
 

 

บทที� 1 

บทนํา 
 
ความเป็นมา 

 สถิติโรคมะเร็งขององค์การอนามยัโลกคาดการณ์ภายในปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 21 ปีขา้งหน้า
จะมีผูป่้วยโรคมะเร็งเพิ-มขึ/นกวา่ร้อยละ 70 เพิ-มขึ/นปีละ 24 ลา้นคน จากรายงานของสํานกันโยบาย
และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561 พบว่าปัจจุบนัคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง         
ปีละ ประมาณ 80,665 คนหรืออัตรา 123.3 คนต่อประชากร 100,000 คน จากสถิตข้อมูลของ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ การรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital - base Cancer 
Registry) ในระหว่างวนัที- 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 แสดงให้เห็นถึงจาํนวนผูป่้วย        
โรคมะเร็งรายใหม่ที-มารับบริการ (All New Cancer Patients) จาํนวน 3,441 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.41 เพิ-มขึ/นจากปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.76 (สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ. 2561 : 22) สถิติขอ้มูล
ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวนผูป่้วยโรคมะเร็ง           
รายใหม่ ที-มารับการรักษา ระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 รวมทั/งหมด 4,642 คน โดยแยกเป็น
รายปี มีจาํนวน 1,386 คน 1557 คนและ 1699 คน ตามลําดับ ซึ- งพบว่าผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่          
มีจ ํานวนเพิ-มขึ/ นทุกปี  เฉลี- ยเพิ-มขึ/ น 156 คนต่อปี ในปี พ.ศ. 2561 ช่วงรายงานระหว่างวนัที-                
1 มกราคม 2561 ถึงวนัที- 31 ธันวาคม 2561 มีผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่เขา้รับการรักษา 1,589 คน  
โรคมะเร็งที-พบมาก 5 อนัดบัแรกในเพศหญิง คือ มะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งตบั และปอด ส่วนในเพศชายคือ มะเร็งตบั มะเร็งปอด มะเร็งลาํไส้ใหญ่ มะเร็งหลอดอาหาร
และมะเร็งต่อมลูกหมาก ตามลําดับ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จนัทบุรี. ออนไลน์. 2561)  
 ผูป่้วยโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที-มารับการรักษาจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวดั
จนัทบุรี พบว่า ถ้ามาพบแพทย์ตั/ งแต่ระยะแรก จะมีอัตราการรอดชีวิตที-มากกว่ามาพบแพทย ์                  
เมื-อเป็นมากแล้ว ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัเรื- องโรคมะเร็งเตา้นม (ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์. 2551 : 203S) 
โรคมะเร็งเตา้นมที-มารับการรักษาตั/งแต่ระยะตน้หมายถึงระยะที-หนึ- งและสอง มีอตัราการรอดชีวิต 
ที-ระยะ 3 ปี เท่ากับร้อยละ 92  และ 91 ตามลําดับ ซึ- งดีกว่าเมื-อเข้ารับการรักษาในระยะที- 3 หรือ 4                   
ซึ- งมีอตัราการรอดชีวติที-ระยะ 3 ปี เพียงร้อยละ 37 และ 17 ตามลาํดบั 
 อยา่งไรก็ดี มีผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกบางส่วนใช้การรักษาแพทยท์างเลือก เช่น รักษา
ดว้ยยาสมุนไพรอยา่งเดียวไม่รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั ซึ- งบางครั/ งทาํให้ขาดโอกาสของการหาย
ของโรคมะเร็ง และโรคมะเร็งกลบัมาใหม่หรือมีอาการกาํเริบมากขึ/น (พชัรี บิดา. 2549 : 87) 
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 ในปัจจุบันผูป่้วยโรคมะเร็งยงัขาดความรู้เกี-ยวกับโรคมะเร็งและมีความเข้าใจผิดว่า               
โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที-ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ปัจจุบนัการแพทยมี์ความเจริญกา้วหน้า 
ในการรักษาโรคมะเร็ง แพทยส์ามารถรู้สาเหตุการเกิดโรค ธรรมชาติการดาํเนินของโรค สาเหตุ                        
ส่งเสริมการเกิดโรคมะเร็ง และรวมถึงบุคคลประเภทใดที-มีความเสี-ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง แพทย์
สามารถวินิจฉัยการเกิดโรคมะเร็งในระยะเริ-มแรกได้ ซึ- งความก้าวหน้าทางการแพทย์ นําไปสู่         
การรักษาโรคมะเร็งให้ไดผ้ลดีที-สุด ในมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเตา้นม มะเร็งลาํไส้ และมะเร็ง
ปากมดลูก จดัอยูใ่นจาํพวกโรคมะเร็งที-สามารถรักษาให้หายขาดได ้กรณีเช่นนี/การสื-อสาร ใหผู้ป่้วย
เขา้ใจในโรคที-เป็นอยูเ่ป็นสิ-งสําคญัเพื-อมิให้ผูป่้วยเสียโอกาสในการรักษาที-ดีที-สุดไป ดงันั/นการสื-อสาร
จึงเป็นกิจกรรมที-ขาดเสียไม่ได้ในกระบวนการรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง (ชัชฎา บุญญศาสตร์พนัธ์ุ. 
2546 : 145) ที-สําคญัการสื-อสาร ยงัเป็นจุดเริ-มตน้ของการนาํพาผูป่้วยโรคมะเร็ง ระยะแรกให้ตดัสินใจ
เลือกการรักษาแผนปัจจุบนัซึ- งเป็นการรักษาที-มีประสิทธิภาพ 
 ผูว้ิจยัจึงสนใจที-จะศึกษาการสื-อสารเพื-อการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั  
ในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดั
จนัทบุรี มีแนวทางการสื-อสารอย่างไรเพื-อให้ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกตดัสินใจเลือกการรักษา
แพทยแ์ผนปัจจุบนัมิให้ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกเสียโอกาสในการรักษาที-ดีที-สุดไป ซึ- งมีความสําคญั
และสามารถรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกใหห้ายขาดไดแ้ละมีชีวติที-ยนืยาวขึ/น 
 
