	 	ดังรูป	นอกจากนี้	ควรหลีกเลี่ยงการหัก

แบ่ง	บด	เคี้ยวหรือทำให้เม็ดยาแตกด้วย	

	 ระบบนำส่งยาแบบ	Matrix	diffusion	controlled	drug	

เอกสารอ้างอิง 
1.	ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยและกรมสุขภาพจิต.	แนวทางการรักษาโรคจิตเภท.	ใน	แนวทางการรักษาโรคทางจิตเวช.		
	 กรุงเทพมหานคร	:โรงพิมพ์บียอนด์	เอ็นเทอร์ไฟรซ์	จำกัด,	2544;	67-90	
2.	Goel	H,	Rai	P,	Rana	V,	Tiwary	AK.	Orally	Disintegrating	Systems:	Innovations	in	Formulation	and	Technology.	Recent	pat		
	 drug	deliv	formul	2008,	2,	258-274	
3.	Pandit	JK,	Singh	S	and	Muthu	MS.	Controlled	release	formulation	in	neurology	practice.	Ann	Indian	Acad	Neurol	2006;9:207-16	
4.	Remington	G,	Kapur	S.	Antipsychotic	Dosing:	How	Much	but	also	How	Often?	Schizophr	Bull	2010	Sep;36(5):900-3	
5.	Invega	[package	insert].	Titusville,	NJ:	Janssen;	2007.	
6.	Risperdal	[package	insert].	Titusville,	NJ:	Janssen;	2005.	
7.	Seroquel	XR	[package	insert].	Wilmington,	DE:	AstraZeneca;	2007.	

delivery	 system	 (OROS)	 ยาที่ใช้ระบบนำส่งยาแบบนี้คือ	

P a l i p e r i d o n e	 O RO S	 ซึ่ ง มี ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก คื อ		

เม็ดแกน	 เยื่อเลือกผ่าน	 และช่องเปิด	 โดยยาจะถูกเก็บอยู่ในเม็ด

แกนซึ่งมีสารที่ดูดน้ำได้และห่อหุ้มด้วยเยื่อเลือกผ่านที่ไม่ละลายน้ำ	

ยอมให้น้ำผ่านได้	แต่ไม่ยอมให้เกลือและตัวยาผ่าน	 เมื่อน้ำซึมผ่าน

เยื่อเลือกผ่าน	 น้ำจะเข้าไปในสารที่ดูดน้ำเกิดแรงดัน	 osmotic	

ละลายตัวยาออกมาผ่านทางช่องเปิดซึ่งจะทำให้การปลดปล่อยยา

มีอัตราที่คงที่	 ยา	 Paliperidone	 OROS	 ห้ามหักแบ่ง	 บดเคี้ยว

หรือทำให้เม็ดยาแตก	

	 บทบาทของเภสัชกรในการเลือกใช้ระบบนำส่งยาสำหรับ	

ผู้ป่วยโรคจิตเภท	 ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ	 ด้าน	 นอกจาก

คุณสมบัติของยาแล้ว	 ควรพิจารณาการตอบสนองของผู้ป่วย	

ความร่วมมือในการรักษา	 ผลข้างเคียงของยาที่อาจเกิดขึ้นและ

ความจำเป็นในการใช้ระบบนำส่งยาทางปาก	 นอกจากนี้ยารักษา

โรคจิตเภทที่มีระบบนำส่งยาทางปากยังเป็นยาที่มีราคาแพง

เนื่องจากเป็นยาในกลุ่มใหม่	 จึงควรคำนึงถึงเภสัชเศรษฐศาสตร์ใน

การเลือกใช้ยาอีกด้วย

วิธีรับประทานยาในรูปแบบ oral disintegrating tablets 

delivery	 ยาที่ใช้ระบบนำส่งยาแบบนี้ได้แก่	 Quetiapine	 XR		

ซึ่งใช้หลักการคือกระจายยาให้อยู่ใน	 polymer	matrix	 ลักษณะ

ของยา	Quetiapine	XR	จะเป็น	 film	coated	matrix	tablets	

มี	 hypromellose	 เป็น	 polymer	 ที่ควบคุมการปลดปล่อยยา

ผ่านกระบวนการแพร่	 (diffusion)	 และการกร่อน	 (erosion)		

ซึ่งทำให้ควบคุมระยะเวลาในการปลดปล่อยยาทำให้ยาออกฤทธิ์

เนิ่นได้	 ยา	Quetiapine	 XR	ห้ามหักแบ่ง	 บดเคี้ยวหรือทำให้เม็ด

ยาแตก	

	 ระบบนำส่งยาแบบ	Osmotic-controlled	release	oral	
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เป็นตารางที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เพื่อการจัดทำโครงร่างองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ 

การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร ประกอบด้วย 

P.1	a	1	หลักสูตร	และบริการทางการศึกษาอื่นๆ		

P.1	a	2	วัฒนธรรมสถาบัน	เป้าประสงค์	วิสัยทัศน์	ค่านิยม		

										พันธกิจ	ความสามารถพิเศษ		

P.1	a	3	ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน	

P.1	a	4	เทคโนโลยี	อุปกรณ์	และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ	

P.1	a	5	เงื่อนไขข้อบังคับ	มาตรฐานของหลักสูตร	แผนการศึกษา		

										และการวัดผลที่บังคับใช้		

P.1	b	1	โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน			

P.1	b	2	ส่วนตลาด		ประเภทผู้เรียน	และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

											ที่สำคัญของสถาบัน		

P.1	b	3	ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น	

											ทางการที่สำคัญ	



ส่วนที่ 2 สถานการณ์ขององค์กร ประกอบด้วย 

P.2	a	1	สถานการณ์/ตำแหน่ง	ในการแข่งขัน		

P.2	a	2	ปจัจยัแหง่ความสำเรจ็	:		สิง่ทีต่อ้งทำใหไ้ดด้เีพือ่ใหอ้งคก์ร

											ชนะในการแข่งขัน		

P.2	a	3	แหล่งข้อมูลสำคัญที่มีอยู่สำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ		

P.2	b	ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์		

P.2	c	ระบบการปรบัปรงุผลการดำเนนิการ	และกระบวนการสรา้ง	

								นวัตกรรมของสถาบัน		

ขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศปัญหาอุปสรรค
และปัจจัยสู่ความสำเร็จ
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล 

	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้ดำเนิน

งานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	

(The	 Education	 Criteria	 for	 Performance	 Excellence:	

EdPEx)	 ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความที่แล้ว	 โดยมีขั้นตอนการ

ดำเนินงานดังนี้		

	 1.	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้เข้า

ร่วมโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ซึ่ง	 สกอ.	 ได้จัด

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนิน

การที่เป็นเลิศให้แก่คณะที่เข้าร่วมโครงการ	 	 ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 ได้ถ่ายทอดสู่อาจารย์และบุคลากรใน

คณะ	 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการ

ศึกษาและการจัดการความรู้	เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ		

	 2.	 เขียนโครงร่างองค์กร	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 ได้เริ่มดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดำเนินการที่เป็นเลิศโดยการเขียนโครงร่างองค์กร	 เพื่อให้เห็น

ลักษณะองค์กร	 และสถานการณ์ขององค์กร	 โดยวิเคราะห์และ

ประเมินตนเองตาม	 EdPEx	 Data	 Collection	 Workbook		

พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างโครงร่างองค์กรจากสถาบันการศึกษา

ต่างๆ	 เช่น	 Nightingale	 College	 of	 Nursing	 	 Richland		

College	 เป็นต้น	 เพื่อทำความเข้าใจกับการเขียนโครงร่างองค์กร	

โ ด ย ไ ด้ รั บ ค ำ แ น ะ น ำ จ า ก พี่ เ ลี้ ย ง โ ค ร ง ก า ร น ำ ร่ อ ง ฯ		

ผศ.เสาวลักษณ์	 สุขประเสริฐ	 และ	 รศ.พญ.จามรี	 ธีรตกุลพิศาล	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

QA-KM
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ปัญหาและอุปสรรค 

	 1.	 ประชาคมในคณะยังไม่ เข้าใจวัตถุประสงค์และ	

เป้าหมายของโครงการนำร่องฯ			

	 แนวทางการแก้ไขปัญหา	 		

	 -	 การเชิญผู้แทน	 สกอ.	 มาชี้แจงและร่วมอภิปราย		

ให้ประชาคมในหน่วยงานได้รับทราบ	และเห็นถึง		

ประโยชน์ของโครงการ	

	 2.	 คณะทำงานยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการเขียนโครง

ร่างองค์กร	 และการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ	ในหมวดต่างๆ			

 แนวทางการแก้ไขปัญหา

	 -	 การส่งผู้แทนคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจ

อย่างต่อเนื่อง		

	 -	 การสนบัสนนุพีเ่ลีย้ง	เพือ่ใหค้ำแนะนำในการดำเนนิงาน	

	 -	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะที่เข้า

ร่วมโครงการนำร่องฯ	

	 -	 	 การส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรในคณะเข้ารับ	

การอมรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมิน		



ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 

	 1.	 ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญ	 โดยเป็นผู้นำในการ

ดำเนินงาน	 กำหนดนโยบาย	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ

ดำเนินงาน		

 2.	 ผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดบัเหน็ความสำคญั	 มคีวาม	

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง		และให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	

