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P207 : การศึกษาทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทย  
ต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 

นางสาวนงลักษณ์  มากดี                       รพ.สต.อุ่มยาง 
 

ในปี พ.ศ. 2549 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้น ท าให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญกับ
การแพทย์แผนไทย โดยมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนระบบการแพทย์แผนไทยให้พัฒนาและสอดแทรกเข้าไปในระบบบริการของรัฐ โดยจัดให้มีบ ริการด้าน
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และโรงพยาบาลประจ าจังหวัด โดย
กระจายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยรูปแบบการใช้บริการทางการแพทยแ์ผนไทย พบว่า ประชาชนใช้
บริการด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากเป็นอันดับ2 รองลงมาเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์  การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ,2548) 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งได้ให้บ ริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยได้ดูแลส่งเสริมสุขภาพแผนไทยประกอบด้วย การนวดรักษา การประคบสมุนไพร และการอบ
สมุนไพร เป็นอันดับต้นๆ  เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบาลของรัฐในการดูสุขภาพของประชาชน ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัย จึง
มีความสนใจว่าอาสาสมัครสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ของการให้บริการ โรงพยาบาลพนามีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผน
ไทย และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยเป็นอย่างไร จึงท าการส ารวจความคิดเห็นของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่สมัครใจ เสียสละ ท างานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยางต่อไป  

โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบพรรณนาเพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับ
การแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลาน อ าเภอพนาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการศึกษา  
  สรุปการศึกษาทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย ผล
การศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ มีทัศนคติต่อ
การบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย มีค่าเฉลี่ย 3.66 โดยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการแพทย์แผนไทย ทั้ง 4 ด้าน คือ เว ช
กรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และหัตถเวชกรรมไทย  
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บทน า 
 ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่มนุษย์ทั่วโลกถกูหลอมรวมเขา้ด้วยกัน 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายในประเทศ จากสังคมที่เป็นชนบทอาศัยเกษตรกรรม มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ไม่มีความซับซ้อนค่อยขยายสูส่ังคมเมือง มีเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย ตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น แต่ความเจริญไม่ได้
ท าให้ความเจ็บป่วยของประชาชนลดลง หากแต่เป็นการเกิดโรคใหม่ทีซ่ับซอ้นมากขึ้น  ผู้ที่ได้รับความเจ็บป่วยยงัคง
แสวงหาการรักษาพยาบาลในรูปแบบที่ระงับอาการเจ็บป่วยของตนเอง  ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความหลากหลาย จึง
เกิดเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ ที่มีความสะดวกและรวดเร็วต่อการน าไปใช้ระงับอาการเจ็บป่วยของผูป้่วย เช่น การใช้
ยาปฏิชีวนะ เคมีบ าบัด การผ่าตัด การฉายแสง เป็นต้น ยกตัวอย่าง การรักษามะเร็งด้วยเคมีบ าบัดตามแพทย์แผน
ปัจจุบัน ที่รักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยัมากยิง่ขึ้น แต่ก็ยังมีผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น ผม
ร่วง แผลในปาก ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ าเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกล็ด
เลือดต่ าท าให้เลือดออกง่าย อีกทั้งผู้ปว่ยยังมีโอกาสที่จะกลบัมาเป็นอีก จากการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง โดยเหตุน้ีจึง
มีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็งปีละ 50,000 คน นับเป็นการสูญเสียทรัพยากรเน่ืองจากเคมีบ าบัดล้วนเป็นยาน าเข้าทั้งสิ้น 
ยังไม่นับถึงค่าใช้จ่ายในส่วนบุคลากรที่ต้องใชเ้วลาในการอภิบาลผูป้่วยเหลา่น้ีเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถช่วยชีวิต
บุคคลเหล่าน้ันได้ (รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลลิสุต, 2556) 

การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ในการดูแลสุขภาพตามแบบไทย  กลายเป็น
เอกลักษณ์และเสน่ห์ทางการแพทย์พื้นบ้านที่ผสมผสานวัฒนธรรมและความเชื่อได้อย่างลงตัว ในอดีตผู้คนจึงมักไม่
เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอย่างที่เป็นกันทุกวนัน้ี ไม่มีโรคร้ายกลายพันธุ์และไม่มีโรคแฝงมากับสิง่แวดล้อมรอบตัว  ชาวบ้านก็
ใช้ชีวิตกันได้อย่างสงบ ท ามาหากินเลี้ยงชีพตามอัตภาพ  เมื่อเจ็บป่วยก็เก็บหาสมุนไพรมาต้มกิน ถ้าอาการมากหน่อยก็
จะพาไปหาพระหรือหมอพื้นบ้าน เพื่อให้รักษาด้วยคาถาอาคม  และจัดยาสมุนไพรให้รับประทานไม่นานอาการเจ็บป่วย
ก็ทุเลาลงโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยน้ีครอบคลุมทั้งหมด 4 ด้าน (เพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ, 2545)คือ  ด้านเวชกรรม
ไทย คือ การตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัดหรือการป้องกันโรคด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย คือ 
การกระท าในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การ
ปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย และการจัดจ าหน่ายยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยาทั้งน้ี ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย คือ การตรวจ การบ าบัด การแนะน า 
และการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การท าคลอดการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ทั้งน้ีด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยและอีกด้านคือ การนวด
ไทย เป็นการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบ าบัด การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้ วย
วิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การประคบ การอบ หรือ วิธีการอื่นตามศิลปะการนวดไทย หรือการใช้ยา
ตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งน้ีด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผน ไทย (กลุ่มกฎหมายและคดี กองการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2552) 

ในปี พ.ศ. 2549 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้น ท าให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญกับ
การแพทย์แผนไทย โดยมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อนระบบการแพทย์แผนไทยให้พัฒนาและสอดแทรกเข้าไปในระบบบริการของรัฐ โดยจัดให้มีบ ริการด้าน
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ และโรงพยาบาลประจ าจังหวัด โดย
กระจายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยรูปแบบการใช้บริการทางการแพทยแ์ผนไทย พบว่า ประชาชนใช้
บริการด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพมากเป็นอันดับ2 รองลงมาเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์  การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ,2548) 
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งได้ให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยได้ดูแลส่งเสริมสุขภาพแผนไทยประกอบด้วย การนวดรักษา การประคบสมุนไพร และการอบ
สมุนไพร เป็นอันดับต้นๆ  เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบาลของรัฐในการดูสุขภาพของประชาชน ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัย จึง
มีความสนใจว่าอาสาสมัครสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ของการให้บริการ โรงพยาบาลพนามีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผน
ไทย และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยเป็นอย่างไร จึงท าการส ารวจความคิดเห็นของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่สมัครใจ เสียสละ ท างานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยางต่อไป  
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทยแ์ผนไทยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญต่อการส่งเสริมการแพทย์แผน
ไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุม่ยาง ต าบลจานลานอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจแบบพรรณนาเพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับการแพทย์แผนไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาแบบสอบถามแบ่งออกเปน็3ตอนเก็บตัวอยา่งจ านวน82คน  
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 

ข้อมูลทั่วไป 

1.เพศ 
2. อายุ 
3.สถานภาพ 
4. อาชีพ 
5. การศึกษา 
6. รายได้ 
ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  
และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรค
ด้วยแพทย์แผนไทยต่อการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทย 

1. ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
2. ทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วย
แพทย์แผนไทย 
   2.1 ด้านเวชกรรมไทย 
   2.2 ด้านเภสัชกรรมไทย 
   2.3ด้านหัตถเวชกรรมไทย 
   2.4ด้านผดุงครรภ์ไทย 
 
 

ตัวแปรตาม 

ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและ
ทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผน
ไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในต าบลจานลาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับการแพทยแ์ผนไทยและทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทยแ์ผนไทยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลานอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

2. น าผลที่ได้จากศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลอุ่มยาง ให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและผูท้ี่มารับบริการ 
 