คําถามนําวจัิย 

 1. ขอ้กงัวลใจต่อการตดัสินใจเลือกการรักษาแผนปัจจุบนัของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก 
เป็นอยา่งไร 
 2. ขอ้มูลข่าวสารที-ศูนยค์วามเป็นเลิศทางดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดั
จนัทบุรี ใชใ้นการสื-อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกเป็นอยา่งไร 
 3. แนวทางการสื- อสารที- เหมาะสมในการส่งเสริมการตัดสินใจเลือกการรักษาแพทย ์                 
แผนปัจจุบนักบัผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกแนวทางที-เหมาะสมควรเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื-อวิเคราะห์ขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกที-ปฏิเสธการรักษาดว้ยวิธีการ

แพทยแ์ผนปัจจุบนั 

 2. เพื-อวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารที-ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จงัหวดัจนัทบุรี ใชใ้นการสื-อสารเพื-อคลายขอ้กงัวลใจในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก 
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 3. เพื-อสังเคราะห์แนวทางการสื-อสารที-เหมาะสมในการส่งเสริมการตดัสินใจเลือกการรักษา

แพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาล            

พระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. ไดแ้นวทางการสื-อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกเพื-อส่งเสริมการตดัสินใจเขา้รับ

การรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

 2. การนําแนวทางการสื- อสารกับผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกไปใช้กับสถานบริการ                

ทางการแพทยอื์-น ๆ 

 3. เป็นข้อเสนอแนะในการขับเคลื-อนนโยบายการรักษาโรคมะเร็งระยะแรกของ              

สถานบริการทางการแพทย ์

 4. เติมเตม็องคค์วามรู้ดา้นการสื-อสารสุขภาพ โดยเฉพาะมิติการสื-อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็ง 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจัยครั/ งนี/ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื-อศึกษาการสื- อสารเพื-อการตัดสินใจเลือก              

การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง                 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี และขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก เมื-อตอ้ง         

เขา้รับการรักษา แผนปัจจุบนั กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง จาํนวน 45 คน ไดแ้ก่ ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 

มะเร็งลาํไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งปอดที-เขา้รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัจาํนวน                 

20 คน รับการรักษาแพทย์ทางเลือกจาํนวน 20 คน และบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง              

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี 5 คน ได้แก่ แพทยอ์ายุรกรรมมะเร็ง แพทยศ์ลัยกรรม 

แพทยรั์งสีรักษา เภสัชกรรม และพยาบาลคดักรองผูป่้วยโรคมะเร็ง  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี หมายถึง สถานที-
ที-ใช้รักษาพยาบาล ดา้นการผ่าตดั การให้ยาเคมีบาํบดั การฉายแสงรังสีรักษา และการรักษาอื-น ๆ            
ที-ตั/งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั/งอยู่เลขที- 38 ถนนเลียบเนิน ตาํบลวดัใหม่ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
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 การตัดสินใจเลอืกการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน หมายถึง ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกตดัสินใจ
เขา้รับการรักษาแผนปัจจุบนั ไดแ้ก่ การผ่าตดัเนื/องอก การให้ยาเคมีบาํบดั หรือการฉายแสงรังสี
รักษา  
 ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก หมายถึง บุคคลที-แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะเริ- มต้น           
ที-สามารถรักษาให้หายขาดไดด้ว้ยการผ่าตดั การให้ยาเคมีบาํบดั หรือการฉายแสงรังสีรักษา ไดแ้ก่  
ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม ผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร และผูป่้วยมะเร็งปอด 
 ข้อกังวลใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก หมายถึง ความวิตกกงัวลเกี-ยวกบัผลขา้งเคียง
ของยาเคมีบําบัด ผลการผ่าตัด ผลของการฉายแสง ด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที- เกิดขึ/ น                 
เรื-องความเป็นส่วนตวัไม่ตอ้งการให้ผูอื้-นรู้ว่าเป็นมะเร็ง กลวัไม่มีคนดูแลเนื-องจากเป็นโรคเรื/ อรัง 
กลวัคนรังเกียจ สูญเสียภาพลกัษณ์ กลวัเสียชีวติ ความกงัวลใจดงักล่าวนี/ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก                
การรักษาแผนปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 




