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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ 1) เพือศึกษาระดับการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทย
ประเภทนวดกระชับมดลู ก ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน กทม. 2) เพือ
เปรี ยบเทียบการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดกระชับมดลูก ในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผสมผสาน กทม. จําแนกตามลักษณะส่ วนบุ คคล 3) เพือศึ กษาปั จจัย
สนับ สนุ น ที มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ การใช้บ ริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย ประเภทนวดกระชับ มดลู ก ใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผ สมผสาน กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้ใ นการวิจยั ครั งนี เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างที ได้จากการสุ่ มแบบหลายขันตอน จํานวน 397 คน เครื องมื อที ใช้คือ แบบสอบถาม ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ และใช้สถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี ย (Mean) ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยใช้ค่าสถิติ T-test , F-test, การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ คูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที นําเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เนื อหา (Content
analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การยอมรั บ การใช้ บ ริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทยประเภทนวดยกระชับ มดลู ก ของ
ประชาชต เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลเมือจําแนกตามรายได้,อาชีพ ปั จจัยสนับสนุ นด้านความเชื อ การ
รับรู ้ข่าวสาร ด้านการสนับสนุ นจากครอบครัวและด้านการสนับสนุ นจากชุ มชน/สังคม มีการยอมรับการใช้
บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวกยกกระชับมดลูกแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ
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เมื อจําแนกตามอายุ ระดับการศึ กษา มี การยอมรั บการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยก
กระชับมดลูกไม่แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
คําสํ าคัญ
การแพทย์แผนไทย, การนวดยกกระชับมดลูก

Abstract
The objective of this research was to 1) to investigate the level of acceptance of people using
traditional Thai massage the uterus service in Thai traditional and complementary Hospital 2) compare
the acceptance of traditional Thai massage the uterus service based on individual case, and 3) investigate
supporting factors affecting the acceptance of the individuals who used the service. The population of this
study was drawn by the multi-stage sampling and 397 subjects constituted this study. The research tools
used in this study included questionnaire for data collection and in-depth interview. The collected data
were analyzed by the social program package and expressed by mean, standard deviation. The research
hypothesis was tested using t-test and F-test. The data analysis was performed by stepwise multiple
regression and content analysis.
Research results
1. The level of the acceptance of people using the service was high.
2. The individual factors, including income and occupation, together with
contributing factors; information acquisition, belief, as well as contributing factors from family and
community/social, resulted in different acceptance at statistical difference of .05 However, the factors
categorized as age, level of education had no influence on level of acceptance at statistical difference at.05
3. The variables that can predict the acceptance at 1.1% were drawn into regression
analysis based on raw score and standard score as follows.
y ̂ = 3.890 + .069 ( contributing factors of information acquisition )
Z = .069 (contributing factors of information acquisition)
Keywords
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Thai traditional medicine, Acceptance, Thai massage the uterus.
บทนํา
จากวิกฤตการณ์ของระบบสุ ขภาพและระบบบริ การสุ ขภาพในปั จจุบนั เป็ นระบบสุ ขภาพแบบตังรับ
คือ รอให้ป่วย จึงมีผปู ้ ่ วยมากเกินความจําเป็ น การใช้เทคโนโลยีทีราคาแพง สร้างปั ญหาให้กบั ผูป้ ่ วย ปั ญหา
