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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์การจดัการ การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ และเพื่อศึกษาแนว
ทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการ เสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวติ
จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้  โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) 
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัแทนชมรมผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็ง ประกอบดว้ยแพทย ์3 คน 
พยาบาล 5 คน ผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็ง 10 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 9 คน รวมทั้งส้ิน 
27 คน ผลการวจิยัพบวา่ การส่ือสารในลกัษณะการเสริมพลงั  เช่น การสร้างขวญัและก าลงัใจโดย
การสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนัระหวา่งผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็ง (พี่เล้ียง) กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ และ
ขวญัก าลงัใจ ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารในการเสริมพลงัดงักล่าวเป็น วธีิการท่ีท าใหผู้ป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรกสามารถสร้างโลกทศัน์ ทศันคติเชิงบวก และมีพฤติกรรมใหค้วามร่วมมือในการรักษา
โรคมะเร็ง ตามท่ีแพทยแ์นะน า  และพบวา่ การส่ือสารเพื่อเสริมพลงั เป็นการ แสดงปฏิสัมพนัธ์
เบ้ืองตน้ท่ีดีระหวา่งชมรมผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็ง  และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ ซ่ึง เป็นปัจจยัพื้นฐาน    
ท่ีจ  าเป็นเพื่อใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ และมีทศันคติท่ีดีต่อการ
ดูแลรักษา ตนเอง  ดงันั้นศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จึงควรสนบัสนุน
กิจกรรมการส่ือสาร กิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัโรคมะเร็ง เพื่อเสริมศกัยภาพในการส่ือสาร      
ของชมรมผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ นอกจากน้ี ยงัพบอีกวา่ การส่ือสารดว้ย
ขอ้มูลข่าวสาร ท่ีมีความถูกตอ้ง รวดเร็วทนัสมยั และตรงกบัความตอ้งการผา่นกิจกรรมอาสาต่างๆ  
ท่ีจดัข้ึนสามารถลดภาวะเครียดหรือความวติกกงัวล ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ เห็นคุณค่าในตนเอง และ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาตนเองของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดเ้ป็นอยา่งมาก  
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Abstract 
 

 This research aimed to analyze communication management and study appropriate 
communication management guidelines for the empowerment of new early-stage cancer patients 
in cancer survivor groups at Phrapokklao Hospital. Using qualitative research methodology, data 
was collected from key informants. It consisted of 27 people : 3 doctors, 5 nurses, 10 cancer 
survivors, and 9 new early-stage cancer patients, The results of the research were as follows: 1) 
by creating a shared identity between cancer survivors (mentors) and new cancer patients and 
generating morale, empowering communication, such as building morale, promotes positive 
worldviews and attitudes and cooperative behavior regarding doctor recommended cancer 
treatments among new early-stage cancer patients. 2) Empowering communication is a positive 
initial interaction. This is the fundamental factor necessary for new early-stage cancer patients to 
gain new knowledge. and have a positive attitude towards self-preservation. Therefore, Cancer 
Survival Groups at Prapokklao Hospital should support cancer-related communication and 
academic activities to enhance their communication potential. 3) Communicating with accurate 
information, in a fast and modern manner, and meeting needs through various volunteer activities 
can reduce stress or anxiety, improve self-esteem, and greatly improve the self-care ability of new 
early-stage cancer patients. 
 
 Keywords : Management, Communication, Empowerment 
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บทที ่1 
บทนํา 

 

ความเป็นมา 
มะเร็ง คือ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของเชลล์ในอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย โดยมีการ

เจริญเติบโตท่ีผิดปกติเกิดเป็นกอ้นเน้ือท่ีมีการลุกลามไปยงัอวยัวะขา้งเคียง หรือกระจายไปยงัส่วน
อ่ืนๆ ของร่างกายได ้ผา่นทางระบบเลือด หรือระบบทางเดินนํ้ าเหลือง โรคมะเร็งมีหลากหลายชนิด
ข้ึนอยู่กับตาํแหน่งท่ีเป็นจุดกาํเนิดของโรค และชนิดของเชลล์มะเร็ง โดยปกติทัว่ไปแพทยไ์ม่
สามารถระบุไดช้ดัเจนว่ามะเร็งในแต่ละบุคลเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเพียงสาเหตุเดียว อยา่งไร
ก็ตามในปัจจุบนัมีขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์พบว่ายงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีทาํใหโ้อกาสในการเกิด
โรคมะเร็งเพิ่มมากข้ึนมาจากมูลเหตุต่างๆ เช่น อายุท่ีเพิ่มข้ึนมีโอกาสเกิดมะเร็งไดม้ากข้ึน แพทย์
สามารถระบุปัจจยัเส่ียงของการเกิดมะเร็งท่ีนอกเหนือจากปัจจยัดา้นอายท่ีุมากข้ึนไดอี้กหลายปัจจยั 
ดงัน้ีพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต เช่น การสูบบุหร่ี และการด่ืมสุรา มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดมะเร็ง
ปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและลาํคอ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็ง
ไต มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตบัอ่อน และมะเร็งปากมดลูก แสงแดด หรือแสงอลัตราไวโอเลต 
(UV) สัมพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งผิวหนงั รังสีในธรรมชาติ หรือเอกซเรย ์รังสีนิวเคลียร์ แก๊ซเรดอน 
หากไดรั้บปริมาณสูงเกินกาํหนด มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งลิวคีเมีย มะเร็งไทรอยด ์มะเร็งเตา้
นม มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะอาหาร และสารเคมีบางชนิด เช่น แอสเบสตอส (Asbestos)  
เบนซีน (Benzene) เบนซิดีน (Benzidine) แคดเมียม (Cadmium) นิกเกิล (Nickel) เป็นตน้ นอกจากน้ี
ประวติัของครอบครัวท่ีเคยเป็นมะเร็งก็สัมพนัธ์กบัความผดิปกติของสารพนัธุกรรม ท่ีเรียกว่า "ยนี" 
อย่างไรก็ดีมะเร็งท่ีถ่ายทอดในครอบครัวพบไดเ้ป็นสัดส่วนน้อย หรือแมแ้ต่วิถีการดาํเนินชีวิต
บางอยา่ง เช่นการกินอาหารไขมนัสูง สัมพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งลาํไส้ มะเร็งโพรงมดลูก และมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก ความอว้นหรือออกกาํลงักายนอ้ย สัมพนัธ์กบัมะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ใหญ่ มะเร็ง
หลอดอาหาร มะเร็งไต และ มะเร็งโพรงมดลูก 

โรคมะเร็งเป็นโรคท่ีใชร้ะยะเวลานานหลายปีในการก่อให้เกิดโรค ในอนาคตประชาชน
จะมีอายุยืนยาวข้ึนเน่ืองจากมีการควบคุมโรคติดต่อเหล่าน้ีไดดี้ข้ึน มีการควบคุมให้อตัราตายของ
ทารกแรกคลอดและเด็กลดลง ทาํให้โครงสร้างของประชากรเปล่ียนแปลงไป มีสารก่อมะเร็งมาก
ข้ึนในส่ิงแวดลอ้ม และมีการเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการสูบบุหร่ี 
การด่ืมสุรา และการรับประทานอาหารท่ีทาํใหเ้ส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งมากข้ึน 
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โรคมะเร็งท่ีพบบ่อย 5 อนัดบัแรกของโลก คือ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ง
เตา้นม มะเร็งลาํไสใ้หญ่ และมะเร็งตบั ตามลาํดบั ชนิดของโรคมะเร็งท่ีพบบ่อยในแต่ละประเทศไม่
เหมือนกันเน่ืองจากประชาชนมีการเกิดโรคติดเช้ือต่างกัน ไดรั้บรังสี สารเคมี มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร คุณสมบติัทางพนัธุกรรม วิถีการดาํเนินชีวิตและอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ีพบว่าบุคคลท่ีมีการดาํเนินชีวิตใน
สภาวะแวดลอ้ม ลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีถือว่าเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง การมีปัจจยัเส่ียงดงักล่าว
ไม่ไดเ้ป็นเหตุผลสัมพนัธ์ท่ีบุคคลเหล่านั้นจะตอ้งเป็นมะเร็ง ในขณะเดียวกนัผูไ้ม่มีปัจจยัเส่ียงก็
อาจจะเกิดมะเร็งไดเ้ช่นเดียวกนั มะเร็งไม่เก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุ หรือการบาดเจบ็ มะเร็งไม่สามารถ
ติดต่อกนัเหมือนการติดเช้ือโรค  

โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก เป็นสาเหตุการตายประมาณร้อยละ 13 ของ
คนตายทั้งหมดทัว่โลกซ่ึงเป็นจาํนวนมากกว่า 6 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2537 มีจาํนวนผูป่้วยโรคมะเร็ง
มากกว่า 18 ลา้นคนและมีผูป่้วยใหม่ประมาณ 9 ลา้นคน ในทุกๆ ปี และองค์การอนามยัโลกได้
คาดการณ์ไวว้่าในปี 2563 ทัว่โลกจะมีคนตายดว้ยโรคมะเร็งมากกว่า 11 ลา้นคน และจะเกิดข้ึนใน
ประเทศท่ีกาํลงัพฒันามากกว่า 7 ลา้นคน (สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ, 2563) และในปัจจุบนัคนไทย
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอนัดบั 1 มากกว่าโรคอ่ืนๆ ท่ีเคยเป็นปัญหาทางสาธารณสุขในอดีต เช่น 
โรคติดเช้ือ โรคขาดอาหาร อตัราการตายดว้ยโรคมะเร็งมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตลอดเวลา จากรายงาน
ของกองสถิติ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2516 โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอนัดบัท่ี 6 มีอตัรา
การตายเท่ากบั 16.3 ต่อประชากรแสนคนต่อปี ในปี พ.ศ.2536  อตัราการตายเล่ือนข้ึนเป็นอนัดบัท่ี 3 
เท่ากบั 45.0 ต่อแสนคนต่อปี และในปี พ.ศ.2542 โรคมะเร็งก็เป็นสาเหตุการตายอนัดบั 1 คือ 58.6  
ต่อแสนคนต่อปี แซงโรคหัวใจ หลอดเลือด และอุบติัเหตุ และในปี พ.ศ.2545 อตัราการตายจาก
โรคมะเร็ง เท่ากบั 73.3 ต่อแสนคนประชากร จากการทบทวนรายงานอุบติัการณ์ของโรคมะเร็งใน
ประเทศไทย พบว่าสถิติท่ีถือว่าเป็นปัจจุบนัท่ีสุดของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติรวบรวมไว ้คือ สถิติใน
ปี พ.ศ. 2539 จากรายงานใน Cancer in Thailand Volume II (พ.ศ. 2538-2540) ซ่ึงมีการเผยแพร่ในปี 
พ.ศ. 2547 พบว่ามีผูป่้วยมะเร็งรายใหม่เท่ากบั 74,006 ราย โดยเป็นเพศขาย 35,539 ราย และ เพศ
หญิง 38,467 ราย ทั้งน้ี เม่ือคาํนวณอตัราป่วย โดยใช ้age standardized rate พบว่า เพศชายมีอตัรา
ป่วยทาํกบั 149.2 ต่อแสนปะชากร ในขณะท่ีเพศหญิงเท่ากบั 125.0 ต่อประชากรแสนคน (ธีรวุฒิ    
คูหะเปรมะ, 2563) อุบติัการณ์ท่ีเปล่ียนไป และแนวโนม้ของโรคมะเร็งของประเทศไทย โรคมะเร็ง
ในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึนจากรายงานของ Cancer Incidence in Bangkok 1993-
1997 พบว่า อุบติัการณ์ของโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนทั้งในเพศชายและเพศหญิง สรุป
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โดยรวมในปี พ.ศ.2551 คาดคะเนวา่ประเทศไทยจะมีผูป่้วยมะเร็งเกิดข้ึนใหม่ 120,000 ราย (สถาบนั
มะเร็งแห่งชาติ, 2563) 

การรักษาโรคมะเร็งนั้ น โดยสากลมีวิธีการหลักคือ การผ่าตัด การใช้สารเคมีบาํบัด 
(รวมถึงการใชฮ้อร์โมน) การบาํบดัดว้ยรังสีรักษา หรือการฉายแสงและชีวบาํบดั ซ่ึงการท่ีจะใช้
วิธีการใดในการรักษานั้นข้ึนอยูก่บัชนิดของโรคมะเร็งและระยะของโรคนั้นๆ ปัจจุบนับทบาทของ
การใชว้ิธีผสมผสาน (Multi-Modality Treatment) มีมากข้ึน ดงันั้นศูนยรั์กษาโรคมะเร็งจึงตอ้ง
พร้อมดว้ยการให้บริการการรักษาทุกวิธี หรือถา้ไม่สามารถให้การรักษาดว้ยวิธีหน่ึงวิธีใดได ้ก็
จาํเป็นตอ้งมีเครือข่ายท่ีจะส่งต่อไดท้นัที เน่ืองจากการบาํบดัดว้ยรังสีรักษา จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
ราคาแพง และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง การดูศกัยภาพของสถานบริการดา้นโรคมะเร็ง
จึงมกันาํเอาขีดความสามารถในเร่ืองรังสีรักษามาประเมินศกัยภาพของสถานบริการเป็นหลกั และ
รองลงมาคือเคมีบาํบดัและศลัยกรรม. 

จากการประเมินสถานการณ์ของความพร้อมในการรักษาโรคมะเร็งของคณะกรรมการ
ศูนยบ์ริการตติยภูมิโรคมะเร็งของโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ โดยพิจารณาสถานบริการ
ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐาน คือ บุคลากรท่ีมีอยู่แลว้ และบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญการรักษาโรคมะเร็งเฉพาะ
ดา้น ครุภณัฑก์ารแพทย ์และครุภณัฑเ์สริมบริการ และพิจารณาพื้นท่ีท่ีสามารถใหบ้ริการ และความ
ครอบคลุมของประชากร ทาํให้สามารถแบ่งระดบัสถานพยาบาลของการบริการตติยภูมิโรคมะเร็ง
ไดอ้อกเป็น 3 ระดบัคือ 

1. การบริการท่ีสามารถทาํไดใ้นระดบัความเป็นเลิศ (Excellence) อมีการบริการรักษา
โรคมะเร็งได้เต็มรูปแบบ พร้อมกับมีการวิจยัทั้ งการวิจยัทางด้านคลินิก และ พื้นฐาน และเป็น
ตน้แบบในการพฒันา 

2. การบริการท่ีสามารถทาํไดใ้นระดบัสูง (Advance) คือมีการบริการรักษาโรคมะเร็งได้
ครบ และมีการวิจยัแค่การวิจยัทางคลินิก 

3. การบริการท่ีสามารถทาํไดใ้นระดบัทัว่ไป (General) มีการบริการดา้นการรักษามะเร็ง
ครบทุกดา้นและไม่มีการวิจยัใดๆ 

ปัจจุบนัสถานพยาบาลของภาครัฐรวม 29 แห่งมีศกัยภาพท่ีสามารถใหบ้ริการระดบั 
ตติยภูมิโรคมะเร็งได ้นอกจากน้ียงัมีสถานพยาบาลภาคเอกชนท่ีสามารถให้บริการรักษาโรคมะเร็ง
โดยมีเคร่ืองฉายแสงใหบ้ริการ คือ โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์สมิติเวชศรีนครินทร์ธนบุรีศรีสยามศูนย์
มะเร็งกรุงเทพพิษณุโลก (เอกชน) นอกจากศูนยโ์รคมะเร็งระดบัตติยภูมิดงักล่าวแลว้สถาบนัมะเร็ง
แห่งชาติ และศูนยม์ะเร็งในส่วนภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกับดูแลของ
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข กาํลงัดาํเนินการพฒันาเครือข่าย Cancer of Excellence ดา้น
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โรคมะเร็ง โดยจะเป็นเครือข่ายดูแล ควบคุมโรคมะเร็งครบวงจร คือ ดา้นการป้องกนั การคน้หา
มะเร็งในระยะแรกเร่ิม การวินิจฉัยและรักษา และการรักษาแบบประกบัประคอง โดยมุ่งเน้นให้
สถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งในภูมิภาค ก้าวสู่การเป็นศูนย์มะเร็งแบบครบวงจร 
Comprehensive Cancer Center (ธีรวฒิุ คูหะเปรมะ, 2563) 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ รับการรักษาและใหก้ารพยาบาล
ผูป่้วยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศูนยช์ั้นนาํในการดูแลรักษาผูป่้วย หน่ึงใน
ศูนยท่ี์สําคญั คือ ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง ท่ีให้การดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยมะเร็งแบบครบ
วงจร ตั้ งแต่การวินิจฉัย การผ่าตัด ให้ยาเคมีบาํบัด การฉายแสง และติดตามการรักษาผูป่้วย
โรคมะเร็งทุกรายอย่างน้อย 5 ปี จากสถิติรายงานทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ปี พ.ศ. 
2560 พบจาํนวนผูป่้วยรายใหม่เป็นชาย 848 ราย คิดเป็นร้อยละ48.8 ผูห้ญิง 890 ราย คิดเป็นร้อยละ
51.2 รวม 1,738 ราย ปี พ.ศ.2561 พบจาํนวนผูป่้วยชาย 900 ราย คิดเป็นร้อยละ52.1 ผูห้ญิง 827 ราย 
คิดเป็นร้อยละ47.9 รวม 1,727 ราย ปี พ.ศ.2562  พบจาํนวนผูป่้วยชาย 966 ราย คิดเป็นร้อยละ51.6 
ผูห้ญิง 907 ราย คิดเป็นร้อยละ48.4. รวม 1,873 ราย  

โดยทัว่ไปตามหลกัสิทธิของผูป่้วย แพทยค์วรจะตอ้งบอกผูป่้วยว่าเป็นมะเร็งชนิดไหน 
ระยะท่ีเท่าไหร่ การรักษามีก่ีวิธี ผลการรักษาและพยากรณ์โรคอย่างไรบา้ง ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีผูป่้วยพึง
ทราบ แต่ในวฒันธรรมของคนไทยและความพร้อมหรือความสามารถในการในการรับรู้ของคน
ไทย โดยเฉพาะการยอมรับเก่ียวกบัโรคมะเร็งของคนไทยยงัอยู่ในระดบัไม่สูงเพียงพอท่ีจะรับว่า
ตนเองเป็นโรคมะเร็ง จากขอ้มูลของแพทยแ์ละพยาบาลการสัมผสักบัคนไขโ้ดยตรงพบว่าผูป่้วย
ส่วนใหญ่จะรู้สึกกงัวลกบัการรอรับคาํวินิจฉยั และหลายคนจะใหค้วามรู้สึกเหมือนถูกประหารชีวิต
เม่ือทราบว่าเป็นมะเร็งดังนั้นในการบอกผูป่้วยโดยทนัทีนั้นอาจจะมีผลเสียมากกว่าท่ีเป็นผลดี 
บางคร้ังอาจจะทาํให้ผูป่้วยมีอาการหนักมากข้ึน บางคนอาจจะต่ืนตระหนกหมดกาํลงัใจหนีการ
รักษาท่ีมีโอกาสจะหาย ทาํให้โรคลุกลามมากข้ึน ในขอ้น้ีแพทยจ์ะตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ
มากกว่ากฎระเบียบ และผูท่ี้ควรบอกมากท่ีสุดก็คือ ญาติสายตรงไม่ว่าจะเป็น ลูก บิดามารดาหรือ
สามีภรรยา เราจะบอกค่อนขา้งจะชดัเจน เพื่อเป็นการวางแผนการรักษาร่วมกนั ส่วนตวัผูป่้วยนั้น
หากเราประเมิน พบว่า  มีความรู้และเขา้ใจ เราก็อาจจะบอกตามท่ีสามารถจะบอกได ้อยา่งไรก็ตาม 
การปิดบงัไม่ใช่วิธีการท่ีถูกตอ้ง โดยหลกัจิตวิทยาหลงัจากท่ีทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งแลว้ 
จะเกิดปฏิกิริยาในการท่ีจะปฏิเสธการเป็นโรคมะเร็ง มีการกา้วร้าวการต่อตา้นปฏิเสธคาํวินิจฉยั ซ่ึง
บางคร้ังเป็นเหตุให้ผูป่้วยหนีการรักษา แต่หากผูป่้วยผ่านขั้นตอนในเบ้ืองตน้น้ี ก็จะผ่านเขา้สู่
ภาวการณ์ยอมรับแต่กจ็ะมีภาวะซึมเศร้าและกงัวลใจแทนดงันั้นในการปฏิบติัตวัขั้นแรกของผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการวินิจฉยันั้น จะตอ้งยอมรับและตั้งสติให้พร้อมแก่การรักษา (พิทยภูมิ ภทัรนุธาพร, 2553) 
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การเพื่อให้ผูป่้วยมะเร็งเกิดการยอมรับการรักษาดว้ยแพทยแ์ละวิทยาการสมยัใหม่ การปรึกษากบั
แพทยโ์ดยละเอียด เพื่อท่ีแพทยจ์ะไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัตวัให้พร้อม เช่น จะตอ้งผา่ตดัตอ้ง
ให้ยาเคมีบาํบดั หรือตอ้งฉายรังสีเป็นระยะยาวนานเท่าไหร่ การจดัเตรียมความพร้อมของงานการ
เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ จะทาํใหผู้ป่้วยผอ่นคลายสามารถยอมรับ และปฏิบติัตามท่ี
แพทยแ์นะนาํการรักษาท่ีถูกตอ้งไดน้ั้น การส่ือสารกบัผูป่้วยจึงมีส่วนสาํคญัสาํหรับแนวทางท่ีตอ้ง
ปฏิบติัสําหรับผูป่้วยมะเร็งแต่ละคนจะแตกต่างกนัไป ซ่ึงในปัจจุบนัผูป่้วยโรคมะเร็งมกัจะไดรั้บ
คาํอธิบายก่อนท่ีจะไดรั้บการรักษามากเพียงพอตั้งแต่ขั้นตอนการวินิจฉยัและการรักษา 

แพทยแ์ละผูป่้วยมะเร็งรายเก่าโรงพยาบาลพระปกเกลา้และพยาบาลพร้อมทีมสหสาขา
วิชาชีพ จึงไดจ้ดัตั้งชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง (Cancer Survivor Groups : CSG) เพื่อให้การ
ดูแลช่วยเหลือและใหค้าํแนะนาํผูป่้วยรายใหม่ท่ีกลวัรักษาไม่หาย กลวัโรคกลบัเป็นซํ้ าและกลวัตาย 
โดยจะมีรูปแบบในการติดต่อส่ือสารอย่างไรท่ีจะทาํให้มีกระบวนการเสริมพลงั มีกาํลงัใจในการ
รักษา ยอมรับและสามารถเผชิญกบัปัญหา หาแนวทางและเลือกแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เกิด
พลงัอาํนาจในตนเองและยอมรับแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมในผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
จนกระทั้งส้ินสุดการรักษา เพื่อหวงัการรักษาแบบหายขาดจากโรคมะเร็งโดยมีกิจกรรมการส่ือสาร
หลากหลายรูปแบบ (ธีรยทุธ นมัคณิสรณ์, 2563 ) 

การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัยิ่งประการหน่ึงสําหรับมนุษย ์จากผลการศึกษาพบว่า
มนุษยใ์ชเ้วลาประมาณร้อยละ 75 ของเวลาในแต่ละวนัเพื่อการส่ือสารซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของวูด (Wood, 2000) ท่ีว่ามนุษยใ์ชเ้วลาในการส่ือสารมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ มนุษยจ์าํเป็นตอ้ง
ติดต่อส่ือสารกนัอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวนัมนุษยต์อ้งพูดและฟังบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่รอบขา้ง สนทนา
กับตวัเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประชุม การให้
สมัภาษณ์ การติดตามข่าวสาร และความบนัเทิงจากส่ือต่างๆ  

การส่ือสารจึงเป็นปัจจัยสําคญัและมีบทบาทสําคญัอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิตของ
มนุษย ์ ตั้งแต่เกิดจนตายมนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากการส่ือสารในการเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะของตน 
การเรียนรู้โลกภายนอก การสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ การมีชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคม 
และการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึงดังนั้ นการส่ือสารจึง
เปรียบเสมือนทกัษะท่ีสาํคญัในการดาํรงอยู่ของมนุษย ์ซ่ึงปัจจุบนัไดช่ื้อว่าเป็นยคุโลกาภิวตัน์ เป็น
ยคุของขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารจึงมีความสาํคญัอยา่งทบัทวี (ภูริพฒัน์ แกว้ตาธนวฒันา, 2563)  

ดังนั้ นการยอมรับการรักษาของผูป่้วยโรคมะเร็งจึงต้องเก่ียวข้องการส่ือสารอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ดว้ยกิจกรรมธรรมชาติของมนุษยท่ี์สําคญัยิ่งประการหน่ึงสําหรับมนุษย  ์ท่ีตอ้ง
ติดต่อส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลามนุษยต์อ้งพดูและฟังบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบขา้ง สนทนากบัตวัเอง และ
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มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ เพราะการส่ือสารคือหวัใจในการดาํรงอยูข่อง
มนุษย ์เป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนั (สุรัตน์ ตรีสุกล.2547) หากพิจารณา
อย่างลึกซ้ึงแลว้ก็จะพบว่ามนุษยท์าํการส่ือสารในแต่ละคร้ังย่อมมีวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึง
เสมอ มนุษยส่ื์อสารกบับุคคลอ่ืนดว้ยวตัถุประสงค์ในการสร้างอิทธิพลหรือตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพล
เหนือบุคลนั้น  เพื่อให้เกิดการตอบสนอง รวมทั้งให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรม (David K, Berlo, 1960) นอกจากน้ีผูส่ื้อสารยงัมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชก้ารส่ือสารเป็น
เคร่ืองมือท่ีทาํให้ผูรั้บสารหรือคู่สารเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม หรือนาํไปใชใ้น
การตดัสินใจ หรือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ (Sshramm,1949)  

ในระหวา่งการรักษาผูป่้วยมะเร็งหรือคนไขอ่ื้นๆ จะใหค้วามร่วมมือหรือยอมรับการรักษา
หรือไม่นั้นการมีส่วนร่วมในการรักษามีส่วนสาํคญัอย่างยิ่ง การส่ือสารเป็นการแสดงปฏิสัมพนัธ์
เบ้ืองตน้ท่ีดีระหว่างกันเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจาํเป็นท่ีแพทย ์และบุคลากรทางการแพทยจ์าํเป็นท่ี
จะตอ้งส่ือสารเพ่ือใหผู้ป่้วยเกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ โดยหลงัจากท่ีผูป่้วยไดรั้บการบอก
กล่าว และผูป่้วยเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มาร่วมมือกนัในการเลือกวิธีการรักษา ระหว่างการรักษา
ผูป่้วยกจ็ะตอ้งปฏิบติัตวัตามท่ีแพทยแ์นะนาํ ยกตวัอยา่งเช่น การฉายรังสีบริเวณทรวงอก เราตอ้งไม่
ใส่เส้ือผา้ท่ีรัดตึง และมีโลหะ การใชน้ํ้ าหอม ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะทาํให้มีการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
หรือในกรณีท่ีแพทยใ์ห้ยาเคมีบาํบดัและมีเม็ดเลือดขาวตํ่า เราก็ควรท่ีจะงดการไปในท่ีชุมชน ซ่ึงมี
อตัราเส่ียงต่อการติดเช้ือได ้งดด่ืมเหลา้และสูบบุหร่ี เป็นตน้ดงันั้นผูป่้วยจึงมีส่วนสาํคญัในการท่ีจะ
ทาํให้การรักษานั้น ได้ผลดีและประสบความสําเร็จ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจึงได้รับการ
ยอมรับจากแพทยใ์นปัจจุบนั เช่น การแพทยแ์บบจิตใจร่างกายใชว้ิธีการแบบองคร์วมเพื่อสุขภาพท่ี
จะสาํรวจการเช่ือมต่อกนัระหว่างจิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ ว่าร่างกายทาํงานภายใตส้มมติฐาน
ท่ีวา่จิตใจสามารถมีผลต่อ "การทาํงานและอาการของร่างกาย” ในบรรดาความรู้และทกัษะทั้งหลาย
ท่ีมนุษยพ์ยายามสั่งสม และสร้างข้ึนความรู้และทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่ือสารถือว่าเป็นส่ิงท่ี
จาํเป็นและมีความสาํคญัและมีประโยชน์ต่อมนุษยม์ากท่ีสุด เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีมี
ส่วนสําคญัอย่างยิ่งในการดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ความสามารถในการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเป็นตัวกําหนดและส่งผลให้การดํารงชีวิตของมนุษย์เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
(DeVito, 2000:2) ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถในการส่ือสารท่ีแตกต่างกันของมนุษยจ์ะเป็น
ตวักาํหนดความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างกนั (DeFleur; Kearney; 
& Flax, 1992: 6) ดงันั้นการศึกษาถึงความสาํคญัของการส่ือสารในแง่มุมต่างๆ จะช่วยให้มนุษย์
เขา้ใจและตระหนกัถึงความจาํเป็นในการศึกษากระบวนการส่ือสารไดอ้ยา่งถ่องแทม้ากข้ึน หากเรา
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ยอ้นกลบัไปมองพฒันาการของมนุษยแ์ลว้ จะเห็นไดว้่าความรุ่งเรืองในยคุต่าง ๆ ลว้นเป็นผลมาจาก
การพฒันาระบบการส่ือสารทั้งส้ิน 

หากพิจารณาจากในภาพรวมแลว้ จะเห็นว่าการส่ือสารมีความสาํคญัในลกัษณะท่ีมนุษย์
ใชก้ารส่ือสารเขา้ไปเก่ียวกบัการดูแลรักษาร่างกายใหแ้ขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพจิตและร่างกายของมนุษยใ์หดี้ข้ึน จากผลการวิจยัของ (Bolger Kelleher and Crowley, 1995) 
พบว่า การพบปะพูดคุยกบับุคคลอ่ืนช่วยให้คนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีข้ึน ส่วนคนท่ีไม่ชอบ
พูดคุยหรือพบปะผูค้นมกัมีอาการเครียด และมีแนวโนม้ป่วยและเป็นโรคต่างๆ และเสียชีวิตเร็วซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจอห์น สจ๊วร์ท (John Stewart, 1989) ซ่ึงพบว่าบุคคลท่ีชอบเก็บตวั
และไม่ค่อยไดพ้บปะผูค้นมีแนวโน้มจะตายก่อนถึงวยัอนัควรส่วนชายซ่ึงหย่าร้างมีอตัราการตาย
ดว้ยโรคต่างๆ สูงกว่าชายซ่ึงไม่ไดห้ยา่ร้าง ขอ้สรุปจากผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าสุขภาพจิตและสุภาพ
กายมีความสัมพนัธ์กบัระดบัปฏิสัมพนัธ์หรือการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของปาริชาติ วิไลเสถียร (2560) ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารผ่านรูปแบบการจดัการการส่ือสารท่ีดีและ
เหมาะสมตามปัจเจกชน มีความสาํคญัในยคุปัจจุบนั  

จากความสําคญัดงักล่าว การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ของ
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี การส่ือสารเพื่อเสริมสร้าง
พลงัจะเขา้มาเปล่ียนโฉมหนา้ทางการส่ือสารสุขภาพในทุกมิติและจะมีบทบาทมากข้ึนในการรักษา
โรคมะเร็งในระยะแรก  ตลอดจนการรักษาจนทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่เกิดพลงัอาํนาจในตนเอง 
การยอมรับการรักษา และรับการบริการในดา้นต่างๆ ทางการแพทยปั์จจุบนัมากข้ึน โดยมุ่งหวงัให้
ผูป่้วยมะเร็งมีค่าคะแนนการปรับตวัด้านอตัมโนทศัน์ มีภาวะสมดุลด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและจิตวิญญาณ จนรับการรักษาตั้งแต่แรกจนกระทัง่ส้ินสุดการรักษาโดยหายขาดติดต่อกนั
เป็นระยะเวลา 5 ปีเป็นตน้ไป นาํมาซ่ึงความสุขแก่ผูป่้วยและญาติ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาโรคมะเร็งในพ้ืนท่ีอ่ืน ท่ีจะไปประยกุตใ์ชอ้นัเป็นการนาํไปสู่การพฒันาท่ี
เกิดจากความคิดของผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วน ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชน ผูป่้วย ญาติ
ผูป่้วย ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ โรงพยาบาลอ่ืนๆ และประเทศชาติ
ต่อไป 
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ปัญหานําการวจัิย 
1. ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้มีการจดัการส่ือสารเพ่ือเสริม

พลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกอยา่งไร 
2. การจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ของชมรม

ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อวิเคราะห์การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก

ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษา ดัง
ปรากฏรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหามุ่งศึกษาการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

2. ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ แพทย  ์พยาบาล ชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็ง และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุรี  

3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชเ้วลาในการเตรียมขอ้มูล จดัลาํดบัขอ้มูล พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ 
และนาํผลมาวิเคราะห์ขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาในการวิจยั เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 – เมษายน 2564 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดผ้ลการใชก้ารส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ของชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ีใช้สนับสนุนการดูแลรักษาผูป่้วยการ
ติดตามผลตั้งแต่แรกจนกระทัง่ส้ินสุดการรักษาจนผูป่้วยมะเร็งระยะแรกรายใหม่หายขาด  

2. ไดว้ิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะผูป่้วย สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเสริมพลงั
ในการพฒันาสุขภาพผูป่้วยมะเร็ง ผูป่้วยโรคอ่ืนๆ ของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการดูแลรักษา
สุขภาพประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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3. ไดแ้นวทางใหแ้พทย ์พยาบาล ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็ง และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย นาํขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัไปประยกุตใ์ชก้บัผูป่้วยโรคอ่ืนๆ 

 
นิยามศัพท์ 

การจัดการการส่ือสาร หมายถึง แนวทางหรือวิธีการส่ือสารท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ วางแผนการใชบุ้คลากรท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม เพื่อดาํเนิน
กิจกรรม และการใชเ้น้ือหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัผูป่้วยมะเร็งระยะแรก
รายใหม่ การติดตามผล และการพฒันาปรับปรุงการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งระยะแรก
รายใหม่ทุกรูปแบบให้เป็นระบบ และมุ่งเน้นไปท่ีการใชก้ารส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กิจกรรม เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ท่ีทาํให้
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง สามารถใชก้ารส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้ง
ไว ้ทาํให้การดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีประสิทธิภาพดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนและ
ประสบความสาํเร็จ  

การเสริมพลัง หมาย  ถึงกระบวนการหรือวิธีการท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ทาํการส่ือสารเพ่ือกระตุน้และสนบัสนุนใหผู้ป่้วยมะเร็งระยะแรกรายใหม่ 
มีขวญักาํลงัใจจนสามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองออกมาใชใ้นการดูแลรักษา การสร้างเสริม
สุขภาพ การปรับปรุงพฤติกรรมการรักษาดูแลตนเอง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ของการรักษา
โรคมะเร็ง ตลอดจนการพฒันาจิตใจใหเ้ช่ือมัน่ เป็นผูมี้เหตุผล รู้จกัสังเกตและเช่ือมโยงเร่ืองราวต่าง 
ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อญาติต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในภาพรวม สามารถวิเคราะห์ปัญหาแนวทาง
แกปั้ญหา และสามารถแกปั้ญหาไดดี้ 

การส่ือสารเพื่อเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการส่ือสารของชมรมผูร้อดชีวิต
จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ท่ีมีส่วนสาํคญัในการสร้างความเขม้แขง็ทั้งทางร่างกายและ
จิตใจให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก มีกาํลงัใจในการดูแลรักษาตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเอง การปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง จนสามารถผ่านพน้อุปสรรคต่างๆ ของการรักษาโรคมะเร็ง 
ประกอบดว้ย บุคลากรของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ กิจกรรมหรือ
ช่องทางการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารสุขภาพใหผู้ป่้วยมะเร็งไดรู้้ เป็นการส่ือสารในแนวนอนท่ีผูป่้วย
มะเร็งสามารถส่ือสารทางความคิดสร้างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการแสดงความคิดเห็น  

ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก หมายถึง ผูป่้วยท่ีแพทยไ์ดว้ินิจฉยัว่าเป็นโรคมะเร็ง โดยมี
ผลพยาธิ (Pathology) หรือผลตรวจอ่ืนท่ีบ่งช้ีว่าเป็นเป็นโรคมะเร็งและอายรุแพทยโ์รคมะเร็งรับเขา้
รักษาคร้ังแรกท่ีศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง ในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
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ชมรมผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า  หมายถึง   กลุ่มบุคคลท่ี
ประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล และผูป่้วยมะเร็งท่ีแพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นเป็นโรคมะเร็งและเขา้รับการ
รักษาท่ีศูนยค์วามเป็นเลิศโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุรี และรอดชีวิตจากโรคมะเร็งมา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นสมาชิกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
ประกอบดว้ย 

 สมาชิกสามัญ หมายถึง ผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาครบตามแผนการรักษา
ของแพทย  ์5 ปี และมีผลตรวจค่ามะเร็งอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีร่างกายแข็งแรง มีจิตอาสาท่ีสามารถ
ปฏิบติังานกบัชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ได ้

 สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาครบตามแผนการรักษา
ของแพทย ์3 ปี และมีผลตรวจค่ามะเร็งอยูใ่นเกณฑป์กติ มีร่างกายแขง็แรงสามารถมาร่วมกิจกรรม
จิตอาสากบัชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ได ้

โรงพยาบาลพระปกเกล้า หมายถึง โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิท่ีสามารถทาํการรักษาและ
ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็ง ตามมาตรฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น
มะเร็งมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับในการดูแลรักษาผูป่้วย
มะเร็งแบบครบวงจร และมีการดาํเนินงานดา้นการดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งตั้งแต่การ
วินิจฉัย การผา่ตดั ให้ยาเคมีบาํบดั การฉายแสง และติดตามการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งทุกรายอย่าง
นอ้ย 5 ปี โดยทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีมีคุณภาพ 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใชก้ารส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งระยะแรกราย

ใหม่ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี โดยศึกษาการ
แนวคิดและทฤษฎีจดัการการส่ือสาร การเสริมพลงั  การส่ือสารสุขภาพ สรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิเคราะห์ (Conceptual Framework) ไว ้ดงัน้ี 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั   

 

การจัดการการส่ือสารเพื่อเสริม
พลังในผูปวยมะเร็งระยะแรกราย
ใหมของชมรมผูรอดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา 

ชมรมผูรอดชีวิต
จากโรงมะเร็ง 

แพทยและ
บุคลากร
ทางการแพทย 

ผูปวยมะเร็งราย
ใหมระยะแรก 

   การเสริมพลัง 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

งานวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระแรกโดย
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี” ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสาร และการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีได้
ทาํการศึกษาเอกสารทั้งในดา้นวรรณกรรม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นกรอบและแนวทาง
ในการอธิบาย และวิเคราะห์ถึงการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระ
แรกโดยชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสาร 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 
3. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ 
4. แนวคิดการรักษาโรคมะเร็งระยะแรก   
5. ทฤษฎีการเสริมพลงั  
6. ทฤษฎีความคาดหวงั 
7. ทฤษฎีความตอ้งการของแมคเคลอลแ์ลนด ์
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวคดิการจัดการการส่ือสาร 
การจดัการทางการส่ือสาร เป็นแนวความคิดท่ีเกิดจากการผสมผสานหลกัการส่ือสาร และ

การจัดการเขา้ด้วยกัน การจัดการทางการส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ทั้ งการวางแผนการ
ดาํเนินงาน การติดตามผล และการปรับปรุงการส่ือสารทุกรูปแบบอยา่งให้เป็นระบบระเบียบ และ
มุ่งเน้นไปท่ีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทาํให้องคก์ารสามารถใช ้การ
ส่ือสารเพ่ือให้บรรลุในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ตามท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงจะทําให้ประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงาน ดาํเนินไปอย่างราบร่ืนและประสบความสําเร็จ ในส่วนการส่ือสารภายในองค์การ 
ผูบ้ริหาร บุคลากร ในทุกๆระดบั จะสามารถเขา้ถึงในส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารออกไปในทิศทางเดียวกนั 
และมีความเขา้ใจท่ี ตรงกนัในการปฏิบติังาน สามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งสาํเร็จลุล่วง การจดัการ
ทางการส่ือสาร ยงัเป็นการจดัระบบระเบียบของกระบวนการส่ือสารในองคก์าร โดยเฉพาะช่อง
ทางการส่ือสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความสําเร็จต่อการบริหารระหว่างองคก์าร และภายนอกอีกดว้ย 
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สําหรับทางปฏิบติั ทั้งผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์การ จะตอ้งได้รับรางวลัจูงใจท่ีเหมือนกัน 
เพื่อให้เกิดเป้าหมาย ในการทาํงานร่วมกนัของคนสองกลุ่มน้ี และนาํไปสู่การรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร 
และความเขา้ใจท่ีตรงกนักิจกรรมของการจดัการทางการส่ือสาร ประกอบไปดว้ย การวางกลยุทธ์
การส่ือสาร ขององค์การ การออกแบบกิจกรรมการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การ
ควบคุมการไหลของข่าวสาร และการส่ือสารโดยใชเ้ทคโนโลย ี(สุรพงษ ์โสธนะเสถียร และอรรถพร 
กงวิไล, 2550 : 4) การจดัการการส่ือสารท่ีดีจะช่วยสร้างความเขา้ใจในนโยบายของผูบ้ริหาร และ
เป็นส่ิงเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์ร และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจดัการขององคก์รเป็นส่วนสําคญั และ
เพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ท่ีวางไว ้การจดัการการส่ือสาร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นยิ่งสําหรับ
กิจกรรมและการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์ร ทั้งน้ีหากการจดัการการส่ือสารภายใน
องคก์รมีความชดัเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั บุคลากร
ในองคก์รเกิดความพึงพอใจ และเขา้ใจนโยบายไดอ้ยา่งชดัเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการ
ทาํงาน ดงันั้น กระบวนการทาํงานขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายจะตอ้งทาให้การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคก์รเป็นไปอยา่งคล่องตวั เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทาํงานของ
องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสําเร็จด้วยดีซ่ึงเทคโนโลยีในปัจจุบันน้ี ก็มี
ความกา้วหนา้ทั้งในแง่ของการใชง้าน และความรวดเร็วผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาและแสวงหาความรู้ 
(ภรณ์ทิพย ์สิงห์นิล, 2559 : 14)   
 แฟ็ร์ง และ เซอร์เวิร์ด (French and Saward, 1975) ไดนิ้ยามคาํว่าการจดัการ 
(Management) ไวใ้น Dictionary of Management ว่า "การจดัการ คือ กระบวนการ กิจกรรมหรือ
การศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในอนัท่ีจะเช่ือมัน่ไดว้่า กิจกรรมต่าง ๆ ดาํเนินไปในแนวทางท่ี
จะบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนา้ท่ีในอนัท่ีจะสร้างและรักษา
ไวซ่ึ้งสภาวะท่ีจะเอ้ืออาํนวยต่อการบรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยความพยายามร่วมของกลุ่มบุคคล" ใน
เร่ืองน้ีนกัวิชาการดา้นน้ีต่าง ก็ให้คาํนิยามแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของการใชถ้อ้ยคาํมากกว่าโดยมีประเด็นหลกัของคาํนิยามท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึง
พบว่า Michael A. Hitt และคณะไดใ้ห้คาํนิยามไวอ้ย่างเหมาะสมในหนงัสือ Effective Man 
agreement ซ่ึงจดัพิมพข้ึ์นใน ค.ศ. 1979 เป็นคาํนิยามท่ีกินคาํกวา้งขวางและทนัสมยัท่ีสุด ท่ีอธิบาย
ถึงความหมายของคาํว่าการจดัการ คือ การประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดาํเนินงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้จะเห็นไดว้่าคาํนิยามน้ี
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กินความครอบคลุมสาระสําคัญหลัก  ซ่ึงเป็นประเด็นหลักของการบริหาร  4 ประการ  คือ 
วตัถุประสงค ์ประสิทธิผล ทรัพยากร และการประสมประสาน 
  วัตถุประสงค์ (Objective) เหตุผลเบ้ืองตน้ในการดาํเนินงานขององคก์ารทุกองคก์ารก็
คือความเหตุผลเบ้ืองดา้นคงอยู ่หรืออยูร่อดขององคก์าร ดงันั้นองคก์ารต่าง ๆ ยอ่มตอ้งเป้าหมายใน
การดาํเนินงาน ซ่ึงหมายถึงวตัถุประสงคท่ี์ผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการใหป้ระสบผลสาํเร็จนัน่เอง 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงความสามารถขององคก์ารในอนัท่ีจะบริหารงาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงเวลาท่ีกาํหนด ประสิทธิผลเนน้การบริหารระยะยาวและ
ต่อเน่ือง เช่น ประสิทธิผลเบ้ืองตน้ขององคก์ารทุกองคก์ารคือ ความสามารถในการเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงดาํเนินการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค ์และยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูไ่ดต่้อไป คาํว่า "ประสิทธิผล" 
มีความหมายใกล้เคียงกับคาํว่า "ประสิทธิภาพ" (Efficiency) ซ่ึงคาํว่าประสิทธิภาพวดัได้จาก
ความสามารถขององคก์ารในการใชท้รัพยากรในระยะสั้นโดยการเปรียบเทียบปัจจยันาํเขา้ (input) 
และรายจ่าย กบัปัจจยันาํออก (output) และรายได ้ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในระยะสั้นอาจจะไม่มีประสิทธิผลในระยะยาวกไ็ด ้แต่การดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิผลระยะยาวยอ่ม
ตอ้งเป็นการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมาแลว้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในอดีต 
 ทรัพยากร (Resource) หมายถึงทรัพยากรท่ีผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งดว้ยโดยตรง ซ่ึงแต่เดิมนั้น
ทัว่ไปถือกนัว่าทรัพยากรดงักล่าวประกอบดว้ยเงิน วสัดุ และการจดัการ หรือท่ีเรียกโดยยอ่ว่า 4 Ms 
(man money material and management) แต่โดยท่ีสภาพแวดลอ้มและสังคมในปัจจุบนัเปล่ียนแปลง
ไป องคก์ารต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงตวัแปรอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ารดว้ย นกัวิชาการหลาย ๆ 
ท่านต่างก็ความเห็นในเร่ืองของทรัพยากรแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอาจสรุปไดเ้ป็นทรัพยากรดา้นต่าง 
ๆ ดงัน้ี 
  "ทรัพยากรคน" หมายถึงจาํนวนหน่วยงานจาํนวนคนในหน่วยงานตลอดจนทกัษะ
ท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานดา้นกาํลงัคน  
  "ทรัพยากรดา้นทุน" หมายถึงทั้งการหาทุนและการใชจ่้ายเงินทุนในการดาํเนินงาน 
  "ทรัพยากรด้านวิทยาการ" รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อาคาร 
สถานท่ีตลอดจนวิธีการท่ีควรใชใ้นการดาํเนินการ 
  "ทรัพยากรดา้นลูกคา้" หรือผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีผลกระทบ
ต่อความเจริญเติบโตขององคก์ารตวัจาํกดัสาํหรับการดาํเนินการ 
  "ทรัพยากรดา้นเวลา" ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีเป็นตวัจาํกดัสาํหรับการดาํเนินงานทั้งน้ี
รวมถึงกาํหนดเวลา และระยะเวลา 
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 การประสมประสาน (integration coordination) คือการสร้างความสมดุล และ
สอดคล้องต่อเน่ืองกันระหว่างทรัพยากรต่าง  ๆ  เพื่อความสําเร็จขององค์กร  องค์การใดมี
วตัถุประสงคจ์ะสร้างความเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใด ย่อมตอ้งจดัการให้ทรัพยากร คน ทุน 
วิทยาการ และเวลามีอตัราส่วนท่ีจะสามารถทาํให้ไดม้า ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการตามจาํนวนท่ีแสดงถึงความ
เจริญเติบโตท่ีวตัถุประสงคก์าํหนดไว ้การประสมประสานจึงหมายถึง การทาํให้กิจกรรมต่างๆ 
สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั มีการจดัสรรทรัพยากรทุน วิทยาการ และเวลาท่ีสมดุลกบัลาํดบัความสาํคญั
ของหน่วยงานและความตอ้งการจากภายนอกองคก์าร ตอ้งมีการสานพลงับุคคลท่ีอยูใ่นองคก์ารให้
เขา้กบังาน ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นต่างกมี็ค่านิยมและความเป็นตวัของตวัเองทั้งส้ิน 
 การจัดการเป็นศาสตร์ การจดัการเป็นศาสตร์ เพราะมีองคค์วามรู้ซ่ึงอธิบายการจดัการ
โดยอา้งอิงถึงหลกัความจริงทัว่ ๆ ไปความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ทางการบริหารเป็นส่ิงท่ี
เช่ือถือไดแ้ละเป็นหลกัการท่ีนาํไปใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง แต่อย่างไรก็ตามยงัจาํเป็นตอ้งมีการวิจยั
ปรับปรุงหลักการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเช่นเดียวกับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีต้อง
เปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นประจาํมากบา้งนอ้ยบา้ง เพราะการเปล่ียนแปลงทาํใหค้วามรู้กวา้งไกลลึกซ้ึงข้ึน 
ถา้ขาดการเปล่ียนแปลงแลว้ทุกวนัน้ีเราคงไม่มีความรู้มากกวา่ชาวอียปิตใ์นสมยัก่อนหรือนกัปราชญ์
ในสมยัจกัรวรรดิโรมนัเป็นแน่ 

การจัดการเป็นศิลป์ หมายถึงการรู้ว่า ทาํอยา่งไรถึงจะประสบผลสาํเร็จตามท่ีคาดหวงัไว้
ศิลปะของการบริหารเป็นทกัษะท่ีไดม้าจากประสบการณ์ การสังเกต การศึกษา และความสามารถ
ในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางการบริหารศิลปะแห่งการบริหารตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมซึงข้ึนอยูก่บั
ความเขา้ใจในศาสตร์ทางการบริหารหมายถึงหลกัการบริหารท่ีจะช่วยเป็นแนวทางให้นักบริหาร
ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ตอ้งเส่ียง ดงันั้นศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารจึงเป็นส่งท่ี
เสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ดุลยภาพแห่งศาสตร์และศิลปะจึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการบริหาร 

การจัดการเป็นเร่ืองที่มีจุดมุ่งหมาย แต่ไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง การจดัการคือ การพยายามท่ี
จะบรรลุผลเฉพาะอยา่งซ่ึงแสดงออกในรูปของวตัถุประสงคท์ั้งน้ีโดยมีความพยายามของกลุ่มบุคคล
เป็นเคร่ืองช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยธรรมชาติของตวัเองแลว้การจดัการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนไม่
อาจมองเห็นหรือวดัไดโ้ดยตรง แต่กอ็าจเห็นไดจ้ากผลงานท่ีพอใจ ความพอใจของผูป้ฏิบติังาน และ
ผลผลิตของงานทั้งในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีข้ึน 

การจัดการเป็นเร่ืองที่เกีย่วกบัความสําเร็จของเป้าหมาย โดยอาศยัความพยายามของผูอ่ื้น
ในอนัท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกิจกรรมท่ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ให้ดีท่ีสุด ซ่ึงย่อมข้ึนอยูก่บัความรู้ว่า
บุคคลเหล่านั้นควรจะทาํอะไร ความเขา้ใจว่าจะทาํอย่างไรถึงจะทาํให้พวกเขาทาํในส่ิงควรจะทาํ
และมัน่ใจว่าความพยายามของพวกเขาจะมีประสิทธิผล นอกจากน้ียงัตอ้งมีการสร้างและรักษาไว้
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ซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยให้บุคคลต่าง ๆ ทาํงานร่วมกนัไดดี้ รวมทั้งภาวะท่ีตอบสนองขอ้
ไดเ้ปรียบและขอ้จาํกดัทางเศรษฐกิจ จิตวิทยา สงัคม การเมือง และวิทยาการดว้ย 

การจัดการมีความสําคญัต่อองค์การ ซ่ึงอาจพิจารณาได ้2 ทาง คือ 
1) ภายในองคก์าร มนุษยใ์ชอ้งคก์ารเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกลุ่มบุคคล ความสาํคญัของการจดัการจึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรับผิดชอบในอนัจะทาํให้การ
รวมตวักนัของทรัพยากรภายในขององคก์ารทั้งดา้นกาํลงัคน ทุน วิทยาการ และเวลา เป็นไปดว้ยดี
และสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์และในการรวมทรัพยากรดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีระเบียบและการ
ประสานกนัไดอ้ย่างเหมาะสม ปัญหาสําคญัท่ีสุดของเร่ืองน้ีก็คือปัญหาเก่ียวกบัปัจจยักาํลงัคนซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะคนหรือมนุษยต่์างก็มีความตอ้งการและแนวความคิดของตนเองอาจ
พิจารณาไดใ้นแง่ของความตอ้งการดา้นวตัถุ และดา้นจิตใจ ดงัน้ี 

1.1 ความตอ้งการดา้นวตัถุ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเบ้ืองตน้ใน
การดาํรงชีวิตอนัไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยั 

1.2 ความต้องการด้านสังคมหรือด้านจิตใจเน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมซ่ึง
สมาชิกขององคก์ารอาจแสวงหาการตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ีไดจ้กการพบปะและสังคมกบั
เพื่อนสมาชิกในองคก์ารควบคู่ไปกบัการทาํงานในองคก์าร 

โดยท่ีความตอ้งการและแนวความคิดส่วนตวัของบุคคลต่าง ๆ ในองคก์ารแตกต่างกนั
ออกไปโอกาสท่ีการรวมกลุ่มกนัทาํงานในลกัษณะองคก์ารจะประสบความลม้เหลวอาจเกิดข้ึนได้
จากความขดัแยง้กนัในอนัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละบุคคล และความขดัแยง้
กนัในดา้นแนวความคิด ประสิทธิภาพขององคก์ารจึงข้ึนอยูก่บัผูน้าํขององคก์าร ซ่ึงจะตอ้งมีหนา้ท่ี
ในการจดัระเบียบและประสมประสานกิจกรรมของบุคคลต่าง ๆ เพื่อผลงานของส่วนรวม ผูน้าํท่ี
กล่าวถึงน้ีหมายถึงผูท่ี้มีหน้าท่ีในการจดัการหรือผูบ้ริหารนั้นเอง ในทุกองค์การผูบ้ริหารจะเป็น
ผูส้ร้างกลไกให้ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถเขา้มารวมกนัและดาํเนินไปไดภ้ายในองคก์าร และบุคคล
ดงักล่าวน้ีเองท่ีจะเป็นผูรั้บผดิชอบในผลสาํเร็จของงานทั้งหมดท่ีไดด้าํเนินไปแลว้ 

2) ภายนอกองคก์าร องคก์ารส่วนใหญ่จะตอ้งเก่ียวพนักบัทรัพยากรภายนอกในลกัษณะ
ของความเก่ียวพนัโดยตรง และโดยทางออ้ม 

การเก่ียวพนัโดยตรง ทรัพยากรภายนอกท่ีตอ้งเก่ียวพนัโดยตรง ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่แข่งขนั 
และหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเก่ียวพนัโดยทางออ้ม ทรัพยากรภายนอกบางประเภท แมว้่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
องคก์ารโดยตรงก็เป็นส่ิงท่ีจะมองขา้มไปเสียไม่ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ วฒันธรรม กฎหมาย
และการเมือง ตลอดจนการต่างประเทศ 
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องคก์ารต่าง ๆ จึงจาํเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีการท่ีจะดาํรงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอซ่ึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการประสมประสานทรัพยากร เพื่อให้การดาํเนินงานของ
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอาศยัการตรวจสอบแนวโน้มของทรัพยากร ภายนอก
ดงักล่าวอยูเ่สมอ 

ความสําคญัของแนวคดิการจัดการ 
แนวความคิดของการจดัการ โดยทัว่ไปในอดีตจะเป็นการมุ่งเน้นในการประสานงานกนั

ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลกรเพ่ือมุ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรแต่จาก
การท่ีผูบ้ริหารมีสมมติฐานว่ามนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีเหตุผลในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงาน
เกิดจกการแบ่งงานกนัทาํตามความถนัดแต่ผูบ้ริหาร ไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้น
สภาวะแวดลอ้มและพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์ารทาํให้การปฏิบติังานและประสิทธิภาพของ
ผลงานไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ เช่น การท่ีบุคลากรไม่ทราบวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนงานมีลกัษณะท่ี
เป็นงานประจาํจนขาดใหก้ารความสาํคญัต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ผลผลิตสามารถจาํหน่ายได้
ทั้งหมดและทรัพยากรท่ีมีคุณภาพมีใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งไม่จาํกดั เป็นตน้ 

แมว้่าแนวความคิดทางการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึนก็ตามแต่ก็
สามารถทาํให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัมนุษยข้ึ์นได ้เช่น คนงานส่วนใหญ่ไม่ชอบงานในลกัษณะท่ีเป็น
งานประจาํจนเป็นผลทาํให้ผูบ้ริหารคิดหาทางนาํไปสู่การขยายงานการเพ่ิมคุณค่าของงานและการ
ใหอ้าํนาจตดัสินใจกบัพนกังานเพ่ิมข้ึนหรือการนาํแนวความคิดของการจ่ายค่าตอบแทนตามจาํนวน
ผลงานมาประยุกตใ์ชก้บัคนงานจนสามารถเพ่ิมผลผลิตไดเ้กินจากมาตรฐานท่ีกาํหนดซ่ึงจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่คนงานท่ีทาํไดต้ ํ่ากวา่มาตรฐานกส็ามารถผลกัดนัใหค้นงานแต่ละคนทาํงานได้
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดในการจ่ายตอบแทนตามระบบดงักล่าวน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าจะทาํให้หัวหน้า
คนงานมีกาํลงัใจท่ีจะสอนงานใหค้นงานทาํงานใหดี้ข้ึนกวา่เดิมดว้ย 

ในการออกแบบองคก์าร โดยผูบ้ริหารจะตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจท่ีมีความยุ่งยากและ
ซบัซอ้นหลายประการผลลพัธ์ของการตดัสินใจท่ีตอ้งการคือโครงสร้างองคก์ารท่ีมีความเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีไดจ้ากแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการเพ่ือให้องคก์ารสามารถบรรลุผลสําเร็จท่ีตอ้งการ
โดยทัว่ไปการออกแบบองคก์ารจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารไดแ้ก่การ
แบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามลาํดบัความสําคญัการจดัสรรอาํนาจหน้าท่ีระหว่างงาน เพื่อการ
ตดัสินใจ การรวมกลุ่มงานแต่ละดา้นเขา้ดว้ยกนั และการกาํหนดขนาดของกลุ่มงานของผูบ้ริหารแต่
ละคนอยา่งเหมาะสม (สมยศ นาวีการ, 2533 : 163 - 164) ดงัน้ี 
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1. ผูบ้ริหารจะต้องดําเนินการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามลาํดับความสําคัญซ่ึง
คุณลกัษณะท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการแบ่งงานนั้นคือการมุ่งเนน้ดา้นความชาํนาญความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นของงานถึงแมว้า่งานจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนักต็าม 

2. ผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินการรวมกลุ่มงานแต่ละด้านเขา้ด้วยกันอย่างเหมาะสมงานท่ี
สามารถรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัอาจจะอยูบ่นรากฐานของความคลา้ยคลึงกนัเป็นสาํคญั 

3. ผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินการจดัสรรอาํนาจหนา้ท่ีระหว่างงานเพ่ือใหบุ้คลากรสามารถทาํ
การตดัสินใจโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากผูบ้ริหารทุกคร้ังทาํใหบุ้คลากรมีสิทธิเพื่อการตดัสินใจภายใน
ขอบเขตท่ีกาํหนดไวจ้นส่งผลทาํใหก้ารดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืนจากการตดัสินใจท่ีทนัเหตุการณ์ 

4. ผูบ้ริหารจะตอ้งกาํหนดขนาดของกลุ่มงานของผูบ้ริหารแต่ละคนอยา่งเหมาะสมดงันั้น
โครงสร้างองคก์รย่อมจะมีความแตกต่างกนัตามการตดัสินใจของผูบ้ริหารจากการใชแ้นวคิดและ
ทฤษฎีทางการจดัการและถา้หากพิจารณาถึงการตดัสินใจของผูบ้ริหารขา้งตน้แลว้จะพบว่าในการ
แบ่งงานกนัทาํเฉพาะดา้นจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญมากหรือน้อยในการมอบอาํนาจ
หนา้ท่ีจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัความมากหรือนอ้ยของอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบการจดัแผนกงานจะข้ึนอยู่
กับปัจจยัพื้นฐานด้านความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันของลกัษณะงานและขนาดในการ
ควบคุมจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัของจาํนวนบุคลากร เป็นตน้ 

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการขององค์การนั้นผูบ้ริหารสามารถทาํได้โดยการจดัโครงสร้างองค์การและกาํหนดแนว
ทางการจดัการท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม เช่น การแสวงหาผูบ้ริหารท่ีมีความชาํนาญ
เฉพาะด้านนํามาบริหารงาน การมุ่งเน้นเก่ียวกับการแบ่งงานกันทาํของบุคลากร การแสวงหา
บุคลากรท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นมาปฏิบติัการใชว้ิธีการจูงใจดา้นเงินเดือนและตาํแหน่งงานการ
สังเกตและวิเคราะห์งานเพื่อหาวิธีการทาํงานท่ีดีท่ีสุดเป็นตน้ จากแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการ
ขา้งตน้จะเป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํมาปรับใชไ้ดแ้ละสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทาํงาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามสาํคญักบัแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการเพ่ือท่ีจะทาํให้
ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจกาํหนดแนวทางท่ีมีความเหมาะสมตลอดจนองคก์ารสามารถบรรลุผล
ตามท่ีตอ้งการ ไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ทฤษฎีองคก์ารเป็นศาสตร์ท่ีมีการพฒันามาไม่นานนักทั้งน้ีเน่ืองมาจากในเบ้ืองตน้สังคม
ส่วนใหญ่เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมทฤษฎีองคก์ารจึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีความจาํเป็นจนถึงในช่วงตน้
ของศตวรรษท่ี 19 สภาพสังคมไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรมส่งผลให้ทฤษฎีองคก์าร
เร่ิมได้รับความสนใจข้ึนมีการพฒันารวมทั้ งมีวิวฒันาการต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองดังนั้ นทฤษฎี
องคก์ารจึงเป็นแนวความคิดท่ีมีความสัมพนัธ์และแสดงถึงภาพรวมของพฤติกรรมของบุคคลกลุ่ม
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ย่อย และกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การอย่างเป็นระบบสามารถแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ของรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกิจกรรมในองค์การดงันั้นโดยเน้ือหาท่ีแทจ้ริงแลว้ทฤษฎี
องคก์าร คือ การกาํหนดกรอบของแนวความคิดจากทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีศึกษาเฉพาะเร่ืองโครงสร้างของ
องคก์าร (Organization design) กล่าวคือการกาํหนด โครงสร้างขององคก์ารเป็นการศึกษาเพื่อ
อธิบายถึงการจดัโครงสร้างองคก์าร การออกแบบองคก์ารรวมทั้งการเสนอทางเลือกในการบริหาร
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากแนวความคิดเชิงสถานการณ์ต่อการจดัการพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างของ
องคก์ารกบัการประสานงานของบุคลากรจะมีความสัมพนัธ์รอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจากทฤษฎีการจดัการ
แนวใหม่ท่ียดึแนวความคิดเชิงระบบกบัแนวความคิดเชิงสถานการณ์เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถนาํมา
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการไดน้ั้นจะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ในเชิงระบบว่าปัจจยัต่าง ๆ
นั้นมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและจะตอ้งตระหนกัถึงความสอดคลอ้งระหว่างองคก์ารกบัสภาวะ
แวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นดา้นของการออกแบบโครงสร้างองค์การหรือวิธีการในการจดัการต่าง ๆ
กล่าวคือจะไม่มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจดัการแต่การจดัการนั้นข้ึนอยู่กบัสภาวะแวดลอ้มขององคก์าร
เสมอในการพฒันาแนวความคิดทางการจดัการท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีลกัษณะเป็นวิวฒันาการตั้งแต่
แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้ นจึงเป็นแนวความคิดเชิงกระบวนการ
แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จาก
การท่ีเกิดการพฒันาแนวความคิดต่าง ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนน้ีทาํให้ไม่มีแนวความคิดใดจะเป็นท่ียอมรับท่ีจะ
เป็นแนวความคิดท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ดงันั้นการนาํแนวคิดทางการจดัการใดมาใชก้บัองคก์าร
ผูบ้ริหารควรจะตอ้งพิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มขององคก์ารท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีองคก์ารเผชิญอยูม่า
พิจารณาดว้ย 

