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ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ส่งเสริมกระบวนกำรผลิตยำสมุนไพรไทยใช้เองมำกขึ้นโดยมีแผนแม่บทแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรพัฒนำ
สมุนไพรไทย เพื่อให้คนไทยได้ใช้ทรัพยำกรของประเทศให้เกิดประโยชน์และลดกำรใช้ยำแผนปั จจุบนั วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษำปั จจัย
ทำนำยควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพรในโรงพยำบำลรัฐของ จังหวัดศรีสะเกษ วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั : กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ บุคลำกร
สำธำรณสุขทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย จำนวน 243 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม
และกำรใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ จำกคลังข้อมูลสุขภำพของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (Health Data Center: HDC) ทดสอบควำม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยผูเ้ ชีย่ วชำญ 3 คน ได้คำ่ 0.05 (ค่ำ Index of objective congruence: IOC) ทดสอบควำมเทีย่ ง ได้คำ่ สัมประ
สิทธ์แอลฟำครอนบำค 0.82 และแบบสอบถำมด้ำนควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย เท่ำกับ 0.76 วิเครำะห์ขอ้ มูล โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิตทิ ใ่ี ช้คำนวณ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนและค่ำสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหูสตู แบบมีขนั ้ ตอน
(Multiple regression) ผลกำรศึกษำ: พบว่ำ อำยุเฉลีย่ 38.9 ปี อำชีพ นักกำรแพทย์แผนไทย ร้อยละ 25.5 ประสบกำรณ์ทำงำน เฉลีย่
13.0 ปี ทำงำนทีโ่ รงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ร้อยละ 70.0 มีควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ระดับมำก ร้อยละ
52.7 มีทศั นคติเชิงบวกต่อกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ระดับปำนกลำง ร้อยละ 68.7 ปั จจัยทำนำยควำมคิดเห็นต่อนโยบำย
สมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุ นและรำคำ ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ได้แก่ อำยุตวั สถำนทีท่ ำงำน ทัศนคติ อำชีพ
และประสบกำรณ์ทำงำน มีคำ่ สัมประสิทธิ ์กำรถดถอยในรูปคะแนนมำตรฐำน (Beta) ดังนี้ 0.224,0.305,0.177,0.277 และ 0.281ตำมลำดับ
สรุปผลกำรวิ จยั : ปั จจัยทำนำยควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุ นและรำคำ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร
ได้แก่ อำยุ สถำนทีท่ ำงำน ทัศนคติ อำชีพและประสบกำรณ์ทำงำน ข้อเสนอแนะ จำกผลกำรวิจยั กำรใช้ยำสมุนไพรและยำแผนไทยใน
สถำนบริกำรยังน้อยเนื่องจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์มที ศั นคติเชิงลบจำเป็ นต้องสร้ำงควำมเชื่อมันในกำรใช้
่
ยำสมุนไพรและยำแผนไทย
นอกจำกนี้ ต้องส่งเสริมกำรใช้ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ทีโ่ รงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลให้มำกขึน้
คำสำคัญ: ยำสมุนไพรและยำแผนไทย, โรงพยำบำล, กำรสังใช้
่ ยำ, รูปแบบผลิตภัณฑ์, กำรสนับสนุน, รำคำ
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Thailand has promoted the production of herbal medicines for more than a decade because of the 2011 national drug
policy. Health professionals in Thailand have used the country's resources for the benefit of those in need of treatment. This has
reduced reliance on the use of modern medicine. The objective of this study was to determine the factors influencing public
health staff’s opinions on herbal policy, production, support, and price. Methods: The participants included health professionals
involved in prescribing herbal medicines and Thai traditional medicines, such as medical staff, pharmacists, and nurses. Opinions
and factors from a total of 243 health professionals in hospitals around Sisaket province were collected. Data were collected
from questionnaires and from secondary documents. The secondary documents were records in the Sisaket provincial public
health office and health data center (HDC). The questionnaire content was validated by 3 experts at 0.05 on the index of objective
congruence (IOC). The reliability testing showed the coefficient of Cronbach’s alpha at 0.80 and the knowledge of prescription
herbal medicines and Thai traditional medicines was 0.76. The percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple
regression statistics were calculated. Results: The average age of participants was 38.9 years and 25.5 percent worked with
Thai traditional medicines for an average work experience of 13.0 years. About 70 percent worked in health promoting hospitals
and 52.7 percent had advanced knowledge of prescription herbal medicines and Thai traditional medicines. A total of 68.7
percent of participants had moderate attitude levels towards prescription herbal medicine and Thai traditional medicines. The
factors predicting public health staff’s opinions on herbal policy, production, support, and price in hospitals around Sisaket
province included age, workplace, attitude, occupation, and experience at beta 0.224, 0.305, 0.177, 0.277 and 0.281, respectively.
Conclusion: They most significant predictors. of public health staff’s opinions on herbal policy, production, support, and price
consisted of four variables: age, workplace, attitude, and occupation (p< 0.05). Recommendation: Sisaket provincial public
health office must establish policies to promote the use of herbal medicines and Thai traditional medicines in hospitals. This
should include support for more herbal medicines, increased consumption of herbal medicines, determination of key performance
indicators, evaluation, and financial support. The use of herbal medicine and Thai traditional medicines can be adversely affected
by negative attitudes and lack of knowledge, skills, and expertise in medical staff. Education in the use of herbal and Thai
traditional medicine is needed to build confidence in medicine staff in these areas. In addition, a system should be initiated to
provide comprehensive information on herbal and Thai traditional medicines to health promoting hospitals.
Keywords: herbal medicines, Thai traditional medicines, hospital, prescription, support, policy, price
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บทนำ
ยำเป็ นหนึ่ ง ในปั จ จัย สี่ท่ีจ ำเป็ นส ำหรับ มนุ ษ ยชำติ
ยำสำมำรถจ ำแนกได้ 2 ประเภท ได้ แ ก่ ยำแผนปั จจุ บ ัน
(Conventional medicine) และยำสมุน ไพร (Herbal medicine)
โดยเฉพำะยำสมุนไพรซึ่งเป็ นสำรสกัดจำกพืช สัตว์และแร่ธำตุ
ต่ำงๆ บรรพบุรุษของเรำใช้ภูมปิ ั ญญำในกำรคิดค้นยำสมุนไพร
(Andrian, 2019) เมื่อหลำยพันปี ท่ผี ่ำนมำ เพื่อกำรรักษำ กำร
ป้ องกัน กำรส่งเสริมและกำรฟื้ นฟูสขุ ภำพ (Liu, 2003) กำรใช้ยำ
สมุนไพรประกอบกำรรักษำโรคและส่งเสริมสุขภำพ มีแพร่หลำย
อยู่ทวโลก
ั่
(Dongning et al., 2020) ได้แก่ ยำแผนจีน (Chinese
medicine) (Jian et al.,2019) ยำอิน เดีย (Ayurveda medicine)
ประเทศอำหรับ (Unani) และโฮมีโอพำธี (Homeopathy) เป็ นต้น
(Ramadevi et al., 2009, Xingjian et al., 2019, Xia et al., 2019)
เมือ่ ยุคปฏิวตั อุตสำหกรรม มีควำมเจริญทำงกำรแพทย์
และเทคโนโลยี โดยเฉพำะแพทย์แผนตะวันตกเข้ำมำมีอทิ ธิพล
ทำให้กำรใช้ยำสมุนไพรทัง้ ในประเทศไทยและทัวโลกได้
่
เลื่อน
หำยไปกว่ำ 100 ปี แต่กลับมำได้ควำมรับนิยมอีกครัง้ เมื่อ 20 –
30 ปี ทีผ่ ่ำนมำ เนื่องจำกมีอุบตั กิ ำรณ์ ของโรคเรื้อรังและโรคไม่
ติดต่อ ได้แก่ โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ (Heart disease) มะเร็ง
โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและ
โ ร ค จิ ต ( Mental disorder) เ ป็ น ต้ น ( Danan et al., 2019,
Fathemah et al., 2017, Maoling et al., 2019)
มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรทัวโลก
่
ปี 2560 อยู่ท่ี 296.3
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ประเทศที่มกี ำรส่งออกยำสมุนไพร สำม
อัน ดับ แรกของโลก ได้แ ก่ ประเทศจีน ประเทศอิน เดีย และ
ประเทศเยอรมัน โดยเฉพำะประเทศเยอรมันเป็ นประเทศที่มกี ำร
พัฒ นำยำสมุ น ไพรได้ม ำตรฐำนสู ง ที่สุ ด ในโลก (Albin et al.,
2019) ประชำชนของทวีปแอฟริกำมีกำรใช้ยำสมุนไพร ในระบบ
สำธำรณสุข ร้อยละ 80 (Catherine et al., 2019) ประเทศจีนใช้
ยำสมุนไพรในระบบสำธำรณสุข ร้อยละ 40 และประชำชนของ
ทวีปเอเชียและทวีปอเมริกำใต้ (Michele et al., 2019) ยังมีกำร
ใช้สมุนไพรอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมำจำกประวัติศำสตร์
ควำมเชื่อ ทำงวัฒ นธรรม (Cultural belief) และลัก ษณะทำง
ภูมศิ ำสตร์ (WHO, 2020)
ประเทศไทยในปั จจุบนั มีกำรส่งเสริมกระบวนกำรผลิต
ยำสมุนไพรไทยใช้เองในประเทศมำกขึน้ เหตุผลสำคัญเนื่องจำก
รัฐ บำลมีป ระกอบกับ มีแ ผนแม่บ ทแห่ง ชำติว่ำ ด้ว ยกำรพัฒนำ
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 วัตถุประสงค์เพือ่ ให้
คนไทยได้ใช้ทรัพยำกรของประเทศให้เกิดประโยชน์และลดกำร

