
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการศึกษาเรื�อง การสื�อสารเพื�อการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วย
โรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี               
จะแบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงันี-  
 1. เพื�อวิเคราะห์ความกงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกที�ปฏิเสธการรักษาดว้ยวิธีการ
แพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 2. เพื�อวเิคราะห์ขอ้ความข่าวสารที�ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
จงัหวดัจนัทบุรี ใชใ้นการสื�อสารเพื�อคลายขอ้กงัวลใจในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก 
 3. เพื�อสังเคราะห์แนวทางการสื�อสารที�เหมาะสมในการส่งเสริมการตดัสินใจเลือกการรักษา 
แพทย์แผนปัจจุบันในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาล           
พระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อกงัวลใจที�มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกการรักษาแผนปัจจุบันของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก 
 ขอ้กงัวลใจที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกการรักษาแผนปัจจุบนัของผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก 
พบวา่ 
 1. ขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งในกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งที�ตดัสินใจรับการรักษาแพทย์
ทางเลือก อนัเนื�องมาจาก ผลขา้งเคียงจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดั/ฉายแสง สิทธิการรักษา ประสบการณ์
จากญาติพี�น้องเพื�อนและตวัเองในดา้นที�ไม่ดีต่อยาเคมีบาํบดั การเขา้ถึงยาสมุนไพรและการแพทย์
ทางเลือกอยา่งไม่ยาก ความไม่พร้อมดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และความเชื�อส่วนบุคคล 
  1.1 ผลขา้งเคียงจากการได้รับยาเคมีบาํบดั/ฉายแสง การรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดั และ
การฉายแสงรังสีรักษา ถือเป็นการรักษาเสริมเพิ�มเติมเพื�อให้การรักษาโดยการผา่ตดัมีประสิทธิภาพ
มากขึ- น ซึ� งก็จะส่งผลให้ผู ้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ- น แต่อย่างไรก็ดีพบว่า การรักษาด้วยยาเคมีบัด                    
ก็มีผลเสียหรือผลขา้งเคียงเกิดขึ-นโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การสูญเสียภาพลกัษณ์ เช่น ผมร่วง ซึ� งเป็นผลจาก
การที�ยาเคมีบาํบดัมีผลต่อเซลล์ที�แบ่งตวัเร็ว ๆ ผมก็เป็นอวยัวะหนึ� งที�ได้รับผลขา้งเคียงดงักล่าว           
เมื�อมีผมร่วงแลว้ ก็จะทาํให้ความสวยงามหายเป็น กลายเป็นความกงัวลใจวา่ผมเหล่านั-นจะงอกขึ-น
มาอีกหรือไม่ ดงัจะสะทอ้นไดจ้ากขอ้ความที�กล่าววา่   
   ผูป่้วยท่านที� 20 มะเร็งเต้านมระยะแรก “ให้ยาเคมีบาํบัดแล้วผมร่วง กลัวต้อง               
ตอบคาํถาม เพื�อนร่วมงาน” กลวัผมร่วง หลงัจากใหย้าเคมีบาํบดั (ผูป่้วยท่านที� 20. สัมภาษณ์. 2563)   
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   นอกจากนี-ผลขา้งเคียงยงัมีเรื�องของการคลื�นไส้อาเจียน ซึ� งยาเคมีบาํบดับางตวัจะมี
ผลต่อร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิ�งศูนยอ์าเจียนในสมอง ทาํให้รับประทานอาหารไม่ได ้และบางครั- ง
ทาํใหไ้ม่มีเรี�ยวแรงทาํงานต่อไป ดงัจากการสัมภาษณ์  
   ผูป่้วยท่านที� 3 (เป็นมะเร็งเตา้นม มีประสบการณ์จากตนเอง “ไดรั้บยาเคมีบาํบดั
แลว้มีอาการแพม้าก คลื�นไส้อาเจียนมากจึงหยดุรับยาเคมีบาํบดัเอง ไม่มีแรงทาํงานเลย ประกอบกบั
ผูป่้วยเขา้รับการรักษาที�โรงพยาบาลเอกชน แลว้ไม่มีเงินรักษาต่อไป รักษาแพทยท์างเลือกโดยการ
รับประทานงาดาํป่นหนึ�งปี ช่วยลดปวดไดซึ้� งคิดวา่สามารถจะลดอาการมะเร็งได”้ (ผูป่้วยท่านที� 3. 
สัมภาษณ์. 2563) 
   และผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ� งที�ผู ้ป่วยมะเร็งกลัวมากก็ คือกลัวต้องตายจาก             
ผลขา้งเคียงของยาเคมีบาํบดั ดงัสะทอ้นจากการสัมภาษณ์ของ  
   ญาติผู ้ป่วยท่านที�  1 ผู ้ป่วยมะเร็งลําไส้  อายุ 81 ปี  บุตรชายของผู ้ป่วย ผู ้ป่วย               
เป็นมะเร็งลาํไส้และตอ้งไดรั้บยาเคมีบาํบดั บุตรชายคิดว่าคุณแม่อาจจะเสียชีวิตหากได้รับยาเคมี
บาํบดัจึงปฏิเสธการรักษาดว้ยยาเคมีบาํบดัไปทานยาเมด็สมุนไพรแทน “กลวัร่างกายแม่ไม่พร้อมให้
ยาเคมีเนื�องจากอายุเยอะ กลวัแพย้าเคมีบาํบดั กลวัร่างกายแม่จะทนไม่ได้” (ญาติผูป่้วยท่านที� 1. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผล ข้างเคี ยงจาก ก ารได้ รับ ยาเค มี บําบัด  ก ลัวผม ร่วงสู ญ เสี ยภ าพ ลัก ษ ณ์                              
มีประสบการณ์ตรงจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดัแลว้คลื�นไส้ อาเจียนมาก และกลวัเสียชีวิตจากร่างกาย
ไม่พร้อมเนื�องจากสูงอายุ กลวัร่างกายทนยาเคมีบาํบดัไม่ได ้ส่วนผลขา้งเคียงจากการฉายแสงรังสี
รักษา โดยรังสีที�ใช้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ผูป่้วยจึงมีความกังวลใจว่า ผลของรังสี                
อาจมีผลต่อร่างกายทําให้ผูป่้วยไม่มีแรง และกลัวว่ารังสีจะถูกร่างกายและทาํให้เกิดการไหม ้              
หรือร้อนตามร่างกาย  
  1.2 สิทธิการรักษา การรักษาผู ้ป่วยมะเร็งในปัจจุบัน ผู ้ป่วยมะเร็งที� เป็นคนไทย
สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกสิทธิอันได้แก่ สิทธิ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า                  
บตัรประกันสังคม หรือจากบตัรข้าราชการหรือการออกค่าใช้จ่ายเอง จะพบความกงัวลใจเรื� อง                
สิทธิการรักษาและค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ-นจากการสัมภาษณ์ของ 
   ผูป่้วยท่านที� 3 มะเร็งเตา้นม หยุดรับยาเคมีบาํบดัเอง ประกอบกบั ผูป่้วยเขา้รับ               
การรักษาที�โรงพยาบาลเอกชน แลว้ไม่มีเงินรักษาต่อ ไปรักษาแพทยท์างเลือกโดยการรับประทาน
งาดาํป่นหนึ� งปี “ไม่มีเงินรักษา ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนจนหมดเงิน หมดไปหลายหมื�นบาท         
ครั- งนี- ใชบ้ตัรทอง กลวัวา่จะเบิกไม่ไดแ้ต่ก็ตอ้งมารักษามะเร็งลามไปเรื�อยและเริ�มเจบ็” (ผูป่้วยท่านที� 3. 
สัมภาษณ์. 2563)    
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   ผูป่้วยท่านที� 6 มะเร็งเตา้นมระยะ 4 เวน้การรักษามา 1 ปี อาชีพรับจา้งนวดแผนไทย 
“ใช้สิทธิบตัรทองกลวัไม่มีเงินเลี- ยงครอบครัว ไม่มีเวลาตอ้งทาํมาหากิน กลวัไม่มีค่าใช้จ่ายให้ลูก
เรียนหนังสือ ลูกยงัเล็กกลัวลูกไม่มีอนาคต ไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นห่วงลูกมากกว่าตัวเอง”                         
(ผูป่้วยท่านที� 6. สัมภาษณ์. 2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 9 มะเร็งเตา้นมระยะ 4 “ไม่คิดรักษาอะไร ตวัคนเดียวลูกก็ไม่อยูด่ว้ย 
ไม่มีเงินรักษาตวัไดค้่าสูงอายุเดือนละ700 บาท พอกินใช้ต่อเดือน ไม่พอใช้จ่ายค่ารักษา มาครั- งนี-
เพื�อนขา้งบา้นพามาส่ง ปกติไม่มาเพื�อนเห็นแผลเตา้นมแตกมากขึ-น” (ผูป่้วยท่านที� 9. สัมภาษณ์. 
2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 10 มะเร็งปอดแพร่กระจายไปต่อมนํ- าเหลือง “อาชีพรับจา้งตอนนี-                 
ไม่มีงานทาํจากเป็นมะเร็ง ไม่มีแรงทาํงาน อยูก่บันอ้งสาว ไม่มีเงินใชใ้นการรักษาตวัเอง ครั- งนี-ตอ้ง
ยมืเงินเพื�อนขา้งบา้นมาเพื�อรักษาตวั ยมืมา 5,000 บาทเพื�อรักษาตวั และจะใชเ้พื�อนเมื�อไดเ้งินเยยีวยา
จากรัฐบาล” (ผูป่้วยท่านที� 10. สัมภาษณ์. 2563) 
   ผูป่้วยท่านที�  14 มะเร็งเต้านมระยะ 3 “บวชเป็นแม่ชีอยู่วดัมานาน 7 ปี กังวล                 
ค่าใช้จ่ายถ้าต้องมาให้ยาเคมีบาํบัด ขณะให้ยาตอ้งใช้จ่าย บวชเป็นแม่ชี ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินใช ้              
กลวัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ขณะรักษาตวั ค่าใชจ่้ายขณะให้ยา ตอ้งนอนโรงพยาบาล ค่าโน่น ค่านี� ไม่มีเงิน
เพียงพอ คิดวา่รับได ้เอามะเร็งอยูโ่ดยการนั�งสมาธิ ภาวนา คิดดี ๆ ทาํความดี เซลมะเร็งจะไม่ลุกลาม” 
(ผูป่้วยท่านที� 14. สัมภาษณ์. 2563) 
   ความกงัวลใจเรื� องค่าใช้จ่าย จะไม่มีเงินใช้เนื�องจากต้องหยุดงาน ไม่ได้ทาํงาน
ขณะที�มารักษาตวั รวมถึงค่าใช้จ่าย ที�เพิ�มขึ-นขณะเข้ารับการรักษาตวั ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสาร               
ผูป่้วยสิทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้า จะพบผูป่้วยมกัมีความกงัวลใจว่าจะไม่สามารถใช้สิทธิ           
ดงักล่าวได ้และวิตกกงัวลวา่จะเป็นค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ-นในครัวเรือนและบางครั- งส่งผลถึงจะมีหนี- สิน
ที�เพิ�มมากขึ-น 
  1.3 ประสบการณ์ หมายถึง การเรียนรู้ของบุคคลซึ� งนาํมาซึ� งการเปลี�ยนแปลง โดยการ
เปลี�ยนแปลงนั-นเป็นเหตุทาํให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ที�ก่อให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม สามารถแบ่งออกเป็น ประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์               
ทางออ้ม โดยประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที�บุคคลได้พบหรือสัมผสัด้วยตนเอง และ
ประสบการณ์ทางออ้ม คือ ประสบการณ์ที�บุคคลมิไดพ้บหรือสัมผสัดว้ยตนเองโดยตรง แต่อาจได้
รับประสบการณ์ทางออ้มจากการอบรมสั�งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนงัสือต่าง ๆ และการรับรู้
จากสื� อมวลชนต่าง ๆ ประสบการณ์ในการได้รับยาเคมีบาํบัดส่วนใหญ่มักเป็นประสบการณ์             
ทางอ้อมที�พบจากบุคคลในครอบครัว บิดามารดา ญาติพี�น้องและเพื�อน ๆ ดังเห็นได้จากการ
สัมภาษณ์ของ 
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   บุตรชายของผูป่้วยท่านที� 1 บอกว่า “มีประสบการณ์จากการรับยาเคมีบาํบดัจาก
พ่อและพี�ชายเป็นมะเร็งลาํไส้ทั-ง 2 คน ไดรั้บยาเคมีบาํบดัทั-ง 2 คนและตายทั-ง 2 คน” (บุตรชายของ
ผูป่้วยท่านที� 1. สัมภาษณ์. 2563)    
