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ปจจัยและความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
ของผูปวยโรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม


รัตนา แกลวกลา1* , ชิดชนก เรือนกอน2**
, บูรณินทร ชีวสกุลยง3
Rattana Klaewklar1* , Chidchanok Ruengorn2** , Booranin Cheewasakulyong3
1

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
1
Master of Public Health Graduate School, Chiang Mai University
239, HuaiKaeo Road, Muang District, Chiang Mai Province 50200

ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
2
Pharmaceutical Care Department, Pharmacoepidemiology and Statistics Research Center,
Faculty of Pharmacy Chiang Mai University.
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai Province 50200
2

3

กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม
เลขที่ 159 ถนนโชตนา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180
3
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine,
Nakornping Hospital, Chiang Mai Province
159, Chotana Road, Mae Rim District , Chiang Mai Province 50180

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
2) ศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม 3) ศึกษาปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินิก และ
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คือ ผูป ว ยทุกรายทีเ่ ขารับการรักษาดวยการฝงเข็ม 310 ราย แยกผูป ว ยทีร่ กั ษาครบตามแผนการรักษา 190 ราย
และผูป ว ยทีร่ กั ษาไมครบตามแผนการรักษา 120 ราย คํานวณกลุม ตัวอยางดวยสูตร 2 - Independent Mean
ประมาณ ขนาดตัวอยางดวยคา Effect Size ของ Cohen เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอยโลจิสติคเชิงพหุ
ผลการวิจยั พบวา 1) ความตัง้ ใจมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.001) 2) ทัศนคติและการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวกกับความตัง้ ใจรับรักษาฝงเข็ม
ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.001) การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดั บ ที่ ตํ่ า กั บ ความตั้ ง ใจรั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p - value < 0.05)
3) ปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรม
การรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนรักษา ไดแก อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม
ความไมจาํ เปนตองมีผดู แู ล เมือ่ เจ็บปวย ราคามีความเหมาะสมดีมาก และความตัง้ ใจดีมากสามารถทํานาย
พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05)

คําสําคัญ
การฝงเข็ม พฤติกรรมการมารับการรักษาฝงเข็ม ความตั้งใจรับการฝงเข็ม

Abstract
The purposes of this study aimed to explore the 1) relationships of the patients’ intention
on their acupuncture-taking behaviors 2) relationships of attitude, subjective norms and perceived
behavioral controls on their acupuncture-taking behaviors 3) relationships of demographic, clinical,
and other factors affecting the patients’ acupuncture-taking behaviors. This study based on the
cross-sectional descriptive studies. The samples were all the patients who were acupuncture.
These included 190 patients taking their one-stop acupuncture services, and 120 patients taking
their non-one-stop acupuncture services by 2 - independent mean and estimated Cohen's effect
size with the sample size, used in this study was a questionnaire. At last, descriptive and logistic
regression statistics were both used to analyze the data.
The results of the study revealed that 1) intention it showed that the patients intentions
of taking their acupuncture services in relations with its significant difference of (p < 0.001) 2)
attitude and perceived behavioral controls, it showed that the patients’ intentions of taking their
acupuncture services in relations to their attitudes and perceived behavioral control, with its
significant difference of (p - value < 0.001), were rated at a moderate level, meanwhile their
intentions of taking acupuncture in comparison with the subjective norms, with its significant
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difference of (p - value < 0.05) was rated at a low level 3) demographic, clinical, and other factors,
as well as their intention, it was revealed that factors statistically significant associated with
acupuncture-taking behaviors were non-government employees/state enterprise employees,
prior experiences in taking acupunctures, no healthcare takers, reasonable prices, and good
intentions of taking acupunctures (p - value < 0.05).

