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บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง

เมษายน เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนเี้ ราเฉลิม
ฉลองท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์
โอมิครอนซึ่งลดความรุนแรงลงมาก เมื่อเทียบกับ
สายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดช่วงก่อนหน้า หลายประเทศ
ผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมป้องกัน
โรคลงมาก เช่น อังกฤษ สหรัฐ ยุโรป โดยเฉพาะ
สาธารณรัฐเกาหลีท่ีอัตราการติดเชื้อขึ้นสูงถึงวันละ
นับแสนราย ก็ยังผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลงมาก
ขณะทีจ่ นี สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่าง “น่า
อัศจรรย์’’ ทัง้ อัตราการติดเชือ้ และการเสียชีวติ ยังคง
ยึดนโยบาย “โควิด-19 เป็นศูนย์’’ โดยปิดมหานคร
อย่างเซี่ยงไฮ้ขณะที่จ�ำนวนการติดเชื้อวันละหลักพัน
เท่านั้น และไม่มีผู้เสียชีวิตเลย ทั้งนี้จีนน่าจะพิจารณา
ว่ามาตรการตามนโยบายดังกล่าวยังจ�ำเป็นส�ำหรับ
ประเทศที่มีประชากรถึง 1,430 ล้านคน แต่ประชาชน
ชาวเซีย่ งไฮ้คงจะอึดอัดมาก ท�ำให้ตอ้ งมีการผ่อนคลาย
มาตรการในหลายจุด
ส�ำหรับประเทศไทย ยังคงยึดนโยบาย “ทางสาย
กลาง’’ ด้วยความหวั่นใจว่า หลังสงกรานต์จ�ำนวนผู้
ติดเชือ้ อาจแตะวันละหลักแสน ขณะทีก่ ลุม่ ผูท้ มี่ คี วาม
เสี่ยงสูงคือกลุ่ม 608 ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่อายุเกิน 60 ปี
และกลุ่มผู้มีโรคประจ�ำตัว 7 กลุ่มโรค กับกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ อัตราการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังค่อนข้าง
ต�่ำและมีถึงกว่า 2 ล้านที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย
ทางด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ยาสมุ น ไพรกั บ ผู ้ ติ ด
เชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 ก�ำลังเผชิญกับปัญหาหลาย

ด้าน นอกจากหาผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้าเกณฑ์ยาก เพราะ
มีจ�ำนวนมากที่กินยาสมุนไพรที่ศึกษาไปก่อนแล้ว
ปัญหาใหญ่อกี ข้อหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ การทีค่ วามรุนแรง
ของโรคลดลงมาก ท�ำให้วดั ผลการศึกษาได้ยาก เพราะ
ผูต้ ดิ เชือ้ ส่วนมากอาการไม่รนุ แรง ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ทีค่ ำ� นวณไว้เดิมอาจต้องเพิม่ ขึน้ อีกมาก จนเกินก�ำลังที่
จะท�ำการศึกษาวิจัยต่อไปได้ นับเป็นบทเรียนส�ำคัญ
ส�ำหรับการศึกษาวิจัยสมุนไพร ที่ต้องท�ำงานเชิงรุก
ตื่นตัว และฉับไวกว่านี้ ไม่เช่นนั้นก็จะประสบปัญหา
ลักษณะนี้อีก
วารสารฉบับนี้ ยังมีบทความวิชาการคับคัง่ โดย
มีนพิ นธ์ตน้ ฉบับรวม 12 เรือ่ ง บทความปริทศั น์ 1 เรือ่ ง
และรายงานเบื้องต้น 2 เรื่อง
นิพนธ์ตน้ ฉบับเรือ่ งแรก ประสิทธิผลของสเปรย์
กระดูกไก่ด�ำ ต่อการลดปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่
ซึ่งพบว่าสเปรย์กระดูกไก่ด�ำ  สามารถลดอาการปวด
กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ และเพิ่มองศาของการ
ก้มคอและการเอียงศีรษะได้มากกว่าสเปรย์หลอก
นับเป็นผลเบื้องต้น ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป เรื่องที่สอง ประสิทธิผลของการ
อบสมุ น ไพรเพื่ อ บรรเทาอาการปวดเข่ า ในผู ้ ป ่ ว ย
โรคลมจั บ โปงแห้ ง เข่ า ซึ่ ง พบว่ า การอบสมุ น ไพร
สามารถลดอาการปวดเข่า และเพิ่มการใช้งานของ
เข่าในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่าได้ดีกว่ากลุ่มที่อบ