ทีเกิ ดส่ วนใหญ่ คื อปั ญหาทีไม่มีความจําเป็ น ทําให้ค่าใช้จ่ายในด้านสุ ขภาพสู ง บุ คคลากรทางการแพทย์
รับภาระไม่ไหว ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการบริ การทีดี ปั ญหาระยะทางและค่าใช้จ่ายทีสู งจนผูป้ ่ วยบางรายต้องหาทาง
คิดทีจะพึงพาตัวเองมากกว่าต้องยอมรับค่าใช้จ่ายทีสู งอันเนื องมาจากเทคโนโลยีทีลําหน้า รวมถึ งบางครัง
ขาดสัมพันธภาพทีดี ระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ั บบริ การ ดังนันกระแสการแพทย์ทางเลื อกจึงถื อกําเนิ ดขึ น
ทัวไป เพราะผูท้ ุกข์ยากรู ้สึกว่ายังมีวธิ ี การอืน ๆ อีกทีจะช่วยให้เขาดีขึน
ในช่ วงกลางแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 7 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ก่ อตัง
“สถาบันการแพทย์แผนไทย” สั ง กัดกรมการแพทย์ สถาบันนี มี บ ทบาทหลัก ในการเป็ นศู นย์ก ลางการ
พัฒนาการประสานงานสนับสนุนและให้ความร่ วมมือด้านการแพทย์แผนไทย โดยให้ความสําคัญ การฟื นฟู
และการส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยเป็ นหลัก โดยมีการจัดงาน “ชุมชนแพทย์แบบผสมผสานและโรคมะเร็ ง” เมือ
วันที 17 มีนาคม 2542 สาระสําคัญจากการประชุมได้มีการกําหนดแนวทางทีสําคัญทีถือเป็ นมิติในการพัฒนา
การแพทย์ทางเลือกร่ วมกัน เน้นการพัฒนาคนเป็ นศูนย์กลาง หรื อจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนา จําเป็ นต้องมี
การปรับเปลียนกระบวนการพัฒนาจากเดิม ซึ งแยกการพัฒนาออกเป็ นส่ วน ๆ หรื อเป็ นเรื องตามรายสาขามา
เป็ น “ การพัฒนาแบบองค์รวมหรื อบูรณาการ” คือพัฒนาปั จจัยต่าง ๆ ในลักษณะมีความเชื อมโยงอย่างเป็ น
ระบบ โดยการกําหนดแนวทางการพัฒนาทีสําคัญ 2 ประการคือ 1) พัฒนากระบวนการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) พัฒนาสภาพแวดล้อมทังร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพือให้มีคุณภาพชี วิตทีดีและมีส่วนร่ วมต่าง ๆ ทีอยู่
รอบตั ว คน ได้ แ ก่ ครอบครั ว ชุ ม ชน สภาพแวดล้ อ มทั งทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ โดยเอือต่อการพัฒนาคนเพือนําไปสู่ การพัฒนาทีสมดุลและยังยืนในระระยาว
ปั จจุ บ ันคนไทยและนัก ท่ อ งเที ยวชาวต่ า งชาติ จาํ นวนมากให้ค วามสํ า คัญ กับ การนวดแผนไทย
สมุนไพรการดูแลสุ ขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยโดยอาศัยธรรมชาติในการบําบัดรักษา นอกจากนีการรักษาทาง
ตะวันตกอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทงหมด
ั
อีกทังต้นทุนค่ารักษาสู งมาก และในปั จจุบนั ชุ มชนยังมี
การนําพืนสมุนไพรทีมีอยูใ่ นท้องถินจํานวนมากมาใช้เป็ นยารักษาอีกด้วย จึงกล่าวได้วา่ ปั จจุบนั คนนิ ยมหัน
มาให้การดูแลรักษาอาการเจ็บป่ วยในเบืองต้นด้วยการแพทย์แผนไทย ไม่วา่ จะเป็ นยาสมุนไพรหรื อการนวด
ภูมิปัญญาด้านการนวดของไทยมีมากมายหลายชนิ ด เช่ นการนวดจับเส้น นวดกดจุด นวดประคบ
ร้อน และการนวดทีดี สําหรับสตรี หลังคลอดบุตรและสตรี ทีมีปัญหาเกี ยวกับระบบอวัยวะสื บพันธุ์ผิดปกติ
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(มดลูก) คื อ การนวดกระชับมดลู ก เป็ นต้น เพือให้ร่างกายลดความเจ็บปวดและรั กษาสุ ขภาพให้หายจาก
อาการป่ วย เช่ น อาการตกขาว มดลูกเคลือน รวมถึงสามารถช่ วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ งปากมดลูกและ
มะเร็ งรังไข่ได้อีกด้วย
ดังนันจะเห็ นได้ว่าการแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยได้เข้ามามี บทบาทในวงการแพทย์แผน
ปั จจุบนั มากขึนเนืองจากเป็ นทางเลือกหนึงสําหรับผูป้ ่ วยทีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเยียวยาบําบัดโรคภัยไข้
เจ็บ ที ไม่ ต้องรั บ ประทานยาแก้ป วด สํา หรั บ ผูใ้ ช้แ รงงาน และทุ ก ๆ อาชี พ ที ต้อ งใช้ก ํา ลัง แรงงานและ
พฤติกรรมการใช้ชีวติ และการบริ โภคทีผิดปกติอยูต่ ลอดเวลา
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั มุ่งเน้นทีจะศึกษารู ปแบบการใช้การศึกษาเป็ นเครื องมือในการ
พัฒนาประเทศและผูว้ ิจยั มองเห็นความจําเป็ นอย่างยิงทีต้องศึกษาถึ งการยอมรับการใช้การแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดกระชับมดลู ก ทังนี เพือใช้เป็ นแนวทางการวางแผนการกําหนดนโยบายเพือการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยให้เกิกดการยอมรับในวงกว้างเพือการดํารงไว้ซึงขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม รวมถึงลด
รายจ่ายในการใช้ยาแก้ปวด และสามารถพัฒนาเป็ นอาชีพหมดนวดหรื ออาชี พทีสร้างรายได้ให้กบั ชุ มชนเพือ
เกิดความยังยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดกระชับมดลูก ใน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน กทม.
