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บทคัดย่อ 

  การศกึษานีม้รีปูแบบการวจิยัเป็นแบบส�ารวจภาคตดัขวาง วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยั

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค ของประชาชนในเขต 11 กระทรวง

สาธารณสุข เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผ่านการหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร  

คูเดอร์ รชิาร์ดสนั (KR-21) คอื ความรูเ้กีย่วกบัการใช้สมนุไพรรกัษาโรค (R=0.864) ส่วนทศันคติ

ต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค การใช้สมุนไพรในการชีวิตประจ�าวัน แหล่งสมุนไพรที่น�ามาใช้ได้

สะดวก การสนบัสนนุทางสงัคม และแบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษาโรค หาความ

เชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.835, 0.897, 

0.772 , 0.802 และ 0.874 ตามล�าดับ การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPH 

2011-220) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มอย่างแบบเป็นระบบ 

จ�านวน 414 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน 
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บทความวิจัย
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  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรค 

ทางเดินอาหาร กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ กลุ่มโรคผิวหนังและการ 

เจ็บป่วยอื่นๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.58, SD=0.88) ซึ่งพบว่า มีเพียงกลุ่มเดียว

และชนิดเดียวเท่านั้นที่กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ในระดับมาก คือ กลุ่มโรคผิวหนัง ที่เคยใช้ว่านหาง

จระเข้รักษาแผลไฟไหม้น�้าร้อนลวก( X  =3.65, SD=1.17) รายได้มีความสัมพันธ์ทางลบกับ

พฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษาโรค (r=-0.126, p-value<0.05) แหล่งสมนุไพรทีน่�ามาใช้ได้สะดวก 

ทศันคตต่ิอการใช้สมนุไพรรกัษาโรค การใช้สมนุไพรในชวีติประจ�าวนั และการสนบัสนนุทางสังคม 

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษาโรคอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p-value 

<0.01) ส่วน ตวัแปรด้านอาย ุเพศ การศกึษา และ ความรูเ้กีย่วกบัการรกัษาโรคไม่มคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค 

  จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะคือ ควรมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้

สมุนไพรรักษาโรคเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรรักษาโรคเป็นทางเลือกหนึ่งในการ

ดูแลสุขภาพส�าหรับประชาชน ทุกกลุ่มรายได้ และควรจัดกิจกรรมหรือการอบรมเผยแพร่ข้อมูล 

ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค 

สนับสนนุให้มกีารใช้สมนุไพรในชวีติประจ�าวนั การสร้างแหล่งสมนุไพรทีส่ามารถน�ามาใช้ได้สะดวก 

และ มีการสนับสนุนทางสังคมด้านการใช้สมุนไพร

ค�ำส�ำคัญ:  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค, การใช้สมุนไพร

ABSTRACT

  This study is cross-sectional survey research aiming to investigate the factors 

that are related with behavior towards using medical herbs for treatments among 

people in Region 11, Ministry of Public Health. One questionnaire employed in 

this study, whose reliability value was found using Kuder Richardson’s formula 

(KR-21), consisted of knowledge about herbs for treatments of illness (R = 0.864); 

while the reliability values in parts of attitude towards using medical herbs for 

illness treatments, using medical herbs in daily life, the medical herbs source that 

is convenient to access, social supports, and behavior towards using medical herbs 

for illness treatments as found through Cronbach’s alpha coefficient formula were 

0.835, 0.897, 0.772, 0.802 and 0.874 respectively. This study was considered and 

approved by Ethical Review Committee for Human Research, Faculty of the Public 
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Health Science, Mahidol University (MUPH 2011-220). Data collection was 

conducted by interviewing the systematically selected sample of 414 people. 

Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, 

one-way ANOVA and Pearson’s product moment correlation coefficient.

  The findings revealed the following. The overall behavior towards using 

medical herbs for treatments of 5 groups of diseases like: gastrointestinal diseases 

group, respiratory diseases group, urinary tract infection diseases group, skin 

diseases group and other illnesses, was at the medium level ( X =2.58, SD = 0.88). 

Only the behavior towards using medical herbs for treatment of the group of 

skin diseases was found at the high level of becoming used to employing aloe 

vera for soothing burns and scalds ( X = 3.65, SD = 1.17). From statistical testing, 

it was found that ‘income’ had a negative correlation with behavior towards 

using medical herbs for treatments (r =- 0.126, p-value <0.05). The medical herbs 

source that is convenient to access, attitude towards using medical herbs for 

illness treatments, using medical herbs in daily life and social supports, of which 

each of all had a significantly positive correlation with behavior towards using 

medical herbs for illness treatments (p-value < 0.01); whereas each variable of 

age, sex, educational attainment and knowledge about treatments had no 

correlation with behavior towards using medical herbs for illness treatments. 

  The recommendations for this study were made that a policy should be 

given in order to promote and encourage more people to use medical herbs for 

illness treatments. Using medical herbs for illness treatments should be supported 

to be an alternative to look after health of every income group. Activity or training 

should be provided for disseminating or spreading medical herbs information. 

Behavior towards using medical herbs for illness treatments should be supported 

for building positive attitude towards using them for illness treatments. Using 

medical herbs in daily life should be promoted; an easily accessible medical 

herbs source should be created; and social supports of using medical herbs 

should be provided.