Keywords
Acupuncture, Acupuncture-Taking Behaviors & Intention

บทนํา
ป จ จุ บั น มี ก ารใช บ ริ ก ารการแพทย ที่ ห ลากหลายและมี ก ารใช บ ริ ก ารแพทย ท างเลื อ กมากขึ้ น
(Sherer, 2009) มีการสํารวจความตองการและอัตราการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก พบวา
มีอตั ราการขยายตัวทีส่ งู มาก รวมทัง้ องคการอนามัยโลกมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรระดับชาติป พ.ศ. 2545
- พ.ศ. 2548 เพื่อประเมินและควบคุมการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก (Department of Alternative
Medicine, 2015) ซึง่ การฝงเข็มเปนการแพทยทางเลือกแขนงหนึง่ ในการดูแลสุขภาพตนเอง (Chansoemkit,
2015) โดยองคการอนามัยโลกมีการกําหนดรายชื่อโรคที่แนะนําใหการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษาและ
ชวยสนับสนุนการรักษาแผนปจจุบนั (Department of Traditional Thai Medicine and Alternative Medicine,
2010) โดยไมตองใชยาและหลีกเลี่ยงผลขางเคียงจากยา พรอมกับยืนยันการรักษาที่ไดผลเดนชัด ไดแก
กลุมอาการปวดตางๆ และโรคอัมพฤกษ อีกทั้งการฝงเข็มรักษาอาการปวดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังไดดี
(Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine, 2015) ป ค.ศ. 2003 สมาคมความรวมมือโรคขอ
แหงยุโรปไดแนะนําแนวทางการรักษาโรคขอเขาเสือ่ มโดยใชการฝงเข็มรักษาโรคขอเขาเสือ่ มได (Sirindhorn
National Rehabilitation Center, 2014) อีกทั้งจากการศึกษาของ Chonsak (2012) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ผลสําเร็จของการฝงเข็มเพื่อรักษาอาการปวดหลังสวนลาง พบวา ผูที่ปวดหลังสวนลางนอยกวา 6 เดือนและ
มีอาการปวดระดับรุนแรงจะมีโอกาสทีก่ ารฝงเข็มแบบจีนจะบรรลุผลสําเร็จ จึงเห็นวาการรักษาดวยการฝงเข็ม
มีผลดีตอ ภาวะสุขภาพทีบ่ คุ คลสามารถจะกระทําพฤติกรรมไดเพือ่ การดูแลสุขภาพของตนเอง ทัง้ นีพ้ ฤติกรรม
ของบุคคลยอมมีความแตกตางกันไปตามสภาพของสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมักไดรับอิทธิพลจากความคาดหวัง
ของบุคคลรอบขาง สถานการณขณะนั้นและประสบการณในอดีต (Intrawongnongphai, Khamwan &
Jandeekrayom, 2005) อีกทัง้ มีการประยุกตใชแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991)
มาอธิบายและทํานายความตั้งใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคล เชน การศึกษาของ Pongamphai (2008)
พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
และความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี อยูในระดับปานกลาง และปจจัย
ดังกลาวสามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพื่อหา
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การติดเชื้อเอชไอวีไดรอยละ 24 อีกทั้งการศึกษาของ Lino, Hopp-Marshak, Herring, Belliard, Hilliard,
Campell & Montgomery (2014) พบวา ทัศนคติ กลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีผลตอ
ความตั้งใจในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัศนคติและการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมมีความสําคัญในการทํานายพฤติกรรมใกลเคียงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จากรายงานประจํา
ปงบประมาณ 2558 ของกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พบวา ผูปวยที่เขามารักษา
ดวยการฝงเข็มถูกสงตอมาจากแพทยแผนปจจุบนั มีสาเหตุมาจากผูป ว ยไมอยากรับประทานยาหรือหลีกเลีย่ ง
การผาตัด การไดรับขอมูลการฝงเข็มและผลการรักษาจากผูปวยที่เคยฝงเข็มมากอนและการไดรับขอมูล
การฝงเข็มดวยตนเอง โดยกลุมโรคที่มาฝงเข็ม 5 ลําดับ คือ กลุมอาการปวด รอยละ 40.6 กลุมโรคกระดูก
ทับเสนประสาท รอยละ 20.6 โรคหลอดเลือดสมอง รอยละ18.3 โรคเขาเสือ่ ม รอยละ 12.7 และโรคปวดกลามเนือ้
รอยละ 7.8 และยังพบผูปวยจํานวน 1 ใน 3 ของผูปวยที่เขามารับบริการทั้งหมดมารับการรักษาไมตอเนื่อง
และไม ค รบตามแผนการรั ก ษา ซึ่ ง อาจส ง ผลกระทบต อ การรั ก ษาที่ ไ ม เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลด า นการรั ก ษา
ดวยการฝงเข็ม อีกทั้งอาจเกิดปจจัยอื่นทางดานลบตอการฝงเข็มได
ดั ง นั้ น ผู  ศึ ก ษาจึ ง สนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรมรั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม ของผู  ป  ว ยโรงพยาบาลนครพิ ง ค
จังหวัดเชียงใหม โดยนําแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) ที่สามารถอธิบายและ
ทํานายความตั้งใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคลมาเปนกรอบแนวคิดรวมกับศึกษาปจจัยดานประชากร
ปจจัยดานคลินิก และปจจัยดานอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มของผูปวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม
3. เพือ่ ศึกษาปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินกิ และปจจัยทางดานอืน่ ไดแก ดานราคา
ดานการเขาถึงการใชบริการ ดานกายภาพ และดานกระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
ของผูปวย

