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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์คอื 1) ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดย
ใช้การแพทย์ผสมผสาน 2) ศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การใช้การแพทย์ผสมผสาน
3) เพื่อวิเคราะห์ตวั แบบในการท�ำนายพฤติกรรมการใช้การแพทย์ผสมผสาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูป้ ่วยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัด
นครปฐม จ�ำนวน 151 คน ซึง่ ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้
เป็ นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณา โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั และไคสแควร์ในการหาความสัมพันธ์และใช้สมั ประสิทธิ ์
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้การแพทย์แบบผสมผสาน
ถดถอยพหุคณ
ู เพือ่ วิเคราะห์ปจจั
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 69.54  มีอายุมากกว่า 50
ปีรอ้ ยละ 50.99 โดยอายุต่ำ� สุดคือ 28 ปี และสูงสุดคือ 67 ปี จบการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาร้อยละ 50.99  มีรายได้ตอ่ เดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาทร้อยละ 54.30 ส่วนใหญ่
มีประสบการณ์เคยใช้การแพทย์แบบแผนโบราณร้อยละ 76.16 และใช้การแพทย์แบบ
ผสมผสานร้อยละ 92.72 สถานบริการหลักทีใ่ ช้แพทย์แผนปจั จุบนั และแผนโบราณคือ
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของรัฐร้อยละ 72.19 และ 56.29 ตามล�ำดับ
2) ผูป้ ว่ ยมีคา่ นิยมในระดับมากมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.05 มีความเชือ่ ในระดับมากมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.08 และมีการรับรูใ้ นระดับมากมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.77 การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและ
การรับรูป้ ระโยชน์อยูใ่ นระดับมาก และการรับรูอ้ ปุ สรรคอยูใ่ นระดับน้อย 3) ผูป้ ว่ ยมีลกั ษณะ
ความเจ็บปว่ ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.10 และ 4) ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรม
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การใช้การแพทย์ผสมผสานในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.59 นอกจากนี้ 5) จากการ
ศึกษาความสัมพันธ์พบว่าประสบการณ์การใช้การแพทย์แผนโบราณ ค่านิยม ความเชือ่
การรับรู้ และลักษณะของความเจ็บปว่ ย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้การแพทย์
แบบผสมผสานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และค่านิยม ความเชื่อ การรับรู้
และลักษณะของการเจ็บปว่ ย ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แพทย์แบบผสมผสานอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยสามารถท�ำนายพฤติกรรมได้รอ้ ยละ 83.60
ค�ำส�ำคัญ: 1. การแพทย์แบบผสมผสาน. 2. ผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง.
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Abstract
The research aims to 1) study the use of integrative medicine for health
care, 2) investigate factors associated with integrative medicine use, and 3)
analyze the predictive model for integrative medicine use. The samples were 151
musculoskeletal disorders patients selected based on the simple random sampling
technique. The research instrument was questionnaires. The data were analyzed,
using descriptive statistics, including Pearson product-moment correlation
coefficient and chi-square for the correlation analysis, and multiple-regression for
the analysis of factors influencing integrative medicine use. The results indicated
that: 1) most of the subjects were female (69.54%), aged more than 50 years
old (50.99%) (Min. = 28 years; Max. = 67 years), completed an elementary
education level (50.99%), had an income between 5,000-10,000 Baht per month
(54.30%) and experiences in traditional medicine use (76.16%). Most of subjects
used integrative medicine (92.72%). The primary service providers of modern
medicine and traditional medicine were governmental hospitals or health promotion
hospitals (72.19% and 56.29%, respectively); 2) patients had a high level of values
( x̄= 4.05), a high level of beliefs (x̄ = 4.08), and a high level of perceptions (x̄
= 3.77) with a high level of perceived susceptibility and perceived benefits and
a low level of perceived barriers; 3) patients had a moderate level of illness (x̄=
3.10); 4) patients had a high level of integrative medicine use (x̄ = 3.59); 5) the
correlation analysis showed that the experiences in traditional medicine use,
values, beliefs, perceptions, and the level of illness were correlated with integrative
medicine use at the significance level of  .01, and values, beliefs, perceptions,
and the level of illness had an influence on integrative medicine use at the
significance level of .01. Altogether, they could predict 83.60% of integrative
medicine use.
Keywords: 1. Integrative Medicine. 2. Musculoskeletal Disorders Patients.
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บทน�ำ