ใช้ยำแผนปั จจุบนั ในบำงโรคทีส่ ำมำรถใช้ยำสมุนไพรไทยรักษำ
แทนได้และกำรผลิตหลักสูตรแพทย์แผนไทย และมีกำรกระจำย
อำชีพอยู่ในโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลของรัฐจำนวนมำก
กำรใช้สมุนไพรไทย มีประวัติศำสตร์ควำมเป็ นมำอันยำวนำน
ตัง้ แต่ ส มัย กรุ ง สุ โ ขทัย ต่ อ เนื่ อ งจนถึง ปั จ จุ บ ัน ดัง จะเห็น เป็ น
ส่วนประกอบในอำหำรคำว-หวำน เป็ นยำรักษำโรคใช้ในกำรดูแล
สุขภำพและยำอำยุวฒ
ั นะ กระทังกำรเสริ
่
มควำมงำม ภูมปิ ั ญญำ
เหล่ำนี้ได้รบั กำรสังสมสื
่ บทอดและพัฒนำต่อเนื่อง เป็ นกำรสร้ำง
คุณค่ำและมูลค่ำให้แก่สมุนไพรไทยจนถึงปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์จำก
สมุ น ไพรไทยได้ ก ลำยเป็ นหนึ่ ง ในสิน ค้ ำ ส่ ง ออกส ำคัญ ของ
ประเทศ เพรำะประเทศไทย มีควำมพร้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่
ภูมปิ ระเทศ วัตถุดบิ กระบวนกำรผลิตรวมถึงควำมหลำกหลำย
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและช่องทำงกำรตลำดทัง้ ใน
และต่ำงประเทศ ซึ่งในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11
สิงหำคม 2558 นำยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้ม ี
ข้อสังกำรให้
่
กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
พัฒ นำพืช สมุ น ไพรไทยให้ ส ำมำรถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพเป็ นทีย่ อมรับและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจำกสมุนไพร
ถึงแม้ในปั จจุบนั ยำสมุนไพรจะได้ควำมนิยมเพิม่ ขึน้ แต่
ก็น้อยกว่ำเป้ ำหมำยที่ต้องกำร ปี 2562 โรงพยำบำลในจังหวัด
ศรีส ะเกษ มีก ำรใช้ย ำสมุน ไพรและยำแผนไทย 5 อัน ดับ แรก
ได้แก่ ฟ้ ำทะลำยโจร ร้อยละ 27.80 น้ำมันไพร ร้อยละ 23.78 ยำ
อมมะแว้ง ร้อยละ 19.00 ลูกประคบ ร้อยละ 15.00 และขมิน้ ชัน
ร้อยละ 14.39 ตำมลำดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนกำรสัง่
ใช้ยำทัง้ หมด ยอดกำรใช้ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ร้อยละ
45.55 จำกเป้ ำหมำยที่ ต ัง้ ไว้ ร้ อ ยละ 80 (Sisaket provincial
public health office, 2019) งำนวิจ ัย นี้ จึง ต้อ งกำรศึก ษำเพื่อ
เติมเต็มช่องว่ำงในหลำยประเด็น ได้แก่ นโยบำยว่ำด้วยกำรใช้
สมุนไพร ควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพ คุณภำพและกำรเข้ำถึง
ยำสมุนไพรของประชำชนทีด่ อ้ ยโอกำส และกำรส่งเสริมเพือ่ เป็ น
ทำงเลือ กของเกษตรกรไทย โดยเฉพำะเน้ น ไปที่ผู้ส งั ่ ใช้ย ำ
สมุนไพรในโรงพยำบำลของรัฐ ในฐำนะผูใ้ ห้บริกำรซึ่งมีอิทธิพล
ต่อกำรเพิม่ หรือลดกำรใช้ยำสมุนไพรหรือยำแผนไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การสังใช้
่ ยาสมุนไพรและ
ยำแผนไทยในโรงพยำบำลของจังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อ ศึก ษำปั จ จัย ทำนำยควำมคิด เห็น ต่อ นโยบำย
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สมุ น ไพร รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ กำรสนั บ สนุ น และรำคำใน
โรงพยำบำลของจังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อ วิ เ ครำะห์ ปั ญ หำและอุ ป สรรคกำรสัง่ ใช้ ย า
สมุนไพรและยำแผนไทยในโรงพยำบำลของจังหวัดศรีสะเกษ
นิ ยำมศัพท์
ยำสมุนไพร หมำยถึง ยำทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
ยำ พ.ศ. 2510 และรวมถึงยำทีพ่ ฒ
ั นำจำกสมุนไพรทีร่ ะบุไว้ในยำ
บัญชีของสถำนพยำบำล
ยำแผนไทย หมำยถึง ยำที่ใ ช้ต ำมองค์ควำมรู้ดงั ้ เดิม
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยตำมตำรำยำแผนโบรำณ ตำรำแพทย์
แผนไทยประยุกต์และตำรำเภสัชกรรมไทย

โรงพยำบำล หมำยถึ ง โรงพยำบำลศรี ส ะเกษ
โรงพยำบำลชุมชนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
ควำมคิดเห็นนโยบำยสมุนไพร หมำยถึง ควำมเห็นต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุน และรำคำ
บุ ค ลำกรสำธำรณสุ ข หมำยถึ ง แพทย์ เภสัช กร
พยำบำลวิชำชีพ นักกำรแพทย์แผนไทย นักวิชำกำรสำธำรณสุข
และอื่นๆ