   ผูป่้วยท่านที� 2 มะเร็งปอด มีประสบการณ์จากมารดาเป็นมะเร็งเตา้นม “แม่เป็น
มะเร็งเตา้นมไดย้าเคมีบาํบดัแลว้หมดแรง ไม่มีแรงทาํอะไรไม่ไดเ้ลย” (ผูป่้วยท่านที� 2. สัมภาษณ์. 
2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 4 มะเร็งเตา้นมระยะแรก มีประสบการณ์จากเพื�อนเป็นมะเร็งเตา้นม   
“เพื�อนรักษาด้วยการให้ยาเคมีบําบัด รักษาหมดเป็นล้านบาทก็ย ังไม่หาย” (ผู ้ป่วยท่านที�  4  
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 8 มะเร็งปอด มีประสบการณ์จากน้องสาวเป็นมะเร็งต่อมนํ- าเหลือง 
“นอ้งสาวเป็นมะเร็งต่อมนํ- าเหลือง ให้ยาเคมีแลว้อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หมดแรง ตายเลย” (ผูป่้วยท่านที� 8. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 10 มะเร็งปอด จากประสบการณ์จากเพื�อนบอก “มีเพื�อนข้างบ้าน               
กินยาหมอแสงแล้วดีขึ- น จึงจะไปรักษาตามเพื�อนบอก แต่อาการก็ยงัไม่ดีขึ- น” (ผูป่้วยท่านที� 10. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 15 มะเร็งมดลูกระยะแรก รักษาแผนปัจจุบนัแต่ใช้แพทยท์างเลือก 
ร่วมด้วย โดยจะรับประทานเลือดจรเข้ในรูปยาเม็ด จากประสบการณ์น้าสาวเป็นมะเร็งมดลูก               
“น้าเป็นมะเร็งมดลูกแบบเดียวกนัเลย และกินเลือดจรเขด้ว้ย ปัจจุบนัหายดีแลว้” (ผูป่้วยท่านที� 15. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ประสบการณ์อีกอย่างหนึ� งเป็นประสบการณ์ที�เกิดขึ-นกับผูป่้วยมะเร็งโดยตรง            
ทาํให้มีความรู้สึกที�ไม่ดีต่อการให้ยาเคมีบาํบัด ส่งผลต่อการตดัสินใจรักษาพยาบาลต่อจนครบ              
ตามกาํหนดการรักษา ดงัเห็นไดจ้าก 
   ผูป่้วยท่านที� 3 มะเร็งเตา้นมมีประสบการณ์จากตนเอง “ได้รับยาเคมีบาํบดัแล้ว     
มีอาการแพม้าก คลื�นไส้อาเจียนมากจึงหยดุรับยาเคมีบาํบดัเอง รักษาไม่ต่อเนื�อง หนัไปทานงาดาํป่น
แทน” (ผูป่้วยท่านที� 3. สัมภาษณ์. 2563)  
   ประสบการณ์ที�เกิดขึ-นกบัผูป่้วยมะเร็งโดยตรงทาํให้มีความรู้สึกที�ไม่ดีต่อการให้
ยาเคมีบาํบดั รวมถึงประสบการณ์ทางออ้มจากญาติพี�น้อง เพื�อนและตวัเองในด้านที�ไม่ดีต่อยา               
เคมีบาํบดั โดยพบวา่ครอบครัวและญาติมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชแ้พทยท์างเลือกใหก้บัผูป่้วย 
  1.4 การเขา้ถึงยาสมุนไพรและการแพทยท์างเลือกอยา่งไม่ยาก ปัจจุบนัการแพทยท์างเลือก
ไดเ้ขา้มาสู่สังคมไทยและมีอตัราการขยายตวัสูงขึ-นเรื�อย ๆ ซึ� งมีทั-งรูปแบบการบาํบดัและการดูแล
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สุขภาพอื�น ๆ มีการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ และการบริโภคผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเสริม 
สมุนไพร รวมถึงพฤติกรรมการรวมกลุ่มทางด้านสุขภาพของประชาชน การรับประทานชีวจิต           
ไม่รับประทานเนื-อสัตวใ์หญ่ การใชน้ั�งสมาธิบาํบดั ภาวนา สวดมนต ์และมีความแพร่หลายของการ
ดูแลรักษาตนเอง การโฆษณา การขายตรงและการโออ้วดเกินจริงในบางกรณีมีการชกัจูงให้มีการ
บริโภคมากขึ- นจนเป็นที�สนใจของประชาชนคนไทยในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างยิ�ง รวมถึง             
การเขา้ถึงบริการ ความสะดวกในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะเวลาคอยรับบริการ 
และค่าใชจ่้ายในการมารับบริการไดไ้ม่ยาก ดงัจากการสัมภาษณ์         
   ผูป่้วยท่านที� 5 มะเร็งมดลูก “สามีเป็นแพทยแ์ผนไทยรักษาผูป่้วยดว้ยยาตม้ ตม้ยา
ให้กินเองที�บา้น มีปัญหาเรื�องทอ้งผกู สามีก็จะตม้ยาหมอ้ให้ทานรักษาทอ้งผกู ใชใ้บและฝักมะขามแขก
ตม้ให้ ทานรักษาท้องผูก รักษาไปตามอาการ ไม่ตอ้งการยาเคมี กลัวแพย้า ร่างกายทนไม่ไหว”                
(ผูป่้วยท่านที� 5. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 6 มะเร็งเตา้นม “รักษาสมุนไพร 1 ปี กินนํ-ามะนาวผสมขิง นาํขิงมาตาํ
ให้ละเอียดใส่นํ- ามะนาว กินเช้า กลางวนั เย็น หาซื- อได้ง่ายตามตลาด สะดวกสบายกว่ามา               
โรงพยาบาล มะนาวก็ปลูกเองหลงับา้น” (ผูป่้วยท่านที� 6. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 7 มะเร็งต่อมนํ- าเหลือง “กินนํ- าผกั ปั�นกินมาทุกวนัหาซื-อมาทาํง่าย               
ซื-อผกัที�ตลาดสด ใกล ้ๆ บา้น ปั�นนํ- าผกั กินเอง เชื�อเพื�อนตามเฟซบุ๊ค กินมานานแลว้อาการมะเร็ง               
ก็ไม่ลุกลาม อยูไ่ดเ้ป็นปี ๆ ไม่เจบ็ ไม่ปวด” (ผูป่้วยท่านที� 7. สัมภาษณ์. 2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 9 มะเร็งเตา้นม ระยะที� 4 “ซื-อยาผงวิเศษแปะแผลที�เตา้นมเอง เคยใช้
ทาแผลตั-งแต่เด็ก ๆ ซื-อใช้เองเป็นแผลก็ทายาไป หาซื-อง่าย ซื-อที�ร้านขายยาขา้งบา้น ราคาไม่แพง
ซองนึงไม่กี�บาท แปะมานานแลว้ จะแปะยาผงวิเศษหลงัจากอาบนํ- าเสร็จ แปะทุกวนัแผลก็แห้งดี” 
(ผูป่้วยท่านที� 9. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 10 มะเร็งปอด น้องสาวผูป่้วยบอกว่า “จะเดินทางไปซื-อยาหมอแสง
รักษามะเร็งปอด ไปพร้อมกบัเพื�อนขา้งบา้น ไปกนัหลาย ๆ คนช่วยกนัออกค่าใช้จ่าย มีเพื�อนขา้ง
บา้นรักษาหายก็เลยจะไปลองดูบา้ง” (ผูป่้วยท่านที� 10. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 11 มะเร็งผิวหนัง “ใช้ยาสีม่วงป้ายลิ-นเด็กทาแผลแตกทาที�ผิวหนัง             
ที�เป็นแผล ทามานานแลว้ ทาเป็นปี ๆ ไม่มีเวลามาหาหมอโรงพยาบาลพระปกเกลา้ บา้นอยูห่นองคลา้ 
ไกลไม่มีคนทาํสวน ไม่เจ็บปวดอะไร มีแต่แสบ ๆ คนั ๆ แผลที�ผิวหนังเวลาเหงื�อออก ซื-อไดต้าม
ร้านขายยาแถวบ้าน ทาแล้วแผลแห้งดีไม่แสบ ลดอาการคนัได้ ทาแก้เชื- อรา” (ผูป่้วยท่านที� 11. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 13 มะเร็งลาํไส้ ระยะที� 2 ปฏิเสธการผ่าตดั มา 1 ปี ผูป่้วยหญิง อาย ุ              
72 ปี “เป็นมะเร็งระยะแรกไปรักษาหมอแสง ใหลู้กสาวไปส่ง อยูใ่กลบ้า้นไปไม่ไกล รักษาหมอแสง
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มานาน 1 ปี วนันี- มาโรงพยาบาลด้วยถ่ายไม่ออก คิดว่าไปรักษาสมุนไพรหมอแสง คิดว่าเอาอยู่”               
(ผูป่้วยท่านที� 13. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผู ้ป่วยท่านที�  14 มะเร็งเต้านมระยะแรก เป็นแม่ชี “ใช้การสวดมนต์ ภาวนา               
นั�งสมาธิคิดว่าเอาอยู่ ทาํจิตใจให้สงบรักษาศีล ไม่คิดร้ายทาํร้ายใคร ร่างกายจะไดไ้ม่เครียดรักษา
มะเร็งได ้มะเร็งเกิดจากความเครียด ทานชีวจิตร่วมดว้ย และไดไ้ปรักษากบัหมอเขียว หมอบุญช่วย
ที�จงัหวดัอยธุยามาแลว้” (ผูป่้วยท่านที� 14. สัมภาษณ์. 2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 15 มะเร็งมดลูกระยะแรก รักษาแผนปัจจุบนัแต่ใช้แพทยท์างเลือก             
ร่วมด้วย “โดยจะกินเลือดจระเขใ้นรูปยาเม็ด หาซื-อได้ทาง Online มีโฆษณาขายเยอะแยะ น้าเป็น
มะเร็งแบบเดียวกนักินเลือดจระเขแ้ลว้หาย” (ผูป่้วยท่านที� 15. สัมภาษณ์. 2563)  
   การเขา้ถึงยาสมุนไพรและการแพทยท์างเลือกอย่างไม่ยาก การใช้พืชสมุนไพร            
ในการบําบัดโรค ซึ� งพืชเกือบทุกชนิดมีฤทธิU ทางการรักษามากบ้างน้อยบ้าง จึงเลือกพืชตาม
สรรพคุณมาใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาอาการของโรคต่าง ๆ เช่น ทอ้งผกูก็ตม้ฝักและใบมะขาม
แขก ซึ� งมีสรรพคุณเป็นยาระบายรับประทานแทนยาแผนปัจจุบนั หรืออื�น ๆ แต่ถา้เป็นโรคมะเร็ง           
ก็เดินทางไปหาหมอสมุนไพร เช่น หมอแสง สมุนไพรส่วนมากมีฤทธิU อ่อนไม่ค่อยเป็นพิษหรือ               
มีอาการขา้งเคียงมากเหมือนยาแผนปัจจุบนั สมุนไพรมีราคาถูกกวา่ยาแผนปัจจุบนัมาก หาง่าย ใกลบ้า้น 
ไม่ตอ้งซื-อ เพราะสมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยูต่ามครัวเรือน หรือการไปซื-อยามาทาเอง
ตามพื-นความรู้เดิมที�เคยใชม้าตั-งแต่เด็ก หาซื-อง่าย ราคาไม่แพงในการบาํบดัรักษาโรค  
  1.5 ความไม่พร้อมดา้นร่างกาย ความไม่พร้อมดา้นร่างกายก็เป็นเหตุผลสําคญัที�ผูป่้วย
อาจจะปฏิเสธไม่เลือกรับการรักษาแผนปัจจุบนั และหาทางออกโดยการใช้การรักษาด้วยวิธีอื�น              
ที�ร่างกายจะไม่ทรุดลง โดยพบว่าความไม่พร้อมด้านร่างกายจะเกิดจากสามประการใหญ่ ๆ คือ 
ความไม่พร้อมเนื�องจากร่างกายมีอายมุากและเสื�อมถอยลง หรือความไม่พร้อมที�เกิดจากผลของการ
รักษาโรคมะเร็งที�ไดรั้บมาก่อนหนา้นี-   หรือเป็นความไม่พร้อมดา้นร่างกายจากตวัโรคมะเร็งที�ทาํให้
ร่างกายทรุดลงอยา่งต่อเนื�องตามระยะของโรค ความไม่พร้อมเนื�องจากร่างกายเสื�อมถอยลง สะทอ้น
ได้จากคาํพูดของบุตรชายผูป่้วยท่านที� 1 มะเร็งลาํไส้ ผูป่้วยอายุ 81 ปี “กลัวร่างกายแม่ไม่พร้อม                 
ให้ยาเคมีเนื�องจากอายุเยอะ กลวัแพย้าเคมีบาํบดั กลวัร่างกายแม่จะทนไม่ได”้ (บุตรชายผูป่้วยท่านที� 1. 
สัมภาษณ์. 2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 4 อายุ 75 ปี “บอกว่าอายุเยอะ กลวัแพย้าเคมี ไม่รู้วา่ยาเคมีเป็นอย่างไร 
กลวัยาเคมี” (ผูป่้วยท่านที� 4. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที�  8 อายุ 61 ปี มะเร็งปอด “คิดว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ อายุเยอะแล้ว   
ครอบครัวก็ไม่ห่วงอะไร ลูก ๆโตกนัหมดแลว้ ร่างกายไม่พร้อม ยงัไงก็ไม่เอายาเคมี” (ผูป่้วยท่านที� 8. 
สัมภาษณ์. 2563) 
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   ความไม่พร้อมดา้นร่างกาย อนัเกิดจากผลของการรักษาโรคมะเร็งที�ไดรั้บมาก่อน
หนา้นี-  สะทอ้นไดจ้ากคาํพดูของ 
   ผูป่้วยท่านที� 3 อายุ 51 ปี ไดรั้บยาเคมีมาแลว้ 2 ครั- ง “ร่างกายทนไม่ไหว คลื�นไส้ 
อาเจียนมากไม่มีแรงทาํงาน อาเจียนจนเพลียไม่มีแรง” (ผูป่้วยท่านที� 3. สัมภาษณ์. 2563)  
   และเป็นความไม่พร้อมด้านร่างกายจากตัวโรคมะเร็งที�ท ําให้ร่างกายทรุดลง            
อยา่งต่อเนื�องตามระยะของโรค 
   ผูป่้วยท่านที� 2 อายุ 52 ปี มะเร็งปอด “กลวัหมดแรง กลวัให้ยาเคมีแล้วไม่มีแรง  
ร่างกายทนไม่ไหว ตอนนี- ร่างกายผอม นํ- าหนกัลด กินอะไรไม่ไดเ้ลย” (ผูป่้วยท่านที� 2. สัมภาษณ์. 
2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 5 อายุ 50 ปี “หลงัจากผ่าตดัแล้ว ร่างกายยงัไม่แข็งแรง กลวัยาเคมี

