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สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
respectively. The amount of rhein in rhubarb from
่วย Kaen,
รัก ษาผู้ปKhon
โดยมีเMaha
ป้า หมายคื
อ ยอดขายของผลิ
ต ภัณฑ์ท่ี
Bangkok,
Sarakham,
Nakornratchasima,
ขณะสัมภาษณ์จะทาการบันทึกเสียงทุกครัง้ โดยขออนุ ญาตก่อน
and
were 1.02,2007;
1.09, 1.01,Chaichalermpong,
0.54 and 1.56
รับ ผิRoied
ด ชอบprovinces
(Wattananamakul,
รวมถึงทาการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์นัน้ มีทงั ้
(%w/w,
dried
powder),
respectively.
Thus,
we
were
used
2011 cited in Wadkhian et al, 2011) ร่างพระราชบัญญัตยิ า
การสัมภาษณ์แบบเจอหน้าเพื่อทาการสัมภาษณ์ โดยตรง และ
the aerial part of C. quadrangularis from Maha Sarakham
ฉบั
บ
ประชาชน
มาตรา
55/1
ก
าหนดว่
า
ผู
ท
้
เ
่
ี
ป็
น
ผู
แ
้
ทนยาได้
ต
อ
้
ง
สัม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการสัม ภาษณ์
and the rhizomes of rhubarb from Roied province as the
เป็ นผู้ประกอบวิ
ชาชีพเภสัthe
ชกรรม
แต่ กofย็ งั Phet
เป็ นข้อSang-Khaat
โต้แย้งกันว่า
ประมาณ 1 ชัวโมง
่
ingredients
to formulate
mixture
ผูแ้ ทนยาจ
าเป็ นstudy.
ต้องเป็The
นเภสัamount
ชกรจริงofหรืquerceitn
อไม่ (Chaisumritchoke,
capsule
in this
and rhein in
การวิ เ คราะห์ข้ อมู ล ท าการถอดเทปแบบค าต่ อ ค า
the2010)
mixture
of Phet
were
obtained
อย่างไรก็
ตาม ยัSang-Khaat
งคงมีความเห็capsule
นของแพทย์
ในประเด็
นทีว่ ่า
เพื่อเก็บรายละเอียดของข้อมูล ร่วมกับนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการจด
10.96
and
0.70
mg/capsule,
respectively.
Conclusion:
เภสัชกรทาหน้าที่ผู้แทนยาได้ดกี ว่าผู้ท่ไี ม่ใช่เภสัชกร แต่The
ยงั ไม่
บัน ทึก มาตรวจสอบความถู กต้องและความครบถ้ว น จัด กลุ่ ม
results
from this
studyยcould
be used อasนหรื
a guideline
for าthe
สามารถระบุ
รายละเอี
ดของความเหมื
อความแตกต่
งใน
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการขาย 7 ขัน้ ตอน (Untachai, 2009) เป็ น
quality of some Thai herbal formulation.
การทางานของบุคคลทัง้ 2 กลุ่มได้มากนัก
กรอบการวิเคราะห์ ทาการวิเคราะห์ร่วมกับนักวิจยั ร่วม 3 ครัง้
แล้ว จึง สรุ ป ลัก ษณะการท างานที่ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ และ
Keywords: quality control, the mixture of Phet SangKhaat
capsule,
quercetin,
เปรียบเทียบลักษณะการทางานของผูแ้ ทนยาทีเ่ ป็ นเภสัชกรและ
วิ ธีดาเนิ
นการวิ
จยั rhein
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มูลสาคัญตรวจสอบ แต่เนื่องจากมีระยะเวลาสัน้ จึงทา
44150,
Thailand
ออกเป็
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การพัฒนาตารับยาฟูโรซีไมด์สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย

ผลการศึ
กษาวิ
ั นวลสกุลกฤป*, วิไลวรรณ พละไกร,
กานต์ ชัยทอง,
ณภัทจร ย

สุนนั ท์1.ชนกการแสวงหาลู
น้าใจดี, บรรลือ กสังค้ข์าทอง, กรีพล แม่นวิวฒ
ั นกุล

ลูกค้าในในความหมายของผู้ให้ขอ้ มูล หมายถึง
บทนา: ฟูโรซีไมด์เป็ นยาขับปสั สาวะกลุ่ม loop diuretics มี
แพทย์และโรงพยาบาลที่มีโอกาสใช้ยาที่ผู้แทนยารับผิดชอบ
จาหน่ายในรูปแบบยาเม็ด (40 และ 500 มิลลิกรัม) และยาฉีด (10
การแสวงหาลูกค้า เป็ นการกระท าเพื่อให้ไ ด้มาซึ่งรายชื่อของ
มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร) ทาให้ไม่สามารถนามาใช้กบั ผูป้ ่วยได้ทุกราย
