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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืช
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการ
รักษาโรคของประชาชน ชุมชนสะลวง – ขีเ้ หล็ก อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์
ข้อมูลจากประชาชนในพืน้ ทีร่ ะหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563 กลุม่ ตัวอย่างเป็นประชาชน จำ�นวน
301 ครัวเรือน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยสถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) และ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตกิ ารถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 ± 0.51) มีความ
สัมพันธ์กบั การรับรูว้ า่ สมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพือ่ การรักษาความโรคได้ เมือ่ นำ�ตัวแปรมาวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณพบว่าเมื่อประชาชนมีการรับรู้ว่าสมุนไพรพื้นบ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความโรคได้มากขึ้น การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
คำ�สำ�คัญ:   การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน, การรักษาโรค, ประชาชน
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Abstract
This cross-sectional survey research aimed to study traditional herbal utilization for health care and the
relationship between relevant factors and traditional herbal utilization for health care of people. The sample included 301 households in Saluang-Khilek communities in Chiang Mai’s Mae Rim district. Combined methods
for data collection included a field survey and interviews with local key informants during October 2019–March
2020. Data were collected using a questionnaire and then analyzed with descriptive statistics and multiple linear
regression. The results showed that the people used local medicinal herbs for health care the least (mean: 1.46 ±
0.51 on the 1–5 scale of lowest to highest); their herbal use had a significant relationship with the perception that
local medicinal herbs could be used for disease treatment. The stepwise multiple regression analysis revealed that
the people perceived that local herbal remedies could be used for treating several more illnesses and the people’s
use of local medicinal plants for health care had significantly increased (p-value < 0.05).
Key words:   local herbal use, health care, people

บทนำ�และวัตถุประสงค์

ในปั จ จุ บั น ยาสมุ น ไพรยั ง คงเป็ น ที่ นิ ย มแพร่
หลายโดยมี ปั จ จั ย ทางวั ฒ นธรรมประเพณี แ ละ
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย กำ � หนด มนุ ษ ย์
ใช้สมุนไพรมานานนับพันปี การใช้สมุนไพรในการ
ป้องกันรักษาโรคตั้งแต่ยาแผนโบราณและยายอด
นิยมของทุกประเทศไปจนถึงการใช้สารสกัดสมุนไพร
ซึ่งการใช้สมุนไพรในระบบการแพทย์แผนโบราณ
อาจบ่งบอกถึงความปลอดภัย แต่ไม่ใช่ประสิทธิผล
ของการรั ก ษา [1] ซึ่ ง เห็ น ได้ ว่ า สมุ น ไพรบางชนิ ด ไม่
เป็นพิษ และสมุนไพรบางชนิดอาจส่งผลทำ�ให้เป็น
อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ส ามารถทราบได้ ว่ า
สมุนไพรทั้งหมดมีความปลอดภัย[2] สมุนไพรหลาย
ชนิ ด ในปั จ จุ บั น สามารถนำ � มาผลิ ต ได้ ห ลากหลาย

