บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย “กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย” นี้ เปนศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยการกรณีศึกษาเจาะจง (Case Study Approach) เพื่อหา
ความสัมพันธของบริบทแวดลอม (Contextual Analysis) ที่มีผลตอกระบวนการสื่อสารสุขภาพ
ภายในบริบทการแพทยแผนไทย อันนําไปสูการใหคุณคาเพื่อสรางโอกาสหรือความเทาเทียมทาง
สุขภาพโดยมีแนวทางในการวิจัย ดังนี้

1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

2. การเลือกกรณีสําหรับศึกษา

3. การเก็บขอมูลภาคสนามโดยวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
4. วิเคราะหและตีความขอมูลตามวัตถุประสงคในการศึกษา
5. รางรูปแบบกระบวนการสื่อสารสุขภาพขั้นตน

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการงานวิจัย
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3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach)
เพื่อทําการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา ที่ตองการศึกษาความสัมพันธของบริบทแวดลอม
(Context) ที่ มี ผ ลต อ กระบวนการสื่ อ สารสุ ข ภาพในลั ก ษณะเชิ ง พรรณนา (descriptive) ถึ ง
ความสัมพันธของตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอกระบวนการสื่อสารของการแพทยแผนไทย
อันนําไปสูการกําหนดคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพและกลยุทธการสื่อสารสุขภาพในบริบท
การแพทยแผนไทย และการวิเคราะหการใหความหมายเรื่องสุขภาพของการแพทยแผนไทย เพื่อ
สรางคุณคาของการแพทยแผนไทยและสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ
บริบทที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหเปนคลินิกการแพทยแผนไทยที่มี
ลักษณะเปนคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศลที่ไดรับการอนุญาตอยางถูกตองตามกฎเกณฑใน
การประกอบกิจการสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยแบบไมรับคางคืน ที่ใหบริการในการให
คําปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษาสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย รวมถึงการบริการทาง
การแพทยแผนไทย อันไดแก การจายยาสมุนไพรไทย การนวดแผนไทย การอบ ประคบเพื่อการ
รักษา และอยูไฟมารดาหลังคลอดโดยไมมีคาใชจายแตอยางใด ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกกรณีที่ใชใน
การศึกษา ที่มีลักษณะคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล เพื่อเปนตัวแทน อันไดแก คลินิก
การแพทยแผนไทยเนตรดาว กองทุนชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิวิทยาศาสตรทางจิตเพื่อการพัฒนา
ซอยลาซาน 43/1 และคลินิกการแพทยแผนไทยวัดพรหมรังสี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คลินิกการแพทยแผนไทยเนตรดาว กองทุนชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิวิทยาศาสตรทาง
จิตเพื่อการพัฒนา ซอยลาซาน 43/1
คลินิกการแพทยแผนไทยนี้ เปนสถานพยาบาลที่ไดรับการอนุญาตอยางถูกตองตาม
กฎเกณฑในการประกอบกิจการสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยแบบไมรับคางคืน ที่ใหบริการใน
การใหคําปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษาสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย รวมถึงการ
บริการทางการแพทยแผนไทย อันไดแก การจายยาสมุนไพรไทย การนวดแผนไทย การอบ ประคบ
เพื่อการรักษา และอยูไฟมารดาหลังคลอดโดยไมมีคาใชจายแตอยางใด ตั้งแตป พ.ศ. 2523 และมี
การจัดตั้งสถาบันการแพทยแผนไทยเนตรดาว ที่มีการจัดการเรียนการสอนการแพทยแผนไทยทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหประชาชนที่สนใจ โดยมีโครงสรางองคกรดังนี้
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ผูอํานวยการคลินิกการแพทยแผนไทยเนตรดาว

ผูอํานวยการสถาบัน
การแพทยแผนไทยเนตรดาว

แผนกเวชระเบียน
แผนไทย

แผนกเภสัชกรรม
ไทย

แผนกนวดแผนไทย

แผนกเวชกรรมไทย

ภาพที่ 3.2 โครงสรางคลินิกการแพทยแผนไทยเนตรดาวกองทุนชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิวิทยาศาสตร
ทางจิตเพื่อการพัฒนาซอยลาซาน 43/1
จุดที่สนใจในการคัดเลือกเปนกรณีศึกษาคือ คลินิกแพทยแผนไทยเนตรดาวกองทุน
ชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิวิทยาศาสตรทางจิตเพื่อการพัฒนาซอยลาซาน 43/1 ตั้งอยูที่ซอยลาซาน 43/1
เปนคลินิกสาธารณกุศล ที่ทําการรักษาฟรี เปดเฉพาะวันอังคาร โดยเปนการรักษาแบบบันทึกสถิติ
และจดบันทึกเพื่อเก็บประวัติการรักษา เปนสถานที่ศึกษาดูงาน ฝกงานของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่มี
การเปดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย และการแพทยแผนไทยประยุกต กระทรวง
สาธารณสุข ตางประเทศหลายๆ ประเทศ และเปดทําการรักษาตั้งแตป 2523 นอกจากนี้ คุณหมอ
เนตรดาว ยวงศรี ผูอํานวยการคลินิกฯ ยังเปนผูดําเนินรายการทั่วทิศถิ่นไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย FM 92.5 และ AM 800 เปนการตอบปญหาสุขภาพดวยวิธีการแบบองครวมที่เนน
การรักษาแบบพึ่งตนเองไดดวยการแพทยแผนไทย
2) คลินิกการแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
เปนคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล โดยแนวคิดของพระครูพิทักษพรหมรังษี
เจาอาวาสวัดพรหมรังษี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯที่ตองการเปดคลินิกแพทยแผนไทย
สาธารณกุศลขึ้น เพื่อรักษาผูปวยที่ยากไร หรือดอยโอกาสในการเขาถึงระบบบริการรักษา และ
ไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงฆ ซึ่งพระครูพิทักษพรหมรังษีเจาอาวาส เปนผูเชี่ยวชาญ
ด า นพื ช สมุ น ไพร และการใช ส มุ น ไพร จนได รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ด า น
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การแพทยแผนไทย จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และเปนวิทยากรพิเศษใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย โดยคลินิกการแพทยแผน
ไทยวัดพรหมรังษี เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 9.00-15.00 น. หยุดทุกวันพระ
นอกจากนี้ ทางวัดพรหมรังษีเองยังเปนศูนยการเรียนรูดานพืชสมุนไพรไทย ซึ่งทางวัด
ไดมีการปลูกพืชสมุนไพร ที่ใชในการผลิตยาสมุนไพรเพื่อการรักษาในคลินิก และยังเปนสถานที่
ฝกอบรมวิชาชีพนวดแผนไทยใหกับประชาชนที่มีความสนใจ และผูที่มีรายไดนอยเพื่อฝกวิชาชีพ
ผูอํานวยการคลินิกการแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี

