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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยแห่งความสาเร็จที่มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
โดยศึกษาจากประชากร 240 คน ทาการสุ่มอย่างเป็ นระบบได้ตวั อย่าง 136 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติอนุมาน พบว่า ระดับปัจจัยแห่งความสาเร็จ และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.95(S.D. = 0.51) และ 3.98(S.D. = 0.54) ตามลาดับ พบว่าทั้ง 4 ตัวแปรคือด้านการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและ
ภาพลักษณ์ ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความเชื่ อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ และด้านพื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมี
ความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม มีผลและสามารถร่ วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 59.3 ข้อเสนอแนะคือหน่ วยงานบังคับบัญชา
ควรส่งเสริ มสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ดูแลสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน

ABSTRACT
This cross-sectional descriptive research aimed to study personal characteristics and key success factors affecting the
performance of service through thai traditional medicine of public health personnel at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen
province, Thailand. The populations were 240 personnel and 136 samples were selected by systematic random sampling, collected data by
questionnaires. Descriptive and inferential statistics used to distribute data. The result showed that the level of key success factors and the
level of the performance of service through thai traditional medicine, the overall was at a high level with average of 3.95 (S.D. = 0.51) and
3.98(S.D. = 0.54) respectively. Four variables include the key success factors; the improving quality of medical treatment and image,
personal characteristics; working time, key success factors; the connection with health networks and voluntary area and community are
enthusiastic about participation affecting and could predict the performance of service through Thai traditional medicine at 59.3 percentage.
Suggestions were the supervisory unit should encourage and support the use available resources locally to health care according to lifestyle.
คาสาคัญ: คุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยแห่งความสาเร็จ การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย
Keywords : Personal characteristics, Key success factors, The performance of service through thai traditional medicine
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บทนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ข (พ.ศ.2559-2579) ด้านบริ การเป็ นเลิศ (Service excellence) ได้
กาหนดให้มีการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ (Service plan) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้นเป็ นสาขา
ที่ 12 [1] รัฐบาลได้กาหนดให้ยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุ ข ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน ให้ระบบหลักประกัน
สุ ขภาพ ครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน เชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบหลักประกันสุ ขภาพ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิผลในการ
บริ หารจัดการการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ ที่เน้นการป้ องกันโรคและสร้างกลไกการจัดการสุ ขภาพในระดับเขต
แทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง [2] มีการสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนทั้งด้าน
การรั ก ษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ข ภาพและการฟื้ นฟู สุข ภาพ รวมถึ งการส่ งเสริ มให้ มีก ารใช้ยาอย่ างสมเหตุสมผล
(Rational Drug Use) และได้น ามาก าหนดเป็ นนโยบายระดับ จังหวัดเพื่ อ ปฏิ บัติใ นสถานบริ ก ารทุ ก ระดับ รวมถึ ง
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลโดยบรรจุอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพสถานบริ การตามมาตรฐาน
ลดความแออัดและจัดระบบบริ การในเครื อข่ายแบบไร้รอยต่อ เป้ าประสงค์ที่ 5 สถานบริ การสุ ขภาพมีศกั ยภาพในการ
ให้ บ ริ ก ารตามมาตรฐาน Service plan ของกระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดเป็ นตัวชี้ ว ัดคื อ ระดับความสาเร็ จของการ
จัดบริ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [3] เพื่อเป็ นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานแพทย์แผนไทย
ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยโดยหลัก การแล้วผูท้ ี่ มีบ ทบาทสาคัญคือ แพทย์แผนไทย จะต้อง
จัดบริ การตามมาตรฐาน การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย การปรุ งยาเฉพาะรายและการทับหม้อเกลือเพื่ อฟื้ นฟู
สภาพมารดาหลังคลอด เป็ นต้น ซึ่งเป็ นบทบาทที่สามารถทาได้เฉพาะแพทย์แผนไทย แต่เนื่องจากอัตรากาลังแพทย์แผน
ไทยไม่เพียงพอ จึงได้มีการฝึ กอบรมด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถในการตรวจ สั่งการรักษา การจ่ายยาสมุนไพรและให้คาแนะนาด้านการแพทย์แ ผน