บุคคลหรือสถาบันที่เป็ นลูกค้ารวมถึงผู่้ท่มี ีโอกาสจะเป็ นลูกค้า
ทางโรงพยาบาลจึง เตรียมยาสาหรับผู้ปวยเฉพาะรายขึ้น แต่ยา
และยังได้มาซึ่งข้อมูลอื่นๆที่นามาใช้
ประกอบการทางาน จาก
เตรียมมีอายุเพียง 1 เดือน ทาให้ผปู้ ่วยต้องมารับยาทีโ่ รงพยาบาล
การสัมภาษณ์พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มกี ารใช้วธิ กี ารแสวงหา
บ่อยครัง้ การศึกษานี้มจี ุดประสงค์เพือ่ พัฒนายาเตรียมฟูโรซีไมด์
ลูกค้า 2 วิ่ ธี คือ การใช้ฐานข้อมูลของบริษัท และ การใช้ขอ้ มู่ ล
สาหรับผูป้ วยเฉพาะรายแบบแยกผงยาและน้ ากระสายยา ทีผ่ ปู้ วย
จากผู้ แ ทนยาคนเก่ า หรือ ผู้ ใ กล้ชิด กับ แพทย์ เช่ น พยาบาล
สามารถผสมได้เองทีบ่ า้ น เพือ่ ให้ได้ตารับทีม่ คี วามคงตัวดีทงั ้ ทาง
เพื่อ ให้ได้ข้อ มูลที่ละเอียดครบถ้วนต่ อ การทางาน มีผู้แทนยา
กายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา วัสดุและวิ ธีการทดลอง: ระยะที่
จ านวนหนึ่ ง เท่ า นั ้น ที่ใ ช้ วิธีก ารตระเวนหาลู ก ค้ า เอง โดยมี
1 เป็ นการพัฒนาน้ ากระสายยา และทดสอบความคงตัวเพื่อ
เป้าหมายเพื่อเพิม่ ยอดขายและขยายตลาด
คัดเลือกน้ ากระสายยา ระยะที่ 2 เป็ นการทดสอบความคงตัว
2. การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ
ภายใต้สภาวะเหมือ นกับการใช้งานจริง คือ ทดสอบความคงตัว
การเตรียมตัวก่แ่ อยกกั
นการเข้
พบ คือ การเตรียมการว
ของน้ ากระสายยาและผงยาที
นอยูา่ และทดสอบความคงตั
ก่ของยาเตรี
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้ให้ขอ้ มูลวจะวิ
เ
คราะห์
ค
วามส
าคั
ญ
ของโรงพยาบาลและแพทย์
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กแขวนตะกอน
าหนดแผนและวั
ป ระสงค์
ใ นการพบแพทย์
และใช้ตไถุดโซเดี
ยมฟอสเฟตเป็
นบัฟเฟอร์โดยจะเขี
จะทาให้ยไนด้
แผนการท
างานเป็
น
เดื
อ
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น
รายสั
ป
ดาห์
และเตรี
ยมข้อมูลา
ยาเตรียมที่มคี วามคงตัวทางกายภาพดีท่สี ุด โดยพิจารณาจากค่
ก่การกระจายตั
อนพบแพทย์วซความสามารถในการแขวนตะกอน
ง่ึ มักจะเป็ นการเตรียมตัวตามแนวทางและข้
อมูล่
และค่าพีเอชที
ทีเหมาะสม
่บริษัทมีก(7.80
ารจัดอบรมให้
ห้ขน้อานมู้ าลกระสายยาต
ที่เป็ นเภสัชารั
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ั
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ใ
ห้
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ก
ารเตรี
ยมเนืบ้อหา
ทดสอบในระยะที่ 2 เปรียบเทียบกับตารับโรงพยาบาล โดยเก็
น้ า
และความรู
ก้ ่อนทีจ่ ะเข้าเป็พบแพทย์
วามเห็นนยาเตรี
ว่าข้อมูยมล
กระสายยาและผงยาไว้
นเวลา 90เนืวัน่องจากมี
จากนัน้ คผสมเป็
ทีตัง่น้ ทิาเสนอนั
องมี
วามถูยกมตต้ารั
องและเชื
อได้ ผู้ให้ข้อมูลที่
ง้ ไว้ 35 นวั้ นจะต้
พบว่
า คยาเตรี
บที่ 1 มี่อคถืวามสามารถในการ
ั
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ใช่เภสัชกรจานวนหนึ่งให้ขอ้ มูลวว่ทีา ่ดมีีกปว่ญาหาเล็
กน้ง อมียในการท
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รวมถึ
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อ
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ล
ความรู
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่
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แต่
ใกล้เคียง 8.0 ส่วนปริมาณตัวยาสาคัญของยาเตรียมตปารัญั บหานี
ที่ 1้
หมดไปเมื
างานนานขึน้ จากการทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ใน
และยาเตรี่อยทมโรงพยาบาล
3.
