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บทคัดยอ
             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธของความต้ังใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม   

2) ศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม 3) ศึกษาปจจัยทางดานประชากร  ปจจัยทางดานคลินิก และ                            

ปจจยัทางดานอืน่ทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการรบัรกัษาฝงเขม็ เปนการวจิยัภาคตดัขวางแบบวเิคราะห กลุมตัวอยาง 
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คอื ผูปวยทกุรายทีเ่ขารบัการรักษาดวยการฝงเขม็ 310  ราย แยกผูปวยทีร่กัษาครบตามแผนการรักษา 190 ราย 

และผูปวยท่ีรกัษาไมครบตามแผนการรักษา 120 ราย คาํนวณกลุมตวัอยางดวยสตูร 2 - Independent Mean 

ประมาณ ขนาดตัวอยางดวยคา Effect Size ของ Cohen เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม วเิคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอยโลจิสติคเชิงพหุ 

 ผลการวจิยั พบวา 1) ความตัง้ใจมคีวามสมัพันธกบัพฤตกิรรมรบัรักษาฝงเขม็อยางมีนยัสําคญัทางสถติิ 

(p < 0.001) 2) ทศันคติและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธทางบวกกับความต้ังใจรับรกัษาฝงเข็ม 

ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.001) การคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับที่ตํ่ากับความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05)                                         

3) ปจจัยทางดานประชากร ปจจัยทางดานคลินิก  ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรม                       

การรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนรักษา ไดแก  อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม 

ความไมจาํเปนตองมีผูดแูล เมือ่เจ็บปวย  ราคามีความเหมาะสมดีมาก และความต้ังใจดีมากสามารถทํานาย

พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05)

คําสําคัญ
 การฝงเข็ม   พฤติกรรมการมารับการรักษาฝงเข็ม  ความต้ังใจรับการฝงเข็ม 

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
 ปจจุบันมีการใชบริการการแพทยที่หลากหลายและมีการใชบริการแพทยทางเลือกมากข้ึน                            

(Sherer, 2009)  มีการสํารวจความตองการและอัตราการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก พบวา                               

มอีตัราการขยายตวัทีส่งูมาก รวมทัง้องคการอนามยัโลกมกีารกาํหนดแผนยทุธศาสตรระดบัชาตปิ พ.ศ. 2545 

- พ.ศ. 2548 เพื่อประเมินและควบคุมการใชประโยชนจากการแพทยทางเลือก (Department of Alternative 

Medicine, 2015) ซึง่การฝงเขม็เปนการแพทยทางเลอืกแขนงหนึง่ในการดแูลสขุภาพตนเอง (Chansoemkit, 

2015) โดยองคการอนามัยโลกมีการกําหนดรายชื่อโรคท่ีแนะนําใหการฝงเข็มเปนทางเลือกในการรักษาและ

ชวยสนบัสนนุการรกัษาแผนปจจบุนั  (Department of Traditional Thai Medicine and Alternative Medicine, 

2010) โดยไมตองใชยาและหลีกเลี่ยงผลขางเคียงจากยา พรอมกับยืนยันการรักษาท่ีไดผลเดนชัด ไดแก         

กลุมอาการปวดตางๆ และโรคอัมพฤกษ อีกทั้งการฝงเข็มรักษาอาการปวดทั้งแบบเฉียบพลันและเร้ือรังไดดี 

(Mahidol University. Faculty of Tropical Medicine, 2015) ป ค.ศ. 2003 สมาคมความรวมมือโรคขอ                 

แหงยุโรปไดแนะนําแนวทางการรักษาโรคขอเขาเส่ือมโดยใชการฝงเข็มรกัษาโรคขอเขาเส่ือมได  (Sirindhorn 

National Rehabilitation Center, 2014) อีกทั้งจากการศึกษาของ Chonsak (2012) ปจจัยที่เกี่ยวของกับ                  

ผลสําเร็จของการฝงเข็มเพื่อรักษาอาการปวดหลังสวนลาง พบวา ผูที่ปวดหลังสวนลางนอยกวา 6 เดือนและ

มอีาการปวดระดับรนุแรงจะมีโอกาสท่ีการฝงเข็มแบบจีนจะบรรลุผลสําเร็จ จงึเห็นวาการรักษาดวยการฝงเข็ม

มผีลดตีอภาวะสขุภาพทีบ่คุคลสามารถจะกระทาํพฤตกิรรมไดเพ่ือการดแูลสขุภาพของตนเอง ทัง้นีพ้ฤตกิรรม

ของบุคคลยอมมีความแตกตางกันไปตามสภาพของสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมักไดรับอิทธิพลจากความคาดหวัง

ของบุคคลรอบขาง สถานการณขณะน้ันและประสบการณในอดีต (Intrawongnongphai, Khamwan & 

Jandeekrayom, 2005) อกีทัง้มีการประยุกตใชแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) 