	 3.	 พี่เลี้ยงโครงการนำร่อง	 เข้าใจบริบทของคณะ	 มีความ

สามารถในการถ่ายทอดวิธีการเขียนโครงร่างองค์กร	 และการ

ประเมินตามเกณฑ์ในหมวดต่างๆ	 รวมทั้งกำกับติดตามดูแล	

อย่างใกล้ชิด

	 3.	 ปรับแก้ไขโครงร่างองค์กรตามข้อเสนอแนะ	 	พร้อมทั้ง

ประเมินตนเองตามหมวดต่างๆ	 ตามคำแนะนำจากพี่ เลี้ยง

โครงการนำร่องของคณะฯ	 โดยใช้เทคนิค	 ADLI	 (Approach,	

Deploy,	 Learning	 and	 Integration)	 สำหรับการประเมิน

หมวด	 1-6	 และ	 LeTCI	 (Level	 ,	 Trend,	 Comparison	 and	

Integration)	 สำหรับการประเมินหมวด	 7	 พร้อมทั้งหาจุดแข็ง	

และ	โอกาสในการพัฒนา	(Opportunities	for	Improvement	:	

OFI)	 ของเกณฑ์ในหมวดต่างๆ	 ด้วยวิธีการระดมสมองของ	

ผู้บริหารและคณะทำงาน	

	 4.	 จัดลำดับความสำคัญของ	OFI	ในหมวดต่างๆ		เพื่อจัด

ทำแผนพัฒนาคณะ	 สำหรับแผนพัฒนาคณะที่จัดทำในรอบการ

ดำเนินงานนี้	พิจารณาจาก	OFI	ที่สำคัญในลำดับต้น	และเป็นสิ่งที่

ต้องดำเนินการเช่นกันตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอก		

	 5.	 ปรับแก้ไขโครงร่างองค์กร	 การประเมินตนเองตาม

หมวดต่างๆ	 	 จุดแข็ง	 โอกาสในการพัฒนา	 	 และแผนพัฒนาคณะ		

ตามข้อเสนอแนะของพี่เลี้ยงโครงการนำร่องฯ				

	 6.	 เสนอโอกาสในการพัฒนา	 และแผนพัฒนาคณะ			

เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์	 เพื่อขอ

อนุมัติดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ	 นอกจากนี้ยังได้กำหนด	

ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการพัฒนา	OFI	ด้านอื่นๆ	ต่อไป			

แผนพัฒนาคณะ	ที่ได้จัดทำมี	2	แผน	คือ	

	 -	 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล		

	 -	 แผนการสร้างความผูกพันและขวัญกำลังใจของ

บุคลากรในองค์กร
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กระวาน...
ไม้หอมคู่ครัวคู่บ้าน
นิภาพร	เมืองจันทร์

	 หากพูดถึงพันธุ์ไม้ที่ให้กลิ่นหอม	 นิยมนำมาใช้ประโยชน์
เป็นเครื่องหอม	 หรือใช้เป็นเครื่องเทศในครัวเรือน	 หลายท่าน
คงจะนึกถึง	 พิมเสน	 การบูร	 และที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงก็
คือ	 กระวาน	 พันธุ์ไม้หอมอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในใจของหลายๆ	 คน
เช่นกัน	
	 กระวาน	 (cardamom)	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Amomum 
testaceum	 Ridl,	Amomum krevanh	 Pierre,	Amomum 
cardamomum	L.	เป็นพืชเมืองร้อน	วงศ์เดียวกับขิง	ข่า	จัดเป็น
พืชล้มลุก	 มีลำต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า	 ส่วนที่อยู่เหนือดินมีลำต้นสูง
ได้ถึง	3	เมตร	ก้านใบเป็นกาบยาว	ใบเรียงสลับกัน	แผ่นใบรูปขอบ
ขนาน	 หรือขอบขนานแกมรูปไข่	 ปลายใบและโคนใบแหลม	 ขอบ
ใบเรียบ	 ดอกออกจากเหง้าเป็นช่อรูปกระบอง	 กลีบดอกสีเหลือง
อ่อน	 ต่อมาจะกลายเป็นผล	 แต่ละช่อจะมีผลกลมติดเป็นพวงราว	
10-20	ผล	ผลมีลักษณะเปลือกเกลี้ยงเป็นพู	3	พู	มีสีนวล	ผลอ่อน
มีขน	 ผลแก่จะแตก	 มีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก	 เมล็ดอ่อนมีสี
ขาวมีเยื่อหุ้ม	 เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล	 ทั้งผลและเมล็ดของ
กระวานมีกลิ่นหอมคล้ายการบูร	กระวานแบ่งได้เป็น	2	ชนิด	คือ	
 กระวานแทห้รอืกระวานเทศ	 (Elettaria cardamomum)
ผลมีลักษณะแบนรี	 ปลูกมากในอินเดีย	 กัวเตมาลา	 ศรีลังกาและ
แทนซาเนีย	
	 กระวานไทย	 (Amomum krevanh)	 ผลมีลักษณะกลม	
ปลูกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 และ	
ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก	
	 แหล่งผลิตสำคัญของกระวานไทยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี	
บริเวณเขาสอยดาว	 เรียกว่า	 กระวานจันทบุรี	 ซึ่งเป็นกระวานที่มี
คุณภาพดีที่สุด	 เป็นที่ต้องการของตลาด	 กระวานไทยสามารถใช้
แทนกระวานเทศได้	
 การใช้ประโยชน์จากกระวาน 
 กระวาน	 สามารถนำมาใชป้ระโยชนไ์ดท้ัง้ดา้นการประกอบ
อาหารและเป็นยารักษาโรค	
 1. ใช้ในการประกอบอาหาร 
	 นำผลกระวานที่แก่จัดไปตากแห้ง	 เพื่อใช้เป็นเครื่องเทศใน
น้ำพริกแกงเผ็ด	มัสมั่น	แกงกะหรี่	แกงพะแนง	เป็นต้น	นอกจากนี้	

