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1. บทคัดย่อ (Abstract) 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน โรคประจ าตัว  การรับรู้ประโยชน์ของสมุนไพร รวมท้ังปัจจัยเอื้อ      
ซึ่งประกอบด้วย  อิทธิพลของครอบครัว   ความนิยมใช้ยาสมุนไพรในละแวกท่ีพักอาศัย ความพึงพอใจ        
ต่อผลการรักษาของยาสมุนไพร และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรโดยภาครัฐ)  ต่อการตัดสินใจเลือกใช้สมุนไพร    
ในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพ  ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาคู                
ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  ประชากรท่ีศึกษาจ านวน จ านวน 280 ครอบครัว  
ครอบครัวละ 1 คน (280 คน) ค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973: 580-581) 
ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากศึกษาและรวบรวมจากงานวิจัยท่ี
คล้ายคลึงกัน โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีผ่านการประชุมช้ีแจงกระบวนการ 
ขั้นตอน จนเข้าใจดีแล้ว และเก็บข้อมูลในหลังคาเรือนท่ีสุ่มจับฉลากได้  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 
มีนาคม 2563 ระยะเวลา 6 เดือน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.86  เพศชาย  ร้อยละ 42.14  ช่วง
อายุท่ีมากท่ีสุดคือ 40 - 49 ปี  ร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 24.64) และช่วงอายุ 
30-39 ปี ร้อยละ 23.57 ตามล าดับประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ84.29 รับจ้าง ร้อย
ละ 6.80และค้าขาย ร้อยละ 4.23 การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 7.86 โดยส่วนใหญ่จบช้ันมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 55.71 สถานภาพสมรส ร้อยละ 80.36 และรายได้40,001-60,000บาท ร้อยละ 55.00 และวิธีการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรได้รับ จากโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 33.93 และได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ร้อยละ 30.00  พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ประชากรท่ีส ารวจส่วนใหญ่มีการใช้สมุนไพร ร้อย
ละ95.00   ไม่มีโรคประจ าตัว  ร้อยละ80.00  มีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน  ร้อยละ96.07 เมื่อมีการ
เจ็บป่วยส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันโดยแพทย์  ร้อยละ78.57 รองลงมาคือยาใช้ยาสมุนไพรจากสถานบริการ
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ของรัฐ ร้อยละ12.5 และมีการใช้ยาสมุนไพรท่ีเก็บมาเองหรือหมอแผนโบราณจัดให้ ร้อยละ0.71 ผลการรักษา
โรคด้วยยาสมุนไพร หายขาด ร้อยละ 35.71  ดีขึ้นมาก ร้อยละ 64.29 ดีขึ้นเล็กน้อย  ร้อยละ27.14 ไม่ดีขึ้นเลย 
ร้อยละ5.00  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีการปลูกผักพื้นบ้านท่ีเป็นสมุนไพรไว้รับประทานในครัวเรือน 96.07 ได้แก่ 
บัวบกข่า ตะไคร้ ใบเตย  มะระขี้นก ขม้ินชัน ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ เป็นต้น จึงท าให้ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงในการใช้สมุนไพร ประกอบกับการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจากบรรพบุรุษ 
และส่ือต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและพบว่า ประชาชนมีการน าศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ท้ังในการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร อย่างไรก็ตามยังพบว่าเมื่อ
มีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันโดยแพทย์  ร้อยละ78.57 รองลงมาคือยาใช้ยาสมุนไพรจากสถาน
บริการของรัฐ   ร้อยละ12.5 

 

2. บทน า/ที่มา/ความเป็นมา (Introduction) 

 ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป่วย  ด้วยโรคท่ี

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ หรือโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด

เลือด เป็นต้น จากการป่วยด้วยโรคเรื้อรังดังกล่าวข้างต้นท าให้ประชาชนบางส่วนพยายามแสวงหาการรักษา

ด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และปัจจุบันกระแสความต่ืนตัวในเรื่องของการ

ใช้สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น  ส่วนหนึ่งเนื่องจากยาแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บ       

