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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อรวบรวมความหมายของยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณและความคิดเห็นของประชาชนจังหวัด
ชัยภูมติ ่อคุณลักษณะของยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ 5 ประการตามทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมซึง่ มีผลต่อการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความสอดรับกับค่านิยมในปั จจุบนั ความง่ายในการใช้ การสังเกตประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน ความสามารถใน
การหามาทดลองใช้ ประสิทธิภาพและประโยชน์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่นื ในกลุ่มเดียวกัน วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า โดยแบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการใช้ยาสามัญ
ประจาบ้านแผนโบราณจานวน 37 ราย การประมวลความคิดเห็นทาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาโดยจาแนกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ตาม
คาจากัดความของทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ผลการวิ จยั : ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่รบั รูว้ ่ายาสามัญประจาบ้านแผนโบราณคือ
ยาทีเ่ ป็ นสูตรตารับดัง้ เดิมของไทย การแยกระหว่างยาแผนโบราณกลุ่มอื่นกับยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณทาโดยสังเกตคาว่า
ยาสามัญประจาบ้านที่ปรากฏบนฉลากบรรจุภัณฑ์และสถานที่ขาย ความคิดเห็นต่ อยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณใน 5
คุณลักษณะมีดงั นี้ 1) เป็ นยาที่น่าเชื่อถือ มีความสอดรับกับค่านิยมในปั จจุบนั เนื่องจากมีการสังจ่
่ ายโดยแพทย์แผนปั จจุบนั ใน
โรงพยาบาล 2) ยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มวี ธิ กี ารใช้ยาที่ยุ่งยาก รสชาติไม่ดี แต่มรี ูปแบบที่สามารถพกพาได้ ง่าย 3) สามารถซื้อมา
ทดลองได้โดยไม่ยุ่งยากเนื่องจากไม่ต้องมีใบสังแพทย์
่
แต่ขณะเดียวกันก็หาซือ้ ได้ยากเนื่องจากไม่ค่อยมีรา้ นค้านามาจาหน่ าย 4)
ประสิทธิภาพในการรักษาอาการทีไ่ ม่รุนแรง แต่ตอ้ งใช้ปริมาณทีม่ ากจึงจะเห็นผลและมีความปลอดภัย 5) เมื่อเทียบกับยาสามัญ
ประจาบ้านแผนปั จจุบนั ที่ใช้ในการใช้รกั ษาอาการเดียวกันแล้ว ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณราคาแพงกว่า แต่ มีความ
ปลอดภัยมากกว่า สรุป: ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้มคี วามเห็นในทิศทางเชิงบวกต่อคุณลักษณะของยาสามัญประจาบ้านแผน
โบราณ มีแนวโน้มยอมรับการใช้ยากลุ่มนี้ในการรักษาอาการป่ วยเบือ้ งต้น อย่างไรก็ตามการวิจยั พัฒนาตารับให้มคี วามน่าใช้และ
ลดต้นทุนการผลิตน่าจะช่วยส่งเสริมการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้มากขึน้
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Abstract
Objective: To determine meanings of traditional household drugs ( THDs) and the opinions of the public in
Chaiyaphum province on the 5 characteristics of THDs affecting product adoption based on the Theory of Innovation
Diffusion including compatibility to present value, simplicity for use, observability, trialability and relative advantage.
Method: This study was qualitative research collecting the data with semi-structured face-to-face interview. Informants
were 37users of THDs. The study complied the opinions employing content analysis by categorizing the information
according to the Theory of Innovation Diffusion. Results: Most of the informants recognized that THDs were the original
Thai medicine. They distinguished other traditional medicines from THDs by looking for the word "traditional household
drug" on the label, and selling places. Their opinions towards 5 characteristics of THDs were as follows: 1) They were
reliable drugs, compatible to informant values because modern physicians prescribed them in the hospitals. 2) Most of
these drugs were difficult to use with bad taste, but were easy to carry. 3) They could be easily purchased for trial with
no need of prescription. However, it was difficult to buy since they were available in a few stores. 4) They were effective
in treating mild symptoms, but requiring to take a large amount of drug. However, they were safe. 5) When compared
with modern household drugs used in the treatment of the same symptoms, 5 characteristics of THDs were more
expensive, but safer. Conclusions: The informants in this study showed positive perception on the characteristics of 5
characteristics of THDs with tendency to adopt THDs in initial treatment of illness. However, research and development
of THDs recipes to become attractive for use and reduce costs are warrant in promoting product acceptance.