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ปั จจัยนำ
อำยุ
อำชีพ
ประสบกำรณ์ทำงำน
สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน
ควำมรู้
ทัศนคติ

ควำมเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุ นและรำคำ

ภำพที่ 1 ปั จจัยทำนำยกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทยในโรงพยำบำลของจังหวัดศรีสะเกษ
(Green, 1991)

วิ ธีกำรศึกษำ
กำรวิ จ ัย เชิ ง เชิ ง วิ เ ครำะห์ แ บบตั ด ขวำง ( Cross
sectional analytical study)
ประชำกรทีศ่ กึ ษำ คือเจ้ำหน้ำทีม่ หี น้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรสัง่
และใช้ยำให้ผู้มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลของรัฐ ได้แก่ แพทย์
พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข นักแพทย์แผนไทย และผูช้ ่วย
เจ้ำหน้ำที่ ทีป่ ฏิบตั งิ ำนในโรงพยำบำลของจังหวัดศรีสะเกษ
ขนำดตัวอย่ำง สูต รกำรคำนวณ หำค่ำ P = สัดส่วน
ประชำกร 0.50 (Daniel, 1999)
N =

n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทีต่ อ้ งกำร
Zα/2 = ค่ำสถิตมิ ำตรฐำน จำกตำรำง Z ทีร่ ะดับนัยสำคัญ
0.05 มีคำ่ เท่ำกับ 1.96
N = จำนวนประชำกร จำนวน 656 คน
P = สัดส่วนประชำกำร (P = 0.50)
MOE = ค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูงสุดที่ผู้ศึกษำยอมให้
เกิดได้สงู สุดเท่ำกับ 0.05
แทนค่ำ
(1.96)2 x 228 x 0.50 (1-0.50)
n =
(1.96)2 x 0.50 (1-0.50) + (656-1) 0.052

Zα/2 2 NP (1-P)
Z α/22 P (1-P) + (N-1) MOE2
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= 243
ได้ขนำดกลุม่ ตัวอย่ำงทัง้ หมด 243 คน
เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion criteria)
เป็ นผูท้ ส่ี ำมำรถตอบคำถำมได้เอง
เป็ นผูท้ ส่ี นใจและยินดีให้เข้ำร่วมด้วยควำมสมัครใจ
เป็ นผู้ท่ยี ินดีใ ห้ควำมร่วมมือในกำรศึกษำและลงนำม
ยินดีเข้ำร่วมโครงกำรวิจยั
เกณฑ์กำรคัดออก (Exclusion criteria)
ไม่ประสงค์จะเปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
กำรเลือกตัวอย่ำง
ใช้ วิธีก ำรสุ่ ม อย่ ำ งง่ ำ ย (Simple random sampling)
โดยกำรเขียนลำดับของเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขประจำโรงพยำบำล
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล แล้วจับฉลำกแบบไม่ใส่
คืนกลับไป
เครื่องมือกำรศึกษำ
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นกำรเก็บ รวมรวมข้อ มูล แบ่ง เป็ น 2
ส่วน ส่วนแรก คือรำยงำนที่ได้จำกฐำนข้อมูลด้ำนสุขภำพของ
จัง หวัด ศรี ส ะเกษ ที่ เ รี ย ก “Health Data Center : HDC” ซึ่ ง
ประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูล 43 แฟ้ มมำตรฐำนซึง่ กำหนดโดยสำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข ข้อมูลทีร่ วบรวม
ได้แ ก่ มูลค่ำกำรบริโภคยำรวมกันทัง้ จังหวัดศรีส ะเกษ มูลค่ำ
มูลค่ำกำรบริโภคยำสมุนไพรและยำแผนไทย และข้อมูลกำรสัง่
กำรรักษำและสังจ่
่ ำยยำในงำนบริกำรแพทย์แผนไทย ส่วนที่ 2
คื อ แบบสอบถำมที่ ส ร้ ำ งจำกกำรสัง เครำะห์ แ ละทบทวน
วรรณกรรม แบบสอบถำม แบ่งเป็ น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนที่ 2 ควำมรูเ้ รือ่ งยำสมุนไพรและยำแผนไทย ส่วนที่ 3
ทัศ นคติกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ส่วนที่ 4 ควำม
คิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร
กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ มี 2 ส่วน ส่วนที่
1 กำรหำควำมตรงเชิง เนื้ อ หำ (Validity) โดยผู้ เ ชี่ย วชำญที่
เกีย่ วข้องกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย จำนวน 3 คน
หำค่ ำ ควำมสอดคล้ อ งตำมวัต ถุ ป ระสงค์ (Index of item –
Objective Congruence: IOC) ได้เท่ำกับ 0.05 ส่วนที่ 2 หำควำม
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยกำรทดสอบแบบสอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรสั ง่ ยำสมุ น ไพรและยำแผนไทยใน
โรงพยำบำล จังหวัดอุบลรำชธำนี จำนวน 30 คน ได้ค่ำอัลฟำ
เท่ ำ กั บ 0.80 แบบสอบถำมนี้ ได้ ป รับ ปรุ ง และแก้ ไ ขตำม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญ และได้ใบรับรองจริยธรรมกำรวิจยั

จำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 30/2563 จึง
ได้ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ช่ ว งเวลำกำรเก็บ ข้อ มูล เดือ นกุ ม ภำพัน ธ์ 2563 ถึง
เดือนเมษำยน 2563
สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่
ส่ ว นเบี่ย งเบนมำตรฐำน และสถิติห ำปั จ จัย ท ำนำย โดยใช้
Multiple regressions stepwise
แนวคิ ดที่ใช้ในกำรวิ จยั
ผู้วิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยเลือกแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสังใช้
่ ยำ ได้แก่ PRECEDE –
PROCEED model ทั ศ นคติ และควำมรู้ ซึ่ ง Lawrence W.
Green แ ล ะ Marshall W. Kreuter ไ ด้ ส ร้ ำ ง PRECEDEPROCEED MODEL ขึ้น มำเป็ น แบบจ ำลองกำรวำงแผน ใช้
วิเ ครำะห์ พ ฤติก รรมสุ ข ภำพและสำเหตุ ข องพฤติก รรมเพื่อ
วำงแผนแก้ไขปั ญหำ ดำเนินงำนและติดตำมประเมินผล แต่กม็ ี
นัก วิช ำกำรและนัก ปฏิบ ัติจ ำนวนไม่น้ อ ยน ำไปประยุ ก ต์ เ ป็ น
แบบจ ำลองพฤติ ก รรมสุ ข ภำพ กำรวิ เ ครำะห์ ส ำเหตุ ข อง
พฤติกรรม เกีย่ วข้องกับปั จจัยนำ ปั จจัยเสริม และปั จจัยเอื้อ ใน
ส่ ว น นี้ เ รี ย ก ว่ ำ PRECEDE (Predisposing Reinforcing and
Enabling Constructs in Educational/Ecological Diagnosis
and Evaluation) ก ร ะ บ ว น ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ใ น PRECEDE
framework เป็ นกำรผลักดันให้ผวู้ ำงแผนพิจำรณำผลลัพธ์ทต่ี ้อง
มำก่ อ นในกำรวำงแผนแล้ว จึง ค่ อ ยพิจ ำรณำถอยหลัง ไปว่ ำ มี
ปั จ จัย หรือ สำเหตุ ผ ลลัพ ธ์ ใ ดบ้ำ งที่จ ะส่ ง ผลต่ อ กระบวนกำร
วำงแผน โดยเน้ นไปที่ปัจ จัย ที่ ควบคุม กำกับพฤติกรรมของ
เจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขทีส่ งใช้
ั ่ ยำ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย
ได้แก่
1. ปั จจัยนำ (Predisposing factors) เป็ นปั จจัยที่ช่วย
ในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดขึน้ ในตัวบุคคล ปั จจัยนำนี้เป็ นปั จจัย
ในตัว บุ ค คลได้ร วมเอำสภำพกำรณ์ ข องแต่ ล ะบุ ค คลในด้ำ น
ควำมรู้ เจตคติ ควำมเชื่อ ค่ำนิยม และกำรรับรู้ทำงสุขภำพที่
สัม พัน ธ์ก ัน กับ แรงจู ง ใจภำยในหรือ กลุ่ ม คนที่จ ะน ำไปสู่ ก ำร
กระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีเ่ กี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภำพของ
บุคคล ปั จจัยประเภทนี้เกิดจำกกำรเรียนรูห้ รือประสบกำรณ์ทไ่ี ด้
จำกกำรเรียนรูข้ องแต่ละบุคคล ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รบั จำก
กำรให้ควำมรู้ กำรเปลีย่ นแปลงทัศนคติและกำรสร้ำงค่ำนิยมที่
บุคคลได้รบั ทัง้ ในทำงตรงและทำงอ้อม หรือจำกกำรเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองปั จจัยดังกล่ำวนี้อำจจะช่วยเหลือขัดขวำงยับยัง้ กำรเกิด
หรือ กำรเปลี่ย นแปลงของพฤติก รรมก็ไ ด้แ ล้ว แต่ ร ะดับ และ
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ทิศทำงของปั จจัย โดยทัวไป
่ กำรเพิม่ ควำมรูไ้ ม่จำเป็ นจะต้องทำ
ให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเสมอไปเพียงแต่พบว่ำควำมรู้
และพฤติก รรมมีค วำมสัม พัน ธ์ก ัน เท่ ำ นั น้ แม้ว่ ำ ควำมรู้ด้ำ น
สุขภำพเป็ นสิง่ จำเป็ น สำหรับกำรปฏิบตั ดิ ำ้ นสุขภำพของบุคคล
และต้องอำศัยปั จจัยอื่นๆ อีกมำกทีม่ อี ทิ ธิพลมำกพอต่อกำรเกิด
แรงจูงใจของบุคคลทีจ่ ะใช้ควำมรูท้ ม่ี อี ยู่ให้เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ตัดสินใจประพฤติปฏิบตั หิ รือกระทำกำรต่ำงๆ ได้ กล่ำวโดยสรุป
ก็คอื ควำมรูเ้ ป็ นสิง่ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
แต่ควำมรูอ้ ย่ำงเดียวยังไม่เป็ นกำรเพียงพอสำหรับทีจ่ ะทำให้เกิด
กำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภำพ
2. ปั จจัยเอื้อ (Enabling Factors) เป็ นปั จจัยสนับสนุ น
หรือยับยัง้ ให้เกิดหรือ ไม่ให้เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมจะเกิดขึน้
ได้กต็ ่อเมื่อมีกำรสนับสนุ นด้ำนต่ำงๆ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยด้ำนบุคคล
ได้แก่ 1. ทักษะในกำรกระทำนัน้ ๆ หมำยถึง ควำมสำมำรถใน
กำรแสดงพฤติกรรมทีต่ ้องกำร กำรทีบ่ ุคคลจะเกิดกำรเรียนรูใ้ น
กำรกระท ำต่ ำ งๆ ต้ อ งอำศัย ประสบกำรณ์ แ ละมีท ัก ษะทำง
สุ ข ภำพที่เ พีย งพอที่จ ะเป็ น แรงจู ง ใจให้เ กิด พฤติก รรมที่พ ึง
ประสงค์ขน้ึ ได้ 2. แหล่งทรัพยำกร โดยมีบริกำรอุปกรณ์ตลอดจน
สิง่ ต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของพฤติกรรมอยู่อย่ำงเพียงพอ หำ
ได้งำ่ ย ควำมสำมำรถเข้ำถึงบริกำรหรือทรัพยำกร เช่น ค่ำใซ้จำ่ ย
กำรเดินทำง ระยะทำง กำรเสียเวลำ กำรยอมรับ เป็ นต้น
3. ปั จ จัย เสริม (Reinforcing Factors) เป็ น กำรเสริม
หรือแรงกระตุ้นให้กระทำเป็ นปั จจัยภำยนอกที่มำจำกคนหรือ
บุ ค คล หรือ กลุ่ ม บุ ค คล ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ บุ ค คลนั น้ ในเรื่อ งกำร
ยอมรับ หรือ ไม่ย อมรับ พฤติกรรมสุขภำพนัน้ ปั จ จัย ส่ว นใหญ่
เป็ นไปในลักษณะของกำรกระตุน้ เตือน กำรยกย่องชมเชย กำร

ให้กำลังใจ กำรเอำเป็ นแบบอย่ำง กำรตำหนิตเิ ตียน กำรลงโทษ
เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ี กำรวำงแผนกำรดำเนินงำน จึงต้องพิจำรณำ
วิเครำะห์และใช้กลวิธกี ำรสร้ำงหรือปรับปรุงเปลีย่ นแปลงปั จจัย
เสริม ให้เ กิด แรงจู ง ใจของบุ ค คลให้ เ กิด กำรกระท ำหรือ เกิ ด
พฤติกรรมเป็ นอย่ำงมำก
ผูว้ จิ ยั ได้นำกรอบแนวคิด PRECEDE มำประยุกต์ใช้ใน
ส่วนของปั จจัยนำ (Predisposing factors) ซึง่ เป็ นปั จจัยในตัวคน
ประกอบไปด้วย อำยุ ประสบกำรณ์ ทำงำน สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
ทัศ นคติ ควำมรู้ และอำชีพ ที่ก ล่ ำ วมำเป็ น ตัว แปรอิส ระ มำ
ทำนำยตัวแปรตำม คือ ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร

ผลกำรศึกษำ
โรงพยำบำลที่มมี ูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรและยำแผน
ไทย ร้อยละ 100 มี 3 แห่ง จำกทัง้ หมด 22 แห่ง (ตำรำงที่ 1)
บุคลำกรสำธำรณสุขทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำ
แพทย์แผนไทย มีอำยุต่ำสุด 24 ปี เฉลีย่ 38.94 ปี อำชีพในกำร
ทำงำน เรียงลำดับจำกน้อยไปหำมำก ได้แก่ นำยแพทย์ ร้อยละ
1.2 เภสัช กร ร้อ ยละ13.2 พยำบำล ร้อ ยละ 15.2 นัก วิช ำกำร
สำธำรณสุข ร้อ ยละ 20.2 ผู้ช่ว ยเจ้ำ หน้ ำ ที่ ร้อ ยละ 24.7 และ
นักกำรแพทย์แผนไทย ร้อยละ 25.5 ตำมลำดับ ประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำน เฉลี่ย 13.2 ปี ท ำงำนที่โ รงพยำบำลส่ ง เสริม
สุขภำพตำบล ร้อยละ 70.0 (ตำรำงที่ 2) บุคลำกรสำธำรณสุขมี
ควำมรู้ ระดับมำก (21.34 – 27.00) ร้อยละ 52.7 และทัศ นคติ
เกี่ยวกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ระดับปำนกลำง
(8.34 – 11.67) ร้อยละ 68.7 (ตำรำงที่ 3)

ตำรำงที่ 1 แสดงร้อยละ มูลค่าการใช้ยำสมุนไพรและยำแผนไทยของเครือข่ำยโรงพยำบำลในจังหวัดศรีสะเกษ 5 อันดับแรก
ลำดับที่
1
2
3
4
5