มาอธิบายและทํานายความต้ังใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคล เชน การศึกษาของ Pongamphai (2008) 

พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม                  

และความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี อยูในระดับปานกลาง และปจจัย                   

ดังกลาวสามารถรวมกันทํานายความแปรปรวนของความตั้งใจในการใชบริการตรวจคัดกรองเพื่อหา                               
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การติดเช้ือเอชไอวีไดรอยละ 24 อีกทั้งการศึกษาของ Lino, Hopp-Marshak, Herring, Belliard, Hilliard, 

Campell & Montgomery (2014) พบวา ทัศนคติ กลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีผลตอ                   

ความต้ังใจในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทัศนคติและการรับรูการควบคุม

พฤติกรรมมีความสําคัญในการทํานายพฤติกรรมใกลเคียงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  จากรายงานประจํา

ปงบประมาณ 2558 ของกลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พบวา ผูปวยที่เขามารักษา                 

ดวยการฝงเขม็ถกูสงตอมาจากแพทยแผนปจจบุนั มสีาเหตมุาจากผูปวยไมอยากรบัประทานยาหรอืหลกีเลีย่ง

การผาตัด การไดรับขอมูลการฝงเข็มและผลการรักษาจากผูปวยท่ีเคยฝงเข็มมากอนและการไดรับขอมูล                    

การฝงเข็มดวยตนเอง  โดยกลุมโรคท่ีมาฝงเข็ม 5 ลําดับ คือ กลุมอาการปวด รอยละ 40.6 กลุมโรคกระดูก                       

ทบัเสนประสาท รอยละ 20.6 โรคหลอดเลือดสมอง รอยละ18.3 โรคเขาเส่ือม รอยละ 12.7 และโรคปวดกลามเนือ้ 

รอยละ 7.8  และยังพบผูปวยจาํนวน 1 ใน 3 ของผูปวยที่เขามารับบริการทั้งหมดมารับการรักษาไมตอเนื่อง

และไมครบตามแผนการรักษา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการรักษาท่ีไมเกิดประสิทธิผลดานการรักษา                              

ดวยการฝงเข็ม อีกทั้งอาจเกิดปจจัยอื่นทางดานลบตอการฝงเข็มได                             

 ดังนั้น ผู ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มของผู ป วยโรงพยาบาลนครพิงค                                       

จังหวัดเชียงใหม โดยนําแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) ที่สามารถอธิบายและ

ทํานายความตั้งใจการกระทําพฤติกรรมของบุคคลมาเปนกรอบแนวคิดรวมกับศึกษาปจจัยดานประชากร 

ปจจัยดานคลินิก และปจจัยดานอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มของผูปวย

 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของความต้ังใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม                           

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมกับความต้ังใจรับรักษาฝงเข็ม

 3.  เพือ่ศกึษาปจจยัทางดานประชากร ปจจยัทางดานคลินกิ และปจจยัทางดานอ่ืนไดแก ดานราคา 

ดานการเขาถึงการใชบริการ ดานกายภาพ และดานกระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม                     

ของผูปวย

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดการฝงเข็ม
  การฝงเข็มเปนการใชเขม็แทงผานไปยังจดุฝงเข็มเพ่ือปรับสมดุลของรางกายและสามารถรักษา

อาการตางๆ ได  ตามทฤษฎีแพทยแผนจีนเชื่อวาการฝงเข็มทําใหระบบลมปราณหมุนเวียนดีขึ้นและ                               

ชวยปรับสมดุลของรางกาย การฝงเข็มชวยกระตุนใหเกิดการหล่ังสารเคมีในรางกายท่ีมีฤทธ์ิระงับปวดและ                    

ลดการอักเสบ  การฝงเข็มไดรับการยืนยันวาไดผลดีในหลายโรคและมีผลขางเคียงนอย นอกจากน้ี                                    

การฝงเข็มไดการรับรองจากองคการอนามัยโลกในบทบาทการรักษาโรค 5 กลุม ไดแก 1) อาการปวดตางๆ                                            
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2) โรคเกี่ยวกับเสนประสาท  3) โรคเกี่ยวกับกลามเนื้อและกระดูก 4) โรคเก่ียวกับภูมิแพ 5) โรคเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

(Siriratraka, 2007)

 2. แนวคิดความต้ังใจ 

        ความต้ังใจเกดิขึน้จากการรวมกนัของทศันคติของบคุคลและไดรบัการสนบัสนนุจากกลุมอางองิ 

ซึ่งองคประกอบทัศนคตินั้นเปนการรับรูและการตัดสินใจของบุคคลเองที่เกี่ยวของกับการกระทําพฤติกรรม   

ของตนเอง สวนองคประกอบท่ีการคลอยตามกลุมอางอิงข้ึนอยูกบัสถานการณทางสังคมท่ีขึน้อยูกบัความคิด