แพทยแผนไทยประจําคลินิก

แผนกเวชระเบียน

แผนกเภสัชกรรมแผนไทย

แผนกเวชกรรมไทย

ศูนยพัฒนาฝกอาชีพ
(นวดแผนไทย)

แผนกนวดแผนไทย

ภาพที่ 3.3 โครงสรางคลินิกการแพทยแผนไทยวัดพรหมรังสี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative research) ดั ง นั้ น กลุ ม
ตัว อยางจึงเป นกลุมผู ให ขอมูล โดยการคัด เลือกกลุมที่เฉพาะเจาะจง มุงที่ ผูเกี่ ย วของในบริบท
การแพทยแผนไทย อันไดแก กลุมผูบริหารงานในคลินิก, กลุมบุคลากรทางการแพทยแผนไทย,
กลุมผูปวยและกลุมญาติผูปวย จํานวนทั้งสิ้น 60 คน
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โดยกลุมคนเหลานี้ถือเปนกลุมผูดอยโอกาสทางสุขภาพ หรือมีความไมเทาเทียมในสิทธิ
ทางสุขภาพ อันเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจกับตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่สงใหกลุมคน
เหลานี้เลือกที่จะสรางโอกาสทางสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยในคลินิกสาธารณกุศล โดยมี
รายละเอียดของการคัดเลือกคุณลักษณะกลุมผูใหขอมูล ดังนี้
3.2.1 กลุมผูบริหารงานในคลินิก
เปนบุคลากรที่อยูในสายวิชาชีพดานการแพทยแผนไทยที่ผานการฝกฝนอบรม และมี
ประสบการณ ใ นการให บ ริ ก ารด า นการแพทย แ ผนไทย และมี ใ บประกอบโรคศิ ล ปะวิ ช าชี พ
การแพทยแผนไทย (อันไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไทย และการนวดไทย หรือ
อยางใดอยางหนึ่ง) นอกจากนี้ ยังเปนผูขอใบอนุญาตสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยที่ถูกตอง
ตามกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยกลุมนี้มีความสําคัญในการกําหนดนโยบาย และรูปแบบ
วิธีการรักษาของการแพทยแผนไทยในลักษณะคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศลสุขภาพ
สงผลตอการใหคุณคาของการแพทยแผนไทยในกระบวนการสื่อสารของการแพทยแผนไทย ทั้งนี้
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ในกลุมนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คือ
1) ผูอํานวยการคลินิ กการแพทยแ ผนไทยเนตรดาว กองทุน ชีวกโกมารภัจจ มูลนิ ธิ
วิทยาศาสตรทางจิตเพื่อการพัฒนา
2) ผูอํานวยการคลินิกแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
3.2.2 กลุมผูปฏิบัติการแพทยแผนไทยในคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล
เปนบุคลากรหรือเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่อยูในสายวิชาชีพดานการแพทยแผนไทยที่ผาน
การฝกฝนอบรม และมีประสบการณในการใหบริการดานการแพทยแผนไทย และมีใบประกอบ
โรคศิลปะวิชาชีพการแพทยแผนไทย (อันไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไทย และ
การนวดไทย หรืออยางใดอยางหนึ่ง)
โดยกลุ ม นี้ มี ค วามสํ า คั ญ ในฐานะผู สื่ อ สารสุ ข ภาพ ที่ มี ก ารแสดงออกถึ ง สิ ท ธิ ค วาม
เทาเทียมความเปนแพทยแผนไทย และมีการใหคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อการสรางความ
เทาเทียมในสิทธิการรักษาในกระบวนการสื่อสารสุขภาพ ทั้งนี้ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)
จํานวนทั้งสิ้น 13 คน ในกลุมนี้แบงออกเปน 3 กลุมยอยๆ คือ
1) แพทยแผนไทยประจําคลินิก
2) แพทย แ ผนไทยฝ ก ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เตรี ย มตั ว สอบใบประกอบโรคศิ ล ปะวิ ช าชี พ
การแพทยแผนไทย
3) นักเรียนแพทยแผนไทยฝกภาคปฏิบัติ
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3.2.3 กลุมผูปวยในคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล
โดยกลุมนี้มีความสําคัญในฐานะผูสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทยที่สื่อการ
ดอยโอกาสทางสุขภาพอันเกิดจากความสัมพันธเชิงอํานาจกับตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม และมี
การแสดงออกถึงคุณลักษณะของความตองการมีสุขภาพดีเทาเทียมผูอื่นในสังคม ทั้งนี้ผูใหขอมูล
สําคัญ (Key informants) มีจํานวนทั้งสิ้น 50 คน คือ
3.2.3 กลุมญาติผูปวยในคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล
โดยกลุมนี้เปนเครือขายของผูรับบริการการแพทยแผนไทย ซึ่งเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอ
ผูปวยในบริบทการแพทยแผนไทย เนื่องจากกลุมคนเหลานี้มีอํานาจในการชี้ชวน ใหขอมูลดาน
สุขภาพของการแพทยแผนไทย เพื่อใหคุณคาของการแพทยแผนไทยในการสรางโอกาสหรือสิทธิ
ความเทาเทียมทางสุขภาพ เพื่อตอรองความสัมพันธเชิงอํานาจกับตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม ทั้งนี้
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) ในกลุมนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน
ขอจํากัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูใหขอมูลเนื่องจาก ผูใหขอมูลบางคนยินดีที่ให
ขอมูล แตไมประสงคที่จะใหเปดเผยชื่อและนามสกุลจริงได ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการลงโคดจัดกลุม
ผูใหขอมูลเพื่อสะดวกใหการนําเสนอผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางจําแนกขอมูลจําแนกกลุมผูใหขอมูล แบงเปน 3 กลุมดังนี้
ตารางที่ 3.1 แพทยแผนไทย
No.

Code

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง-หนาที่

คลินิกแพทยแผนไทยเนตรดาว กองทุนชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิวิทยาศาสตรทางจิตเพื่อการพัฒนา ซอยลาซาน 43/1
1.
แพทยแผนไทย 1
เนตรดาว ยวงศรี
ผูอํานวยการคลินิกการแพทยแผนไทยเนตร
ดาว กองทุนชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิ
วิทยาศาสตรทางจิตเพื่อการพัฒนา
2.

แพทยแผนไทย 2

จําเนียน หงสสุวรรณ

3.

