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เมื่ อ วั น ที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 คณะเภสั ช ศาสตร์ 

จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Pharmacy,
University of Florida เพื่อแลกเปลี่ยน โดยมี Professor Earlene
Lipowski เป็ น วิ ท ยากรในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านเภสัชกรรมปฏิบัติระหว่างสองสถาบัน
อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการดูแล
รักษาผู้ป่วยตามหลักการของการบริบาลเภสัชกรรม
เมื่อที่ 4-7 มิถุนายน 2554 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุม
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการภายใต้ US-Thai consortium โดยมี
Professor Edward Moreton เป็นวิทยากร ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์
ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม “ขยั บ กาย 3 นาที ชี วี มี สุ ข ” โครงการภายใต้
เครื อ ข่ า ยเภสั ช ศาสตร์ เ พื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (คภ.สสส) เพื่ อ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งทำงานเป็น
ระยะเวลานาน อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยตามมาเช่น คอมพิวเตอร์
ซินโดรม โรคทางสายตา และโรคเครียด
คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ จั ด กิ จ กรรม 5 ส. โครงการภายใต้
เครื อ ข่ า ยเภสั ช ศาสตร์ เ พื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (คภ.สสส) โดย
กำหนดให้จัดทำ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2554 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 โดยมี ผศ.ดร.วันดี 

รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
การเปิดกิจกรรมและมอบอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มงาน
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2554 ที่ ผ่ า นมาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองคณบดี
เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2554 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับ
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ และงานสารสนเทศ ให้การต้อนรับ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มี
การดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลัก
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2554 เป็ น ต้ น มา คณะเภสั ช ประกันการจัดการศึกษาของคณะและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “เล่าเรื่องดีดี” โครงการภายใต้เครือข่ายเภสัช ของคณะอย่างต่อเนื่อง
ศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
หลัก คือ เวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประทับใจ และเรื่องราว
ดีดี และกิจกรรมบันทึกเรื่องราวดีดีและขอบคุณสิ่งที่พบเจอในแต่ละ
วันลงสมุดบันทึกความดี เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกทักษะการ
คิดเชิงบวกและฝึกให้มีความกล้าแสดงออกในที่ชุมชน

วิสัยทัศน์

ค ณ ะ 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 

เป็ น องค์ ก รแห่ ง ความรู้ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย สร้างงานวิจัยระดับมาตรฐานสากล 

เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประเทศและนานาชาติ 

เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ตลอดจนหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน

พันธกิจ

1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่

พึงประสงค์ของสังคมไทย
2. สร้างงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยประยุกต์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศ
ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในระดับประเทศและนานาชาติ
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งความรู้ ให้บริการวิชาการ
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5. อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แว ด ล้ อ ม 

สร้างสำนึกเพื่อให้ตระหนักในคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
ของภูมิภาค
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
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สารเภสัชศาสตร์

บทบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ......พบกันอีกครั้งนะคะกับสารเภสัชศาสตร์ ฉบับนี้
เป็นฉบับที่ 16 แล้วค่ะ ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ตลอดจน
กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ภายในและภายนอกคณะฯ ในรอบเดื อ น
พฤษภาคม-สิ ง หาคม 2554 ให้ กั บ ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นที่ ติ ด ตาม
สารเภสัชศาสตร์ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันค่ะ
ในฉบับที่แล้ว ทางกองบรรณาธิการได้ทำการสอบถามความ
คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ รู ป แบบและเนื้ อ หาของ
สารเภสัชศาสตร์ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้อ่านที่ให้ความกรุณา
ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงและพัฒนาสารเภสัชศาสตร์ของเรา ทางกองบรรณาธิการ
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
ท่านผู้อ่านคะ ฉบับที่ 16 นี้ คงเป็นฉบับส่งท้ายสำหรับ บก.
คนปัจจุบันค่ะ เนื่องจากมีภารกิจทางด้านการศึกษาต่อ สำหรับฉบับ
หน้ า และฉบั บ ต่ อ ๆ ไป ท่ า นจะได้ พ บกั บ บก. คนใหม่ ค่ ะ คื อ
อาจารย์บัญชา ยิ่งงาม ซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ
สารเภสั ช ศาสตร์ ร่ ว มกั บ กองบรรณาธิ ก ารของเราต่ อ ไป เพื่ อ ให้
ทุกท่านได้รับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่องค่ะ
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ติ ด ตามและให้ ก ำลั ง ใจกั บ สารเภสัช
ศาสตร์ด้วยดีเสมอมาค่ะ
นิภาพร เมืองจันทร์
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สาส์ น สาระ

ประโยชน์ทางโภชนาการของฟักข้าว
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเทศไทย ใช้ผลฟักข้าวอ่อนซึ่งมีสีเขียวเป็นอาหาร เนื้อ
ฟักข้าวมีรสชาติคล้ายมะละกอ ใช้ลวกหรือต้มให้สุกจิ้มน้ำพริกหรือ
ใส่แกง สำหรับยอดอ่อนและใบอ่อนนำมาเป็นผัก โดยนึ่งหรือลวกให้
สุกกินกับน้ำพริกหรือใส่แกง
ผลฟักข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดจะมีสีแดงเมื่อแก่จัด ซึ่งในเยื่อหุ้มเมล็ด
จะมีสารไลโคปีน (Lycopene) ซึ่งสูงกว่าผักผลไม้ที่มีสารไลโคปีนสูง
อื่นๆ ถึงประมาณ 10 เท่า และสูงกว่าส่วนเนื้อผล [1, 2] ซึ่งสารไล
โคปีนนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงสายตา
และลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งระบบทางเดินอาหารและมะเร็งปอด [3] 
นอกจากนี้เยื่อหุ้มเมล็ดแก่ยังมีกรดไขมันสายยาว (longchain fatty acids) ประมาณ 7-10% โดยน้ำหนัก ซึ่งทำหน้าที่
สำคัญคือช่วยในการดูดซึมและขนส่งของเบต้า-คาโรทีนและวิตามิน
ที่ละลายในไขมันอื่นๆ [2, 4, 5] และยังพบสารคาโรทีนอยด์รวม