เช่น อาหาร ชา จึงทำ�ให้มีการละเลยเกี่ยวกับผลข้าง
เคียงหรือพิษของสมุนไพร[3] เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสุขภาพจากสมุนไพรที่ไม่ถูกควบคุมโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ได้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรเป็นอาหารไม่ใช่ยา
ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ที่สามารถ
บอกได้ว่าสรรพคุณอย่างไร แต่ก็ไม่สามารถอ้างได้
ว่าเป็นการรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยใด ๆ[4] ดังนั้น
ปัจจุบันจึงยังไม่มีมาตรฐานหรือการควบคุมคุณภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับสูตรสมุนไพรทั้งหมดเมื่อใช้สมุนไพร
จึงต้องระมัดระวัง ในส่วนของประเทศไทยนับเป็น
ประเทศที่ มี ท รั พ ยากรทางธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย
และอุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรและองค์ความรู้ทาง
ภูมิปัญญาที่นำ�พืชสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคสืบ
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มาแต่บรรพกาล รวมทั้งการนำ�สมุนไพรมาใช้ในการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ การนำ�สมุนไพรมาประกอบใน
อาหารคาว หวาน เป็นยารักษาโรค ใช้ในการบำ�บัด
ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเสริม
ความงาม การใช้สมุนไพรเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจเรื่อยมา ภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ได้
รับการสั่งสม สืบทอด และพัฒนามาอย่างยาวนาน
เนื่องจากประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น มีพันธุ์พืชไม่
น้อยกว่า 20,000 ชนิด ซึง่ สามารถนำ�มาใช้เป็นสมุนไพร
กว่า 1,800 ชนิด รวมไปถึงความพร้อมของปัจจัยขั้น
พื้ น ฐานด้ า นอุ ต สาหกรรม และการขนส่ ง สิ น ค้ า มี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำ�นวนมากที่ทำ�งาน
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสมุนไพร[5] ซึ่งในปัจจุบันพบ
ว่าประชาชนมีวิธีการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแล
สุขภาพตนเองอยู่ในระดับต่ำ�  ร้อยละ 87.7[6] อีกทั้ง
ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม ขาดกลไกการสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
องค์ความรู้ บุคลากร และศักยภาพในการผลิต โดย
เฉพาะทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น ที่ สำ � คั ญ ใน
การพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาและต่อยอดองค์ความ
รู้ที่เป็นสมบัติของชาติให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการพึ่งพา
ตนเองด้านสุขภาพ โดยอาจรวมทั้งการใช้สมุนไพร
ในระบบสาธารณสุข และนอกระบบการสาธารณสุข
ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรอาจยังเข้าไปดูแลการใช้ยา
สมุนไพรได้ไม่ทวั่ ถึง ตลอดจนข้อจำ�กัดด้านองค์ความ
รูข้ องบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการใช้ยาสมุนไพร จึงเป็น
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดูแลการใช้ยาสมุนไพรอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมในภาพรวมระดับประเทศ
และสิ่งสำ�คัญอีกประการที่ส่งผลให้การใช้สมุนไพร
ยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลายในระบบสาธารณสุขนัน้ เกิดจาก
องค์ความรู้ของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่ง
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ใช้ยาสมุนไพร ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงมี
ขีดจำ�กัดในองค์ความรู้ ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและ
หลักการในการนำ�สมุนไพรไปใช้จริงที่ถูกต้องเหมาะ
สมในทางการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญา ทำ�ให้
เป็นการปิดกั้นโอกาสการเลือกใช้ยาสมุนไพรทดแทน
การใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทั้ง
ประชาชนและประเทศได้[7]  ทั้งนี้นอกจากระบบการ
บริหารและการสนับสนุนการพัฒนาแล้ว ความเชื่อ
ความศรัทธาในการรักษาความเจ็บป่วยโดยหมอพื้น
บ้านมาอย่างยาวนาน บนพื้นฐานของวิถีชีวิตของชาว
ชนบท ร่วมกับวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับชุมชน ส่วนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านมีประสบการณ์รู้จักนำ�สมุนไพรมาใช้ในการ
บำ�บัด บำ�รุง รักษาโดยอาศัยการสังเกต เรียนรู้ และ
ทดลอง ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน กว่าจะรู้ว่า
สมุนไพรใดสามารถนำ�มาใช้ในการบำ�บัดบำ�รุงร่างกาย
ให้หายจากโรคภัยต่าง ๆ หากแต่การถ่ายทอดปราชญ์
ในชุมชนมุ่งถ่ายทอดให้เฉพาะคนในครอบครัวและ
ญาติเท่านั้น ทำ�ให้มีจำ�นวนผู้รู้ที่สามารถใช้สมุนไพร
ในชีวติ ประจำ�วันในชุมชนมีนอ้ ย ไม่มกี ารบันทึกข้อมูล
ภูมปิ ญ
ั ญาไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ขาดผูน้ �ำ และหน่วย