แนวความคิดของการจดัการในอดีตจะมุ่งเนน้ในการประสานงานกนัระหว่างผูบ้ริหารกบั
บุคลากรเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแต่จากการท่ีผูบ้ริหารมีสมมติฐานว่ามนุษยว์่า
เป็นผูท่ี้มีเหตุผลในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงานเกิดจากการแบ่งงานกนัทาํตามความ
ถนัดแต่ผูบ้ริหาร ไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นสภาวะแวดลอ้มและพฤติกรรมของ
มนุษยท์าํใหผ้ลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงานไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ เช่น คนงานไม่
ชอบงานในลกัษณะท่ีเป็นงานประจาํเป็นตน้ จนเป็นผลทาํให้ผูบ้ริหารเกิดหาทางนาํไปสู่การขยาย
งานการเพิ่มคุณของงานและการให้อาํนาจตดัสินใจกบัพนักงานเพ่ิมข้ึนหรือการนาํแนวความคิด
ของการจ่ายค่าตอบแทนตามจาํนวนผลงานมาประยกุตใ์ชก้บัคนงานจนสามารถเพ่ิมผลผลิตไดเ้กิน
จากมาตรฐานท่ีกาํหนดซ่ึงจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าคนงานท่ีทาํไดต้ ํ่ากว่ามาตรฐานก็สามารถ
ผลกัดนัใหค้นงานทาํงานไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดได ้
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ในการแกปั้ญหาใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร
นั้นสามารถทาํได ้โดยการจดัโครงสร้างองคก์ารและกาํหนดแนวทางการจดัการท่ีมีความเหมาะสม
กบัสภาวะแวดลอ้มจะทาํใหผู้บ้ริหารสามารถกาํหนดแนวทางในการตดัสินใจท่ีมีความเหมาะสมได้
เช่นการแสวงหาผูบ้ริหารท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นมาบริหารงาน การมุ่งเนน้เก่ียวกบัการแบ่งงาน
กนัทาํของคนงาน การแสวงหาคนงานท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นมาปฏิบติัการใชว้ิธีการจูงใจดา้น
เงินเดือนและตาํแหน่งงาน การสงัเกตและวิเคราะห์งานเพ่ือหาวิธีการทาํงานท่ีดีท่ีสุด เป็นตน้ 

สาํหรับแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการประกอบดว้ยแนวความคิดทางการจดัการในสมยั
เดิมหรือยุคคลาสสิก ไดแ้ก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ แนวความคิดการจดัการ
องคก์ารแบบราชการ และแนวความคิดทางการจดัการเชิงกระบวนการ แนวความคิดทางการจดัการ
เชิงพฤติกรรมศาสตร์ ไดเ้ก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ แนวความคิดทางการ
จดัการเชิงสงัคมศาสตร์ และแนวความคิดทางการจดัการเชิงพฤติกรรมศาสตร์แนวความคิดทางการ
จดัการสมยัใหม่ ไดแ้ก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวคิด
เชิงสถานการณ์ และแนวความคิดทางการจดัการยคุโลกาภิวตัน์ ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพโดยรวม 
การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง การร้ือปรับระบบ เป็นตน้ 
 สรุป ในการศึกษาในคร้ังน้ี การจดัการเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอธิบายถึงการ
จดัการโดยอา้งอิงถึงหลกัความจริงทัว่ ๆ ไป และความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ทางการ
บริหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือไดแ้ละเป็นหลกัการท่ีผูว้ิจยันาํไปใชเ้ก่ียวกบัการตั้งองคก์ร คือ ชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงตอ้งมีการคดัเลือกบุคคลากรมาปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการ
ส่ือสาร ท่ีตอ้งมีการวางแผนกาํลงัคน เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสาร 
  มนุษยใ์ชเ้วลาในการส่ือสารมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ มนุษยจ์าํเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยู่
ตลอดเวลา  ในแต่ละวนัมนุษยต์อ้งพดูและฟังบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบขา้ง สนทนากบัตวัเอง และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประชุม การให้สัมภาษณ์ การติดตาม
ข่าวสาร และความบนัเทิงจากส่ือต่างๆ การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิต  ดว้ยเหตุท่ี
มนุษยต์อ้งติดต่อส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลา  การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงนอกเหนือจาก
ปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ การส่ือสารมีบทบาทสาํคญัอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิต
ของมนุษย ์ ตั้งแต่เกิดจนตายมนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากการส่ือสารในการเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะ
ของตน การเรียนรู้โลกภายนอก การสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ การมีชีวิตอยูร่่วม กบับุคคลอ่ืนใน
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สังคม และการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ดงันั้นการส่ือสารจึง
เปรียบเสมือนทกัษะท่ีสาํคญัในการดาํรงอยูข่องมนุษย ์(Wood, 2000 P. 11) ซ่ึงปัจจุบนัไดช่ื้อว่าเป็น
ยุคโลกาภิวตัน์ เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร   การส่ือสารจึงมีความสําคญัอย่างทบัทวี การส่ือสารมี
ประโยชน์ทั้ งในแง่บุคคลและสังคม การส่ือสารทาํให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ท่ีกวา้งขวาง
ข้ึน   การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีทาํใหส้งัคม เจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง   ทาํใหม้นุษยส์ามารถ
สืบทอดพฒันา เรียนรู้ และรับรู้วฒันธรรมของตนเองและสังคมได ้ การส่ือสารเป็นปัจจยัสาํคญัใน
การพฒันาประเทศ  สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้แก่ชุมชน และสงัคมในทุกดา้น (ภูริพฒัน์ แกว้ตา
ธนวฒันา, 2563 : 24)   สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ (สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547 : 51) ท่ีกล่าวว่าการ
ส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัยิ่งประการหน่ึงสาํหรับมนุษย ์มนุษยใ์ชเ้วลาประมาณร้อยละ 75 ของ
เวลาในแต่ละวนัเพื่อการส่ือสารมนุษยใ์ชเ้วลาในการส่ือสารมากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ มนุษยจ์าํเป็นตอ้ง
ติดต่อส่ือสารกันอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงในแต่ละวนัมนุษย์ต้องพูดและฟังบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอยู่รอบขา้ง 
สนทนากับตวัเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะวา่มนุษยใ์ชก้ารส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองนัน่เอง 

ความหมายของการส่ือสาร 
จุดมุ่งหมายสาํคญัในการนิยามความหมายของคาํ คือการกาํหนดหรือช้ีให้เห็นถึงขอบเขต

ความสนใจท่ีผูศึ้กษาหรือผูก้าํหนดคาํนิยามมีต่อส่ิงท่ีกาํลงัศึกษาและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในขณะนั้น (Littleton, 1999 : 19) ดงันั้นการพิจารณาคุณค่าของคาํนิยามจึงไม่ตดัสินว่าผดิ
หรือถูก แต่จะพิจารณาว่าคาํนิยามนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นแนวทางสาํหรับการศึกษาของเราได้
หรือไม่ (Trenholm & Jensen, 1991) 

การนิยามความหมายของการส่ือสารให้ชดัเจนและครอบคลุมทุกประเด็นเป็นส่ิงท่ีทาํได้
ยากเน่ืองจากการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซอ้นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา
และมีลกักษณะเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ดงันั้นการส่ือสารจึงมีความหมายหลากหลายไปตาม
มุมมองของผูศึ้กษา  ในปี ค,ศ. 1973 แดนซ์ และลาร์สัน (Dance & Larson, 1976) สามารถรวบรวม
คาํนิยามของการส่ือสารไดถึ้ง 126 คาํนิยาม และหลงัจากนั้นนกัวิชาการดา้นการส่ือสารอีกหลายคน
ก็ไดมี้การนิยามความหมายของการส่ือสารไวอี้กมากมาย จึงขอยกตวัอย่างความหมายในทรรศนะ
ของนกัวิชาการส่ือสารแต่ละท่าน ดงัน้ี 

กริช สืบสนธ์ิ (2537) ให้ความหมายของการส่ือสารไวว้่า การส่ือสารเป็นกระบวนการ 
ถ่ายทอด ท่ีไม่หยุดน่ิง มีการรับรู้และการโตต้อบ การถ่ายทอดสาระ (ข่าวสาร ขอ้มูลความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก) จะเป็นไปตามทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจของผูรั้บสารผูส่้งสาร 
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ธงชยั สนัติวงษ ์และ ชนาธิป สันติวงษ ์(2542) กล่าวว่า คาํจาํกดัความท่ีเหมาะสม สาํหรับ
การส่ือสาร จะครอบคลุมถึงลกัษณะและส่วนประกอบสาํคญั ดงัน้ี การส่ือสารเป็นเร่ือง ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มคน ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีขอบเขตในกรอบ 2 ประการ คือจาํกดัเฉพาะการส่ือสารระหว่าง
มนุษย์ด้วยกัน ไม่รวมส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และ การแสดงออกในกรอบสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงสามารถนาํไปใช ้ไดดี้กบัการอธิบายการส่ือสารในองคก์ารการส่ือสารนั้น
จะต้อง มีกระบวนการต่อเน่ือง มีลักษณะเป็น รายการโต้ตอบระหว่างกัน ซ่ึงมีบางส่ิงท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ เกิดข้ึนตามมาดว้ยเสมอ เคร่ืองมือท่ีใช ้ตีความสัญลกัษณ์น้ี คือท่ีเป็นสัญลกัษณ์ เกิดข้ึน
ตามมาดว้ยเสมอ เคร่ืองมือท่ีใช ้ตีความสัญลกัษณ์น้ี คือ ภาษา นัน่เอง และการส่ือสาร จะเป็นการ
ดาํเนินไปโดยมีเจตนา  

อริสโตเติล (Aristotle) ใหค้าํจาํกดัความของการส่ือสารในเชิงวาทศิลป์ (rhetoric) ไวว้่าการ
ส่ือสาร คือการแสวงหา "วิธีการในการโน้มน้าวใจทุกรูปแบบ" (Berlo, 1960 : 7) สาเหตุท่ี 
อริสโตเติลนิยามความหมายไวเ้ช่นน้ี เน่ืองจากอริสโตเติลเน้นการส่ือสารในเชิงวาทศิลป์ซ่ึงเน้น
แนวคิดเเละทกัษะในการโนม้นา้วใจผูฟั้ง 

เอด็เวิร์ด สะเพียร์ (Edward Sapir, 1933 : 79) นิยามความหมายของการส่ือสารไวว้่า “การ
ส่ือสาร คือการแปลความหมายดว้ยสญัชาตญาณต่อท่าทางท่ีแสดงออกเป็นสัญลกัษณ์โดยไม่รู้ตวัต่อ
ความคิด และพฤติกรรมเชิงวฒันธรรมของบุคคล" การแปลความหมายซ่ึงสะเพียร์อธิบายไวน้ั้นคือ
กิจกรรมหน่ึงในกระบวนการรับรู้ของมนุษยซ่ึ์งทาํใหม้นุษยเ์ขา้ใจความหมายของส่ิงต่างๆ รอบตวั 

วอเรน ดบัเบิลย ูวีเวอร์ (Warren W. Weaver, 1949: 95) อธิบายว่าการส่ือสารมีความหมาย
ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกกระบวนการท่ีทาํให้จิตใจของบุคคลหน่ึงอาจก่อให้เกิดผลต่อจิตใจ
ของอีกบุคคลหน่ึง การส่ือสารตามทรรศนะน้ีไมไดจ้าํกดัว่าการส่ือสารตอ้งเกิดข้ึนโดยใชก้ารเขียน
และการพูดเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงดนตรี ภาพ การแสดง การเตน้บลัเลย ์เละพฤติกรรมทุกอยา่ง
ของมนุษยอี์กดว้ย ความหมายซ่ึงวีเวอร์อธิบายไวน้ี้แสดงให้เห็นแนวคิดเร่ืองการส่ือสารโดยใชว้จั
นภาษาและอวจันภาษา 

เจอร์เกน รอยช ์และ เกรเกอร่ี เบทสัน (Jurgen Ruesch, & Gregory Bateson, 1951: 5-6) 
อธิบายว่า การส่ือสารไม่ไดห้มายความถึงการถ่ายทอดสารดว้ยภาษาพูด และภาษาเขียนท่ีชดัแจง้
และแสดงเจตนารมณ์อย่างเด่นชดัในการส่ือสารเท่านั้น แต่การส่ือสารยงัรวมไปถึงกระบวนการ
ทั้งหลายท่ีทาํใหบุ้คคลมีอิทธิพลต่อกนั คาํนิยามน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมและเหตุการณ์ทั้งหลายเป็น
การส่ือสารดว้ยเช่นกนั หากมีผูเ้ขา้ใจพฤติกรรมและเหตุการณ์เหล่านั้น แสดงว่าความเขา้ใจนั้นได้
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีบุคคลนั้นมีอยู ่และมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นดว้ย  
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คาร์ล ไอ โฮฟแลนด ์เออร์วิง แอด เจนีส และแฮรอลด ์เอช เคลลี (Carl I. Hovland,  Irvin L. 
Janis, & Harold H, Kelly, 1953 : 12) อธิบายวา่ การส่ือสารคือ กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง (ผูส่้งสาร) 
ส่งส่ิงเร้า (ซ่ึงโดยปกติไดแ้ก่ภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (ผูรั้บ
สาร) ความหมายของการส่ือสารตามทรรศนะน้ี มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางจิตวิทยาเร่ืองส่ิงเวา้และ
การตอบสนองซ่ึงเช่ือว่าเม่ือผูส่้งสารส่งสารใดก็ตามไปยงัผูรั้บสารก็จะทาํให้ผูรั้บสารเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดต้ามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ ซ่ึงขดัแยง้กบัลกัษณะธรรมชาติของมนุษย ์เพราะ
มนุษยไ์มไดรั้บสารดว้ยจิตใจท่ีว่างเปล่า แต่ภูมิหลงั ประสบการณ์ และกระบวนการเลือกสรรของ
มนุษย์จะเป็นตัวกรองให้เกิดการรับรู้และการแสดงปฏิสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมตามทรรศนะและ
ความรู้สึกของบุคคลนั้น 

คอลิน เชอร์รี (Colin Cherry, 1957: 219) การส่ือสาร คือการกระทาํซ่ึงเคร่ืองหมายอนัแรก
ไดแ้ก่ ส่ิงเร้าก่อใหเ้กิดเคร่ืองหมายอนัท่ีสองคือ ปฏิกิริยาตอบสนองซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูรั้บส่ิงเร้าแต่ละคน
วา่จะแสดงปฏิกิริยาตอมสนองอยา่งไร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะนิสัยซ่ึงส่งผลมาจากประสบการณ์การ
ส่ือสารในอดีต คาํนิยามน้ีแสดงใหเ้ห็นแนวคิดสาํคญัประการหน่ึงคือ ภูมิหลงัและประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการส่ือสารของคู่
ส่ือสาร 

ธีโอดอร์ เคลเวนเจอร์ เจอาร์ (Theodore Clevenger, JR. 1959 : 5) อธิบายว่าการส่ือสารเป็น
ช่ือท่ีใชเ้รียกกระบวนการในการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่หยุดน่ิงและมีชีวิตจิตใจร่วมกนั คาํนิยามน้ีแสดง
แนวคิดเร่ืองพลวตัรของการส่ือสาร และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่ือสารกบัอารมณ์
ความรู้สึกของคู่ส่ือสาร 

เบอร์นาร์ด เบเรลสัน และ แกร่ี เอ สตายเนอร์ (Bernard Barelson, & Gary A. Steiner, 
1964: 527) นิยามความหมายของ การส่ือสาว่า "เป็นพฤติกรรม หรือกระบวนการถ่ายทอดซอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ทกัษะ ฯฯ โดยการใชส้ัญลกัษณ์ ไดแ้ก่คาํพูด รูปภาพ ตวัเลข 
กราฟ ฯลฯ" ความหมายของการส่ือสารตามทรรศนะน้ีแสดงให้เห็นว่า "สาร" ในกระบวนการ
ส่ือสารนั้ นมีความหลากหลายไม่เพียงเฉพาะข้อมูลข่าวสารเท่านั้ น แต่ยงัรวมไปถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก ความรู้ความสามารถ ฯลฯ ซ่ึงผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือความหมายไปยงัผูรั้บสารของตน 

วิลเบอร์ แชรมม ์(Wilbur Schramm, 1974 : 13) นิยามความหมายของการส่ือสารไวว้า่ "การ
ส่ือสาร คือการมีความเขา้ใจร่วมกนัในสัญลกัษณ์ท่ีแสดงข่าวสาร" คาํนิยามน้ีแสดงให้เห็นแนวคิด
ของแชรมมซ่ึ์งเนน้ความเขา้ใจท่ีเกิดจากการมีประสบการณ์ร่วมกนัระหวา่งคู่ส่ือสาร 
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 ชาร์ล อี ออสกดู (Charles E. Osgood) อธิบายว่าการส่ือสารเกิดข้ึนเม่ือฝ่ายหน่ึงคือผูส่้งสาร
สร้างอิทธิพลเหนืออีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงได้แก่ผูรั้บสาร โดยใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงส่งผ่านส่ือท่ีเช่ือม
ระหวา่งสองฝ่าย (Schramm, 1974: 12) 

เมลวนิ เอล เดอเฟลอร์ และเอเวอเรต อี เดนนิส (Melvin L. DeFleur, & Everette E. Dennis, 
1981: 498) ให้คาํจาํกดัความของการส่ือสารว่า หมายถึง “ความสําเร็จของผูส่้งสารในการส่ง
ความหมายให้ผูรั้บสารเขา้ใจไดต้รงกบัผูส่้งสารตอ้งการ” คาํนิยาดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นถึงจุดเนน้
ของผูนิ้ยามในเร่ืองผลของการส่ือสารหรือสัมฤทธิผลในการส่ือสารซ่ึงเกิดจากการรับรู้ความหมาย
ร่วมกนัระหวา่งคู่ส่ือสาร 

จูเลีย ที วูด (Julia T. Wood, 2000: 15) การส่ือสาร หมายถึง "กระบวนการท่ีบุคคลมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัโดยใชแ้ละผา่นทางสญัลกัษณ์ต่างๆ เพื่อสร้างและแปลความหมายของสัญลกัษณ์นั้น 
โดยแต่ละองคป์ระกอบของกระบวนการจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งและสงผลซ่ึงกนัและกนั" คาํ
นิยามในทรรศนะของวูดนั้นให้เห็นแนวคิดท่ีว่าองค์ประกอบทุกองค์ประกอบในกระบวนการ
ส่ือสารนั้นต่างส่งผลซ่ึงกนัและกนั และยงัส่งผลต่อรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างคู่
ส่ือสารในกระบวนการส่ือสารดว้ย 

ลิตเติลจอห์น (Littlejohn, 1999) เสนอทรรศนะว่า ความพยายามในการนิยามความหมาย
ของการส่ือสารเพื่อใชร่้วมกนัเพียงความหมายเดียวนั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้และไม่เกิดประโยชน์
อะไรสําหรับการศึกษา ดงันั้นการศึกษาความหมายท่ีแต่ละบุคคลนิยามไวน้ั้นจึงเป็นประโยชน์
สาํหรับผูศึ้กษาในการเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการส่ือสารในมุมมองท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงช่วยใหม้องกระบวนการส่ือสารไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ความสําคญัของการส่ือสาร   
ในบรรดาความรู้และทกัษะทั้งหลายท่ีมนุษยพ์ยายามสั่งสม และสร้างข้ึนความรู้และทกัษะ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารถือว่าเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและมีความสาํคญัยิง่ต่อชีวิตมนุษย ์งานวิจยัหลายช้ิน
ไดร้ะบุว่า ในช่วงชีวิตหน่ึงของมนุษย ์เราใชเ้วลาประมาณ ร้อยละ 75 ไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การส่ือสาร (Tubbs  & Moss, 1994 : 4) ทั้งโดยท่ีเรารู้ตวัและไม่รู้ตวั ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ท่ีเป็นเช่นน้ี 
กเ็น่ืองจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ในดาํรงชีวิต และในการประกอบอาชีพ ท่ี
เราตอ้งทาํการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา ทาํให้การส่ือสารกลายเป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจาํวนั จน
บางคร้ังเรากไ็ม่ได ้"ตระหนกั" วา่เรากาํลงัทาํการส่ือสารอยู ่คาํกล่าววา่ "การส่ือสารเป็นหวัใจในการ
ดาํรงอยูข่องมนุษยช์าติ" (Melvin et al, 1993 : 6) เป็นส่ิงท่ียนืยนัถึงความสาํคญัของการส่ือสารได้
เป็นอย่างดี ความสามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นตัวกาํหนดและส่งผลให้การ
ดาํรงชีวิตของมนุษยเ์กิดประสิทธิผลสูงสุด (DeVito,2000: 2) ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถในการ
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ส่ือสารท่ีแตกต่างกันของมนุษย์จะเป็นตัวกาํหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการสร้าง
สัมพนัธภาพระหว่างกนั (DeFleur, Kearney, & Flax, 1992: 6) ดงันั้นการศึกษาถึงความสาํคญัของ
การส่ือสารในแง่มุมต่างๆ จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจและตระหนักถึงความจําเป็นในการศึกษา
กระบวนการส่ือสารไดอ้ย่างถ่องแทม้ากข้ึน หากเรายอ้นกลบัไปมองพฒันาการของมนุษยแ์ลว้ จะ
เห็นไดว้า่ความรุ่งเรืองในยคุต่าง ๆ ลว้นเป็นผลมาจากการพฒันาระบบการส่ือสารทั้งส้ิน 

หากพิจารณาจากในภาพรวมแลว้ จะเห็นว่าการส่ือสารมีความสําคญัในลกัษณะต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร (2558: 8-9) ไดอ้ธิบายใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการส่ือสารไว ้3 
ลกัษณะดงัน้ี 

1. การส่ือสารเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมมนุษย ์ปรากฏการณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญั
ของการส่ือสารเกิดข้ึนเม่ือ 4,000 ปีมาแลว้ เม่ือมนุษยโ์ครมนัยองไดพ้ฒันาคาํพูด และภาษาพูดใน
ลกัษณะของการเลียนแบบเสียงสัตวข้ึ์นมา การพฒันาดงักล่าวน้ีเองท่ีเป็นจุดแบ่งมนุษยแ์ละสัตว์
ทัว่ไปออกจากกัน และถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้อารยธรรมมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ฮวน เฮนริเกซ์ (Juan 
Henriquez) ผูอ้าํนวยการโครงการวิทยาศาสตร์ของคณะพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ผูเ้ขียน
หนงัสือท่ีโด่งดงั เร่ือง “เม่ืออนาคตไล่ล่าคุณ” (As the Future Catches You)  ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของการส่ือสารว่า “ส่ิงท่ีทาํให้มนุษยแ์ตกต่างจากสัตว ์คือ ความสามารถใน
อนัท่ีจะเขา้ใจแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม และส่ือสารแนวคิดเหล่านั้นถึงกนัได”้ (Henriquez, 2001: 6)  

2. การส่ือสารเช่ือมโยงบุคคลและสังคมเขา้ดว้ยกนั มนุษยไ์ดพ้ฒันารูปแบบการส่ือสารต่าง 
ๆ ข้ึนมา ดว้ยเหตุผลหลกัในการดาํรงชีวิต โดยเร่ิมใชส่ิ้งของท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (เช่น การใชค้วนั
ไฟ การตีกลอง เป็นตน้) เป็นสญัญาณและสญัลกัษณ์ในการส่ือสารระหว่างกนั ในขณะเดียวกนัก็ได้
พฒันารูปแบบของภาษาข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารภายในกลุ่มของตน ภาษาท่ีไดรั้บการ
พัฒนาข้ึนในช่วงน้ี มีรูปแบบท่ีชัดเจน และเป็นต้นแบบของการส่ือสารของมนุษย์ (human 
communication) ในปัจจุบนั 

การส่ือสารท่ีมีรูปแบบชดัเจนน้ีเองท่ีทาํให้มนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างสังคม เพื่อ
เช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั ลอ้คค ์(Locke) นกัปรัชญาชาวองักฤษ ไดก้ล่าวว่า "การใชภ้าษา 
เป็นเง่ือนไขสาํคญัในการสร้างสงัคมของมนุษย"์ (locke, 1975: 402) 

ต่อมา สังคมมนุษยมี์การพฒันาไปอย่างกวา้งขวาง การส่ือสารยิ่งทวีความสําคญัในการ
เช่ือมโยงสังคมเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีประชากรทัว่โลกสามารถจาํแนกออกได้
เป็นชาติพนัธ์ุต่าง ๆ มากมาย 

3. การส่ือสารเป็น เคร่ืองมือและกลไกในการดาํเนินชีวิต การส่ือสาร เป็น "เคร่ืองมือ" ท่ี
บุคคลใชใ้นการขบัเคล่ือนใหก้ารดาํเนินชีวิตประจาํวนัเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่เราต่ืนนอน
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ในตอนเชา้ เราตอ้งใช ้ภาษา เพื่อส่ือสารกบัสมาชิกในครอบครัว จากนั้นก็เร่ิมรับฟังข่าวสารท่ีมีการ
นาํเสนอผา่นทางส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ ซ่ึงเป็นช่องทางหลกัในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร และ
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดับประเทศ และระดบัโลกให้สมาชิกในสังคมได้รับรู้
ร่วมกนั อาจกล่าวไดว้่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชนน้ีเป็นเสมือนตวักลางท่ีเช่ือมโย
บุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หากปราศจากส่ือมวลชนแลว้ สมาชิกในสังคมท่ีอยู่กระจดักระจายกนั คง
ไม่สามารถเช่ือมโยงถึงกนัและกนัไดแ้น่นอน 

นอกจากขอ้มูลข่าวสารจะเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงบุคคลเขา้ดว้ยกนัแลว้ ขอ้มูลข่าวสารยงั
เป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนสังคม เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นได้ถูกนาํไปใช้ในการ
ดาํเนินงานในคา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไม่ว่าจะเป็นการนาํขอ้มูลสารท่ี
ไดม้าใชใ้นการตดัสินใจ หรือนาํขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นมาประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินชีวิตของบุคคล
ในสงัคม 

ในส่วนของการทาํงาน การส่ือสารยงัเขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัทั้งในการส่ือสารระดบั
กลุ่ม และการส่ือสารองคก์าร โดยเฉพาะในยคุโลกาภิวตัท่ีเคร่ืองมือทางการส่ือสารเอ้ือใหบุ้คคลจาก
ทุกมุมโลกสมารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา รูปแบบทางการส่ือสารท่ีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์
ดงักล่าวจึงมีความสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยิง่ 

ตวัอยา่งท่ียกมาขา้งตน้ เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นความสาํคญัของการส่ือสารในภาพรวม 
ซ่ึงนอกจากความสาํคญัในภาพรวมน้ีแลว้ เรายงัสามารถแจกแจงความสาํคญัของการส่ือสารไดอี้ก
มากมาย ตามบทบทหนา้ท่ี และวตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีผูส่้งสารไดก้าํหนดไวเ้ป็นกรณี ๆ ไป 

สุรัตน์ ตรีสุกล (2547: 14-19) ไดศึ้กษาความสาํคญัของการส่ือสาร พบว่า การส่ือสารมี
ความสาํคญัสาํหรับมนุษยแ์ละสงัคมในแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี 

1. ความสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนั  
1.1 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจ

ของมนุษย ์(Williams, 1989, Barker. & Gaut, 2001) มนุษยใ์ชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาปัจจยัส่ีในการดาํรงชีพและสนองความตอ้งการส่วนตน ตามแนวคิดความตอ้งการ 5 ขั้น
ของอบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) นอกจากนั้นมนุษยย์งัใชก้ารส่ือสารเป็นส่วนเช่ือมโยง
ตนเองกบัสงัคม และใชก้ารส่ือสารเพ่ือสนองความพึงพอใจของตน เช่น ใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างความบนัเทิงใหแ้ก่ตนและบุคคลอ่ืน เป็นตน้ 

1.2 การส่ือสารช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Wood, 2000) 
จอร์จ เฮอร์เบิร์ท มีด (George Herbert Mead, 1934) กล่าวว่า มนุษยพ์ูดหรือส่ือสารกนัเพื่อสร้าง
ความเป็นมนุษยใ์หแ้ก่ตน ในวยัเด็กมนุษยใ์ชก้ารส่ือสารกบับุคคลอ่ืนเพื่อเรียนรู้หรือรู้จกัตนเองดว้ย
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การเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลรอบตวั แลว้สั่งสมเป็นบุคลิกภาพของตน เม่ือโตข้ึนมนุษยก์็เร่ิม
เรียนรู้การใชส้ัญลกัษณ์ต่างๆ ในการส่ือสารดว้ยการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้
มนุษยส์ามารถขยายขอบเขตประสบการณ์ของตนออกไปกวา้งข้ึนตามลาํดบั พฤติกรรมดงักล่าว
เกิดข้ึนจากการส่ือสารนั่นเอง หากปราศจากกรส่ือสารแลว้มนุษยค์งไม่สามารถเรียนรู้ตนเองและ
โลกรอบตวัได ้

1.3 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างและธาํรงรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งกนั (Williams, 1989 ; Gamble, & Gamble, 1999 ; Verderber, 1999 ; DeVito,2000 ; Wood, 
2000) วตัถุประสงคส์าํคญัประการหน่ึงในการส่ือสารของมนุษยคื์อ การสร้างเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากมนุษยส่์วนใหญ่ตอ้งการความรักและเป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน นอกจากนั้น
ความพึงพอใจท่ีมนุษยไ์ดรั้บ และความสาํเร็จในอาชีพการงานลว้นแลว้แต่เกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั ดงันั้นมนุษยจึ์งใชก้ารส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสาํคญัเพื่อสนองวตัถุประสงคด์งักล่าวดว้ย
การใช้เวลาส่วนใหญ่ในการส่ือสารเพื่อเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน รวมทั้ งเพื่อเป็นรากฐานในการ
สร้างสรรคค์วามเขา้ใจท่ีดีใหเ้กิดข้ึนระหวา่งกนั 

1.4 การส่ือสารช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตใจและร่างกายของมนุษยใ์ห้ดีข้ึน จาก
ผลการวิจยัพบว่า การพบปะพดูคุยกบับุคคลอ่ืนช่วยใหค้นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึนส่วนคน
ท่ีไม่ชอบพบปะผูค้นมกัมีอาการเครียด มีแนวโนม้ป่วยเป็นโรคต่างๆ และเสียชีวิตเร็ว (Bolger, & 
Kelleher, 1993; Crowley, 1995) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจอห์น สจ๊วร์ท (John Stewart, 
1989) ซ่ึงพบว่าบุคคลท่ีชอบเก็บตวัและไม่ค่อยไดพ้บปะผูค้นมีแนวโนม้จะตายก่อนถึงวยัอนัควร
ส่วนชายซ่ึงหยา่ร้างมีอตัราการตายดว้ยโรคต่างๆ สูงกวา่ชายซ่ึงไม่ไดห้ยา่ร้าง ขอ้สรุปจากผลการวิจยั
ช้ีให้เห็นว่าสุขภาพจิตและสุภาพกายมีความสัมพนัธ์กบัระดบัปฏิสัมพนัธ์หรือการส่ือสารกบับุคคล
อ่ืน 

1.5 การส่ือสารคือทักษะสําคัญซ่ึงส่งผลต่อความสําเร็จในวิชาชีพของมนุษย ์
(Ruben, & Stewart, 1998; Tubbs, & Moss, 2000; Berko, Wolvin, & Wolvin, 2001) ทกัษะการ
ส่ือสารส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของมนุษย ์เน่ืองจากการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะ
เป็นตวักาํหนดวิธีการวางแผนการปฏิบติังาน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการทาํงาน ความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นให้บุคคลอ่ืนรับรู้และเขา้ใจ รวมทั้งความสามารถในการเขา้ใจความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัให้มนุษยป์ระสบความสําเร็จหรือความลม้เหลวในการ
ประกอบอาชีพอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ดังนั้ นการส่ือสารจึงเป็นหัวใจสําคัญประการหน่ึงของ
ความสาํเร็จในวิชาชีพของมนุษยน์ัน่เอง 
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2. ความสาํคญัต่อความเป็นสงัคม 
2.1 การส่ือสารเป็นพื้นฐานของสังคม เป็นท่ียอมรับกนัว่าภาษาพูดและภาษาเขียน 

คือจุดเร่ิมตนัของความคิดมนุษยแ์ละเป็นพื้นฐานในการดาํรงอยู่ร่วมกนัในสังคมมนุษยชาติ ในปี
ค.ศ. 1960 จอห์น ลอ็ก (John Locke) นกัปรัชญาชาวองักฤษแสดงทรรศนะไวว้่า โดยธรรมชาติแลว้
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมโดยกาํเนิด มนุษยใ์ช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานสําคญัในการดาํรงชีวิตอยู่
ร่วมกนั (Niditch, (Ed), 1975:402) ดงันั้นการส่ือสารจึงเป็นเสมือนปัจจยัในการหล่อหลอมความ
เป็นสังคม และยงัเป็นวิถีทางของมนุษยใ์นการสร้างสรรคค์วามคิดและจินตนาการของตนอีกดว้ย 
หากจะกล่าวว่าการส่ือสารและสังคมเปรียบเสมือนดา้นสองดา้นของเหรียญหน่ึงเหรียญซ่ึงแยกจาก
กนัไม่ได ้ก็คงเป็นคาํกล่าวท่ีไม่เกินจริงเพราะหากไม่มีการส่ือสารก็ไม่มีสังคมและหากไม่มีสังคมก็
คงไม่ตอ้งมีการส่ือสาร 

2.2 การส่ือสารเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นของสงัคม สงัคมจะดาํรงอยูอ่ยา่งสงบสุขไดน้ั้น 
ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ อาทิ สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกของสังคม การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกเพื่อเรียนรู้ รับรู้ และสนองตอบความตอ้งการของกนัและกนั รวมทั้งการสร้างความ
เขม้แขง็ให้เกิดข้ึนกบัสังคมของตน ปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้นเกิดข้ึนไดจ้ากการส่ือสารนัน่เองดงันั้น
การส่ือสารจึงเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นของสงัคมซ่ึงจะเอ้ือใหส้มาชิกของสงัคมและสงัคมดาํรงอยูไ่ด ้

2.3 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในกระบวนการสังคมประกิตหรือกระบวนการ
ขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) หากมนุษยซ่ึ์งมีภูมิหลงัและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ตอ้งมาอยู่
รวมกนัในสังคมและดาํเนินชีวิตตามท่ีตอ้งการ สังคมคงสับสนวุ่นวายและคงไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้
ดงันั้นเม่ือมนุษยเ์ขา้ไปเป็นสมาชิกของสังคมใดจึงตอ้งผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคมโดยการ
เรียนรู้จุดมุ่งหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติั ขอ้ห้าม ฯลฯ ซ่ึงเป็นกรอบของสังคม เป็นปัจจยัให้
สมาชิกของสงัคมดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขและส่งผลใหส้งัคมดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งเขม้แขง็กระบวนการ
ดงักล่าวนั้นจึงเป็นส่ิงจาํเป็นและเกิดข้ึนโดยอาศยักระบวนการส่ือสารเช่นกนั 

2.4 การส่ือสารคือเคร่ืองมือในการรายงานความเคล่ือนไหวของสังคมแลควบคุม
สงัคม ดว้ยเหตุท่ีสงัคมประกอบดว้ยส่วนยอ่ยหรือหน่วยยอ่ยต่างๆ มากมายซ่ึงเก่ียวพนักบัชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ดงันั้นการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวใดๆ ในสังคมจึงส่งผลกระทบต่อ
สมาชิกในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การส่ือสารจึงเช้ามามีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์
ทั้งหลายให้สมาชิกไดรั้บทราบเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จนส่งผลกระทบต่อความ
มัน่คงของสงัคม 

2.5 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและมรดกทางวฒันธรรม
ของสังคม เน่ืองจากการส่ือสารคือส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและไม่สามารถแยกออกจากกนัได้
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ดงันั้นการดาํรงชีวิตยู่ในสังคม กรเรียนรู้ กรปฏิบติั การถ่ายทอด รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาและ
มรดกทางวฒันธรรมจึงเกิดข้ึนโดยอาศยัการส่ือสาร (Smith, (Ed.), 1966 : 5 ; Jandt, 1999 : 22; 
Samovar, & Porter, 2000 : 21) 

2.6 การส่ือสารเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาสังคม นอกจากการส่ือสารจะ
เป็นสายใยเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของสังคมเขา้ไวด้ว้ยกนัแลว้ การส่ือสารยงัมีส่วนสําคญัในการ
พฒันาให้สังคมเขม้แข็งและก้าวหน้าโดยทาํหน้าท่ีในการเผยแพร่นวตักรรม (diffusion of 
innovation) ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ไปใน
ทิศทางท่ีเอ้ือต่อการพฒันา ดว้ยบทบาทท่ีสาํคญัเช่นน้ีจึงเกิดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิเทศศาสตร์
พฒันาการหรือการส่ือสารเพ่ือการพฒันาข้ึนในมหาวิทยาลยัทั้งในและนอกประเทศ 

ลกัษณะสําคญัของการส่ือสาร 
การส่ือสารมีส่วนสาํคญัอย่างยิ่งสําหรับมนุษย ์การส่ือสารช่วยขบัเคล่ือนให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ี

จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิต การส่ือสารจึงเปรียบเสมือนลมหายใจ และเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการ
ดาํรงอยู่ของมนุษย ์อีกทั้งเป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการท่ีสูงส่งเหนือสัตว์ประเภทอ่ืน การ
ส่ือสารของมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีสลบัซับซ้อนและเขา้ใจได้ยาก ดังนั้ นการศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติหรือลกัษณะสําคญัของการส่ือสารนั้นจะช่วยให้เกิดความรู้ความเขา้ใจกระบวนการ
ส่ือสารได้ชัดเจนยิ่งข้ึนจากคาํนิยามความหมายของการส่ือสารท่ียกมา และจากการศึกษาของ
นักวิชาการดา้นการส่ือสาร ไดส้ะทอ้นให้เห็นลกัษณะสําคญัของการส่ือสาร ไดส้ะทอ้นให้เห็น
ลกัษณะของการส่ือสาร สามารถสรุปลกัษณะสาํคญัของการส่ือสารของมนุษยไ์ด ้ดงัน้ี 

1. การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั (Dynamic process) มีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา (Berlo, 1960 : 24) โดยไม่มีท่ีส้ินสุด นัน่คือ มนุษยต์อ้งกระทาํ
การส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อยู่ตลอดเวลาขณะต่ืนและรู้สึกตวั โดยท่ีรูปแบบการส่ือสารต่าง ๆ 
เหล่านั้น จะถูกปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์แวดลอ้ม (ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร
,2558 : 7) ตวัอยา่งท่ีสามารถอธิบายว่าการส่ือสารมีลกัษณะไม่หยดุน่ิงท่ีเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั คือการ
ท่ีบุคคลหน่ึงพูดคุยกบัอีกบุคคลหน่ึงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะไม่จบการสนทนาพูดคุยกนัในเร่ือง
นั้นๆ เพียงอยา่งเดียว เช่น การเจรจาซ้ือขายรถยนต ์คนขายจะนดัผูซ้ื้อเพื่อมาดูรถยนต ์และเม่ือผูซ้ื้อ
มาพบผูข้าย ผูข้ายเม่ือพบเจอผูซ้ื้อก็จะมีการกล่าวสวสัดี ทกัทาย แนะนาํตวั และอาจจะอธิบายถึง
คุณสมบติัของรถยนตค์นันั้น ส่วนผูซ้ื้อจะมีปฏิสัมพนัธ์ตอบกลบัว่ารถคนัน้ีดีอยา่งไร ราคาเท่าไหร่ 
มีส่วนลดอีกหรือไม่ ฯลฯ จากตวัอยา่งท่ียกมาจะเห็นไดว้่า ตั้งแต่เร่ิมตน้การซ้ือขายรถยนตด์งักล่าว 
มีการพูดคุยระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายรถยนต์ หลายประเด็นตั้ งแต่เร่ิมต้นสวสัดีทักทาย อธิบาย
คุณสมบติัรถยนต ์การต่อรองราคาฯลฯ แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารนั้นมีลกัษณะท่ีไม่หยุดน่ิง ผูส่้ง
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สารและผูรั้บสารก็มกัจะผลดับทบาทกนัในการเป็นผูรั้บสารและส่งสาร เพื่อให้การส่ือสารดาํเนิน
ต่อไปได ้ถา้การส่ือสารนั้นหยุดน่ิงกระบวนการซ้ือขายรถยนต์ดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึน เหตุท่ีเป็น
เช่นนั้นกเ็พราะวา่การส่ือสารมีลกัษณะท่ีเป็นพลวตันัน่เอง  

2. การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีแต่ละองคป์ระกอบการส่ือสารมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในเวลา
เดียวกนัและต่อเน่ืองกนัไป (simultaneously and continuously transaction) และส่งผลซ่ึงกนัและกนั
ตลอดกระบวนการส่ือสาร การส่ือสารเป็นกระบวนการทาํงานเชิงระบบ (Systematic process) 
กระบวนการทาํงานของการส่ือสารประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และมี
อิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ทั้งองคป์ระกอบหลกั (ผูส่้งสาร สาร ช่องทางในการส่ือสาร ผูรั้บสาร) ท่ีจะ
ขาดเสียไม่ไดใ้นกระบวนการส่ือสาร เน่ืองจากถา้ขาดองคป์ระกอบใด องคป์ระกอบหน่ึงไป การ
ส่ือสารก็จะไม่สามารถเกิดข้ึนได ้และ องคป์ระกอบของการส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปฏิกิริยา
ป้อนกลบั สภาพแวดลอ้มทางการส่ือสาร บริบททางการส่ือสาร ฯลฯ ท่ีเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมให้
กระบวนการทาํงานของการส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้
เช่นกนั การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีแต่ละองคป์ระกอบการส่ือสารมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในเวลา
เดียวกนัและต่อเน่ืองกนัไป และส่งผลซ่ึงกนัและกนัตลอดกระบวนการส่ือสาร กล่าวคือคู่ส่ือสารจะ
ทาํหนา้ท่ีทั้งการเขา้รหสัและถอดรหัสในเวลาเดียวกนัและต่อเน่ืองกนั ซ่ึงส่งผลให้คู่ส่ือสารเกิดการ
เปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม และประสบการณ์ระหว่างกนัตลอดเวลา (Byers, 1997; 
Wood, 2000; Barker, & Gaut 2001; Berko, Wolvin, & Wolvin, 2001; Morreale, Spitzberg, & 
Barge, 2001) 

3. การส่ือสารเป็นพฤติกรรมท่ีมนุษยห์ลีกเล่ียงไม่ได ้(One cannot not communicate) 
(Gamble, & Gamble.1999, p 19) เพราะการส่ือสารเกิดข้ึนทุกสถานท่ีและทุกเวลาตลอดชีวิตมนุษย ์
มนุษยใ์ชก้ารส่ือสารเพ่ือดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสงัคมเพื่อสนองความตอ้งการและความพงึ
พอใจของตน การส่ือสารของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และแตกต่างจากสัตวป์ระเภท
อ่ืนอย่างเห็นไดช้ดั (Trenholm, & Jensen, 1991: 8) เน่ืองจากมนุษยส์ามารถสร้างรหัสหรือ
สัญลกัษณ์ (symbol) ท่ีใช้แทนความหมายของส่ิงต่างๆ รอบตวั สัญลกัษณ์ ในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการส่ือสาร ทั้งท่ีเป็นตวัแทนแสดง หรือสะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
ส่ิงต่าง ๆ และเพื่อเช่ือมโยงตนเองกบัผูอ่ื้นในสังคม สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารทั้งท่ีเป็นภาษาพูด 
และภาษาเขียน ท่ีเรียกวา่ วจันภาษา และไม่ใช่ภาษาพดู และภาษาเขียน หรือท่ีเรียกวา่ อวจันภาษา 

4. การส่ือสารเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจิตใจและการแสดงออกของคู่ส่ือสาร
กล่าวคือ อารมณ์ความรู้สึกของคู่ส่ือสารจะส่งผลต่อการเขา้รหสัและถอดรหสั รวมทั้งการแสดงออก



31 
 

 

ของคู่ส่ือสาร เช่น หากฝ่ายหน่ึงอารมณ์ไม่ดี คาํพดูท่ีใชแ้ละสีหนา้ท่ีแสดงออก สามารถส่ือใหอี้กฝ่าย
หน่ึงรับรู้อารมณ์ความรู้สึกดงักล่าวได ้

5. ในการส่ือสารตอ้งมีการแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ขอ้มูล ข่าวสาร
ความคิด ฯลฯ ซ่ึงรวมเรียกว่า สาร เพื่อเช่ือมโยงให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั นัน่หมายความว่าการ
ส่ือสารท่ีสมบูรณ์ ตอ้งมีส่วนท่ีเป็นสัญลกัษณ์ และความหมาย หากปราศจากซ่ึงสัญลกัษณ์ และ
ความหมายแลว้ ก็คงไม่สามารถเรียกไดว้่าเป็นการส่ือสาร เพราะในการส่ือสารของมนุษยใ์นแต่ละ
คร้ังนั้ น มนุษย์จะทาํการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร มนุษยต์อ้งสร้างรหัสสาร โดยการนาํสัญลกัษณ์ต่างๆ พร้อมทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็น
สารท่ีสามารถส่ือความหมายใหคู่้ส่ือสารรับรู้ 

6. ในการส่ือสารคู่ส่ือสารตอ้งอาศยัรหัสหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ เพื่อแทนความหมาย ท่ี
ตอ้งการส่ือสารในรูปของวจันภาษา อวจันภาษา หรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ซ่ึงสามารถส่ือความหมาย
ระหว่างกนัได ้เช่น คลิปวิดีโอ เร่ืองแนวทางการป้องกนัตวัเองจากโรคติดต่อโควิด 19 (COVID 19) 
ซ่ึงในคลิปวิดีโอจะมีเสียงวิทยากรท่ีพูดให้ความรู้ และยงัมีภาษาเขียนท่ีบอกว่าวิทยากรคือใคร 
หน่วยงานใดสนับสนุน ฯลฯ มีการนําข้อมูลสถิติท่ีเป็นภาพกราฟิกฯลฯ มาประกอบเพื่อส่ือ
ความหมายใหคู่้ส่ือสารมีเขา้ใจเน้ือหมากยิง่ข้ึน  

7. การส่ือสารเกิดข้ึนทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได ้(Andersen, 1991: 309-325; 
Trenholm, 2001: 19-21) 

โดยปกติมนุษยม์กัคิดว่าการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนจะเกิดข้ึนจากความตั้งใจท่ีจะส่ือสารและ
สามารถส่ือสารกบับุคคลอ่ืนดว้ยวตัถุประสงคต่์างๆ ตามท่ีตนตอ้งการได ้รวมทั้งสามารถหยุดการ
ส่ือสารได ้แต่ท่ีจริงแลว้บ่อยคร้ังท่ีมนุษยส่ื์อสารโดยไม่เจตนาจะส่ือสาร เช่น บางคร้ังเรานัง่เฉยๆ 
และคิดวา่การท่ีเรานัง่เฉยนั้นคือการหยดุการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เราไม่ไดต้ั้งใจจะส่ือความหมายใด
แก่ผูอ่ื้น แต่บุคคลรอบขา้งอาจแปลความหมายไดว้่าเรากาํลงัมีความทุกข์ กาํลงันั่งคิด และอ่ืนๆ 
ตามแต่จะแปลความหมาย กรณีดงักล่าวนั้นถือวา่การส่ือสารเกิดข้ึนแลว้  

แต่อย่างไรก็ตามยงัมีนักวิชาการส่ือสารอีกหลายท่านเห็นว่าการส่ือสารตอ้งเกิดข้ึนดว้ย
เจตนาท่ีจะส่ือสารเท่านั้น เช่น มิลเลอร์ (Miller, 1967: 88-98) และมอทเลย ์(Motley, 1991: 326-
339) ซ่ึงระบุชดัในคาํนิยามความหมายของการส่ือสารว่าตอ้งเกิดข้ึนดว้ยเจตนาเท่านั้น นอกจากนั้น 
คลีเวนเจอร์ (Clevenger, 1991: 340-353) แสดงทรรศนะในเร่ืองน้ีว่า เห็นดว้ยกบัแนวคิดของมอท
เลยท่ี์ว่าการส่ือสารตอ้งเกิดจากเจตนา แนวคิดน้ียงัตรงกบัความเห็นของภสัวลี นิติเกษตรสุนทร 
(2558:7) ท่ีอธิบายว่าการส่ือสารเป็นการกระทาํท่ีเกิดจากความตั้งใจ (intent) และมีจุดมุ่งหมาย 
(purposive) ในการก่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ความตั้งใจของผูส่้งสารในการดาํเนินการส่ือสาร 
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และจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดการส่ือสารท่ีแทจ้ริง ความตั้งใจและ
จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร มกัเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนควบคู่กนัไปในกระบวนการส่ือสาร โดยทัว่ไปแลว้ 
การส่ือสารมกัเกิดจากความตั้งใจและจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ ความตั้งใจและจุดมุ่งหมายใน
การบอกกล่าว (informing) ความตั้งใจและจุดมุ่งหมายในการโนม้นา้วใจ (persuading) และความ
ตั้งใจและจุดมุ่งหมายในการเขา้สงัคม (socializing)  

แต่ประเด็นท่ีว่าการส่ือสารเกิดไดโ้ดยไม่เจตนานั้นเป็นเร่ืองท่ีตดัสินยากเน่ืองจากยงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีชดัเจนในประเดน็ดงักล่าว จึงยงัคงถือว่าการส่ือสารเกิดข้ึนไดท้ั้งท่ีเจตนาและไม่เจตนา (สุ
รัตน์ ตรีสุกล 2548:38-39) ซ่ึง ปราณี กุลละวณิชย ์และคณะ (2540:4-5) ก็สนบัสนุนประเด็นน้ีโดย
กล่าวว่า เราทราบว่าการท่ีจะเกิดการส่ือสารนั้นตอ้งมีผูส่้งสารและผูรั้บสาร เราอาจจะถามคาํถามได้
ว่า ในการส่งสารนั้นจาํเป็นหรือไม่ท่ีผูส่้งสารจะตอ้งเจาะจงผูรั้บสาร เพื่อท่ีจะให้มีการส่ือสารข้ึน 
กล่าวอีกอย่างหน่ึงคือ ถา้จะให้มีการส่ือสารผูส่้งสารตอ้งเจาะจงผูรั้บสารเพ่ือให้เกิดการรับสารข้ึน
หรือไม่ ตวัอยา่ง ของนกตวัผูท่ี้ร้องเพลงเก้ียว ซ่ึงเร่ิมร้องเพลงโดยไม่เจาะจงนกตวัเมียตวัใดเป็นรับ
สาร ก็แสดงใหเ้ห็นว่า การส่ือสารเกิดไดถึ้งแมว้่าผูรั้บสารจะไม่มีการเจาะจง ตราบใดท่ีมีผูรั้บสารก็
ถือว่าเกิดการส่ือสารข้ึน ตรงกนัขา้มแมว้่าผูส่้งสารจะเจาะจงตวัผูรั้บสาร แต่ถา้สารท่ีเขาส่งออกไป
ผูรั้บสารรับไม่ได ้ก็ถือว่าไม่มีผูรั้บสาร และดงันั้นจึงไม่มีการส่ือสารเกิดข้ึน ตวัอยา่ง เช่น ผูช้ายคน
หน่ึงตอ้งการไปสวนจตุจกัร แค่เกิดหลงทางและเขาพูดไดแ้ค่ภาษาจีนเท่านั้น เขาจึงพยายามส่งสาร
ขอความช่วยเหลือโดยพดูภาษาจีนกบัคนไทยท่ีพดูไดแ้ต่ภาษาไทย ซ่ึงผา่นไปมาหลายคน ผลปรากฏ
ว่าผูพู้ดภาษาไทยเดินหนีบา้ง สั่นหัวบา้ง พูดว่า "ฟังไม่รู้เร่ือง” บา้ง ผูช้ายจีนคนนั้นจึงไม่สามารถ
ส่ือสารขอความช่วยเหลือได ้ตวัอย่างน้ีแสดงให้เห็นว่าแมจ้ะมีผูส่้งสาร และแมผู้ส่้งสารจะเจาะจง
บุคคลใดใหเ้ป็นผูรั้บสารกต็าม การส่ือสารกย็งัอาจไม่สมัฤทธิผล คือไม่มีการส่ือสารเกิดข้ึนได ้ 

ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้่า การส่ือสารจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีผูรั้บสารและผูส่้งสาร ตราบใดท่ี
มีผูรั้บสาร โดยท่ีผูส่้งสารจะเจาะจงส่งสารให้เขาหรือไม่ การส่ือสารก็จะเกิดข้ึน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ เราอาจมีความรู้สึกว่าการส่ือสารจะเกิดข้ึนได ้เม่ือผูส่้งสารมีเจตนาส่งสารเท่านั้น ตวัอย่าง
ต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่คาํกล่าวน้ีไม่เป็นความจริง ผูห้ญิงคนหน่ึงรูปร่างหนา้ตาตีเดินผา่นหนา้ผูช้าย
คนหน่ึงไปอย่างไม่สนใจ แต่ชายคนนั้นรู้สึกว่าหญิงคนนั้นเดินยัว่ยวนเขา กรณีน้ีมีการส่ือสาร
เกิดข้ึนโดยผูส่้งสารไม่มีเจตนาส่งสารเลยแมแ้ต่นอ้ย นอกจากน้ียงัมี ตวัอยา่งอ่ืนก็คือคาํพดูซ่ึงเรามกั
ไดย้นิเสมอๆ เช่น "ฉนัพดูกจ็ริง แต่ฉนัไม่ไดห้มายความอยา่งท่ีเธอคิด เธอคิดเอาเองทั้งนั้น" หรือ "ก็
เธอลุกข้ึนยนืฉนักเ็ลยคิดวา่เธอจะกลบั" คาํพดูทั้งสองคาํพดู ท่ียกมาน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า มีการส่งสารท่ี
ผูส่้งสารไม่มีเจตนาจะส่งเกิดข้ึนแลว้ 
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8. การส่ือสารตั้ งอยู่บนหลักการของความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ส่ือสาร  การส่ือสาร 
(Communication) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคาํว่า Communis ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Communicate ซ่ึงแปลตามตวัอกัษรว่า Make Common หมายถึง ทาํให้มีสภาพร่วมกนั ซ่ึงเป็น
ความหมายท่ีตรงกบัธรรมชาติของการส่ือสาร คือ การทาํใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั ตรงกนั กล่าวคือ 
มนุษยมี์การส่ือสารซ่ึงกนัและกนัก็เพื่อเขา้ใจให้ตรงกนันั้นเอง ดงันั้นการการส่ือสาร คือ การสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัซ่ึงเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ของคู่ส่ือสารนั่นเอง การส่ือสารเป็นส่ิงเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัของบุคคลให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว  ้ความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ส่ือสาร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นยิ่งสําหรับกิจกรรมและการ
ดาํเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีหากความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ส่ือสารดีมีความชดัเจน ก็จะส่งผลให้
เกิดการความเขา้ใจท่ีตรงกนั เกิดความพึงพอใจ และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัส่งผลให้คู่ส่ือสารร่วมมือ
และปฏิบติัตนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
(Schramm & Robert, 1974: Fisher, 1987; Verderber, 1999) ผูส่ื้อสารคือบุคคลท่ีเขา้ไปสู่
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน หากไม่มีการส่ือสารมนุษยก์็ไม่สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน
ได ้ในแต่ละวนัมนุษยมี์ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูล ความรู้สึกนึกคิด และ
สร้างความหมายของสารร่วมกนั โดยใชค้วามสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ และในขณะเดียวกนัมนุษย์
ใชก้ารส่ือสารเพื่อช่วยเสริมสร้างและธาํรงรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัใหค้งอยูต่่อไป (Gamble, 
& Gamble, 1999 : 5) ดว้ยเหตุท่ีการส่ือสารเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างคู่
ส่ือสาร ดงันั้นระดบัของความสัมพนัธ์ระหว่างกนัจึงข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการส่ือสารของคู่
ส่ือสาร (Berko, Wolvin, & Wolvin, 2001)  

9. การส่ือสารเป็นกระบวนการซ่ึงมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา
(Tubbs, & Moss, 2000) ทั้งน้ีเน่ืองจากองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารจะมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกนัอย่างต่อเน่ืองและส่งผลต่อกนัตลอดเวลา (DeVito, 2000) เม่ือกระบวนการส่ือสาร
ดาํเนินไปคู่ส่ือสารจะเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกนั และเกิดการเปล่ียนแปลง
ในดา้นความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ ฯลฯ อย่างต่อเน่ือง (Wood, 2001: 9) การส่ือสารเป็น
กระบวนการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กันโดยใช้และผ่านทางสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างและแปล
ความหมายของสญัลกัษณ์ นั้น โดยแต่ละองคป์ระกอบของกระบวนการจะมีความสมัพนัธ์ เก่ียวขอ้ง
กนัและส่งผลซ่ึงกนัและกนั” การส่ือสารในทรรศนะของวดูเนน้ใหเ้ห็นแนวคิดท่ีว่าองคป์ระกอบทุก
องค์ประกอบในกระบวนการส่ือสารนั้นต่างส่งผลซ่ึงกันและกัน และยงัส่งผลต่อรูปแบบของ
ปฏิสมัพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งคู่ส่ือสารในกระบวนการส่ือสารดว้ย 
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10. การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองทางความคิดตอ้งอาศยั
สติปัญญา อารมณ์ และประสบการณ์ ซ่ึงรวมเรียกว่าขอ้มูลภายใน (internal information) เขา้มา
เก่ียวขอ้ง (Byers, 1997: 12) ขอ้มูลภายในน้ี หมายรวมถึงส่ิงต่างๆ ในอดีตท่ีตนเองพบเจอ ทั้งท่ีเป็น
สถานการณ์ เหตุการณ์ ฯล กล่าวคือในขณะเขา้รหสัและถอดรหัสนั้น ขอ้มูลภายในจะส่งผลต่อการ
ใชร้หัสหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการส่ือสารและการแปลความหมายของสารท่ีไดรั้บเช่นกนั 
ขอ้มูลภายในบุคคลเป็นส่วนสําคญัในการเขา้รหัส ถอดรหัสและใช้สัญลกัษณ์ต่างๆ เพื่อใช้ส่ือ
ความหมายร่วมกนั ขอ้มูลภายในของบุคคลจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือบุคคลนั้นตอ้งเปิดกวา้งรับรู้ขอ้มูล 
ข่าวสาร สนใจท่ีจะคน้หาขอ้มูล ขอ้มูลภายท่ีถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ในการส่ือสารนั้นอาจกล่าวไดว้่า
เป็นทกัษะท่ีดีในการส่ือสาร ทกัษะท่ีดีในการส่ือสารจะช่วยสร้างบรรยากาศการส่ือสารท่ีเป็นกนัเอง 
ทาํให้คู่ส่ือสารมีทศันคติท่ีดีต่อกนั ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยึดถือว่าทุกความคิดมีคุณค่า ก็จะทาํให้
การสนทนามีประโยชน์ และเกิดการพฒันาสมัพนัธ์ภาพระหวา่งกนัต่อไป 

11. การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัปริบท (context) ของการส่ือสาร เพื่อช่วยให้
เกิดความเขา้ใจความหมายของสารไดช้ดัเจนข้ึน (Verderber, 1999; Lewis, & Slade, 2000) 

บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารส่ือสารสัมฤทธ์ิผล (วิภาพร 
มาพบสุข,2540:232) การรับรู้ของบุคคลอาจมีความแตกต่างกนั และไม่ตรงกบัความเป็นจริงเสมอ
ไป ข้ึนอยูก่บัการตีความ อนัเป็นผลมาจาก ความรู้ความเขา้ใจ หรือความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ใน
อดีต ระดบัสติปัญญา การสังเกตพิจารณา ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม การคาดหวงั สภาวะจิตใจของ
บุคคล ตลอดจนชนิดของส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระตุน้อวยัวะสัมผสัในขณะนั้น ในส่วนของของการรับรู้ท่ี
ส่งผลต่อการส่ือสาร นั้น เม่ือผูส่ื้อสารรู้วา่การรับรู้ของบุคคลมีความแตกต่างกนัตามท่ีอธิบายขา้งตน้ 
เพื่อให้การส่ือสารบรรลุตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส่ื้อสาร บริบททางการส่ือสารก็จะเป็นส่วนท่ี
ช่วยเกิดความเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการส่ือไปถึงคู่ส่ือสาร เช่น ผูรั้บสารไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวเร่ืองราวท่ีผูส่้งสารบอกเล่าออกไป การเนน้ย ํ้าบอกเร่ืองราวนั้นบ่อยๆ ดว้ย
นํ้ าเสียงซ่ึงสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกของกนัและกนัไดน้ั้น  และอาจใชส่ื้อ (ส่ิงเร้า) ประกอบ
เพื่อทาํให้เร่ืองราวน่าสนใจคู่ส่ือสารเกิดการรับรู้มากยิ่งข้ึน จะช่วยให้คู่ส่ือสารรับรู้ความหมายของ
สารไดดี้ยิง่ข้ึน 

12. การส่ือสารเป็นกระบวนการยอ้นกลบัไม่ไดแ้ละทาํซํ้ าเหมือนเดิมไม่ได ้(DeVito, 2000) 
กิจกรรมบางอยา่งทาํยอ้นกลบัไปมาได ้เช่น การทาํนํ้ าให้เป็นนํ้ าแขง็ และทาํนํ้ าแขง็ให้เป็นนํ้ า แต่มี
กิจกรรมหลายกิจกรรมท่ีทาํยอ้นกลบัไม่ได ้เช่น นาํองุ่นมาทาํไวน์ได ้แต่ไม่สามารถทาํไวน์ใหก้ลบั
เป็นองุ่น การส่ือสารก็เป็นพฤติกรรมหน่ึงท่ียอ้นกลบัไม่ได ้เม่ือผูรั้บสารรับสารท่ีส่งมา ถอดรหัส
และแปลความหมายของสารแลว้ ผูส่้งสารไม่สามารถนาํสารหรือความหมายของสารกลบัคืนจาก
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ผูรั้บสาร และไม่สามารถทาํให้ผูรั้บสารรู้สึกประหน่ึงว่ายงัไม่ไดรั้บสารนั้นได ้ การส่ือสารเป็น
กระบวนการยอ้นกลบัไม่ไดแ้ละทาํซํ้ าเหมือนเดิมไม่ได ้ในท่ีน้ีหมายถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีผูรั้บ
สารไดรั้บจากสารท่ีผูส่้งสารส่งมา ถา้ผูรั้บสารเกิดอาการเสียใจ ดีใจ โมโห ฯลฯ แลว้ ผูส่้งสารไม่
สามารถบอกกบัผูรั้บสารวา่ ใหลื้มส่ิงต่างๆ เหล่านั้นไปเสีย นึกเสียวา่อารมณ์และความรู้สึกของผูรั้บ
สาร ไม่เคยเกิดข้ึน จึงเป็นส่ิงเป็นไปไม่ได ้ยอ้นกลบัเหมือนไม่เคยเกิดข้ึนไม่ได ้ 

ส่วนท่ีว่าการส่ือสารทาํซํ้ าเหมือนเดิมไม่ไดน้ั้น เน่ืองจากความจริงท่ีว่าการส่ือสารเป็นส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา เม่ือเวลาผา่นไปคู่ส่ือสารจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ขอบเขตประสบการณ์ของตน การเขา้รหัสและถอดรหัสในสถานการณ์การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันนั้ นเป็นผลจากประสบการณ์ในอดีตและความคาดหมายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
ประสบการณ์ในอดีตและความคาดหมายในอนาคตจะส่งผลต่อการรับรู้ และการแปลความหมาย
สารของมนุษย ์(Byers, 1997: 12) ตวัอยา่งเช่น การบอกรักคร้ังแรกระหว่างชายและหญิงคู่หน่ึง กบั
การบอกรักคร้ังท่ี 100 จะไม่เหมือนเดิม เม่ือเวลาผ่านไปอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนักเ็ปล่ียนไป จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ความหมายของคาํวา่ "รัก" เปล่ียนแปลงไปดว้ย 

13 .  การ ส่ือสาร เ กิด ข้ึนด้วยวัต ถุประสงค์ต่ างๆ  ทั้ ง ท่ี ระ ลึกได้และระลึกไม่ได ้
(Kellerman,1992; DeVito, 2000; Barker & Gaut, 2001) สอดคลอ้งกบัเบอร์โล ท่ีสรุปว่า มนุษย์
ส่ือสารกนัดว้ยวตัถุประสงคใ์นการสร้างอิทธิพลหรือตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลท่ีเราส่ือสาร
ด้วย เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีตอ้งการ แต่บ่อยคร้ังท่ีมนุษยส่ื์อสารโดยไม่ได้ระลึกถึง
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของตนเลย (Berlo, 1960) 

จากลกัษณะสาํคญัของการส่ือสารท่ีนาํเสนอไวข้า้งตน้นั้น จะช่วยใหผู้ศึ้กษามีพื้นฐานความ
เขา้ใจ และมองการส่ือสารดว้ยจุดเร่ิมตน้เดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษาหลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎีนิเทศศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

บทบาทหน้าทีข่องการส่ือสาร 
 คาํว่า "บทบาทหน้าท่ี” หมายถึง "ภารกิจ พนัธกิจ หรือ งานท่ีจะตอ้งทาํ หรืองานท่ีผกูพนั
ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีควรจะทาํโดยธรรมชาติ จารีตประเพณี จริยธรรม และส่ิงท่ีจะตอ้งกระทาํตาม
ภาระท่ีกาํหนดไว ้(สมควร กวียะ, 2540 อา้งถึงใน ณรงค ์สมพงษ,์ 2543 : 31)  

ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร (2558:10-12) กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่าหากวิเคราะห์ตามคาํนิยาม
ขา้งตน้แลว้ เราอาจแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสารไดเ้ป็น บทบาทหนา้ท่ีซ่ึงเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
และบทบาทหนา้ท่ีซ่ึงถูกกาํหนดโดยสังคม บทบาทหนา้ท่ีทั้ง 2 ลกัษณะน้ีผสมกลมกลืนจนยากท่ีจะ
แยกออกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย ์
และในขณะเดียวกนัก็เป็นกิจกรรมเชิงสังคมดว้ยเช่นกนั ในท่ีน้ี ภสัลี นิติเกษตรสุนทร ไดอ้ธิบายถึง
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บทบทหนา้ท่ีของการส่ือสารแต่เฉพาะในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติท่ีเราตอ้งเผชิญ
ในชีวิตประจาํวนัของเราซ่ึงเป็นบทบทหนา้ท่ีในระดบัปัจเจกบุคคลเท่านั้น เน่ืองจากบทบาทหนา้ท่ี
ของการส่ือสารท่ีเป็นกิจกรรมเชิงสังคมของมนุษย ์มกัจะเป็นการวิเคราะห์การส่ือสารในระดบัภาค
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั "การส่ือสารมวลชน" โดยเฉพาะ ซ่ึงผูส้นใจจะสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวบทบาท
หนา้ท่ีเชิงสงัคมของการส่ือสารไดใ้นการส่ือสารมวลชน 