Key words:  the relating factors, behavior towards using medical herbs, using  

     herbs
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ควำมส�ำคัญของปัญหำวิจัย

 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพร

และการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผน

พฒันาการสาธารณสขุฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2525-2529) 

เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาสุขภาพ 

แห่งชาตฉิบับที ่10 (2549-2554) (พรรณภิา นวกลุ, 

2550) ซึง่ในส่วนของการใช้สมนุไพรนัน้ ประชาชน

สามารถรบับรกิารได้จากหมอพืน้บ้าน ร้านขายยา

แผนโบราณ และสถานบริการสุขภาพของรัฐ 

นอกจากนี้ยัง ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนดูแล

อาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นด้วยสมุนไพรในงาน

สาธารณสขุมลูฐานซึง่เป็นสมนุไพรทีใ่ช้เป็นประจ�า

ในครัวเรือน เพื่อการรักษาตามกลุ ่มโรคและ

อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยในปี 2537 ได้แบ่ง

สมนุไพรในงานสาธารณสขุมลูฐานออกเป็น 5 กลุม่

เพื่อรักษา กลุ่มโรคทางเดินอาหาร กลุ่มโรคทาง

เดินหายใจ กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ กลุ่มโรค

ผิวหนังและการเจ็บป่วยอื่นๆ เป็นต้น (ส�านักงาน

สาธารณสุขมูลฐาน, 2540) แต่จากการศึกษา

ข้อมูลเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มเกี่ยวกับการ

แพทย์แผนไทย ระหว่างปี 2546-2550 ซึ่งเป็น

ข้อมูลจากการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการที่จัด

ท�าโดยส�านกังานสถิตแิห่งชาต ิพบว่า เมือ่เจบ็ป่วย

ประชาชนมีแนวโน้มที่จะเลือกรักษาด้วยการใช้

สมุนไพรลดลง โดยในปี 2546 ใช้วิธีรักษาโดยใช้

ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพร ร้อยละ 2.1 ลดลง

เหลือร้อยละ1.3 ในปี 2547 และในช่วง 3 ปี ถัด

มา(2548-2550) การใช้สมุนไพรและยาสมุนไพร

เหลือเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น (ปรียา มิตานนท์, 

2551) นอกจากนั้นข้อมูลด้านมูลค่าการใช้ยา

สมนุไพรต่อมลูค่าการใช้ยาทัง้หมดในสถานบริการ

สาธารณสขุของรฐั เช่น จงัหวดันครพนม มกุดาหาร 

และสกลนคร มเีพียงร้อยละ 3.46, 2.59 และ 2.22 

ตามล�าดับ (พินทุสร เหมพิสุทธิ์, 2553)

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิย 

พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพร

รักษาโรค นั้น มีทั้ง ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก ผู้วิจัยจึงได้น�ารูปแบบ การส่งเสริมสุข

ภาพของ PRECEDE Model ขั้นตอนที่ 4 การ

วิเคราะห์ทางการศึกษา (Phase 4: Educational 

Diagnosis) ของ Lawrence W.Green และ

คณะ(1991) ซ่ึงเป็นข้ันตอนการวิเคราะห์เพ่ือหา

ปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพมา

เป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดของศึกษา

ครั้งนี้ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน�า 

ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ทั้งนี้เพราะ ปัจจัยน�า 

เป็นสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐานทีใ่ห้เหตผุลหรอืเป็นแรงจงูใจ

ในการแสดงพฤติกรรมการ ใช้สมุนไพรรักษาโรค

หรืออีกด้านหนึ่ง ปัจจัยนี้จะเป็น ความพอใจของ

บุคคลซึ่งได้มาจากประสบการณ์ในการเรียนรู ้ 

ซ่ึงความพอใจนีอ้าจม ีผลทัง้ในทางสนบัสนนุ หรอื

ยับยั้งการแสดงพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษา

โรค ส่วนปัจจัยเอื้อ เป็นทักษะที่จะช่วยให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค และ

ความสะดวกในการหาสมุนไพรมาใช้จากสถานที่

ต่างๆ ในขณะที่ปัจจัยเสริม เป็นสิ่งที่บุคคลจะได้

รับหรือคาดว่าจะได้รับจากบุคคลอื่น เป็นสิ่งที่

แสดงให้เหน็ว่าพฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษาโรค

ได้รับการสนับสนุน รวมถึงการได้รับการแนะน�า

ให้ใช้สมุนไพร 

 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา พฤติกรรมการใช้

สมนุไพรรกัษาโรค และ ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
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พฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษาโรคของประชาชน 

โดยเลือกพื้นที่ศึกษาคือ เขตตรวจราชการที่ 11 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด 

ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร เพื่อน�า

ผลการวิจัยท่ีได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่ง

เสรมิและสนบัสนนุการใช้สมนุไพรในดแูลสขุภาพ

และรักษาอาการเจ็บป่วย ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพร

รักษาโรคของประชาชนในเขต 11 กระทรวง

สาธารณสุข

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคล ( เพศ อายุ การศึกษา รายได้) ปัจจัย

