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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

เรื่องที่สอง การพัฒนาและการทดสอบความ
ถูกต้อง วิธีการตรวจวิเคราะห์สาร miroestrol ใน
ผลิตภัณฑ์แคปซูลกวาวเครือขาวโดยเทคนิค UPLC
เป็นการศึกษาที่น่าสนใจ ตามที่ผู้นิพนธ์ระบุว่า “ยัง
ไม่เคยมีรายงานถึงวิธีวิเคราะห์สารไมโรเอสตรอล
ในผลิตภัณฑ์แคปซูลกวาวเครือขาวที่เป็นสารผสมนี้
เลย’’ ซึ่งการศึกษานี้พบว่า วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น มี
ความไว ความจ�ำเพาะ ความแม่นย�ำ และความเทีย่ งอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยตรวจพบความแปรปรวนของปริมาณ
สารส�ำคัญนี้ในแคปซูลกวาวเครือขาวในท้องตลาด
ต่างกันถึงประมาณ 11 เท่า จ�ำเป็นต้องมีการควบคุม
มาตรฐานต่อไป เรื่องที่สาม ความปลอดภั ย และ
ผลของยาธาตุบรรจบในผู้ป่วยท้องอืดท้องเฟ้อ เป็น
รายงานทีน่ า่ สนใจทีเ่ ป็นการศึกษาวิจยั ของเจ้าหน้าทีใ่ น
ระดับสถานีอนามัย โดยการสนับสนุนของบุคลากรใน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาค
วิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการพัฒนาภาคี
เครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก นับเป็นการเริม่ ทีด่ ี ทีค่ วรมีการพัฒนา
ต่อไป
เรื่องที่สี่ ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัยต่อการ
ลดอาการปวดเข่า: ความปลอดภัยและผลเบื้องต้น
เป็นการศึกษาต�ำรับยาพอกเข่าของหมอพื้นบ้านที่
กรมฯ และนักวิชาการสนับสนุนเช่นกัน เป็นงานที่
ต้องมีการศึกษาและพัฒนาต่อไป เรื่องที่ห้า ต�ำรับยา

ผ่านไปราวสองปีแล้ว สถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง ในสหรัฐและยุโรปหลาย
ประเทศ อัตราการติดเชือ้ กลับมาพุง่ สูงขึน้ อีก แม้อตั รา
ครอบคลุมการฉีดวัคซีนจะค่อนข้างสูง โดยมีเชือ้ กลาย
พันธุ์ คือ สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีจุดกลายพันธุ์สูง
มากทั้งในส่วนจีโนมและส่วนหนามที่เปลือกนอก ที่
ท�ำให้อัตราการแพร่เชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังไม่พบ
ว่าความรุนแรงของผู้ติดเชื้อนี้จะสูงขึ้น ประกอบกับ
ประชาชนได้รบั วัคซีนเป็นส่วนใหญ่ ในประเทศทีม่ กี าร
แพร่ระบาดกว้างขวางขึ้น ท�ำให้อัตราการเข้านอนโรง
พยาบาลและอัตราตายไม่สูง สถานการณ์การแพร่
ระบาดในประเทศไทยทีม่ กี ารระบาดระลอกสามก�ำลัง
อยู่ในช่วง “ขาลง” ทั้งจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต
แต่ก็ไม่สามารถวางใจได้จากเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน
ปัญหาโควิด-19 จึงยังคงเป็นปัญหาข้ามปีต่อไป
อย่างไรก็ดี บรรยากาศทางวิชาการของวารสาร
ยังคงน่ายินดี โดยวารสารฉบับนี้มีนิพนธ์ต้นฉบับ
จ�ำนวน 6 เรือ่ ง รายงานเบือ้ งต้น 5 เรือ่ ง และบทปริทศั น์
4 เรื่อง นิพนธ์ต้นฉบับ เรื่องแรก คือ การพัฒนาและ
ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณไรนา
แคนทิน-ซี ในรากทองพันชั่ง ซึ่งพบว่าวิธีที่พัฒนา
ขึ้นสามารถน�ำไปใช้ตรวจสอบปริมาณไรนาแคนทินซี ในวัตถุดิบรากทองพันชั่งได้ โดยผู้นิพนธ์น�ำเสนอ
เนือ้ หาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ตัง้ แต่การพิสจู น์