บาํบดั กลวัผลขา้งเคียง กลวัร่างกายรับไม่ไหว” (ผูป่้วยท่านที� 5. สัมภาษณ์. 2563) 

   ผูป่้วยท่านที� 14 อายุ 54 ปี มะเร็งเตา้นม เป็นแม่ชี “กลวัวา่ให้ยาเคมีแลว้ กลวัไม่มี

คนดูแลอยูว่ดั กลวัแพย้า ผอมทานชีวจิต ร่างกายไม่พร้อม” (ผูป่้วยท่านที� 14 สัมภาษณ์. 2563) 

   ความไม่พร้อมด้านร่างกาย ส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีอายุมากและมีภาวะ                

เสื� อมถอยลง ทําให้ผู ้ป่วยและญาติไม่อยากเลือกรับการรักษาแผนปัจจุบันและยงัพบอีกว่า                      

ความไม่พร้อมยงัอาจเกิดได้จากผลของการรักษาโรคมะเร็งที�ได้รับมาก่อนหน้านี-  ท ําให้เกิด                   

ความไม่สบายต่อเนื�องไม่อยากรับการรักษาต่อและทา้ยสุดเป็นความไม่พร้อมดา้นร่างกายที�เกิดจาก

ตวัโรคมะเร็งที�ทาํใหร่้างกายทรุดลงอยา่งต่อเนื�องตามระยะของโรค 

  1.6 ความไม่พร้อมดา้นครอบครัว  ครอบครัวผูที้�อยูใ่กลชิ้ดมีความสําคญัเป็นอยา่งมาก

ในการช่วยเหลือดูแลและตดัสินใจเลือกการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ บางครั- งก็มีส่วนช่วย            

ผูป่้วยในการรักษา พยาบาลจนครบกระบวนการรักษา แต่หากผูป่้วยไม่มีครอบครัวหรืออาศัย             

ห่างจากครอบครัว ก็อาจจะทาํให้การรักษาพยาบาลไม่ครบตามแผนการที�วางไว ้และบางครั- งผูป่้วย

ก็มักเลือกการรักษาที� มีผลข้างเคียงน้อยหรือไม่ต้องเสียเวลามาโรงพยาบาล สอดคล้องกับ               

การสัมภาษณ์ผูป่้วย โดยพบวา่  

   ผูป่้วยท่านที� 4 อายุ 75 ปี มะเร็งเตา้นม “บอกว่าอายุเยอะแลว้ คิดวา่ให้ยาก็ไม่หาย  
ขี- เกียจไป ๆ มา ๆ ไม่มีรถมาส่ง ไม่มีครอบครัว ไม่ได้แต่งงาน เกรงใจคนมาส่ง” (ผูป่้วยท่านที� 4. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที�  5 อายุ 50 ปี อาชีพนวดแผนไทย “อาชีพเป็นหมอนวดแผนไทย                  
ไม่มีเวลาตอ้งทาํงานกลวัไม่มีเงินให้ลูกเรียนหนังสือ อยู่กนัสองคนแม่ลูก หยุดการรักษามา 1 ปี 
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ระยะของโรคหมอบอกลุกลามเป็นระยะ 4 ตอนนี- พร้อมแล้วที�จะให้ยาเคมีบําบัด ลูกโตแล้ว                    
ดูแลแม่ได”้ (ผูป่้วยท่านที� 5. สัมภาษณ์. 2563)    
   ผูป่้วยท่านที� 9 อายุ 71 ปี มะเร็งเต้านม “ไม่มีครอบครัว อยู่ตวัคนเดียวอยู่บ้าน               

คนเดียว ไม่มีลูกหลาน เกรงใจคนมาส่ง วนันี- มากบัน้องสะใภ ้น้องชายก็ตายไปแลว้ให้น้องสะใภ ้

มาส่ง เกรงใจเคา้ที�จะมาส่งไดบ้่อย ๆ” (ผูป่้วยท่านที� 9. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 14 อายุ 54 ปี มะเร็งเต้านม “บวชเป็นแม่ชีกลัว ไม่มีคนดูแลไม่มี                  

ครอบครัวอยูว่ดั กลวัวา่ใหย้าเคมีแลว้ไม่มีคนดูแล” (ผูป่้วยท่านที� 14. สัมภาษณ์. 2563) 

   ความไม่พร้อมดา้นครอบครัว ไม่มีครอบครัว อยูต่วัคนเดียวอยูบ่า้นคนเดียว ไม่มี

ลูกหลาน การอยู่ตวัคนเดียวคิดว่าไม่มีคนดูแลยามเจ็บป่วย การต้องพึ� งพาบุคคลอื�นบ่อย ๆ ครั- ง 

ความเกรงใจผูส่้งมาโรงพยาบาล บางครั- งก็เป็นเหตุผลอนัหนึ�งที�เป็นส่วนทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งตดัสินใจ

เลือกการรักษาแบบที�ง่าย ๆ ไม่เสียเวลาตอ้งเดินทางมาพบแพทยต์ามนดับ่อย ๆ  

  1.7 ความเชื�อส่วนบุคคล ความเชื�อส่วนบุคคล เป็นเรื� องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึก           

นึกคิด และความโนม้เอียงของบุคคล ที�มีต่อข่าวสาร ซึ� งเป็นไปไดท้ั-งเชิงบวกและเชิงลบ ความเชื�อ

ส่วนบุคคลส่งผลให้เกิด ความคิดที�มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกโดยแสดงผ่านทางพฤติกรรม               

ซึ� งไดจ้ากการสัมภาษณ์ของ 

   ผูป่้วยท่านที� 5 ไดก้ล่าววา่ “การรักษาดว้ยยาสมุนไพร เป็นวิธีทางธรรมชาติที�ไม่มี

อนัตราย มีผลขา้งเคียงหรืออาการแทรกซ้อนนอ้ยกวา่แพทยแ์ผนปัจจุบนั มีทางเลือกหลายทาง เช่น 

อาหาร สมาธิบาํบดั ยาสมุนไพร ซึ� งสามีผูป่้วยเป็นหมอแผนไทยตม้ยาให้ทาน” สามีผูป่้วยไดก้ล่าว

เสริมขึ- นว่า “ผมเชื�อว่ามะเร็งรักษาไม่หาย ผมเป็นหมอแผนไทย เห็นมาเยอะ มะเร็งรักษายงัไง             

ก็ไม่หาย ผมตม้ยาให้เมียผมกินตามอาการ สองสามวนัมานี�มีทอ้งผูก ไม่ถ่ายผมก็ตม้ยาให้กินเอง          

ก็รักษาไปตามอาการ ผมเป็นหมอ ผมรู้ดี ไม่อยากให้เคา้เจบ็ปวด ทรมานจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดั” 

(ผูป่้วยท่านที� 5. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 7  “เชื�อเพื�อนทาง Facebook มีความเชื�อว่านํ- าผกัปั�น รักษามะเร็งได ้

กินนํ- าผกัปั�นมาไดป้ระมาณ 1 ปี คราวนี-มะเร็งลุกลามไม่น่าเชื�อเพื�อนเลย” (ผูป่้วยท่านที� 7. สัมภาษณ์. 

2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 9 เชื�อตวัเองว่า “ยาผงวิเศษ ใช้รักษาแผลแตกที�เตา้นมได ้แปะยาทุก

วนัหลงัอาบนํ- า แผลก็แห้งดี แปะมานานแลว้ วนันี-มาโรงพยาบาลแผลแตกลุกลามมากขึ-น จึงมาพบ

หมอศลัยกรรมโดยเพื�อนขา้งบา้นพามาส่ง” (ผูป่้วยท่านที� 9. สัมภาษณ์. 2563)  
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   ผูป่้วยท่านที� 10 เชื�อเพื�อนข้างบ้าน “ยาหมอแสงรักษามะเร็งได้ เพื�อนข้างบ้าน               

รับประทานยาหมอแสงแลว้ดีขึ-น จึงจะไปกินยาหมอแสงตามเพื�อน เห็นเพื�อนรักษาหายหลายคน” 

(ผูป่้วยท่านที� 10. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 14 เป็นแม่ชี มีความเชื�อว่า “การสวดมนต์นั�งสมาธิภาวนาจะรักษา

มะเร็งได ้เอามะเร็งอยู ่รวมทั-งทานชีวจิตร่วมดว้ย” (ผูป่้วยท่านที� 14. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผู ้ป่วยท่านที�  15 มีความเชื�อโฆษณา “กินเลือดจระเข้ ร่วมกับการรักษาแผน

ปัจจุบนั แล้วอาการมะเร็งจะหายได ้หาซื-อไดต้ามโฆษณา Online และน้าเป็นมะเร็งแบบเดียวกนั 

กินเลือดจรเขแ้ลว้หาย” (ผูป่้วยท่านที� 15. สัมภาษณ์. 2563) 

   ความเชื�อส่วนบุคคลในผูป่้วยมะเร็งที�รับการรักษาแพทยท์างเลือก เป็นความเชื�อ

ดา้นสุขภาพ ที�ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมดา้นสุขภาพ โดยที�บุคคลจะกระทาํ

หรือเข้าใกล้กับสิ� งที�ตนพอใจ และคิดว่าสิ� งนั- นก่อให้ เกิดผลดีต่อตน และห่างจากสิ� งที�ตน                       

ไม่ปรารถนา การตดัสินใจของบุคคลในการดูแลสุขภาพอนามยั โดยมีขอ้ตกลงเบื-องตน้วา่การแสดง

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั-น ขึ- นอยู่กับการมองเห็นคุณค่าของสิ� งที�ตนและความเชื�อในผล                  

ที�จะเกิดจากการกระทาํของตน  

 2. ขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งในกลุ่มที�รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

  ขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งในกลุ่มที�รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั ประกอบไปดว้ย 

สิทธิการรักษาพยาบาล ผลขา้งเคียงจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดั/ฉายแสง ผลขา้งเคียงจากการไดรั้บ   

ยาเคมีบาํบดั/ฉายแสง การรักษาสมุนไพรร่วมขณะไดรั้บยาเคมีไดห้รือไม่ ความพร้อมดา้นจิตใจ  

  2.1 สิทธิการรักษาพยาบาล จากการสัมภาษณ์ผูป่้วย ผูป่้วยกลุ่มที�เลือกรับการรักษา

แผนปัจจุบนั จาํนวน 20 ราย จะพบความกงัวลใจเรื�องสิทธิการรักษาพยาบาลเพียง 1 ราย คือ ผูป่้วย

ท่านที� 6 มะเร็งเต้านมระยะแรก ตดัเต้านมไปแล้วมีอาชีพรับจ้าง เราสามารถจะสะท้อนได้จาก              

คาํกล่าวของผูป่้วยวา่ “มีอาชีพรับจา้ง มีความกงัวลเรื�องค่าใชจ่้าย ตอ้งใชเ้งินมากขณะรักษาตวั ตอ้ง             

หยดุงานไม่ไดท้าํงานจะไม่มีเงินใชจ่้ายในครอบครัว” (ผูป่้วยท่านที� 6. สัมภาษณ์. 2563)  

   ดา้นสิทธิการรักษาพยาบาล เรื�องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พบว่า ความกงัวลใจในกลุ่มที�

รักษาแผนปัจจุบันน้อยกว่าผูป่้วยมะเร็งที� เลือกรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก โดยผูป่้วยส่วนใหญ่          

จะทราบว่าสิทธิการรักษาตามบตัรประกนัสุขภาพถว้นหน้าจะครอบคลุมการรักษาเป็นส่วนใหญ่ 

และมีการเตรียมพร้อมที�จะเขา้รับการรักษาแผนปัจจุบนั เรื�องค่าใชจ่้ายขณะรับการรักษาตวั ค่าเดินทาง 

ผูป่้วยจึงมีความกังวลใจในเรื� องค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากลุ่มผูป่้วยที� เลือกรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก               

อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
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  2.2 ผลข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบาํบัด/ฉายแสง ผลข้างเคียงของยาเคมีบาํบัด 
(Chemotherapy) หรือผูป่้วยเรียกสั- น ๆ วา่ ยาคีโม แมว้า่การรักษาโรคมะเร็งโดยการใชย้าเคมีบาํบดั
เขา้ไปทาํลายเซลล ์ชะลอ หรือหยดุเซลลม์ะเร็ง ทาํใหเ้นื-องอกเล็กลง และอาการที�เกิดจากกอ้นมะเร็ง
ไปกดทับลดลง ส่งผลให้ผู ้ป่วยมีอาการดีขึ- น แต่ก็พบว่ายาเคมีบําบัด อาจมีผลต่อเซลล์ปกติ                
ในร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิ�งส่วนที�เจริญเติบโตเร็ว เช่น ผม เยื�อบุช่องปาก เม็ดเลือดขาว ทาํให้อาจมี
ความไม่สบายจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดัได ้เช่น ผมร่วง เจบ็ปาก ทอ้งเสีย เม็ดเลือดขาวตํ�า หรือมีไข้
จากภาวะเม็ดเลือดขาวตํ�า เป็นตน้ ผลขา้งเคียงจากการให้ยาเคมี อาจจะมีความแตกต่างกนัออกไป   
ในแต่ละบุคคล ส่วนมากมกัไม่ก่อให้เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ อาการทั�วไปที�พบไดบ้่อย เช่น 
เหนื�อยง่าย คลื�นไส้อาเจียน ผมร่วง เกิดการติดเชื-อเนื�องจากยาเคมีทาํใหร่้างกายอ่อนแอลง และภาวะ
เยื�อบุทางเดินอาหารอกัเสบ เกิดแผลในปาก รับประทานอาหารไดล้าํบาก มีอาการปวดตามร่างกาย 
ดงัพบไดจ้ากการสัมภาษณ์ ดงันี-  
   ผูป่้วยท่านที� 1 มะเร็งลาํไส้ระยะที� 3 ตดัลาํไส้ไปแลว้แพทยศ์ลัยกรรมบอกผลชิ-นเนื-อ
เป็นมะเร็ง อยู่ในระยะที�  3 ว ันนี- มาพบแพทย์อายุรกรรมมะเร็ง เพื� อให้ยาเคมีบําบัด ผู ้ป่วย                   
มีความกงัวลใจเรื� องยาเคมี “ขอให้หมออธิบายให้ชัดเจนว่าให้ทั-งหมดกี�ครั- ง เภสัชกรช่วยอธิบาย
เรื� องยา พยาบาลอธิบายการปฏิบัติตัวขณะได้รับยาเคมี เนื� องจากไม่เคยรู้เรื� องยาเคมีมาเลย”                  
(ผูป่้วยท่านที� 1. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 2 มะเร็งเยื�อบุมดลูกระยะแรกตดัมดลูกไปแลว้ วนันี- แพทยอ์ายรุกรรม
มะเร็งนัดมาให้ยาเคมีบาํบดั ให้ทั-งหมด 6 ครั- ง มีอาชีพทาํสวน วิตกกงัวลเรื�องยาเคมีบาํบดั “กลวั
หลงัให้ยาเคมี แลว้กินไม่ได ้ไม่มีแรงทาํสวน แต่ก็ตอ้งใหเ้พื�อจะไดห้าย” (ผูป่้วยท่านที� 2. สัมภาษณ์. 
2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 4 มะเร็งลาํไส้ลามไปตบั ผ่าตดัตดัลาํไส้ไปแล้ว ขา้ราชการบาํนาญ 
กลัวการให้ยาเคมีบาํบดั  “กลัวร่างกายรับยาเคมีไม่ได้ อายุเยอะแล้ว กลัวการให้ยาเคมี คิดมาก            
นอนไม่หลบั ตั-งแต่ก่อนรู้ผลชิ-นเนื-อนอนไม่หลบัเลย” (ผูป่้วยท่านที� 4. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 6 มะเร็งเตา้นมระยะแรกตดัเตา้นมไปแลว้ วนันี-มาพบแพทยเ์พื�อใหย้า
เคมีบาํบดั “กลวัยาเคมี ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน อยากรู้เรื�องยา ผลของยา ไม่มีญาติเป็นมะเร็ง กลวัไม่หาย 
กลวัค่าใชจ่้าย กงัวลทานอาหารอะไรไดบ้า้ง ไม่ใหท้านอะไร” (ผูป่้วยท่านที� 6. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 7 มะเร็งเตา้นมระยะแรก อาชีพรับจา้ง กงัวลเรื�องยาเคมีบาํบดั ไม่มี
ความรู้เรื�องยาเคมีบาํบดัเลย ดงัคาํที�กล่าววา่ “ไม่ทราบวา่ยาเคมีเป็นแบบไหนตอ้งอบตวัหรือไม่ตอ้ง
เขา้หอ้งอบตวัมัcย ร้อนหรือเปล่า” (ผูป่้วยท่านที� 7. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 8 มะเร็งลาํไส้เปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง เป็นอาสาสมคัรประจาํ               
หมู่บา้น พร้อมที�จะรักษาแผนปัจจุบนัดว้ยการใหย้าเคมีบาํบดั ผูป่้วยตอ้งนอนโรงพยาบาลขณะใหย้า
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เคมีบาํบดั เพราะไดรั้บยาเคมีสูตรที�ตอ้งนอนโรงพยาบาล 2 วนั ผูป่้วยมีความกงัวลเรื�องผลขา้งเคียง
ของยาจะไดป้ฏิบติัตวัไดถู้กตอ้งเมื�อกลบัไปอยูบ่า้น ขณะอยู่โรงพยาบาลไม่กงัวลเพราะมีพยาบาล     
ดูแล “อยากทราบผลขา้งเคียงของยาเคมี และการปฏิบติัตวัเมื�อกลับไปอยู่บา้น” (ผูป่้วยท่านที� 8. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 9 มะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 อาย ุ80 ปี ตดัลาํไส้แลว้ ตวัผูป่้วยเองและบุตร

สาว กงัวลเกี�ยวกบัผลขา้งเคียงของยาเคมี แต่ก็มั�นใจในการรักษาแผนปัจจุบนัถึงแมน้อายุของผูป่้วย

จะมากแล้ว “อยากทราบผลข้างเคียงของยา ไม่ทราบว่าให้ยาเคมีเป็นอย่างไร” (ผูป่้วยท่านที� 9. 

สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 13 มะเร็งเตา้นมระยะสอง ตดัเตา้นมแลว้ วนันี-นดัฟังผลชิ-นเนื-อพบวา่

เป็นมะเร็งตอ้งให้ยาเคมีบาํบดั จึงให้มาพบแพทยอ์ายุรกรรมมะเร็ง เมื�อทราบว่าตอ้งให้ยาเคมีรู้สึก

กังวลใจ “ไม่ทราบว่า ยาเคมีเป็นอย่างไรต้องให้แบบไหนไม่รู้เลย หมอไม่ได้บอกอะไรเลย”                    

(ผูป่้วยท่านที� 13. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 14 มะเร็งเตา้นม มะเร็งเตา้นมระยะสาม ยงัไม่ไดต้ดัเตา้นม กงัวลเรื�อง

ขั-นตอนการรักษา ไดรั้บยาเคมีบาํบดักี�ครั- ง แลว้ตอ้งฉายแสงต่อหรือไม่ “อยากทราบขอ้มูลการให ้          

ยาเคมี ว่าให้ทั- งหมดกี�ครั- ง ห่างกันเท่าไร ต้องฉายแสงต่อหรือไม่ อยากทราบข้อมูลเพื�อจะได ้            

เตรียมตวัถูก” (ผูป่้วยท่านที� 14. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 15 มะเร็งลาํไส้ ระยะสองตดัลาํไส้แลว้ แพทยศ์ลัยกรรมจากจงัหวดั

สระแกว้ส่งตวัเพื�อให้มารับยาเคมี กงัวลกลวัไม่หาย กลวัการไดรั้บยาเคมีบาํบดั วนันี-มากบับุตรชาย 

หน้าตาวิตกกงัวล ครุ่นคิด กงัวลกลวัไม่หาย กลวัการไดรั้บยาเคมีบาํบดั “กลวัไม่หาย กลวัลูกเรียน

หนังสือไม่จบลูกยงัเรียนหนังสืออยู่ ไม่ทราบว่าวิธีการให้ยาเคมีเป็นอย่างไร หมอไม่ได้อธิบาย 

อยากใหห้มอบอกรายละเอียดการรักษา มากกวา่นี- ” (ผูป่้วยท่านที� 15. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 16 มะเร็งตบัระยะที�สอง ผอมซีด ไม่ค่อยมีแรง มากบับุตรสาวหนา้ตา

วิตกกงัวล ผูป่้วยมีความเจ็บปวด จุกแน่นทอ้งบริเวณทอ้งดา้นขวา ปวดนอนไม่หลบั รับประทาน

อาหารไม่ได ้กงัวลเรื�องยาเคมีบาํบดั วา่จะช่วยลดความปวดไดห้รือไม่ “กลวัความเจบ็ปวด จุกแน่น

ทอ้งมาก อยากให้หายจากความเจ็บปวด มนัทรมานกิน นอนไม่ได้เลย และไม่ทราบว่าให้ยาเคมีกี�ครั- ง 

ให้อยา่งไร อยากทราบวา่รับประทานอาหาร รับประทานอะไรไดบ้า้ง” (ผูป่้วยท่านที� 16. สัมภาษณ์. 

2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 20 มะเร็งเตา้นมระยะแรก ยงัไม่ไดต้ดัเตา้นม วนันี- แพทยอ์ายุรกรรม
มะเร็งให้นอนโรงพยาบาลเพื�อให้ยาเคมีบําบัด วิตกกังวลผลของยาเคมีบาํบัดเรื� องภาพลักษณ์     
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“กลัวให้ยาเคมีแล้วผมร่วงเนื�องจากยงัทาํงานอยู่ กลัวผมร่วงหล็อมแหล็ม โกนผมเลยดีมัcยและ                
ใส่วกิ” (ผูป่้วยท่านที� 20. สัมภาษณ์. 2563)     
                    ผลข้างเคียงจากยาเคมีบาํบัด รายละเอียดการให้ยาเคมีบาํบัด เป็นข้อกังวลใจ                  
ที�ผูป่้วยมะเร็งรับการรักษาแผนปัจจุบนัที�พบมากที�สุด จะมีทั-งหมด 12 รายจาก 20 ราย จะพบว่า
กงัวลใจเรื�อง ผลขา้งเคียงจากยาเคมีบาํบดั รายละเอียดการให้ยาเคมีบาํบดั ยาเคมีบาํบดัเป็นอยา่งไร 
ให้ทั-งหมดกี�ครั- ง ให้ห่างกนัเท่าไร ผลขา้งเคียงของยาเคมีบาํบดัเป็นอย่างไร จะพบวา่มีผูป่้วยที�ตดัสินใจ
รักษาแผนปัจจุบนัด้วยการรับยาเคมีบาํบดั ที�กงัวลใจเกี�ยวกบัยาเคมีบาํบดัผลขา้งเคียงของยาเคมี
บาํบดัและกงัวลเรื�องการ ฉายแสง กลวัว่าการฉายแสงร้อนหรือไม่ ตอ้งอบตวัหรือเปล่ามีทั-งหมด     
2 ราย 
  2.3 การปฏิบัติตัวขณะได้รับยาเคมีบําบัดและหลังได้รับยาเคมีบําบัด จากการ
สัมภาษณ์ จะพบวติกกงัวลในหวัขอ้ดงักล่าว 3 ราย ไดแ้ก่  
   ผู ้ป่วยท่านที�  6 มะเร็งเต้านม กังวลหลังได้รับยาเคมีแล้วมีข้อห้ามเรื� องการ                      
รับประทานอาหารหรือไม่ “กังวลเรื� องอาหารไม่รู้ว่าอาหารอะไรที�กินได้บ้าง อะไรที�ห้ามกิน
ระหวา่งใหย้า มีอาหารที�แสลงหรือหา้มกินหรือไม่” (ผูป่้วยท่านที� 6. สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 16 มะเร็งตบัรับประทานอาหารไม่ค่อยได ้เนื�องจากมีความเจ็บปวด 
จุกแน่นทอ้ง ทอ้งโต ผอม นํ- าหนกัลด “อยากทราบว่ารับประทานอาหาร รับประทานอะไรไดบ้า้ง 
กินอาหารไม่ได้เลย กินแล้วจุกแน่นท้อง ปวดนอนไม่ได้ ไม่อยากกินอะไร” (ผูป่้วยท่านที�  16. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 20 มะเร็งเต้านมระยะแรก อายุ 45 ปี สภาพผูป่้วยดูแข็งแรง บุคลิก
ลกัษณะเป็นคนทว้ม สุขภาพดี อารมณ์ดี จากการสอบถามจะออกกาํลงักายเป็นประจาํ กงัวลเรื�อง
อาหาร ข้อห้ามอาหาร ข้อห้ามการออกกาํลังกาย “เรื� องอาหารรับประทานอะไรได้บ้าง ต้องงด               
เนื-อสัตวห์รือเปล่า เห็นเคา้ไม่ให้กินอาหารพวกเนื-อสัตว ์ให้กินชีวจิต แล้วเรื�องการออกกาํลงักาย    
ทาํอะไรได้บ้างปกติจะเดินออกกาํลังกายที�ทุ่งนาเชย เนื�องจากเป็นคนออกกาํลงักายเป็นประจาํ               
จะออกกาํลงักายต่อไดห้รือเปล่า” (ผูป่้วยท่านที� 20. สัมภาษณ์. 2563)   
   การปฏิบติัตวัไม่ถูกขณะและหลงัไดรั้บยาเคมีบาํบดั การขาดความรู้การปฏิบติัตวั
ขณะได้รับยาเคมีบาํบดัและหลังได้รับยาเคมีบาํบดัว่าต้องปฏิบติัอย่างไร เป็นข้อกังวลใจสําคญั                  
ที�ผูป่้วยได้รับยาเคมีบาํบดั เช่น รับประทานอาหารอะไรได้บ้าง เนื-อสัตวห์้ามกินหรือไม่ อาหาร          
ที�ห้ามรับประทาน ของแสลงโรค การรับประทานอาหารชีวจิตเพื�อไม่ให้มะเร็งลุกลาม การออก
กาํลงักายไดห้รือไม่ 
  2.4 การรักษาสมุนไพรร่วมขณะได้รับยาเคมีได้หรือไม่เป็นคําถามที�ผู ้ป่วยถาม               

