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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปี พ.ศ. 2563
ท่ า มกลางปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดใหญ่ ทั่ ว โลกของ
โควิด-19 ซึ่งนับถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อ
ที่ยืนยันแล้ว 75,508,468 ราย และเสียชีวิตไปแล้ว
1,671,772 คน โดยหลายประเทศทางตะวันตก เช่น
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและหลายประเทศใน
ยุโรป มีการระบาดใหญ่ระลอก 2, 3 ประเทศไทยเอง
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี จนมีผู้ติดเชื้อ
เพียง 4 พันเศษ และเสียชีวิต 60 คนเท่านั้น แม้ช่วง
ปลายปีจะมีสัญญาณการระบาดจากประเทศเพื่อน
บ้านและการแพร่ระบาดในแรงงานอพยพที่จังหวัด
สมุทรสาคร จนทำ�ให้เกิดการระบาดระลอกสอง แต่
ท่ า มกลางสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว น่ า ยิ น ดี ที่ แ วดวง
วิชาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ของเรา ยังคึกคัก ดังปรากฏว่ามีนิพนธ์ต้นฉบับใน
เล่มนี้ถึง 15 เรื่อง
เรื่องที่หนึ่ง ฤทธิ์ต้านการอักเสบและบรรเทา
อาการปวดของสมุนไพรที่ใช้ในการทับหม้อเกลือ
เป็นการวิจยั เอกสารพบว่าสมุนไพรทีใ่ ช้ในการทับหม้อ
เกลือมี 7 ชนิด และฤทธิบ์ รรเทาปวดเกิดจากความร้อน
ที่ได้รับจากเกลือสมุทรที่ทำ�ให้ร้อนและสมุนไพรบาง
ชนิด ซึ่งยังมีประเด็นที่จะศึกษาต่อไปได้อีกมาก เรื่อง
ที่สอง การแพทย์แผนไทยร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการดูแลมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลชุมชน
เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ เป็นการสำ�รวจการ
ดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยใน

กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีการใช้สมุนไพรในการกระตุ้น
น้ำ�นมเพียง 4 แห่ง และมีการนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาร่วมใช้น้อย อาจเป็นเพราะความรู้และภูมิปัญญา
ในเรื่องดังกล่าวที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ มีอยู่
น้อย เรื่องที่สาม การศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของตำ�รับยามธุรเมหะกับ Metformin ใน
ผู้ป่วยเบาหวานระยะที่ 2 รายใหม่ เป็นการศึกษาที่มี
การออกแบบการวิจยั ดีพอสมควร พบว่ายามธุรเมหะ
สามารถลดน้ำ�ตาลในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ได้ อย่างไรก็ดี การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทาง
คลินิกระยะที่ 2 จำ�นวนตัวอย่างยังน้อยมากจึงยังไม่
สามารถนำ�ข้อสรุปไปกำ�หนดเป็นมาตรฐานการรักษา
หรือแนวทางเวชปฏิบตั ไิ ด้ โดยเฉพาะยาตำ�รับมธุรเมหะ
มีสมุนไพรถึง 26 ชนิด การใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยระยะยาวจะ
ต้องมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยอีกมาก
เรือ่ งทีส่ ี่ ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทย
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย พบว่ารูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำ�ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการแพทย์แผนไทยได้ โดย
ควรมีการศึกษาติดตามเพื่อประเมินผลต่อไป เรื่อง
ที่ห้า ผลของการกักน้ำ�มันหญ้าขัดมอญต่อผู้ป่วยนิ้ว
ล็อกระดับที่ 2 พบว่า การรักษาด้วยวิธีการกักน้ำ�มัน
