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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

สงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 6 วัน
เริ่มจากวันเสาร์ที่ 10 เมษายน รัฐบาลหยุดชดเชยให้
ในวันจันทร์ที่ 12 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน
ก่อนหน้านัน้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ในประเทศไทยน่าวิตกอย่างมาก เพราะในขณะทีห่ ลาย
ประเทศสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมประชากรไป
ได้มาก เช่น ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน ทั่วโลกฉีดไป
แล้ว 673,509,260 เข็ม สหรัฐ ซึ่งประธานาธิบดีโจ
ไบเดน ประกาศในวันรับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 20 มกราคม
ว่าจะฉีดให้ได้ 100 ล้านเข็ม ใน 100 วันแรก แต่ผ่าน
ไปเพี ย ง 77 วั น ฉี ด ไปได้ ถึ ง 167,187,795 เข็ ม
ครอบคลุมประชากรร้อยละ 25.8 สหราชอาณาจักร
ฉีดได้ 37,013,740 เข็ม ครอบคลุมประชากรร้อยละ
27.7 อิสราเอล ฉีดได้ 10,124,764 เข็ม ครอบคลุม
ประชากรร้อยละ 55.9 อินเดีย ฉีดได้ 79,105,163
เข็ม ครอบคลุมประชากรร้อยละ 2.9 อินโดนีเซียฉีดได้
13,087,173 เข็ม ครอบคลุมประชากรร้อยละ 2.5 ขณะ
ที่ไทยฉีดได้เพียง 294,881 เข็ม ครอบคลุมประชากร
ร้อยละ 0.5 เท่านั้น ขณะเดียวกัน เกิดการระบาดใหญ่
ระลอกใหม่ เริ่มจากสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ แพร่
ไปจังหวัดต่าง ๆ ราวครึ่งประเทศ โดยเป็นเชื้อสาย
พันธุ์อังกฤษที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม
1.7 เท่า ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้
เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก คำ�นวณว่าการแพร่
ระบาดครั้งนี้จะรวดเร็วกว่ารอบแรก 10 เท่า ขณะที่
มาตรการป้องกันหย่อนยานลง 10 เท่า และเชื้อแพร่

ได้เร็วขึน้ 1.7 เท่า การแพร่ระบาดครัง้ นีจ้ งึ มีความเสีย่ ง
มากกว่ารอบแรก 10 x 10 x 1.7 = 170 เท่า !
ขณะที่พัฒนาการด้านวัคซีนมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว แต่ประเทศไทยยังได้รับอานิสงส์จาก
วั ค ซี น น้ อ ยมาก พั ฒ นาการด้ า นการรั ก ษามี ค วาม
ก้าวหน้ามาก ส่วนพัฒนาการด้านสมุนไพรและการ
แพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับโรคนี้ยังมีหลักฐานที่น่าเชื่อ
ถือในปริมาณทีน่ อ้ ย วารสารฉบับนีย้ งั คงมีพฒ
ั นาการ
ที่น่ายินดี โดยมีนิพนธ์ต้นฉบับถึง 14 เรื่อง เรื่องแรก
คุณลักษณะทางเคมีกายภาพของกานพลู กานพลู
เป็นสมุนไพรสำ�คัญ ปรากฏในตำ�รับยาแผนไทยหลาย
ตำ�รับ การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของ
กานพลูจึงมีความสำ�คัญ การศึกษานี้ยังพบว่ากานพลู
ที่ พ บในประเทศไทยมี คุ ณ ภาพดี ก ว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
มาตรฐานกานพลูในประเทศหรือภูมิภาคอื่นของโลก
เรื่องที่สอง ประสิ ท ธิ ผ ลของสารสกั ด กั ญ ชา
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลำ�ปาง ซึ่ง
พบว่าสารสกัดกัญชาขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีที
เอชซีสูงสามารถลดอาการปวดและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยได้ แต่มีข้อจำ�กัดที่เป็นการศึกษาแบบกึ่ง
ทดลอง ในผู้ป่วยที่ติดตามได้เพียง 50 ราย และไม่
สามารถควบคุมตัวแปรหลายตัวได้ แตกต่างจากการ
ศึกษาในต่างประเทศ ทีผ่ วู้ จิ ยั นำ�มาอภิปรายผลเปรียบ
เทียบซึง่ ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง 20,513 ราย และ 2,736
ราย การศึกษานี้จึงต้องแปลผลด้วยความระมัดระวัง
เรื่องที่สาม การศึกษาประสิทธิผลและความ