ของบุคคลใกลชดิของเขาวาควรกระทําพฤติกรรมน้ันหรอืไม เชน พอ แม พี ่นอง หรือ เพือ่น ดงัน้ันองคประกอบ

ทั้งสองสามารถทํานายพฤติกรรมจากความตั้งใจได ซ่ึงนําไปสูการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งได 

(Fishbein &  Ajzen, 1975) 

 3. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
        เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ Fishbein & Ajzen (1975)                                 

โดยปจจัยหลักในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ ความต้ังใจโดยตัวกําหนดความต้ังใจมี 3 ดาน                               

คือ ทัศนคติตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งกฎเกณฑทั่วไป                   

มวีา หากทัศนคติและการคลอยตามกลุมอางองิเปนบวกเพียงไร การรบัรูการควบคุมพฤตกิรรมเปนบวกไปดวย 

บุคคลควรมีความตั้งใจที่หนักแนนที่จะทําพฤติกรรมนั้นๆ และการกระทําของมนุษยจะเกิดจากการช้ีนํา                        

โดยความเช่ือ 3 ประการ คือ ความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเช่ือเกี่ยวกับกลุมอางอิง ความเช่ือเกี่ยวกับ

ความสามารถในการควบคุม (Ajzen, 1991)

 4. แนวคิดพฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ
        พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอยางของส่ิงมีชีวิตที่บุคคลแสดงออกท้ังภายใน   

และภายนอกตัวบคุคลท้ังทีส่งัเกตไดและสังเกตไมได (Mutiko, 1991) สวนพฤติกรรมสุขภาพเปนกจิกรรมหรือ

การปฏบิตัใิด ๆ  ของปจเจกบคุคลท่ีกระทาํเพ่ือสงเสรมิ ปองกนัหรอืรักษาสขุภาพ โดยไมคาํนงึถงึสถานะสขุภาพ

ที่ดํารงอยู (Loloedwittaya, 1998) สรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพเปนการปฏิบัติตนทางดานสุขภาพทั้ง                       

สุขภาพ กาย ใจ อารมณสังคมท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันอยางสมดุลในชีวิตประจําวันอยางมีระบบระเบียบ                              

มวีนิยัควบคมุตน ทัง้ทางดานการกิน การนอน การพกัผอน การขบัถาย การปองกัน การตดิโรค และการเกิดโรค 

พฤตกิรรมสขุภาพเกดิขึน้ไดจะตองมปีจจยัตางๆ ซึง่จาํแนกเปน  3 ลกัษณะดวยกนั คอื 1) ปจจยันาํ เปนปจจยั

ที่ชวยในการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และการรับรู                          

ทีจ่ะนําไปสูการกระทําในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล  2) ปจจยัเอ้ือ เปนปจจยั

สนับสนุนหรือยับยั้งใหเกิดหรือไมใหเกิดพฤติกรรมที่ไมใชปจจัยดานบุคคล ไดแก ทักษะในการกระทํานั้นๆ   

แหลงทรพัยากร  ความสามารถเขาถงึบรกิาร เชน คาใชจาย  การเดนิทาง  ระยะทาง  การเสยีเวลา  การยอมรบั 

3) ปจจัยเสริม เปนการเสริมหรือแรงกระตุนใหกระทํา ไดแก สถานศึกษา ชุมชน สถานพยาบาล เชน แพทย  

พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย  

              จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวทาํใหผูวจิยันาํมาใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 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  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรม                      

แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปดและ

ปลายเปด  สวนที่ 2 ปจจัยดานความต้ังใจที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม  สวนที่ 3 ปจจัยดานคลินิก

ที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม และสวนที่ 4  ปจจัยอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมรับการรักษาฝงเข็ม                              

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales) 5 ระดับ (Chiang Mai University. Faculty 

of Nursing, 2010) สวนท่ี 5 แบบแสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ เปนคาํถามปลายเปด แบบสอบถามน้ี     

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. การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง ผู วิจัยไดขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย                             

สหสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 1) กลุมตัวอยางที่รักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา 

โดยเขาพบกลุมตัวอยางในคร้ังสุดทายของการรักษาพรอมแนะนําตัวเองและช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย

พรอมใหลงนามยินยอมเขารวมการศึกษาและแจกแบบสอบถาม 2) กลุมตัวอยางท่ีรักษาดวยการฝงเข็ม                      

ไมครบตามแผนการรกัษา โดยนาํรายชือ่เพ่ือหาขอมลูทีอ่ยู หมายเลขโทรศพัทหรือชองทางอืน่ๆ จากเวชระเบยีน

ผูปวย และสงแบบสอบถามไปทางไปรษณียตามท่ีอยู หรือ E-mail, Line, Facebook พรอมแนบเอกสารช้ีแจง

วัตถุประสงคของการวิจัยและการลงนามยินยอมเขารวมการศึกษา

 6. สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถติเิชงิพรรณนา โดยใชคาความถี ่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