แพทยแผนไทย 3

รุงพิทย ทองใบพณิชกุล

แพทยแผนไทยประจําที่คลินิกแพทยแผนไทย
เนตรดาว ซอยลาซาน 43/1
แพทยแผนไทยประจําคลินิกแพทยแผนไทย
เนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

ประสบการณ
(ป)

วันที่
สัมภาษณ

หมายเหตุ

3

13 พ.ย. 56 อาจารยผูสอนวิชาเวช
กรรมไทยสถาบัน
การแพทยแผนไทย
เนตรดาว
1 ธ.ค. 56

5

11 มี.ค. 57

20

99
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
No.

Code

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง-หนาที่

4.

แพทยแผนไทย 4

กนิษฐพัตร
(สงวนนามสกุล)

แพทยแผนไทยประจําแผนกนวดไทยที่คลินิก
แพทยแผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

5.

แพทยแผนไทย 5

สงบ (สงวนนามสกุล)

แพทยแผนไทยประจําแผนกนวดไทย ที่คลินิก
แพทยแผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

6.

แพทยแผนไทย 6

กวินนาถ หงสสุวรรณ

7.

แพทยแผนไทย 7

สุจิรา เถื่อนถนอม

แพทยแผนไทยประจําแผนกนวดไทยที่คลินิก
แพทยแผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1
แพทยแผนไทยประจําแผนกนวดไทยที่คลินิก
แพทยแผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

วันที่
หมายเหตุ
ประสบการณ
(ป)
สัมภาษณ
11 มี.ค.57 อาจารยประจําสอนวิชา
5
นวดแผนไทยสถาบัน
แพทยแผนไทยเนตรดาว
5
11 มี.ค.57 อาจารยประจําสอนวิชา
นวดแผนไทยสถาบัน
แพทยแผนไทย
เนตรดาว
3
11 มี.ค. 57
4

25 มี.ค. 57 อาจารยประจําสอนวิชา
กฎหมายเกี่ยวของ
การแพทยแผนไทย
สถาบันแพทยแผนไทย
เนตรดาว
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
No.

Code

8.

เภสัชกรรมไทย

พรพิมล เจริญสุข

เภสัชกรรมไทยประจําที่คลินิกแพทย
แผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

9.

เวชระเบียนแผนไทย

วิจิตตรา พุมคชา

เจาหนาที่เวชระเบียนประจําที่คลินิกแพทย
แผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

2

วชิราภรณ ชนากันต

นักเรียนแพทยแผนไทยฝกหัด ที่คลินิกแพทย
แผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

-

10.

แพทยแผนไทยฝกหัด 1

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง-หนาที่

ประสบการณ
ในการรักษา
(ป)
6

วันที่
สัมภาษณ

หมายเหตุ

1 ธ.ค. 56

อาจารยประจําสอนวิชา
เภสัชแผนไทยสถาบัน
แพทยแผนไทย
เนตรดาว
11 มี.ค. 57 นักเรียนทุนแพทยแผน
ไทยของสถาบันแพทย
แผนไทยเนตรดาว ป 2
16 พ.ย.56 นักเรียนแพทยแผนไทย
ของสถาบันแพทยแผน
ไทยเนตรดาว ปสุดทาย
ฝกหัดเพื่อเตรียมสอบ
ใบประกอบโรคศิลปะ
แพทยแผนไทย
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
No.

Code

11.

แพทยแผนไทยฝกหัด 2

12.

นักเรียนแพทยแผนไทย 1 ตอย แซจิว

13.

ชื่อ-สกุล

กาวกวี พงศสุพัฒน

ตําแหนง-หนาที่

ประสบการณ
ในการรักษา
(ป)
นักเรียนแพทยแผนไทยฝกหัด ที่คลินิกแพทย
แผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1

นักเรียนแพทยแผนไทยฝกหัด ที่คลินิกแพทย
แผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1 ฝกปรุง
ยาแผนไทย และนวดไทย
นักเรียนแพทยแผนไทย 2 จันทนา ทองพรหมนอก นักเรียนแพทยแผนไทยฝกหัด ที่คลินิกแพทย
แผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43/1 ฝกปรุง
ยาแผนไทย และนวดไทย

วันที่
สัมภาษณ

หมายเหตุ

19 พ.ย.56

นักเรียนแพทยแผนไทย
ของสถาบันแพทยแผน
ไทยเนตรดาว ปสุดทาย
ฝกหัดเพื่อเตรียมสอบ
ใบประกอบโรคศิลปะ
แพทยแผนไทย
นักเรียนทุนแพทยแผน
ไทยของสถาบันแพทย
แผนไทยเนตรดาว ป 2
นักเรียนแพทยแผนไทย
ของสถาบันแพทยแผน
ไทยเนตรดาว ป 2

-

2 ธ.ค. 57

-

2 ธ.ค. 56
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ตารางที่ 3.1 (ตอ)
No.

Code

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง-หนาที่

คลินิกแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
14.
แพทยแผนไทย 8
พระครูพิทักษพรหมรังษี ผูอํานวยการคลินิกแพทยแผนไทย
วัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาล
สงฆ
15.
แพทยแผนไทย 9
กรุณา (สงวนนามสกุล )
แพทยแผนไทยประจําคลินิกแพทยแผนไทย
วัดพรหมรังสี ศูนยประสานงานโรงพยาบาล
สงฆ

ประสบการณ
ในการรักษา
(ป)

วันที่
สัมภาษณ

12

1 เม.ย. 57

5

21 พ.ย. 56

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3.2 ผูปวย
อาชีพ
อายุ
อาการเจ็บปวย/โรค ระยะเวลาการรักษา
(ป)
ที่เปน
ในรอบ 12 เดือน
คลินิกแพทยแผนไทยเนตรดาว กองทุนชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิวิทยาศาสตรทางจิตเพื่อการพัฒนา ซอยลาซาน 43/1
1
ผูปวย 1 ทองมา พุมดอกไม
56 รับจางขึ้นตาล, ทํา เบาหวาน ความดัน เคยรักษาแลวหยุด
น้ําตาลมะพราว
สูง เกาท
ไปเกือบ 9 เดือน
2
ผูปวย 2 ทองคํา ทวีรัช
57 ทําดอกไมจันทน,
ทาวแสนปม
รักษาตอเนื่อง
ขึ้นตาล
3
ผูปวย 3 เติมเต็ม บุญพิทักษ
36 ขับมอเตอรไซด
มะเร็งตอมลูกหมาก รักษาตอเนื่อง
รับจาง
4
ผูปวย 4 ปนปน (นามสมมุติ)
14 นักเรียน
ขาลีบ ไมมีแรงเดิน รักษาตอเนื่อง
5
ผูปวย 5 จํารูญ บุญสิงหทอง
63 รับจางซักผา
ขอเขาเสื่อม ความดัน รักษาตอเนื่อง
ต่ํา เบาหวาน
6
ผูปวย 6 สุปราณี บุญสิงหทอง
53 รับจางซักผา
ชาปลายมือและเทา รักษาตอเนื่อง
ปวดหลัง
7
ผูปวย 7 เอมิกา กอนทอง
29 พนักงานตอนรับ
ไมเกรน ภูมิแพ
รักษาครั้งแรก
No.