อั ล ฟา-คาโรที น เบต้ า -คาโรที น และอั ล ฟา-โทโคเฟอรอล 

(   -Tocopherol) ในปริมาณสูง [2, 5, 6, 7] ซึ่งสารเหล่านี้ทำ
หน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเมื่อเราได้รับเบต้า-คาโรทีน
เข้าไปในร่างกายจะถูกเปลีย่ นเป็นวิตามินเอ แล้วถูกนำไปใช้ตอ่ ไป [8]
ในประเทศเวียดนามได้มีการใช้เยื่อหุ้มเมล็ดซึ่งมีสีแดงหุง
กับข้าวเพื่อทำให้ข้าวมีสีแดงและมีกลิ่นหอม ใช้ในเทศกาลปีใหม่และ
พิธีมงคลต่างๆ จากงานวิจัยในเวียดนาม ซึ่งใช้เยื่อหุ้มเมล็ดแก่ของ
ฟักข้าวเสริมอาหารให้กับเด็กก่อนวัยเรียน พบว่าเด็กมีปริมาณเบต้าคาโรทีน และไลโคพีนในพลาสมาสูงขึ้น และกลุ่มที่มีปริมาณความ
เข้ ม ข้ น ของเฮโมโกลบิ น ต่ ำ พบว่ า มี ค วามเข้ ม ข้ น เพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย [9]
นอกจากนี้ในเวียดนามยังใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก
และในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร รวมทั้งใช้รักษาภาวะตาแห้ง
ภาวะตาบอดกลางคืน (night blindness) และบำรุงสายตาด้วย
[10]
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การใช้ยาไครัลในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยว
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์, Ph.D. (Medicinal and Natural Product Chemistry)
กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในปัจจุบันพบว่ายาที่นำมาใช้ในทางคลินิคมากกว่าร้อยละ
50 เป็ น สารไครั ล และส่ ว นใหญ่ ถู ก นำมาใช้ ใ นรู ป ของราซี เ มต
(สารผสมของคู่อิแนนทิโอเมอร์ในปริมาณที่เท่ากัน) จากการสำรวจ
พบว่ายาซึ่งอยู่ในรูปราซีเมตอาจจะมีเพียงอิแนนทิโอเมอร์ตัวหนึ่ง
เท่านั้น ที่ให้ฤทธิ์ในการรักษา ส่วนอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่มีฤทธิ์เลย
ยิ่งไปกว่านั้นยังอาจจะให้ฤทธิ์ที่ไม่ต้องการ อันนำมาซึ่งผลข้างเคียง
ทำให้มีการสนับสนุนให้มีการผลิตยาในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวมากขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ตลาดการผลิตและพัฒนา
ยาที่อยู่ในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
ผลพวงมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสังเคราะห์สารไครัล
และการแยกบริสุทธิ์สารไครัล มีข้อมูลยืนยันว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000
เป็นต้นมา องค์การอาหารและยาของญี่ปุ่นได้ทำการรับรองจำนวน
ยาที่อยู่ในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวออกวางจำหน่าย มากกว่ายาใน
รูปแบบราซีเมตถึง 4 เท่า [1] ซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกันทั่วโลก โดย
พบว่ า ส่ ว นแบ่ ง ตลาดทั่ ว โลกของยาในรู ป อิ แ นนทิ โ อเมอร์ เ ดี่ ย ว
เพิ่มจาก 27% (74.4 พันล้านดอลลาร์) ในปี ค.ศ. 1996 เป็น 39%
(151.9 พั น ล้ า นดอลลาร์ ) ในปี 2002 [2-3] โดยยอดขายสู ง สุ ด
3 อันดับแรกคือ ยา Atovastatin calcium, Simvastatin และ
Provastatin sodium ตามลำดับ เนื่องจากการพัฒนายาที่เป็น
ไครัลให้อยู่ในรูปสเตอริโอไอโซเมอร์ หรืออิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวจะมี
ข้ อ ดี ห ลายประการ ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยา (less
complex and more selective) สามารถทำนายหรือคำนวณ
ค่าทางเภสัชจลนศาสตร์ได้แม่นยำขึ้น (pharmacokinetics) ให้
therapeutic index ที่ ดี ลดการเกิ ด ปั ญ หาทางด้ า นปฏิ กิ ริ ย า
ระหว่ า งยา (drug interaction) ลดอาการไม่ พึ ง ประสงค์ และ
ลดความเป็นพิษของยา เป็นต้น เนื่องจากยาในรูปอิแนนทิโอเมอร์
เดี่ยวบางชนิดอาจแสดงความเป็นพิษน้อยกว่า บางชนิดอาจแสดง
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากกว่ายาในอีกรูปไอโซเมอร์ การที่ทำให้ยาอยู่
ในรูปของอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวจะทำให้สามารถลดขนาดของการให้
ยาได้โดยทีร่ ะดับความเข้มข้นของยาทีใ่ ห้ผลในการรักษาไม่เปลีย่ นแปลง [4-5]
แต่อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนายาที่เป็นไครัลออกมาใน
รูปแบบอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวได้นั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
สูง ตัวอย่างยาที่มีใช้ในทางคลินิคในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวปัจจุบัน
มีอยู่หลายชนิด ดังแสดงในตาราง

ยาในรูปราซีเมต
Omeprazole
Cetrizine
Ofloxacin
Citalopram
Ketoprofen
Ibuprofen

ยาในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยว
Esomeprazole
Levocetrizine
Levofloxacin
Escitalopram
Destroketoprofen
Destrolbuprofen

เกณฑ์การตัดสินว่าจะพัฒนายาไครัลให้อยู่ในรูปอิแนน
ทิโอเมอร์เดี่ยวหรือราซีเมตนั้น จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับกับ
ความเสี่ยงเป็นอันดับแรก โดยจะพิจารณาในด้านพิษ ความแรงทาง
เภสั ช วิ ท ยาและเภสั ช จลนศาสตร์ ตามลำดั บ ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า น
ค่ า ใช้ จ่ า ยจะพิ จ ารณาเป็ น อั น ดั บ ถั ด ไป โดยคำนึ ง ถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการผลิ ต ค่ า ใช้ จ่ า ยในการวิ จั ย และพั ฒ นา ภาระในการขึ้ น
ทะเบียนยา และการยอมรับของผู้ใช้ยากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม
ร่ ว มกั บ ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ในรู ป ไอโซเมอร์ เ ดี่ ย ว การตั ด สิ น ว่ า
ยาควรอยู่ในรูปสเตอริโอไอโซเมอร์เดี่ยวหรือไม่ อาจจะต้องพิจารณา
เป็นกรณีไป ขึ้นกับเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร
อย่างไรก็ตามยังคงมียาอีกหลายชนิดที่ยังต้องใช้ในรูปแบบ
ราซี เ มต ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก ยั ง ไม่ ส ามารถแยกหรื อ ผลิ ต ในรู ป แบบ
อิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวออกมาได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออิแนนทิโอเมอร์
เดี่ยวไม่คงตัวเมื่ออยู่ในรูปของสารละลายโดยเปลี่ยนเป็นอีกอิแนนทิ
โอเมอร์หนึ่งและสุดท้ายกลายเป็นราซีเมต หรือกรณีที่อีกอิแนนทิโอ
เมอร์หนึ่งไม่ออกฤทธิ์และไม่เป็นพิษ จึงเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการแยกจนเกินความจำเป็น หรือในกรณียาที่มีความตัองการ
อย่ า งเร่ ง ด่ ว น เช่ น ยามะเร็ ง หรื อ ยาสำหรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่ อ ง ที่ ก ารพั ฒ นาให้ ไ ด้ อิ แ นนทิ โ อเมอร์ เ ดี่ ย วในเชิ ง พาณิ ช ย์
ต้องใช้เวลานาน
จากที่กล่าวมาจึงคาดว่าในอนาคตจะมียาในรูปไอโซเมอร์
เดี่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นทั้งยาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และยาราซีเมต
เดิ ม ที่ น ำมาพั ฒ นาแยกให้ อ ยู่ ใ นรู ป อิ แ นนทิ โ อเมอร์ เ ดี่ ย ว ดั ง นั้ น
การพิจารณาเลือกใช้ยากับผู้ป่วยควรทำอย่างระมัดระวังโดยคำนึง
ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรก

เอกสารอ้างอิง
[1]  Shimazawa R., Nagai N., Toyoshima S., and Okuda Harushiro (2008) Present state of new  chiral drug development and review in
Japan. J. Health Sci. 54 (1): 23-29.
[2]  Stinson S. (1998) Counting on chirality. Chem. Eng. News. 76(38): 83-104.
[3]  Rouhi A.M. (2003) Chiral business. Chem. Eng. News. 81(18): 45-55.
[4]  Tucker G.T. (2000) Chiral switches. Lancet. 355: 1085-7. 
[5] Agranat I., Cancer H., and Caldwell J. (2002) Putting chirality to work: the strategy of chiral switches. Nat. Rev. Drug Discov. 1: 753-768.
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Chronobiology and Chronotherapeutics
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์, ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“Chronobiology” เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจังหวะ
การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเมแทบอลิซึมตามช่วงเวลา ตั้งแต่
ระดับวินาทีไปจนถึงช่วงฤดูกาล ที่รู้จักกันดีที่สุด คือ จังหวะรอบวัน
(circadian rhythm) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งมีชีวิตในรอบ 24
ชั่วโมงที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ คำว่า circadian มีรากศัพท์ใน
ภาษาละติ น คื อ “circa” แปลว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ (about) และ
“dies” แปลว่ า หนึ่ ง วั น (a day) โดย circadian rhythm 

จะสอดคล้องกับวัฏจักรการนอนหลับและตื่น (sleep-wake cycle)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ sleep-wake cycle เช่น ผู้ที่ทำงาน
กะกลางคืน จะทำให้ circadian rhythm เลื่อนตามไปด้วย
องค์ความรู้ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะ
ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทั้ ง สภาวะโรคและการใช้ ย า 

(ดังรูป) “Chronotherapeutics” จึงหมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธี
การในการรักษาโดยให้มีระดับยาสัมพันธ์กับรอบจังหวะเหตุการณ์
ในร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาสูงสุดและเกิดผลเสีย
จากยาน้อยที่สุด การออกแบบการรักษาใน chronotherapy มา
จากการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสูงสุดถึงต่ำสุด
(peak-to-trough rhythmic activity) ของอาการโรค, ความไว
ทางเภสัชวิทยา (pharmacologic sensitivity) กับคุณสมบัติทาง
เภสัชจลนศาสตร์ของยา

ในปั จ จุ บั น มี ข้ อ มู ล ที่ แ สดงว่ า chronotherapeutics 

อาจมีประโยชน์ในการดูแลรักษาโรคหลายชนิด เช่น
โรคเยื่ อ บุ จ มู ก อั ก เสบจากเหตุ ภู มิ แ พ้   ซึ่ ง มั ก มี อ าการ
แย่มากที่สุดในช่วงตื่นนอนตอนเช้า นักวิจัยพบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ
ยาต้ า นฮิ ส ตามี น แบบออกฤทธิ์ ย าวในตอนกลางคื น จะสามารถ
ควบคุ ม อาการในตอนเช้ า ได้ ดี ก ว่ า การกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยาในตอนเช้ า
เนื่องจากการใช้ยาในตอนกลางคืนจะให้ผลในการออกฤทธิ์ของยา
สูงสุดในตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่โรคมีอาการแย่ที่สุด
โรคหืด มักมีอาการแย่ลงในเวลากลางคืน เนื่องจากปัจจัย
ที่ ขึ้ น กั บ จั ง หวะรอบวั น หลายประการที่ ท ำให้ เ กิ ด การกำเริ บ ของ
โรคหืดในเวลากลางคืน เช่น ระดับ cortisol ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มี
คุณสมบัติต้านการอักเสบ จะมีระดับสูงสุดในตอนตื่นนอนและมี
ระดั บ ต่ ำ สุ ด ในช่ ว งกลางดึ ก , histamine ซึ่ ง เป็ น สารสื่ อ ที่ ท ำให้
หลอดลมหดเกร็ ง จะมี ร ะดั บ สู ง สุ ด ในเวลา 4.00 น. นอกจากนี้
ยั ง พบว่ า theophylline มี ก ารดู ด ซึ ม ได้ ล ดลงในเวลากลางคื น
มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ inhaled corticosteroids แบบวันละ
ครั้งพบว่าการสูดพ่นยาในเวลา 17.30 น. ให้ได้ผลดีกว่าการใช้ยา
ที่ เวลา 8.00 น. หรื อ พบว่ า การให้ prednisolone ทางการรั บ
ประทานที่เวลา 15.00 น. มีประสิทธิภาพดีกว่าการให้ที่เวลา 8.00 น.
ในแง่การควบคุมอาการกำเริบของโรคหืดในเวลากลางคืน

รูปแสดงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโรคที่สัมพันธ์กับรอบจังหวะวัน
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โรคมะเร็ง มีการศึกษาพบว่า “จังหวะของความไวต่อยา”
(susceptibility rhythm) ของเซลล์ ม ะเร็ ง และเซลล์ ป กติ ข อง
ร่ า งกายมี ค วามแตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น การให้ ย าเคมี บ ำบั ด ในเวลาที่
เหมาะสมอาจเพิ่มการตอบสนองต่อยาของเซลล์มะเร็ง และลดการ
เกิ ด พิ ษ ต่ อ เซลล์ ป กติ ข องร่ า งกาย นอกจากนี้ คุ ณ สมบั ติ ท าง
เภสั ช วิ ท ยาและเภสั ช จลนศาสตร์ ข องยาเคมี บ ำบั ด , จั ง หวะการ
เปลี่ยนแปลงของการสร้าง DNA และ RNA การแปลรหัส RNA และ
การแบ่งตัวของเซลล์ ก็อาจมีผลต่อความไวต่อยาเคมีบำบัดกลุ่ม
antimetabolites และ intercalating agents ของเซลล์มะเร็ง
เช่นกัน ช่วงเวลาในการบริหารยาเคมีบำบัดมีผลต่อความสำเร็จใน
การรักษาอย่างมีนัยสำคัญ เช่น เพิ่มอัตราการรอด ทำให้มีความ
สนใจในการศึกษาในแขนงนี้ค่อนข้างมากและมีอย่างต่อเนื่อง เช่น 