น�า(ความรูเ้กีย่วกบัสมนุไพรรกัษาโรคและทัศนคติ

ต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค) ปัจจัยเอื้อ (การใช้

สมุนไพรใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�าวัน และแหล่ง

สมุนไพรที่น�ามาใช้ได้สะดวก) และปัจจัยเสริม 

(การสนับสนุนทางสังคม) กับพฤติกรรมการใช้

สมุนไพรรักษาโรค

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ 

PRECEDE Model ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์

ทางการศึกษา (Phase 4: Educational 

Diagnosis) ของ Lawrence W.Green และ

คณะ(1991) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบ

แนวคิดการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ปัจจัยส่วน

บุคคล ปัจจัยน�า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ อายุ การศึกษา รายได้

ปัจจัยน�า    

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค  

ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค
พฤติกรรมการใช้สมุนไพร
รักษาโรค

ปัจจัยเอื้อ

การใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�าวัน 

แหล่งสมุนไพรที่น�ามาใช้ได้สะดวก

ปัจจัยเสริม
การสนับสนุนทางสังคม

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. เพศและการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการใช้สมุนไพรแตกต่างกัน 

 2. อายุ รายได้ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร

รักษาโรค ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค 

การใช้สมนุไพรในชวีติประจ�าวนั แหล่งสมุนไพรที่

น�ามาใช้ได้สะดวก และการสนับสนุนทางสังคมมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษา

โรค

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ

แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey 

research) 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 1. ประชากรเป็นประชาชนท่ีมีครัวเรือน

อาศัยอยู่ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง

ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 

และจังหวัดมุกดาหาร จ�านวน 2,165,872 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง การก�าหนดขนาดของ

กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการ

ค�านวณขนาดตวัอย่างของ เดเนีย่น (Daniel. 1987 

: 157) มีสูตรการค�านวณ คือ  

    n =  Z2

2/α  
NP (1-P)

 Z2

2/α
P (1-P)+(N-1) d2

เมื่อ

N = จ�านวนหน่วยประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 

   = 2,165,872 คน 

n =  ขนาดตัวอย่าง

Z = ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % (Z 2/α  =     

Z
0.05/2 

= 1.96)

d = ความแม่นย�าของการประมาณที่ให้ผิดพลาด     

ได้ 5% (Acceptable error = 0.05) 

P =  สัดส่วนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้ 

จากรายงานการสาธารณสุข ด้านการแพทย์

แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์

ทางเลอืก ปี 2550-2552 พบว่าการรกัษาด้วย

ยาสมุนไพรของประชาชนในสถานบริการ

สาธารณสุขภาครัฐ มีสัดส่วน= 0.292 (พินทุ

สร เหมพิสุทธิ์, 2553)

 ได้ขนาดตัวอย่างในการเกบ็ข้อมลู คอื 318 

คน และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลที่

อาจไม่ครบถ้วน จึงได้เก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีกร้อย

ละ 30 ของกลุม่ตวัอย่าง ดงันัน้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ�านวน 414 คน 

 วิธีสุ่มตัวอย่ำงมีดังนี้ 

 1. สุ่มพื้นที่ ที่จะท�าการสุ่มตัวอย่างด้วย

การสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 

ด้วยวิธีจับฉลาก 

   1.1 สุ่มพื้นที่อ�าเภอจาก 3 จังหวัด  

ในเขต 11 จงัหวดัละ 1 อ�าเภอ โดย จงัหวดัสกลนคร 

อ�าเภอที่สุ ่มได ้คือ อ�าเภอพังโคน นครพนม  

อ�าเภอที่สุ่มได้คือ อ�าเภอท่าอุเทน และมุกดาหาร 

อ�าเภอที่สุ่มได้คือ อ�าเภอหว้านใหญ่

   1.2 สุ่มพื้นที่ อบต./เทศบาลต�าบล 

จากอ�าเภอที่สุ่มได้ โดย อ�าเภอพังโคน พื้นที่ที่สุ่ม

ได้คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลแร่ ท่าอุเทน คือ 

เทศบาลต�าบลท่าอุเทน และหว้านใหญ่ คือ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางทรายน้อย

 2. สุม่ตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 

Sampling) จากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ให้ได้

ครบตามสัดส่วนของแต่ละพื้นที่ท�าการเก็บข้อมูล
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โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยน�าบัญชีรายชื่อที่ได้มา

จากผูน้�าชมุชนซึง่ส่วนใหญ่เป็นส�าเนาบัญชรีายชือ่

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของปีก่อนๆ ค�านวณสัดส่วนของ

กลุ่มตัวอย่างและช่วงการสุ่มประชากรที่อายุ 21 

ได้ดงันี ้เทศบาลต�าบลท่าอเุทน 5,913 คน ได้กลุม่

ตวัอย่าง 126 คน ช่วงของการสุม่คอื 31 เกบ็ข้อมลู

วันที่ 8-18 พ.ย. 2554 องค์การบริหารส่วนต�าบล

บางทรายน้อย 5,029 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 108 

คน ช่วงของการสุ่มคือ 30 เก็บข้อมูลวันที่ 19 

พ.ย.-2 ธ.ค. 2554 องค์การบริหารส่วนต�าบลแร่ 

8,434 คนได้กลุ่มตัวอย่าง 180 คน ช่วงของการ

สุ่มคือ 33 ในกรณีที่ผู้ถูกสุ่มไม่อยู่บ้านในวันที่เก็บ

ข้อมูล ขอความร่วมมือจากสมาชิกคนอื่นใน

ครอบครัวแทน เก็บข้อมูลวันที่ 4 –20 ธ.ค. 2554 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เป็นแบบสอบถาม ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เอง ให้