ไอน�้ำธรรมดา ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
ขึน้ ต่อไป เรือ่ งทีส่ าม ประสิทธิผลของการสูดดมน�ำ้ มัน
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หอมระเหย สมุนไพรพื้นบ้านที่มีผลต่อความจ�ำและ
อารมณ์ในนักศึกษา เป็นผลการศึกษาเบื้องต้น ใน
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ค�ำอธิบายกลไกต่าง ๆ เป็นค�ำ
อธิบายตามต�ำราบางเล่ม ยังไม่มีการศึกษาสารต่าง ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ มันหอมระเหยจากสมุนไพรแต่ละชนิด รวม
ทัง้ การวัดผลเป็นการวัดผลในระยะสัน้ เท่านัน้ ยังต้อง
ท�ำการศึกษาเพิม่ เติมอีกมาก ก่อนน�ำไปขยายผลต่อไป
เรือ่ งทีส่ ี่ รูปแบบการสัง่ ใช้ ความปลอดภัย และผลต่อ
คุณภาพชีวิตของต�ำรับยาท�ำลายพระสุเมร เป็นการ
ศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่ใช้ยาต�ำรับนี้
ในคลินกิ กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ทีม่ งุ่ ใช้ตำ� รับยาดัง
กล่าวเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงมีการปรับขนาดยา
และมิได้มกี ารวางแผนในการเก็บข้อมูลอย่างเข้มงวด
ท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของการศึกษาวิจยั อย่างไรก็
ดี ผูว้ จิ ยั มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสรุปตามหลักวิชา
ท�ำให้เป็นบทความวิชาการที่ดีพอสมควร
เรื่องที่ห้า การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั งิ านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพจาก
การใช้โปรแกรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ด้านสุขภาพในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน จังหวัดสุโขทัย เป็นเรื่องตรงไปตรงมาที่หลัง
การฝึกอบรมย่อมพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะมีความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบตั ดิ ขี นึ้ กว่าก่อนการฝึกอบรม สิง่
ที่น่าสนใจมี 2 ประการ ประการแรก นโยบายการเพิ่ม
บทบาทหน้าทีใ่ ห้แก่ อสม. และเพิม่ ค่า “ป่วยการ’’ จาก
เดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท มีเงื่อนไข
ที่ดีคือให้ อสม. “เข้าประชุม และ/หรือ อบรมเพิ่มพูน
ความรูอ้ ย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ต่อเดือนในเรือ่ งทีเ่ ป็นความ
จ�ำเป็นตามสภาพปัญหาของชุมชน หรือตามช่วงปฏิทนิ
การรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข’’ ประการทีส่ อง
โปรแกรมการฝึกอบรมนี้ พบว่าประเมินผลแล้วได้
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ผลดี ควรน�ำไปใช้ประโยชน์โดยการขยายผลให้กว้าง
ขวางต่อไป เรื่องที่หก สถานการณ์การครอบครอง
กั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ใ นจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี เป็นการศึกษาในช่วงแรกของการด�ำเนิน
การตามนโยบาย พบว่าการรับรู้ของประชาชนและผู้
ป่วยยังคลาดเคลือ่ นและมีความคาดหวังประโยน์ทไี่ ม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ควรมีการแก้ไขป้องกัน
ปัญหา และผู้รับผิดชอบควรมีการศึกษาติดตามเรื่อง
นี้เป็นระยะ ๆ
เรือ่ งทีเ่ จ็ด บทบาทหน้าทีข่ องผูป้ ระกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยในมุมมองของทีมสหวิชาชีพ
และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย : กรณี
ศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการ
ศึกษาที่ยังมีข้อจ�ำกัดมาก พบว่า มุมมองของทีมสหวิชาชีพกับแพทย์แผนไทย ยังแตกต่างกันทั้งในเรื่อง