การศึกษาในหนูทดลองพบว่าการเกิดพิษจากยากลุ่ม platinum
compounds จะน้อยที่สุด เมื่อให้ยาในช่วงกึ่งกลางของเวลาที่หนู
มีกิจกรรม ขณะที่การเกิดพิษจาก 5-fluorouracil จะน้อยที่สุด 

เมื่อให้ยาในช่วงกึ่งกลางของเวลาที่หนูนอนหลับ
โรคหัวใจและหลอดเลือด ในตอนเช้าหลังตื่นนอนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่
ระดับ noradrenaline สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการหดตัวของหลอด
เลือดร่วมกับหัวใจบีบตัวมากขึ้น เพิ่ม shear stress ต่อผนังหลอด
เลื อ ดซึ่ ง เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การฉี ก ขาดของ atherosclerotic
plaque นอกจากนี้ ในตอนเช้ายังมีการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
มากขึ้ น และการทำงานของระบบสลายไฟบริ น (fibrinolysis)
ลดลง มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า โรคหลอดเลื อ ดสมองทั้ ง ชนิ ด ขาดเลื อ ด 

(ischemic stroke) และชนิดเลือดออก (hemorrhagic stroke) 

ในช่วงเวลา 6.00-12.00 น. เกิดสูงกว่าช่วงเวลาอื่น ร้อยละ 49 และ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในช่วงเวลา 6.00-12.00 น. เกิดได้สูงกว่า

ช่ ว งเวลาอื่ น ร้ อ ยละ 38 ทำให้ ใ นปั จ จุ บั น มี รู ป แบบยาพิเศษที่ให้
ร ะ ดั บ ย า ใ น ร่ า ง ก า ย สู ง สุ ด เ ห ม า ะ ส ม กั บ ช่ ว ง เ ว ล า
(chronotherapeutic formulations) เช่ น verapamilchronotherapeutic oral drug absorption system (CODAS)
(Verelan PM ® ), diltiazem graded-response system
(Cardizem LA ® ), propranolol chronotherapeutic
formulation (Innopran XL®) ซึ่งจะให้รับประทานยาก่อนนอน
เพื่อให้มีระดับยาในเลือดสูงสุดตอนเช้าตรู่
ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง การใช้ยากลุ่ม HMG-CoA
reductase inhibitors (statins) มักให้รับประทานในตอนเย็นหรือ
ก่อนนอน (ยกเว้น atorvastatin และ rosuvastatin เนื่องจากมีค่า
ครึ่ ง ชี วิ ต ในร่ า งกายยาว) เนื่ อ งจากเซลล์ ตั บ มี ก ารสั ง เคราะห์
โคเลสเตอรอลมากที่ สุ ด ในตอนกลางคื น มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า การ
ได้รับยา statins ในตอนเย็นสามารถลดระดับ LDL-C ได้ดีกว่าการ
ได้ รั บ ยาขนาดเดี ย วกั น ในตอนเช้ า รวมถึ ง ลดอุ บั ติ ก ารณ์ ข อง
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง ได้มากกว่าอีกด้วย
โรคแผลเปื่ อ ยในทางเดิ น อาหาร ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ มั ก มี
อาการปวดมากที่สุดช่วงใกล้เข้านอน เนื่องจากกระเพาะอาหารมี
การหลั่งกรดสูงสุดในเวลากลางคืน การให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยารักษาโรคกระเพาะอาหารอาจส่ง
ผลดีต่อการรักษา เช่น มีการหายของแผลเร็วขึ้น และมีการกลับเป็น
ซ้ำน้อยลง
เภสัชกรสามารถนำองค์ความรูท้ าง chronotherapeutics
มาประยุกต์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา 

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยทุกราย 

โดยเฉพาะผู้ ที่ มี วั ฏ จั ก รการนอนหลั บ และตื่ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ปกติ เช่ น 

ผู้ที่ทำงานเป็นกะ
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ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างต่อเนื่อง  ในปีการศึกษา 2553  เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ. และ สมศ. ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมโดย เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. จะประเมินตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 ได้กำหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ดังนั้นตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. จึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 23 ตัวบ่งชี้   ซึ่งเกณฑ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากเดิม 

แต่ยังคงองค์ประกอบ 9 ด้านเช่นเดิม ขณะเดียวกันเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันโดยมีจำนวนตัวบ่งชี้
ทั้งสิ้นสำหรับปีการศึกษา 2553 จำนวน 17 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานของทั้ง สกอ. และ สมศ. มีการปรับเปลี่ยนค่าคะแนน โดยจากเดิม
คะแนนเต็ม 3 คะแนน เป็น 5 คะแนน  
คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มรั บ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดกิจกรรมจัดทำ
แผนงานการดำเนินการและคู่มือการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับคณะที่บูรณาการเข้าสู่งานประจำตามตัวบ่งชี้ของทั้ง สกอ. และ สมศ. 

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2554 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดไว้ 

และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2553  เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2553  โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการ ได้ทำการประเมินตามองค์ประกอบคุ ณ ภาพ 9 ด้ า น จำนวนตั ว บ่ ง ชี้ ทั้ ง สิ้ น 42 ตั ว บ่ ง ชี้   ในจำนวนนี้ เ ป็ นตัวบ่งชี้
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจำนวน 23 ตัวบ่งชี้   และตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จำนวน 16 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกองค์ประกอบ
เท่ากับ 4.34 ซึ่งอยู่ในระดับดี รายละเอียดดังกราฟ และตารางต่อไปนี้



สารเภสัชศาสตร์

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ปีการศึกษา 2552 นี้ คณะกรรมการตรวจประเมินได้สรุปวิธีปฏิบัติที่ดี 

(Best Practices) และ นวัตกรรมของคณะ ดังนี้
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
คณะมี คู่ มื อ ตารางเรี ย นแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาและแต่ ล ะชั้ น ปี ข องนั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ที่ มี ร ายละเอี ย ดรายวิ ช า ปฏิ ทิ น
และแผนการสอนอย่างชัดเจน สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.phar.ubu.ac.th/page.php?mlv3=4
นวัตกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ได้สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ และเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์  สะสมURL คือ http://qadms.ubu.ac.th/ ดังแสดงในรูปภาพด้านล่าง
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นานาสาระเรื่องสมุนไพร