ความหมายหรือค านิยามศัพท์เฉพาะ 
    ทัศนคติ  หมายถึง ความคิดเห็นความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือไม่พอใจ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย   (โสภา  ชูพิกุลชัย , 
2549) 
    การนวดไทยหมายถึง การตรวจ การวินิจฉัยและการบ าบัดโรคด้วยการกด คลึง บีบ ทุบ สับ ประคบ หรือวิธีการนวด
อื่นใดตามแบบแผนของการประกอบโรคศิลปะ (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2542) 
     เภสัชกรรมไทยหมายถึง  การกระท าในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและ
การประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 
(สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2542) 
     ผดุงครรภ์ไทยหมายถึง การตรวจ การบ าบัด การแนะน า และการส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกันความ
ผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การท าคลอด การดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด 
(สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2542) 
      เวชกรรมไทยหมายถึงการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัดหรือการป้องกันโรคด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย คือ 
เวชกรรรมไทย หรือหมอไทยที่มีองค์ความรู้ในการบ าบัด รักษา และป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย (สถาบัน
การแพทย์แผนไทย, 2542) 
      แพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกบัการตรวจวินิจฉัยบ าบัดรักษาหรือป้องกนัโรคหรือการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์การผดุงครรภ์การนวดไทยและใหห้มายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย
และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ทัง้น้ีโดยอาศัยความรู้หรือต าราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกัน
มา(สถาบันการแพทย์แผนไทย , 2542) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
      การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบพรรณนาเพื่อศึกษาทัศนคติและการยอมรับ
การแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลาน อ าเภอพนาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา       
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญทั้งหมดจ านวน 68คน 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, อ้างในสุทธนูศรีไสย์, 2551) ก าหนดความคลาด
เคลื่อน 0.05 
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สูตรการค านวนหากลุ่มตัวอย่าง 

                 
21 ( )

N
n

N e



 

       เมื่อ n   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N   แทน ขนาดของประชากร     
e   แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
แทนค่า 

n = 
 

  

           
   =    68.04หรือ 68คน 

ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากับ68คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
        เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่อ้างอิงจาก สุภาพรวิสุงเร (2556)โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3ตอนดังน้ี 
ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปจ านวน 6 ข้อ 
ตอนที่2 ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 12ข้อ 
ตอนที่ 3ทัศนคติต่อการแพทย์แผนไทยจ านวน 30 ข้อประกอบด้วย 
ทัศนคติทางด้านเวชกรรมไทย จ านวน 8 ข้อ 
ทัศนคติทางด้านเภสัชกรรมไทย จ านวน 8 ข้อ 
ทัศนคติทางด้านการนวดไทย จ านวน 9 ข้อ 
ทัศนคติทางด้านผดุงครรภ์ไทย จ านวน 5 ข้อ 
การตอบแบบสอบถามเป็นการตอบแบบสอบถามทัศนคติทีม่ีต่อการแพทย์แผนไทยซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Linkert 
Scale) (Likert, Rensis,1961) ดังน้ี 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  =  5 คะแนน 
เห็นด้วย   =  4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   =  3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   = 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  = 1 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนนในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีคือ 
ระดับความคิดเห็น  ความคิดเห็นทางบวก  ความคิดเห็นทางลบ 
คะแนน   คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง         5     1 
เห็นด้วย          4    2 
ไม่แน่ใจ          3    3 
ไม่เห็นด้วย         2     4 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง        1    5 
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ความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8  ซึ่งได้ค่ามาจากการค านวณโดยการใช้ 
สมการทางคณิตศาสตร์ดังน้ี (Fisher อ้างถึงในชัชวาลย์เรืองประพันธ์, 2539 : 15) 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

 = 
  –  

 
 

 =  0.8      
โดยน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มาก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยโดยก าหนดดังน้ี  
      4.51 – 5.00 หมายความว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง    
      3.51 – 4.50 หมายความว่า เห็นด้วย      
      2.51 – 3.50 หมายความว่า ไม่แน่ใจ       
      1.51 – 2.50 หมายความว่า ไม่เห็นด้วย      
      1.00 – 1.50 หมายความว่า ไม่เห็นอย่างยิ่ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล         
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.1ท าหนังสือขออนุญาตท าการศึกษาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุม่ยาง อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
เพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูล 
   1.2 ประสานงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่ออธิบายวิธีการใช้แบบสอบถามและขอความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูล 
   1.3 รวบรวมแบบสอบถามสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน68ชุดตามการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
   1.4 ตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมดและลงรหัส (Coding) แบบสอบถาม 
   1.5  ประมวลผลข้อมูลและค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 2. สถานที่และระยะเวลาการท าการศึกษา       
    2.1 สถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุ่มยาง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  
    2.2 ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน ระหว่าง เดือนมกราคม2563 ถึงเดือนเมษายน2563 
การวิเคราะห์ข้อมูล          
การศึกษาคร้ังน้ีใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของ 
การบรรยายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
    1. หาค่าร้อยละ (Percentage) ของกลุ่มตัวอย่างส าหรับตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation  
หรือ SD) เพื่อใช้อธิบายลักษณะพื้นฐานของข้อมูล (กัลยาวานิชย์บญัชา.2545:48) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
       การศึกษาความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
ระบวนการทางสถิติ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่          
1. ข้อมูลทั่วไป          
2. ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย          
3. ทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย     
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     1.ข้อมูลทั่วไป       
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ผลการศึกษา มีดังน้ี 
1.เพศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 68ชุด แบ่งเป็นเพศหญิง จ านวน59คน คิดเป็นร้อยละ 86.76เป็นเพศ
ชาย9 จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 13.23 
 
ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน (N) ร้อยละ 
ชาย 9 13.23 
หญิง 59 86.76 
รวม 68  

 
2.อายุผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 68ชุด ช่วงอายุ 50-59  ปี จ านวน 48คนคิดเป็นร้อยละ70.59 ช่วงอายุ 
40-49 ปี  จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 17.65และ ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปีจ านวน 9คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแยกตามอายุ 

 
3.สถานภาพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 68 ชุด มีสถานภาพสมรส จ านวน60 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24
และ สถานภาพหม้าย จ านวน8คน คิดเป็นร้อยละ11.76 
ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแยกตามสถานภาพ 
 
4. 

อาชีพ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 68ชุด มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 58คน คิดเป็นร้อยละ 85.29อาชีพ
ค้าขาย จ านวน 3 คิดเป็นร้อยละ 7.90อาชีพรับจ้าง จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 7.35และอาชีพแม่บ้าน จ านวน 2คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.94 
 
 
 

อายุ จ านวน(N) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ป ี
30-39 ปี 

- 
9 

- 
11.76 

40- 49 ปี 12 17.65 
50-59 ปี 48 70.59 
60  ปีขึ้นไป - - 
รวม 68  

สถานภาพ จ านวน(N) ร้อยละ 
โสด - - 
สมรส 60 88.24 
หย่า - - 
หม้าย 8 11.76 
รวม 68  
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ตารางที่ 4 จ านวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแยกตามอาชีพ 
 
5.

ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 68ชุด ประถมศึกษาจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 77.94 
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 10คน คิดเป็นร้อยละ 14.70มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวชจ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 
ตารางที่ 5 จ านวนร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแยกตามระดับการศึกษา 
 
6.

รายได้ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 68มีรายได้ระหว่าง 2,001– 4000 บาท/เดือน จ านวน 29คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.65รายได้ต่ ากว่า 2,000 บาท/เดือน จ านวน 25คน คิดเป็นร้อยละ 36.76มีรายได้ระหว่าง 4,001– 6,000 
บาท/เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 มีรายได้ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท/เดือน จ านวน 7คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.29และ มีรายได้ระหว่าง 10,001 –12,000 บาท/เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 
ตารางที่ 6ร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแยกตามรายได้ 
 
  

ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย           
อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง 2 ล าดับดับแรก ได้แก่ แพทย์แผนไทยคือแพทย์แผน
โบราณร้อยละ 98.2รองลงมาคือ การรักษาแบบแพทย์แผนไทยคือการรักษาด้วยยา การตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษา
ทางแพทย์แผนไทย ร้อยละ96.58อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้น้อยที่สุด หรือตอบผิดมาก 2 ล าดับแรก ได้แก่ ยา

อาชีพ จ านวน( N) ร้อยละ 
เกษตรกรรม 58 85.29 
ค้าขาย 3 4.41 
รับจ้าง 5 7.35 
แม่บ้าน 2 2.94 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - - 
ธุรกิจส่วนตัว - - 
รวม 68  

ระดับการศึกษา จ านวน( N ) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 53 77.94 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 14.70 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 7.35 
รวม 68  

รายได้ จ านวน(N ) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 2,000 บาท/เดือน 25 36.76 
2,001- 4,000 บาท/เดือน 29 42.65 
4,001– 6,000 บาท/เดือน 5 7.35 
6,001 – 8,000 บาท/เดือน 7 10.29 
8001 - 10,000 บาท/เดือน - 5.88 
10,001 –12,000 บาท/เดือน 1 1.47 
รวม 68  
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สมุนไพรเป็นยาที่ไดม้าจากพืช สัตว์ร้อยละ46.15รองลงมาคือแผนไทยคือการนวดเพียงอยา่งเดียวร้อยละ25.64ดัง
รายละเอียดในตารางที่2 
ตารางที่ 7 ร้อยละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ าแนกตามความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย 