การเจ็บปว่ ยจากโรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างเป็นโรคเรือ้ รังทีพ่ บ
บ่อยทีส่ ดุ และสามารถพบได้ ในประชากรทุกกลุม่ เชือ้ ชาติหลายประเทศทัวโลก
่
เช่น ใน
่
สหรัฐอเมริกาพบผูป้ วยร้อยละ 12.00 ของประชากร  และมีแนวโน้มว่าจะมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆ ส�ำหรับในประเทศไทยนัน้ จากการส�ำรวจของส�ำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์
(2556) พบว่ามีจำ� นวนผูป้ ว่ ยนอกซึง่ เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างถึง 20,794,853
ราย คิดเป็ นอัตรา 354.91 ต่อประชากร 1,000 คน และ มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยในทัวประเทศ
่
281,789 ราย คิดเป็ นอัตรา 480.93 ต่อประชากร 100,000 คน ซึง่ ส�ำนักสถิตพิ ยากรณ์
(2555) ได้สรุปจ�ำนวนผูป้ ว่ ยว่ามีมากถึงร้อยละ 11.00 ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด ซึง่ หากมองใน
ระดับชุมชน จากการส�ำรวจประชากรไทยทีม่ อี ายุมากกว่า 15 ปี ทีม่ า รับบริการทีส่ ถาน
พยาบาลระดับชุมชนพบความชุกของโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างคืออาการปวดหลัง
ระดับล่างมากทีส่ ุดร้อยละ 54.20 รองลงมาคือการอักเสบเอ็นกล้ามเนื้อร้อยละ 25.00
(ชนนท์ กองกมล, 2550) นอกจากนี้ ความชุกของโรคทีเ่ กีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อและโครง
ร่างทีม่ ารับบริการในสถานพยาบาลระดับชุมชน มากถึงร้อยละ 23.00 (วนิดา ดรปญั หา
และคณะ, 2552) ซึง่ นับว่าเป็ นปญั หาทีพ่ บมากและมีอตั ราค่อนข้างสูง
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นบริเวณปริมณฑลซึง่ มีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร วิถชี วี ติ ของ คนนครปฐมส่วนใหญ่มคี วามใกล้เคียงกับคนในกรุงเทพมหานคร
เช่น วัฒนธรรมของการรับประทานอาหาร และขาดการออกก�ำลังกาย เมือ่ พิจารณาถึง
อาชีพหลักพบว่า มีการประกอบอาชีพเลีย้ งสัตว์ และเกษตรกรรม (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน,
2549) จังหวัดนครปฐมมีประชากรทัง้ หมดในปี 2556 จ�ำนวน 869,304 ราย ซึง่ เป็ นเพศ
ชายร้อยละ 48.14 และเพศหญิงร้อยละ 51.86 (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,
2556) ซึง่ จะพบผูป้ ว่ ยทัง้ ทีเ่ ป็ นวัยท�ำงานและผูส้ งู อายุจำ� นวนมากทีป่ ว่ ยเป็ นโรคระบบ
กล้ามเนื้อและโครงร่าง จากการส�ำรวจของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2555)
พบว่า ผูป้ ว่ ยในซึง่ เป็ นโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ในจังหวัดนครปฐมในปี 2552 มี
จ�ำนวน 2,628 ราย ในปี 2553 มีจำ� นวน 2,899 ราย และในปี 2554 มีจำ� นวน 2,947 ราย
ซึง่ แสดงให้เห็นแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี และจากการส�ำรวจของส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม (2556) พบว่าปี  2555 มีการปว่ ยของผูป้ ว่ ยนอกซึง่ เป็ นโรคระบบกล้ามเนื้อ
และโครงร่างใน อัตราระหว่าง 300-400 ต่อประชากร 1,000 คน ซึง่ นับว่าเป็ นกลุม่ โรค
5 อันดับแรกทีเ่ ป็ นปญั หาของประชากรในจังหวัดนครปฐม
อาการของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ ปี ญั หาเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ไม่
ว่าจะเป็ นการปวดเรือ้ รัง และรุนแรง การเคลื่อนไหวร่างกายทีย่ ากล�ำบาก และภาวะ
เครียดหรือหงุดหงิดจนไม่สามารถด�ำรงชีวติ ได้ปกติ ส่งผลต่อการด�ำรงชีวติ ซึง่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
174