น้ำดอกไม้: วิธีปรุงและการใช้ในยาไทย-ยาพื้นบ้าน
บัญชา ยิ่งงาม, ภ.บ.
กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น้ำดอกไม้ไทยจัดเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาเภสัชกรรม
ของไทยที่มีมาแต่โบราณ ผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนรู้จักและใช้สืบทอดต่อๆ
กันมาจนถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะอย่างน้อยในช่วงชีวิตหนึ่งต้อง
เคยเจ็บป่วยและเคยใช้น้ำดอกไม้เป็นน้ำกระสายยากันแทบทุกคน ส่วน
ใหญ่ดอกไม้ที่นิยมใช้กันมากคือ ดอกมะลิ (Jasminum sambac Ait.
วงศ์ Oleaceae) และดอกกระดังงา (Cananga odorata Hook. F. &
Th. วงศ์ Annonaceae) ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เข้าเครื่องยาพิกัดเกสร ดอก
มะลิที่ใช้ทำน้ำดอกไม้นั้นจะเลือกใช้ดอกมะลิลา (มะลิลามีกลีบดอกชั้น
เดียวส่วนมะลิซ้อนมีกลีบดอกหลายชั้น) ซึ่งจะเลือกเก็บเฉพาะดอกตูมที่
ใกล้บานในยามเย็นเพื่อรักษากลิ่นหอมไว้ เพราะดอกมะลิจะเริ่มผลิบาน
ราวตี ๒ ส่วนดอกกระดังงาเป็นสมุนไพรที่มีชื่อสามัญที่ใช้เรียกมาจาก
ภาษามลายูว่า “ylang-ylang หรือ ilang-ilang” (อ่านออกเสียงว่า อีลังอีลัง) หมายถึง ดอกไม้แห่งมวลดอกไม้ หรือ ตากาล็อกของคนฟิลิปปินส์
ว่า “alang-ilang” หมายถึง ดอกไม้ที่ปลิวไสวไปตามสายลม ปกติแล้ว
ดอกกระดังงาจะให้กลิ่นหอมแรงในยามค่ำจึงยากที่จะเก็บในเวลามืด 

ดังนั้นจึงมักเก็บดอกกันในเวลาเช้าตรู่แทนโดยเลือกเก็บดอกที่แก่เต็มที่จน
เป็นสีเหลืองจัดซึ่งจะให้น้ำหอมคุณภาพดี ส่วนดอกที่ยังเขียวอยู่จะให้กลิ่น
ฉุนคล้ายกล้วย ดอกกระดังงาที่นำมาใช้ทำน้ำหอมมักจะลนไฟเสียก่อน
เพราะจะให้กลิ่นที่แรงกว่าเนื่องจากกลิ่นหอมแตกออกจากกระเปาะ จึงมี
คำพูดโบราณกล่าวไว้ว่า “กระดังงา ตำราไทย ไม่ลนไฟเสียก่อน ก็หย่อน
หอม” ดอกไม้ทั้ง ๒ ชนิดนี้มีกลิ่นหอมเย็น มีสรรพคุณเป็นยาหอม แก้ลม
บำรุงหัวใจใช้ชุ่มชื่น แก้ร้อนใน กระหายน้ำ นอกจากนี้แล้วยังนำมาใช้
ผสมปรุงเป็นน้ำอบหรือตากแห้งใช้ทำเป็นบุหงา
การปรุงน้ำดอกไม้ไทยจะใช้วิธีต้มน้ำให้เดือดแล้วเทใส่ภาชนะ
ที่มีฝาปิดปล่อยไว้ให้เย็น จากนั้นเอาดอกมะลิหรือดอกกระดังงามาวางใส่
ภาชนะขนาดเล็ก ลอยไว้เหนือน้ำ ปิดฝาและเก็บไว้ค้างคืนเพื่อให้น้ำดูด
ซับกลิ่นหอมไว้ น้ำที่ได้จะมีกลิ่นหอมเรียกว่า “น้ำดอกไม้ไทย” น้ำที่ปรุง
ได้นิยมใช้เป็นน้ำกระสายยาสำหรับทำเป็นยาลูกกลอน ยาแท่งหรือใช้
ละลายยาให้กินได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างยาไทยที่ใช้น้ำดอกไม้เป็นน้ำกระสายยา
เช่น ยาหอมดุม ตามตำราพระโอสถพระนารายณ์ซึ่งมีการบันทึกไว้ว่า
“ยาหอมดุม ให้เอาแก่นมะทราง เปลือกมะทราง เปลือกไข่เน่า
ชเอมเทศ กรักขี จันทน์แดง จันทน์ขาว ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอก
สารภี เกสรบัวน้ำ เสมอภาคทำเป็นจุณ น้ำดอกไม้เป็นน้ำกระสายยา
บดทำแท่ง ละลายน้ำดอกไม้ น้ำซาวเข้าก็ได้ รำหัดพิมเสนชโลมถ้ากิน
แทรกขันทศกรด้วย แก้พิศม์ไข้สันนิบาตอันมีกำลังมาก หายแลฯ” ยานี้
จะใช้น้ำดอกไม้เป็นกระสายเพื่อบดแล้วปั้นเป็นยาแท่ง เมื่อจะนำมาใช้ให้
เติมน้ำดอกไม้หรือน้ำซาวข้าวเป็นน้ำกระสายยาร่วมกับพิมเสนลงไปเล็ก