ปรญิญาตรี รอยละ 36.13  มอีาชพีรบัราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ รอยละ 21.94 มรีายได 15,001 - 25,000 บาท 

รอยละ 26.45  สวนใหญมารบัการรักษาฝงเขม็ดวยกลุมอาการปวด รอยละ 46.45  และรบัประทานยารวมกบั

การฝงเข็ม รอยละ 36.46 สวนใหญมีความเห็นวาโรคหรืออาการที่มาฝงเข็มมีความรุนแรงปานกลาง                                   

รอยละ 49.68 และไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวยรอยละ 61.94
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 2. ความสัมพันธของความต้ังใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม พบวา คะแนนความต้ังใจ               

ที่มีผลตอพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่รักษาครบตามแผนการรักษาและไมครบตามแผนการรักษาของ                  

กลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 8.731, p < 0.001) โดยผูปวยที่รับรักษาฝงเข็มครบ

ตามแผนการรักษามีคะแนนของความต้ังใจเฉล่ียท่ีสูงกวาผูที่รับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา                         

ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 

ความสัมพันธของความตั้งใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม

 

 
 

t - test p - value  (n= 90)  (n= 20) 
Mean (SD) Mean (SD) 

  
 

12.84 (2.19) 10.73 (2.00) 8.731  0.001* 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 3. ความสัมพันธของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุมพฤติกรรม
กับความต้ังใจรับรักษาฝงเข็ม พบวา ทัศนคติและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวก

กับความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (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                   

แนวโนมความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลางถึงระดับสูงและการรับรู                            

การควบคุมพฤติกรรมมีแนวโนมความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับปานกลาง                        

สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีแนวโนมความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาในระดับตํ่า                          

ถึงระดับตํ่ามาก  ดังตารางที่ 2
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 n  ± Pearson's 
Correlation  (r) p - value 

   
 310 29.89 ± 3.29 0.738 < 0.001*

 120 28.23 ± 2.61 0.679 < 0.001*
 190 30.93 ± 3.25 0.687 < 0.001* 

   
 310 11.86 ± 1.63 0.464 < 0.001*

 120 11.09 ± 1.54 0.191    0.037*
 190 12.35 ± 1.49 0.485 < 0.001* 

 
  

 310 16.52 ± 2.69 0.677 < 0.001*
 120 15.29 ± 2.31 0.586 < 0.001*

 190 17.29 ± 2.63 0.634 < 0.001* 

ตารางท่ี 2 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูการควบคุม

พฤติกรรมกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มแยกตามกลุมตัวอยาง 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 4. ความสัมพันธของปจจัยทางดานประชากรที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ
และไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจยัทางดานประชากรทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการรบัรักษาฝงเขม็ครบ

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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ตารางท่ี 3 

ความสมัพนัธของปจจัยทางดานประชากรทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการรบัรกัษาฝงเขม็ครบ/ไมครบตามแผนการรกัษา

  
(n = 90) 

 (n= 20)
Crude OR (95%CI) p - value

   
< 45  29(45.32) 35(54.68) 1.00 
45-60  86(65.65) 45(34.35) 2.31(1.25-4.25) 0.007*
> 60  75(65.22) 40(34.72) 2.26(1.21-4.22) 0.010*

   
/ / . / . /

 
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) 37(50.00) 1.00  
  153(64.83) 83(35.17) 1.84(1.09-3.13) 0.023*

   
 155(64.32) 86(35.68) 1.00  

 35(50.72) 34(49.28) 0.57(0.33-0.93) 0.042*
   

 43(48.86) 45(51.14) 1.00 
  147(66.22) 75(33.78) 2.05(1.24-3.39) 0.005*

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 5. ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอ่ืน และความต้ังใจท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ                       

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก ดานบริการ  ดานเจาหนาที่ ดานราคา ดานการเขาถึงบริการ                                

ดานกายภาพและดานกระบวนการ สวนปจจยัดานการรกัษาไมมคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรมการรับรกัษาฝงเขม็ 

รวมทั้งความตั้งใจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา                    

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  ปจจัยดังกลาวทุกปจจัยมีอํานาจการทํานายสูงอยางมีนัยสําคัญ                    

ทางสถิติ  (p - value  < 0.001) อธิบายถึงปจจัยดานคลินิกไดวา กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานบริการ                

มีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 3.97 เทาเม่ือเทียบกับ                            
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กลุมตัวอยางท่ีมีความเห็นวาดานบริการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62, p - value                         
< 0.001)  กลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาดานเจาหนาที่มีความเหมาะสมดีมาก  มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็ม                        
ครบตามแผนการรกัษาเปน 6.03 เทาเมือ่เทยีบกบักลุมตวัอยางทีม่คีวามเหน็วาดานเจาหนาทีม่คีวามเหมาะสมดี 
(95% CI อยูในชวง 3.63 - 10.02 , p - value < 0.001) 
 สวนปจจัยทางดานอื่น อธิบายไดวากลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคา มีความเหมาะสมดีมาก                        
มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเปน 7.18 เทา เม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวา                                
ราคามีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 4.20 - 12.57,  p - value <  0.001) กลุมตวัอยางทีม่คีวามเห็นวา 
การเขาถึงบริการความเหมาะสมดีมาก  มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา เปน 3.91 เทา                 
เม่ือเทยีบกบักลุมตัวอยางทีม่คีวามเห็นวาการเขาถงึบริการ มคีวามเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 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                            
เม่ือเทยีบกบักลุมตัวอยางทีม่คีวามเห็นวา ดานกระบวนการมีความเหมาะสมดี (95% CI อยูในชวง 2.34 - 6.62 , 
p - value < 0.001) 
 สวนความต้ังใจอธิบายไดวากลุมตวัอยางท่ีมคีวามต้ังใจดีมาก มโีอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผน  
การรักษาเปน 6.71 เทาเมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดี (95% CI อยูในชวง 4.04 - 11.16,                                 

p - value  <  0.001) ดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4  

ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา               

ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา

   
(n = 90) 

 
(n = 20) Crude OR (95%CI) p - value 

   
 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) 74(64.91) 1.00
 150(76.53) 46(23.47) 6.03(3.63-10.02) < 0.001*

  
 78(43.80) 100(56.18) 1.00

 112(84.85) 20(15.15) 7.18(4.20-12.57) < 0.001*
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ตารางท่ี 4  
ความสัมพันธของปจจัยทางดานคลินิก ปจจัยทางดานอื่น และความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษา               
ฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา (ตอ)

  
 71(45.80) 84(54.20) 1.00

 119(76.78) 36(23.22) 3.91(2.40-6.38) < 0.001*
  

 29(40.85) 42(59.15) 1.00
 167(67.36) 78(32.64) 2.99(1.73-5.16) < 0.001*

  
 82(46.07) 96(53.93) 1.00

 108(81.82) 24(18.18) 5.27(2.34-6.62) < 0.001*
  

 49(36.84) 84(63.16) 1.00
 141(79.66) 36(20.34) 6.71(4.04-11.16) < 0.001*

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

 เมื่อนําตัวแปรดานตางๆ ในตารางท่ี 4 มาวิเคราะหดวยสถิติ Multivariable Logistic Regression 
พบวา  ปจจัยทางดานประชากร ไดแก อาชีพไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การเคยฝงเข็มมากอน และ
ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย สามารถทํานายพฤติกรรมรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตาม 
แผนการรักษาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value  < 0.05) อธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ                                 
ไมรบัราชการ/ พนกังานรฐัวสิาหกจิมารบัการฝงเขม็ครบตามแผนการรกัษาเปน 0.19 เทาเมือ่ปจจยัอืน่เทากนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) รองลงมา กลุมตัวอยางที่ไมจําเปนตองมีผูดูแลเม่ือเจ็บ
ปวยจะรบัการฝงเขม็ครบตามแผนการรกัษาเปน 2.56 เทาอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ(p - value เทากบั 0.008)        
เมื่อปจจัยอื่นเทากันและกลุมตัวอยางท่ีเคยรับการฝงเข็มมากอนจะมารับการฝงเข็มครบตามแผนการรักษา
เปน 2.39 เทาเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.025) สวนปจจัยทางดานอื่น
มีเพียงดานราคาเพียงดานเดียวสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาได                     
โดยกลุมตัวอยางท่ีมีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีมาก มีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผน                      
การรักษาเปน 4.80 เทาของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นวาราคามีความเหมาะสมดีเมื่อปจจัยอื่นเทากันอยางมี

   
(n = 90) 

 
(n = 20) Crude OR (95%CI) p - value 
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นัยสําคัญทางสถิติ (p - value เทากับ 0.001) และความต้ังใจสามารถทํานายพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
ครบตามแผนการรักษาไดอยางมนียัสาํคญัทางสถิตโิดยกลุมตัวอยางทีม่คีวามต้ังใจดีมากจะมารับการรักษา                    
ฝงเขม็ครบตามแผนการรักษาเปน 5.38 เทา เมือ่ปจจยัอืน่เทากนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิต ิ(p - value < 0.001) 
ดังตารางที่ 5

ตารางท่ี 5  
คาสมัประสิทธิข์องการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคณูของปจจยัทางดานประชากร  ปจจัยทางดานคลินกิ 
ปจจัยทางดานอื่นและความตั้งใจที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบ/ไมครบตามแผนการรักษา