มีเนื้อหาครอบคลุมตาม วัตถุประสงค์ และกรอบ

แนวคิดของการวิจัย และได้ผ่านการตรวจความ

เที่ยงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มี 5 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบด้วยค�าถามเกีย่วกบั เพศ การศกึษา อายุ 

และรายได้ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยน�า ได้แก่ 

แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค 

รวมข้อค�าถาม 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบปรนัย

ชนิดเลือกถูกผิด โดยให้คะแนนดังนี้ ตอบถูกได้ 1 

คะแนน ตอบผดิได้ 0 คะแนน หาความเชือ่มัน่โดย

ใช้สูตร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน(Kuder Richardson 

Method/KR 21) ได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.864 

แบบสอบถามทัศนคตต่ิอการใช้สมนุไพรรกัษาโรค 

รวมข้อค�าถาม 10 ข้อ โดยข้อ 1-5 เป็นค�าถามเชิง

บวก มลีกัษณะแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั คอื 

5 หมายถงึเหน็ด้วยมากทีส่ดุ และ 1 เหน็ด้วยน้อย

ที่สุด และข้อ 6-10 เป็นค�าถามเชิงลบ มีลักษณะ

แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สุด และ 1 เห็นด้วยมากที่สุด 

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัม

ประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Conbach’s 

alpha coeffient) มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.835 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยเอื้อ ได้แก่ 

แบบสอบถามการใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�าวัน 

รวมข้อค�าถาม 10 ข้อ มีลักษณะแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึงใช้มากที่สุด 

และ 1 ใช้น้อยที่สุด แบบสอบถามแหล่งสมุนไพร

ที่น�ามาใช ้ได ้สะดวก รวมข้อค�าถาม 6 ข ้อ  

มีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 

หมายถึง เข้าถึงสมุนไพรได้สะดวกที่สุด และ 1  

เข้าถึงสมุนไพรได้น้อยที่สุด หาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ 

ครอนบาค (Conbach’s alpha coeffient)  

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.772

 ส ่วนที่  4 แบบสอบถามปัจจัยเสริม  

ได้แก่ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม  

รวมข้อค�าถาม 10 ข้อ มีลักษณะแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึงได้รับมาก

ที่สุด และ 1 ได้รับน้อยที่สุดหาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของ 

ครอนบาค (Conbach’s alpha coeffient)  

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.802

 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้

สมุนไพรรักษาโรค รวมข้อค�าถาม 20 ข ้อ  
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มีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 

หมายถึงมีพฤติกรรมการใช้มากที่สุด และ 1  

มีพฤติกรรมการใช้น้อยที่สุด

 เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2-5 แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ คะแนนระหว่าง 

1.00–1.49, 1.50-2.49, 2.50-3.49, 3.50–4.49, 

4.50–5.00 หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด  

มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล�าดับ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2543)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ผ ่านการพิจารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล (MUPH 2011-220) เก็บข้อมูลระหว่างวัน

ที่ 8 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2554 โดยผู้วิจัย

และผู้ช่วยวิจัย 4 คนซึ่งผ่านการอบรมให้เข้าใจ 

ในเนื้อหา วัตถุประสงค์ และวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลตรงกัน ผู ้วิจัยและผู ้ช ่วยวิจัยได ้แจก

แบบสอบถามและรอรับคืนภายหลังจากกลุ ่ม

ตวัอย่างตอบเสรจ็ทนัท ีได้แบบสอบถามทีส่มบรูณ์

จ�านวน 414 ฉบับ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. ส ถิ ติ พ ร ร ณ น า ( D e s c r i p t i v e 

Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติวเิคราะห์(Analytical Statistics) 

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างด้านปัจจัยทีศ่กึษา

กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค ดังนี้

  2.1 เพศกบัพฤตกิรรมการใช้สมนุไพร

รักษาโรค โดย วิธีทดสอบค่าที (independent 

t-test) 

  2.2 การศึกษากับพฤติกรรมการใช้

สมุนไพรรักษาโรค โดย การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว(One way Anova) 

  2.3 อายุ รายได้ ความรู้เกี่ยวกับการ

ใช้สมุนไพรรักษาโรค ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพร

รักษาโรค การใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�าวัน แหล่ง

สมุนไพรที่น�ามาใช้ได้สะดวก และการสนับสนุน

ทางสังคม โดย การวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ s Product 

Moment Correlation Coefficient)

ผลกำรวิจัย

 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

414 คน พบว่า เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายเล็ก

น้อย มีอายุเฉลี่ย 41.43 ปี โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ง

มอีายรุะหว่าง 30-39 ปี จบการศกึษาระดบัประถม

ศึกษามากท่ีสุด (ร ้อยละ 26.3) รองลงมาคือ 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 23.7) มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 10,095.31 บาท 
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 พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคโดย

รวม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้

สมุนไพรรักษาโรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

มากที่สุด (ร้อยละ 36.2) และระดับมากร้อยละ 

12.1 ส่วนระดับมากที่สุดนั้นพบต�่าสุด คือ เพียง

ร้อยละ 4.6 เท่านั้น(แผนภูมิที่1) ส่วน พฤติกรรม

การใช้สมุนไพรรักษาโรคทั้ง 5 กลุ่มนั้นพบว่า มี

แผนภูมิที่1 ร้อยละของพฤติกรรมกำรใช้สมุนไพรรักษำโรคโดยรวม

เพียงกลุ ่มเดียวและชนิดเดียวเท่านั้นที่กลุ ่ม

ตวัอย่างมกีารใช้ในระดบัมาก คอื กลุม่โรคผวิหนงั 

ที่เคยใช้ว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้น�้าร้อน

ลวก ( X =3.65,SD=1.17) ที่เหลืออีก 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มโรคทางเดินอาหาร กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 