หญ้าขัดมอญ ซึง่ หมายถึง การพอกน�้ำ มันดังกล่าวตรง
บริเวณข้อนิ้วล็อกเป็นเวลา 30 นาที สามารถบรรเทา
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อาการของโรคดังกล่าวได้  จึงน่าจะสามารถใช้เป็นทาง
เลือกหนึ่งในการรักษาโรคที่พบบ่อยนี้ โดยควรการ
ทำ�การศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น และ
ศึกษาโดยมีกลุ่มเปรียบเทียบ เพื่อให้ผลการศึกษา
มีน้ำ�หนักน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมทั้งศึกษากลไกการ
ออกฤทธิ์ของวิธีการศึกษานี้ต่อไปด้วย เรื่องที่หก การ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝังเข็มศีรษะรักษา
อาการปวดหลังส่วนล่างด้วยเทคนิคการกระตุ้นเข็ม
ด้วยมือและการกระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า: การทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม พบว่าการฝังเข็มที่ศีรษะ
และกระตุ้นทั้ง 2 วิธี สามารถลดอาการปวดหลังได้
โดยไม่มคี วามแตกต่างกัน ผลการศึกษานีย้ งั เป็นเพียง
การศึกษาเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างเพียง 20 คน ควร
ศึกษาเพิม่ เติม เพือ่ ให้มขี อ้ มูลเพียงพอสำ�หรับกำ�หนด
เป็นแนวทางเวชปฏิบัติได้ต่อไป
เรือ่ งทีเ่ จ็ด การศึกษาชุดทีเ่ หมาะสมสำ�หรับผูร้ บั
บริการฝังเข็ม คลินกิ แพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาในเรื่องพื้น ๆ ที่น่า
สนใจ โดยการรับฟังความคิดเห็นทัง้ จากผูใ้ ห้และผูร้ บั
บริการ ตามหลักการของการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพื่อให้ได้ชุดที่เหมาะสมกับผู้รับบริการฝังเข็ม ซึ่งพบ
ว่าชุดที่ออกแบบมาควรมีการวิจัยเพิ่มเติมให้เหมาะ
สมยิ่งขึ้น เรื่องที่แปด การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์
ของสารสกัดปอปิด เป็นการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะ
ในวงการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร มีมายาคติว่า
สมุนไพรเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติจึงปลอดภัย ซึ่ง
ไม่เป็นความจริง ดังกรณีพบอันตรายร้ายแรงของ
มะเกลือทีท่ �ำ ให้ตาบอด ใบขีเ้ หล็กทำ�ให้ตบั แข็ง เป็นต้น
การศึกษาสารสกัดผลปอปิดนี้ ได้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่อง
ความปลอดภัยและการเตือนภัยสมุนไพรแก่ประชาชน
ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องควรให้ความสนใจ และนำ�ไปเป็นข้อมูลใน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

การป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน อันจะทำ�ให้
ภาพลักษณ์ของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเสีย
หายโดยไม่สมควรด้วย เรือ่ งทีเ่ ก้า การศึกษาฤทธิต์ า้ น
อนุมลู อิสระและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทาส้นเท้าแตก
จากสารสกัดแกนสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง เป็นการ
ศึกษาทีม่ ลี �ำ ดับขัน้ ตอนตัง้ แต่การศึกษาความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบการ
ใช้และความพึงพอใจของผู้ใช้ นับเป็นตัวอย่างของ
การศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์จากบางส่วนของผลไม้ที่
ใช้บริโภคทั่วไปอย่างสับปะรด ผลการศึกษาสามารถ
นำ�ไปเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ จำ�หน่าย
ได้ต่อไป
เรื่องที่สิบ การศึกษาคุณภาพเครื่องยาสารส้ม