ข้อที่ ความรู้ mean SD ทัศนคติ 

1 แพทย์แผนไทยคือแพทยแ์ผนโบราณ 2.98 0.13 บวก 
2 การรักษาแบบแพทย์แผนไทยคือการ

รักษาด้วยยา การตรวจ วินิจฉัยและให้
การรักษาทางแพทย์แผนไทย 

2.96 0.18 บวก 

3 แพทย์แผนไทยไทยถ่ายทอดความรู้จาก
บรรพบุรุษ 

2.94 0.22 บวก 

4 แพทย์แผนไทยไทยแบง่ออกเป็น4 วิชา 
คือ หัตถเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย 
เวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย 

2.86 0.48 บวก 

5 การนวดช่วยให้อาการปวดของท่านดีขึ้น 2.93 0.31 บวก 
6 ยาสมุนไพรเป็นยาที่ได้มาจากพืช สัตว์ 2.38 0.62 บวก 
7 แผนไทยคือการนวดเพียงอย่างเดียว 2.08 0.65 บวก 
8 ท่านรับรู้ข่าวสารการแพทย์แผนไทยไทย

จากสื่อวิทยุ/ โทรทัศน์/นิตยสาร/แผ่นพับ 
2.69 0.64 บวก 

9 ท่านรับรู้ข่าวสารการแพทย์แผนไทยไทย
จากการบอกต่อของ ผู้ที่เคยรับบริการ 

2.69 0.72 บวก 

10 ท่านรับรู้ข่าวสารการแพทย์แผนไทยไทย
จากการศึกษาด้วย ตนเอง 

2.22 0.72 บวก 

11 ท่านรับรู้ข่าวสารการแพทย์แผนไทยไทย
จากอินเทอร์เน็ต 

2.58 0.52 บวก 

12 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างๆเปิดการเรียน
การสอนสาขา แพทย์แผนไทยไทย 

2.81 0.39 บวก 

 รวม 2.67 0.46 บวก 
 
   3.ทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทยแ์ผนไทย
ประกอบด้วย ทัศนคติทางด้านเวชกรรมไทย ทัศนคติทางด้านเภสัชกรรมไทย ทัศนคติทางด้านการนวดไทย และ
ทัศนคติทางด้านการผดุงครรภ์ไทย ผลการศึกษามีดังน้ี    
1. ทัศนคติทางด้านเวชกรรมไทย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติการบ าบัดรักษา โรคด้วยแพทย์แผนไทย 
ทางด้านเวชกรรมไทยเชิงบวก โดยเฉลี่ย 3.72 โดยมีทัศนคติเชิงบวกเห็นว่าการบ าบัด รักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย 
ท่านมักจะนึกถึงวิธีการรักษาโดยการนวดไทยมีค่าเฉลี่ย 4.60การบ าบัด รักษาโรค ด้วยแพทย์แผนไทยเปน็อีกทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพโดยมีค่าเฉลี่ย 4.18และมี การซักประวัติ ตรวจร่างกาย เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ บ าบัด รักษาโรค
ค่าเฉลี่ย 3.13 การแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ 
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ค่าเฉลี่ย 3.24 และวิธีการบ าบัด รักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย นิยม รักษาโดยการนวดไทยควบคูกับการใช้สมุนไพร
เท่าน้ันค่าเฉลี่ย3.49ตามล าดับ 
ตารางที่ 8 ทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วย
แพทย์แผนไทยทาง ด้านเวชกรรมไทย 

ทัศนคติทางด้านเวชกรรมไทย mean SD ทัศนคติ 
1.การบ าบัด รักษาโรค ด้วยแพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพ 

4.18 0.49 บวก 

2.การบ าบัดรักษาโรค ด้วยแผนไทยได้รับความนิยม น้อยลง 3.08 0.77 ปานกลาง 
3.การแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 

3.24 0.43 บวก 

4.การบ าบัด รักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย ท่านมักจะนึกถึง
วิธีการรักษาโดยการนวดไทย 

4.60 0.60 บวก 

5. การซักประวัติตรวจร่างกาย เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ
บ าบัดรักษาโรค 

3.49 0.50 ปานกลาง 

6.การบ าบัดรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทย เป็นการ เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 

2.95 0.68 ปานกลาง 

7.ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทยมีความเหมาะสมกับ สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

2.67 0.74 ปานกลาง 

8. วิธีการบ าบัด รักษาโรคดด้วยการแพทย์แผนไทย นิยม รักษา
โดยการนวดไทยควบคูกับการใช้สมุนไพรเท่าน้ัน 

3.13 0.69 
 
 