Code

ชื่อ-สกุล

วันที่
สัมภาษณ

หมายเหตุ

1 ธ.ค. 56
1 ธ.ค. 56
4 ก.พ. 57
4 ก.พ. 57
4 ก.พ.57
4 ก.พ. 57
2 ก.พ.57
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
No.

Code

8
9
10
11
12

ผูปวย 8
ผูปวย 9
ผูปวย 10
ผูปวย 11
ผูปวย 12

ชื่อ-สกุล
ดอกไม แสนมองกลาง
พรเทพ นับทองใบ
สมภพ สุขอน
ชอบ (นามสมมติ)
จอมใจ (สงวนนามสกุล)

อายุ
(ป)
48
69
37
77
32

รับจางปกชื่อ
ขับรถแท็กซี่
พนักงานขาย
พนักงานโรงงาน

13
14
15

ผูปวย 13 นคร เพ็ชรพลอย
ผูปวย 14 อนุรักษ (สงวนนามสกุล)
ผูปวย 15 วิฑูรย พันจริยาวงศ

40
32
35

ขับรถแท็กซี่
คนงานสงของ
รับจางคียขอมูล

16

ผูปวย 16 ดรุณี ทรัพยรักษา

22

อาชีพ

นักศึกษา

อาการเจ็บปวย/โรค
ที่เปน
ความดันต่ํา ปวดหลัง
มะเร็งตับ
นิ่วในกรวยไต
อัมพฤกษ
ริดสีดวงทวารหนัก
ปวดหลัง
เบาหวาน ความดันต่ํา
ตาปลาที่เทาขวา
ออฟซินโดรม ไม
เกรน
ไมเกรน ปวด
ประจําเดือน

ระยะเวลาการักษา
ในรอบ 12 เดือน
รักษาตอเนื่อง
รักษาตอเนื่อง
รักษาใหม
รักษาตอเนื่อง
รักษาใหม

วันที่
หมายเหตุ
สัมภาษณ
25 ก.พ. 57
25 ก.พ. 57
25 ก.พ. 57
25 ก.พ. 57
2 เม.ย. 57 แรงงานตางดาว

รักษาตอเนื่อง
รักษาครั้งแรก
รักษาใหม

25 ก.พ. 57
25 ก.พ.57 แรงงานตางดาว
25 ก.พ. 57

รักษาตอเนื่อง

4 มี.ค. 57
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
No.

Code

17

ผูปวย 17

18

ชื่อ-สกุล

อาชีพ

จันทรเพ็ญ อนันตเพ็ชร

อายุ
(ป)
55

แมบาน

ผูปวย 18

นพดล ดวงมาลา

44

ขับรถสงของ

19
20
21

ผูปวย 19
ผูปวย 20
ผูปวย 21

ทับทิม วนมุขมงคล
โจม มั่นพิมาย
เดน ดวงจันทึก

50
41
63

แมบาน
ขายลูกชิ้นทอด
-

22

ผูปวย 22

อรพรรณ ปริยะ

21

นักศึกษา

23

ผูปวย 23

รุงชาดา ชนะภัย

27

ประชาสัมพันธ

อาการเจ็บปวย/โรค ระยะเวลาการรักษา
ที่เปน
ในรอบ 12 เดือน
มือชา เทาชา ปวดหลัง เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 8 เดือน
ปวดหลังตนคอ และ รักษาตอเนื่อง
หัวไหล เบาหวาน
ความดัน มือเทาชา
ตอกระจก เบาหวาน รักษาตอเนื่อง
มะเร็งลําไสใหญ
รักษาตอเนื่อง
ปวดหลัง มือเทาชา ขอ รักษาตอเนื่อง
เขาเสื่อม เกาท
ประจําเดือนมา
รักษาใหม
ไมปกติ ไมเกรน
ไมเกรม กรดไหลยอน เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 2 เดือน

วันที่
สัมภาษณ
4 มี.ค. 57

หมายเหตุ

4 มี.ค. 57

4 มี.ค. 57
4 มี.ค. 57
4 มี.ค. 57
4 มี.ค. 57
4 มี.ค.57
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
No.

Code

ชื่อ-สกุล

24

ผูปวย 24

มาลา ปนดอกไม

อายุ
(ป)
80

25
26
27

ผูปวย 25
ผูปวย 26
ผูปวย 27

อัมพร ทองใบ
นงลักษณ ศรีพุม
กัญญา เผาหอมพันธุ

77
33
42

28

ผูปวย 28

สุกัญญา เผาหอมพันธุ

39

29
30

ผูปวย 29
ผูปวย 30

เอมมี่ (นามสมมติ)
รุงนภา หินไธสง

27
30

อาชีพ

อาการเจ็บปวย/โรค
ที่เปน
ปวดหลัง ชาปลายมือ
และเทา ตาฟางมองไม
คอยเห็น
แมบาน
ตอกระจก หัวเขาบวม
ขับรถรับสงนักเรียน มะเร็งรังไข
เย็บผาโรงงาน
เนื้องอกในมดลูก ,
ปวดหลัง และหัวไหล
ขายขาวเหนียว
ปวดหลัง ไหลติด
หมูปง
นางโชวคาบารเรต ภูมิคุมกันบกพรอง
พนักงานขายสินคา กรดไหลยอน
ไมเกรน ภูมิแพ

ระยะเวลาการรักษา
วันที่
ในรอบ 12 เดือน
สัมภาษณ
รักษาตอเนื่อง
11 มี.ค. 57

รักษาตอเนื่อง
รักษาตอเนื่อง
รักษาตอเนื่อง

หมายเหตุ

รักษาใหม

11 มี.ค. 57
11 มี.ค. 57
18 มี.ค. 57 ฟงรายการทั่วทิศถิ่น
ไทย
18 มี.ค. 57 มากับพี่สาวกัญญา

รักษาใหม
รักษาใหม

18 มี.ค. 57 สาวประเภทสอง
18 มี.ค. 57
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100
ตารางที่ 3.2 (ตอ)
No.