บทบาทหน้าทีข่องการส่ือสารในระดับปัจเจกบุคคล 
บทบทหนา้ท่ีของการส่ือสารในระดบัปัจเจกบุคคล เป็นบทบทหนา้ท่ีในการสนองตอบต่อ

ความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของบุคคล ซ่ึงสมารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ 
1. การสนองตอบต่อความตอ้งการทางกายภาพ (physical need) ความตอ้งการทางกายภาพ 

เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของร่างกายท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ความตอ้งการปัจจยั
ส่ีท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและการตอบสนองต่อความตอ้งการทางสรีระ บุคคลโดยทัว่ไปจะใช้
เวลาเพ่ือแสวงหาส่ิงเหล่าน้ีผา่นทาง “การส่ือสาร” ในรูปแบบต่าง ๆ 

นอกจากน้ี งานวิจยัในช่วงหลงัยงัแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการส่ือสารท่ีมีต่อ "สุขภาพ
กาย" (Physical health) ของบุคคลอยา่งชดัเจน เช่น คนท่ีขาดการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นโดยส้ินเชิงมี
แนวโนม้ท่ีจะเสียชีวิตไดเ้ร็วกว่าผูท่ี้มีการติดต่อส่ือสารในระดบัปกติถึง 23 เท่า ในภาวะท่ีร่างกายมี
ความสมบูรณ์เท่าเทียมกนั และผูท่ี้แยกตวัจากสังคม (social isolation) มีภาวะเส่ียงต่อการเป็นโรค
เก่ียวกบัหวัใจ (coronary disease) มากกวา่คนทัว่ไปอยา่งมีนยัสาํคญั (Adler and Rodman, 1994: 11) 

2. การสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นการสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ตนอง (identity needs) ใน
เชิงสังคมวิทยา “อตัลกัษณ์” หมายถึง ภาพลกัษณ์ท่ีบุคคลสร้างให้กบัตนเอง ผา่นทางการรับรู้ท่ีเกิด
จากปฏิกิริยาของคนอ่ืน ๆ แบ่งเป็น อัตลักษณ์ทางคุณลักษณะ (เช่น สวย เก่งดี ขยนั ฯลฯ) และ อัต
ลกัษณ์ทีบ่่งช้ีถึงสถานภาพและบทบาททางสังคม (เช่น ผูห้ญิง ผูช้าย อาจารย ์โจร ฯลฯ) มนุษยเ์ราทุก
คนจาํเป็นตอ้งมีอตัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีไดม้าจากการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นใน 2 ลกัษณะ
ต่อไปน้ี 

. บุคคลรับรู้วา่ตนเองเป็นใครตามคาํนิยามท่ีผูอ่ื้นใหแ้ก่ตน  
- บุคคลรับรู้วา่ตนเองเป็นคนอยา่งไรตามวิถีทางท่ีผูอ่ื้นมีปฏิสมัพนัธ์กบัตน 
การสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่ตนอง เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต แต่การรับรู้ท่ีฝังแน่น

ท่ีก่อใหเ้กิดอตัลกัษณ์ท่ีแทจ้ริง ไดแ้ก่ อตัลกัษณ์ท่ีเกิดในวยัเด็ก มีการศึกษาทางสังคมวิทยาช้ินสาํคญั
ท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร และการสร้างอตัลกัษณ์ ไดแ้สดงใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัว่า
เด็กท่ีเติบโตข้ึนมาในห้องมืดโดยลาํพงัปราศจากการติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เน่ืองจากการถูก
กกัขงัเป็นเวลานานถึง 12 ปี ไม่สามารถพูด และรับรู้ไดว้่าตนเองเป็นใคร จนกระทัง่ไดน้าํเธอเขา้สู่
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สังคมมนุษย ์และใหเ้รียนรู้กระบวนการส่ือสาร จึงทาํใหเ้ด็กผูน้ั้น สามารถกลบัมาดาํเนินชีวิตอยูใ่น
สังคมไดอี้กคร้ัง (Curtiss, 1993) นอกจากน้ี ยงัมีงานทางวิชาการอีกหลายช้ินไดช้ี้ให้เห็นว่า ความ
สมารถในการใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการสร้างอตัตลกัษณ์ ท่ีทาํให้บุคคลดาํรงชีวิตอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมัน่คง และเป็นท่ียอมรับในสังคม (Billot et al, 1982; Hall, 1976 อา้งใน Mun-Sun 
Kim, 2002) 

แต่อยา่งไรก็ตามการรับรู้ทางสังคมว่าตนเองเป็นใคร และการรับรู้ว่าตนเองเป็นคนอยา่งไร
เป็นกระบวนการรับรู้ รู้จกัและทาํความเขา้ใจตนเองจากบุคคลอ่ืน และสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั ท่ี
จะเป็นคนบอกกล่าวลกัษณะของตวัเราว่าเป็นคนอย่างไร อย่างไรก็ตามการรับรู้ตนเองผ่านสังคม
ของบุคคลก็มีขอ้ควรคาํนึงท่ีตอ้งตระหนกัท่ีมกัจะเกิดข้ึนเสมอๆ คือ ความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 
จนทาํใหก้ารรับรู้ของบุคคลนั้นไม่ตรงกบัความเป็นจริงในสังคมเสมอไป เน่ืองจากในกระบวนการ
รับรู้ของคนเรามีปัจจยัหลายประการอนันาํมาสู่การรับรู้ท่ีคลาดเคล่ือน อาทิ การเกิดแฮโร่เอฟเฟค 
การเกิดฮอร์นเอฟเฟค การเกิดลกัษณะร่วมหรือภาพในความคิด การเกิดความประทบัใจแรกพบ 
และ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูรั้บรู้ท่ีมีความแตกต่างกัน การรับรู้ทางสังคมท่ี
คลาดเคล่ือน นาํไปสู่การตดัสินใจท่ีผดิพลาด และส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของบุคคลได ้ดงันั้นการมี
สติรู้เท่าทนัการรับรู้ ทางสังคมท่ีผิดพลาดจึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการดาํเนินชีวิตในสังคม (ดวงกมล 
ทองอยู,่ 2559:143-145) 

ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร, (2558) การส่ือสารสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นสังคมใน
ระดบัพื้นฐาน 3 ระดบั ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงกบับุคคลอ่ืนในสังคม การทาํให้ตนเองเป็นท่ียอมรับใน
สงัคม และ การทาํใหต้นเองรู้สึกมีส่วนร่วมในสังคม เน่ืองจากการเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้นทาํใหเ้ราไม่เกิด
ความรู้สึกโดดเด่ียว และก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นส่วนหน่ึงของ "กลุ่มสังคม" ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
สงัคมในระดบั หรือรูปแบบใดกต็าม 

เราสามารถเปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสารกบัทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของ
มาสโลว ์ (Maslow's hierarchy of needs) ท่ีเสนอโดยอบัราฮมั มาสโลว ์ (A. H. Maslow, 1941:396-
370)  ในรายงานเร่ือง "A Theory of Human Motivation”  ท่ีกล่าวว่า โดยทัว่ไปแลว้ บุคคลจะมี
ความตอ้งการใน 5 ลาํดบั ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการทางกายภาพ (physiological needs) หมายถึง ความ
ตอ้งการพื้นฐานของร่างกายในการดาํรงชีวิต 2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (safety needs) 
หมายถึง ความตอ้งการความปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 3) ความตอ้งการความรักและ
เป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (love and belonging needs) หมายถึง ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพกบั
ผูอ่ื้นโดยไดรั้บความรู้สึกในเชิงบวกเป็นการตอบสอง 4) ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนองมีค่าและ
เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น (esteem needs) หมายถึง ความตอ้งการใหต้นเองเป็นท่ียอมรับ และผูอ่ื้นได้
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เห็นคุณค่าในการกระทาํของตน และ 5) ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแทจ้ริง (self-
actualization needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะเกิดต่อเน่ืองมาจากลาํดบัชั้นความตอ้งการในขั้นตน้ ๆ 
เพื่อพฒันาชีวิตใหส้มบูรณ์ โดยใชก้ระบวนการพฒันาตนเองอยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพของตน 

การเปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสาร และทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาส
โลว ์สามารถแสดงไดต้ามตารางขา้งล่างน้ี 

ตารางท่ีเปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสารและทฤษฎีลาํดบัชั้นความตอ้งการของ
มาสโลว ์  

 
ลาํดับขั้นความต้องการ บทบทหน้าทีข่องการส่ือสาร 

1. ความตอ้งการทางกายภาพ -การสนองตอบต่อความตอ้งการทางกายภาพ 
2. ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 
 

-การสนองตอบต่อความตอ้งการทางกายภาพ 
-การสนองตอบต่อความต้องการด้านการ
สร้างอตัลกัษณ์ 

3. ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของ
หมู่คณะ 
 

-การสนองตอบต่อความต้องการด้านการ
สร้างอตัลกัษณ์ 
-การสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นสงัคม 

4. ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็น
ท่ียอมรับของผูอ่ื้น 

 
 

-การสนองตอบต่อความต้องการด้านการ
สร้างอตัลกัษณ์ 
-การสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นสงัคม 
-การสนองตอบต่อความตอ้งการดา้นอาชีพ 

5. ความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนองตามสภาพท่ี
แทจ้ริง 
 

* การพฒันาตนเองอยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพของ
ตน 
 

 
เน่ืองจากบทบาทหน้าท่ีของการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม จึงสามารถเปรียบเทียบกบั

ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวไ์ดใ้นลาํดบั 1-4 ซ่ึงเป็นลาํดบัขั้นความตอ้งการท่ีสามารถ
สนองตอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมได ้ตรงขา้มกบัลาํดบัขั้นความตอ้งการในลาํดบัท่ี 5 ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการท่ีไดรั้บการสนองตอบไดย้ากมาก แบบอยา่งของการสนองตอบต่อความตอ้งการในขั้นน้ี* 
คือ การปฏิบติัของมหาตมะ คานธี ท่ีมีการดาํเนินชีวิตอยา่งสนัโดษ และช่วยเหลือสังคมอยา่งแทจ้ริง 
(วิภาพร มาพบสุข, 2540: 280) 
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วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
 วตัถุประสงค์ของการส่ือสารเป็นตัวกาํหนดทิศทางของการส่ือสารว่าจะดาํเนินไปใน
ลกัษณะใด เพื่อให้ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การส่ือสารทุกประเภททั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเบ้ืองตน้เสมอ 
แต่เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและเสมือนจะเกิดข้ึนได้เองตาม
ธรรมชาติ  เราจึงมกัไม่ตระหนัก เรากระทาํการส่ือสารโดยไม่มีวตัถุประสงค ์แมแ้ต่การส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนในช่วงแรกของชีวิต เช่น การร้องไห้ของทารก ก็เป็นการส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบอก
กล่าวส่ิงใดส่ิงหน่ึงแก่มารดา หรือคนรอบขา้งดว้ยเช่นกนั (ภสัวลี เกษตรนิติสุนทร, 2558:13) 

การส่ือสารคือหัวใจในการดาํรงอยู่ของมนุษย ์เป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั และยงัเป็นสายใยเช่ือมโยงอารยธรรมของมนุษยชาติ การศึกษาถึงวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน
ของการส่ือสารของมนุษยจ์ะช่วยให้มนุษยส์ามารถใช้การส่ือสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ
ตนเองและสงัคมโดยรวม (สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547:40) 

วตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ไดพ้ฒันามาจากแนวคิดของวิล
เบอร์ ชแรมม ์(Wilbur Schramm. 1974) ผูซ่ึ้งไดช่ื้อว่าเป็นบิดาแห่งการส่ือสารท่านหน่ึง จาํแนก
ออกเป็นวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารและวตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร ดงัต่อไปน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วตัถุประสงค์ของผู้รับสาร 

1. เพื่อบอกกล่าว (to inform) 
2. เพื่อใหค้วามรู้ (to educate) 
3. เพื่อโนม้นา้วใจ (to persuade) 
4. เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน (to please) 

1. เพื่อเขา้ใจ (to understand) 
2. เพื่อเรียนรู้ (to learn) 
3. เพื่อตดัสินใจ (to decide) 
4. เพื่อแสวงหาความเพลิดเพลิน (to enjoy) 

 
ต่อมา วตัถุประสงค ์“เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน” และ “เพื่อเพลิดเพลิน” ไดป้รับเปล่ียนเป็น 

“เพื่อสร้างความบนัเทิง” (to entertain)   และ “เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ” (to relax) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะของการส่ือสารท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของผูส่้งสาร และผูรั้บสาร สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1. วตัถุประสงคเ์พื่อบอกกล่าว/เพื่อเขา้ใจ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล กรบอกล่าว เป็น

วตัถุประสงค ์เบ้ืองตน้ของมนุษยใ์นการส่ือสารความตอ้งการของตนใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ นอกจากน้ี ใน
การส่ือสารประเภทอ่ืน ๆ วตัถุประสงค ์เพื่อบอกกล่าว ยงัหมายรวมถึง การส่ง และเผยแพร่เร่ืองราว 
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หรือขอ้มูลข่าวสาร ของหน่วยงาน/องคก์าร ให้ผูรั้บสารไดท้ราบ เน่ืองจากผูรั้บสารเองก็ตอ้งการ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

2. วตัถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้/เพื่อเรียนรู้ เป็นวตัถุประสงคท่ี์ลึกซ้ึงกว่าการบอกกล่าว ใน
การส่ือสาร ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรู้ และเพื่อเรียนรู้น้ี ผูส่้งสารและผูรั้บสารมกัมีวตัถุประสงค์
เฉพาะอยูแ่ลว้ว่าตอ้งการให้ความรู้ และเรียนรู้ในเร่ืองใด ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ 

3. วตัถุประสงคเ์พื่อโนม้นา้วใจ/เพื่อตดัสินใจ เป็นวตัถุประสงคท่ี์ผูส่้งสารใชข้อ้มูลท่ีมีใน
การโนม้นา้วใหผู้รั้บสารเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามในการปรับเปล่ียนทศันคติ หรือการปฏิบติั ในขณะ
ท่ีผูรั้บสารก็ตอ้งการไดข้อ้มูลเพื่อใชต้ดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การโนม้นา้วใจ และเพื่อตดัสินใจน้ี พบมากในการส่ือสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ และการโฆษณา 

4 วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเพลิดเพลิน/เพื่อแสวงหาความเพลิดเพลิน เป็นวตัถุประสงคท่ี์
ผูส่้งสารตอ้งการสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบัผูรั้บสาร ส่วนผูรั้บสารเองก็ตอ้งการไดรั้บความ
พึงพอใจจากการส่ือสาร 

หากพิจารณาสถานการณ์การส่ือสารในชีวิตประจาํวนัทัว่ไป จะพบวา่ผูส่้งสารและผูรั้บสาร
อาจมีวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารมากกวา่หน่ึงอยา่งได ้เช่น ในการแสดงทอลค์โชวข์องนกัพดูช่ือดงั 
นอกจากจะเป็นการให้ความบนัเทิงแลว้ยงัแฝงสาระความรู้ไวด้ว้ย ในโฆษณาของบริษทัประกนั
ชีวิตบริษทัหน่ึง นอกเหนือจากจะแสดงให้เห็นถึงขอ้ดีในการทาํประกนัชีวิตแลว้ยงัพยายามโน้ม
นา้วใจใหผู้ช้มตดัสินใจทาํประกนัชีวิตกบับริษทัของตนดว้ย เป็นตน้ 

แมว้า่วตัถุประสงคข์องการส่ือสารจะเป็นเร่ืองท่ีสามารถอธิบายใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดง่้าย แต่ก็มี
ประเดน็สาํคญัท่ีควรคาํนึงถึง ดงัต่อไปน้ี 

1) ในการส่ือสารแต่ละคร้ัง ผูส่้งสารและผูรั้บสารไม่จาํเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่ง
หน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว เช่น ในขณะท่ีเรากาํลงัพดูคุยกบัเพื่อน เราอาจตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีได้
ไปเจอมาให้เพื่อนฟัง โดยตอ้งการให้เพื่อนรู้สึกสนุกสนานไปกบัเราดว้ย หรือ การปราศรัยหาเสียง
ของพรรคการเมือง อาจเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์ั้ง 4 ขอ้ คือ บอกล่าวนโยบายพรรค ใหค้วามรู้ดา้น
การเมืองแก่ผูฟั้ง โน้มน้าวผูฟั้งให้เลือกพรรคตนเอง และสร้างความสนุกสนานดว้ยลีลาการพูดท่ี
ชวนใหติ้ดตาม เป็นตน้ 

2) วตัถุประสงคข์องผูรั้บสารไม่จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัผูส่้งสารเสมอไป ในหลาย ๆ กรณี 
ผูรั้บสารอาจเขา้ร่วมการส่ือสารดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ไม่มีความสอดคลอ้งโดยส้ินเชิงกบัวตัถุประสงค์
ของผูส่้งสาร เช่น ในการรณรงค์เร่ืองการป้องกันยาเสพติดผ่านลิเก ซ่ึงเป็นส่ือพื้นบา้นท่ีเขา้ถึง
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ชาวบา้นไดเ้ป็นจาํนวนมาก ผูส่้งสารมีวตัถุประสงคห์ลกัในการใชส่ื้อพื้นบา้นเพ่ือการโนม้นา้วใจ 
แต่ผูรั้บสารกลบัมารับส่ือเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นตน้ 

3) วตัถุประสงค์ของผูส่้งสาร และผูรั้บสาร อาจก่อให้เกิดผลสืบเน่ืองทางการส่ือสาร ท่ี
เรียกวา่ "หนา้ท่ีชดัแจง้" (Manifest function) และ "หนา้ท่ีซ่อนเร้น" (latent function) 

"หนา้ท่ีชดัแจง้" และ "หนา้ท่ีซ่อนเร้น" มาจากทฤษฎีหนา้ท่ีทางสังคม (Social Functional 
Theory) ของโรเบิร์ต เค เมอร์ตนั (Robert K. Moton,1949) ท่ีอธิบายว่า ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํ
การส่ือสาร ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นตอนตน้เสมอไป ผลท่ีเกิดข้ึนเป็นไป
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวเ้รียกว่า "หนา้ท่ีชดัแจง้" และผลท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้แต่
เป็นผลพลอยได้ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมาย เรียกว่า "หน้าท่ีช่อนเร้น" ตัวอย่างเช่น การท่ี
ส่ือมวลชนเสนอข่าวเก่ียวกบัภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อชาวบา้นในพื้นท่ี เพื่อ
ตอ้งการแจง้ข่าวสารใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ แต่กลบัทาํใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกร่วม และ
ก่อใหเ้กิดความช่วยเหลือในลกัษณะต่าง ๆ ตามมา 

4 วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร และผูรั้บสารอาจใหเ้กิด บทบาทหนา้ท่ีลม้เหลว" (dysfunction) 
ได ้"บทบาทหนา้ท่ีลม้เหลว” หมายถึง บทบาทท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดใ้นการส่ือสารทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นในระดบับุคคล องคก์ร หรือสังคม สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดบทบาทท่ีลม้เหลว มาจากการท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งออกไป ก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
และบทบาทหนา้ท่ีลม้เหลวน้ีอาจเกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจของผูส่้งสารก็ได ้เช่น การเสนอ
ข่าวเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจทางส่ือมวลชนท่ีมุ่งหวงัใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจสถานการณ์และมีการเตรียม
รับอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตก จนไม่กลา้ออกไปจบัจ่ายใช้สอย เป็น
บทบาทหนา้ท่ีลม้เหลวท่ีเกิดจากความไม่ตั้งใจของผูส่้งสาร หรือ การนาํทกัษะในการโนม้นา้วใจไป
ใชห้ลอกลวงประชาชนใหห้ลงเช่ือในบริการ หรือสินคา้ของตน จดัว่าเป็นบทบาทหนา้ท่ีลม้เหลวท่ี
เกิดจากความตั้งใจของผูส่้งสาร เป็นตน้ 

ในทรรศนะของเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo, 1960 : 11-12) มนุษยส่ื์อสารกบับุคคล
อ่ืนดว้ยวตัถุประสงคใ์นการสร้างอิทธิพล หรือตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพล (influence to affect with intent) 
เหนือบุคคลนั้น เพื่อให้เกิดการตอบสนอง รวมทั้งให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติและ
พฤติกรรม เบอร์โลยงัช้ีใหเ้ห็นถึงความจริงท่ีปฏิเสธไม่ไดว้่าบางคร้ังมนุษยส่ื์อสารดว้ยวตัถุประสงค์
ท่ีชัดเจน แต่บ่อยคร้ังมนุษยก์็ส่ือสารโดยไม่ได้ระลึกถึงวตัถุประสงค์ในการส่ือสารในทาํนอง
เดียวกนับางคร้ังมนุษยพ์ยายามเรียนรู้วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของคู่ส่ือสาร แต่บ่อยคร้ังท่ีมนุษย์
ส่ือสารโดยไม่ได้พยายามจะเรียนรู้วตัถุประสงค์ของคู่ส่ือสารเลย อย่างไรก็ตามการศึกษาถึง
วัตถุประสงค์ในการส่ือสารของมนุษย์ก็ย ังคงเป็นส่ิงท่ีจําเป็น  เพราะการเรียนรู้และเข้าใจ
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วตัถุประสงค์ในการส่ือสารของตนเองจะช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือนาํไปสู่การ
บรรลุจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร ส่วนการเรียนรู้และเขา้ใจวตัถุประสงคข์องคู่ส่ือสารนั้น จะช่วยให้
มนุษยส์ามารถกาํหนดท่าท่ีในการแสดงปฏิสมัพนัธ์กบัคู่ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เบอร์โล (Berlo, 1960 : 1420) แสดงทรรศนะไวว้่า การศึกษาวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร
ของมนุษยน์ั้นควรพิจารณาใน 2 มิติ ไดแ้ก่ 

1. วัตถุประสงค์ "โดยใคร" (The "Who" of Purpose) การพิจารณาวตัถุประสงคใ์นการ
ส่ือสารตามมิติน้ี มุ่งศึกษาวตัถุประสงคข์องคู่ส่ือสารว่าผูส่้งสารและผูรั้บสารมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
มีความตอ้งการอะไรในการส่ือสารถา้ความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายสอดคลอ้งกนัก็ถือว่าการส่ือสาร
นั้นบรรลุผลในระดบัหน่ึงหากวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัและไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการ
ของกนัและกนัได ้กถื็อวา่เกิดความลม้เหลวในการส่ือสาร 

นอกจากนั้นเบอร์โล (Berlo, 1960:15) ยงัให้ขอ้สังเกตว่าในขณะท่ีผูส่้งสารส่ือสารดว้ย
วตัถุประสงคบ์างอยา่งไปยงัผูรั้บสารเป้าหมาย (intended receiver) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร
สอดคลอ้งกบัผูส่้งสารนั้นถือว่าการส่ือสารประสบผลสําเร็จ และคู่ส่ือสารนั้นสามารถสนองตอบ
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารได ้แต่ตอ้งไม่ลืมว่าในขณะส่ือสารนั้น อาจมีบุคคลซ่ึงไม่ใช่ผูรั้บสาร
เป้าหมาย (non-intended receiver) เผอิญไดรั้บสารนั้นโดยไม่เจตนา ซ่ึงเท่ากบัว่าผูส่้งสารไดส้ร้าง
อิทธิผลโดยไม่เจตนาต่อผู ้รับสารเหล่านั้ นด้วย ดังนั้ นจึงควรระลึกไว้เสมอว่า การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารไดท้ั้ง ในแง่ของการตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร และการ
กาํหนดขอบเขตของผลสาํเร็จ ผลกระทบ และอิทธิพลท่ีมีต่อผูรั้บสารและสังคมในภาพรวม 

2. วัตถุประสงค์ "อย่างไร" (The "How" Purpose) นอกเหนือจากการพิจารณา
วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในมิติของผูส่้งสารและผูรั้บสารแลว้ เบอร์โล (Berlo, 1960 : 17) ยงั
เสนอมิติในการการพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ในการส่ือสารโดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ส่ือสารวา่เกิดข้ึน "อยา่งไร" หรือก่อใหเ้กิดผลโดยตรงหรือโดยออ้ม ดงัน้ี 

2.1 วตัถุประสงคท่ี์เกิดผลทนัที (Consummator Purpose) หมายถึง วตัถุประสงค์
ของการส่ือสารนั้นเกิดผลต่อคู่ส่ือสารโดยตรง ทาํให้ผูส่้งสารสามารถสร้างอิทธิพลเหนือผูรั้บสาร
ทนัที และผูรั้บสารก็จะไดรั้บอิทธิพล และผลจากการส่ือสารทนัทีเช่นกนั ลกัษณะการเกิดผลเช่นน้ี 
แชรมม ์(Schramm, 1949 : 259-269) เรียกว่าการเกิดความพึงพอใจแบบทนัทีทนัใด (immediate 
reward) เช่น ภาพยนตร์ท่ีมุ่งให้ความบนัเทิงแก่ผูช้ม เม่ือผูช้มชมภาพยนตร์ก็จะไดรั้บความบนัเทิง
และรู้สึกเพลิดเพลินทนัที 

2.2 วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ (Instrumental Purpose) หมายถึง วตัถุประสงค์
ซ่ึงผูส่้งสารไม่ได้หวงัจะให้เกิดผลข้ึนแก่ตนและผูรั้บสารโดยตรงและทนัทีทนัใด แต่ผูส่้งสาร
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มุ่งหวงัว่าผูรั้บสารจะนาํข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไปเป็นจุดเร่ิมตน้ หรือเป็นเคร่ืองมือทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม หรือนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจหรือใชใ้นการ
แกปั้ญหาต่างๆ ต่อไป ดงันั้นวตัถุประสงคป์ระเภทน้ีจึงส่งผลต่อผูส่้งสารและผูรั้บสารไดช้า้และเป็น
ผลทางออ้มแชรมม์เรียกลกัษณะการเกิดผลประเภทน้ีว่า การเกิดความพึงพอใจแบบช้า(delayed 
reward) (Schramm, 1949, : 259-269) 

ปรมะ สตะเวทิน (2540 : 34) แสดงทรรศนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์"อยา่งไร" ไวว้่า
วตัถุประสงคป์ระเภทน้ีอาจก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งตรงกนัระหว่างวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร
และผูรั้บสารกไ็ด ้เน่ืองจากผูรั้บส่งสารอาจมีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหเ้ป็นเคร่ืองมือไปสู่การกระทาํ
อยา่งอ่ืน แต่ผูรั้บสารมีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใชท้นัที หรือการส่ือสารนั้นก่อใหเ้กิดผลทนัทีต่อผูรั้บ
สารเลยก็ได ้ตวัอยา่งเช่น หน่วยงานหน่ึงพยายามรณรงคใ์หป้ระชาชนประหยดัพลงังานโดยจดัทาํส
ปอท (spot) แนวตลกออกเผยแพร่ทางโทรทศัน์เพื่อให้ผูช้มไดต้ระหนักถึงความจาํเป็นในการ
ประหยดัพลงังานและนาํไปปฏิบติั แต่ผูรั้บสารกลบัไดค้วามบนัเทิงจากนกัแสดงในสปอท ในขณะ
ท่ีรับชม แทนท่ีจะนาํเน้ือหาสาระไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน  

นอกจากทรรศนะของเบอร์โลแลว้ โดยสรุปแลว้มนุษยส่ื์อสารกนัดว้ยวตัถุประสงคต่์างๆ 
ดงัน้ี 

1. เพื่อบอกกล่าวหรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารใหผู้อ่ื้นทราบ (To Inform) 
2. เพื่อศึกษาหรือเรียนรู้ตนเอง บุคคลอ่ืน และโลกภายนอก (To Learn) 
3. เพื่อสร้างอิทธิพลหรือเพื่อใหเ้กิดผลอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อตนเอง บุคคลอ่ืน และ

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (To Influence) 
4. เพื่อสร้างสรรคแ์ละรักษาสมัพนัธภาพระหวา่งกนั (To Relate and Maintain) 
5. เพื่อสร้างความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ (To Entertain) 
6. เพื่อช่วยเหลือเก้ือกลูกนั (To Help) 
7. เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันา (To Develop) 

2. การแบ่งประเภทโดยใช้ภาษาเป็นเกณฑ์ 
การจาํแนกประเภทของการส่ือสารโดยใชภ้าษาท่ีใชใ้นการส่ือสารเป็นเกณฑ์นั้นเป็นการ

จาํแนกประเภทของการส่ือสารโดยคาํนึงถึงสัญลกัษณ์ (symbol) หรือหสั (code) ท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นหลกั ดงันั้นจึงแบ่งประเภทของการส่ือสารได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

2.1 การส่ือสารโดยใช้วัจนภาษา (Verbal Communication) หมายถึง การส่ือสาร
ซ่ึงผูส่้งสารใชภ้าษาพูด และ/หรือ ภาษาเขียนเป็นสัญลกัษณ์หรือรหัสแทนความหมายท่ีตอ้งการ
ส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร 
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2.2 การส่ือสารโดยใช้อวัจนภาษา (Nonverbal Communication) หมายถึงการ
ส่ือสารซ่ึงผูส่้งสารใช้สัญลักษณ์ หรือรหัสประเภทอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ภาษาพูด หรือภาษาเขียนแทน
ความหมายท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร สญัลกัษณ์หรือรหสัซ่ึงถือเป็นอวจันภาษา ไดแ้ก่ 

2.2.1 ภาษาท่าทางหรือการเคล่ือนไหวทางกาย (Kinesics: Behavior or 
Body Movement) เช่น ท่าทาง การเคล่ือนไหวของร่างกาย การแสดงสีหน้า การมอง หรือการ
เคล่ือนไหวทางสายตา เป็นตน้ 

 2.2.2 ปริภาษา (Paralanguage) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนควบคู่หรือพร้อมกบั
ภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น ระดบัเสียง ความดงั ความเร็ว และนํ้ าเสียงในภาษาพูด การเวน้วรรค
ตอนและขนาดตวัอกัษรในภาษาเขียน ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยให้ผูรั้บสารเขา้ใจความหมายของสารได้
ชดัเจนข้ึน 

2.2.3 การแสดงออกหรือการแสดงตน (Self-Presentation) ไดแ้ก่ การแต่ง
กาย การทรงตวั หรืออิริยาบถของร่างกาย การสมัผสั การใหค้วามสาํคญัเร่ืองเวลา เป็นตน้ 

2.2.4 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแ้ก่ ระยะห่าง
ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ความสว่าง อุณหภูมิ สี กล่ิน ฯลฯ ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการรับรู้ และ
การแปลความหมายของสาร 
 สรุป การส่ือสารมีบทบาทสําคญัอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย
มนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากการส่ือสารในการเสริมสร้างบุคลิกภาคของตน การเรียนรู้โลกภายนอก 
และการเรียนรู้ตนเอง ทั้งน้ีเพราะการส่ือสารมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นท่ีพึงประสงค ์การศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใน
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จึงนาํ
แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ือให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
เกิดการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัเป็นผลจากอิทธิพลและวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
  
แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารสุขภาพ (Health Communication Theory) 

เน่ืองดว้ยกระแสความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีทั้งทางดา้นสารสนเทศ และทางดา้น
การแพทยน์ั้นเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทาํให้มีขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน
มาก ซ่ึงในปัจจุบนัการส่ือสารนั้นถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการป้องกนั การดูแล การรักษา การแสดงถึงความห่วงใยในประเด็นสําคญั ๆ ทางสุขภาพต่อ
สาธารณชนโดยใช้ส่ือมวลชนและส่ือประกอบอ่ืน ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แพร่กระจาย แต่ทั้งน้ีการส่ือสารเพ่ือสุขภาพนั้นไม่ไดพ้ดูถึงแค่การป่วย-ไม่ป่วยเท่านั้น ยงัรวมไปถึง
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ความสมบูรณ์ของชีวิตทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของผูป่้วย แต่เน่ืองดว้ยความรู้ 
ความเขา้ใจของทั้งแพทยแ์ละผูป่้วยนั้นอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกนั จึงทาํให้เกิดอุปสรรคในการ
ส่ือสาร ดงันั้นการส่ือสารท่ีดีต่อกนัระหว่างทุกฝ่าย ทั้งแพทย ์ผูป่้วยและญาติ ถือเป็นหัวใจสําคญั
และจาํเป็นท่ีทาํใหเ้กิดความเขา้ใจกนั ทั้งในการรักษาและการยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน 

ความเป็นมาของการส่ือสารเพ่ือสุขภาพ (Health Communication) เร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมี
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร (Communication) กบัสุขภาพ (Health) เน่ืองจากการ
ยอมรับว่าการส่ือสารไดก้ลายเป็นศาสตร์ เคร่ืองมือ และเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในโลกยุคปัจจุบนัท่ี
มนุษยมี์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ และฝึกทกัษะดา้นการส่ือสาร เพื่อใหต้นเองสามารถกา้วทนักบั
ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
มนุษยทุ์กระดบั ทุกสังคม และดา้นสุขภาพก็ถือว่าเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีการส่ือสารไดถู้กนาํไปใชใ้น
กระบวนการซ่อมแซมสุขภาพ ซ่ึงเป็นการรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ ในยคุแรก ๆ ต่อมาเม่ือเกิดการ
ปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทยประมาณช่วงปี 2540 เป็นตน้มา มุมมองดา้นสุขภาพไดเ้ปล่ียนไปเป็น 
“สร้าง” นาํ “ซ่อม” คือการเสริมสร้างการมีสุขภาพดี (Good Health) ไม่ใช่รอใหเ้สียสุขภาพ (Ill 
Health) แลว้จึงซ่อม (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข.2541 : 13) อนัเป็นการสร้างจิตสาํนึกดา้น
สุขภาพแนวใหม่ในวงการสาธารณสุขและประชาชน การส่ือสารสุขภาพ เป็นวิธีการท่ีมุ่งปรับปรุง
สุขภาพทั้งในระดบัตวับุคคล และประชากรทั้งประเทศ โดยมีการผสมผสานวฒันธรรมใหม่ ๆ โดย
ส่ือสารมวลชนและส่ือประสม ทั้งในแง่บวกและในแง่ลบท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ งานวิจยัต่าง ๆ แสดงให้
เห็นทฤษฎีแรงขบัเคล่ือนของส่ือในรายการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ท่ีสามารถบรรจุเร่ืองสุขภาพเพื่อ
เป็นวาระประชาชน (Public Agenda) เน้ือหาการส่งเสริมสุขภาพ (Reinforce, Health Message) การ
กระตุน้การแสวงหาขอ้มูลของประชาชน และขอ้เทจ็จริงบางประการในการนาํมาสร้างวิถีสุขภาพท่ี
ดี การส่ือสารสุขภาพจึงประกอบไปด้วยศาสตร์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สาระบันเทิง 
(Edutainment or Enter - education) วารสารสุขภาพ (Health Journalism) การส่ือสารระหว่างบุคคล 
(Intrapersonal Communication) การช้ีนาํดา้นส่ือ (Media Advocacy) การส่ือสารในองคก์ร 
(Organization Communication) การส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) การส่ือสารเพ่ือ
สังคม (Social Communication) และการตลาดทางสังคม (Social Marketing) ท่ีสามารถนาํเสนอ
ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างส่ือประสมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถช่วยในการให้ขอ้มูลดา้นสุขภาพไดเ้ป็นอย่างดี ในการเขา้ถึงขอ้มูลสุขภาพท่ีมี
มากข้ึนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ทั้งในระดบับุคคลและในระดบัสงัคม 
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ความหมายของการส่ือสารสุขภาพ  
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้าํนิยามของการส่ือสารสุขภาพ ดงัน้ี 

วาสนา จนัทร์สว่าง (2550) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพว่า “การส่ือสารสุขภาพ 
คือ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพผ่านส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และ
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ สนใจ ตระหนกัและมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในเร่ืองของการส่ือสาร
สุขภาพนั้น ไดมี้การดาํเนินงานในสาธารณสุขของประเทศมาตลอด ตั้งแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบนัใน
ช่ือของการดาํเนินงานสุขศึกษา ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารสุขภาพนัน่เอง” 

สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ (The nation Cancer Institute. อา้งถึงใน มลินี สมภาพเจริญ. 2551) 
ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการส่ือสารสุขภาพไวว้่า “การส่ือสารสุขภาพหรือการส่ือสารสาธารณสุข 
(Health Communication) หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มระดบัความรู้ และความตระหนกัใน
ปัญหาสุขภาพ แนวทางการแกปั้ญหาสุขภาพ และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความเช่ือ ทศันคตด ซ่ึงจะ
เปล่ียนบรรทดัฐานทางสังคม ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งทนัทีทนัใด มีทกัษะในการ
อธิบายบอกต่อถึงเร่ืองการดูแลสุขภาพ ใหร่้วมมือกบันโยบายสุขภาพ และตอ้งการเขา้รับการบริการ
ทางดา้นสุขภาพ” 

แผนงานวิจยัและพฒันาระบบส่ือสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
(อา้งถึงใน พนา ทองมีอาคม และเพญ็พกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ. 2552) ไดก้ล่าววา่ “การส่ือสารสุขภาพ 
หมายถึง การดําเนินงานเพื่อการส่ือสารสองทางระหว่างผูรั้บและผูส่้งสาร ท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารดา้นสุขภาพไดง่้ายและทัว่ถึง มีการจดัองคค์วามรู้แบบมี
ส่วนร่วมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหมู่ประชาชน” 

ปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กิจ (อา้งถึงใน พนา ทองมีอาคม และเพ็ญพกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ. 
2552) ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารสุขภาพว่า “การส่ือสารสุขภาพ หมายถึงการแลกเปล่ียน
ส่ือสารระหวา่งกนัท่ีเช่ือมัน่วา่คนเราเป็นไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร พร้อมท่ีจะรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น และยนิดีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได”้ 

จากคาํนิยามขา้งตน้พอจะสรุป “การส่ือสารสุขภาพ” ไดว้่า เป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
เสริมสร้างสุขภาพ อนันาํไปสู่สุขภาพท่ีดีใหก้บัตวัเอง 

การส่ือสารสุขภาพจะประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเช่ือมประสานซ่ึงกนัและกนัเพื่อ
ตอบสนองต่อการมีสุขภาวะท่ีดีในกลุ่มเป้าหมายในระดบัแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นในระดับ
สังคม ระดบักลุ่ม หรือระดบัปัจเจกบุคคล ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพดงักล่าวมกัจะ
ประกอบไปดว้ย 
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1) สุขศึกษา (Health Education) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสู่การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดี 
โดยการแจง้ใหท้ราบ การใหก้ารศึกษาแก่ปัจเจกบุคคลผา่นส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ 

2) การส่ือสารเพื่อสังคม (Social Marketing) หรือการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือน
ในสงัคม เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างสุขภาพ หรือการเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพสู่
พฤติกรรมทางบวก โดยใชห้ลกัการตลาดเขา้มาเสริมกบัส่ือมวลชนต่าง ๆ 

3).การช้ีนาํ (Advocacy) มกัเป็นกิจกรรมท่ีใช้ส่ือมวลชนในการส่งเสริมนโยบาย 
กฎระเบียบ และโครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในระดบัต่าง ๆ 
 4) การส่ือสารเก่ียวกบัภาวะเส่ียง (Risk Communication) มกัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเฉพาะกลุ่ม ท่ีตอ้งการพิจารณาสภาวการณ์แวดลอ้ม และวิธีการตลอดจน
ทางเลือกในการจดัการกบัภาวะเส่ียง เช่น การใหค้าํปรึกษาส่วนตวั (Individual Counseling)  
 5) การส่ือสารกบัผูป่้วย (Patient Communication) จะเก่ียวกบัการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาวะดา้นสุขภาพเพ่ือบาํบดัรักษา การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
ส่ือสารระหว่างผูใ้หก้ารรักษากบัคนไข ้(Provider-patient Communication) และท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม
คือ การส่ือสารระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มผูท่ี้อยูใ่นสภาพเดียวกนั หรือท่ีเคยอยู่ในสภาพเดียวกนั
มาก่อน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (Peer-to-Peer Communication) 
 6) การใหข้อ้มูลดา้นสุขภาพ(Consumer Health Information) จะเป็นการช่วยใหบุ้คคล
เขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนเอง และสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองได ้หรือของ
ครอบครัวได ้รวมทั้งการนาํเสนอขอ้มูลดา้นสุขภาพในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การประกนัสุขภาพ การ
ป้องกนัและการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 7) การใชส่ื้อใหม่ประเภทต่าง ๆ (New Media) ซ่ึงในพ้ืนท่ีน้ีหมายถึง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารต่าง ๆ ทั้ งน้ีเป็นเพราะกระแสความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบนั โดยเฉพาะการใชอิ้นเตอร์เน็ตและ www. ต่าง ๆ ท่ีนาํมาเสริม
กบัส่ือประเภทเดิมท่ีมีการใช้กันมากในการส่ือสารเพื่อสุขภาพ คือ ส่ือมวลชน และการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล เพื่อท่ีจะทาํให้การแพร่กระจายแนวคิด วิธีการเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพสามารถ
กระจายไดม้ากข้ึนและทัว่ถึงยิ่งข้ึน ดงัเช่น Tele health ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศขยายการ
ให้บริการเก่ียวกบัสุขภาพ ในขณะท่ี Tele medicine ก็จะมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนั แต่จะมุ่งการ
ใหบ้ริการเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะเร่ืองมากกว่า มกัรวมเร่ืองของการบาํบดัรักษาดว้ย (Clinical Care) 
โดยมีการใชส่ื้อสมยัใหม่เขา้มาในรูปแบบของ website, on-line service และยงัรวมถึง CD-
ROM/DVD ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Interactive Health Communication) 
ไดรั้บความสนใจมากข้ึน เปิดโอกาสให้เขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดระหว่างกนั
ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นดา้นการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพโดยผ่านส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั โดยมีการแตกย่อยออกมาเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เช่น ขอ้มูล
ดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภค (Consumer Health Information) ท่ีเนน้การใหบ้ริการดา้นสุขภาพเฉพาะ
กบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ: สสส. 2548 
: 18)  สามารถนําแนวคิดองค์ประกอบการส่ือสารสุขภาพน้ี มาวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะดา้น
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวักาํหนดระดบัการส่ือสารโดยใชบ้ริบทของกระบวนการส่ือสารเพ่ือใชอ้ธิบาย
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองคค์วามรู้ดา้นการส่ือสารท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์หรือ
เคร่ืองมือในการดูและสุขภาพ (Northourse. 1992) 
 

ภาพประกอบ 2 แผนภาพเกณฑบ์ริบทของกระบวนการส่ือสาร 
ทีม่า : (Northourse. 1992 อา้งถึงใน พรทิพย ์เยน็จะบก. 2548 : 20) 
ซ่ึงต่อมานักวิชาการดา้นการส่ือสารและนักวิชาการดา้นการแพทย ์และผูท่ี้มีส่วนเก่ียว 

ขอ้งกบัการดูแลสุขภาพของประชาชน ไดตี้กรอบการส่ือสารสุขภาพให้สอดคลอ้งกบัปริบทการ
ส่ือสารท่ีมีลกัษณะแคบลง เป็น Human Communication ท่ีหมายถึง การส่ือสารของมนุษยท่ี์เป็น
หน่ึงในการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ทาํให้การส่ือสารน้ีในวิจยัมุ่งไปเฉพาะท่ีการส่ือสารภายในบุคคล, 
การส่ือสารระหว่างบุคคล และการส่ือสารกลุ่มยอ่ย เพียงเท่านั้น การส่ือสารท่ีเกิดจากองคป์ระกอบ
ขา้งตน้ จะสามารถเห็นไดว้า่ระหวา่งการเกิดการส่ือสารสุขภาพนั้นก็มีปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยเ์กิดข้ึน

Communication 

Human Communication 

Health Communication 
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ดว้ย ซ่ึงต่อมานั้นไดน้าํองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารมาใชก้บัประเด็นเร่ืองสุขภาพ จึงได้
นาํมาสร้างแบบจาํลองโดย King แลว้ถูกนาํมาอา้งในหนงัสือของ Northourse เพื่อแสดงความหมาย
และองคป์ระกอบของการส่ือสารสุขภาพไว ้ดงัน้ี 

1. แบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพ (Health Communication Model : HCM) 
น้ี นาํเสนอแนวคิดวา่การส่ือสารเพ่ือสุขภาพ หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดข่าวสารดา้นสุขภาพ 
ระหว่างผู ้ท่ี มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสุขภาพ  เ ช่น  ผู ้เ ช่ียวชาญด้านสาธารณสุขท่ีมี
ความสมัพนัธ์ต่อผูม้ารับใชบ้ริการ ผูป่้วย หรือประชาชนท่ีเขา้มารับบริการทัว่ไปในบทบาทของการ
ดูแลสุขภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  แบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพ 
ทีม่า : (Northourse. 1992 อา้งถึงใน พรทิพย ์เยน็จะบก. 2548 : 22)  
 

แบบจาํลองแบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพน้ีเน้นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน ในสภาวะแวดลอ้มการดูแลรักษาสุขภาพ 3 ประการ คือ 

1. ความสมัพนัธ์ (Relationships) 
2. การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (Transaction) 
3. บริบท (Context) 
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ซ่ึงสามารถอธิบายใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน ดงัน้ี 
1. ความสัมพนัธ์ (Relationships) แบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพน้ีแสดงให้เห็น

ความสมัพนัธ์ (Relationships) ขององคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ 
  1.1 ผูใ้หบ้ริการสาธารณสุข (Health Professional) หมายถึง บุคคลากรท่ีไดอ้ยูใ่น
สายวิชาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการอบรม มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ 
แพทย ์พยาบาล บุคลากรท่ีใหบ้ริการสาธารณสุขทุกแขนง เภสัชกร นกักายภาพบาํบดั จิตแพทย ์นกั
เทคนิคการแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เป็นตน้ บุคลากรสาธารณสุขเหล่าน้ีมีส่วนในการ
สร้างวิถีชีวิต ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้ ความเขา้ใจ ในประเด็นสุขภาพต่อผูค้นท่ีเขา้มามี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วยท่ีเขา้มารับการบริการรักษา หรือคนท่ีเขา้มารับบริการประเภท
ต่าง ๆ หรือคนท่ีตอ้งการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ หรือประชาชนในสังคมทัว่ไปท่ีมีความ
สนใจในสุขภาพ 
  1.2 ผูรั้บบริการ (Client) ในท่ีน้ีคือ  ลูกคา้ ผูป่้วย หรือบุคคลท่ีเขา้มารับบริการดา้น
สุขภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ อาจจะเป็นผูป่้วยท่ีเจ็บป่วยตอ้งการเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาล 
หรือผูป่้วยนอกท่ีเขา้มารับการรักษาและรับยากลบับา้น หรือมารับคาํแนะนาํเร่ืองสุขภาพทัว่ไป หรือ
ประชาชนทัว่ไปท่ีเป็นผูม้าติดต่อเก่ียวกบัสุขภาพ โดยผูรั้บบริการเหล่าน้ีมีลกัษณะเป็นปัจเจกท่ีมี
ความแตกต่างกนัในดา้นความรู้ ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ท่ีทาํให้ความสามารถในการรับรู้ใน
ประเด็นด้านสุขภาพได้ไม่เท่ากัน การท่ีผูเ้ช่ียวชาญด้านสุขภาพจะมีปฏิสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงความคิด หรือพฤติกรรมดา้นการดูแลรักษาสุขภาพจึงต่างกนั และปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อลกัษณะความเป็นปัจเจกของผูเ้ขา้รับบริการอีกปัจจยัหน่ึง คือเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network) ของผูรั้บบริการท่ีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสาํคญัต่อการส่ือสารสุขภาพ 
  1.3 บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ (Significant Other) เครือข่ายทางสังคมของ
ผูรั้บบริการ (Social Network) หมายถึง บุคคลท่ีเขา้รับบริการ (Clients) มีความสัมพนัธ์ในทุกระดบั 
เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บบริการดา้นสุขภาพเหล่าน้ี อนัเน่ืองมาจากบุคคลเหล่าน้ีจะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการส่ือสารสุขภาพ ในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายท่ีอยู่รอบตวัผูเ้ขา้รับบริการ การ
ทาํงาน ของเครือข่ายอาจจะเป็นการแนะนาํ ช้ีชวน ชกัจูงใจให้รับบริการ และการไดม้าซ่ึงข่าวสาร
สุขภาพจากเครือข่ายทางสงัคมท่ีเขา้มามีส่วนร่วมนัน่เอง 

2. การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั (Transaction) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารดา้น
สุขภาพท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ส่ือสารสุขภาพ กระบวนการส่ือสารในท่ีน้ีจะใชว้จันภาษาและอวจันภาษา เพื่อทาํการส่งข่าวสาร
ดา้นสุขภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพไปสู่ผูรั้บบริการ และรวมถึงกระบวนการแสวงหาข่าวสาร
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ของผูรั้บบริการเอง อนัส่งผลต่อความรู้ การตีความข่าวสารสุขภาพของผูใ้ห้บริการ ในส่วนของตวั
แปรดา้นการส่ือสาร (Communication Variables) แบบจาํลองน้ีไดมี้การนาํเสนอภาพกลมตรงกลาง 
ท่ีแสดงถึงกระบวนการส่ือสารเป็นมิติท่ีมีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองและไม่มีท่ีส้ินสุด ทาํการ
เคล่ือนไหวเพื่อส่งต่อข่างสารระหว่างเครือข่ายของผูท่ี้มีส่วนร่วมในกระบวนการน้ี ท่ีอยู่ในกรอบ
ส่ีเหล่ียมนั้น หมายถึง การส่ือสารของการให้บริการสุขภาพ ผูรั้บบริการสุขภาพ และเครือข่ายทาง
สงัคมของผูรั้บบริการท่ีมีการส่ือสารถึงกนัในลกัษณะโตต้อบกนัไปมา (Two-way Communication) 
ในขณะเดียวกนัความเคล่ือนไหวน้ีบ่งบอกถึงความไม่หยุดน่ิงของกระบวนการส่ือสารสุขภาพท่ีมี
ตวัแปรตามเหตุการณ์ สภาวะแวดลอ้มของแต่ละชีวิตในสังคม แต่ละสถานการณ์ท่ีมีการแปรผนั
อยา่งต่อเน่ือง 

3. บริบท (Context) บริบทในการดูแลรักษาสุขภาพ ซ่ึงเป็นบริบทของการส่ือสารสุขภาพ
ท่ีมีอิทธิพลท่ีสําคญัมากต่อการติดต่อส่ือสารในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญสุขภาพ ผูรั้บบริการและเครือข่าย
ทางสังคมของผูรั้บบริการ ท่ีเป็นสมาชิกครอบครัว และรวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริบท
อาจแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 บริบทของการดูแลรักษาสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดลอ้ม สถานท่ี และ
การจดัการในระบบบริการสุขภาพ อาทิ โรงพยาบาล บา้นพกัคนชรา คลินิก สาํนกังานแพทย ์ห้อง
ไอซีย ู(ICU : Intensive Care Unit) เป็นตน้ ซ่ึงบริบทเหล่าน้ี เป็นการใหบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีจะเป็น
ตวักาํหนดรูปแบบการติดต่อส่ือสารในวิธีการท่ีแตกต่างกันไปตามสภาพแวดลอ้มการบริการ
สุขภาพในแต่ละแห่ง 

ระดบัท่ี 2 บริบทของการดูแลสุขภาพ หมายถึง รูปแบบการส่ือสารของบุคลากรท่ีมี
ส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสารสุขภาพ ท่ีอาจเกิดรูปแบบการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) หน่ึงต่อหน่ึง หรือสามฝ่าย หรือกลุ่มเลก็ๆ(Small Group Communication) หลาย
กลุ่ม และระหวา่งบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่มขนาดใหญ่ 

ทกัษะการส่ือสารทางการแพทย ์ตวัอยา่งของทกัษะการส่ือสารท่ีสาํคญัและนิยมใช ้คือ 
1. การใชภ้าษาท่าทาง เป็นทกัษะท่ีใชป้ระกอบภาษาพูดและความสําคญัไม่น้อยไปกว่า

ภาษาพดู เช่น ท่าทาง ทีท่า สีหนา้ แววตา 
2. การตั้งคาํถาม เป็นทกัษะท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้ป่้วยสามารถพดูคุยไดส้ะดวกใจข้ึน ก่อนเขา้

สู่สาระท่ีสําคญัต่อไป นิยมใชท้กัษะน้ีระหว่างการให้ขอ้มูล เพื่อดึงความสนใจของผูป่้วยโดยใช้
คาํถามปลายเปิด 
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3. การทวนซํ้ า/สรุปความ เป็นทกัษะท่ีหมอกล่าวพูดซํ้ า หรือสรุปประเด็นสําคญัจาก
เร่ืองราวของผูป่้วย ทกัษะน้ีทาํใหผู้ป่้วยมีความรู้สึกว่าหมอมีความสนใจ และเขา้ใจในเร่ืองราวของ
เขาอยา่งแทจ้ริง ทาํใหมี้ความรู้สึกและศรัทธาในตวัหมอ พร้อมท่ีจะเล่าเร่ืองราวใหฟั้งต่อไดโ้ดยง่าย 

4. การเงียบ เป็นทกัษะท่ีสาํคญัแต่ทาํไดไ้ม่ง่ายนกั ควรนาํไปใชใ้นช่วงถามตอบหรือการ
แสดงความคิดเห็น การเวน้ระยะเงียบสั้นเกินไปอาจทาํให้ผูป่้วยมีเวลาทบทวนเร่ืองราวไม่เพียงพอ 
ทาํใหเ้สียโอกาสในการเล่าเพิ่มเติมหรือซกัถามต่อไป 

5. การให้กําลังใจ เป็นทักษะเสริมและให้กําลังใจกับผูป่้วย โดยเฉพาะในช่วงท่ีมี
ความรู้สึกเสียใจ เศร้าโศกหรือติดอยู่ในภาวะเครียด เพื่อให้ผูป่้วยมองเห็นความหวงัท่ีเป็นกาํลงัใจ
ให้เขารู้สึกเขม้แขง็และสามารถต่อสู้ปัญหาต่อไป การช้ีใหเ้ห็นขอ้มูลในทางบวก และการมีชีวิตอยู่
อยา่งมีความหวงัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ สาํหรับผูป่้วยเร้ือรังหรือป่วยดว้ยโรคท่ีรักษาไม่หายขาด 

6. การใหข้อ้มูล แพทยต์อ้งทราบขอ้มูลท่ีเพียงพอและถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองท่านกาํลงัจะส่ือ
ให้ผูป่้วยทราบ การรักษาควรเพิ่มเติมขอ้มูลประเด็นท่ีขาดหายหรือผิดเพี้ยนไป เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บ
ทราบและเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง เน้ือหาท่ีใชค้วรมีความกะทดัรัด เขา้ใจง่ายและตรงไปตรงมา 

7. การสะทอ้นความรู้สึก เป็นทกัษะท่ีแพทยส์ะทอ้นความรู้สึกของผูป่้วยเพื่อแสดงใหเ้ห็น
วา่รู้สึกเห็นใจและเขา้ใจ 

ขั้นตอนการส่ือสารทางการแพทย์ มีความแตกต่างกันตามประเภทของการส่ือสาร
โดยทัว่ไปมีขั้นตอนโดยสงัเขป ดงัน้ี 

1. การสร้างสัมพนัธภาพ แพทยค์วรสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป่้วย โดยการแนะนาํตวัเอง
ทกัทายเร่ืองทัว่ไป ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอน และเวลาท่ีจะใช ้ขั้นตอนน้ีเสมือนบทนาํไปสู่เน้ือหา
สาระท่ีสาํคญัในการส่ือสารต่อไป 

2. การให้ขอ้มูลเม่ือแพทยท์ราบปัญหา หรือความตอ้งการของผูป่้วยแลว้ อาจให้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ โดยเสนอขอ้มูลท่ีกะทดัรัด เขา้ใจง่าย และเป็นขอ้มูลท่ีเป็นมุมบวกเสมอ หลีกเล่ียง
การขู่เขญ็หรือบีบบงัคบัผูป่้วย 

3. การซกัถามและแสดงความคิดเห็น แพทยค์วรเปิดโอกาสให้ผูป่้วยทบทวนความเขา้ใจ
หลงัจากไดรั้บฟังขอ้มูลจากแพทยไ์ดซ้กัถามขอ้สงสัย และให้แสดงความเห็นถึงความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบติัตนตามคาํแนะนาํของแพทย ์

4. การสรุป แพทยค์วรทาํการสรุปสาระสาํคญัจากการพูดกนัสัก 3-4 ประเด็น ให้กาํลงัใจ
ผูป่้วย และเปิดโอกาสใหม้าพบหรือปรึกษาเพิ่มเติมไดใ้นอนาคต 

จากองคป์ระกอบของแบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพ (Health Communication Model : 
HCM) น้ี จึงสรุปว่าในกระบวนการส่ือสารสุขภาพนั้นจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กนัในระหว่างท่ี
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ส่ือสารเกิดข้ึนโดยปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าว จะตอ้งมีทกัษะการส่ือสารทางการแพทย ์การใหค้วามรู้หรือ
การแนะนาํโดยตรง ขั้นตอนการส่ือสารทางการแพทย ์การใชภ้าษากายและภาษาใจ และวิธีการ
ส่ือสารกบัผูป่้วยในภาวะต่างๆ ทาํใหก้ารตดัสินใจดงักล่าวเป็นไปไดไ้ม่ง่าย กล่าวคือผูต้ดัสินใจอาจ
ตอ้งทาํการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลเท่าท่ีมีอยู่ หรืออาจตอ้งใชข้อ้มูลในอดีต หรืออาจตอ้งหาขอ้มูล
เพิ่มเติม หรืออาจตอ้งใชข้อ้มูลหลายๆ ทางมาประกอบการตดัสินใจ แต่ทั้งน้ีในการตดัสินใจบางคร้ัง
อาจตอ้งอาศยัเร่ืองความน่าจะเป็นเขา้มาช่วยในการพิจารณาดว้ย กระบวนการตดัสินใจมีหัวขอ้
ดงัต่อไปน้ี 1) ความน่าจะเป็น  2) โครงสร้างของปัญหาการทาํการตดัสินใจ และ 3) ประเภทของ
ปัญหาการทาํการตดัสินใจ ประเภทของการตดัสินใจยงัยงัตอ้งตดัสินใจอีก 2 สภาวนการณ์ คือ
สภาวการณ์ท่ีแน่นอน และการทาํการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

1. ความน่าจะเป็น (Chance) หมายถึง ตวัเลขท่ีใชเ้ป็นมาตรการในการบอกโอกาสของการ
เกิดเหตุการณ์ท่ีสนใจจากการทดลอง ปัญหาหรือการกระทาํต่าง ๆ ว่ามีโอกาสเกิดข้ึนมากหรือนอ้ง
เพียงใด เช่น ในการทดลองโยนเหรียญปกติ 1 อนั 1 คร้ัง ถา้สนใจความน่าจะเป็นท่ีเหรียญจะข้ึนหวั 
จะไดค้วามน่าจะเป็นท่ีเหรียญจะข้ึนหวัเท่ากบั 1/2 โดยท่ีค่าของตวัเศษเท่ากบั 1 เพราะว่าจาํนวนดา้น
ท่ีเหรียญจะข้ึนหัวมีเพียงดา้นเดียวและค่าของตวัส่วนเท่ากบั 2 เพราะว่าจาํนวนดา้นท่ีเป็นไปได้
ทั้งหมดของการทดลองโยนเหรียญปกติ 1 อนั 1 คร้ัง มี 2 ดา้น 

2. โครงสร้างของปัญหาการทาํการตดัสินใจ (Structure of Decision Making Problem) 
การตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุดเพียงทางเลือกเดียวในปัญหาหน่ึง ๆ นั้น มีปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํการตดัสินใจหลายปัญหาแต่ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจ 
  1) ทางเลือก (Action) ในปัญหาหน่ึงๆท่ีตอ้งทาํการตดัสินใจมีทางเลือก มากกว่า 1 
ทางเลือก ผูท้าํการตดัสินใจควรระบุทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด 
  2) สภาวการณ์นอกบงัคบั (State of Nature) ในปัญหาหน่ึงๆ ท่ีตอ้งทาํการตดัสินใจ
นอกจากจะมีทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือกแลว้ในแต่ละทางเลือกยงัมีสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น
สภาวการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้มากกว่า 1 สภาวการณ์ ยกเวน้การทาํการตัดสินใจภายใต้
สภาวการณ์ท่ีแน่นอน สภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวเรียกว่าสภาวการณ์นอกบงัคบั จากปัจจยั
ดงักล่าวนาํมาพิจารณาประกอบกนัภายใตแ้ต่ละทางเลือก และแต่ละสภาวการณ์โดยกาํหนดผลลพัธ์ 
(Outcome) ของแต่ละทางเลือกและแต่ละสภาวการณ์ข้ึน และจดัเรียงผลลพัธ์ดงักล่าวให้อยูใ่นรูป
ของตาราง ซ่ึงเรียกวา่ตารางการตดัสินใจ การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุด 
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3. ประเภทของปัญหาการทาํการตดัสินใจ (Type of Decision Making Problem) 
  1) การทาํการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุดในปัญหาหน่ึง ๆ 
นั้นข้ึนอยูก่บัผูท้าํการตดัสินใจทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวการณ์ท่ีแน่นอน (Decision Making Under 
Certainty) เป็นการทาํการตดัสินใจท่ีผูท้าํการตดัสินใจทราบแน่นอนว่าสภาวการณ์ใด ๆ จะเกิดข้ึน
และจาํทาํการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์นั้น การท่ีทาํการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอนเป็น
การทาํการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจทราบแน่ชดัว่า สภาวการณ์ใดท่ีจะเกิดข้ึนและผูท้าํการตดัสินใจจะ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุดภายใตส้ภาวการณ์ท่ีทราบแน่ชัดนั้น นั้นคือผูท้าํการ
ตดัสินใจจะเลือกทางเลือกใหผ้ลตอบแทนสูงสุดนัน่เอง 
  2) การทาํการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Decision Making Under 
Uncertainty) เป็นการทาํการตดัสินใจท่ีผูต้ดัสินใจทราบแต่เพียงว่ามีสภาวการณ์ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาท่ีกาํลงัตดัสินใจท่ีอาจเกิดข้ึนไดบ้า้ง โดยไม่ทราบโอกาสหรือความนาจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนของ
แต่ละสภาวการณ์ แต่พอท่ีจะกาํหนดความน่าจะเป็นของแต่ละสภาวการณ์ไดโ้ดยพิจารณาในเชิงจิต
พิสัย หรืออาศยัขอ้สนเทศจากตวัอยา่ง เป็นการทาํการตดัสินใจท่ีผูท้าํการตดัสินใจทราบแต่เพียงว่า 
มีสภาวการณ์ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีกาํลงัตดัสินใจท่ีอาจเกิดข้ึนไดบ้า้ง โดยไม่ทราบโอกาสหรือ
ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนของแต่ละสภาวการณ์ สามารถบงัปัญหา การทาํการตดัสินใจภายใต้
สภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอนออกได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1) การทําการตัดสินใจโดยไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 
(Decision Making Not Using Prior Information) 

2.2) การทาํการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีอยูก่่อนแลว้ (Decision 
Making Sample Information) 

2.3) การทาํการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่ก่อนแล้วและ
ขอ้สนเทศจากตวัอยา่ง (Decision Making Using Prior and Sample Information) 
 3) การทาํการตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง (Decision Making Under Risk) เป็นการทาํการ
ตดัสินใจท่ีนอกจากการตดัสินใจ จะทราบว่ามีสภาวการณ์ใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีกาํลงัตดัสินใจ
เกิดข้ึนบา้งแลว้ยงัทราบถึงความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนของแต่ละสภาวการณ์ดว้ย 

สรุป แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ เป็นการให้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ เพื่อบาํบดั รักษา 
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่ือสารระหว่างผูใ้ห้การรักษากบัคนไข ้เป็นการ
ช่วยให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเขา้ใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง และสามารถตดัสินใจ
เก่ียวกบัสุขภาพของตนเองหรือครอบครัวได ้เป็นการส่ือสารท่ีเปิดโอกาส ใหแ้พทย ์พยาบาล ผูป่้วย
มะเร็งรายเก่า และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดระหวา่งกนั 
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ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพเป็นตวัแปรในการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

 
แนวคดิเกีย่วกบัการรักษาโรคมะเร็งระยะแรก (Cancer Therapy for New patient) 