2. เพือเปรี ยบเทียบการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดกระชับมดลูก
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผสมผสาน กทม. จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
3. เพือศึกษาปั จจัยสนับสนุนทีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทย ประเภทนวด
กระชับมดลูก ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจยั ในครังนี ได้แก่ ประชาชนในเขตป้ อง
ปราบศัตรู พา่ ย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 49,280 คน (รายงานสถิติจาํ นวนประชากร และบ้านรายเขต
/อําเภอ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557)
กลุ่มตัวอย่างทีทําการเก็บตัวอย่างในการวิจยั ครังนี ประมาณ 397 คน โดยการสุ่ มตัวอย่าง
แบบหลายขันตอน (Multi – Stage Random Sampling) โดยการกําหนดจํานวนทีมีอยู่ 5 แขวง ได้แก่ แขวง
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ป้ องปราบ แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร และ แขวงวัดโสมมนัส จากจํานวน
19,334 ครัวเรื อนจากนันสุ่ มจากแขวงทีเลือกได้ และใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายรวมทังสิ น 397 คน
การทบทวนวรรณกรรม
การนวดแผนไทยเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ในการรักษาสุ ขภาพของชนชาติไทย ซึ งสื บทอดมาช้านาน
จากการสังสมประสบการณ์ในการต่อสู ้กบั ความเจ็บป่ วยจากคนรุ่ นหนึงไปสู่ อีกรุ่ นหนึง จนมีหลักการในการ
ปฏิ บตั ิ และวิธี การที มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว และพัฒนามาเป็ นลําดับ สถาบันการแพทย์แผนไทย ได้ส รุ ป
เกียวกับประโยชน์ของการนวดแผนไทย ไว้วา่ การนวด ทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดและนําเหลือง ซึ ง
เป็ นตัวสํ า คัญในการนํา อาหารไปเลี ยงส่ วนต่ า ง ๆ ของร่ า งกายและต่ อสู ้ ก ับ เชื อโรคต่ า ง ๆ ดี ขึ น ทํา ให้
กล้ามเนื อผ่อนคลาย การนวดหลังจากการคลอดบุตร การออกกําลังกาย เช่น เล่นกีฬา จะช่วยขจัดของเสี ยที
คังค้างอยูใ่ นกล้ามเนือ ช่วยป้ องกันการปวดเมือย ทีมักเกิดขึนหลังจากการออกกําลังกายอย่างมาก การทํางาน
ของอวัยวะภายในทุ ก อย่างจะได้รับการกระตุ น้ จากการนวดให้ท าํ งานได้ดีขึน เช่ น การย่อยอาหาร การ
ขับถ่ายของเสี ยออกจากร่ างกาย ทําให้เกิดความรู ้สึกสบายผ่อนคลาย
คู่มือการนวดแผนไทย (2540 :15-17) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนวดแผนไทยไว้ 4 ด้านดังนี
1. ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง การทําการนวดเป็ นประจําทําให้เพิมการไหลเวียนของเลือด
ไปทัวร่ างกาย ทําให้กล้ามเนือทีตึงเครี ยดจากชี วิตประจําวันผ่อนคลายลง และรักษาความยืดหยุน่ ของข้อต่อ
ไม่ให้ติดขัด ดังนัน การนวดจึงเสมือนยาอายุวฒั นะ ซึ งทําให้สุขภาพสมบูรณ์ในทางตรง และเป็ นผลให้อายุ
ยืนยาวในทางอ้อม เนืองจากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
2. ด้านการป้ องกันโรค หมายถึง การนวดมีส่วนช่วยในด้านการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย การ
นวดชนิดนีมักจะค่อนข้างรุ นแรง ทําให้ร่างกายพร้อมทีจะต่อสู ้กบั โรคภัยไข้เจ็บในกรณี ของผูท้ ีอ่อนแอ การ
นวดช่วยป้ องกันการเกิดแผลกดทับ ช่วยป้ องกันการติดเชือในปอด และป้ องกันอาการปวดศีรษะได้
3. ด้านการรักษา หมายถึง การนวดตามจุดต่าง ๆ เช่น จุดตามตําราการนวดแผนโบราณของไทย
หรื อจุดฝังเข็ม ทําให้รักษาโรคทีเกิดขึนทังภายในและภายนอกได้ ช่วยกระตุน้ ให้ร่างกายมีการซ่ อมแซมส่ วน
ทีสึ กหรอเร็ วขึน ทําให้การเคลือนไหวของข้อต่อสะดวกไม่เจ็บปวด การนวดมีส่วนช่ วยให้กล้ามเนื อทีเป็ น
อัมพฤกษ์ หรื ออัมพาต ฟื นตัวเร็ วขึน
4. ด้านการฟื นฟูสมรรถภาพ หมายถึง หลังจากหายจากโรคแล้ว สามารถกลับเข้าสู่ สังคมทีตนเอง
อยูไ่ ด้ หรื อกลับเข้าทํางานเดิม บุคคลทีต้องการการฟื นฟูสมรรถภาพได้แก่ คนพิการ และผูท้ ีเป็ นโรคเรื อรัง
การนวดช่วยทําให้กล้ามเนือทียังเหลือยูน่ าํ มาใช้งานได้ เพือช่วยเหลือตนเองให้มากทีสุ ด
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จากทีกล่าวมาจะเห็นได้วา่ ประโยชน์ของการนวดนันมีมากมาย ช่ วยกระตุน้ การทํางานของระบบ
ต่าง ๆ ของร่ างกายให้มีการไหลเวียนทีดีขึน มีผลทําให้ระบบภูมิตน้ ทานแข็งแรงสร้างภูมิตา้ นทานโรคให้กบั
ร่ างกายได้มากขึน แต่จะต้องได้รับการนวดทีถูกต้อง จะส่ งผลให้มีสุขภาพทีดีรู้สึกผ่อนคลาย อีกด้วย
แนวคิดเกียวกับการนวดกระชับมดลูก
การนวดกระชับมดลูก เป็ นการบําบัดรักษาอาการของสตรี ทีมีปัญหาระบบอวัยวะสื บพันธุ์บกพร่ อง
(มดลู ก) ด้วยการแพทย์แผนไทย ซึ งตามทฤษฎี ทางการแพทย์แผนไทย จะเรี ยกอาการดังกล่ าวว่า “มดลู ก