งานสนับสนุนในการถ่ายทอด ส่วนคนรุ่นใหม่ไม่นิยม
สืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาการอนุรกั ษ์และการใช้สมุนไพร วิธี
การถ่ายทอดของปราชญ์ใช้การบอกเล่าและฝึกปฏิบตั ิ
ขาดความเป็นระบบ ส่งผลให้พชื สมุนไพรในป่าและใน
สวนรอบบ้านลดลงเป็นการเสียสมดุลของทรัพยากร
ชีวภาพ[8]
ในเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนสะลวง-ขี้ เ หล็ ก ซึ่ ง มี พื ช
สมุนไพรมากมายหลายชนิดทีส่ ามารถคัดเลือกนำ�พืช
สมุนไพรนัน้ มาใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ยารักษาโรค
และยังสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรกรรม
รวมถึ ง การปลู ก พื ช สวนครั ว เช่ น ขิ ง ข่ า ตะไคร้
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กระเทียม กระชาย มะกรูด ว่านหางจระเข้ กล้วย ที่
จะนำ�มาใช้ในครัวเรือน ใช้ในการประกอบอาหาร และ
ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนยังมีการรักษาโรคโดยการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านอยู่บ้าง แต่เนื่องจากมีการรักษาโรค
ด้วยการแพทย์สมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยี และ
ยาปฏิชีวนะมากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสำ�คัญ
ของการใช้สมุนไพรพื้นบ้านลดลง การรักษาโรคโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้พืชสมุนไพรในการ
รักษาโรคจึงแทบจะเลือนหายไปจากชุมชน ดังนั้นจึง
มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนรู้จักการนำ�สรรพคุณของสมุนไพรท้องถิ่นไป
ใช้ในการรักษาโรคให้มากยิ่งขึ้น[9] อย่างไรก็ตามยังมี
กลุม่ ผูส้ งู อายุทยี่ งั เชือ่ ว่ายาสมุนไพรทำ�ให้หายจากการ
เจ็บป่วยได้ ร้อยละ 59.50[10] การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประยุกต์
ใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อการกำ�หนดนโยบายและ
นำ�สู่การปฏิบัติแต่ปัญหาการสูญเสียพื้นที่และความ
หลากหลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านยังไม่สามารถ
แก้ไขได้เนือ่ งจากประชาชนทัว่ ไปกำ�ลังเผชิญกับความ
เป็นชุมชนเมืองที่กำ�ลังรุกคืบเข้าไปตามกระแสการ
พัฒนา รวมถึงปัจจัยเสีย่ งสุขภาพทัง้ การปนเปือ้ นของ
สารพิษในสิง่ แวดล้อม การเปลีย่ นแปลงของโครงสร้าง
ประชากรสู่วัยสูงอายุ รวมถึงการสูญเสียสุขภาวะด้าน
จิตวิญญาณของผู้คนในท้องถิ่นที่แสดงถึงวิถีชีวิต
ที่ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คนกับแหล่ง
ทรัพยากร[11]
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและความหลาก
หลายของพืชสมุนไพรพื้นบ้านจะทำ�ให้ทราบว่ามีพืช
ชนิดใดบ้างที่ใช้ประโยชน์ในการรักษาและดูแลความ
เจ็ บ ป่ ว ยได้ บางชนิ ด อาจเป็ น พื ช ชนิ ด ใหม่ (new
species) ยังไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค
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ของประชาชนจะส่ ง ผลคนในชุ ม ชนรู้ จั ก สรรพคุ ณ
ของสมุนไพรพื้นบ้านและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ประยุกต์ใช้แนวทางที่หลากหลายเพื่อการกำ�หนด
นโยบายระบบการแพทย์พนื้ บ้านและระบบการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม อีกทัง้ กลไกการ
สนับสนุน การพัฒนาทัง้ ด้านองค์ความรู้ บุคลากร และ
ศักยภาพในการผลิต โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้คนในชุมชนรูจ้ กั การนำ�
สรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคและ
ใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งจัดกิจกรรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนจากหมอสมุนไพร
ในหมู่บ้าน การนำ�สรรพคุณสมุนไพรมาทำ�ผลิตภัณฑ์
หรือจำ�หน่ายเพือ่ นำ�ไปใช้สงิ่ ต่าง ๆ ต่อไป และยังมีการ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือการอนุรกั ษ์สมุนไพร
พื้นบ้านเพื่อการสืบทอดต่อการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
หรือการนำ�สมุนไพรพื้นบ้านนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ
พื้นที่ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก
ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาการ
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชน
ทั้ ง นี้ ก ารศึ ก ษานี้ จ ะนำ � ไปสู่ ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว ยงานด้ า น
สาธารณสุขในพื้นที่ที่สามารถนำ�ไปปรับประยุกต์เพื่อ
การสร้างหรือพัฒนาทางเลือกสำ�หรับการส่งเสริมสุข
ภาพของประชาชนต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจแบบภาคตัด
ขวาง (cross-sectional survey study) เพื่อศึกษา
การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษา
โรคของประชาชน ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก อำ�เภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำ�หนดการใช้ประโยชน์ของพืช