 Adjusted OR
(95% CI ) 

p – value 

  
/  0.19 (0.69 - 0.52) 0.001* 

 2.39 (1.12 - 5.12) 0.025* 
 2.56 (1.28 - 5.13) 0.008* 

   
 4.80 (1.83 - 12.54) 0.001* 

 5.38 (2.32 - 12.47)            < 0.001* 
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ความสัมพันธของความต้ังใจกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
        จากผลการวิจัย พบวา ความตั้งใจมีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มจนครบตาม                                  

แผนการรักษาและผูปวยที่รับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนของความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวา                                      
ผูทีร่บัรกัษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา โดยแนวคิดความต้ังใจเกิดจากทัศนคติของบุคคลและการไดรบั
การสนบัสนนุจากกลุมอางองิ (Fishbein & Ajzen, 1975) และการรบัรูความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม 
(Ajzen, 1985 cited in Pongamphai, 2008) บุคคลจะกระทําพฤติกรรมไดสําเร็จเกิดจากความตั้งใจ                             
ในการควบคุมปจจยัตางๆ และความต้ังใจเปนปจจยัสําคญัทีน่าํไปสูการปฏบิตัแิละเปนตวัทาํนายการปฏิบตัไิด 
อีกทั้งเปนตัวบงชี้วาบุคคลไดทุมเทและพยายามมากนอยเพียงใดที่กระทําพฤติกรรมนั้น แสดงใหเห็นวา                   
กลุมตัวอยางที่มารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษามีคะแนนความตั้งใจเฉลี่ยที่สูงกวาจึงมีความตั้งใจ                
ที่จะรับการรักษาครบตามแผนการรักษาสูงกวากลุมตัวอยางที่มารับรักษาฝงเข็มไมครบตามแผนการรักษา 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012) พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะไปตรวจเลือด                 

เพื่อหาเชื้อ เอชไอวีอยูในระดับปานกลาง 
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 2. ความสมัพันธของทศันคต ิการคลอยตามกลุมอางอิงและการรบัรูการควบคมุพฤตกิรรม
กับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็ม
  จากผลการวิจัย พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับความตั้งใจรับรักษาฝงเข็มในระดับสูงใน                

กลุมตัวอยางทุกรายและในระดับปานกลางเมื่อแยกตามกลุมตัวอยางครบและไมครบตามแผนการรักษา                   

จากแนวคิดความต้ังใจท่ีกลาววา เมือ่บคุคลมีทศันคติทีด่ตีอพฤติกรรมและมีกลุมอางอิงท่ีมอีทิธิพลตอตัวเขา 

บุคคลนั้นจะมีความตั้งใจกระทําพฤติกรรมนั้นมาก  สอดคลองกับการศึกษาของ Chenbhanich (2012)                   

พบวา ประชากรท่ีศึกษามีระดับทัศนคติเชิงบวกตอการฝงเข็มแยกตามกลุมโรคโดยเฉพาะกลุมอาการปวด                  

ที่มีคาเฉล่ียสูงสุดและหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพและมีความเช่ือวาการรักษาสุขภาพ                              

เปนการปองกันจากโรคตางๆ ไดจะสงผลใหเกดิพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองท่ีดขีึน้ (Wiropisutawong, 2011)

  สวนการคลอยตามกลุมอางอิงกับความต้ังใจรับการรักษาฝงเข็มในกลุมตัวอยางทุกรายมี                               

ความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า เมื่อแยกตามกลุมตัวอยางในกลุมตัวอยางไมครบและ                      

ครบตามแผนการรักษามีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามากและต่ําตามลําดับ แสดงให

เห็นวา การคลอยตามกลุมอางอิงมคีวามสัมพนัธกบัความต้ังใจรับการรักษาฝงเข็มทัง้ 2 กลุมตัวอยางในระดับตํา่

ไมแตกตางกัน ซึ่งการคลอยตามกลุมอางอิง เปนการรับรูของบุคคลตอแรงผลักดันทางสังคมในการกระทํา

พฤติกรรมนัน้ การทีบ่คุคลมกีารคลอยตามกลุมอางองิมากในการกระทาํพฤตกิรรมจะทาํใหบคุคลมีความตัง้ใจ

ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน (McKinlay, Couston & Cowan, 2001  cited in Pongamphai, 2008) ทั้งนี้                              

บุคคลที่มีความสําคัญ สื่อ และขาวสารเปนแรงจูงใจที่มีผลตอแรงผลักดันใหกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้                         

มารับการฝงเข็มในระดับต่ํา ทําใหเห็นวาการคลอยตามกลุมอางอิงของกลุมตัวอยางของการวิจัยนี้ไมมีผล    

หรอืมผีลนอยตอการมารับรกัษาฝงเขม็ ซึง่การวิจยันีแ้ตกตางจาก Sombatwanichkul (2015) พบวา การคลอยตาม

กลุมอางอิงมีความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจเลือกบริโภคสมุนไพรจีนอยูในระดับปานกลาง 

  สวนการรับรูการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง                           

ทัง้  2 กลุมตวัอยางทีไ่มแตกตางกนั เมือ่แยกตามกลุมตวัอยางไมครบและครบตามแผนการรกัษา ซึง่การรบัรู                 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยบุคคลตัดสินใจกระทําพฤติกรรมใดเขาจะมีความเช่ือ

ความสามารถท่ีจะควบคุมพฤติกรรมนั้นไดและมีโอกาสประสบผลสําเร็จ (Piriyakul, 2008) นอกจากนี้                       

หากบุคคลมีระดับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมาก บุคคลน้ันยิ่งจะมีความต้ังใจในการกระทํา

พฤตกิรรมนัน้มากข้ึน เมือ่กลุมตวัอยางสามารถควบคมุตนเองใหมารบัรกัษาฝงเข็มไดกม็คีวามเปนไปไดทีจ่ะ

มารบัรกัษาฝงเขม็สงูไปดวย สอดคลองกบัการศึกษาของ Pongamphai (2008) พบวา กลุมตวัอยางมีการรบัรูวา

ตนเองมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง                                        

กับความต้ังใจในการมารับบริการตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอชไอวี 

 3. ความสัมพนัธของปจจัยทางดานประชากร ปจจยัทางดานคลินกิ ปจจยัทางดานอ่ืน และ
ความต้ังใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและไมครบตามแผนการรักษา
        จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประชากรท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็ม
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ครบ และไมครบตามแผนการรักษา ไดแก อาชีพ เปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง พบวา กลุมตัวอยาง                             

ที่ไมรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เขามารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาคิดเปนรอยละ 64.05 

สอดคลองกับการศึกษา ของ Chaimay, Boonrod & Simla  (2012) พบวา อาชีพมีผลตอการใชสมุนไพร                      

ในการดูแลสขุภาพเบ้ืองตน อยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิไดแก อาชีพคาขาย/รบัจางท่ัวไป  และพอบาน/แมบาน  

แสดงวาผูที่รับราชการอาจจะไมมีเวลาหรือเวลารับการรักษาไมสะดวกสําหรับการเขารับการฝงเข็มใน                         

เวลาราชการ ถงึแมวาจะสามารถใชสทิธไิด ทาํใหมารบัการรักษาฝงเขม็ครบตามแผนการรักษานอยกวากลุมที่

ไมไดรบัราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  ความไมจาํเปนตองมีผูดแูลเมือ่เจ็บปวยมโีอกาสมารบัรักษาฝงเข็มครบ

ตามแผนการรักษามากกวา เมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวา  จําเปนตองมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวย 

เนือ่งจากการไมตองพึง่พาผูดแูลทาํใหกลุมตวัอยางสามารถมารับบริการฝงเข็มไดดวยตนเองจึงทาํใหการมา

รักษาฝงเข็มครบ ตามแผนการรักษา และเปนไปไดมากกวากลุมที่ตองรอหรือตองการใหมีผูดูแลมาสงเขารับ

การรักษาดวยการฝงเข็ม  การเคยมาฝงเข็มมากอนมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษาเม่ือเทียบ

กับกลุ มตัวอยางท่ีไมเคยฝงเข็มมากอน กลุ มตัวอยางเคยมาฝงเข็มเขามารับรักษาฝงเข็มครบตาม                                    

แผนการรักษาคิดเปนรอยละ 66.22  ทั้งนี้การรักษาดวยการฝงเข็มอยางถูกวิธเีปนการรักษาที่ปลอดภัยและ                            

ใหผลการรักษาที่ดีในหลายโรคที่เปนประโยชนในการรักษาอาการหลายอยาง สามารถนํามาเสริมการรักษา

ดวยวิธีอื่นๆ หรือใชเปนการรักษาเพียงอยางเดียว เม่ือผูปวยมีประสบการณการรักษาท่ีดีจะสงผลใหกลับมา

รบัการรกัษาอาการเจบ็ปวยอกี จงึมกีารเขามารกัษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรกัษาสูงกวา สอดคลอง

การศึกษาของ Vangmeejongmee (2009) พบวาหากผูปวยมีความพึงพอใจจะมาใชบริการซํ้าอีก 

 สวนปจจัยทางดานอื่นมีเพียงดานราคาดานเดียวที่มีผลตอพฤติกรรมการรับรักษาฝงเข็มครบและ               

ไมครบตามแผนการรักษาและยังเปนปจจัยมีอํานาจการทํานายสูง แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่มีความคิด

เหน็วาปจจยัดานราคามคีวามเหมาะสมดมีากมโีอกาสมารบัรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรกัษาเมือ่เทยีบกบั

กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นวาปจจัยดานราคามีความเหมาะสมดี  ซึ่งราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อบริการ

และราคาเปนปจจยัสาํคญัในการบอกถึงคณุภาพท่ีจะไดรบับริการ (Na Bang Chang & Asharungrot, 2010) 