โรคมะเร็งมีอยู่สองชนิด ไดแ้ก่ มะเร็งของระบบเซลล์ของเม็ดเลือด และต่อมนํ้ าเหลือง 
หรือ Hematologic Malignancies เป็นเซลลม์ะเร็งท่ีอยู่กระจดักระจาย เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง ส่วนมะเร็ง อีกชนิด ไดแ้ก่ มะเร็งของอวยัวะแบบท่ีเป็นกอ้น หรือ Solid Tumor 
“ในกรณีของมะเร็งแบบแรก เราใช้การผ่าตดัไม่ได้ เน่ืองจากเซลล์มะเร็งกระจดักระจายไปทัว่
ร่างกาย การรักษาจึงใชเ้คมีบาํบดัเป็นส่วนมากและอาจใชรั้งสีรักษาเขา้มาเสริมบา้ง ขณะท่ีมะเร็ง
ชนิดท่ีเป็นกอ้นซ่ึงมีท่ีเกิดแน่นอน มกัจะใชก้ารผ่าตดัเป็นการรักษาหลกั โดยมะเร็งบางชนิด เช่น 
มะเร็งเตา้นม มะเร็งปอด เม่ือตดัออกแลว้ แพทยอ์าจให้มีการฉายรังสี หรือให้ยาเคมีบาํบดัเพิ่มเพื่อ
จาํกดับริเวณ และควบคุมทั้งร่างกายไปดว้ย ในกรณีท่ีมะเร็งมีขนาดใหญ่เกินไป แพทยอ์าจใหย้าเคมี
บาํบดัหรือฉายแสงก่อนเพ่ือลดขนาดของกอ้นมะเร็งลงเพื่อใหส้ามารถผา่ตดัไดอ้ยา่งปลอดภยั  ส่วน
การใชรั้งสีรักษา เป็นการใชส้ารกมัมนัตรังสี หรือคุณสมบติัของสารกมัมนัตรังสีในการจดัการกบั
เซลล์มะเร็ง โดยจะแบ่งเป็นการฉายรังสีรักษามะเร็งจากภายนอกร่างกาย และการใชรั้งสีจดัการ
มะเร็งโดยฝังเขา้ไปในร่างกายใหชิ้ดกบักอ้นมะเร็งเพื่อผลในการรักษา ประคบัประคองหรือควบคุม
ขอบเขตของมะเร็งขณะท่ียาเคมีบาํบดัเป็นการใช้ยาเขา้ไปทาํลายเซลล์มะเร็งซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ี
สาํคญัคือ มีการแบ่งตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงหมายความว่าการทาํลายเซลลม์ะเร็งของยาเคมีบาํบดัจะมีผล
ทาํลายเซลล์อ่ืนๆในร่างกายท่ีมีการแบ่งตัวเร็วด้วยเช่นเดียวกัน รักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีท่ีได้
ประสิทธิภาพเพื่อคืนคุณภาพชีวิตแก่ผูป่้วยสรุปมีการรักษาดงัน้ี 

1. การผ่าตดั (Surgery) เป็นเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งดั้ งเดิมท่ีในปัจจุบนัยงัคงเป็น
มาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งในระยะเร่ิมตน้ เน่ืองจากกอ้นและการ
กระจายตวัยงัอยูใ่นบริเวณเดียวกนั จึงสามารถรักษาใหห้ายขาดไดจ้ากการผา่ตดัท่ีเหมาะสม 

2. การฉายรังสี (Radiotherapy) ถูกพฒันามากกวา่ 100 ปีก่อน รักษาโรคมะเร็งโดยใชค้ล่ืน
เอกซเรยข์นาดสูง หรือคล่ืนกมัมนัตรังสี เพ่ือยบัย ั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลลม์ะเร็ง โดยรังสีความ
เขม้สูงสามารถทาํลายเซลลไ์ดถึ้งระดบั DNA แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในการใชรั้งสีรักษา เน่ืองจากมีมะเร็ง
เพียงไม่ก่ีชนิดท่ีตอบสนองต่อการฉายรังสี และมีความจาํเพาะค่อนขา้งตํ่า ทาํให้เน้ือเยื่อขา้งเคียง
ไดรั้บผลกระทบมากพอสมควร และการฉายรังสีบริเวณกวา้งยงัเพิ่มความเส่ียง ของการเกิดมะเร็ง
ในตาํแหน่งใหม่ท่ีเคยโดนรังสีอีกดว้ย 
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3. การใชย้าเคมีบาํบดั หรือ คีโม (Chemotherapy) หลงัจากมีการใชรั้งสีในการรักษา
โรคมะเร็งมาระยะเวลาหน่ึง จึงมีการศึกษาและพฒันา “ยา” ท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโต
เซลล์มะเร็งในขั้นตอนการแบ่งเซลล์ และมีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยเรียกสาร
เหล่านั้นว่า Cytotoxic และการใชส้ารดงักล่าวเพื่อรักษาโรคมะเร็ง เรียกกว่า “เคมีบาํบดั” แต่ขอ้เสีย
หลกั ๆ ของยาเคมีบาํบดัคือ การมีความจาํเพาะตํ่า แมจ้ะออกฤทธ์ิทาํลายเซลลม์ะเร็งเป็นหลกั แต่ก็
ทาํลายเน้ือเยื่อดีดว้ยเช่นกนั ทาํให้เกิดผลขา้งเคียงและเกิดความไม่สุขสบายแก่ผูป่้วยแต่ขอ้ดีคือ ยา
กระจายไปตามกระแสเลือด จึงสามารถออกฤทธ์ิได้ทัว่ ซ่ึงเหมาะกับการรักษาโรคมะเร็งระยะ
แพร่กระจาย ท่ีไม่สามารถระบุตาํแหน่งในการฉายรังสีได ้หรือไม่สามารถผา่ตดัออกไดห้มด 

4. การรักษาโดยใชฮ้อร์โมน (Hormonal Therapy) เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยให้
ฮอร์โมนหรือสารบางชนิด เพื่อไปยบัย ั้งฮอร์โมนท่ีไม่พึงประสงค์ เน่ืองจากฮอร์โมนบางชนิด
สามารถกระตุน้มะเร็งได ้การรักษาดว้ยวิธีน้ีปลอดภยัพอสมควร ผลขา้งเคียงนอ้ยเม่ือเทียบกบัการ
ใชย้าเคมีบาํบดั แต่ขอ้จาํกดัคือสา เพียงไม่ก่ีชนิด โดยปัจจุบนัใชรั้กษาโรคมะเร็งเตา้นม ท่ีถูกกระตุน้
โดยฮอร์โมนเพศหญิง และมะเร็งต่อมลูกหมาก ท่ีถูกกระตุน้โดยฮอร์โมนเพศชาย 

5. การรักษาดว้ยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) จากประสบการณ์การใชย้าเคมีบาํบดัเป็น
ระยะเวลานาน ประกอบกบัองคค์วามรู้ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง จึงทาํให้มีการพฒันา “ยา” ท่ี
สามารถทาํลายเซลลม์ะเร็ง โดยไม่ออกฤทธ์ิกบัเซลลป์กติ หรือมีผลกบัเซลลป์กตินอ้ยท่ีสุด ซ่ึงช่ือ
เรียกของ “ยามุ่งเป้า” นั้น สืบเน่ืองมาจากการออกฤทธ์ิของยา ท่ีสามารถเลือกเจาะจงในการออกฤทธ์ิ
กบัเซลลม์ะเร็ง โดยอาจมีตวัรับยาจาํเพาะท่ีปรากฏเฉพาะในเซลลม์ะเร็ง หรือออกฤทธ์ิยบัย ั้งสารเคมี
ท่ีเซลล์มะเร็งผลิตออกมาเพื่อใช้ในการส่ือสารกัน  ซ่ึงจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตหรือ
แพร่กระจายนัน่เอง ขอ้ดีคือเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพดีมาก ผลขา้งเคียงนอ้ย ปลอดภยั แต่เน่ืองจาก
เป็นยาค่อนขา้งใหม่ ใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษาและการผลิตระดบัสูง ยาจึงมีราคาแพง ปัจจุบนัมี
ขอ้มูลทางการแพทยว์่า การรักษาโรคมะเร็งจาํนวนมากตอบสนองต่อการรักษาดว้ยยามุ่งเป้าดี เช่น 
มะเร็งปอด มะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไสใ้หญ่ มะเร็งเมด็สีผวิ มะเร็งไต และมะเร็งระบบเลือด เป็นตน้ 

6. การรักษาโดยระบบภูมิคุม้กนั (Immunotherapy) หลกัของการรักษาโรคมะเร็งดว้ยวิธีน้ี 
คือการให้ยาหรือสารเพ่ือไปปรับระบบภูมิคุม้กนั โดยมีผลกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัท่ีออกฤทธ์ิตา้น
เซลล์มะเร็ง และไปลดการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนับางส่วน ซ่ึงมีหน้าท่ีสนับสนุนการโตของ
เซลล์มะเร็ง นอกจากน้ี การรักษาโดยระบบภูมิคุม้กนั ยงัรวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเรียกว่า 
“CAR-T cell” คือการนาํ T-cell (มีหนา้ท่ีทาํลายส่ิงแปลกปลอมในร่างกายของผูป่้วย) มาปรับเปล่ียน
โครงสร้าง หลงัจากนั้นจะใส่กลบัเขา้ไปในร่างกายผูป่้วยตามเดิม โดย T-cell ท่ีถูกดดัแปลง จะไป
เกาะจบักบัผิวเซลล์ของเซลล์มะเร็ง และเร่ิมตน้ทาํลายเซลล์มะเร็ง อย่างไรก็ตาม การรักษาโดย
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ระบบภูมิคุม้กัน ยงัเป็นการรักษาใหม่มาก ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ไม่ได้ใช้เป็น
มาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนั โดยโรคท่ีมีขอ้มูลเพียงพอและเป็นมาตรฐานในการรักษา
ส่วนใหญ่ คือ มะเร็งระบบเลือด และมะเร็งต่อมนํ้าเหลือง 

7. การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow/Stem Cell Transplantation) การปลูกถ่ายไข
กระดูก มีทั้งการใชเ้ซลลต์น้กาํเนิดของตวัเอง หรือของบุคคลท่ีมีความเขา้กนัไดข้องระบบภูมิคุม้กนั 
ขอ้มูลในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัจาํเป็นตอ้งใชห้ลายวิธีร่วมกนัเพื่อให้ไดผ้ลการรักษาท่ีดีท่ีสุด โดยการ
เลือกวิธีในการรักษาแพทยจ์ะพิจารณาจากชนิดของมะเร็ง ลกัษณะของเซลล์ การแสดงออกทาง
ระบบภูมิคุม้กนัวิทยา ระยะของโรค ตาํแหน่งของโรค รวมถึงสุขภาพความแข็งแรงโดยรวมของ
ผูป่้วย เพื่อเลือกการรักษาโรคมะเร็งท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยเป้าหมายคือให้การรักษาท่ีหวงัผลไดม้าก
ท่ีสุด ควบคู่ไปกบัความพยายามใหเ้กิดผลขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุดนัน่เองเป็นการรักษาโรคมะเร็งเมด็เลือด
ขาว มะเร็งต่อมนํ้ าเหลือง มะเร็งระบบเลือดอ่ืน ๆ หรือมะเร็งเซลลสื์บพนัธ์ุบางชนิดทั้งน้ี การศึกษา
มะเร็งในปัจจุบนัค่อนขา้งกวา้งขวาง นาํไปสู่การรักษาโรคมะเร็งท่ีหลากหลายและบางกรณีการ
รักษาท่ีหวงัผลไดม้ากท่ีสุด ควบคู่ไปกบัความพยายามใหเ้กิดผลขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุดนัน่เอง  

สรุป การรักษาโรคมะเร็งระยะแรกดว้ยวิธีท่ีดีมีประสิทธิภาพ ดว้ยวิทยาการทางการแพทย์
แผนปัจจุบนั เช่นการผา่ตดั การฉายรังสี การใชย้าเคมีบาํบดั การรักษาดว้ยโฮโมน ฯลฯ ทาํใหท้ราบ
ระยะของโรคมะเร็ง อวยัวะท่ีเกิดโรคมะเร็ง และความร้ายแรงของโรคมะเร็ง ทาํใหช้มรมผูร้อดชีวิต
จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้สามารถดาํเนินกิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบั
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคน 

 
ทฤษฎเีกีย่วกบัการเสริมพลงั (Reinforcement Theory) 

ทฤษฎีการเสริมพลงั (Skinner. 1995 อา้งถึงใน นนัทพร ดาํรงพงศ.์ 2541: 8) ทฤษฎีน้ีเป็น
ทฤษฎีท่ีพยายามพฒันาหรือเสริมความแขง็แกร่งของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์อาจโดยวิธีการเสริม
พลงัในทางบวกหรือยติุพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยวิธีการเสริมพลงัทางลบก็ไดท้ฤษฎีน้ีเกิดจาก
แนวคิดท่ีวา่พฤติกรรมมนุษยเ์ป็นเร่ืองของการทาํพฤติกรรมซํ้าอนัสืบเน่ืองมาจากผลทั้งทางบวกและ
ลบท่ีไดจ้ากพฤติกรรมเดิม โดยท่ีมนุษยเ์ช่ือวา่การมีพฤติกรรมซํ้าน้ีจะใหผ้ลท่ีน่าพอใจเหมือนเดิมอีก 
สกินเนอร์ เช่ือว่าพฤติกรรมมนุษยส์ามารถควบคุมและกาํหนดรูปแบบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ
ไดด้ว้ยการให้รางวลัตอบแทน (Rewarding) หรือเสริมพลงั (Reinforcing) แก่พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคโ์ดยขณะเดียวกนัตอ้งไม่สนใจหรือเอาใจใส่ต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์ม่ือเวลาผา่นไป
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคจ์ะลดลงตามลาํดบัจนเหลือแต่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ท่านั้น สกินเนอร์
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ไดแ้นวคิดจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรางวลักบัการทาํงาน โดยพิจารณาจากปัจจยัสาํคญั 3 
ประการ คือ 

1. ส่ิงเร้า (Stimulus) หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มหรือเง่ือนไขหรือสภาวะของพฤติกรรม 
2. การตอบสนอง (Response) หมายถึง การมีพฤติกรรมการทาํงานหรือการปฏิบติังาน 
3. ตวัเสริมพลงั (Reinforcer) หมายถึง ปัจจยัภายนอกท่ีทาํให้เกิดพฤติกรรม เช่น รางวลั

ตอบแทน 
ปัจจยัทั้งสามน้ีมีความสัมพนัธ์กันโดยเง่ือนไขเชิงปฏิบติัการ (Operant condition) 

หมายความว่าการท่ีบุคคลใดมีพฤติกรรมการทาํงานท่ีดีแลว้ได้รับผลตอบแทนเป็นท่ีพอใจของ
บุคคลนั้นเม่ือมีแนวโนม้ว่าจะมีส่ิงเร้าหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนเดิมเกิดข้ึนอีกบุคคลจะมีแรงกระตุน้ให้
เกิดการตอบสนองส่ิงเร้าข้ึนโดยบุคคลจะเช่ือมโยงความคิดไปสู่การตอบสนองหรือพฤติกรรมท่ีทาํ
ให้เกิดตวัเสริมพลงัในอดีตท่ีดีรับเช่น การท่ีคนหน่ึงมีการกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึงในการทาํงาน
แล้วได้รางวัลตอบแทนเม่ือเกิดเง่ือนไขเหมือนเดิมซํ้ าอีกคน ๆ นั้ นเช่ือมโยงความคิดไปถึง
พฤติกรรมท่ีทาํให้ไดร้างวลั คน ๆ นั้นจะมีพฤติกรรมซํ้ าเหมือนเดิมเพราะคิดว่าจะไดรั้บรางวลัอีก
การใหร้างวลั ในลกัษณะน้ีเป็นการเสริมพลงัทางบวก (Positive Reinforcement) ถา้มีการเสริมพลงั
อยา่งต่อเน่ืองจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทาํงานสูงข้ึนเป็นลาํดบัผูบ้ริหารควรนาํมาใชใ้น
การปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากร 

ในทางตรงกันขา้มหากมีการเสริมพลังด้วยการใช้ตัวเสริมพลังท่ีเป็นการลงโทษแก่
บุคลากรบุคลากรเคยมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งเป็นการบอกให้รู้ว่าห้ามมีพฤติกรรมเช่นน้ีอีก
และต่อมาบุคลากรสามารถยติุการมีพฤติกรรมซํ้ าไดห้มายความว่าสามารถยบัย ั้งพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคน์ั้นไดก้็นาํตวัเสริมพลงัทางลบ (Negative Reinforcement) โดยมากเป็นการเสริมพลงัเพื่อ
เพิ่มความถ่ีในการตอบสนองหรือทาํใหมี้พฤติกรรมการทาํงานเพ่ิมข้ึน 
 การประยุกต์ใช้แนวคดิการเสริมพลงัอาํนาจ 

การนาํเร่ืองการเสริมสร้างพลงัอาํนาจมาใชใ้นมิติทางสุขภาพ คือกระบวนการวิธีท่ีจะให้
กลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตนเองมาใชใ้นการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพมาใชใ้น
การปรับปรุงและพฒันาตนเอง ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะเร่ิมจากศกัยภาพท่ีตํ่าตอ้ย ยากลาํบาก หากไม่
ทอ้แทห้รือทอ้ถอย จะดาํรงจิตใจท่ีมุ่งมัน่ ฝ่าฟันอุปสรรค รู้จกัสังเกตและเช่ือมโยงเร่ืองราวต่างๆ
มองเห็นภาพรวม มองเห็นปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา และสามารถแกปั้ญหาไดดี้ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวการเสริมพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง 

พลงัอาํนาจ (Empowerment) หมายถึงศกัยภาพ หรือความสามารถจากภายใน (Inner 
strength) ของบุคคล ท่ีมีอิทธิพลหรือควบคุมการตดัสินใจในการกระทาํของตนภายใตส้ถานการณ์
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ต่าง ๆ นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเสริมพลังอาํนาจการทาํงานในตนเอง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงการพฒันาการมีส่วนร่วม และการเพ่ิมพลงัการทาํงานภายใน
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดว้ยการสนบัสนุนส่งเสริมในส่ิงท่ีเป็นเหตุปัจจยั สภาวการณ์หรือวิธีการต่าง 
ๆ ท่ีช่วยใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นไดพ้ฒันาตนเองและพฒันาความสามารถในการทาํงานใหเ้พิ่ม
มากข้ึน อยา่งริเริมสร้างสรรคแ์ละตระหนกัถึงคุณค่าของตนเอง (Wilson.1996) 

1. วิธีเสริมพลงัอาํนาจการทาํงานในตนเอง ประกอบดว้ยแนวคิดหลกั 3 ประการ คือ 
1.1 หลกัการแบ่งปัน (Sharing) เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอมูลข่าวสารความคิด

และวิธีเสริมพลงัอาํนาจ ความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกลุ่ม เก่ียวกบั
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายวิธีการทาํงานและเกณฑก์ารประเมินผลการทาํงานเพ่ือสร้างความรู้สึกเป็น
ปัจเจกของงานนั้นร่วมกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกลุ่ม  

1.2 หลกัการร่วมแรงร่วมใจ(Collaboration) เป็นการร่วมร่วมแรงร่วมใจกัน
ปฏิบติังานโดยสร้างทีมการทาํงาน และทาํงานเป็นทีม 

1.3 หลกัการเป็นกลัยาณมิตร(Mutuality) เป็นการสร้างความไวว้างใจ การยอมรับ
นบัถือการพึ่งพาพาและการใหคุ้ณค่าต่อความสามารถของกนัและกนั 

2. เป้าหมายของการเสริมพลงัอาํนาจ 
การเสริมพลังอาํนาจมีเป้าหมายคือ เป็นการนําพลังในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ การพฒันาศกัยภาพในการทาํงานของบุคคล การเพิ่มพูนความรู้สึกมีคุณค่า(Self – 
Esteem)และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self – Efficient)การสร้างความรัก ความผกูพนั 
ความยึดมัน่ในองคก์ร และการพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานขององคก์รทั้งดา้นกระบวนการผลิต 
(ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล และคณะ. 2554) 

3. องคป์ระกอบของการเสริมพลงัอาํนาจ 
การเสริมพลงัอาํนาจมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั (โสภา อ่อนโอภาส. 2553) คือ การให้

ทรัพยากร (Recourse) การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน (Support) การให้ขอ้มูลข่าวสาร 
(Information) การไดรั้บความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) การไดรั้บการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ (Competence and Skill) และการไดรั้บการยกยอ่ง ชมเชย และการ
ยอมรับนบัถือ ( Reward and Recognition)  

4. กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ 
กระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ มีขั้นตอนการทาํงานอย่างเป็นระบบ เพราะตอ้ง

สัมพนัธ์กบัแนวคิด ความเช่ือและวิธีการทาํงานกบับุคคลท่ีมีความอ่อนไหว และอาจกาํลงัอยู่ใน
สถานการณ์สูญเสียพลงัไร้พลงัในตนเองดงันั้น กระบวนการทาํงานจึงตอ้งเนน้การคน้หาและการ
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ประเมินสภาวะของกลุ่มเป้าหมายก่อนทั้งการประเมินสภาวะท่ีเป็นปัญหา และสภาวะพลงังานใน
ตวัตนของบุคคล กระบวนการสาํคญัในการทาํงานตอ้งให้คุณค่าในการทาํงานท่ีเคารพและยอมรับ
ในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องกลุ่มบุคคลท่ีเราทาํงานดว้ย และเป็นกระบวนการท่ีตอ้งทาํให้เกิด
สมัพนัธภาพทางวิชาชีพใหก้ารเคารพ ยอมรับ ไม่ด่วนตดัสิน ตาํหนิ ประณามกนั เพื่อเป็นการเปิดใจ
ยอมรับกนัทั้ง 2 ฝ่าย และพร้อมเปิดขอ้มูล อารมณ์ ความรู้สึกให้กนัไดท้ราบบนความไวว้างใจกนั 
(อภิญญา เวชยชขยั.2527) 

กระบวนการทาํงานน้ีเป็นการศึกษาจากนกัวิชาการหลายท่านท่ีนาํมาประมวลเช่ือมโยงให้
เห็นขั้นตอนต่างๆ ในการทาํงานเสริมพลงัอาํนาจอยา่งครอบคลุม (Lorraine M.Gutierrez, et al., 
1988 : 8 -10 ; Robert Adams, 2003; Robert Adams; 2008, อา้งถึงในอภิญญา เวชยชยั. 2557) ไดแ้ก่ 

1. การศึกษา ประเมินสภาวะพลงัหรือตน้ทุนเดิมท่ีมีของคน กลุ่ม ชุมชนหมายถึง การ
สืบคน้ขอ้เทจ็จริงเพื่อคน้หาความเขม้แขง็ หรือตน้ทุนเดิมในชีวิตของผูใ้ชบ้ริการเป็นการคน้หาและ
ประเมินศกัยภาพของพลงัเหล่านั้น เพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง เช่น 

1) สถานการณ์ปัญหา และความตอ้งการจาํเป็นของผูใ้ชบ้ริการ เป็นการประเมิน
เพื่อศึกษาสถานการณ์ และขอ้เท็จจริงของปัญหาในระดบับุคคล ระดบัครอบครัว หรือระดบักลุ่ม 
ชุมชน ตามลกัษณะและผลกระทบของปัญหา 

2) ศกัยภาพ ความเขม็แขง็ ทศันคติความเช่ือและการตระหนกัต่อคุณค่าท่ีตนยดืถือ 
ทั้งต่อตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การมองตนเองอย่างให้คุณค่า หรือเห็นแต่ดา้นท่ีเป็นปมดอ้ยและคอย
ตาํหนิตนเอง รวมทั้งความศรัทธาในศาสนา ความเช่ือต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิต 

3) จุดอ่อนและอุปสรรค ประสบการณ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการรู้สึกว่าเป็นความลม้เหลวของ
ชีวิตท่ีผ่านมา และกลายเป็นสาเหตุของปัญหาปัจจุบนั ซ่ึงนักสังคมสงเคราะห์จะตอ้งพูดคุยให้
ผูใ้ชบ้ริการเห็นถึงคุณค่าของตนเองท่ีผา่นมา และทาํความเขา้ใจวา่จุดอ่อนหรืออุปสรรคดงักล่าวเป็น
เพียงสถานการณ์ปัญหา ณ ช่วงเวลาหน่ึงไม่ใช่ปัญหาถาวรของตน สถานการณ์ดงักล่าวมกัจะมีการ
นาํมาใชใ้นกลุ่มของผูห้ญิงท่ีประสบปัญหาในชีวิตสมรส มีการหยา่ร้าง ซ่ึงทาํใหผู้ห้ญิงจาํนวนหน่ึง
ลงโทษตนเองในความลม้เหลวและไม่มีแรงบนัดาลใจท่ีจะปรับเปล่ียนชีวิตของตน 

4) โอกาสในการไดรั้บการสนบัสนุนและการเขา้ถึงทรัพยากรในแต่ละระดบัการ
เขา้ถึงทรัพยากรของผูใ้ชบ้ริการแต่ละรายสะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีเป็นฐานพลงัของผูใ้ชบ้ริการ 

5) ทกัษะ ประสบการณ์ ความพร้อมในการรับมือกบัปัญหา ประสบการณ์ท่ีผา่นมา
ของชีวิตทั้ งในระดับส่วนตัว  กลุ่ม  และการมีส่วนร่วมหรือมีความสามารถในการแบ่งปัน
ประสบการณ์ต่อกลุ่มและสงัคม ทั้งในฐานะการเป็นผูก้ระทาํและถูกกระทาํ 
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2. การประเมินความรู้ วิธีคิด ทกัษะ ความสามารถในการคิดอยา่งวิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง
จนถึงการวิพากษ์ความคิด ความเช่ือของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน ในกระบวนการน้ีต้องให้
ความสาํคญักบัขอ้มูลท่ีมากพอในการตดัสินใจ และความกลา้หาญในการวิพากษว์ิจารณ์ตนเองอยา่ง
เป็นจริง ไม่ปิดบงั เพื่อให้บุคคลสามารถมองปัญหาเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ไดใ้นระดบัลึก
ตวัอยา่งของคาํถามในการประเมิน ไดแ้ก่ 

  1) ผูใ้ชบ้ริการมีความรู้พื้นฐานและความคิดต่อปัญหาของตนอยา่งไร 
2) ผูใ้ชบ้ริการมีวิธีคิดและทกัษะในการตั้งคาํถามในระดบัใด หรือมีลกัษณะท่ีเช่ือ

และคลอ้ยตามผูอ่ื้นมากกวา่หรือไม่ เพียงใด 
3) ผูใ้ชบ้ริการมีขอ้มูลท่ีเพียงพอหรือมากนอ้ยเพียงใดในการตดัสินใจ แลสามารถ

มองปัญหาเชิงวิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์ไดใ้นระดบัใด 
4) ผูใ้ชบ้ริการมีความสามารถในการมองปัญหาในแต่ละบริบทอย่างตายตวัหรือ

ยดืหยุน่หรือไม่ซ่ึงสะทอ้นถึงความสามารถในการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
3. การประเมินความสามารถในการคิดเช่ือมโยงปัญหาส่วนตวัต่อประเด็นสาธารณะ เพื่อ

พิจารณาว่าปัญหาท่ีเกิดกบับุคคล อาจเป็นปัญหาของระบบโครงสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ประเมินดูความสามารถในการตั้งคาํถาม ต่อยอดความคิดจากปัญหาส่วนตวัไปสู่ปัญหาระดบักลุ่ม 
สังคมหรือไม่ เพียงใด เช่น ผูใ้ชบ้ริการมีความกลา้ท่ีจะถาม และแสดงออกอยา่งเป็นธรรมชาติอยา่ง
เต็มท่ีหรือไม่ หรือยงัคงอยู่ภายใตค้วามกดดนัของปัจจยัใด มีลกัษณะปกปิดหรือละอายต่อปัญหา
ของตนหรือไม่ และผูใ้ชบ้ริการสามารถยอมรับและเช่ือมโยงว่าปัญหาส่วนตวัแทจ้ริงแลว้เป็นเร่ือง
สาธารณะท่ีคนในสงัคมทัว่ไปควรมีส่วนร่วมรับผดิชอบดว้ย 

4. การประเมินความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์ของปัญหาแต่ละระดบัและการ
เช่ือมโยงผลกระทบจากปัจเจกสู่ระบบและโครงสร้าง อนัจะนาํไปสู่การดาํเนินการสืบคน้ขอ้เทจ็จริง
ของสถานการณ์ปัญหาในลกัษณะกระบวนการวา่ เกิดปัญหาอยา่งไร ใครกระทาํ ใครถูกกระทาํ และ
สามารถจดัทาํแผนท่ีทางเดินของปัญหาในรูปแบบ Mapping Route เพื่อเห็นการเคล่ือนไหวของ
ปัญหาอยา่งเป็นระบบและมองเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5. การศึกษาผลกระทบ จุดแขง็ จุดอ่อน ความเขม้แขง็ ความอ่อนแอ จุดอ่อนไหวการมอง
ปัญหาเป็นแบบเช่ือมโยงสัมพนัธ์ระหว่างปัญหาระดับปัจเจกสู่ระบบอ่ืนๆ ในสังคมได้หรือไม่   
ความหวัน่ไหวในใจ อารมณ์หรือจุดเปราะบางท่ีควรตอ้งสนใจเป็นพิเศษของบุคคล รวมถึงระบบ
ของงาน กิจกรรม และองคก์ร 

6. การปฏิบติั การแสดงออก กระบวนการดาํเนินงานควรกาํหนดข้ึนภายใตก้ารวางแผน
อยา่งเหมาะสม ประกอบกบัการมีส่วนร่วมคิด แสดงออกของผูมี้ส่วนร่วม หรือผูเ้ป็นเจา้ของปัญหา 
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โดยให้ความสําคญักับปัจจัยอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ป็นเจ้าของประสบการณ์นั้ น เช่นการให้
ความสําคญักับกระบวนการถ่ายทอด แบ่งปัน ความทุกข์ ประสบการณ์ โดยมีการสร้างระบบ
สนบัสนุน ใหก้าํลงัใจจากกนัและกนัในกลุ่มเดียวกนั สร้างระบบการจดัการ สรุปงาน ระบุภารกิจท่ี
ต่างฝ่ายไดรั้บมอบหมายและร่วมกนัสรุปประเดน็สาํคญั เพื่อสะสมชยัชนะจากเลก็สู่ใหญ่ 

7. การรับรู้บทเรียน และความสามารถในการปรับใชบ้ทเรียนกบัปัญหาของตนเอง เช่น 
การพิจารณาความเช่ือมัน่ ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ว่าเปล่ียนแปลงไปหรือไม่พฤติกรรม
เปล่ียนไปหรือไม่ เพราะเหตุใด อยา่งไร รวมทั้งการร่วมกาํหนดเป้าหมายและความตอ้งการทั้งระดบั
บุคคล สู่ระดับกลุ่ม ชุมชน และการติดตามประเมินแนวทางการดําเนินงาน  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงจากภายในสู่ภายนอกนอกจากน้ี ระพีพรรณ คาํหอม ยงัได้แบ่งกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการเสริมพลงัอาํนาจ ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (ระพีพรรณ คาํหอม.2554) 

1) ระยะแรก (Initial Phase) ไดแ้ก่ การสาํรวจ การประเมิน และการวางแผนโดย
การสนทนาอยา่งมีสุนทรียภาพ (Dialogue) เช่น เตรียมทาํงานแบบหุน้ส่วน ทา้ทาย หาความเขม้แขง็
และกาํหนดทิศทางการทาํงาน 

2) ระยะดาํเนินงานท่ีสอง (Implementation Phase) ไดแ้ก่ การดาํเนินงานและการ
บรรลุวตัถุประสงค ์โดยการคน้พบทางเลือก (Discovery) สาํรวจระบบทรัพยากร หาสมรรถภาพ
และกาํหนดทางเลือก 

3) ระยะส้ินสุด (Termination Phase) ไดแ้ก่ การส้ินสุดการช่วยเหลือและการ
ประเมินผล โดยการพฒันา (Development) เช่น การขยายโอกาสและการบูรณาการทาํงานน้ี
ภาพรวมของกระบวนการดาํเนินงานเสริมพลงัอาํนาจน้ีให้ความสําคญักับกระบวนการทาํงาน
ร่วมกนัระหว่างผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการ ในการแสวงหาขอ้มูลและการประเมินสถานการณ์
ขอ้เทจ็จริงร่วมกนั ในลกัษณะของการแบ่งปันความคิด การตีความท่ีมีต่อสถานการณ์ปัญหาร่วมกนั 
เพื่อประเมินปัจจยัภายใน และปัจจยัแวดลอ้มภายนอก ทั้งน้ีในกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลตอ้ง
เป็นกระบวนการท่ีควรมีการถกเถียง ซักถาม ทบทวนขอ้เท็จจริง คน้หาความเจ็บปวดในปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเพื่อทาํความเขา้ใจประเด็นความทุกขแ์ละปัญหาอยา่งละเอียด ลึกซ้ึงข้ึน กระบวนการน้ีอาจมี
สภาวะโตแ้ยง้ ขดัแยง้กนัได ้(a dialectic process) เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ถึงความรับรู้เชิงลึก
ระหวา่งกนัและเขา้ใจกนัมากข้ึน ดงันั้น สมัพนัธภาพบนพ้ืนฐานการสร้างการยอมรับและเช่ือมัน่ใน
ตนเองเป็นส่ิงจาํเป็น โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นเจา้ของปัญหาเอง มกัจะรู้สึกอ่อนลา้ โทษตนเอง
ตาํหนิและเห็นขอ้ดอ้ยของตน ดงันั้น การคน้หาจุดแขง็ ขอ้เด่น แมเ้พียงเลก็นอ้ยก็เป็นเร่ืองสาํคญัท่ี
ผูใ้ห้บริการตอ้งแสวงหาและแจง้ให้ทราบ เพื่อเป็นการปลุกปลอบใจ ปลุกเร้าให้กลา้คิด กลา้เผชิญ
ปัญหา และสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองกลบัคืนมา กระบวนการดาํเนินงานน้ีเน้นว่าตอ้งทาํงาน
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ร่วมกนัเป็นทีม เพื่อคล่ีคลายปัญหาร่วมกนั วางแผนร่วมกนั จึงจะเป็นทั้งการพฒันา หาแนวทาง
เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและพลงัในตวัเองหลกัการขอ้น้ีเป็นการเพ่ิม
คุณค่า เพิ่มพลงัอาํนาจให้กบัผูใ้ชบ้ริการไดเ้กิดความรู้สึกเชิงบวกกบัตนเอง และนาํไปสู่การปรับวิธี
คิดของผูใ้ชบ้ริการจากการ “พึ่งพาคนอ่ืน” ให้ไปสู่การ “พึ่งพาตนเอง” นกัสังคมสงเคราะห์จึงตอ้ง
กระตุน้สร้างความมัน่ใจต่อการดึงพลงัแฝงท่ีอยูใ่นตวัของผูใ้ชบ้ริการมาใชต่้อการจดัการปัญหาของ
ตนเอง (ระพีพรรณ คาํหอม, 2554) 

การสร้างให้มีอาํนาจในตนเองเป็นบทบาทสําคญัท่ีจะนําไปสู่การพฒันาตนเองของ
ผูใ้ชบ้ริการหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกกดข่ี กลุ่มท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบโดยการใชอ้าํนาจรัฐอยา่งไม่เป็น
ธรรม เป็นตน้ บทบาทสาํคญัของนกัสังคมสงเคราะห์ ไดแ้ก่ การเป็นผูท้า้ทายให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกั
ตนเองโดยการกลา้คิด กลา้ทาํ กลา้ใช้สิทธิใช้เสียงความเป็นประชาชนของตนเองเพื่อแสดงถึง
อาํนาจท่ีมีอยูจ่ริงในตวัเองของผูใ้ชบ้ริการ นกัสังคมสงเคราะห์จะเป็นผูก้ระตุน้ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่ในชีวิตของผูใ้ชบ้ริการหรือกลุ่มเป้าหมาย การเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากร 
บริการของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นการช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการไดมี้โอกาสท่ีดี เพิ่มความภาคภูมิใจในตวัเอง 
(Self-Esteem) อนัจะนาํไปสู่ทางเลือกใหม่ๆ ในชีวิต (ระพีพรรณ คาํหอม, 2544) 

การแกไ้ขปัญหาและพฒันาพลงัของผูใ้ชบ้ริการไปดว้ยพร้อมๆ กนั (อภิญญา เวชยชยั, 2557) 
การเสริมพลงัอาํนาจ ยงัเป็นหลกัการในการสาํรวจและประเมินปัญหาความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
ไดด้ว้ย โดยหลกัการเสริมพลงัอาํนาจถือเป็นหลกัการท่ีนักสังคมสงเคราะห์พึงตระหนักในการ
ปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์จุลภาค การประเมินท่ีส่งเสริม สนบัสนุนการให้คุณค่าของผูใ้ชบ้ริการ 
การคน้หาศกัยภาพ ความสามารถท่ีแฝงอยูใ่นตวัของผูใ้ชบ้ริการซ่ึงผูใ้ชบ้ริการไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อ
เป็นการสร้างความนบัถือในตนเอง การดึงความสามารถ ศกัยภาพของผูใ้ชบ้ริการออกมา  

การเสริมพลงัอาํนาจ เป็นกระบวนการและวิธีการท่ีเร่ิมตั้งแต่การประเมินส่ิงท่ีจะส่งเสริม 
สนบัสนุน การให้คุณค่าของผูใ้ชบ้ริการ การคน้หาศกัยภาพหรือความสามารถท่ีแฝงอยู่ในตวัของ
ผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็นการสร้างความนับถือในตนเองจนเกิดเป็นความเช่ือมั่น จนสามารถดึง
ความสามารถหรือศกัยภาพของตนเองออกมาใช ้แยกออกเป็นแนวคิดท่ีสามารถใชใ้นการเสริมพลงั
อาํนาจเป็น 3 กลุ่มแนวคิด ดงัน้ี 

1. แนวคิดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (Support Group ) แนวคิดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนคือกลุ่ม
คนท่ีมีหัวอกเดียวกนัท่ีมีปัญหาเหมือนกนัหรือป่วยเป็นโรคเดียวกนัมารวมตวัเป็นกลุ่มเป็นพวก
เพื่อให้การแก้ปัญหาของแต่ละคนง่ายข้ึนกว่าทาํอยู่คนเดียว ทั้ งน้ีกลุ่มจะดูแลกันเอง ไม่มีคน
ภายนอกมาช้ีนาํหรือบงัคบั 
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2. แนวคิดการสนบัสนุนทางสังคม (Social support )แนวคิดสนบัสนุนทางสังคม คือ
การปฏิสมัพนัธ์อยา่งมีจุดมุ่งหมายท่ีนาํมาซ่ึงการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมท่ี
มีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพพฤติกรรมและเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลดีต่อสุขภาพ ประกอบดว้ย 

1) ความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม การสนบัสนุนทางสงัคมมีผูใ้หนิ้ยามไว้
ในหลากหลายแง่มุมแต่สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัและสะทอ้นถึงการเอ้ือประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างเพ่ือนมนุษย ์Kahn and Antonucci (1980. cited in Frese. 1999) กล่าวว่า การสนบัสนุนทาง
สังคมเป็นลกัษณะของการสนับสนุนทางดา้นอารมณ์จิตใจ เช่น การสนับสนุนทางดา้นความรัก
ความเอาใจใส่ ความช่ืนชมยินดี และการยอมรับ ภายใตก้ารให้ความสาํคญักบัคุณธรรมและความ
เป็นจริง ซ่ึงเป็นทั้งการกระทาํการและช่วยเหลือทางตรง เช่น การช่วยเหลืองาน การให้ขอ้มูล
ข่าวสารหรือการช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้ แมว้่า Kahn and Antonucci มีจุดเนน้ท่ีการสนบัสนุน
ทางอารมณ์เป็นหลกั แต่มิไดล้ะเลยการช่วยเหลือทางตรง ซ่ึงแตกต่างจาก Sally A. Shumaker and 
Arlene Brownell ท่ีเห็นวา่ การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการแลกเปล่ียนทรัพยากรผา่นการรับรู้ซ่ึงกนั
และกนัอยา่งนอ้ยท่ีสุดในระหว่าง 2 คน โดยเป็นผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ อนัก่อใหเ้กิดความตั้ง
มัน่ว่าสามารถส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนให้กบัผูใ้ชบ้ริการ (Shumaker & Brownell, 1984) Sally 
and Arlene ใหค้วามสาํคญักบัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แต่จุดร่วมของทั้ง 2 ชุดความคิดน้ีคือ
ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพและความสามารถของมนุษยอ์นัเป็นพื้นฐานของการสนบัสนุนทางสังคม
การสนบัสนุนทางสงัคม ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงผลท่ีเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลซ่ึงอยูใ่นเครือข่าย
ทางสังคมท่ีมีโครงสร้างแน่ชดั ปฏิสัมพนัธ์น้ีเป็นการมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งบุคคลไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํใหเ้ขารับรู้ว่าเขามีคนรัก ไดรั้บการเอาใจใส่ยกยอ่ง มีคนเห็นคุณค่ารู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของสงัคมเดียวกนั มีการใหค้าํแนะนาํ การใหส่ิ้งของ การใหค้วามช่วยเหลือโดยมาเป็นแรงงาน 
ให้เวลา ให้ความคิดเห็น ใหข้อ้มูลข่าวสาร การสนบัสนุนทางสังคมยงัมีขอบเขตครอบคลุมการให้
การรับจากบุคคลในครอบครัว อาทิ บิดามารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนครูอาจารย  ์คนในชุมชน นัก
วิชาชีพ เป็นตน้ โดยท่ีบุคคลท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมสามารถตระหนักถึงศกัยภาพของ
ตนเองอนัจะเอ้ือประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น และสามารถปรับตวัหรือ
ดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข (วนัทนีย ์วาสิกะสิน, สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ และ กิติพฒัน์
นนทปัทมะดุลย,์ 2543) ฉะนั้น การสนบัสนุนทางสงัคม จึงหมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือ
เก้ือกลูในดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นวตัถุส่ิงของ และดา้นจิตใจ เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คคลรับรู้ว่าเขามีคน
รักเอาใจใส่ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม และไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ตลอดจนการท่ีบุคคลตระหนกั
ในคุณค่าของตนเอง สามารถเอ้ือประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง และสามารถปรับตวัหรือ
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ดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขจากแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีอยู ่เช่น ญาติพี่นอ้ง บุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน คนในชุมชน นกัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2) หลกัการของการสนบัสนุนทางสังคม หลกัการของการสนบัสนุนทางสังคม ให้
ความสําคญักับกระบวนการส่ือสารระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บการสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงถือเป็น
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปโดยใชก้ารสนบัสนุนทางสังคมเป็นปัจจยัในการนาํเขา้
สู่กระบวนการดงักล่าว เช่น ขอ้มูลข่าวสารการช่วยเหลือทางการเงิน การเอาใจใส่ยกย่อง การให้
ขอ้คิดเห็น การช่วยเหลืองาน เป็นตน้ ทั้งน้ีกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิด
การช่วยเหลือให้ผูรั้บการสนบัสนุนทางสังคมสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองและนาํไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต (Shumaker & Brownell, 1984; วนัทนีย ์วาสิกะสิน, สุรางครั์ตน์วศินา
รมณ์ และกิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย,์ 2543) 

3. ประเภทของการสนบัสนุนทางสังคม ประเภทของการสนบัสนุนทางสังคม แบ่งออกได้
เป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1) การสนบัสนุนทางสังคมเชิงนามธรรม เป็นการสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์และ
ดา้นสังคม เป็นการให้ความสาํคญักบัพลงัภายในตวัของบุคคลและสนบัสนุนบุคคลผ่านการเสริม
พลงัในเชิงบวก เพื่อสนับสนุนให้บุคคลสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญอยู่ไดด้ว้ยตนเองรวมทั้งการ
กระตุน้ใหบุ้คคลรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 

 2) การสนับสนุนทางสังคมเชิงรูปธรรม เป็นการสนับสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูล
ข่าวสารและการช่วยเหลือโดยตรงท่ีเห็นภาพชดัเจน เช่น การสนบัสนุนทางดา้นการเงินวตัถุส่ิงของ 
การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ การใหค้าํปรึกษา การใหข้อ้เสนอแนะ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การสนบัสนุนทางสังคมทั้ง 2 ลกัษณะ เป็นการช่วยเหลือโดยตรงกบับุคคลเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนและสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ของปัญหาไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั
และสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

4. ระดบัของการสนบัสนุนทางสงัคม 
แรงสนบัสนุนทางสังคมแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั (Gottieb & Bergen, 2010) คือระดบั

กวา้ง ระดบักลาง และระดบัลึก 
1) ระดบักวา้ง เป็นการเขา้ร่วมในสังคม พิจารณาจากความสัมพนัธ์กบัสถาบนัใน

สงัคม การเขา้ร่วมกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ 
2) ระดบักลาง เป็นการเนน้ถึงบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมํ่าเสมอ เช่นกลุ่ม

เพื่อน ชนิดของการสนบัสนุนในระดบัน้ี เช่น การใหค้าํแนะนาํ การช่วยเหลือดา้นส่ิงของความเป็น
มิตร การสนบัสนุนทางอารมณ์และการยกยอ่ง 
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3) ระดบัลึก เป็นความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกนัมากท่ีสุด โดยมีความ
เช่ือว่า คุณภาพของความสัมพนัธ์มีความสาํคญัมากกว่าปริมาณ บุคคลในระดบัน้ีไดแ้ก่ สมาชิกใน
ครอบครัวตลอดจนคนรัก เป็นการให้การสนับสนุนทางจิตใจ การแสดงออกถึงความรัก ความ
ห่วงใย ระดบักวา้ง ระดบักลาง และระดบัลึก 

การสนบัสนุนทางสังคมเป็นส่ิงจาํเป็นกบัชีวิตของมนุษย ์เพราะมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม หากขาดการสนับสนุนทางสังคมระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัเองอาจส่งผลทาํให้บุคคลไม่
สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได ้การได้รับการสนับสนุนทางสังคมช่วยเก้ือหนุนให้ชีวิตมนุษยส์ามารถ
ดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสง่างาม รวมถึงการท่ีบุคคลสามารถแกไ้ขปัญหาและสามารถเผชิญภาวะวิกฤต
ของชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 

5. ท่ีมาของการสนบัสนุนทางสังคม ท่ีมาของการสนบัสนุนทางสังคม สามารถสรุปได ้2 
ลกัษณะ คือ 

1) การสนับสนุนทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ แหล่งการสนับสนุนทางสังคม
กลุ่มน้ีเป็นแหล่งการสนบัสนุนทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด และมกัเป็นระดบับุคคลและกลุ่ม
คนขนาดเล็กท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บการรับการสนับสนุนทางสังคมโดยตรง ไดแ้ก่ บิดามารดาปู่ย่าตา
ยาย ลูกหลาน ครอบครัว ญาติพี่นอ้ง เพื่อน เป็นตน้ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแหล่งการสนบัสนุนทางสังคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัตํ่า 

2) การสนบัสนุนทางสังคมอยา่งเป็นทางการ แหล่งการสนบัสนุนทางสังคมกลุ่มน้ี
เป็นระดบักลุ่มคนหรือองคก์รท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีมีแบบแผน แต่ระดบัความสมัพนัธ์ท่ีมีความใกลชิ้ด
กันมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับบุคคลท่ีสังกัดกลุ่มหรือองค์กรนั้ นๆ เช่น กลุ่มนักวิชาชีพกลุ่ม
อาสาสมคัรสาธารณสุข มูลนิธิเอกชน กลุ่มผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน แผนกธุรกิจ
เพื่อสงัคม (CSR-Corporate Social Responsibility) ของบริษทัเอกชน เป็นตน้ ทั้งน้ี กลุ่มหรือองคก์ร
เหล่าน้ีมกัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

6. การวดัแรงสนบัสนุนทางสังคม ในการวดัแรงสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 3 แนวทาง 
คือ 

1) การสนบัสนุนทางสังคมในฐานะเป็นความผกูพนัลึกซ้ึง (Social Embeddeness) 
เป็นความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏข้ึนจริงของบุคคลกบับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในสภาวะแวดลอ้มของเขา การวดั
แรงสนบัสนุนทางสงัคมในฐานะท่ีเป็นความผกูพนัลึกซ้ึง โดยปกติตอ้งพิจารณาพุ่งความสนใจไปท่ี
เครือข่ายทางสังคมหน่ึงแน่นอนลงไป การวดัเช่นน้ีก็เป็นการระบุถึงสายสัมพนัธ์ท่ีบุคคลมีต่อ
ครอบครัว เพื่อนสนิท และกลุ่มเพื่อน สายสัมพนัธ์หรือความผูกพนัเหล่าน้ีจะเป็นตัวช้ีวดัถึง
ทรัพยากรทางสังคมท่ีมีศกัยภาพเป็นแรงสนบัสนุนทางสังคมในยามท่ีบุคคลอยูใ่นภาวะวิกฤตความ



67 
 

 

ผกูพนัทางสังคมเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและยงัมีนยัแยม้พรายให้
เห็นถึงภาวะท่ีเป็นความแปลกแยกและโดดเด่ียวทางสงัคมในบุคคลรายท่ีขาดความผกูพนัทางสงัคม 

2) การสนบัสนุนทางสังคมในฐานะเป็นการรับรู้ (Perceive Social Support) เป็น
การมองการสนับสนุนในแง่ของ “การประเมินบุคคลหน่ึงว่ามีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกับผูอ่ื้น
อย่างไร การวดัแรงสนับสนุนทางสังคมในแง่มุมของการรับรู้เป็นการตระหนักว่า สายใยสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปสู่การสนบัสนุนทางสงัคมเสมอไป สายใยสัมพนัธ์ 
แมมี้ศกัยภาพสูงท่ีจะทาํหนา้ท่ีใหค้วามสนบัสนุนทางสังคมได ้แต่หากมิไดอ้ยูใ่นการรับรู้ของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ สายใยสัมพนัธ์ดงักล่าวก็ไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเป็นแรงสนบัสนุน
ทางสังคม ในบางกรณีความพยายามท่ีจะจดัการสนับสนุนทางสังคมเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมผิด
จงัหวะ หรือเป็นการทาํให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายไปกว่าเดิม การวดัแรงสนบัสนุนทางสังคมในมิติ
ของการรับรู้จึงมุ่งประเด็นไปท่ีการประเมินสภาวะแวดลอ้มทางสังคมของบุคคลและความมัน่ใจว่า
หากบุคคลอยูใ่นสภาพท่ีกาํลงัตอ้งการแรงสนบัสนุน เขาจะไดรั้บการสนบัสนุนท่ีเหมาะสม เพียงพอ
และอยูใ่นการรับรู้วา่เป็นประโยชน์ 

3) การสนบัสนุนทางสังคมในฐานะเป็นกิจกรรม (Enacted Support)เป็นการมอง
การสนบัสนุนทางสังคมในรูปของพฤติกรรม การกระทาํของบุคคลอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นการให้ความ
ช่วยเหลือหรือการสนบัสนุนเก้ือกูล พฤติกรรมการกระทาํดงักล่าวกินความกวา้งตั้งแต่การฟัง การ
แสดงความห่วงใย การให้ยืมเงิน การเป็นธุระช่วยจดัการงาน การให้คาํแนะนาํ การช้ีแนะแนวทาง
และการแสดงความรักเขา้ใจ การวดัแรงสนบัสนุนในมิติของการกระทาํเป็นการเนน้ในส่ิงท่ีคนได้
กระทาํเม่ือเขาให้การสนับสนุนทางสังคม กล่าวอีกอย่างหน่ึง คือ การสนับสนุนในฐานะเป็น
กิจกรรม ก็คือ การประเมินพฤติกรรมดา้นการสนบัสนุนทางสังคม การวดัในมิติน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
การใหบุ้คคลรายงานเร่ืองราวของตนเอง (Self-report) เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นไปแลว้มากกวา่เป็นการสงัเกตจากสถานการณ์จริง 

4) อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมอุปสรรคในการ
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมของผูดู้แล มาจากการท่ีไม่มีเครือข่ายท่ีให้การสนับสนุนทางสังคม
อยา่งแทจ้ริงเม่ือผูดู้แลประสบปัญหา หรือไม่มีผูเ้ขา้มาเยีย่มเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ ส่วนหน่ึงอาจเป็น
เพราะผูดู้แลต้องทุ่มเทเวลาในการดูแลผูป่้วย ทาํให้ไม่ได้สามารถออกจากบ้านเพ่ือมารับการ
สนบัสนุนจากภายนอก การไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมมาจากเครือข่ายหรือแหล่งสนบัสนุน
ทางสังคมท่ีออกแบบมาเพื่อผูดู้แลไม่ตอบสนองหรือไม่ตรงตามความตอ้งการของผูดู้แล อีกทั้ง
หน่วยงานท่ีให้บริการสนบัสนุนทางสังคมมีมิติของการมองมนุษยเ์ป็นกลไก ทาํให้ขาดความเป็น
มนุษยใ์นการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามแหล่งสนับสนุนทางสังคมตอ้งสามารถเขา้ถึงง่ายและให้
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การช่วยเหลือไดอ้ย่างทนัท่วงที เพื่อให้ผูดู้แลไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนักวิชาชีพทางสุขภาพตอ้ง
ตระหนกัถึงอารมณ์และความเครียดต่อการดูแลของผูดู้แล ให้ผูดู้แลยงัคงมีความสุขกบัการดูแลอยู ่
แต่ผูดู้แลท่ียงัไม่มีความเครียด นกัวิชาชีพทางสุขภาพกย็งัคงใหค้วามสาํคญัและใหก้ารดูแลเน่ืองจาก
การดูแลเป็นกระบวนการท่ียาวนาน หากมีหน่วยใหบ้ริการสนบัสนุนทางจิตสังคมหรือหน่วยงานท่ี
ให้การสนับสนุนทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการในให้บริการกบัผูดู้แลในรูปแบบของเพื่อนสนิท 
(Buddy System) (Balfe M., Keohane K., O’Brien K. & Sharp L. 2016) ผลกระทบจากการดูแล 
ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบทางอารมณ์ เช่น ความวิตกกงัวล ความเหน็ดเหน่ือยทางกาย การไม่มีเวลา
ว่างในการท ากิจกรรมอย่างอ่ืน และการท่ีตอ้งดูแลแต่เพียงคนเดียวภายในบา้น ทาํให้ถูกแยกออก
จากสังคมโดยปริยายและขาดการสนบัสนุนทางสังคมตามไปดว้ย (Zuurmond M. A., Mahmud I., 
Polack S. & Evans J. 2015) ผูดู้แลมีประสบการณ์ในการเขา้ไม่ถึงการสนบัสนุนทางสังคมและ
ตอ้งการความรู้และทกัษะในการดูแลท่ีเพิ่มมากข้ึน และตอ้งการความร่วมมือและเครือข่ายจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ รวมถึงตอ้งการการสนบัสนุนและการดูแลระยะยาวจากรัฐ (Duangkamol  
W. &  Ankana S. 2014) 

สรุป ทฤษฎีการเสริมพลงัเป็นการศึกษาถึงความพยายามพฒันาหรือเสริมความแขง็แกร่ง
ของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์อาจโดยวิธีการทางบวกเพื่อยุติพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ท่ีเช่ือว่า
พฤติกรรมมนุษยส์ามารถควบคุมและกาํหนดรูปแบบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไดด้ว้ยการใหก้าร
เสริมพลงั (Reinforcing) การนาํเร่ืองการเสริมสร้างพลงัมาใชใ้นมิติทางสุขภาพ คือ กระบวนการวิธี
ท่ีจะใหก้ลุ่มผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาคร้ังน้ี สามารถดึงศกัยภาพท่ี
มีอยูใ่นตนเองมาใชใ้นการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาตนเอง ไม่ว่า
ผูป่้วยใหม่คนนั้นจะเร่ิมจาก ความยากลาํบาก หากไม่ทอ้แทห้รือทอ้ถอย รู้จกัสังเกตและเช่ือมโยง
เร่ืองราวต่างๆ มองเห็นภาพรวม มองเห็นปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา และสามารถแกปั้ญหาไดดี้
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฎีการเสริมพลงัมาใชก้บัการศึกษาเร่ืองการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือเสริมพลังในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้  
 
ทฤษฎคีวามคาดหวงั (Expectancy Theory) 

ทฤษฎีความคาดหวงัเกิดจากการศึกษาของนกัวิชาการช่ือ Victor Vroom (1995 อา้งถึงใน 
ออ้ยทิพย ์กองสมบติั, 2538 : 7) ทฤษฎีน้ีเนน้การรับรู้ของบุคคลโดยมีความเช่ือว่าแรงจูงใจเกิดจาก
ผลไดท่ี้บุคคลคาดหวงัจะให้เกิดข้ึนจากการทาํงานของตนแนวคิดตามทฤษฎีน้ีมีองคป์ระกอบ ท่ี
สาํคญั 3 ประการ 
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1. ความคาดหวงั (Expectancy) หมายถึง การท่ีบุคคลประเมินความเป็นไปไดว้่าความ
พยายามจะทาํใหส้ามารถทาํงานสาํเร็จจะเกิดผลได ้(Out comes) ซ่ึงหมายถึงผลท่ีเกิดจากพฤติกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงในการทาํงานประกอบดว้ยผลได ้2 ระดบั 

1) ผลไดร้ะดบัท่ี 1 หมายถึง ผลการทาํงานท่ีเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงต่อ
องคก์ร เช่น การท่ีบุคลากรประเมินความเป็นไปไดว้่าถา้มีความพยายามในการทาํงานจะทาํให้เกิด
ศกัยภาพในการผลิตระดบัใดระดบัหน่ึง 

2) ผลไดร้ะดบัท่ี 2 เป็นผลไดท่ี้เกิดข้ึนสืบเน่ืองจากการประสบความสาํเร็จในผลได้
ระดบัท่ี 1 โดยส่วนใหญ่เป็นผลไดท่ี้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและมกัเป็นไปตามความเหมาะสม
กบัแต่ละบุคคลกล่าวคือเป็นผลไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีบุคลากรปรารถนาท่ีจะไดรั้บจากผลงานของ
ตน ไดแ้ก่ค่าตอบแทนความรู้สึกพอใจและภูมิใจในผลสาํเร็จและการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 

2. ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือจูงใจ (Instrumentality) หมายถึงความเป็นไปไดว้่าเกิดผลไดร้ะดบัท่ี 
1 และเกิดผลไดร้ะดบัท่ี 2 ตามมานัน่ก็คือความเป็นไปไดใ้นความสัมพนัธ์ระหว่างผลท่ีไดร้ะดบัท่ี 1 
และผลท่ีไดร้ะดบัท่ี 2 เช่นเม่ือระดบัท่ี 1 ซ่ึงกาํหนดให้มีค่าระหว่าง -1 ถึง +1 คือการทุ่มเทความ
พยายามหรือพฤติกรรมการทาํงานท่ีดีนาํไปสู่โอกาสท่ีจะเกิดผลไดร้ะดบัท่ี 2 ท่ีตอ้งการเพียงร้อยละ 
60 ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือจูงใจหรือค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งผลท่ีไดร้ะดบัท่ี 2ท่ีตอ้งเพียงร้อยละ 60 ส่ิงท่ี
เป็นเคร่ืองมือจูงใจหรือค่าความสมัพนัธ์ระหวา่ผลท่ีไดร้ะดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 จึงเท่ากบั.6 กล่าวได้
วา่องคป์ระกอบน้ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการทาํงานกบัรางวลัตอบแทน 

3. ความชอบพอ (Valence) หมายถึง ระดบัความพอใจของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการมีคุณค่า
ของผลไดร้ะดบัท่ี 2 หรือค่านิยมต่อผลไดร้ะดบัท่ี 2 หรืออาจกล่าวว่าเป็นความชอบพอในรางวลั
ตอบแทนกไ็ดค้วามชอบพอน้ีไม่ไดมี้สาเหตุจากปัจจยัภายนอก (ผลได)้ แต่มีสาเหตุจากปัจจยั  

สรุป ทฤษฎีการคาดหวงั เป็นการศึกษาถึงการประเมินความเป็นไปไดว้่าความพยายามจะ
ให้สามารถทาํงานสาํเร็จตามความคาดหวงั โดยมีส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นการจูงใจให้คนปฏิบติัตาม
หรือมีพฤติกรรมถึงความพยายามดึงศกัยภาพออกมาใช ้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและมกัเป็นไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล จนถึงระดบัความพอใจท่ีแต่ละบุคคลมีต่อศกัยภาพจนส่งผล
เป็นค่านิยมของตนความชอบพอน้ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายใน การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในมิติทาง
สุขภาพจิตใจของกลุ่มผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ผูว้ิจยัจึงนําทฤษฎีการเสริมพลงัมาใช้กับ
การศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้  
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ทฤษฎคีวามต้องการของแมคเคลอล์แลนด์ (McClelland’s Needs Theory) 
McClelland (1996 อา้งถึงใน นนัทพร ดาํรงพงศ.์2541:78) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างแรงจูงใจกบัความตอ้งการระดบัสูงตามทฤษฎีของมาสโลส์และเห็นว่าความตอ้งการระดบั 
3 ถึงระดบั 5 นั้น มนุษยเ์รียนรู้และแสวงหาการตอบสนองไดจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
ทฤษฎีของเขาจึงเน้นการศึกษาเช่ือมโยงระหว่างความตอ้งการของมนุษยก์ับปัจจัยแวดลอ้มท่ี
ก่อให้เกิดแรงจูงใจพื้นฐานของมนุษย ์3 ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการความสาํเร็จ (nAch) ความ
ตอ้งการอาํนาจ (nPow) และความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม (nAff) 

1. ความตอ้งการความสาํเร็จ (Need for achievement) แมคเคลอลแ์ลนดไ์ดท้าํการวิจยัและ
พบว่าคนท่ีมีความตอ้งการความสาํเร็จอยากมีความรับผิดชอบในการแกปั้ญหาต่างๆ มกัแสวงหา
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานชอบเป้าหมายทียากและท้าทาย  แต่ไม่ใช่เป้าหมายท่ีบรรลุ
ความสําเร็จไม่ไดเ้ป้าหมายท่ีกาํหนดจึงมีความเหมาะสมเป็นจริงและสามารถบรรลุผลสําเร็จได้
ปรารถนาท่ีจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรมรวมตลอดทั้งมีพลงั
และความเต็มใจสูงท่ีจะทาํงานหนกัดว้ยความพากเพียรอุตสาหะเพ่ือการแข่งขนัและเห็นว่าคุณค่า
ของการบรรลุผลสําเร็จในเป้าหมายความยากและความเส่ียงของเป้าหมายนั้นพอสมควรมีอตัรา
พอประมาณอาจกล่าวไดว้่าความตอ้งการความสาํเร็จเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นเลิศ
และการแข่งขัน เป้าหมายท่ีท้าทายความมุ่งมั่น และการแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยากดังนั้ นรูปแบบ
พฤติกรรมท่ีสนองความตอ้งการความสาํเร็จจึงเป็นรางวลัตอบแทนในตวัเองอยู่แลว้ พบว่าคนท่ีมี
ความตอ้งการความสาํเร็จสูงกว่ามกัทาํงานไดดี้กว่าคนท่ีมีความตอ้งการความสําเร็จตํ่า และความ
ตอ้งการประเภทน้ีเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้และพฒันาข้ึนไดด้ว้ยการฝึกอบรม 

2. ความตอ้งการอาํนาจ (Need for power) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลหรือ
สามารถควบคุมคนอ่ืนไดบุ้คคลท่ีมีความตอ้งการอาํนาจจึงเป็นคนท่ีมุ่งหาวิธีสร้างอิทธิพลเหนือคน
อ่ืน รวมทั้งใชอ้าํนาจและยดึอาํนาจท่ีมีเหนือบุคคลนั้นไว ้บุคคลเหล่าน้ีชอบการแข่งขนัและชอบการ
เผชิญหนา้กบัคนอ่ืนในสถานการณ์ท่ีเห็นวา่ตวัเองไดเ้ปรียบการใชอ้าํนาจมี 2 รูปแบบ คือ  

1) การใชอ้าํนาจทางบวกเป็นการใชอ้าํนาจเพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้กบัองคก์าร
โดยส่วนรวมซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งอาศยัความพยายามของผูอ่ื้นสร้างความสาํเร็จ 

2) การใชอ้าํนาจทางลบ เป็นการใชอ้าํนาจของผูท่ี้แสวงหาอาํนาจเพ่ือประโยชน์
ส่วนตวั 

3. การตอ้งการไดเ้ขา้ร่วมในสังคม (Need for affiliation) เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บ
ความรักความชอบพอ และมิตรภาพจากคนอ่ืนคนท่ีมีความตอ้งการน้ีชอบงานเล้ียง ชอบทาํกิจกรรม
ทางสังคม และแสวงหาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยการเขา้ร่วมในกลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ แมค
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เคลอลแ์ลนดเ์ห็นวา่มนุษยต่์างกมี็ความตอ้งการ 3 ประเภทน้ีทั้งนั้นเพียงแต่ว่าระดบัความตอ้งการแต่
ละประเภทในตัวบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมส่วนบุคคลและ
วฒันธรรมประจาํชาติการท่ีบุคคลมีความตอ้งการประเภทหน่ึงประเภทใดหรือหลายประเภทอยา่ง
รุนแรงมกัแสดงออกใหเ้ป็นชดัเจนเป็นบุคลิกลกัษณะประจาํตวัซ่ึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการ
ทาํงานความตอ้งการทั้ง 3 น้ีจึงมีช่ือเรียกรวมๆ ว่าความตอ้งการท่ีโดดเด่น (Main fest needs) แมค
เคลอลแ์ลนด์มีขอ้สมมติฐานว่าความตอ้งการการเกิดจากการเรียนรู้ทางวฒันธรรมในสังคมดงันั้น
การฝึกอบรมและการศึกษาสามารถเสริมสร้างและมีอิทธิพลต่อความรุนแรงของความตอ้งการในตวั
บุคคลไดแ้ละวิธีปรับสภาพแวดลอ้มของงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรจะช่วย
สร้างแรงจูงใจ ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองไปถึงการเพ่ิมการปฏิบติังานไดอี้กดว้ย  