ปีที่่ 34 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2557

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี และอาจท�ำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิต จนน�ำไปสู่ ภาวะซึมเศร้า
ได้ ในการรักษานัน้ แพทย์แผนปจั จุบนั มักจะวินิจฉัยและรักษาไปตามอาการ ได้แก่  
ความเครียด และอาการปวดต่างๆ โดยอาจใช้ยาบรรเทาอาการปวด นอกจากนี้ยงั มีการ
รักษาเฉพาะโรค เช่น การให้ยา คลายภาวะซึมเศร้า หรือใช้สเตียรอยด์ เป็ นต้น ซึง่ มัก
เป็ นลักษณะของการรักษาเพือ่ บรรเทาอาการเท่านัน้ และถ้าใช้ยาแก้ปวดไม่เหมาะสม
หรือต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงของยาได้ เช่น เกิดแผล ในกระเพาะ
อาหาร โรคไต เป็ นต้น ท�ำให้ผปู้ ว่ ยจ�ำนวนมากหันมาใช้การรักษาด้วยการแพทย์แบบ
ผสมผสาน
แบบแผนหรือวิถคี วามเจ็บปว่ ยของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลง
และท�ำลายอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ ว่ ย และครอบครัวเป็ น
อย่างมาก ส่งผลให้ตอ้ งทุกข์ทรมานกับปญั หา ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม โดยต้องเผชิญความเครียด (Stress) และความทุกข์ยาก (Suffer) เป็ นระยะเวลา
นาน แม้วา่ ในปจั จุบนั จะมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และความรูข้ องการแพทย์
กระแสหลัก (Mainstream Medicine) หรือชีวการแพทย์ (Biomedicine) ทีไ่ ด้พยายาม
ท�ำการรักษาโดยการใช้ยา และให้คำ� แนะน�ำในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ แต่ยงั
พบว่ามีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนไม่น้อยทีเ่ กิดผลข้างเคียงจาก การใช้ยา หรือปญั หาต่างๆ ได้แก่
อาการเบือ่ ยา ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และเสีย่ งต่อภาวะโรคแทรกซ้อน  เช่น ไตวาย
และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็ นต้น ท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาจ�ำนวนมากหันไปใช้รปู
แบบทางเลือก (Choices) ในลักษณะของการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated
Medicine) ส�ำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ ซึง่ แสดงให้เห็นปรากฏการณ์การรักษาสุขภาพ
แบบผสมผสานในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังได้เป็ นอย่างดี
จากการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้การแพทย์แบบผสมผสานในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรค
ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ในจังหวัดนครปฐมโดย พิษนุ อภิสมาจารโยธิน (2555) พบ
ว่า ในแต่ละปีผปู้ ว่ ยทีใ่ ช้บริการในโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวนร้อยละ 39.79 มีการใช้การ
แพทย์แผนไทยผสมผสานกับการแพทย์แผนปจั จุบนั โดยร้อยละ 87.74 ของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้
การแพทย์ผสมผสานดังกล่าวเป็ นผูป้ ว่ ยโรคเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างซึง่
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้แสดงให้เห็นเห็นอย่างชัดเจนว่า ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีม่ ปี ญั หาเกีย่ วกับ
โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง จ�ำนวนมากสนใจและใช้การแพทย์ผสมผสานในการ
จัดการสุขภาพ โดยเหตุผลส�ำคัญของการใช้การแพทย์แบบ ผสมผสานในโรงพยาบาล
ชุมชนคือ การเป็นภาพของตัวแทน (Represent) ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การ
ส่งเสริมสุขภาพ การเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ความปลอดภัย และการเป็ นผูด้ แู ล
เยียวยา (Healer)
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หากพิจารณาระบบบริการสุขภาพของไทย พบว่า สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ของรัฐ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลเอกชน ต่างก็มกี ารให้บริการ
การแพทย์แบบผสมผสานในลักษณะต่างๆ เช่น การนวดแผนไทย การใช้สมุนไพร การ
ั ม เพือ่ ให้บริการรักษาผูป้ ว่ ยเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ แสดงให้เห็น
แพทย์แผนจีน และการฝงเข็
ความตืน่ ตัวในการผสมผสานองค์ความรูเ้ พือ่ รักษาสุขภาพให้กบั ผูป้ ว่ ยอย่างเป็นองค์รวม
รวมทัง้ บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิภาพ ซึง่ องค์การอนามัยโลก
ได้ตระหนักเห็นความส�ำคัญ จึงมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชว่ ยเหลือประเทศต่างๆ ในการ
ก�ำหนดนโยบายระดับชาติเพือ่ ประเมินและควบคุม การใช้ประโยชน์จากการแพทย์แบบ
ผสมผสาน โดยส่งเสริมการวิจยั และสร้างข้อมูล (Evidence) ทีน่ ่าเชือ่ ถือ โดยองค์การ
อนามัยโลกได้ระบุไว้วา่ โรคชนิดต่างๆ ของมนุ ษย์ โดยเฉพาะโรคระบบกล้ามเนื้อและ
โครงร่าง หากรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดจะไม่สามารถท�ำให้อาการหายขาดได้อย่างสิน้ เชิง
จึงให้ความส�ำคัญกับการวิจยั เพื่อรวบรวมและคัดเลือกวิธกี ารรักษาทีเ่ หมาะสม โดย
เฉพาะการใช้การแพทย์รปู แบบต่างๆ เพือ่ เป็ นทางเลือก ในลักษณะของการผสมผสาน
ั
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ ระบบสุขภาพแบบผสมผสามสามารถช่วยแก้ไขปญหา
และตอบสนองความต้องการของผูป้ ว่ ยได้อย่างเป็ นองค์รวม
ระบบการแพทย์แบบผสมผสานมีความสอดคล้องและใกล้ชดิ กับวัฒนธรรม
สุขภาพทีป่ ระชาชนมีอยูด่ งั นัน้ จึงต้องศึกษารูปแบบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้
การแพทย์ผสมผสานของผูป้ ว่ ยและท�ำความเข้าใจปจั จัยทีเ่ ป็ นองค์ประกอบหรือตัวแปร
ก�ำหนดพฤติกรรมการใช้การแพทย์ผสมผสานของผูป้ ว่ ย ในฐานะทีร่ ะบบการแพทย์ เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมโดยมองวัฒนธรรมเป็ นระบบสัญลักษณ์ทม่ี นุษย์ถกั ทอขึน้
เป็ นข่ายใยของความหมาย (Geertz, 1973)  ซึง่ สามารถเข้าใจพฤติกรรมและรูปแบบ
ของพฤติกรรมได้ ในขณะเดียวกันปรากฏการณ์ ของการใช้การแพทย์ผสมผสามนัน้
เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงกลุม่ ผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาเกีย่ วกับโรคระบบ
กล้ามเนื้อและโครงร่างซึง่ หันมาใช้การแพทย์แบบผสมผสานมากขึน้ จึงควรให้ความ
ส�ำคัญกับรูปแบบ และเข้าใจความหมาย และแบบแผนพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์
แบบผสมผสานในภาคบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในระดับชุมชน ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของ
การบริการสุขภาพภาคประชาชน และควรมุ่งเน้นการให้ความ ส�ำคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีพลังอ�ำนาจ (Empowerment)
ในการจัดการสุขภาพทางเลือก (Alternative Health Care) รวมทัง้ หาทางในการ
พัฒนาการให้บริการสุขภาพ แบบผสมผสานในสถานบริการระดับชุมชน เพือ่ ควบคุม
คุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และตอบสนอง ต่อความต้องการ ตลอดจนส่ง
เสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสานของ
ผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
2. เพือ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้การแพทย์ผสมผสาน
ของผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
3. เพือ่ วิเคราะห์ตวั แบบซึง่ เป็ นแบบแผนในการท�ำนายและอธิบายพฤติกรรม
การใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นกรณีศกึ ษา
ในจังหวัดนครปฐม   โดยศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study) เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ ท�ำความเข้าใจรูปแบบ (Form) และสร้างค�ำ
อธิบาย (Explanation) โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชีวจิตวิทยาสังคม (Biopsychosocial) ของ
จอร์จ เอ็นเจลส์ (George Engel) และ ปฏิสมั พันธ์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction)
ของคลิฟฟอร์ด เกียร์ท (Clifford Geertz) ทีเ่ น้นว่าบุคคลจะปฏิบตั ใิ นเรือ่ งทีต่ คี วามว่ามี
ความหมายและส�ำคัญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2557
นิยามค�ำศัพท์เฉพาะ
โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง หมายถึง โรคหรืออาการของโรคทีม่ ปี ญั หา
เกีย่ วกับระบบอวัยวะทีร่ วม เนื้อเยือ่ กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นเอ็นกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้น
ประสาทและหลอดเลือด  เยือ่ หุม้ และข้อกระดูก  กระดูกสันหลัง และโครงสร้างร่างกาย
ความเชือ่ หมายถึง การยอมรับการใช้แพทย์ผสมผสาน โดยเชือ่ มันว่
่ ามีประโยชน์ หรือ
สามารถรักษา หรือจัดการกับปญั หาสุขภาพหรือความเจ็บปว่ ยได้
ค่านิยม หมายถึง การให้คณ
ุ ค่าหรือให้ความส�ำคัญซึง่ มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้การแพทย์ผสมผสาน
การรับรู้ หมายถึง การให้ความหมายหรือตีความทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้
การแพทย์ผสมผสาน ได้แก่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูอ้ ปุ สรรค
ลักษณะอาการความเจ็บปว่ ย หมายถึง  ความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและ
โครงสร้างส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย แบ่งออกเป็ น 9 ส่วน ได้แก่ คอ ข้อไหล่ ข้อศอก ข้อ
มือหรือมือ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง สะโพกหรือ ต้นขา ข้อเข่า และข้อเท้าหรือเท้า
การใช้การแพทย์ผสมผสาน หมายถึง การปฏิบตั ติ นของผูป้ ว่ ยในการใช้วธิ กี าร
และผลิตภัณฑ์การแพทย์ ทีผ่ สมผสานระหว่างแพทย์แผนปจั จุบนั และการแพทย์แผน
โบราณหรือทางเลือกอืน่ ๆ
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วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การด�ำเนินการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัด
นครปฐม
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
ในจังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 151 คน ใช้การค�ำนวณขนาดตัวอย่างกรณีทไ่ี ม่ทราบขนาด
ประชากร (Without Finite Population Correction) ของ Daniel (1999) และใช้วธิ กี าร
สุม่ แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีเกณฑ์น�ำเข้า คือ ผูท้ เ่ี ป็ นผูป้ ว่ ย
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมและเกณฑ์คดั ออก คือ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาขัน้ รุนแรงหรือประสบอุบตั เิ หตุ
ถึงขัน้ ผ่าตัดรวมถึงผูท้ ม่ี อี าการจากโรคมะเร็ง และผูไ้ ม่สะดวกให้ขอ้ มูล
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยตัวแปรซึง่ ได้ประยุกต์จากแนวคิด
ชีวจิตวิทยาสังคมของ จอร์จ เอ็นเจลส์ (George, 1977) และปฏิสมั พันธ์ สัญลักษณ์ของ
คลิฟฟอร์ด เกียร์ท (Geertz, 1973) และตัวก�ำหนดพฤติกรรมสุขภาพของเบญจา
ยอดด�ำเนิน และคณะ (2542) ดังนี้
1. ตัวแปรต้นทีใ่ ช้ในการศึกษาได้แก่
1.1 ปจั จัยร่วม (Modifying Factors) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ และประสบการณ์
1.2 ปจั จัยเสริม (Reinforcing Factors) ได้แก่ ความเชือ่ ค่านิยมและ
การรับรู้ ประกอบด้วย การรับรู้ โอกาสเสีย่ ง (Perceived Susceptibility) การ
รับรูป้ ระโยชน์ (Perceived Benefits) และการรับรูอ้ ปุ สรรค (Perceived Barriers)
		1.3 ปจั จัยเกือ้ หนุน (Encourage Factors) ได้แก่  ลักษณะความเจ็บปว่ ย
(Prevalence of Pain)
2. ตัวแปรตามทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการ
แพทย์ผสมผสาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล แบบสอบถาม
ค่านิยม ความเชือ่ และการรับรู้ แบบสอบถาม ลักษณะการเจ็บปว่ ย และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้แพทย์ผสมผสาน ซึง่ มีลกั ษณะเป็นค�ำถามปลายเปิด (Open Questions)
ปลายปิ ด (Closed Questions) ซึง่ เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบ
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มาตรา ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าต�่ำสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum)  ค่าเฉลีย่ (x̄) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) หาความสัมพันธ์โดยใช้ สถิตไิ คสแควร์ (Chi - Square) และสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
เพียร์สนั (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์
อิทธิพลพยากรณ์โดยใช้สมั ประสิทธิ ์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple - Regression)
สรุปผลการวิ จยั
จากการสรุปผลการวิจยั สามารถน�ำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น ร้อยละ 69.54 มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.99 รองลง
มาคืออายุระหว่าง 30-50  ปี  คิดเป็ นร้อยละ 34.44  โดยอายุต่ำ� สุดคือ 28 ปี และสูงสุด
คือ 67 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 50.99  รองลงมาคือ
ไม่ได้รบั การศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 29.14 ส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,00010,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 54.30 รองลงมาคือ รายได้ต่ำ� กว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 34.44 ผูป้ ่วยทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์เคยใช้การแพทย์แผน
โบราณ คิดเป็ นร้อยละ 76.16 ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้การแพทย์แบบผสมผสาน คิดเป็ นร้อยละ
92.72 โดยสถานบริการหลักทีใ่ ช้การแพทย์แผนปจั จุบนั ส่วนใหญ่คอื โรงพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 72.19 รองลงมาคือคลีนิคหรือ สถาน
บริการสุขภาพของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 10.60 สถานทีห่ ลักทีใ่ ช้การแพทย์แผนโบราณ
ส่วนใหญ่คอื โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 56.29
รองลงมาคือ หมอชาวบ้าน หรือหมอนวดพืน้ บ้าน คิดเป็ นร้อยละ 19.21
2. การวิเคราะห์คา่ นิยมของการแพทย์แบบผสมผสาน พบว่า ผูป้ ว่ ยมีคา่ นิยม
เกีย่ วกับการแพทย์แบบ ผสมผสานในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.05 (S.D. =
1.09) ซึง่ หากพิจารณารายข้อสามารถพิจารณาได้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที ่ 1 การวิเคราะห์คา่ นิยมเกีย่ วกับการแพทย์แบบผสมผสาน