บวก 

รวม 3.41 0.61 บวก 
 
2. ทัศนคติทางด้านเภสัชกรรมไทย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผน
ไทยทางด้านเภสัชกรรมไทยเชิงบวก ค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 3.35 โดยเห็นว่าค่าบริการทางการแพทย์แผนไทยมีความ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 4.16 โดยมีและ การพัฒนารูปแบบการใช้ยาสมุนไพรมาเป็นแคปซูล 
ยา เม็ด ยาน้ า ท าให้ง่ายสะดวกค่าเฉลี่ย 4.10 การซักประวัติตรวจร่างกาย เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการบ าบัดรักษาโรค 
ค่าเฉลี่ย 3.78 และ การใช้ยาสมุนไพรในการบ าบัด รักษาโรคมีขั้นตอนที่ ยุ่งยาก ค่าเฉลี่ย 3.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ตารางที่ 9ทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบ าบัดรักษาโรคแพทย์
แผนไทยทางด้านเภสัชกรรมไทย 

ทัศนคติทางด้านเภสัชกรรมไทย mean SD ทัศนคติ 
1. การพัฒนารูปแบบการใช้ยาสมุนไพรมาเป็นแคปซูล ยาเม็ด ยา
น้ า ท าให้ใช้ง่าย สะดวก 

4.10 0.79 บวก 

2. การใช้ยาสมุนไพรในการบ าบัด รักษาโรคมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 3.23 0.42 บวก 
3. ยาสมุนไพรสามารถบ าบัด รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 2.95 0.56 ปานกลาง 

4. สมุนไพร เหมาะที่จะใช้ในการส่งเสริมความงาม 3.78 0.75 บวก 
5. ยาสมุนไพร มีฤทธิ์ในการบ าบัด รักษาโรค 2.77 0.58 ปานกลาง 
6. การรับประทานยาสมุนไพร มักท าให้เกิดอาการแพ้ยา 4.16 0.76 บวก 
7. การศึกษาวิจัยสมุนไพร ท าให้ยาสมุนไพรมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น 

2.72 0.62 ปานกลาง 

8. การรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพร มีความปลอดภัยน้อย 4.16 0.76 บวก 
รวม 3.27 0.65 บวก 

 
  3. ทัศนคติทางด้านการนวดไทยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทศันคติเชิงบวกต่อการ บ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์
แผนไทย โดยมีค่าเฉลี่ย4.79 มีทัศนคติเชิงบวกต่อการนวดไทยโดยเห็นว่าเป็นภูมิปญัญาที่ควรอนุรักษ์ โดยมีค่าเฉลี่ย
4.75 รักษาโรคด้วยการนวดไทยอย่างต่อเน่ืองท าให้ ผลการรักษาดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย4.58การนวดไทย สามารถบ าบัด รักษา
โรคในระบบกล้ามเน้ือ ค่าเฉลี่ย 4.17 การนวดไทย หรือ เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและการบ าบัดค่าเฉลี่ย 4.13
และ รักษาโรคด้วยการนวดไทยสามารถรักษาโรคเร้ือรังให้ หายขาดได้ มีค่าเฉลี่ย 4.00มีทัศนคติเป็นลบ 
ตารางที่ 10 ทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยตอ่การบ าบัดโรคด้วยแพทย์
แผน ไทยทางด้านการนวดไทย 

ทัศนคติทางด้านการนวดไทย Mean SD ทัศนคติ 
1. การนวดไทย สามารถบ าบัด รักษาโรคในระบบกล้ามเน้ือ 4.17 0.46 บวก 
2. การนวดไทย มีขั้นตอนการรักษาที่ยุ่งยาก 2.35 0.70 บวก 

3. การบ าบัด รักษาโรคด้วยการนวดไทยอย่างต่อเน่ืองท าให้
ผลการรักษาดีขึ้น 

4.58 0.58 บวก 

4. การบ าบัด รักษาโรค ด้วยการนวดไทยท าให้เกิดอันตราย  2.05 0.50 ลบ 
5. การนวดไทย เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 4.13 0.69 บวก 

6. การบ าบัด รักษาโรคด้วยการนวดไทยสามารถรักษาโรคเร้ือรังให้ 
หายขาดได้  

4.00 0.62 บวก 

7. การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ 4.75 0.43 บวก 
8. การประกอบพิธีกรรมร่วมกับการนวดไทย ช่วยให้การรักษาดีขึ้น 2.94 0.98 ปานกลาง 

9. การนวดไทยเน้นการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการบ าบัด รักษาโรค 2.98 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.61 บวก 
 