Code

ชื่อ-สกุล

31

ผูปวย 31

32
33
34

ผูปวย 32
ผูปวย 33
ผูปวย 34

กอยกุง (สงวนชื่อ- นามสกุล
จริง)
บุญชวย ฟาเมืองปก
ตอมแตม (นามสมมุติ)
สมชาติ (สงวนนามสกุล)

35
36

ผูปวย 35
ผูปวย 36

37

ผูปวย 37

อาชีพ

อายุ
(ป)
26

นักศึกษา

50
25
47

ชางเชื่อม
ขายบริการ
พนักงานโรงงาน

พงษพันธ (สงวนนามสกุล)
มุฑิตา สนิทรัมย

43
28

อาภา ถาวรสุข

84

ขับรถสงของ
เจาของกิจการราน
ดอกไม
แมบาน

อาการเจ็บปวย/โรคที่
เปน
ปวดประจําเดือน
ภูมิแพ
ตอกระจก, เกาท
ภูมิคุมกันบกพรอง
กระดูกคอเคลื่อน
ผิดรูปเกิดจากการหอย
พระเครื่องกดทับ และ
มีอาการทางประสาท
มะเร็งทวารหนัก
ปวดหลัง ภูมิแพ หอบ
หืด
ตอกระจก ขอเขาเสื่อม

ระยะเวลาการรักษา
ในรอบ 12 เดือน
เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 10 เดือน
รักษาตอเนื่อง
รักษาตอเนื่อง
รักษาใหม

วันที่
สัมภาษณ
18 มี.ค. 57

รักษาใหม
รักษาตอเนื่อง

25 มี.ค. 57
25 มี.ค. 57

รักษาตอเนื่อง

25 มี.ค. 57

หมายเหตุ

25 มี.ค. 57
25 มี.ค. 57 สาวประเภทสอง
25 มี.ค. 57
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
No.

Code

38

ผูปวย 38

39
40
41
42
43

ชื่อ-สกุล

อาชีพ

อนิรุษ อนุพันธพรหมมี

อายุ
(ป)
24

นักศึกษา

ผูปวย 39
ผูปวย 40
ผูปวย 41
ผูปวย 42

เชิญขวัญ โทจันทนเทศ
ฟา (นามสมมติ)
มุสนา ฮองมาฮา
หยาดฝน ทิพยพิมาย

32
32
39
38

พนังงานบัญชี
ขายอาหารตามสั่ง
พี่เลี้ยงเด็ก
ครูโรงเรียนอนุบาล

ผูปวย 43

พิทยกมล จันทราพิทักษ

32

เลขานุการ

คลินิกแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
44 ผูปวย 44 บัวผัน นากา
74 แมบาน
45 ผูปวย 45 คําพัน เสนารักษ
72
-

อาการเจ็บปวย/โรค
ที่เปน
ไมเกรน ภูมิแพ
ริดสีดวงทวารหนัก
ออฟฟตซินโดรม
ภูมิคุมกันบกพรอง
ผื่นแพ กรดไหลยอน
ไหลติด ภูมิแพ ปวด
ทองประจําเดือน
อยูไฟหลังคลอดบุตร

มะเร็งริมฝปาก
อัมพฤกษ (สาเหตุ
จากเสนเลือดใน
สมองแตก)

ระยะเวลาการรักษา
ในรอบ 12 เดือน
รักษาใหม
รักษาตอเนื่อง
รักษาตอเนื่อง
รักษาใหม
รักษาใหม

วันที่
หมายเหตุ
สัมภาษณ
2 เม.ย. 57 มีรสนิยมชอบเพศ
เดียวกัน
1 เม.ย. 57
1 เม.ย. 57 ติดเชื้อจากสามี
2 เม.ย. 57 แรงงานตางดาว
1 เม.ย. 56

รักษาใหม

1 เม.ย.57

รักษาตอเนื่อง
รักษาตอเนื่อง

เพิ่งคลอดบุตรได
สองสัปดาห

27 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
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102
ตารางที่ 3.2 (ตอ)
No.

Code

47

ผูปวย 47

48

ชื่อ-สกุล

อาชีพ

แทนทอง ตนทองหลาง

อายุ
(ป)
50

ขับรถตุกตุกรับจาง

ผูปวย 48

แกวใจ ณ ถลาง

45

พนักงานบริษัท

49

ผูปวย 49

อภิสิทธิ์ ไชยวงศ

55

50

ผูปวย 50

ชํานาญ นิพนธพานิช

69

รับจางตัดหญา
คนงานจัดสวน
รับเหมากอสราง

51
52

ผูปวย 51
ผูปวย 52

จําเนียร ตะเพียรทอง
ทองแดง แสงจันทึก

66
37

เย็บผาโหล
ชางซอมรถยนต

53

ผูปวย 53

วิทยา เจริญสินไชย

39

ขับรถสงของ

อาการเจ็บปวย/โรค ระยะเวลาการรักษา
ที่เปน
ในรอบ 12 เดือน
เบาหวาน ขาดําเลือด รักษาตอเนื่อง
ไปเลี้ยงขาไมเพียงพอ
ภูมิแพ หอบหืด
เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 2 เดือน
ริดสีดวงทวารหนัก รักษาตอเนื่อง
เกาท
มือสั่น ชาปลายมือ
รักษาใหม
ปลายเทา
เบาหวาน, โรคหัวใจ รักษาตอเนื่อง
หมอนรองกระดูกทับ รักษาใหม
เสนประสาท
ปวดหลังตนหอ และ รักษาตอเนื่อง
หัวไหล

วันที่
สัมภาษณ
28 ก.พ. 57

หมายเหตุ

28 ก.พ. 57
28 ก.พ. 57
3 มี.ค. 57
5 มี.ค 57
5 มี.ค. 57
12 มี.ค. 57
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ชื่อ-สกุล

อาชีพ

No.

Code

54

ผูปวย 54

บุญไกร หนูดอนทราย

อายุ
(ป)
64

55

ผูปวย 55

สายสวาท โคตรสมบัติ

51

ขายผักในตลาด

56

ผูปวย 56

มุกดา คัมรภิรานนท

60

แมบาน

57
58

ผูปวย 57
ผูปวย 58

ชิตาภา แดงทองใส
อมรพันธุ ขอนโพธิ์ไทย

63
59

อสม.

59
60

ผูปวย 59
ผูปวย 60

สมชาติ เชื้อวิจิตรกุล
แพรไหม มหารัตนาโชค

49
26

รับซื้อของเกา
นักศึกษา

-

-

อาการเจ็บปวย/โรค
ที่เปน
อัมพฤกษ
ความดันสูง หนามืด
บอย ปวดหลัง
มือเทาชา ไมมีแรง
เดิน
วัยทอง, ขอเขาเสื่อม
อัมพฤกษ
ขอเขาเสื่อม
คอเคล็ด

ระยะเวลาการรักษา
ในรอบ 12 เดือน
เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 2 เดือน
เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 5 เดือน
เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 6 เดือน
รักษาตอเนื่อง
เคยรักษาแลวหยุด
ไปเกือบ 2 เดือน
รักษาใหม
รักษาใหม

วันที่
หมายเหตุ
สัมภาษณ
19 มี.ค. 57 ประสบอุบัติเหตุรถ
มอเตอรไซดคว่ํา
20 มี.ค. 57
2 เม.ย. 57
2 เม.ย. 57
2 เม.ย. 57 ไมมีใครพามาจึงรักษา
ไมตอเนื่อง
3 เม.ย. 57
3 เม.ย 57
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104
ตารางที่ 3.3 ญาติผูปวย
No.