512 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคประกอบด้วย การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การบรรเทาอาการ
ไข้ การรักษาโรคผิวหนัง การบำ�รุงกำ�ลังร่างกาย และ
การขับพยาธิ เก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2562-กันยายน
2563 รวมเวลา 11 เดือน

1. วัสดุ
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนสะลวง-ขี้เหล็ก
อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวนประชากร 4,477
ครัวเรือน โดยผู้ศึกษาได้คำ�นวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ สู ต รคำ � นวณขนาดตั ว อย่ า ง [12] ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจำ�นวน 301 ครัวเรือน ส่วนการสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการทำ�การสัมภาษณ์จากปราชญ์ท้องถิ่น
ในชุมชน จำ�นวน 1 ท่าน หมอพื้นบ้าน จำ�นวน 1 ท่าน
อาสาสมัครประจำ�หมู่บ้าน จำ�นวน 2 ท่าน ประชาชน
ทั่วไป จำ�นวน 1 ท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษา
โรค และการยอมรับของประชาชน
1.2 เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เป็ น แบบ
สอบถามชนิดเติมคำ� และเลือกคำ�ตอบซึง่ คณะผูศ้ กึ ษา
ได้ใช้ขอ้ มูลจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องนำ�มาสร้างแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์
ของพื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นเพื่ อ การรั ก ษาโรคของ
ประชาชน ข้ อ คำ � ถามเป็ น แบบปลายปิ ด และแบบ
สอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
ตามแบบของ Likert Scale แบบสอบถามแต่ละข้อ
มีคะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน แปลผลค่าเฉลี่ยตั้งแต่
1.00-1.49 น้อยที่สุด 1.50-2.49 น้อย 2.50-3.49 ปาน
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กลาง 3.50-4.49 มาก และ 4.50-5.00 มากที่สุด[13-14]
แบบสอบถามทั้งชุดมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89[15]
ส่วนที่ 3 ข้อคำ�ถามในการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ ครอบคลุมรูปแบบการใช้ประโยชน์และข้อ
เสนอแนะการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การ
รักษาโรคของประชาชนจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน
จำ�นวน 1 ท่าน หมอพืน้ บ้าน จำ�นวน 1 ท่าน อาสาสมัคร
ประจำ�หมู่บ้าน จำ�นวน 2 ท่าน ประชาชนทั่วไป จำ�นวน
1 ท่าน  

2. วิธีการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ในแบบสอบถาม บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences/
Windows) กำ�หนดระดับความมีนัยสำ�คัญที่ระดับ
0.05 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ตัวเลขทีม่ คี า่ น้อยทีส่ ดุ (minimum) และตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด (maximum)
2) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ ข องพื ช
สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค วิเคราะห์โดยสถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่า
เฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
3) ข้ อ มู ล ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย การใช้
ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค
ของประชาชน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

J Thai Trad Alt Med
(multiple linear regression)
4) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา

การวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
พืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรคของประชาชนในพืน้ ทีช่ มุ ชน
สะลวง-ขีเ้ หล็ก อำ�เภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ นำ�เสนอ
ข้อมูลด้วยการบรรยายประกอบตาราง ตามลำ�ดับดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค
ส่วนที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรค
ได้ในประชาชน
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.80
มีอายุ (เฉลี่ยเท่ากับ 61.01 ± 13.04) ปี ระดับการ
ศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.40 สถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 59.80 ประกอบอาชีพรับจ้าง
เป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 32.60 จำ�นวนสมาชิก
ในครัวเรือน (มีค่าเฉลี่ย 3.31 ± 1.57) คน รายได้ของ
ครอบครัว (ค่าเฉลีย่ 207,229.57 ± 181,863.10) บาท
ระยะเวลาทีอ่ าศัยในชุมชน (มีคา่ เฉลีย่ 48.62 ± 22.22)
ปี ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเมื่อเจ็บ
ป่วยร้อยละ 87.70 ภาวะสุขภาพของประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่มีโรคประจำ�ตัว คิดเป็นร้อยละ 50.20 มีความ
เชื่อเรื่องยาแผนปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 94.40 มีการ
เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (มีค่า
เฉลี่ย 5.07 ± 6.96) ครั้ง การเรียนรู้การใช้ประโยชน์
สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นจากบิ ด า-มารดา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
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86.00 สมุนไพรพื้นบ้านที่นำ�มาใช้จากการปลูกเองใน
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.40 ซึง่ ลักษณะพืชสมุนไพรพืน้
บ้านทีใ่ ช้เป็นสมุนไพรสด คิดเป็นร้อยละ 84.70 การรับ
รู้นำ�สมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีความเห็นด้วยใน
ความคิดเห็นการนำ�สมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้
เพื่อรักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 63.50 สมุนไพรตะไคร้
เป็นสมุนไพรทีป่ ระชาชนใช้เป็นประจำ� คิดเป็นร้อยละ
35.50 แนวโน้มการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านของ
ประชาชนในปัจจุบนั เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 92.00 และ
ประชาชนเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 62.50
ส่วนที่ 2 การใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้าน
เพื่อการรักษาความเจ็บป่วย
จากตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้น
บ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชน พบว่า ประชาชน
มีการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษา
โรค โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.46 ± 0.51) เมือ่ พิจารณารายข้อ การใช้ประโยชน์ของ
พืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านขับพยาธิ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.80 ± 1.01) การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้น
บ้านด้านรักษาโรคผิวหนัง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.56 ±
0.55) การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้าน
บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.40 ± 056) การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้าน
ด้านบำ�รุงร่างกาย (มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 1.33 ± 0.47) และ
การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบรรเทา
อาการไข้ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 ± 0.52) ตามลำ�ดับ
จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ยังสรุปได้
ว่า มีประชาชนที่ทำ�อาชีพเกษตรกรรมมักนำ�สมุนไพร
พื้นบ้านที่ปลูกเองตามบ้านหรือหามาจากในป่ามาใช้
เป็นยารักษาโรค เช่น หนานเฉาเหว่ย ต้นพังคี ยอด

