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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการสํารวจแบบภาคตัดขวาง ศึกษาพฤติกรรมการนําองคความรูการแพทยแผน

ไทยมาใหบริการสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เ พ่ือสํารวจและหา

ความสัมพันธของปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการนําองคความรูฯมาใช กลุมตัวอยางไดแก 

บุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ จํานวน 198 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  ไดรับ

แบบสอบถามคืน รอยละ 96 จาก 11 อําเภอ หนวยบริการ 118 แหง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติไคส

แควร และ Binary Logistic Regression   

 ผลการศึกษาพบวา ปจจยัที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  ไดแก 1) 

ปจจัยการรับรู คือ การรับรูประโยชนของการแพทยแผนไทย 2) ปจจัยการยอมรับคือ การยอมรับ

แนวคิดของการแพทยแผนไทย  3) ปจจัยสวนบุคคล คือ อายุในชวง 20-29 ป  ตําแหนงงาน การเคย

ไดรับการฝกอบรมมากอน  

 สรุปไดวา การทําใหบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิมีพฤติกรรมการนําองคความรูฯมาใชมากขึน้ 

ควรจัดการฝกอบรมใหความรู ที่การกระจายในทุกตําแหนงงาน เลือกในชวงอายุ 20- 29 ปเปนลาํดับ

แรก  โดยควรวางพ้ืนฐานวิธีคิดตามองคความรูฯ อยางเปนเหตุเปนผล  นําเสนอประโยชนในเชิงลึกมาก

ขึ้น สรางแนวทางการใชยาสมุนไพรทดแทน ฯ โดยแบงกลุมตามรสยา  
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บทนํา (Introduction) 

 การแพทยแผนไทยเปนองคความรูทางการแพทยของประเทศไทยท่ีเกาแกมีการใชกันมา

นานหลายรอยปในประเทศไทย เปนท่ียอมรับในอดีต มีคุณประโยชนตอประชาชน ผานการ

พิสูจนจากบรรพบุรุษวามีคุณภาพ ความปลอดภัย มีผลดีในการรักษา เปนท่ีพ่ึงทางสุขภาพท่ีใกล

บาน เขาถึงไดงาย ราคาประหยัด สามารถใชสมุนไพรใกลตัวมาเปนยาในการรักษา (เพ็ญนภา 

ทรัพยเจริญ 2550) ความเปนมาของการแพทยแผนไทยเ ร่ิมต้ังแตยุคสุโขทัย ตอเนื่องจนถึง ยุค

รัตนโกสินทร มีการสืบทอดองคความรูมาอยางตอเนื่อง จนถึงชวงรัชกาลท่ี 6 การเรียนการสอน

วิชาการแพทยแผนไทยถูกยกเลิก คงเหลือแตการแพทยแผนปจจุบัน แตไดเร่ิมมีการฟนฟูอีกคร้ัง

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปจจุบัน การเวนระยะการถายทอดองคความรูยาวนานถึง 63 ป  

ในป 2019 องคการอนามัยโลกไดเห็นความสําคัญของการแพทยด้ังเดิมแตละประเทศโดยเสนอให

เพ่ิมการผสมผสานการแพทยด้ังเดิมเขาสูระบบบริการสุขภาพ (WHO 2019)  ประเทศไทยได

ดําเนินการตามกลยุทธนี้โดยออกนโยบายสงเสริมการแพทยแผนไทยผสมผสานเขาสูระบบบริการ

สาธารณสุข (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2557) ซ่ึงชวยแพรขยายใหองคความรูท่ีสําคัญนี้ยัง คงอยู  

และมีการสืบทอดอยางตอเนื่องย่ังยืน สรางความมั่นคงใหกับประชาชนและประเทศ  

  ผลจากนโยบายทําใหการนําความรูการแพทย ด้ังเดิมได รับการสงเสริมใหกระจายลง

ระบบบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนเขาถึงงาย และขยายในวงกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงใหบริการ

สุขภาพท่ีมีคาใชจายท่ีถูก แตการขาดหลักฐานเชิงประจักษของการแพทย พ้ืนบานของ แตละ

ประเทศรวมถึงประเทศไทยท่ียังขาดงานวิจัยท่ีสนับสนุนความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิผลมีผล

ทําให การแพทยแผนด้ังเดิมขาดความเช่ือมั่นในการนําไปใช (Thomas Sullivan, 2018) อิทธิพล