Code

ชื่อ-สกุล

อายุ
อาชีพ
ประสบการณในการ ระยะเวลาการรักษา
(ป)
ใชแพทยแผนไทย
ในรอบ 12 เดือน
คลินิกแผนไทยเนตรดาว กองทุนชีวกโกมารภัจจ มูลนิธิวิทยาศาสตรทางจิตเพื่อการพัฒนา ซอยลาซาน 43/1
1
ญาติ 1 เดช พุมคชา
63 NGO , เปรียบเสมือน - ใชสมุนไพรในการ
ผูนําทางความคิดใน
รักษาสุขภาพ
ชุมชนวัดวรภูมิ
ตนเอง
อ.บางนางลี่
- ออกกําลังกายดวย
จ.สมุทรสงคราม
โยคะทุกเชา

2

ญาติ 2

เต็มใจ (นามสมมุติ)

21

นักศึกษา

ไมเคยรักษา

ไมเคย

3

ญาติ 3

นานา

28

พี่เลี้ยงเด็ก

ผื่นแพผิวหนัง

รักษาเมื่อ 4 เดือน
ที่แลว

วันที่
สัมภาษณ

หมายเหตุ

1 ธ.ค. 56

- นําแพทยแผนไทยจาก
คลินิกแพทยแผนไทยเนตร
ดาว ออกหนวยตรวจรักษา
สุขภาพแบบแพทยแผน
ไทยใหกับคนในชุมชน
วัดวรภูมิ อ.บางนางลี่
จ.สมุทรสงคราม และพื้นที่
ใกลเคียง
- เผยแพรขอ มูลขาวสารดาน
สุขภาพใหกับคนในชุมชน
25 ก.พ. 57 - พาเพื่อนมารักษาโรค HIV
4 มี.ค. 57

ฟงรายการทั่วทิศถิ่นไทย
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105
ตารางที่ 3.3 (ตอ)
No.

Code

4

ญาติ 4

5

ญาติ 5

ชื่อ-สกุล
กลอยใจ แสนพลไทย

อายุ
(ป)
48

อาชีพ
ขายของตามตลาดนัด

เอื้องสาย สายคําพร

72

แมบาน

6
ญาติ 6 นนนี่ (นามสมมุติ)
30 นางโชวคาบาเรต
คลินิกแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ
7
ญาติ 7 กัมพล รัตนะจันทร
62 เจาของกิจการ

8

ญาติ 8

สมพร ดีจันทึก

45

รับจางเย็บผาโหล

ประสบการณในการ ระยะเวลาการรักษา
ใชแพทยแผนไทย
ในรอบ 12 เดือน
เคยรักษาอาการตา
ฟาง จากตอลม
ไมเคย

รักษาตอเนื่อง

นําแพทยแผนไทย
เขามารักษาคนงาน
ในโรงงาน
เคยรักษาอาการปวด
หลัง

ทุกๆ เดือน

-

รักษาตอเนื่องรับยา
ทานทุกเดือน

วันที่
สัมภาษณ
4 มี.ค. 57

หมายเหตุ

พาคุณพอที่เปนอัมพาตมา
รักษาอาการแผลกดทับ
4 มี.ค.57 พานองสาววัย 60 ป มารักษา
อาการตอลม
11 มี.ค. 57 พาเพื่อนมารักษา HIV
20 ก.พ. 57 - รู จั ก แพทย แ ผนไทยจาก
เข า ร ว มสั ม มนาด า นพื ช
สมุนไพร
6 มี.ค. 57 - พาลุงคําพัน วัย 72 ป มา
รักษาโรคอัมพฤกษ
- รู จั ก แพทย แ ผนไทยจาก
คําบอกเลาของเพื่อนบาน
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)
No.

Code

ชื่อ-สกุล

9

ญาติ 9

นงนุช คําวงษเจริญ

10

ญาติ 10

มณฑกานต
หวังวิริยะขจร

อายุ
(ป)
24
45

อาชีพ
แมบาน
ผลิตน้ําสมุนไพรเพื่อ
จําหนาย

ประสบการณในการ ระยะเวลาการรักษา
ใชแพทยแผนไทย
ในรอบ 12 เดือน
เคยเรียนนวดแผน
เมื่อ 2 ปที่แลว
ไทยที่นี่
รักษาอาการปวดหลัง รักษาตอเนื่อง
และไมเกรน