เอกลักษณ์ของรากทองพันชัง่ การระบุสารเคมี เครือ่ ง
มืออุปกรณ์และวิธีการศึกษาทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน
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580 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พืน้ บ้านภาคใต้ทใี่ ช้บำ� บัดอาการข้อเข่าเสือ่ ม เป็นการ
ศึกษาเบื้องต้นในหมอพื้นบ้านภาคใต้ จากจ�ำนวน 48
คน พบว่ามีเพียง 26 คนทีย่ นิ ยอมเปิดเผยต�ำรับยา ใน
จ�ำนวนดังกล่าวมีเพียง 2 คนที่มีต�ำรับยารักษาโรคข้อ
ควรมีการศึกษาต�ำรับยาเชิงลึกทั้งของหมอแต่ละคน
และแต่ละต�ำรับ ก่อนจะมีการเปรียบเทียบกัน เรื่อง
ที่หก การศึกษากระบวนการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
ด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทย อ�ำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการศึกษา ประวัติ ต�ำรับยา
วิธีการรักษา และผลการรักษาของหมอพื้นบ้าน 1 คน
ที่รักษาโรคสะเก็ดเงินได้ผลค่อนข้างดี เป็นที่ยอมรับ
ค่อนข้างสูง ควรท�ำการศึกษาเปรียบเทียบต�ำรับยาทั้ง
5 ต�ำรับ เพื่อคัดเลือกต�ำรับที่ดีที่สุด และท�ำการศึกษา
เปรียบเทียบกับการรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบัน
ต่อไป
รายงานเบื้องต้น เรื่องแรกยังเป็นเรื่องของโรค
สะเก็ดเงิน โดยการศึกษาองค์ความรู้ตามทฤษฎีการ
แพทย์แผนไทย เป็นการศึกษาในลักษณะทดลอง
หรือน�ำร่อง เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความ
รู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินตามทฤษฎีการแพทย์แผน
ไทย การศึกษาลักษณะนี้ควรเป็นการศึกษาโดยนัก
วิชาการผู้เชี่ยวชาญ แต่การศึกษานี้ด�ำเนินการโดยผู้
ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหลัก จึง
มีขอ้ จ�ำกัดหลายประการซึง่ ในรายงานน�ำไปเขียนไว้ใน
ข้อเสนอแนะ เช่นการเลือกใช้ค�ำค้นอาจไม่ครอบคลุม
ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบัน (โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญโรค
ผิวหนัง) ร่วมด้วย การวิเคราะห์ชื่อโรคก็ใช้วิธีให้ดู
จากรูปภาพ จึงควรมีการตรวจสอบ และระมัดระวัง
ในการศึกษาลักษณะนี้ในอนาคต รายงานเบื้องต้น
รายงานเบื้องต้น เรื่องที่สอง การคัดเลือกต�ำรับยา
แผนไทยบ�ำบัดอาการผิวหนังอักเสบ เป็นการน�ำเสนอ
เกณฑ์และวิธกี ารในการคัดเลือกต�ำรับยาจากต�ำราการ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

แพทย์แผนไทยแบบหนึง่ จาก 327 ต�ำรับเหลือเพียง 3
ต�ำรับ ที่เหมาะสมจะพัฒนาเป็นต�ำรับยาบ�ำบัดอาการ
ผิวหนังอักเสบต่อไป เป็นเรื่องน่าสนใจที่ผู้รู้ในวง
วิชาการแพทย์แผนไทยควรพิจารณา และมีการศึกษา
ต่อไปด้วยว่าต�ำรับยาดังกล่าวมีความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลดีจริงหรือไม่ เรื่องที่สาม ความปลอดภัย
และผลของการใช้น�้ำมันชันไพ เพื่อช่วยการรักษา
โรคนิ้ ว ล็ อ กส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่ โ รง
พยาบาลทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษา
ผลเบื้องต้นที่น่าสนใจ ควรท�ำการศึกษาแบบมีกลุ่ม
เปรียบเทียบต่อไป  เรื่องที่สี่ การศึกษาจ�ำนวนครั้งที่
เหมาะสมของการนวดไทยในการรักษาอาการปวด