บทบาทการท�ำงานของแพทย์แผนไทยและการท�ำงาน
ร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองกลุ่มมีการท�ำงานร่วมกันค่อน
ข้างใกล้ชิดและมีเวลาการท�ำงานร่วมกันยาวนานพอ
สมควร ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เรื่องที่
แปด ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการนวดรักษาโรค
ข้อเข่าเสือ่ ม เป็นการศึกษาทีน่ า่ สนใจ ควรศึกษาเชิงลึก
ในหมอนวดพืน้ บ้านแต่ละคน รวมทัง้ ทุกคนทีย่ งั ไม่ได้
ท�ำการศึกษาตลอดจนน�ำหมอพืน้ บ้านเหล่านีเ้ ชือ่ มโยง
เข้าสู่ระบบ โดยเชื่อมโยงหมอพื้นบ้านกับแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน การเพิ่มศักยภาพหมอ
พื้นบ้านเหล่านี้ ทั้งด้านความรู้และทักษะ ให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการดูแลรักษา
มากขึน้ ปลอดภัยมากขึน้ และหมอพืน้ บ้านเองก็มกี าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย
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เรื่องที่เก้า การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดหยาบจากใบอ่อนกระถิน พบว่าสารสกัดจากใบ
อ่อนกระถินมีคณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันการแตกของเม็ดเลือด
แดงได้ในภาวะทีม่ กี ารกระตุน้ ด้วยสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลการศึกษาเบื้องต้น จะต้องมีการ
ศึกษาในสัตว์ทดลองก่อนจะเข้าสู่การศึกษาวิจัยใน
คนต่อไป เรือ่ งทีส่ บิ ฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคใน
คนของสารสกัดหยาบพืชน�ำ้ ทีร่ บั ประทานได้ เป็นการ
ศึ ก ษาที่ น ่ า สนใจที่ พ บว่ า สารสกั ด จากแพงพวยน�้ ำ
และก้านจอง มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มีศักยภาพ
สามารถน�ำไปพัฒนาได้ต่อไป การศึกษาลักษณะนี้
จะต้องมีการสนับสนุนในทางนโยบายให้มีการศึกษา
วิจัยอย่างครบวงจรจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ได้จริง
เรื่องที่สิบเอ็ด คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของ
เครื่ อ งยากระชาย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ
ก�ำหนดคุณภาพของเครื่องยากระชาย เนื่องจากยัง
ไม่ มี เ กณฑ์ ม าตรฐานส� ำ หรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
สมุ น ไพรนี้ ใ นต� ำ รายามาตรฐานสมุ น ไพรไทยซึ่ ง
เป็นมาตรฐานสมุนไพรของประเทศ ผลการศึกษา
สามารถเสนอบรรจุเป็นมอโนกราฟในต�ำรามาตรฐาน
ยาสมุ น ไพรไทย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานอ้ า งอิ ง ของ
ประเทศได้ เรื่องที่สิบสอง การศึกษาปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของฟ้าทะลายโจร
ในระยะเก็ บ เกี่ ย วที่ ต ่ า งกั น จากอ� ำ เภอมวกเหล็ ก
จังหวัดสระบุรี เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจรที่ปลูกเองและจากยาผงโดยสามารถ
ก� ำ หนดขนาดรั บ ประทานเองเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ม าณ
แอนโดรกราไฟไลด์ใกล้เคียงกับงานวิจัยทางคลินิก
ที่ได้ท�ำไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ของประชาชน โดยพบว่ า ฟ้ า ทะลายโจรต้ น อ่ อ นมี
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ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำกว่าต้นแก่ ยาต้ม มี
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์มากเพียงพอ เทียบได้กับ
การรับประทานรูปแบบอื่น แต่น�้ำชาใบสดมีปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำเกินไป เป็นต้น อย่างไรก็ดี
โดยที่โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ที่อาจท�ำให้
เกิดอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิต โดยเฉพาะในคนสูงอายุ
มีโรคเรื้อรัง และหญิงมีครรภ์ รวมทั้งเชื้อโรคมีการ
กลายพันธุ์ค่อนข้างรวดเร็ว การ “พึ่งตนเอง’’ ในการ
รักษา “โรคติดต่ออันตราย’’ เช่นนี้ จึงต้องมีการศึกษา
ให้รู้จริง เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้จริง
บทปริทศั น์ เรือ่ ง บทบาทการแพทย์แผนจีนใน
การรักษาโควิด-19 น�ำเสนอผลการทบทวนเอกสาร
เรื่อง การรักษาโควิด-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งโดยใช้ต�ำรับยา การ
ฝังเข็ม และรมยา น่าสนใจว่า แม้โควิด-19 จะเป็นโรค
ติดต่ออันตรายที่เป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอาจมี
ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่การแพทย์แผนจีน
ก็มีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีการรายงาน
ผลการศึกษาอย่างเป็นกิจจะลักษณะจ�ำนวนมาก การ
ทีก่ ารแพทย์แผนจีนมีบทบาทเคียงบ่าเคียงไหล่กบั การ
แพทย์แผนปัจจุบนั ได้เช่นนี้ เป็นผลจากการพัฒนาการ
แพทย์แผนจีนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะตั้งแต่หลัง
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จนการแพทย์
แผนจีนได้รับการยอมรับในระบบบริการสาธารณสุข
ทั้งจากบุคลากรในวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป หัวใจ
ส�ำคัญคือการพัฒนาการแพทย์แผนจีนอย่างเข้มแข็ง
จนมีผลเป็นที่ประจักษ์ ขณะที่จ�ำนวนผู้ป่วยโควิด-19
ในจีนมีน้อยกว่าในประเทศไทยมาก แต่การแพทย์
แผนจีนสามารถท�ำการศึกษาและรายงานได้เช่นนี้
จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาทั้งในด้านผลการรักษา และ
กระบวนการศึกษา
รายงานเบื้องต้น เรื่องที่หนึ่ง ผลของยาธรณี
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วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สัณฑะฆาต ต่อระดับ ทูเมอร์เนคโครซิส แฟคเตอร์
อั ล ฟา และอิ น เตอร์ คู ลิ น -6 ในเลื อ ดของกลุ ่ ม
ประชากรที่ได้รับสัมผัสฝุ่นละเอียด PM 2.5 : การ
ศึกษาน�ำร่อง เป็นการศึกษาเรื่องที่มีความซับซ้อน
(complexity) สูง โดยมีข้อมูลพื้นฐานน้อย และเข้า
สู่การวิจัยในคนซึ่งมีความซับซ้อนของระบบต่าง ๆ
สูงมาก จึงแปลผลยาก หรือแปลผลไม่ได้ การศึกษา
นี้ ระบุว่าเป็นการศึกษาน�ำร่องผลการศึกษาอย่างมาก
ก็ได้เพียงแนวทางการศึกษาต่อไป ไม่สามารถสรุปเพือ่
เป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาโรค เรื่อง
ที่สอง ประสิทธิผลของยาประสะน�้ำนมต่อการเพิ่ม
ปริมาณน�ำ้ นมในมารดาหลังคลอด พบว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
ยาประสะน�้ำนมมีปริมาณน�ำ้ นมมากกว่ากลุ่มควบคุม
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อย่างมีนัยส�ำคัญตั้งแต่วันที่สามหลังคลอด และมาก
อย่างต่อเนื่อง ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาด
ใหญ่ขนึ้ และมีการออกแบบการศึกษาให้รดั กุมมากขึน้
ปกิ ณ กะฉบั บ นี้ เป็ น เรื่ อ งสมอไทย และ
พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม 2 วารสาร
สโมสรเป็ น เรื่ อ งสมอไทย 2 เรื่ อ ง เรื่ อ งที่ ส ามเป็ น
เรื่องการคัดกรองสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านไวรัส
ซาร์ส-โควี-2 เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องฤทธิ์ยับยั้งการติด
เชื้อไวรัสเดงกี่ที่ก่อโรคไข้เลือดออกของต�ำรับตรีผลา
พบกันใหม่ฉบับหน้า ซึ่งช่วงนั้นจะได้เห็นผล
กระทบหลังสงกรานต์ชัดเจนแล้ว
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