ของการท่ีนําองคความรูการแพทยแผนไทยผสมผสานในสุขภาพปฐมภูมิ มีสงผลตอหนวยงาน

บริการ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีจะมีการดําเนินการเชิงรุก ในดานองคความรูใน

การเสาะหาปจจัยเส่ียงท่ีเปนสาเหตุปญหาสุขภาพของประชาชน เพ่ือใหประชาชนเจ็บปวย

นอยลง ลดการไปใชบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ ข้ึน (นครชาติ เ ผ่ือนปฐม, 2554) และ

ประชาชนจะมุงเนนปองกันการเกิดการเจ็บปวยดวยตนเอง (Self-care) รวมถึงสามารถนํามาใช

ดูแลคนในครอบครัว ชุมชนของตนเองได   เนื่องจากการแพทยแผนไทยมีองคความรูเก่ียวกับท่ีมา

และสาเหตุการเกิดโรค สอดคลอง กับวัฒนธรรมในแตละทอง ถ่ิน แตมักเกิดแรงตานจาก

ผูปฏิบัติงานเนื่องจากทัศนคติ การยอมรับ การมองเห็นคุณคาท่ียังไมดี มีผลใหเกิดการปฏิเสธการ

เรียนรู ไมยอมปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน หรือยังไมเขาใจเพียงพอในการนําไปปฏิบัติ (ชาติชาย คง

เพ็ชรดิษฐ และธีระวัฒน จันทึก, 2559)  ดังนั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรมีวิธีการดําเนินงานท่ี
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เหมาะสม เพ่ือลดแรงตอตานจากผูปฏิบัติงานท่ีตองถูกกดดันในการเรียนรูงานใหม  ใหเรียนรูได

อยางถูกตอง เขาใจไดงาย ชวยสนับสนุนและสอดคลอง กับการทํางานเดิม พรอมกับนําไปใชได

จริง 

 การศึกษาเก่ียวกับการปญหาการเผยแพรองคความรูการแพทยด้ังเดิมเขาสูระบบบริการ

สุขภาพในตางประเทศท่ีผานมา Irene A. K. (Kretchy et al., 2016) ทําการศึกษาในประเ ทศ

กานา เปนการวิจัยเชิง คุณภาพโดยการสัมภาษณเชิง ลึกในกลุมแพทย พยาบาล เภสัชกร นัก

โภชนาการ ท่ีทํางานในโรงพยาบาล จํานวน 23 คน พบวา บุคลากรสาธารณสุขการแพทย แผน

ปจจุบันยอมรับการผสมผสานการแพทยด้ังเดิมเขาสูระบบบริการสุขภาพแตยังขาดพ้ืนฐานความรู  

ความเขาใจ การใชองคความรูอยางปลอดภัยตามหลักฐานเชิงประจักษ  ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

ยอมรับประกอบดวย การเกิดชองวางขององคความรูการแพทยท้ังสองแบบ ความยอมรับใน

แนวความคิดของการแพทยด้ังเดิม การเคยมีประสบการณในการแพทยดังเดิมมากอน การศึกษา

ในประเทศไทยเก่ียวกับความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขตอนโยบายสงเสริมการใชยา

สมุนไพรในการใหบริการสุขภาพ (ณัฎฐิญา คาผล และคณะ, 2554) ไดสัมภาษณความคิดเห็น

บุคลากรสาธารณสุขแบบกลุมและเชิงลึกท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีมียาสมุนไพรใหบริการท้ัง

มากและนอย ผลการศึกษาพบวา บุคลากรยังขาดความเช่ือมั่นในประสิทธิผล และความปลอดภัย

ของยาสมุนไพร ยาสมุนไพรมีรูปรางลักษณะท่ีไมนาใช มีราคาแพง พรอมกันนั้นความคิดเห็นตอ

นโยบายสงเสริมการใชยาสมุนไพรใหเปนไปตามเปาหมายขณะนั้นคือ รอยละ 25 เทียบกับยา

แผนปจจุบัน ในทางปฏิบัติยังเปนไปไดยาก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลตติยภูมิท่ีเนนรักษาผูปวยท่ี

