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 บทที ่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อแสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของ

ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research Method) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการวิจยัเชิง
คุณภาพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางสาํคญัในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการขอความอนุเคราะห์
และขอความร่วมมือจากชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ท่ีเป็นตวัแทนของ
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการจากบุคคลท่ีรับผดิชอบในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จาํนวน 18 คน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก  จํานวน 9 คน ผูว้ิจัยดําเนินการบันทึกข้อมูลโดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการ
บนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์เพื่อนาํมาใชใ้นกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้ง
ยอ้นกลบัในภายหลงัได ้ 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการอา้งอิง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกาํหนดตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั แนวคิดเก่ียวกบั
การจดัการการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร และแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํมาสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระบุตวั
แปรในกรอบแนวคิด เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาและ
ตอบวตัถุประสงค ์ โดยไดข้อ้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะนาํเสนอ
รายละเอียดซ่ึงแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวเิคราะห์การจัดการการส่ือสารเพือ่เสริมพลงัของชมรมผู้รอดชีวติจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
 

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ถึงการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริม
พลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
โดยแบ่งออกเป็น 8 ขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
 
  1) การรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกตามหลกัการทางการแพทย์ปัจจุบันมี
ความจําเป็นและสําคญัหรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจัยพบว่า การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมีความจําเป็นและมี

ความสาํคญัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ดว้ยหลกัการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นความรู้ ท่ี

ผ่านการเรียน การสอน การฝึกฝนจากโรงเรียนแพทย์ โรงเรียนพยาบาล ซ่ึงเป็นความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ท่ีพิสูจน์ได ้ตรวจสอบได ้มีแหล่งท่ีมาจากการศึกษาถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและมี

สถิติ มีการศึกษาวิจยั  มีการเผยแพร่องคค์วามรู้ และมีการรับรองจากองคก์ร สถาบนัต่างๆ ทัว่โลก 

ความรู้ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะพฒันาข้ึนเป็นสองเท่าในทุกๆ 5 – 10 ปี   ความรู้ดงักล่าวจึงเป็น

ส่วนท่ีทาํให้การแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีจาํเป็นและมีสําคญัท่ีทาํให้การรักษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรกดีข้ึน มีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง  การรักษาโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่วา่จะ

เป็นการผา่ตดั การใหเ้คมี การฉายรังสีรักษาลว้นตอ้งอาศยัการแพทยส์มยัใหม่ และความจาํเป็นและ

ความสาํคญัของการแพทยแ์ผนปัจจุบนัสะทอ้นมาจากบทบาทของแพทยท่ี์นอกเหนือจากการดูแล

เร่ืองการรักษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกให้หายขาดแลว้ การป้องกนัไม่ให้โรคมะเร็งลุกลาม

เป็นความสาํคญัของแพทยแ์ผนปัจจุบนัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  

 
  2) วธีิการให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 

ผลการวิจยัพบว่า วิธีการให้คาํแนะในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรก เป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการทุกขท์รมานทางร่างกาย และทางดา้นจิตใจเบ้ืองตน้ 
และเป็นการให้คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก การให้คาํแนะนาํ
ข้ึนอยูก่บัระยะของโรค สภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน การให้
คาํแนะนาํในการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการวางแผนการรักษาร่วมกนั
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เพื่อให้เกิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน การให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ตอ้งคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เพราะ
ร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้และ
การให้คาํแนะนาํในการดูแลรักษาสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ตอ้ง
ใหค้าํแนะนาํในการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กนัไปดว้ย เพราะโรคมะเร็ง เป็นโรคท่ีมี
อิทธิพลทางลบต่อความรู้สึกนึกคิดของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นอยา่งมาก  

 

  3) วธีิการดูแลรักษาและการเลอืกวธีิการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
ผลการวิจัยพบว่า ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกจะมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับ

วิธีการดูและรักษาโรคมะเร็งมาบา้งแลว้แต่ด้วยขอ้มูลท่ีหลากหลาย ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกไดรั้บขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนหรืออาจไม่ครบถว้น เก่ียวกบัวิธีการดูและรักษาโรคมะเร็งอยา่ง
เพียงพอ การรักษาโรคมะเร็งตอ้งกระทาํอย่างถูกตอ้งและรวดเร็วเพื่อบรรเทาอาการจากโรคมะเร็ง 
แพทย ์พยาบาลจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดอ้ยา่งอยา่งละเอียด ชดัเจน เช่น 
วิธีการดูแลตนเอง และเลือกวิธีการรักษาโรคมะเร็งร่วมกนั  

 
4) กิริยาหรืออาการที่แสดงออกเม่ือทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วย