สถำนบริ กำร
เมืองศรีสะเกษ
ยำงชุมน้อย
โนนคูณ
ขุขนั ธ์
ห้วยทับทัน

เป้ ำหมำย

ผลงำน

871,532
442,935
146,630
599,420
805,045

871,532
442,935
146,630
516,985
627,268

45

ร้อยละ
100
100
100
86.2
77.9
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ตำรำงที่ 2 จำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่ำง จำแนกตำม อำยุ อำชีพ สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน (N =243)
ปัจจัยส่วนบุคล

จำนวน

1. อำยุ (ปี )
อำยุต่ำสุด
มำกทีส่ ดุ
เฉลีย่ 38.94 ปี
2. อำชีพ
นำยแพทย์
เภสัชกร
พยำบำล
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ผูช้ ว่ ยเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุข
นักกำรแพทย์แผนไทย
3. ประสบกำรณ์ทำงำน
ต่ำทีส่ ดุ
มำกทีส่ ดุ
เฉลีย่ 13.02
ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน 7.86
4. สถำนที่ปฏิ บตั ิ งำน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
โรงพยำบำลศูนย์
โรงพยำบำลชุมชน
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล

ร้อยละ

24 ปี
58 ปี

3
32
37
49
60
62

1.2
13.2
15.2
20.2
24.7
25.5

1
35

10
8
55
170

4.1
3.3
22.6
70.0

ตำรำงที่ 3 แสดง จำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนของกลุม่ ตัวอย่ำง จำแนกตำม ควำมรู้ ทัศนคติ (N =243)
ปัจจัยส่วนบุคล
1. ควำมรู้ (Min = 10, Max = 27)
ระดับน้อย (10 – 15.66)
ระดับปำนกลำง (15.67 – 21.33)
ระดับมำก (21.34 – 27.00)
ค่ำเฉลีย่ ,ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน (x
̅21.24, SD =3.46)
2. ทัศนคติ (Min = 5, Max = 15)
ระดับน้อย (5 – 8.33)
ระดับปำนกลำง (8.34 – 11.67)
ระดับมำก (11.68 – 15.00)
ค่ำเฉลีย่ ,ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน(x
̅10.22, SD = 1.7)
46

จำนวน

ร้อยละ

18
97
128

7.4
39.9
52.7

25
167
51

10.5
68.7
21.0
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ตำรำงที่ 4 ร้อยละของควำมรู้ กำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ทีต่ อบถูกมำกทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
ลำดับ

รำยกำร

1
2
3

ยำผสมเพชรสังฆำตใช้บรรเทำริดสีดวงทวำรหนัก
อุณหภูมทิ ร่ี อ้ นจัดส่งผลให้ยำเม็ดเสือ่ ม
ยำธำตุอบเชยมีสรรพคุณในกำรขับลม
บรรเทำอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้ อ
ยำใดมีสรรพคุณถอนพิษ เมำเบือ
กำรผลิตยำสมุนไพรต้องตรวจสอบ
ยำฆ่ำแมลงจำกวัตถุดบิ ทุกครัง้

4
5

ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผน
ไทยของบุคลำกรสำธำรณสุขเป็ นสิง่ จำเป็ น บุคลำกรสำมำรถทำ
แบบสอบถำมถู ก ต้ อ งจำกมำกไปหำน้ อ ย ได้ แ ก่ ยำผสม
เพชรสังฆำตใช้บรรเทำริดสีดวงทวำรหนัก ร้อยละ 98.8 อุณหภูม ิ
ที่ร้อนจัดส่งผลให้ยำเม็ดเสื่อมสภำพ ร้อยละ 97.9 และ ยำธำตุ

ตอบถูก
จำนวน ร้อยละ
240
98.8
238
97.9
237
97.5
235
228

96.7
93.8

ตอบผิ ด
จำนวน ร้อยละ
3
1.2
5
2.1
6
2.5
8
15

3.3
6.2

อบเชยมีสรรพคุณในกำรขับลม บรรเทำอำกำรท้องอืด ท้องเฟ้ อ
ร้อยละ 97.5 ยำใดมีสรรพคุณถอนพิษ เมำเบือ ร้อยละ 96.7 และ
กำรผลิตยำสมุนไพรต้องตรวจสอบยำฆ่ำแมลงจำกวัตถุดบิ ทุก
ครัง้ ร้อยละ 93.8 (ตำรำงที่ 4)

ตำรำงที่ 5 ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน ของควำมรู้ ข้อมูลสนับสนุน กำรอ้ำงอิง ประกอบกำรตัดสินใจสังใช้
่ ยำสมุนไพร
และยำแผนไทย ทีต่ อบผิดมำกที่ 5 อันดับแรก
ลำดับ
1
2
3
4
5

รำยกำร

ตอบผิ ด
จำนวน ร้อยละ
225
92.6
196
80.7
193
79.4
111
45.7
108
44.4

คุณสมบัตขิ องยำดองเหล้ำ
ข้อห้ำมกำรใช้ยำหอมนวโกฐ
กำรเก็บยำอย่ำให้โดนแสงอำทิตย์
ยำกษัยเส้น รับประทำนอย่ำงไร
ขนำดกำรรับประทำนยำ
ธรณีสนั ทะฆำต

ตำรำงที่ 5 แสดงถึงบุคลำกรสำธำรณสุขทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ควำมรูเ้ รื่องกำรสังใช้
่ ยำได้ถูกต้องน้อยทีส่ ุด 5 อันดับแรก ได้แก่
คุ ณ สมบัติ ข องยำดองเหล้ ำ ร้ อ ยละ 92.6 ข้อ ห้ ำ มกำรใช้ ย ำ
หอมนวโกศ ร้อ ยละ 80.7 กำรเก็บ ยำอย่ำ ให้โ ดนแสงอำทิต ย์
ร้อยละ 79.4 ยำกษัยเส้น รับประทำนอย่ำงไร ร้อยละ 45.7 และ
ขนำดกำรรับประทำนยำธรณีสนั ทะฆำต ร้อยละ 44.4 ตำมลำดับ

ตอบถูก
จำนวน ร้อยละ
18
7.4
47
19.3
50
20.6
132
54.3
135
55.6

ตำรำงที่ 6 แสดงทัศนคติต่อกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและ
ยำแผนไทย จำกมำกไปน้อย บุคลำกรสำธำรณสุขมีควำมเชื่อมัน่
ในสรรพคุณยำสมุนไพรและยำแผนไทย ระดับมำก ร้อยละ 53.5
ผูส้ งใช้
ั ่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทยตำมกระแส ระดับปำนกลำง
ร้อยละ 52.6 และบุคลำกรสำธำรณสุขสังจ่
่ ำยยำสมุนไพรและยำ
แผนไทยเนื่องจำกผูร้ บั บริกำรเรียกหำ ระดับปำนกลำง ร้อยละ
43.9 ตามลาดับ
47
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ตำรำงที่ 6 แสดงร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนของทัศนคติทท่ี ผี ลต่อกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพร และยำแผนไทย
ทัศนคติ ที่มีผลต่อกำรสั ่งจ่ำยสมุนไพร
และยำแผนไทย
ท่ำนมีควำมเชือ่ มันในสรรพคุ
่
ณ
ยำสมุนไพรและยำแผนไทย
ท่ำนสังจ่
่ ำยยำสมุนไพรและยำแผนไทย
ตำมกระแสนิยม
ท่ำนสังจ่
่ ำยยำสมุนไพรและยำแผนไทย
เนื่องจำกผูร้ บั บริกำรเรียกหำ

มำก
ที่สดุ
23
(20.2)
3
(2.6)
8
(7.0)

มำก
61
(53.5)
24
(21.1)
40
(35.1)