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดการฝงเข็ม
การฝงเข็มเปนการใชเข็มแทงผานไปยังจุดฝงเข็มเพือ่ ปรับสมดุลของรางกายและสามารถรักษา
อาการตางๆ ได ตามทฤษฎีแพทยแผนจีนเชื่อวาการฝงเข็มทําใหระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้นและ
ชวยปรับสมดุลของรางกาย การฝงเข็มชวยกระตุนใหเกิดการหลั่งสารเคมีในรางกายที่มีฤทธิ์ระงับปวดและ
ลดการอั ก เสบ การฝ ง เข็ ม ได รั บ การยื น ยั น ว า ได ผ ลดี ใ นหลายโรคและมี ผ ลข า งเคี ย งน อ ย นอกจากนี้
การฝงเข็มไดการรับรองจากองคการอนามัยโลกในบทบาทการรักษาโรค 5 กลุม ไดแก 1) อาการปวดตางๆ
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2) โรคเกี่ยวกับเสนประสาท 3) โรคเกี่ยวกับกลามเนื้อและกระดูก 4) โรคเกี่ยวกับภูมิแพ 5) โรคเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(Siriratraka, 2007)
2. แนวคิดความตั้งใจ
ความตัง้ ใจเกิดขึน้ จากการรวมกันของทัศนคติของบุคคลและไดรบั การสนับสนุนจากกลุม อางอิง
ซึ่งองคประกอบทัศนคตินั้นเปนการรับรูและการตัดสินใจของบุคคลเองที่เกี่ยวของกับการกระทําพฤติกรรม
ของตนเอง สวนองคประกอบทีก่ ารคลอยตามกลุม อางอิงขึน้ อยูก บั สถานการณทางสังคมทีข่ นึ้ อยูก บั ความคิด
ของบุคคลใกลชดิ ของเขาวาควรกระทําพฤติกรรมนัน้ หรือไม เชน พอ แม พี่ นอง หรือ เพือ่ น ดังนัน้ องคประกอบ
ทั้งสองสามารถทํานายพฤติกรรมจากความตั้งใจได ซึ่งนําไปสูการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งได
(Fishbein & Ajzen, 1975)
3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Fishbein & Ajzen (1975)
โดยปจจัยหลักในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ ความตั้งใจโดยตัวกําหนดความตั้งใจมี 3 ดาน
คือ ทัศนคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งกฎเกณฑทั่วไป
มีวา หากทัศนคติและการคลอยตามกลุม อางอิงเปนบวกเพียงไร การรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมเปนบวกไปดวย
บุคคลควรมีความตั้งใจที่หนักแนนที่จะทําพฤติกรรมนั้นๆ และการกระทําของมนุษยจะเกิดจากการชี้นํา
โดยความเชื่อ 3 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถในการควบคุม (Ajzen, 1991)
4. แนวคิดพฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอยางของสิ่งมีชีวิตที่บุคคลแสดงออกทั้งภายใน
และภายนอกตัวบุคคลทัง้ ทีส่ งั เกตไดและสังเกตไมได (Mutiko, 1991) สวนพฤติกรรมสุขภาพเปนกิจกรรมหรือ
การปฏิบตั ใิ ด ๆ ของปจเจกบุคคลทีก่ ระทําเพือ่ สงเสริม ปองกันหรือรักษาสุขภาพ โดยไมคาํ นึงถึงสถานะสุขภาพ
ที่ดํารงอยู (Loloedwittaya, 1998) สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพเปนการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพทั้ง
สุขภาพ กาย ใจ อารมณสังคมที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางสมดุลในชีวิตประจําวันอยางมีระบบระเบียบ
มีวนิ ยั ควบคุมตน ทัง้ ทางดานการกิน การนอน การพักผอน การขับถาย การปองกัน การติดโรค และการเกิดโรค
พฤติกรรมสุขภาพเกิดขึน้ ไดจะตองมีปจ จัยตางๆ ซึง่ จําแนกเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ 1) ปจจัยนํา เปนปจจัย
ที่ชวยในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และการรับรู
ทีจ่ ะนําไปสูก ารกระทําในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 2) ปจจัยเอือ้ เปนปจจัย
สนับสนุนหรือยับยั้งใหเกิดหรือไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมใชปจจัยดานบุคคล ไดแก ทักษะในการกระทํานั้นๆ
แหลงทรัพยากร ความสามารถเขาถึงบริการ เชน คาใชจา ย การเดินทาง ระยะทาง การเสียเวลา การยอมรับ
3) ปจจัยเสริม เปนการเสริมหรือแรงกระตุนใหกระทํา ไดแก สถานศึกษา ชุมชน สถานพยาบาล เชน แพทย
พยาบาล บุคลากรทางการแพทย
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวทําใหผวู จิ ยั นํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดวิจัย

วิธีการวิจัย
1. วิธีการศึกษา ภาคตัดขวางแบบวิเคราะห (Analytical Cross-Sectional Study)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ ผูปวยที่มารักษาดวยการฝงเข็มที่คลินิกฝงเข็ม
โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม และกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่เขารับรักษาฝงเข็ม จํานวน 310 ราย
แยกเปนผูปวยครบตามแผนการรักษา 190 ราย และผูปวยไมครบตามแผนการรักษา 120 ราย คํานวณ
กลุมตัวอยางโดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตั้งใจของ 2 กลุม ดวยสูตร 2-Independent Mean ประมาณ
ขนาดตัวอยางดวยคา Effect Size ของ Cohen (Cohen, 1998) มีสัดสวนจํานวนผูปวยครบตอไมครบ
ตามแผนการรักษา 1.2 ตอ 1 จากตัวอยางที่มี ซึ่งคา Effect Size (ขนาดอิทธิพล) อยูในชวง 0.3 – 0.4
(ระดับนอยถึงปานกลาง)
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3. เครื่องมือในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม
แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดและ
ปลายเปด สวนที่ 2 ปจจัยดานความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม สวนที่ 3 ปจจัยดานคลินิก
ที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม และสวนที่ 4 ปจจัยอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ (Chiang Mai University. Faculty
of Nursing, 2010) สวนที่ 5 แบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด แบบสอบถามนี้
มีผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ทดสอบหาคา Item-Objective Concurrence
Index ไดคาความสอดคลองมากกวา 0.5 และหาความเชื่อมั่นโดยนําไปทดลองใชในกลุมที่มีความใกลเคียง
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ราย โดยใชสูตร Cronbach’s alpha coefficient ไดคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.7
(Wanichbancha, K. & Wanichbancha, T., 2015)
4. การพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ์ ก ลุ  ม ตั ว อย า ง ผู  วิ จั ย ได ข ออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย
สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 1) กลุมตัวอยางที่รักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
โดยเขาพบกลุมตัวอยางในครั้งสุดทายของการรักษาพรอมแนะนําตัวเองและชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
พรอมใหลงนามยินยอมเขารวมการศึกษาและแจกแบบสอบถาม 2) กลุมตัวอยางที่รักษาดวยการฝงเข็ม
ไมครบตามแผนการรักษา โดยนํารายชือ่ เพือ่ หาขอมูลทีอ่ ยู หมายเลขโทรศัพทหรือชองทางอืน่ ๆ จากเวชระเบียน
ผูป ว ย และสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียต ามทีอ่ ยู หรือ E-mail, Line, Facebook พรอมแนบเอกสารชีแ้ จง
วัตถุประสงคของการวิจัยและการลงนามยินยอมเขารวมการศึกษา
6. สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยใชคา ความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมานโดยใชสถิติ Independent t-test , Pearson’s Correlation
หรือ Spearman’s Rank, Univariable Logistic Regression และ Multivariable Logistic Regression

ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 19 - 85 ป สวนใหญ
เปนเพศหญิงรอยละ 70.97 อายุอยูในชวง 50 - 59 ป มีสถานภาพสมรส รอยละ 66.45 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รอยละ 36.13 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 21.94 มีรายได 15,001 - 25,000 บาท
รอยละ 26.45 สวนใหญมารับการรักษาฝงเข็มดวยกลุม อาการปวด รอยละ 46.45 และรับประทานยารวมกับ
การฝงเข็ม รอยละ 36.46 สวนใหญมีความเห็นวาโรคหรืออาการที่มาฝงเข็มมีความรุนแรงปานกลาง
รอยละ 49.68 และไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวยรอยละ 61.94
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2. ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม พบวา คะแนนความตั้งใจ
ที่มีผลตอพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่รักษาครบตามแผนการรักษาและไมครบตามแผนการรักษาของ
กลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.731, p < 0.001) โดยผูปวยที่รับรักษาฝงเข็มครบ
ตามแผนการรักษามีคะแนนของความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวาผูที่รับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
o °¤¼¨
ªµ¤´ÊÄ

¡§·¦¦¤µ¦¦´¦´¬µ ´ Á È¤
¦Âµ¦¦´¬µ (n=90) Å¤n ¦Âµ¦¦´¬µ (n=20)
Mean (SD)
Mean (SD)
12.84 (2.19)
10.73 (2.00)

t - test

p - value

8.731

 0.001*

É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

3. ความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม พบวา ทัศนคติและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวก
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.738, p - value < 0.001
และ r = 0.677, p - value < 0.001) สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธทางบวกในระดับที่ตํ่ากับ
ความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.464, p - value < 0.05) สรุปไดวา ทัศนคติมี
แนวโนมความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลางถึงระดับสูงและการรับรู
การควบคุมพฤติกรรมมีแนวโนมความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลาง
สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีแนวโนมความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับตํ่า
ถึงระดับตํ่ามาก ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุม
พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม» แยกตามกลุมตัวอยาง
o °¤¼¨
´«·
»¦µ¥
Å¤n¦µ¤Â¦´¬µ
¦µ¤Â¦´¬µ
µ¦¨o °¥µ¤¨»n¤°o µ°·
»¦µ¥
Å¤n¦µ¤Â¦´¬µ
¦µ¤Â¦´¬µ
µ¦¦´¦¼oµ¦ª»¤
¡§·¦¦¤
»¦µ¥
Å¤n¦µ¤Â¦´¬µ
¦µ¤Â¦´¬µ

n

n µÁ¨¸É¥ ± n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ

Pearson's
Correlation (r)

p - value

310
120
190

29.89 ± 3.29
28.23 ± 2.61
30.93 ± 3.25

0.738
0.679
0.687

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*

310
120
190

11.86 ± 1.63
11.09 ± 1.54
12.35 ± 1.49

0.464
0.191
0.485

< 0.001*
0.037*
< 0.001*

310
120
190

16.52 ± 2.69
15.29 ± 2.31
17.29 ± 2.63

0.677
0.586
0.634

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*
É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

4. ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากรที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ
และไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจัยทางดานประชากรทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ
และไมครบตามแผนการรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก อายุ การศึกษา โรคประจําตัว
บุคคลในครอบครัวเคยฝงเข็ม และการเคยฝงเข็มมากอน เมื่อพิจารณาตามขนาดของความสัมพันธ พบวา
ปจจัยการเคยมารับการฝงเข็มมีอํานาจการทํานายสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อธิบายไดวากลุมตัวอยาง
ที่เคยมารับการฝงเข็มมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.05 เทา เมื่อเทียบกับ
กลุมตัวอยางที่ไมเคยมารับการฝงเข็ม (95% CI อยูในชวง 1.24 - 3.39, p - value เทากับ 0.005) รองลงมา
คือ อายุ โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 45 - 60 ป มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.31 เทา
เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 45 ป (95% CI อยูในชวง 1.25 - 4.25, p - value เทากับ 0.007)
และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 60 ป มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.26 เทา
เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีอายุนอยกวา 45 ป (95% CI อยูในชวง 1.21 - 4.22, p - value เทากับ 0.010)
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3
ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากรทีม่ ผี ลต§อพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา
o °¤¼¨

¦
(n = 90)

Å¤n ¦ (n=20)

< 45 e
45-60 e
> 60 e
µ¦«¹¬µ
ÉÎ µ  ªn µ ¤´  ¥ ¤ /¤´  ¥ ¤ / ª  . / ª  . /
°»¦·µ
¦·µ¦¸/¼ªnµ¦·µ¦¸
Ã¦¦³Îµ´ª
Å¤n¤¸

29(45.32)
86(65.65)
75(65.22)

35(54.68)
45(34.35)
40(34.72)

1.00
2.31(1.25-4.25)
2.26(1.21-4.22)

125(66.14)

64(33.86)

1.00

65(53.72)

56(46.28)

0.59(0.37-0.95)

0.029*

37(50.00)
153(64.83)

37(50.00)
83(35.17)

1.00
1.84(1.09-3.13)

0.023*

155(64.32)
35(50.72)

86(35.68)
34(49.28)

1.00
0.57(0.33-0.93)

0.042*

43(48.86)
147(66.22)

45(51.14)
75(33.78)

1.00
2.05(1.24-3.39)

Crude OR (95%CI) p - value

°µ¥»

¤¸
»¨Ä¦°¦´ª
Å¤nÁ¥ {Á È¤
Á¥ {Á È¤
µ¦Á¥ ´ Á ¤È ¤µn °
Å¤nÁ¥
Á¥

0.007*
0.010*

0.005*
É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

5. ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก ดานบริการ ดานเจาหนาที่ ดานราคา ดานการเขาถึงบริการ
ดานกายภาพและดานกระบวนการ สวนปจจัยดานการรักษาไมมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
รวมทั้งความตั้งใจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ปจจัยดังกลาวทุกปจจัยมีอํานาจการทํานายสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p - value < 0.001) อธิบายถึงปจจัยดานคลินิกไดวา กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานบริการ
มีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 3.97 เทาเมื่อเทียบกับ
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กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานบริการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62, p - value
< 0.001) กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานเจาหนาที่มีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษาเปน 6.03 เทาเมือ่ เทียบกับกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวาดานเจาหนาทีม่ คี วามเหมาะสมดี
(95% CI อยูในชวง 3.63 - 10.02 , p - value < 0.001)
สวนปจจัยทางดานอื่น อธิบายไดวากลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคา มีความเหมาะสมดีมาก
มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 7.18 เทา เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา
ราคามีความเหมาะสมดี (95% CI อยูใ นชวง 4.20 - 12.57, p - value < 0.001) กลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวา
การเขาถึงบริการความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา เปน 3.91 เทา
เมือ่ เทียบกับกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวาการเขาถึงบริการ มีความเหมาะสมดี (95% CI อยูใ นชวง 2.40 - 6.38 , p
- value < 0.001) กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา ดานกายภาพมีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษา
ฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.99 เทาเมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานกายภาพ
มีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 1.73 - 5.16 , p - value < 0.001) กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา
ดานกระบวนการมีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 5.27 เทา
เมือ่ เทียบกับกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามเห็นวา ดานกระบวนการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62 ,
p - value < 0.001)
สวนความตัง้ ใจอธิบายไดวา กลุม ตัวอยางทีม่ คี วามตัง้ ใจดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผน
การรักษาเปน 6.71 เทาเมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดี (95% CI อยูในชวง 4.04 - 11.16,
p - value < 0.001) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา
ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา
o °¤¼¨
o µ¦·µ¦
¸
¸¤µ
o µÁo µ®o µ¸É
¸
¸¤µ
o µ¦µµ
¸
¸¤µ

¦
(n = 90)

Å¤n ¦
(n = 20)

Crude OR (95%CI)

86(48.31)

92(51.69)

1.00

104(78.79)

28(21.21)