เคลือน มดลูกตะแคง ซึ งสามารถทําการบําบัดรักษาอาการดังกล่าวได้ดว้ ยวิธีการนวด โรคมดลูกเคลือนตาม
แนวทฤษฎีการแพทย์แผนไทย อยูใ่ นคัมภีร์หลายคัมภีร์ ซึ งได้แก่ คัมภีร์มหาโชตรัติ คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์กษัย
เหตุทีเลื อกทัง 3 เนื องจาก เกียวข้องโดยตรงกับโรคมดลูกเคลือน ตามคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้โดยตรง อาการที
กล่าวไว้ใกล้เคียงในคัมภีร์มหาโชติรัติ ดังนี เมือร่ างกายเติบโตพ้นวัยเด็ก อายุยา่ งเข้า 14 -19 ปี ต่อมเลือดระดู
นันจะเจริ ญตามและทําให้เกิดเลื อดระดู (ประจําเดื อน) ตํารากล่าวว่าการมีเลือดระดูนนั เป็ นสิ งทีเกิดมาตาม
ธรรมชาติของสตรี เมือครบกําหนดเวลามาแล้วมีอาการอย่างไร ถ้ามี อาการอย่างนันทุ กครังเรี ยกว่า “ระดู
สุ จริ ตโทษ” แต่ถา้ มีอาการแปลกไปเป็ น อย่างอืน เรี ยกว่า “ระดูทุจริ ตโทษ”
ลักษณะของระดูปรกติโทษ ตามคัมภีร์มหาโชตรัติ ได้กล่าวไว้วา่ ก่อนทีระดู จะมานันจะเกิ ดอาการ
ต่า งๆ เมื อระดู มาแล้ว อาการเหล่ า นันก็ จะหายไป อาการต่ างๆ ดัง กล่ าวจะแบ่ ง เป็ นประเภทต่า งๆ ได้ 5
ประเภท คือ
1) ปรกติโลหิ ตอันบังเกิดแต่หวั ใจ
อาการสําคัญคือ เมือมีอาการจิตใจระสําระสาย มีอาการใจลอย เพ้อ หรื อ สติเสี ย โกรธเคืองง่าย เมือ
ระดูมาแล้วอาการเหล่านีจะหายไป
2) โลหิ ตปรกติโทษอันบังเกิดแต่อาการขัวดี
อาการสําคัญ คือ คลังให้ขึงโกรธ สวิงสวาย หาแรงมิได้ (หมดแรง) ตัวร้อนจัด (เป็ นเปลว) หมดสติ
กลุ่มนีต่างจากกลุ่มแรกคือ มีอาการไข้สูงเป็ นสําคัญ
3) ปรกติโลหิ ตอันบังเกิดแต่ผวิ เนือ
อาการสําคัญคือ ร้อนตามผิวเนือ ผิวหนังแดงเหมือนผลตําลึงสุ ก บางครังผุด ขึนเป็ นหัด บางครังเป็ น
ดวง เป็ นลาย คล้ายกับไข้รากสาด มีอาการไข้ประมาณ 2-3 วัน พอระดูมาอาการดังกล่าวก็หายไป
4) ปรกติโลหิ ตอันบังเกิดแต่เส้นเอ็น
อาการสําคัญคือ สะบัดร้ อนสะบัดหนาว ผิวเนื อร้ อน สะอึก ปวดศีรษะเป็ นกําลัง เชื องมัว หาเวลา
มิได้
5) ปรกติโลหิ ตอันบังเกิดแต่ขอ้ อัฐิ
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อาการสําคัญ คือ เมือยทุ กข้อทุกลํา เหมือนกระดู กจะหลุดออกจากกัน เจ็บ เอว เจ็บหลัง ครันเนื อ
ครันตัว เมือบิดตัวไปมาจะมีอาการระบมไปทังตัว บางครัง มีอาการสะบัดร้ อนสะบัดหนาว ทําให้เกิ ดพิษ
ต่างๆ
นอกจากนี ตามตําราแพทย์แผนไทยในพระคัมภีร์โบราณ ยังได้กล่าวถึ ง ลักษณะระดูหรื อลักษณะ
ปรกติ ประจํา เดื อนของสตรี ไ ว้อีกกลุ่ มหนึ งซึ งเกิ ดขึ นอัน เนื องจากสภาวะของธาตุ ทงั 4 ในร่ า งกาย เมื อ
ประจําเดือนใกล้จะมาจะเกิดอาการ ต่างๆประจํา
ระดูทีเกิดจากสภาวะของธาตุทงั 4 ต่างจากกลุ่มแรกทีเรี ยกว่าระดูปรกติโทษ คือเป็ นภาวะทีเกิดขึน
เป็ นครั งคราว เมื อร่ า งกายเสี ย สมดุ ล อันเนื องมาจากสาเหตุ ต่ า งๆ เช่ น การกิ น ฤดู ก าล ภู มิ อากาศ การ
เปลี ยนแปลงที อยู่อ าศัย อารมณ์ เป็ นต้น ซึ งต่ า งจากระดู ป รกติ โ ทษที เกิ ด อาการต่ า งๆทุ ก ครั งเมื อจะมี
ประจําเดือน เกิดขึน บ่อยๆ เป็ นประจําดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1) ลักษณะโลหิ ตอันเกิดแต่กองอาโปธาตุ
อาการสํ า คัญ คื อ เบื ออาหาร ปวดท้อ ง ประจํา เดื อ นเดิ น ไม่ ส ะดวก ลัก ษณะ ประจํา เดื อ นมี
ลักษณะเฉพาะ คือเป็ นมูก เป็ นมัน เหม็นคาวมาก คนโบราณเปรี ยบ เที ยบลักษณะดังกล่าวว่า “ข้นเหนี ยว
เหมือนนําตาลเคียว”
2) ลักษณะโลหิ ตอันเกิดแต่กองเตโชธาตุ
อาการสําคัญ คือ ตึงไปทังตัว ร้อนบริ เวณช่องคลอดเหมือนถูกพริ ก ลักษณะ ของประจําเดือนจะเป็ น
ฟอง สี เหมื อนนําฝาง ถูกนํามะนาวจะกลายเป็ นสี เหลื อง ผิว หนังจะร้ อนเหมื อนพองลอกออกมา อาเจียน
เหม็นอาหาร บริ โภคอาหารมิได้ สะบัด ร้อนสะบัดหนาว จุกแดก(จุกแน่นท้อง)
3) ลักษณะโลหิ ตอันเกิดแต่กองวาโยธาตุ
อาการสําคัญ คื อ ท้องขึน ท้องพอง จุ กเสี ยด ตัวร้ อนจับเป็ นเป็ นเวลา คลื น เหี ยนอาเจียน มีแต่ลม
เปล่าๆ ประจําเดือนเดินไม่สะดวก มีสีเหมือนนําดอกคําจางๆ ปวดท้องอย่างรุ นแรง
4) ลักษณะโลหิ ตอันเกิดแต่กองปั ถวีธาตุ
อาการสําคัญ คือ เมือยขบทุ กข้อ ทุกกระดูก ประจําเดื อนหยดย้อย ไม่สะดวก มีลกั ษณะผิดปรกติ
ต่างๆ และท้องขึน ประจําเดือนมีกลินคาวจัด และมีสีต่างๆกันไป เช่น สี ดาํ สี แดง สี ขาว สี เหลือง
อาการระดูทุจริ ตโทษ
ในตําราศิลาจารึ ก ได้กล่าวถึงภาวะผิดปรกติของระดูไว้หลายชนิ ด ได้แก่ ระดูร้าง โลหิ ตผิดปรกติ
หลังคลอด โลหิ ตอันเกิดจากตกต้นไม้ทุบถองโบยตี โลหิ ต เน่า โลหิ ตตกหมกชํา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
1) โลหิ ตทุจริ ตโทษอันเกิดจากระดูร้าง