ปำน
กลำง
29
(25.4)
60
(52.6)
50
(43.9)

น้ อย
1
(0.9)
20
(17.5)
14
(12.3)

น้ อย
ที่สดุ
0
7
(6.1)
2(1.8)

S.D

̅
𝐗

0.70

3.92

0.86

2.96

0.84

3.33

ตำรำงที่ 7 แสดงร้อยละ ค่ำเฉลีย่ แ ละส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร (N = 243)
ควำมคิ ดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร
กำรสนับสนุน
รูปแบบผลิตภัณฑ์
รำคำยำสมุนไพร
นโยบำย

มำก
ที่สดุ
82
(33.7)
43
(17.9)
86
(35.4)
90
(36.8)

มำก
127
(52.3)
114
(46.9)
105
(43.2)
97
(40.4)

ปำน
กลำง
23
(9.5)
77
(31.7)
43
(17.7)
47
(19.3)

น้ อย
11
(4.5)
9
(3.7)
8
(3.3)
9
(3.5)

น้ อย
ที่สดุ
0

SD

̅
𝐗

0.76

4.15

0

0.77

3.78

1
(0.4)
0

0.83

4.09

0.83

4.10

กำรวิ เครำะห์กำรทำนำย
วิเครำะห์ดว้ ยกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise multiple regression) ซึ่ ง ผ่ ำ นกำรทดสอบเงื่อ นไข
กำรวิเ ครำะห์ ก ำรใช้ ส ถิติถ ดถอยแบบพหุ แ ละสร้ำ งสมกำร
ทำนำยควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพรในสถำนบริกำร จังหวัด
ศรีสะเกษ กำรวิเครำะห์ถดถอยแบบพหุ คณ
ู ตัวแปรพยำกรณ์ท่ี
นำมำทำนำยแต่ละตัวต้องไม่สมั พันธ์กนั หรือสัมพันธ์ในในระดับ
ต่ ำเพื่อขจัดปั ญหำควำมสัมพันธ์ร่วมเชิงเส้น (multicollinearity)
ดังนัน้ จึงใช้วธิ วี เิ ครำะห์หำค่ำสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่ำงตัว
แปรพยำกรณ์ แ ต่ ล ะตัว และน ำเสนอในรูป แบบของเมตริก ซ์
สหสัมพันธ์ (Correlation matrix)

จำกตำรำงที่ 7 ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร เป็ น
แบบมำตรส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating scale) จำนวน 4
ข้อ (Likert, 1932) โดยกำหนด ระดับควำมคิดเห็น มำกทีส่ ดุ คือ
5 คะแนน มำก คือ 4 คะแนน ปำนกลำง คือ 3 คะแนน น้อย คือ
2 คะแนน และน้อยทีส่ ุด คือ 1 คะแนน แปลผล ดังนี้ กำรได้รบั
สนับสนุน ระดับมำก ร้อยละ 52.3 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ระดับมำก
ร้อ ยละ 46.9 รำคำยำสมุน ไพรมีร ะดับ มำก ร้อ ยละ 43.2 และ
นโยบำยมีร ะดับ มำก ร้ อ ยละ 40.4 และมีค่ ำ ส่ ว นเบี่ย งเบน
มำตรฐำน 0.76, 0.77, 0.0.83 และ 0.83 ตำมลำดับ
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ตำรำงที่ 8 แสดงค่ำสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำมคือพฤติกรรมกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย
ในรูปแบบของเมตริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation matrix) (n = 243)
ขัน้

ตัวแปร

R

R2

1 อำยุตวั
2 สถำนทีท่ ำงำน
3 ทัศนคติ
4 อำชีพ
5 ประสบกำรณ์
F = 18.33 P < 0.05

.417
.462
.489
.501
.528

.174
.213
.239
.255
.279

จำกตำรำงที่ 8 วิธี Stepwise เป็ นวิธที ่นี ิยมใช้กนั มำก
ทีส่ ุด เป็ นวิธที พ่ี ฒ
ั นำมำจำกวิธี Forward แต่ไม่เหมือนกันคือตัว
แปรอิสระ xi ทีถ่ กู คัดเลือกให้เข้ำไปอยูใ่ นสมกำรถดถอยแล้ว อำจ
ถูกคัดออกได้ภำยหลังถ้ำพบว่ำมีควำมสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิ สระ
xi ตัวอื่นๆในปั จจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นสมกำรถดถอย มีขนตอนดั
ั้
งนี้ คือ
ขัน้ ที่ 1 เลือกตัวแปรอิสระ xi ตัวทีม่ คี วำมสัมพันธ์มำก
ทีส่ ดุ กว่ำตัวอื่นๆ กับตัวแปรตำมและค่ำสถิติ F มีนยั สำคัญ
ขัน้ ที่ 2 เหมือนกับวิธี Forward คือเพิม่ ตัวแปรอิสระ xi
เข้ำไปในตัวแบบโดยพิจำรณำจำกค่ำสถิติ F บำงส่วนมีค่ำมำก
ทีส่ ดุ กว่ำตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ และมีนยั สำคัญ
ขัน้ ที่ 3 พิจำรณำค่ำสถิติ F บำงส่วนของตัวแปรอิสระ
xi ในขัน้ ที่ 1 สมมติว่ ำ เป็ น xi เมื่อ เพิ่ม ตัว แปรอิส ระในขัน้ ที่ 2

Adjusted
R2
.171
.207
.230
.243
.264

F

p-value

50.85
32.55
25.07
20.37
18.33

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

สมมติว่ำเป็ น x2 เพือ่ พิจำรณำว่ำจะตัดตัวแปร xi ออกจำกสมมติ
กำรถดถอยหรือไม่
ขัน้ ที่ 4 พิจำรณำว่ำควรเพิม่ ตัวแปรอิส ระ xi ตัวอื่น ๆ
เข้ำไปในสมกำรถดถอยอีก 1 ตัวหรือไม่ พิจำรณำเช่นเดียวกับ
วิธี Forward
พบว่ำ ตัวแปรที่ส ำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของ
คะแนนควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพรในโรงพยำบำลของ
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 ตัวแปรได้แก่ อำยุตวั สถำนทีท่ ำงำน
ทัศนคติ อำชีพและประสบกำรณ์ โดย 5 ตัวแปรร่วมกันอธิบำย
ควำมแปรปรวนของคะแนนควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพรใน
โรงพยำบำลของจังหวัดศรีสะเกษ อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p
< 0.05) ร้อยละ 26.4

ตำรำงที่ 9 ค่ำสัมประสิทธิ ์ถดถอยของตัวแปรทำนำยในรูปแบบคะแนนดิบ (B) และคะแนนมำตรฐำน (Beta) ทดสอบควำมมีนยั สำคัญ
ของ b และแสดงสมกำรถดถอยพหุคณ
ู ทีใ่ ช้ในกำรทำนำยควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุน
และรำคำ
ขัน้

ตัวแปร
B
ค่ำคงที่
15.66
1
อำยุตวั
-.054
2
สถำนทีท่ ำงำน
.892
3
ทัศนคติ
.214
4
อำชีพ
.430
5
ประสบกำรณ์
-.077
R = 0.528 Adjusted R2 = .264 S.E = 1.07
*P =0.05

Beta
-.224
.305
.177
-.277
.281
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SEE
1.071
.021
.195
.069
.122
.028

p-value
0.00
0.01*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ว. เภสัชศำสตร์อสี ำน
ปั จจัยทำนำยควำมเห็นของบุคลำกรสำธำรณสุขต่อนโยบำยสมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุนและรำคำ
สิรนิ ญำ เกิดสิน และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2564
_______________________________________________________________________________________________