3.97(2.34-6.62)

< 0.001*

40(35.09)
150(76.53)

74(64.91)
46(23.47)

1.00
6.03(3.63-10.02)

< 0.001*

78(43.80)
112(84.85)

100(56.18)
20(15.15)

1.00
7.18(4.20-12.57)

< 0.001*

p - value
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ตารางที่ 4
ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา
ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา (ตอ)
o °¤¼¨
o µµ¦Á o µ¹¦·µ¦
¸
¸¤µ
o µµ¥£µ¡
¸
¸¤µ
o µ¦³ªµ¦
¸
¸¤µ
ªµ¤´Ê Ä
¸
¸¤µ

¦
(n = 90)

Å¤n ¦
(n = 20)

Crude OR (95%CI)

p - value

71(45.80)
119(76.78)

84(54.20)
36(23.22)

1.00
3.91(2.40-6.38)

< 0.001*

29(40.85)
167(67.36)

42(59.15)
78(32.64)

1.00
2.99(1.73-5.16)

< 0.001*

82(46.07)
108(81.82)

96(53.93)
24(18.18)

1.00
5.27(2.34-6.62)

< 0.001*

49(36.84)
141(79.66)

84(63.16)
36(20.34)

1.00
6.71(4.04-11.16)

< 0.001*
É
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

เมื่อนําตัวแปรดานตางๆ ในตารางที่ 4 มาวิเคราะหดวยสถิติ Multivariable Logistic Regression
พบวา ปจจัยทางดานประชากร ไดแก อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยฝงเข็มมากอน และ
ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย สามารถทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตาม
แผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) อธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
ไมรบั ราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจมารับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 0.19 เทาเมือ่ ปจจัยอืน่ เทากัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) รองลงมา กลุมตัวอยางที่ไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บ
ปวยจะรับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 2.56 เทาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.008)
เมื่อปจจัยอื่นเทากันและกลุมตัวอยางที่เคยรับการฝงเข็มมากอนจะมารับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
เปน 2.39 เทาเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.025) สวนปจจัยทางดานอื่น
มีเพียงดานราคาเพียงดานเดียวสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาได
โดยกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผน
การรักษาเปน 4.80 เทาของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) และความตั้งใจสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตโิ ดยกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามตัง้ ใจดีมากจะมารับการรักษา
ฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 5.38 เทา เมือ่ ปจจัยอืน่ เทากันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p - value < 0.001)
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5
คาสัมประสิทธิข์ องการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคณ
ู ของปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินกิ
ปจจัยทางดานอื่นและความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา
Adjusted OR
(95% CI )

p – value

0.19 (0.69 - 0.52)
2.39 (1.12 - 5.12)
2.56 (1.28 - 5.13)

0.001*
0.025*
0.008*

oµ¦µµ¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤¸¤µ

4.80 (1.83 - 12.54)

0.001*

ªµ¤´ÊÄ¸¤µ

5.38 (2.32 - 12.47)

< 0.001*

o °¤¼¨
´ ´¥µo µ¦³µ¦
°µ¸¡Å¤n¦´¦µµ¦/¦´ª·µ®·
µ¦Á¥¤µ {Á È¤¤µn°
Å¤nÎµÁ}o°¤¸¼o¼Â¨Á¤ºÉ°ÁÈiª¥
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* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05É