มะเร็งระยะแรก  
ผลการวิจัยพบว่า โรคมะเร็งเป็นสภาวะท่ีกระทบกระเทือนต่อการดาํเนินชีวิต

ตามปกติของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ทุกคน และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคนมีวิธีการ
ปรับตวัต่อโรคมะเร็งท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระยะของโรคมะเร็ง อวยัวะท่ีเกิดโรคมะเร็ง 
ลกัษณะการปรับตวัและวิธีการแกปั้ญหาของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน ข้ึนอยู่กับ
บุคลิกภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน อีกทั้ งยงัพบอีกว่า สภาพแวดลอ้มทาง
ครอบครัว สังคม และภาวะจิตของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความสัมพนัธ์กับกิริยาหรือ
อาการท่ีแสดงออกหลงัจากทราบผลการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นมะเร็ง 
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  5) เม่ือผู้ป่วยทราบผลว่าเป็นมะเร็งระยะแรก และมีอาการ ไม่เช่ือ /ตกใจหรือช็อค /
ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับ/ โกรธหรือตําหนิเจ้าหน้าที/่บุคลากรทางการแพทย์ /ซึมเศร้า/อืน่ๆ) ท่านมี
วธีิการส่ือสารอย่างไรเพือ่ให้ผู้ป่วยหายจากอาการทีก่ล่าวมา 

ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและกาํลงัใจเป็นส่ิงสําคญัอนัดบัแรกของผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรกทุกคนเพื่อใชใ้นการต่อสู้กบัโรคมะเร็ง จิตใจท่ีดีและเขม้แขง็ของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกเป็นภูมิตา้นทานโรคท่ีสาํคญั จิตใจท่ีเขม้แขง็และการมองโลกในแง่บวกของผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรก เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํให้ผูป่้วยสามารถกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่งปกติ เช่น การ
ทาํงานท่ีตอ้งปฏิบติัจนถึงช่วงเกษียณ การดูแลครอบครัว การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
กบัครอบครัว การทาํกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผกัสวนครัวการทาํอาหาร การออก
กาํลงักาย หรือแมแ้ต่เรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจเพิ่มเติม กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี ทาํใหร่้างกายของผูป่้วย
รายใหม่ระยะแรกแขง็แรง  

 
  6) ทางเลอืกการรักษาทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ือสารเพือ่เสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรกมีความจําเป็นหรือมีความสําคญัควบคู่ไปกบัการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
หรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า โรคมะเร็งเป็นเหตุการณ์ท่ีกระทบจิตใจของผูป่้วยจนทาํให้รู้สึก
ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตตามปกติ หมดกาํลงัใจในการทาํงาน การส่ือสารเพื่อเสริม
พลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เช่น การส่ือสารให้ผูป่้วยเห็นถึงขอ้ดีของตนเองท่ีเคยทาํ
คุณประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและต่อสังคมไวอ้ยา่งมากมายในอดีต และในปัจจุบนัทาํให้ผูป่้วยมีความรู้สึก
สุขใจ สบายใจ และมองมองโลกในแง่ดี การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัจึงเป็นทางเลือกการรักษาคู่ขนาน
และช่วยเสริมวิธีการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ท่ีทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งมีโอกาสหายขาดสูง  

 
  7) การเสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีลกัษณะการส่ือสารอย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า ขวญักาํลงัใจเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก 
ผูป่้วยทุกคนมกัมีความอ่อนไหว เกิดวิตกกงัวล การส่ือสารจึงเป็นกิจกรรมแรกท่ีชมรมรอดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ดาํเนินการกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ท่ีเขา้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ การเสริมพลงัใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการส่ือสารในลกัษณะ
ของการให้กาํลงัใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง มุ่งมัน่ท่ีจะ
พยายามรักษาตนเอง และมีลกัษณะการส่ือสารท่ีเสริมพลงัทางความคิดให้ผูป่้วย เช่น ให้ผูป่้วย
ทดลองและฝึกฝนการใหก้าํลงัใจตนเอง 
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  8) การส่ือสารเพือ่เสริมพลงัให้กบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีผลดต่ีอการดูแล 
การรักษา การปฏิบัติตน การยอมรับการรักษา ตลอดจนถึงขวญักาํลงัใจหรือไม่อย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นผลดีท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถ

และพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยมะเร็งมะเร็งรายใหม่ระยะแรก บุคคลในครอบครัว  และบุคคลรอบ

ขา้งในสังคมของผูป่้วย ช่วยให้ผูป่้วยสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมากระทบต่อสุขภาพของ