514 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
จำ�นวน
ร้อยละ
(N = 301)
เพศ
ชาย
82
27.20
หญิง
219
72.80
อายุ (ปี)
Mean = 61.01, S.D. = 13.04, ต่ำ�สุด = 19.00, สูงสุด = 95.00
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
8
2.70
ประถมศึกษา	
203
67.40
มัธยมศึกษา
55
18.30
ปวช./ปวส./อนุปริญญา	
14
4.70
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	
21
7.00
สถานภาพ		
โสด
41
13.60
สมรส
180
59.80
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
80
26.60
อาชีพหลัก		
เกษตรกร
78
25.90
ค้าขาย
39
13.00
รับจ้าง
98
32.60
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9
3.00
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
6
2.00
ธุรกิจส่วนตัว
13
4.30
อื่น ๆ (โปรดระบุ)		
นักศึกษา	
8
0.70
พ่อบ้านแม่บ้าน
57
18.90
ข้าราชบำ�นาญ
1
0.30
อสม.
1
0.30
สมาชิกในครัวเรือน		
Mean = 3.31, S.D. = 1.57, ต่ำ�สุด = 1.00, สูงสุด = 10.00
รายได้ของครอบครัว		
Mean = 207229.57, S.D. = 181,863.10, ต่ำ�สุด = 0.00, สูงสุด = 960,000.00
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน		
Mean = 48.62, S.D. = 22.22, ต่ำ�สุด = 1.00, สูงสุด = 96.00
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ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ใช้
ไม่ใช้
2. โรงพยาบาล (รัฐและเอกชน)
ใช้
ไม่ใช้
3. คลินิก
ใช้
ไม่ใช้
4. คนในครอบครัว
ใช้
ไม่ใช้
5. หมอพื้นบ้าน
ใช้
ไม่ใช้
6. รักษาด้วยตัวเอง
ใช้
ไม่ใช้
ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน
ไม่มีโรคประจำ�ตัว
มีโรคประจำ�ตัว
ความเชื่อที่ทำ�ให้หายจากการเจ็บป่วย
1. ยาแผนปัจจุบัน
เชื่อ
ไม่เชื่อ
2. สมุนไพร
เชื่อ
ไม่เชื่อ
3. การรับประทานอาหารพื้นบ้าน
เชื่อ
ไม่เชื่อ

จำ�นวน
(N = 301)

ร้อยละ

264
37

87.70
12.30

260
41

86.40
13.60

93
208

30.90
69.10

5
296

1.70
98.30

25
276

8.30
19.70

31
270

10.30
91.70

151
150

50.20
49.80

284
17

94.40
5.60

211
90

70.10
29.90

190
111

63.10
36.90

516 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
4. ไสยศาสตร์ (ผี)
เชื่อ
ไม่เชื่อ
5. การสร้างเสริมกำ�ลังใจด้วยพิธีกรรม
เชื่อ
ไม่เชื่อ
6. การทำ�บุญ
เชื่อ
ไม่เชื่อ
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ดูแลสุขภาพตนเอง
อาหารเสริม

จำ�นวน
(N = 301)

ร้อยละ

93
208

30.90
69.10

70
231

23.30
76.70

137
164

45.50
54.50

1
1

0.30
0.30

เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
Mean = 5.07, S.D. = 6.96, ต่ำ�สุด = 0.00, สูงสุด = 100.00
แหล่งเรียนรู้ของการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรพื้นบ้าน
1. บิดา-มารดา
ใช่
259
86.00
ไม่ใช่
42
14.00
2. ญาติ
ใช่
180
59.80
ไม่ใช่
121
40.20
3. หมอพื้นบ้าน
ใช่
83
27.60
ไม่ใช่
218
72.40
4. อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข		
ใช่
134
44.50
ไม่ใช่
167
55.50
5. วัด		
ใช่
7
2.30
ไม่ใช่
294
97.70
6. สถาบันการศึกษา		
ใช่
22
7.30
ไม่ใช่
279
92.70
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ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
จำ�นวน
ร้อยละ
		