อภิปรายผลการวิจัย
1. ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
จากผลการวิ จั ย พบว า ความตั้ ง ใจมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการรั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม จนครบตาม
แผนการรักษาและผูปวยที่รับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนของความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวา
ผูท รี่ บั รักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา โดยแนวคิดความตัง้ ใจเกิดจากทัศนคติของบุคคลและการไดรบั
การสนับสนุนจากกลุม อางอิง (Fishbein & Ajzen, 1975) และการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(Ajzen, 1985 cited in Pongamphai, 2008) บุคคลจะกระทําพฤติกรรมไดสําเร็จเกิดจากความตั้งใจ
ในการควบคุมปจจัยตางๆ และความตัง้ ใจเปนปจจัยสําคัญทีน่ าํ ไปสูก ารปฏิบตั แิ ละเปนตัวทํานายการปฏิบตั ไิ ด
อีกทั้งเปนตัวบงชี้วาบุคคลไดทุมเทและพยายามมากนอยเพียงใดที่กระทําพฤติกรรมนั้น แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางที่มารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวาจึงมีความตั้งใจ
ที่จะรับการรักษาครบตามแผนการรักษาสูงกวากลุมตัวอยางที่มารับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012) พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะไปตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อ เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง
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2. ความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุม อางอิงและการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรม
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม
จากผลการวิจัย พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มในระดับสูงใน
กลุมตัวอยางทุกรายและในระดับปานกลางเมื่อแยกตามกลุมตัวอยางครบและไมครบตามแผนการรักษา
จากแนวคิดความตัง้ ใจทีก่ ลาววา เมือ่ บุคคลมีทศั นคติทดี่ ตี อ พฤติกรรมและมีกลุม อางอิงทีม่ อี ทิ ธิพลตอตัวเขา
บุคคลนั้นจะมีความตั้งใจกระทําพฤติกรรมนั้นมาก สอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012)
พบวา ประชากรที่ศึกษามีระดับทัศนคติเชิงบวกตอการฝงเข็มแยกตามกลุมโรคโดยเฉพาะกลุมอาการปวด
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพและมีความเชื่อวาการรักษาสุขภาพ
เปนการปองกันจากโรคตางๆ ไดจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองทีด่ ขี นึ้ (Wiropisutawong, 2011)
สวนการคลอยตามกลุมอางอิงกับความตั้งใจรับการรักษาฝงเข็มในกลุมตัวอยางทุกรายมี
ความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า เมื่อแยกตามกลุมตัวอยางในกลุมตัวอยางไมครบและ
ครบตามแผนการรักษามีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามากและตํ่าตามลําดับ แสดงให
เห็นวา การคลอยตามกลุม อางอิงมีความสัมพันธกบั ความตัง้ ใจรับการรักษาฝงเข็มทัง้ 2 กลุม ตัวอยางในระดับตํา่
ไมแตกตางกัน ซึ่งการคลอยตามกลุมอางอิง เปนการรับรูของบุคคลตอแรงผลักดันทางสังคมในการกระทํา
พฤติกรรมนัน้ การทีบ่ คุ คลมีการคลอยตามกลุม อางอิงมากในการกระทําพฤติกรรมจะทําใหบคุ คลมีความตัง้ ใจ
ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น (McKinlay, Couston & Cowan, 2001 cited in Pongamphai, 2008) ทั้งนี้
บุคคลที่มีความสําคัญ สื่อ และขาวสารเปนแรงจูงใจที่มีผลตอแรงผลักดันใหกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้
มารับการฝงเข็มในระดับตํ่า ทําใหเห็นวาการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้ไมมีผล
หรือมีผลนอยตอการมารับรักษาฝงเข็ม ซึง่ การวิจยั นีแ้ ตกตางจาก Sombatwanichkul (2015) พบวา การคลอยตาม
กลุมอางอิงมีความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคสมุนไพรจีนอยูในระดับปานกลาง
สวนการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
ทัง้ 2 กลุม ตัวอยางทีไ่ มแตกตางกัน เมือ่ แยกตามกลุม ตัวอยางไมครบและครบตามแผนการรักษา ซึง่ การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยบุคคลตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดเขาจะมีความเชื่อ
ความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมนั้นไดและมีโอกาสประสบผลสําเร็จ (Piriyakul, 2008) นอกจากนี้
หากบุคคลมีระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมาก บุคคลนั้นยิ่งจะมีความตั้งใจในการกระทํา
พฤติกรรมนัน้ มากขึน้ เมือ่ กลุม ตัวอยางสามารถควบคุมตนเองใหมารับรักษาฝงเข็มไดกม็ คี วามเปนไปไดทจี่ ะ
มารับรักษาฝงเข็มสูงไปดวย สอดคลองกับการศึกษาของ Pongamphai (2008) พบวา กลุม ตัวอยางมีการรับรูว า
ตนเองมี ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม และมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกในระดั บ ปานกลาง
กับความตั้งใจในการมารับบริการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี
3. ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินกิ ปจจัยทางดานอืน่ และ
ความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา
จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประชากรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
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ครบ และไมครบตามแผนการรักษา ไดแก อาชีพ เปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง พบวา กลุมตัวอยาง
ที่ไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เขามารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาคิดเปนรอยละ 64.05
สอดคลองกับการศึกษา ของ Chaimay, Boonrod & Simla (2012) พบวา อาชีพมีผลตอการใชสมุนไพร
ในการดูแลสุขภาพเบือ้ งตน อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ไดแก อาชีพคาขาย/รับจางทัว่ ไป และพอบาน/แมบา น
แสดงวาผูที่รับราชการอาจจะไมมีเวลาหรือเวลารับการรักษาไมสะดวกสําหรับการเขารับการฝงเข็มใน
เวลาราชการ ถึงแมวา จะสามารถใชสทิ ธิได ทําใหมารับการรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษานอยกวากลุม ที่
ไมไดรบั ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความไมจาํ เปนตองมีผดู แู ลเมือ่ เจ็บปวยมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบ
ตามแผนการรักษามากกวา เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวา จําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย
เนือ่ งจากการไมตอ งพึง่ พาผูด แู ลทําใหกลุม ตัวอยางสามารถมารับบริการฝงเข็มไดดว ยตนเองจึงทําใหการมา
รักษาฝงเข็มครบ ตามแผนการรักษา และเปนไปไดมากกวากลุมที่ตองรอหรือตองการใหมีผูดูแลมาสงเขารับ
การรักษาดวยการฝงเข็ม การเคยมาฝงเข็มมากอนมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเมือ่ เทียบ
กั บ กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ไ ม เ คยฝ ง เข็ ม มาก อ น กลุ  ม ตั ว อย า งเคยมาฝ ง เข็ ม เข า มารั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม ครบตาม
แผนการรักษาคิดเปนรอยละ 66.22 ทั้งนี้การรักษาดวยการฝงเข็มอยางถูกวิธเี ปนการรักษาที่ปลอดภัยและ
ใหผลการรักษาที่ดีในหลายโรคที่เปนประโยชนในการรักษาอาการหลายอยาง สามารถนํามาเสริมการรักษา
ดวยวิธีอื่นๆ หรือใชเปนการรักษาเพียงอยางเดียว เมื่อผูปวยมีประสบการณการรักษาที่ดีจะสงผลใหกลับมา
รับการรักษาอาการเจ็บปวยอีก จึงมีการเขามารักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาสูงกวา สอดคลอง
การศึกษาของ Vangmeejongmee (2009) พบวาหากผูปวยมีความพึงพอใจจะมาใชบริการซํ้าอีก
สวนปจจัยทางดานอื่นมีเพียงดานราคาดานเดียวที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและ
ไมครบตามแผนการรักษาและยังเปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีความคิด
เห็นวาปจจัยดานราคามีความเหมาะสมดีมากมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเมือ่ เทียบกับ
กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาปจจัยดานราคามีความเหมาะสมดี ซึ่งราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการ
และราคาเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพทีจ่ ะไดรบั บริการ (Na Bang Chang & Asharungrot, 2010)
และสอดคลองกับการศึกษาของ Xueping (2008) พบวา มีความพึงพอใจในคารักษาพยาบาลในราคาทีเ่ หมาะสม
สวนความตั้งใจในกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดีมากมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามตั้ ง ใจดี โดยกลุ  ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามตั้ ง ใจดี ม ากมารั บ รั ก ษาฝ ง เข็ ม
ครบตามแผนการรักษา คิดเปนรอยละ 79.66 ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของฟซเบียนและไอนเซน
(Fishbein & Ajzen, 1975) ทีก่ ลาววา เมือ่ บุคคลมีตงั้ ใจทีด่ ตี อ พฤติกรรมและมีกลุม อางอิงทีม่ อี ทิ ธิพลตอตัวเขา
บุคคลจะมีความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมนัน้ มาก นอกจากนีห้ ากบุคคลมีระดับความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมมาก บุคคลนั้นก็ยิ่งมีความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมนั้นมากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ พบขอจํากัดของการนําผลวิจัยไปใช เนื่องจากเปนการศึกษาภาคตัดขวางแบบ
วิเคราะห การเลือกกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง ซึง่ เปนการศึกษาเฉพาะกลุม โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) และศึกษาปจจัยทางดานประชากร ดานคลินิก และดานอื่นเทานั้น