สรุป ทฤษฎีความตอ้งการของแมคเคลอลแ์ลนด ์มนุษยเ์รียนรู้ และแสวงหาการตอบสนอง
ไดจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจพื้นฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความ
ตอ้งการความสาํเร็จ มีความรับผิดชอบในการแกปั้ญหา มีพลงัและความเต็มใจสูงท่ีจะทาํงานหนกั 
2) ความตอ้งการอาํนาจ หมายถึงตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพล หรือสามารถควบคุมคนอ่ืนได้ 3) การ
ตอ้งการไดเ้ขา้ร่วมทางสังคม เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความชอบพอและมิตรภาพจากคนอ่ืน 
การศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํเป็นตอ้งไดบุ้คลากรท่ีมีความสามารถในการ
ส่ือสาร มีความรับผิดชอบสูงสามารถแกปั้ญหาให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นบุคคลท่ีมี
ภาวะผูน้าํท่ีสามารถส่ือสารเพื่อเสริมพลงัให้ผูป่้วยใหม่ปฏิบติัตาม ผูว้ิจยัจึงนาํทฤษฎีความตอ้งการ
ของแมคเคลอลแ์ลนด์ มาใชก้บัการศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จิตตพิมพ ์สถิตวิภารวงศ ์(2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือการตดัสินใจเลือกการรักษา
แพทย์แผนปัจจุบันในผูป่้วยมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัสังคมสงเคราะห์ และ
กลุ่มผูป่้วยชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้
จงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูส่้งสารขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตุของขอ้กงัวลใจอยา่งครบถว้น ครอบคลุม เพื่อลดขอ้
กงัวลใจของผูป่้วยมะเร็งระยะแรก เป็นการส่ือสารท่ีช่วยให้ผูป่้วยมะเร็งระยะแรกตดัสินใจเขา้รับ
การรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั  
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 มนตรี สังขนาค (2563) ได้ศึกษา เร่ืองการจัดการการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการการส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 2) เพื่อศึกษากลยทุธ์การจดัการการส่ือสารเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนใน
การจดัการการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ใชว้ิธีการวิจยัแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ  โดยมีการแบ่งแนวทางการจดัการ
การส่ือสารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจดัการการส่ือสารภายในองคก์ารพบว่า บุคลากรทุก
ระดบัมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย ทาํให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีในการ
ทาํงาน โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการจดัการการส่ือสารภายนอกองคก์าร พบว่า 
แนวทางทางการจัดการส่ือสารมุ่งสร้างความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับประชาชน
ภายนอกกลุ่มต่างๆ  เช่น ประชาชนทัว่ไป และประชาชนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ผูน้าํความความคิด ผูน้าํในทอ้งถ่ิน รวมทั้งชุมชนละแวกใกลเ้คียง ผ่านกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ การบริการวิชาการ การทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อให้กลุ่มประชาชน
เหล่าน้ีเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และให้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และพบว่า 
การจดัการการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ มุ่งเนน้นาํเสนอขอ้มูลระหว่างมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา 
และประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านวิธีการเพื่อแพร่กระจายข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่าง
กวา้งขวาง เช่น เวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด สายตรงผูบ้ริหาร แผ่นพบั โปสเตอร์ วิทยุกระจายเสียง รวมถึง
กิจกรรมแนะแนวต่างท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน ส่งผลให้ประชาชนทุกลุ่มยอมรับและให้ความร่วมมือ
กบัมหาวิทยาลยั และยงัพบอีกว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการส่ือสารเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการการส่ือสารของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

ม่ิงขวญั คงเจริญ และอาชัญญา รัตนอุบล (2561) ศึกษา เร่ืองการพฒันารูปแบบการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความยัง่ยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่าการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจของชุมชนมีทั้งในระดบับุคคลและในระดบัชุมชน การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ
ในระดบับุคคล เป็นเร่ืองของการพฒันาศกัยภาพตนเองให้ มีความเขม้แข็งพอท่ีจะควบคุมตนเอง 
จากปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลในการดาํเนินชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได ้และเห็นคุณค่าในส่ิงท่ี
ตนเองประพฤติ ปฏิบติั จนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในระดบั
ชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกนั มีวิถีชีวิตเดียวกนั มีความ
ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างประโยชน์ และควบคุมสมาชิกในชุมชน ท่ีจะจดัการใหเ้กิดความเสมอภาคการ
กระจายทรัพยากร แลว้ส่งผลดีต่อชุมชน 
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กมลวรรณ โชตินิพทัธ์ (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาวิทศัน์สาํหรับการให้คาํแนะนาํ
ในการปฏิบติัตวัในผูป่้วยมะเร็งลาํไสใ้หญ่และทวารหนกัท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั พบวา่ หลงัการฉายวีดี
ทศัน์ คร้ังท่ี 3 ผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั มีความรู้เร่ืองเคมีบาํบดั การจดัการกบัอาการ
ขา้งเคียงจากยาเคมีบาํบดั และแนวทางการดูแลตนเองของผูป่้วย และพบอีกว่า ผูป่้วยมะเร็งลาํไส้
ใหญ่และทวารหนกัเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัและผูป่้วยมะเร็ง
ลาํไส้ใหญ่และทวารหนักมีความพึงพอใจวีดีทศัน์ท่ีมีเน้ือหาในการให้คาํแนะนําหรือให้ความรู้
เก่ียวกบัการดูแลตนเองโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

ศิริพร เสมสาร และสุธิรา ชยัวิบูลยธ์รรม (2560) ศึกษา เร่ืองการดูแลผูป่้วยมะเร็งปอด
ระยะลุกลามแบบประคับประคองบทบาทของผูป้ฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง พบว่าผูป่้วยระยะ
ประคบัประคองนั้นจะคาํนึงถึงผลกระทบต่อตวัผูป่้วยในดา้นภาวะทางสุขภาพ (clinical outcome)
ร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ ภายใตว้ฒันธรรมความเช่ือของแต่ละบุคคลในดา้น
ครอบครัวหรือผูดู้แลจะคาํนึงถึงผลกระทบในประเดน็ของคุณภาพชีวิต ความเป็นภาระดา้นการดูแล 
ความรู้สึกเศร้าโศกภายหลงัการสูญเสีย และผลลพัธ์สุดทา้ยคือการประเมินผลกระทบจากคุณภาพ
การดูแลของผูใ้ห้บริการ ดา้นความพึงพอใจต่อการไดรั้บการดูแล การวางแผนการดูแลล่วงหน้า
ความต่อเน่ืองในการดูแลและการใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยและครอบครัว 

แสงระวี รุ่งเรืองเสถียร (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วม
ของศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัวีเวียงพิงจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้รับบริการ ส่ือบุคคลท่ีเป็นผูส่้งสารตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการดูแลสุขภาพ อีก
ทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถทางการส่ือสาร สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสารใน 3 ประเด็น 
คือ 1) การดูแลตนเองทั้ งน้ีผูรั้บบริการตอ้งการกาํลงัใจท่ีได้รับจากครอบครัว หรือญาติ เพื่อน
ร่วมงาน ฯลฯ และตอ้งสร้างขวญักาํลงัใจท่ีเกิดจากตนเอง 2) การตระหนักถึงปัจจยัเส่ียงผูส่้งสาร
ตอ้งส่ือสารใหผู้รั้บสารสร้างความตระหนกัใหเ้กิดข้ึนในจิตสาํนึก และ 3) การส่งเสริมสุขภาพ 

จิตรปิติ ฐิติมนตรี (2558) ศึกษาวิจยั เร่ืองการจดัการทางส่ือการใน 3 โครงการหลกัของ
สาํนกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะประชากรท่ีมี
ผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารภายในองคก์าร และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการส่ือสาร
กบัประสิทธิผลของการส่ือสารภายในองคก์าร โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
ระยะท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรของสาํนกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสาร ดงัน้ี ดา้นผูส่้งสาร สามารถส่ือสารใหบุ้คลากรของสาํนกังานทราบ
ไดอ้ยา่งชดัเจน ดา้นสารมีความน่าเช่ือถือ ดา้นช่องทาง การส่ือสารสามารถแจง้ขอ้มูล ข่าวสารได้
อย่างทัว่ถึง และดา้นผูรั้บสารสามารถทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูล ข่าวสารหรือคาํสั่งท่ีไดรั้บไดอ้ย่าง
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รวดเร็ว สาํหรับลกัษณะประชากร เพศและระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร
ภายในองคก์าร แต่อาย ุตาํแหน่ง สังกดัและระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิผลของการ
ส่ือสารภายในองคก์าร ส่วนปัจจยัการส่ือสาร ผูส่้งสารมีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิผลของการ
ส่ือสารภายในองคก์าร แต่สาร ช่องทางการส่ือสารและผูรั้บสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของการส่ือสารภายในองคก์าร และพบว่าปัจจยัการส่ือสารทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ 1) ผูส่้งสาร
สามารถเลือกใชว้ิธีในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 2) สารมีความน่าเช่ือถือ 3) ช่องทางการส่ือสาร
สามารถแจง้ขอ้มูล ข่าวสารไดอ้ย่างทัว่ถึง และ 4) ผูรั้บสารมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี สามารถคิด 
วิเคราะห์ ทาํความเขา้ใจ ขอ้มูล ข่าวสารหรือคาํสั่งท่ีไดรั้บไดอ้ย่างรวดเร็วและรับรู้ความหมายของ
เน้ือหาได ้ส่วนปัจจยัการส่ือสาร ผูส่้งสาร สาร ช่องทางการส่ือสารและผูรั้บสาร มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิผลของการส่ือสารภายในองคก์าร 

ไปรมา กล่ินนิรัญ (2558) ศึกษาเร่ือง ผลของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงของโรงพยาบาลท่าโรงชา้ง อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (quasi experimental) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ผล
ของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง โดยศึกษา
กลุ่มตวัอย่างผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีมารับบริการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยนอก ของโรงพยาบาล ท่า
โรงชา้งอาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จาํนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 35 คน และกลุ่มทดลอง 35 คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ กิจกรรมแทรกแซง คือ แผนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจแบบสอบถามประเมิน ตนเอง, แบบ
สมัภาษณ์ และแบบสงัเกต  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ t-test ผลการ
ทดลอง พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วย ความดนัโลหิตหลงัการไดรั้บ แผนการสร้าง
เสริมพลงัอาํนาจในดา้นความรับผดิชอบต่อสุขภาพของตนเองมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาดา้น
การมีปฏิสัมพนัธ์ และกิจกรรมโภชนาการ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของผูป่้วย
ความดนัโลหิตก่อนและหลงัทดลอง พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยความดนัโลหิต
หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เหมือนฝัน ไม่สูญผล (2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการส่ือสารสุขภาพในบริบท
การแพทยแ์ผนไทย ท่ีศึกษากระบวนการส่ือสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแ์ผนไทยในฐานะผู ้
ส่ือสารสุขภาพจะมีคุณค่าของการแพทยแ์ผนไทย ในมุมมองของผูมี้รายไดน้้อย ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 
ผูป่้วยโรคเร้ือรัง และผูป่้วยร้ายแรง ผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไขสําคญัท่ีทาํให้การแพทยแ์ผนไทย
ไดรั้บการยอมรับเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการรักษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดทกัษะใน
การส่ือสารสุขภาพ ท่ีทาํใหเ้กิดการยอมรับในวิธีการรักษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย 
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ยงยุทธ สุขพิทกัษ ์(2554) ศึกษา เร่ืองการเสริมพลงัอาํนาจเพ่ือเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การเกิดโรคเบาหวาน ในประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป พื้นท่ีตาํบลเขาพระบาท อาํเภอเชียร
ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการเสริมพลงัมีผลทาํใหก้ลุ่ม ทดลองเกิด
การเรียนรู้ เกิดการรับรู้ มีความตระหนกั เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง ลดระดบั
นํ้าตาลในเลือดเพื่อป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานได ้ 

สถาบันวิจัยสาธารณะสุข  (2541)  ท่ี ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่ างการ ส่ือสาร 
(Communication) กบัสุขภาพ (Health) พบว่า ความเป็นมาของการส่ือสารเพ่ือสุขภาพ (Health 
Communication) เร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร (Communication) กบั
สุขภาพ (Health) เน่ืองจากการยอมรับวา่การส่ือสารไดก้ลายเป็นศาสตร์ เคร่ืองมือ และเป็นกลยทุธ์ท่ี
สาํคญัในโลกยคุปัจจุบนัท่ีมนุษยมี์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ และฝึกทกัษะดา้นการส่ือสาร เพื่อให้
ตนเองสามารถกา้วทนักบัความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกระดับ ทุกสังคม และพบว่า การส่ือสารได้ถูกนําไปใช้ใน
กระบวนการซ่อมแซมสุขภาพ ซ่ึงเป็นการรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ ในยคุแรก ๆ ต่อมาเม่ือเกิดการ
ปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทยประมาณช่วงปี 2540 เป็นตน้มา มุมมองดา้นสุขภาพไดเ้ปล่ียนไปเป็น 
“สร้าง” นาํ “ซ่อม” คือการเสริมสร้างการมีสุขภาพดี (Good Health) ไม่ใช่รอใหเ้สียสุขภาพ (Ill 
Health) แลว้จึงซ่อม เป็นการสร้างจิตสํานึกด้านสุขภาพแนวใหม่ในวงการสาธารณสุขและ
ประชาชน การส่ือสารสุขภาพ เป็นวิธีการท่ีมุ่งปรับปรุงสุขภาพทั้งในระดบัตวับุคคล และประชากร
ทั้งประเทศ โดยมีการผสมผสานวฒันธรรมใหม่ ๆ โดยส่ือสารมวลชนและส่ือประสม ทั้งในแง่บวก
และในแง่ลบท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ  
 สรุป ผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 11 เร่ือง ผูว้ิจยันาํมาใชอ้ภิปรายผลการศึกษาเก่ียวกบั
การศึกษาการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ยการวิจยัเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการตดัสินใจ การ
จัดการการส่ือสารการพฒันารูปแบบการเสริมพลังอาํนาจ การพฒันาวีดีทัศน์สําหรับการให้
คาํแนะนาํ การดุและผูป่้วยมะเร็ง การส่ือสารสุขภาพ กระบวนการส่ือสารสุขภาพ และการผลของ
การเสริมพลงัอาํนาจต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม ท่ีลว้นศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร
กบัสุขภาพ การส่ือสารไดรั้บการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ ซ่ึงการแพทยแ์ผนปัจจุบนันาํการส่ือสารสาร
มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นกลยุทธ์ท่ีสาํคญัในปัจจุบนัท่ีผูป่้วยมะเร็งจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้เพื่อให้
ตนเองรู้จกัวิธีการดูแลรักษาสุขภาพหรือการเสริมสร้างการมีสุขภาพท่ีดี  
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บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง "การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก

ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้" เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้ได้
คาํตอบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ และให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความชดัเจนถูกตอ้งและมีความ
ความหลากหลายครบถว้นทุกดา้น ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี  

 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกใน
มิติต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษา 
และการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จากตวัแทนชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็ง ประกอบดว้ย  แพทย ์3 คน พยาบาล 5 คน ผูป่้วยโรคมะเร็งรายเก่า 10 คน  และผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกจาํนวน 9 คน รวมทั้ งหมด 27 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) อนัเป็นการเลือกตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการพิจารณาเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์
จากตวัแทนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคมะเร็ง ในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ท่ีมีคุณสมบติัตาม
เกณฑก์ารคดัเลือก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แพทย ์ 
1.1 อายุรแพทยโ์รคมะเร็ง ท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญ ในการรักษาท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผูป่้วยโรคมะเร็งและป้องกนัไม่ให้โรคกลบัมาเป็นซํ้ า ซ่ึง
ตระหนกัถึงความสาํคญัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจของผูป่้วยและญาติ จาํนวน 1 คน 

1.2 รังสีแพทย ์เป็นแพทยท่ี์เรียนจบเฉพาะทางดา้นรังสีวิทยา เช่ียวชาญในดา้นการ
วินิจฉยัโรคโดยอาศยัภาพวินิจฉยั (Imaging) เช่น เอกซเรย ์อลัตราซาวด ์เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ (CT) 
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI) เพท็ (PET) และการรักษาโรคโดยใชภ้าพวินิจฉยันาํทางโดยไม่ตอ้งผา่ตดั 
จาํนวน  1 คน                 

1.3 พยาธิแพทย ์ท่ีมีความรู้ทางการแพทยแ์ละมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงครอบคลุมถึง
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปล่ียนแปลงสภาพของเน้ือเยือ่บริเวณรอยโรค และอาการแสดงของ
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โรค ท่ีทาํหนา้ท่ีในการตรวจและวินิจฉยัโรคจากอวยัวะเน้ือเยื่อ เซลล ์และสารคดัหลัง่จากร่างกาย
ของผูป่้วยมะเร็ง จาํนวน  1 คน 

2. พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเร็งให้การดูแลเก่ียวขอ้งกบั
ผูป่้วยโรคมะเร็งของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง  และเป็นกรรมการชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํนวน 5 คน 

3. ตวัแทนสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ดงัน้ี 
   3.1 ผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีไดรั้บการรักษาครบตามแผนการรักษาของแพทย ์3-5 ปีและ

มีผลตรวจค่ามะเร็งอยูใ่นเกณฑป์กติ มีร่างกายแขง็แรงสามารถเป็นจิตอาสามาร่วมกิจกรรมกบัทาง
ชมรมได ้จาํนวน 10 คน  

3.2 ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีอายรุแพทยโ์รคมะเร็งเป็นผูค้ดัเลือก และเป็น
ผูป่้วยมะเร็งระยะแรกรายใหม่ท่ีเตม็ใจในการใหข้อ้มูล จาํนวน 9 คน 

 
เคร่ืองมือการศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพ  

การศึกษาส่วนน้ี เป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้างแบบ
คาํถามท่ีสร้างข้ึน เพื่อใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกท่ีได้วางแบบคาํถามการสัมภาษณ์เป็นแบบแนว
คาํถาม (Interview Guide) เพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถซกัถามไดอ้ย่างละเอียด ถูกตอ้ง และ
ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีโครงสร้างคาํถามแบบก่ึงโครงสร้างท่ีไม่มีการกาํหนด
โครงสร้างของขอ้คาํถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการกาํหนดแนวขอ้คาํถามแบบเปิด
กวา้ง หรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เช่น ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้มีการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกอยา่งไร และ
แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกควรมี
ใช้บุคลากรลักษณะอย่างไรในการส่ือสารเพื่อเสริมพลัง มีกิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลัง
อะไรบา้งและแต่ละกิจกรรมมีความสาํคญัอยา่งไร และเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารเพื่อเสริมพลงัมีลกัษณะ
อย่างไร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลทาํให้ขอ้คาํถามมีความยืดหยุ่น และเปิดกวา้ง มี
ความเหมาะสมอยา่งยิง่ในการนาํมาท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่บุคคลท่ีเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ และความชาํนาญหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีกาํลงัดาํเนินกระบวนวิธีการวิจยั โดย
กระบวนวิธีการวิจยัในลกัษณะเช่นว่าน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ และความชาํนาญหรือมีความ
ผูเ้ช่ียวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะไดอ้ยา่งหลากหลายในทุกแง่มุม โดยผูส้ัมภาษณ์
สามารถท่ีจะดาํเนินการสัมภาษณ์ และสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตาม และซักไซ้ไล่เรียงขอ้มูล
ขอ้เทจ็จริงหรือรายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีสาํคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของคาํตอบ จาก
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ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือผูใ้หส้มัภาษณ์ อนัทาํใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ 
และขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ท่ีมีทั้งมิติของความลึก และมิติของ
ความกวา้งในเร่ืองท่ีดาํเนินกระบวนวิธีการวิจยัน้ี 

 
วธีิในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1) ประสานขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอสัมภาษณ์

บุคคลท่ีมีส่วนสําคญัเก่ียวกับการดูแลมะเร็งรักษาผูป่้วยรายใหม่ระยะแรก เช่นแพทย  ์พยาบาล
สมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
อย่างเป็นทางการ โดยแจ้งให้ทราบว่าในการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูล
ตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัในภายหลงัได ้

2) ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ ท่ีออกโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี หรือจากศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูล
และเต็มใจจะให้ข้อมูลประกอบไปด้วยแพทย์ 3 คน  พยาบาล 5 คน  ตัวแทนสมาชิกชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จาํนวน 10 คนและผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
จาํนวน 9 คน รวมทั้งหมด 27 คน ตามท่ีไดค้ดัเลือกไวแ้บบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ
เชิญเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

3) ผูว้ิจัยส่งหนังสือแจ้งผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั พร้อมทั้ งแนบเอกสารแนะนําตัวประกอบ
หนงัสือขอความอนุเคราะห์  และแบบสัมภาษณ์ เพื่อมอบให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัไดศึ้กษาล่วงหนา้
ก่อนใหส้มัภาษณ์ 

4) ผูว้ิจยัเขา้พบผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั ตามกาํหนดวนัท่ีและเวลาท่ีไดติ้ดต่อประสานไว ้เพื่อทาํ
การสมัภาษณ์ เร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ โดยมีการบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ และการ
บนัทึกยอ่ระหวา่งการสมัภาษณ์ 

5) ดาํเนินการจดัทาํรายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  เร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งในโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ 
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การตรวจสอบข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะทาํการตรวจสอบความเช่ือถือของขอ้มูล โดยการ

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีต่างกันออกไป 
(Methodological Triangulation) โดยเปล่ียนแปลงท่ีเป็นบุคคล เวลา หรือสถานท่ีท่ีให้ขอ้มูล และ
เป็นการตรวจสอบโดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีต่างกนั (Data Triangulation) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์การใชค้วาม
หลากหลายของแหล่งขอ้มูลทั้งในเชิงเวลา สถานท่ี และบุคคล และพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการ
เปรียบเทียบจากแหล่งขอ้มูลหลายๆ แหล่ง ไดแ้ก่ ผูรั้บผิดชอบในการ ดูแล รักษาผูป่้วยรายใหม่
ระยะแรกและสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้อยา่งเป็นทางการ โดย
แจง้ให้ทราบว่าในการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดย
วิธีการจดบนัทึกขอ้มูลและการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตก่อนทาํการ
บนัทึกเสียง เพื่อนํามาใช้ในกระบวนการ ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังน้ี แพทย์จาํนวน 3 คน   
พยาบาลจาํนวน 5 คน ตวัแทนสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้
จาํนวน 10 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกจาํนวน 9 คน ท่ีให้บริการและมาใชบ้ริการของ
ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุรี นาํขอ้มูลในประเด็นเดียวกนัท่ีได้
จากการสมัภาษณ์แต่ละรายมาเทียบเคียงวา่มีความคลา้ยคลึงและไปในทางทิศเดียวกนัหรือไม่ 

2) ตรวจสอบสามเสา้ดา้นวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation)  เป็น
การเปรียบเทียบจากการใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายๆ วิธี การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
เร่ืองการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ส่วนใหญ่ท่ีสาํคญัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การทบทวน
และ วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เจาะลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก คือสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้การจดบนัทึก และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และบนัทึกเสียง เพื่อยนืยนัขอ้มูลจาก
การรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เจาะลึกและการรวบรวมจากเอกสาร   

3) ตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการยนืยนัขอ้มูลจากแนวคิด
ทฤษฎี โดยผูว้ิจยัไดบู้รณาการแนวความคิด ทฤษฎีหลายๆ ชุด ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ  และทฤษฎีเก่ียวกบัการเสริมพลงั  ทฤษฎีกระบวนการ
กลุ่มท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ทาํให้สามารถมองแนวทางการจดัการส่ือสารเพื่อเสริม
พลังในผู ้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู ้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งในโรงพยาบาล
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พระปกเกลา้ ไดห้ลายมุมมอง เปรียบเสมือนการมองภาพจากแว่นหลายประเภท เพื่อนาํมากาํหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งจากคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงแต่ละ
ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะช่วยตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดจาการวิจยั โดยใชว้ิเคราะห์เชิงพรรณนา เร่ือง การ
จัดการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลังในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาและ
การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จากตวัแทนสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิต
จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ยแพทยจ์าํนวน 3 คน   พยาบาล จาํนวน 5 คน 
ผูป่้วยมะเร็งรายเก่า จาํนวน 10 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกจาํนวน 9 คน รวมทั้งหมด 27 
คน ไดรั้บทราบขอ้มูลจากการสังเกตขณะสัมภาษณ์ จากปฏิกิริยาขณะมีการส่ือสารระหว่างผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกกบัสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง มีการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาสรุปผล เพื่อเสนอเป็นแนวทางการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก โดยชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการเขา้รับการรักษา  ติดตาม และหวงัผลหายขาดจากโรคมะเร็งและเพ่ือเป็นแบบอยา่งและ
แนวทางใหแ้ก่โรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีสนใจจดัตั้งชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้” โดยผูว้ิจยัแบ่งการนาํเสนอผลการวิจยั
ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์การจดัการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของ
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

2. แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัในผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

 
1. การวิเคราะห์การจัดการส่ือสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผู้รอดชีวติจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า 

การวิเคราะห์การจดัการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของ
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) แนวคิดเก่ียวกับการจดัการ แนวคิดการส่ือสารสุขภาพ และแนวทางการส่ือสารเพ่ือ
เสริมสร้างขวญักาํลงัใจจนเกิดพลงัอาํนาจในตนเองในการยอมรับ และมีส่วนร่วมในการรักษาตาม
แนวทางทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากตวัแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง 
ประกอบดว้ยแพทย ์จาํนวน 3 คน พยาบาล จาํนวน 5 คน และผูป่้วยมะเร็งรายเก่า จาํนวน 10 คน ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดูแล รักษา และทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็ง 
รวมทั้งหมด 18 คน ดงัน้ี 
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การจัดการการส่ือสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผู้รอดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใน
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก โดยแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดงัน้ี 
 

1) การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกตามหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบันมีความสําคัญ
และจําเป็นหรือไม่อย่างไร 

 
 “เน่ืองจากมะเร็งเป็นตวัโรคท่ีปัจจุบนัก็เป็นปัญหาหลกัของประเทศไทย และอีกหลาย

ประเทศทัว่โลกท่ีคร่าชีวิตผูค้นมากมาย เม่ือเกิดโรคการรักษากจ็าํเป็นและกส็าํคญั การรักษาโรคดว้ย
วิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการผา่ตดั การให้เคมี การฉายรังสีรักษาก็เป็นการรักษาท่ีเป็น
มาตรฐานแลว้ก็มีขอ้มูลมาสนบัสนุนมากมายว่าการรักษาคนไขมี้โอกาสหายขาดมากกว่าการรักษา
แผนอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีขอ้มูลสนบัสนุนนอ้ยกว่าเพราะฉะนั้นกม็ัน่ใจไดว้่าการรักษาน้ีเหมาะกบัคนไข้
มากกวา่” (รังสีแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การแพทยแ์ผนปัจจุบนั คือ การแพทยท่ี์ให้การรักษาผูป่้วยมะเร็งดว้ย การผ่าตดั การฉาย

รังสีรักษา  ยาเคมีบาํบดั โดยอาศยัวิชาความรู้ดา้นแพทยศาสตร์ และการพยาบาล เป็นวิชาความรู้ท่ี
แพทย ์พยาบาล ตอ้งผา่นการเรียน การสอน การฝึกฝน จากโรงเรียนแพทย ์โรงเรียนพยาบาล ซ่ึงเป็น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีพิสูจน์ได้ ตรวจสอบได้ มีแหล่งท่ีมาจากการศึกษาถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการและมีสถิติ มีการศึกษาวิจยั  มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ และมีการรับรองจากองคก์ร สถาบนั
ต่างๆ ทัว่โลกวา่ ใหป้ระโยชน์ต่อผูป่้วยไดจ้ริงฉะนั้นการรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีความจาํเป็น
มีความสําคญัท่ีช่วยให้ผูป่้วยหายขาดลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ไดดี้กว่าการรักษาดว้ยวิธีการอ่ืน
นอกจากท่ีกล่าวมา”  (อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การรักษาผูป่้วยมะเร็งดว้ย การผา่ตดั การฉายรังสีรักษา  ยาเคมีบาํบดั เป็นวิธีการท่ีถูกตอ้ง

ตามหลกัการสากล มีสถิติ มีการศึกษาวิจยั  มีการรับรองจากองคก์ร สถาบนัต่างๆ ทัว่โลกว่าเป็น
ประโยชน์ต่อรักษาผูป่้วยได้จริง การรักษาด้วยแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีความสําคญัท่ีช่วยให้ผูป่้วย
หายขาด ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ไดดี้กว่าการรักษาดว้ยวิธีการอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมา”  (พยาธิ
แพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีความสําคญัและจาํเป็นต่อการรักษามาตั้งแต่ในอดีตจวบจน
ปัจจุบนั การใชแ้ผนการรักษาผูป่้วยอยูบ่นมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงแพทยอ์าจเลือกการรักษา
ผูป่้วยเหมือนกบัผูป่้วยรายอ่ืนๆ ท่ีมีอาการของโรคใกลเ้คียง ซ่ึงการป้องกนัและรักษาผูป่้วยมะเร็งอยู่
บนรากฐานการศึกษาท่ีเป็นสากลท่ีมีการศึกษาคนไขม้าจาํนวนมาก ทาํให้การรักษาดว้ยแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัมีความสําคญั และจาํเป็นทาํให้เราเห็นภาพอาการของโรคเป็นอย่างไร ควรจะรักษาแบบ
ไหน จากการได้สัมผสัคลุกคลีกับผูป่้วยจาํนวนมากพบว่าผูป่้วยต้องการกระบวนการรักษาท่ี
เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ท่ีเหมาะกบัตวัผูป่้วยมากท่ีสุด และการแพทยแ์ผนปัจจุบนัก็ตอบโจทย์
ขอ้น้ีของผูป่้วย”  (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ปัจจยัการเกิดโรคในปัจจุบนัของแต่ละคนมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงมนัอาจแตกต่าง

ถึงระดับพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิต อย่างในกรณีโรคมะเร็งท่ีเป็น
กอ้นเน้ือร้ายแต่ละตาํแหน่งในร่างกายของแต่ละคน กลบัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีตอ้งใชก้ารรักษาท่ี
แม่นยาํเจาะจงตรงเป้าหมาย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การรักษาทางการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัจึงไม่ละเลยไดคื้อมีความสําคญัมากๆ นั่นเอง” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เพราะผูป่้วยมะเร็งไม่อาจพลาดการรักษาท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว ไดบ่้อยคร้ังนกัดว้ยปัจจยั

เหล่าน้ีเอง จึงเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดกระบวนการรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั”  (พยาบาลวิชาชีพ
ชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“แพทย์ยุคใหม่ท่ีคุณเร่ิมได้ยินให้คุน้หูมากข้ึน ในช่ือการแพทย์เฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็น

วิวฒันาการทางการแพทยต์รวจลึกถึงระดบัยนี เพื่อช่วยในการวินิจฉยั รักษา ป้องกนัไดอ้ยา่งแม่นยาํ 
โดยทาํความเขา้ใจเอกลกัษณ์อนัแตกต่างของตวัผูป่้วยและโรคท่ีกาํลงัเผชิญ” (พยาบาลวิชาชีพ
ชาํนาญการ,สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีการศึกษา และมีการคน้พบวิธีการรักษาใหม่ๆ อยู่เสมอ ยิ่งเพิ่ม
แนวโน้มความสําเร็จในการรักษาและสร้างผลขา้งเคียงท่ีค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงผูป่้วยสามารถกลบัไปใช้
ชีวิตปกติไดเ้ร็วข้ึน ลดขั้นตอนความซํ้าซอ้นในการลองผดิลองถูกท่ีกินเวลานาน และลดค่าใชจ่้ายใน
การรักษาระยะยาวของผูป่้วย” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“การแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีสร้างโอกาสและทางเลือกใหก้บัชีวิตผูป่้วย เพราะใครๆ ก็
อยากไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด แต่ทว่าการรักษามะเร็งจากวิธีการอ่ืนยงัไม่มีขอ้มูลว่า
รักษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“การแพทยแ์ผนปัจจุบนัทาํใหผู้ป่้วยมีโอกาสพดูคุยกบัแพทย ์ซ่ึงถือเป็นปฏิสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ 
ในการรักษาผูป่้วยอย่างมีส่วนร่วม แพทยแ์ผนปัจจุบนัดาํเนินงานภายใตแ้นวคิดการดูแลสุขภาพ
แบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือคนไข ้ดว้ยการนาํเทคโนโลยทีางแพทยท่ี์ลํ้าหนา้ อยา่ง Precision Medicine ท่ี
ตรวจลึกถึงระดับพันธุกรรมเพื่อการดูแลอย่างเข้าถึงและเข้าใจ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2,  4 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “แพทยแ์ผนปัจจุบนัสาํคญัเพราะจะประกอบไปดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการรักษามะเร็ง 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพนัธุกรรม การป้องกนัเกิดโรคพนัธุกรรมซํ้ าซอ้นในครอบครัว และผูเ้ช่ียวชาญ
เวชศาสตร์ มารดาและทารก ซ่ึงลว้นเห็นความกา้วหน้าของการแพทยท่ี์จะมาปฏิวติัการรักษาใน
ปัจจุบนัและอนาคต” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มนุษยรู้์จกัโรคมะเร็งมานานมากแลว้ ถือเป็นโรคอนัเก่าแก่ท่ีวงการแพทยพ์ยายามต่อสู้เพื่อ

เอาชนะอยู่ตลอด และมีอะไรใหม่ๆ ให้ไดเ้รียนรู้อยู่เสมอ แมจ้ะเรามียาอยู่จาํนวนมากในการรักษา 
แต่มะเร็งส่วนใหญ่อาจรักษาไม่หายขาดไปทนัที หากเจอในระยะเร่ิมตน้ก็มีแนวโนม้ในการรักษา
ใหห้ายขาดไดเ้ช่นกนั การแพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัคงมีความสาํคญัตลอดมาและจะยงัคงมีความสาํคญั
ตลอดไป” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“มะเร็งเร่ิมจากเซลลข์องร่างกายเพียงแค่เซลลเ์ดียว ท่ีมนัเกิดความเปล่ียนแปลงยนีหรือสาร
พนัธุกรรรม โดยปกติถา้มีความเปล่ียนแปลงเล็กๆ นอ้ยๆ ร่างกายเราจะตรวจจบัได ้โดยเม็ดเลือด
ขาวจะไปฆ่าตวัเซลลม์ะเร็งก่อนท่ีมนัจะโต แต่ถา้เกิดเซลลม์ะเร็งมนัแขง็แรงมากข้ึนเร่ือยๆ หรือภูมิ
ตา้นทานของคนลดลงถึงจุดหน่ึงเซลลม์ะเร็งมนัจะเร่ิมมีการแพร่กระจายไปตามอวยัวะต่างๆ แพทย์
แผนปัจจุบนัมีความสาํคญัต่อการคน้พบความผดิปกติของเซลลม์ะเร็ง กอ้นมะเร็งขนาดเพียง 2 – 3 
เซนติเมตร แต่อาจจะมีเซลลม์ะเร็งหลายร้อยลา้นตวั ซ่ึงการรักษา ณ เวลาน้ีท่ีดีท่ีสุดคือแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนัมีความสําคญัในแง่ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางหน่ึง แต่

อย่างไรก็ตามการรักษาโรคมะเร็งโดยแพทยส์มยัใหม่ ผูป่้วยตอ้งพบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ีก่อน 
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เพราะตอ้งศึกษาว่าคนไขแ้ต่ละราย มีวิธีการอนัไหนดีท่ีสุดสาํหรับพวกเขา รักษาแลว้ไดผ้ลดีท่ีสุด
และผลขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“ความรู้ทางการแพทยจ์ะถูกพฒันาข้ึนสองเท่าในทุกๆ 5 – 10 ปี   ความรู้ดงักล่าวเป็นส่วนท่ี

ทาํใหก้ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีสาํคญั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหผ้ลการรักษาดีข้ึนตามลาํดบั” (ผูใ้ห้

สมัภาษณ์คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“ความสําคญัและความจาํเป็นของแพทยแ์ผนปัจจุบนัสะทอ้นมาจากบทบาทของแพทย์

นอกจากดูแลเร่ืองการรักษาโรคแลว้ ตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดซํ้าดว้ย เพราะบางภาวะเราไม่รู้วา่เป็นโรค

ทางพนัธุกรรม คนทัว่ไปยงัสับสนว่ามะเร็งเป็นพนัธุกรรมดว้ยเหรอ  บางบา้นเกิดมะเร็งซํ้ าๆ ใน

สมาชิก ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“แพทยแ์ผนปัจจุบนัจาํเป็นในการเพิ่มทางเลือกในการรักษาผูป่้วยไดม้าก คนไขทุ้กคนตอ้ง

ไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานก่อน  การไดม้าตรฐานคือความสาํคญัของแพทยแ์ผนปัจจุบนั” (ผูใ้ห้

สมัภาษณ์คนท่ี 9,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเดน็หวัขอ้ การรักษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกตามหลกัการ

ทางการแพทยปั์จจุบนัมีความจาํเป็นและสาํคญัหรือไม่อย่างไร  พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้ง 18 คน

ใหส้มัภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีความจาํเป็นและมี

ความสําคญัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก หลกัการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัตอ้งอาศยัวิชา

ความรู้ ท่ีผา่นการเรียน การสอน การฝึกฝน จากโรงเรียนแพทย ์โรงเรียนพยาบาล ซ่ึงเป็นความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ท่ีพิสูจน์ได ้ตรวจสอบได ้มีแหล่งท่ีมาจากการศึกษาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและมี

สถิติ มีการศึกษาวิจยั  มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ และมีการรับรองจากองคก์ร สถาบนัต่างๆ ทัว่โลก 

และยงัพบว่า ความรู้ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะพฒันาข้ึนเป็นสองเท่าในทุกๆ 5 – 10 ปี   ความรู้

ดงักล่าวเป็นส่วนท่ีทาํให้การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีจาํเป็นและมีสาํคญัท่ีทาํให้การรักษาผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ระยะแรกดีข้ึน มีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง  และยงัพบอีกว่า ปัจจุบันโรคมะเร็ง

กลายเป็นปัญหาหลกัของประเทศไทยท่ีคร่าชีวิตประชาชนไทยในแต่ละปีไปเป็นจาํนวนมากการ
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รักษาโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการผ่าตดั การให้เคมี การฉายรังสีรักษาลว้น

ตอ้งอาศยัการแพทยส์มยัใหม่ และอีกทั้งยงัพบอีกว่า ความจาํเป็นและความสําคญัของการแพทย์

แผนปัจจุบนัสะทอ้นมาจากบทบาทของแพทยท่ี์นอกเหนือจากการดูแลเร่ืองการรักษาผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ระยะแรกให้หายขาดแลว้ การป้องกนัไม่ให้โรคมะเร็งลุกลามเป็นความสําคญัของแพทย์

แผนปัจจุบนัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  

 
2) วธีิการให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
 
“ข้ึนอยูก่บัตวัโรค ระยะของโรค สภาพร่างกายของคนไขแ้ต่ละคนมีความพร้อมรับในการ

รักษามากนอ้ยแตกต่างกนัไป บางคนก็มีความพร้อมเตม็ท่ี บางคนก็มีความพร้อมในการรักษานอ้ย
ลดหลัน่กนัมาผูป่้วยสามารถมีกิจวตัรประจาํวนัไปทาํงานไดต้ามปกติ ออกกาํลงักายไดพ้อควร ตาม
ความชอบและเหมาะสม หากมีอาการอ่อนเพลียควรพกั” (รังสีแพทย,์สัมภาษณ์ 10 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะแรก สามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัได้

ตามปกติเหมือนคนทัว่ไป ไปทาํงานตามปกติ ออกกาํลงักายตามความเหมาะสมของอายุ ทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์พกัผอ่นใหเ้พียงพออยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 ชัว่โมง ทาํใจใหมี้ความสุข  และควร
หลีกเล่ียงการไปในท่ีแออดัท่ีมีคนมากๆ เช่น ตลาด โรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ หากจาํเป็นควรสวม
หน้ากากอนามยั เพื่อป้องกนัการติดเช้ืออาจเกิดโรคแทรกซ้อน ผูป่้วยควรสังเกตจดบนัทึกอาการ
ข้างเคียงท่ีเกิดข้ึน ถ้ามีอาการผิดปกติควรมาพบแพทย์ (อายุรแพทย์โรคมะเร็ง,สัมภาษณ์ 10 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“สําหรับผูป่้วยจะแต่ละคนจะมีการแนะนาํไม่เหมือนกนั เช่น แนะนาํให้จิบนํ้ าอุ่นบ่อยๆ 

และนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ สาํหรับผูป่้วยมะเร็งท่ีมีอาการหวดั แนะนาํเก่ียวกบัการออกกาํลงั
กาย ใน case ผูสู้งอายแุละอาศยัอยูบ่า้นสวนจะแนะนาํเก่ียวกบัการเดินออกกาํลงักายในสวนเพ่ือรับ
อากาศบริสุทธ์ิ และ ทาํสวนเพ่ือเป็นการออกกาํลงักายดว้ย”  (พยาธิแพทย,์สัมภาษณ์ 10 กุมภาพนัธ์ 
2564) 
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“การดูแลสุขภาพตนเองเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเบ้ืองตน้ โดยตวัผูป่้วยเองและ
ครอบครัวท่ีเป็นผูดู้แลผูป่้วยควรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร การออกกาํลงั การพกัผอ่น 
รวมถึงการพูดคุยใหก้าํลงัใจเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการรักษาสุขภาพท่ีดีท่ีสุด โดย
การปรึกษาแพทย ์และพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งท่ีให้การดูแลผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยสามารถดูแล
ตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“คนไขค้วรปฏิบติัตามท่ีหมอ และพยาบาลแนะนาํอย่างจริงจงั เช่น การทานอาหาร การ
ออกกาํลงักาย การหมัน่สังเกตตนเอง เพื่อสร้างภูมิคุม้กนับาํบดั (Immunotherapy) เป็นการรักษา
สุขภาพของตนเองก่อนท่ีสาํคญั การต่อสู้กบัเซลลม์ะเร็ง ไม่ใช่เร่ืองง่าย เม่ือร่างกายมีภูมิคุม้กนัใน
เบ้ืองตน้ คือคนไขมี้การจดัการกบัพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ ไดดี้แลว้ ทาํให้ส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจเป็น
ตวัเร่งให้โรคลุกลามในร่างกายลดลงส่งผลดี ต่อสุขภาพคนไข ้และดีต่อการรักษา”” (พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ปฏิบติัตามแพทยแ์นะนาํดีท่ีสุด ส่วนมากก็จะเป็นเร่ืองการรับประทานอาหาร การออก

กาํลงักาย การพกัผ่อนให้เพียงพอ ทาํจิตใจให้เบิกบานพูดคุยกบัสมาชิกในครอบครัวเพื่อลดความ
วิตกกงัวล เราพบว่าความวิตกกงัวลเป็นปัญหาเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพผูป่้วยมากท่ีสุด”  (พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“ควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัอาหาร เม่ือผูป่้วยรับประทานไดค้วรรับประทานอาหารท่ีมี
พลงังาน และโปรตีนท่ีเพียงพอ ผูป่้วยส่วนมากรับประทานอาหารไดดี้ช่วงเชา้ อาจให้รับประทาน
อาหารม้ือหลกัในช่วงเวลาค่อนไปช่วงเชา้” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
 “การให้คาํแนะนาํในการดูแลผูป่้วยมะเร็ง นอกเหนือจากการวางแผนการรักษาท่ีถูกตอ้ง

เพื่อผลการรักษาท่ีดีแลว้ ยงัคงตอ้งคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนดา้นจิตใจของผูป่้วย ส่ิงสาํคญัท่ีมีผล
ต่อการรักษา คือ สภาพจิตใจของผูป่้วย ซ่ึงมีผลกระทบตั้งแต่ก่อนการรักษา ร่างกายและจิตใจเป็นส่ิง
ท่ีมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้การรักษาโรคใด ๆ ใหไ้ดผ้ลดี 
จะตอ้งใหก้ารดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กนัไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคมะเร็ง ซ่ึงเป็นโรคท่ี
มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู ้ป่วยเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้ นการดูแลในส่วนน้ีจึงมี
ความสาํคญัท่ีควรทราบ” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“การรักษาโรคมะเร็งมีวิธีการต่าง ๆ กนั ตั้งแต่การผ่าตดั การให้ยาเคมีบาํบดั และการฉาย 

รังสี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีผูป่้วยไม่ค่อยเขา้ใจ และกลวัต่อภาวะแทรกซอ้นมาก ดงันั้นแพทย ์พยาบาลและ
บุคลากรท่ีเก่ียวท่ีเก่ียวขอ้งควรใหข้อ้แนะนาํท่ีมีลกัษณะจิตวิทยาเชิงบวก เช่น แนะนาํใหท้านอาหาร 
ฯลฯ ดว้ยความเป็นกนัเอง พดูหยอกลอ้ สอบถามอาการดว้ยความยิม้แยม้” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1,  4 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “บอกผูป่้วยให้เขาปฏิบติัตามท่ีแพทยแ์นะนาํ และดูแลตนเองในระหว่างการรักษาจะช่วย

ลดภาวะแทรกซอ้น เม่ืออธิบายไปแลว้ผูป่้วยรู้สึกเขา้ใจ และมัน่ใจยิง่ข้ึน”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2,  4 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เม่ือใหค้าํแนะนาํในการรักษาสุขภาพตนเองแลว้ผูป่้วยส่วนใหญ่เม่ือมกัจะมีความสบายใจ 

และมัน่ใจมากข้ึน เน่ืองจากผูป่้วยไดรั้บผลการจากการแนะนาํโดยตรง ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3,  4 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

“การแนะนาํการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็ง แพทยจ์ะดูเร่ืองของอาย ุระยะของโรค ความ
พร้อมดา้นจิตใจเป็นส่วนใหญ่ ผูป่้วยมกัจะมีความสบายใจมากข้ึน แต่ก็ยงัมีความกงัวลใจเก่ียวกบั
การกลบัเป็นใหม่ หรือการกระจายของโรค” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “คนปกติมกัเคยชินกบักิจวตัรประจาํวนัของตนเอง เช่น การทาํงาน การออกกาํลงักาย การ

รับประทานอาหาร แต่เม่ือทราบว่าเป็นผูป่้วยมะเร็งการปรับตวัเป็นเร่ืองสําคญั และปรับจิตใจให้
ยอมรับ นาํไปสู่การดูแลสุขภาพท่ีดีข้ึน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“โดยธรรมชาติของมนุษยเ์ม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ข้ึนในชีวิตก็จะพยายามหาทางแกไ้ขปัญหา

ดว้ยตนเองเป็นอนัดบัแรกเม่ือรู้ว่าไม่สามารถแกปั้ญหาเองได ้ก็จะแสวงหาความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
ในการแนะนาํผูป่้วยให้มีความรู้เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพตนเองก็จะเร่ิมตั้งแต่การปฏิบติัตนเอง
เพื่อใหมี้สุขภาพท่ีแขง็แรง และดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกติ ผูป่้วยควรออกกาํลงักายตามความเหมาะสม
กบัร่างกายไม่มากจนเกินไป ตวัเองจะรู้ว่าความพอดีอยูต่รงไหน และสร้างสุขนิสัยส่วนตวัท่ีดี เช่น 
ไม่ด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี หลีกเล่ียงส่ิงท่ีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6,  6 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“แนะนาํใหดู้แลสุขภาพตนเองอยา่งง่ายๆ แต่ขอใหท้าํอยา่งสมํ่าเสมอ ทานอาหารใหค้รบ 5 
หมู่ ออกกาํลงักาย พกัผ่อนให้เพียงพอ ไปพบแพทยต์ามกาํหนด หรืออาจมีอาการผิดปกติก็มาพบ
แพทยโ์ดยทนัที”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ทาํจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ พกัผอ่น และนอนหลบัใหเ้พียงพอ จดัส่ิงแวดลอ้มทั้งใน

บา้น และนอกบา้นให้น่าอยู่ มองโลกในแง่ดี ให้อภยั และยอมรับขอ้บกพร่องของคนอ่ืน เม่ือมี
ปัญหาไม่สบายใจ ควรหาทางผ่อนคลาย ในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 7,  6 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย และหลีกเล่ียงอาหารรสจดั สีฉูดฉาด
โดยคาํนึงถึงหลกั 3 ป. คือ ประโยชน์ ปลอดภยั ประหยดั ปรุงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และใช้
เคร่ืองปรุงรสท่ีถูกตอ้ง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย
รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และใชช้อ้นกลางในการรับประทานอาหารร่วมกนั หลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารรสจดั อาหารใส่สีฉูดฉาด และด่ืมนํ้ าสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 8 
แกว้” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ครอบครัว เพื่อนบา้น เพื่อนท่ีทาํงาน เครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนท่ีผูป่้วยพกัอาศยั เป็น

พื้นฐานในการริเร่ิมการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วย ผูป่้วยมะเร็งควรออกไปทาํกิจกรรมร่วมเพื่อ
ผ่อนคลาย การรักษาสุขภาพท่ีดีต้องมาจากจิตใจท่ีเบิกบานด้วย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9,  6 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาํลัง การพกัผ่อนนอนหลบั การ

ปฏิบติังานต่างๆ  ให้เหมาะสม รวมไปถึงการปรับส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 10,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเด็นหัวขอ้ การให้คาํแนะนาํในการรักษาสุขภาพของผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้ง 18 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยการให้คาํแนะในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการรักษาเพ่ือ
บรรเทาอาการเบ้ืองตน้ และการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก นั้นข้ึนอยูก่บั
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ระยะของโรค สภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน และพบว่า การ
ให้คาํแนะนาํในการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการวางแผนการรักษา
ร่วมกนัท่ีถูกตอ้งเพ่ือใหเ้กิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน และพบวา่ การใหค้าํแนะนาํในการรักษาสุขภาพของ
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ตอ้งคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนดา้นจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก เพราะร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกนั ไม่สามารถแยกออก
จากกนัได ้และยงัพบอีกว่า การให้คาํแนะนาํในการดูแลรักษาสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก ตอ้งใหค้าํแนะนาํในการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กนัไปดว้ย 
เพราะโรคมะเร็ง เป็นโรคท่ีมีอิทธิพลทางลบต่อความรู้สึกนึกคิดของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
เป็นอยา่งมาก  

 
3) วธีิการดูแลรักษาและการเลอืกวธีิการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
 
“ทนัทีทีเราพบคนไขค้ร้ังแรก เราตอ้งแจง้เขาก่อนเลยว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร การรักษามี

วิธีการหรือรูปแบบใดบา้ง เช่นการฉายรังสีก็เป็นหน่ึงในวิธีการรักษามะเร็งอธิบายถึงขอ้ดีขอ้เสีย
ของวิธีการรักษาให้กับคนไขทุ้กคน เน่ืองจากมะเร็งเป็นตวัโรคท่ีปัจจุบนัก็เป็นปัญหาหลกัของ
ประเทศไทย ท่ีคร่าชีวิตผูค้นจาํนวนมากมากในแต่ละปี เม่ือเกิดโรคการรักษาก็จาํเป็นและท่ีสาํคญั
คนไขมี้โอกาสหายขาดได ้แน่นอนในตอนแรกคนไขไ้ม่มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งเตม็ท่ี ถึงแมค้นไข้
จะคน้หาขอ้มูลมาบา้งแลว้ แต่ดว้ยขอ้มูลท่ีหลากหลาย แพทยก์็จะเป็นคนบอกท่ีถูกตอ้งจากท่ีเรา
ศึกษามา ท่ีเราเจอมาเป็นประจาํอย่างไร ตวัโรคท่ีเป็น ผลขา้งเคียงท่ีจะไดรั้บ วิธีการรักษาคนไข”้ 
(รังสีแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เพราะผูป่้วยมะเร็งไม่ไดป่้วยแค่ทางร่างกาย แต่การป่วยยงัส่งผลไปถึงจิตใจและอารมณ์

ดว้ย หมอจึงใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูป่้วยใหม้ากท่ีสุด ควบคู่ไปกบัการ
รักษาท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อตอบสนองการดูแลผูป่้วยไดต้รงจุดและครอบคลุมความตอ้งการของผูป่้วย
มะเร็ง การเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป่้วยให้เป็นไปตามลกัษณะท่ีผูป่้วยตอ้งการ หมายถึงการมีส่วน
ร่วมมือกนัระหว่างแพทย ์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์แพทยก์็ทาํหน้าท่ีรักษา พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทยท์าํหนา้ดูแล ส่วนวิธีการเลือกวิธีการดูแลรักษาก็มากจากบุคลากรทั้งหมด”  
(อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“การดูแลบรรเทาอาการความเจ็บปวดและลดความทุกขท์รมานท่ีผูป่้วยท่ีไดรั้บ ไม่ว่าจะ

เป็นทางดา้นร่างกายหรือดา้นจิตใจ โดยดูแลครอบคลุมทั้งตวัผูป่้วย และทั้งครอบครัวผูป่้วยดว้ย 

ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมในการรักษาดูและผูป่้วยตอ้งมากจากทุกภาคส่วน เราจึงตอ้งมีวิธีการรักษาผูป่้วย

ครอบคลุมไปถึงญาติเขาดว้ยเพื่อให้เกิดผลดีต่อผูป่้วย คือเป้าหมายหลกัของการดูแลรักษาผูป่้วย 

ผูป่้วยควรไดรั้บการดูแลรักษา เน่ืองจากโรคมะเร็งมีความซบัซอ้น เร้ือรัง อาจเกิดอาการรุนแรง หรือ

มีอาการเปล่ียนแปลงทรุดลง ญาติจึงมีส่วนสําคญัควบคู่ไปกบัการรักษาหลกัจากแพทย ์โดยมีการ

ผสมผสานกบัการรักษาแบบอ่ืนๆ เขา้ดว้ยกนั”  (พยาธิแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“มกัจะมีคาํถามท่ีคนไขจ้ะถามเป็นคาํถามแรก คือ มียาท่ีรักษาโรคมะเร็งได้หรือไหม 
โรคมะเร็งระยะท่ี 1,2,3,4 ระยะสุดทา้ยท่ีลุกลามแพร่กระจาย รักษาหายไหม ไม่อยากผา่ตดั จะรักษา
วิธีไหนแทนไดบ้า้งซ่ึงแพทยอ์าจเลือกการรักษาผูป่้วยเหมือนกบัผูป่้วยรายอ่ืนๆ ท่ีมีอาการของโรค
ใกลเ้คียง” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“ในปัจจุบนัท่ีพบคนไขโ้รคมะเร็งของแต่ละคนมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โรคมะเร็งใน
แต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั การให้ขอ้มูลในการรักษาก็แตกต่างกนั บางคนทานยารวมกบัเคมีบาํบดั 
บางคนผ่าตดั บางคนก็ตอ้งฉายรังสี ข้ึนอยู่กับระยะของโรค มะเร็งเกิดข้ึนท่ีอวยัวะส่วนใดของ
ร่างกาย” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“การรักษาโรคมะเร็งตอ้งกระทาํอยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว ข้ึนอยูก่บัคนไขแ้ต่ละราย แพทย์
พยาบาลให้ขอ้มูลท่ีค่อนขา้งละเอียด เพราะมะเร็งจะมีขั้นตอนการรักษาท่ีชดัเจน เป็นแบบแผนอยู่
แลว้ เช่น การให้ขอ้มูลแก่คนไขว้่าการใชเ้คมีบาํบดั (คีโม) จะมีผลขา้งเคียงอยา่งไร เราอธิบายอยา่ง
ละเอียดทุกขั้นตอน””  (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ผูป่้วยโรคมะเร็งมกัมีความสับสนและขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการรักษาโรค บางคร้ัง

ผูป่้วยอาจเจอกับคาํถามทั้งต่อตนเองและคนรอบขา้ง ดังนั้นเราตอ้งพูดคุยอย่างเป็นกันเองและ
สอดแทรกขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษามะเร็งของคนป่วย ตั้งแต่การเตรียมตวัมาพบแพทย ์จนถึงขั้นตอน
การรักษา การเขา้ใจในหลกัการรักษามะเร็งของผูป่้วยจึงเป็นเร่ืองสําคญั เพราะหลงัจากท่ีวินิจฉัย
มะเร็งแล้วต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อทราบระยะของโรค เพื่อกาํหนดแผนการรักษาต่อไป” 
(พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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 “การให้ขอ้มูลเก่ียวการรักษากบัผูป่้วยก็เพื่อให้เขา้ใจเป้าหมายของการรักษาโรคมะเร็ง 
หากผูป่้วยเป็นมะเร็งในระยะแรก หมายถึงมะเร็งอยูเ่ฉพาะท่ี ยงัไม่มีการลุกลามไปยงัอวยัวะขา้งเคียง
อ่ืนหรือยงัไม่เกิดการแพร่กระจายก็จะสามารถให้การรักษาควบคุมโรคได้ แต่ในกรณีท่ีมะเร็ง
ลุกลามมาก จึงไม่สามารถรักษาดว้ยการผา่ตดัไดใ้นตอนแรก อาจตอ้งรับการรักษาวิธีอ่ืนก่อนเพื่อให้
กอ้นมะเร็งยุบลง หรือการยบัย ั้ง ควบคุมไม่ให้ลุกลาม แลว้ค่อยไปผ่าตดัรักษา” (พยาบาลวิชาชีพ
ชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“หากเกิดการแพร่กระจายไปยงัอวยัวะอ่ืนแลว้ ส่วนใหญ่เป้าหมายของการรักษามะเร็งระยะ

แพร่กระจายจะเป็นการรักษาเพื่อควบคุม ยบัย ั้ง ลดจาํนวนมะเร็ง ทาํใหผู้ป่้วยสามารถดาํเนินชีวิตได้
อย่างยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะเห็นไดว้่าการวินิจฉัยมะเร็งท่ีถูกตอ้งและการตรวจเพ่ิมเติม
อย่างเหมาะสมมีความสําคัญต่อผูป่้วยเป็นมาก เพื่อให้การรักษาเป็นไปตามเป้าหมาย” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การผา่ตดัเป็นวิธีการรักษามะเร็งเฉพาะท่ี การรักษามะเร็งระยะแรกส่วนใหญ่มกัตอ้งมีการ

ผ่าตดั เช่น มะเร็งศีรษะและคอ เตา้นม ปอด มะเร็งในช่องทอ้ง เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็ง
ลาํไส้ใหญ่ เป็นตน้ ดว้ยวิทยาการทางการแพทยใ์นปัจจุบนัการผ่าตดัมีความกา้วหน้ามาก หลาย
อวยัวะสามารถผา่ตดัโดยไม่ทาํใหเ้สียรูปทรง และหลีกเล่ียงการสูญเสียอวยัวะนั้นไป เช่น มะเร็งเตา้
นม มีการผ่าตดัเฉพาะกอ้น ไม่ตอ้งตดันมทั้งเตา้, มะเร็งกระดูกของกระดูกตน้ขา แพทยส์ามารถ
ผา่ตดัเกบ็รักษาขาได ้โดยไม่ตอ้งตดัขานอกจากน้ียงัมีการผา่ตดัแบบส่งผลกระทบนอ้ย ไม่ว่าจะเป็น
การผ่าตดัแบบแผลเล็ก เช่น การผ่าตดัผ่านกลอ้ง ซ่ึงทาํไดท้ั้งการรักษามะเร็งลาํไส้ใหญ่ การผ่าตดั
ผา่นกลอ้งโดยใชหุ่้นยนตช่์วย เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2,  4 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
 “การรักษาดว้ยรังสีบาํบดั หรือเรียกตามความเขา้ใจทัว่ไปว่า การฉายแสง เป็นการรักษา

มะเร็งเฉพาะตาํแหน่ง โดยการฉายแสงเป็นการรักษามะเร็งโดยใชรั้งสีขนาดสูงตามตาํแหน่งท่ีแพทย์
ตอ้งการควบคุมมะเร็ง การฉายแสงน้ีรังสีจะผ่านผิวหนังไปยงัตาํแหน่งท่ีตอ้งการทาํให้เกิดผล
ขา้งเคียงได ้ซ่ึงแพทยรั์งสีรักษาจะเป็นผูว้างแผนการให้ปริมาณรังสีให้มีผลต่ออวยัวะขา้งเคียงนอ้ย
ท่ีสุด เพราะสามารถกาํหนดความลึกและบริเวณท่ีตอ้งการได ้บางกรณีแพทยอ์าจใชรั้งสีรักษาชนิด
สอดใส่ ฝ่ังแร่ ซ่ึงเป็นแหล่งกาํเนิดรังสีไปในตาํแหน่งใกลก้บักอ้นมะเร็งโดยตรงได ้เช่น ในมะเร็ง
ปากมดลูก ฯลฯ ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีรังสีรักษาพฒันาไปมาก สามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่อ
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อวยัวะขา้งเคียง ลดระยะเวลาการฉาย ความแม่นยาํเฉพาะจุด ดว้ยการฉายแบบ 3D 4D เป็นตน้” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การฉายแสงเป็นวิธีหลกัในการรักษามะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งบริเวณศีรษะและคอ

ระยะแรก การฉายแสงอยา่งเดียวอาจเพียงพอในการรักษา หากมะเร็งลุกลามมากข้ึน การรักษาดว้ย
การฉายแสงร่วมกบัยาเคมีบาํบดัยงัสามารถรักษาให้หายไดเ้ช่นกนั ในผูป่้วยบางรายท่ีมีขอ้ห้ามการ
ผ่าตดั การฉายแสงเป็นการรักษาหลกั แทนการผ่าตดัได”้ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4,  4 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“สาํหรับการฉายแสงเสริมหลงัการผา่ตดั เช่น การรักษามะเร็งเตา้นมดว้ยการผา่ตดัเก็บเตา้

นมท่ีหมอเรียกว่า (Breast-conserved Surgery) ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการฉายแสงบริเวณเตา้นมหลงัการ
ผา่ตดัการฉายแสงเพ่ือรักษาอวยัวะแทนการผา่ตดั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การรักษาเพื่อบรรเทาอาการจากมะเร็ง เม่ือมะเร็งลุกลามมากข้ึนทาํให้ผูป่้วยเกิดอาการ

ทุกขท์รมานจากมะเร็งตามอวยัวะท่ีมะเร็งแพร่ไป เช่น อาการปวด ซ่ึงอาจบรรเทาไดด้ว้ยการฉาย
รังสีรักษา เช่นการฉายแสงเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดจากมะเร็ง โดยเฉพาะเม่ือมะเร็งกระจายไป
กระดูกหรือส่วนอ่ืนๆ การฉายแสงเพ่ือบรรเทาภาวะเลือดออกจากกอ้นมะเร็ง ในกอ้นมะเร็งมีการ
สร้างเส้นเลือดท่ีผดิปกติทาํใหมี้เลือดออกไดง่้าย เช่น มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ผูป่้วยมีปัสสาวะเป็น
เลือดตลอดเวลา การฉายแสงท่ีกอ้นมะเร็งสามารถรักษาใหเ้ลือดหยดุได ้และการฉายแสงเพื่อรักษา
ภาวะเร่งด่วนจากมะเร็งเม่ือมะเร็งลุกลามอาจไปกดบริเวณท่ีสาํคญัมาก และหากรักษาล่าชา้ไปอาจ
เกิดผลต่อ คุณภาพชีวิต ทาํใหเ้กิดทุพพลภาพตามมาได ้เช่น กอ้นมะเร็งไปกดไขสันหลงั ทาํใหข้าทั้ง
สองขา้งไม่มีแรงและไม่รู้สึก”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“เคมีบาํบดัเป็นการรักษาดว้ยสารเคมีท่ีมีผลทาํลายเซลลม์ะเร็งมากกว่าการทาํลายเซลลป์กติ
ของผูป่้วย โดยท่ีกลไกการออกฤทธ์ิของยาเคมีบาํบดันั้นเป็นการขดัขวางการแบ่งเซลล ์ทาํให้มีผล
ต่อเซลลม์ะเร็งท่ีมีการแบ่งตวัเร็วกว่าเซลลป์กติรักษาดว้ยเคมีบาํบดัอยา่งไร การรักษาหลกัมะเร็ง
หลายชนิดแมว้่าแพร่กระจายแลว้ ยงัสามารถรักษาด้วยยาเคมีได้ เช่น มะเร็งอณัฑะ มะเร็งต่อม
นํ้าเหลืองหรือเมด็เลือดขาว เป็นตน้” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 7,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“ความสําคญัและความจาํเป็นของแพทยแ์ผนปัจจุบนัสะทอ้นมาจากบทบาทของแพทย์

นอกจากดูแลเร่ืองการรักษาโรคแลว้ ตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดซํ้าดว้ย เพราะบางภาวะเราไม่รู้วา่เป็นโรค

ทางพนัธุกรรม คนทัว่ไปยงัสับสนว่ามะเร็งเป็นพนัธุกรรมดว้ยเหรอ  บางบา้นเกิดมะเร็งซํ้ าๆ ใน

สมาชิก ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“นอกจากการรักษาหลกัเก่ียวกบัการให้เคมีบาํบดัแลว้ การใหเ้คมีบาํบดัยงัเป็นวิธีการเสริม
หลงัการผา่ตดั เป็นการรักษาเพื่อป้องกนัไม่ให้มะเร็งกลบัมา โดยลดโอกาสการกลบัเป็นซํ้ า และทาํ
ใหมี้ชีวิตไดย้าวนานข้ึนเม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีผา่ตดัเพียงอยา่งเดียว เช่น มะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ใหญ่ 
ส่วนการให้เคมีบาํบดัก่อนการผ่าตดั เป็นการรักษาเพื่อให้กอ้นมะเร็งลดลง และทาํให้การผ่าตดั
ไดผ้ลตามเป้าหมาย เช่น มะเร็งเตา้นม มะเร็งกระดูก เป็นตน้” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9,  6 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

