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mance Liquid Chromatography) ซึ่งน่าสนใจ
เพราะบัวบกเป็นสมุนไพรทีม่ คี รีมบัวบกอยูใ่ นบัญชียา
หลักแห่งชาติ จึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ การ
ศึกษานี้เป็นการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้
สามารถเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการใช้วิธี HPLC
(High Performance Liquid Chromatography)
ซึ่ ง ใช้ เ วลานาน น่ า ยิ น ดี ที่ ผู ้ วิ จั ย สามารถพั ฒ นาวิ ธี
วิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม สามารถน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ได้ เรื่องที่สี่ ประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยในการเพิม่ น�ำ้ นมของยาปลูกไฟธาตุในหญิง
หลังคลอดที่มีน�้ำนมน้อย เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ที่มีการออกแบบมาดีพอสมควร พบว่ายาปลูกไฟธาตุ
ต�ำรับทีศ่ กึ ษาเพิม่ น�ำ้ นมไม่แตกต่างจากยาหลอก เรือ่ ง
ที่ห้า การเปรียบเทียบผลของการใช้ลูกประคบไพล
และลูกประคบเถาวัลย์เปรียงต่ออาการปวดในผูป้ ว่ ย
โรคข้อเข่าเสื่อม พบว่า ลูกประคบสมุนไพรทั้งสอง
ชนิดสามารถลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมไม่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้น�ำเถาวัลย์เปรียง
มาผสมในลูกประคบหรือใช้ทดแทนไพลได้ อย่างไรก็
ดี ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมโดยเพิม่ ขนาดตัวอย่างและ
ศึกษาขนาดเถาวัลย์เปรียงทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ ควร
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช้ เ ถาวั ล ย์ เ ปรี ย งโดยการ
รับประทานกับการใช้ลูกประคบ ตลอดจนศึกษาการ
ยอมรับของผู้ป่วยต่อไปด้วย
เรือ่ งทีห่ ก ประสิทธิผลของสารสกัดหยาบจากใบ
ยูคาลิปตัสต่อการป้องกันการวางไข่ของยุงลาย พบว่า