ไทย ตามมาตรฐานงานบริ การการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล โดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้กาหนดแนวทางการจัดบริ การการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริ มและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) ซึ่งเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริ การที่ได้มาตรฐานปลอดภัย และมีคุณภาพ ประกอบด้วย 1) ด้านสถานที่และ
อุปกรณ์ 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการปฏิบตั ิงาน 4) ด้านการควบคุมคุณภาพ และ 5) ด้านการจัดบริ การ [4]
การที่จะปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทยเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จะต้องอาศัยปัจจัย
ภายในที่สาคัญ คือคุณลักษณะส่ วนบุคคล เพราะการที่จะปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยต้องอาศัยบุคคลที่มีความ
สนใจศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทยและมองเห็น ความสาคัญว่ าการแพทย์แผนไทยเป็ นศาสตร์ อีก แขนงหนึ่ งที่ จ ะ
สามารถช่วยในการดูแลสุ ขภาพได้โดยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สาคัญประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส
4) ระดับการศึกษา 5) ตาแหน่ ง 6) รายได้ 7) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ 8) การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการแพทย์แผน
ไทย[5] จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์ ระดับ ปานกลางกับการปฏิบัติงานของเจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล [6-8] การปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้า ที่สาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล นอกจากคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่ งเป็ นปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ทาให้การดาเนิน งาน
เป็ นไปด้วยความสะดวกราบรื่ นแล้ว จะต้องอาศัยปัจจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ซึ่งเป็ นปัจจัยที่
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รวมเอาทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกองค์การ นามาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ผูบ้ ริ หารทุกระดับ
ให้การสนับสนุ นและติดตาม 2) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีจัดทาแผนเพื่อพัฒนา 3) พื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมี
ความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม 4) การทาประชาคมเพื่อกระตุ้นให้เกิ ดความร่ ว มมือ 5) การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาลและภาพลักษณ์ และ 6) ความเชื่ อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ [9] จากการศึกษางานวิจัยพบว่า
ปัจจัยแห่งความสาเร็จมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล [10-12]
จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 26 อาเภอ มีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทั้งหมด 248 แห่ง มีแพทย์แผน
ไทยประจาอยู่ 8 แห่ง และแห่งที่ไม่มีแพทย์แผนไทยประจาอยู่ 240 แห่ง [13] สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่นได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการแพทย์แผนไทยจึงได้กาหนดนโยบายให้มีการดาเนิ นงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทุกแห่ งในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การดาเนิ นงานแพทย์แผนไทยมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจึงมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานแพทย์แผนไทย และทาให้เพิ่มภาระ
งานเดิมที่มีอยู่ จึงทาให้เกิดข้อจากัดในการปฏิบัติงานหลายด้าน ด้านบุคลากร ปั ญหาที่พบคือ ขาดผูท้ ี่ทาหน้าที่ตรวจ
วินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็ นบทบาทที่สามารถทาได้เฉพาะแพทย์แผนไทย เนื่องจากอัตรากาลังของแพทย์
แผนไทยไม่เพียงพอ เป็ นผลให้ประชาชนมีข้อจากัดในการรับการบริ การแพทย์แผนไทย จากความเป็ นมา ปั ญหาและ
จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคลและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในการปฏิบัติ งาน
แพทย์แผนไทยในจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งสามารถนาข้อมูลมาพิจารณาวางแผนการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย ผูว้ ิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การ
แพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการวิจยั จะทาให้
เห็นถึงการดาเนิ นงานแพทย์แผนไทยตามสภาพจริ งในปั จจุบัน นาไปสู่ ให้เกิดการพัฒนาระบบการทางานแพทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตาบล เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้รั บ การบริ ก ารที่ เ ป็ นมาตรฐานและมี คุ ณ ภาพ เป็ น
ประโยชน์กับบุคลากรและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และสนับสนุ นการดาเนิ นงาน
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลในจังหวัดขอนแก่นต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล ระดับปัจจัยแห่งความสาเร็จ และระดับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงาน
บริ การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่ วนบุคคลและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
บริ การการแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการคานวณหาจานวนขนาดตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขผูร้ ับผิดชอบงาน
แพทย์แผนไทย (ยกเว้นแพทย์แผนไทย) ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น จานวน 240 คน [13]
โดยใช้สูตรสาหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุ เชิ งเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
โคเฮน [14] คานวณได้จากสู ตรดังนี้