มีความรุนแรงของโรคมากกวาโรงพยาบาลระดับลาง แพทยแผนปจจุบันถาสามารถใชยาสมุนไพร

ไดจะเปนตนแบบท่ีดีใหกับบุคลากรสาธารณสุขสาขาอ่ืนๆ ท่ีมีความมั่นใจในยาสมุนไพรมากข้ึน 

แตปจจุบันการขับเคล่ือนการใชยาสมุนไพรจะมีแตแพทยแผนไทยเทานั้น 

 ในประเทศไทย ปญหาของการเผยแพรองคความรูการแพทยแผนไทยเขาสูบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ  คือ การขาดการยอมรับจากกลุมบุคลากรสาธารณสุขท่ีใหบริการปฐมภูมิสาขา

อ่ืนๆ ไดแก กลุมแพทยแผนปจจุบัน พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และเจาหนาท่ีสาธารณสุข

ตาง ๆ ผลท่ีเกิดคือ  ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจะเนนใหบริการดวยการแพทยแผนปจจุบันเปน

หลัก โดยเนนไปท่ีการรักษา มากกวาการสงเสริม ปองกัน ฟนฟูสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาใน

กลุมโรคเร้ือรังท่ีไมติดตอท่ีมีจํานวนมากข้ึนดวยการใชยาแผนปจจุบันเพ่ือบรรเทาอาการตาง ๆ 

ของโรค  เปนการไมเอ้ืออํานวยใหเกิดการพ่ึงพาการดูแลสุขภาพตนเอง ไมสามารถเขาถึงองค

ความรูท่ีชวยใหเขาใจปจจัยในการทําใหเกิดโรค เกิดภาระดานคาใชจายดานสุขภาพท่ีสูงข้ึนของ
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ประเทศ  สาเหตุท่ีทําใหองคความรูการแพทยแผนไทยไมได รับการยอมรับจากบุคลากร

สาธารณสุขสาขาอ่ืน มาจากการขาดความรูความเขาใจในองคความรูการแพทยสาขานี้ ขาด

แนวทางปฏิบัติการใหบริการ ขาดประสบการณในการรักษา (วรรณา ดําเนินสวัสด์ิ.และถาวร ลอ

กา 2561) รวมถึง องคความรูการแพทยแผนไทยยังขาดการจัดการใหมีการส่ือสารตอบุคลากร

สาธารณสุขใหเขาใจไดงาย แนวทางการแกปญหาท่ีสําคัญคือ 1) การกําหนดการใชระดับการ

จัดบริการท่ีเหมาะสมกับขนาดของสถานบริการ เพ่ือใหบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิสามา รถใช

ทักษะความรูในระดับพ้ืนฐานในการตรวจวินิจฉัยดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและจายยา

สมุนไพรในกลุมโรคท่ีเจ็บปวยเล็กนอยได 2) การจัดกระบวนการส่ือสารใหองคความรูเ กิดความ

ชัดเจน เกิดการเรียนรูไดงาย สามารถทดลองใชในการดูแลสุขภาพตนเองและนําไปใชใน การ

ปฏิบัติงานได (ประพจน เภตรากาศ และคณะ, 2559) 

 ในการเผยแพรองคความรูการแพทยแผนไทยสูประชาชนในพ้ืนท่ีผานระบบบริการปฐม

ภูมิจะทําใหเกิดการสืบทอดภูมิปญญาของประเทศไดอยางกวางขวาง เพ่ิมองคความรูในการดูแล

สุขภาพตนเอง นําไปสูการมีภาวะสุขภาพท่ีดี ลดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ แตยังมีความ

ไมชัดเจนถึงปจจัยท่ีเ ก่ียวของกับพฤติกรรมนําองคความรูไปใชในการใหบริการสุขภาพได 

การศึกษานี้ใชในการประเมินผลจากนโยบายการสงเสริมการแพทยแผนไทยเขาสูระบบบริการ

สุขภาพ ตอพฤติกรรมของบุคลากรสาธารณสุขดวยหลักฐานเชิงประจักษ และหาขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงพฤติกรรมการนําองคความรูการแพทยแผนไทยผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบัน

ในระบบบริการปฐมภูมิไดท่ัวประเทศ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือสํารวจและศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการนําองคความรู

การแพทยแผนไทยมาใหบริการสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

วิธีดําเนินการศึกษา (Method) 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยภาคตัดขวาง (Cross sectional Study) ประชากรคือ กลุม

บุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิท่ีทํางานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัยเฉลิมพระ

เกียรติ ศูนยสุขภาพชุมชน และศูนยบริการสาธารณสุข  ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีสามา รถ

วิเคราะหวินิจฉัยโรคตามองคความรูการแพทยแผนไทย แบงกลุมประชากรตามช้ันภูมิ (Stratified 

sampling) ตามอําเภอท่ีปฏิบัติงาน เลือกทุกอําเภอของจังหวัด (11 อําเภอ) กําหนดโควตา 
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(Quota sampling) ใหกับหนวยบริการปฐมภูมิ ตามขนาด ใหญ 3 คน กลาง 2 คน เล็ก 1 คน 

รวมท้ังหมด 118 หนวยบริการ ไดกลุมตัวอยาง 198 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 แบบสอบถามมีท้ังหมด  มีสวนตางๆ ดังนี้  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมลูท่ัวไปเก่ียว กับ

ลักษณะสวนบุคคล  แบบสอบถามสวนวัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยตัวแปรใช Likert 

scale (คะแนนอยูระหวาง 1-6)    ประกอบดวย ปจจัยการรับรูดานสุขภาพ มีหัวขอ การรับรู

ประโยชน การรับรูอุปสรรค ของการนําองคความรูการแพทยแผนไทยมาใช  ปจจัยการยอมรับ มี

หัวขอ การยอมรับแนวความคิดการแพทยแผนไทย และแบบสอบถามสวนวัดระดับพฤติกรรมใน

การนําความรูฯมาใช (คะแนนอยูระหวาง 1-11) ประกอบดวย การวิเคราะหวินิจฉัยโรคดวยองค

ความรูการแพทยแผนไทย  

 การวิเคราะหขอมูล  

 ขอมูลท่ัวไปใชสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอดวยความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เร่ิมตนจากวัดระดับความคิดเห็นของตัวแปรปจจัยแตละตัวและพฤติกรรมการนํา องค

ความรูฯมาใช จากนั้นจําแนกระดับความคิดเห็น ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวแปรปจจัยท่ีมีระดับ

นอยถึงปานกลาง และ ระดับมาก กลุมพฤติกรรมฯ  ท่ีมีระดับนอยถึงปานกลาง และ ระดับมาก

ถึงมากท่ีสุด ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสถิติไคสแควร นําเสนอความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติดวยคา p-value และเลือกเฉพาะตัวแปรท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p-value <0.05) หาขนาดความสัมพันธ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย คือสถิติ

ถดถอยโลจิสติก Binary Logistic  Regression นําเสนอดวย คา odd ratio   95% Confidence 

interval และ p-value 

 แบบสอบถามได รับการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม จากอาจารยท่ีปรึกษาและ

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน แตละขอคําถามทุกขอมีคา IOC อยูในชวง 0.67-1.00  ซ่ึงถือวาเนื้อหาสาระมี

ความถูกตอง มาตรวัดมีความเหมาะสม ผานการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจ าก

โรงพยาบาลพุทธโสธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรียบรอย คํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 20 ฉบับ วิเคราะหคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’ s Alpha Coefficient) มีคาระดับความคงท่ี 0.956   

 แบบสอบถามสงผานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแตละแหง ใหกระจายแบบสอบถามไป

ยังหนวยบริการปฐมภูมิในสังกัด บุคลากรในหนวยงานเปนผูสุมผูตอบแบบสอบถามเอง และสง

เอกสารคืนกลับมาแยกแบบสอบถามกับหนังสือยินยอมตนใหออกจากกันท่ีสาธารณสุขอําเ ภอ  
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เพ่ือปองกันการเช่ือมโยงขอมูล  กอนท่ีจะคืนแบบสอบถามท้ังหมดใหกับผู วิจัย เก็บขอมูลต้ังแต

วันท่ี 1 – 31 ตุลาคม 2563  แบบสอบถามท่ีมีขอมูลสมบูรณตรงตามเกณฑท่ีกําหนดท่ีไ ด รับมี

จํานวน 191 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96  

ผลการศึกษา (Results) และ การอภิปรายผล (Discussion) 