กลุม่โรคทางเดนิปัสสาวะ และ กลุม่โรคอืน่ๆ มกีาร

ใช้ อยู่ในระดับปานกลางและน้อย (ตารางที่ 1)

ตำรำงที่ 1  แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการใช้สมุนไพร 

  รักษาโรคจ�าแนกตามรายข้อ(n = 414)

ข้อควำม

มำก
ที่สุด

ร้อยละ

มำก

ร้อยละ

ปำน
กลำง
ร้อยละ

น้อย

ร้อยละ

น้อย
ที่สุด

ร้อยละ

X SD ระดับ

กลุ่มโรคทำงเดินอำหำร

- รับประทานขมิ้นชันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

- ใช้ขมิ้นชันรักษาอาการโรคกระเพาะ

- ดื่มชาชงมะขามแขกเพื่อบรรเทาอาการท้องผูก

- ดื่มน�้าขิงแก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน 

- เมื่อมีอาการท้องเสียท่านใช้รักษาด้วยฟ้าทะลายโจร

- รับประทานบอระเพ็ดเพื่อให้เจริญอาหาร

- รับประทานลูกมะเกลือต�าผสมน�้ากะทิเพื่อขับพยาธิล�าไส้

กลุ่มโรคทำงเดินหำยใจ

- รับประทานลูกมะแว้งเครือบรรเทาอาการไอ

กลุ่มโรคทำงเดินปัสสำวะ

- รับประทานน�้าต้มหญ้าหนวดแมว เมื่อมีอาการปัสสาวะขัด

กลุ่มโรคผิวหนัง

- เคยใช้ว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้น�้าร้อนลวก

- ใช้เสลดพังพอนตัวเมียรักษาอาการที่เกิดจากแมลงกัดต่อย

11.4

 9.2

 8.0

 9.2

 7.7

8.9

 6.3

 10.4

10.9

30.0

14.3

 8.2

 9.4

8.9

 9.7

10.6

10.1

 7.0

 16.2

12.3

26.1

14.7

 44.7

 44.9

34.3

 30.9

26.3

21.0

 29.0

34.8

25.4

 

28.5

33.8

 17.6

 18.8

 27.5

 24.9

 26.1

19.6

20.8

 17.6

20.3

10.1

18.6

 18.1

 17.6

 21.3

25.4

 29.2

40.3

 36.7

 21.0

 31.2

5.3

18.6

2.77

2.74

2.55

2.52

2.42

2.28

2.26

2.77

2.51

3.65

2.87

1.18

1.14

1.15

1.23

1.23

1.32

1.22

1.24

1.33

1.17

1.28

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)

ข้อควำม

มำก
ที่สุด

ร้อยละ

มำก

ร้อยละ

ปำน
กลำง
ร้อยละ

น้อย

ร้อยละ

น้อย
ที่สุด

ร้อยละ

X SD ระดับ

- ใช้ขมิ้นชันรักษาแผลพุพอง

- ใช้ใบพลูรักษาอาการลมพิษ

- น�าเมล็ดน้อยหน่าต�าผสมน�้ามันมะพร้าวชโลมศรีษะฆ่าเหา

- รักษาอาการเริมและงูสวัดด้วยเสลดพังพอนตัวเมีย

- ใช้ทองพันชั่งรักษาอาการกลากเกลื้อน

โรคอื่นๆ

- ใช้น�้ามันไพลทาถูนวดบรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอก ตาม  

  ร่างกาย

- รับประทานขี้เหล็กเพื่อให้หลับง่าย

- รับประทานฟ้าทะลายโจรเมื่อมีอาการตัวร้อนเป็นไข้

- เมื่อมีอาการปวดฟันรักษาด้วยการน�าเปลือกข่อยมาต้ม 

  ใส่เกลืออม

 11.8

7.5

9.7

6.3

8.7

 15.9

 

9.9

12.3

5.8

12.1

11.8

12.6

9.9

8.2

13.8

 

15.7

10.1

8.2

35.0

33.8

27.5

22.9

22.5

 27.3

 29.2

28.3

25.4

15.7

20.0

15.0

20.3

15.0

19.6

15.2

21.0

18.1

25.4

26.8

35.3

40.6

45.7

23.4

 

30.0

28.3

42.5

2.69

2.53

2.46

2.21

2.19

2.79

2.60

2.57

2.17

1.29

1.25

1.34

1.25

1.33

1.37

1.32

1.33

1.23

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

รวม 4.6 12.1 36.2 35.7 11.4 2.58 0.88 ปานกลาง

 ปัจจยัน�ำ ได้แก่ ความรูเ้กีย่วกบัสมนุไพร

รักษาโรค ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค

 ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค พบว่า 

อยู่ในระดับมาก ( X =3.53, SD=0.56) ส่วน

ทัศนคติต ่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค พบว่า  

อยู ่ในระดับปานกลาง ( X =2.88, SD=0.86)  

เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

ซึ่งเรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยดังนี้ เห็นว่ารับ

ประทานพืชสมุนไพรเป็นประจ�าช่วยท�าให้มี

สุขภาพดี ( X =3.23, SD=1.19) เชื่อมั่นว่าการ

รักษาด้วยสมุนไพรท�าให้หายจากโรคท่ีเป็นอยู่  

( X =3.19, SD=0.94) สมุนไพรเหมาะในการน�า

มารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วย ( X =3.03, SD=1.11) 

รู้สึกสบายใจผ่อนคลายเมื่อเลือกรักษาโรคด้วย

สมุนไพร ( X =3.01, SD=1.07) สมุนไพรเป็น 

ยาโบราณไม่เหมาะท่ีจะน�ามาใช้ในปัจจุบัน ( X

=2.97, SD=1.16) ไม่จ�าเป็นต้องระมดัระวงัในการ

ใช้สมุนไพรรักษาโรคเพราะมีผลข้างเคียงน้อย  

( X =2.74, SD=1.06) การใช้ยาสมุนไพรได้ผลช้า

การรักษาแบบอื่นเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ( X = 

2.71, SD=1.14) ไม่สบายเลือกใช้สมุนไพรรักษา

เป็นอันดับแรก ( X = 2.71, SD=1.07) การใช้

สมุนไพรมีความยุ ่งยากตั้งแต่ขั้นตอนการหา  

การปรงุและการเกบ็รกัษา ( X = 2.61, SD=1.09) 

ยาสมุนไพรมีข้อเสียคือ สรรพคุณในการรักษา 

ไม่ชัดเจนประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่นิยมใช้ ( X = 

2.58, SD=1.07) 

 ปัจจยัเอือ้ ได้แก่ การใช้สมนุไพรในชวีติ

ประจ�าวันและแหล่งสมุนไพรที่น�ามาใช้ได้

สะดวก

	 การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำาวัน พบว่า 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.57, SD=0.86) เมือ่

พิจารณารายว่าเรียงล�าดับตามคะแนนเฉล่ียดังนี้ 
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ท�ายาสมุนไพรรับประทานเอง( X =2.84, 

SD=1.04) ประกอบอาหารจากพืชสมุนไพร ( X

=2.79, SD=1.21) มีการศึกษาข้อมูลการใช้

สมุนไพรเพือ่ป้องกนัอาการแทรกซ้อน ( X =2.73, 

SD=1.05) บริโภคสมุนไพรหลายชนิดแม้ไม่เจ็บ

ป่วย ( X =2.64, SD=1.10) เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย

ใช้สมุนไพรรักษาถ้าอาการไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์ 

( X = 2.56, SD=1.21) ดืม่น�า้สมนุไพรเพือ่สุขภาพ

เป็นประจ�า ( X =2.56, SD=1.16) ท�าความสะอาด

สมุนไพรก่อนน�ามาใช้ ( X = 2.55, SD=1.02) 

ทดลองใช้สมุนไพรต่างๆ เสมอเมื่อมีโอกาส ( X = 

2.51, SD=1.23) ปลกูสมนุไพรไว้ใช้ในบรเิวณบ้าน 

( X =2.33, SD=1.25) และติดตามข่าวเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

( X = 2.24, SD=1.24)	แหล่งสมนุไพรทีน่ำามาใช้ได้

สะดวก	พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.66, 

SD=0.90) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล�าดับตาม

คะแนนเฉลี่ยดังนี้ ร้านขายสมุนไพร ( X =2.88, 

SD=1.18), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

( X = 2.69, SD=1.25), หมอพื้นบ้าน ( X =2.69, 

SD=1.16), ปลกูเอง ( X =2.66, SD=1.14), ตลาด

นัดใกล้บ้าน ( X =2.56, SD=1.19) และหัวไร่

ปลายนา ( X =2.53, SD=1.17) 

 ปัจจยัเสริม คอื การสนับสนุนทางสงัคม 

	 การสนับสนุนทางสังคม พบว่า อยู ่ใน

ระดับปานกลาง ( X = 2.60, SD=0.87) เมื่อ

พิจารณารายข้อเรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

จากสมาชิกในครอบครัว( X =2.96, SD=0.96) 

เพื่อนบ้าน ( X =2.65, SD=0.98) หมอพื้นบ้าน 

( X =2.60, SD=1.10) และอาสาสมัครประจ�า

หมู่บ้าน ( X =2.39, SD= 1.09) และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ( X =2.38, SD=1.13) (ตำรำงที่ 2)

ตำรำงที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปัจจัยน�า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม  

  โดยรวม (n=414)

ปัจจัย X S.D ระดับ

ปัจจัยน�ำ 

      ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สมุนไพรรักษำโรค 3.53 0.56 มำก

      ทัศนคติต่อกำรใช้สมุนไพรรักษำโรค 2.88 0.86 ปำนกลำง

ปัจจัยเอื้อ

      กำรใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�ำวัน 2.57 0.86 ปำนกลำง

      แหล่งสมุนไพรที่น�ำมำใช้ได้สะดวก 2.66 0.90 ปำนกลำง
ปัจจัยเสริม

     กำรสนับสนุนทำงสังคม 2.60 0.87 ปำนกลำง
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 ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่า รายได้มี

ความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมการใช้สมนุไพร

รักษาโรคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ(r=-0.126, 

p-value <0.05) และ แหล่งสมนุไพรทีน่�ามาใช้ได้

สะดวก (r= 0.710 )ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพร

รักษาโรค( r= 0.703) การใช้สมุนไพรในชีวิต

ประจ�าวัน ( r= 0.671))และการสนับสนุนทาง

สังคม ( r= 0.376) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.01) ส่วน อายุ และ 

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคไม่มีความสัมพันธ์

พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค และ กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีเพศและการศึกษาแตกต่างกันมี

พฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษาโรคไม่แตกต่างกนั 

(ตารางที่ 3)

ตำรำงที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค (n=414)

ตัวแปรที่ศึกษำ
พฤติกรรมกำรใช้สมุนไพรรักษำโรค

t,F,r p-value

1. เพศ t = -0.373 0.709

2. การศึกษา F= 0.821 0.512
3. อายุ r= 0.015 0.767
4. รายได้ r= -0.126 0.010**
5. ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค r= 0.083 0.092
6. ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรค r= 0.703 0.000*
7. การใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�าวัน r= 0.671 0.000*
8. แหล่งสมุนไพรที่น�ามาใช้ได้สะดวก r= 0.710 0.000*
9. การสนับสนุนทางสังคม r= 0.376 0.000*

* p-value <0.01 **p-value <0.05

กำรอภิปรำยผล

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

พฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษาโรคโดยรวม อยูใ่น

ระดับปานกลาง มากที่สุด (ร้อยละ 36.2) และ

ระดบัมากร้อยละ 12.1 ส่วนระดบัมากท่ีสดุนัน้พบ

ต�่าสุด คือ เพียงร้อยละ 4.6 เท่านั้น (แผนภูมิที่ 1) 

สะท้อนให้เห็นว่า ณ ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้

สมนุไพรรกัษาโรคโดยรวม ยงัมน้ีอย ถึงแม้ว่าภาครฐั

มีนโยบายส่งเสริมให้มีการรักษาอาการเจ็บป่วย

เบื้องต้นใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดิน

อาหาร กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคทางเดิน

ปัสสาวะ กลุ่มโรคผิวหนังและอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ 

เช่น ปวดฟัน เคล็ดขัดยอก ไข้ นอนไม่หลับ ด้วย

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน (ส�านักงาน

คณะกรรมการการ สาธารณสุขมูลฐาน, 2540) 

อย่างไรก็ตามก็มีประเด็นท่ีน่าสนใจว่า มีเพียง

สมุนไพรชนิดเดียว ในกลุ ่มโรคผิวหนังเพียง  

กลุ่มเดียว ทีเ่คยใช้ว่านหางจระเข้รักษาแผลไฟไหม้



วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 255572

น�า้ร้อนลวกอยูใ่นระดบัมากในขณะทีส่มนุไพรชนดิ

อื่นๆในอีก 4กลุ่มท่ีเหลือมีการใช้ในระดับปาน

กลางและน้อย เท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า

บางชนดิเป็นสมนุไพรทีห่าได้ยาก เช่น การใช้ทอง

พนัชัง่รกัษาอาการกลากเกลือ้น สมนุไพรบางชนดิ

ต้องมีขัน้ตอนการเตรยีมและวธิกีารใช้ค่อนข้างยุง่

ยาก เช่น การน�าเมล็ดน้อยหน่ามาต�าผสมน�้ามัน

มะพร้าวชโลมศรษีะเพือ่ฆ่าเหา การน�าเปลอืกข่อย

มาต้มใส่เกลืออมแก้ปวดฟัน และบางชนิดไม่

ปลอดภัย เช่น การรบัประทานลกูมะเกลอืต�าผสม

น�้ากะทิเพื่อขับพยาธิล�าไส้ ท�าให้พฤติกรรมการใช้

สมุนไพรรักษาโรคอยู่ในระดับปานกลาง 

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้านเพศ และระดบัการศกึษาไม่มผีลต่อพฤตกิรรม

การใช้สมุนไพรรักษาโรค แต่พบว่ารายได้มีความ

สมัพนัธ์ทางลบกบัพฤตกิรรมการใช้สมนุไพรรกัษา

โรคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r=-0.126,p-

value<0.05) แสดงว่า รายได้กับพฤติกรรมการ

ใช้สมุนไพรมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน 

กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยมีพฤติกรรม

การใช้สมุนไพรมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากมี

พฤติกรรมการใช้สมุนไพรน้อย เพราะรายได้เป็น

ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตในด้าน

การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล 

เมือ่เจบ็ป่วยไม่สบายการเลอืกใช้การรกัษาแบบใด

นั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพทางเศรษฐกิจเพราะราคา

ในการรกัษาแต่ละประเภทนัน้แตกต่างกนั ผูม้รีาย

ได้น้อยจงึเลอืกทีจ่ะรกัษาอาการเจบ็ป่วยเบือ้งต้น

ด้วยสมุนไพร

 ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษาโรค

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพร

รักษาโรค ซึ่งกรีน และกรูเธอร์ (Green and 

Kreuter, 1991) ได้กล่าวถึง ความรู้ ว่าเป็นปัจจัย

น�าที่ส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม  

แต่ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะก่อให้เกดิการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ จะต้องมีปัจจัย

อื่นๆ ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

ศันสนีย์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์(2546) ที่พบว่าความรู้

เกี่ยวกับสมุนไพรไทยไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้

สมุนไพรไทย

 ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรคมี

ความสัมพันธ ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช ้

สมุนไพรรักษาโรค อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(r= 0.703,p-value<0.05) สอดคล้องกับแนวคิด

ของกรนีและกรเูธอร์ (Green and Kreuter, 1991) 

ทีว่่าทศันคตเิป็นปัจจยัภายในทีเ่ป็นแรงกระตุน้ให้

บุคคลแสดงพฤติกรรม สอดคล้องกับการศึกษา

ของจารุวรรณ ศรีสร้อย และพิไลวรรณ ล้ีพล 

(2550 : 29-49) ที่พบว่า เจตคติมีความสัมพันธ์

กบัการบรโิภคยาต้มสมนุไพรอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ (p-value< 0.05) และจากผลการศึกษา 

ครั้งนี้ พบว่า ข้อที่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง  

4 อันดับแรกได้แก่ เร่ือง เห็นว่ารับประทาน 

พืชสมุนไพรเป็นประจ�าช่วยท�าให้มีสุขภาพดี  

เชื่อมั่นว่าการรักษาด้วยสมุนไพรท�าให้หายจาก

โรคที่เป็นอยู่ สมุนไพรเหมาะในการน�ามารักษา

โรคเมื่อเจ็บป่วย และรู้สึกสบายใจผ่อนคลายเมื่อ

เลือกรักษาโรคด้วยสมุนไพร  

 การใช้สมุนไพรในชีวิตประจ�าวันมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพร

รักษาโรค (r= 0.671, p-value<0.05) เพราะการ

ใช้บ่อยๆ ท�าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
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ถึงประโยชน์ของสมุนไพร รวมทั้งมีทักษะในการ

ใช้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดุษฏี ยี่ร่อสา 

(2549) ท่ีพบว่า ประสบการณ์การรักษาด้วย

แพทย์แผนไทย มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ 

และการใช้ยาสมนุไพรในการรกัษาอาการเจบ็ป่วย 

จากการศกึษานีพ้บว่าโดยภาพรวมการใช้สมนุไพร

ในชีวิตประจ�าวันอยู ่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า มีการท�ายาสมุนไพร 

รับประทานเอง ประกอบอาหารจากพืชสมุนไพร 

บริโภคสมุนไพรหลายชนิดแม้ไม่เจ็บป่วย ดื่มน�้า

สมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นประจ�า เมื่อเจ็บป่วย 

เล็กน้อยใช้สมุนไพรรักษาถ้าอาการไม่ดีขึ้นจึงไป

พบแพทย์

 แหล่งสมนุไพรทีน่�ามาใช้ได้สะดวกมคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพร

รกัษาโรค (r= 0.710 ,p-value<0.05) ดงันัน้แหล่ง

สมุนไพรจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุน 

ให้มีการใช้สมุนไพร และจากการศึกษานี้พบว่า 

ร้านขายสมนุไพรคอืสถานทีส่ะดวกทีส่ดุในการน�า

สมุนไพรมาใช้ รองลงมาคือโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

จารุวรรณ ศรีสร้อย และพิไลวรรณ ลี้พล (2550) 

ที่พบว่า ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งขายยา

สมุนไพร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคยาต้ม

สมุนไพร 

 การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค 

(r= 0.376,p-value<0.05) ดังนั้นการได้รับการ

สนบัสนนุทางสงัคมจากบุคคลต่างๆ มส่ีวนช่วยใน

การตัดสินใจใช้สมุนไพรรักษาโรค จากการศึกษา

นี้พบว่า กลุ ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนจาก

บุคคลในครอบครัวให้ใช้สมุนไพรรักษาโรคมาก

ท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ธรรมนูญ 

จินดา(2553) ที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

อ้างอิงหรืออิทธิพลคนรอบข้างกับความตั้งใจ 

ส่งผลไปสู่พฤติกรรมการใช้ประโยชน์สมุนไพร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการ

ใช้สมุนไพรรักษาโรคทั้ง 5 กลุ่มยังไม่มากจึงเสนอ

ให้มีนโยบาย ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนใช้

สมนุไพรรกัษาโรคเพิม่ขึน้โดยใช้สมนุไพรรกัษาโรค

เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพส�าหรับ

ประชาชนทุกกลุ่มรายได้

 2. จากผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการ

ใช้สมุนไพรรักษาโรค การใช้สมุนไพรในชีวิต

ประจ�าวัน แหล่งสมุนไพรที่สามารถน�ามาใช้ได้

สะดวกและการสนบัสนนุทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมการใช ้สมุนไพรรักษาโรคของ

ประชาชน ดังนัน้ ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องควรจัดกจิกรรม

หรือการอบรมเผยแพร่ข้อมูล ส่งเสริมพฤติกรรม

การใช้สมุนไพรรักษาโรคเพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อ

การใช้สมุนไพรรักษาโรค สนับสนุนให้มีการใช้

สมนุไพรในชวีติประจ�าวนั การสร้างแหล่งสมนุไพร

ท่ีสามารถน�ามาใช้ได้สะดวก เช่น การจัดหา 

พันธุ ์สมุนไพรให้ปลูกเพื่อให้เกิดความสะดวก 

ในการน�าสมุนไพรมาใช้ และ มีการสนับสนุนทาง

สังคมด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วย 
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