 (1 − RY2. A,B )

สู ตร

N =

เมื่อ

 = L −

RY2. A, B − RY2. A

+ w …………………………..(A)

1 / vL − 1 / v
(L − U ) ………….(B)
1 / v L − 1 / vU

เมื่อกาหนดให้
RY2. A, B คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิ ง พหุ สาหรั บ

Full Model ซึ่ งในการวิจัยในครั้ งนี้ ไ ด้น าค่ า
สัมประสิ ทธิ์ถดถอยของตัวแปรจากการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การการแพทย์แผน
ไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองคาย [15] ซึ่ งเป็ นลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันกับการ
วิจยั ครั้งนี้ ได้ค่า RY2. A.B ได้เท่ากับ 0.495
RY2. A. คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจเชิ ง พหุ ส าหรั บ Reduce Model ( RY2. A, B - RY2.B. ) ซึ่ ง ได้ค่ า
RY2. A. = 0.466
RY2.B. คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจเชิ งพหุ ที่เปลี่ยนแปลง(R2 Change) เมื่อไม่มีตัวแปรที่ต้องการ
ทดสอบ RY2.B. = 0.029

 คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตัวแปรอิสระและอานาจการทดสอบ

W คือ จานวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่ตอ้ งการทดสอบ (เซต A) = 0
u คือ จานวนตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการทดสอบ (เซต B) เท่ากับ 1 ตัวแปร
 คือ ค่าที่ได้จาก v = N –u-w-1
ในการคานวณขนาดตัวอย่างจะต้องเปิ ดตารางที่ 9.4.2 หน้า 452 - 455 [14] ประกอบการคานวณ โดยค่าที่
ปรากฏในตารางประกอบด้วยค่า u มี 120 ค่า v มี 4 ค่า ได้แก่ 20, 60, 120, และ  และค่า power มีค่าระหว่าง 0.25 - 0.99
จากนั้นหาค่า  ในสมการที่ (2) โดยแทนค่า v=120 ซึ่งเป็ นค่าที่จะทาให้ขนาดตัวอย่างเพียงพอที่สุด จากนั้นดูที่ u = 1,
power = 0.80 จะได้  = 7.8 แทนค่า  ในสมการที่ (1) จะได้ขนาดตัวอย่าง
สู ตร

N =

 (1 − RY2. A, B )
RY2. A, B − RY2. A

+w

แทนค่า N =

7.8(1-0.495)
+ 0 = 135.82
0.495-0.466

ผลจากการคานวณขนาดตัวอย่าง N = 135.82 ไปคานวณหาค่า V โดย V = N - u - w -1, V = 135.82-1-13-1 = 120.82
นาค่า V ที่คานวณได้ไปใส่ในสมการที่ (2) เพื่อหาค่า 
แทนค่า

 = 7.80 -

1/120 -1/120.82
(7.80 -7.80) =7.80
1/120 -1/ infinity

แล้วนาค่า  ไปแทนในสมการที่ (1) อีกครั้งเพื่อหาค่า N จะได้ 135.82 สรุ ปว่าได้ขนาดตัวอย่างจานวน 136 ตัวอย่าง
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จากนั้นนามาคานวณหาช่วงของการสุ่ม ซึ่งช่วงของการสุ่ม ได้มากกว่า 1.5 ใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็ นระบบ โดย
ได้ทาการสุ่ มอย่างเป็ นระบบ จานวน 3 รอบ จึงครบตามจานวน ในการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลเชิ งปริ มาณ โดย
เลือกบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แ ผนไทยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพ
ตาบล จังหวัดขอนแก่นได้ดีที่สุด โดยพิจารณาคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขผูร้ ับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย โดย
แบ่งเป็ น 4 โซน ได้แก่โซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ และโซนตะวันออก คัดเลือกตัวแทนมาโซนละ 3 คน ได้จานวน
ทั้งสิ้น 12 คน และเป็ นผูม้ ีความยินดีและให้ความร่ วมมือในการดาเนินงานวิจยั เป็ นอย่างดี

