ความรู และความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีตอ
การรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน
Knowledge and Apprehension of people in Amphoe Mueang district,
Nakhon Ratchasima Province on alternative medicine ; Case study of
Chinese medicine
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บทคัดยอ
การรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีนเปนอีกศาสตรหนึ่งที่ไดรับการยอบรับในปจจุบัน ดัง
เห็นไดจากมีสถานบริการดานการแพทยแผนจีนเปดใหบริการมากขึ้น อยางไรก็ตามจํานวนประชาชน
ที่ใชบริการโดยภาพรวมยังไมสูงมากนัก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ความเขาใจของ
ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของประชาชนตอ
แนวทางการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน โดยการสอบถามจากกลุม
ตัวอยางประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามที่มีคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.85 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, t-test (Independent Samples) และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบวา
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 50 ปขึ้นไป ไมไดเรียนหนังสือ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรหรื อ ทํ า นา มี ร ายได ต อ เดื อ นอยู ร ะหว า ง 10,000-20,000 บาท และใช สิ ท ธิ์ ใ นการ
รักษาพยาบาลในสวนของประกันสังคมมากที่สุด
2. ความรูและความเขาใจของประชาชนที่มีผลตอการรักษาโรคดวยการแพทยแผนจีน โดย
ภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนสวนใหญ มีความรู
และความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษาดวยวิธีการนวดกดจุดตามเสนลมปราน การครอบแกว การใชยา
สมุนไพรจีน และการฝงเข็มตามจุดเสนลมปราณ ตามลําดับ
3. ผลการเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของประชาชนตอการรักษาโรคดวยการแพทยแผน
จีน พบว า ประชาชนที่มีอายุ รายได และสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลตางกัน มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการรักษาตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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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
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา การแพทยทางเลือก (Alternative medicines) เริ่มเปนที่นิยม
มากขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากสถานะสุขภาพและแบบแผนการเจ็บปวยที่เปลี่ยนแปลงไป ขอจํากัด
ของระบบการแพทยแผนปจจุบันที่เนนการดูแลแบบแยกสวนและลดสวน (Atomistic and reductive
medicine) ทํ า ให ไม ส ามารถแก ไขปญ หาสุ ขภาพของประชาชนที่ มีความสลับ ซับ ซอนโดยเฉพาะ
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ในผูปวยกลุมโรคเรื้อรังได และใชยาซึ่งเปนสารเคมีสังเคราะหในการแทรกแซงกลไกในการเยียวยา
รางกายมากเกินไป การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีสวนในการบริการดวยระบบธุรกิจแบบ
แสวงหาผลกําไรทําใหไมสามารถเปนที่พึงของประชาชนผูเจ็บปวยและทุกขยากได (บุญใจ สิ่มศิลา,
2551) เปน ผลใหประชาชนยอมรับ การแพทย ทางเลือกเขามาเปนสว นหนึ่ งของทางเลือกการดูแล
สุขภาพตนเอง และเปนทางเลือกที่มีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อผูคนเริ่มตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดี และแสวงหาหนทางสูการมีสุขภาพดีขึ้น การบําบัดเสริมจึงเริ่ม
ได รั บ ความสนใจเพิ่ ม ขึ้ น เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารใช ย า เช น การบํ า บั ด โดยยาสมุ น ไพร จนถึ ง วิ ธี ก ารทาง
กายภาพบําบัด เชน การนวดและการกระตุนกลามเนื้อ แมวาบําบัดโรคหลายๆ แบบ เชน การทางเข็ม
อายุ ร เวท รวมทั้ งไท จี๋ ฉ วนและโยคะจะถื อ กํา เนิ ดมาจากโลกตะวัน ออกก็ ตาม (ป ณรสี สู ศิ ริ รั ต น ,
online)
การแพทยแผนจีน ถือเปน หนึ่งในการแพทย ทางเลือกที่สําคัญและเปน ที่นิย มในเมืองไทย
เนื่ อ งจากป จ จุ บั น การแพทย แ ผนตะวั น ตก (Western Medicine) ซึ่ ง เป น การแพทย แ ผนหลั ก ใน
ประเทศไทยไมสามารถแกไขปญหาสุขภาพอนามัยหรือความเจ็บปวยของประชาชนไดทั้งหมด ดังนั้น
ประชาชนจึงได หันมาพึ่งพาการแพทยทางเลือกอื่นๆ เชน การแพทยแผนไทย การแพทยแผนจี น
ควบคูไปกับการแพทยแผนตะวันตกดวย โดยที่การรักษาดวยการแพทยแผนจีน เนนการมองสุขภาพ
แบบองครวม (Concept of Holism) และการพิจารณาถึงความแตกตางในลักษณะเฉพาะของโรค
ลั ก ษณะของคนและการรั ก ษา (syndrome differentiation and treatment) รวมทั้ ง สุ ข ภาพมี