การเข้
กค้า
วัน ที่ 35 พบว่า าไม่พบลู
มีค วามแตกต่
า งกัน (89.97 และ 95.50
การเข้และทั
าพบลูง้ ก2ค้ตาารัหมายถึ
การเปิ
ตามลาดับ, P=0.27)
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อ
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ก
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จ
ารณาถึ
ง
เวลา
และความสะดวกของแพทย์
นาขึ้น มีความคงตัวทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาที่ดี
หรื
อความต้าไปประยุ
องการของแพทย์
่อปรัยบาเตรี
เปลีย่ มที
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ในการ
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ตัวทีด่ ไี ลด้ะครัง้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนใหญ่แล้วผูแ้ ทนยา
จะเลือกพบแพทย์ในช่วงเวลาทีแ่ พทย์มคี นไข้น้อย ช่วงเวลาพัก
ของแพทย์
ทค่ี ลิยนมส
ิกของแพทย์
พบแพทย์ในระหว่าง
คาสาคัญ: ฟูไปพบแพทย์
โรซีไมด์, ยาเตรี
าหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะราย
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เป็ นจังหวะเวลาทีผ่ แู้ ทนยา
นาเสนอข้อมูลต่างๆเกีย่ วกับยาที่ตนเองรับผิดชอบให้แก่แพทย์
โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ให้แ พทย์พิจ ารณาเลือ กสังใช้
่ ย า ผู้ใ ห้
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Quality Control For the Mixture of Phet Sang-Khaat
ข้อมูลบางรายมีวตั ถุประสงค์อ่นื ด้วย เช่น ให้แพทย์ท่านนัน้ ไป
Capsule
บอกแพทย์Phanharach*,
ท่านอื่นต่อ หรื
อเพื่อหา
IndicationSomchai
ทีจ่ ะใช้Sopajan,
ยาได้ โดย
Thitiphong
Kritsada
Artitruangroj,
รูปแบบที
ใ่ ห้ขอ้ มูลแพทย์
มดี งั นี้ Manwivattanagun
Wanida
Caichompoo
, Kreephon
การให้ข้อมูลแบบเต็ม (Full Detail) คือ การ
Introduction: The mixture of Phet Sang-Khaat capsule is
ให้ขอ้ มูลยาทัง้ หมดโดยละเอี
ยดซึง่ พบว่inา Thai
การให้National
ขอ้ มูลแบบ
recommended
to treat hemorrhoid
ListFull
of
Detail
จะพบในการให้
ข
อ
้
มู
ล
แก่
แ
พทย์
ห
รื
อ
เภสั
ช
กรหลายๆคน
Essential Herbal Medicines (2011). This formula consists
of
plants
including
พร้อ3มกัmedicinal
น อาจทาโดยผู
แ้ ทนยาหรื
อผูจ้ ดั Cissus
การผลิตquadrangularis
ภัณฑ์ พบว่าใน
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Quality Control For the Mixture of Phet Sang-Khaat
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สัม ภาษณ์ พ บว่ า ผู้ใ ห้ข้อ มูลทุ ก คนทัง้ ที่เ ป็ น เภสัช กรและไม่ ใ ช่
เภสัชกรต่างก็มกี จิ กรรมส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตามพบว่าใน
ป จั จุ บ ัน มีแ นวโน้ ม ที่ล ดลงของกิจ กรรมดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากมี
ข้อกาหนดเรื่องหลักเกณฑ์การขายและการตลาดของ “PReMa”
(สมาคมผู้วิจ ัย และพัฒ นาเภสัช ภัณ ฑ์ ) ที่ม าควบคุ ม การท า
กิจ กรรมของบริ ษั ท มากขึ้น
กิจ กรรมส่ ง เสริม การขาย
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ การให้ของขวัญในโอกาสพิเศษ การ
มอบ Gimmick การจัด Promotion แก่ผู้มอี านาจในการสังซื
่ ้อ
การดูงานและประชุ มวิชาการต่ า งประเทศ การสนับ สนุ นการ
ประชุมวิชาการในประเทศทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งรวม
