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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั- งนี- มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) วิเคราะห์ขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก            
ที�ปฏิเสธการรักษาดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 2) วิเคราะห์ขอ้ความข่าวสารที�ศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ที�ใชใ้นการสื�อสารเพื�อคลายขอ้กงัวลใจในผูป่้วย
โรคมะเร็งระยะแรก และ 3) เพื�อสังเคราะห์แนวทางการสื� อสารที� เหมาะสมในการส่งเสริม                        
การตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualiative 
Research) ด้วยวิธีการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล และบุคลากร               
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจันทบุรี และการสังเกตการณ์                
แบบไม่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องตรวจผูป่้วยนอก ชั-น 2 ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้อกังวลของผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกที�ปฏิเสธ การรักษา                  
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมี 9 ขอ้กงัวลใจ ดงันี-  (1) ความวิตกกงัวลเกี�ยวกบัผลขา้งเคียงจากการไดรั้บ 
ยาเคมีบําบัด/การฉายแสงรังสีรักษา (2) ความวิตกกังวลใจ เรื� องค่าใช้จ่ายที� เพิ�มขึ- นขณะเข้ารับ                
การรักษาตัว (3) การมีประสบการณ์ที� ไม่ ดีจากการได้รับยาเคมีบําบัด (4) ความวิตกกังวล                      
ดา้นความไม่พร้อมของร่างกาย (5) ความวิตกกงัวลดา้นความไม่พร้อมของครอบครัว (6) ความวิตกกงัวล
ด้านความไม่พร้อมของจิตใจ (7) การมีความเชื�อทางสุขภาพที�ไม่เหมาะสมโดยเชื�อว่าโรคมะเร็ง 
รักษาไม่หาย (8) การมีความเชื�อว่าการรักษาแพทยท์างเลือกจะรักษาโรคมะเร็งได ้และ (9) การเขา้ถึง 
ยาสมุนไพรได้ไม่ยาก โดยสามารถจําแนกสาเหตุของความวิตกกังวล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ                      



 

 

(1) ด้านองค์ความรู้ (2) ด้านค่าใช้จ่าย (3) ด้านอาํนาจในการตดัสินใจ และ (4) ด้านความพร้อม          
ทางร่างกายและจิตใจของผูป่้วย 2) ขอ้ความข่าวสารที�ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาล      
พระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรีใช้ในการสื�อสาร เพื�อคลายขอ้กงัวลใจในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก   
พบว่า มีความหลากหลายของแพทยผ์ูป้ฏิบติังานที�ยงัไม่ปฏิบติัในแนวทางเดียวกัน 3) แนวทาง          
การสื�อสารที�เหมาะสมในการส่งเสริมการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทย์แผนปัจจุบนัในผูป่้วย        
โรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี          
ควรมีการผลิตสื�อวิดีทศัน์เพื�อใช้ในการสื�อสารให้เป็นแนวทางเดียวกนั โดยมีเนื-อหา สร้างความเขา้ใจ 
สร้างแรงจูงใจเพื�อป้องกนัสิ�งที�กาํลงัคุกคามในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก ลดสาเหตุของความวิตกกงัวล
และคลายความกงัวลใจดงักล่าว เพื�อเพิ�มโอกาสหายจากโรคมะเร็งในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก  
และมีอายยุืนยาวขึ-น รวมถึงการนาํไปใชก้บัสถานบริการทางการแพทยอื์�น ๆ และเป็นขอ้เสนอแนะ
ต่อชุมชนนาํความรู้ที�ไดสื้�อสารผา่นทางอาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น (อสม.) 
 
คําสําคัญ : ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี, การตดัสินใจ

เลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั, ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก และขอ้กงัวลใจของผูป่้วย
โรคมะเร็งระยะแรก 
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Abstract 
 
 The purposes of this study were 1) to analyse concern of Early-Stage Cancer Patients 
which refused to receive modern medicine treatment, 2) to analyse messages from the Prapokklao 
Center of Excellence on Cancer Chanthaburi Province to help patients get relax and 3) to synthesise 
the guideline for Communication for Early-Stage Cancer Patients’ Decision to Choose a Modern 
Medical Treatment. The methodology involves the use of qualitative research via documentary                
research, in-depth interview and non-participative observation, which service on the second floor of 
Cancer Centre of Excellence Building, Prapokkalo Hospital. 
 The results of this study found that 1) there are 9 concerns of Early-Stage Cancer                 
Patients which refused to receive modern medicine treatment which are (1) worry about side               
effect of chemotherapy and radiotherapy, (2) cost of the treatment, (3) bad experiences from 
chemotherapy treatment, (4) unfit body, (5) family concern, (6) mental instability, (7) believe that 
cancer is incurable, 8) believe that alternative medicine can cure cancer, and (9) easy to access to 
herbal medicine. The study found that there are 4 major causes of concern are (1) knowledge,             
(2) cost of treatment, (3) decision-making power and (4) physical and mental readiness of patients.               
2) Prapokklao Center of Excellence on Cancer messages to help patients get release from concerns, 
found that there are a variety of doctors and staffs, not practicing in the same direction.                        
3) Communication guidelines for promoting  decision to Choose a Modern Medical Treatment of 
Prapokklao Center of Excellence on Cancer should produce the same  direction videos to reduce  



 

 

the causes of concern, and finally decided to get the Modern Medical Treatment to benefit for 
early-stage cancer patients. Making it more likely to be cured from cancer. Including the introduction 
of communication guidelines to others medical services and recommendations to public health                 
personnels such as village health volunteers. 
 
Keywords: The Prapokklao Center of Excellence on Cancer Chanthaburi Province, Decision to 

Choose a Modern Medical Treatment, Early-Stage Cancer Patients and Concerns of 
Early-Stage Cancer Patients. 

 