ยังมีการแปรรูปผลกระวานเป็นน้ำมันหอมระเหยโดยการกลั่นด้วย
ไอน้ำ	 น้ำมันกระวานสามารถนำไปแต่งกลิ่นและสีของอาหาร
หลายชนิด	 เช่น	 เหล้า	 ขนมปัง	 เค้ก	 คุกกี้	 ตับบด	 ไส้กรอก	 แฮม	
อาหารหมักดองและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่างๆ	 ผลอ่อนและหน่อ	
ใช้รับประทานเป็นผักสด	
  2. ใช้เป็นยารักษาโรค 
ตามตำรับยาสมุนไพร	ส่วนต่างๆ	ของต้นกระวานสามารถนำมาใช้
รักษาโรคได้	ดังนี้

ราก



หัวและหน่อ

เปลือก





แก่น

กระพี้

ใบ





ผลแก่









เมล็ด

เหง้าอ่อน

แก้โลหิตเน่าเสีย	ฟอกโลหิต	แก้ลม	เสมหะ	ใช้ปิด

ธาตุ	รักษาโรครำมะนาด	

ขับพยาธิในเนื้อให้ออกทางผิวหนัง		

แก้ไข้ผอมเหลือง	รักษาโรคผิวหนัง		

แก้ไข้อันง่วงเหงา	ขับเสมหะ	บำรุงธาตุ		

แก้ไข้อันเป็นอชินโรค		

ขับพิษร้าย	รักษาโรคโลหิตเป็นพิษ		

รักษาโรคผิวหนัง	บำรุงโลหิต		

แก้ลมสันนิบาต	ขับผายลม	ขับเสมหะ		

รักษาโรครำมะนาด	แก้ไข้เซื่องซึม	แก้ลม		

จุกเสียด	บำรุงกำลัง		

รสเผ็ดร้อน	กลิ่นหอม	มีน้ำมันหอมระเหย		

5-9	เปอร์เซ็นต์	มีฤทธิ์ขับลมและบำรุงธาตุยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	แก้ลม	

จุกเสียดแน่นเฟ้อ	ใช้แก้อาการท้องอืด		

ท้องเฟ้อ	ขับลมและแน่นจุกเสียด		

แก้ธาตุพิการ	อุจจาระพิการ	บำรุงธาตุ		

ใช้รับประทานเป็นผักได้	มีกลิ่นหอม	

และเผ็ดเล็กน้อย		

นานาสาระเรื่องสมุนไพร
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ธรรมที่ทำให้เป็นสุขยิ่งขึ้น

ตอนที่2“อุเบกขา”
จรรย์สุภา 

	 ฉบับก่อนได้พูดถึง	 มุทิตา	 หนึ่งในสี่ของพรหมวิหารธรรม

ไปแล้ว	ฉบับนี้ต่อด้วยเรื่อง	อุเบกขา	กันนะคะ	

	 หลายคนเข้าใจความหมายของคำว่าอุเบกขา	 ว่าหมายถึง	

วางเฉย	 ไม่สนใจว่าใครจะเป็นอย่างไร	 นั่นเป็นลักษณะเฉยโง่		

ทีเ่ปน็ลกัษณะผดิๆ	 แตค่วามจรงิแลว้อเุบกขาถอืเปน็คณุธรรมขัน้สงู

อันเปี่ยมไปด้วยเมตตา	กรุณา	มุทิตา	 อย่างสมบูรณ์	 อุเบกขาที่ถูก

ต้องนั้นหมายถึงว่า	ในทุกๆ	สถานการณ์	หากเราทำด้วยเจตนาที่ดี	

มีเมตตา	 กรุณา	 มุทิตาอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้ว	 ก็ให้เรายอมรับ