 ปจจัยท่ีเก่ียวของและความสัมพันธของปจจัยกับพฤติกรรมการนําองคความรูการแพทย

แผนไทยมาใหบริการมีดังนี้ 

 อายุ 

 เมื่อใหปจจัยอ่ืนๆ มีคาเทาเทียมกัน บุคลากรในชวงอายุ 20 – 29 ป จะมีความสัมพันธ

และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการนําองคความรูฯมาใช 3.27 เทา (95%CI=1.24-8.65) เมื่อเทียบ

กับกลุมอายุ 50 – 60 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  อาจถือไดวาบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ กลุม

อายุ 20-29 ป กลุมนี้พรอมท่ีจะเรียนรูและทดลองในองคความรูการแพทยแผนไทยมากกวากลุม

อายุ 50-60 ป การรับรูประโยชนขององคความรูผานส่ือ ผานขอมูลขาวสารตางๆ รวมท้ังการมี

ประสบการณในดานการแพทยแผนไทยผานการเรียนรู ทดลอง สังเกต ท้ังดวยตนเอง และกับ

ผูอ่ืน มาเปนเวลานานมากพอท่ีจะประเมินขอดีขอเสียได จึงจะตัดสินใจนําองคความรูการแพทย

แผนไทยปฏิบัติดวยตนเองและอาจเกิดเปนพฤติกรรมการนํามาใหบริการสุขภาพ เชนเดียวกันกับ

การแพทยแผนไทยท่ีมีอายุยืนยาวมาหลายรอยป เปนการแพทยท่ีศึกษาประสิทธิภาพการรั กษา

จากการสังเกตผลการรักษาเปนหลัก แลวเก็บเปนประสบการณเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 ตําแหนงงาน 

 ตําแหนงในงานบริการปฐมภูมิท่ีไมไดจบทางดานการแพทยแผนไทยโดยตรง  ไดแก 

นักวิชาการสาธารณสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และพยาบาลวิชาชีพ เมื่อ

ใหปจจัยอ่ืนๆ มีคาเทาเทียมกัน จะมีการนําองคความรูการแพทยแผนไทยมาใชนอยกวาตําแหนง

แพทยแผนไทย รอยละ 90 (95%CI=52-98) ,  85 (95%CI=27-97) , 84 (95%CI=21-97)  

ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องมาจาก ตําแหนงการแพทยแผนไทยใน

หนวยบริการปฐมภูมิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการแพทยแผนไทยมาแลว ผานการฝกฝน

อบรมจนมีความเช่ียวชาญ มีความรูมีความเขาใจในองคความรูอยางดี แตจํานวนแพทยแผนไทย

ท่ีปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิ จ.ฉะเชิงเทรา มีเพียงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับบุคลากรสาธารณสุขปฐม

ภูมิท้ังหมด  ดังนั้น การแพรขยายองคความรูการแพทยแผนไทยไมควรจะจํากัดเฉพาะตําแหนง

การแพทยแผนไทยเพียงตําแหนงเดียว ควรสงเสริมใหตําแหนงงานอ่ืนๆ ไดรับการเรียนรู เขารับ

การฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน  เพ่ือเช่ือมองคความรูการแพทยแผนไทยกับการแพทยแผนปจจุบัน
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เขาดวยกันเชนเดียวกับการศึกษา Amy R. W. (Weinstein, Dolce et al. 2018) พบวาการนํา

องคความรูการแพทยด้ังเดิมลงสูบริการปฐมภูมิควรเตรียมบุคลากรท่ีหลากหลายสาขาอา ชีพใน

การเขารับการฝกอบรมความรู เพ่ิมพูนความสามารถทักษะ รวมท้ังการทํางานเปนทีมอยางมีพลัง 

ประกอบดวย พยาบาล เภสัชกร นักสาธารณสุข ซ่ึงจะชวยเพ่ิมทัศนคติท่ีดี ลดความขัดแยง ชวย

เสริมใหมีการส่ือสารองคความรูการแพทยด้ังเดิม รวมถึงการทํางานรวมกันอยางเขาใจ 

 การเคยฝกอบรมการแพทยแผนไทยมากอน 

 บุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ จ.ฉะเชิงเทรา ท่ีเคยฝกอบรมการแพทยแผนไทยมาก อน

เมื่อใหปจจัยอ่ืนๆ มีคาเทาเทียมกัน จะมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการนํา องค