การจัดเลีย้ งอาหารว่าง หรืออาหารกลางวันขณะมีการจัดประชุม
วิชาการ การออก booth การสนับสนุ น งบประมาณในการท า
กิจกรรมอื่นๆ ทางวิชาการ ตลอดจนถึงการแจกตัวอย่างสินค้า
กิ จกรรมอื่นๆ
นอกจากกิจ กรรมส่ ง เสริม การขายที่ส นั บ สนุ น โดย
บริษทั แล้ว ยังมีกจิ กรรมอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือจากการสนับสนุ น
ของบริษัทโดยตรง ซึ่งจะเป็ นกิจกรรมที่เกิดจากการตกลงกัน
ระหว่างแพทย์กบั ผูแ้ ทนยาเท่านัน้ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจเกิด
จากการร้องขอจากแพทย์ หรือเป็ นการเสนอหรือจัดหาให้จาก
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คนในครอบครัว การซือ้ ของฝาก และ การพาไปทานข้าว
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่กล่าวว่า กิจกรรมทีท่ าไปเป็ นเพราะ
เกิดจากความสนิทเป็ นการส่วนตัว รูส้ กึ เสมือนเพื่อน จึงเป็ นปกติ
ทีจ่ ะช่วยเหลือกัน แต่กม็ ผี ใู้ ห้ขอ้ มูลบางรายกล่าวว่าเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั แพทย์ เพื่อให้แพทย์เกิดการสังใช้
่ ยาซึ่ง
เป็ นการกระทาทีห่ วังผลประโยชน์จากแพทย์

สรุปและอภิ ปรายผล

ลักษณะการทางานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความสอดคล้องกับ
กระบวนการขายทัง้ 7 ขัน้ ตอน ดังนัน้ การกล่าวถึงผู้แทนยาว่า
เป็ นผูท้ าหน้าทีใ่ นการนาเสนอข้อมูลเพื่อให้แพทย์พจิ ารณาเลือก
สังใช้
่ ย าให้ก ับ ผู้ป่ ว ยนั น้ ก็น่ า ที่จ ะกล่ า วว่ า ผู้แ ทนยาเป็ น ผู้ท า
หน้าทีข่ ายยาได้เช่นกัน เพียงแต่การขายของผูแ้ ทนยานัน้ ไม่ได้
เป็ นการขายตัวสินค้าหรือตัวยาแก่ผปู้ ่วยซึ่งเป็ นผู้ใช้ยาโดยตรง
แต่ เ ป็ นการขายข้ อ มู ล แก่ แ พทย์ เมื่ อ แพทย์ เ ห็ น ด้ ว ย ซึ่ ง
เปรี ย บเสมื อ นกับ การซื้อ แพทย์ ก็จ ะสัง่ ใช้ ย านั น้ กับ ผู้ ป่ ว ย
หลังจากนัน้ ผู้แทนยาก็จะได้ยอดขายจากยอดการสังซื
่ ้อยาของ
โรงพยาบาล อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ ยาซึ่ง ได้ช่ือ ว่ า เป็ น สิน ค้า
คุณธรรม การขายยาซึง่ ถึงแม้จะเป็ นไปตามกระบวนการขาย ก็
ยังต้องให้ความสาคัญในเรื่องความถูกต้อง น่ าเชื่อถือ และความ
149

149

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานระดับชาติ The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2556
“Pharmacy Profession: Moving Forward to ASEAN Harmonization” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
______________________________________________________________________________________________
การประชุ
มวิชาการและนาเสนอผลงานระดับชาติ The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2013
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2556
“Pharmacy Profession: Moving Forward to ASEAN Harmonization” ณP1-PS-3
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
P1-PS-4
______________________________________________________________________________________________

การพัฒนาตารับยาฟูโรซีไมด์สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย
ครบถ้
อมูทรลทีนวลสกุ
่นาเสนอด้
จึงจาเป็พละไกร,
นต้องมีการกาหนด
กานต์ ชัวยนของข้
ทอง, ณภั
ลกฤป*,วยวิไลวรรณ
หลั
เกณฑ์
สุนนั กท์เกณฑ์