Keywords: traditional household drugs, self-medication, self-care, innovation diffusion
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บทนา
การดูแลสุขภาพตัวเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการป้ องกันและส่งเสริม
สุขภาพ ตลอดจนการวินิจฉัยโรคของตนเองและการรักษา
ขัน้ ต้ น ดัว ยตนเอง (1) ในอดีต จากสภาพภู มิศ าสตร์แ ละ
เศรษฐกิจทาให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่สามารถ
เข้าถึงสถานบริการของรัฐหรือร้า นขายยาได้สะดวก รัฐบาล
ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็ นทีต่ ้องมียาส่วนหนึ่งให้ประชาชน
สามารถเข้า ถึ ง ได้ เ พื่อ การรัก ษาตนเองในเบื้อ งต้ น ใน
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 (2) ได้กาหนดยากลุ่มนี้ขน้ึ
เรียกว่า ยาสามัญประจาบ้านซึง่ มีทงั ้ ยาแผนปั จจุบนั และยา
แผนโบราณ ยากลุ่มนี้สามารถจาหน่ ายได้ทวไป
ั ่ ไม่จากัด
สถานทีข่ ายเฉพาะร้านขายยา และไม่ต้องใช้ใบสังแพทย์
่
ใน
การซือ้ กระทรวงสาธารณสุขกาหนดรายการยาแผนโบราณ
ที่เ ป็ น ยาสามัญ ประจ าบ้า นตัง้ แต่ พ.ศ. 2511 ในปั จ จุ บ ัน
รายการยาสามั ญ ประจ าบ้ า นแผนโบราณ (traditional
household drugs: THDs) ที่ร ะบุ อ ยู่ ใ นประกาศกระทรวง
สาธารณสุข แบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่ 1 เป็ นตารับ
ยาแผนโบราณ 24 รายการ อาทิ เ ช่ น ยาจัน ทน์ ลี ล า
ยาเขียวหอม ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาประสะ
มะแว้ง และกลุ่มที่ 2 เป็ นยาที่พฒ
ั นาสูตรขึ้นมาใหม่โดยมี
สมุนไพรทีม่ สี รรพคุณทางยาตามทีป่ ระกาศฯ กาหนด โดย
ส่วนประกอบ วิธที า สรรพคุณ ขนาดการใช้ และขนาดบรรจุ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (3) ฉลากของ THDs ตามกฎหมายต้องมีขอ้ ความ
“ยาสามัญประจาบ้าน” ในกรอบสีเขียวและข้อความ “ยาแผน
โบราณ”
ถึงแม้ว่าประชาชนสามารถทีจ่ ะเลือกทัง้ ยาสามัญ
ประจ าบ้า นแผนปั จ จุ บ ัน และ THDs ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
เบือ้ งต้น แต่การเลือกใช้ THDs ยังมีขอ้ เด่นคือ เป็ นยาทีผ่ ลิต
ในประเทศไทย ลดการนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศ
และเป็ น การอนุ ร ัก ษ์ ภู มิปั ญ ญาไทยที่เ ป็ น เอกลัก ษณ์ ซ่ึง
สะท้อนถึงวัฒนธรรมของไทย ทาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
ตามแผนการพัฒ นาสาธารณสุ ข (4) กอปรกับ ปั จ จุ บ ัน
ประเทศมีการส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยและยาพัฒนาจาก
สมุนไพรทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้ อาทิเช่น การกาหนดให้มยี า
แผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาโรงพยาบาล
การก าหนดมู ล ค่ า การซื้อ ยาแผนไทยและยาพัฒ นาจาก
สมุนไพรเป็ นตัวชีว้ ดั ทีส่ าคัญอย่างหนึ่งของโรงพยาบาลของ
รัฐ (5)

จากการทบทวนวรรณกรรมการดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2559
พบว่า เมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อย ประชาชนดูแลตนเอง
ด้ ว ยการซื้อ ยามากิน เองร้ อ ยละ 48.96 (6) ในงานวิจ ัย
เกี่ยวกับยาสามัญประจาบ้านในประเทศไทยพบว่า ยาเม็ด
พาราเซตามอล เป็ นรายการยาตัวเดียวทีก่ ลุ่มตัวอย่างรูจ้ กั
และสามารถระบุ ส รรพคุ ณ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ตั ว อย่ า งมี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อยาสามัญประจาบ้านแผนปั จจุบนั โดยมองว่า
มีความปลอดภัย ราคาไม่แพง เก็บรักษาง่าย และใช้ได้เอง
ไม่ต้องพบแพทย์ (7) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาของ
ประชาชนบ้านผาวี พบว่า ยาทีต่ วั อย่างซือ้ มารับประทานคือ
ไพร็อกซิแคม ร้อยละ 41.80 พาราเซตามอล ร้อยละ 20.00
(8) การศึก ษาพฤติก รรมการซื้อ ยาจากร้า นขายยาของ
ผูบ้ ริโภคในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
กลุ่มยาที่ตวั อย่างซื้อมากทีส่ ุด คือ ยาแก้ปวดลดไข้ ร้อยละ
61.80 แต่ มีเพียงร้อยละ 2.30 เท่านัน้ ที่ซ้อื ยาแผนโบราณ
(9) ซึ่งสรุปได้ว่า ประชาชนดูแลรักษาตนเองเมื่อมีอาการ
เจ็บป่ วยเบือ้ งต้นด้วยการใช้ยาแผนปั จจุบนั มากกว่า THDs
จากการสืบ ค้ น ฐานข้อ มู ล วิจ ัย ThaiLis ด้ ว ยค า
สาคัญ “ยาสามัญประจาบ้าน หรือยาสามัญประจาบ้านแผน
โบราณ” พบการศึกษาจานวน 26 รายการ อย่างไรก็ตามไม่