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ปลอดภัยของตำ�รับกลีบบัวแดงในผู้ที่มีอาการนอน
ไม่หลับ เป็นการศึกษาวิจัยตำ�รับยาพื้นบ้านหลังจาก
การทดลองนำ�มาใช้แล้วระยะหนึ่ง พบว่าสามารถช่วย
การนอนหลับได้ดีขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
รวมทั้งลดการใช้ยานอนหลับในผู้ป่วยบางราย แต่ยัง
เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเพียง 50 คน ไม่มีกลุ่ม
เปรียบเทียบ และให้ยารับประทาน เช้า-เย็น แทนการ
ให้รบั ประทานก่อนนอนอย่างการใช้ในการแพทย์แผน
ปัจจุบนั จึงน่าจะอธิบายกลไกการออกฤทธิข์ องยา และ
ควรติดตามผลไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เปรียบเทียบกับ
การใช้ยานอนหลับอื่นด้วย
เรื่องที่สี่ โปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหาร
เพื่อควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดโดยเน้นอาหาร
สมุ น ไพรไทยในผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 พบว่า
โปรแกรมที่ศึกษาสามารถเพิ่มความรู้ ความสามารถ
และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุม่
ตัวอย่างที่ศึกษาและพบระดับน้ำ�ตาลในเลือดก่อน
อาหารเช้าลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ น่าเสียดายที่มิได้มี
การตรวจวัดเปรียบเทียบค่าน้ำ�ตาลสะสม (HbA1c)
เรื่องที่ห้า ความปลอดภัยและผลเบื้องต้นของแผ่น
สมุ น ไพรสู ต รลุ ง บุ ญ มี ต่ อ อาการปวดเข่ า ในผู้ ป่ ว ย
ข้อเข่าเสื่อม เป็นตัวอย่างที่ดีของการนำ�ภูมิปัญญา
หมอพื้นบ้านมาพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการ
ทดลองใช้ (experiment) สู่การศึกษาวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง ซึ่งพบว่ามีความปลอดภัยและได้ผลดี จึงมี
ข้อเสนอแนะให้ทำ�การศึกษาโดยการออกแบบการ
ศึกษาวิจยั ทีม่ รี ะดับความน่าเชือ่ ถือสูงขึน้ ต่อไป เรือ่ งที่
หก ผลของการนวดไทยเพื่อกระตุ้นน้ำ�นมในมารดา
หลังคลอดที่น้ำ�นมไม่ไหล โรงพยาบาลนครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาย้อนหลัง พบว่าการ
นวดไทยสามารถกระตุ้นการไหลของน้ำ�นมได้อย่าง
มีนัยสำ�คัญ สมควรทำ�การศึกษาวิจัยแบบไปข้างหน้า
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ต่อไป
เรื่องที่เจ็ด ผลของการอบสมุนไพรต่ออาการ
ปวดศีรษะในผู้ป่วยลมปะกัง พบว่าการอบสมุนไพร
ช่วยลดอาการปวดศีรษะ และช่วยให้กล้ามเนือ้ บริเวณ
คอและบ่าคลายตัว ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้
สามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคนี้   เรื่อง
ที่แปด  ผลเบื้องต้นของการฝังเข็มด้วยเข็มกดต่อ
อาการปวดเส้นประสาทหลังจากเป็นโรคงูสวัด: การ
ศึกษาย้อนหลัง  เป็นการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย
190 ราย พบว่าวิธกี ารรักษานีส้ ามารถลดการปวดจาก
โรคนี้ลงอย่างมีนัยสำ�คัญ และไม่พบภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง สมควรทำ�การศึกษาเชิงทดลองต่อไป
เรื่องที่เก้า ลำ�ดับเบสบางส่วนของยีน rbcL ใน
สมุนไพรกลุม่ จันทน์ในจังหวัดจันทบุรี เป็นการศึกษา
เชิงลึกระดับยีนซึง่ มีความสำ�คัญ เพราะการพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและสมุนไพรจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เรื่องที่สิบ การวิเคราะห์
สถานการณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม บำ � รุ ง ข้ อ ศอกใน
ปัจจุบัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงข้อศอก
จากการผสมสารสกัดสมุนไพรอบเชยเทศ สำ�หรับ
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส มุ น ไพรเป็ น ส่ ว นผสมอย่ า ง