และสอดคลองกบัการศกึษาของ Xueping (2008) พบวา มคีวามพึงพอใจในคารกัษาพยาบาลในราคาทีเ่หมาะสม                  

สวนความต้ังใจในกลุมตัวอยางท่ีมีความต้ังใจดีมากมีโอกาสมารับรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา                        

เม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดี โดยกลุมตัวอยางที่มีความตั้งใจดีมากมารับรักษาฝงเข็ม                               

ครบตามแผนการรักษา คดิเปนรอยละ 79.66  ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวคิดของฟซเบียนและไอนเซน 

(Fishbein & Ajzen, 1975) ทีก่ลาววา เมือ่บคุคลมตีัง้ใจทีด่ตีอพฤติกรรมและมกีลุมอางองิทีม่อีทิธพิลตอตวัเขา  

บคุคลจะมีความต้ังใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมน้ันมาก นอกจากน้ีหากบุคคลมีระดบัความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรมมาก บุคคลนั้นก็ยิ่งมีความต้ังใจในการกระทําพฤติกรรมน้ันมากขึ้น

 การศึกษาคร้ังน้ี พบขอจํากัดของการนําผลวิจัยไปใช เนื่องจากเปนการศึกษาภาคตัดขวางแบบ

วเิคราะห การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึง่เปนการศกึษาเฉพาะกลุมโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎพีฤติกรรม

ตามแผนของไอนเซน (Ajzen, 1991) และศึกษาปจจัยทางดานประชากร ดานคลินิก และดานอื่นเทานั้น                    



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2561- ธันวาคม 256164

ไมสามารถอธิบายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางไป หรือที่มีจํานวนแตกตาง

จากนี้หรือในพื้นที่ที่แตกตางจากนี้จึงควรศึกษาตัวแปรดานอื่นรวมทั้งการปรับเคร่ืองมือวิจัยดวย

 

สรุป
 ทศันคตแิละการรบัรูการควบคมุพฤตกิรรมมคีวามสมัพนัธทางบวกในระดบัปานกลางกบัความตัง้ใจ

รับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05)  สวนการคลอยตามกลุมอางอิงมีความสัมพันธ

ทางบวกในระดับที่ตํ่ากับความต้ังใจรับรักษาฝงเข็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value < 0.05) สวนปจจัย

ทีส่ามารถรวมกนัทาํนายพฤตกิรรมรบัรกัษาฝงเขม็ครบตามแผนการรกัษา ไดแก  อาชพีไมรบัราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ การเคยมาฝงเข็ม ความไมจําเปนตองมีผูดูแลเม่ือเจ็บปวย ดานราคามีความเหมาะสมดีมาก                   

และความตัง้ใจสามารถทาํนายพฤตกิรรมรบัรกัษาฝงเขม็ครบตามแผนการรกัษาไดอยางมนียัสําคญัทางสถติิ 

(p - value < 0.05) หากสงเสริมสนับสนุนดานทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูการควบคุม

พฤติกรรม อีกท้ังปจจัยดานประชากร ดานคลินิกและดานอ่ืน สงผลใหกลุมตัวอยางมีความต้ังใจรับรักษา                   

ฝงเข็มจนครบตามแผนการรักษา

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
  1.1 ควรใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับความรู ความเขาใจ ประโยชนของการรักษาดวยการฝงเข็ม

เพื่อใหความเชื่อม่ันตอความปลอดภัยในการฝงเข็มและการสงเสริม ตลอดจนติดตามการมารับรักษาฝงเข็ม

ใหครบตามแผนการรักษา 

  1.2 การใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธจากคน สื่อทางดานตางๆ อีกทั้งสงเสริมใหคนใน

ครอบครัวสนับสนุนใหผูปวยมารับการรักษาฝงเข็มครบตามแผนการรักษา

  1.3 ควรจดักลุมผูปวยไดตัง้แตครัง้แรกทีเ่ขามารับบรกิารรบัรกัษาดวยการฝงเขม็เพือ่ใชทาํนาย

พฤติกรรมการมารักษาครบและไมครบตามแผนการรักษา แลวดําเนินกิจกรรมเพื่อใหผูปวยมารักษาฝงเข็ม

ครบตามแผนการรักษา

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการรักษาดวยการฝงเข็มในโรคทางอายุกรรม เชน โรคความดันโลหติสูง 

โรคเบาหวาน นอกจากโรคกลามเนื้อและกระดูกหรือกลุมอาการปวด

  2.2 ควรมีการศึกษาแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) เพื่อหารูปแบบที่จะ  

สงเสริมการรักษาดวยการฝงเข็มครบตามแผนการรักษาหรือการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative                              

Research) โดยการสัมภาษณเจาะลึกถึงพฤติกรรมมารับรักษาฝงเข็มในกลุมผูปวยท่ีมารักษาฝงเข็มไมครบ

ตามแผนการรักษา
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