บางชนิดให้หายขาดได้  ประชาชนส่วนใหญ่จึงเริ่มมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค  โดยการเลือกรับประทานอาหารจ าพวกพืชผักสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสมุนไพร

นอกจากจะเป็นประโยชน์ทางยาแล้วยังปลอดภัยจากสารเคมีอีกด้วย  ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ    

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นาคู ส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรสอดคล้องกับวิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมของชุมชน มีการรับประทานผักพื้นบ้านร่วมกับอาหารหลัก  การดูแลสุขภาพตนเองเป็นเรื่องส าคัญ

อย่างยิ่ง  เพราะในความเป็นจริงการดูแลรักษาความเจ็บป่วยหรือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นอยู่ กับตัว          

ของประชาชนเองเป็นส่วนใหญ่   ดังนั้นการจะพัฒนาภาวะสุขภาพของบุคคล  หรือประชาชนให้ประสบ

ผลส าเร็จ  จะต้องส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองเป็นส าคัญ  (ทัศนา  บุญทอง ,  2534 : 11)  และในการดูแล

สุขภาพตนเอง  พฤติกรรมของบุคคลมีความส าคัญมากต่อภาวะสุขภาพของบุคคล  พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี    

ของบุคคลส่งผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพท่ีดีท้ังในระยะส้ันและระยะยาว   นอกจากนี้ในช่วงท่ีจ าเป็นเกิดการ

เจ็บป่วย  พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลท่ีดีช่วยให้สามารถปรับตัวต่อภาวะวิกฤติของการเจ็บป่วยได้เร็วและดี   

ดังนั้น “พฤติกรรมของบุคคลจึงมีความส าคัญเกี่ยวข้องกับบุคคล ตลอดระยะของภาวะสุขภาพดีและการ

เจ็บป่วย” (กรรณิการ์  สุวรรณโคตร,  2536 : 393) ซึ่งการมีการปฏิบัติการดูแลตนเองก็ถือว่าเป็นพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีของบุคคล  การดูแลสุขภาพตนเองเป็นการกระท าท่ีสงเสริมให้บุคคลมีชีวิตอยู่  มีภาวะสุขภาพและ 

สวัสดิภาพที่ดีเช่นกัน  โดยบุคคลเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีคาดว่าจะเกิดผลท่ีดีต่อตน โดยจะต้องทราบว่า เมื่อท า
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กิจกรรมนั้นแล้วจะเกิดประโยชนต่อตนเองอย่างไร และสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้หรือไม่ (Orem, 1991 : 

117) การดูแลตนเองนั้นมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ 2 ประการ  คือ  ความต้องการดูแลตนเองท้ังหมด   และ

ความสามารถในการดูแลตนเอง    

 ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดแก่ประชาชนนั้นมีมาก  การเกิดปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีตัวประชาชน
เป็นหลัก  ดังนั้น เมื่อทราบถึงพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน ก็จะท าให้สามารถแก้ปัญหา
สุขภาพท่ีอาจจะเกิดแก่ประชาชนนั้นได้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการน าสมุนไพร        
มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  ในเขตพื้นท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาคู         
ในด้านต่างๆ  เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนด าเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การด าเนินงานแพทย์แผนไทย   
ในพื้นท่ีและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objective) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาคู  ต าบลสร้างถ่อน้อย  อ าเภอหัวตะพาน           

จังหวัดอ านาจเจริญ 

  3.1 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน โรคประจ าตัว   
การรับรู้ประโยชน์ของสมุนไพร รวมท้ังปัจจัยเอื้อ ซึ่งประกอบด้วย  อิทธิพลของครอบครัว   ความนิยมใช้ยา
สมุนไพรในละแวกท่ีพักอาศัย   ความพึงพอใจต่อผลการรักษาของยาสมุนไพร และการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
โดยภาครัฐ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้สมุนไพรในการรักษาและดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนได้ 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย (Material and Method ) 

 4.1 รูปแบบการวิจัย 

  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ใน  พื้นท่ี 6 หมู่บ้าน                

ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาคู  จ านวน  840  หลังคาเรือนโดยสุ่มอย่างง่าย 

