
 

ความรู และความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีตอ 

การรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน 
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บทคัดยอ 

การรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนเปนอีกศาสตรหนึ่งท่ีไดรับการยอบรับในปจจุบัน ดัง

เห็นไดจากมีสถานบริการดานการแพทยแผนจีนเปดใหบริการมากข้ึน อยางไรก็ตามจํานวนประชาชน

ท่ีใชบริการโดยภาพรวมยังไมสูงมากนัก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู ความเขาใจของ

ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของประชาชนตอ

แนวทางการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน โดยการสอบถามจากกลุม

ตัวอยางประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีมีคา

ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.85 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน, t-test (Independent Samples) และ One-Way ANOVA  

ผลการศึกษาพบวา 

1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 50 ปข้ึนไป ไมไดเรียนหนังสือ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรหรือทํานา มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท และใชสิทธิ์ ในการ

รักษาพยาบาลในสวนของประกันสังคมมากท่ีสุด 

2. ความรูและความเขาใจของประชาชนท่ีมีผลตอการรักษาโรคดวยการแพทยแผนจีน โดย

ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X  = 2.38) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนสวนใหญ มีความรู

และความเขาใจ เก่ียวกับวิธีการรักษาดวยวิธีการนวดกดจุดตามเสนลมปราน การครอบแกว การใชยา

สมุนไพรจีน และการฝงเข็มตามจุดเสนลมปราณ ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของประชาชนตอการรักษาโรคดวยการแพทยแผน

จีน พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ รายได และสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตางกัน มีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับแนวทางการรักษาตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1-4 อาจารยประจํา, วิทยาลัยนครราชสีมา 
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คําสําคัญ: การแพทยแผนจีน  แพทยทางเลือก  ความรู  ความเขาใจ 

 

Abstract 

Traditional Chinese Medicine (TCM) is an acknowledgeable choice for medicinal 

treatment. Many of TCM service station has been promoting. However, there are few 

number of people who used to be treated. This work aimed to study knowledge and 

understanding of people in Amphoe Mueang district, Nakhon Ratchasima Province and 

to compare those factors toward treatments of alternative medicine; Case study of 

TCM. The sample group used in the research is people in Amphoe Mueang district, 

Nakhon Ratchasima Province, total 400 persons by using questionnaire data analysis, 

namely percentage, mean and standard deviation. Statistics used in conducting 

hypothesis test independent sample (t-test) and One-Way ANOVA 

The result of the research showed that; 

1. The most respondents are female, aged >50 years, uneducated, having 

occupation: farmer or agriculture, income: 10,001-20,000 Baht, right to medical care: 

Social Security. 

2. Overview of the knowledge and understanding on treatments of alternative 

medicine were low level ( X  = 2.38) . Focusing on individual terms showed that most 

respondents have knowledge and understanding in treatments with Acupressure, 

Cupping, Chinese herbal medicine and acupuncture, respectively. 

3. With regard to the comparison of the knowledge and understanding toward 

treatments of alternative medicine, classified by personal factors, it was found that 

people with different levels of age, income and right to medical care was difference in 

statistically significant at the .01 level 

 

Keywords: Traditional Chinese Medicine, Alternative medicine, Knowledge, Attitudes   

 

บทนํา 

ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา การแพทยทางเลือก (Alternative medicines) เริ่มเปนท่ีนิยม

มากข้ึนในสังคมไทย เนื่องจากสถานะสุขภาพและแบบแผนการเจ็บปวยท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอจํากัด

ของระบบการแพทยแผนปจจุบันท่ีเนนการดูแลแบบแยกสวนและลดสวน (Atomistic and reductive 

medicine) ทําใหไมสามารถแกไขปญหาสุขภาพของประชาชนท่ีมีความสลับซับซอนโดยเฉพาะ      
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ในผูปวยกลุมโรคเรื้อรังได และใชยาซ่ึงเปนสารเคมีสังเคราะหในการแทรกแซงกลไกในการเยียวยา

รางกายมากเกินไป การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีสวนในการบริการดวยระบบธุรกิจแบบ

แสวงหาผลกําไรทําใหไมสามารถเปนท่ีพึงของประชาชนผูเจ็บปวยและทุกขยากได (บุญใจ สิ่มศิลา, 