ร่างกาย และความรู้สึกทางจิตใจไดดี้ข้ึน และยงัพบว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ระยะแรก มีอิทธิพลต่อการยอมรับ การมีส่วนร่วมในการรักษา ซ่ึงส่งผลดีต่อผูป่้วยโดยตรง 

และยงัส่งผลดีทั้งทางตรง และทางออ้มกบัแพทย ์พยาบาล และบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็ง

รายใหม่ระยะแรก ให้สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีทั้งทางดา้นร่างกาย

และจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  และยงัเป็นการสร้างเสริมพลงัใจให้บุคคลรอบขา้ง

ผูป่้วย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความสําคญัของสุขภาพ หัน

กลบัมาดูแลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ  
 

2. แนวทางการจัดการการส่ือสารที่เหมาะสมในการเสริมพลังในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก 
  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมใน
การเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ โดยแบ่งเป็น 3 ขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
 

 1) มีการเลอืกใช้บุคคลทีมี่คุณลกัษณะอย่างไรในการส่ือสารกบัผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาความไม่เข้าใจต่อกันระหว่างผูป่้วยมะเร็งรายใหม่

ระยะแรกกบัแพทย ์พยาบาล บุคคลครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ กลายเป็นปัญหาท่ีมีผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการรักษา ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้มีการใชบุ้คคลท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทศันคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม และมีความ

เสียสละอดทน จากบุคคลท่ีเคยเป็นผูป่้วยมะเร็งมาก่อน จึงเป็นผูท่ี้มีเหมาะสมท่ีสุดในการส่ือสาร

เพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ไดดี้ และพบวา่ ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
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พระปกเกลา้ใชบุ้คคลในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ แพทย ์พยาบาล และ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

 
 2) กิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลังให้กับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก

ประกอบด้วยกจิกรรมอะไรบ้าง และแต่ละกจิกรรมมีความสําคญัอย่างไร 

ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลังของชมรมผูร้อดชีวิตจาก

โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี  

2.1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั ผลการวิจยัพบว่า ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีการเลือกสรรดนตรีท่ีไม่มีเสียงดงัมากมีจงัหวะไม่เร็วหรือช้าเกินไป 

สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และสามารถเบ่ียงเบนความทุกขข์องผูป่้วยไดดี้ เน่ืองจากระดบัของ

เสียงและความดงัของเพลงและดนตรีมีอิทธิพลทาํใหผู้ป่้วยเกิดการผอ่นคลาย ทางร่างกาย จิตใจ ซ่ึง

มีผลทาํให้ความวิตกกงัวล ความกลวัลดลง และยงัสามารถปิดกั้นการรับรู้ความทุกขใ์จหรือความ

เจบ็ปวดทางร่างกายไดใ้นช่วงกิจกรรมดนตรีบาํบดั ทาํใหค้วามทุกขใ์จหรือเจบ็ปวดลดลงได ้และยงั

พบว่า กิจกรรมดนตรีบาํบดัยงัเพิ่มแรงจูงใจทาํให้ผูป่้วยมะเร็งอยากเคล่ือนไหว เกิดผลดีในผูป่้วยท่ี

จาํเป็นตอ้งมี early ambulation เพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นเน่ืองจากความเจบ็ปวด กิจกรรมดนตรี

บาํบดัยงัทาํให้ผูป่้วยมะเร็งมีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีดีต่อแพทย ์พยาบาลและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ส่งผลถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป่้วยกบัทีมงานผูรั้กษา ทั้งยงัพบอีกว่า กิจกรรมดนตรีบาํบดั เป็น

กิจกรรมท่ีทาํให้ผูป่้วยมีการปรับสภาพอารมณ์ และพฤติกรรมไปในด้านดีส่งผลให้การรักษา

ประสบความสาํเร็จยิง่ข้ึน 
2.2) กิจกรรมให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกระหว่างรอพบ

อายรุแพทยโ์รคมะเร็ง ผลการวิจยัพบวา่ เป็นกิจกรรมท่ีทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกรู้สึกผอ่น
คลายความเครียดจากการรอคอยการพบแพทยข์องผูป่้วยและญาติท่ีมารับบริการ และยงัพบว่า 
กิจกรรมให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็งทาํให้
ผูป่้วยมีความรู้สึกว่าการรอรับการรักษามีคุณค่าและมีประโยชน์ และทาํใหก้ารรอคอยเขา้พบแพทย์
ของผูป่้วยไม่น่าเบ่ือหน่าย ผูป่้วยมีความรู้สึกวา่การรอพบแพทยน์ั้นใชเ้วลาสั้นลงและคุม้ค่า 