ช่วงนี้ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังต้องปรับ
ตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวง
วิชาการมีการเร่งศึกษาวิจยั เพือ่ ค้นหาทัง้ ยาและวัคซีน
เพือ่ รับมือกับโรคนี้ รวมทัง้ การศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบ
และมาตรการควบคุมป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วย ทำ�ให้มี
ผลงานทางวิชาการตีพมิ พ์เผยแพร่ออกมามากมายแต่
ในวงวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในประเทศไทย ยังไม่มีผลงานด้านนี้ปรากฏ
ออกมาให้เห็น
วารสารเล่มนีม้ นี พิ นธ์ตน้ ฉบับรวม 14 เรือ่ ง เรือ่ ง
แรก การใช้ประโยชน์จากกลุม่ เห็ดพิมานในการดูแล
สุขภาพตามภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม เป็นการ
ศึกษาจากเอกสารจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไทย
ข้อมูลที่ได้ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เรื่องที่
สอง การศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัดหญ้าตาน
คอม้าตามการน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์พื้น
บ้าน โดยศึกษาฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระและฤทธิต์ า้ นการ
ท�ำงานของเอ็นซัยม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส-5 ซึ่งน่า
สนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของยารักษาโรคหย่อน
สมรรถภาพทางเพศ แต่เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น
ในห้องทดลองเท่านัน้ หากจะศึกษาและพัฒนาเป็นยา
จะต้องท�ำการศึกษาในสัตว์ทดลองและในคน ซึ่งจะ
ต้องลงทุนลงแรงอีกมาก
เรือ่ งทีส่ าม การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์สารกลุม่ ไทร
เทอร์พีนส์ในบัวบกด้วยวิธี UPLC (Ultra Perfor241
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สามารถป้องกันการเกิดขึ้นของลูกน�้ำยุงลายถึงวันที่
14 ซึ่งน่าสนใจ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้ศึกษาเพิ่ม
เติมโดยการเพิ่มความเข้มข้นและระยะเวลาในการ
ทดลองรวมทัง้ ให้น�ำไปใช้ในชุมชนต่อไป ทัง้ นีก้ ารเพิม่
ระยะเวลาการติดตามให้นานขึ้นมีความส�ำคัญ เพราะ
ระยะเวลา 14 วันนับว่าสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทรายอะเบทซึ่งมีฤทธิ์นานถึง 3 เดือน ขณะเดียวกัน
ควรศึกษาการลดความเข้มข้นด้วย เพราะหากใช้ขนาด
น้อยแต่ยังคงป้องกันการเกิดลูกน�้ำได้ย่อมเป็นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพได้ ส่วนการน�ำไปใช้ในชุมชนหากจะ
น�ำไปใช้ควรมีการศึกษาติดตามโดยใกล้ชิดด้วย เรื่อง
ที่เจ็ด ประสิทธิผลของการเสริมการรักษาผู้ป่วยเบา
หวานชนิดที่ 2 ด้วยมะระขี้นกชนิดแคปซูล พบว่า
สามารถลดนำ�้ ตาลสะสมได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่โดยที่
เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลองและไม่มีกลุ่มเปรียบ
เทียบ รวมทัง้ ขนาดตัวอย่างเพียง 33 ราย จึงเป็นเพียง
การศึกษาเบื้องต้น เรื่องที่ แปด ประสิทธิผลของการ
รักษาอาการปวดประจ�ำเดือนชนิดปฐมภูมดิ ว้ ยวิธกี าร
ฝังเข็มแบบก�ำหนดจุดคงที่ โรงพยาบาลยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบกับการ
รักษาโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าการฝังเข็ม
สามารถลดการปวดประจ�ำเดือนและเพิม่ คุณภาพชีวติ
อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ไม่ แ ตกต่ า งจากการรั ก ษาแผน
ปัจจุบัน การฝังเข็มจึงอาจเป็นทางเลือกของการรักษา
โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่แพ้ยาแผนปัจจุบัน แต่จะต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบทั้งประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าต่อไป
เรื่องที่เก้า บันทึกพระอาการประชวรของเจ้า
นายในราชส�ำนักจากเอกสารจดหมายเหตุรชั กาลที่ 5
เป็นการศึกษาบันทึกพระอาการประชวรของเจ้านาย
พระองค์หนึง่ ซึง่ มีการบันทึกค่อนข้างละเอียด ทัง้ เรือ่ ง
อาหาร อุจจาระ การถวายการรักษา ท�ำให้ทราบถึงวิธี
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การถวายการรักษาของแพทย์ไทยสมัยนัน้ น่าสนใจว่า
ผูเ้ ขียนเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นระดับชุมชน แต่ให้ความสนใจ
เรื่องที่ลุ่มลึก และวิเคราะห์ได้อย่างลุ่มลึกเช่นนี้ เรื่อง
ทีส่ บิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านในการ
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส�ำอาง จึ ง เกี่ ย วกั บ การ
แพทย์แผนไทยไม่มากนัก เรือ่ งทีส่ บิ เอ็ด ความรู้ ความ
ต้องการการสร้างเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นบ้านล้านนา องค์การบริหารส่วนต�ำบลสะลวง
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้
สูงอายุมีความรู้ในเรื่องที่สอบถามดี และต้องการใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระดับ
ภาค จึงเกีย่ วกับการแพทย์พนื้ บ้านโดยตรงไม่มากนัก
เช่นกัน
เรื่องที่สิบสอง ผลเบื้องต้นและความปลอดภัย
ของสารสกัดจากเปลือกสนมาริไทม์ฝรัง่ เศสต่อการลด
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดหลังอดอาหารในผูท้ มี่ ภี าวะก่อน
เบาหวาน โดยศึกษาเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า
สามารถลดระดับน�้ำตาลสะสมได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
และไม่พบอาการไม่พงึ ประสงค์ จึงน่าสนใจศึกษาเพิม่
เติมเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ต่อไป เรื่องที่สิบสาม การ
ศึกษาเปรียบเทียบผลของการรับประทานสารสกัด
ขมิ้ น ชั น กั บ น�้ ำ มั น ปลาต่ อ ภาวะโภชนาการและ
คุณภาพชีวติ ในผู้ป่วยมะเร็ง อ�ำเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ พบว่าสารสกัดทั้งสองชนิดสามารถเพิ่ม
คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยการเปรียบ
เทียบสารสกัดทัง้ สองชนิดให้ผลไม่แตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั
เสนอแนะว่าสามารถใช้สารสกัดขมิน้ ชันเป็นทางเลือก
หนึ่งในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งที่มี
นำ�้ หนักตัวลด เรือ่ งทีส่ บิ สี่ สถานการณ์ ศักยภาพ และ
แนวทางในการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
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ฐานราก: กรณีศึกษาสมุนไพรไทยพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ชุมชนมีองค์ความ
รู้ และประสบการณ์ด้านสมุนไพรที่สะสม ถ่ายทอด
และปรับใช้มานาน วิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพรมี
ความเข้มแข็ง และภาคีเครือข่ายการพัฒนาในห่วงโซ่
อุ ป ทานสมุ น ไพรมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ดี อย่ า งไรก็ ดี
ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการบอกเล่า ควรมีการตรวจ
สอบสามเส้า (triangulation) เพื่อเพิ่มน�้ำหนักความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ปัญหาที่พบก็เป็นปัญหาเดิม ๆ
เป็นส่วนใหญ่
บทปริทัศน์ฉบับนี้มีเรื่องเดียว คือ การพัฒนา
ชุดสิทธิประโยชน์การบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่าข้อมูลที่มียังไม่
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เพี ย งพอ ท�ำให้ ยั ง ประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ไม่ได้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนาในเรื่อง
นีต้ อ่ ไป เพือ่ ให้สามารถเพิม่ สิทธิประโยชน์ในเรือ่ งนีใ้ น
ระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ภาคปกิณกะในเล่มนี้ เป็นเรื่องกระชายและ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2 วารสาร
สโมสรฉบับนี้ สองเรื่องเป็นการศึกษาวิจัยสมุนไพร
สีเสียดไทยและเปลือกผลมังคุดเพือ่ รักษาไข้เดงกีแ่ ละ
ไข้เลือดออกเดงกี่ เรือ่ งทีส่ ามคือ เป็นการส�ำรวจการใช้
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเพื่อรักษาไข้
เดงกี่ แ ละไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี่ ใ นมาเลเซี ย เรื่ อ งที่ สี่
เป็นการศึกษาการคัดกรองสมุนไพรที่มีศักยภาพใน
การต้านไวรัสซาร์ส-โควี-2 เรื่องสุดท้ายเป็นการศึกษา
สารสกัดกระชายเพื่อหาสารต้านเชื้อดื้อยา
								
พบกันใหม่ฉบับหน้า

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
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