(Simple  Random  Sampling)  เพียงหลังคาเรือนละ 1 คน กลุ่มตัวอย่าง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง          

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ จ านวน 280 หลังคา หรือ 280 คน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นตัวแทน        

ของประชากรท้ังหมด ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มในการศึกษาครั้งนี้ ค านวณจากสูตรการก าหนด

ขนาดตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973: 580-581) ท่ีระดับความเช่ือมั่น ร้อยละ  95 ก าหนด

ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05   ดังนี้   
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 4.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดตัวอย่างเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยในเขตรับผิดชอบท่ีมารับบริการ จ านวน 280 หลังคาเรือนหรือ 280 คน 
การสุ่มตัวอย่างง่าย  ในแต่ละหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ผู้วิจัยใช้วิธีการจับฉลากในทุกหมู่บ้านตามสัดส่วนจนได้
กลุ่มตัวอย่าง การจับฉลากเพื่อคัดเลือกจากบ้านเลขท่ี ร้อยละ 33.3 หลังคาเรือนทุกหมู่บ้าน  ตามล าดับ
บ้านเลขท่ีแบบไม่ใส่คืนจนได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีต้องการ จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 6 หมู่บ้าน ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ประกอบด้วย บ้านค าน้อย หมู่ท่ี 2 จ านวน 164 หลังคาเรือน  บ้านค าข่า หมู่ท่ี 4 จ านวน 207 
หลังคาเรือน  บ้านคึมน้อย หมู่ท่ี 5 จ านวน 62 หลังคาเรือน บ้านหนองไหล หมู่ท่ี 6 จ านวน 103 หลังคาเรือน              
บ้านหนองไหล หมู่ท่ี 8 จ านวน 103 หลังคาเรือน บ้านนาคู หมู่ท่ี 9 จ านวน 201 หลังคาเรือน  ได้กลุ่มตัวอย่าง  
ท่ีคัดเลือกจ านวน 280 หลังคาเรือน หรือ 280 คน โดยมีข้ันตอนการสุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในแผนภาพ 
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการต าบลค าพระ 

 

 

  

 

 

  

 sห 

 

การคัดเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

     - จับฉลากเพื่อคัดเลือกบ้านเลขท่ีทุกหมู่บ้าน 840 หลังคา สัดส่วน ร้อยละ 33.3 ของจ านวนหลังคาเรือน  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าบลสร้างถ่อน้อย 

แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็น 2 สถานบริการ 

พ้ืนที่จ านวน 13 หมู่บ้าน 

รพ.สต.บ้านนาคู 

พ้ืนที่รับผิดจ านวน 6 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 8, 9 

 

รพ.สต.บ้านสร้างถ่อใน 

พ้ืนที่รับผิดจ านวน 7 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13 

 

รพ.สต.บ้านนาคู 

 

ค าน้อย ม.2 

164 หลังคา 

 

ร้อยละ 33.3 

= 55 หลังคา 

 

ร้อยละ 33.3 

= 69 หลังคา 

 

ร้อยละ 33.3 

= 21 หลังคา 

ค าข่า ม.4 

207 หลังคา 

 

คึมน้อย ม.5 

62 หลังคา 

 

หนองไหล ม.6 

103 หลังคา 

 

หนองไหล ม.8 

103 หลังคา 

 

นาคู ม.9 

201 หลังคา 

 

ร้อยละ 33.3 

= 34 หลังคา 

 

ร้อยละ 33.3 

= 34 หลังคา 

 

ร้อยละ 33.3 

= 67 หลังคา 

ร้อยละ 33.3 

= 55 คน 

 

ร้อยละ 33.3 

= 69 คน 

 

ร้อยละ 33.3 

= 21 คน 

ร้อยละ 33.3 

= 34 คน 

 

ร้อยละ 33.3 

= 34 คน 

 