พบการศึกษาเกีย่ วกับ ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ หรือการ
ยอมรับ THDs ทัง้ นี้การยอมรับ THDs ของประชาชนเป็ น
ขัน้ ตอนสาคัญทีจ่ ะทาให้เกิดการใช้ THDs ทฤษฎีทางสังคม
หนึ่งทีส่ ามารถนามาใช้เพื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ คือ
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (diffusion innovation) ที่
ถู ก น าเสนอโดยโรเจอร์ ในปี ค.ศ. 1962 ซึ่ ง อธิ บ าย
กระบวนการที่น วัต กรรมแพร่ ก ระจายไปยัง ประชาชน
นวัตกรรมตามความหมายของโรเจอร์ ไม่ได้หมายความถึง
เฉพาะวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารประดิษฐ์ขน้ึ แต่ยงั รวมถึง
แนวคิดและการปฏิบตั ิ ทฤษฎีน้ีถูกนามาประยุกต์ในหลาย
สาขาเพื่อ ศึก ษาอัต ราเร็ว ในการยอมรับ นวัต กรรมของ
ประชาชน ตัว อย่ า งในการศึก ษาทางสาธารณสุ ข เช่ น
การศึกษาการยอมรับวัคซีน หรือนโยบายอื่น ๆ
กระบวนการตัดสินใจรับนวัตกรรมเป็ นกระบวน
หลายขัน้ ตอน เริ่ ม ตั ง้ แต่ บุ ค คลต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ
นวัตกรรมนัน้ จนทาให้เกิดทัศนคติต่อนวัตกรรม และนาไปสู่
การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ความติดเห็นต่อ
คุณลักษณะ 5 มิติของนวัตกรรมเป็ นส่วนสาคัญที่มีผลต่อ
อัตราการยอมรับนวัตกรรม (10) คุณลักษณะดังกล่าวได้แก่
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1) ความสอดรั บ ของนวั ต กรรมกั บ ค่ า นิ ย มในปั จจุ บ ัน
(compatibility) ถ้านวัตกรรมนัน้ สอดรับกับค่านิยมจะทาให้
นวัตกรรมได้รบั การยอมรับ ไวขึน้ 2) ความยุ่งยากของการ
ใช้ (simplicity ) หากนวัต กรรมมีค วามง่ า ยในการใช้มาก
น่ าจะทาให้นวัตกรรมได้รบั การยอมรับเร็ว ในทางตรงข้าม
หากนวัตกรรมมีความยุ่งยากต่อการใช้ (complexity) จะทา
ให้นวัตกรรมนัน้ ได้รบั การยอมรับช้า 3) ความสามารถนาไป
ทดลองใช้ (trialability) คื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ามารถน า
นวัตกรรมไปทดลองใช้ หากใช้แล้วเห็นผลก็ทาให้นวัตกรรม
ได้ร ับ การยอมรับ ไวขึ้น 4) ความสามารถในการสัง เกต
ประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน (observability) คือ ผลลัพธ์ท่ี
สังเกตได้ของนวัตกรรมมีความชัดเจน ถ้าผลลัพธ์สามารถ
เห็นได้ชดั เจน จะทาให้นวัตกรรมนัน้ ได้รบั การยอมรับไวขึน้
และ 5) ประโยชน์เมื่อเทียบนวัตกรรมกับสิง่ ดัง้ เดิม (relative
advantage) เช่ น ประโยชน์ ในเชิงเปรียบเทียบด้า นราคา
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความหมาย
ของ THDs ตัวอย่าง THDs ทีป่ ระชาชนรูจ้ กั เหตุผลในการ
เลือกใช้ THDs และความคิดเห็นต่อ THDs โดยจาแนกตาม
ทฤษฏีก ารแพร่ ก ระจายนวัต กรรม 5 มิติ เนื่ อ งจากไม่ มี
ข้อมูลการศึกษาดังกล่าวมาก่อน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการในการวางแผนศึกษาเชิง
ปริมาณเกีย่ วกับการรับรูเ้ กีย่ วกับ THDs ของประชาชนไทย

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โครงร่างการ
วิจยั ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขทีโ่ ครงการ 612240 และ
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั ของโรงพยาบาลชัยภูมิ
เลขทีโ่ ครงการ 6/62
ผูใ้ ห้ข้อมูล
ประชากรเป้ า หมายของการศึก ษานี้ คื อ บุ ค คล
ทัวไปที
่
่มอี ายุตงั ้ แต่ 20 ปี ข้นึ ไป อาศัยอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
เกณฑ์ในการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ อายุ 20 ปี ขึน้ ไป เต็ม
ใจให้ข้อมูล ฟั งภาษาไทยรู้เรื่อง มีประสบการณ์ ในการใช้
หรือมีประสบการณ์ในการซือ้ ยา THDs เพื่อการดูแลตัวเอง
และครอบครัว สถานที่ใ นการค้น หาผู้ท่ีเ ข้า ข่า ยเป็ น ผู้ใ ห้
ข้อ มูลในการศึก ษานี้ คือ ประชาชนที่ร อรับบริก ารที่ห้อง
ตรวจหรือบริการอื่น ๆ ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ หรือเป็ นผูท้ ไ่ี ปใช้บริการทีร่ า้ นยา
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แห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากเป็ นการเก็บข้อมูลด้วย
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ จึงไม่ได้ระบุจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
แน่ นอน แต่ได้วางแผนเก็บข้อมูลไปจนกว่าข้อมูลจะอิม่ ตัว