ชนก นใ้านการขายและการท
ใจดี, บรรลือ สังข์ทอง,าตลาดยา
กรีพล แม่นหรื
วิวอฒ
ั นกุ
ล จริยธรรม
การส่งเสริมการขายยาขึน้
บทนา: ลัฟูกโษณะการท
รซีไมด์เป็ นางานของผู
ยาขับปสั สาวะกลุ
่ม loop
้แทนยาทั
ง้ 2 กลุdiuretics
่มโดยส่วนมี
จาหน่ไาม่ยในรู
ปแบบยาเม็
500 มิลลิกรัมก)ค้และยาฉี
(10
ใหญ่
แตกต่
างกันในขัดน้ (40
ตอนและ
การแสวงหาลู
า การเข้ดาพบ
่
มิ
ล
ลิ
ก
รั
ม
/มิ
ล
ลิ
ล
ต
ิ
ร)
ท
าให้
ไ
ม่
ส
ามารถน
ามาใช้
ก
บ
ั
ผู
ป
้
ว
ยได้
ท
ุ
ก
ราย
ลูก ค้า การรับ มือ กับ ข้อ โต้แ ย้ง และข้อ สงสัย การปิ ดการขาย
่วยเฉพาะรายขึ
ง เตรีกิยจมยาส
าหรั
้น แต่ยม่ า ี
กิทางโรงพยาบาลจึ
จกรรมทางการตลาด
กรรมอื
่นๆบผูส่้ปวนลั
กษณะการทางานที
่
เตรี
ย
มมี
อ
ายุ
เ
พี
ย
ง
1
เดื
อ
น
ท
าให้
ผ
ป
ู
้
ว
ยต้
อ
งมารั
บ
ยาที
โ
่
รงพยาบาล
แนวโน้ มแตกต่ างกัน ได้แก่ก ารเตรียมตัวก่อ นเข้า พบ การให้
ง้ ตการศึ
้มจี ุดประสงค์
เพือ่ พัฒ
มฟูโงรซี
ข้บ่ออมูยครั
ลผลิ
ภัณฑ์กษานี
และการติ
ดตามผล
อย่นายาเตรี
างไรก็ตยามยั
ไม่ไพมด์บ
สความแตกต่
าหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะรายแบบแยกผงยาและน
้
า
กระสายยา
ที
ผ่ ปู้ ่วย
างระหว่างกลุ่มที่ชดั เจน เป็ นไปได้ว่าลักษณะการ
เองทีบ่ า้ น เพืน้ อ่ ตอนต้
ให้ได้ตอารังอาศั
บทีม่ คียวามคงตั
ทงั ้ ทางช
ทสามารถผสมได้
างานของผู้แ ทนยาบางขั
ความรู้ทวดีางเภสั
กายภาพ
เคมี
และจุ
ล
ชี
ว
วิ
ท
ยา
วั
ส
ดุ
แ
ละวิ
ธ
ี
ก
ารทดลอง:
ระยะที
ศาสตร์ ตลอดจนแนวคิด เรื่อ งความส าคัญ ของยาที่อ าจมี
ท ัง้ ่
1 เป็ นการพั
ฒนาน
ประโยชน์
และโทษ
ซึ่ง้ าผูกระสายยา
้ใช้ยาจะต้อและทดสอบความคงตั
งใช้ยาอย่างสมเหตุผล วเพื
เป็่อน
คัดเลืให้อผกน
ระยะที
่ 2 เป็ นการทดสอบความคงตั
เหตุ
ใู้ ห้้ าขกระสายยา
อ้ มูลทีเ่ ป็ นเภสั
ชกรบางคนมี
ลกั ษณะการทางานต่าวง
ภายใต้
ส
ภาวะเหมื
อ
นกั
บ
การใช้
ง
านจริ
ง
คือาผูทดสอบความคงตั
้ให้ขอ้ มูลบางคนทีว ่
จากผูท้ ไ่ี ม่ใช่เภสัชกร อย่างไรก็ตาม พบว่
ของน
้
า
กระสายยาและผงยาที
แ
่
ยกกั
น
อยู
่
และทดสอบความคงตั
เป็ น เภสัช กรมีลัก ษณะการท างานที่ไ ม่ แ ตกต่ า งจากผู้ท่ีไ มใช่ว
ของยาเตรี
สมแล้เช่วนกัผลการศึ
ก ษา: างในการท
น้ า กระสายยาที
เภสั
ชกร ซึง่ ยก็มที
เป็ น่ผไปได้
นว่า ความแตกต่
างานที่่
ประกอบด้
วย โซเดี
บอกซีเมทินลเภสั
เซลลูชโกรหรื
ลส 0.7
พบนั
น้ อาจไม่
ใช่เป็ยนมคาร์
เพราะความเป็
อไม่%เท่าเป็นันน้ สาร
แต่
แขวนตะกอน
และใช้
ไ
ดโซเดี
ย
มฟอสเฟตเป็
น
บั
ฟ
เฟอร์
ได้
อาจมีปจั จัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ลักษณะของยาทีร่ บั ผิดจะท
ชอบาให้การ
ยมที้ ่มคี วามคงตัวทางกายภาพดีท่สี ุด โดยพิจารณาจากค่า
กยาเตรี
าหนดเป
าหมายการทางานทีเ่ ป็ นยอดขาย หรือแม้แต่จติ สานึก
การกระจายตั
ว ความสามารถในการแขวนตะกอน และค่าพีเอชที่
ั
และป จ จัย ส่ ว นบุ ค คลอื่น ๆ ของผู้แ ทนยาคนนั น้ ในที่สุ ด แล้ว
เหมาะสม (7.80 ± 0.06) จึงได้นาน้ ากระสายยาตารับที่ 1 มา
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอว่า หากผูแ้ ทนยาที่เป็ นเภสัชกรได้นาความรูท้ าง
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กระสายยาและผงยาไว้เป็ นเวลา 90 วัน จากนั่ น้ ผสมเป็ นยาเตรียม
ช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผูป้ วยได้