2551) เปนผลใหประชาชนยอมรับการแพทยทางเลือกเขามาเปนสวนหนึ่งของทางเลือกการดูแล

สุขภาพตนเอง และเปนทางเลือกท่ีมีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง เม่ือผูคนเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ

ของการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดี และแสวงหาหนทางสูการมีสุขภาพดีข้ึน การบําบัดเสริมจึงเริ่ม

ไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึนเริ่มตั้งแตการใชยา เชน การบําบัดโดยยาสมุนไพร จนถึงวิธีการทาง

กายภาพบําบัด เชน การนวดและการกระตุนกลามเนื้อ แมวาบําบัดโรคหลายๆ แบบ เชน การทางเข็ม 

อายุรเวท รวมท้ังไทจี๋ฉวนและโยคะจะถือกําเนิดมาจากโลกตะวันออกก็ตาม (ปณรสี สูศิริรัตน, 

online)  

การแพทยแผนจีน ถือเปนหนึ่งในการแพทยทางเลือกท่ีสําคัญและเปนท่ีนิยมในเมืองไทย 

เนื่องจากปจจุบันการแพทยแผนตะวันตก (Western Medicine) ซ่ึงเปนการแพทยแผนหลักใน

ประเทศไทยไมสามารถแกไขปญหาสุขภาพอนามัยหรือความเจ็บปวยของประชาชนไดท้ังหมด ดังนั้น

ประชาชนจึงไดหันมาพ่ึงพาการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ เชน การแพทยแผนไทย การแพทยแผนจีน 

ควบคูไปกับการแพทยแผนตะวันตกดวย โดยท่ีการรักษาดวยการแพทยแผนจีน เนนการมองสุขภาพ

แบบองครวม (Concept of Holism) และการพิจารณาถึงความแตกตางในลักษณะเฉพาะของโรค 

ลักษณะของคนและการรักษา (syndrome differentiation and treatment) รวมท้ังสุขภาพมี

ความสัมพันธกับวัฒนธรรมมาก การรักษาดวยการแพทยแผนจีนท่ีนิยมนํามาใชในประเทศไทย คือ 

การฝงเข็ม เพ่ือบําบัดโรค โดยเฉพาะโรคในระบบประสาทและโรคอ่ืน ๆ นอกจากนั้น สามารถให

อาหารหรือสมุนไพรเพ่ือใชในการบําบัด ใชการนวดแบบแผนจีนเพ่ือบําบัดอาการปวดและการผอน

คลายกลามเนื้อ การเคลื่อนไหวเดินพลังลมปรานดวยเทศนิควูซู (Wushu) เพ่ือสงเสริมสุขภาพและ

บําบัดโรค หลักการสําคัญท่ีสุดของการแพทยแผนจีน คือ หลักการสรางสมดุลของพลังตาง ๆ ใน

รางกาย (พัชนา  เฮงบริบูรณพงศ  ใจดี และคณะ, 2556)  

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชนใน

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทย

แผนจีน เพ่ือสะทอนขอมูลเบื้องตนในการสรางความรู ความเขาใจในการรักษาโรคดวยแพทย

ทางเลือกตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผล

ตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน  
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2.  เพ่ือเปรียบเทียบความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ท่ีมีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ท่ีจําแนกตามปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีเพศตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน 

 2. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีอายุตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน 

3. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูและ 

ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน 

4. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีอาชีพตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน 

5. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีรายไดตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน 

6. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีสิทธิ์ในการรักษาตางกัน มีความรูและ 

ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได 

-สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล 

 

ความรูและ ความเขาใจของประชาชนใน

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีตอการ

รักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษา

การแพทยแผนจีน 

1.ความรู  ความเขาใจเ ก่ียวกับวิธีการรักษา

ทางการแพทยแผนจีน 

2.ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการรักษาโรคดวย

การรักษาทางการแพทยแผนจีน 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ตํารา 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับความรูและ ความเขาใจทางดานการแพทย

ทางเลือก 

2. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมี 

ประชากรท้ังหมด 455,099 คน (ขอมูลป 2558) 

3. ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสิทธิ์

ในการรักษา ของประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

ตัวแปรตาม คือ ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมี

ตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก ประกอบดวย 1.ความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษา

ทางการแพทยแผนจีน และ 2.ความรูและความเขาใจ เก่ียวกับการรักษาโรคดวยการรักษาทาง

การแพทยแผนจีน 

4. ขอบเขตดานเวลา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2559 ถึง เดือนธันวาคม 