64

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ไมสามารถอธิบายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางไป หรือที่มีจํานวนแตกตาง
จากนี้หรือในพื้นที่ที่แตกตางจากนี้จึงควรศึกษาตัวแปรดานอื่นรวมทั้งการปรับเครื่องมือวิจัยดวย

สรุป
ทัศนคติและการรับรูก ารควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความตัง้ ใจ
รับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับที่ตํ่ากับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สวนปจจัย
ทีส่ ามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา ไดแก อาชีพไมรบั ราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย ดานราคามีความเหมาะสมดีมาก
และความตัง้ ใจสามารถทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p - value < 0.05) หากสงเสริมสนับสนุนดานทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุม
พฤติกรรม อีกทั้งปจจัยดานประชากร ดานคลินิกและดานอื่น สงผลใหกลุมตัวอยางมีความตั้งใจรับรักษา
ฝงเข็มจนครบตามแผนการรักษา
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1.1 ควรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ประโยชนของการรักษาดวยการฝงเข็ม
เพื่อใหความเชื่อมั่นตอความปลอดภัยในการฝงเข็มและการสงเสริม ตลอดจนติดตามการมารับรักษาฝงเข็ม
ใหครบตามแผนการรักษา
1.2 การใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธจากคน สื่อทางดานตางๆ อีกทั้งสงเสริมใหคนใน
ครอบครัวสนับสนุนใหผูปวยมารับการรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
1.3 ควรจัดกลุม ผูป ว ยไดตงั้ แตครัง้ แรกทีเ่ ขามารับบริการรับรักษาดวยการฝงเข็มเพือ่ ใชทาํ นาย
พฤติกรรมการมารักษาครบและไมครบตามแผนการรักษา แลวดําเนินกิจกรรมเพื่อใหผูปวยมารักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการรักษาดวยการฝงเข็มในโรคทางอายุกรรม เชน โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน นอกจากโรคกลามเนื้อและกระดูกหรือกลุมอาการปวด
2.2 ควรมีการศึกษาแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) เพื่อหารูปแบบที่จะ
สงเสริมการรักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาหรือการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณเจาะลึกถึงพฤติกรรมมารับรักษาฝงเข็มในกลุมผูปวยที่มารักษาฝงเข็มไมครบ
ตามแผนการรักษา
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