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
มีท้งั หมด 2 ชุด ชุดที่ 1 แบบชุดสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล มี 8 ข้อ ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยแห่ งความสาเร็จ มี 31 ข้อ ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย มี 40 ข้อ ซึ่งส่วนที่ 2 ถึง ส่วนที่ 3 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า Rating scale มีคาตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ [16] และ ส่ วนที่ 4 ปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้แสดงความคิดเห็นโดยเติมข้อความลงใน
ช่องว่างอย่างอิสระ ชุดที่ 2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม เป็ นแนวทางในการพูดคุยเป็ นกลุ่มเพื่อยืนยันข้อมู ลเชิงปริ มาณ
มี 2 ส่วน ส่ วนที่ 1 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ส่ วนที่ 2 การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เครื่ อ งมื อ ทั้ง 2 ชุ ด ผ่ า นตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้า นความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content validity) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พบว่าทุกข้อมีดชั นีความสอดคล้องมากกว่า0.50 จากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุ งและนาไปทดลอง
ใช้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตาบล จังหวัดนครราชสี มา ที่มีลกั ษณะการปฏิบัติงานที่
คล้ายคลึงกันและมีพื้นที่ใกล้เคียงกันในการทาวิจยั ในครั้งนี้ จานวน 30 คน หลังจากนั้นนาไปวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ภายในของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์รายข้อ (Item Total Correlation) หากข้อใดมีติดลบหรื อมีค่าน้อยกว่า 0.2 ต้อง
นามาปรับปรุ งแก้ไ ขและวิ เคราะห์ หาค่าความเที่ย ง (Reliability) ของชุดสอบถามตามลัก ษณะข้อก าหนดโดยหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป พบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ
0.95 การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย 0.97 และค่าความเที่ยงแบบสอบถามรวมเท่ากับ 0.97
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
การแปลผล ระดับปั จจัยแห่ งความสาเร็จ และระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น นามาจัดเป็ น 5 ระดับ [16] ซึ่งได้มีการ
แบ่งช่วงค่าเฉลี่ย ของสาเริ ง จันทรสุ วรรณ และสุ วรรณ บัวทวน [17] ดังนี้ ระดับมากที่สุด (4.50 - 5.00 คะแนน) ระดับ
มาก (3.50 - 4.49 คะแนน) ระดับปานกลาง (2.50 -3.49 คะแนน) ระดับน้อย (1.50 - 2.49 คะแนน) และระดับน้อยที่สุด
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(1.00 - 1.49 คะแนน) สาหรับเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) แบ่งตามเกณฑ์
ของ Elifson [18] มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 โดยแบ่งระดับได้ดงั นี้ r = ± 1 หมายถึง มีความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์, r = ± 0.71 ถึง
± 0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสู ง, r = ± 0.31 ถึง ± 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง, r = ± 0.01 ถึง
± 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่า และ r = 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ผู ้วิ จัย ดาเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยได้รั บ การอนุ มัติจ ริ ย ธรรมการวิ จัย จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เลขที่ HE612359 โดย
ดาเนิ นการเก็บข้อมูลระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 โดยขออนุ ญาตในการจัดทาวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น และสาธารณสุ ขอาเภอทุกแห่ ง ทั้ง 26 อาเภอ และส่งกลับแบบสอบถามเมื่อ
ตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นและส่งถึงผูว้ ิจยั เมื่อครบกาหนด

ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ขที่รับผิดชอบงานแพทย์ แผนไทยในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 81.6 มีช่วงอายุที่มีจานวนมากที่สุด มี 2 ช่วงอายุคือ
ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี และช่วงอายุ 41-50 ปี จานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 33.1 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 70.6 โดยส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ข้ ึน ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 94.1 ตาแหน่ งส่ วนใหญ่เป็ นเจ้า
พนักงานสาธารณสุ ข คิดเป็ นร้อยละ 42.6 มีรายได้ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.6 ส่ วน
ใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล 1-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 83.8 และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขผูร้ ับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพตาบลส่ วนใหญ่เคยได้รับ การ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย คิดเป็ นร้อยละ 59.6 และในจานวนที่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการแพทย์แผน
ไทย ส่วนใหญ่มีการ 1-2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 79.0
2. ระดับปัจจัยแห่ งความสาเร็ จ ของการปฏิบั ติง านตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์ แผนไทยของเจ้ า หน้ าที่
สาธารณสุ ขที่ในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ภาพรวมระดับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D.= 3.51) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านผูบ้ ริ หารทุกระดับให้การสนับสนุนและติดตาม มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด โดยมีระดับปัจจัยแห่งความสาเร็จอยู่ในระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย 4.10 (S.D.=0.60) รองลงมาคื อ ด้า นความเชื่ อ มโยงกัน ในเครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพ ซึ่ งมี ร ะดับ ปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็ จอยู่ใ นระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.00 (S.D.=0.66) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการทาประชาคมเพื่ อ
กระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ มีระดับปัจจัยแห่ งความสาเร็จอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.76 (S.D.=0.68) รองลงมาคือ ด้าน
พื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม ซึ่งอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.59)
3. ระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์ แผนไทยของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
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ภาพรวมระดั บ การปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานงานบริ ก ารแพทย์แ ผนไทยของเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 (S.D.= 0.54) หากพิจารณาราย
ข้อจะพบว่า ด้านการจัดบริ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 (S.D.= 0.59)
รองลงมาคือ ด้านการปฏิบตั ิงาน มีระดับการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 (S.D.= 0.64) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือด้าน สถานที่และอุปกรณ์ มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 (S.D.= 0.67) รองลงมาคือ
ด้านการควบคุมคุณภาพ มีระดับการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 (S.D.= 0.61)
4. คุณลักษณะส่ วนบุคคลและปัจจัยแห่ งความสาเร็ จที่มีความสั มพันธ์ กับการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานงาน
บริการแพทย์แผนไทยของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลด้า นระยะเวลาในการปฏิ บัติงานมี ค วามสั มพัน ธ์ ร ะดับ ต่ า กับ การปฏิ บัติงานตาม
มาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.297, p-value < 0.001) ดังตารางที่ 1 และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ มีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง กับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.700, p-value < 0.001) ดังตารางที่ 2
5. คุณลักษณะส่ วนบุคคลและปัจจัยแห่ งความสาเร็ จที่มีผลต่ อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์
แผนไทยของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ตัวแปรอิสระที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในสมการนั้นมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ามา
ในสมการเรี ยงตามลาดับคือ ปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและภาพลักษณ์ (p-value <
0.001) คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (p-value < 0.001) ปั จ จัย แห่ งความสาเร็ จ ด้านความ
เชื่ อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ (p-value = 0.002) และปั จจัยแห่ งความสาเร็จด้านพื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมี
ความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม (p-value = 0.031)
จากผลการศึกษา ได้สมการถดถอยพหุ คูณเชิ งเส้นตรงซึ่งเป็ นสมการทานายการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
บริ การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ในรู ปคะแนน
ดิบ คือ Y = 1.146 + (0.308) (ปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและภาพลักษณ์) + (0.022)
(ตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน) + (0.234) (ปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านความเชื่ อมโยงกัน
ในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ) + (0.135) (ปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านพืน้ ที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อร้นในการ
มีส่วนร่ วม) อธิ บายได้ว่าเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆ ให้คงที่แล้ว โดยตัวแปรอิสระตัวแรก คือ ปั จจัยแห่ งความสาเร็จด้าน
การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและภาพลักษณ์ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิบ
(B) = 0.308 อธิ บายได้ว่าถ้า คะแนนของตัวแปรด้านการพัฒนาคุณ ภาพการรักษาพยาบาลและภาพลักษณ์เ พิ่มขึ้น 1
หน่วย ทาให้คะแนนการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 0.308 หน่วย ตัวแปรอิสระตัวที่ 2
คือ คุณลักษณะส่ วนบุคคล ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบ
คะแนนดิบ (B) = 0.022 อธิ บายได้ว่าถ้า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 1 ปี จะทาให้คะแนนการปฏิบัติงานตาม
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มาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 0.022 หน่ วย ตัวแปรอิสระตัวที่ 3 คือ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านความ
เชื่อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิบ (B) = 0.234
อธิบายได้ว่าถ้าคะแนนของตัวแปรด้านความเชื่อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทาให้คะแนนการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 0.234 หน่วย ตัวแปรอิสระตัวที่ 4 คือ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ด้านพื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยใน
รู ปแบบคะแนนดิบ (B) = 0.135 อธิบายได้ว่าถ้าคะแนนของตัวแปรด้านพื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อ ร้น
ในการมีส่วนร่ วมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทาให้คะแนนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้น 0.135
หน่วย โดยมีค่าคงที่ของสมการทานายเท่ากับ 1.146 ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรมีผลและสามารถร่ วมกันพยากรณ์ การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 59.3 ดังตารางที่ 3
6. ปัญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยของเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
จากการรวบรวมข้อมูลปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากส่ วนของคาถามปลายเปิ ดของแบบสอบถาม
ทั้งหมด 136 ฉบับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทั้งหมด 48 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 35.3 โดยปั ญหาอุปสรรคส่ วนใหญ่ คือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย ด้าน
บุคลากร ข้ อเสนอแนะ คือ ควรจัดสรรงบประมาณการจ้างแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ควรมีการจัดสรร
ตาแหน่ งแพทย์แผนไทยเพิ่มเติม ควรจัดงบสนับสนุ นเพื่อส่ งบุคลากรเข้าอบรม และควรจัดทาแผนหรื อเปิ ดรับผูช้ ่วย
แพทย์แผนไทยในการให้บริ การนอกเวลา ปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุดคือ ด้านการควบคุมคุณภาพ ข้อเสนอแนะคือควรมี
แผนในการดาเนินงานที่ชัดเจนร่ วมกัน ในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ และในหน่ วยงาน ควรมีการออกนิเทศติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง ควรกาหนดตัวชี้วดั ที่ชดั เจน และผูร้ ับผิดชอบงานใน รพ.สต. มีการศึกษารายละเอียดของงานให้มากขึ้น

