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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

ผู้ป่วยมะเร็งที่รับตำ�รายาสมุนไพรของนายแสงชัย
แหเลิศตระกูล น่าสนใจว่าผู้ป่วย 478 ราย ที่รับยา
สมุนไพรครั้งแรก ตอบว่าตนเองหายขาด 2 ราย, 225
ราย (47.7%) ตอบว่าดีขึ้น และ 174 ราย (36.40%)
ตอบว่าเหมือนจะดีขึ้น น่าเสียดายที่การศึกษานี้มิได้
ศึกษาว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกเช่นนั้น
จึงตอบคำ�ถามสำ�คัญไม่ได้ว่าเหตุใดประชาชนจำ�นวน
ไม่น้อยจึงแตกตื่นกับสมุนไพรในกรณีนี้
เรื่องที่สาม ความปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ผ ล
เบื้องต้นของตำ�รับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (เหลือง
นรินทร์) และน้ำ�มันทองนพคุณในการรักษาแผล
เบาหวานและแผลกดทับ พบว่ายามีความปลอดภัย
และมีประสิทธิผลเบื้องต้น แต่ยังมีข้อจำ�กัดสำ�คัญใน
การศึกษา ได้แก่ เป็นการศึกษาในโรงพยาบาลถึง 14
แห่ง และติดตามผลการรักษาได้เพียง 19 ราย จาก
กลุม่ ตัวอย่าง 35 ราย สมควรมีการศึกษาเพิม่ เติมโดย
มีการออกแบบการศึกษาให้ดขี นึ้   เรือ่ งทีส่ ่ี ประสิทธิผล
เบือ้ งต้นของการบูรณาการอาหารตามหลักการแพทย์
แผนไทยร่วมกับโภชนบำ�บัดทางการแพทย์สำ�หรับ
ผู้ที่มีไขมันเลือดสูง พบเพียงค่า LDL Cholesterol
ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ ผู้วิจัยจึงสรุปว่าวิธีการ
ที่เสนอ สามารถลดระดับไขมันสำ�หรับผู้ที่มีภาวะไข
มันเลือดสูง ซึ่งความจริงแล้วไม่สามารถสรุปได้เช่น
นั้น เพราะค่าไขมันที่แตกต่างเป็นเพียงค่าไขมันชนิด
เดียว และข้อสำ�คัญการศึกษานี้มีจุดอ่อนมาก ตั้งแต่
มิได้แสดงการคำ�นวณขนาดตัวอย่าง, นิยามศัพท์ของ

ว า ร ส า ร ฉ บั บ นี้ ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ช่ ว ง
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคโควิ ด -19 ซึ่ ง สร้ า ง
ผลกระทบกับประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่
มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคจากเบาไปหาหนัก; ตั้งแต่การประกาศห้ามเดิน
ทางไปยังประเทศทีม่ กี ารเกิดโรค, การปิดสถานศึกษา
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และอื่น ๆ, การกักตัวผู้
เดินทางมาจากเขตแพร่ระบาดของโรค, จนกระทั่งมี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน, และการห้ามออก
จากเคหสถานในช่วง 22.00-04.00 น. เป็นต้น. แต่ข้อ
จำ�กัดต่าง ๆ ตามทีก่ ล่าวมาแล้ว ไม่เป็นอุปสรรคแก่การ
ดำ�เนินการของวารสารทีจ่ ะต้องออกให้ทนั ตามกำ�หนด
โดยมีนิพนธ์ต้นฉบับถึง 13 เรื่อง และบทปริทัศน์ 2
เรื่อง
นิพนธ์ต้นฉบับเรื่องแรก ประสิทธิผลการพอก
ตำ�รับยาห้ารากบรรเทาอาการปวดบริเวณตำ�แหน่ง
ตับใต้ชายโครงข้างขวา ตามแนวทางเวชปฏิบัติการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้านการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน พบว่าตำ�รับยาห้ารากสามารถ
ใช้พอกบรรเทาปวดในผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
แต่เพราะเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองจึงมีน้ำ�หนักไม่
มาก โดยเฉพาะการดูแลรักษาอืน่ ใน 2 กลุม่ ยังแตกต่าง