(N = 301)
7. สถานบริการสุขภาพ		
ใช่
64
21.30
ไม่ใช่
237
78.70
8. ตำ�รายาแผนโบราณ		
ใช่
33
11.00
ไม่ใช่
268
89.00
9. หนังสือเกี่ยวกับสมุนไพร		
เรียนรู้
68
22.60
ไม่เรียนรู้
233
77.40
อื่น ๆ (โปรดระบุ)		
โทรทัศน์
3
1.00
วิทยุ
2
0.70
ศูนย์เรียนรู้
1
0.30
อินเทอร์เน็ต
2
0.70
การได้มาของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
ปลูกเองในบ้าน
254
84.40
ซื้อจากร้านค้า	
28
9.30
หาเองจากป่าชุมชน
9
3.00
ได้จากเพื่อนบ้านหรือญาติแบ่งให้
10
3.30
ลักษณะพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในปัจจุบัน
สมุนไพรสด
255
84.70
สมุนไพรแห้ง
22
7.30
สมุนไพรแปรรูป
24
8.00
การรับรู้นำ�สมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรค
มากที่สุด
56
18.60
มาก		
155
51.50
ปานกลาง
82
27.20
น้อย		
6
2.00
ความคิดเห็นการนำ�สมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรค
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
104
34.60
เห็นด้วย
191
63.50
ไม่แน่ใจ
5
1.70
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1
0.3
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ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

ตารางที่ 1(ต่อ) จำ�นวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรค
ข้อมูลทั่วไป
		
ชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นประจำ�
ตะไคร้
ฟ้าทะลายโจร
ข่า	 25
ขมิ้น
มะกรูด
แนวโน้มการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านในปัจจุบัน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
เคย
ไม่เคย

จำ�นวน
(N = 301)

ร้อยละ

107
37
8.30
17
14

35.50
12.30

277
24

92.00
8.00

188
113

62.50
37.50

5.60
4.70

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรคโดยรวมใน
แต่ละด้านของประชาชน
ประเด็นคำ�ถาม

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
		
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบรรเทา	
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบรรเทาอาการไข้
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านรักษาโรคผิวหนัง
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านบำ�รุงร่างกาย
ใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านด้านขับพยาธิ
รวม

ครอบจั ก รวาลไม้ แ ห้ ง ประชาชนท่ า นหนึ่ ง กล่ า วว่ า
“สมุนไพรพืน้ บ้านหลายชนิดนำ�มาใช้ทดแทนยาแพทย์
แผนปัจจุบันได้ แต่การใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
ประชาชนในหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่ยงั ไม่ทราบถึงสรรพคุณ
ของสมุนไพรและวิธกี ารใช้ อย่างเช่น คนสมัยใหม่ทไี่ ม่

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับการใช้
สมุนไพร
พื้นบ้าน

1.40

0.56

น้อยที่สุด

1.23
1.56
1.33
1.80
1.46

0.52
0.55
0.47
1.01
0.51

น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด

แม้แต่จะรู้จักสมุนไพรเหล่านี้ ทำ�ให้สมุนไพรพื้นบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ ถึงแม้จะรับรู้ว่าการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านหรือยาสมุนไพรต่าง ๆ จะมีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพมากกว่า’’ (สัมภาษณ์ประชาชน เมื่อวันที่
8 มิถุนายน 2563)  
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูเ้ รือ่ งสมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพือ่ รักษาโรค โดยใช้สถิตกิ ารถดถอย

พหุคูณ (multiple linear regression) (N = 301 คน)

ตัวแปร
B
		
		
		
ค่าคงที่
การรับรู้ว่าสมุนไพรพื้นบ้านนำ�มา
ประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความโรคได้

ค่าสัมประสิทธิ์การ		
ถดถอย Beta
(standardized
t
coefficient)

p-value*

2.30		

1.02

0.31

0.15

3.88

< 0.01*

0.23

R2 = 0.29, R square change = 0.09, SEE = 0.49, F = 3.95, p–value = < 0.01
*multiple linear regression ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05

สอดคล้ อ งกั บ ประชาชนอี ก ท่ า นที่ ก ล่ า วว่ า
“ถึงแม้จะมีข้อมูลการใช้สมุนไพรพื้นบ้านจากตำ�รา
สมุนไพรที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น และ
ที่หน่วยงานทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานทาง
ด้านสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ท้องถิ่นมาให้ความรู้ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง แต่
ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ วัยรุ่นสมัยใหม่ไม่ให้ความ
สนใจ สมุนไพรพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่หา
ยาก บางชนิดมีปลูก และบางชนิดมีปลูกแค่ในพื้นที่
บางพื้นที่ทำ�ให้ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านมากนัก’’ (สัมภาษณ์ประชาชน เมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2563)
ส่วนที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
เรือ่ งสมุนไพรพืน้ บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพือ่ รักษาโรค
ได้ในประชาชน
จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า การทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้สถิติ multiple linear regression
เมื่ อ การรั บ รู้ ว่ า สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นนำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อการรักษาโรคได้ของประชาชนมีค่าสัมประสิทธิ์
(coefficient) ทางบวกเท่ากับ 0.23 แสดงให้เห็นว่า
เมื่ อ ประชาชนมี ก ารรั บ รู้ ว่ า สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นนำ � มา

ประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความโรคได้มากขึ้น การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของ
ประชาชนเพิม่ มากขึน้ ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05
ส่วนของข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์สมุนไพรพืน้
บ้านเพือ่ การรักษาโรค พบว่า ในปัจจุบนั ประชาชนได้มี
การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาความ
เจ็บป่วย เช่น การใช้หนานเฉาเหว่ยแก้ความดัน เบา
หวาน, ยอดครอบจักรวาลไม้แห้ง เอามาต้มลดความ
ดัน เบาหวาน, หนุมานประสานกาย เอายางใน ใช้กรณี
แผลสด ห้ามเลือด, ต้นพังคี แก้ปวดท้อง เสียดท้อง
ใช้รากฝนผสมน้ำ�ต้มกิน ซึ่งสามารถนำ�สมุนไพรเหล่า
นี้มาใช้ควบคู่กับการรักษาโรคและควบคู่กับยาแผน
ปัจจุบนั เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพซึง่ กันและกันได้ แต่
ปัจจุบันสมุนไพรเหล่านี้ยังไม่ได้นำ�มาใช้ในการรักษา
และสมุนไพรบางชนิดมีข้อยกเว้นสำ�หรับผู้ป่วยโรค
บางโรค จึงต้องให้คำ�แนะนำ�อย่างเหมาะสม