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา ซึ่งใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย ได้แก่ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและ
ภาพลักษณ์ คุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านความเชื่ อมโ ยงกันใน
เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ และปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านพื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม
โดยตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว มีผลและสามารถร่ วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 59.3 ซึ่ งด้านการพัฒนา
คุณภาพการรักษาพยาบาลและภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญในการปฏิบตั ิงานในหน่วยบริ การปฐมภูมิ เพราะหน่วยบริ การ
จะต้องรักษามาตรฐานในการให้บริ การ จึงทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่เหมาะสม ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ และเกิดความ
ประทับใจซึ่ งผลการวิจยั ในครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีผูศ้ ึกษาไว้แล้ว พบว่า การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
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และภาพลักษณ์มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่สาธารณสุ ข [10-11, 19] ในการที่มีบุคคลมีระยะเวลาในการทางาน
เป็ นเวลานาน ย่อมทาให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ ความรู ้ความชานาญในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานที่ปฏิบัติ บรรลุ
เป้ าหมายได้อย่างราบรื่ น ตอบสนองต่อความคาดหวัง เกิดความไว้วางใจในการเข้ารับบริ การ ซึ่ งผลการวิจัย ในครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีผูศ้ ึกษาไว้ คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
[20] ส่ วนด้านความเชื่ อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ถือว่าเป็ นปัจจัยสาคัญอีกประการมีส่วนทาเกิดความสาเร็จ
ของการปฏิบตั ิงานด้วยเช่นกัน หน่วยบริ การปฐมภูมิมีขอ้ จากัดในการรักษาพยาบาล จึงจาเป็ นต้องมีโรงพยาบาลแม่ ข่าย
ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ นในด้านต่างๆ และรับส่ งต่อจากหน่ วยบริ การปฐมภูมิ อีกทั้งต้องมีการเชื่ อมโยง
ระหว่างหน่ วยบริ การระดับเดียวกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องในการให้บริ การ ซึ่ งผลการวิ จัยในครั้งนี้ สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยที่มีผูศ้ ึกษาไว้แล้ว พบว่า ความเชื่ อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุ ข [10-12] นอกจากนี้ แล้วด้านพื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม ถือเป็ นอีก
หนึ่งปั จจัยสาคัญในการปฏิบตั ิงาน เพราะการที่คนในชุมชนเห็นความสาคัญ และกระตือรื อร้นในการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง และเห็นความสาคัญในการพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพทาให้เกิดความราบรื่ นในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งผลการวิจยั ในครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว พบว่า พื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วมมีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข [21] โดยสิ่ งที่คน้ พบคือ ผลการวิจยั ตัวแปรที่มีผลทั้ง 4 ตัวแปร นอกจากนั้นยัง
พบว่ า การให้ ชุ ม ชนและและเครื อข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานท าให้ ง านมี โ อกาสประสบความส าเร็ จ มี
ประสิ ทธิภาพและมีความยัง่ ยืน จุดเด่นของงานวิจยั นี้คือ ระเบียบวิธีวิจยั ตั้งแต่การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง
มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือเป็ นต้น และเป็ นการศึกษาที่ส่งเสริ มการดาเนินงานแพทย์แผนไทยซึ่ งเป็ นศาสตร์
ของชาติ ท่ามกลางความไม่พร้อ มในหลายๆด้าน และผลการศึกษาที่ประยุกต์ใช้ใ ห้สอดคล้องกับ บริ บทการทางาน
ข้อจากัดของงานวิจยั คือ ระยะเวลาในการศึกษาที่จากัด ผลการศึกษาจึงสามารถอธิบายการปฏิบตั ิงานช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. หน่วยงานบังคับบัญชา ควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและภาพลักษณ์
ด้วยการใช้ทรัพยากรหรื อภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ในการดูแลสุ ขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุ มชน
เพื่อให้ชุมชนเห็นความสาคัญของทรัพยากรที่ตนมีอยู่
2. หน่ ว ยงานบัง คับ บัญ ชา ควรส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาลและ
ภาพลักษณ์ ด้านการใช้สมุนไพรที่มีในชุมชน มาใช้ในการดูแลสุ ขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่ วมและเกิด
การพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพให้มากยิ่งขึ้น
3. หน่วยงานบังคับบัญชา ควรให้ความสาคัญในเรื่ องของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นการบริ หารเวลา
และสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
4. หน่ วยงานบังคับบัญชา และโรงพยาบาลแม่ข่าย ควรให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการบริ หารที่มีความ
จ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นในการรั ก ษาหรื อ ฟื้ นฟู ส ภาพ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านแพทย์แ ผนไทยส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย และมี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพงานแพทย์แผนไทย
2. ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมของเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพในการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานแพทย์แผนไทย
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ตารางที่ 1

สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานงาน
บริ การแพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น

คุณลักษณะส่ วนบุคคล

เพศ (หญิง)
อายุ
สถานภาพสมรส(สมรส)
ระดับการศึกษา(ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า)
ตาแหน่ง (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
รายได้
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ได้รับการฝึ กอบรม (เคย)

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยของเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สัน (r)
0.037
0.159
0.033

p-value

ระดับความสั มพันธ์

0.672
0.065
0.700

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์

0.017
-0.150
0.138
0.297
0.069

0.848
0.863
0.109
<0.001
0.423

ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์
ต่า
ไม่มีความสัมพันธ์
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ตารางที่ 2 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันระหว่างปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
บริ การ แพทย์แผนไทยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการแพทย์แผน
ไทยของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์
pสหสัมพันธ์ ของ value สหสัมพันธ์ ของเพียร์
เพียร์ สัน (r)
สัน (r)

ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จ

ผูบ้ ริ หารทุกระดับให้การสนับสนุนและติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนา
พื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความกระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม

0.521
0.544
0.514

<0.001
<0.001
<0.001

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การทาประชาคมเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือ
การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และภาพลักษณ์

0.489
0.703

<0.001
<0.001

ปานกลาง
ปานกลาง

ความเชื่อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ
รวม

0.660
0.700

<0.001
<0.001

ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 3 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริ การแพทย์แผนไทย
ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ตัวแปร
B
Beta
T
R
R2
R 2 Change
p-value
1. การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

0.308

0.368

3.718

<0.001

0.703

0.495

-

และภาพลักษณ์
2. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

0.022

0.233

4.149

<0.001

0.739

0.546

0.051

0.234

0.286

3.114

0.002

0.760

0.578

0.032

0.135

0.148

2.176

0.031

0.770

0.593

0.015

3. ความเชื่อมโยงกันในเครื อข่ายบริ การ
สุ ขภาพ
4. พื้นที่ที่สมัครใจและชุมชนมีความ

กระตือรื อร้นในการมีส่วนร่ วม
ค่าคงที่ = 1.146, F = 47.682, p-value < 0.001, R = 0.770, R2 = 0.593, R 2adj = 0.580