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เมือจะเกิดระดูร้างนัน จะมีประจําเดือนออกมาเป็ นสี ขาวเหมือนนําซาวข้าว บางทีดาํ บาง
ทีเหม็นเน่า เหมือนนําชานหมาก ทําให้เกิดอาการต่างๆ(ไม่ได้ระบุ) เพียงแต่บอกว่า เกิดการทําให้เวทนาต่างๆ
และต่อมากลายเป็ นมารโลหิ ต คําว่า ”มาน” “ท้องมาน” หมายถึง มีนาขั
ํ งในช่องท้อง ทําให้ทอ้ งโต “มาน
โลหิ ต” คือ มี เลือดหรื อนําเลือดขังอยูใ่ นท้อง
“ระดู ร้ า ง” หมายถึ ง เคยมี ป ระจํา เดื อนมาดี เป็ นปรกติ ม าก่ อ น แล้ว ต่ อ มามี ลัก ษณะ
ประจําเดื อนผิดปรกติ แล้วหยุดไป ต่อมาเมื อมี อาการหนักขึนกลายเป็ นมาน โลหิ ต คื อท้องโต แพทย์ใน
ปั จจุบนั จะนึกถึงมะเร็ งในมดลูกหรื ออาจเป็ นมดลูกอักเสบก็ได้
2) โลหิ ตทุจริ ตโทษ อันเกิดจากหลังคลอดบุตร
3) โลหิ ตทุจริ ตโทษอันเกิดจากมดลูกชํา หรื อตกต้นไม้ ทุบถองโบยตี
เกิดจากมดลูกชํา จากตกต้นไม้หรื อถูกทุบถองโบยตี มดลูกชํา เข้ากับเลือดระดูเกิดจําเลือด
แห้งกรังติดกับกระดูกสันหลัง เรี ยกว่า “โลหิ ตระดูกกรัง”
4) โลหิ ตทุจริ ตโทษอันเกิดจากโลหิ ตเน่า
สตรี ที อยู่ใ นช่ ว งหลัง คลอดบุ ต ร บางคนอาจเกิ ด โลหิ ต เน่ า มี พิ ษ ซึ งอาการหนัก กว่ า
ประเภทอืน เพราะให้โทษในทุกขุมขน แล่นจับหัวใจ ออกตามผิวเนือ ผุดเป็ นวง แดง เขียว ขาว บางทีเหมือน
ยอดผุด คัน ทําพิษทุรนทุราย อาการนี น่ าจะเกิ ดจาก การติดเชื อในมดลูก เยือบุ มดลู กอักเสบ ติ ดเชื ออย่าง
รุ นแรงจนเข้ากระแสเลือด ตํารา เวชศาสตร์ วรรณากล่าวว่า โรคสตรี หลังคลอดบุตร
ประจําเดื อนไม่ออกมา เป็ นฝี ในมดลูก มีอาการเป็ นก้อนเป็ นเถา ทําให้เกิดการ แปรสภาพ
เป็ นมานโลหิ ต มานกษัย และโลหิ ตจับหัวใจ คลังเพ้อ เป็ นบ้า ชัก มือกํา เท้ากํา ตาเหลื อกซ้อน ให้เป็ นไป
ต่างๆนานา บางทีเป็ นไข้จบั หัวใจ ขัวดี คลังเพ้อ เป็ นบ้า 7 วันตาย ถ้าไม่ตายจะเป็ นบ้า บางทีเป็ นฝี หัวควํา เป็ น
มารโลหิ ต เป็ นฝี ภายใน
5) โลหิ ตทุจริ ตโทษ เกิดจากโลหิ ตตกหมกชํา
เกิ ดฝี ในมดลูก แล้วลมเป็ นฝี ตามเอ็น เส้นหลัง หัวเหน่า ฝี ปอดควํา ฝี เอ็น ฝี ปลวก แล้ว
กลายเป็ นมารโลหิ ต
กล่ าวโดยสรุ ปแล้ว ความรู ้ ทางวิชาการของเรื องมดลู กเคลื อนอยู่ 3 คัมภีร์ คือ คัมภี ร์กษัย
คัมภีร์ชวดาร และคัมภีร์มหาโชตรัติ
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาจํานวน 397 คนโดยการสุ่ มแบบหลายขันตอน เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั ครังนี มี 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ นแบบสอบถาม และส่ วนทีสองคือ การสัมภาษณ์เชิ งลึ ก ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวม
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ข้อมูล ด้วยการทําหนังสื อถึ งคณบดี บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทาเพือทําหนังสื อ ขอ
ความร่ ว มมื อ ไปยัง หน่ ว ยงานเพื อขออนุ ญ าติ เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม หลัง จากนันนํา
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล แล้วนําไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่า t-test (Independent samples) แบบ
อิสระต่อกัน และการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way-ANOVA)และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุ คูณตามลําดับความสําคํญของตัวแปรทีนําเข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ข้อมูลเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มุลจากแบบสอบถามจํานวน 397 คน พบว่า เพศหญิงจํานวน 397 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100 มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.74 มีสถานภาพสมรส จํานวน 202
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.88 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ประกอบอาชีพรับราชการ
จํานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 29,22
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน
จากการศึกษาแสดงค่าเฉลี ยปั จจัยสนับสนุ นเกี ยวกับการยอมรับการใช้บริ การการแพทย์แผนไทย
ประเภทนวดยกกระชับมดลูกของประชาชนในเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัดกรุ งเทพมหานครในภาพรวม
มีค่าเฉลีย 3.59 ซึ งเป็ นปั จจัยสนับสนุ นอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาผลของแต่ละด้านแล้ว พบว่า ด้านความ
เชือเกียวกับการนวดยกกกระชับมดลูกมีค่าเฉลียนสุ งสุ ด 3.94
ด้านการรั บ รู ้ ข่าวสาร มี ค่าเฉลี ย 3.64 ซึ งเป็ นระดับปั จจัยที สนับสนุ นการยอมรั บการใช้บริ การ