12 
 

3. ทัศนคติทางด้านการผดุงครรภไทย  
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติเชิงบวกโดยเฉลี่ย คือ 4.46 โดยมีทัศนคติเชิงบวกเหน็ว่าการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีความส าคัญมากในการดูแลสุขภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 และ การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ เช่น การนวด การใช้ยาสมุนไพร การ เตรียมตัวคลอด เป็นต้น ก าลังไดรับความนิยมเป็นอย่างมากค่าเฉลี่ย 
4.53การอยูไฟ การทับหม้อเกลือ การอบสมุนไพร การเขากระโจม ช่วยให้มารดาหลังคลอดฟื้นตัวเร็วขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.52 
การดูแลหญิงตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพทาง
กายและ จิตใจ ค่าเฉลี่ย 4.39และการดูแลหญิงตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด เน้นส่งเสริมสุขภาพ
ความงามของสตรีค่าเฉลี่ย 4.24 
 
ตารางที่ 11 ทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทย ตอการบ าบัดรักษาโรคด้วย
แพทย์ แผนไทยทางด้านการผดุงครรภไทย 

ทัศนคติทางด้านการผดุงครรภไทย Mean SD ทัศนคติ 
1. การฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย มีความส าคัญมากในการดูแลสุขภาพ 

4.66 0.47 บวก 

2. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ เช่น การนวด การใช้ยาสมุนไพร 
การเตรียมตัวคลอด เป็นต้น ก าลังไดรับความนิยมเป็น
อย่างมาก 

4.53 
 
 

0.50 
 
 

บวก 
 
 

3. การดูแลหญิงตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสภาพมารดาหลัง
คลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นการดูแล
สุขภาพทางกายและจิตใจ 

4.39 0.58 บวก 

4. การดูแลหญิงตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลัง
คลอด เน้นส่งเสริมสุขภาพความงามของสตรี 

4.24 0.62 บวก 

5. การอยูไฟ การทับหม้อเกลือ การอบสมุนไพร การเขา
กระโจม ช่วยให้มารดาหลังคลอดฟื้นตัวเร็วขึน้ 

4.52 0.56 
 
 

บวก 
 
 

รวม 4.46 0.54 บวก 
         สรุปการศึกษาทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยตอ่การบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย ผล
การศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ มีทัศนคติต่อการบ าบัดรักษา
โรคด้วยแพทย์แผนไทย มีค่าเฉลี่ย 3.66 โดยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการแพทย์แผนไทย ทั้ง 4 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัช
กรรมไทย การนวดไทย และหัตถเวชกรรมไทย  

ทัศนคติของผู้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 

Mean SD ระดับทัศนคติ 
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ตารางที่ 12ทัศนคติของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการแพทย์แผนไทยต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วย
แพทย์แผนไทย 
 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
          การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทยแ์ผนไทยของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลาน  อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey research) แบบพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และทศันคติการ
บ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลาน  อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน 68 คนเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane , อ้างใน สุทธนู ศรีไสย์
,2551) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ที่แบ่งเป็น3 ด้าน คือข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผน
ไทย และทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยแลว้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการศึกษาแบ่งออกได้ดังน้ี 
สรุปผลการศึกษา 
    1.  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.76มีช่วงอายุ 50-59  คิดเป็นร้อยละ 70.59มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 88.24ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.29การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
77.94 มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 42.65 
    2.ด้านความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครมีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยมีทัศนคติที่
เป็นบวกทั้งหมด ซึ่งใน 2 อันดับแรก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนโบราณ เป็นศาสตร์ความรู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ซึ่งท าให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มี
มหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยแ์ผนไทย มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น ทางวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หรือแผ่นพับ นอกจากน้ียังมีอินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการให้ข่าวสารและ
เป็นเคร่ืองมือในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งเมื่อมีการสื่อสารข้อมูลที่ดี ทัศนคติต่อการแพทย์แผนไทยมี
แนวโน้มดีขึ้นมากกว่าในอดีต ซึ่งในอดีตน้ันแพทย์แผนไทยถูกมองว่ามีเพียงการนวดเพียงอย่างเดียว ท าให้การใช้บริการ
ทางแพทย์แผนไทยมีเพียงการใช้บริการทางด้านหัตถเวชเท่าน้ัน แต่แท้จริงถูกแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  เวชกรรมไทย 
เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และ หัตถเวชกรรมไทยซึ่งมีการรักษาด้วยยา การตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษาที่เป็น
รูปแบบ ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่มีประโยชน์ต่อการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและ
แท้จริง 
    3. ทัศนคติการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบ าบัดโรคด้วย
แพทย์แผนไทยเชิงบวกทัง้สี่ด้าน คือ ทางด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรม การนวดไทย และผดุงครรภ์แผนไทย  
 อภิปรายผลการศึกษา 
          ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลานต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย
ด้านเวชกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยอยูใ่นเชิงบวก โดยมีความคิดเห็น