กันด้วย  เรือ่ งทีส่ อง การใช้สมุนไพรและประสบการณ์
อาการของผูป้ ว่ ยมะเร็ง: การสำ�รวจภาคตัดขวางกลุม่
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ธาตุเจ้าเรือน ทีย่ งั ไม่เป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป, การวัดระดับ
ไขมันในเลือด ใช้วดั จากการเจาะเลือดปลายนิว้ และไม่
ได้ระบุการเทียบมาตรฐาน (Calibration) ของเครื่อง
มือ, และขนาดตัวอย่างก็เล็กมาก ผูท้ จี่ ะอ้างอิงรายงาน
ฉบับนี้จะต้องอ่านรายงานนี้อย่างรอบคอบ
เรื่องที่ห้า ผลของการออกกำ�ลังฤๅษีดัดตนต่อ
การบรรเทาความรุนแรงของข้อเข่าเสือ่ มระยะเริม่ ต้น
ในผูห้ ญิงวัยกลางคน  ผูว้ จิ ยั สรุปว่าท่าฤๅษีดดั ตน 8 ท่า
ที่ศึกษา สามารถลดความรุนแรงและอาการปวดของ
ภาวะข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มดังกล่าวได้ แต่มีข้อสังเกต
คือกลุม่ ตัวอย่างเล็กมาก เพียงกลุม่ ละ 8 คน โดยกลุม่
ควบคุมไม่ได้มกี ารแนะนำ�การปฏิบตั ติ นสำ�หรับผูป้ ว่ ย
โรคนี้เลย และกลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกาย 28.114
ส่วนกลุม่ ทดลองมีดชั นีมวลกาย 26.681 การอ้างอิงผล
การศึกษานี้จึงต้องระมัดระวัง เรื่องที่หก การทดสอบ
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบของสารสกัดตำ�รับยามหานิลแท่ง
ทองในเซลล์เพาะเลี้ยง RAW 264.7  พบว่าสารสกัด
ยานี้ แสดงฤทธิต์ า้ นการอักเสบ และไม่มคี วามเป็นพิษ
ต่อเซลล์ในความเข้มข้นทีท่ �ำ การทดสอบ จึงเป็นข้อมูล
เบื้องต้นที่สนับสนุนการใช้ยานี้ในการรักษาอาการไข้
ตัวร้อน หรืออาการร้อนใน กระหายน้ำ�  ตามที่ระบุใน
ตำ�ราการแพทย์แผนไทย
เรือ่ งทีเ่ จ็ด การถ่ายทอดความรูแ้ ละจัดหมวดหมู่
องค์ความรูก้ ารนวดไทย และออกรหัสตามมาตรฐาน
ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย เป็นการประมวล
วิเคราะห์ และจัดระบบองค์ความรู้การนวดไทยตาม
แนวทางสากล นอกจากจะมีประโยชน์ในการศึกษา
และถ่ายทอดความรูแ้ ล้ว ยังเป็นการบันทึกภูมปิ ญ
ั ญา
การแพทย์ แ ผนไทยไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานตามที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับในระดับสากลด้วย  เรื่องที่แปด สถานการณ์
โรงงานผลิตยาแผนโบราณของภาครัฐและเอกชน
ของประเทศไทย  นำ�เสนอข้อมูล และประเด็นปัญหา
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ทีน่ า่ สนใจ สมควรมีการติดตามศึกษาเป็นระยะ ๆ เพือ่
ให้เห็นแนวโน้มและผลของการพัฒนาในอนาคต
เรื่องที่เก้า แบบแผนการสั่งใช้ยาสำ�หรับผู้ป่วย
นอกที่ได้รับการวินิจฉัยของโรงพยาบาลรัฐ 15 แห่ง
ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบการใช้ยาสมุนไพรนับ
ตามรายการเพียงร้อยละ 4.52 และมีเพียงร้อยละ
0.72 เท่านั้นที่ใช้เฉพาะสมุนไพรทั้ง ๆ ที่มีการบรรจุยา
สมุนไพรสำ�หรับการรักษาโรคนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2542
น่าศึกษาติดตามว่าหลังจากมีนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขให้ใช้ขมิ้นชันเป็นยาลำ�ดับแรกตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2559 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่
เรื่องที่สิบ ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของประชาชนจังหวัดสุโขทัย เป็นการศึกษา