การแพทย์แ ผนไทยประเภทนวดยกกระชับ มดลู ก ของประชาชนในเขตป้ อมปราบศัต รู พ่ า ย จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า การรับรู ้ข่าวสารการนวดยก
กระชับมดลูกจาการบอกต่อของผูท้ ีเคยรับบริ การ มีค่าเฉลียมากทีสุ ด คือ 3.81
ด้านความเชื อเกี ยวกับการยอมรับการใช้บริ การการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลู ก
ของประชาชนเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีค่าเฉลีย 3.94 ซึ งอยู่ในระดับมาก โดยเมือ
พิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า มีความเชือว่าการนวดแผนยกกระชับมดลูกเป็ นภูมิปัญญาบรรพบุรุษแต่
โบราณ ซึ งการแพทย์แผนปั จจุบนั ให้ความสนใจอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียสุ งสุ ดคือ 4.17
ด้านการสนับสนุ นจากครอบครัว มีค่าเฉลีย 3.55 ซึ งเป็ นระดับปั จจัยทีสนับสนุ นการยอมรับการใช้
บริ การการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูกของประชาชนในเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัด
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กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก โดยเมือพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า ครอบครัวรู ้สึกพึงพอใจและ
ประทับใจในการให้บริ การการนวดยกกระชับมดลูก มีค่าเฉลียมากทีสุ ด คือ 3.63
ด้านการสนับสนุ นจากชุ มชน/สังคม มีค่าเฉลีย 3.24 ซึ งเป็ นระดับปั จจัยทีสนับสนุ นการยอมรับการ
ใช้บริ การการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูกของประชาชนเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า หน่ วยงานสาธารณสุ ขให้
การสนับสนุ นและส่ งเสริ มบริ การนวดยกกระชับมดลูกในสถานบริ การสาธารณสุ ข มีค่าเฉลี ยมากทีสุ ดคือ
4.09
ผลการวิเคราะห์ การยอมรั บการใช้บริ การการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลู กของ
ประชาชนเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่า ค่าเฉลียเกียวกับการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวด
ยกกระชับมดลูกของประชาชนเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยรวามอยูใ่ นระดับมาก (
= 4.14 , S.D = .57 ) เมือพิจารณาผลของแต่ละข้อแล้ว พบว่า การยอมรับการแพทย์แผนไทยประเภทนวด
ยกกระชับมดลูกมีทฤษฎีการรักษาโรคทีเชือถือได้กบั ท่านยอมรับว่าจะแนะนําคนในครอบครัวมาใช้บริ การ
การนวดยกกระชับมดลูกเพราะเชือในผลของการรักษาอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.20, S.D = .62 ) รองลงมาคือ
ท่านคิดว่าควรเปิ ดให้มีบริ การการรักษาด้วยการนวดยกกระชับมดลูกในสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ ,
ท่านยอมรับว่าโรงพยาบาลของรัฐควรนําการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลู ก
ควบคู่กบั การรักษาด้วยการแพทย์แผนปั จจุบนั และท่านยอมรับว่าการนวดยกกระชับมดลูกมีประสิ ทธิ ภาพใน
การรักษาโรคได้จริ งอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.19 , S.D = .67 ) และข้อตําสุ ดคือ ท่านยอมรับว่ามีการรักษาด้วย
การนวดยกกระชับมดลูกในหลักสุ ตรการเรี ยนการสอนในคณะแพทย์ศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ( = 3.37 ,
S.D = .66 )
ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้และอาชี พของผูต้ อบแบบสอบถามทีต่างกันมีการยอมรับ
การใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูก แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ
.05 อายุ ระดับการศึ กษา ปั จจัย สนับ สนุ นด้า นการรั บรู ้ ข่าวสาร ด้า นความเชื อเกี ยวกับการนวดแผนไทย
ประเภทนวดยกกระชับมดลูก ด้านการสนับสนุ นจากครอบครัว และด้านการสนับสนุ นจากชุ มชน/สังคม ที
ไม่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูกทีไม่
แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
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การยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูก
จากการศึกษา พบว่า การยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูก
เมื อพิจารณาจากลักษณะส่ วนบุ คคล จะเห็ นได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทังหมดเป็ นเพศหญิ ง อายุ ระดับ
การศึ กษา การยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูกไม่ต่างกัน ส่ วน
ผูต้ อบแบบสอบถามทีมีรายได้และอาชี พต่างกัน มีการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภท
นวดยกกระชับมดลูกแตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับเอืออารี ย ์ อนุชาชาติ (2548) พบว่า ลักษณะทางประชากรที
มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับต่อการบูรณาการการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความเชี ยวชาญในการรักษาโรค
เฉพาะทาง กลุ่มที มีหน้าทีรับผิดชอบด้านการเรี ยนการสอน ประสบการณ์ ฝึกอบรมประสบการณ์ การวิจยั
และการนํามารั กษาผูป้ ่ วย และสอดคล้องกับ พรี ดา จันทรวรบุลย์ (2550) พบว่า ปั จจัยทางด้านชี วิตสังคม
ได้แก่ รายได้มีความสัมถันธ์กบั พฤติกรรมการมารับบริ การการแพทย์แผนไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1) รายได้ ผลการวิจยั พบว่า รายได้ทีต่ างกัน มี ก ารยอมรั บการใช้บ ริ การทางการแพทย์แผนไทย
ประเภทนวดยกกระชับมดลูกของประชาชนเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
โดยทีผูท้ ีมีรายได้มากจะมีการยอมรับเกียวกับการนวดแผนไทยประเภทยกกระชับมดลูกมากกว่าผูม้ ีรายได้
น้อย ซึ งสอดคล้องกับมาลี เจ้งวัฒนพงศ์ (2546) ผลการสึ กษาเปรี ยบเทียบ รายได้ของครอบครั วกับการ
ยอมรับการให้บริ การการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูกของผูร้ ับบริ การในกรุ งเทพมหานคร
ปรากฏผลเป็ นไปตามสมมติฐานทีกําหนดไว้และสอดคล้องกับ พีรดา จันทรวิบูลย์ (2550) ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านชีวติ สังคม ได้แก่ รายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการมารับบริ การการแพทย์แผนไทยประเภท
นวดยกกระชับมดลูก อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.5 และสอดคล้องกับ ประดับเพชร ครุ ฑชังทอง
(2551) ได้ศึ กษาปั จจัย ที มี ความสั มพันธ์ กบั พฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพด้วยการนวดแผนไทยของผูม้ ารั บ
บริ การในศูนย์วชิ าชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
ทางชี วสังคมได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการมารับบริ การการนวดแผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2) อาชี พ ผลการวิจยั พบว่า อาชี พที ต่ า งกัน มี ก ารยอมรั บ การใช้บ ริ ก ารทางการแพทย์แผนไทย
ประเภทนวดยกกระชับมดลูกของประชาชนเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ ง
สอดคล้อ งกับ มาลี เจ้ง วัฒนพงศ์ (2546) ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ อาชี พ กับ การยอมรั บ การให้บ ริ ก าร
การแพทย์แผนไทยของผูร้ ับบริ การส่ วนกลาง ปรากฏผลเป็ นไปตามสมมติฐานทีกําหนดไว้ โดยเฉพาะด้าน
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การฟื นฟูสุขภาพผูร้ ั บบริ การที มีอาชี พต่างกันจะมีการยอมรั บแตกต่างกัน ได้แก่ ผูร้ ั บบริ การที มีอาชี พรั บ
ราชการและรัฐวิสาหกิจมีการยอมรับมากกว่าอาชีพอืน
3) อายุ ผลการวิจยั พบว่า อายุทีต่างกัน มีการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภท
นวดยกกระชับมดลูกของประชาชนเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ ง
สอดคล้องกับ ประดับเพชร ครุ ธชังทอง (2551) พบว่า 1) พฤติ กรรมการมารั บบริ การการนวดยกกระชับ
มดลูกอยูใ่ นระดับสู ง 2) ปั จจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการได้รับแรงสนับสนุ น
จากเพือนร่ วมงานและครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมารรับบริ การการนวดยกกระชับ
มดลูก 3) ปั จจัยทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการมารับบริ การการ
นวด และไม่สอดคล้องกับ มาลี เจ้งวัฒนพงศ์ (2546) ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบการยอมรับการให้บริ การ
การแพทย์แผนไทยของผูร้ ับบริ การในภรุ งเทพมหานครโดยจําแนกตาม อายุ เพศ ระดับการศึกา อาชี พ และ
รายได้ครอบครัว ปรากฏผลคือ ผูร้ ับบริ การทีมีอายุต่างกันมีการยอมรับแตกต่างกัน
4) ระดับการศึ กษา ผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึ กษาที ต่างกัน มี การยอมรั บการใช้บริ การทาง
การแพทย์แ ผนไทยประเภทนวดยกกระชั บ มดลู ก ของประชาชนเขตป้ อมปราบศัต รู พ่ า ย จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ งไม่สอดคล้องกับมาลี เจ้งวัฒนพงศ์ (2546) พบว่า ระดับการศึกษายอมรับ
การให้บริ การการแพทย์แผนไทยของผูบ้ ริ การในกรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามสมมติฐานทีกําหนดไว้ คือ
ผูร้ ับบริ การทีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีการยอมรับแตกต่างกัน
ปั จจัยสนับสนุ นเกี ยวกับการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับ
มดลูก
1) ปั จจัยสนับสนุ นด้านความเชื อเกี ยวกับการแผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูก ผลการวิจยั
พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นด้านความเชื อเกียวกับการนวดแผนไทย ประเภทนวดยกกระชับมดลูก ทีแตกต่างกัน