ผูส้ัมภาษณ์ จาํนวน 3 ราย เช่น  
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   ผูป่้วยท่านที� 6 “วนันี- หมอนัดฟังผลชิ-นเนื-อ พบว่าเป็นมะเร็ง ต้องมารับยาเคมี
บาํบดั มั�นใจในการรักษาแผนปัจจุบนัเพราะมีเพื�อนเป็นแลว้หายดีแลว้ และตวัเองคิดรักษาแพทย์
ทางเลือกร่วมดว้ยแต่ไม่รู้จะใชอ้ะไร และขณะใหย้าจะใชส้มุนไพรร่วมกนัไดห้รือไม่คะ” (ผูป่้วยท่านที� 6. 
สัมภาษณ์. 2563)  
   ผูป่้วยท่านที� 14 “มีความมั�นใจในการรักษาแผนปัจจุบันมาก วนันี- หมอนัดมา       
ให้ยาเคมี และไม่รู้ว่าจะตอ้งฉายแสงต่อหรือไม่ แต่ก็จะรักษาสมุนไพรร่วมดว้ยต่อไป อยากหาย”             
(ผูป่้วยท่านที� 14. สัมภาษณ์. 2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 16 “มั�นใจในการรักษาแผนปัจจุบนัรักษาตามหมอสั�ง วนันี- หมอนดั
มาให้ยาเคมี ก็พร้อมที�จะให้ยา แต่ก็สนใจทางเลือกร่วมดว้ย เนื�องจากอยูใ่กลบ้า้นหมอแสงเห็นคนไข้
มะเร็งมารับยาหมอ แสงกันเยอะมาก คิดว่าน่าจะดีถ้าไม่ดีคนไข้คงไม่มาเยอะมากขนาดนี- ”                
(ผูป่้วยท่านที� 16. สัมภาษณ์. 2563)  
   การรักษาสมุนไพรร่วมขณะไดรั้บยาเคมี เป็นความเขา้ใจและเป็นความตอ้งการ
ของผูป่้วยที�มีความหวงัต่อการหายของโรคมะเร็ง โดยคิดไปในทางการรักษาร่วมกนัทั-งสองทาง            
ทั-งแผนปัจจุบนัและแพทยท์างเลือก จะไดห้าย อยากหาย ในบางครั- งมีการใชร่้วมโดยไม่ไดบ้อกกบั
แพทย์ผูรั้กษา ซึ� งจะมีผลต่อการรักษาแผนปัจจุบันการให้ยาเคมีบําบัด จากคําสัมภาษณ์ของ                      
นพ.ธีรยุทธ นมัคณิสรณ์ “ไม่แนะนาํในผูป่้วยมะเร็งระยะแรกในการใช้สมุนไพรร่วม เนื�องจากเรา
ไม่ทราบว่าจะรักษาได้หรือไม่ ไม่ทราบขนาด ชนิดของสมุนไพรและการ ออกฤทธิU ร่วมกับ                    
การรักษา แนะนาํให้หยุดยาสมุนไพรก่อน รักษาแผนปัจจุบนัให้เสร็จสิ-นก่อน” (ธีรยุทธ นมัคณิสรณ์. 
สัมภาษณ์. 2563) 
  2.5 ความพร้อมด้านจิตใจ วิตกกงัวล ความกลวั คือ ความรู้สึกไม่สบายใจที�กระตุน้
โดยการรับรู้ถึงอันตราย ทั- งที� เป็นเรื� องจริงหรือจินตนาการขึ- น เป็นสิ� งที� เกิดขึ- นตามธรรมชาติ          
ใน มนุษยแ์ทบทุกคน เป็นสัญชาติญาณที�ทาํให้มนุษยด์าํรงชีวิตรอดอยูไ่ด ้เพราะเมื�อเกิดความกลวั 
มนุษยจ์ะหลีกเลี�ยงสิ�งที�ทาํให้เกิดความกลวั ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัในการที�จะตดัสินใจในการรักษา
แพทยแ์ผนปัจจุบนั ดงัสะทอ้นจากคาํกล่าว        
   ผูป่้วยท่านที� 1 “วนันี-หมอนดัมาให้ยาเคมี กลวัรู้ผลชิ-นเนื-อวา่เป็นมะเร็ง วนัก่อนรู้
ผลชิ-นเนื-อคิดมาก นอนไม่หลบั ผอม นํ- าหนกัลด คิดมาก กลวัฉายแสง กลวัร้อน กลวัผิวหนงัไหม ้”                
(ผูป่้วยท่านที� 1. สัมภาษณ์. 2563) 
   ผูป่้วยท่านที� 2 “แม่และน้าก็เป็นมะเร็ง เห็นแลว้หลงัไดย้าเคมีอ่อนเพลียไม่มีแรง
ทาํงานไม่ไหว นอนทั-งวนั จึงกลวัหลงัให้ยาเคมีแล้วกลวักินไม่ได้ กลวัไม่มีแรง ทาํสวนไม่ไหว
เหมือนแม่กบันา้” (ผูป่้วยท่านที� 2. สัมภาษณ์. 2563)  
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   ผูป่้วยท่านที� 4 “ไม่กังวลกบัการรักษาแผนปัจจุบนัมั�นใจในการรักษาทางแผน

ปัจจุบัน แต่กลัวว่าร่างกายรับยาเคมีไม่ได้ กลัวการให้ยาเคมี คิดมากนอนไม่หลับเลยหลายวนั              

มาแลว้” (ผูป่้วยท่านที� 4. สัมภาษณ์. 2563) 

   ผูป่้วยท่านที�  6 “มั�นใจในการรักษาแผนปัจจุบัน แต่ก็กลัวไม่หาย กลัวยาเคมี                

ไม่ทราบว่าเป็นแบบไหน ให้แล้วจะเป็นอย่างไร ไม่มีญาติหรือคนรู้จกัเป็นมะเร็ง กลัวยาเคมี”                 

(ผูป่้วยท่านที� 6. สัมภาษณ์. 2563) 

   ผูป่้วยท่านที� 8 “วนันี- มากบัลูกสาวหมอให้นอนโรงพยาบาลเพื�อให้ยาเคมีให้นอน  

2 วนั ให้ยาครั- งแรก เบิกไดมี้บตัรอาสาสาธารณสุข มั�นใจในการรักษา แต่ก็ยงักลวัตาย กลวัไม่หาย 

ลูกยงัเล็กยงัเรียนหนงัสืออยู ่ห่วงลูกกลวัตายไม่มีคนดูแลลูก” (ผูป่้วยท่านที� 8 สัมภาษณ์. 2563) 

   ผูป่้วยท่านที� 15 “วนันี- หมอโรงพยาบาลสระแก้วส่งตวัมาเพื�อมาพบหมอมะเร็ง  

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ วนันี- จะตอ้งให้ยาเคมีหรือปล่าว หรือกลบัไปให้ที�โรงพยาบาลสระแก้ว             

รู้สึกสับสน ทาํอะไรไม่ถูก มากบัลูกชาย กงัวลไปทุกเรื�องให้ยาแลว้จะทาํอะไรไดห้รือปล่าว ที�บา้น

ขายอาหารตามสั�ง กลัวทาํต่อไม่ไหว ภรรยาต้องทําคนเดียว กลัวไม่หาย กลัวลูกเรียนไม่จบ”               

(ผูป่้วยท่านที� 15. สัมภาษณ์. 2563) 

   ผู ้ป่วยท่านที�  16 “หมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับระยะที�สอง มั�นใจในการรักษา                  

แผนปัจจุบนั อยากหายจากความปวด กลวัความปวด กลวัจุกแน่นทอ้งกินอะไรไม่ไดเ้ลยไม่มีแรง 

อยากใหห้ายจากความปวด กลวัไม่หาย ” (ผูป่้วยท่านที� 16. สัมภาษณ์. 2563) 

   ผูป่้วยท่านที� 17 “เป็นมะเร็งลําไส้ผ่าตัดแล้ว เบิกได้ ไม่สนใจแพทย์ทางเลือก                

มั�นใจในหมอแผนปัจจุบัน กลัวไม่หาย อยากหาย เนื�องจากอายุเยอะแล้ว อยากอยู่กับลูกหลาน                

อีกนาน ๆ” (ผูป่้วยท่านที� 17. สัมภาษณ์. 2563)  

   ผูป่้วยท่านที� 18 “เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที�สอง ผา่ตดัแลว้ เบิกได ้เชื�อมั�น

ในการรักษาแผนปัจจุบนั กลวัไม่หาย อยากหาย ผ่าตดัเอาเนื-อร้ายออกแล้วน่าจะหาย อยากหาย”              

(ผูป่้วยท่านที� 18. สัมภาษณ์. 2563) 

   ผูป่้วยท่านที� 20 “ตวัเองเป็นมะเร็งเตา้นมระยะแรก ใช้สิทธิการรักษาจากประกนั

ชีวิต วนันี- หมอให้นอนโรงพยาบาลให้ยาเคมี 2 วนั บอกความรู้สึกไม่ถูกวา่กลวัอะไร กลวัไปหมด 

กลวัไม่หายทาํงานต่อไม่ได ้กลวัไม่มีเหตุผล บอกไม่ถูกวา่กลวัอะไร” (ผูป่้วยท่านที� 20. สัมภาษณ์. 

2563) 

  ความพร้อมดา้นจิตใจ ความวิตกกงัวล ความกลวัต่าง ๆ กลวัรู้ผลชิ-นเนื-อว่าเป็นมะเร็ง  
กลัวฉายแสง กลัวร้อน กลัวผิวหนังไหม้ กลัวว่าร่างกายรับยาเคมีไม่ได้ กลัวการให้ยาเคมี                    
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กลัวไม่หาย อยากหาย เป็นปัจจยัสําคญัในการที�ผูป่้วยโรคมะเร็งจะตดัสินใจในการเลือกรักษา 
แพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป่้วยโรคมะเร็งในดา้นขอ้กงัวลใจที�มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกการรักษาแผนปัจจุบันของผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก ผูว้ิจ ัยสามารถสรุป                          
ขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็งออกมาไดท้ั-งหมด 9 ขอ้กงัวลใจ ดงันี-  
 1. ผลขา้งเคียงจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดั กลวัผมร่วงสูญเสียภาพลกัษณ์ มีประสบการณ์ตรง
จากการได้รับยาเคมีบําบัดแล้วคลื�นไส้ อาเจียนมาก และกลัวเสียชีวิตจากร่างกายไม่พร้อม             
เนื�องจากสูงอายุ กลัวร่างกายทนยาเคมีบาํบัดไม่ได้ ส่วนผลข้างเคียงจากการฉายแสงรังสีรักษา             
โดยรังสีที�ใชไ้ม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ผูป่้วยจึงมีความกงัวลใจวา่ ผลของรังสีอาจมีผลต่อ
ร่างกายทําให้ผู ้ป่วยไม่มีแรง และกลัวว่ารังสีจะถูกร่างกายและทําให้เกิดการไหม้หรือร้อน               
ตามร่างกาย 
 2. ความกงัวลใจเรื�องค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ-นและจะไม่มีเงินใช้เนื�องจากตอ้งหยุดงาน ไม่ได้
ทาํงานขณะที�มารักษาตวั รวมถึงค่าใช้จ่ายขณะเขา้รับการรักษาตวั ค่าเดินทาง ค่ารถโดยสาร ผูป่้วย
สิทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ จะพบผูป่้วยมกัมีความกงัวลใจวา่จะไม่สามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้
และวติกกงัวลวา่จะเป็นค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ-นในครัวเรือนและบางครั- งส่งผลถึงจะมีหนี- สินที�เพิ�มมากขึ-น 
 3. ประสบการณ์ที�เกิดขึ-นกบัผูป่้วยโรคมะเร็งโดยตรงทาํให้มีความรู้สึกที�ไม่ดีต่อการให้
ยาเคมีบําบัด รวมถึงประสบการณ์ทางอ้อมจากญาติพี�น้อง เพื�อนและตัวเองในด้านที�ไม่ดีต่อ                    
ยาเคมีบาํบดั โดยพบว่าครอบครัวและญาติมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใช้แพทยท์างเลือกให้กับ             
ผูป่้วย 
 4. การเข้าถึงยาแผนปัจจุบันต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเข้าถึงยาก ขณะที�การเข้าถึง                  
ยาสมุนไพรและการแพทยท์างเลือกเป็นไปไดอ้ย่างไม่ยาก เช่น ทอ้งผูกก็ตม้ฝักและใบมะขามแขก 
ซึ� งมีสรรพคุณเป็นยาระบายรับประทานแทนยาแผนปัจจุบนั หรืออื�น ๆ แต่ถา้เป็นโรคมะเร็งก็เดิน
ทางไปหาหมอสมุนไพร เช่น หมอแสง สมุนไพรมีราคาถูกกวา่ยาแผนปัจจุบนัมาก หาง่าย ใกลบ้า้น 
ไม่ตอ้งซื-อ เพราะสมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยูต่ามครัวเรือน หรือการไปซื-อยามาทาเอง
ตามพื-นความรู้เดิมที�เคยใชม้าตั-งแต่เด็ก หาซื-อง่าย ราคาไม่แพงในการบาํบดัรักษาโรค 
 5. ความไม่พร้อมดา้นร่างกาย ส่วนใหญ่มีความคิดวา่มีอายุมากแลว้และร่างกายมีภาวะ
เสื�อมถอยลง ทาํให้ผูป่้วยและญาติไม่อยากเลือกรับการรักษาแผนปัจจุบนักลวัร่างกายทนยาเคมีและ
ฉายแสงไม่ไหวและยงัพบอีกวา่ความไม่พร้อมยงัอาจเกิดไดจ้ากผลของการรักษาโรคมะเร็งที�ไดรั้บ
มาก่อนหน้านี-  ทาํให้เกิดความไม่สบายต่อเนื�องไม่อยากรับการรักษาต่อและท้ายสุดเป็นความ                
ไม่พร้อมดา้นร่างกายที�เกิดจากตวัโรคมะเร็งที�ทาํใหร่้างกายทรุดลงอยา่งต่อเนื�องตามระยะของโรค 
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 6. ความไม่พร้อมดา้นครอบครัวไม่มีครอบครัวอยูต่วัคนเดียวอยูบ่า้นคนเดียว ไม่มีลูกหลาน 
การอยู่ตัวค น เดียวคิดว่าไม่ มี ค น ดูแลยาม เจ็บ ป่ วย ก ารต้องพึ� งพ าบุ คค ลอื� น บ่ อย ๆ  ค รั- ง                   
ความเกรงใจผูส่้งมาโรงพยาบาล บางครั- งก็เป็นเหตุผลอนัหนึ� งที�เป็นส่วนทาํให้ผูป่้วยโรคมะเร็ง             
ตดัสินใจเลือกการรักษาแบบที�ง่าย ๆ ไม่เสียเวลาตอ้งเดินทางมาพบแพทยต์ามนดับ่อย ๆ 
 7. ความเชื�อส่วนบุคคลว่าโรคมะเร็งรักษาไม่หาย รักษาด้านสมุนไพร สมาธิบําบัด
สามารถรักษามะเร็งได้ เป็นความเชื�อด้านสุขภาพ ที�ท ําให้ผูป่้วยโรคมะเร็งมีการเปลี�ยนแปลง                 
พฤติกรรมดา้นสุขภาพ โดยที�บุคคลจะกระทาํหรือเขา้ใกลก้บัสิ�งที�ตนพอใจ และคิดวา่สิ�งนั-นก่อให้เกิด
ผลดีต่อตน และห่างจากสิ�งที�ตนไม่ปรารถนา การตดัสินใจของบุคคลในการดูแลสุขภาพอนามยั 
โดยมีขอ้ตกลงเบื-องตน้ว่าการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั-น ขึ-นอยู่กบัการมองเห็นคุณค่า
ของสิ�งที�ตนและความเชื�อในผลที�จะเกิดจากการกระทาํของตน 
 8. การรักษาสมุนไพรร่วมขณะได้รับยาเคมี เป็นความเขา้ใจและเป็นความตอ้งการของ             
ผูป่้วยที�มีความหวงัต่อการหายของโรคมะเร็ง โดยคิดไปในทางการรักษาร่วมกันทั- งสองทาง          
ทั-งแผนปัจจุบนัและแพทยท์างเลือก จะไดห้าย อยากหาย ในบางครั- งมีการใชร่้วมโดยไม่ไดบ้อกกบั
แพทยผ์ูรั้กษา ซึ� งจะมีผลต่อการรักษาแผนปัจจุบนัการใหย้าเคมีบาํบดั 
 9. ความไม่พร้อมดา้นจิตใจ ความวิตกกงัวลเกิดจากความกลวัต่าง ๆ กลวัรู้ผลชิ-นเนื-อว่า
เป็นมะเร็ง กลวัฉายแสง กลวัร้อน กลวัผิวหนงัไหม ้กลวัวา่ร่างกายรับยาเคมีไม่ได ้กลวัการใหย้าเคมี 
กลวัไม่หาย อยากหาย เป็นปัจจยัสาํคญัในการที�จะตดัสินใจในการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 จากขอ้กงัวลใจ 9 ขอ้ดงักล่าว ที�ได้จากการสัมภาษณ์และสะทอ้นความรู้สึกของผูป่้วย  
โรคมะเร็งทั-งหมดจาํนวน 40 ราย ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลและคน้หาสาเหตุของขอ้กงัวลใจ             
ที�แทจ้ริงออกมา โดยพบวา่สาเหตุของขอ้กงัวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็ง เกิดจากองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
ดงันี-  
 1. ดา้นองค์ความรู้ การขาดความรู้เรื�� องโรคมะเร็ง ไม่ทราบระยะของโรคมะเร็งที�กาํลงั
เป็นอยู ่ซึ� งมีผลต่อการรักษา และการหายของโรค เมื�อไดรั้บการผา่ตดัในระยะแรกโดยเร็ว ความไม่รู้เรื�อง
ของยาเคมีบาํบดั ผลขา้งเคียงของยาเคมีบาํบดั ภาวะแทรกซ้อนที�เกิดขึ-นไดข้ณะไดรั้บยาเคมีบาํบดั 
การปฏิบติัตนขณะและหลงัไดรั้บยาเคมีบาํบดั รวมถึงการรักษาดว้ยการฉายแสงรังสีรักษา ผลขา้งเคียง 
ที�เกิดขึ-นไดจ้ากการฉายแสงรังสีรักษา 
 2. ด้านค่าใช้จ่าย ความไม่รู้ถึงสิทธิการรักษาที�ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึง           
ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ-นในครัวเรือนและบางครั- งส่งผลถึงจะมีหนี- สินที�เพิ�มมากขึ-น ค่าใชจ่้ายขณะรักษาตวั 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาใหย้าเคมีบาํบดัในแต่ละครั- งทุก 2 ถึง 3 สัปดาห์ ทั-งหมดประมาณ 12 ครั- ง  
การเดินทางมารับการฉายแสงรังสีรักษาทั-งหมด 30 ครั- ง เดินทางมาทุกอาทิตย ์การกูห้นี- ยืมสินมา
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เพื�อรักษาตวั ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัการรักษาแพทยท์างเลือกไม่ตอ้งเดินทางไกล หาซื-อง่าย ใกลบ้า้น 
ราคาถูก  
 3. ดา้นอาํนาจในการตดัสินใจ โดยพบวา่ครอบครัวและญาติมีส่วนในการตดัสินใจเลือก
ใช้แพทย์ทางเลือกให้กับผูป่้วย รวมถึงตัวผูป่้วยเองที� มีอาํนาจในการตัดสินใจไม่รับการรักษา                
แผนปัจจุบนั คิดว่าตวัเองสูงอายุ ร่างกายไม่พร้อมรับการรักษาแผนปัจจุบนั มีการตดัสินใจรักษา
แพทยท์างเลือกดว้ยตนเอง โดยมีองคป์ระกอบจากประสบการณ์ต่าง ๆ ทางดา้นไม่ดีจากการไดรั้บ
ยาเคมีบาํบดัของญาติ พี�นอ้งและเพื�อน ซึ� งผูป่้วยจะมีความคิดวา่โรคมะเร็งรักษาไม่หาย รวมถึงความ
ไม่ตอ้งการการรักษาที�ต่อเนื�อง ใช้เวลาในการรักษานานเป็นเดือน ๆ ทั-งการให้ยาเคมีบาํบดั และ 
การฉายแสงรังสีรักษา รวมถึงมีความเชื�อดา้นแพทยท์างเลือก สมุนไพรสามารถ รักษามะเร็งได ้
 4. ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวการณ์เจ็บตัวที� เกิดขึ- นเมื�อได้รับยาเคมีบําบัด ร่างกาย               
ไม่พร้อม ร่างกายทนไม่ไหว คลื�นไส้อาเจียนมาก รวมถึงดา้นจิตใจ ภาพลกัษณ์เกิดผมร่วง ตดัเตา้นม
ไปแล้ว มีความอบัอายไม่กล้าเขา้สังคม สูญเสียภาพลกัษณ์ ไม่มั�นใจในตวัเอง รวมถึงด้านจิตใจ            
ผูป่้วย คิดวา่ไม่มีคนดูแลขณะมาให้ยาเคมีบาํบดั ไม่มีครอบครัวอยูต่วัคนเดียว คิดวา่ตอ้งพึ�งพาผูอื้�น
ในการมารับการรักษาที�โรงพยาบาล เป็นการสร้างภาระใหก้บัญาติผูดู้แล 
 ข้อมูลข่าวสารที�ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด

จันทบุรีใช้             ในการสื�อสารกบัผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก  

 กระบวนการสื� อสารของแพทย์อายุรกรรมมะเร็ง แพทย์ศัลยกรรม แพทย์รังสีรักษา 
พยาบาลและเภสัชกร ของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 
สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพ ดงันี-   
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ตาราง 3  กระบวนการสื�อสารของบุคลากรศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
จงัหวดัจนัทบุรี  

 

บุคลากรศูนย ์                
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล             
ข่าวสาร 

1. นายแพทยธี์รยทุธ  
นมัคณิสรณ์  
นายแพทยเ์ชี�ยวชาญ
อายรุกรรมมะเร็ง 
(สัมภาษณ์. 2563) 

ตอ้งมีความชดัเจน              
ในขอ้มูลของผูป่้วย 
เช่น มีผลการตรวจ 
ร่างกายเป็นเนื-องอก   
ในส่วนไหน ผลของ
การตรวจเลือด ผลของ
รังสีวนิิจฉยั  และ
วนิิจฉยัไดว้า่เป็น
มะเร็งส่วนไหนของ
ร่างกาย เป็นการเตรียม
ความพร้อมดา้นขอ้มูล  

1. ทุกครั- งจาํเป็นตอ้งมี
ญาติผูดู้แลเขา้มารับฟัง
ผลการวนิิจฉยัดว้ย 
เนื�องจากบางครั- ง                  
ผูป่้วยจะจาํไม่ไดว้า่
แพทยไ์ดบ้อกอะไร 
2. ใชเ้ทคนิคการบอก
ข่าวร้าย ดูความพร้อม
ของผูป่้วยวา่จะพร้อม
รับทราบวา่เป็นมะเร็ง
หรือไม่ ถา้ยงัไม่พร้อม
จะนดัผูป่้วยมา             
ในวนัหลงั 
3. ผูป่้วยอายนุอ้ย     
อาจตอ้งใหผู้ป้กครอง
มาช่วยในการบอกกบั
บุตร มารดาหรือบิดา
เป็นผูบ้อกกบับุตรแทน 
4. การใหข้อ้มูลผูป่้วย
มะเร็งระยะแรก                    
กบัระยะสอง             
“ไม่แตกต่างกนั ซึ� ง
เป็นระยะเริ�มตน้ทั-งคู่ 
จะตอ้งเริ�มตน้ดว้ยการ
ผา่ตดัก่อน” 

หอ้งตรวจผูป่้วยนอก 
ชั-น 2 ศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นมะเร็ง                   
โรงพยาบาล                   
พระปกเกลา้                
จงัหวดัจนัทบุรี 
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ตาราง 3  (ต่อ)  
 

บุคลากรศูนย ์                 
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล             
ข่าวสาร 

  5. การสื�อสารเพื�อ  
โนม้นา้วใหผู้ป่้วย              
ตดัสินใจเลือกการ
รักษาแผนปัจจุบนั 
“ดา้นการรักษามะเร็ง
ระยะตน้สามารถรักษา
ใหห้ายขาดไดด้ว้ยการ
ผา่ตดั อตัราการรอด
ชีวติสูงขึ-น มุ่งหวงัให ้          
หายขาดก่อนใหค้วาม
มั�นใจวา่จะสามารถ          
จะมีชีวติยนืยาวได้
อยา่งคนปกติทั�วไป  

ดา้นค่าใชจ่้ายผูป่้วย
บตัรประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้ สามารถ        
เขา้ถึงการรักษาได ้100 
เปอร์เซ็นต ์ไม่ตอ้ง
วติกกงัวลเรื�องค่าใช้
จ่ายในการรักษา
พยาบาล” 

 

2. แพทยห์ญิง                 
เอื-อมเดือน ชยัโพธิU  
แพทยเ์ชี�ยวชาญ             
ศลัยกรรม 
(สัมภาษณ์. 2563) 

ดูจากผลการตรวจ              
ชิ-นเนื-อ และผลการ
ตรวจร่างกาย 

1. จะใหญ้าติเขา้มารับ
ฟังดว้ยทุกครั- ง อาจจะ
เป็นสามี ภรรยาหรือ
ลูก เพื�อช่วยในการ          
ตดัสินใจ จะบอก    

ส่วนใหญ่จะเป็นที�
หอ้งตรวจผูป่้วยนอก 
ชั-น 2 ตึกเทพรัตน์  
ในกรณีเป็น          
คนไขน้อก และหรือ
ที�ตึกศลัยกรรมที�เตียง    
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ตาราง 3  (ต่อ)  
 

บุคลากรศูนย ์               
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล             
ข่าวสาร 

  เกี�ยวกบัแผนการรักษา 
ผลดี ผลเสียใหช่้วยกนั
คิดและตดัสินใจ และ
ในการที�จะบอกผลกบั
ญาติคนไข ้ซึ� งจะดูวา่
เป็นอะไรกบัคนไข ้
ภรรยา ลูก แจง้คนที�               
ดูแล เพื�อช่วยในการ
ตดัสินใจรับการรักษา 
2. ไม่มีลาํดบัขั-นตอน
ในการบอก จะบอก
กบัคนไขเ้ลย ไม่ค่อย
ไดเ้จอกนับ่อย จะบอก
ถึงแผนการรักษา          
อยา่งไร มีความเสี�ยง
มากนอ้ยเพียงใด บอก
หมดเลย แจง้ครบเลย 
3. มีวธีิการโนม้นา้ว  
ชกัจูงผูป่้วยอยา่งไร 
จนกระทั�งยอมรับการ            
ผา่ตดั “บอกคนไขว้า่ 
มะเร็งระยะหนึ�ง สอง 
สาม รักษาหายได ้               
จะคุยแลว้ คุยอีกถา้ไม่
ผา่ตดั จะเกิดอะไร          
ขึ-นได ้บอกผลเสียกบั  

คนไขใ้นกรณีที�เป็น
คนไขน้อน                  
โรงพยาบาล 
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ตาราง 3  (ต่อ)  
 

บุคลากรศูนย ์                       
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล          
ข่าวสาร 

  คนไขค้นนี-แนวโนม้
รักษาหาย จะตืcอ                  
จนคนไขย้อมผา่ตดั 

 

3. นายแพทยพ์าณุพงศ ์
วฒันะเลิศรังสี                    
นายแพทยเ์ชี�ยวชาญ
รังสีรักษา 
(สัมภาษณ์. 2563) 

ตอ้งไดรั้บการรักษา
แบบไหนบา้ง               
ผลของการรักษา               
บางโรคหวงัหายขาด 
บางโรคหวงัเพื�อใหอ้ยู่
กบัตวัโรคโดยไม่                
เจบ็ปวด ลดความ             
เจบ็ปวด ไม่ทรมาน 

1. อนัดบัแรกจะพุง่เป้า
ไปที�การถามเคา้ก่อน
วา่รู้อะไรมา ถา้คนไขรู้้
อยูแ่ลว้วา่เป็นอะไรมา
ถา้คนไขรู้้อยูแ่ลว้จะ
อธิบายไดอ้ยา่งเตม็ที� 
ถา้ไม่รู้อะไรเลยเราจะ
ติดเรื�องการใหข้อ้มูล
ก่อน อยูที่�วา่คนไข ้   
ตดัสินใจในการรักษา 
ถา้คนไขต้ดัสินใจ               
ในการรักษาได ้                 
โดยทั�วไปจะบอก           
คนไขเ้ป็นหลกั  
2. การแจง้ข่าวร้าย             
มกัจะใหญ้าติเป็น             
คนแจง้เอง ถา้ญาติ           
ไม่ประสงคจ์ะแจง้ให้
เราแจง้เราก็ยนิดี จะให้
ญาติเป็นคนตดัสินใจ
ไดเ้ลย 
3. บอกขั-นตอนการ
ฉายแสงหมดเลยบอก
ตั-งแต่วนัแรก  

หอ้งตรวจผูป่้วยนอก 
ชั-น 2 ศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นมะเร็ง                   
โรงพยาบาล                
พระปกเกลา้               
จงัหวดัจนัทบุรี 
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ตาราง 3  (ต่อ)  
 

บุคลากรศูนย ์               
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล             
ข่าวสาร 