2.3) กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนัก เข็นรถนัง่- รถนอน ผลการวิจยั
พบว่า ผูป่้วยโรคมะเร็งจะเกิดความเครียดและมีความวิตกกังวลใจสูงกว่าผูป่้วยด้วยโรคอ่ืนๆ 
กิจกรรมกิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน ท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
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โรงพยาบาลพระปกเกลา้จดัข้ึนทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเห็นคุณค่าในความเสียสละ 
อดทน เป็นตวัอย่างในการสร้างคุณค่าในตนเอง กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- 
รถนอน เป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกผ่านการกระทาํ ผ่านใบหน้า แววตา ท่ีผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกรับรู้ไดถึ้งความห่วงใยท่ีชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้กระทาํ
ผา่นกิจกรรม และกิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน ยงัช่วยใหผู้ป่้วยมะเร็งมี
แรงบนัดาลใจ มีกาํลงัใจในการต่อสู้กบัโรคมะเร็ง และอยากเป็นส่วนหน่ึงกบัชมรมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้  

2.4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกศุลอ่ืนๆ ผลการวิจยัพบว่า สามารถ
ยกระดบัจิตใจ และสร้างความเขม็แขง็ทางอารมณ์ใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ทาํใหผู้ป่้วย
เกิดความเสียสละ มีความเมตตาเห็นใจต่อผูอ่ื้น เพราะกิจกรรมจิตอาสามุ่งเนน้การใหม้ากกว่าการรับ 
ทาํให้ผูป่้วยมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
เป็นท่ีรักใคร่ของบุคคลรอบขา้ง และเห็นคุณค่าในตนเองใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมทาํให้
สั ง คม น่ าอยู่ แ ล ะ เ ป็นสั ง คม คุณภ าพ ท่ี ทุ กคนสาม า รถอยู่ ร่ ว มกันพึ่ ง พ าอ าศัย ซ่ึ ง กัน 
และกนั 

 
 3) แนวทางการส่ือสารเพือ่เสริมพลงัในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ด้วย เนือ้หา 

ข้อมูล ข่าวสาร มีลกัษณะอย่างไร 

ผลการวิจยัพบว่า เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อเสริมพลงักบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกตอ้งมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็ว ทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย และเน้ือหา 
ขอ้มูล ข่าวสารในการส่ือสารเพ่ือใหเ้กิดผลท่ีดีคือการเสริมสร้างกาํลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ตอ้งเป็นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเกิดแรงจูงใจแทรก
อยู่ดว้ย และตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพโดยรวม และ
ตอ้งเป็นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิทยา เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลทางความคิด และ 
เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารตอ้งมีลกัษณะกระชบั ชดัเจน ไม่ยาวมากจนไป ผูป่้วยสามารถจบัใจความ
ได ้ สามารถส่ือสารถึงผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อใหผู้ป่้วยสนใจท่ีจะติดตาม
แนวทางการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีแพทย ์และพยาบาลกาํหนดไว ้ 

สรุป แนวทางการจดัการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก พบว่า การจดัตั้งชมรมชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้เพื่อทาํ
หน้าท่ีในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นวิธีการบริหารการ
ส่ือสารตามสถานการณ์ มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของชมรมฯ และนาํทรัพยากร
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ทางการบริหารมาท่ีมีอย่างอย่างจาํกดัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เช่น มีการใชบุ้คคลท่ีมีภาวะผูน้าํ ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทศันคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม และมีความเสียสละอดทน 
และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือเป็นบุคคลท่ีเคยเป็นผูป่้วยมะเร็งมาก่อนจึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงท่ีสามารถ
เขา้ใจถึงความอารมณ์ รู้สึกและความตอ้งการพลงัใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดเ้ป็นอยา่ง
ดี มีจิตวิทยาเขา้ใจพฤติกรรมของผูป่้วย เน่ืองจากผูป่้วยเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีสุดของการจดัตั้ง
ชมรมฯ โดยปัญหาเก่ียวกับขวญักําลังใจเป็นปัญหาท่ียุ่งยากและมีความซับซ้อน เก่ียวพนัถึง
พฤติกรรมการแสดงออก ถึงยอมรับหรือไม่ยอมรับการรักษา ภาวะเครียดวิตกกงัวลใจของผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก การสร้างแรงจูงใจโดยใชจิ้ตวิทยาในการให้ความรู้เก่ียวเก่ียวกบัเน้ือหา
ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็ว ทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย มะเร็งราย
ใหม่ระยะแรก ผ่านกิจกรรมจิตอาสาดนตรีบาํบัด กิจกรรมให้คาํแนะนําระหว่างรอพบแพทย ์
กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เข็นรถนั่ง- รถนอน และกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกในการติดต่อส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงนบัว่าเป็น
การพฒันาการเสริมพลงัผูป่้วยดว้ยวิธีการจดัการจนสามารถเป็นแนวทางการจดัการการส่ือสารท่ี
เหมาะสม ท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหาร ต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และชมผูร้อดชีวิตจาก
โรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
 