วันที่
หมายเหตุ
สัมภาษณ
13 มี.ค. 57 พาสามีชาวตางชาติมานวด
แกอาการปวดหลัง
3 เม.ย. 57 ใชบานตนเองเปนหนวย
แพทยเคลื่อนที่ของคลินิกวัด
พรหมรังษีในการดูแลรักษา
สุขภาพของคนในชุมชนของ
ตนใน อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
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115
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) จากตํารา เอกสาร บทความ
วารสาร งานวิจัย เว็บไซด คูมือ รายงานประจําป พระราชบัญญัติ กฎหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมแหงชาติ ธรรมนูญสุขภาพ เวชระเบียน เปนตน เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสุขภาพของ
การแพทยแผนไทย ไดแก ตัวกําหนดสุขภาพสวนบุคคล ตัวกําหนดสุขภาพเชิงนโยบาย ตัวกําหนด
สุขภาพเชิงเศรษฐกิจ ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงตัวกําหนดสุขภาพเชิง
สั ง คมอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสัม พัน ธ เ ชิ ง อํ า นาจที่ สง ผลต อ สิท ธิ ค วามไม เ ทา เที ย มทางสุ ข ภาพและการ
ดอยโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของคนในสังคม
2. การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เพื่ อ ทํ า การสั ม ภาษณ เ ก็ บ ข อ มู ล
รายละเอียดในเชิงลึกจากกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูล (Key informants) โดยผูวิจัยไดออกแบบการ
สัมภาษณเชิงลึกเปนแบบกึ่งโครงสราง (semi-structure interviews) ที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้น โดยแบบ
สั ม ภาษณ นี้ ผู สั ม ภาษณ จ ะมี ป ระเด็ น คํ า ถามเฉพาะที่ ต อ งการคํ า ตอบไว จํ า นวนหนึ่ ง แต ใ น
ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูสัมภาษณมีอิสระในการใหขอมูลตางๆ เพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของ
ไดเพื่อความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้น (ปาริชาต สถาปตานนท, 2549) แบบการสัมภาษณกึ่งโครงสราง
ที่ถูกสรางขึ้นนี้เปนคําถามปลายเปดทั้งหมดมี ดังนี้
แบบสอบถามกึ่ ง โครงสร า ง (semi-structure interviews) ที่ ใ ช ใ นการสั ม ภาษณ ก ลุ ม
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพที่เปนระดับผูบริหารงานสถานพยาบาลพื้นที่เปาหมาย เพื่อคนหาตัวกําหนด
สุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการสื่อสารสุขภาพ ในการกําหนดคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพ และ
กลยุทธการสื่อสาร รวมถึงการใหความหมายสุขภาพของการแพทยแผนไทยในสถานพยาบาลนั้น
มีขอคําถามใหญ คือ
1) ประวัติความเปนมาของสถานพยาบาลแหงนี้มีความเปนมาอยางไร
2) รูปแบบการดําเนินงานของสถานพยาบาลแหงนี้มีลักษณะอยางไร และมูลเหตุหรือ
ปจจัยใดที่กอใหเกิดเปนคลินิกการแพทยแผนไทยในลักษณะสาธารณกุศล
3) ขอจํากัดของการแพทยแผนไทยมีอะไรบาง และอะไรบางที่สงผลตอวงการแพทย
แผนไทย รวมถึงพัฒนาการของการแพทยแผนไทยจากอดีตจนถึงปจจุบันนั้นมีลักษณะอยางไร
(เพื่อคนหาตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอวงการแพทยแผนไทย)
4) ผูปวยที่เลือกรับบริการทางการแพทยแผนไทยโดยสวนใหญเปนใคร (ตามหลัก
ประชากรศาสตร และจิตวิทยา รวมถึงปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม) และอาการเจ็บปวยที่เขามาทําการ
รักษาดวยการแพทยแผนไทยคืออะไร (ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่สงผลตอสุขภาพ)
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5) รูปแบบในการรักษาของการแพทยแผนไทยในคลินิกสาธารณกุศลมีลักษณะอยางไร
และสิ่งใดคือจุดเดนของการรักษาดวยการแพทยแผนไทย (สื่อ หรือประเด็นในการสื่อสาร)
6) การเผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพของคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศลนั้นมี
ลักษณะใด และผานสื่อใดบาง รวมถึงประเด็นใดที่ใชในการสื่อสาร (คนหาสื่อที่ใชในการสื่อสาร
และประเด็นที่ใชในการสื่อสารสุขภาพ)
7) คุณลักษณะของการเปนแพทยแผนไทยนั้นประกอบดวยอะไรบาง และอะไรคือ
จุดเดนของการแพทยแผนไทย หรือมีอะไรบางที่แตกตางจากการแพทยแผนปจจุบัน (คุณลักษณะ
ของการแพทยแผนไทย และการใหคุณคาของการแพทยแผนไทย)
8) สุขภาพในความหมายของแพทยแผนไทยคืออะไร และมีวิธีการสื่อสารอยางไรกับ
ผูปวยและญาติผูปวย (การนิยามความหมายสุขภาพดี, หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมีสุขภาพดี)
แบบสอบถามกึ่ ง โครงสร า ง (semi-structure interviews) ที่ ใ ช ใ นการสั ม ภาษณ ก ลุ ม
นักวิชาชีพแพทยแผนไทย คุณลักษณะของการแพทยแผนไทย และกลวิธีในการสื่อสารสุขภาพเพื่อ
สรางคุณคาของการแพทยแผนไทย และการใหความหมายสุขภาพของการแพทยแผนไทย คือ
1) ปจจุบันสุขภาพของคนไทยเปนอยางไร และมีอะไรบางที่สงผลตอสุขภาพ คืออะไร
เพราะเหตุใด (ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่สงผลตอการเจ็บปวยของคนในสังคม)
2) การแพทยแผนไทยคืออะไร มีพัฒนาการอยางไร และมีความสําคัญตอพฤติกรรม
สุขภาพของคนไทยหรือไม ในแงมุมใด (การสรางคุณคากับการแพทยแผนไทย และกลยุทธการ
สื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย)
3) ความแตกตางระหวางการแพทยแผนไทย กับการแพทยแผนปจจุบัน และมีขอจํากัด
อะไรที่สงผลตอวงการแพทยแผนไทย (คุณลักษณะของแพทยแผนไทย และตัวกําหนดสุขภาพ
เชิงสังคมที่มีผลตอแพทยแผนไทย)
4) รูปแบบการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพของการแพทยแผนไทยในปจจุบันมี
รูปแบบและลักษณะอยางไร และมีการติดตอสื่อสารกับผูปวยในรูปแบบใด (กลยุทธการใชสื่อของ
การแพทยแผนไทย)
5) เนื้อหาหรือประเด็นหลักที่แพทยแผนไทยทําการสื่อสารกับผูปวย หรือญาติปวย
รวมถึงบุคคลที่สนใจในการแพทยแผนไทย มีลักษณะอยางไร (การกําหนดประเด็นการสรางคุณคา
ของการแพทยแผนไทย)
6) ปญหาและอุปสรรคของการการแพทยแผนไทยมีอะไรบาง และการแพทยแผนไทยมี
วิธีการจัดการกับปญหานั้นอยางไร เพราะเหตุใด (ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมและการกําหนดกล
ยุทธการสื่อสารสุขภาพ)
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7) การแพทยแผนไทยนั้นมีสวนชวยในการลดปญหาดานสุขภาพของประชาชนไดใน
ลักษณะใด และมีวิธีการอยางไรที่สื่อใหเห็นถึงศักยภาพของการแพทยแผนไทย (การใหคุณคาของ
การแพทยแผนไทย)
8) การแพทย แ ผนไทยมี ผ ลอย า งไรต อ สุ ข ภาพของคนในยุ ค ป จ จุ บั น (การนิ ย าม
ความหมายสุขภาพดี, หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมีสุขภาพดี)