คือ ไม่มขี อ้ มูลใหม่เพิม่ ขึน้ (11) การเก็บข้อมูลดาเนินการใน
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 จากการติดต่อผู้
เข้ า ข่ า ยเป็ นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทั ้ง สิ้ น 48 ราย มี ผู้ ไ ม่ ท ราบ
ความหมายหรือ ไม่ ส ามารถยกตัว อย่ า งรายการ THDs
จานวน 11 ราย จึงเหลือจานวนของผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตติ รงตาม
เกณฑ์การคัดเลือกทีต่ งั ้ ไว้จานวน 37 ราย
เครือ่ งมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์
แบบกึง่ โครงสร้างทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เองและผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงประจักษ์ (face validity) และความชัดเจนของ
ภาษาที่ ใ ช้ โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 2 ท่ า นที่ เ ป็ นเภสัช กรที่ มี
ประสบการณ์ ในการให้บ ริการเภสัชกรรมอย่า งน้ อ ย 5 ปี
แบบสัมภาษณ์เป็ นคาถามปลายเปิ ดทีไ่ ม่ มกี ารชี้นา เพื่อให้
ผูต้ อบมีอสิ ระในการตอบ
แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นข้อ
คาถามทัวไปของผู
่
ใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนที่ 2 การรับรูค้ วามหมาย
ของ THDs ค าถามในส่ ว นนี้ ใ ช้ใ นการคัด กรองหรือ การ
ตัดสินใจว่า ยาทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึงนัน้ หมายถึง THDs ตาม
การศึ ก ษานี้ คื อ 1) THDs คื อ ยาอะไร ค าถามรอง คื อ
เหมือนหรือต่างกับยาสามัญประจาบ้านแผนปั จจุบนั หรือยา
แผนโบราณอื่น ๆ อย่างไร 2) โปรดยกตัวอย่าง THDs ที่
ท่านรูจ้ กั หรือมีประสบการณ์ใช้ 3) เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้
THDs ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อ THDs
ประกอบด้ ว ยค าถามหลัก จ านวน 5 ข้ อ ซึ่ ง ครอบคลุ ม
คุ ณ ลั ก ษณะของนวั ต กรรมใน 5 มิ ติ ต ามทฤษฎี ก าร
แพร่กระจายนวัตกรรม ตัวอย่างคาถามหลักในส่วนนี้ คือ
1) ท่านคิดว่าในปั จจุบนั THDs มีความเหมาะสมและสอดรับ
กับค่านิยมของคนในท้องถิน่ ของท่านมากน้อยเพียงใด 2)
ท่านคิดว่าวิธกี ารใช้ THDs มีความยุ่งยากเพียงใด 3) ท่าน
คิด ว่ า อุ ป สรรคในการหา THDs ไปทดลองใช้มีม ากน้ อ ย
เพีย งใด ค าถามรองคือ ประเด็น ราคา แหล่ ง จ าหน่ าย 4)
หลังการใช้ THDs ท่านสามารถสังเกตผลของยาได้อ ย่ า ง
ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร คาถามรองคือประเด็นข้อดี ข้อเสีย
5) เมื่อเทียบกับยาสามัญประจาบ้านแผนปั จจุบนั ทีใ่ ช้รกั ษา
อาการเดียวกัน ท่านคิดว่า THDs เป็ นอย่างไร คาถามรอง
คือประเด็นการเปรียบเทียบด้านราคา ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทาโดยผู้วจิ ยั ชื่อแรกเพียง
คนเดีย ว เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มู ล ที่มีคุ ณ ภาพที่เ ชื่อ ถือ ได้ ผู้เ ก็บ
ข้อมูลป้ องกันอคติท่อี าจเกิดจากการเก็บข้อมูล โดยขณะที่
เก็บ ข้อ มูลจะไม่ แสดงอาการเห็น ด้วยหรือ ไม่เ ห็น ด้วยกับ
คาตอบของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ผูเ้ ก็บข้อมูลไม่สวมเสือ้ กาวน์เพื่อ
แสดงตนว่าเป็ นบุคคลากรทางการแพทย์ หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์ทางวิชาการ ใช้โทนเสียงที่เป็ นกันเอง และท่า ทางให้
เกีย รติ ผู้ ถู ก สัม ภาษณ์ ผู้ วิจ ัย จดบัน ทึก และบัน ทึก เสีย ง
ระหว่ า งการการเก็ บ ข้ อ มู ล สถานที่ ส ั ม ภาษณ์ ข อง
โรงพยาบาลคือ บริเ วณหน้ า ห้อ งตรวจโรค หน้ า ห้อ งยา
ขณะที่ ร อรั บ ยา และที่ พ ั ก ส าหรับ ญาติ ผู้ ป่ วย สถานที่
สัมภาษณ์ในร้านยาคือบริเวณโต๊ะให้คาปรึกษาด้านยา การ
สัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูลใช้เ วลาต่ า สุด ประมาณ 15 นาทีแ ละ
นานสุดประมาณ 25 นาที
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูลใช้การวิเ คราะห์เนื้ อ หา โดย
ผูว้ จิ ยั ชื่อแรกนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มาจาแนกและ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา และอภิ ป รายร่ ว มกั บ ผู้ วิ จ ั ย ท่ า นอื่ น
จนกระทังได้
่ ขอ้ ตกลงร่วมกัน

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ผู้ใ ห้ข้อ มูลทัง้ สิ้น จ านวน 37 ราย เป็ น เพศหญิง
จานวน 19 ราย และเพศชาย จานวน 18 ราย ผู้ให้ขอ้ มูลมี
ระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 25 ราย ไม่
มีโรคประจาตัวจานวน 21 ราย สถานทีส่ มั ภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
คือ โรงพยาบาล (22 ราย) และร้านขายยา (15 ราย) ผู้ให้
ข้อมูลมีอายุระหว่าง 21-76 ปี
ความหมายของ THDs
ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้คาอธิบายความหมายของ
THDs ในทิศทางเดียวกันว่า THDs มีวตั ถุประสงค์ในการใช้
เหมือนกันกับยาสามัญประจาบ้านแผนปั จจุบนั คือ ใช้รกั ษา
อาการเจ็บป่ วยทีไ่ ม่รุนแรง รักษาอาการเบือ้ งต้นก่อนไปพบ
แพทย์ เป็ นยามีไว้ประจาบ้าน สามารถซือ้ ได้เอง ข้างกล่อง
จะเขียนว่า ยาสามัญประจาบ้าน อย่างไรก็ตามผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ไม่สามารถระลึกย้อนกลับไปได้ว่ารับรู้คาหมายของ THDs
มาจากใครหรือจากทีใ่ ด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรูว้ ่ามีการแนะนาให้ใช้

ความแตกต่างของ THDs กับยาแผนโบราณอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้านตามการรับรู้ของผู้ให้ขอ้ มูลคือ
สถานทีข่ าย และคาว่า “ยาสามัญประจาบ้าน” บนบรรจุภณ
ั ฑ์
สิง่ ที่แตกต่ างระหว่าง THDs กับยาสามัญประจาบ้านแผน
ปั จจุ บ ั น ในความคิ ด ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ THDs ท าจาก
สมุนไพรหลายชนิด เป็ นตารับยาของคนโบราณทีส่ บื ทอดกัน
มา เป็ นสูตรยาของไทย ตัวอย่างความหมายของ THDs ที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอธิบายมีดงั นี้
“ยาสามัญ ประจ าบ้ า นแผนโบราณ คื อ ยาสมัย
โบราณทีไ่ ด้ผล ทีค่ นรุ่นลูกรุ่นหลานยังเอามาใช้อยู่ ทามา
จากพืชหลายๆ ชนิด เอาส่วนประกอบต่าง ๆ ของราก ใบ ลา
ต้น มารวมกัน บด ๆ เป็ น สูต รยาของคนสมัยก่ อ น” (ผู้ใ ห้
สัมภาษณ์คนที่ 1)
“เป็ นยาทีม่ ใี นระบบ รัฐให้นามาใช้ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลต้องมีการจ่ายยานี้ เหมือนรัฐบาลให้ใช้ให้มาก
ๆ”(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 27)
ประสบการณ์การใช้และตัวอย่าง THDs
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การใช้ THDs
เพื่อ รัก ษาหรือ บรรเทาอาการวิง เวีย น แก้ไ อ แก้ไ ข้ แก้
ท้องผูก แก้ทอ้ งเสีย ตัวอย่าง THDs ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่
รู้จกั ได้แก่ ยาน้ าแก้ไอมะขามป้ อม ยาอมแก้ไอ ยาหอม
ยาเขีย วหอม ผู้ใ ห้ข้อ มูลส่ว นใหญ่ ก ล่ า วว่ า จ าชื่อ การค้า
ไม่ได้ ชื่อการค้าทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่กล่าวถึง จะเป็ นกลุ่ม
ยาหอม และยาแก้ไอ ได้แก่ ยาเทพจิตร ยาหอมตราเด็ก
ในพานทอง ยาแก้ไอตราตะขาบ อย่างไรก็ตามพบว่ามียา
บางตัวทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึงซึง่ ไม่ใช่ยาสามัญประจาบ้าน
“เคยซื้อมาใช้ยาชง บารุงร่างกาย ก่อนใช้ยาจะเป็ น
รูปแบบผง นามาชงน้ าใช้บารุงร่างกาย” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่
6)
เหตุผลในการเลือกใช้ THDs
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์บทสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล สามารถ
จัดแบ่งกลุ่มตามเหตุ ผลในการเลือกใช้ THDs ได้ 3 ปั จจัย
ดังนี้
รักษาอาการเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์: ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่า เหตุผลในการเลือกใช้ THDs คือ ใช้
รัก ษาอาการเบื้อ งต้ น ก่ อ นไปพบแพทย์ โดยโรคหรือ
อาการที่ผู้ให้ขอ้ มูลเห็นว่าควรใช้ THDs ได้แก่ อาการไข้
วิงเวียน ปวดท้อง ปวดหัว ดังคากล่าว
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“วิงเวียน มีอาการเลยเอามาใช้ มีอยู่ในบ้าน ใช้ไม่
นาน ดีข้นึ ก็เลิกใช้ ไม่ดกี ไ็ ปหาหมอ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 9)
“ใช้เพือ่ บรรเทาอาการเบื้องต้น เป็ นไข้ ปวดหัว เป็ น
เยอะค่ อ ยไปพบแพทย์ แต่ อ าการทีร่ ุ น แรงก็ไ ปพบแพทย์
ไม่ได้ใช้ยาอะไรก่อนเลย” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 12)
การเข้ า ถึ ง ง่ า ยและสามารถเลื อ กซื้ อ เองได้ :
เหตุ ผ ลในการเลือ กใช้ THDs คือ การเข้า ถึ ง ยาได้ ง่ า ย
สามารถเลือกซือ้ หรือตัดสินใจการใช้ได้เอง และไม่ตอ้ งรอให้
แพทย์สงใช้
ั ่ ดังคากล่าว
“เห็นขายอยู่หน้าห้องยา ตัง้ อยู่หน้าห้องยา รอรับยา