ตัวแปร
1. การแพทย์แบบผสมผสานเป็ นรูปแบบทีส่ งั คมยอมรับ
2. การแพทย์แบบผสมผสานเป็ นการรักษาทีด่ ี
3. การแพทย์แบบผสมผสานนัน้ มีคณ
ุ ค่า
4. การแพทย์แบบผสมผสานเป็ นสิง่ ทีค่ วรน�ำไปใช้
5. การรักษาด้วยการแพทย์แบบผสมผสานมีความส�ำคัญ
6. การแพทย์แบบผสมผสานเป็ นสิง่ ทีเ่ หมาะกับสุขภาพ
7. การแพทย์แบบผสมผสานเป็ นวิธที ม่ี คี วามน่าสนใจ
8. การรักษาด้วยแพทย์แบบผสมผสานเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระท�ำ 
9. การแพทย์แบบผสมผสานเป็ นรูปแบบทีไ่ ด้รบั ความนิยม
10. การแพทย์แบบผสมผสานควรได้รบั สนับสนุนจากแพทย์
เฉลี่ยค่านิ ยม

x̄
3.95
4.07
4.28
4.09
4.3
3.88
3.87
4.07
3.97
4.01
4.05

S.D. ระดับ
0.859 มาก
1.102 มาก
1.262 มาก
1.052 มาก
1.137 มาก
1.188 มาก
0.933 มาก
1.059 มาก
1.174 มาก
1.175 มาก
1.094 มาก