บ่าไหล่ เป็นตัวอย่างของการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการก�ำหนดมาตรฐานเวชปฏิบัติของหัตถการการ
แพทย์แผนไทยที่น่าสนใจ จะต้องท�ำการศึกษาโดยมี
กลุม่ ควบคุมหรือเปรียบเทียบเพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือ
ยิ่งขึ้น  เรื่องที่ห้า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการ
รักษาของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษา
แบบประคับประคองในคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษา
ทีโ่ จทย์วจิ ยั อาจยังไม่ชดั เจน กลุม่ ตัวอย่างมีขนาดเล็ก
และหน่วยการวิเคราะห์แยกย่อยมากเกินไป ข้อส�ำคัญ
การก�ำหนดให้ผู้ป่วยซึ่งป่วยหนักและมีปัญหาการมา
รับบริการมากอยู่แล้ว ต้องเพิ่มภาระการมารับยาที่มี
ส่วนผสมของกัญชาที่ยังไม่อยู่ในแนวทางเวชปฏิบัติ
เพราะยังไม่ผ่านการพิสูจน์ทั้งเรื่องความปลอดภัย
และประสิทธิศักย์ย่อมท�ำให้แรงจูงใจในการมารับยา
ไม่สูงอยู่แล้ว การศึกษาต่อไปควรมีการตั้งโจทย์วิจัย
และการออกแบบการวิจัยให้รอบคอบยิ่งขึ้น
บทปริทัศน์เรื่องแรกคือ การศึกษาประสิทธิผล
ของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์มณีเวช: การ
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ทบทวนงานวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ พบว่าการศึกษา
เรื่องนี้พบเฉพาะในประเทศไทย และข้อมูลที่น�ำเสนอ
ยังจ�ำกัด ควรมีการทบทวนแนวคิด องค์ความรู้ และ
ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทั้งเรื่องความปลอดภัย
และประสิทธิผล เรื่องที่สอง การรักษาโรคกระเพาะ
อาหารอักเสบเรือ้ รังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มี
การทบทวนองค์ความรูย้ อ้ นหลังไปมาก จนถึงปัจจุบนั
โดยมีการประมวลทั้งการวินิจฉัย และการรักษาอย่าง
ค่อนข้างเป็นระบบ แต่ข้อมูลการศึกษาวิจัยยังมีจ�ำกัด
เรื่องที่สาม ผลกระทบของโรคข้อเข่าเสื่อม และการ
รักษาด้วยยาพอกสมุนไพร เป็นความพยายามของผู้
ปฏิบตั งิ านในระดับทุตยิ ภูมใิ นการทบทวนวรรณกรรม
เกีย่ วกับโรคนี้ และการรักษาด้วยยาพอกสมุนไพร ได้
ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนหนึง่ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในการศึกษา
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และพัฒนาวิธกี ารรักษาโรคนีต้ อ่ ไป เรือ่ งทีส่ ี่ การรักษา
อาการปวดศี ร ษะด้ ว ยการฝั ง เข็ ม ตามศาสตร์ ก าร
แพทย์แผนจีน เป็นการวิจัยเอกสารโดยการสืบค้น
ข้อมูลอย่างกว้างขวาง และน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัย
รวม 12 เรื่อง ล้วนน่าสนใจ
ภาคปกิ ณ กะ เรื่ อ งแรกเป็ น เรื่ อ งทองพั น ชั่ ง
ส่วนใบ เรื่องที่สองเป็นทองพันชั่ง ส่วนราก จากคณะ
อนุกรรมการจัดท�ำต�ำราอ้างอิงสมุนไพรไทย เรื่องที่
สามพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน-ไทยอังกฤษ) เรื่องที่สี่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายผู้
สูงอายุในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 สุดท้าย  
วารสารสโมสร เป็น เรื่องทองพันชั่ง รวม 4 เรื่อง
ขอทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดปี
ใหม่ 2565 และตลอดไป
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