“ปัจจุบนัมีขอ้มูลจากส่ือออนไลน์จาํนวนมากมาย ท่ีอาจเกิดจากเจตนาดีของผูห้วงัดีท่ีพดูถึง
เร่ืองการใชผ้กั ผลไม ้อาหาร การปฏิบติัตวัเพื่อรักษาหรือป้องกนัมะเร็ง สร้างความน่าเช่ือ และน่า
คาดหวงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็ง ความเช่ือและความหวงัเป็นส่ิงท่ีดี การปฏิบติัตามคาํแนะนาํทัว่ๆ ไปจาก
ส่ือออนไลน์มกัไม่มีปัญหาอะไร แต่ในหลายคร้ังการแนะนาํบางอยา่งแก่ผูป่้วยจะมีลกัษณะเป็นขอ้
ขดัแยง้กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั สร้างความลาํบากใจแก่ตวัผูป่้วย ญาติ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 10,  6 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเด็นหวัขอ้ วิธีการดูรักษาและการเลือกวิธีการรักษาผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรก พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทั้ง 18 คนใหส้มัภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยการ
รักษาโรคมะเร็งตอ้งกระทาํอย่างถูกตอ้งและรวดเร็วเพื่อบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ง และพบว่า 
แพทย ์พยาบาลใหข้อ้มูลกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกอยา่งละเอียด เช่น วิธีการดูแลตนเอง และ
เลือกวิธีการรักษาร่วมกนัระหว่างแพทย ์พยาบาล และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก โดยมะเร็งมี
ขั้นตอนการรักษาท่ีชดัเจนเป็นแบบแผน และพบอีกว่า ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีการคน้หา
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการดูและรักษาโรคมะเร็งมาบา้งแลว้แต่ดว้ยขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทาํใหผู้ป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรกได้รับขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนหรืออาจไม่ครบถว้น เก่ียวกับวิธีการดูและรักษา
โรคมะเร็งอย่างเพียงพอ และยงัพบอีกว่า แพทย ์พยาบาลเป็นบุคลสาํคญัท่ีทาํหนา้ท่ีในการส่ือสาร
ขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลรักษาและเลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็ง 
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4) กิริยาหรืออาการที่แสดงออกเม่ือทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะแรก  

 
“ความเจ็บป่วยเป็นภาวะท่ีกระทบกระเทือนต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์แต่ละคนมีวิธี

ปรับตวัต่อการเจ็บป่วยท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความร้ายแรงของโรค ลกัษณะและวิธีการ
แกปั้ญหาของผูป่้วยและสภาพแวดลอ้มทางครอบครัวสังคม ภาวะจิตสังคมของผูป่้วยเป็นส่ิงท่ีผู ้
รักษาพยาบาลควรให้ความสนใจ และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ผูป่้วยท่ีเป็นโรคร้ายแรงและคุกคามชีวิต โรคท่ีร้ายแรงหรือเร้ือรังย่อมมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรม
ของผูป่้วยอยา่งมาก แมแ้ต่โรคท่ีไม่ร้ายแรงก็มีผลต่อจิตใจของผูป่้วยชัว่ระยะหน่ึง ซ่ึงผูป่้วยปรับตวั
ต่อโรคไดไ้ม่ยากและกลบัคืนสู่สภาพการดาํเนินชีวิตตามปกติต่อไป แต่โรคมะเร็งผูป่้วยเม่ือรู้ผลว่า
ตวัเองป่วยจะมีอาการวิตก หวาดกลวับางรายเสียสติไปชัว่ขณะหน่ึง ซึมเศร้าฯลฯ จะมีท่ีแสดงออก
ซ่ึงอาการต่างๆมากน้อยก็ข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพโดยรวมของผูป่้วยดว้ย” (รังสีแพทย,์สัมภาษณ์ 10 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ปฏิกิริยาต่อโรคมะเร็งของผูป่้วยนั้นกคื็อปฏิกิริยาท่ีหมอตอ้งวิตก และทาํความเขา้ต่อภาวะ

วิกฤติ ของผูป่้วยท่ีรู้วา่ตนเองเป็นมะเร็งหรือแมแ้ต่เพียงสงสัยจะมีอาการตกใจมาก มีความกงัวลมาก
ในขณะท่ีรอผลการวินิจฉัยท่ีแน่นอน การปฏิเสธหรือไม่ยอมรับว่าตนเป็นโรคนั้นเป็นส่ิงท่ีพบได้
บ่อย บางรายกโ็ทษวา่แพทยต์รวจไม่ละเอียด ตรวจผดิ มีอาการซึมเศร้าและกงัวลมากพบไดใ้นผูป่้วย
ทุกราย แต่การแสดงออกอาจแตกต่างกนัไป ความหวาดกลวัและความรู้สึกสูญเสียสมรรถภาพ
ตามปกติของผูป่้วย อาจรวมไปถึงความหมดหวงั ทาํให้ผูป่้วยมีพฤติกรรมเปล่ียนไปในทางแยกตวั
และซึมเฉย ปฏิกิริยาเหล่าน้ีพบไดเ้ช่นเดียวกนัในผูป่้วยดว้ยโรคร้ายแรงหรือโรคท่ีรักษาไม่หาย”  
(อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“ผูป่้วยจะตกใจต่อการท่ีทราบวา่ตนเป็นโรคร้ายท่ีรักษาไม่หายและอาจตอ้งเสียชีวิตในเวลา
อนัใกล ้อาจมีอาการช็อค กงัวลมาก สับสน ซึมเฉย หรือถา้ตกใจมากอาจเอะอะโวยวาย ควบคุม
อารมณ์ไม่ได ้ปฏิเสธว่าตนไม่ไดเ้ป็นโรคมะเร็ง อาจมีการว่ากล่าวว่าแพทยต์รวจผิด บางรายอาจ
แสดงวาจาหรือกิริยาท่ีกา้วร้าว มีการต่อตา้นการตรวจและคาํแนะนาํของแพทย ์โกรธญาติและคน
อ่ืนๆ และเม่ือเวลาผา่นไปสกัระยะหน่ึงผูป่้วยเม่ือไม่สามารถปฏิเสธความจริงไดอี้กต่อไป ผูป่้วยก็จะ
เร่ิมมีความกงัวลมากข้ึน ความคิดเร่ิมสบัสน รู้สึกอึดอดัและพยายามหาทางออกผา่นวีการต่างๆ ท่ีทาํ
ใหค้ลายความเครียด”  (พยาธิแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“ตกใจและปฏิเสธความจริงท่ีศพัทท์างการแพทยเ์รียกว่า (shock and denial) คนไขต้กใจต่อ
การท่ีทราบผลวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งท่ีจะรักษาไม่หาย และอาจจะตอ้งเสียชีวิตในเวลาอนัใกล”้ 
(พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มีอาการช็อก และเกิดอาการกังวลมากทนัทีทนัใด เราเขา้ใจนะคนท่ีเคยอยู่อย่างปกติ

เหมือนคนธรรมดาทัว่ไป  แต่มาวนัน้ีเขาไดรั้บรู้ส่ิงท่ีไม่เขาไม่เคยคิดมาก่อนการช็อก และวิตกจึง
เป็นเร่ืองธรรมดา เพียงเราเขา้ใจผูป่้วย และคอยสังเกตตลอดเวลา” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, 
สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ท่ีจากประสบการณ์ท่ีเคยเจอผูป่้วยหรือคนไขเ้กือบทุกคนเม่ือรู้ผลการวินิจฉัยแลว้ว่าเป็น

กอ้นเน้ือมะเร็งจะเกิดอาการวิตก กงัวลอย่างเด่นชดัเม่ือไดย้ินคาํบอกว่าคุณเป็นมะเร็ง”  (พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“คนไขบ้างคนเอะอะโวยวายบางคนควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได ้ซ่ึงเป็นธรรมดาและ

ธรรมชาติของการเสียใจท่ีถา้ใครรับรู้เร่ืองแบบน้ีก็ตอ้งมีอาการอยา่งน้ี” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ
, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “ส่วนมากผูป่้วยเม่ือทราบผลการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งซึมเศร้าเห็นได้อย่างชัดเจนเป็น
อาการท่ีคนไขแ้สดงออกมา บางคนเกิดการวิตกกังวลอย่างมาก” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, 
สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ข้ึนอยู่กบับุคลิก อุปนิสัยส่วนตวัประกอบด้วย ผูป่้วยมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัไป 

บุคลิกภาพไม่มีส่วนสมัพนัธ์กบักบัอาการท่ีแสดงออกเม่ือตอนรับรู้วา่ตนเองป่วยเป็นมะเร็ง เช่น บาง
คนดูสุภาพ กริยาเรียบร้อย แต่กบัเอะอะโวยวาย แต่บางคนดูลกัษณะแลว้น่าจะเป็นคนท่ีไม่ยอมใคร 
กบัรับฟังไดอ้ยา่งสงบ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“การแสดงออกมกัจะเป็นขั้นตอนนะ เร่ิมตน้จะช็อก ซึมเศร้า กงัวล ยิ่งรู้ว่าตนเองป่วยใน
ระยะท่ีมากกว่าระยะแรก จะปฏิเสธความจริง ทาํให้ผูป่้วยมีความคิดสบสนรู้สึกอึดอดั และค่อยๆ 
แสดงอาการท่ีรุนแรงมากข้ึน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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 “ท่ีตนเองพบส่วนนอ้ยท่ีผูป่้วยแสดงอาการโกรธ จนถึงขั้นต่อว่าแพทย ์พยาบาลท่ีวินิจฉัย
หรือบอกกล่าวกบัเขาว่าเป็นมะเร็ง การแสดงอาการโกรธมกัจะมาพร้อมกบัอาการโวยวาย” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“คนไขบ้างรายก็กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของแพทย ์หรือผูอ่ื้น บางคนแสดงวาจาหรือ

กิริยาท่ีมีลกัษณะกา้วร้าว มีการต่อตา้นการตรวจ และการให้คาํแนะนาํของแพทย ์พยาบาล” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การแสดงออกของผูป่้วย เช่น ช็อก ไม่ยอมรับ ซึมเศร้า วิตกกงัวล โกรธ เอะอะ โวยวาย 

ฯลฯโดยปกติจะมีลกัษณะเป็นขั้นตอน แต่อาการท่ีแสดงออกหลงัจากทราบผลไม่จาํเป็นจะตอ้ง
เรียงลาํดบัขั้นตอน ดงักล่าวน้ีเสมอไป อาจจะขา้มขั้นตอนหรือมีการแสดงออกเพียงบางขั้นตอน
เท่านั้นก็มี จากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผูป่้วยอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนหรือลงในแต่ละ
ขั้นตอนระหว่างการสัมภาษณ์ แม้กระทัง่ผูป่้วยท่ีอยู่ในขั้นยอมรับความจริงแลว้ก็ตามเม่ือเกิด
ความเครียด มีสถานการณ์ใหม่ท่ีเขา้มา ก็อาจถดถอยไปสู่ขั้นตอนก่อนหนา้น้ีก็ได”้ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์
คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกเม่ือผูป่้วยทราบผลการวินิจฉัยจากแพทยว์่าเป็น
โรคมะเร็งข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพ และความสมารถในการปรับตวั วยัของผูป่้วย และความสัมพนัธ์กบั
คนรอบขา้ง ผูป่้วยท่ีมีอายมุากจะมีความวิตกกงัวล หรือซึมเศร้านอ้ย ยอมรับและปรับตวัไดเ้ร็วกว่า
คนไขท่ี้มีอายนุอ้ย”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“คนไขย้อมรับความจริง มีการซกัถามรายละเอียดของโรคมะเร็งท่ีตนเองเป็น และวิธีการ

รักษาการยอมรับความจริงพบนอ้ยมาก การยอมรับความจริงเป็นส่ิงท่ีดี แต่การยอมรับความจริงของ

ผูป่้วยบางคนอาจเป็นผลเสียต่อการรักษา เพราะผูป่้วยจะเฉยๆ และแสดงความไม่สนใจ ปล่อยให้

เป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแพทย ์และญาติในการรักษา” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 7,  6 

กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเดน็หวัขอ้ กิริยาหรืออาการท่ีแสดงออกเม่ือทราบผลการวินิจฉยั
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จากแพทยว์่าเป็นผูป่้วยมะเร็งระยะแรก  พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้ง 18 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยโรคมะเร็งเป็นภาวะท่ีกระทบกระเทือนต่อการดาํเนินชีวิตตามปกติของผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ทุกคน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคนมีวิธีการปรับตวัต่อโรคมะเร็งท่ี
แตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะของโรคมะเร็ง อวยัวะท่ีเกิดโรคมะเร็ง และยงัพบอีกว่า ลกัษณะ
การปรับตวัและวิธีการแกปั้ญหาของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน ข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพ
ของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน อีกทั้งยงัพบอีกว่า สภาพแวดลอ้มทางครอบครัว สังคม 
และภาวะจิตของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความสัมพนัธ์กบักิริยาหรืออาการท่ีแสดงออก
หลงัจากทราบผลการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นมะเร็ง 

 
5) เม่ือผู้ป่วยทราบผลว่าเป็นมะเร็งระยะแรก และมีอาการ ไม่เช่ือ /ตกใจหรือช็อค /ปฏิเสธ

หรือไม่ยอมรับ/ โกรธหรือตําหนิเจ้าหน้าที่/บุคลากรทางการแพทย์ /ซึมเศร้า/อื่นๆ) ท่านมีวิธีการ
ส่ือสารอย่างไรเพือ่ให้ผู้ป่วยหายจากอาการทีก่ล่าวมา 

 
“หมอจะคาํนึงถึงความรู้สึกและความพอใจของผูป่้วยท่ีเป็นฝ่ายท่ีตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ี

แย่ท่ีสุดของชีวิตเป็นเบ้ืองตน้ การอดทน และการรู้จกัรอให้ผูป่้วยระบายออกมาจะทาํให้ไดข้อ้มูล
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเราจะส่ือสารกลบัไป เช่น ถา้เขาเป็นมะเร็งระยะแรก ถา้ผูป่้วยเกิดอาการวิตกอยา่งมาก
หมอกจ็ะอธิบายถึงระยะของโรค ท่ีไม่น่ากลวัเลย สามารถรักษาจนหายขาดได ้ขอใหผู้ป่้วยไวว้างใจ
กัน เม่ือผูป่้วยได้ฟังก็จะพอใจและคลายกิริยาอาการท่ีแสดงออกมาในตอนแรก” (รังสีแพทย์
,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การพดูคุยสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นส่วนตวัแสดงความบริสุทธ์ิใจเพื่อใหผู้ป่้วยรู้จกั

คุน้เคยหรือไวว้างใจ การพูดคุยจะอยู่บนบรรทดัฐานท่ีเคารพส่วนบุคคล อยู่เหนือกฎเกณฑ์ หรือ
ขอ้กาํหนดท่ีเป็นตวัควบคุม ความคิด ความรู้สึก อุปนิสยัและการกระทาํ ท่ีส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น การ
ส่ือสารตอบกลบัถา้อยู่บนบรรทดัฐานท่ีดี ผูป่้วยจะเปิดเผยความรู้สึกเตม็ใจท่ีส่ือสารกบัหมอ”  (อา
ยรุแพทยโ์รคมะเร็ง,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มีการส่ือสารทางบวก การพูดให้กาํลงัใจผูป่้วยไม่ตาํหนิ ปล่อยให้เขาระบายออกให้มาก

ท่ีสุด การการฟัง คือวิธีการส่ือสารท่ีดีท่ีจะแกปั้ญหาการแสดงออกออกท่ีไม่เหมาะสมของผูป่้วย เช่น 
การเอะอะ โวยวาย การรับฟังจะดีท่ีสุด และการพูดทางบวกคือวีการส่ือสารท่ีดาํสําหรับผูป่้วยมี
อาการวิตก ซึมเสร้า  แต่ในระยะแรกควรพยายามส่ือสาร โดยการกระตุน้ใหผู้ป่้วยพดูและแสดงออก 
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สร้างทศันคติใหผู้ป่้วยรู้สึกว่า แพทยใ์ห้ความสนใจและรับฟัง ฟังอยา่งตั้งใจ แพทยส่ื์อสารผา่นการ
แสดงออกโดยสนใจฟัง จดจาํรายละเอียด พยายามเขา้ใจ ความคิดความรู้สึก สอบถามเม่ือสงสัยให้
ผูป่้วยขยายความ และถามความคิด ความรู้สึกเก่ียวกบัเร่ืองอาการเหล่านั้น”  (พยาธิแพทย,์สัมภาษณ์ 
10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“ความทอ้แท ้สามารถเกิดข้ึนไดใ้นช่วงท่ีเราพบเจอกบัอุปสรรคใหญ่ซ่ึงยากจะแกปั้ญหาให้
ผา่นไปได ้หรือวา่มีปัญหาต่างๆ เขา้มาพร้อมๆ กนัจนยากจะตั้งรับไหว ยิง่เหน่ือยยิง่ทอ้ก็ยิง่ทาํไดไ้ม่
ดี ก็ยิง่รู้สึกแยล่งไปเร่ือยๆ จนยากท่ีจะใชชี้วิตตามปกติสุขได ้ดงันั้นเราคงไม่อยากใชชี้วิตแบบน้ีไป
นานๆ แลว้ เรามาคน้หาวิธีท่ีจะทาํให้ตวัเองหายเหน่ือย และทอ้แทก้นัดีกว่านะ (นางเจริญพิศ ปรียา
ศกัด์ิสกลุ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“คนเราอยากให้ตัวเองเก่งข้ึน ดีข้ึนพฒันาข้ึนอยู่เร่ือยๆ ต้องทาํหลายๆ คร้ัง การรักษา

โรคมะเร็งสมยัน้ีดีกว่าสมยัก่อนมาก เคร่ืองมืออุปกรณ์ก็ดีมากทนัสมยัมาก เรามกัจะมองแต่ขอ้เสีย
ของโรคมะเร็งว่าเป็นแลว้รักษาไม่หาย ดงันั้นแลว้ให้เราใหก้าํลงัใจตวัเองบา้งก็ได ้เราจะไดไ้ม่รู้สึก
ท้อแท้มากจนเกินไป และมีขอ้ดีของตัวเองให้รู้สึกช่ืนใจบ้าง ว่าเราก็เก่งและมีความสามารถ
เหมือนกนันะ โรคน้ีมนัธรรมดาเด๋ียวก็หาย” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“ตอนท่ีทอ้แท ้ส้ินหวงัน้ี จะมีแต่ความรู้สึกดา้นลบๆ เขา้มา ทาํใหค้วามเสียใจความเศร้ายิง่มี

หนกัมากข้ึน ยิง่ปล่อยตวัเองใหเ้ป็นแบบนั้นกย็ิง่ไม่ดีแน่ๆ ดงันั้นเราจึงตอ้งดึงตวัเองออกมาจากความ
ทุกขค์วามเศร้าให้ไหว ดว้ยการคิดถึงแต่ส่ิงดีๆ เรามีครอบครัวท่ีรักและห่วงใย มองโลกในแง่บวก 
เรากจ็ะรู้สึกมีความหวงัมีกาํลงัใจมากข้ึนแลว้” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“ให้นึกถึงแต่เร่ืองดีๆ ท่ีสามารถทาํให้เรารู้สึกดีทุกคร้ังท่ีเจอ ท่ีเห็นอยา่ง เช่น ครอบครัว ดู

หนัง ดูซีรีส์ การอ่านคาํคม คาํให้กาํลงัใจ คิดถึงคาํพูดของคุณพ่อคุณแม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียก
ขวญัและกาํลงัใจให้เรารู้สึกดีไดใ้นทุกคร้ัง ให้ยึดมัน่ส่ิงนั้นเอาไว ้เพราะในทุกวนัท่ีรู้สึกไม่ดี ส่ิง
เหล่าน้ีก็คอยประคบัประคองจิตใจของเราให้ผ่านพน้ความรู้สึกแย่ๆ ไปไดเ้อง คนเราจะมีท่ี Safe 
Zone ท่ีเราสามารถรู้ไดเ้องโดยท่ีไม่ตอ้งรอใหใ้ครมาบอก ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีทาํแลว้สบายใจ สถานท่ี
ท่ีไปแลว้ใจสงบ หรือบุคคลท่ีทาํให้เรามีความสุขในยามท่ีพูดคุยระบายอารมณ์ดว้ย หากรู้สึกไม่ดี
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อยา่ลืมส่ิงเหล่าน้ี เพราะมนัจะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณไดเ้ร็วและง่ายมากยิ่งข้ึน” (พยาบาลวิชาชีพ
ชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“พยายามอย่าปล่อยให้ตวัเองกาํลงัใจหมด หรือเหลือน้อยจนเกินไป เพราะว่าการเติม
กาํลงัใจเหลือเยียวยาจิตใจนั้นก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลยเหมือนกนั กว่าท่ีจะกลบัมาเป็นปกติได ้ดงันั้น
พยายามรักษาความสุขหรือพลงัดา้นบวกเอาไวใ้ห้อยู่ในระดบัปกติจะดีกว่ากนัมากเลย” (พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 
 “เขาทาํได ้เราก็สามารถทาํได ้โรคมะเร็งเป็นไดก้็หายได ้มองดูคนอ่ืนท่ีอาการมากกว่าเรา 
เราสามารถทาํไดด้ว้ยสไตลข์องเรา เขม้แขง็ อดทน รอเวลาท่ีจะกลบัไปมีความสุขเหมือนปกติ คุณมี
ความสามารถตั้งหลกัแลว้เร่ิมตน้ใหม่” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 
 “อยา่ทอ้ อยา่เครียด มนัอาจไม่ไดแ้ยอ่ยา่งท่ีเราคิดหรอก บางคร้ังบางคราวตอ้งใชเ้วลาใหม้นั
คล่ีคลาย มะเร็งก็เช่นกนัถา้เรามีกาํลงัใจมนัก็คล่ีคลายเหมือนปัญหาทัว่ไป ยิ่งเรามีกาํลงัใจมากข้ึน
ปัญหายิง่คล่ีคลายเร็วข้ึน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “ทุกอยา่งเร่ิมตน้ใหม่ไดเ้สมอ ไม่ว่าเราจะลม้ หรือผดิพลาดในเร่ืองอะไรก็แลว้แต่ ตราบใด

ท่ีเรายงัมีลมหายใจ เราก็ตอ้งมีพลงัในการเร่ิมตน้ใหม่เหมือนพระอาทิตยท่ี์ข้ึนทุกวนั อยา่จมปลกักบั
ความทุกขม์นัจะให้ชีวิตมืดมน หัดให้กาํลงัตวัเองเสมอๆ เรามีวนัเวลาใหม่เสมอๆ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์
คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การร้องใหม้นัมีประโยชน์ ปล่อยมนัออกมาช่วยใหม้นัระบาย ช่วยลดความเครียด ทาํใหใ้จ

เยน็ลง เป็นการปรับสมดุลใหร่้างกาย และไม่เสียเงินสักบาท” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4,  4 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“ฉนัอยากมีไมก้ายสิทธ์ิท่ีฉนัจะเสกใหเ้ธอหายป่วยได ้แต่วา่ฉนัไม่มี ฉนัเลยภาวนาทุกวนัให้

เธออาการดีข้ึน การกอดคือการแสดงออกความรัก การถ่ายทอดความรู้สึกท่ีทาํใหรู้้ว่า ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดข้ึน ผูป่้วยยงัมีคนน้ีอยู่ขา้งๆ  เป็นการเสริมพลงัอย่างหน่ึงท่ีทาํให้คนป่วยรู้สึกดีข้ึน แมว้่าตอน
กอดจะไม่ไดพู้ดอะไรมากก็ตาม หรือพูดแค่คาํว่า โอ๋ๆ มาๆ กอดๆ หน่ึงที น่ีผูป่้วยก็รู้สึกดีไดแ้ลว้ 
แมว้า่จะไม่ไดส้มัผสัตวักนัเลยกต็าม” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“เป็นไดก้็หายได ้มีคนหายเยอะแยะ เป็นมะเร็งก็มีชีวิตดีได ้มีคนป่วยมะเร็งท่ีแขง็แรงใช้
ชีวิตตามปกติ มีชีวิตยนืยาวๆ เยอะแยะ คนเราเม่ือรู้ตวัเองว่าป่วยแลว้อาจยงัไม่เห็นทางออก หรือ คิด
ไม่ออกวา่สภาพตวัเองในอนาคตจะตายหรือจะอยู ่และจะอยูแ่บบไหน ทางท่ีใหก้าํลงัใจดีท่ีสุดคือ พี่
จะหาผูป่้วยมะเร็งใหเ้ป็นไอดอลเพื่อยกตวัอยา่งคนท่ีเป็นโรคเดียวกนั ใหเ้ขาเห็นภาพไอดอลคนนั้น
ยงัมีชีวิตอยูแ่ละชีวิตดีดว้ย แมว้า่จะเป็นโรคท่ีไม่มีทางรักษาใหห้ายขาดกต็าม คุณทาํไดอ้ยูแ่ลว้ ทาํได้
แน่นอน”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“บางทีอาจปล่อยใหผู้ป่้วยระบายความในใจมาใหห้มดก่อน รับฟังจนกว่าผูป่้วยจะรู้สึกสงบ 
ผูป่้วยบางคนไม่ไดต้อ้งการคาํพูดปลอบโยนอะไรมากนัก ขอแค่มีคนเขา้ใจกนัก็พอ และคาํพูดท่ี
ปลอบใจกส็าํคญัเช่น น่ียงัดูดีอยูเ่ลยนะ ไม่บอกไม่รู้วา่ป่วยนะเน่ีย ถา้เวลาตอนเจอหนา้กนักบัผูป่้วยท่ี
เป็นผูห้ญิง แลว้เราพดูประโยคน้ี คือ คนป่วยจะรู้สึกดีมาก บวกกบัภูมิใจเลก็ๆ ดว้ย ถึงป่วยไม่ป่วยก็
สวย แปลว่าคนป่วยไดดู้แลตวัเองอยา่งดีจนคนอ่ืนไม่รู้ และทาํให้คนอ่ืนคาดไม่ถึง” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์
คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเด็นหัวขอ้ เม่ือผูป่้วยทราบผลว่าเป็นโรคมะเร็งระยะแรก และมี
อาการ ไม่เช่ือ/ตกใจ/หรือช็อค/ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ/โกรธหรือตาํหนิเจา้หน้าท่ี/บุคลากรทาง
การแพทย/์ซึมเศร้า/อ่ืนๆ ท่านมีวิธีการส่ือสารอยา่งไรเพื่อผูป่้วยหายจากอาการท่ีกล่าวมา พบว่า ผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคญัทั้ง 18 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยกาํลงัใจเป็นส่ิงสําคญัสําหรับ
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกทุกคนเพื่อใชใ้นการต่อสู้กบัโรคมะเร็ง และพบว่า จิตใจท่ีดีของผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นภูมิตา้นทานโรคท่ีสําคญั จิตใจท่ีเขม้แข็งและการมองโลกในแง่บวก
ของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ผูป่้วยสามารถกลบัมาใชชี้วิตได้
อยา่งปกติ เช่น การทาํงานท่ีตอ้งปฏิบติัจนถึงช่วงเกษียณ การดูแลครอบครัว การเดินทางท่องเท่ียว
ไปยงัสถานท่ีต่างๆ กบัครอบครัว การทาํกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผกัสวนครัวการ
ทาํอาหาร การออกกาํลงักาย หรือแมแ้ต่เรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจเพ่ิมเติม กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ทาํให้
ร่างกายของผูป่้วยรายใหม่ระยะแรกแขง็แรง  
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6) ทางเลือกการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการส่ือสารเพื่อเสริมพลังให้กับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรกมีความจําเป็นหรือมีความสําคัญควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือไม่

อย่างไร 

“การสื่อสารเพื ่อเสริมพลงัให้ก ับผู ป่้วยมีความสําคญัมากพอๆ  ก ับการรักษาทาง
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั เพราะความผิดปกติทางจิตใจถา้ไม่ได้รับการรักษา สามารถทาํให้
โรคมะเร็งอาจลุกลาม เกิดอาการบาดเจ็บจากการลุกลามของโรค และอาจเสียชีวิตทั้งที่การ
รักษาอาจหายขาดได้” (รังสีแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เคยสังเกตมั้ยครับว่าในคนสุขภาพดี นอนหลบัพกัผ่อนอย่างเต็มที่ ออกกาํลงักาย

สมํ่าเสมอเป็นประจาํ ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ มกัจะมีสุขภาพจิตท่ีดีด้วย ในขณะท่ีคนที่มี
จิตใจไม่ปกติ อยู่ในอารมณ์เศร้า หดหู่ ก็จะมีสุขภาพกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเช่นกัน นั่นเป็น
เพราะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเรามีความเช่ือมโยงกัน ผูป่้วยมะเร็งก็คือผูท่ี้ถือว่าเป็น
ผูที้่มีสุขภาพเร่ิมมีปัญหา มีจิตใจย ํ่าแย่ การรักษาแผนปัจจุบนัอาจไม่ได้ผลถา้ไม่รักษาจิตใจ
ด้วย เพราะผลงานวิจยัหลายช้ินก็ช้ีให้เห็นว่าร่างกายกับจิตใจมีความสัมพนัธ์กัน และเช่ือมโยง
กันอย่างแยกไม่ออก ”  (อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“มีตวัเลขจากหน่วยงานดา้นสุขภาพระดบัโลก คือองค์การอนามยัโลกมีการประเมินว่า
ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ ของการเกิดโรคต่างๆ มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกับความผิดปกติทาง
จิตเวชและระบบประสาท ซ่ึงมีงานวิจยัหลายช้ินรองรับว่า ความผิดปกติทางจิตมีผลกระทบ
มากกว่า และจากการรีวิวผลการวิจยัล่าสุดหลายช้ิน นักวิจยัยงัพบด้วยว่าความเจ็บป่วยทางจิต
ไม่ได้แยกจากความเจ็บป่วยทางกายโดยส้ินเชิง แต่มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนอย่างมาก ระหว่าง
ความผิดปกติทางจิตกับโรคต่างๆ โดยความผิดปกติทางจิตเป็นปัจจยัเส่ียงในการเกิดทั้ง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ฉะนั้ นการส่ือสารเพื่อเสริมพลังจะช่วยเสริมกับการรักษาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างมาก”  (พยาธิแพทย์หญิงณัฐชนก  ถาวรวงศ์,สัมภาษณ์  10 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีความสําคญัและจาํเป็นต่อการรักษามาตั้งแต่ในอดีตจวบจน

ปัจจุบนั การใชแ้ผนการรักษาผูป่้วยอยูบ่นมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ ซ่ึงแพทยอ์าจเลือกการรักษา
ผูป่้วยเหมือนกบัผูป่้วยรายอ่ืนๆ ท่ีมีอาการของโรคใกลเ้คียง ซ่ึงการป้องกนัและรักษาผูป่้วยมะเร็งอยู่
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บนรากฐานการศึกษาท่ีเป็นสากลท่ีมีการศึกษาคนไขม้าจาํนวนมาก ทาํให้การรักษาดว้ยแพทยแ์ผน
ปัจจุบันมีความสําคัญ แต่ปัจจุบันการรักษาด้านจิตใจควบคู่กันก็เป็นท่ียอมรับเพราะจากการ
ศึกษาวิจยัต่างก็มีผลคือพบว่าร่างกายกับจิตมีความสัมพนัธ์กัน การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัก็เป็น
วิทยาศาสตร์ดว้ย การรักษาท่ีควบคู่จึงเป็นผลดีแน่นอน”  (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 10 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ปัจจยัการเกิดโรคในปัจจุบนัของแต่ละคนมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงมนัอาจแตกต่าง

ถึงระดับพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และรูปแบบการใช้ชีวิต อย่างในกรณีโรคมะเร็งท่ีเป็น
กอ้นเน้ือร้ายแต่ละตาํแหน่งในร่างกายของแต่ละคน ร่างกายกรั็กษากนัตามสภาพของอาการท่ีเกิดข้ึน 
การรักษาทางใจดว้ยวิธีการส่ือสารเพ่ือเสริมกลายมาเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีตอ้งใชใ้นการรักษายุค
ใหม่ เพื่อใหก้ารรักษามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจึงไม่อาจละเลย
และแยกออกจากการรักษาจิตใจ ไดน้ัน่เอง” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“เพราะมนุษยมี์ความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผูป่้วยมะเร็งตอ้งรักษาทางการแพทย์

แผนปัจจุบนัท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว การรักษาผูป่้วยดว้ยวิธีการเสริมพลงัดว้ยการส่ือสารทางบวกเพ่ือ
สร้างขวญักาํลงัใจย่อมเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาท่ีตอ้งยอมรับเกิดผลดีมาก”  (พยาบาลวิชาชีพ
ชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“แพทย์ยุคใหม่ท่ีคุณเร่ิมได้ยินให้คุน้หูมากข้ึน ในช่ือการแพทย์เฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็น

วิวฒันาการทางการแพทยต์รวจลึกถึงระดบัยนี เพื่อช่วยในการวินิจฉยั รักษา ป้องกนัไดอ้ยา่งแม่นยาํ 
โดยทาํความเขา้ใจเอกลกัษณ์อนัแตกต่างของตวัผูป่้วยและโรคท่ีกาํลงัเผชิญ แพทยย์ุคใหม่ก็ตอ้งมี
ความเฉพาะเจาะจง มีความรู้ ความเขา้ใจลึกถึงความรู้สึกของผูป่้วย การรักษาดว้ยการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัควบคู่กบัการรักษาปกติเกิดข้ึนมานานแลว้” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีการศึกษา และมีการคน้พบวิธีการรักษาใหม่ๆ อยู่เสมอ การ
คน้พบวิธีการรักษาในลกัษณะเสริมพลงัใจกจ็ะยิง่เพิ่มแนวโนม้ความสาํเร็จในการรักษาและสร้างผล
ทางบวกท่ีเรียกว่าผลขา้งเคียงท่ีดีค่อนขา้งสูง ซ่ึงสามารถทาํใหผู้ป่้วยสามารถกลบัไปใชชี้วิตปกติได้
เร็วข้ึน ลดความวิตกกงัวลของผูป่้วย” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“การแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีสร้างโอกาสและทางเลือกใหก้บัชีวิตผูป่้วย เพราะใครๆ ก็

อยากได้รับการปฏิบติัท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด แต่ทว่าการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีพูดถึงคือการสมดุล
ระหว่างกายกบัใจของผูป่้วย การรักษามะเร็งจากวิธีการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัควบคู่กบัแผนปัจจุบนั
มีขอ้มูลวา่รักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การแพทยแ์ผนปัจจุบนัทาํใหผู้ป่้วยมีโอกาสพดูคุยกบัแพทย ์ซ่ึงถือเป็นปฏิสมัพนัธ์เบ้ืองตน้ 

ในการรักษาผูป่้วยอย่างมีส่วนร่วม แพทยแ์ผนปัจจุบนัมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม คือ
การนาํเทคโนโลยีทางแพทยท่ี์ลํ้าหนา้ ผสมผสานกบัการรักษาดา้นส่งเสริมพลงัจิตใจ เพื่อการดูแล
อยา่งเขา้ถึงและเขา้ใจ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “แพทยแ์ผนปัจจุบนัสาํคญัเพราะจะประกอบไปดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการรักษามะเร็ง 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพนัธุกรรม การป้องกนัเกิดโรคพนัธุกรรมซํ้ าซอ้นในครอบครัว และผูเ้ช่ียวชาญ
เวชศาสตร์ มารดาและทารก ซ่ึงลว้นเห็นความกา้วหน้าของการแพทยท่ี์จะมาปฏิวติัการรักษาใน
ปัจจุบนัและอนาคต แพทยแ์ผนปัจจุบนัก็ตอ้งเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาดว้ย การรักษาตอ้งคาํนึงถึง
ความรู้สึกทางอารมณ์ดว้ย ปัจจุบนัเวลาพบแพทยค์วามรู้จะต่างจากสมยัก่อนท่ีกลวั ท่ีเป็นเช่นนั้น
เพราะแพทยปั์จจุบนัส่ือสารดว้ยมิตรไม่ตรีกลายเป็นส่วนเสริมพลงัท่ีแพทยส่ื์อสารออกมาท่ีผูป่้วย
รับรู้ได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มนุษยรู้์จกัโรคมะเร็งมานานมากแลว้ ถือเป็นโรคอนัเก่าแก่ท่ีวงการแพทยพ์ยายามต่อสู้เพื่อ

เอาชนะอยู่ตลอด และมีอะไรใหม่ๆ ให้ไดเ้รียนรู้อยู่เสมอ แมจ้ะเรามียาอยู่จาํนวนมากในการรักษา 
แต่มะเร็งส่วนใหญ่อาจรักษาไม่หายขาดไปทนัที การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัจึงสาํคญัควบคู่กนั หาก
ผูป่้วยไม่มีกาํลงัใจต่อให้วิทยาการักษาดีเพียงใด ก็ไม่ประสบผลสาํเร็จในการรักษา การส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัจะยงัคงมีความสาํคญัตลอดไป” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“ถา้เกิดเซลล์มะเร็งมนัแข็งแรงมากข้ึนเร่ือยๆ หรือภูมิตา้นทานของคนลดลงถึงจุดหน่ึง
เซลล์มะเร็งมนัจะเร่ิมมีการแพร่กระจายไปตามอวยัวะต่างๆ การรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนัมี
ความสาํคญัต่อการรักษา การเป็นมะเร็งคนส่วนใหญ่จะทุกขท์ั้งกายและทั้งใจ ส่ือสารสารเพื่อเสริม
พลังเป็นการคน้พบศักยภาพของผูป่้วยท่ีมีความจาํเป็นอย่างมากต่อการต่อสู้กับมะเร็ง” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนันาํหลกัการการรักษากายกบัการรักษาใจดว้ย การรักษาทั้ง

สองส่วนมีความสาํคญัในแง่ท่ีเป็นการรักษาท่ีดีอีกทางหน่ึง”  (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 6,  6 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 

“ความรู้ทางการแพทยไ์ดพ้ฒันาข้ึน เพื่อรักษาร่างกายกบัจิตใจของผูป่้วย หมอพยาบาลจะ

พยายามส่ือสารเพื่อเสริมพลังผู ้ป่วยด้วยกิจกรรมต่างๆ  มากมาย  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้

ผลการรักษาดีข้ึนตามลาํดบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“ความสาํคญัของการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยใหมี้พลงัใจในการตูสู้้กบัโรคมะเร็ง 

สะทอ้นมาจากบทบาทของแพทยจ์ากการดูแลเร่ืองการรักษาโรค ป้องกนัไม่ให้เกิดโรคท่ีผูป่้วย

แสดงออกมาใหค้วามร่วมมือนัน่เอง” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“แพทยแ์ผนปัจจุบนัจาํเป็นในการเพิ่มทางเลือกในการรักษาผูป่้วยไดม้าก คนไขทุ้กคนตอ้ง

ไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานก่อน  การไดม้าตรฐานคือความสาํคญัของแพทยแ์ผนปัจจุบนั” (ผูใ้ห้

สมัภาษณ์คนท่ี 9,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“แพทยแ์ผนปัจจุบนัยงักมี็ความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับผูป่้วยมะเร็งแต่การแพทยท์างเลือกก็

สําคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ทางเลือกคือทาํให้ผูป่้วยมีจิตใจท่ีดีข้ึนก็ช่วยเสริมกับการรักษาแผน

ปัจจุบนัมีโอกาสสูงในการหาย การส่ือสารเพื่อให้กาํลงัใจเป็นการการเพ่ิมทางเลือกในการรักษา

ผูป่้วยไดม้าก คนไขทุ้กคนตอ้งไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานการแพทยก่์อน  การไดม้าตรฐานคือ

ความสาํคญัของแพทยแ์ผนปัจจุบนั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 10 ,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเด็นหวัขอ้ ทางเลือกการดูแลรักษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความจาํเป็นหรือมีความสําคญัควบคู่ไปกบัการ
รักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรือไม่อย่างไร พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทั้ง 18 คนให้สัมภาษณ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยโรคมะเร็งเป็นเหตุการณ์ท่ีมากระทบจิตใจของผูป่้วยจนทาํให้รู้สึก
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ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตตามปกติ หมดกาํลงัใจในการทาํงาน และพบว่า การส่ือสาร
เพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นทางเลือกวิธีการตรวจรักษา วินิจฉยั และการ
บาํบดัรักษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีหลากหลาย ทั้งดา้นการใหย้า การใชเ้คร่ืองมือมาช่วยใน
การบาํบดัรักษา และหตัถการต่าง ๆ  และยงัพบอีกว่า การส่ือสารเพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกยิ่งมีความสาํคญั เช่น การส่ือสารให้ผูป่้วยเห็นถึงขอ้ดีของตนเองท่ีเคยทาํ
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไวอ้ยา่งมากมายทาํให้ผูป่้วยมีความรู้สึกสุขใจ สบายใจ และมองมองโลกในแง่ดี 
และยงัพบอีกว่า  การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นทางเลือกการรักษาท่ีช่วยเสริมกบัการรักษาแผน
ปัจจุบนัใหผู้ป่้วยมะเร็งมีโอกาสหายขาดสูง  

 
7) การเสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีลกัษณะการส่ือสารอย่างไร  
 
“การเสริมพลงัให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจท่ีจะตูสู้้กบัโรคมะเร็งจะมีการส่ือสารในลกัษณะสร้าง

จิตใจใหผู้ป่้วย” (รังสีแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 
“การเสริมพลงัใหผู้ป่้วยมะเร็งหรือคนไขอ่ื้นๆ หนีไม่พน้การส่ือสารในลกัษณะของการให้

กาํลงัใจใหเ้ห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง มุ่งมัน่ท่ีจะพยายามรักษาตนเอง”  (อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง
,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การเสริมพลงัให้ผูป่้วยมะเร็งคงไม่พน้เร่ืองการส่ือสารในลกัษณะของการให้กาํลงัใจให้

เห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง มุ่งมัน่ท่ีจะพยายามรักษาตนเองแลว้ การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัยงั
ควบรวมไปถึงการทาํใหผู้ป่้วยมีความรู้ ความเขา้ใจในลกัษณะภาพรวมของสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจดว้ย”  (พยาธิแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างพลงัให้ผูป่้วยมีขวญักาํลงัใจดีนอกจากคาํพูดเก่ียวกบัการให้

กาํลงัใจตอ้งเข็มแข็ง ฯลฯ ตอ้งเช่ือมโยงคาํพูดให้ผูป่้วยเกิดการคิด วิเคราะห์นั่นคือความรู้ท่ีเรา
คาดหวงัวา่ผูป่้วยจาํนาํไปใช”้  (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การส่ือสารเพื่อเสริมพลัง ซ่ึงผูเ้ ก่ียวข้องอาจมีวิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน แต่มีผล

เหมือนกนัคือทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจท่ีจะมีชีวิตอยูต่่ออย่างมีความสุข” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, 
สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“เพราะผูป่้วยมะเร็งมีความอ่อนไหว เขาไดรั้บผลกระทบท่ีมาถึงจิตใจอย่างท่ีสุดแลว้ ขวญั

กาํลงัใจเป็นส่ิงสําคญั แต่ขวญักาํลงัใจจากคนอ่ืนสําคญั แต่กาํลงัใจจากตวัเองก็ยิ่งสําคญัมาก การ
ส่ือสารกบัผูป่้วยตอ้งมีลกัษณะเชิงแทรกใหผู้ป่้วยมีการทดลองและฝึกฝนการใหก้าํลงัใจตนเองดว้ย”  
(พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้ผูป่้วยหรือท่ีเราเรียกว่าการเสริมพลงั สําหรับพี่ก่อนจะ

ส่ือสารหรือให้กาํลงัใจผูป่้วยจะทาํความเขา้ใจเอกลกัษณ์อนัแตกต่างของตวัผูป่้วยบางคนตอ้งเน้น
เสริมพลงัใจ บางคนเน้นไปท่ีความคิดหรือพลงัสมอง” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “การเสริมพลงัเราจะบอกผูป่้วยว่าแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีวิทยาการใหม่ๆ และมีการคน้พบ
วิธีการรักษาใหม่ๆ อยู่เสมอ ยิ่งเพิ่มแนวโน้มความสําเร็จในการรักษาและสร้างผลขา้งเคียงท่ี
ค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงผูป่้วยสามารถกลบัไปใชชี้วิตปกติไดเ้ร็วข้ึน” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 
1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การส่ือสารเป็นกิจกรรมแรกท่ีดาํเนินการกบัผูป่้วยมะเร็งท่ีเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ การใหก้าํลงัใจผูป่้วยเพื่อสร้างจิตใจผูป่้วยใหมี้ความพร้อมทั้งในการรับรู้และส่ิงท่ีตอ้ง
นาํไปปฏิบติั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ปัจจุบนัผูป่้วยมีโอกาสพูดคุยกบัแพทย ์ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ใน

เบ้ืองตน้ เป็นการรักษาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการดูแลอยา่งเขา้ถึงและเขา้ใจการเขา้ถึงและเขา้ใจอาจ
ตีความไดก้วา้งมากคือการพดูคุยในทุกเร่ืองท่ีเป็นการใหก้าํลงัใจผูป่้วยและส่งผลดีต่อสุขภาพผูป่้วย” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงลว้นเห็นความกา้วหนา้ของการแพทยท่ี์จะ

มาปฏิวติัการรักษาในปัจจุบนัและอนาคต แพทยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะส่ือสารให้ผูป่้วยคลาย
กงัวลโดยแสดงใหเ้ห็นวา่วิทยาการ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ต่างๆ มีความทนัสมยัสามารถใหก้ารรักษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“มนุษยทุ์กคนแมจ้ะเขม็แขง็ขนาดไหนแต่พอรู้ว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งจะเกิดอาการตกใจ 
เศร้า วิตก กงัวลใจทุกคน การใหค้าํปรึกษาแก่ผูป่้วย การปลอบประโลมใจ คอยติดตามสอบถามเป็น
การส่ือสารเพ่ือสร้างพลงัใจไดดี้วิธีหน่ึง” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“จะพูดคุยกบัผูป่้วยว่าคร้ังใดก็ตามท่ีเรารู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ กาํลงัรุมเร้าเรา ให้ลองหันไป
มองรอบ ๆ ตวัเรา แลว้เราจะพบว่ายงัมีคนอีกหลายคนท่ีคอยให้กาํลงัใจเราอยู่ จะมีคนท่ีคอยช่วย
แกปั้ญหา และใหก้าํลงัใจเราเม่ือยามท่ีเราลม้เหลว หรือผดิพลาดจากการทาํงาน” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คน
ท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มัน่ใจไดเ้ลยว่าเราไม่ใช่คน ๆ เดียวในโลกท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหา มีคนอีกมากมาย มีเพื่อน

ร่วมงานอีกหลายคนท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาเช่นเดียวกบัเรา เราไม่ใช่คน ๆ เดียวในโลกท่ีตอ้งพบเจอ
กบัความเลวร้าย และปัญหาของเราก็ไม่ใช่ปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุด พี่ก็เคยเป็นมะเร็ง หากเราลองพูดคุย
กบัคนอ่ืนดูบา้ง เราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาของเราเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยไปเลยก็ได”้  (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 
6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“ส่ือสารในลกัษณะใหแ้ค่คิดกบัผูป่้วยวา่ อยา่งนอ้ยท่ีสุดเราตอ้งไม่ตอกย ํ้าซํ้ าเติมตวัเองโรค

น้ีไม่ใช่ความผดิพลาดของตวัเราเอง ตอ้งใหก้าํลงัใจตวัเองใหม้ากท่ีสุด หากเราไม่สามารถให้

กาํลงัใจเราได ้กค็งไม่มีใครบนโลกน้ีท่ีสามารถทาํไดอี้กแลว้” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 

2564) 

 

“นาํคาํสอนตามหลกัศาสนามาใชส่ื้อสารกบัผูป่้วยนะคะค่อย ๆ แกปั้ญหาไป ทีละเปลาะ

ดว้ยใจท่ีเยอืกเยน็ มัน่คง ยดึมัน่ ความดี มีพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง สุดทา้ยปัญหาก็จะคล่ีคลายไป เร่ือง

ร้ายจะกลายเป็นดีในท่ีสุด” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“นาํแง่คิดจากครูบาอาจารยท่ี์เรานบัถือมาส่ือสารต่อให้ผูป่้วยไดคิ้ดว่าชีวิตเรา ดุจเรือท่ีแล่น

ไปในมหาสมุทร เม่ือกระแสลมพดัมา เรายอ่มไม่อาจเปล่ียนทิศของลมได ้แต่ส่ิงท่ีเราทาํไดคื้อ การ

ปรับใบเรือของเราแทนท่ีจะปล่อยใหเ้รือแล่นไปตามยถากรรม หมายความวา่เม่ือป่วยเป็นมะเร็งแลว้ 

มนักคื็อป่วยเราไม่ควรหมดหวงัเราตอ้งปรับตวัยอมรับและดาํเนินชีวิตตามท่ีหมอแนะนาํ ทุกคนหาย

ไดด้ว้ยสมยัน้ีแพทยเ์ก่งมาก” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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 “ให้กาํลงัใจว่าชีวิตของเราหรือของทุกคนไม่อาจบงัคบัเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นอย่างนั้น

อย่างน้ีได ้เป็นมะเร็งก็ยอมรับว่าเป็น ไม่อาจสั่งให้ใครเป็นอย่างท่ีเราพอใจ แต่เราสามารถปรับใจ

ของเราได ้ปรับความคิดของเราได ้และปรับปรุงตวัของเราได ้โดยเราจะอาศยัส่ิงท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเรา 

มองเพื่อนท่ีเป็นมะเร็งแบบเราเขายงัยิม้แยม้ มีกาํลงัใจ ให้มองคนท่ีป่วยมากกว่าเราเป็นพลงัในการ

ขบัเคล่ือนชีวิตน้ีไปสู่ความสาํเร็จท่ีเราตอ้งการคือการหายขาดจากโรคมะเร็งท่ีเรากาํลงัเผชิญ” (ผูใ้ห้

สมัภาษณ์คนท่ี 10 ,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเด็นหวัขอ้ การเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมี
ลกัษณะการส่ือสารอยา่งไร พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทั้ง 18 คนใหส้มัภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยการส่ือสารเป็นกิจกรรมแรกท่ีดาํเนินการกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีเขา้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ และพบวา่ การเสริมพลงัใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นการส่ือสาร
ในลกัษณะของการให้กาํลงัใจให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง 
มุ่งมัน่ท่ีจะพยายามรักษาตนเอง เพราะผูป่้วยมะเร็งมกัมีความอ่อนไหว ขวญักาํลงัใจเป็นส่ิงสาํคญั
สาํหรับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และยงัพบว่า ขวญักาํลงัใจจากคนอ่ืน เช่น ครอบครัว เพื่อน
ร่วมงาน ฯลฯ นั้นมีความสาํคญัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และมีส่วนสาํคญัในการเสริมพลงั
ท่ีทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีขวญักาํลงัใจ และยงัพบอีกว่า การส่ือสารเพื่อเสริมพลงั
ใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีลกัษณะเชิงเสริมพลงัในแง่การใหก้าํลงัใจ และเสริมพลงัทาง
ความคิดใหผู้ป่้วยไดมี้การทดลองและฝึกฝนการใหก้าํลงัใจตนเองดว้ย  

 
8) การส่ือสารเพือ่เสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีผลดต่ีอการดูแล การ

รักษา การปฏบัิติตน การยอมรับการรักษา ตลอดจนถึงขวญักาํลงัใจหรือไม่อย่างไร  
 
“การสร้างเสริมพลงัอาํนาจทางสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งเป็นวิธีการ และเป็นกระบวนการท่ี

ช่วยเสริมสร้างความสามารถและพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยเอง รวมไปถึงบุคลรอบขา้งผูป่้วยทั้งหมด
เม่ือทุกฝ่ายมีความเขา้ใจ รู้วิธีการท่ีจะดูแล และการส่ือสารอยา่งไรใหเ้กิดผลดีต่อผูป่้วย ทุกอยา่งเป็น
กิจกรรมท่ีส่งผลดีต่อผู ้ป่วยและญาติรวมถึงแพทย์พยาบาลด้วย” (รังสีแพทย์,สัมภาษณ์  10 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
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 “การสร้างเสริมพลงัอาํนาจทางสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งเป็นกระบวนการท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการดูและตนเอง และพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยเอง บุคคลรอบขา้ง ครอบครัว 
ชุมชน ในการควบคุมผลกระทบท่ีอาจบัน่ทอนขวญักาํลงัใจของผูป่้วย รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ของผูป่้วยมะเร็งเอง การเสริมพลงัไม่เพียงแต่การพูดให้กาํลงัใจหรือแนะนาํ
ส่ิงท่ีดีต่อผูป่้วยเท่านั้น เอาอาจแนะนาํแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพในส่ือต่างๆ ให้ผูป่้วยทราบและ
ปฏิบติัตามก็จะส่งผลดีต่อการรักษาอย่างมาก”  (อายุรแพทยโ์รคมะเร็ง,สัมภาษณ์ 10 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“การเสริมพลงัให้กบัผูป่้วย เราแบ่งบุคลากรออกไปทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารเพื่อใหก้าํลงัใจ 

สร้างขวญักาํลงัใจหลากหลายกิจกรรม และดาํเนินกิจกรรมส่ือสารต่างๆ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ ร่างกายท่ีแขง็แรงจิตใจท่ีเขม็แขง็ ถามว่ามีผลดีต่อการรักษาหรือไม่ตอบไดเ้ลย
มีผลอยา่งมากเพราะกายกบัใจตอ้งไปคู่กนั”  (พยาธิแพทย,์สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“บทบาทของพยาบาลในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจทางสุขภาพ เป็นการสร้างเสริมพลงัใจ

ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ตระหนกัรู้ และเห็นความสาํคญัของสุขภาพ หันกลบัมาดูแลเอาใจใส่
เร่ืองสุขภาพ ไม่เพียงแต่การป้องกนัตนเองไม่ให้เจ็บป่วย แต่จะมุ่งสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีดว้ย การ
เสริมพลงัให้ผูป่้วยจึงเป็นลกัษณะองคร์วมท่ีส่งผลดีต่อการรักษา”  (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, 
สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“พยาบาลจึงจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูป่้วยเรียนรู้มองเห็นคุณค่าของตนเองดว้ยการ

มีสมัพนัธภาพท่ีดี เร่ิมตั้งแต่สวสัดีทกัทาย ยิม้แยม้กบัผูป่้วย การวางตวัเหมือนเป็นคนกนัเอง เหมือน
เราเป็นคนในครอบครัวทาํใหผู้ป่้วยไวว้างใจ ทาํใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ กิจกรรมทั้งหมดลว้น
เป็นผลดีต่อการรักษาทั้งส้ิน” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เสริมพลงัเป็นส่ิงท่ีวงการแพทยใ์ชม้านานแลว้และก็ยอมรับว่ามีผลดีต่อการรักษาทั้งในแง่

ของแพทยเ์องและตวัผูป่้วยรวมถึงญาติผูป่้วยดว้ย การเสริมพลงัใจจากแพทยอ์าจมีขอ้จาํกดั คน
ใกลชิ้ดจึงมีส่วนอย่างมากในการส่ือสารเพื่อให้กาํลงัใจท่ีเราเรียกว่าการเสริมพลงัอาํนาจในผูป่้วย” 
(พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“เพราะผูป่้วยมะเร็งไดรั้บผลกระทบท่ีมาถึงจิตใจอยา่งท่ีสุดแลว้ ขวญักาํลงัใจเป็นส่ิงสาํคญั 
ขวญักาํลงัจะเกิดข้ึนน้อยจากตวัผูป่้วย การเสริมพลงัโดยวิธีการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นต่อขวญั
กาํลงัใจผูป่้วย การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กับผูป่้วย มีผลดีต่อการรักษาอย่างดีมาก” (พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “มีผลดีมากเม่ือผูป่้วยไดรั้บคาํแนะนาํหรือให้กาํลงัใจทาํให้ผูป่้วยจะไม่ด้ือ เราดูแลง่ายข้ึน 
การรักษากด็าํเนินไปอยา่งเรียบร้อยมีผลดีต่อตวัผูป่้วยแน่นอนค่ะ” (นางอาํไพ ประสมผล, สัมภาษณ์ 
1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้กบัชีวิตผูป่้วย เพราะใครๆ 

ก็อยากได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ความเหมาะสมทาํให้มีผลดีต่อการรักษา” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การเสริมพลงัทาํให้ผูป่้วยมีการไวว้างใจแพทย  ์ซ่ึงความไวว้างใจถือเป็นปฏิสัมพนัธ์

เบ้ืองตน้ ในการรักษาผูป่้วยอยา่งมีส่วนร่วม แพทยแ์ผนปัจจุบนัดาํเนินงานรักษาผูป่้วยภายใตแ้นวคิด
การดูแลสุขภาพอยา่งเขา้ถึงและเขา้ใจ ซ่ึงมีผลดีต่อการรักษา” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 2,  4 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
 “ผูป่้วยเม่ือทราบผลการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นผูป่้วยมะเร็งก็จะเกิดความตระหนก ทอ้แท ้

ส้ินหวงั ถา้ไม่มีการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วย ขั้นตอนการรักษาอ่ืนๆ อาจไม่เกิดข้ึนเลย 
การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัน่าจะเป็นกิจกรรมแรกดว้ยซํ้ าไปท่ีมีความสําคญั และมีผลต่อการรักษา 
และส่งผลท่ีดีต่อการรักษาผูป่้วย” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มนุษยรู้์จกัโรคมะเร็งมานานมาก ถือเป็นโรคอนัเก่าแก่ท่ีวงการแพทยพ์ยายามต่อสู้เพื่อ

เอาชนะอยูต่ลอด แมจ้ะเรามียาอยูจ่าํนวนมากในการรักษา มีวิทยาการใหม่ๆ เคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่ๆ 
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีผูป่้วยวางใจ แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่เม่ือรู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งมกัจะเกิดความ
ขดัแยง้ในตวัเอง การส่ือสารเบ้ืองตน้ จนถึงการพดูคุยอยา่งเป็นเร่ืองราวจนเป็นการเสริมพลงัมีผลต่อ
ดีอยา่งไม่อาจปฏิเสธได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“มะเร็งเร่ิมจากความผดิปกติเพียงเลก็นอ้ยของเซลลต่์างๆ ในร่างกาย ถา้มีความเปล่ียนแปลง
เล็กๆ นอ้ยๆ เม็ดเลือดขาวในร่างกายจะไปฆ่าตวัเซลลม์ะเร็งก่อนท่ีมนัจะโต แต่ถา้เกิดเซลลม์ะเร็ง
มนัแข็งแรงมากข้ึนเร่ือยๆ หรือภูมิตา้นทานของคนลดลงถึงจุดหน่ึงเซลล์มะเร็งมนัจะเร่ิมมีการ
แพร่กระจายไปตามอวยัวะต่างๆ ท่ีเราเรียกว่าผูป่้วยมะเร็ง การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัดว้ยวิธีการต่างๆ 
ก็จะเร่ิมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรักษา  และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีส่งผลดี” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“การรักษาโรคมะเร็งโดยแพทยส์มยัใหม่ ผูป่้วยตอ้งพบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ีก่อน การ

ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเร่ิมตั้งแต่การศึกษาลกัษณะคนไขแ้ต่ละราย มีวิธีการส่ือสารในลกัษณะพูดคุย
เชิงบวก จากประสบการณ์ท่ีพบผูป่้วยโดยตรงการส่ือสารในการให้กาํลงัใจมีผลดีต่อการรักษา”  
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“การส่ือสารเพ่ือบอกกับผูป่้วยว่าความรู้ ความกา้วหน้าทางการแพทยถู์กพฒันาข้ึนกว่า

สมยัก่อน ความรู้ ความกา้วหน้าดงักล่าวทาํให้การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีสามารถรักษาผูป่้วยให้

หายขาดได ้การบอกกล่าวให้ผูป่้วยทราบถึงวิทยาการแพทย ์ขอ้ความเหล่าน้ีช่วยสร้างเสริมกาํลงัใจ

อย่างสําคัญ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผลการรักษาดีข้ึนตามลาํดับ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 7,  6 

กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงันอกจากจะสาํคญัและจาํเป็นแลว้ยงัส่งผลดีต่อการรักษา การให้

กาํลงัใจทาํใหผู้ป่้วยปฏิบติัตนตามคาํแนะนาํ และมีส่วนร่วมในการรักษา” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 8,  6 

กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“แพทยแ์ผนปัจจุบนัจาํเป็นในการเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารกับผูป่้วยให้มากข้ึน การ

ส่ือสารกบัผูป่้วยในเชิงสร้างทศันคติท่ีดีในการรักษา ผลดีก็เกิดกบัผูป่้วย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 9,  6 

กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัมีผลดีต่อการรักษาของแพทยห์รือไม่ เกิดผลดีแน่นอนไม่เฉพาะ

กบัแพทยเ์ท่านั้น ถา้พิจารณาอยา่งละเอียดการส่ือสารโดยมีเจตนาเพื่อใหพ้ลงัใจมนัส่งผลดีต่อผูป่้วย
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โดยตรงและส่งผลดีทั้งทางตรงทางออ้มกบัแพทยแ์ละบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 10,  

6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ จาํนวน 18 คน ในประเด็นหัวขอ้ การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรกมีผลดีต่อการดูแล การรักษา การปฏิบติัตน การยอมรับการรักษา ตลอดจนถึงขวญักาํลงัใจ

หรือไม่อย่างไร พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้ง 18 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยการ

ส่ือสารเพ่ือสร้างเสริมพลังอํานาจทางสุขภาพ  เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีช่วยเสริมสร้าง

ความสามารถและพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยมะเร็งมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และบุคคลในครอบครัว  

บุคคลรอบขา้งในสังคมของผูป่้วย และพบว่า การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรก และบุคคลในครอบครัว บุคคลรอบขา้งในสังคมของผูป่้วย มีผลต่อการสร้างขวญักาํลงัใจ

ให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกให้มีความเขม้แข็ง และสามารถการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของผูป่้วย และยงัพบอีกว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งราย

ใหม่ระยะแรก มีอิทธิพลต่อการยอมรับ การมีส่วนร่วมในการรักษา ส่งผลดีต่อผูป่้วยโดยตรง และยงั

พบอีกว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ส่งผลดีทั้งทางตรง และ

ทางออ้มกบัแพทย ์พยาบาล และบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ให้สามารถ

ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีทั้ งร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรก  และยงัเป็นการสร้างเสริมพลงัใจให้บุคคลรอบขา้งผูป่้วย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน 

เกิดความตระหนกัรู้ และเห็นความสาํคญัของสุขภาพ หนักลบัมาดูแลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ  
 
2. แนวทางการจัดการการส่ือสารที่เหมาะสมในการเสริมพลังในผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
ของชมรมผู้รอดชีวติจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
 

ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริม
พลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก่ียวกบั
ลกัษณะของบุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั และ
เน้ือหา ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อหาแนวทางการการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะเพ่ือเสริมพลงั จากตวัแทน
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ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ยแพทย ์3 คน พยาบาล 5 คน ผูป่้วย
มะเร็งรายเก่า 10 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จาํนวน 9 คน รวมทั้งหมด 27 คน ดงัน้ี 
 

1) มีการเลือกใช้บุคคลที่มีคุณลักษณะอย่างไรในการส่ือสารกับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก 

 
 “โรงพยาบาลพระปกเกลา้มีการตั้งชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งมามี

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นพี่เล้ียงในการจดักิจกรรมเก่ียวการส่งเสริมการสุขภาพใหก้บัผูป่้วยมะเร็ง มีการ
คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตรงกบังานท่ีเก่ียวขอ้งของชมรม คือชมรมฯ ตอ้งการบุคคลท่ีมีจิตอาสา 
และเข้าใจความเป็นจิตอาสา การคัดเลือกคนเราอาจไม่สามารถเลือกได้มากมัก แต่การเป็น
อาสาสมคัรของชมรมฯ ตอ้งเป็นคนท่ีมีลกัษณะอดทน เสียสละ และสามารถเขา้รับการอบรมความรู้
เก่ียวกบัเทคนิคการเสริมพลงั หรือความรู้ท่ีเก่ียวกบัการกิจกรรมท่ีชมรมฯ ทาํข้ึน การคดัเลือกคือ
กระบวนการท่ีชมรมฯ ใชเ้คร่ืองมือต่างๆ มาดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกบุคคลจิตอาสาตามจาํนวนท่ี
ชมรมฯ ตอ้งการ คนท่ีมีคุณสมบติัตรงกบังานท่ีเปิดรับการคดัเลือก การดาํเนินกิจกรรมการส่ือสาร
เพื่อเสริมพลงัของชมรมฯ จะประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดีไดน้ั้น จะตอ้งมีตวัป้อนเขา้ (in put) คือ
คนท่ีเป็นจิตอาสาท่ีดีดว้ย” (รังสีแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“บทบาทหนา้ท่ีของแพทย ์คือการรักษาผูป่้วยมะเร็งดว้ย การผา่ตดั การฉายรังสีรักษา  ยา

เคมีบาํบดั โดยอาศยัวิชาความรู้ดา้นแพทยศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบนัเราก็ทราบกนัดีว่าบุคลากรทางการ
แพทยมี์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการต่อผูป่้วย การจดัตั้งชมรมฯ ก็เป็นส่วนหน่ึงของการแกไ้ขการ
ขาดบุคลากร แต่ดว้ยชมรมฯ ไม่มีค่าตอบแทนการดาํเนินการให้กบัสมาชิกชมรมฯ คนท่ีมาทาํงาน
กบัชมรมฯ ทุกคนผา่นคุณสมบติัของการอดทน เสียสละ ส่วนคุณสมบติัในการดูแลผูป่้วยแพทยจ์ะ
เป็นผูใ้ห้ความรู้ก่อน สมาชิกชมรมฯ จะมีคุณสมบติัร่วมท่ีเขา้ใจการสร้างกาํลงัใจแก่ผูป่้วยอยู่แลว้ 
คือเขาเป็นผูท่ี้มีหวัอกเดียวกนั ”  (อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“อยา่งท่ีหมออธิบายไวว้า่การส่ือสารมีผลดีต่อการรักษาผูป่้วย การเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยเรา

แบ่งบุคลากรออกไปทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารเพ่ือให้กาํลงัใจ สร้างขวญักาํลงัใจหลากหลายกิจกรรม 
และโรงพยาบาลพระปกเกลา้มีการดาํเนินงานโดยจดัตั้งชมรมฯ ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งมาหลายปี
แลว้ มีการกิจกรรมส่ือสารต่างๆ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็ง 
การดาํเนินการมาอย่างยาวนานหลายปีส่งผลให้ชมรมฯ มีบุคลากรท่ีมีความถนัด หรือชาํนาญ
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เก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัอาํนาจในตนเองของผูป่้วย เป็นผูมี้
มนุษยสมัพนัธ์ เขา้ใจผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี”  (พยาธิแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

“เม่ือมีการตั้งชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้แลว้  กระบวนการใน
การคน้หาตลอดจนคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้มา
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็ง ตามท่ีชมรมฯ ตอ้งการ กระบวนการน้ี
จะเร่ิมตน้ตั้ งแต่การวางแผนการคดัเลือกคนท่ีสนใจเขา้ร่วมเป็นทีมงาน เสียสละ อดทน คนท่ี
ประสงคเ์ขา้มาร่วมงานจะมีคุณสมบติัน้ีโดยอตัโนมติั ส่วนคุณสมบติัหรือลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการ
ส่ือสารให้เกิดขวญักาํลงัใจกบัผูป่้วยเป้าหมายท่ีตอ้งการคือคนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์เพื่อให้ผูป่้วยรู้สึก
สบายใจ คนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีอาจเป็นวจันภาษาท่ีสามารถส่ือความหมายใหผู้ป่้วยมัน่ใจว่าถึงป่วยก็
ยงัดูดีเหมือนคนไม่ป่วย คุณสมบติัเหล่าน้ีพี่ว่าสําคญัต่อการเพ่ิมพลงัอาํนาจให้ผูป่้วย”  (พยาบาล
วิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“บุคลากรไม่ว่าจะตาํแหน่งใดก็ตามเปรียบเสมือนฟันเฟืองท่ีมีความสําคญัไม่แพก้นั ถา้

ฟันเฟืองใดขาดไปก็อาจทาํให้ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้เดินหนา้ไม่
สะดวก ประสบปัญหาข้ึนได ้ในขณะเดียวกนัถา้ไดฟั้นเฟืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ ก็จะทาํให้ชมรมฯ 
กา้วหนา้กา้วไกลไดเ้ช่นกนั ในจุดน้ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเป็นงานสาํคญัท่ีจะสรรหาและคดัเลือก
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพเขา้มาทาํงาน ชมรมฯ น้ีไม่มีค่าตอบแทนเป็นตงัเงิน มีเพียงค่าตอบแทนท่ีเป็น
ความสุขทางใจเท่านั้น ฉะนั้นชมรมฯ จึงมีคนท่ีมีคุณลกัษณะร่วมกนัหลายประการ เช่น เสียสละ 
อดทน เข้าใจผู ้อ่ืนท่ีประสบชะตาชีวิตเดียวกัน” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ, สัมภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ถา้เป็นองคก์รอ่ืนๆ แหล่งทรัพยากรบุคคลอนัดบัแรกสุดท่ีเป็นตวัเลือกใหฝ่้ายบุคคล (HR) 

สามารถเร่ิมสรรหาไดก่้อนก็คือพนักงานภายในองคก์รนั่นเอง แต่ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ซ่ึงกระบวนการน้ีชมรมฯ ไม่สามารถทาํการคดัเลือกบุคคลได้ตาม
หลกัการทัว่ไปเพราะชมรมฯมาจากบริบทท่ีแตกต่างจากองคก์รทัว่ไป บุคคลท่ีชมรมฯ ไดม้าจากการ
คดัเลือกน้ีมีคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีดีมีความเขา้ใจงานการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัให้กบัผูป่้วย
มะเร็งเป็นอยา่งดี เน่ืองมาจากท่ีตวัเขาเคยเป็นส่วนหน่ึงท่ีเคยมีประสบการณ์ตรง”  (พยาบาลวิชาชีพ
ชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ คุน้เคยกบั
บุคคลดีอยู่แลว้ รู้ทกัษะความสามารถของแต่ละคนอยู่แลว้ รู้ขอ้ดีขอ้เสีย จุดเด่นจุดดอ้ย รวมถึงรู้
วฒันธรรมของชมรมฯ อยูแ่ลว้ การคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมเพื่อทาํการส่ือสารเพื่อ
เสริมพลงัให้กบัผูป่้วย จึงไม่เสียเวลามาก ไม่ตอ้งฝึกอบรมถ่ายทอดงานมาก ไม่ตอ้งเรียนรู้งานนาน 
ทุกคนทาํงานจิตอาสาดว้ยความเตม็ใจ” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “ยคุน้ีเทคโนโลยีทาํให้วิธีสรรหาตลอดจนคดัเลือกบุคคลไดร้วดเร็วข้ึนและมีแนวโนม้ได้

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ กรรมวิธีท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ นาํมาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ีตอ้งการ ก็คือการคดัเลือกบุคคล
จากการแนะนําและจากเครือข่ายท่ีรู้จักเช่ือมโยงกัน ปัจจุบันชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ใชว้ิธีน้ี ในงานท่ีตอ้งการคนท่ีเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น 
เช่นงานชมรมฯ” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

บางคร้ังก็มีเครือข่ายระหว่างกันทั้ งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ นอกจากการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกับการดูแลรักษากันแลว้บางคร้ังก็อาจมีการปรึกษาหรือแนะนาํในเร่ือง
บุคคลดว้ย ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบับริบทหรือวตัถุประสงค์ของชมรมฯ ท่ีตอ้งการบุคคลท่ีเสียสละ มี
ความอดทน และมีจิตบริการจึงจะสามารถทาํงานชมรมไดดี้” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1,  4 กุมภาพนัธ์ 
2564) 

 
“เม่ือชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ตอ้งการบุคคลเพ่ือช่วยงาน ก็

จะทาํการสาํรวจและวางแผนทุกขั้นตอนเพ่ือกาํหนดเป็นแผนการทาํงานเพ่ือให้ไดบุ้คคลท่ีเสียสละ 
และมีประสบการณ์และเตม็ใจทาํงานการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2,  
4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “การคดัสรรอย่างถ่ีถว้นในทุกมิติเพื่อท่ีจะไดบุ้คคลท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด นัน่คือหลกัการ 

แต่ในทางปฏิบติั การคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเชิญมาร่วมงานกบัชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ งานจิตอาสาไม่ไดต้อ้งการคนท่ีดีท่ีสุดเหมาะสม
ท่ีสุด แต่เราตอ้งการคนเสียสละและคนท่ีเขา้ใจและสามารถส่ือสารได”้ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3,  4 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“งานชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ไม่เหมือนองคก์รทัว่ไป มี
การปรับเปล่ียนแปลงลักษณะของงานท่ีเน้นไปท่ีการช่วยเสริมสร้างกําลังใจแก่ผูป่้วยมะเร็ง 
คุณสมบติัของบุคคลในในตาํแหน่งนั้นๆ จึงไม่มีการกาํหนดคุณลกัษณะตายตวั ทุกคนสามารถ
ทาํงานทดแทนกนัไดห้มด เพราะฉะนั้นคุณสมบติัของบุคคลท่ีคดัมาช่วยงานการส่ือสารเพ่ือเสริม
พลงั เร่ิมจากบุคคลท่ีเสียสละ ส่วนคุณสมบติัอ่ืนๆ จะพฒันาข้ึนภายหลงั” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 4,  4 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“คุณลกัษณะบุคคลท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ตอ้งการ คือ
บุคคลท่ีพร้อมเสียสละเวลา ความสุข มีแนวคิดตอ้งการแบ่งปันน่ีก็เพียงพอ ถือว่าเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเป็นการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัไดแ้ลว้” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 
5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“บุคคลท่ีมีหวัใจเดียว ในท่ีน้ีหมายถึงเขาเคยป่วยเป็นมะเร็งมาก่อน และเป็นคนท่ีพร้อมท่ีจะ

ถ่ายทอดเร่ืองราวของตนให้ผูอ่ื้นนาํไปเป็นแนวทางในการวางตวัอย่างเป็นกลางๆ ไม่ทุกขเ์กินไป 
เพราะคนเหล่าน้ีเคยผ่านเหตุการณ์ท่ีย ํ่าแยม่าก่อน เหตุการณ์การท่ีผ่านมาคือประสบการณ์ท่ีมีค่ายิ่ง 
เราพบวา่คนท่ีเคยป่วยเป็นมะเร็งจะเขา้ใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ไดดี้ และสามารถเสริมสร้างพลงัใจได้
ดีแมว้่าไม่เคยมีความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจมาก่อน”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6,  6 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“มนุษยมี์ศกัยภาพในตนเองมากมาย การฝึกอบรมและพฒันาท่ีดี จะส่งเสริมให้บุคคลใช้

ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ทาํงานให้บรรลุผล อุทิศตนให้แก่องคก์รอยา่งเต็มท่ี และพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆ ได”้ (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะเหมาะสมกบังานของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้นอกจากจะตอ้งอดทด และเสียสละแลว้นั้น การมุ่งเน้นไปท่ีการรักษาบุคคลท่ีดีของ

ชมรมฯ ใหมี้สุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีตลอดเวลา เป็นการส่ือสารทีเรียกวา่อวจันภาษา ท่ีสามารถส่ือ

ความหมายไปสู่ผูป่้วยมะเร็งได ้ความอดทน เสียสละและมีสุขภาพกายและใจดีก็เป็นการสร้างขวญั

กาํลงัใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมพลงั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ใชบุ้คคลเพื่อสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูป่้วย หมอ พยาบาล และอ่ืนๆ ดว้ย ปัญหาความไม่เขา้ใจกนัก่อเกิดกลายเป็นปัญหา การใช้

คนมุ่งเนน้เพื่อแกไ้ขปัญหา ผูป่้วยมะเร็งมกัมีปัญหาการดาํเนินชีวิต การเสริมสร้างพลงัใจให้ผูป่้วย

เห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ คืองานของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ฉะนั้น

คุณสมบติับุคคลคืออดทนเสียสละเป็นอยา่งแรก” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“โดยทัว่ไปชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จะการคดัเลือกบุคคล

ให้เขา้มาทาํงานเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ทั้ ง ในด้านความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ทศันคติ และบุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรม ท่ีมีความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งจิตอาสา ความรู้ความสามารถประสบการณ์นั้นสมาชิกชมรมฯ มีอยู่แลว้ดว้ยเขาเคยเป็น

ผูป่้วยมะเร็งมาก่อนผา่นการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้จากแพทยพ์ยาบาลและเพื่อนร่วมชมรมจนมี

ความรู้ความสมารถท่ีจะนาํประสบการณ์ไปใชก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ได”้ (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 10,  

6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีความรู้และเขา้ใจผูป่้วยมะเร็ง

อยา่งมาก มีการพูดคุยให้กาํลงัใจตลอด สอบถามสารทุกข ์มีทกัษะในการเจรจาส่ือสารเพ่ือให้พลงั
ใจอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูป่้วยไดเ้ป็นอย่างดี” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 11,
สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มีความรู้ท่ีผา่นการอบรมเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างกาํลงัใจมาอยา่งดี พอไดพ้ดูคุย

แลว้รู้สึกดี มีกาํลงัใจ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 12,สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 
  
“ยอมรับว่าคนในชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงแพทยอ์าจ

คดัเลือกมาทาํหน้าท่ีให้กาํลงัใจ มีความรู้ ทาํงานน้ีดว้ยใจเราสัมผสัได้ ทาํให้เรามีความสุขท่ีได้
พดูคุย”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 13,สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มีความรู้ และมีความใจถึงความแตกต่างของผูป่้วยมะเร็ง รู้สภาพแวดลอ้มของผูป่้วยแต่ละ

คน อย่างในกรณีโรคมะเร็งท่ีเป็นกอ้นเน้ือร้ายแต่ละตาํแหน่งในร่างกายของแต่ละคน ตอ้งใชก้าร
รักษาท่ีแม่นยาํเจาะจงตรงเป้าหมาย เพื่อใหก้ารรักษามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เขากอ็ธิบายใหเ้ราเห็น
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ภาพแสดงว่าเขาเขา้ใจผูป่้วย การเขา้ใจนั้นสะทอ้นให้เห็นว่ามีความรู้ ความสามารและท่ีสาํคญัเขา
เสียสละ อดทนต่อผูป่้วยไดดี้” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 14,สมัภาษณ์ 17 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“ใชค้นท่ีมีทศันคติเชิงบวกเป็นท่ียอมรับของผูป่้วยทุกคน ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ เองก็ตอ้งการคนท่ีมองโลกแง่ดี มองเห็นโอกาสในปัญหาอยู่เสมอ และ
เขา้ใจผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนใหญ่แลว้เวลาส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัซ่ึงเป็นงานท่ีปฏิบติั จะทาํไดดี้กว่า
คนท่ีมีทศันคติดา้นลบ เน่ืองจากมีใจเปิดกวา้ง ไม่ตั้งแง่ก่อนกบัผูป่้วย ลงมือทาํอยา่งจริงจงั เลยไม่มี
ปัญหาขดัแยง้กบัผูป่้วย และยินดีช่วยเหลือผูป่้วยและสมาชิกดว้ยความเตม็ใจ สามารถประสานงาน
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 15,สมัภาษณ์ 17 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “ส่วนใหญ่ทุกคนมีความพร้อมเสมอท่ีจะทาํหนา้ท่ี และมีใจเปิดรับพูดคุยหรือส่ือสารผา่น

เคร่ืองมืออ่ืนๆ กบัผูป่้วยทุกโอกาส ทั้งเร่ืองเก่ียวกบัมะเร็งและเร่ืองอ่ืนๆ เร่ืองใหม่ ๆ ท่ีทาํให้ผูป่้วย
ได้รับความสบายใจเป็นคนท่ีเปล่ียนแปลงรับส่ิงใหม่ ๆ ไม่กังวลต่อภาระหน้าท่ีรับผิดชอบท่ี
เพิ่มข้ึน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 16,สมัภาษณ์ 17 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“เป็นคนท่ีมีความทา้ทาย แกอุ้ปสรรคปัญหา และความผิดพลาดต่าง ๆ ของผูป่้วยไดดี้ เป็น
คนไม่ปิดกั้นตวัเองแบบน้ี ย่อมประสบความสําเร็จในการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัตามพนัธกิจของ
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ทาํใหผู้ป่้วยอยา่งเราวางใจ สบายใจเหมือน
เป็นพี่เป็นนอ้ง” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 17,สมัภาษณ์ 22 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“ทีมเวิร์กท่ีดีก็เป็นส่ิงท่ีผูป่้วยมอง ทาํให้ผูป่้วยมีความรู้สึกพึงปรารถนาและยอมรับให้มา
เป็นส่วนหน่ึงในการเสริมพลงัใจให้กบัดิฉัน การประสบความสาํเร็จตอ้งเป็นคนท่ีมีความสามารถ 
รู้จักบทบาทหน้าท่ี และมีความมุ่งมัน่เพียงพอท่ีจะผลักดันงานด้านส่ือสารให้กาํลงัใจ ให้งาน
เดินหนา้และบรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ี ทุกคนยงัปรับตวัไดดี้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดาํเนิน
กิจกรรมใหรุ้ดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 18,สมัภาษณ์ 22 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “ได้เคยใช้บริการ ได้เคยร่วมงานกิจกรรม ทาํให้รู้ว่ามีการใช้คนท่ีมุ่งมัน่ทุ่มเทกับการ

ทาํงาน เพราะทุกคนมีใจรักในงานท่ีทาํ และมีเป้าหมายท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จอยูเ่สมอ ยอ่มไม่ทาํงาน
แบบขอไปที นอกจากน้ี คนทาํงานท่ีเราสัมผสัมี passion เตม็เป่ียมไปดว้ยพลงังานดา้นบวก  และ
ความกระตือรือร้นอยู่เสมอ สร้างบรรยากาศการทาํงานและภาพลกัษณ์ของชมรมผูร้อดชีวิตจาก
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โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ท่ีมีพลงัและมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต บุคลากรมี
ความยดืหยุน่สูง ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ และพร้อมรับกบัทุกการเปล่ียนแปลง” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 19, 
สมัภาษณ์ 22 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ และผูป่้วนมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จาํนวน 27 คน ในประเด็นหัวขอ้ มีการเลือกใช้

บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะอย่างไรในการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัให้กับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 

พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้ง 27 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยชมรมผูร้อดชีวิตจาก

โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเขา้มาร่วม

ทาํงานกับชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เช่น ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ทศันคติ และบุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรม มีการใชบุ้คคลเพื่อสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ หมอ พยาบาล และอ่ืนๆ และพบวา่ ปัญหาความไม่เขา้ใจ

ต่อกันระหว่างผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกกับหมอ พยาบาล ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ 

กลายเป็นปัญหาท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการรักษา และพบว่า มีการใชบุ้คคลท่ีมีประสบการณ์

จากการท่ีเคยเป็นผูป่้วยมะเร็งมาก่อน จึงมีความรู้ ความสามารถดา้นการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บั

ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ไดดี้ อีกทั้งยงัพบอีกวา่ คุณสมบติัของบุคคลในตาํแหน่งจิตอาสาคือผูป่้วยมะเร็ง

รายเก่า ไม่มีการกาํหนดคุณลกัษณะตายตวั สมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ทุกคนสามารถทาํงานเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัไดห้มดทุกคน  

 
 

2) กิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลังให้กับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกประกอบด้วย
กจิกรรมอะไรบ้าง และแต่ละกจิกรรมมีความสําคญัอย่างไร 

 
“อาจกล่าวสรุปไดว้่า การส่ือสาร คือ  กิจกรรมท่ีเป็นเคร่ืองสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ

สร้างวฒันธรรมตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ในท่ีน้ีหมายถึงโรงพยาบาล
พระปกเกลา้มีการตั้งชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เพื่อเป็นเป็นศูนยร์วม
ให้สมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ทาํงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล  โดยสมาชิกจะตอ้งเขา้ใจและเขา้ถึงกระบวนการส่ือสารเป็นอย่างดี และพร้อมท่ีจะ
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ดาํเนินการกิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรี
บาํบดั กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้องเพลงใหก้าํลงัใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ มีกิจกรรมทุกวนัพฤหสับดี เวลา 09.00-10.00 น. และ 12.00-15.00 น. โดยจิตอาสามี
หน้าท่ีจดัสถานท่ี คอยให้บริการแจกนํ้ าสมุนไพร ขนม นม แก่ผูป่้วย พร้อมทั้งลา้งภาชนะท่ีใชใ้น
กิจกรรม 2) กิจกรรมให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็ง 3) 
กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน 4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกศุล
อ่ืนๆ แต่ละกิจกรรมมีความสําคญัในฐานะท่ีช่วยแบ่งเบางานของแพทย ์พยาบาล แต่ถา้มองในแง่
การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัทุกกิจกรรมก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจ ใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กิดประโยชน์” (รังสีแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมบรรเลง

ดนตรีและร้องเพลงให้กําลังใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกล้า มีกิจกรรมทุกวนั
พฤหสับดี เวลา 09.00-10.00 น. และ 12.00-15.00 น. โดยจิตอาสามีหนา้ท่ีจดัสถานท่ี คอยใหบ้ริการ
แจกนํ้ าสมุนไพร ขนม นม แก่ผูป่้วย พร้อมทั้งลา้งภาชนะท่ีใชใ้นกิจกรรม 2) กิจกรรมใหค้าํแนะนาํ
แก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็งหรือการรอพบแพทยด์า้นอ่ืนๆ  3) 
กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน 4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกศุล
อ่ืนๆ แต่ละกิจกรรมมีความสําคญัในฐานะท่ีช่วยแบ่งเบางานของแพทย ์พยาบาล แต่ถา้มองในแง่
การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัทุกกิจกรรมก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดี ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจ ใชเ้วลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ให้ประโยชน์ต่อผูป่้วยได้จริง ฉะนั้ นการท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จดักรรมกรรมเหล่าน้ีก็ช่วยใหผู้ป่้วยลดภาวะเครียด ความเครียดอาจทาํให้
เกิดโรคแทรกซอ้นต่างๆ ได ้ในปัจจุบนัความตอ้งการของผูป่้วยมะเร็งทัว่ไปเร่ิมเปล่ียนไป องคก์ร
หลายๆ แห่งจึงเร่ิมมีการปฏิรูปองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป่้วย การปฏิรูปองคก์รให้
มีประสิทธิภาพและไดป้ระโยชน์สูงสุดนั้นจาํเป็นจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบทั้งส่ี ไดแ้ก่ 
ภาวะผู ้นํ า  ( Leadership) กลยุท ธ์  ( Strategy) วัฒนธรรม  ( Culture) การออกแบบองค์ก าร 
(Organizational design) อยา่งเท่าเทียมกนั สมดุลกนัดว้ยหลกัการน้ีจึงมีการตั้งชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งข้ึนมา ในการทาํงานการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัตามพนัธกิจของชมรมฯ ตอ้งการผูน้าํท่ี
เสียสละ อดทน และเก่งท่ีเรียกวา่ภาวะผูน้าํ มีการบริหารจดัการชมรมฯ โดยกาํหนดเป็นแผนหรือกล
ยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสรรหาคนมาทาํงานกับชมรมฯ”  (อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
,สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“มีกิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้อง
เพลงใหก้าํลงัใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 2) กิจกรรมใหค้าํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็งหรือการรอพบแพทยด์า้นอ่ืนๆ  3) กิจกรรมช่วยวดั
ความดนั ช่างนาํหนัก เข็นรถนั่ง- รถนอน 4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ แต่ละ
กิจกรรมหมอว่ามีความสาํคญัมองตามหลกัการคนท่ีมีกิจกรรมมกัอารมณ์ดี ผอ่นคลายและมีความรู้
ว่าตวัเองมีคุณค่า นอกจากจะมีความสําคญัในฐานะท่ีช่วยแบ่งเบางาน มองในแง่การส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัทุกกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้
ผูป่้วยลดภาวะเครียด”  (พยาธิแพทยศ์,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เป็นองคก์รท่ีมีชีวิต ชีวา เพราะ

สมาชิกทุกระดบัสามารถตดัสินใจเอง จดัการตวัเองได ้โดยมีคาํแนะนาํจากผูท่ี้มีความชาํนาญ ใน
เร่ืองนั้นๆ คือ หมอ พยาบาท คอยช่วยเหลือ ทาํใหทุ้กคนสามารถเสนอไอเดีย สร้างโปรเจคเก่ียวกบั
การเสริมพลงัใหม่ๆ ข้ึนมาได ้ทุกคนใส่ใจและคอยดูแลกนัและกนัในทุกๆ ดา้น ชมรมฯ มีกิจกรรม
หลกัเลยอยู ่4 กิจกรรม ซ่ึงแต่ละกิจกรรมอาจแตกยอ่ยไปอีกก็ได ้เช่น กิจกรรมดนตรีบาํบดันอกจาก
ผูป่้วยเก่าท่ีถนดัเร่ืองการร้องเพลงแลว้เราก็ใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่เป็นผูร้้องหรือเล่นดนตรีดว้ยก็ได ้
กิจกรรมทุกกิจกรรมยืดหยุ่นไดเ้สมอ แต่ละกิจกรรมสําคญัเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างกาํลงัใจ”  
(พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เราดาํเนินกิจกรรมหลกั เป็น 4 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมท่ี 1 ดนตรีบาํบดั 2) กิจกรรม

ช่วยเหลือผูป่้วย 3) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน 4) จิตอาสาในกิจกรรมอ่ืนๆ  ทุกกิจกรรมเกิดจากการมี
ส่วนร่วมกนัคิด ร่วมวางแผน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียมาแลว้ ทุกกิจกรรมมีความสาํคญัท่ีอย่างนอ้ยก็
ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ กิจกรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัการส่ือสารทั้งหมด อย่างเช่นกิจกรรม
การช่วยเพื่อนก็เป็นการพูดคุยแนะนาํส่ิงท่ีส่งเสริมกาํลงัใจทั้งส้ิน” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, 
สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“องคก์รชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จะมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน

ไดน้ั้นมีองคป์ระกอบมากมาย แต่ในการพูดคร้ังน้ีเราจะขอพูดถึง การออกแบบองคก์าร เพราะมนั
เก่ียวกบัการบริหารจดัการตั้งแต่เร่ิมตน้จนไปถึงความสําคญัเพราะผูป่้วยมะเร็งไม่อาจพลาดการ
รักษาท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งไดรั้บความสะดวกและรวดเร็ว 
ในความรู้สึกแมว้่าจะรอนานและมีชมรมคอยให้คาํแนะนาํชวนคุยให้กาํลงัใจปัจจยัเหล่าน้ีเอง จึง
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เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการสร้างเสริมพลงัในตวัผูป่้วยใหเ้กิดข้ึน”  (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญ
การ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มีกิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้อง

เพลงใหก้าํลงัใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 2) กิจกรรมใหค้าํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็งหรือการรอพบแพทยด์า้นอ่ืนๆ  3) กิจกรรมช่วยวดั
ความดนั ช่างนํ้ าหนัก เข็นรถนั่ง- รถนอน 4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ แต่ละ
กิจกรรมหมอว่ามีความสาํคญัลว้นใชก้ารส่ือสารทั้งส้ินการช่วยเหลือ แนะนาํ ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
จะไดเ้ห็นถึงความเสียสละ ความเป็นมิตร และมองตวัเองเราก็ทาํได ้ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจ ใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ผูป่้วยลดภาวะเครียด” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “การส่ือสารภายในชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เป็นศูนยก์ลาง
ท่ีทาํให้บุคลากรรับรู้และเขา้ใจในส่ิงเดียวกนั ภายในชมรมฯ ประกอบดว้ยกนัหลายส่วนถึงแมว้่า
ภายในชมรมฯ เองมีการแบ่งยอ่ยแบ่งสาขาอย่างหลากหลาย  การมีวฒันธรรมและพฤติกรรมการ
ส่ือสารในชมรมฯ ท่ีดีจะสามารถสร้างความมัน่คงและเหนียวแน่นเหมือนกาวท่ียดึติดองคก์รให้คง
อยู่ได้  ส่วนใหญ่ปัญหาท่ีพบคนไทย มักยึดติดอยู่กับค่านิยมในระดับผูบ้ ังคับบัญชากับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผา่นการสั่งการในแนวด่ิง ทาํให้ขาดการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร แต่การ
บริหารงานชมรมฯ เป็นงานจิตอาสาท่ีตอ้งการคนท่ีเสียสละอดทนมาทาํหน้าท่ีในการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัดงันั้นการบริหารท่ีดีควรใชก้ารส่ือสารสองทางกบับุคลากรภายในชมรมฯ ท่ีเรียกว่า (Two 
–Way   Communication) มีกิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรม
บรรเลงดนตรีและร้องเพลงให้กาํลงัใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 2) กิจกรรมให้
คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็งหรือการรอพบแพทยด์า้น
อ่ืนๆ  3) กิจกรรมช่วยวดัความดัน ช่างนํ้ าหนัก เข็นรถนั่ง- รถนอน 4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมี
กิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ แต่ละกิจกรรมหมอว่ามีความสาํคญัเป็นการประเมินคุณค่าในตนเองว่าเรา
เหมาะสมกบักิจกรรมใด กิจกรรมท่ีจดัข้ึนถือเป็นการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัมองตามหลกัการคนท่ีมี
กิจกรรมมกัอารมณ์ดี ผ่อนคลายและมีความรู้ว่าตวัเองมีคุณค่า นอกจากจะมีความสาํคญัในฐานะท่ี
ช่วยแบ่งเบางาน มองในแง่การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัทุกกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ทาํใหผู้ป่้วยมีกาํลงัใจ 
ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ช่วยใหผู้ป่้วยลดภาวะเครียด” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“มีหลายกิจกรรมแต่ผมชอบกิจกรรมการให้คาํแนะนาํเน่ืองจากเราเป็นผูป่้วยมาก่อน และ
อาสามาร่วมกิจกรรมท่ีเราคิดว่ามีประโยชน์มาก สร้างโอกาสและทางเลือกให้กบัชีวิตผูป่้วย เพราะ
ใครๆ กอ็ยากไดรั้บการเสริมพลงัใจ การแนะนาํเหมาะสมมากท่ีสุดเพราะมนัเป็นการส่ือสารเร่ิมแรก
ท่ีสาํคญั เพื่อแจง้ให้ทราบ คือ การรับและส่งข่าวสารดา้นต่างๆ การนาํเสนอเร่ืองราว ความรู้สึกนึก
คิด ความรู้ หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีตอ้งการให้ผูป่้วยรู้และเขา้ใจขอ้มูลนั้นๆ โดยมุ่งให้ความรู้และสร้าง
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงักเ็พื่อความบนัเทิงใจ คือ การรับส่งความรู้สึกท่ีดี และ
มุ่งรักษามิตรภาพต่อกนั เป็นการนาํเสนอเร่ืองราวหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีจะทาํให้ผูป่้วยเกิดความพึงพอใจ 
เพื่อชักจูงใจ คือ การนาํเสนอเร่ืองราวหรือส่ิงอ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมือ สร้างกาํลงัใจ 
เพื่อให้ผูป่้วยเกิดความคิดคล้อยตาม หรือปฏิบัติตามท่ีหมอพยาบาลต้องการ และนําไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีบัน่ทอนจิตใจ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ทุกกิจกรรมทาํให้ผูป่้วยมีโอกาสพูดคุยส่ือสารกบัแพทย ์พยาบาลซ่ึงถือเป็นปฏิสัมพนัธ์

เบ้ืองตน้ ในการส่งเสริมกาํลงัใจ ผูป่้วยจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์ต่อผูอ่ื้น การ
ให้บริการต่างๆผ่านกิจกรรม สามารถส่ือความหมายให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ได้ทราบและเป็น
ตน้แบบท่ีดีใหเ้ขา” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 2,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “ปัจจุบนักิจกรรมต่างๆ มีความสําคญัเพราะจะประกอบไปดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ

รักษามะเร็ง ผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ เขา้มาร่วม ซ่ึงลว้นเห็นความกา้วหน้าของสุขภาพกายใจของผูป่้วย 
เพราะการส่ือสารภายในชมรมฯ องคก์รจะช่วยทาํให้ทุกภาคส่วนสามารถทาํงานไดส้าํเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี  เน่ืองจากการทาํงานตอ้งอาศยัหลายฝ่าย หลายส่วนงานเขา้มาช่วยเสริมสร้างศกัยภาพใหก้บั
ชมรมฯ องคก์ร” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มีอะไรใหม่ๆ ใหไ้ดเ้รียนรู้อยูเ่สมอ ผา่นกิจกรรม 4 อยา่งท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ แมจ้ะเรามียาท่ีดี แต่มะเร็งส่วนใหญ่รักษาไม่หายขาดไปทนัที การร่วม
กิจกรรมจึงช่วยทาํใหผู้ป่้วยไดผ้อ่นคลาย การช่วยเหลือแนะนาํสาํคญัมากอยา่งนอ้ยเป็นการส่ือสารท่ี
ส่งผลดี” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“ทุกกิจกรรมท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จดัข้ึน พี่ว่าเป็นการ
ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัทั้งนั้น การช่วยใหเ้กิดการพฒันาดา้นจิตใจและการทาํงานร่วมกนัระหว่างหมอ 
พยาบาล ชมรมฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ  มาจากกิจกรรมเสริมต่างๆ ขา้งตน้เม่ือผสมผสานเขา้กนั
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แลว้  สามารถช่วยทาํให้เกิดการพฒันาคุณภาพผูป่้วยได ้ โดยเฉพาะพลงัขบัเคล่ือนท่ีนาํโดย
ผูบ้ริหาร  ท่ีรู้จกัการส่ือสารภายในองเป็นอยา่งดี” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564)  

 
“การติดต่อส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนจะตอ้งปฏิบติัอยูเ่สมอไม่ว่าจะตอ้งตาํแหน่งใดๆ ใน

ชมรมฯ ทั้งในแง่ส่วนตวั  บุคคลต่างๆ ก็ตอ้งมีการส่ือสารกนัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลการทาํงาน  หรือ
เพื่อการประสานงานและความเขา้ใจต่างๆ อย่างเหมาะสม งานของชมรมฯ ส่วนใหญ่เป็นการ
ประสานและสร้างความเขา้ใจกบัผูป่้วยมะเร็ง และในแง่การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัจะช่วยสร้างและ
จรรโลงวฒันธรรมของชมรมฯ ใหย้าวสืบต่อไป   การติดต่อส่ือสาร ประสานงานต่างๆ เป็นกิจกรรม
สําคัญไม่ว่าจะเป็นดนตรีบาํบัด ฯลฯของชมรมฯ กิจกรรมการติดต่อส่ือสารเพ่ือเสริมพลังมี
ความสาํคญัต่อการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนั ในแง่ท่ีเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางหน่ึง”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์
คนท่ี 6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูป่้วยมะเร็ง โดยอาศยัความรู้ทางการแพทย ์และพวกเรา

เป็นตวัช่วยเสริมในการส่ือสาร เราเขา้ใจผูป่้วยมะเร็งไดดี้เพราะสมาชิกชมรมทุกคนเคยเป็นผูป่้วย

มะเร็งเก่า เรารู้ถึงความตอ้งการอะไรท่ีจะเยียวยาจิตใจไดดี้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ผลการรักษาดี

ข้ึนตามลาํดบั” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“ความสําคญัและความจาํเป็นของกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือการแนะนาํ ดูแลผูป่้วยมะเร็งอาจ

ไม่ไดพ้ดูส่ือสารมากนกัแต่การแสดงออกของเราก็สามารถส่ือสารไปถึงความรู้สึกของผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ได ้ดงัคาํโบราณกล่าวว่าใจสามารถส่ือถึงกนัได ้ผูป่้วยจะรู้ว่าเราทาํทุกอยา่งเพ่ือใหเ้ขาดีข้ึน

นัน่เอง” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 8,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“กิจกรรมท่ีพบบ่อยท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จดัข้ึนบ่อยๆ 

ก็คือกิจกรรมจิตอาสาท่ีมีรักษาขอความร่วมมือไปร่วมกิจกรรมจิตอาสากบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่

เสมอๆ การท่ีผูป่้วยไดท้าํคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมบ่อยๆ แมว้่าจะไม่ใช่กิจกรรมท่ีสาํคญัมากมาย 

แต่กิจกรรมเหล่าน้ีกบัสร้างคุณค่าชีวิตกบัผูป่้วยเองไดม้าก ก็เป็นการเสริมพลงัผ่านกิจกรรมท่ีตอ้ง

อาศยัการส่ือสารทั้งส้ิน” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 9,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรต่างๆ ภายในองคก์ร

เดียวกนั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และสร้างความไวว้างใจต่อกนั ก็คือกิจกรรมการส่ือสาร

สารต่างๆ ท่ีจดัข้ึนบางคนอาจมองว่ากิจกรรมดนตรีบาํบดัเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัและเก่ียวขอ้ง

กบัการส่ือสารอย่างไร มองในแง่การส่ือสารดนตรีคือสาร ท่ีผูเ้ล่นดนตรีส่งสารผ่านดนตรี และ

กิจกรรมอาสาไปแจกนํ้ าแจกอาหารท่ีผูป่้วยเขา้ร่วมเป็นการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัอยา่งไร ขอบอกว่า

การส่ือสารเราอาจเขา้ว่าเป็นการพดูการเขียนแต่เคยอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการส่ือสาร แสดงออกออก

ทางกายกเ็ป็นการส่ือสาร” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 10,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติวิสัยของคนทุกคนและมีความเก่ียวขอ้งไปถึงบุคคลอ่ืน

ตลอดจนถึงสังคมท่ีแต่ละคนเก่ียวขอ้งอยู่ไม่ว่าจะทาํส่ิงใดลว้นตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยให้บรรลุจุดประสงคท์ั้งส้ิน จะเห็นไดว้่าจากการท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้จดักิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กับผูป่้วยรายใหม่ โดยพยายามคิดคน้และ
พฒันากิจกรรมการส่ือสารมาตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้ง ทั้งการพดู การเขียน ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆ 
ลว้นเกิดจากความพยายามท่ีจะช่วยเสริมกาํลงัใจใหผู้ป่้วย หากกิจกรรมการส่ือสารไม่มีความสาํคญั
และจาํเป็นแลว้คงไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมมาจนทุกวนัน้ี” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 11, สัมภาษณ์ 12 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“กิจกรรมการส่ือสารเพื่อส่งเสริมกาํลงัใจ และกาํลงักายท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลพระปกเกลา้จดัให้กบัผูป่้วยมีความสาํคญั และดิฉนัคิดว่ามีจาํเป็น เพราะทุกกิจกรรมมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาให้ความรู้เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตให้มีความสุข และมีทกัษะในการดูแล
ตนเอง รวมถึงแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการเป็นมะเร็งท่ีมีประโยชน์มาก กิจกรรมต่างๆ 
ลว้นแต่สร้างความรู้สึกให้ดิฉนัเห็นคุณค่าของตนเองผา่นกิจกรรมจิตอาสาท่ีจดัข้ึน เช่นไปช่วยแจก
นํ้า แจกอาหารตามงานต่างๆ ทาํใหเ้ราใชเ้วลาว่างไม่ใหเ้ราเครียด ทาํใหสุ้ขภาพกายใจเราดีข้ึนมากๆ 
เราทาํประโยชน์ไดแ้มป่้วยกต็าม ”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 12, สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2564)  

 
“กิจกรรมการส่ือสารท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้ามีการ

เลือกใชห้ลายวิธี เขาเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละบุคคล และเหมาะสมกบัสถานการณ์ มี
วิธีการส่ือสารท่ีสาํคญัคือ การใหข้อ้มูลหรือการใหค้วามรู้ และการใหก้ารปรึกษา การใหข้อ้มูลของ
ชมรมฯ ทาํอยา่งง่ายๆ อาศยัประสบการณ์ ท่ีตวัเขาเคยเป็นมะเร็งจึงเกิดประโยชน์มาก ผูส่ื้อสารเพื่อ
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เสริมพลงัให้ความสาํคญักบัส่ิงท่ีเคยประสบ ทาํให้เขาเขา้ใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ ส่งผลต่อการให้
ขอ้มูลหรือความรู้ท่ีจะทาํใหผู้ผู้ป่้วยรายใหม่มีความเขา้ใจ คลอ้ยตาม และปฏิบติัตาม ไดจ้ริง และพี่
คิดว่ามีประสิทธิภาพ การส่ือสารแบบน้ีเป็นวิธีการส่ือสารท่ีมีลกัษณะเป็นสองทางทาํให้สอบถาม
สอบเพื่อความเขา้ใจและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปสู่การปฏิบติัตนไดจ้ริง” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 
13, สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “เห็นดว้ยการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัใจเป็นส่ิงสาํคญั และมีความจาํเป็นอย่างมากต่อผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ อยา่งท่ีเราทราบกนัดีว่าคนป่วยมะเร็งจะเกิดความเครียดและวิตกกงัวลสูงเม่ือเทียบ
กบัการป่วยดว้ยโรคอ่ืนๆ สัมพนัธภาพระหว่างผูท้าํหนา้ท่ีในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงักบัผูป่้วยท่ีอยู่
ตรงหนา้นบัเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้กระบวนการรักษา การร่วมมือ ข้ึนกบักิจกรรมการ
ส่ือสารให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ เปรียบเสมือนการเปิดใจให้ผูป่้วยอย่างเราไดเ้ล่าเร่ืองราว ซ่ึงมกั
ทําได้เม่ือเรารู้สึกไว้วางใจเขาในระดับหน่ึงแล้ว หากเร่ิมต้นได้ด้วยการกิจกรรมการสร้าง
สัมพันธภาพ เช่น ดนตรีบําบัด ออกงานจิตอาสา ฯลฯ ล้วนเป็นท่ีดี ทําให้ผูป่้วยอย่างเรา มี
กระบวนการคิดและส่ือสารกบัตวัเองท่ีจะมีผลตามมาคือเร่ืองสุขภาพกายและจิตใจท่ีเขม็แขง็” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 14, สมัภาษณ์ 17 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เม่ือผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้แล้วทาํให้ผมได้ฝึกฝนจิตใจให้เป็นผูท่ี้มีความอดทน อดกลั้น กลายมาเป็นผูย้อม
เสียสละ อยากจะมีส่วนช่วยในการแลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อให้ผูป่้วยคนใหม่ หรือคนอ่ืนๆ ท่ี
กาํลงัทอ้แทส้ิ้นหวงัไดลุ้กข้ึนมาสูอี้กคร้ัง และอยากเป็นวิทยากรเร่ืองการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั เพราะ
เช่ือวา่กิจกรรมต่างๆ ท่ีเราไดเ้ขา้ร่วมมีส่วนในการหล่อหลอมเรา อีกทั้งผมเป็นผูป่้วยเราอยากไดพ้ลงั
ใจอยา่งมากส่ิงน้ีจะทาํให้ผมทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งดีผมเช่ือว่าตวัผมทาํได”้ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 15,  17 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“กิจกรรมการเสริมพลงัต่างท่ีเราเขา้ร่วมมีความสาํคญัมากนะ เม่ือก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน 

หงุดหงิดง่ายเน่ืองจากเราป่วย พอได้เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง เราไปร่วมด้วยทุกคร้ังทาํให้เราได้
ปลดปล่อย ผอ่นคลายบางทีเราไม่รู้ตวัเองหรอก เขา้ร่วมกิจกรรมบางคร้ังเหน่ือยและเพลียมาก แต่เรา
มาพิจารณาอย่างมีสติ กิจกรรมต่างๆ ช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีเราเขา้ไปมีส่วนร่วม ทาํให้เราคน้พบ
ตนเองว่า บางคร้ังตนเองก็เป็นคนจริงใจ และบางคร้ังก็เป็นคนข้ีเกรงใจ จนไม่สามารถบอก
ความรู้สึกและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงให้คนรอบขา้งรับฟังได้ ผลของการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
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ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัอยา่งต่อเน่ืองบ่อยคร้ังทาํใหเ้ราเร่ิมสังเกตเห็นเม่ือก่อนเรามีความคิดและคาํพูด
ท่ีทาํร้ายตนเอง ทาํร้ายคนอ่ืนท่ีรายลอ้มเราตวัเรา ตอนน้ีเราอยากฟังความรู้สึก และความตอ้งการของ
ท่ีอยู่ในส่วนลึกของผูป่้วยดว้ยกนั และรับฟังคนอ่ืนอย่างลึกซ้ึง เรามีความรู้สึกอย่างจริงใจ” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 16,  17 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “เห็นดว้ยอยา่งมากๆ และคิดวา่มีความสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ยวด เพราะกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเราไดรั้บมาทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้ว่าชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ทาํ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเรา เรามีกาํลงัใจ เห็นว่าตวัเองยงัทรงคุณค่า ก็เพราะรับสัมผสัไดว้่ามาจากการ
ส่ือสารท่ีจริงใจ และสอดแทรกความมีเมตตาดว้ยในเวลาเดียวกนั ส่งผา่นสายตา คาํพดู กิริยาท่ีแต่ละ
คนแสดงต่อเรา โดยส่ิงท่ีเขาส่ือสารส่งต่อมาให้เราเกิดจากความตระหนักว่าตนเองยงัตอ้งการเติม
เตม็ความใส่ใจ ตอ้งการในขวญักาํลงัใจท่ีอยูใ่นส่วนลึกท่ีขาดหายไป มีผลต่อคาํพดู การแสดงอาการ
ส่ิงท่ีไม่ดีท่ีทาํร้ายตนเองและคนอ่ืนๆ และเม่ือเราไดร่้วมกิจกรรมต่างๆ พบว่าผูค้นท่ีเราไม่คาดหวงั
ว่าเขาจะช่วยเติมเต็มความตอ้งการในส่วนลึกท่ีขาดหายไปนั้น ไม่สามารถจะช่วยเราได ้ส่ิงดีท่ีได้
จากกิจกรรมการเสริมพลังท่ีเราได้รับน้ีเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีกาํลงัใจอยู่ต่อ และอยากทาํ
กิจกรรมน้ีเพื่อแบ่งปัน แก่ผูป่้วยทุกคนเผื่อว่าอาจมีประโยชน์กบัคนอ่ืนบา้ง” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 
17,  22 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เพิ่งรู้ว่าตวัเองเป็นโรคมะเร็งไม่นาน กว่าจะทาํใจไดต้อ้งผา่นกิจกรรมการส่ือสารอ่ืนๆ มา

เยอะเลยจากคาํปลอบประโลมใจ จากออ้มกอดสามีและลูก จากความห่วงใยจากคนรอบขา้งถือเป็น
กาํลงัใจท่ียอดเยี่ยม ถา้เราปิดใจท่ีจะรับรู้อะไรใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้อยูเ่สมอๆ แต่มะเร็งส่วนใหญ่รักษา
ไม่หายขาดในทนัที แมจ้ะเจอระยะเร่ิมตน้ การแพทยใ์นปัจจุบนัมีความสําคญั แต่กิจกรรมการ
ส่ือสารเพื่อเสริมพลังอ่ืนๆ ก็เป็นการรักษาอย่างหน่ึงตลอดมาตั้ งแต่ท่ีเข้ามารักษาตัวท่ีน่ี มี
ความสาํคญัมากจากส่ิงท่ีเราทาํกิจกรรมดว้ยตวัเองเลย เราไดรั้บการส่ือสารบอกกล่าวทุกอย่างดว้ย
ความรัก ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตคนป่วย ไดฝึ้กฝนตนเอง ทั้งในดา้นของการดูแลตนเอง การมอบความรัก
เมตตา ความกรุณาต่อตนเอง ควบคู่ไปกบัการดูแล และมอบความรักเมตตา ความกรุณต่อคนอ่ืน 
เป็นการปฏิบติัทางจิตวิญญาณไปในตวั ท่ีเรียกว่าการทาํงานจิตอาสาเม่ือก่อนเราไม่ค่อยเขา้ใจคาํว่า
จิตอาสาไดลึ้กซ้ึงเท่าน้ี เม่ือเราเร่ิมปฏิบติัโดยเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั
แลว้ เราไดค้น้พบตวัเองว่าประสบการณ์ท่ีเราเป็นผูป่้วย เราสามารถมีความหมายต่อชีวิตของเรา ต่อ
ชีวิตผูอ่ื้นดว้ย ดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวถึง จากประสบการณ์ภายในของผูป่้วยรายเก่า เขาจะคน้พบ
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ความตอ้งการขวญักาํลงัใจในส่วนลึกของคนอ่ืนไดอ้ย่างดี อย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้เกิดภาวะ
ความสุขในจิตใจ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 18,  22 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“การสร้างจิตจิตวิญญาณของผูป่้วยอยา่งเราให้เขม้แขง็ไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลย การส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงั ก็เลยมีความความสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างมากในฐานะเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เกิด
ความสันติสุขภายใน กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นการเช่ือมโยงความจริงทางกายกับ
มโนคติท่ีเป็นพลงัทางใจซ่ึงผูป่้วยยงัพอมีอยู่ กิจกรรมการส่ือสารท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้จดัข้ึนเป็นประจาํจะเป็นการสร้างความงดงามในจิตใจของผูป่้วยทุกคน
รวมถึงคนอ่ืนรอบตวัเราเอง กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นการเช่ือมโยงกบัพลงัของความรัก 
ความศรัทธาใหเ้กิดข้ึนในจิตใจของคนอ่ืนและของตวัเราเองเป็นชีวิต และเช่ือมโยงกบัชีวิต กิจกรรม
การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัจะทาํใหเ้ราซ่ึงเป็นผูป่้วยใหม่ท่ีค่อนขา้งมีจิตใจท่ีหวัน่ไหวจะค่อยกลายเป็น
คนท่ีมีความเขม้แขง็ ทีละเลก็ทีละนอ้ย ขวญัและกาํลงัใจน้ีเกิดข้ึนไดเ้ม่ือเราปล่อยให้จิตใจของเรา 
แต่ไม่ง่ายถา้เราไม่ฝึก คือเราตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงพยาบาลจดัข้ึน” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์
คนท่ี 19,  22 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จาํนวน 27 คน ในประเด็นหัวขอ้ กิจกรรมการ

ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกประกอบดว้ยกิจกรรมอะไรบา้ง และแต่

ละกิจกรรมมีความสาํคญัอย่างไร พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้ง 27 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลังของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรีบาํบดัเป็นกิจกรรมบรรเลงดนตรี

และร้องเพลงให้กาํลงัใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีกิจกรรมทุกวนัพฤหัสบดี 

เวลา 09.00-10.00 น. และ 12.00-15.00 น. โดยจิตอาสามีหนา้ท่ีจดัสถานท่ี คอยให้บริการแจกนํ้ า

สมุนไพร ขนม นม แก่ผูป่้วย  2) กิจกรรมใหค้าํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกระหว่างรอ

พบอายรุแพทยโ์รคมะเร็ง 3) กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน 4) กิจกรรม

จิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกุศลอ่ืนๆ และซ่ึงพบว่า กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ

งานของแพทย ์พยาบาล ไดเ้ป็นอยา่งมาก ทั้ง 4 กิจกรรมเป็นการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีใชว้จันะ เช่น 

คาํพดูปลอบประโลมใจ และอวจันะภาษา เช่น กิริยาอาการท่ีแสดงออกผา่นการกระทาํ ใบหนา้ แวว

ตา ท่ีแสดงออกถึงความห่วงใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีผูป่้วย
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มะเร็งมะเร็งรายใหม่ระแรกต้องการ และยงัพบว่า เม่ือผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเขา้ร่วม

กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัแลว้ ผูป่้วยมะเร็งจะมีแรงบนัดาลใจ มีกาํลงัใจต่อสู่กบัโรคมะเร็ง 

และอยากเป็นส่วนหน่ึงกบัชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ และพบอีกว่า 

กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมเป็นการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัท่ีก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั ทาํให้

ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกคลายความเครียด มีขวญักําลังใจดีข้ึน และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ส่งผลให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่เห็นคุณค่าในตนเอง และยงัพบอีกว่า กิจกรรมทั้ง 4 

กิจกรรมเป็นการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดยการเปิดให้ผูป่้วยมีโอกาสพูดคุยส่ือสารกับแพทย ์

พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์และผูป่้วยดว้ยกนัเอง ซ่ึงเป็นแนวทางการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั

ในการส่งเสริมกาํลงัใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  
 

3) แนวทางการส่ือสารเพื่อเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ด้วย เนื้อหา ข้อมูล 
ข่าวสาร มีลกัษณะอย่างไร 

 
“การส่ือสารกับผูป่้วยมะเร็งเพื่อให้เกิดผลท่ีดี จะต้องเป็นกระบวนการส่ือสารให้เกิด

แรงจูงใจแทรกอยูด่ว้ย ใหผู้ป่้วยสนใจ คลอ้ยตามและมีความตอ้งการสนใจท่ีจะติดตาม เขา้ร่วม ตาม
แนวทางท่ีแพทย ์และพยาบาลไดก้าํหนดไว ้ท่ีตอ้งอาศยัการเสริมพลงัในแต่ละดา้นเพ่ือให้ผูป่้วยมี
ความเขม้แขง็” (รังสีแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“มีความสมบูรณ์ และกระชบัจบัใจความได ้ไม่ยาวมากจนไป ประเด็นในการส่ือสารเพ่ือ

เสริมพลงั หรือการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเขม้แขง็ทางจิตใจตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการ
ดูแลสุขภาพโดยรวม และเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัจิตวิทยา เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลทางความคิด ตอ้งเนน้ท่ี
เน้ือหาหลกัท่ีตอ้งการจะส่ือสารถึงผูป่้วยไดอ้ย่างรวดเร็ว”  (อายุรแพทยโ์รคมะเร็ง,สัมภาษณ์ 10 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการส่ือสารเพ่ือส่งเสริม

กาํลงัใจเช่น ข่าวสารอะไรก็ไดท่ี้ให้ผูป่้วยรับทราบแลว้เกิดความสบายใจ อาจจะไม่ตอ้งลึกถึงขนาด
เป็นทางวิชาการ แค่การปลอบใจก็เป็นการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหผู้ป่้วยไดแ้ลว้ การส่ือความหมาย
ท่ีมีเอกภาพของชมรมฯ ตอ้งไปในแนวทางเดียวกนั” (พยาธิแพทย,์สมัภาษณ์ 10 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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 “การให้ขอ้มูลกบัผูป่้วย ตอ้งสะทอ้นเอกลกัษณ์ของคาํว่าการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั ทั้งน้ี
เน้ือหาท่ีเราส่ือสารนั้นหรือแมแ้ต่ข่าวสารท่ีเรานาํมาใชส่ื้อสารต่อตอ้งสร้างความเขา้ใจให้กบัผูป่้วย 
สะทอ้นเป้าหมายท่ีตอ้งการให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจชัดเจน เป็นเร่ืองราวท่ีส่งเสริม ไม่ขดัแยง้ หรือมี
มากมายหลายประเด็นในแต่ละคร้ังท่ีทาํการส่ือสาร” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สัมภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ขอ้มูลนับเป็นส่วนสําคญัส่วนหน่ึงในระบบการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีนาํมาใช ้เพราะ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์เม่ือนาํไปใช้แลว้ย่อมไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์คือผูป่้วยมะเร็งมีขวญั
กําลังใจ มีความรู้ท่ีจะดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี” (พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ, สัมภาษณ์ 1 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ขอ้มูล ข่าวสารท่ีนาํมาใช้เพื่อส่งเสริมกาํลงัใจหรือท่ีเรียกว่าการเสริมพลงัให้กบัคนไข้

มะเร็ง ตอ้งมีความสมบูรณ์  เพราะความสมบูรณ์ของขอ้มูลจะให้ผูป่้วยมีความเขา้ใจจนเกิดเป็น
ความรู้ มีทศันคติเห็นคุณค่าของตวัเอง”  (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชก้็คือผูป่้วย เพราะผูป่้วยตามธรรมชาติเม่ือรู้ว่าเป็นโรคมะเร็ง

ตอ้งการคาํแนะนาํท่ีทาํใหต้นเองเกิดกาํลงัใจ ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของ
ผูป่้วย และขอ้มูลนั้นผูป่้วยสามารถนาํไปยกุตใ์ชไ้ดต้ามท่ีผูป่้วยตอ้งการ สามารถนาํขอ้มูลนั้นไปใช้
เพื่อการวางแผนและตดัสินใจของผูป่้วยและแพทยพ์ยาบาลได้” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, 
สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “สารสนเทศท่ีรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการรับรู้ของผูป่้วยมะเร็ง ขอ้มูลท่ีบอกวา่ตอ้งรวดเร็ว
มีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าโรคมะเร็งนอกจากจะต้องรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว 
โรคมะเร็งยงัตอ้งใชข้อ้มูลท่ีพิเศษกวา่คือการรักษาผูป่้วยมะเร็งตอ้งใชข้อ้มูล หรือข่าวสารเพื่อแจง้ให้
ผูป่้วยทราบแลว้ยงัตอ้งคาํนึกถึงความรู้สึกดว้ย เพราะฉะนั้นข่าวสารนั้นตอ้งมีลกัษณะท่ีทาํให้ผูป่้วย
รู้สึกดีเท่ากบัการเสริมพลงัจิตใหด้ว้ย” (พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ, สมัภาษณ์ 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“โรคมะเร็งพี่ถือวา่เป็นอีกโรคทางจิตเวช อีกโรคนะเพราะผูป่้วยมะเร็งจะมีความวิตกสูง ซ่ึง

เม่ือทราบวา่ตนเองป่วยจะรู้สึกย ํา่แยท่นัที ไปกระทบท่ีจิตใจโดยตรง ผูป่้วยมะเร็งจะมีความรู้สึกกลวั
หรือมีความวิตกกงัวลมากจนเกินไป ไม่สามารถควบคุมไดห้รือควบคุมไดย้าก และผูป่้วยบางคนมี
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อาการไปจนถึงขั้นกระทบต่อชีวิตประจาํวนั ขอ้มูลท่ีจะเยียวยาจิตใจผูป่้วยจะตอ้งมีลกัษณะสร้าง
กาํลงัใจอาจเป็นคาํพูดเพียงเล็กนอ้ย เช่น คุณตอ้งเขม้แขง็ โรคน้ีจะพ่ายแพก้บัคนท่ีกาํลงัดีทาํใจให้
สบายเดียวก็หาย หรือการโอบกอด หรือการจบัมือเป็นการส่ือความหมายถึงความห่วงใย” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 1,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ผูป่้วยโรคมะเร็งมกัมีอาการต่ืนตระหนกกบัการรับรู้วา่ตนเองป่วย และมกัวิตกกบัส่ิงใดส่ิง

หน่ึงโดยไม่มีเหตุผล ทาํใหผู้ป่้วยรู้สึกไม่สบายอยา่งมาก จาํเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่ง
มีมิตรไมตรีถามว่าขอ้มูลควรมีลกัษณะอย่างไร ตอบเลยว่าตอ้งทาํให้ผูป่้วยรู้สึกสบายใจ” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 2,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “ขอ้มูลท่ีจะนาํเขา้มาเป็นหรือนาํมาใชเ้พื่อเสริมสร้างกาํลงัให้กบัผูป่้วยจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ี

ผ่านการตรวจสอบว่าถูกตอ้งแลว้ ขอ้มูลบางอย่างอาจตอ้งแปลงให้อยู่ในรูปแบบท่ีผูป่้วยสามารถ
เขา้ใจไดโ้ดยง่าย คือบทบาทท่ีแพทย ์พยาบาลและสมาชิกชมรมฯ ตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนแลว้แปลง
ใหง่้ายต่อความเขา้ใจ ตอ้งเขา้ใจวา่ผูป่้วยแต่ละคนมีพื้นหลงัของชีวิตต่างกนับางคนอาจฟังเร่ืองท่ียาก
ท่ีเป็นวิชาการเขา้ใจ บางคนอาจไม่เขา้ใจ ขอ้มูลนอกจากถูกตอ้งแลว้ตอ้งง่ายต่อความเขา้ใจดว้ย” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 3,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ขอ้มูลมีความทนัสมยั (Timelines) ขอ้มูลท่ีดีนั้นนอกจากจะเป็นขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง

เช่ือถือไดแ้ลว้จะ  ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยัเพราะวิทยาการทางการแพทยจ์ะมีการพฒันาอยู่
ตลอดเวลา มีการคน้พบใหม่ๆ เม่ือขอ้มูลมีความทนัสมยัเม่ือเรานาํไปเสริมกาํลงัใจเพื่อให้ผูป่้วยมี
ความมัน่ใจ ส่งผลทาํให้ผูป่้วยมีขวญักาํลงัใจท่ีจะพยายามรักษาตนให้หายจากโรคมะเร็ง” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 4,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“ขอ้มูลถูกตอ้งตามเวลา ข่าวสารท่ีทนัสมยั ในบางกรณีขอ้มูลเก่ียวกบัโรคมะเร็งอาจผกูอยู่
กบัเง่ือนไขของเวลา ซ่ึงถา้ผิดจากเง่ือนไขของเวลาไปแลว้อาจเปิดเผยไม่ได ้ ขอ้มูลโรคมะเร็งนั้น
อาจลดทอนกาํลงัใจก็ได ้เช่น จาํนวนผูป่้วยมะเร็งท่ีมากข้ึน สถิติอตัราการรอดชีวิต การใหข้อ้มูลกบั
ผูป่้วยมะเร็งจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงั ขอ้มูลไหนลดทอนกาํลงัใจก็ตอ้งไม่ใช ้
ใชข้อ้มูลท่ีประเมินแลว้วา่ส่งผลดีเราควรใชข้อ้มูลนั้น” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 5,  4 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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“ในการดาํเนินกิจกรรมเสริมพลงัต่าง ๆ ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ ก็ตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร 
ขอ้มูล ความรู้ ความคิด อนัก่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างกนั ความเขา้ใจอนัดีแสดงว่าขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด นั้นตอ้งทาํให้ผูป่้วยเกิดความรู้สึกท่ีดี ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีลกัษณะจรรโลง
ใจ”  (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 6,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“ความรู้ทางการแพทยจ์ะถูกพฒันาข้ึนสองเท่าในทุกๆ 5 – 10 ปี   ความรู้ดงักล่าวเป็นส่วนท่ี

ทาํใหก้ารแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีสาํคญั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหผ้ลการรักษาดีข้ึนตามลาํดบั” (ผูใ้ห้

สมัภาษณ์คนท่ี 7,  6 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“งานดา้นการติดต่อส่ือสารเป็นหวัใจสาํคญัของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล

พระปกเกลา้ ท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารกบัผูป่้วยไดอ้ยา่งดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด 
การรับฟัง การเขียน การอ่าน ตลอดจนมีความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารชนิดต่าง ๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดีและถูกตอ้ง หมายถึงขอ้มูลท่ีจะเขียน จะพูด หรือแมแ้ต่การอ่านตอ้งมีการเลือกขอ้มูล ขอ้มูล
อะไรก็ได้ท่ีทาํให้ผูป่้วยมะเร็งเกิดกาํลงัใจ เช่น บางคร้ังอาจไปอ่านหนังสือแลว้พบขอ้มูลใหม่
เก่ียวกบัการรักษาโรคมะเร็งท่ีไดผ้ลดีมากๆ ก็นาํไปส่ือสารต่อกบัผูป่้วย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 8,  6 
กมุภาพนัธ์ 2564) 

 

“งานด้านการส่ือสารเพ่ือเสริมพลัง เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นกระบวนการท่ีใช้ส่ง

เร่ืองราว ข่าวสาร ขอ้ความ เร่ืองและภาพ จากแพทย ์พยาบาล และสมาชิกชมรมฯ ไปสู่ผูป่้วยมะเร็ง 

ฉะนั้นเร่ืองราว ข่าวสาร ขอ้ความ เร่ืองและภาพ ตอ้งมีลกัษณะสร้างขวญักาํลงัใจแก่ผูป่้วยเพราะ

ผูป่้วยมะเร็งจะอ่อนไหวต่อข่าวสาร ขอ้ความ รูปภาพ ท่ีมีลกัษณะท่ีเกิดผลลบต่อความรู้สึก เช่น 

รูปภาพมะเร็งระยะลุกลาม ขอ้ความท่ีเป็นสถิติการเสียชีวิต หรืออตัราการเป็นมะเร็งต่อจาํนวน

ประชากร ขอ้ความหรือรูปภาพแบบน้ีจึงไม่ควรนาํมาใช”้ (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 9,  6 กุมภาพนัธ์ 

2564) 

 

“ขอ้มูลข่าวสารจากชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้เพื่อเสริมพลงั

ใหผู้ป่้วยมะเร็ง เพื่อใหผู้ป่้วยเขา้ใจความหมายของขอ้มูล ข่าวสารท่ีส่งไป และผูป่้วยเกิดความเขา้ใจ
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ท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงการส่งข่าวสาร อาจอยู่ในรูปของการส่ือสารดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร การใชกิ้ริยา

ท่าทางอย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ตอ้งมีความเป็นเอกภาพ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 10,  6 กุมภาพนัธ์ 

2564) 
 

“การใชข้อ้มูลข่าวสารในในชีวิตประจาํวนั หรือในการดาํรงชีวิต มาตั้งแต่เราเร่ิมจาํความได้
แลว้ โดยในสมยัตอนเป็นเด็ก จนเราโตเป็นผูใ้หญ่ถึงทุกวนัน้ีเราอาศยัการสังเกตการณ์ การทดลอง
และการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา เปรียบเสมือนการเก็บขอ้มูลและมีการบนัทึกถ่ายทอดกนั
ต่อมา ปัจจุบนัยุคน้ีเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารหรือยุคสารสนเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารมี
บทบาทสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยไ์ม่ว่าเราจะมีหนา้ท่ีการงานอะไรก็ตาม ยกตวัอย่างเช่น 
หมอ พยาบาลตอ้งรู้ขอ้มูลของผูป่้วยมะเร็งว่ามีการป่วยในระยะท่ีเท่าไหร่ ความสามารถในการช่วย
ตนเองของผูป่้วย เพื่อใชข้อ้มูลเหล่าน้ีในการช่วยเหลือและส่งเสริมการเสริมพลงัของผูป่้วย รวมถึง
การเสริมพลงัใหก้บัพ่อแม่ ครอบครัว ญาติพี่นอ้งของผูป่้วย ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวพฤติกรรมของผูผู้ป่้วย
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมพลงัจะไดผ้ลลพัธ์หรือบริการสารสนเทศ ปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารท่ี
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ส่ือสารถึงผูป่้วยมะเร็งอย่างเรา ถามว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ตอบว่าเหมาะสม เพราะกิจกรรมท่ีจดัข้ึนมาลว้นเป็นประโยชน์และช่วย
ส่งเสริมพลงัใจไดดี้ ” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 11, สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ พี่ว่ามีความ