ความสัมพันธกับวัฒนธรรมมาก การรักษาดวยการแพทยแผนจีนที่นิยมนํามาใชในประเทศไทย คือ
การฝงเข็ม เพื่อบําบัดโรค โดยเฉพาะโรคในระบบประสาทและโรคอื่น ๆ นอกจากนั้น สามารถให
อาหารหรือสมุนไพรเพื่อใชในการบําบัด ใชการนวดแบบแผนจีนเพื่อบําบัดอาการปวดและการผอน
คลายกลามเนื้อ การเคลื่อนไหวเดินพลังลมปรานดวยเทศนิควูซู (Wushu) เพื่อสงเสริมสุขภาพและ
บําบัดโรค หลั กการสํ าคัญที่สุ ดของการแพทยแผนจีน คือ หลักการสรางสมดุ ลของพลังตาง ๆ ใน
รางกาย (พัชนา เฮงบริบูรณพงศ ใจดี และคณะ, 2556)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทย
แผนจี น เพื่ อ สะท อ นข อ มู ล เบื้ อ งต น ในการสร า งความรู ความเข า ใจในการรั ก ษาโรคด ว ยแพทย
ทางเลือกตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผล
ตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน
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2. เพื่อเปรียบเทียบความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ทีจ่ ําแนกตามปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตร
สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน
2. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน
3. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน
4. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีอาชีพตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน
5. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีรายไดตางกัน มีความรูและ ความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน
6. ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีสิทธิ์ในการรักษาตางกัน มีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล

ความรู แ ละ ความเข า ใจของประชาชนใน
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม าที่ มี ต อ การ
รั ก ษาโรคด ว ยแพทย ท างเลื อ ก กรณี ศึ ก ษา
การแพทยแผนจีน
1.ความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั ก ษา
ทางการแพทยแผนจีน
2.ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาโรคดวย
การรักษาทางการแพทยแผนจีน

-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได
-สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ตํารา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับความรูและ ความเขาใจทางดานการแพทย
ทางเลือก
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ได แ ก ประชาชนในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่ ง มี
ประชากรทั้งหมด 455,099 คน (ขอมูลป 2558)
3. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสิทธิ์
ในการรักษา ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง
ตัวแปรตาม คือ ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มี
ตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก ประกอบดวย 1.ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษา
ทางการแพทย แผนจี น และ 2.ความรู แ ละความเข าใจ เกี่ย วกับ การรักษาโรคดว ยการรัก ษาทาง
การแพทยแผนจีน
4. ขอบเขตดานเวลา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2559 ถึง เดือนธันวาคม
2559 รวมระยะเวลา 11 เดือน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ โดยการเก็บขอมูลดวยการแจก
แบบสอบถามใหกับประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยคิด
คํ า นวณขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง (Simple Size) โดยวิ ธีก ารคํา นวณ Toro Yamane (Yamane, 1973:
727) ซึ่งไดกําหนดความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 ไดจํานวน 400 คน ดวยการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูล
และนําเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ประกอบดวย 3 ตอนดังนี้
ตอนที่1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรของผูใชบริการประชาชนในอําเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมาเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา
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ตอนที่ 2 ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผล
ตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก จํานวน 2 ดาน รวม ทั้งสิ้น 19 ขอ เปนคําถามมาตรสวนประเมิน
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนนกําหนดใหระดับมากที่สุด
4 คะแนนกําหนดใหระดับมาก
3 คะแนนกําหนดใหระดับปานกลาง
2 คะแนนกําหนดใหระดับนอย
1 คะแนนกําหนดใหระดับนอยที่สุด
ระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของอันตรภาคชั้น (Best. 1981: 125) จากนั้นนํามา