เลยได้ไปสอบถามและลองซื้อมาใช้ แต่ถ้าเราซื้อใช้เองไม่มี
คาสังการใช้
่
ของแพทย์ เราต้องจ่ายเงินเอง” (ผู้ให้สมั ภาษณ์
คนที่ 2)
“ซื้อได้ง่าย อยากซื้อ อยากใช้ ซื้อได้เลยตามร้านค้า
ทัวไปเมื
่
อ่ มีอาการ บางครัง้ ไม่ต้องรอไปพบแพทย์ เพือ่ รอ
ตรวจ เพราะไปพบแพทย์ในแต่ละครัง้ ใช้เวลานาน เคยไปรอ
พบแพทย์ตอนมีอาการไม่เยอะ รอเป็ นวัน ได้แค่ยาพารายัง
เคยได้เลย ซื้อยามากินเองดีกว่า” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 4)
บุคคลในครอบครัวสนั บสนุ น : ผู้ใ ห้ข้อ มูลส่ว น
น้อยได้ให้เหตุผลในการใช้ THDs ว่าเกิดจากการแนะนาและ
สนับสนุนของสมาชิกในครอบครัวทีเ่ คยใช้ ดังคากล่าว
“ตอนนัน้ รถชน ขาหัก ทีบ่ ้านให้ลองใช้ เพราะแม่
เคยใช้แล้วดี อยากให้ใช้ แต่ตอนนัน้ ทีใ่ ช้กม็ ยี าทีไ่ ด้รบั มาจาก
โรงพยาบาลบางส่วนใช้ร่วมกัน” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 7)
“หมอจ่ า ยให้ ย าย ตอนที ค่ ุ ณ ยายไปหาหมอที ่
โรงพยาบาล คุณยายใช้แล้วพบว่า ใช้แล้วดี ยายแนะนามา
ว่าดี แนะนาให้ใช้ อยากให้เราทดลองใช้ เลยได้ใช้ตามคุณ
ยาย” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 9)
ความคิ ดเห็นต่อคุณลักษณะของ THDs
ผู้ วิจ ัย ได้ วิเ คราะห์ เ นื้ อ หาของความคิด เห็น ต่ อ
คุณลักษณะของ THDs จากบทสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
จาแนกจัดกลุ่มความคิดเห็นตามคุณลักษณะของนวัตกรรม
5 มิตขิ องของทฤษฏีการแพร่กระจายนวัตกรรมดังนี้
ความสอดรับกับค่านิ ยมในปั จจุบนั ของคนใน
ท้ องถิ่ น: ผู้ให้ขอ้ มูลเห็นว่า THDs เข้ากันได้กบั สังคมไทย
และเป็ นการสืบทอดภูมปิ ั ญญาของบรรพบุรุษไทย สอดรับ
กับค่านิยมในปั จจุบนั เนื่องจากมีการสังจ่
่ ายโดยแพทย์แผน
ปั จจุบนั ในโรงพยาบาล ดังคากล่าว
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“เป็ นยาสมัยโบราณทีไ่ ด้ผล คนรุ่นลูกรุ่นหลานยัง
เอามาใช้อยู่” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 1)
“ตอนนัน้ มีอาการปวดท้อง จุกแน่ น ปวดแสบท้อง
ไปหาหมอ หมอให้ยามันทธาตุ มากินลดอาการปวดท้อง จุก
แน่นท้อง กินแล้วดีข้นึ ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 24)
ความง่ า ยของการใช้ : ความคิด เห็น ของผู้ ใ ห้
ข้อมูลสะท้อนว่า รูปแบบของ THDs ทีม่ จี าหน่ ายในปั จจุบนั
ทาให้พกพาง่าย แต่กย็ งั ค่อนข้างมีความซับซ้อนหรือความ
ยุ่งยากในการใช้ เช่น ต้องผสมน้าก่อนกิน ต้องกินในปริมาณ
ทีม่ าก และมีรสชาติทย่ี งั ไม่น่าพึงพอใจ คือ มีรสเฝื่ อน ดังคา
กล่าว
“ยานี้ตอนทีเ่ คยกิน ต้องใช้ในปริมาณทีเ่ ยอะ บาง
ตัวต้องกินตัง้ ครัง้ ละ 4 เม็ด ตอนทีเ่ คยกินยาลดไข้ กินนาน
มาแล้ว กินกีค่ รัง้ จาไม่ได้ แต่กนิ ครัง้ หนึง่ ประมาณ 4 เม็ดได้
และหลายเวลาด้วยตอนนัน้ ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 5)
“การใช้ยุ่งยาก ส่วนมากยาจะเป็ นผง ต้องผสมน้ า
ละลายน้ าให้ข้น แล้ว ค่ อ ยเอาไปกิน รสฃาติไ ม่ ดี” (ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์คนที่ 12)
ความสามารถน าไปทดลองใช้ : คุ ณ ลัก ษณะ
ความสามารถนาไปทดลองใช้ของ THDs คือ ความสามารถ
ในการหา THDs มาทดลองใช้เพื่อรักษาอาการเบือ้ งต้น ผูใ้ ห้
ข้อมูลมีทงั ้ ที่เห็นว่าสามารถหา THDs มาทดลองใช้ได้ง่าย
เพราะไม่ ต้อ งใช้ใ บสังแพทย์
่
ใ นการซื้อ และทัง้ ที่เ ห็น ว่ า
สามารถหายามาทดลองใช้ได้ยาก เนื่องจากมีแหล่งจาหน่าย
น้อย รายการยา THDs ตามร้านค้าทัวไปมี
่ น้อย ดังคากล่าว
“อยากซื้อ อยากใช้ ซื้อใช้ได้เลย ถ้าใช้ดกี จ็ ะใช้ใน
ครัง้ ต่อไป หาได้ง่าย ร้านค้ามีขาย ไม่ต้องรอให้แพทย์จ่าย”
(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 22)
“มีค นบอกมาว่าดี อยากใช้ และเคยไปถามซื้อที ่
ร้ า นค้ า ทั ว่ ไปไม่ มี ข าย ก็ ต้ อ งซื้ อ ยาจากร้ า นขายยา
เหมือนเดิม”(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 28)
ประสิ ทธิ ภาพ: ความคิดเห็นต่ อประสิทธิภาพ
ของ THDs ทีร่ วบรวมได้สะท้อนให้เห็นว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสังเกต
ได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพ หรือประโยชน์ของ
THDs ในการรัก ษาอาการเบื้อ งต้น ที่ไ ม่ รุ น แรง แต่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพในการรักษาอาการทีร่ ุนแรง ดังคากล่าว