เหมาะสมและมีความถูกตอ้งตรงใจพี่มาก เป็นเร่ืองราวท่ีส่งเสริมกาํลงัใจทั้งส้ิน มีการเรียงลาํดบั
ขอ้มูลจากง่ายๆ ไปถึงส่วนท่ียาก โดยมีการแทรกเน้ือหาเป็นลาํดับลาํดับ จากคร้ังแรกท่ีเรามา
โรงพยาบาลและแพทยบ์อกเราป่วยเป็นมะเร็ง เป็นธรรมดาพี่เกิดความสับสน พี่สบายใจเม่ือไดรั้บ
การอธิบายถึงระยะของโรค วิธีการรักษาจนถึงขั้นตอนในการรักษาตนเองและอีกหลายอยา่งจากท่ีพี่
สังเกตงานของสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ท่ีมาช่วยงานท่ีน่ี ซ่ึง
คร้ังแรกพี่เห็นก็ประทบัใจนะ แมพ้ี่ไม่ไดพู้ดคุยกบัเขาแต่ส่ิงท่ีเขาทาํ เขาทาํดว้ยใจยิ้มแยม้เหมือน
ตั้งใจส่งกาํลงัใจใหเ้รา เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึงความตั้งใจและความใส่ใจ
ของสมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีความเหมาะสมในแง่การให้
ความรู้ ความบนัเทิง และเน้ือหามีลกัษณะเป็นขอ้เทจ็จริง และมีลกัษณะเร้าอารมณ์ ทาํใหเ้ราซึมซบั
เร่ืองต่างๆ ไดดี้ แบบน้ีเรียกว่าการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใช่ไหม”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 12, สัมภาษณ์ 
12 กมุภาพนัธ์ 2564)  
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“เน้ือหา ขอ้มูลต่างๆ มกัจะได้รับผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้จดัข้ึน มีการเลือกเน้ือหาหรือให้ขอ้มูลกบัคนไขห้ลายวิธี เขาเลือกไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละบุคคล และเหมาะสมกบัสถานท่ี มีวิธีการส่ือสารท่ีสะทอ้นให้เห็นเจตนา
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ คือ การให้ขอ้มูลหรือการให้ความรู้ 
และการให้คาํปรึกษา มีความเช่ือมโยงกนัระหว่างเน้ือหา แพทย ์พยาบาล สมาชิกชมรมฯ  การให้
ขอ้มูลทาํอยา่งง่ายๆ อาศยัประสบการณ์ ท่ีตวัเขาเคยเป็นมะเร็งจึงเกิดประโยชน์มาก ผูท่ี้ส่งเสริมพลงั
เพื่อเสริมพลงัให้กบัเราให้ความสาํคญักบัส่ิงท่ีเขาเคยประสบ ทาํให้เขาเขา้ใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ 
ส่งผลต่อการใหข้อ้มูลหรือความรู้ท่ีจะทาํใหผู้ผู้ป่้วยรายใหม่มีความเขา้ใจ คลอ้ยตาม และปฏิบติัตาม 
ไดจ้ริง และพี่คิดว่ามีประสิทธิภาพ การส่ือสารแบบน้ีเป็นวิธีการส่ือสารท่ีมีลกัษณะเป็นสองทางทาํ
ให้สอบถามสอบเพ่ือความเขา้ใจและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปสู่การปฏิบติัตนไดจ้ริง” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 13, สมัภาษณ์ 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

 “เน้ือหาท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ท่ีไดส่ื้อสารออกมาสู่
พวกเราท่ีเป็นผูป่้วยมะเร็งเป็นส่ิงสาํคญั และมีความจาํเป็นอยา่งมากต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ ถามว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร อย่างท่ีเราทราบกนัดีว่าคนป่วยมะเร็งจะเกิดความเครียดและวิตก
กงัวลสูงเม่ือรู้วา่ตวัเองป่วยดว้ยโรคร้ายน้ี พี่มองมองมนัเหมาะสมนะเพราะท่ีไดพ้ดูคุยกบัท่ีผูท่ี้มาขอ
สมัภาษณ์ พี่วา่เน้ือหามีความชดัเจน และเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีถามมาก พี่ว่าเน้ือหาธรรมดานะแต่มนัมี
ความลึกซ้ึงท่ีเก่ียวไปถึงความรู้สึกทาํให้เราเห็นคุณค่าตวัเอง เน้ือหาบางคร้ังก็สนุกรู้สึกผ่อนคลาย 
เน้ือหาน้ีส่งผลกระทบต่อตวัพี่มากแต่กระทบดา้นดีนะพี่มีขวญักาํลงัใจมากข้ึนกว่าแต่ก่อน” (ผูใ้ห้
สมัภาษณ์คนท่ี 14, สมัภาษณ์ 17 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ขอ้มูลข่าวสารส่วนมากท่ีได้รับเป็นเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ เน้ือหามีความเหมาะสมมาก

นะ  มีความชดัเจน  มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัง่ายและกวา้งขวางยิง่ข้ึน มีความเป็นระบบ 
เป็นขอ้มูลข่าวสารสุขภาพท่ีสามารถส่ือสารตอบกนัไปมาไดท้าํใหเ้ราเขา้ใจมากข้ึน ไม่รู้จะถามกลบั
เลย จึงมีความเหมาะสมนะคะ จาํเป็นต่อการทาํความเขา้ใจระหว่างกนั สามารถใชข้อ้มูลน้ีตดัสินใจ
ได้ ข้อมูลท่ีนํามาใช้โดยส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลสนับสนุน เป็นของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
สาธารณสุขในทุกระดับ มีลักษณะท่ีดี มีการจัดระบบ ข้อมูลข่าวสาร   ชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ เป็นหลกัท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัระบบขอ้มูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพกาย และใจ   และเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ
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ดา้นส่ือสารสุขภาพ ขอ้มูลนั้นมีคุณค่าต่อการเสริมพลงัใจจึงเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีผูป่้วยตอ้งการ” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 15,  17 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
“ธรรมดาของมนุษยจ์ะมีการรับฟังและการดูมาตั้งแต่เด็ก ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ จาก

ระดบัท่ีง่ายจนพฒันาถึงระดบัท่ีซบัซอ้นและยากข้ึน  ผูป่้วยมะเร็งจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับฟังและการดู
ยิง่ข้ึน เพื่อเป็นวิธีการหาความรู้ในการดูแลรักษาตนเอง  เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารท่ีใชส่ื้อสารระหว่าง
กนัเป็นการแลกเปล่ียนทศันคติ ในเร่ืองมะเร็งและเร่ืองกาํลงัใจ  ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนั ทาํให้ไดค้วามรู้และเพ่ิมความคิด  เม่ือเกิดขอ้สงสัยแลว้มีการซกัถามกนั  ก็จะเกิดแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆ นอกจากจะมีการส่ือสารเพื่อเสริมกนัจากกลุ่มแลว้ ผูป่้วยยงัมีการติดตามข่าวสาร
ขอ้มูลต่างๆ  จากวิทยโุทรทศัน์    ขอ้มูลส่วนมากที่เก่ียวการส่งเสริมกาํลงัใจคือทาํให้จิตใจ
เพลินเพลิน และความจรรโลงใจ  บางคร้ังหากเราทอ้แท ้หรือเหน่ือยจากการทาํงานมาทั้งวนัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมดนตรีบาํบดั ฟังเพลงท่ีไพเราะ  หรือเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทาํให้เรารู้สึกผอ่น
คลาย  ถือการเป็นวิธีการพกัผ่อนอยา่งหน่ึง  นอกจากน้ีเน้ือหาสาระของการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั
ยงัใหแ้ง่คิดบางประการ เป็นการกระตุน้ความรู้สึกผูป่้วยไดอี้กทางหน่ึง  การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ี
ได้รับเน้ือหาท่ีทาํให้เกิดความเพลิดเพลินใจ  และสร้างความจรรโลงใจยงัมีอีกหลาย
กิจกรรม  เช่น  การช่วยเหลือแนะนาํคนอ่ืน  การเขา้ร่วมกิจกรรมจิอาสากบัหน่วยงานอ่ืน  การฟัง
พระเทศนาธรรม  เป็นตน้” (ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 16,  17 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 “การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัดว้ยการฟัง การดู และการเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรมผูร้อดชีวิต

จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ทาํให้เกิดความรู้  สร้างความคิด สร้างความเพลิดเพลิน
ใจ  และเสริมสร้างโลกทศัน์ใหม่ของผูป่้วยใหก้วา้งขวางและมีความสุข  ท่ีกล่าวมาน้ีลว้นเป็นการ
พฒันาเพื่อการรักษาร่างกายและจิตใจในส่วนของผูป่้วย เม่ือผูป่้วยรับเร่ืองราวการเสริมพลงัแลว้
นาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในงานท่ีทาํประจาํ  ก็จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กบัคนรอบ
ขา้งเราดว้ย  หรือาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งทางตรงทางออ้ม  ซ่ึงเน้ือท่ีนาํมาเสนอใหผู้ป่้วย
ทราบเห็นดว้ยอยา่งมากๆ และคิดว่ามีความสาํคญัและมีความจาํเป็นอยา่งมาก เพราะเน้ือหามีความ
เหมาะสมกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึน ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ทาํ
กิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัต่างๆ เพื่อเรา เรามีกาํลงัใจ เป็นแรงบนัดาลใจให้เรามีกาํลงัใจอยู่
ต่อ และอยากทาํกิจกรรมน้ีเพื่อแบ่งปันกับคนอ่ืนบา้ง” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 17,  22 กุมภาพนัธ์ 
2564) 
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“แมว้่าการฟังการดูจะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติของมนุษย  ์ แต่คนไขแ้ต่ละคนก็มี
ความสามารถในการฟังและการดูท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นเน้ือหา ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงัท่ีคนไขอ้ยา่งเราจะเขา้ใจไดดี้ คนไขค้วรมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ  สุขภาพ
ดี  นอนหลบัอยา่งเพียงพอก่อนการฟัง   และมีความพร้อมในเน้ือหาท่ีจะฟัง  ซ่ึงจะทาํใหเ้ขา้ใจไดดี้
ยิง่ข้ึน  และเกิดประโยชน์กบัตนเองอยา่งเตม็ท่ี  หากเร่ืองท่ีจะฟังนั้นผูป่้วยไม่มีความรู้เก่ียวกบัเร่ือง
นั้นๆ มาก่อน ผูท่ี้จะส่ือสารกบัราก็ตอ้งเตรียมเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารให้พร้อม ผูส่้งสารก็ควรเตรียม
เน้ือหา ท่ีไม่เคร่งเครียดเกินไป ควรฟังแลว้รู้สึกดี ผอ่นคลายไม่เครียด ซ่ึงไม่ควรจะเกิดข้ึนกบัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก   ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์กบัผูป่้วยมาก” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 18,  22 
กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

“การสร้างจิตวิญญาณของผูป่้วยอย่างเราให้เขม้แข็งไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ เลย การส่ือสารเพ่ือ
เสริมพลงั ก็เลยมีความความสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างมากในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เกิด
ความสบายใจ ความสุขภายใน การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นการเช่ือมโยงความจริงทางกายกบั
ความคิดท่ีเป็นพลงัทางใจซ่ึงผูป่้วยยงัพอมีอยู่ ฉะนั้นเน้ือหา ขอ้มูลข่าวสาร จึงตอ้งมีเหตุผล เป็น
ความจริง ไม่วิชาการมากเกินไป ง่ายๆ เขา้ใจง่าย ปฏิบติัได ้ผูป่้วยทุกคนจึงให้ความร่วมมือรวมถึง
ร่วมมือกบัคนอ่ืนรอบตวัเราทาํใหเ้ราซ่ึงเป็นผูป่้วยใหม่ท่ีค่อนขา้งมีจิตใจท่ีหวัน่ไหวจะค่อยกลายเป็น
คนท่ีมีความเขม้แขง็ ทีละเลก็ทีละนอ้ย ขวญัและกาํลงัใจน้ีเกิดข้ึนไดเ้ม่ือเราปล่อยให้จิตใจของเรา 
แต่ไม่ง่ายถา้เราไม่ฝึก คือเราตอ้งมีส่วนร่วมในการส่ือสารผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงพยาบาลจดัข้ึน” 
(ผูใ้หส้มัภาษณ์คนท่ี 19,  22 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตัวแทนชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก จาํนวน 27 คน ในประเด็นหัวขอ้ แนวทางการ
ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ดว้ย เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารมีลกัษณะอยา่งไร  
พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัทั้ง 27 คนใหส้ัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยเน้ือหา ขอ้มูลข่าวสาร 
มีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และพบว่า เน้ือหา ขอ้มูล 
ข่าวสารเพื่อเสริมพลังกับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว 
ทนัสมยั และตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย และยงัพบว่า เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารในการส่ือสาร
เพื่อให้เกิดผลดี คือ มีเน้ือหาเก่ียวกบัการเสริมสร้างกาํลงัใจ ตอ้งเป็นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีทาํให้
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเกิดแรงจูงใจแทรกอยู่ด้วย และตอ้งประกอบด้วยเน้ือหา ขอ้มูล 
ข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพโดยรวม และตอ้งเป็นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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จิตวิทยา เน้ือหาท่ีเก่ียวกับอิทธิพลทางความคิด และยงัพบอีกว่า เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารตอ้งมี
ลกัษณะกระชบั ชดัเจน ไม่ยาวมากจนไป ผูป่้วยสามารถจบัใจความได ้ และเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร 
นั้นตอ้งสามารถส่ือสารถึงผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดอ้ย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผูป่้วยสนใจท่ีจะ
ติดตามแนวทางการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีแพทย ์และพยาบาลกาํหนดไว ้ 
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 บทที ่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อแสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของ

ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research Method) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการวิจยัเชิง
คุณภาพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางสาํคญัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการขอความอนุเคราะห์
และขอความร่วมมือจากชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ท่ีเป็นตวัแทนของ
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการจากบุคคลท่ีรับผดิชอบในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จาํนวน 18 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก  จํานวน 9 คน ผูว้ิจัยดําเนินการบันทึกข้อมูลโดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการ
บนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์เพื่อนาํมาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้ง
ยอ้นกลบัในภายหลงัได ้ 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการอา้งอิง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกาํหนดตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั แนวคิดเก่ียวกบั
การจดัการการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร และแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระบุตวั
แปรในกรอบแนวคิด เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาและ
ตอบวตัถุประสงค ์ โดยไดข้อ้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะนาํเสนอ
รายละเอียดซ่ึงแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวเิคราะห์การจัดการการส่ือสารเพือ่เสริมพลงัของชมรมผู้รอดชีวติจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
 

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ถึงการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริม
พลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
โดยแบ่งออกเป็น 8 ขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
 
  1) การรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกตามหลกัการทางการแพทย์ปัจจุบันมี
ความจําเป็นและสําคญัหรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจัยพบว่า การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมีความจําเป็นและมี

ความสาํคญัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ดว้ยหลกัการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นความรู้ ท่ี

ผ่านการเรียน การสอน การฝึกฝนจากโรงเรียนแพทย์ โรงเรียนพยาบาล ซ่ึงเป็นความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ท่ีพิสูจน์ได ้ตรวจสอบได ้มีแหล่งท่ีมาจากการศึกษาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและมี

สถิติ มีการศึกษาวิจยั  มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ และมีการรับรองจากองคก์ร สถาบนัต่างๆ ทัว่โลก 

ความรู้ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะพฒันาข้ึนเป็นสองเท่าในทุกๆ 5 – 10 ปี   ความรู้ดงักล่าวจึงเป็น

ส่วนท่ีทาํให้การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีจาํเป็นและมีสําคญัท่ีทาํให้การรักษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรกดีข้ึน มีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง  การรักษาโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่วา่จะ

เป็นการผา่ตดั การใหเ้คมี การฉายรังสีรักษาลว้นตอ้งอาศยัการแพทยส์มยัใหม่ และความจาํเป็นและ

ความสาํคญัของการแพทยแ์ผนปัจจุบนัสะทอ้นมาจากบทบาทของแพทยท่ี์นอกเหนือจากการดูแล

เร่ืองการรักษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกให้หายขาดแลว้ การป้องกนัไม่ให้โรคมะเร็งลุกลาม

เป็นความสาํคญัของแพทยแ์ผนปัจจุบนัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  

 
  2) วธีิการให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 

ผลการวิจยัพบว่า วิธีการให้คาํแนะในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรก เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการทุกขท์รมานทางร่างกาย และทางดา้นจิตใจเบ้ืองตน้ 
และเป็นการให้คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก การให้คาํแนะนาํ
ข้ึนอยูก่บัระยะของโรค สภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน การให้
คาํแนะนาํในการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการวางแผนการรักษาร่วมกนั
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เพื่อให้เกิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน การให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ตอ้งคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เพราะ
ร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้และ
การให้คาํแนะนาํในการดูแลรักษาสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ตอ้ง
ใหค้าํแนะนาํในการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กนัไปดว้ย เพราะโรคมะเร็ง เป็นโรคท่ีมี
อิทธิพลทางลบต่อความรู้สึกนึกคิดของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นอยา่งมาก  

 

  3) วธีิการดูแลรักษาและการเลอืกวธีิการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
ผลการวิจัยพบว่า ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกจะมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับ

วิธีการดูและรักษาโรคมะเร็งมาบา้งแลว้แต่ด้วยขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกไดรั้บขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนหรืออาจไม่ครบถว้น เก่ียวกบัวิธีการดูและรักษาโรคมะเร็งอยา่ง
เพียงพอ การรักษาโรคมะเร็งตอ้งกระทาํอย่างถูกตอ้งและรวดเร็วเพื่อบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ง 
แพทย ์พยาบาลจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดอ้ยา่งอยา่งละเอียด ชดัเจน เช่น 
วิธีการดูแลตนเอง และเลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็งร่วมกนั  

 
4) กิริยาหรืออาการที่แสดงออกเม่ือทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วย

มะเร็งระยะแรก  
ผลการวิจัยพบว่า โรคมะเร็งเป็นสภาวะท่ีกระทบกระเทือนต่อการดาํเนินชีวิต

ตามปกติของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ทุกคน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคนมีวิธีการ
ปรับตวัต่อโรคมะเร็งท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระยะของโรคมะเร็ง อวยัวะท่ีเกิดโรคมะเร็ง 
ลกัษณะการปรับตวัและวิธีการแกปั้ญหาของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน ข้ึนอยู่กับ
บุคลิกภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน อีกทั้ งยงัพบอีกว่า สภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัว สังคม และภาวะจิตของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความสัมพนัธ์กับกิริยาหรือ
อาการท่ีแสดงออกหลงัจากทราบผลการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นมะเร็ง 

 
 
 
 



142 

 

  5) เม่ือผู้ป่วยทราบผลว่าเป็นมะเร็งระยะแรก และมีอาการ ไม่เช่ือ /ตกใจหรือช็อค /
ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ/ โกรธหรือตําหนิเจ้าหน้าที/่บุคลากรทางการแพทย์ /ซึมเศร้า/อืน่ๆ) ท่านมี
วธีิการส่ือสารอย่างไรเพือ่ให้ผู้ป่วยหายจากอาการทีก่ล่าวมา 

ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและกาํลงัใจเป็นส่ิงสําคญัอนัดบัแรกของผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรกทุกคนเพื่อใชใ้นการต่อสู้กบัโรคมะเร็ง จิตใจท่ีดีและเขม้แขง็ของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกเป็นภูมิตา้นทานโรคท่ีสาํคญั จิตใจท่ีเขม้แขง็และการมองโลกในแง่บวกของผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรก เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ผูป่้วยสามารถกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติ เช่น การ
ทาํงานท่ีตอ้งปฏิบติัจนถึงช่วงเกษียณ การดูแลครอบครัว การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
กบัครอบครัว การทาํกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผกัสวนครัวการทาํอาหาร การออก
กาํลงักาย หรือแมแ้ต่เรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจเพิ่มเติม กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ทาํใหร่้างกายของผูป่้วย
รายใหม่ระยะแรกแขง็แรง  

 
  6) ทางเลอืกการรักษาทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารเพือ่เสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรกมีความจําเป็นหรือมีความสําคญัควบคู่ไปกบัการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
หรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า โรคมะเร็งเป็นเหตุการณ์ท่ีกระทบจิตใจของผูป่้วยจนทาํให้รู้สึก
ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตตามปกติ หมดกาํลงัใจในการทาํงาน การส่ือสารเพื่อเสริม
พลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เช่น การส่ือสารให้ผูป่้วยเห็นถึงขอ้ดีของตนเองท่ีเคยทาํ
คุณประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและต่อสังคมไวอ้ยา่งมากมายในอดีต และในปัจจุบนัทาํให้ผูป่้วยมีความรู้สึก
สุขใจ สบายใจ และมองมองโลกในแง่ดี การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัจึงเป็นทางเลือกการรักษาคู่ขนาน
และช่วยเสริมวิธีการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ท่ีทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งมีโอกาสหายขาดสูง  

 
  7) การเสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีลกัษณะการส่ือสารอย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า ขวญักาํลงัใจเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
ผูป่้วยทุกคนมกัมีความอ่อนไหว เกิดวิตกกงัวล การส่ือสารจึงเป็นกิจกรรมแรกท่ีชมรมรอดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ดาํเนินการกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ท่ีเขา้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ การเสริมพลงัใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการส่ือสารในลกัษณะ
ของการให้กาํลงัใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง มุ่งมัน่ท่ีจะ
พยายามรักษาตนเอง และมีลกัษณะการส่ือสารท่ีเสริมพลงัทางความคิดให้ผูป่้วย เช่น ให้ผูป่้วย
ทดลองและฝึกฝนการใหก้าํลงัใจตนเอง 
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  8) การส่ือสารเพือ่เสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีผลดต่ีอการดูแล 
การรักษา การปฏิบัติตน การยอมรับการรักษา ตลอดจนถึงขวญักาํลงัใจหรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นผลดีท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถ

และพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยมะเร็งมะเร็งรายใหม่ระยะแรก บุคคลในครอบครัว  และบุคคลรอบ

ขา้งในสังคมของผูป่้วย ช่วยให้ผูป่้วยสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมากระทบต่อสุขภาพของ

ร่างกาย และความรู้สึกทางจิตใจไดดี้ข้ึน และยงัพบว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ระยะแรก มีอิทธิพลต่อการยอมรับ การมีส่วนร่วมในการรักษา ซ่ึงส่งผลดีต่อผูป่้วยโดยตรง 

และยงัส่งผลดีทั้งทางตรง และทางออ้มกบัแพทย ์พยาบาล และบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ระยะแรก ให้สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีทั้งทางดา้นร่างกาย

และจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  และยงัเป็นการสร้างเสริมพลงัใจให้บุคคลรอบขา้ง

ผูป่้วย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความสําคญัของสุขภาพ หัน

กลบัมาดูแลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ  
 

2. แนวทางการจัดการการส่ือสารที่เหมาะสมในการเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก 
  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมใน
การเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ โดยแบ่งเป็น 3 ขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
 

 1) มีการเลอืกใช้บุคคลทีมี่คุณลกัษณะอย่างไรในการส่ือสารกบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาความไม่เข้าใจต่อกันระหว่างผูป่้วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรกกบัแพทย ์พยาบาล บุคคลครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ กลายเป็นปัญหาท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการรักษา ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้มีการใชบุ้คคลท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม และมีความ

เสียสละอดทน จากบุคคลท่ีเคยเป็นผูป่้วยมะเร็งมาก่อน จึงเป็นผูท่ี้มีเหมาะสมท่ีสุดในการส่ือสาร

เพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ไดดี้ และพบวา่ ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล



144 

 

พระปกเกลา้ใชบุ้คคลในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ แพทย ์พยาบาล และ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

 
 2) กิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลังให้กับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก

ประกอบด้วยกจิกรรมอะไรบ้าง และแต่ละกจิกรรมมีความสําคญัอย่างไร 

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลังของชมรมผูร้อดชีวิตจาก

โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี  

2.1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั ผลการวิจยัพบว่า ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีการเลือกสรรดนตรีท่ีไม่มีเสียงดงัมากมีจงัหวะไม่เร็วหรือช้าเกินไป 

สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และสามารถเบ่ียงเบนความทุกขข์องผูป่้วยไดดี้ เน่ืองจากระดบัของ

เสียงและความดงัของเพลงและดนตรีมีอิทธิพลทาํใหผู้ป่้วยเกิดการผอ่นคลาย ทางร่างกาย จิตใจ ซ่ึง

มีผลทาํให้ความวิตกกงัวล ความกลวัลดลง และยงัสามารถปิดกั้นการรับรู้ความทุกขใ์จหรือความ

เจบ็ปวดทางร่างกายไดใ้นช่วงกิจกรรมดนตรีบาํบดั ทาํใหค้วามทุกขใ์จหรือเจบ็ปวดลดลงได ้และยงั

พบว่า กิจกรรมดนตรีบาํบดัยงัเพิ่มแรงจูงใจทาํให้ผูป่้วยมะเร็งอยากเคล่ือนไหว เกิดผลดีในผูป่้วยท่ี

จาํเป็นตอ้งมี early ambulation เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นเน่ืองจากความเจบ็ปวด กิจกรรมดนตรี

บาํบดัยงัทาํให้ผูป่้วยมะเร็งมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีดีต่อแพทย ์พยาบาลและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ส่งผลถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป่้วยกบัทีมงานผูรั้กษา ทั้งยงัพบอีกว่า กิจกรรมดนตรีบาํบดั เป็น

กิจกรรมท่ีทาํให้ผูป่้วยมีการปรับสภาพอารมณ์ และพฤติกรรมไปในด้านดีส่งผลให้การรักษา

ประสบความสาํเร็จยิง่ข้ึน 
2.2) กิจกรรมให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกระหว่างรอพบ

อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง ผลการวิจยัพบวา่ เป็นกิจกรรมท่ีทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกรู้สึกผอ่น
คลายความเครียดจากการรอคอยการพบแพทยข์องผูป่้วยและญาติท่ีมารับบริการ และยงัพบว่า 
กิจกรรมให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็งทาํให้
ผูป่้วยมีความรู้สึกว่าการรอรับการรักษามีคุณค่าและมีประโยชน์ และทาํใหก้ารรอคอยเขา้พบแพทย์
ของผูป่้วยไม่น่าเบ่ือหน่าย ผูป่้วยมีความรู้สึกวา่การรอพบแพทยน์ั้นใชเ้วลาสั้นลงและคุม้ค่า 

2.3) กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนัก เข็นรถนัง่- รถนอน ผลการวิจยั
พบว่า ผูป่้วยโรคมะเร็งจะเกิดความเครียดและมีความวิตกกังวลใจสูงกว่าผูป่้วยด้วยโรคอ่ืนๆ 
กิจกรรมกิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน ท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง



145 

 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้จดัข้ึนทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเห็นคุณค่าในความเสียสละ 
อดทน เป็นตวัอย่างในการสร้างคุณค่าในตนเอง กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- 
รถนอน เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกผ่านการกระทาํ ผ่านใบหน้า แววตา ท่ีผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกรับรู้ไดถึ้งความห่วงใยท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้กระทาํ
ผา่นกิจกรรม และกิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน ยงัช่วยใหผู้ป่้วยมะเร็งมี
แรงบนัดาลใจ มีกาํลงัใจในการต่อสู้กบัโรคมะเร็ง และอยากเป็นส่วนหน่ึงกบัชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้  

2.4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกศุลอ่ืนๆ ผลการวิจยัพบว่า สามารถ
ยกระดบัจิตใจ และสร้างความเขม็แขง็ทางอารมณ์ใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ทาํใหผู้ป่้วย
เกิดความเสียสละ มีความเมตตาเห็นใจต่อผูอ่ื้น เพราะกิจกรรมจิตอาสามุ่งเนน้การใหม้ากกว่าการรับ 
ทาํให้ผูป่้วยมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
เป็นท่ีรักใคร่ของบุคคลรอบขา้ง และเห็นคุณค่าในตนเองใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมทาํให้
สั ง คม น่ าอยู่ แ ล ะ เ ป็นสั ง คม คุณภ าพ ท่ี ทุ กคนสาม า รถอยู่ ร่ ว มกันพึ่ ง พ าอ าศัย ซ่ึ ง กัน 
และกนั 

 
 3) แนวทางการส่ือสารเพือ่เสริมพลงัในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ด้วย เนือ้หา 

ข้อมูล ข่าวสาร มีลกัษณะอย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อเสริมพลงักบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกตอ้งมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็ว ทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย และเน้ือหา 
ขอ้มูล ข่าวสารในการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดผลท่ีดีคือการเสริมสร้างกาํลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ตอ้งเป็นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเกิดแรงจูงใจแทรก
อยู่ดว้ย และตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพโดยรวม และ
ตอ้งเป็นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยา เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลทางความคิด และ 
เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารตอ้งมีลกัษณะกระชบั ชดัเจน ไม่ยาวมากจนไป ผูป่้วยสามารถจบัใจความ
ได ้ สามารถส่ือสารถึงผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อใหผู้ป่้วยสนใจท่ีจะติดตาม
แนวทางการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีแพทย ์และพยาบาลกาํหนดไว ้ 

สรุป แนวทางการจดัการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก พบว่า การจดัตั้งชมรมชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้เพื่อทาํ
หน้าท่ีในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นวิธีการบริหารการ
ส่ือสารตามสถานการณ์ มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของชมรมฯ และนาํทรัพยากร
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ทางการบริหารมาท่ีมีอย่างอย่างจาํกดัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เช่น มีการใชบุ้คคลท่ีมีภาวะผูน้าํ ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทศันคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม และมีความเสียสละอดทน 
และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือเป็นบุคคลท่ีเคยเป็นผูป่้วยมะเร็งมาก่อนจึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงท่ีสามารถ
เขา้ใจถึงความอารมณ์ รู้สึกและความตอ้งการพลงัใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดเ้ป็นอยา่ง
ดี มีจิตวิทยาเขา้ใจพฤติกรรมของผูป่้วย เน่ืองจากผูป่้วยเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีสุดของการจดัตั้ง
ชมรมฯ โดยปัญหาเก่ียวกับขวญักําลังใจเป็นปัญหาท่ียุ่งยากและมีความซับซ้อน เก่ียวพนัถึง
พฤติกรรมการแสดงออก ถึงยอมรับหรือไม่ยอมรับการรักษา ภาวะเครียดวิตกกงัวลใจของผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก การสร้างแรงจูงใจโดยใชจิ้ตวิทยาในการให้ความรู้เก่ียวเก่ียวกบัเน้ือหา
ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็ว ทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย มะเร็งราย
ใหม่ระยะแรก ผ่านกิจกรรมจิตอาสาดนตรีบาํบัด กิจกรรมให้คาํแนะนําระหว่างรอพบแพทย ์
กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เข็นรถนั่ง- รถนอน และกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกในการติดต่อส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงนบัว่าเป็น
การพฒันาการเสริมพลงัผูป่้วยดว้ยวิธีการจดัการจนสามารถเป็นแนวทางการจดัการการส่ือสารท่ี
เหมาะสม ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหาร ต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และชมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ส่วนที่ 1 การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
 1. การจัดการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลัง ด้านการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า 
ปัจจุบนัโรคมะเร็งเป็นปัญหาหลกัดา้นสุขภาพของคนไทย และคร่าชีวิตผูป่้วยมะเร็งจาํนวนมาก เม่ือ
เกิดโรคการรักษาก็จาํเป็นและก็สาํคญั การรักษาโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการ
ผา่ตดั การใหเ้คมี การฉายรังสีรักษาเป็นการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีขอ้มูลสนบัสนุนจาํนวนมาก
ว่าการรักษาคนไขม้ะเร็งมีโอกาสหายขาดมากกว่าการรักษาแผนอ่ืนๆ การรักษาดว้ยแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัน้ีเหมาะกบัคนไขม้ากกว่าวิธีอ่ืน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แสงระวี รุ่งเรืองเสถียร 
(2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัวีเวียง
พิงจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ส่ือบุคคลท่ีเป็นผูส่้ง
สารตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการส่ือสาร สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสารใน 3 ประเด็น คือ 1) การดูแลตนเองทั้งน้ี
ผูรั้บบริการตอ้งการกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัว หรือญาติ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ และตอ้งสร้างขวญั
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กาํลงัใจท่ีเกิดจากตนเอง 2) การตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงผูส่้งสารตอ้งส่ือสารให้ผูรั้บสารสร้างความ
ตระหนักให้เกิดข้ึนในจิตสํานึก และ 3) การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองการ
ส่ือสารสุขภาพของ Northourse (1992) ท่ีอธิบายว่าแพทยต์อ้งมีขอ้มูลของผูป่้วยอยา่งเพียงพอและ
ถูกตอ้งเก่ียวกบัอาการท่ีผูป่้วยควรทราบ การรักษาผูป่้วยแพทยต์อ้งมีขอ้มูลท่ีขาดหายไปหรือขอ้มูล
ท่ีผดิไป เพื่อใหผู้ป่้วยทราบและเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

2. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นการให้คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพ พบว่า 
การใหค้าํแนะในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการรักษาเพื่อบรรเทา
อาการเบ้ืองตน้ และการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก นั้นข้ึนอยู่กบัระยะ
ของโรค สภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน การให้คาํแนะนาํใน
การรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการวางแผนการรักษาร่วมกนัท่ีถูกตอ้ง
เพื่อให้เกิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน การให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ตอ้งคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เพราะ
ร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้และ
ยงัพบอีกว่า การให้คาํแนะนาํในการดูแลรักษาสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ต้องให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพทั้ งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปด้วย เพราะ
โรคมะเร็ง เป็นโรคท่ีมีอิทธิพลทางลบต่อความรู้สึกนึกคิดของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็น
อยา่งมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิตตพิมพ ์สถิตวิภารวงศ ์(2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสาร
เพื่อการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วยมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกั
สังคมสงเคราะห์ และกลุ่มผูป่้วยชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูส่้งสารขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตุของขอ้กังวลใจอย่าง
ครบถว้น ครอบคลุม เพื่อลดขอ้กงัวลใจของผูป่้วยมะเร็งระยะแรก เป็นการส่ือสารท่ีช่วยให้ผูป่้วย
มะเร็งระยะแรกตดัสินใจเขา้รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
กมลวรรณ โชตินิพทัธ์ (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาวิทศัน์สําหรับการให้คาํแนะนาํในการ
ปฏิบติัตวัในผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั พบว่า หลงัการฉายวีดีทศัน์ 
คร้ังท่ี 3 ผูป่้วยมะเร็งลาํไสใ้หญ่และทวารหนกั มีความรู้เร่ืองเคมีบาํบดั การจดัการกบัอาการขา้งเคียง
จากยาเคมีบาํบดั และแนวทางการดูแลตนเองของผูป่้วย และพบอีกว่า ผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และ
ทวารหนกัเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัและผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่
และทวารหนักมีความพึงพอใจวีดีทศัน์ท่ีมีเน้ือหาในการให้คาํแนะนาํหรือให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดอภิญญา เวชยชัย (2557) ท่ีกล่าวว่า 
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การศึกษาผลกระทบ จุดแข็ง จุดอ่อน ความเขม้แขง็ ความอ่อนแอ จุดอ่อนไหวการมองปัญหาเป็น
แบบเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหาระดบัปัจเจกสู่ระบบอ่ืนๆ ในสงัคมไดห้รือไม่   ความหวัน่ไหว
ในใจ อารมณ์หรือจุดเปราะบางท่ีควรตอ้งสนใจเป็นพิเศษของบุคคล รวมถึงระบบของงาน กิจกรรม 
และองคก์ร การปฏิบติั การแสดงออก กระบวนการดาํเนินงานควรกาํหนดข้ึนภายใตก้ารวางแผน
อยา่งเหมาะสม ประกอบกบัการมีส่วนร่วมคิด แสดงออกของผูมี้ส่วนร่วม หรือผูเ้ป็นเจา้ของปัญหา 
โดยให้ความสําคญักับปัจจัยอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ป็นเจ้าของประสบการณ์นั้น เช่น การให้
ความสําคญักับกระบวนการถ่ายทอด แบ่งปัน ความทุกข์ ประสบการณ์ โดยมีการสร้างระบบ
สนบัสนุน ใหก้าํลงัใจจากกนัและกนัในกลุ่มเดียวกนั สร้างระบบการจดัการ สรุปงาน ระบุภารกิจท่ี
ต่างฝ่ายไดรั้บมอบหมายและร่วมกนัสรุปประเด็นสาํคญั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wilbur 
Schramm (1994) ท่ีอธิบายว่าวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้ หรือเพื่อเรียนรู้เป็นวตัถุประสงคใ์นการ
ส่ือสารเพื่อให้ความรู้  และเพ่ือเรียนรู้น้ีผูส่้งสารและผูรั้บสารมกัมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยู่แลว้ว่า
ตอ้งการใหค้วามรู้ และเรียนรู้เร่ืองใด ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
หรืออาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อโนม้นา้วใจ เป็นวตัถุประสงคท่ี์ผูส่้งสารใชข้อ้มูลท่ีมีในการโนม้นา้วให้
ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามในการปรับเปล่ียนทศันคติ หรือการปฏิบติั 

3. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นวิธีการดูแลและการเลือกวิธีการดูแล พบว่า
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ไม่ไดป่้วยแค่ทางร่างกายแต่การป่วยยงัส่งผลไปถึงจิตใจและอารมณ์
ดว้ย การเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกควรทาํควบคู่ไปกบัการรักษาท่ีได้
มาตรฐานเพ่ือตอบสนองการดูแลผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดต้รงจุดและครอบคลุมความ
ตอ้งการของผูป่้วยมะเร็ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพร เสมสาร และสุธิรา ชยัวิบูรณ์
ธรรม (2560) ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองการดูแลผูป่้วยมะเร็งปอดระยะลุกลามแบบประคบัประคองบทบาท
ของผูป้ฎิบติัการพยาบาลขั้นสูง พบว่า ผูป่้วยระยะประคบัประคองนั้นจะคาํนึงถึงผลกระทบต่อตวั
ผูป่้วยในดา้นภาวะทางสุขภาพ (Clinical outcome) ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 
ภายใตว้ฒันธรรมความเช่ือของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ
ของ Northourse (1992) อา้งถึงในพรทิพย ์เยน็จะบก (2548) ท่ีกล่าวว่า เน่ืองดว้ยกระแสความ
เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีั้งทางดา้นสารสนเทศ และทางดา้นการแพทยน์ั้นเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ทาํใหมี้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนัการส่ือสารนั้นถือ
ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนั การดูแล การรักษา 
การส่ือสารจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประเด็นสําคญั ๆ ทางสุขภาพ ถือเป็นหัวใจ
สาํคญัและจาํเป็นท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจกนั ทั้งในการรักษาและการยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน อีก
ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วนัทนีย ์วาสิกะสิน, สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ และกิติพฒัน์ นนท
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ปัทมะดุล (2543) ท่ีอธิบายว่า การสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือ
เก้ือกลูในดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นวตัถุส่ิงของ และดา้นจิตใจ เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คคลรับรู้ว่าเขามีคน
รักเอาใจใส่ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม และไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ตลอดจนการท่ีบุคคลตระหนกั
ในคุณค่าของตนเอง สามารถเอ้ือประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง และสามารถปรับตวัหรือ
ดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขจากแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีอยู ่เช่น ญาติพี่นอ้ง บุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน คนในชุมชน นกัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

4. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นการแสดงกิริยาอาการเม่ือทราบผลการวินิจฉยั
จากแพทยว์่าเป็นผูป่้วยโรคมะเร็ง พบว่า โรคมะเร็งเป็นภาวะท่ีกระทบกระเทือนต่อการดาํเนินชีวิต
ตามปกติของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีวิธีการปรับตวัต่อโรคมะเร็ง
ท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะของโรคมะเร็ง อวยัวะท่ีเกิดโรคมะเร็ง และยงัพบอีกวา่ ลกัษณะ
การปรับตวัและวิธีการแกปั้ญหาของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน ข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพ
ของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน อีกทั้งยงัพบอีกว่า สภาพแวดลอ้มทางครอบครัว สังคม 
และภาวะจิตของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความสัมพนัธ์กบักิริยาหรืออาการท่ีแสดงออก
หลงัจากทราบผลการวินิจฉยัจากแพทยว์่าเป็นมะเร็ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสถาบนัวิจยั
สาธารณะสุข (2541) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร (Communication) กบัสุขภาพ 
(Health) พบว่า ความเป็นมาของการส่ือสารเพ่ือสุขภาพ (Health Communication) เร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมี
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร (Communication) กบัสุขภาพ (Health) เน่ืองจากการ
ยอมรับว่าการส่ือสารไดก้ลายเป็นศาสตร์ เคร่ืองมือ และเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในโลกยุคปัจจุบนัท่ี
มนุษยมี์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ และฝึกทกัษะดา้นการส่ือสาร เพื่อใหต้นเองสามารถกา้วทนักบั
ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
มนุษยทุ์กระดบั ทุกสงัคม และพบวา่ การส่ือสารไดถู้กนาํไปใชใ้นกระบวนการซ่อมแซมสุขภาพ ซ่ึง
เป็นการรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ ในยุคแรก ๆ ต่อมาเม่ือเกิดการปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทย
ประมาณช่วงปี 2540 เป็นตน้มา มุมมองดา้นสุขภาพไดเ้ปล่ียนไปเป็น “สร้าง” นาํ “ซ่อม” คือการ
เสริมสร้างการมีสุขภาพดี (Good Health) ไม่ใช่รอใหเ้สียสุขภาพ (Ill Health) แลว้จึงซ่อม เป็นการ
สร้างจิตสํานึกดา้นสุขภาพแนวใหม่ในวงการสาธารณสุขและประชาชน การส่ือสารสุขภาพ เป็น
วิธีการท่ีมุ่งปรับปรุงสุขภาพทั้งในระดบัตวับุคคล และประชากรทั้งประเทศ โดยมีการผสมผสาน
วฒันธรรมใหม่ ๆ โดยส่ือสารมวลชนและส่ือประสม ทั้งในแง่บวกและในแง่ลบท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ  

 5. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นวิธีการส่ือสารเพ่ือให้ผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะคลายความวิตกกงัวล เช่น ไม่เช่ือ ตกใจ ปฏิเสธ โกรธหรือตาํหนิเจา้หนา้ท่ี และซึมเศร้า 
พบว่า กาํลงัใจเป็นส่ิงสําคญัสําหรับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกทุกคนเพื่อใชใ้นการต่อสู้กบั
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โรคมะเร็ง และพบว่า จิตใจท่ีดีของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นภูมิตา้นทานโรคท่ีสาํคญั จิตใจ
ท่ีเขม้แขง็และการมองโลกในแง่บวกของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํ
ให้ผูป่้วยสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เช่น การทาํงาน การดูแลครอบครัว การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ กบัครอบครัว หรือการทาํกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผกั
สวนครัวการทาํอาหาร การออกกาํลงักาย หรือแมแ้ต่เรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจเพ่ิมเติม กิจกรรมต่างๆ 
เหล่าน้ี ทาํใหร่้างกายของผูป่้วยรายใหม่ระยะแรกแขง็แรง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของม่ิงขวญั คง
เจริญ (2561) ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ความยัง่ยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของชุมชนมีทั้งในระดบั
บุคคลและในระดับชุมชน การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในระดับบุคคล เป็นเร่ืองของการพฒันา
ศกัยภาพตนเองให้ มีความเขม้แขง็พอท่ีจะควบคุมตนเอง จากปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลในการ
ดาํเนินชีวิต สามารถพึ่ งพาตนเองได้ และเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนเองประพฤติ ปฏิบติั จนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองระดบัของการสนับสนุนทางสังคมของ 
Gottieb & Bergen (2010) ท่ีอธิบายว่าการสนบัสนุนทางสังคมเป็นส่ิงจาํเป็นกบัชีวิตของมนุษย ์
เพราะมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสังคม หากขาดการสนบัสนุนทางสังคมระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั
เองอาจส่งผลทาํให้บุคคลไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมช่วย
เก้ือหนุนให้ชีวิตมนุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้อย่างสง่างาม รวมถึงการท่ีบุคคลสามารถแก้ไข
ปัญหาและสามารถเผชิญภาวะวิกฤตของชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 

6. การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั ด้านทางเลือกการดูแลรักษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกรู้สึก
ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตตามปกติ หมดกาํลงัใจในการทาํงาน และพบว่า การส่ือสาร
เพื่อเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นทางเลือกวิธีการดูแล และการบาํบดัรักษา
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการให้ยา การใชเ้คร่ืองมือช่วยในการ
บาํบดัรักษา และหัตถการต่าง ๆ  และยงัพบอีกว่า การส่ือสารเพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกยิ่งมีความสาํคญั เช่น การส่ือสารให้ผูป่้วยเห็นถึงขอ้ดีของตนเองท่ีเคยทาํ
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไวอ้ยา่งมากมาย ทาํให้ผูป่้วยมีความรู้สึกสุขใจ สบายใจ และมองมองโลกในแง่ดี 
และยงัพบอีกว่า  การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นทางเลือกการรักษาท่ีช่วยเสริมกบัการรักษาแผน
ปัจจุบนัให้ผูป่้วยมะเร็งมีโอกาสหายขาดสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิตตพิมพ ์สถิตวิภารวงศ ์
(2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพื่อตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วยมะเร็ง
ระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ท่ี พบว่า ผูป่้วย
มะเร็งระยะแรกท่ีปฏิเสธการรักษาการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเกิดจากขอ้กงัวลสาํคญัหลายประการ และ
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ขอ้กงัวลสาํคญัประการหน่ึง คือ ความวิตกกงัวล และความไม่พร้อมดา้นจิตใจซ่ึงผูป่้วยมีความเช่ือ
วา่โรคมะเร็งรักษาไม่หาย ทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งระยะแรกมีการคน้หาวิธีการรักษาทางเลือกมากข้ึน และ
ผูป่้วยมะเร็งระยะแรกเช่ือว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได ้และสามารถเขา้ถึงการรักษาไดอ้ยา่งไม่ยาก 
และพบว่า ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ใชก้ารส่ือสารเพ่ือ
คลายขอ้กงัวลใจท่ีเป็นกระบวนการ ซ่ึงสามารถคลายขอ้กงัวลใจของผูป่้วยมะเร็งระยะแรกได ้อีกทั้ง
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Shumaker & Brownell (1984) ท่ีกล่าวอธิบายถึงประเภทของการ
สนับสนุนทางสังคม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การสนับสนุนทางสังคมเชิงนามธรรม 
เป็นการสนับสนุนทางดา้นอารมณ์และดา้นสังคม เป็นการให้ความสําคญักบัพลงัภายในตวัของ
บุคคลและสนับสนุนบุคคลผ่านการเสริมพลงัในเชิงบวก เพื่อสนับสนุนให้บุคคลสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเผชิญอยูไ่ดด้ว้ยตนเองรวมทั้งการกระตุน้ใหบุ้คคลรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม และ 2) การ
สนบัสนุนทางสังคมเชิงรูปธรรม เป็นการสนบัสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสารและการช่วยเหลือ
โดยตรงท่ีเห็นภาพชดัเจน เช่น การสนับสนุนทางดา้นการเงินวตัถุส่ิงของ การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ การใหค้าํปรึกษา การใหข้อ้เสนอแนะ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การสนบัสนุนทางสังคมทั้ง 2 ลกัษณะ เป็นการช่วยเหลือโดยตรงกบับุคคลเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนและสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ของปัญหาไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั
และสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

7. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นลกัษณะการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความอ่อนไหว ขวญักาํลงัใจเป็น
ส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัสําหรับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ใช้การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในลกัษณะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือและให้
คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เช่น สอบถามความตอ้งการ ชวนคุย แจกอาหาร นํ้า เขน็
รถนอน รถนัง่ และแนะนาํตนเองว่าเคยเป็นผูป่้วยมะเร็ง ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกรู้สึก
ผอ่นคลาย มีความรู้สึกไวว้างใจ  และพบวา่ การเสริมพลงัใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นการ
ส่ือสารในลกัษณะของการพูดให้กาํลงัใจ และเสริมพลงัทางความคิดให้ผูป่้วยไดมี้การทดลองและ
ฝึกฝนการให้กาํลงัใจตนเอง ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง 
มุ่งมัน่ท่ีจะพยายามรักษาตนเอง และยงัพบว่า กิจกรรมการส่ือสารจากบุคคลอ่ืน เช่น ครอบครัว 
เพื่อนร่วมงาน  นั้นมีความสําคญัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และมีส่วนสําคญัในการเสริม
พลงัท่ีทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ แสงระวี รุ่งเรืองเสถียร 
(2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัวีเวียง
พิงจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ส่ือบุคคลท่ีเป็นผูส่้ง
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สารตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการส่ือสาร สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสารใน 3 ประเด็น คือ 1) การดูแลตนเองทั้งน้ี
ผูรั้บบริการตอ้งการกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัว หรือญาติ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ และตอ้งสร้างขวญั
กาํลงัใจท่ีเกิดจากตนเอง 2) การตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงผูส่้งสารตอ้งส่ือสารให้ผูรั้บสารสร้างความ
ตระหนักให้เกิดข้ึนในจิตสํานึก และ 3) การส่งเสริมสุขภาพ และพบว่า ผูรั้บสารมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีการรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง และรับรู้ถึงประโยชน์ของพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพโดยผูรั้บสารมีการดูแลสุขภาพตนเองดา้นร่างกายกบัดา้นจิตใจ อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Kahn and Antonucci (1980) เร่ืองกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ ท่ีอธิบายว่า
กระบวนการและวิธีการเสริมพลงัอาํนาจท่ีมีจุดเร่ิมตั้งแต่การประเมินส่ิงท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน 
การให้คุณค่าของผูใ้ชบ้ริการ และรวมถึงการคน้หาศกัยภาพหรือความสามารถท่ีแฝงอยู่ในตวัของ
ผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็นการสร้างความนับถือในตนเองจนเกิดเป็นความเช่ือมั่น จนสามารถดึง
ความสามารถหรือศกัยภาพของตนเองออกมาใช ้โดยใชแ้นวทางเพื่อนช่วยเพื่อนหรือกลุ่มคนท่ีมีหวั
อกเดียวกนัท่ีมีปัญหาเหมือนกนัหรือป่วยเป็นโรคเดียวกนัมารวมตวัเป็นกลุ่มเป็นพวกเพื่อให้การ
แก้ปัญหาของแต่ละคนง่ายข้ึนกว่าทาํอยู่คนเดียว การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์จิตใจ เช่น การ
สนับสนุนทางด้านความรักความเอาใจใส่ ความช่ืนชมยินดี และการยอมรับ ภายใต้การให้
ความสาํคญักบัคุณธรรมและความเป็นจริง ซ่ึงเป็นทั้งการกระทาํการและช่วยเหลือทางตรง เช่น การ
ช่วยเหลืองาน การใหข้อ้มูลข่าวสารหรือการช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้  

8. การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั ดา้นผลดีของการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีมีผลต่อการ
ดูแล การรักษา การปฏิบติัตน การยอมรับการรักษา ตลอดจนถึงขวญักาํลงัใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก พบว่า  การส่ือสารเพ่ือสร้างเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นกระบวนการ
ส่ือสารท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถและพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และ
บุคคลในครอบครัว  บุคคลรอบขา้งในสังคมของผูป่้วย และพบว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบั
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก มีผลต่อการสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกให้
มีความเขม้แขง็ และสามารถการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของผูป่้วย และยงัพบ
อีกว่า การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก มีอิทธิพลต่อการยอมรับ การมี
ส่วนร่วมในการรักษา ส่งผลดีต่อผูป่้วยโดยตรง และส่งผลดีทั้งทางตรง และทางออ้มกบัแพทย ์
พยาบาล และบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  และยงัเป็นการ
สร้างเสริมพลงัใจให้บุคคลรอบขา้งผูป่้วย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เกิดความตระหนกัรู้ และ
เห็นความสาํคญัของสุขภาพ หันกลบัมาดูแลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
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ไปรมา กล่ินนิรัญ (2558) ศึกษาเร่ือง ผลของการเสริมสร้างพลงัอาํ นาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (quasi experimental) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ผลของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง โดยศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีมารับบริการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยนอก ของโรงพยาบาล ท่าโรงชา้ง
อาํเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 70 
คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 35 คน และกลุ่มทดลอง 35 คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
กิจกรรมแทรกแซง คือ แผนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจแบบสอบถามประเมิน ตนเอง, แบบสมัภาษณ์ 
และแบบสังเกต  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ t-test ผลการทดลอง 
พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วย ความดนัโลหิตหลงัการไดรั้บ แผนการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจในดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ และกิจกรรมโภชนาการ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของผูป่้วยความ
ดนัโลหิตก่อนและหลงัทดลอง พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยความดนัโลหิตหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรัตน์ ตรี
สุกล (2548) ท่ีได้อธิบายถึงลักษณะสําคัญของการส่ือสารว่าการส่ือสารเป็นพฤติกรรมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัจิตใจและการแสดงออกของคู่ส่ือสารท่ีสามารถส่ือใหอี้กฝ่ายหน่ึงรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกดงักล่าวได ้และในการส่ือสารตอ้งมีการแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก 
ขอ้มูล ข่าวสาร ความคิด ฯลฯ เพื่อเช่ือมโยงใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Berlo (1960) ท่ีไดอ้ธิบายในรายละเอียดของวตัถุประสงคข์องการส่ือสารในมิติของผลท่ี
เกิดข้ึนจากการส่ือสารว่าเกิดข้ึนอยา่งไรหรือก่อให้เกิดผลโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นการส่ือสารท่ีมี
วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ (Instrumental Purpose) หมายถึง วตัถุประสงคซ่ึ์งผูส่้งสารไม่ได้
หวงัจะใหเ้กิดผลข้ึนแก่ตนและผูรั้บสารโดยตรงและทนัทีทนัใด แต่ผูส่้งสารมุ่งหวงัว่าผูรั้บสารจะนาํ
ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไปเป็นจุดเร่ิมตน้ หรือเป็นเคร่ืองมือทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรม หรือนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจหรือใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ  
  

ส่วนที่ 2 แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรก 
 1. แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสม ดา้นบุคลากรในการเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีการ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเข้ามาร่วมทํางานกับชมรมผู ้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง
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โรงพยาบาลพระปกเกล้า เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีการใชบุ้คคลท่ีมีประสบการณ์จากการท่ีเคยเป็นผูป่้วยมะเร็ง
มาก่อน จึงมีความรู้ ความสามารถดา้นการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ไดดี้ และ
ยงัพบอีกว่า คุณสมบัติของบุคคลในตาํแหน่งจิตอาสาคือผูป่้วยมะเร็งรายเก่า ไม่มีการกาํหนด
คุณลกัษณะตายตวั สมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ทุกคนสามารถ
ทาํงานเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัไดห้มดทุกคน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของแสงระวี 
รุ่งเรืองเสถียร (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของศูนยธ์รรมชาติ
บาํบดับลัวีเวียงพิงจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ส่ือ
บุคคลท่ีเป็นผูส่้งสารตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถทางการส่ือสาร สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสารใน 3 ประเด็น คือ 1) การดูแล
ตนเองทั้งน้ีผูรั้บบริการตอ้งการกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัว หรือญาติ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ และ
ตอ้งสร้างขวญักาํลงัใจท่ีเกิดจากตนเอง 2) การตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงผูส่้งสารตอ้งส่ือสารให้ผูรั้บ
สารสร้างความตระหนกัให้เกิดข้ึนในจิตสาํนึก และ 3) การส่งเสริมสุขภาพ และพบว่า ผูรั้บสารมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีการรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง และรับรู้ถึงประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยผูรั้บสารมีการดูแลสุขภาพตนเองดา้นร่างกายกบัดา้นจิตใจ และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรัตน์ ตรีสุกล (2548) ท่ีสรุปวตัถุประสงคข์องการส่ือสารว่ามนุษย์
ส่ือสารกนัดว้ยวตัถุประสงค ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัใน 3 ประเด็นคือ 1)เพื่อสร้างสรรคแ์ละ
รักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกนั  2) เพื่อสร้างความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ 3) เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
และ 4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพของ 
Northourse (1992) ท่ีกล่าวถึงการปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอ้ม
การดูแลสุขภาพ ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบหลกั ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationships) ท่ีเก่ียวกบัผูส่้ง
สารสุขภาพโดยตรง คือ ใหบ้ริการสาธารณสุข (Health Professional) หมายถึง บุคคลากรท่ีไดอ้ยูใ่น
สายวิชาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการอบรม มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ 
แพทย ์พยาบาล บุคลากรท่ีใหบ้ริการสาธารณสุขทุกแขนง เภสัชกร นกักายภาพบาํบดั จิตแพทย ์นกั
เทคนิคการแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เป็นตน้ บุคลากรสาธารณสุขเหล่าน้ีมีส่วนในการ
สร้างวิถีชีวิต ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้ ความเขา้ใจ ในประเด็นสุขภาพต่อผูค้นท่ีเขา้มามี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วยท่ีเขา้มารับการบริการรักษา หรือคนท่ีเขา้มารับบริการประเภท
ต่าง ๆ หรือคนท่ีตอ้งการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ หรือประชาชนในสังคมทัว่ไปท่ีมีความ
สนใจในสุขภาพ 
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 2. แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสม ดา้นกิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั
ให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า กิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัของชมรมผูร้อดชีวิต
จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั
เป็นกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้องเพลงให้กาํลงัใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 2) 
กิจกรรมให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็ง 3) 
กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน 4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกศุล
อ่ืนๆ ทั้ง 4 กิจกรรมก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกัน สามารถทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกคลายความเครียด มีขวญักาํลงัใจดีข้ึน และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้ผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่เห็นคุณค่าในตนเอง และยงัเป็นกิจกรรมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดยการเปิดให้
ผูป่้วยมีโอกาสพูดคุยส่ือสารกบัแพทย ์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์และผูป่้วยดว้ยกนัเอง ซ่ึง
เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในการส่งเสริมกาํลงัใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไปรมา กล่ินนิรัญ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงของโรงพยาบาลท่า
โรงช้าง อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (quasi 
experimental) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ผลของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง จาํนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 35 คน และกลุ่มทดลอง 35 
คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ กิจกรรมแทรกแซง คือ แผนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
แบบสอบถามประเมิน ตนเอง, แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต  พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูป่้วย ความดนัโลหิตหลงัการไดรั้บ แผนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจในดา้นความรับผดิชอบต่อ
สุขภาพของตนเองมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ และกิจกรรมโภชนาการ 
และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของผูป่้วยความดนัโลหิตก่อนและหลงัทดลอง พบว่า 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยความดนัโลหิตหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพของ Northourse (1992) ท่ี
กล่าวถึงการปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอ้มการดูแลสุขภาพ ท่ีได้
อธิบายองคป์ระกอบหลกั ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationships) ท่ีเก่ียวกบัผูส่้งสารสุขภาพโดยตรง ท่ี
นอกเหนือจากผูใ้หบ้ริการสาธารณสุข (Health Professional) ผูรั้บบริการ (Client) และความสมัพนัธ์
ท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ การท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์อ่ืนๆ (Significant Other) เครือข่ายทางสังคม
ของผูรั้บบริการ (Social Network) หมายถึง บุคคลท่ีเขา้รับบริการ (Clients) มีความสัมพนัธ์ในทุก
ระดบั เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บบริการดา้นสุขภาพเหล่าน้ี อนัเน่ืองมาจากบุคคลเหล่าน้ีจะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการส่ือสารสุขภาพ ในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายท่ีอยู่รอบตวัผูเ้ขา้รับ
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บริการ การทาํงาน ของเครือข่ายอาจจะเป็นการแนะนาํ ช้ีชวน ชกัจูงใจให้รับบริการ และการไดม้า
ซ่ึงข่าวสารสุขภาพจากเครือข่ายทางสงัคมท่ีเขา้มามีส่วนร่วมนัน่เอง 

3. แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสม ดา้นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีใชใ้นการเสริม
พลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบวา่ เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อเสริมพลงักบัผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรกมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็ว ทนัสมยั และตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย คือ
เป็น เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการแรงจูงใจ การดูแลสุขภาพโดยรวม มีลกัษณะกระชบั ชดัเจน 
ไม่ยาวมากจนเกินไป ผูป่้วยสามารถจบัใจความได ้ สามารถส่ือสารถึงผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผูป่้วยสนใจท่ีจะติดตามแนวทางการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัท่ีแพทย  ์และ
พยาบาลกาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนตรี สงัขนาค (2563) ไดศึ้กษา เร่ืองการจดัการ
การส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการจดัการการส่ือสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 2) เพื่อศึกษา
กลยทุธ์การจดัการการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และ 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการจดัการการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี โดยมีการแบ่งแนวทางการจดัการการส่ือสารออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจดัการ
การส่ือสารภายในองคก์าร พบวา่ บุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมาย ทาํให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการ
จดัการการส่ือสารภายนอกองคก์าร พบว่า แนวทางทางการจดัการส่ือสารมุ่งสร้างความเขา้ใจและ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ  ผา่นกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ การบริการวิชาการ การทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่าน้ีเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ และให้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และ พบว่า การจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ มุ่งเนน้นาํเสนอขอ้มูลระหว่างมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา และประชาชน
ทุกกลุ่ม ผา่นวิธีการเพื่อแพร่กระจายขอ้มูลของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวาง เช่น กิจกรรม
แนะแนวต่างท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน ส่งผลให้ประชาชนทุกลุ่มยอมรับและให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี มากข้ึน ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เหมือนฝัน ไม่สูญผล 
(2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการส่ือสารสุขภาพในบริบทการแพทย์แผนไทย  ท่ีศึกษา
กระบวนการส่ือสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแ์ผนไทยในฐานะผูส่ื้อสารสุขภาพจะมีคุณค่า
ของการแพทยแ์ผนไทย ในมุมมองของผูมี้รายไดน้อ้ย ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยโรคเร้ือรัง และผูป่้วย
ร้ายแรง ผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไขสาํคญัท่ีทาํให้การแพทยแ์ผนไทยไดรั้บการยอมรับเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ในการรักษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดทกัษะในการส่ือสารสุขภาพ ท่ีทาํให้
เกิดการยอมรับในวิธีการรักษาด้วยแพทยแ์ผนไทย ทั้งยงัสอดคลอ้งกับแบบจาํลองการส่ือสาร
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สุขภาพของ Northourse (1992) ท่ีกล่าวถึงการปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาวะแวดลอ้มการดูแลสุขภาพ ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบหลกั ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ (Transaction) 
ท่ีช้ีให้เห็นความสําคญัระหว่างผูส่้งสารสุขภาพกับผูรั้บสารสุขภาพ เป็นกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการก่อใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการส่ือสารสุขภาพ กระบวนการส่ือสารในท่ีน้ีจะใชว้จันภาษาและอวจันภาษา เพื่อทาํการส่ง
ข่าวสารดา้นสุขภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพไปสู่ผูรั้บบริการ และรวมถึงกระบวนการแสวงหา
ข่าวสารของผูรั้บบริการเอง อนัส่งผลต่อความรู้ การตีความข่าวสารสุขภาพของผูใ้หบ้ริการ อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจของWilson (1996) ท่ีอธิบายวิธีการเสริมพลงัอาํนาจการ
ทาํงานในตนเองตามหลกัการแบ่งปัน (Sharing)  เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขอขอ้มูลข่าวสาร 
ความคิดและวิธีการเสริมพลงัอาํนาจ ความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกลุ่ม 
เก่ียวกับวตัถุประสงค์เป้าหมายวิธีการทาํงานและเกณฑ์การประเมินผลการทาํงานเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกเป็นปัจเจกของงานนั้นร่วมกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกน้ีไปประยุกต์ใชเ้พื่อเสริมพลงั
ให้กบัผูป่้วยมะเร็งทุกระยะ และประยกุตใ์ชก้ารส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยโรคร้ายแรงชนิด
อ่ืนๆ  

2. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั โดยการจดัตั้งชมรม สมาคม ต่างๆ เพื่อสร้างเสริม
กาํลงัใจให้กบัผูป่้วย โดยการนาํผูมี้ประสบการณ์ตรง เช่น ผูเ้คยป่วยเป็นโรคมะเร็ง มาทาํหนา้ท่ีใน
การส่ือสารเพื่อเสริมพลงั ทาํให้ผูป่้วยใหม่เกิดขวญั กาํลงัใจ และความเช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถ
ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

3. การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วย ผ่านชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ เป็นองคป์ระกอบดา้นผูส่้งสาร และมีการส่ือสารผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้ไดรั้บ
การยอมรับ เช่ือถือ และผูป่้วยใหค้วามสนใจ ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้
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จงัหวดัจนัทบุรี ควรใช้กิจกรรมการส่ือสารต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใน
ชีวิตประจาํวนัของผูป่้วย 

4. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี สามารถนาํแนว
ทางการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ไปกาํหนดเป็นแนวทาง 
หรือนโยบาย ในการขบัเคล่ือนวิธีการดูแล รักษา โรคมะเร็งไดอี้กทางเลือกหน่ึง 

5. สถานบริการทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
สามารถนาํแนวทางการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ไปใชไ้ด ้
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การจัดการการส่ือสารเพื่อเสริมพลัง เป็นการศึกษาเก่ียวกับการให้คาํแนะการดูแล
สุขภาพตนเอง ในลกัษณะการสร้างความเขม็แขง็ทางจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ควรมี
ศึกษาการจดัการการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความเขม็แข็งทางร่ายกายของผูป่้วยมะเร็งและผูป่้วยโรค
ร้ายแรงอ่ืนๆ  

2. การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกซ่ึง
เป็นการศึกษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีมีลกัษณะของโรค ระยะของโรค อวยัวะท่ีเกิดโรคท่ี
แตกต่างกนั ควรมีการศึกษาการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ทางประชากร และลกัษณะเฉพาะ เช่น อาย ุเพศ ระยะของโรค และอวยัวะท่ีเกิดโรคท่ีเหมือนกนั 
เพื่อไดแ้นวทางการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีเหมาะสมกบัอายุ เพศ ระยะของโรค และ
อวยัวะท่ีเกิดโรค  

3. จากการศึกษาการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของ
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ พบวา่ นอกจากแพทย ์พยาบาล และสมาชิก
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงเป็นผูส่ื้อสารเพื่อเสริมพลงัท่ีสาํคญัแลว้ 
มีขอ้คน้พบว่าบุคคลในสังคมของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงานของ
ผูป่้วย ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพสูง ควรมี
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก และมะเร็งระยะต่างๆ  
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