ร้อยละ 33.3 

= 67 คน 
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 4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์/สอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
ประกอบด้วย  3  ส่วน  ดังนี้  
 ส่วนท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไปของประชากร   จ านวน  7 ข้อ ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ 
สมรส   รายได้ต่อปี  อาชีพ  การรับรู้เรื่องสมุนไพร    
 ส่วนท่ี  2  พฤติกรรมการน าสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  มีจ านวน 6  ข้อ  ได้แก่ การใช้
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ    โรคประจ าตัว อาการหรือความผิดปกติ การปลูกสมุนไพร วิธีการรักษา        
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ผลการรักษาด้วยยาสมุนไพร 
 ส่วนท่ี  3 สาเหตุอาการของโรคท่ีท าให้กลุ่มประชากรเลือกใช้ยาสมุนไพรในการรักษาและชนิดของ
สมุนไพรในการรักษาอาการนั้นๆ รวมท้ังแหล่งท่ีมาของสมุนไพร 
 

 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยคัดเลือกทีมงานผู้ช่วยเก็บข้อมูลเป็น อสม.CG จ านวน 6 คน  
 2. อบรม อสม.ในการเก็บเก็บข้อมูล ท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการและเนื้อหาของ
แบบสอบถามเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 
 3. ผู้วิจัยและทีมงานนัดหมายกลุ่มตัวอย่างท่ีจับฉลากบ้านเลขท่ีได้ โดยการประสาน อสม. เพื่อนัด
หมายพบกลุ่มตัวอย่างท่ีบ้านตามตารางนัดหมาย 
 4. พบปะทักทายและสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่างและครอบครัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 5. ใหก้ลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามโดยทีมผู้วิจัยเป็นคนอ่านให้ฟังท่ีละข้อ จนเข้าใจจนครบทุกข้อ  
 6. ทีมงาน อสม. ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม 
 7. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ทางวิธีทางสถิติ 

 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
   การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) grnjvอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่างอธิบายด้วยความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard  deviation)  ค่าสูงสุด  ค่าต่ าสุด  
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5. ผลการวิจัย (Result) และ การอภิปรายผล (Discussion)  
 

 กลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังส้ิน 280 คน ( n=280)   เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) พบกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.86  เพศชาย  ร้อยละ 42.14  ช่วงอายุท่ีมากท่ีสุดคือ 40 - 49 ปี  
ร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 24.64) และช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 23.57 
ตามล าดับประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ84.29 รับจ้าง ร้อยละ 6.80และค้าขาย   
ร้อยละ 4.23 การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 7.86 โดยส่วนใหญ่จบช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 55.71 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 80.36 และรายได้40,001-60,000บาท ร้อยละ 55.00 และวิธีการได้รับความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรได้รับ จากโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 33.93 และได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ          
ร้อยละ 30.00  พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ประชากรท่ีส ารวจส่วนใหญ่มีการใช้สมุนไพร    
ร้อยละ 95.00   ไม่มีโรคประจ าตัว  ร้อยละ 80.00  มีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน  ร้อยละ96.07      
เมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันโดยแพทย์  ร้อยละ 78.57 รองลงมาคือยาใช้ยาสมุนไพร    
จากสถานบริการของรัฐ ร้อยละ12.5 และมีการใช้ยาสมุนไพรท่ีเก็บมาเองหรือหมอแผนโบราณจัดให้         
ร้อยละ0.71 ผลการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร หายขาด ร้อยละ 35.71  ดีขึ้นมาก ร้อยละ 64.29 ดีขึ้นเล็กน้อย  
ร้อยละ 27.14 ไม่ดีขึ้นเลย ร้อยละ 5.00  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีการปลูกผักพื้นบ้านท่ีเป็นสมุนไพรไว้
รับประทานในครัวเรือน 96.07 ได้แก่ บัวบกข่า ตะไคร้ ใบเตย  มะระขี้นก ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ว่านหาง
จระเข้ เป็นต้น จึงท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงในการใช้สมุนไพร ประกอบกับการได้รับการถ่ายทอด       
องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจากบรรพบุรุษ และส่ือต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและพบว่า ประชาชนมีการน า
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท้ังในการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์      
แผนไทย และสมุนไพร อย่างไรก็ตามยังพบว่าเมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันโดยแพทย์     
ร้อยละ78.57 รองลงมาคือยาใช้ยาสมุนไพรจากสถานบริการของรัฐ   ร้อยละ12.5 จากผลการศึกษาครั้งนี้    
ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านไว้ใช้ในครัวเรือน โดยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของประชาชน และควรส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเรื่องการใช้สมุนไพรท่ีเหมาะสมกับชนิดของการป่วย หรื อ
การรับประทานสมุนไพรเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ส าหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ต่อไป 
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7. ผลสรุป (Conclusion)  