น้อย ใช้กินหรือชโลมก็ได้เพื่อแก้ไข้สันนิบาตชนิดรุนแรง (ไขสันนิบาตคือ
ไข้ที่มีอาการสั่นเทิ้มชักกระตุกและเพ้อ)
ส่วนน้ำดอกไม้เทศ (rose water) เป็นน้ำที่ปรุงจากน้ำมันดอก
กุหลาบมอญละลายในน้ำสุกหรือน้ำสะอาดจนอิ่มตัว กุหลาบมอญ (Rosa
damascene Mill. วงศ์ Rosaceae) เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศ
ซีเรียและตุรกีมีชื่อสามัญว่า “damask rose” เนื่องจากพบมากในเมือง
ดามัสกัส ในประเทศซีเรีย การเก็บจะเลือกเก็บจากดอกแรกแย้มในยาม
เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะจะได้ดอกที่มีกลิ่นหอมมาก การสกัด
น้ำมันดอกกุหลาบมอญทำได้โดยการแยกกลีบดอกออกจากฐานรองดอก
แล้วโรยกลีบดอกที่ได้ลงบนไขมันที่ฉาบไว้บนถาดทิ้งไว้ให้ไขมันดูดซับกลิ่น
ไว้ทั้งวันแล้วเปลี่ยนเอากลีบดอกชุดใหม่เข้าไปแทน ทำเช่นนี้ซ้ำๆ กันจน
ไขมันดูดกลิ่นจนอิ่มตัวแล้วจึงนำไปแยกเอาน้ำมันออก สมุนไพรชนิดนี้
คาดว่าถูกนำเข้ามาปลูกในสยามประเทศช่วงรัชกาลที่ ๒ และมีชื่อเดิม
เรียกว่า “ยี่สุ่น” โดยจัดเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่ปลูกกันเฉพาะในบ้านเจ้านาย
และผู้มีฐานะดีเท่านั้น ต่อมาได้รับความนิยมจึงปลูกกันอย่างแพร่หลาย
รวมทั้งตามซ่องนางโลมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในเขตพระนคร เป็นเหตุให้
มีการเลี่ยงมาเรียก “กุหลาบ” ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาแขก แทนคำว่า
“ยี่สุ่น” โดยคำว่า “กุล” หมายถึง ดอกยี่สุ่น และ “อาป” หมายถึง น้ำ
ทำให้ผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่คุ้นกับชื่อ ยี่สุ่น น้ำดอกไม้เทศ
เป็นน้ำที่มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณบำรุงหัวใจให้ชื่นบาน แก้อ่อนเพลียและ
บำรุงกำลัง เช่น ยาทรงทาพระนลาฏ ที่บันทึกไว้ในตำราพระโอสถพระ
นารายณ์ว่าน้ำดอกไม้เทศเป็นน้ำกระสายยาสำหรับทาหน้าผาก ดังนี้
“ยาทรงทาพระนาฏ แก้พระโลหิตกำเดาอันประชวรพระเจ้า
หนัก ให้เอากฤษณา อบเชยเทศ รากมลิ รากสมี ชมด บดด้วยน้ำดอกไม้
เทศ น้ำดอกไม้ไทก็ได้ รำหัดพิมเสนลง ทรงทาหายแล ฯ”
ดังนั้น ส่วนประกอบและวิธีการปรุงน้ำดอกไม้ไทยจึงมีความ
แตกต่างจากน้ำดอกไม้เทศ ปัจจุบันน้ำดอกไม้ยังคงมีใช้กันอยู่บ้างในยา
ไทยและยาพื้นบ้าน
พิกัดเกสร คือ การจัดเกสรดอกไม้หลายๆ อย่างที่มีสรรพคุณ
คล้ายกันมารวมกันเป็นกลุ่มและใช้ปริมาณอย่างละเท่าๆ กัน ในเครื่องยา
ไทยแบ่ ง เป็ น เครื่ อ งยาพิ กั ด เกสรทั้ ง ๕, ๗ และ ๙ โดยพิ กั ด เกสรทั้ ง ๕
ประกอบด้วย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัว
หลวง พิกัดเกสรทั้ง ๗ ประกอบด้วยเกสรทั้ง ๕ เพิ่มดอกจำปาและดอก
กระดังงา ส่วนเกสรทั้ง ๙ ประกอบด้วยเกสรทั้ง ๗ เพิ่มดอกลำดวนและดอก
ลำเจียก
1

เอกสารอ้างอิง : ชยันต์ พิเชียรสุนทรและวิเชียร จีรวงส์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม ๑: น้ำกระสายยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ๒๕๔๘. 94 หน้า.
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เพลง ออนซอน (OST ปัญญา เรณู)

โดย: หนุ่มลูกทุ่ง

ศิลปิน ด.ช.โชติวัตร์ พลรัศมี

พบกับ ”ลำนำอีสาน” คอลัมน์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานด้วยการ
จารึกบทเพลงลูกทุ่งอีสาน เพื่อให้คุณผู้อ่านได้สัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรม
อี ส าน พร้ อ มกั บ การทำความเข้ า ใจภาษาอี ส านผ่ า นเนื้ อ เพลง โดยกระผม 

“หนุ่มลูกทุ่ง” คนเดิมครับ
ฉบับนี้ ขอนำเสนอผลงานเพลง “ออนซอน” เพลงประกอบภาพยนต์
“ปัญญา เรณู” ซึ่งได้มาถ่ายทำกันที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีของ
เรานี่เองโดยบทภาพยนต์และการกำกับฯเป็นฝีมือของคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ 

ซึ่งได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวอีสานผ่านความสดใสและน่ารักของเด็กๆ คล้ายๆ
กับเป็น “แฟนฉัน” เวอร์ชันอีสาน ยังไงยังงั้น
ตัวภาพยนต์อาจไม่ประสบความสำเร็จในด้านรายได้ แต่กลับเป็นที่
ประทับใจคอหนัง จนเกิดเป็นกระแส “ออนซอน” กันบนโลก social network
ผลั ก ดั น ให้ เจ้ า ของค่ า ยหนั ง ต้ อ งยอมควั ก กระเป๋ า ให้ ถ่ า ยทำภาคสองเป็ น ที่
เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง คุ ณ บิ ณ ฑ์ ก็ ยั ง คงยกกองถ่ า ยมาปั ก หลั ก ถ่ า ยทำกั น ที่ อ ำเภอ
วารินชำราบ เช่นเคย และคงมีคิวเข้าฉายในเร็ววัน “หนุ่มลูกทุ่ง” กะขอเอาใจ
ซอยให้ประสบความสำเร็จหลายๆ เด้อครับ ออนซอนเด้ …

งามแฮง แม่แก้มแป่งแซง ช่างงามบาดตา
เจ้างามบ่มีเหตุผล จั๊กคนหรือว่านางฟ้า
บอกได้คำเดียว ว่า…งาม
งามหลาย เฮ็ดให้หัวใจอ้ายต้องถลำ
เฮ็ดหยังคืองามบาดตา ปรึกษาไผบ่สักคำ
ก่อนที่สิงามถามแม่อยู่บ่
* โอ้ยเด้น้อ เด้น้อ พอซำนี้ ลำบ่เป็นดอกหล่า
พอซำนี้ ลำบ่เป็นดอกหล่า
อ้ายอยากบอกแค่ว่า งามหลาย
** ออนซอนเด้อองลองเอเล โองโลงอำลำ
อุงลุงอิงลิงหนอใจ ลอยไปกับเจ้าคนงาม
อยากบอกอีกคำว่า ออนซอนเด้
ซ้ำ (*, **)