  4. มีบางรายกลวั    
ความเจบ็ปวดก็จะถาม
ก่อน เมื�ออธิบายให้
ทราบแลว้ก็ไม่ปฏิเสธ
การฉายแสง 
5. คาํแนะนาํผูป่้วย
หลงัการฉายแสงจะ
เป็นหนา้ที�ของแพทย์
กบัพยาบาล ทวนสอบ 
จะทาํ Check List ขึ-น
มาทวนสอบความรู้ 
ความเขา้ใจกบัคนไข ้

 

4. นางกญัญาภรณ์  
เหล็กดาํ พยาบาล             
วชิาชีพประจาํแผนก 
หอ้งตรวจผูป่้วยนอก  
หอ้งตรวจอายรุกรรม
มะเร็ง 
(สัมภาษณ์. 2563) 

มีคู่มือการใหย้าเคมี
บาํบดัประจาํตวั เพื�อ
ใชเ้ป็นแนวทางการ
ปฏิบติัตวั 

1. การใหค้าํปรึกษา 
“เป็นการใหค้าํแนะนาํ
เป็นส่วนใหญ่เมื�ออยู่
หนา้งาน ไม่ไดใ้หค้าํ
ปรึกษาหรือเขา้หอ้ง 
ใหค้าํปรึกษาชดัเจน 
จะเป็นคาํแนะนาํเรื�อง
โรคที�คนไขเ้ป็นอยู ่ 
2. มี line @ เพื�อนคีโม 
ใหเ้ขา้ทุกคนที�ไดย้า
เคมี เป็นช่องทาง                 
ในการใหค้าํปรึกษา 
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ตาราง 3  (ต่อ)  
 

บุคลากรศูนย ์              
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล             
ข่าวสาร 

  3. การอนุเคราะห์      
ค่ารักษา “สิทธิบตัร
ทองครอบคลุมการ
รักษา สามารถรักษา
มะเร็งไดค้รอบคลุม 
รักษาไดทุ้กราย” 
4. การวางแผนในการ
ดาํเนินชีวติใหก้บั               
ผูป่้วยโรคมะเร็ง “จะมี
แฟมิลี�คอนเฟอเรนซ์ 
ใหผู้ป่้วยและลูก ๆ                 
ที�สามารถตดัสินใจใน
การรักษา ช่วยตดัสินใจ
โดยการคุยพร้อมกนั
กบัแพทย ์พยาบาล ” 
5. การใหค้าํปรึกษา 
ในกรณีที�ตดัสินใจรับ
การรักษาไม่ได ้                 
“คนไขมุ้่งรักษา               
ทางเลือกจะเปลี�ยนใจ
ยาก เช่น ไปรักษา 
หมอแสง ส่วนคนไข้
ปฏิเสธการรักษา     
ง่ายกวา่ในการจูงใจให้
รักษาแผนปัจจุบนั” 
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ตาราง 3  (ต่อ)  
 

บุคลากรศูนย ์              
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล             
ข่าวสาร 

5. นางสาวรัตติยา                   
วรีะนิตินนัท ์เภสัชกร 
หวัหนา้หน่วยเตรียมยา
เคมีบาํบดั 
(สัมภาษณ์. 2563) 

มีคู่มือการดูแลตนเอง
ของผูป่้วยในการไดรั้บ
ยาเคมีบาํบดั เภสัชกร
จะใหค้าํแนะนาํคนไข้
ใหย้าเคมีรายใหม่           
ทุกราย แนะนาํตาม             
คู่มือ ขนาดยา ยาจะได้
กี�ครั- ง ระวงัผลอะไรบา้ง 
ปัญหาอะไรที�ตอ้งมา
โรงพยาบาล โดยให ้
คาํแนะนาํขา้งเตียง           
คนไขเ้ลย” 

1. การใหค้าํปรึกษา
ดา้นต่าง ๆ กบัผูป่้วย 
“ยงัไม่มีหน่วยใหค้าํ
ปรึกษาชดัเจน จะพบ
คนไขแ้พย้าทั�ว ๆ ไป
จะยกเลิกการใชย้าและ
บนัทึกประวติัการแพย้า 
จะส่งคนไขไ้ปหอ้งยา
ชั-น 2 ตึกประชาธิปกจะ
มีเภสัชใหค้าํปรึกษา
แพย้า ถา้จาก                   
ผลขา้งเคียงของยา
มะเร็งจะปรึกษาแพทย์
วา่จะใชย้าต่อหรือไม่” 
การใหค้าํปรึกษาดา้น
ค่าใชจ่้าย ค่ายามะเร็ง  
“ค่ายาผูป่้วยทาง                 
สาํนกังานหลกัประกนั            
สุขภาพแห่งชาติ หรือ 
สปสช. เบิกไดเ้ตม็
จาํนวนในยาบางตวั 
บางตวัตอ้งจ่ายเงินเอง 
มีคนไขบ้างคน
ประมาณร้อยละ 10 
ตอ้งจ่ายเงินเองเนื�อง
จากไม่มีสิทธิค่ารักษา 
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ตาราง 3  (ต่อ)  
 

บุคลากรศูนย ์            
ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง 

การเตรียมความพร้อม
ของขอ้มูล 

การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

สถานที�ใหข้อ้มูล             
ข่าวสาร 

  

พยาบาล คนไขต่้างชาติ 
คนไขข้า้มสิทธิ                
หลงัจากรู้ราคายาแลว้
จะปฏิเสธการรักษา 
เพราะวา่ไม่มีเงิน ยา
ตอ้งจ่ายเอง ราคาแพง 
2 แสนบาทใชย้าอื�น
แทนไม่ได ้ในคนไข้
มะเร็ง มีปัญหาเรื�องยา
หวัหนา้หน่วย          
รับผดิชอบทั-งหมด” 

 

 
 จากการสัมภาษณ์บุคลากรทางการแพทย ์จาํนวนทั-งหมด 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายแพทยเ์ชี�ยวชาญ

อายุรกรรมมะเร็ง นายแพทยเ์ชี�ยวชาญศลัยกรรม นายแพทยเ์ชี�ยวชาญรังสีรักษา พยาบาลแผนก        

ผูป่้วยนอก ประจาํห้องตรวจอายุรกรรมมะเร็ง และเภสัชกรหัวหน้าห้องยาเคมีบาํบัด ของศูนย ์          

ความเป็นเลิศดา้นมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ถึงกระบวนการสื�อสารต่าง ๆ เพื�อ

คลายขอ้กงัวลใจในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก ที�เขา้มารับการรักษาโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดั

จนัทบุรี ผูว้จิยัพอที�จะสรุปกระบวนการสื�อสารที�ผูป่้วยโรคมะเร็งไดรั้บมี ดงันี-  

 1. สถานที�บอกผลการวินิจฉยักบัผูป่้วยและญาติผูดู้แล ไดแ้ก่ ห้องตรวจผูป่้วยนอก ชั-น 2 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง หอ้งตรวจผูป่้วยนอกศลัยกรรม ชั-น 2 อาคารเทพรัตน์ และที�เตียงผูป่้วย 

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี 

 2. การเตรียมความพร้อมผูป่้วยและญาติผูดู้แล 

  2.1 ตอ้งมีญาติผูดู้แลเขา้มารับฟังผลการวินิจฉัยด้วยทุกครั- ง เนื�องจากบางครั- งผูป่้วย             

จะจาํไม่ไดว้่าแพทยไ์ดบ้อกอะไรไป และในบางครั- งจะให้ญาติผูดู้แลเป็นผูบ้อกผลการวินิจฉัยของ

แพทยใ์หก้บัผูป่้วยเองในกรณีที�ผูป่้วยไม่พร้อม เช่น มารดาบอกกบับุตร  
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  2.2 ก่อนจะบอกผลการวินิจฉยัโรคแก่ผูป่้วยโรคมะเร็งและผูดู้แล จะใชป้ระสบการณ์

การบอกข่าวร้ายกบัผูป่้วยที�เป็นมะเร็ง ใชเ้ทคนิคการบอกข่าวร้าย ดูความพร้อมของผูป่้วยและผูดู้แล
วา่พร้อมรับทราบว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ถา้ยงัไม่พร้อมจะนัดผูป่้วยมาในวนัหลงั (ธีรยุทธ นมัคณิสรณ์. 

สัมภาษณ์. 2563) 
 3. การให้ข้อมูลผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกและระยะที� 2 ไม่แตกต่างกัน ซึ� งเป็นระยะ            

เริ�มต้นทั-งคู่ จะต้องเริ�มตน้ด้วยการผ่าตดัในกรณีที�เป็นเนื-องอก บางครั- งเมื�อผ่าตดัระยะแรกแล้ว          

ก็เสร็จขั-นตอนไม่ต้องทาํอะไรต่อ บางส่วนที�พบเป็นเนื-อร้ายก็ตอ้งรักษาเสริมโดยการให้ยาเคมี
บาํบดั และฉายแสงรังสีรักษา (เอื-อมเดือน ชยัโพธิU . สัมภาษณ์. 2563) 

 4. ลาํดบัขั-นตอนในการบอกวิธีการรักษาของแพทยจ์ะดูความพร้อมของผูป่้วยและผูดู้แล 

และจะบอกหมดทุกขั-นตอนวา่ตอ้งทาํอะไรบา้งทั-งการผ่าตดั การให้ยาเคมีบาํบดัและการฉายแสง
รังสีรักษา (พาณุพงศ ์วฒันะเลิศรังสี. สัมภาษณ์. 2563) 

 5. การตรวจสอบความเขา้ใจของผูป่้วยโดยการทวนสอบความเขา้ใจ แพทยแ์ผนกรังสี
รักษาร่วมกบั พยาบาลในแผนกจะมีการวางแผนทาํ Checklist ขึ-นมาทวนสอบความรู้ ความเขา้ใจ

กบัคนไข ้(พาณุพงศ ์วฒันะเลิศ. สัมภาษณ์. 2563) 

 6. การตอบรับต่อความรู้สึกของผู ้ป่วย กรณีผู ้ป่วยรับทราบผลการวินิจฉัยว่าเป็น                   
โรคมะเร็ง เมื�อเกิดอาการ ตกใจหรือช็อค ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ จะใช้วิธีพูดคุยกับผู ้ป่วย                  

พร้อมสังเกตอากปักริยา สีหน้าแววตา ถา้ผูป่้วยไม่พร้อมจะหยุดการพูดคุยทนัที และบางครั- งจะมี
การปรึกษาจิตแพทยเ์ขา้ร่วมการรักษา (ธีรยทุธ นมัคณิสรณ์. สัมภาษณ์. 2563) 

 7. การช่วยผูป่้วยวางแผนในอนาคต จะมีเรื�องการรักษา ดา้นค่าใชจ่้ายผูป่้วยบตัรประกนั

สุขภาพถ้วนหน้า ผูป่้วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่ต้องวิตกกังวลเรื� อง                
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล (กญัญาภรณ์  เหล็กดาํ. สัมภาษณ์. 2563) 

 8. การสื� อสารเพื� อโน้มน้าวให้ผู ้ป่วยตัดสินใจเลือกการรักษาแผนปัจจุบัน จะใช ้                   

การสื�อสารดว้ยวาจาโนม้นา้วให้เห็นผลดี ดา้นการรักษามะเร็งระยะตน้สามารถรักษาให้หายขาดได้
ดว้ยการผ่าตดั อตัราการรอดชีวิตสูงขึ-น มุ่งหวงัให้หายขาดก่อน ให้ความมั�นใจว่าจะสามารถจะมี

ชีวติยนืยาวไดอ้ยา่งคนปกติทั�วไป ผลเสีย ของการไม่ผา่ตดัจะทาํให้การผา่ตดัผูป่้วยจะยุง่ยากมากขึ-น 
(เอื-อมเดือน ชยัโพธิU . สัมภาษณ์. 2563) 

 9. ไม่แนะนําในผู ้ป่วยมะเร็งระยะแรก รักษาด้วยการใช้สมุนไพรร่วมในการกับ                  

แผนปัจจุบนั หรือการไปรับการรักษาแพทยท์างเลือกตั-งแต่แรก จะแนะนาํให้หยดุยาสมุนไพรก่อน  
รักษาแผนปัจจุบนัใหเ้สร็จสิ-นก่อน (ธีรยทุธ นมัคณิสรณ์. สัมภาษณ์. 2563) 
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 10. การให้คาํปรึกษาในส่วนของพยาบาลกรณีผูป่้วยยงัไม่เข้าใจ สับสน เป็นการให ้             
คาํแนะนาํเป็นส่วนใหญ่เมื�ออยูห่นา้งาน ไม่ไดใ้ห้คาํปรึกษาหรือเขา้ห้องให้คาํปรึกษาชดัเจน จะเป็น
คาํแนะนาํเรื�องโรคที�คนไขเ้ป็นอยู่ เมื�อคนไข้ยงัสับสนและไม่เขา้ใจ การให้ยาเคมีบาํบดัที�คนไข ้          
จะไดรั้บตามสูตรยา แนวโนม้ของโรค ระยะของโรค มี Line @ เพื�อนคีโม สําหรับผูป่้วยที�ไดย้าเคมี
บาํบดัเป็นช่องทางหนึ�งในการใหค้าํปรึกษา (กญัญาภรณ์  เหล็กดาํ. สัมภาษณ์. 2563) 
 11. การให้คาํปรึกษาในส่วนของเภสัชกร จะมีคู่มือการดูแลตนเองของผูป่้วยในการได้
รับยาเคมีบาํบดั เภสัชกรจะให้คาํแนะนาํคนไขใ้ห้ยาเคมีรายใหม่ทุกราย แนะนาํตามคู่มือ ขนาดยา 
ยาจะไดกี้�ครั- ง ระวงัผลอะไรบา้ง ปัญหาอะไรที�ตอ้งมาโรงพยาบาล โดยให้คาํแนะนาํผูป่้วยที�ไดรั้บ
ยาเคมีบาํบดัทุกรายที�ขา้งเตียงคนไข ้(รัตติยา วรีะนิตินนัท.์ สัมภาษณ์. 2563) 
 จากกระบวนการสื�อสารที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ พบว่าขอ้มูลในส่วนขอ้ความ/สารที�ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวดัจนัทบุรี ใช้ในการสื� อสารเพื�อคลาย                
ขอ้กงัวลใจในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก ก็ยงัพบวา่ มีความหลากหลายของแพทยผ์ูป้ฏิบติังาน ยงัไม่
ปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ยงัสื�อสารใหผู้ป่้วยตดัสินใจเขา้รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัได้
ไม่ตรงประเด็นสาเหตุที�ผูป่้วยโรคมะเร็งกงัวลใจในบางขอ้ได ้
 แนวทางการสื� อสารที� เหมาะสมในการส่งเสริมการตัดสินใจเลือกการรักษาแพทย์         