สะตุ เป็นอีกการศึกษาหนึ่งที่เพิ่มพูนความรู้พื้นฐาน
ของสมุ น ไพรประเภทธาตุ วั ต ถุ คื อ สารส้ ม ที่ พ บว่ า
สารส้มที่จำ�หน่ายในท้องตลาดมีค่าวิเคราะห์ทางเคมี
ใกล้เคียงกับสารส้มที่ยังไม่ได้สะตุ โดยอาจเกิดจาก
การสะตุไม่สมบูรณ์หรือการเก็บสารส้มสะตุอย่างไม่
เหมาะสม จำ�เป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเก็บในภาชนะ
ที่ปิดสนิทและป้องกันความชื้นอย่างถูกต้อง  เรื่องที่
สิบเอ็ด การเตรียมยาแคปซูลจากสารสกัดน้ำ�ของ
ตำ�รับยาจันทน์ลีลา เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนา
ยาสมุ น ไพรให้ มี รู ป แบบที่ ทั น สมั ย ขึ้ น และน่ า จะ
ทำ�ให้สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของยา
สมุนไพรให้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เป็นการยกสถานะจาก
ระดับประเทศไทย 1.0 เป็น 2.0 เรื่องที่สิบสอง ความ
รูแ้ ละทัศนคติทเี่ กีย่ วกับการใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรค
ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการศึกษาเชิง
สำ�รวจ ไม่มีการศึกษาเชิงคุณภาพเช่น   การสัมภาษณ์
เชิงลึก การอภิปรายกลุ่ม การสังเกตการณ์ ทำ�ให้ต้อง
พิจารณาผลการศึกษาด้วยความรอบคอบ
เรื่องที่สิบสาม สมุ น ไพรในงานสาธารณสุ ข
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มู ล ฐานที่ ช่ ว ยในการรั ก ษาอาการแพ้ อั ก เสบของ
ผิวหนังจากแมลงสัตว์กดั ต่อย เป็นการศึกษาสมุนไพร
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 5 ชนิด ได้แก่ เสลดพังพอน
ตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย ผักบุง้ ทะเล ตำ�ลึง และขมิน้
ชัน โดยการวิจัยเอกสารพบว่า สมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มี
งานวิจัยรองรับในเรื่องการยับยั้งสารที่กระตุ้นให้เกิด
การแพ้ การอักเสบ และยับยั้งอาการปวดในระดับ
เซลล์ เรื่องที่สิบสี่ การศึกษานำ�ร่องผลของตำ�รับยา
พอกลมปะกังต่อความเครียด: ประเมินจากความ
ผันแปรของอัตราเต้นของหัวใจ พบว่าตำ�รับยาพอก
ลมปะกังที่ใช้ทดลองมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ
โดยมีสมมติฐานว่าน่าจะเกิดจากการทำ�งานของระบบ
ประสาทพาราซิมพาเทติกเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ความเครียด
ลดลง โดยยังเป็นเพียงการศึกษานำ�ร่องที่ต้องมีการ
ศึกษาและพิสูจน์สมมติฐานต่อไป เรื่องที่สิบห้า การ
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สำ�รวจภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่า
ครอบครัว อำ�เภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร:
กรณีศึกษา นายจวงจันทร์ อุสาพรหม ซึ่งพื้นที่ป่ามี
ขนาด 12 ไร่ มีพืช 76 ชนิด แยกเป็น 40 วงศ์ มีการนำ�
มาใช้ประโยชน์ 6 ด้าน ด้านหนึ่งคือเป็นสมุนไพรซึ่งมี
38 ชนิด นับเป็นการศึกษาทีน่ า่ สนใจ เป็นตัวอย่างของ
การอนุรักษ์ป่าของครอบครัวให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยควรมีการศึกษาเชิงลึก
ในแง่มุมต่าง ๆ ต่อไป
ปกิ ณ กะในฉบั บ นี้ เป็ น เรื่ อ งขมิ้ น อ้ อ ย และ
มรณาลัย แด่ อาจารย์บุญทำ� กิจนิยม ครูนวดไทยคน
สำ�คัญของไทย ส่วนวารสารสโมสร เป็นเรื่องสมุนไพร
ที่เกี่ยวกับโรคไข้ในเด็กที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งและ
โรคโควิด-19
								
พบกันใหม่ฉบับหน้า
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