เชิงปริมาณเท่านั้น ควรศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่กัน
ด้วยเพื่อให้สามารถแปลผลได้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
เรื่องที่สิบเอ็ด รสยาที่มีผลต่อการจำ�แนกกลุ่ม
ยารสประธาน: การวิเคราะห์จำ�แนก เป็นการนำ�เสนอ
แนวทางใหม่ในการจำ�แนกกลุ่มยารสประธานของ
ตำ�รับยา โดยใช้วิธีการทางสถิติที่น่าสนใจ สมควรที่
วงวิชาการการแพทย์แผนไทยจะได้อภิปรายและหา
ข้อสรุปให้เป็นทีย่ อมรับในวงการต่อไป  เรือ่ งทีส่ บิ สอง
การศึกษาหลักการใช้พืชสมุนไพรในคัมภีร์วิถีกุฏฐ
โรค เป็นการศึกษาวิเคราะห์ตำ�ราโบราณที่น่าสนใจ
สามารถศึกษาเชิงลึก และพัฒนาเป็นตำ�ราได้อย่างคำ�
อธิบายตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์ทไี่ ด้รบั การยอมรับ
และอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวงการการแพทย์แผน
ไทย  เรื่องที่สิบสาม ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านพันธุ์กุย:
กรณีศกึ ษาหมอพืน้ บ้าน 7 ราย ตำ�บลปราสาท อำ�เภอ
ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พบข้อมูลหมอพื้นบ้าน
คล้ายคลึงกับพื้นที่ชนบทโดยมาก
บทปริทัศน์เรื่องที่หนึ่ง การวิเคราะห์อภิมาน
ประสิทธิศักย์ในการลดความดันโลหิตสูงของสาร
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สกั ด หญ้ า หนวดแมว พบว่าหญ้าหนวดแมวอาจมี
ประสิทธิผลในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ แต่
ยังไม่สามารถนำ�ไปอ้างอิงเป็นแนวทางการรักษาเพราะ
การศึกษาทีน่ �ำ มาวิเคราะห์มเี พียง 2 การศึกษาซึง่ ขนาด
ตัวอย่างเล็กมาก  เรื่องที่สอง ผลต่อสุขภาพของฝุ่น
ละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กลไก
ก่อให้เกิดโรคและการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก
มีการสืบค้นข้อมูลอย่างกว้างขวาง และประมวลข้อมูล
นำ�มาเสนออย่างน่าสนใจ แต่โดยรวมแล้วเป็นไปตาม
ข้อมูลสรุปของผูเ้ ขียนว่าข้อมูลเหล่านี้ “ล้วนควรค่าแก่
การศึกษาวิจัยต่อไป’’
สำ � หรั บ ภาคปกิ ณ กะในฉบั บ นี้ มี เ รื่ อ งเหมื อ น
ฉบับที่แล้ว ๆ มา ตำ�ราอ้างอิงสมุนไพรไทยเป็นเรื่อง
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ของกระเที ย ม ส่ ว นวารสารสโมสรเป็ น เรื่ อ งของ
สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นไวรั ส และกระตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น
ซึ่งพึงระมัดระวังว่าโรคโควิด-19 เป็นไวรัสโคโรนา
ใหม่ (novel coronavirus) มนุษย์ทั่วโลกยังไม่มีภูมิ
ต้านทาน สถานการณ์การแพร่ระบาดในราวครึ่งปีที่
ผ่านมาพบว่าโรคนีม้ กี ารติดต่อได้งา่ ย และมีอตั ราตาย
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุและผูท้ มี่ โี รคประจำ�
ตัว การหวังพึ่งพาสมุนไพรซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลต่อโรคร้ายนี้เลย จึงเป็น
เรือ่ งอันตราย พึงระมัดระวังและไม่ควรโฆษณายาทุก
ชนิดทั้งทางตรงทางอ้อม
พบกันใหม่ฉบับหน้า หวังว่าเวลานัน้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้นกว่านี้
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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