ความรู ฯ มาใหบริการสุขภาพ   มากกวาคนท่ีไมเคยผานการฝกอบรม 3.70 เทา (95%CI=1.76-

7.52) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   เนื่องจากการฝกอบรมทําใหไดรับความรู ความเขาใจ จนเกิด

การรับรู การเรียนรู ฝกฝนทักษะอยางคลองแคลวจะกลายเปนพฤติกรรมการนําองคความรู

การแพทยแผนไทยมาใหบริการได จากขอมูลการสํารวจบุคลากรสวนใหญเคยไดรับการฝกอบรม

มาแลว แตยังพบปญหาแนวทางการปฏิบัติยังไมชัดเจนในการนําองคความรูฯมาใช โดยท่ีกลุม

บุคลากรสวนมากยอมรับประโยชนของการแพทยแผนไทย และคิดวาไมเปนอุปสรรคในการนํามา

ใหบริการมากนักรวมถึงประชาชนบางสวนมีความพึงพอใจในการใชยาสมุนไพร ควบคูกับการ

รักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน 

 การยอมรับประโยชนขององคความรูฯ 

 บุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ จ.ฉะเชิงเทรา รับรูประโยชนของการนําองคความรูฯ มา

ใหบริการสุขภาพ ระดับมาก มีความสัมพันธและมีอิทธิพลกับพฤติกรรมในการนําองคความรูฯมา

ใหบริการ นั่นคือ เมื่อใหปจจัยอ่ืนๆ มีคาเทาเทียมกัน บุคลากรท่ีรับรูประโยชนระดับมาก จะมี

พฤติกรรมการการองคความรูฯ มาใชมากกวาระดับการรับรูนอยลงไป 3.24 เทา (95%CI=1.63-

6.46) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจาก ในการใหบริการปฐมภูมิจะเนนการใหบริการใน

เชิงการปองกันโรค การสง เสริมการดูแลสุขภาพ ซ่ึงองคความรูการแพทยแผนไทยสามารถ

นํามาใชได  คาเฉล่ียการรับรู เทากับ 4.88 (x ̅=4.88, SD=0.12) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 

คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือความสามารถในการสังเกตผลไดของการแพทยแผนไทย เทากับ 5.29 

รองลงมาคือ การรับรูของคุณคาองคความรูการแพทยแผนไทย ท่ีใหความสําคัญท่ีตนเหตุการเกิด

โรค และการดูแลรักษาสามารถนําส่ิงท่ีอยูใกลตัวมาใช  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 5.21 นอยท่ีสุดคือ 

การับรูประโยชนเร่ืองกลไกการออกฤทธ์ิของยาสมุนไพร ท้ัง 2 ขอ  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.07 

และ 4.18 สอดคลองกับการศึกษาในประเทศมาเลเซียของ Anak K.J. (Johny, Cheah et al. 
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2017) ท่ีพบวาการแพทย ด้ังเดิมสามารถปองกันอาการขางเคียงของการเจ็บปวยได มีความ

ละเมียดละไม ละเอียดออนในการรักษาและปลอดภัย 

 การยอมรับอุปสรรคในการนําองคความรูฯมาใหบริการ 

 บุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ จ.ฉะเชิง เทรา รับรู อุปสรรคของการนําองคความรู

การแพทยแผนไทยมาใหบริการสุขภาพอยูในระดับปานกลาง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน

การนําองคความรูฯมาใหบริการ คาเฉล่ียการรับรูอุปสรรคเทากับ 3.90 (x ̅=3.90, SD=0.11) เมื่อ

พิจารณารายขอพบวารายขอพบวา คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ยาสมุนไพรถาใชไมถูกตอง ก็เ กิด

อันตรายตอสุขภาพเชนกัน เทากับ 4.88 รองลงมา คือ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชยา

สมุนไพรแตไมเห็นความชัดเจนในการปฏิบัติ คะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.39 ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอย

ท่ีสุดคือ การนําองคความรูการแพทยแผนไทยมาใชทําใหเพ่ิมภาระงานประจํา มีคะแนนเทากับ 

3.15 สอดคลอง กับ Uday N. Y.(Yadav, Lloyd et al., 2020)   อุปสรรคในการผสมผสาน

การแพทยคือ ขอจํากัดดานการติดตามความปลอดภัยของการแพทยด้ังเดิม และ ความจํากัดใน

ทักษะของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูม ิ

 การยอมรับแนวความคิดการแพทยแผนไทย  

 บุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ จ.ฉะเชิงเทรา ยอมรับแนวความคิดการแพทยแผนไทยอยู

ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการนําองคความรูการแพทย แผน

ไทยมาใหบริการสุขภาพ นั่นคือ เมื่อใหปจจัยอ่ืนๆ มีคาเทาเทียมกัน บุคลากรท่ียอมรับ

แนวความคิดการแพทยแผนไทยระดับมาก จะมีพฤติกรรมการนําองคความรูฯ มาใชมากกวา

ระดับนอยลงไป 3.09 เทา (95%CI=1.68-5.69) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ บุคลากรกลุมนี้จะ

เขาใจแนวทางวิธีในการคิด (Conceptual Philosophy) ขององคความรูการแพทยแผนไทย/ยา

สมุนไพร และสามารถนําไปใชในการใหบริการสุขภาพปฐมภูมิไดอยางคลองแคลว ท้ังการ

วิเคราะหหาสาเหตุโรค การวินิจฉัยการเจ็บปวย  การจายยาสมุนไพร การใหคําแนะนําการดูแล

สุขภาพ  คะแนนเฉล่ียการยอมรับเทากับ 4.70 (x ̅=4.70 , SD=0.18) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวาองคความรูฯ เก่ียวกับ ทฤษฎีธาตุ องคประกอบรางกาย  มีคะแนนเฉล่ียการยอมรับสูงท่ีสุด 

เทากับ 5.10 รองลงมาคือดานปจจัยท่ีเปนสาเหตุโรค และ ดานการทํางานของรางกาย เทากับ 

4.69 และ 4.13 สอดคลองกับ Deborah S. (Sharp, Lorenc et al., 2018) ศึกษาการแพทย

ผสมผสานในบริการปฐมภูมิ ส่ิงท่ีสําคัญในการพัฒนางานบริการมีประสิทธิภาพ และ ตนทุนตอ

ประสิทธิผลท่ีดีคือ การท่ีตองสามารถปรับใหเขาใจแนวคิดของการแพทยด้ังเดิมใหได แตปญหาท่ี
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พบในการนํามาใชคือ องคความรูการแพทย ด้ังเดิมยังขาดฉันทามติหรือขอสรุปท่ีชัดเจนในการ

นํามาปฏิบัติ 

 

ตาราง แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและตัวแปรปจจัยกับพฤติกรรมการนําองค

ความรูการแพทยแผนไทยมาใช (n=191) 

ลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการนําองค

ความรูการแพทยฯ มา

ใช 

คา p-

value 

เม่ือทดสอบ

ดวย 

ไคสแควร 

การหาขนาดความสมัพันธ ดวย 

Binary Logistic Regression 

 นอย-

ปาน

กลาง 

มาก-มาก

ที่สุด 

Odd 

ratio 

95% 

Confidence 

interval 

P-value 

เพศ   0.506    

  หญิง 37.2 49.2     

  ชาย 6.8 6.8     

อายุ*   0.038*    

  20-29 5.2 15.7  3.27 1.24-8.65 0.017* 

  30-39 15.7 14.1  0.92 0.41-2.70 0.835 

  40-49 12.6 16.2  1.42 0.62-3.26 0.402 

  50-60 10.5 9.9  1.00   

ตําแหนงงาน*   0.018*    

ผูอํานวยการรพ. 13.1 14.7  0.15 0.03-0.73 0.019* 

พยาบาลวิชาชพี 11.0 14.1  0.16 0.03-0.79 0.025* 

นักวิชาการ สธ. 13.1 9.9  0.10 0.02-0.48 0.004* 

เจาพนักงานสธ. 5.8 8.4  0.20 0.04-1.05 0.057 

แพทยแผนไทย            1.0 8.9  1.00   

เคยฝกอบรมการแพทยแผนไทยมากอน* 0.001*    

เคย 29.8 48.7  3.70 1.76-7.52 <0.001* 

ไมเคย 14.1 7.3  1.00   
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ลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการนําองค

ความรูการแพทยฯ มา

ใช 

คา p-

value 

เม่ือทดสอบ

ดวย 

ไคสแควร 

การหาขนาดความสมัพันธ ดวย 

Binary Logistic Regression 

 นอย-

ปาน

กลาง 

มาก-มาก

ที่สุด 

Odd 

ratio 

95% 

Confidence 

interval 

P-value 

ขนาดของหนวยบรกิาร 0.124 

   เล็ก 26.7 27.7     

   กลาง-ใหญ 17.3 28.3     

การรับรูประโยชนขององคความรูการแพทยแผนไทย*    0.001*    

  มาก 28.3 47.6  3.24 1.63-6.46 0.001* 

  นอย-ปานกลาง 15.7 8.4  1.00   

การรับรูอุปสรรคในการนําองคความรูการแพทย

แผนไทยมาใช 

0.258    

  มาก 8.4 11.0     

  นอย-ปานกลาง 35.6 45.0     

  มาก 21.5 41.9  3.09 1.68-5.69 <0.001* 

การยอมรับแนวความคิดขององคความรู

การแพทยแผนไทย* 

<0.001*    

  นอย-ปานกลาง 22.5 14.1  1.00   

 

ขอเสนอแนะ 

 1) การฝกอบรมความรูการแพทยแผนไทยในการใหบริการปฐมภูมิ ควรมีการจัด

ฝกอบรมในทุกสายอาชีพ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ แพทย พยาบาล 

นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร และ เจาพนักงานสาธารณสุข ควรเลือกชวงอายุ 20 -29 ป เปน

ลําดับแรก เนื่องจากเปนกลุม ท่ีมีความกลาท่ีจะเรียนรู ทดสอบประสิทธิภาพขององคความรู

การแพทยแผนไทยดวยตนเอง เพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณและประเมินผลทําใหเกิดการยอมรับได  

ซ่ึงจะเปนกําลังท่ีชวยในการแพรขยายการแพทยแผนไทยใหขยายวงกวางออกไป และเปนตัว

แทนท่ีจะแนะนําความรูสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ นาเช่ือถือ เนื่องจากเปนบุคลากร

สาธารณสุขท่ีใกลชิดในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ  
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 2) การจัดการฝกอบรมการแพทยแผนไทยสําหรับการใหบริการปฐมภูมิ ในเนื้อหา

ความรูการแพทยแผนไทยพ้ืนฐาน  ควรมีหัวขอวิธีการทําความเขาใจในองคความรูการแพทยแผน

ไทย (Conceptual Philosophy)  ซ่ึงจะชวยเพ่ิมพูนทักษะการวิเคราะหอยางเปนเหตุเ ปน ผล

ตามองคความรู ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดลึกซ้ีงมากข้ึน นําไปเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม 

ชวยในการประเมินผลประกอบการตัดสินใจยอมรับตอแนวความคิดการแพทยแผนไทย ผลท่ี

เกิดข้ึนจะชวยเพ่ิมทัศนคติท่ีดีตอการแพทยแผนไทย นําองคความรูไปใชในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ลดความขัดแยงกับความรูการแพทยแผนปจจุบัน  ชวยในการส่ือสารกันภายในหนวยงานบริการ

ใหมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

 3) การดําเนินงานตามนโยบายสงเสริมการแพทยแผนไทยเขาสูระบบบริการสุขภาพ 

ควรมีการจัดการฝกอบรมผสมผสานในหลักสูตรปริญญาตรีของบุคลากรสาธารณสุขต้ังแตระ ดับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคความรูของบรรพบุรุษ ทําใหเกิดการทํางานเปนทีม

รวมกันของสหสาขาวิชาชีพ นําไปใชในการดูแลสุขภาพตนเองและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 4) การปรับปรุงการใชภาษาในการแพทยแผนไทยใหมีความสอดคลอง กับการแพทย

แผนปจจุบันในการบําบัดรักษากลุมอาการเจ็บปวยพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดการเ ช่ือมโยงทาง องค

ความรูจะชวยใหบุคลากรสาธารณสุขนําองคความรูการแพทยแผนไทยไปใชไดงายข้ึน 

 5) องคความรูการแพทยแผนไทยกําลังเปนทางเลือกใหมของประชาชน แตบุคลากรใน

พ้ืนท่ียังขาดความรูความเขาใจ  ควรจัดทําเปนคลิปวีดีโอเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารใหความรู  

โดยเฉพาะความรูในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยใชสมุนไพรหรือตามวิถีการดําเนินชีวิตในแตละ

พ้ืนท่ี ซ่ึงจะนําไปใชในการใหคําแนะนําในการใหบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
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