เป็นระบบ ตั้งแต่การสำ�รวจความต้องการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การทดสอบผล และการวัดความพึงพอใจ
ทีส่ ามารถนำ�ผลการวิจยั ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  เชิง
พาณิชย์ได้ตอ่ ไป  เรือ่ งทีส่ บิ เอ็ด  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม เป็นรายงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางที่มีสมุนไพรเป็นส่วน
ผสมอีกชนิดหนึ่ง
เรื่องที่สิบสอง การพัฒนาน้ำ�มันนวดที่มีส่วน
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ประกอบของน้ำ�มันหอมระเหยจากผลมะแขว่น และ
ฤทธิ์บรรเทาปวดที่มีต่อกล้ามเนื้อน่องในผู้เข้าร่วม
วิ จั ย สุ ข ภาพดี เป็นอีกหนึ่งของการศึกษาวิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการดำ � เนิ น การที่ ดี
สมควรมีการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมในกลุม่ ตัวอย่างขนาด
ใหญ่ขึ้น และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่อไป
เรื่องที่สิบสาม  การศึกษาองค์ความรู้ด้านการนวด
แบบราชสำ�นักในการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม:
กรณีศึกษา อาจารย์มนัส รัชตะถาวร เป็นกรณีศึกษา
ของหมอนวดราชสำ�นักคนหนึง่ เรือ่ งทีส่ บิ สี่ การศึกษา
ภูมปิ ญ
ั ญาหมอพืน้ บ้านรักษาโรคนิว่ ในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ: กรณีศกึ ษาหมอเขียน เขือ่ นทอง อำ�เภอสอง
จังหวัดแพร่ เป็นกรณีศกึ ษาหมอพืน้ บ้านอีกคนหนึง่ ที่
น่าจะเหลือน้อยลงเรื่อย ๆ
รายงานเบื้องต้นมี 1 เรื่อง ประสิทธิผลเบื้อง
ต้นของการนวดไทยแบบราชสำ�นักในการรักษานิ้ว
ล็อก: การศึกษานำ�ร่อง เป็นการศึกษาและอธิบายโดย
ใช้ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นคำ�อธิบาย
หลัก ควรศึกษาต่อไปโดยทบทวน และเพิ่มเติมคำ�
อธิบายจากองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยร่วม
ด้วย รายงานผู้ป่วยมี 1 เรื่อง เป็นเรื่อง เด็กที่มีภาวะ
บาดเจ็บของแขนงประสาทแขนจากการคลอดทีร่ กั ษา
ด้วยมณีเวช เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการรายงานผูป้ ว่ ย ทัง้
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เนื้อหาสาระและวิธีการรายงาน ภาวะการบาดเจ็บของ
แขนงประสาทแขนในทารกแรกคลอด ส่วนใหญ่เกิด
จากภาวะคลอดติดไหล่ เนื่องจากทารกน้ำ�หนักเกิน
มาก และการช่วยคลอดทีไ่ ม่ถกู ต้อง ปัญหาดังกล่าวมี
แนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ขณะ
ที่การฝึกการช่วยคลอดในภาวะติดไหล่ที่ถูกต้องมิได้
มีการเน้นให้มากขึ้น สำ�หรับวิธีการบำ�บัดแบบมณีเวช
สมควรมีการเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ปกิณกะในเล่มนีม้ ตี �ำ ราอ้างอิงสมุนไพรไทยเป็น
เรื่องกานพลูและพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน
เล่ม 2 วารสารสโมสรเป็นเรื่องกัญชา 6 เรื่อง สุดท้าย
เป็นรายงานสังเขป (Short Communication) ของ
อธิ บ ดี ก รมการแพทย์ แ ผนไทยฯ และคณะเสนอ
รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษา
ผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทีม่ อี าการรุนแรงน้อยร่วมกับการรักษา
การแพทย์แผนปัจจุบันในหลายโรงพยาบาล ซึ่งจะมี
การศึกษาวิจัยในลักษณะพหุศูทรต่อไป
ในภาวะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรง
ขึน้ และการฉีดวัคซีนป้องกันยังครอบคลุมอย่างล่าช้า
ประชาชนคนไทยต้องยึดหลักอัตตา หิ อัตโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ด้วยการรักษาสุขอนามัยส่วน
บุคคล สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษา
ระยะห่างทางสังคมไว้อย่างต่อเนื่องอีกแรมปี
พบกันใหม่ฉบับหน้า

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