ตัง้ ทิง้ ไว้ 35 วัน พบว่า ยาเตรียมตารับที่ 1 มีความสามารถในการ
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ใกล้เคียง 8.0 ส่วนปริมาณตัวยาสาคัญของยาเตรียมตารับที่ 1
ขอขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีใ่ ห้ทุน
และยาเตรียมโรงพยาบาล จากการทดสอบด้วยเครื่อง HPLC ใน
สนับสนุนการทาวิจยั
วัน ที่ 35 พบว่า ไม่ มีค วามแตกต่า งกัน (89.97 และ 95.50
ตามลาดับ, P=0.27) และทัง้ 2 ตารับ มีปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรียต์ ่ากว่า
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Quality Control For the Mixture of Phet Sang-Khaat
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Introduction: The mixture of Phet Sang-Khaat capsule is
2007. to treat hemorrhoid in Thai National List of
recommended
Untachat
Marketing
Management.
Udonformula
Thani Rajabhat.
Essential S.
Herbal
Medicines
(2011). This
consists
2009. 599 –plants
601. Available
of 3 medicinal
including from:
Cissus quadrangularis
(Linn.) http://www.udru.ac.th/~ebookudru/schard/
(Vitaceae), Clerodendrum serratum (L.) Moon. var.
wallichii C.B.Clarke (Lamiaceae) and Rheum officinale
Baillon. (Polygonaceae). The previous review literatures on
the mixture of Phet Sang-Khaat capsule did not contain
information about quality control or formulation. However,
we found several phytochemical and pharmacological
studies on single ingredients of this formula. The aim of
the study to determine the contents of some active
constituent in each ingredient of formulation such as
quercetin in C. quadrangularis and rhein in R. officinale and
the mixture of Phet Sang-Khaat capsule. Methods: The
dried powder of the samples were extracted with 50%
ethanol. HPLC was used to determine each of medicinal
plants preparation content of major compounds from these
3 medicinal plants from 5 different regions. Results: The
results showed that the amount of quercetin in C.
quadrangularis from Khon Kaen, Nakornratchasima, Maha
Sarakham, Phetchabun and Roied provinces were 1.8,
1,69, 3.51, 3.15 and 3.30 (%w/w, dried powder),
respectively. The amount of rhein in rhubarb from
Bangkok, Khon Kaen, Maha Sarakham, Nakornratchasima,
and Roied provinces were 1.02, 1.09, 1.01, 0.54 and 1.56
(%w/w, dried powder), respectively. Thus, we were used
the aerial part of C. quadrangularis from Maha Sarakham
and the rhizomes of rhubarb from Roied province as the
ingredients to formulate the mixture of Phet Sang-Khaat
capsule in this study. The amount of querceitn and rhein in
the mixture of Phet Sang-Khaat capsule were obtained
10.96 and 0.70 mg/capsule, respectively. Conclusion: The
results from this study could be used as a guideline for the
quality of some Thai herbal formulation.
Keywords: quality control, the mixture of Phet SangKhaat capsule, quercetin, rhein
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