จำกตำรำงที่ 9 เมือ่ พิจำรณำตัวแปรอิสระทีม่ อี ำนำจใน
กำรทำนำยกำรเปลีย่ นแปลงควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร
รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุ นและรำคำ ในโรงพยำบำลของ
จังหวัดศรีส ะเกษ ได้ดีท่สี ุด คือ สถำนที่ทำงำน ประสบกำรณ์
อำชีพ อำยุ ต ัว และทัศ คติ ตำมล ำดับ สำมำรถเขีย นสมกำร
พยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดงั ต่อนี้
(ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์
กำรสนับสนุนและรำคำ) = 15.66 + (- 0.054) (อำยุตวั ) + 0.892
+ 0.214 + 0.430 + (- 0.077) (ประสบกำรณ์)
เขีย นสมกำรพยำกรณ์ ใ นรู ป คะแนนมำตรฐำนได้
ดังต่อไปนี้
Z ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุน และรำคำ =
(- 0.224) + 0.305 + 0.177 + (- 0.277) + 0.281

พฤติกรรมนัน้ แล้วจะได้รบั ผลในทำงลบก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมีไม่ดี
ต่อพฤติกรรมกัน (Attitude toward the behavior) (Ajzen, 2017,
Ajzen et al., 2015) สอดคล้ อ งกับ กำรศึ ก ษำของ Andrian ที่
พบว่ำ ทัศ นคติก ำรใช้ย ำสมุน ไพร ในประเทศอิน โดนี เ ซีย และ
ออสเตรเลีย (Andrian, 2019) กำรศึก ษำของ Mahmood และ
Sawan ทีพ่ บว่ำทัศนคติของแพทย์ในประเทศบำร์เรนมีทศั นคติ
ที่ดีต่ อ กำรใช้ส มุ น ไพรและแพทย์ ท ำงเลือ ก (Mahmood and
Sawan, 2017) และ Seyed และ Paul ศึกษำกำรใช้ยำสมุนไพร
ของพยำบำลในโรงพยำบำลประเทศออสเตรเลีย พบว่ำมีกำรใช้
อย่ำงแพร่หลำย (Seyed and Paul, 2019) ส่วน Erica และ Yong
พบว่ำทัศนคติมผี ลต่อกำรใช้ยำสมุนไพรในผูป้ ่ วยทีม่ อี ำกำรวิตก
กังวล (Erica et al., 2015, Yong et al., 2019)
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค
กำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทยในโรงพยำบำลของจังหวัด
ศรีสะเกษ ผลกำรศึกษำพบว่ำ บุคลำกรสำธำรณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ กำรสังใช้
่ ย ำสมุน ไพรและยำแผนไทย มีค วำมรู้ร ะดับมำก
ร้อยละ 52.7 และทัศนคติดำ้ นยำสมุนไพรและยำแผนไทย ระดับ
ปำนกลำง ร้อยละ 68.7 สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Abubakar
และคณะทีศ่ กึ ษำกำรใช้ยำและพิษของยำทำงเลือกกับผูป้ ่ วยทีม่ ำ
รับบริกำรในโรงพยำบำลประเทศมำเลเซีย ซึง่ เจ้ำหน้ำทีม่ คี วำมรู้
ระดับมำก ร้อยละ 77.5 และทัศ นคติเกี่ยวกับกำรใช้ยำ ระดับ
ปำนกลำง ร้อยละ 69.7 แต่ตรงกันข้ำมกับกำรศึกษำของ Seyed
และ Paul เรือ่ งความรู้ ทัศคติ และเหตุผลการใช้ยำทำงเลือกของ
พยำบำลในประเทศออสเตเรีย พบว่ ำ พยำบำลมีท ัศ นคติ
เกี่ยวกับเรื่อ งนี้ ระดับมำก ร้อยละ 22.4 และมีค วำมรู้เ รื่อ งยำ
ทำงเลือ ก ระดับ น้ อ ย ร้ อ ยละ 60,3 (Abubakar et al., 2018)
(Seyed and Paul, 2017).
ตัวแปรอิสระทีม่ อี ำนำจในกำรทำนำยกำรเปลีย่ นแปลง
ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร ในโรงพยำบำลของจังหวัด
ศรีส ะเกษ ได้ดีท่สี ุด คือ สถำนที่ทำงำน ประสบกำรณ์ อำชีพ
อำยุต ัว และ ทัศ คติ สอดคล้อ งกับ กำรศึก ษำ Zhe และคณะที่
กล่ำวถึงทัศนคติกำรใช้ยำแผนจีนในผูป้ ่ วยโรคตับ และ Yazhuo
และคณะ ทีพ่ บว่ำยำทำงเลือกมีคณ
ุ ภำพดี (Yaxhuo et al., 2017;
Zhe et al., 2019) ประเด็นสถำนที่ใ ช้ยำและประสบกำรณ์ ของ
เจ้ำหน้ำที่ จำกกำรศึกษำของ Irene เรื่องกำรใช้ยำทำงเลือกใน
ระบบสุขภำพของประเทศกำนำ พบว่ำเจ้ำหน้ำทีม่ ปี ระสบกำรณ์
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้น้อย (Irene et al., 2016) Sally และคณะ ทีศ่ กึ ษำ
ปั จจัยองค์กรทีส่ มั พันธ์กบั กำรใช้ยำในร้ำนขำยยำประเทศอังกฤษ
พบว่ำ อำยุมคี วำมสัมพันธ์กบั คุณภำพกำรใช้ยำทำงเลือก โดย

อภิ ปรำยผล
วัต ถุ ประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อวิเครำะห์ส ถำนกำรณ์ ควำม
คิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพรในโรงพยำบำล ของจังหวัดศรีสะ
เกษ ผลกำรศึกษำพบว่ำ จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงพยำบำลประจำ
จังหวัด 1 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน 21 แห่ง และมีโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล 254 แห่ง โรงพยำบำลชุมชน 3 แห่ง ทำ
หน้ำที่ผลิตยำสมุนไพรและยำแผนไทยและแปรรูปวัตถุดบิ จำก
สมุน ไพร เพื่อ ใช้เ องและสนับ สนุ น ให้แ ก่ โ รงพยำบำลภำยใน
จัง หวัด จ ำนวนรำยกำรยำสมุ น ไพรและยำแผนไทยของ
โรงพยำบำลชุมชน เฉลี่ยแห่งละ 31 รำยกำร และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล เฉลีย่ แห่งละ 21 รำยกำร
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ศึกษำปั จจัยทำนำยควำมคิดเห็น
ต่อนโยบำยสมุนไพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสนับสนุนและรำคำ
ในโรงพยำบำลของจังหวัดศรีสะเกษ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ตัวแปร
ที่ ส ำมำรถท ำนำยควำมคิ ด เห็ น ต่ อ นโ ยบำยสมุ น ไพรใน
โรงพยำบำล ได้อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ได้แก่ อำยุ
ตัว สถำนทีท่ ำงำน ทัศนคติ อำชีพและประสบกำรณ์ทำงำน มีคำ่
สัม ประสิท ธิก์ ำรถดถอยในรูป คะแนนมำตรฐำน (Beta) ดัง นี้
0.224, 0.305, 0.177, 0.277 และ 0.281 ตำมล ำดั บ จำกผล
กำรศึกษำครัง้ นี้ สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ บุคลำกรสำธำรณสุขมี
ทัศนคติควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร เนื่องจำกทัศนคติกำร
สังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย ตำมแนวคิดพฤติกรรมตำม
แผนของ Ajzen ทีพ่ บว่ำถ้ำบุคคลมีควำมเชือ่ ว่ำพฤติกรรมใดแล้ว
จะได้ ร ับ ผลทำงบวกก็ จ ะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ท ัศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ
พฤติก รรมนัน้ ในทำงตรงกัน ข้ำ ม หำกมีค วำมเชื่อ ว่ำ กำรท ำ
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พบว่ำเจ้ำหน้ำที่วยั หนุ่ มสำวมีกำรจ่ำยยำให้ผปู้ ่ วยมำกกว่ำอำยุ
ช่วงอื่นๆ และ Maha และคณะ ที่ศึกษำกำรใช้ยำทำงเลือกกับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยำบำลศูนย์มะเร็ง (Tertiary hospital)
ประเทศมำเลเซีย พบว่ ำ อำชีพ แพทย์ม ีอิท ธิพ ลต่ อ กำรใช้ย ำ
ทำงเลือกกับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง และ Jaspal และคณะ ศึกษำควำม
พึงพอใจกำรใช้ยำแผนโบรำณและแพทย์ทำงเลือก รวมทัง้ Dong
และคณะศึกษำปั จจัย ทำนำยกำรใช้ยำทำงเลือกในผู้ ป่ วยโรค
ล ำไส้ใ นประเทศเกำหลี พบว่ำ อำยุส ำมำรถทำนำยกำรใช้ย ำ
ทำงเลื อ กได้ (Dong et al., 2014; Jaspal et al., 2019; Maha
et al., 2020) ประเด็น กำรท ำนำยเรื่อ งอำยุ Oliver และคณะ
ศึกษำปั จจัยทำนำยกำรใช้ยำทำงเลือกในผู้ป่วยฉำยรังสีรกั ษำ
โรคมะเร็ง โดยใช้สถิติ Multivariate logistic stepwise backward
regression พบว่ ำ อำยุ ข องผู้ ป่ วยสำมำรถท ำนำยกำรใช้ ย ำ
ทำงเลือกได้ (Oliver et al., 2009)