2559 รวมระยะเวลา 11 เดือน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการเก็บขอมูลดวยการแจก

แบบสอบถามใหกับประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 ประชากรและตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยคิด

คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง (Simple Size) โดยวิธีการคํานวณ Toro Yamane (Yamane, 1973: 

727) ซ่ึงไดกําหนดความเชื่อม่ัน 95% คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 ไดจํานวน 400 คน ดวยการ

สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

 เครื่องมือ 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูล

และนําเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ประกอบดวย 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรของผูใชบริการประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัด

นครราชสีมาเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา  
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 ตอนท่ี 2 ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผล

ตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก จํานวน 2 ดาน รวม ท้ังสิ้น 19 ขอ เปนคําถามมาตรสวนประเมิน

คา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

  5 คะแนนกําหนดใหระดับมากท่ีสุด 

  4 คะแนนกําหนดใหระดับมาก 

  3 คะแนนกําหนดใหระดับปานกลาง 

  2 คะแนนกําหนดใหระดับนอย 

  1 คะแนนกําหนดใหระดับนอยท่ีสุด 

 ระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของอันตรภาคชั้น (Best. 1981: 125) จากนั้นนํามา

เทียบกับเกณฑคาคะแนน โดยกําหนดความหมายดังนี้ 

  คาคะแนน  4.21 - 5.00  หมายถึง 8 มีความเขาใจระดับมากท่ีสุด 

  คาคะแนน  3.41 - 4.20  หมายถึง มีความเขาใจระดับมาก 

  คาคะแนน  2.61 - 3.40  หมายถึง มีความเขาใจระดับปานกลาง 

  คาคะแนน  1.81 - 2.60  หมายถึง มีความเขาใจระดับนอย 

  คาคะแนน  1.00 - 1.80  หมายถึง ไมไมความเขาใจ 

 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ  

 2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี้  

 1) การหาความเท่ียง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามฉบับราง เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 5 คน เพ่ือทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)   

 2) การหาความเชื่อถือได (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดลองใช (Try-out) ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือหา

ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหหาความเชื่อถือได

ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha ไดคาความเชื่อถือได

ของตัวแปรอยูระหวาง 0.75 – 0.90 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธี 

หาคารอยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

2.  ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผลตอการ

รักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ

คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. สถิติท่ีใชในการการทดสอบสมมติฐาน และ One-Way ANOVA 
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ผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.2 จํานวน 210 คน เปน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 47.5 จํานวน 190 คน มีอายุ50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 29.0จํานวน 116 คน 

รองลงมามีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 26.0 จํานวน 104 คน นอกจากนี้ยังพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามไมไดเรียนหนังสือ มากท่ีสุดคิดเปนรอย 27.3 จํานวน 109 คน รองลงมา มีการศึกษา   

ในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 24.0 จํานวน 96 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือทํานา คิด

เปนรอยละ 24.2 จํานวน 97 คน รองลงมาคือพอบานหรือแมบาน คิดเปนรอยละ 22.8 จํานวน      

91 คน มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.8 จํานวน 131 คน 

รองลงมาคือมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.2 จํานวน 121 คน และใชสิทธิ์ในการ

รักษาพยาบาลในสวนของประกันสังคมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.2 จํานวน 121 คน รองลงมาเปน

การใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา คิดเปนรอยละ 23.5 จํานวน 94 คน 

2. ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผลตอการ

รักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ดานความรูและความเขาใจเก่ียวกับ

วิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน จากการวิเคราะห พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูและ

ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X  = 2.38)  

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ประชาชนสวนใหญ มีความรูและความเขาใจ เก่ียวกับวิธีการรักษาทาง  

การแพทยแผนจีนดวยวิธีการรักษาโดยการใชนวดกดจุดตามเสนลมปราน ( X  = 2.48) รองลงมาคือ 

ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนดวยวิธีการรักษาโดยการครอบแกว                  

( X  = 2.46)  การรักษาโดยการใชยาสมุนไพรจีน ( X  = 2.37) และการรักษาโดยการใชการฝงเข็มตาม

จุดเสนลมปราณ ( X  = 2.19) 

3. ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีผลตอการ

รักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ดานความรูและความเขาใจ เก่ียวกับการ

รักษาโรคดวยการรักษาทางการแพทยแผนจีน จากการวิเคราะห พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับการรักษาโรคดวยการรักษาทางการแพทยแผนจีน โดยภาพรวม    

อยูในระดับนอย  (X  = 2.39) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ประชาชนสวนใหญ มีความรูและความเขาใจ 

เก่ียวกับการรักษาโรคดวยการรักษาทางการแพทยจีน โดยรักษาอากาปวดเม่ือยตามรางกาย        

ดวยการกดจุดตามเสน ( X  = 2.56) รองลงมาคือ มีความรูและความเขาใจ เก่ียวกับการรักษาโรค   

ดวยการรักษาทางการแพทยจีน โดยรักษาอาการปวดเม่ือยตามรางกายดวยการครอบแกว                

( X  = 2.45) และ โดยการรักษาอาการปวดทองประจําเดือนดวยการใชยาสมุนไพร 
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4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและ ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมาท่ีมีเพศตางกัน มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน      

ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

5. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและ ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมาท่ีมีอายุตางกัน มีความรูและ ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน     

ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ยกเวนวิธีการรักษาโดยการฝงเข็มตามจุดเสน

ลมปราน 

6. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมาท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทย

แผนจีนไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

7. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและ ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมาท่ีมีอาชีพตางกัน มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน    

ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

8. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมาท่ีมีรายไดตางกัน มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน

แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เก่ียวกับวิธีการรักษาโดยการฝงเข็มตามจุดเสน

ลมปราน และ การรักษาโยวิธีการคลอบแกว 

9. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมาท่ีมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตางกัน มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษา

ทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เก่ียวกับวิธีการรักษาโดยการใช

ยาสมุนไพรจีน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของการศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ท่ีมีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีนดานความรูและความเขาใจ

เก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน และดานความรูและความเขาใจ เก่ียวกับการรักษาโรค

ดวยการรักษาทางการแพทยแผนจีน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาประชาชน

สวนใหญไดรับรูขอมูลการแพทยทางเลือก ดวยวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนไมกวางขวาง 

สอดคลองกับ ปทิตตา  จารุวรรณชัย และคณะ (2558) พบวา ผูใชการแพทยทางเลือกสวนมาก รับรู

ขอมูลจากคนในครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน และสอดคลองกับ Kotler (2012) พบวา ปจจัยทางจิตวิทยา  

มีผลตอพฤติกรรมการบริการบริโภค ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ และ

แนวคิดของตนเอง ในสวนของข้ันตอนการคนหาขอมูลขาวสาร เม่ือถูกกระตุน จะเกิดการหาขอมูลซ่ึง
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สามารถหาไดจาก 4 กลุม ไดแก แหลงบุคคล เชน ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คนรูจัก แหลงการคา 

เชน การโฆษณา พนักงานขาย แหลงชุมชน เชน สื่อมวลชน หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ และสุดทาย

แหลงทดลอง เชน การทดลองใช ซ่ึงขอมูลขาวสารจะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑ/บริการ 

และบุคลิกลักษณะของผูซ้ือ  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมาท่ีมีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ท่ีจําแนกตาม

ปจจัยทางดานประชากรศาสตรพบวา ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมี เพศ ระดับ

การศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน มีความรูและ ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน

ไมแตกตางกัน ในขณะท่ีประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาท่ีมีอายุ รายได และสิทธิ์ในการ

รักษาพยาบาลตางกัน มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน              

ไมแตกตางกัน ยกเวนการรักษาโดยการฝงเข็มตามจุดเสนลมปราณ การรักษาโดยใชวิธีการคลอบแกว

และการรักษาโดยการใชสมุนไพรจีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยลงลึกในรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับวิธีการรักษาโรคดวยการแพทย

แผนจีนในศาสตรตางๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการเผยแพรชองทางในการรักษาโรค ดวยศาสตรอ่ืนๆ และ

สามารถนําไปใชในการวางแผน หรือแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขตอไป 

2.  ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมดวยการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ         

โดยจัดประชุมแบบมีสวนรวม (Focus group) หรือการสัมภาษณเชิงลึกจากผูมีไดรับการรักษา       

ดวยวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน เพ่ือใชเปนขอมูลทางการแพทยตอไป 
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