ผลนั้นๆ	 ด้วยจิตใจที่วางเฉยหรือเป็นกลางอย่างมีปัญญา	 นั่นคือ

อุเบกขา	

	 อุเบกขาจึงไม่ใช่ความเลือดเย็น	 หรือความเห็นแก่ตัวอย่าง

ที่มักจะเข้าใจกัน	ผู้ที่มีพรหมวิหาร	ย่อมใช้ทั้ง	 เมตตา	กรุณา	และ

ลำนำอีสานโดย	:	หนุ่มลูกทุ่ง 

	 พบกับ	 ”ลำนำอีสาน”	 คอลัมน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อีสานด้วยการจารึกบทเพลงลูกทุ่งอีสาน	เพื่อให้คุณผู้อ่านได้สัมผัส
กลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมอีสาน	 พร้อมกับการทำความเข้าใจภาษา
อีสานผ่านเนื้อเพลง	โดยกระผม	“หนุ่มลูกทุ่ง”	คนเดิมครับ	
	 ฉบับก่อนหน้านี้	 นำเสนอผลงานเพลงที่ค่อนข้างเก่าย้อน
ยุคไปเป็นสิบๆปี	บางคนอาจไม่คุ้นหู	 ฉบับนี้	 จึงขอนำผลงานเพลง
ของศิลปินในยุคปัจจุบันมาฝากกันบ้าง	 กับงานเพลง	 “หัวชิงไคร”	
ของ	“จ่าหรอย	เฮนรี่”	ซึ่งคุณผู้อ่านคงเคยพบเห็นหรือรู้จักผลงาน
ผ่านสื่อต่างๆทั้งทีวีและวิทยุกันมาบ้างนะครับ	
	 เพลงนี้ใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลง	 ทั้งเบส	 แซกโซโฟน	
กีตาร์	และกลองชุด	แต่แนวดนตรี	 เมโลดี้	 รวมทั้งสำเนียงการร้อง	
ก็ยังกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายอีสาน	 กอรปกับเนื้อเพลงที่ถ่ายทอดด้วย
ภาษาอีสานทั้งเพลง	 ก็ให้อารมณ์เกี่ยวกับความกังวลในเรื่องความ
รักในแบบอีสานได้เป็นอย่างดี	

ย่านเด	้:	กลัวเหลือเกิน	(ย่าน	=	กลัว),	ผักกะเดา	:	ผักสะเดา,	บ่สม	:	ไม่คู่ควร,	แม่นบ่หนอ	:	จริงไหมหนอ	จริงเร้อ!,	
ฮักอ้ายกว่าไผ	:	รักพี่มากกว่าใครๆ	(ฮัก	=	รัก,	อ้าย	=	พี่ชาย,	ไผ	=	ใคร),	ตี๋แกล้ง	:	เสแสร้ง,	แกล้งทำ,	
เว้าใส	่:	พูดจาประชดประชัน,	คึดฮำฮอน	:	ถวิลหาอาลัยอาวรณ์	(คึด	=	คิด,	ฮำฮอน	=	อาลัยอาวรณ์	ถ้าใช้ว่า	ฮำฮีฮำฮอน	จะหมายความว่า	รำพึงรำพัน),		
มื้อได	๋:	วันใด	วันไหน,	เพหม้าง	:	พังทลายลง	(เพ	=	พัง,	หม้าง	=	ทลาย	คำว่า	“หม้าง”	ถ้าใช้เป็นกิริยาจะหมายความว่า	รื้อ,	รื้อถอน),	
หัวขิงไคร	:	หัวตะไคร้	บ้างก็เรียก	หัวซิงไคร	หรือ	หัวขิงไคร,	ถิ่ม	:	ทิ้ง

เพลง หัวขิงไคร 

ศิลปิน	จ่าหรอย	เฮนรี่	

ย่านเด้	ย่านบุญบ่สมดุลเจ้า	
ย่านผักกะเดาขมขมบ่สมลาบไก่	
แม่นบ่หนอ	เจ้าว่าฮักอ้ายกว่าไผ	

ย่านมาตี๋แกล้งเว้าใส่	ให้อ้ายคึดฮำฮอนนำ	

เจ้างามลาวัลย์เปรียบปานนางฟ้า	
ย่านวาสนา	บ่สมคู่ควรงามขำ	

เจ้าเป็นหงส์	สูงส่งกว่าอ้ายกาดำ	
มื้อได๋ปล่อยใจถลำ	ย่านเจ้าทำให้อ้ายช้ำใจ	

**	ย่านเด้	ย่านใจเพหม้าง	
เศรษฐีเงินถัง	มาอ้อนพานางจากไป	

อ้ายเป็นคนติดดินคือหัวขิงไคร	
ย่านเจ้าเอาไปตัดใบ	ถิ่มไว้บ่ปักลงดิน	

ซ้ำ	(*,	**)

