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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. 
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