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนมี ก ารใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด อาจเป็นไปได้ว่าใน
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พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นชุมชนเมืองและปัจจุบันการ
สร้างบ้านเรือนของคนในชุมชนอาจได้มกี ารลุกล�้ำ โดย
สร้างแทนที่ป่าซึ่งอาจมีสมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ
จึงทำ�ให้ปัจจุบันสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ หา
ได้ยากขึ้นและทำ�ให้การใช้สมุนไพรของประชาชนใน
พืน้ ทีล่ ดน้อยลง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรม
การใช้สมุนไพรคือความสะดวกสบายในการใช้ยา
สมุนไพรที่สามารถหาได้ง่าย หมายถึงสมุนไพรที่ชาว
บ้านมักจะปลูกตามบริเวณบ้านในการนำ�มาใช้ในการ
ประกอบอาหารและใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งโรคบาง
โรคสามารถเกิดได้ง่าย เช่น บางรายที่มีอาการท้อง
เสีย สามารถนำ�เปลือกของต้นฝรั่งมาต้มน้ำ�กินซึ่ง
จะช่วยรักษาอาการท้องเสียได้เป็นอย่างดี[16] และใน
ส่วนของการใช้สมุนไพรในการบำ�รุงร่างกายโดยส่วน
ใหญ่ เลือกใช้สมุนไพรที่มีอยู่ ยกตัวอย่าง ภาคใต้
ได้แก่ ขมิ้น ไพล ตะไคร้ ว่านนางคำ� ว่านชักมดลูก ฟ้า
ทะลายโจร บอระเพ็ด[17] การบรรเทาอาการ/รักษาโรค
ที่เกี่ยวกับผิวหนัง 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 ใช้
ว่านหางจระเข้มากที่สุดรักษาแผลไฟไหม้น้ำ�ร้อนลวก
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 อันดับที่ 2 ใช้พญายอ
บรรเทาหรือรักษาโรคเริม/งูสวัด มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
1.37 อันดับที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากันสองข้อ ได้แก่ ใช้
ตำ�ลึงเมือ่ มีผนื่ คันจากแมลงสัตว์กดั ต่อย และใช้บวั บก
รักษาแผลไฟไหม้น�้ำ ร้อนลวก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากันที่
1.25 ส่วนสมุนไพรทีก่ ลุม่ ตัวอย่างเลือกใช้นอ้ ยทีส่ ดุ ใน
การบรรเทาอาการ/รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง ได้แก่
เทียนบ้านและว่านมหากาฬ ใช้เมื่อเป็นฝี หรือแผล
พุพอง และมะคำ�ดีควาย ใช้รักษาโรคชันนะตุ ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 1.08 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกใช้ไพลมากที่สุด เมื่อมีอาการปวดเมื่อย
เคล็ ด ขั ด ยอก ซึ่ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.62 [18]
การขับพยาธิ พืชสมุนไพรในพื้นที่ ที่สามารถนำ�ามา
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ใช้ เ พื่ อ ถ่ า ยพยาธิ ใ นคนและสั ต ว์ มี ห ลายชนิ ด เช่ น
เปลือกสะเดา ใบขี้เหล็ก ใบมะละกอ ผลมะเกลือ ใบ
แก้ว เปลือกต้นทับทิม เมล็ดมะขาม เมล็ดเล็บมือนาง
มะหาด ใบและเมล็ดน้อยหน่า มะขาม ลูกสะแก ลูกยอ
มะละกอ หมากเครือเขาคำ�าหรือสังวาลพระอินทร์
ชะอม เปลื อ กต้ น เหมื อ ดแอ และคู น เป็ น ต้ น [19]
และในการบรรเทาอาการไข้ พืชสมุนไพรที่นิยมใช้
รักษาไข้ในปัจจุบัน เช่น บอระเพ็ด ปลาไหลเผือก ฟ้า
ทะลายโจรและย่านาง[20]
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของประชาชน พบ
ว่ า เมื่ อ ประชาชนมี ก ารรั บ รู้ ว่ า สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นนำ �
มาประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาโรคได้มากขึ้น การใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคของ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น อาจเป็นไปได้ว่า ระบบข่าวสาร
ความรู้ จ ากสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ หน่ ว ยงานด้ า น
สุขภาพและสื่อต่าง ๆ เรื่องการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
รักษาโรคเข้าถึงในพื้นที่ของประชาชน ซึ่งอาจรวมไป
ถึงองค์ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรคของ
คนรุ่นหลังที่สืบทอดกันมาจากตำ�รา หนังสือ หรือการ
บอกเล่าสรรพคุณต่าง ๆ ของสมุนไพรมารุ่นต่อรุ่น มี
ส่วนให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านมาก
ขึ้นและหันมาใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการใช้รักษาโรค
สอดคล้องกับการศึกษา การมีปัญหาสุขภาพ การรับ
รูป้ ระโยชน์และการได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคมและ
ข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ตนเอง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการ
ดูแลตนเอง และยังสอดคล้องกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ทัศนคติตอ่ การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และการรับรู้ประโยชน์จากการใช้สมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพตนเอง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง[21-22]
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ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ พื ช
สมุนไพรพืน้ บ้านเพือ่ การรักษาโรคของประชาชนมีการ
ใช้สมุนไพรเพือ่ นำ�มารักษาโรคน้อยทีส่ ดุ โดยมีการใช้
สมุนไพรเพื่อรักษาในแต่ละกลุ่มอาการเป็นตัวเลือก
เพือ่ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ การบรรเทา
อาการไข้ การรักษาโรคผิวหนัง การบำ�รุงกำ�ลังร่างกาย
และการขับพยาธิ ผลจากการศึกษาประชาชนมีการใช้
สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคในส่วนของบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การบรรเทาอาการไข้ การรักษา
โรคผิวหนัง การบำ�รุงกำ�ลังร่างกาย และการขับพยาธิ
น้อยถึงน้อยที่สุด แต่มีการรับรู้มากว่าสมุนไพรพื้น
บ้านนำ�มาประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาโรคได้ ซึ่งสะท้อน
มุมมองว่าการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของประชาชน
เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรให้ความสำ�คัญ โดยควร
มีการสนับสนุนและสร้างกิจกรรมให้ความรู้และแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นแก่ประชาชน เช่น การเรียกชื่อ
ปริมาณการกิน สรรพคุณ ให้เกิดองค์ความรู้ ทัง้ นีก้ าร
สร้างแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนเป็นแนวทางในการเผยแพร่
องค์ความรูไ้ ด้ อีกทัง้ ยังควรมีการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาโรคซึ่งเป็นช่อง
ทางการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยให้
ประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมและเพือ่
ให้ประชาชนมีการรับรู้เรื่องสมุนไพรมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สำ � นั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โรงพยาบาลประจำ �
จังหวัดเชียงใหม่ สำ�นักงานสาธารณสุขประจำ�อำ�เภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่

ควรมีการสนับสนุนและสร้างกิจกรรมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ประชาชน เช่น การเรียก
ชื่อ ปริมาณการกิน สรรพคุณหรือส่วนที่กินได้หรือ
กินไม่ได้ของสมุนไพร ให้เกิดองค์ความรู้เพื่อให้มีการ
สืบทอดองค์ความรู้เพื่อไม่ให้สมุนไพรพื้นบ้านเหล่า
นี้สูญหาย ทั้งนี้การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็น
แนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้ อีกทั้งยังควร
มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรพื้น
บ้านเพือ่ รักษาโรคซึง่ เป็นช่องทางการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
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