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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) 



109 
 

 

 “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) 

 



110 
 

 

 “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



125 
 

 

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 ้ 

 