“กินได้ระยะยาว กินแล้วมีผลข้างเคียงน้อย เพราะ
ยาพวกนี้ ท ามาจากพื ช น่ า จะไม่ มี ไ ม่ พิ ษ มาก ” (ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์คนที่ 21)
“ใช้รกั ษาโรคง่าย ๆ เป็ นเยอะไปหาหมอดีกว่า ถ้า
ซื้อยานี้มากินเอง อาจจะเป็ นเยอะกว่าเดิม ” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
คนที่ 32)
ประโยชน์ เ มื่ อ เที ย บกับยาสามัญ ประจาบ้าน
แผนปั จ จุ บ ัน : เมื่ อ เที ย บกับ ยาสามัญ ประจ าบ้ า นแผน
ปั จจุบนั ทีใ่ ช้ในการใช้รกั ษาอาการเดียวกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมองว่า
การใช้ THDs ไม่คุ้มค่าเท่ากับการใช้ยาสามัญประจาบ้าน
แผนปั จจุบนั ดังคากล่าว
“ถ้าแพทย์ไม่จ่ายยานี้ให้ ถ้าซื้อกินเองแพง ราคา
แพงกว่ายาอืน่ เช่น พารา ยาลดน้ ามูกเม็ดเหลือง อยากให้
โรงพยาบาลมีจ่ า ยให้ ค นไข้ แพทย์ จ่ า ยให้ จ ะได้ ไ ม่ ต้ อ ง
จ่ายเงินซื้อเอง” (ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนที่ 2)
“สรรพคุณในการรักษาเบื้องต้นดีเหมือนยาสามัญ
ประจาบ้านแผนปั จจุบนั แต่ยานี้ดไี ม่มพี ษิ ต่อตับ อาจเพราะ
ท าจากพืช ส่ ว นหนึ ง่ กิน ได้ค รัง้ ละหลายเม็ด เลย ” (ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์คนที่ 5)

การอภิ ปรายและสรุปผล
THDs เป็ นยาแผนโบราณทีร่ ฐั มนตรีประกาศ ด้วย
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการประกาศยาสามัญประจาบ้าน
แผนปั จจุบนั คือ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงยา เพื่อ
รั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ วยเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ของประชาชน
ประชาชนสามารถเลือกซือ้ ยากลุ่มนี้ได้เอง โดยไม่ตอ้ งอยู่ใน
ความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจากยากลุ่มนี้ได้รบั
การยกเว้ น ให้ จ าหน่ า ยได้ โ ดยไม่ ต้ อ งมีใ บอนุ ญ าตตาม
กฎหมาย จากความหมายของ THDs ตามการรับรู้ของผูใ้ ห้
ข้อมูลชีใ้ ห้เห็นว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการรับรูท้ ต่ี รงตามเจตนารมณ์
ของการมี THDs คือ เพื่อบรรเทาอาการเบือ้ งต้นก่อนไปพบ
แพทย์ อย่างไรก็ตามเป็ น ทีน่ ่ าสังเกตว่าไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลท่าน
ใดกล่าวถึงเจตนารมณ์ท่สี าคัญอีกประการของการส่งเสริม
การใช้ THDs คือ การส่งเสริมระบบสุขภาพแบบยังยื
่ นโดย
การลดการนาเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่ างประเทศ และเป็ น
การอนุ รกั ษ์ภูมปิ ั ญญาไทย การทีไ่ ม่มีผใู้ ห้ขอ้ มูลใดกล่าวถึง
THDs ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่จากสมุนไพร ทีถ่ ูกกาหนดเพื่อรักษา
อาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ งยาสามัญ
ประจ าบ้า นแผนโบราณ พ.ศ. 2556 (3) ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า การ

สื่อ สารความส าคัญ ของ THDs ในการช่ ว ยส่ ง เสริม การ
อนุ รกั ษ์ภูมปิ ั ญญาการแพทย์ของไทย และการส่งเสริมการ
วิ จ ั ย ค้ น คว้ า ต ารั บ ใหม่ จ ากพื ช ในประทศยั ง อาจไม่ ถึ ง
ประชาชน
ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส่ ว นใหญ่ จ ะสามารถระบุ
รายการยาตามสรรพคุณของตารับยาทีข่ ายในท้องตลาดได้
ถูกต้องเป็ นส่วนมาก และใช้การสังเกตคาว่ายาสามัญประจา
บ้านทีอ่ ยู่บนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นตัวแบ่งแยกระหว่างระหว่างยา
แผนโบราณกลุ่มอื่นกับ THDs อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้
พบว่ายังมีบางประเด็นที่ผู้ให้ขอ้ มูลเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่ง
ชี้ใ ห้เ ห็น ถึง ความเป็ น ไปได้ท่ีป ระชาชนส่ ว นหนึ่ ง อาจไม่
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างยาแผนโบราณกลุ่มอื่น
กับ THDs ข้อค้นพบนี้ช้ใี ห้เห็นด้วยว่ามีการใช้ยาสมุนไพร
หรื อ ยาแผนโบราณกลุ่ ม อื่ น เพื่ อ รัก ษาอาการเบื้ อ งต้ น
การศึกษาครัง้ นี้ไม่สามารถชีไ้ ด้ชดั เจนว่า เพราะเหตุใดหรือ
ปั จ จัย ใดที่ส่งผลให้เ กิด ความคลาดเคลื่อ นในความเข้าใจ
อย่างไรก็ตามการให้ความรูเ้ พิม่ เติมกับประชาชนถึงวิธกี าร
แบ่ ง แยก THDs กับ ยาแผนโบราณกลุ่ ม อื่ น น่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้ THDs เนื่องจากการศึกษา