3. การวิเคราะห์ความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ การใช้การแพทย์แบบผสมผสาน พบว่า ผูป้ ว่ ย
มีความเชือ่ เกีย่ วกับการ แพทย์ผสมผสานในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.08 (S.D.
= 1.12) ซึง่ หากพิจารณารายข้อสามารถ พิจารณาได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที ่ 2 การวิเคราะห์ความเชือ่ เกีย่ วกับการแพทย์แบบผสมผสาน

ตัวแปร
1. การแพทย์แบบผสมผสานสามารถช่วยลดผลข้างเคียง
2. สามารถช่วยให้การรักษาโรคได้ผลดียงิ่ ขึน้
3. เป็ นวิธกี ารรักษาทีต่ อบสนองความหวังของผูป้ ว่ ย
4. สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานให้ผปู้ ว่ ย
5. เป็ นวิธที ม่ี ปี ระสิทธิผลมากกว่า
6. เป็ นวิธที ม่ี คี วามปลอดภัยมากกว่า
7. ท�ำให้เกิดการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม
8. สามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีอายุยนื ยาวขึน้
9. การแพทย์แบบผสมผสานเป็ นวิธกี ารทีเ่ ชือ่ ถือได้
10.เหมาะสมส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
เฉลี่ยความเชื่อ
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x̄
4.15
4.25
4.11
4.29
4.22
4.05
3.84
3.80
4.05
4.04
4.08

S.D.
1.018
1.211
1.167
1.203
1.259
1.151
0.980
1.020
1.091
1.131
1.123

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปีที่่ 34 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2557

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

4. การวิเคราะห์การรับรูท้ างสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้การแพทย์ผสมผสาน
พบว่า ผูป้ ว่ ยมีการรับรู้ ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.77 (S.D. = 0.94) โดยหาก
พิจารณารายด้าน แสดงให้เห็นว่า มีการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งของการไม่ใช้การแพทย์แบบ
ผสมผสานอยูใ่ นระดับมากโดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 (S.D. = 0.95) มีการรับรูป้ ระโยชน์
ของการใช้การแพทย์ผสมผสานอยูใ่ นระดับมากโดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.86 (S.D. = 0.98)
และมีการรับรูอ้ ปุ สรรค์ของการใช้การแพทย์แบบผสมผสานอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.49 (S.D. = 0.90) ซึง่ หากพิจารณารายข้อสามารถพิจารณาได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที ่ 3 การวิเคราะห์การรับรูเ้ กีย่ วกับการแพทย์แบบผสมผสาน

ตัวแปร
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการไม่ใช้การแพทย์ผสมผสาน
        1.1) การทานยาติดต่อกันเป็ นเวลานานอาจส่งผลข้างเคียง
        1.2) ยาแผนปจั จุบนั อาจท�ำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
        1.3) การใช้ยาแผนปจั จุบนั ต่อเนื่องอาจท�ำให้ดอ้ื ยาได้
        1.4) การแพทย์แผนปจั จุบนั มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู กว่า
        1.5) การแพทย์แผนปจั จุบนั ไม่สามารถช่วยให้หายขาด
2. การรับรู้ประโยชน์ ของการใช้การแพทย์ผสมผสาน
        2.1) สามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้
        2.2) สามารถช่วยดูแลสุขภาพได้ดกี ว่า
        2.3) สามารถช่วยป้องกันความเสีย่ งผลข้างเคียง
        2.4) สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ย
        2.5) สามารถส่งเสริมให้มอี ำ� นาจในการตัดสินใจเลือก
3. การรับรู้อปุ สรรค์ของการใช้ *
        3.1) เป็ นรูปแบบการรักษาทีย่ งุ่ ยากหรือไม่สะดวก *
        3.2) เป็ นรูปแบบการรักษาทีง่ มงายหรือน่าอาย *
        3.3) สมาชิกในครอบครัวบางคนไม่เห็นด้วยกับการใช้  *
        3.4) สถานทีใ่ ห้บริการอยูไ่ กลจากทีพ่ กั ท�ำให้ไม่สะดวก *
        3.5) ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ *
เฉลี่ยการรับรู้ **
*   ข้อค�ำถามเชิงลบ
    
**  มีการแปลค่าคะแนนจากข้อค�ำถามเชิงลบแล้ว

x̄
3.95
3.72
4.07
3.74
4.14
4.07
3.86
4.26
4.13
3.66
3.43
3.81
2.49
1.93
2.34
2.40
2.80
2.99
3.77

S.D. ระดับ
0.952
มาก
0.677
มาก
1.114
มาก
0.838
มาก
1.039
มาก
1.093
มาก
0.975
มาก
1.209
มาก
1.106
มาก
0.756
มาก
0.845
มาก
0.957
มาก
0.899
น้อย
1.147
น้อย
0.791
น้อย
0.841
น้อย
0.749 ปานกลาง
0.97 ปานกลาง
0.942 มาก

5. การวิเคราะห์ลกั ษณะความเจ็บปว่ ยของผูป้ ว่ ยระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
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พบว่า ผูป้ ว่ ยมีลกั ษณะความเจ็บปว่ ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.10
(S.D. = 1.17) ซึง่ หากพิจารณาในแต่ละส่วน พบว่าอวัยวะทีม่ รี ะดับความเจ็บปว่ ยใน
ระดับมากคือ หลังส่วนล่าง สโพก/ต้นขา และไหล่ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.68, 3.62 และ
3.58 ตามล�ำดับ อวัยวะทีม่ รี ะดับความเจ็บปว่ ยในระดับปานกลางคือ เข่า/ข้อเข่า หลังส่วนบน
คอและข้อมือ/มือ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.42, 3.39, 3.06 และ 2.06 ตามล�ำดับ ส่วน
อวัยวะทีม่ คี วามเจ็บปว่ ย ในระดับน้อย คือ ข้อเท้า/เท้า และ ข้อศอก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
2.45 และ 2.13 ตามล�ำดับ
6. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้การแพทย์แบบผสมผสาน พบว่า ผูป้ ่วยมี
พฤติกรรมการใช้การแพทย์ แบบผสมผสานระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.59 (S.D.
= 1.18) ซึง่ หากพิจารณารายข้อสามารถ พิจารณาได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที ่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการแพทย์แบบผสมผสาน