แสงธรรมนำชีวิต มุทิตาอย่างเต็มเปี่ยม	 ไม่บกพร่อง	 และย่อมใช้อุเบกขาเมื่อได้

พิจารณาแล้วว่า	 สถานการณ์นั้นๆ	 ถึงที่สุดหรือยุติแล้ว	 ไม่มีอะไร	

ที่ตนจะสามารถช่วยหรือทำอะไรต่อไปได้อีกแล้ว	

	 อุเบกขาจะป้องกันเรามิให้ตกเป็นเหยื่อของชะตากรรม

ของเราเอง	 และป้องกันมิให้เราสร้างอุปสรรคกีดกั้นตัวเราเอง		

การมีอุเบกขาที่ถูกต้องจะช่วยให้เราไม่ประสบกับความทุกข์ใจใน

การช่วยเหลือผู้อื่น	 ผู้ที่มีอุเบกขา	 จะยอมรับผลต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นได้

ด้วยที่ใจสงบ	ไม่มัวติดยึดอยู่กับสิ่งที่เหลือวิสัยหรือผ่านพ้นไปแล้ว	

	 อุเบกขาจะทำให้เราสามารถยอมรับข้อบกพร่องหรือความ

ไม่สมบูรณ์ของเราอย่างหน้าชื่น	 ในขณะเดียวกับที่ขะมักเขม้นและ

พยายามที่จะกำจัดข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์เหล่านั้น	

	 คำว่า	 ‘ไม่เป็นไร’	 ของไทยเรา	 เป็นคำหนึ่งที่สะท้อนถึง	

ความหมายของอุเบกขาอย่างหนึ่ง	 นั่นคือความสามารถที่จะ	

วางเฉย	หรือทำใจให้เป็นกลางได้อย่างรวดเร็ว	

	 ดังนั้น	 ขอเชิญพวกเรามาเจริญอุเบกขาธรรมกันเถอะค่ะ	

เพื่อทำให้เราเป็นสุขและสงบยิ่งๆ	ขึ้นไป	

	 เรียบเรียงจาก	 รอยพระพุทธบาทที่มอนเตซานโต		

โดย	พลตำรวจเอก	วสิษฐ์	เดชกุญชร	

	 ปัญหา	108	โดย	พระมิตซูโอะ	คเวสโก	

	 ดังตฤณวิสัชนา	โดยดังตฤณ
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โครงการมัชฌิมนิเทศ
	 เมื่อวันที่	 12-13	 มีนาคม	 2554	 งานกิจการนักศึกษา		
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัด	 “โครงการมัชฌิมนิเทศ”	 ให้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่	 3	 เพื่อเสริมทักษะในด้าน	 ภาวะผู้นำ	 การทำงานเป็นทีม	
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน
วิชาชีพในชั้นปีที่สูงขึ้น	 กิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานและความอบอุ่นระหว่างอาจารย์และนักศึกษา	 รวมถึง
นักศึกษายังได้ปรับกระบวนทัศน์ทั้งในด้านการเรียนและการ
ทำงาน	 อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ	 โดยกิจกรรมนี้มีนักศึกษาเข้า
ร่วมทั้งสิ้น	102	คน

โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษา
	 วันที่	 16-18	มีนาคม	2554	 งานกิจการนักศึกษา	ร่วมกับ	
สโมสรนักศึกษา	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
ร่วมกันจัดกิจกรรม	 “การพัฒนาแกนนำนักศึกษา”	 เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแกนนำสโมสรนักศึกษา		
ประจำปี การศึ กษา	 2554	 ในการฝึ กทั กษะการทำงาน		
การวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	 โดยได้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีการเน้นนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางมากขึ้น	 โดยใช้ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในปีการ
ศึกษาที่ผ่านมา	 	มาเป็นแนวทางในการพัฒนา	โครงการดังกล่าวมี
นักศึกษาแกนนำสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์จากงานกิจการนัก
ศึกษาเข้าร่วมกว่า	50	คน

โครงการค่ายหมอยาสร้างเสริม
สุขภาพและเรียนรู้ชุมชนครั้งที่7
	 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
ได้เข้าร่วมโครงการ	 “ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้
ชุมชนครั้งที่ 7”	 ในระหว่างวันที่	 25	 เมษายน	 -	 1	 พฤษภาคม	
2554	 ที่ผ่านมา	 ซึ่งจัดขึ้นในนามสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (สนภท.)	 ประกอบด้วยตัวแทนนิสิต	
นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก	15	สถาบันทั่วประเทศไทย		กิจกรรมนี้
จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เรียนรู้ปัญหาทาง	
ด้านสุขภาวะของประชาชนในชุมชนที่ห่างไกล	 และพร้อมที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของประชาชน	พร้อมกับส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพแก่ประชาชน	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้ตัวแทนนิสิต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์จาก	 15	สถาบันได้รู้จักการประยุกต์แนวคิด
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพมาจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน
เพื่อให้ตระหนักและรู้จักการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง	 อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการเป็น
บุคลากรที่สามารถดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่าง	
มีประสิทธิภาพ	