ทีผ่ ่านมาพบว่า พฤติกรรมการใช้ยามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความรูเ้ กีย่ วกับยาและเจตคติต่อการใช้ยา (12-14)
จากความคิด เห็น ของผู้ใ ห้ข้อ มูลต่ อ คุ ณลั ก ษณะ
ของ THDs 5 มิติตามแนวคิดของทฤษฎีการแพร่กระจาย
นวัตกรรม (10) ชีใ้ ห้เห็นว่ามีโอกาสสูงทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลจะยอมรับ
การใช้ THDs เพื่อ รัก ษาตนเองเบื้อ งต้ น ผลการศึก ษา
สะท้อ นว่ า กลุ่ ม ผู้ใ ห้ข้อ มูลส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ า THDs
ยัง คงเป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีส อดรับ กับ ค่ า นิ ย มของคนไทยใน
ปั จจุบนั และน่ าจะได้รบั การยอมรับในแง่ของประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการรักษาอาการเบือ้ งต้น แต่อาจจะยัง
ไม่ ใ ช่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีถู ก เลือ กใช้ เ ป็ น อัน ดับ แรก เนื่ อ งจาก
ข้อคิดเห็นที่มองว่าเมื่อเทียบกับยาสามัญประจาบ้านแผน
ปั จ จุ บ ัน แล้ว THDs มีร าคาที่แ พงกว่ า และรายการยาที่
จ าหน่ า ยในท้ อ งตลาดขาดความหลากหลาย ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่องมาจากมีส่วนประกอบของสมุนไพรทาให้มตี ้นทุนที่สูง
(15) และ THDs บางต ารับ มีค วามยุ่ ง ยากในการใช้ และ
รสชาติทไ่ี ม่ดี ดังนัน้ เพื่อให้เกิดการยอมรับการใช้ THDs ผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมการพัฒนาตารับยาให้มคี วาม
สะดวกในการใช้ มีรปู ลักษณ์และรสชาติทน่ี ่าใช้ (16) และหา
วิธกี ารที่ทาให้มกี ารจาหน่ าย THDs ชนิดตารับ ให้ครบทัง้
24 รายการ
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ข้อเสนอแนะ
จุ ด เด่ น ของการศึก ษานี้ คือ การรวมข้อ เท็จ จริง
ภายใต้บ ริบ ทที่ศึก ษา คือ ความคิด เห็น ของกลุ่ ม ผู้ม ารับ
บริก ารที่โ รงพยาบาลและร้า นขายยาแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
ชัยภูมติ ่อ THDs ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลรูจ้ กั หรือมีประสบการณ์การใช้
โดยนาทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ทาความเข้าใจโอกาสในการยอมรับและใช้ THDs ในการ
รักษาตนเองเบื้องต้น ซึ่งยังไม่เคยมีการนาทฤษฎีน้ีมาใช้
เพื่อ ท าความเข้า ใจมุ ม มองของผู้ใ ช้ต่ อ ยากลุ่ ม นี้ ม าก่ อ น
อย่ า งไรก็ต ามผลการศึก ษานี้ เ ป็ น การศึก ษาน าร่ อ งซึ่งไม่
สามารถสะท้อนถึงการรับรู้และความคิดเห็นของประชากร
ส่วนใหญ่ได้ทงั ้ หมดและยังไม่ได้ทาการเจาะลึกถึงวิธคี ดิ ที่
สะท้อนออกมาเป็ นมุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ถึงแม้ผวู้ จิ ยั จะได้
วางแผนในขัน้ ตอนการสร้ า งเครื่ อ งมือ และวิธีก ารเก็บ
รวบรวมข้อ มูลเพื่อ ลดอคติข องข้อ มูล และค าถามเพื่อ ใช้
ประเมินว่า ยาทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลกล่าวถึงนัน้ หมายถึง THDs ตาม
การศึกษานี้ แต่กอ็ าจเป็ นไปได้ว่าในบางคาตอบผูใ้ ห้ขอ้ มูล
อาจหมายถึงยาแผนโบราณทีน่ ิยมขายในร้านยา แต่มไิ ด้ถูก
จัด เป็ น THDs ตามกฎหมาย การเก็บ ข้อ มูลไม่ไ ด้ทาการ
ตรวจสอบยืนยันจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนัน้ การแปลผลการศึกษา
นี้ จึ ง ควรท าด้ ว ยความระมั ด ระวั ง เพื่ อ ตรวจสอบผล
การศึกษาครัง้ นี้กบั ความคิดเห็นของประชาชนไทยส่วนใหญ่
จึงควรศึกษาเชิงปริมาณอีกครัง้ โดยนาผลจากการศึกษา
ครัง้ นี้ไปใช้กาหนดแนวทางการวิจยั เชิงปริมาณต่อไป
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้
ข้อมูลต่ อคุณลักษณะของ THDs ใน 5 มิติท่นี ่ าจะมีผลต่ อ
การยอมรับการใช้ THDs อย่างไรก็ตามการใช้จริงจะเกิดขึน้
ได้ ยังต้องมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คุณลักษณะ
ของผู้ ร ั บ นวั ต กรรม ( 10) และความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ
นอกเหนือจากคุณลักษณะใน 5 มิติ ดังนัน้ การศึกษาครัง้
ต่ อไป จึงอาจศึกษาทัศนคติต่อคุณลักษณะของ THDs ใน
แง่ มุ ม อื่น เพิ่ม เติ ม และศึก ษาพฤติ ก รรมจริง ของการใช้
ตลอดจนปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ THDs เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ชัดเจนขึน้ ในการกาหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมการใช้ THDs
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