 วิธีการได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรได้รับ จากโทรทัศน์มากท่ีสุด ร้อยละ 33.93 และได้รับความรู้จาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ร้อยละ 30.00  พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ประชากรท่ีส ารวจส่วนใหญ่    
มีการใช้สมุนไพร  ร้อยละ 95.00  ไม่มีโรคประจ าตัว  ร้อยละ 80.00  มีการปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน  
ร้อยละ96.07 เมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันโดยแพทย์  ร้อยละ 78.57 รองลงมาคือยาใช้ยา
สมุนไพร จากสถานบริการของรัฐ ร้อยละ12.5 และมีการใช้ยาสมุนไพรท่ีเก็บมาเองหรือหมอแผนโบราณจัดให้         
ร้อยละ0.71 ผลการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร หายขาด ร้อยละ 35.71  ดีขึ้นมาก ร้อยละ 64.29  ดีขึ้นเล็กน้อย  
ร้อยละ 27.14 ไม่ดีขึ้นเลย ร้อยละ 5.00  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีการปลูกผักพื้นบ้านท่ีเป็นสมุนไพรไว้
รับประทานในครัวเรือน 96.07 ได้แก่ บัวบกข่า ตะไคร้ ใบเตย  มะระขี้นก ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ว่านหาง
จระเข้ เป็นต้น จึงท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงในการใช้สมุนไพร ประกอบกับการได้รับการถ่ายทอด       
องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจากบรรพบุรุษ และส่ือต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและพบว่า ประชาชนมีการน า
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท้ังในการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์      
แผนไทย และสมุนไพร อย่างไรก็ตามยังพบว่าเมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะใช้ยาแผนปัจจุบันโดยแพ ทย์     
ร้อยละ78.57 รองลงมาคือยาใช้ยาสมุนไพรจากสถานบริการของรัฐ ร้อยละ12.5 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 1.ควรสนับสนุนให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด โดยอาศัยความร่วมมือ
ทางภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย  
 2.ควรสนับสนุนให้มีการด าเนินงานและขึ้นทะเบียนหมอยา หมอพื้นบ้าน เพื่อจัดท าทะเบียนหมอ  
หมอยา หมอพื้นบ้านให้เข้าสู่ระบบ ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าท่ี สามารถดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการ
ผลิต ซึ่งปลอดภัยกว่าการท่ีประชาชนน าสมุนไพรมาใช้โดยไม่ทราบสรรพคุณท่ีถูกต้อง  
 3.ควรมีการน ายาสมุนไพรท่ีประชาชนใช้มาศึกษาเพิ่มเติม 
 4.ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามในชุมชนไว้ให้คงอยู่คู่ลูกหลานต่อไป  
8. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ท่าน ดร.ประเสริฐ  ประสมรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ  คณะวิทยากร
ท่ีปรึกษาผู้ดูแลงานด้านการวิจัยและพัฒนาส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักด์ิ  
สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน  นายประมวล  ชูศรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาคู  
ต าบลสร้างถ่อน้อย นายบัวลา  ลอยหา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่าน           
ท่ีอ านวยผลให้เกิดงานวิจัยดังกล่าวจนเกิดความส าเร็จ  ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต.ทุกท่านท่ีให้โอกาส       
ได้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้า ตลอดให้ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยฉบับนี้  และขอขอบคุณคณะท างานทุกท่าน 
ตลอดท้ัง อสม.CG ท่ีท าหน้าท่ีเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีให้ความสะดวก
ให้ความร่วมมือตลอดจนตอบข้อซักถามอย่างละเอียดจนท างานงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุก
ประการ 
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