มีการยอมรั บการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูก ไม่แตกต่างกัน ที ระดับ
นัย สํา คัญทางสถิ ติ .05 ซึ งสอดคล้องกับ พรี ดา จันทรวิบู ล ย์ (2550) ได้ทาํ การศึ กษาพฤติ ก รรมการมารั บ
บริ การแพทย์แผนไทยของประชาชนทีศูนย์สุขภาพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุ นนั ทา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความรู ้เกียวกับการแพทย์แผนไทย ทัศนคติต่อการ
ใช้การแพทย์แผนไทย ความเชื อมันในผลของการใช้การแพทย์แผนไทย ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การมารับบริ การ
2) ปั จจัยสนับสนุ นด้านการรับรู ้ ข่าวสาร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นด้านการรับรู ้ ข่าวสารที
แตกต่างกัน มีการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูก ไม่แตกต่างกัน
ทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ .05 ซึ งไม่สอดคล้องกับ ประดับเพชร ครุ ฑชังทอง (2551) ได้ศึกษาปั จจัยทีมี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้วยการนวดแผนไทยของผูม้ ารับบริ การ ผลการวิจยั ว่า ปั จจัย
ภายนอกตัว บุ ค คล ได้แ ก่ ก ารได้รั บ ข้อ มุ ล ข่ า วสารและการได้รั บ แรงสนับ สนุ น จากเพื อนร่ ว มงานและ
ครอบครั วมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ ก รรมการมารั บบริ การการนวดอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .001
และพรี ดา จันทรวิบูลย์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมการมารับบริ การ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยภายนอก
ตัวบุคคลได้แก่ การได้รับข้อมุ ลข่าวสาร และการได้รับแรงสนับสนุ น จากเพือนร่ วมงานและครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมารับบริ การการแพทย์แผนไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.001
3) ปั จจัยสนับสนุ นด้านการสนับสนุ นจากครอบครัว ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นด้านการ
สนับสนุ นจากครอบครัว ทีแตกต่างกัน มีการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยก
กระชับมดลูก ไม่แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ งไม่สอดคล้องกับประดับเพชร ครุ ฑชังทอง
(2551) ได้ศึกษาปั จจัย ที มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพด้านการนวดแผนไทยของผูม้ ารั บ
บริ ก าร ผลการวิ จ ัย พบว่า ปั จ จัย ภายนอกตัว บุ ค คล ได้แ ก่ ก ารได้รั บ ข้อ มุ ล ข่ า วสาร และการได้รั บ แรง
สนับสนุ นจากเพือนร่ วมงานและครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางพวกกับพฤติกรรมการมารับบริ การการนวด
แผนไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001
4) ปั จจัยสนับสนุ นด้านการสนับสนุ นจากชุ มชน/สังคม ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยสนับสนุ นด้านการ
สนับสนุ นจากชุ ม ชน ที แตกต่ างกัน มี ก ารยอมรั บการใช้บ ริ ก ารทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยก
กระชับมดลูก ไม่แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ งไม่สอดคล้องกันซึ งไม่สอดคล้องกับประดับ
เพชร ครุ ฑชังทอง (2551) ได้ศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพด้วยการนวดแผน
ไทยของผูม้ ารับบริ การ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการ
ได้รับแรงสนับสนุนจากเพือนร่ วมงานและครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมารับบริ การ
การนวดแผนไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 ควรส่ งเสริ มให้มีการนําการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยกกระชับมดลูก เพือทีจะนําไป
ประกอบอาชีพ เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัว และช่วยส่ งเสริ มให้มีการรับการรักษาโดยวิธีการนีมาก
ขึน เป็ นการประหยัดรายได้
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1.2 ส่ งเสิ รมการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้มากกว่านี
1.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์เกียวกับประโยชน์ของการนวดยกกระชับมดลูก
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการยอมรับการใช้บริ การทางการแพทย์แผนไทยประเภทนวดยก
กระชับมดลูก ด้านอืน ๆ เพิมเติม เช่น ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
2.2 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่กบั การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
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