ด้านเวชกรรม 3.41 0.61 บวก 
ด้านเภสัชกรรม 3.27 0.65 บวก 
ด้านนวดไทย 3.55 0.61 บวก 
ด้านผดุงครรภ์ไทย 4.46 0.54 บวก 
รวม 3.66 0.60        บวก 
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เกี่ยวกับเกี่ยวกับการบ าบัด รักษาโรค ด้วยแพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ในการรับบริการทางด้าน
สุขภาพผู้รับบริการมีความเห็นว่าการซักประวัติตรวจร่างกาย และการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย มักจะนึกถึง
การนวดไทย ส่วนหน่ึงมีความเห็นว่า  การแพทย์แผนไทยเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต สังคม 
และจิตวิญญาณ ส่วนหน่ึงมีความเห็นว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยนิยมรักษา โดยการนวดไทยควบคู่กบัการใช้
สมุนไพรเท่าน้ัน และอีกส่วนหน่ึงมีความเห็นว่า การแพทย์แผนไทยได้รับความนิยมน้อยลง ในเร่ืองค่าใช้จ่ายมีความเห็น
ว่าเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ถึงแม้ค่าบริการทางการแพทย์แผนไทยมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันก็ตาม  
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลานต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยด้าน
เภสัชกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยอยูใ่นเชิงบวก โดยมีความคิดเห็นว่า
ยาสมุนไพร มีฤทธิ์ในการบ าบัด รักษาโรคยาสมุนไพรสามารถบ าบัด รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้และการพัฒนา
รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรมาเป็นแคปซูล ยาเม็ด ยาน้ า ท าให้ใช้ง่าย สะดวกมากขึ้นอีกทั้งมีการศึกษาวิจัยสมุนไพร ท าให้
ยาสมุนไพรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ส่วนหน่ึงมีความเห็นว่าการใช้ยาสมุนไพรในการบ าบัดรักษาโรคมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
และการรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพร มีความปลอดภัยน้อยซึ่งการรับประทานยาสมุนไพร มักท าให้เกิดอาการแพ้ยา
ดังน้ันสมุนไพรจึงเหมาะที่จะใช้ในการส่งเสริมความงามมากกว่า 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลานต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยด้านการ
นวดไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทยแ์ผนไทยอยู่ในเชิงบวก โดยมีความคิดเหน็ว่า
การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์เน่ืองจาก สามารถบ าบัด รักษาโรคในระบบกล้ามเน้ือหากบ าบัด รักษาโรคด้วย
การนวดไทยอย่างต่อเน่ืองท าให้ผลการรักษาดีขึ้นและสามารถรักษาโรคเร้ือรังให้หายขาดได้นอกจากน้ีการนวดไท ย เป็น
การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการบ าบัด รักษาโรคและมีความคิดเห็นในส่วนของการ
ประกอบพิธีกรรมร่วมกับการนวดไทย จะช่วยให้การรักษาดีขึ้นอีกด้วย อีกส่วนหน่ึงมีความคิดเห็นว่า การนวดไทย มี
ขั้นตอนการรักษาที่ยุ่งยากและการบ าบัด รักษาโรคด้วยการนวดไทยท าให้เกิดอันตรายได้ 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในต าบลจานลานต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทยด้านผดุง
ครรภ์ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบ าบัดรักษาโรคด้วยแพทยแ์ผนไทยอยูใ่นเชิงบวก โดยมีความคิดเหน็ว่า
การฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีความส าคัญมากในการดูแลสุขภาพซึ่งการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพทางร่างกายและ
จิตใจ ซึ่งการนวด การใช้ยาสมุนไพรหรือการเตรียมตัวคลอดในขณะตั้งครรภ์ซึ่งก าลังได้รับความนิยมเปน็อย่างมาก
เพราะการดูแลหญิงตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพความงามของสตรีอีกทั้งมียงั
มีการอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ การอบสมุนไพร การเข้ากระโจม ช่วยให้มารดาหลังคลอดฟื้นตัวเร็วขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
     การศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขและประชากรในชุมชน มารับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุม่ยาง 
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