งามแฮง: สวยจริงๆ สวยอย่างแรง (แฮง = แรง), แม่แก้มแป่งแซง: แม่แก้มนวล, จั๊กคนหรือว่านางฟ้า: นี่คนหรือว่านางฟ้ากันเนี่ย (จั๊ก = ไม่รู้),
งามหลาย: สวยมาก สวยเหลือเกิน, เฮ็ด: ทำ,เฮ็ดหยัง: ทำอะไร, ปรึกษาไผบ่: ปรึกษาใครมั่งหรือเปล่า, ก่อนที่สิงาม: ก่อนที่จะสวย (สิ = จะ),
โอ้ยเด้น้อ: เป็นคำขึ้นต้นก่อนเข้าสู่ท่อนฮุกของกลอนลำ, พอซำนี้: พอเท่านี้ พอแค่นี้, ลำบ่เป็นดอกหล่า: ลำไม่เป็นหรอกน้อง (ลำ ในที่นี้คือการร้องเพลงหมอลำ,
หล่า= น้องคนสุดท้อง) ประมาณว่า ไม่ลำต่อแล้ว, ออนซอน: ประทับใจ ปลื้ม, ออนซอนเด: ประทับใจ/ปลื้มจริงๆ,
อองลองเอเล, โองโลงอำลำ, อุงลุงอิงลิง: เป็นคำสร้อย ใช้เพื่อสื่อความหมายว่า เลิศ

-แสงธรรมนำชีวิต-

ธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน:

สาราณียธรรม ๖

-จรรย์สุภา-

การที่ประเทศไทยได้พบเจอเหตุการณ์เลวร้าย เหตุการณ์ หรือมีผู้ร้อยเรียงมาเป็นคำประพันธ์ ดังนี้
ที่คนไทยด้วยกันขาดความรัก ความเมตตาต่อกัน นั่นเป็นเพราะว่า
        ทำสิ่งใด ด้วยกายา เมตตาพร้อม
คนไทยบางกลุ่มละเลย ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน : สาราณียธรรม
พูดนอบน้อม เอ่ยวจี มีเหตุผล
๖ อันประกอบด้วย
คิดแง่ดี มีน้ำใจ ให้ทุกคน
๑. เมตตามโนกรรม การคิดดี มองกันในแง่ดี
มีลาภผล มิหวงไว้ แบ่งให้กัน
๒. เมตตาวจีกรรม การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม ช่วยบอกในสิ่ง
ประพฤติดี ตามกฎ กำหนดไว้
ที่ดีและมีประโยชน์
รู้จักใช้ ความคิด จิตสร้างสรรค์
๓. เมตตากายกรรม การทำความดีต่อกันด้วยเมตตา
หากคุณธรรม หกข้อนี้ เกิดมีพลัน
๔. สาธารณโภคี เมื่ อได้สิ่ งใดมาโดยชอบธรรมแม้ เ ป็ น
ย่อมระลึก ถึงกัน ตลอดไป 
ของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว
๕. สีลสามัญญตา ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมทั้ง
วินัยต่างๆ อย่างเดียวกัน
๖ ประการข้างต้น เพื่อสังคมปัจจุบัน จะได้มีความสงบสุขและน่าอยู่
๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน
ดังพระพุทธวจนะบทที่ว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำ
ความสุขมาให้”
ที่มา : 1. “http://www.watpanonvivek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=957:-m-m-s”
http://www.watpanonvivek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=957:-m-m-s.
2. “http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m6/web/l_toom/p17_1.php”http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/
m6/web/l_toom/p17_1.php.
3. “http://www.gotoknow.org/blog/august82/153340” http://www.gotoknow.org/blog/august82/153340. 
สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554
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ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนว
ความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต
นักศึกษา 18 สถาบัน ปีที่ 7
(แรกพบ สนภท.)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความ
คิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 18 สถาบัน ปีที่ 7 (แรกพบ สนภท.)
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับน้อง
ใหม่เข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม และทำความรู้จักกับเพื่อนต่างสถาบัน อันจะนำไป
สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของแต่ละ
สถาบันอีกด้วย

โครงการรับน้องเข้าหอ

เมื่อวันที่   27 พฤษภาคม 2554  สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ร่วมกับงานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการ
ศึกษา 2554 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา และสร้างความ
เข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การปรับตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน  

โครงการรำลึกพระคุณครู
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์   ได้
จัดโครงการรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้
แสดงออกถึ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวที ต่ อ ครู อ าจารย์ ตลอดจนเป็ น การสื บ สาน
ประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ให้แก่
ศิษย์อีกด้วย

โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่
ราตรีเขียวมะกอก  

เมื่ อ วั น ที่ 20-21 พฤษภาคม 2554 สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะเภสั ช
ศาสตร์ ร่ ว มกั บ สโมสรนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด กิ จ กรรม
รับน้อง เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
นอกจากนี้ยังเป็นการให้คำปรึกษาปัญหารวมทั้งการปรับตัวให้แก่น้องใหม่ โดย
กิจกรรมนี้มีรุ่นพี่ที่มากด้วยประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ แลช่วยเหลือน้องๆ        เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัด
ในการขนย้ายสัมภาระเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่อีกด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจ กิจกรรม สายสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีเขียวมะกอก เพื่อค้นหา Freshy Boy & Girl  
ให้กับน้องใหม่เป็นอย่างมาก
เพื่อเป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ในการเข้าร่วมการประกวด Freshy Boy
& Girl  ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพี่ ส ายรหั ส และนั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ ทุ ก ชั้ น ปี กิ จ กรรมเต็ ม ไปด้ ว ยความ
สนุกสนานและอบอุ่น  

โครงการประชุมสามัญสัญจรสหพันธ์นิสิตนัก
ศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2554 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสามัญสัญจรครั้งที่ 1 ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย (สนภท.) เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมวางแผนงาน
ดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ และร่วมแลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ก ารทำงานของแต่ ล ะสโมสรนั ก ศึ ก ษา  
ตลอดจนเป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งตั ว แทนนิ สิ ต นั ก
ศึกษาเภสัชศาสตร์จากทั้ง 18 สถาบัน