แผนปัจจุบัน ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จังหวดัจันทบุรี 

 กระบวนการสื� อสารที�ดีและสามารถลดสาเหตุของข้อกังวลใจของผูป่้วยโรคมะเร็ง              
ตามองค์ประกอบ ดา้นองค์ความรู้ ดา้นค่าใช้จ่าย ดา้นอาํนาจในการตดัสินใจและดา้นความพร้อม            
ทางร่างกายและจิตใจของผูป่้วย การสร้างแนวทางการสื�อสารที�เหมาะสมเพื�อช่วยในการตดัสินใจ
เขา้รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดง่้ายขึ-น การสื�อสารใหค้วามรู้เรื�องโรคมะเร็ง ระยะของโรคที�มี
ผลต่อการรักษา สามารถรักษาให้หายขาดได ้การสื�อสารเพื�อลดขอ้กงัวลใจเรื�องความกลวัต่าง ๆ 
รวมถึงส่งเสริมอาํนาจในการตดัสินใจใหก้บัผูป่้วยโรคมะเร็งและญาติผูดู้แล มีการใหค้าํปรึกษาก่อน
การตดัสินใจในการเขา้รับการรักษาการแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีการสร้างแรงจูงใจเพื�อป้องกนัโรค 
โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลที�เกิดขึ-นกับตวัผูป่้วยเองเป็นตวักระตุน้และเป็นแรงขบัในการตดัสินใจ     
เขา้รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั แนวทางการสื�อสารที�เหมาะสมและเป็นการสื�อสารให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางการสื�อสารเพื�อการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จงัหวดัจนัทบุรี ดงันี-  
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 1. ดา้นองค์ความรู้ ผูป่้วยและผูดู้แลขาดองค์ความรู้ในเรื�องโรคมะเร็งที�ตนเองเผชิญอยู ่
ไม่เขา้ใจ ระยะของโรคมะเร็งทาํให้ไม่สนใจในการเขา้รับการรักษาอย่างจริงจงั ไม่ยินยอมเขา้รับ
การรักษา ปฏิเสธการผ่าตัดเมื�อทราบว่าเป็นโรคมะเร็งตั- งแต่ระยะแรก ๆ กลัวการผ่าตัด กลัว              
ความเจ็บปวด กลวัผ่าตดัแล้วตาย รวมถึงขาดองค์ความรู้เรื� องการได้รับยาเคมีบาํบดั ผลขา้งเคียง 
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ-นไดข้ณะไดรั้บยาเคมีบาํบดั กลวัไม่มีแรง ให้ยาเคมีบาํบดัแลว้ตาย 
กลวัผมร่วง และขาดองค์ความรู้เรื�องการฉายแสงรังสีรักษา กลวัร้อน กลวัตวัไหมเ้ป็นตน้ ดงันั-น
บุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้ ตั-งแต่แพทยผ์ูรั้กษา พยาบาล เภสัชกร ผูดู้แลผูป่้วย
โรคมะเร็ง จาํเป็นตอ้งมีการสื�อสารเพื�อส่งเสริมให้ผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกการเขา้รับการรักษา 
ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั เพื�อให้ผูป่้วยโรคมะเร็งมีชีวิตที�ยืนยาวขึ-น ผูที้�มีความรู้ ความสามารถ            
ในการสื� อสารที� ดีที� สุดเพื�อให้ผูป่้วยและผูดู้แลมีความเชื�อมั�นและมีความมั�นใจในการเข้ารับ                   
การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันได้แก่ แพทย์ผูรั้กษาตั-งแต่แพทย์เชี�ยวชาญศัลยกรรมที�เป็นแพทย ์                
ที�ผูป่้วยพบเป็นลําดับแรก คือ ให้ความรู้เรื� องโรคมะเร็งที�ผูป่้วยเป็นอยู่ ระยะของโรคที�ผูป่้วยเป็น             
การรักษาที�ดีที�สุด คือ ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการผา่ตดัเพื�อตดัเนื-อร้ายออกก่อนลาํดบัตน้ ผูสื้�อสารลาํดบัถดัไป
ไดแ้ก่ แพทยเ์ชี�ยวชาญอายุรกรรมมะเร็งที�จะตอ้งให้การรักษาเป็นขั-นตอนลาํดบัต่อมา คือ การรักษา
ดว้ยการให้ยาเคมีบาํบดัแก่ผูป่้วยเมื�อพบวา่ผลชิ-นเนื-อเป็นเนื-อร้าย เป็นขั-นตอนที�สาํคญัเรื�องการให้ขอ้มูล
ที�จาํเป็น การให้ความรู้เรื�องยาเคมีบาํบดั ผลขา้งเคียงที�เกิดขึ-นจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดั การปฏิบติัตวั
หลงัได้รับยาเคมีบาํบดั ร่วมกบัเภสัชกรซึ� งควรตอ้งให้ความรู้เรื�องยาเคมีบาํบดัให้กบัผูป่้วยตั-งแต่    
ครั- งแรกก่อนผูป่้วยไดรั้บยาเคมีบาํบดั เพื�อให้ผูป่้วยมีความมั�นใจตดัสินใจรับการรักษาดว้ยการใหย้า
เคมีบาํบดั ขั-นตอนสุดทา้ยแพทยรั์งสีรักษาส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเรื�องการปฏิเสธการฉายแสง แต่จะพบ
การขาดมารักษาให้ครบขั-นตอนเนื�องจากตอ้งฉายแสงถึง 30 ครั- ง ดงันั-นในส่วนการฉายแสงรังสี
รักษาควรมีการเนน้ย ํ-าเรื�องการมารับการฉายแสงใหค้รบตามกาํหนดเวลาการรักษา 
 2. ดา้นค่าใช้จ่ายเป็นขอ้กงัวลใจในกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งที�ใช้สิทธิบตัรประกนัสุขภาพ
ถ้วนหน้า จะพบว่าผู ้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบสิทธิของตนเองว่าสามารถเบิกค่ารักษาเกี�ยวกับ               
โรคมะเร็งไดค้รอบคลุมทั-งการผ่าตดั การให้ยาเคมีบาํบดั รวมถึงการฉายแสงรังสีรักษา ผูป่้วยตอ้ง
ไปเป็นหนี- สินหยบิยมืเงินมา และกงัวลใจค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ-นขณะมารับการรักษาตวัอยูโ่รงพยาบาล  
การขาดรายไดเ้นื�องจากตอ้งหยดุงานทาํใหไ้ม่มีรายไดใ้ชจ่้ายประจาํวนัในครอบครัว  และกลุ่มผูป่้วย
ตอ้งจ่ายเงินเอง เนื�องจากไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษา ผูป่้วยกลุ่มนี- จะไม่รับการรักษาเนื�องจากไม่มีเงิน          
ในการรักษา การสื�อสารจะแบ่งกลุ่มผูป่้วยออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที�เบิกได้ กับกลุ่มที�เบิกไม่ได ้ 
พยาบาลจะมีหน้าที�ในการให้ข้อมูลและให้ค ําปรึกษา ให้การช่วยเหลือ ในการติดต่อสังคม
สงเคราะห์โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ใหค้วามช่วยเหลือผูป่้วยดา้นค่าใชจ่้ายในการรักษา 
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 3. ดา้นอาํนาจในการตดัสินใจ โดยพบว่าครอบครัว และผูดู้แลที�รับผิดชอบในการออก 
ค่าใชจ่้ายในการเขา้รับการรักษาพยาบาล มีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชแ้พทยท์างเลือกใหก้บัผูป่้วย 
รวมถึงตวัผูป่้วยเองที�มีอาํนาจในการตดัสินใจไม่รับการรักษาแผนปัจจุบัน คิดว่าตวัเองสูงอาย ุ           
ร่างกายไม่พร้อมรับการรักษาแผนปัจจุบนั มีการตดัสินใจรักษาแพทยท์างเลือกด้วยตนเอง โดยมี
องค์ประกอบจากประสบการณ์ต่าง ๆ ทางดา้นไม่ดีจากการไดรั้บยาเคมีบาํบดัของญาติ พี�น้องและ
เพื�อน ซึ� งผูป่้วยจะมีความคิดวา่โรคมะเร็งรักษาไม่หาย รวมถึงความไม่ตอ้งการการรักษาที�ต่อเนื�อง 
ใช้ เวลาในการรักษานานเป็นเดือน ๆ ทั- งการให้ยาเคมีบําบัด และการฉายแสงรังสี รักษา                         
ความต้องการเป็นอิสระ ไม่ต้องการการถูกควบคุมด้วยการต้องมารับการรักษาตามนัดบ่อย ๆ           
รวมถึงมีความเชื�อดา้นแพทยท์างเลือก สมุนไพร สามารถรักษามะเร็งได ้กลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งที�ผา่น
การให้ยาเคมีบาํบดัของโรงพยาบาลพระปกเกลา้ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งปัจจุบนัหายดีแล้วและยงัมา         
ท ําหน้าที� จิตอาสา ให้คาํแนะนํา ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ความเป็นเลิศ              
ด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ� งได้มีการตั- งชมรมขึ- นมาชื�อว่า “ชมรมผู ้รอดชีวิตจาก                  
โรคมะเร็ง” จะทาํหน้าที�ในการสื�อสารขอ้มูลในจุดนี- ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเล่าจากประสบการณ์ตรงที�
เกิดขึ-นกบัตวัผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งเอง เป็นประสบการณ์เรียกวา่ การเรียนรู้แบบเพื�อนช่วยเพื�อน 
(Peer - assisted Learning) และมีการสร้างแรงจูงใจเพื�อป้องกนัโรคโดยเนน้ประสิทธิผลที�เกิดขึ-นกบั
ตวัผูป่้วยเอง 
 4. ดา้นความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผูป่้วย ภาวการณ์เจ็บตวัที�เกิดขึ-นเมื�อไดรั้บ   
ยาเคมีบาํบดั ร่างกายไม่พร้อม ร่างกายทนไม่ไหว คลื�นไส้อาเจียนมาก รวมถึงดา้นจิตใจ ภาพลกัษณ์
เกิดผมร่วง ตดัเตา้นมไปแลว้ มีความอบัอายไม่กลา้เขา้สังคม ดา้นจิตใจคิดวา่ไม่มีคนดูแลขณะมาให้
ยาเคมีบาํบดั ไม่มีครอบครัวอยูต่วัคนเดียว คิดวา่ตอ้งพึ�งพาผูอื้�นในการมารับการรักษาที�โรงพยาบาล 
เป็นการสร้างภาระให้กบัญาติผูดู้แล พยาบาลจะทาํหน้าที�ในการให้ความช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษา 
โดยมีห้องให้คาํปรึกษาเป็นส่วนตวั ที�จะให้ผูป่้วยไดบ้อกถึงอาการ อาการแสดงและความตอ้งการ
คาํปรึกษาที�จะขอความช่วยเหลือไดจ้ากพยาบาล 
 ผูว้ิจยัขอสรุป แนวทางการสื�อสารเพื�อส่งเสริมการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จงัหวดัจนัทบุรี  ดงัภาพประกอบ 3 ดงันี-   
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แนวทางการสื�อสารเพื�อส่งเสริมการตัดสินใจ 

เลอืกการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แสดงแนวทางการสื� อสารเพื�อส่งเสริมการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทย์แผน
ปัจจุบนัในผูป่้วยโรคมะเร็งระยะแรก 
 
 
 
 
 

แพทยผ์ูรั้กษา : แพทยอ์ายรุกรรมมะเร็ง 
                       : ศลัยแพทย ์
                       : รังสีแพทย ์
- ความรู้เรื�องโรคมะเร็ง, ระยะของโรค 

- การผา่ตดักอ้นเนื-องอกต่างๆ  
- การฉายรังสีรักษา 
เภสัชกร : การดูแลตวัเองของผูป่้วยที�ไดรั้บยาเคมี
บาํบดั 

 

พยาบาล : การใชสิ้ทธิประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
นกัสังคมสงเคราะห์ : ให้คาํปรึกษาอนุเคราะห์   
ค่าใชจ่้าย 

ชมรมผูร้อดชีวติจากโรคมะเร็ง รพ.พระปกเกลา้ 
- ถ่ายทอดประสบการณ์การไดรั้บยาเคมีบาํบดั, 
การฉายแสง, การผา่ตดัเนื-องอก 
 

พยาบาล - ให้คาํปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือ : วกิผม, เตา้นมเทียม 

ผู้สื�อสาร  ข้อวติกกงัวล 
 
 

ร่างกายไม่พร้อม : อายมุาก 
วิตกกงัวล : กลวัเสียชีวิต, กลวัผมร่วง 
 

- ประสบการณ์ไม่ดีต่อเคมีบาํบดั 
- ไม่มีคนดูแล 
- ความเชื�อวา่มะเร็งรักษาไม่หาย 
- การเขา้ถึงยาสมุนไพรไดง่้าย 

 

- ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ-น 

- ผลขา้งเคียงของยาเคมีบาํบดั/              
ฉายแสง 
- การใชส้มุนไพรพร้อมกบัเคมีบาํบดั 

สาเหตุ 
 

 ขาดความรู้เรื�องโรคมะเร็ง 

ค่าใชจ่้าย 

อาํนาจการตดัสินใจ 

 

ความพร้อมดา้นร่างกาย             
และจิตใจ 