ทั ศ นค ติ ( .214) อำ ชี พ ( .430) แ ละ ปร ะ ส บกำ ร ณ์ (.077)
ตำมลำดับ ตัวแปรอิสระทัง้ 5 ตัว สำมำรถทำนำยควำมคิดเห็น
ต่อนโยบำยสมุนไพร ได้รอ้ ยละ 26.4 (Adjust R2 = 0.264) โดย
ตัวแปรสถำนทีท่ ำงำนเป็ นตัวแปรทีม่ อี ำนำจกำรทำนำยสูงสุด
ข้อเสนอแนะในกำรนำผลวิ จยั ไปใช้
1. จำกผลกำรศึกษำครัง้ นี้พบว่ำ ควำมรู้ และทัศนคติ
ของบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำแผนไทย
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 7.4 และ 10.5 จึงควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ทำงำนในโรงพยำบำลระดับ
จัง หวัด โรงพยำบำลชุม ชนและโรงพยำบำลส่ง เสริม สุ ข ภำพ
ต ำบล โดยกำรประเมิน ควำมรู้ แ ละทัศ นคติเ ป็ น ระยะ กำรจัด
ฝึกอบรม และกำรแลกเปลีย่ นประสบกำรณ์
2. ปั จ จัย ที่ส ำมำรถทำนำยควำมคิด เห็น ต่ อ นโยบำย
สมุ น ไพรในโรงพยำบำลของจัง หวัด ศรีส ะเกษ ได้แ ก่ อำยุ
ทัศนคติ ประสบกำรณ์ สถำนทีท่ ำงำนและอำชีพ เพือ่ ให้ปริมำณ
และมูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรและยำแผนไทยของจังหวัดศรีส ะ
เกษ เพิ่ ม ขึ้ น มำกว่ ำ นี้ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ โดยส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษควรสนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้ยำ
สมุนไพรและยำแผนไทยในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
เพื่อ เป็ น กำรกระจำยยำสู่ไ ปประชำชนให้ม ำกขึ้น และสร้ำ ง
โรงงำนผลิต ยำสมุ น ไพรและยำแผนไทย อีก ทัง้ กำรพัฒ นำ
ศักยภำพของบุคลกรสำธำรณสุข ให้มคี วำมรูแ้ ละทัศนคติ ให้อยู่
ในระดับดี

กำรสรุป
กำรวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกำรวิจยั แบบวิเครำะห์เชิง ทำนำย
(Predictive analytic research) เพือ่ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปั จจัย
ท ำนำยและข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำย ผลกำรศึก ษำ พบว่ ำ
บุคลำกรสำธำรณสุขทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรสังใช้
่ ยำสมุนไพรและยำ
แผนไทย มีอำยุเฉลีย่ 38.9 ปี อำชีพนักแพทย์แผนไทย ร้อยละ
25.5 ทำงำนทีโ่ รงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ร้อยละ 70.0 มี
ควำมรู้เ กี่ย วกับ สรรพคุ ณ วิธีก ำรใช้แ ละประสิท ธิผ ลของยำ
สมุนไพรและยำแผนไทย เช่น ยำผสมเพชรสังฆำต ยำทีถ่ อนพิษ
เบื่อเมำ กำรจัดเก็บยำเม็ด ยำอบเชย และวัตถุดบิ ในกำรผลิตยำ
สมุนไพรต้องตรวจสอบยำฆ่ำแมลง ตำมลำดับ ทัศนคติทม่ี ผี ลต่อ
กำรสังใช้
่ ยำสมุน ไพรและยำแผนไทย ได้แ ก่ ควำมเชื่อ มันใน
่
สรรพคุณยำสมุนไพรและยำแผนไทย กำรสังใช้
่ ยำตำมกระแส
นิ ย มและกำรสังใช้
่ ย ำตำมค ำเรีย กร้อ งของผู้ร ับ บริก ำร ส่ ว น
เบี่ย งเบนมำตรฐำน เท่ำ กับ 0.70, 0.86 และ 0.84 ตำมล ำดับ
ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร ได้แก่ กำรสนับสนุน รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ รำคำและนโยบำย มีส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน เท่ำกับ
0.76, 0.77, 0.83 และ 0.83 ตำมลำดับ ตัวแปรอิสระที่สำมำรถ
ทำนำยควำมคิดเห็นต่อนโยบำยสมุนไพร ได้แก่ อำยุ สถำนที่
ท ำงำน ทัศ นคติ อำชีพ และประสบกำรณ์ ท ำงำน อย่ ำ งมี
นัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่ำสัมประสิทธิ ์กำรถดถอย
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวทีจ่ ะนำมำสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ซง่ึ เป็ น
กำรเขีย นสมกำรในรูป แบบคะแนนมำตรฐำน (Standardized
Coefficient) ดัง นี้ อำยุ (Beta=-.224) สถำนที่ ท ำงำน (.305)

ข้อเสนอแนะในกำรทำวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. เนื่องจำกปั จจัยที่ส ำมำรถทำนำยควำมคิดเห็นต่อ
นโยบำยสมุนไพรของบุคลำกรสำธำรณสุข ได้แก่ ประสบกำรณ์
ท ำงำน อำยุ แ ละอำชีพ ดัง นัน้ จึง ควรมีก ำรศึก ษำปั จ จัย ด้ำ น
เศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ ระดับกำรศึกษำ ฐำนะเศรษฐกิจ
รำยได้ เป็ นต้น
2. การต่อยอดงานวิจยั นี้ ควรศึกษาการใช้ยาสมุนไพร
และยาแผนไทย ในผู้รบั บริกำรโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบำหวำน
โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคไต
กำรมีส่วนได้เสียในโครงกำรวิ จยั (Conflict of interest)
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