	 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จัดโครงการ	 “กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 
(PENTA 5 GAME)”	ในระหว่างวันที่	15-16	มกราคม	2554	ซึ่ง
เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	 ประกอบด้วย	 คณะเภสัชศาสตร์	 	 คณะวิทยาศาสตร์	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	 ในสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี	 และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัด
อุบลราชธานี	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย
ด้วยการเล่นกีฬา	 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการดำเนิน
งานด้านสาธารณสุขต่อไป

โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัมพันธ์ครั้งที่5
(PENTA5GAME)

ข่า
วก
ิจก
รร
มน
ักศ
ึกษ
า
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มุมร้านยา
ม.ทราย

เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา 
	 มุมข่าวสารร้านยาฉบับนี้	 มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

เภสัชกรรมของพวกเรามาฝากค่ะ	 เนื่องจากปัจจุบันนี้	 มีการ	

ส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม	 มีการโฆษณาที่จูงใจหลาก

หลาย	 และมีบุคลากรและวิชาชีพหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ยานี้	 จึงได้มีการ	 ร่าง	 เกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยา		

เพื่อยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม	 แก้ไขปัญหาจาก

การบริโภคยาเกินจำเป็น	 บริโภคยาราคาแพงเกินควร	 และการใช้

ยาที่ไม่สมเหตุผล		และเพื่อทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย

การส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก		

ให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ	 รวมถึงศึกษาระบบการนำ	

หลักเกณฑ์จริยธรรมนี้	 มาบังคับใช้ในรูปของกฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง	

ซึ่งมติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	 และได้มอบ

หมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติดำเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานที่	 เกี่ยวข้อง	จัดตั้งคณะทำงาน		โดยร่างฯ	นี้ได้กล่าวถึง

แนวทางปฏิบัติของ	 ผู้สั่งใช้ยา	 ผู้บริการหรือผู้มีอำนาจในการจัด	

ซื้อยา	 บริษัทยา	 ผู้แทนยา	 สถานพยาบาล	 สถานศึกษา	 และ

แน่นอนค่ะ	 ต้องเกี่ยวข้องกับ	 เภสัชกร	 ทั้งในสถานพยาบาลและ

สถานการให้บริการทางเภสัชกรรม		

	 นอกจากนี้	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เผย

แพร่ร่าง	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของ

ประเทศไทย	 และขอความคิดเห็นในทุกประเด็น	 จากผู้เกี่ยวข้อง

ในภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อนำไปปรับปรุงร่างฯ	 นี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น		

ซึ่งผู้ที่สนใจ	 สามารถติดตามรายละเอียดของเกณฑ์จริยธรรมการ

ส่งเสริมการขายยา	 และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของร่างนี้ได้	
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 เมือ่วนัที ่22-23 มกราคม 2554 ทีผ่า่นมา คณะเภสชัศาสตร ์ 
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์และ
ตัวบ่งชี้ใหม่ของสกอ.และสมศ. และการบูรณาการเข้าสู่งานประจำ   
ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ 
และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นใหม่ของ สกอ.และ สมศ.  มีการวางแผนเพื่อการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพ และสามารถบูรณาการระบบประกัน
คุณภาพเข้าสู่งานประจำ โดยมี ดร.สุรชัย จูมพระบุตร รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว 
 เมือ่วนัที ่26-28 มกราคม 2554 ทีผ่า่นมา กลุม่งานเภสชักรรม 
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์[เอมอจัฉรา วรสาร, วรศิรา จนิาทองไทย] 
ร่วมกับ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี [พีรวัฒน์ จินาทองไทย] ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ
ผลงานทางวชิาการ ในการประชมุวชิาการ Cardiac Network Forum   
ครัง้ที ่3 : Pot puri เครือข่ายหัวใจสู่ชุมชน จัดโดยเครือข่ายการดูแล
โรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข และได้รับรางวัลจากการนำเสนอผล
งานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมติดตามผู้ป่วยและ
บันทึกความต่อเนื่องทางยางานบริบาล เภสัชกรรม ณ ห้องผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มงานเภสัชกรรม, โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์” ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย 
 เมือ่ วนัที ่12-13 กมุภาพนัธ ์2554 ทีผ่า่นมา คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 
3 สถาบัน ครั้งที่ 3 (The 3rd Annual Northeast Pharmacy 
Research Conference 2011 “Integrated Pharmacy:   
From Research to Practice”) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง   
คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับ
เกียรติจากนายกสภาเภสัชกรรม รศ.ดร.ธิดา นิงสานนท์ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยคณบดี คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะเภสัช
ศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน ทั้งนี้มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการจำนวนมาก 