แบบสอบถามกึ่งโครงสราง (semi-structure interviews) ที่ใชในการสัมภาษณกลุมผูปวย
โดยกลุมนี้มีความสําคัญที่แสดงออกถึงความดอยโอกาสทางสุขภาพ และมีความตองการที่จะมี
สุขภาพดีเทาเทียมผูอื่นในสังคม มีขอคําถามใหญ ดังนี้
1) ประวัติและความเปนมาของผูใชบริการการแพทยแผนไทยเปนอยางไร (เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ ปญหาดานสุขภาพ สิทธิดานประกันสุขภาพ)
2) พฤติกรรมการใชบริการการแพทยแผนไทยมีลักษณะอยางไรในรอบ 12 เดือนที่ผาน
มา และสงผลอยางไรตอสุขภาพ (คุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย)
3) มูลเหตุ หรือปจจัยใดที่ทําใหตัดสินใจในการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย
(ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการดอยโอกาสทางสุขภาพ)
4) รูปแบบที่เลือกใชในการรักษาสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยคืออะไร เพราะเหตุใด
(ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการดอยโอกาสทางสุขภาพ)
5) การรับรูขาวสารดานการแพทยแผนไทยเปนอยางไร อะไรคือมูลเหตุที่ตัดสินใจเลือก
การแพทยแผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ (กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ และคุณลักษณะของผู
สื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย)
6) ความแตกตางระหวางการแพทยแผนไทยกับการแพทยแผนปจจุบันคืออะไร (การ
ใหคุณคาของการแพทยแผนไทย)
7) สุ ข ภาพดี ใ นความหมายท า นเป น อย า งไร และการแพทย แ ผนไทยมี อ ย า งไร
ตอสุขภาพ (การนิยามความหมายสุขภาพดี, หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมีสุขภาพดี)
แบบสอบถามกึ่งโครงสราง (semi-structure interviews) ที่ใชในการสัมภาษณกลุมญาติ
ผูปวยในบริบทการแพทยแผนไทยโดยกลุมนี้มีความสําคัญเนื่องจาก กลุมคนเหลานนี้มีอิทธิพลตอ
ผูปวยในการชี้ชวน และเผยแพรขาวสารดานสุขภาพของการแพทยแผนไทย อันนําไปสูการให
คุณคาของการแพทยแผนไทย เพื่อสรางโอกาสทางสุขภาพ มีขอคําถามใหญ ดังนี้
1) ประวัติและความเปนมาของญาติผูปวยเปนอยางไร (คุณลักษณะของญาติผูปวยใน
ฐานะผูสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย)
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2) การรับรูขาวสารดานการแพทยแผนไทยเปนอยางไร และมีประสบการณตรงในการ
ดูแลรักษาสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยเปนอยางไร (กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ และคุณลักษณะ
ของผูสื่อสารสุขภาพ)
3) สุขภาพดีในความหมายของทานเปนอยางไร และการแพทยแผนไทยมีอยางไรตอ
สุขภาพของทาน (คํานิยามความหมายสุขภาพดี, หลักการมีสุขภาพดี, วิธีการมีสุขภาพดี และการให
คุณคาของการแพทยแผนไทย)
4) ความแตกตางระหวางการแพทยแผนไทยกับการแพทยแผนปจจุบันคืออะไร (การ
ใหคุณคาของการแพทยแผนไทย)
5) มูลเหตุหรือปจจัยใดที่เลือกการแพทยแผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ (ตัวกําหนด
สุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการกําหนดคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพ)
6) มีรูปแบบวิธีการสื่อสารอยางไรในการแนะนําการแพทยแผนไทยในการดูแลรักษา
สุขภาพกับผูปวยที่พามารักษา และสื่อสารอยางไรกับแพทยแผนไทยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ผูปวยหลังรับบริการการแพทยแผนไทย (กลยุทธการสื่อสารสุขภาพเพื่อสรางคุณคากับการแพทย
แผนไทย)
3. การสังเกตการณ (Observation) โดยผูวิจัยจะทําการสังเกตการณแบบมีสวนรวมใน
บริบทสถานพยาบาลที่เปนกรณีศึกษาคือ คลินิกแพทยแผนไทยเนตรดาวฯ และคลินิกแพทยแผน
ไทยวัดพรหมรังษี ถือเปนตัวกําหนดองคประกอบการสื่อสารสุขภาพในบริบทการใหบริการดาน
สุขภาพในลักษณะคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล อั นกอใหเ กิดการสรางคุณคาใหกับ
การแพทยแผนไทยในการสรางโอกาสและสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพในกรณีศึกษาการแพทย
แผนไทยกับผูรับบริการที่ดอยโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นวิธีการสังเกตการณ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชการสังเกตอยางมีสวนรวม (participant observation) ดวยการเขาเปน
อาสาสมัครชวยเหลืองานในคลินิกการกุศล เพื่อสรางความคุนเคย ความรูจักกับผูใหบริการหรือ
บุคลากรทางการแพทยแผนไทย และผูปวย รวมถึงญาติผูปวย จากการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ซึ่งผูวิจัยไดตั้งประเด็นที่เขาไปสังเกตการณคือ
1) รูปแบบการดําเนินงานในสถานพยาบาล
2) กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลที่เปนกรณีศึกษา
3) สื่อ และชองทางที่ใชในสถานพยาบาล มีลักษณะอยางไร
4) การปฏิสัมพันธระหวางแพทยแผนไทย ผูรับบริการ และกลุมญาติผูรับบริการ
ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
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5) การใหคุณคาของการแพทยแผนไทยผานวิธีการสื่อสารและพิธีกรรมตางๆ ของ
การแพทยแผนไทย
3.4 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย” นี้ ใชวิธีการ
วิเคราะหบริบท (context) โดยอางอิงจากกรอบแนวคิดที่กําหนดไวอยางเบื้องตน เพื่อศึกษาเชิง
พรรณนา (descriptive) ถึงตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีความสัมพันธเชิงอํานาจที่สื่อใหเห็นการ
ดอยโอกาสทางสุขภาพ องคประกอบการสื่อสารสุขภาพ อันไดแก คุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพ
และกลยุทธการสื่อสารสุขภาพในกระบวนการสื่อสารสุขภาพ และการใหความหมายเรื่องสุขภาพ
ของการแพทยแผนไทย อันนําไปสูการใหคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อสรางโอกาสและสิทธิ
ความเทาเทียมทางสุขภาพ
3.5 การนําเสนอขอมูล
จากการวิเคราะหบริบท เพื่อหาความสัมพันธเชิงอํานาจของตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม
ที่สื่อตอการดอยโอกาสทางสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทย องคประกอบการสื่อสารสุขภาพ
อันไดแก คุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพ และกลยุทธการสื่อสารสุขภาพในกระบวนการสื่อสาร
สุขภาพ และการใหความหมายเรื่องสุขภาพของการแพทยแผนไทย อันนําไปสูการใหคุณคาของ
การแพทยแผนไทยเพื่อสรางโอกาสและสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูล
เชิงพรรณนาโดยแบงตามวัตถุประสงคดังนี้
บทที่ 4 ผลการวิจัย ใชการนําเสนอขอมูลพรรณนาตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้
บทที่ 5 สรุป การอภิปรายผล และขอเสนอแนะในการวิจัย