เทียบกับเกณฑคาคะแนน โดยกําหนดความหมายดังนี้
คาคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง 8 มีความเขาใจระดับมากที่สุด
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
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1) การหาความเที่ยง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามฉบับราง เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน เพื่อทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2) การหาความเชื่ อ ถื อ ได (Reliability) โดยนํา แบบสอบถามที่ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไป
ทดลองใช (Try-out) ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพื่อหา
ขอบกพรองหรือขอผิดพลาดในแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อถือได
ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha ไดคาความเชื่อถือได
ของตัวแปรอยูระหวาง 0.75 – 0.90
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธี
หาคารอยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
2. ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผลตอการ
รั กษาโรคด ว ยแพทย ท างเลื อก กรณี ศึ กษาการแพทย แผนจี น ใช วิธีก ารหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิติที่ใชในการการทดสอบสมมติฐาน 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 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.0จํานวน 116 คน
รองลงมามีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 26.0 จํานวน 104 คน นอกจากนี้ยังพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามไมไดเรียนหนังสือ มากที่สุดคิดเปนรอย 27.3 จํานวน 109 คน รองลงมา มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 24.0 จํานวน 96 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือทํานา คิด
เป น ร อยละ 24.2 จํ า นวน 97 คน รองลงมาคือพอบานหรือแมบาน คิดเปน รอยละ 22.8 จํ านวน
91 คน มี ร ายได ตอเดื อนอยู ร ะหว า ง 10,000-20,000 บาท คิดเปน รอยละ 32.8 จํานวน 131 คน
รองลงมาคือมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.2 จํานวน 121 คน และใชสิทธิ์ในการ
รักษาพยาบาลในสวนของประกันสังคมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.2 จํานวน 121 คน รองลงมาเปน
การใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา คิดเปนรอยละ 23.5 จํานวน 94 คน
2. ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผลตอการ
รักษาโรคดวยแพทยทางเลื อก กรณี ศึกษาการแพทยแผนจีน ดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกั บ
วิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน จากการวิเคราะห พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.38)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ประชาชนสวนใหญ มีความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษาทาง
การแพทยแผนจีนดวยวิธีการรักษาโดยการใชนวดกดจุดตามเสนลมปราน ( X = 2.48) รองลงมาคือ
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีนดวยวิธีการรักษาโดยการครอบแกว
( X = 2.46) การรักษาโดยการใชยาสมุนไพรจีน ( X = 2.37) และการรักษาโดยการใชการฝงเข็มตาม
จุดเสนลมปราณ ( X = 2.19)
3. ความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีผลตอการ
รักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ดานความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับการ
รักษาโรคดวยการรักษาทางการแพทยแผนจีน จากการวิเคราะห พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาโรคดวยการรักษาทางการแพทยแผนจีน โดยภาพรวม
อยูในระดับนอย ( X = 2.39) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ประชาชนสวนใหญ มีความรูและความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาโรคด ว ยการรั ก ษาทางการแพทย จี น โดยรั ก ษาอากาปวดเมื่ อ ยตามร า งกาย
ดวยการกดจุดตามเสน ( X = 2.56) รองลงมาคือ มีความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับการรักษาโรค
ด ว ยการรั ก ษาทางการแพทย จี น โดยรั ก ษาอาการปวดเมื่ อ ยตามร า งกายด ว ยการครอบแก ว
( X = 2.45) และ โดยการรักษาอาการปวดทองประจําเดือนดวยการใชยาสมุนไพร
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4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและ ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสี มาที่ มีเ พศตางกัน มี ความรูและความเขาใจเกี่ ยวกับ วิธีการรักษาทางการแพทย แผนจี น
ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
5. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและ ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาที่มีอายุตางกัน มีความรูและ ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน
ไม แตกต า งกัน ณ ระดั บ นั ยสํ า คั ญ ทางสถิติที่ 0.05 ยกเว น วิธีการรักษาโดยการฝงเข็มตามจุดเสน
ลมปราน
6. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทย
แผนจีนไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
7. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและ ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาที่มีอาชีพตางกัน มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน
ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
8. การวิเคราะหเปรียบเทียบความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาที่มีรายไดตางกัน มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน
แตกต า งกั น ณ ระดั บ นั ย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ 0.05 เกี่ย วกั บ วิ ธีก ารรัก ษาโดยการฝง เข็ มตามจุด เส น
ลมปราน และ การรักษาโยวิธีการคลอบแกว
9. การวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความรู ความเข าใจของประชาชนในอํา เภอเมื อง จั งหวั ด
นครราชสีมาที่ มีสิ ทธิ์ในการรั กษาพยาบาลตางกัน มีความรูและความเขาใจเกี่ย วกับ วิธีการรักษา
ทางการแพทยแผนจีนแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เกี่ยวกับวิธีการรักษาโดยการใช
ยาสมุนไพรจีน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลของการศึกษาความรูและความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ที่มีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีนดานความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน และดานความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับการรักษาโรค
ดวยการรักษาทางการแพทยแผนจีน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชน
สว นใหญ ได รั บ รูขอมู ล การแพทย ทางเลือก ดว ยวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน ไมกวางขวาง
สอดคลองกับ ปทิตตา จารุวรรณชัย และคณะ (2558) พบวา ผูใชการแพทยทางเลือกสวนมาก รับรู
ขอมูลจากคนในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน และสอดคลองกับ Kotler (2012) พบวา ปจจัยทางจิตวิทยา
มีผลตอพฤติกรรมการบริการบริโภค ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ และ
แนวคิดของตนเอง ในสวนของขั้นตอนการคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อถูกกระตุน จะเกิดการหาขอมูลซึ่ง
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สามารถหาไดจาก 4 กลุม ไดแก แหลงบุคคล เชน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก แหลงการคา
เชน การโฆษณา พนักงานขาย แหลงชุมชน เชน สื่อมวลชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และสุดทาย
แหลงทดลอง เชน การทดลองใช ซึ่งขอมูลขาวสารจะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑ/บริการ
และบุคลิกลักษณะของผูซื้อ
2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความรู ความเขาใจของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาที่มีผลตอการรักษาโรคดวยแพทยทางเลือก กรณีศึกษาการแพทยแผนจีน ที่จําแนกตาม
ปจจัยทางดานประชากรศาสตรพบวา ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มี เพศ ระดับ
การศึกษาตางกัน อาชีพตางกัน มีความรูและ ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน
ไมแตกตางกัน ในขณะที่ประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุ รายได และสิทธิ์ในการ
รั ก ษาพยาบาลต า งกั น มี ค วามรู แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารรั ก ษาทางการแพทย แ ผนจี น
ไมแตกตางกัน ยกเวนการรักษาโดยการฝงเข็มตามจุดเสนลมปราณ การรักษาโดยใชวิธีการคลอบแกว
และการรักษาโดยการใชสมุนไพรจีน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยลงลึกในรายละเอียดที่เกี่ยวของกับวิธีการรักษาโรคดวยการแพทย
แผนจีนในศาสตรตางๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการเผยแพรชองทางในการรักษาโรค ดวยศาสตรอื่นๆ และ
สามารถนําไปใชในการวางแผน หรือแนวทางในการสงเสริมและสนับ สนุนนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขตอไป
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพควบคู ไ ปกั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
โดยจั ด ประชุ ม แบบมี ส ว นร ว ม (Focus group) หรื อ การสั ม ภาษณ เ ชิ งลึ ก จากผู มี ไ ด รั บ การรั ก ษา
ดวยวิธีการรักษาทางการแพทยแผนจีน เพื่อใชเปนขอมูลทางการแพทยตอไป
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