ตัวแปร
1. ใช้วธิ กี ารวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บปว่ ยด้วยการแพทย์
    แผนโบราณร่วมกับการวินิจฉัยของแพทย์แผนปจั จุบนั
2. ใช้การนวดแผนโบราณในการบรรเทาอาการปวดเมือ่ ย
3. ใช้การประคบสมุนไพรเพือ่ ลดอาการเจ็บปวด
4. ทานผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆร่วมกับยาแผนปจั จุบนั
5. ใช้วธิ กี ารท�ำสมาธิหรือสวดมนต์เพือ่ คลายความเครียด
    เมือ่ รูส้ กึ ไม่สบายตัวหลังจากทานยาแผนปจั จุบนั
6. ใช้การอบตัวด้วยสมุนไพรร่วมกับการทานยาเมือ่ ต้องการ
    บรรเทาอาการปวด
7. ใช้บริการสปาหรือศูนย์สขุ ภาพทางเลือกร่วมกับการใช้แพทย์
    แผนปจั จุบนั
8. ใช้การแพทย์แผนจีนรูปแบบต่างๆ เช่น ฝงั เข็ม กดจุด เป็ นต้น     
    ร่วมกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปจั จุบนั
9. ใช้แพทย์แผนไทยรูปแบบต่างๆ เช่น ฤาษีดดั ตน นวดไทย
    เป็ นต้น ร่วมกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปจั จุบนั
10. ใช้แพทย์แผนอินเดียรูปแบบต่างๆ เช่น โยคะ สมุนไพร     
     เป็ นต้น ร่วมกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปจั จุบนั
เฉลี่ยพฤติ กรรม
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x̄
3.10

S.D.
ระดับ
1.222 ปานกลาง

4.15
4.16
4.20
3.87

1.285
1.362
1.400
1.333

3.28

0.996 ปานกลาง

3.05

1.002 ปานกลาง

2.78

0.944 ปานกลาง

3.85

1.345

2.81

0.890 ปานกลาง

3.59

1.178

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

มาก
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7. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กบั พฤติกรรม การใช้แพทย์ผสมผสานส่วนประสบการณ์การใช้การแพทย์
แผนโบราณมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้การแพทย์ผสมผสานอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.01 โดยค่า X2 เท่ากับ 50.269 ซึง่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระสบการณ์ใช้ แพทย์แผน
โบราณส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการใช้การแพทย์ผสมผสานอยูใ่ นระดับมาก  การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างค่านิยม ความเชื่อ การรับรู้ และลักษณะความเจ็บป่วยกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์ผสมผสาน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์เท่ากับ 0.803, 0.897,
0.807 และ 0.549 ตามล�ำดับ
8. ปจั จัยทีส่ ามารถท�ำนายและอธิบายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้การ
แพทย์แบบผสมผสานของผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง พบว่า ค่านิยม (X1)
ความเชื่อ (X2) การรับรู้ (X3) และลักษณะความเจ็บป่วย (X4) มีอทิ ธิพลทีส่ ่งผลหรือ
สามารถท�ำนายพฤติกรรมการดูและสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสาน (Y) ได้อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิในการท�
ำนาย (R2) เท่ากับ 0.836 ซึง่
์
สามารถท�ำนายพฤติกรรมการใช้การแพทย์แบบผสมผสานได้รอ้ ยละ 83.60 โดยมีสมการ
ถดถอย คือ
Ŷ = [ -7.009 ] + [ 0.376 (X1) ] + [ 0.605 (X2) ] + [ 0.172 (X3) ] + [ -0.241 (X4) ]
อภิ ปรายผล
1. รูปแบบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้การแพทย์ผสมผสานของผูป้ ว่ ยโรค
ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง พบว่า ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมการใช้การแพทย์แบบผสมผสาน
ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.59) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ เสียวหยางและคณะ
(Xiaoyang Hu and et. al., 2013) ทีพ่ บว่าการใช้การแพทย์ผสมผสานเป็ นทีย่ อมรับของ
ผูป้ ว่ ยและตอบสนองความคาดหวังของผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างได้ โดยผูป้ ว่ ย
มีความพึงพอใจ คาดหวัง และยอมรับในวิธรี กั ษาแบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปจั จุบนั
กับแพทย์ทางเลือก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เบรนท์และคณะ (Brian M. and
et.al., 2004) พบว่า ผูป้ ว่ ยร้อยละ 35.2 ใช้วธิ กี ารรักษาด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน
โดยพึงพอใจและช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ โดยสอดคล้องกับการศึกษาของเดวิด และ
คณะ (David L. and et. al., 1997) ทีพ่ บว่าการแพทย์แบบผสมผสานสามารถช่วยจัดการ
ั บนั ซึง่ เป็นการใช้ยาเป็นประจ�ำโดยเป็น
ความเจ็บปวดได้มากกว่าการใช้แพทย์แผนปจจุ
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพทีค่ ลอบคลุมหลายมิติ นอกจากนี้ ยังสัมพันธ์กบั การศึกษา
ของ จิดาภา จําปาเงิน (2550) ซึง่ ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
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รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานของ
ผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม

พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างก่อนและหลังการรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานโดย
การนวดไทย พบว่า ผูป้ ว่ ยโดยรวมหลังจากได้รบั การรักษาด้วยการนวดไทยอย่าง ต่อ
เนื่องมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทุกมิตสิ ขุ ภาพสูงกว่าคุณภาพชีวติ ก่อนเข้ารับการรักษาอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 จึงอาจกล่าวได้วา่ การให้บริการแพทย์แบบผสมผสานนับว่า
เป็นนวัตกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพของประเทศทีม่ บี ริบททัง้ ด้านสังคม นโยบาย และความ
พร้อมของการบริการของภาครัฐทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการแพทย์แบบผสมผสาน ซึง่ เป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (ส�ำเนียง   รัตนวิไลวรรณ, 2550)
นอกจากนี้ ในมิติของสุขภาพนัน้ โรคการและเจ็บป่วยได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยาก
ั (Individual)
(Suffering) ของผูป้ ว่ ยเป็นอย่างมาก ประสบการณ์ความเจ็บปว่ ยของปจเจก
ท�ำให้เกิดความทุกข์และขัดจังหวะชีวติ (Biographical Disruption) (พิษนุ อภิสมาจารโยธิน,
2550) ซึง่ ข้อดีขององค์ความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเกิดประสิทธิผล
จากการวินิจฉัยทีถ่ ูกต้องเชิงประจักษ์ (Evidence) และได้รบั ยาทีส่ ามารถช่วยระงับ
อาการเจ็บปวดได้ แต่ดว้ ยความเจ็บปว่ ยเรือ้ รัง จึงยังเป็ นสาเหตุให้ผปู้ ว่ ยยังคงแสวงหา
รูปแบบหรือวิธกี ารรักษา ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการได้ในหลากหลายมิติ โดย
การแพทย์แบบผสมผสานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ ผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สอดล้องกับการศึกษาของ ลีและคณะ (Lee G,
and et. al., 2004) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้การแพทย์ทางเลือกในลักษณะผสมผสาน พบว่า
ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ประสบการณ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทัง้ นี้อาจ
อธิบายได้วา่ ความแตกต่างในเรือ่ ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ไม่ใช่ปจั จัย
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเลือกใช้การแพทย์แบบผสมผสาน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทีท่ ำ� การ
ศึกษาถึงแม้วา่ จะมีความแตกต่างในเรือ่ งเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ แต่เนื่องด้วย
ภาวะความเจ็บปว่ ย ทีเ่ รือ้ รังและทรมานจากความเจ็บปวด ท�ำให้ผปู้ ว่ ยแสวงหาวิธตี า่ ง ๆ
ั
เพือ่ จัดการกับปญหาสุ
ขภาพของตน โดยเมือ่ ได้มปี ระสบการณ์การใช้การแพทย์
แผนโบราณ ซึง่ อาจจะได้รบั จากค�ำแนะน�ำของบุคคลในครอบครัว เพือ่ น สมาชิกในชุมชน
รวมทัง้ สือ่ ประเภทต่างๆ แล้ว รูส้ กึ ได้ถงึ ผลทีไ่ ด้จากการรักษา กล่าวคือ เมือ่ เคยใช้แล้ว
เห็นผลของการรักษาซึง่ ทัง้ สองวิธที ม่ี ขี อ้ ดีและข้อเสียต่างกัน ซึง่ สามารถเติมเต็มและ
ทดแทน จึงเป็ นปจั จัยร่วมทีน่ �ำไปสูพ่ ฤติกรรมการใช้การแพทย์แบบผสมผสานในทีส่ ดุ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ อมรพันธุ์ ธานีรตั น์ (2549) ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยมีการจัดการ
ความปวดโดยวิธไี ม่ใช้ยาเนื่องจากรับรูว้ า่ ไม่ปลอดภัย กลัวผลข้างเคียงและไม่สามารถ
ลดอาการปวดได้ จึงใช้วธิ กี ารรักษาอื่นๆ ผสมผสานกับการแพทย์แผนปจั จุบนั และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธันยาภรณ์ อรัญวาลัย (2545)  ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยหลีกเลีย่ ง
การใช้ยาและใช้การนวดเพือ่ บ�ำบัดความเจ็บปวด นอกจากนี้ยงั สอดล้องกับการศึกษา
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ของ ลี และคณะ (Lee G, and et. al., 2004) ทีศ่ กึ ษาการใช้แพทย์ทางเลือกในลักษณะ
ผสมผสานกับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง พบว่า ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ความใกล้ชดิ กับมิตทิ าง
สังคมซึง่ อยูบ่ นฐานของความเชือ่ และการรับรูค้ วามพึงพอใจอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ทัง้ นี้อาจอธิบายได้วา่ การกระท�ำใดทีบ่ ุคคลเชือ่ ว่าจะมีผลต่อสุขภาพของตน
จะน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมสุขภาพนัน้ ซึง่ ความคิด ความเชือ่ ค่านิยมและการรับรูน้ บั ว่าเป็ น
ปฏิกริ ยิ าภายในบุคคคลซึง่ เป็นส่วนทีเ่ ป็น นามธรรมของบุคคลซึง่ น�ำไปสูพ่ ฤติกรรม โดย
ั ยโน้มน้าวทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลเกิดพฤติกรรม
ความเชือ่ ค่านิยม และการรับรูเ้ ป็นปจจั
สุขภาพ กล่าวคือ เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีค่านิยม การรับรู้ หรือเชื่อว่าการแพทย์แบบผสมผสาน
สามารถช่วยจัดการกับปญั หาสุขภาพของตนได้กจ็ ะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์แบบผสมผสานในทีส่ ดุ นอกจากนี้ความเชือ่ ในประสิทธิผลของการแพทย์แบบ
ผสมผสานและค่านิยมทางสุขภาพทีม่ งุ่ เน้นการมีสขุ ภาพแบบองค์รวมก็เป็นแรงผลักดันให้เกิด
พฤติกรรม ตลอดจนเมือ่ รับรูว้ า่ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างเป็ นโรคเรือ้ รังทีย่ ากทีจ่ ะ
รักษาได้ดว้ ยยา และเมือ่ ใช้ยาติดต่อกันเป็ นเวลานานอาจท�ำให้รา่ งกาย ดือ้ ยาและเกิดผล
ข้างเคียงต่างๆ ได้ จึงเป็นปจั จัยทีเ่ สริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้การแพทย์ผสมผสานในทีส่ ดุ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเจ็บปว่ ยกับพฤติกรรมการใช้การแพทย์
แบบผสมผสานสอดล้องกับการศึกษาของ ลี และคณะ (Lee G, and et. al., 2004) ทีไ่ ด้
ศึกษาการใช้การแพทย์ทางเลือกในลักษณะผสมผสานกับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังพบว่า ปจั จัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ปญั หาสุขภาพทีเ่ รือ้ รังและอาการความเจ็บปว่ ยจากโรคระบบกล้าม
เนื้อและโครงร่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05  และสอดคล้องกับการศึกษาของ
ธัญญาวัฒน์ หอมสมบัติ (2553) ทีพ่ บ ข้อบ่งชีป้ ญั หาด้านระดับความรุนแรงและลักษณะ
อาการทีส่ มั พันธ์กบั การเลือกวิธกี ารรักษาของผูป้ ว่ ย ทัง้ นี้อาจอธิบายได้วา่ ในยุคปจั จุบนั
นัน้ ความเจ็บปว่ ยแบบหลังทันสมัย (Post Modern Illness) โดยเฉพาะโรคทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง เป็ นโรคทีม่ ลี กั ษณะ ทีเ่ รือ้ รังและมีระยะเวลาการเจ็บปว่ ยที่
ยาวนาน ผูป้ ว่ ยบางคนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และควบคุมอาการ ได้ยากท�ำให้
ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคเป็นเวลานาน ซึง่ ส่งผลต่อเรือ่ งของรูปแบบการจัดการกับโรค
ทัง้ การหา ทางรักษาและขอค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยการใช้แพทย์แบบผสมผสาน
เพือ่ จัดการกับอาการความเจ็บปว่ ย ซึง่ เป็ นปจั จัยเกือ้ หนุนทีส่ ำ� คัญทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้การแพทย์แบบผสมผสาน
บทสรุป

ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับแนวคิดชีวจิตวิทยาสังคม
(Biopsychosocial) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับปจั จัยทางจิตวิทยา โดยเกีย่ วข้องกับการรับรูเ้ กีย่ ว
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กับสุขภาพและการรักษาความเจ็บปว่ ยของบุคคล โดยพิจารณาอุปสรรคทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ความเชือ่ และค่านิยม และปจั จัย ทางชีววิทยา
ได้แก่ ความเจ็บปว่ ยของผูป้ ว่ ยซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ หรือพฤติกรรมการ
รักษา สุขภาพของบุคคล โดยแสดงให้เห็นปฏิสมั พันธ์หรือปฏิกริ ยิ าโดยตรงระหว่างกาย
กับจิต ซึ่งเป็ นการมองแบบองค์รวม (Holistic) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ทีส่ ะท้อนให้เห็นการตีความหรือให้
ความหมายของผูป้ ว่ ยว่าการแพทย์แบบผสมผสานมีคณ
ุ ค่าต่อการดูแลสุขภาพของตน
โดยมีการตีความและก�ำหนดทางเลือกทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคและวิธกี ารรักษา ซึง่ มีอทิ ธิผล
ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผูป้ ว่ ย กล่าวคือ เมือ่
ผูป้ ว่ ยมีความเชือ่ ผนวกกับค่านิยม การรับรู้ และความทุกข์ทรมานจากลักษณะอาการ ก็
จะมีพฤติกรรมการใช้การแพทย์แบบผสมผสานได้ ดังภาพ

นอกจากนี้ระบบการแพทย์แบบผสมผสานมีความสอดคล้องและใกล้ชดิ กับ
วัฒนธรรมสุขภาพทีป่ ระชาชนมีอยูด่ งั นัน้ จึงเป็นต้องท�ำความเข้าใจการให้ความหมายต่อ
ระบบการแพทย์ผสมผสานในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม มองวัฒนธรรม
เป็ นระบบสัญลักษณ์ทม่ี นุษย์ถกั ทอขึน้ เป็ นข่ายใยของความหมายซึง่ เราสามารถเข้าใจ
พฤติกรรมและรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์และการตีความหรือ
การให้ความหมายได้ ในขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ของการใช้การแพทย์ผสมผสามนัน้
เติบโตอย่างรวดเร็วและได้เข้าถึงกลุม่ ผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง จึงควรทีจ่ ะให้
ความส�ำคัญกับรูปแบบและเข้าใจความหมายและความคาดหวังต่อการให้บริการแบบ
186

ปีที่่ 34 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2557

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ผสมผสานในภาคบริการ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการบริการ
สุขภาพ และควรมุง่ เน้นการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมให้ชมุ ชนได้ม ี พลังอ�ำนาจในการจัดการสุขภาพทางเลือก รวมทัง้ เป็นการ
พัฒนาการให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานในสถานบริการในชุมชน เพื่อควบคุม
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิ จยั ไปใช้
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนวทางข้อเสนอแนะขึน้ ดังต่อไปนี้
1. จากผลการศึกษาพบว่าผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างมีพฤติกรรม
การใช้การแพทย์แบบผสมผสานอยูใ่ นระดับมาก จึงควรสนับสนุนและให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ เป็ นสถานบริการหลักทีผ่ ปู้ ว่ ยใช้บริการมากทีส่ ดุ เพือ่ ให้
เกิดการบริการสุขภาพแบบผสมผสานทีจ่ ะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ  
2. จากผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ ความเชือ่ ค่านิยม และการรับรูเ้ กีย่ วกับ
การแพทย์แบบผสมผสานของผูป้ ว่ ยโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน จึงควรมุง่ เน้นการส่ง
เสริมให้เกิดประสบการณ์ ความเชือ่ ค่านิยม และการรับรูท้ ่ี ถูกต้องและเหมาะสม เพือ่
ป้องกันประสบการณ์ในเชิงลบและความเชือ่ ค่านิยม และการรับรูใ้ นทางทีผ่ ดิ ซึง่ อาจ
จะน�ำไปสูอ่ นั ตรายกับสุขภาพของผูป้ ว่ ยได้ โดยภาครัฐจ�ำเป็นต้องหาแนวทางและก�ำหนด
นโยบายในการบริหารจัดการทีค่ รอบคลุมการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และความ
ปลอดภัยของสถานบริการสุขภาพทางเลือกต่าง ๆ
3. จากผลการศึกษาพบว่า ความเชือ่ ค่านิยม การรับรู้ และลักษณะการเจ็บปว่ ย
ของผูป้ ว่ ยโรคระบบ กล้ามเนื้อและโครงร่างสามารถส่งผลหรือท�ำนายพฤติกรรมการใช้
การแพทย์แบบผสมผสานของผูป้ ว่ ยได้ จึงควร เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาคการศึกษา ชุมชน ครอบครัว และภาคบริการสุขภาพทุก รูปแบบ ในการผลักดันให้
เกิดเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาองค์ความรูร้ ่วมกันปลูกฝงั
ความเชือ่ ค่านิยม และการรับรูท้ เ่ี หมาะสม และใช้รปู แบบของการดูแลอย่างเอือ้ อาทร
ระหว่างครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทีใ่ ห้บริการสุขภาพต่างๆ อันจะน�ำไปสูพ่ ฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดพลังอ�ำนาจในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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