สารเภสัชศาสตร์

มุมร้านยา ม.ทราย

อย. เผยมติคณะกรรมการยา ปรับสถานะยาแก้หวัดสูตรผสม
ซูโดอีเฟดรีน เป็นยาควบคุมพิเศษ
ภญ.จีริสุดา คำสีเขียว
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากปัญหาการรั่วไหลออกนอกระบบของยาแก้หวัดสูตร
ผสมซูโดเอฟริดีน (Pseudoephedrin) ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยไป
ใช้สกัดเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยาเสพติดนั้น เริ่มมีปัญหาชัดเจนขึ้น
มาโดยลำดับ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องพยายามผนึกกำลังเพื่อลดการ
รั่ ว ไหลออกนอกระบบมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2553 โดยใช้
มาตรการทางการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมช่องทางการ
กระจายยาควบคู่กันไป ได้แก่ การกำหนดมาตรการ ให้ร้านขายยาที่
มีความประสงค์ซื้อยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดเอฟริดีนมากกว่า 35,000
เม็ด/เดือนขึ้นไป ทำการจดแจ้งต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ตลอดจนกองควบคุมวัตถุเสพติดได้ขอความร่วมมือ
จากบริษัทผู้ผลิตและนำเข้า ให้ควบคุมการขายยาจำนวนมากกว่า
35,000 เม็ด/เดือน ให้กับร้านขายยาที่ อย. รับจดแจ้งแล้วเท่านั้น 
แต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้ผล ตั้งแต่วันที่ 21
ก.ค. 2554 นี้ คณะกรรมการยามีมติล่าสุดให้ปรับสถานะของยาแก้
หวัดชนิดเม็ด/แคปซูล 3 สูตร ที่มีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรีน
ได้ แ ก่ สู ต ร Pseudoephedrine และ Triprolidine สู ต ร
Pseudoephedrine และ Brompheniramine และ สู ต ร

Pseudoephedrine และ Chlorpheniramine จากยาอันตรายให้
เป็น “ยาควบคุมพิเศษ” โดยมีเงื่อนไขให้จำหน่ายได้เฉพาะในสถาน
พยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้าง
คื น โดยจะเสนอรั ฐ มนตรี อ อกเป็ น ประกาศฯ และลงนามใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งระหว่างการดำเนินการแก้ไขประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว อย. จะขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิต/
นำเข้ายาให้จำหน่ายยาดังกล่าวเฉพาะสถานพยาบาลของรัฐและ
สถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนทันทีเพื่อควบคุม
สถานการณ์ปัญหา
นอกจากนี้ อย. จะเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง ยาทดแทนในการ
บรรเทาอาการคัดจมูก คือ ยาที่มีส่วนประกอบของเฟนิลเอฟริน
(Phenylephrine) โดยคณะกรรมการยาได้มีมติให้ปรับสถานะของ
ยาที่มียาเฟนิลเอฟรินเป็นส่วนประกอบ เป็นยาที่ได้รับการยกเว้น
“ไม่ เ ป็ น ยาอั น ตราย” ซึ่ ง สามารถหาซื้ อ ได้ ต ามร้ า นขายยาแผน
ปัจจุบัน (ขย.1) และร้านขายยาบรรจุเสร็จฯ (ขย.2) ทำให้ผู้บริโภค
เข้าถึงยาได้ง่ายขึ้น

ที่มา: http://pharmacy.eau.ac.th/news_drug/actifed.pdf

สารเภสัชศาสตร์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติและโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
ภาคปกติ (รับโดยวิธีโควตาและAdmission)
จำนวนรับ
รวม

ภาคพิเศษ

โควตาพื้นที่พิเศษ โควตาพื้นที่ โควตา โควตา โควตา รวมโควตา Admission โครงการ รวมทั้งหมด
กลาง
พิเศษ
ในเขต นอกเขต รวม อีสาน ช้างเผือก สอวน. ภาคอื่นๆ พื้นที่
13

20

33

16

1

5

5

96

36

24

120

สำหรับโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร รับผู้จบวุฒิ ม.6 /GPA. 3.00 ขึ้นไป รับสมัครประมาณเดือน พฤศจิกายน – มกราคม
ของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกษสุดา จันดาพันธ์ งานวิชาการ โทร. 045-353610 
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.entry.ubu.ac.th
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เปิ ด รั บ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555  ใน
ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Master of Pharmacy Program in Pharmaceutical
and Natural Products          
ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Master of Science Program in Pharmaceutical
Chemistry and Natural Products
ภาคปกติ จำนวนรับ 5 คน

3) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
บริการสุขภาพ
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
กำหนดการรับสมัครช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน
ของทุกปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุณีรัตน์ เฮ้าทา งานบัณฑิตศึกษา โทร. 045-353625
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phar.ubu.ac.th

ข่าวอาจารย์และบุคลากร

ขอต้อนรับอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ

อ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาพันธุศาสตร์
จาก The University of Nottingham, UK
สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
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สารเภสัชศาสตร์

อาจารย์บัญชา ยิ่งงาม

กลับจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมี
และเทคโนโลยีเภสัชกรรม

พ.ค.-ส.ค. 2554 รอบรั้วเขียวมะกอก
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เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มงานปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการ
วิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “สวนสมุนไพรในโรงเรียนเครือข่าย” 

ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของ
สมุ น ไพรไปใช้ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของตนเองและคนใน
ครอบครัว และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านให้อยู่คู่กับชุมชน
ตลอดไป

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย นำโดย รศ.ดร.จามรี 

ธี ร ตกุ ล พิ ศ าล และผศ.ไชยวิ ท ย์ ธนไพศาล เข้ า ตรวจเยี่ ย ม
คณะเภสัชศาสตร์ พบปะคณาจารย์และบุคลากร รับฟังปัญหาและ
ข้อคิดเห็นด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสะท้อนการดำเนินงาน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์
จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์
และศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา โดยมี
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ฐิติเดช 

ลือตระกูล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ และสโมสร
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการ
คณะเภสั ช ศาสตร์ ได้ จั ด การฝึ ก อบรมการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอย่ า ง
ปลอดภัย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติ
ในการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์และเกิดความปลอดภัย โดย
หัวข้อการอบรมคือความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมี ความปลอดภัย
ด้านชีวภาพ การดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน และเทคนิคการดับเพลิง
วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้จัด
และการกู้ ภั ย สารเคมี โดยมี ค ณาจารย์ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ และ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตศึกษา: ปัญหาและ
เจ้าหน้าที่จาก หจก.พีจีอี.เซนเตอร์ไพร์ ร่วมเป็นวิทยากร
แนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ ต่อไป
วั น ที่ 12 กรกฏาคม 2554 ที่ ผ่ า นมา คณะเภสั ช ศาสตร์ 

ได้ จั ด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารขอกำหนด
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้
ตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะที่เข้าเยี่ยม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขอตำแหน่งทางวิชาการของ ชมและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา และ เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนในการวิจัยพัฒนา
ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
และการผลิตวัคซีนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

“The 1st International Conference 2011 Patient Safety: From Product  to Patient Care and Translational
Research” ณ สุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบปากเปล่า (oral presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ 

(poster presentation) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
สุขภาพปลอดภัย ไว้ใจเภสัช ม.อุบลฯ”

DHI บริการข้อมูลเพื่อสุขภาพ
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

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

ฐานข้อมูลสมุนไพร

website: www.phargarden.com

ห้องปฏิบัติการ
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ดังต่อไปนี้
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านการผลิตยา และเครื่องสำอางแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ

โครงการวิทยุชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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.

สารเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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