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวชิา
การ ประจำปีงบประมาณ 2554 เรื่อง “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร :   
การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย” ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้านศรีไค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดการ
สร้างเสริมสุขภาพ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่   
1-6 ของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็น  
การเตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา  
เภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วยซุ้มให้  
ความรู้ด้านยาและสุขภาพและกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างดีจากครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา คณาจารย์และ  
นักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 
จำนวน 65 คน ได้ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ  
แกนนำนักศึกษาโดยใช้วงจรการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี 
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผศ.ดร.ปรชีา บญุจงู ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา รว่มใหก้ารตอ้นรบั 
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตร
เทคนิคเภสัชกรรมชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน จากภาควิชาเทคนิค
เภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   
ได้มาศึกษาดูงาน ณ งานปฎิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 
รวมถึงการเตรียมเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเตรียมยา 

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ได้ประกาศผลประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2554 ซึ่งหนังสือเรื่อง 
พืชพิษ-สัตว์พิษ ของ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล สังกัดกลุ่มวิชา
เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดพิมพ์โดย บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค ได้รับรางวัลชมเชย
ประเภท หนังสือสารคดี จากการประกวดในครั้งนี้ด้วย 
 เมื่อ วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน   
10 คน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) 
เรื่อง “องค์ความรู้ว่าด้วยยุทธศาสตร์การทำงาน” ณ โรงแรม บี พี 
สมิหลาบีช แอนด์รีสอร์ท จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายสาย
สนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์มีการพัฒนาองค์ความรู้ มีความสามัคคี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีความสุขและ  
มีประสิทธิภาพ ทั้งยังรับทราบแผนการดำเนินงานในองค์รวม   
ในโอกาสนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ จากการนำเสนอ “ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์   
(E-meeting)” ในกิจกรรม Show and Share ด้วย 
 เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2554 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัด
โครงการ “การพัฒนาบุคลากร องค์กรและระบบงานร่วมกัน   
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2554” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ทีมงานที่มี
คุณภาพ เพื่อองค์กรสู่ความป็นเลิศ” ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายจาก
วิทยากร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
สนุกสนานและประทับใจของอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาชีวเภสัช
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ 
“การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ทั้งยังเป็นเวทีวิชาการที่เปิดโอกาสให้เภสัชกรได้เผยแพร่ผลงานวิชา
ทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สามารถ
นำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
ประชุมวิชาการครั้งกว่า 100 คน 
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาเภสัชกรรม
ปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ
ประชุมวิชาการ “เภสัชบำบัดขั้นสูง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบแก่เภสัชกร ให้สอดคล้องกับการ
บริบาลทางเภสัชกรรมที่เป็นปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาความ
สามารถในการบูรณาการองค์ความรู้หลายประการและประสบการณ์ 
วางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา   
เพื่อประชาชนใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสภาวะโรคต่อไป และมีผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน 
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิเภสัชกรอุบล ได้เดิน
ทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 
10 ทุน เป็นเงิน 136,000 บาท และเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 
12,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 148,000 บาท ในโอกาสนี้ 
อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับทุน   
ร่วมให้การต้อนรับ 
 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มวิชาเภสัชเคมี
และเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง 
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เจา้หนา้ที ่อบต. เจา้หนา้ทีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุ ในจงัหวดัอบุลราชธาน ี
และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  มีความรู้ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถเลือกใช้
และแนะนำการใช้ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นการเปิดบทบาท
หน้าที่ด้านการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ ในด้านที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
วิชาการครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 คน 

รอบรั้วเขียวมะกอก
(มกราคม-เมษายน 2554) 
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การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ  

สุขภาพปลอดภัย ไว้ใจเภสัช ม.อุบลฯ” 

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านการผลิตยา และเครื่องสำอางแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ 

ห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการวิทยุชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและบริการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รายการหมอยาพาเพลิน ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 9.00 - 10.00 น. 
รายการอาทิตย์ธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 10.00 น. 
รายการแซ่บเรดิโอ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00 - 18.00 น. 

DHIบริการข้อมูลเพื่อสุขภาพ

เพื่อประชาชนสุขภาพดี
โทรศพัท ์0-4535-3660, 084-4760630 (เวลาราชการ) 
www.phar.ubu.ac.th 
e-mail: contact@dhinonline.info 

ฐานข้อมูลสมุนไพร
website: www.phargarden.com 

สารเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-353600-9 โทรสาร 045-288384, 045-353626 website: www.phar.ubu.ac.th 

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

ใบอนุญาตเลขที่ 55/2533 
ไปรษณีย์โทรเลข วารินชำราบ 