อภิปรายผลการวจัิย 

 ส่วนที่ 1 การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
 1. การจัดการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลัง ด้านการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า 
ปัจจุบนัโรคมะเร็งเป็นปัญหาหลกัดา้นสุขภาพของคนไทย และคร่าชีวิตผูป่้วยมะเร็งจาํนวนมาก เม่ือ
เกิดโรคการรักษาก็จาํเป็นและก็สาํคญั การรักษาโรคดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการ
ผา่ตดั การใหเ้คมี การฉายรังสีรักษาเป็นการรักษาท่ีเป็นมาตรฐาน และมีขอ้มูลสนบัสนุนจาํนวนมาก
ว่าการรักษาคนไขม้ะเร็งมีโอกาสหายขาดมากกว่าการรักษาแผนอ่ืนๆ การรักษาดว้ยแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัน้ีเหมาะกบัคนไขม้ากกว่าวิธีอ่ืน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ แสงระวี รุ่งเรืองเสถียร 
(2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัวีเวียง
พิงจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ส่ือบุคคลท่ีเป็นผูส่้ง
สารตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการส่ือสาร สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสารใน 3 ประเด็น คือ 1) การดูแลตนเองทั้งน้ี
ผูรั้บบริการตอ้งการกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัว หรือญาติ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ และตอ้งสร้างขวญั
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กาํลงัใจท่ีเกิดจากตนเอง 2) การตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงผูส่้งสารตอ้งส่ือสารให้ผูรั้บสารสร้างความ
ตระหนักให้เกิดข้ึนในจิตสํานึก และ 3) การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองการ
ส่ือสารสุขภาพของ Northourse (1992) ท่ีอธิบายว่าแพทยต์อ้งมีขอ้มูลของผูป่้วยอยา่งเพียงพอและ
ถูกตอ้งเก่ียวกบัอาการท่ีผูป่้วยควรทราบ การรักษาผูป่้วยแพทยต์อ้งมีขอ้มูลท่ีขาดหายไปหรือขอ้มูล
ท่ีผดิไป เพื่อใหผู้ป่้วยทราบและเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

2. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นการให้คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพ พบว่า 
การใหค้าํแนะในการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการรักษาเพื่อบรรเทา
อาการเบ้ืองตน้ และการดูแลสุขภาพตนเองของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก นั้นข้ึนอยู่กบัระยะ
ของโรค สภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน การให้คาํแนะนาํใน
การรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นการวางแผนการรักษาร่วมกนัท่ีถูกตอ้ง
เพื่อให้เกิดผลการรักษาท่ีดีข้ึน การให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ตอ้งคาํนึงถึงความละเอียดอ่อนด้านจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เพราะ
ร่างกายและจิตใจเป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อกนั ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้และ
ยงัพบอีกว่า การให้คาํแนะนาํในการดูแลรักษาสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก ต้องให้คาํแนะนําในการรักษาสุขภาพทั้ งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปด้วย เพราะ
โรคมะเร็ง เป็นโรคท่ีมีอิทธิพลทางลบต่อความรู้สึกนึกคิดของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็น
อยา่งมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิตตพิมพ ์สถิตวิภารวงศ ์(2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสาร
เพื่อการตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วยมะเร็งระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกั
สังคมสงเคราะห์ และกลุ่มผูป่้วยชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูส่้งสารขอ้มูลท่ีเป็นสาเหตุของขอ้กังวลใจอย่าง
ครบถว้น ครอบคลุม เพื่อลดขอ้กงัวลใจของผูป่้วยมะเร็งระยะแรก เป็นการส่ือสารท่ีช่วยให้ผูป่้วย
มะเร็งระยะแรกตดัสินใจเขา้รับการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
กมลวรรณ โชตินิพทัธ์ (2561) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาวิทศัน์สําหรับการให้คาํแนะนาํในการ
ปฏิบติัตวัในผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และทวารหนกัท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั พบว่า หลงัการฉายวีดีทศัน์ 
คร้ังท่ี 3 ผูป่้วยมะเร็งลาํไสใ้หญ่และทวารหนกั มีความรู้เร่ืองเคมีบาํบดั การจดัการกบัอาการขา้งเคียง
จากยาเคมีบาํบดั และแนวทางการดูแลตนเองของผูป่้วย และพบอีกว่า ผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่และ
ทวารหนกัเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัและผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่
และทวารหนักมีความพึงพอใจวีดีทศัน์ท่ีมีเน้ือหาในการให้คาํแนะนาํหรือให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก สอดคลอ้งกบัแนวคิดอภิญญา เวชยชัย (2557) ท่ีกล่าวว่า 
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การศึกษาผลกระทบ จุดแข็ง จุดอ่อน ความเขม้แขง็ ความอ่อนแอ จุดอ่อนไหวการมองปัญหาเป็น
แบบเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหาระดบัปัจเจกสู่ระบบอ่ืนๆ ในสงัคมไดห้รือไม่   ความหวัน่ไหว
ในใจ อารมณ์หรือจุดเปราะบางท่ีควรตอ้งสนใจเป็นพิเศษของบุคคล รวมถึงระบบของงาน กิจกรรม 
และองคก์ร การปฏิบติั การแสดงออก กระบวนการดาํเนินงานควรกาํหนดข้ึนภายใตก้ารวางแผน
อยา่งเหมาะสม ประกอบกบัการมีส่วนร่วมคิด แสดงออกของผูมี้ส่วนร่วม หรือผูเ้ป็นเจา้ของปัญหา 
โดยให้ความสําคญักับปัจจัยอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ป็นเจ้าของประสบการณ์นั้น เช่น การให้
ความสําคญักับกระบวนการถ่ายทอด แบ่งปัน ความทุกข์ ประสบการณ์ โดยมีการสร้างระบบ
สนบัสนุน ใหก้าํลงัใจจากกนัและกนัในกลุ่มเดียวกนั สร้างระบบการจดัการ สรุปงาน ระบุภารกิจท่ี
ต่างฝ่ายไดรั้บมอบหมายและร่วมกนัสรุปประเด็นสาํคญั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Wilbur 
Schramm (1994) ท่ีอธิบายว่าวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความรู้ หรือเพื่อเรียนรู้เป็นวตัถุประสงคใ์นการ
ส่ือสารเพื่อให้ความรู้  และเพ่ือเรียนรู้น้ีผูส่้งสารและผูรั้บสารมกัมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยู่แลว้ว่า
ตอ้งการใหค้วามรู้ และเรียนรู้เร่ืองใด ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
หรืออาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อโนม้นา้วใจ เป็นวตัถุประสงคท่ี์ผูส่้งสารใชข้อ้มูลท่ีมีในการโนม้นา้วให้
ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามในการปรับเปล่ียนทศันคติ หรือการปฏิบติั 

3. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นวิธีการดูแลและการเลือกวิธีการดูแล พบว่า
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ไม่ไดป่้วยแค่ทางร่างกายแต่การป่วยยงัส่งผลไปถึงจิตใจและอารมณ์
ดว้ย การเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกควรทาํควบคู่ไปกบัการรักษาท่ีได้
มาตรฐานเพ่ือตอบสนองการดูแลผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกไดต้รงจุดและครอบคลุมความ
ตอ้งการของผูป่้วยมะเร็ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพร เสมสาร และสุธิรา ชยัวิบูรณ์
ธรรม (2560) ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองการดูแลผูป่้วยมะเร็งปอดระยะลุกลามแบบประคบัประคองบทบาท
ของผูป้ฎิบติัการพยาบาลขั้นสูง พบว่า ผูป่้วยระยะประคบัประคองนั้นจะคาํนึงถึงผลกระทบต่อตวั
ผูป่้วยในดา้นภาวะทางสุขภาพ (Clinical outcome) ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 
ภายใตว้ฒันธรรมความเช่ือของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ
ของ Northourse (1992) อา้งถึงในพรทิพย ์เยน็จะบก (2548) ท่ีกล่าวว่า เน่ืองดว้ยกระแสความ
เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีั้งทางดา้นสารสนเทศ และทางดา้นการแพทยน์ั้นเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ทาํใหมี้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนัการส่ือสารนั้นถือ
ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนั การดูแล การรักษา 
การส่ือสารจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประเด็นสําคญั ๆ ทางสุขภาพ ถือเป็นหัวใจ
สาํคญัและจาํเป็นท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจกนั ทั้งในการรักษาและการยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน อีก
ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วนัทนีย ์วาสิกะสิน, สุรางครั์ตน์ วศินารมณ์ และกิติพฒัน์ นนท
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ปัทมะดุล (2543) ท่ีอธิบายว่า การสนบัสนุนทางสังคม ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือ
เก้ือกลูในดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นวตัถุส่ิงของ และดา้นจิตใจ เพื่อสนบัสนุนใหบุ้คคลรับรู้ว่าเขามีคน
รักเอาใจใส่ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม และไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ตลอดจนการท่ีบุคคลตระหนกั
ในคุณค่าของตนเอง สามารถเอ้ือประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง และสามารถปรับตวัหรือ
ดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขจากแหล่งสนบัสนุนทางสงัคมท่ีมีอยู ่เช่น ญาติพี่นอ้ง บุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน คนในชุมชน นกัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

4. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นการแสดงกิริยาอาการเม่ือทราบผลการวินิจฉยั
จากแพทยว์่าเป็นผูป่้วยโรคมะเร็ง พบว่า โรคมะเร็งเป็นภาวะท่ีกระทบกระเทือนต่อการดาํเนินชีวิต
ตามปกติของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ และผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีวิธีการปรับตวัต่อโรคมะเร็ง
ท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะของโรคมะเร็ง อวยัวะท่ีเกิดโรคมะเร็ง และยงัพบอีกวา่ ลกัษณะ
การปรับตวัและวิธีการแกปั้ญหาของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน ข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพ
ของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกแต่ละคน อีกทั้งยงัพบอีกว่า สภาพแวดลอ้มทางครอบครัว สังคม 
และภาวะจิตของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความสัมพนัธ์กบักิริยาหรืออาการท่ีแสดงออก
หลงัจากทราบผลการวินิจฉยัจากแพทยว์่าเป็นมะเร็ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสถาบนัวิจยั
สาธารณะสุข (2541) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร (Communication) กบัสุขภาพ 
(Health) พบว่า ความเป็นมาของการส่ือสารเพ่ือสุขภาพ (Health Communication) เร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมี
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร (Communication) กบัสุขภาพ (Health) เน่ืองจากการ
ยอมรับว่าการส่ือสารไดก้ลายเป็นศาสตร์ เคร่ืองมือ และเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในโลกยุคปัจจุบนัท่ี
มนุษยมี์ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ และฝึกทกัษะดา้นการส่ือสาร เพื่อใหต้นเองสามารถกา้วทนักบั
ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
มนุษยทุ์กระดบั ทุกสงัคม และพบวา่ การส่ือสารไดถู้กนาํไปใชใ้นกระบวนการซ่อมแซมสุขภาพ ซ่ึง
เป็นการรักษาความเจ็บป่วยต่าง ๆ ในยุคแรก ๆ ต่อมาเม่ือเกิดการปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทย
ประมาณช่วงปี 2540 เป็นตน้มา มุมมองดา้นสุขภาพไดเ้ปล่ียนไปเป็น “สร้าง” นาํ “ซ่อม” คือการ
เสริมสร้างการมีสุขภาพดี (Good Health) ไม่ใช่รอใหเ้สียสุขภาพ (Ill Health) แลว้จึงซ่อม เป็นการ
สร้างจิตสํานึกดา้นสุขภาพแนวใหม่ในวงการสาธารณสุขและประชาชน การส่ือสารสุขภาพ เป็น
วิธีการท่ีมุ่งปรับปรุงสุขภาพทั้งในระดบัตวับุคคล และประชากรทั้งประเทศ โดยมีการผสมผสาน
วฒันธรรมใหม่ ๆ โดยส่ือสารมวลชนและส่ือประสม ทั้งในแง่บวกและในแง่ลบท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ  

 5. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นวิธีการส่ือสารเพ่ือให้ผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะคลายความวิตกกงัวล เช่น ไม่เช่ือ ตกใจ ปฏิเสธ โกรธหรือตาํหนิเจา้หนา้ท่ี และซึมเศร้า 
พบว่า กาํลงัใจเป็นส่ิงสําคญัสําหรับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกทุกคนเพื่อใชใ้นการต่อสู้กบั
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โรคมะเร็ง และพบว่า จิตใจท่ีดีของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นภูมิตา้นทานโรคท่ีสาํคญั จิตใจ
ท่ีเขม้แขง็และการมองโลกในแง่บวกของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํ
ให้ผูป่้วยสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เช่น การทาํงาน การดูแลครอบครัว การเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ กบัครอบครัว หรือการทาํกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผกั
สวนครัวการทาํอาหาร การออกกาํลงักาย หรือแมแ้ต่เรียนรู้ส่ิงท่ีตนเองสนใจเพ่ิมเติม กิจกรรมต่างๆ 
เหล่าน้ี ทาํใหร่้างกายของผูป่้วยรายใหม่ระยะแรกแขง็แรง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของม่ิงขวญั คง
เจริญ (2561) ท่ีไดศึ้กษา เร่ืองการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอาํนาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ความยัง่ยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของชุมชนมีทั้งในระดบั
บุคคลและในระดับชุมชน การเสริมสร้างพลงัอาํนาจในระดับบุคคล เป็นเร่ืองของการพฒันา
ศกัยภาพตนเองให้ มีความเขม้แขง็พอท่ีจะควบคุมตนเอง จากปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลในการ
ดาํเนินชีวิต สามารถพึ่ งพาตนเองได้ และเห็นคุณค่าในส่ิงท่ีตนเองประพฤติ ปฏิบติั จนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองระดบัของการสนับสนุนทางสังคมของ 
Gottieb & Bergen (2010) ท่ีอธิบายว่าการสนบัสนุนทางสังคมเป็นส่ิงจาํเป็นกบัชีวิตของมนุษย ์
เพราะมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของสังคม หากขาดการสนบัสนุนทางสังคมระหว่างเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั
เองอาจส่งผลทาํให้บุคคลไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมช่วย
เก้ือหนุนให้ชีวิตมนุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้อย่างสง่างาม รวมถึงการท่ีบุคคลสามารถแก้ไข
ปัญหาและสามารถเผชิญภาวะวิกฤตของชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 

6. การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั ด้านทางเลือกการดูแลรักษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกรู้สึก
ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตตามปกติ หมดกาํลงัใจในการทาํงาน และพบว่า การส่ือสาร
เพื่อเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นทางเลือกวิธีการดูแล และการบาํบดัรักษา
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการให้ยา การใชเ้คร่ืองมือช่วยในการ
บาํบดัรักษา และหัตถการต่าง ๆ  และยงัพบอีกว่า การส่ือสารเพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรกยิ่งมีความสาํคญั เช่น การส่ือสารให้ผูป่้วยเห็นถึงขอ้ดีของตนเองท่ีเคยทาํ
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไวอ้ยา่งมากมาย ทาํให้ผูป่้วยมีความรู้สึกสุขใจ สบายใจ และมองมองโลกในแง่ดี 
และยงัพบอีกว่า  การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัเป็นทางเลือกการรักษาท่ีช่วยเสริมกบัการรักษาแผน
ปัจจุบนัให้ผูป่้วยมะเร็งมีโอกาสหายขาดสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิตตพิมพ ์สถิตวิภารวงศ ์
(2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพื่อตดัสินใจเลือกการรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัในผูป่้วยมะเร็ง
ระยะแรกของศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ท่ี พบว่า ผูป่้วย
มะเร็งระยะแรกท่ีปฏิเสธการรักษาการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเกิดจากขอ้กงัวลสาํคญัหลายประการ และ
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ขอ้กงัวลสาํคญัประการหน่ึง คือ ความวิตกกงัวล และความไม่พร้อมดา้นจิตใจซ่ึงผูป่้วยมีความเช่ือ
วา่โรคมะเร็งรักษาไม่หาย ทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งระยะแรกมีการคน้หาวิธีการรักษาทางเลือกมากข้ึน และ
ผูป่้วยมะเร็งระยะแรกเช่ือว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได ้และสามารถเขา้ถึงการรักษาไดอ้ยา่งไม่ยาก 
และพบว่า ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี ใชก้ารส่ือสารเพ่ือ
คลายขอ้กงัวลใจท่ีเป็นกระบวนการ ซ่ึงสามารถคลายขอ้กงัวลใจของผูป่้วยมะเร็งระยะแรกได ้อีกทั้ง
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Shumaker & Brownell (1984) ท่ีกล่าวอธิบายถึงประเภทของการ
สนับสนุนทางสังคม แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) การสนับสนุนทางสังคมเชิงนามธรรม 
เป็นการสนับสนุนทางดา้นอารมณ์และดา้นสังคม เป็นการให้ความสําคญักบัพลงัภายในตวัของ
บุคคลและสนับสนุนบุคคลผ่านการเสริมพลงัในเชิงบวก เพื่อสนับสนุนให้บุคคลสามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเผชิญอยูไ่ดด้ว้ยตนเองรวมทั้งการกระตุน้ใหบุ้คคลรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม และ 2) การ
สนบัสนุนทางสังคมเชิงรูปธรรม เป็นการสนบัสนุนทางสังคมดา้นขอ้มูลข่าวสารและการช่วยเหลือ
โดยตรงท่ีเห็นภาพชดัเจน เช่น การสนับสนุนทางดา้นการเงินวตัถุส่ิงของ การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ การใหค้าํปรึกษา การใหข้อ้เสนอแนะ เป็นตน้ 

ทั้งน้ี การสนบัสนุนทางสังคมทั้ง 2 ลกัษณะ เป็นการช่วยเหลือโดยตรงกบับุคคลเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนและสามารถเผชิญกบัสถานการณ์ของปัญหาไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั
และสามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 

7. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั ดา้นลกัษณะการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกมีความอ่อนไหว ขวญักาํลงัใจเป็น
ส่ิงจาํเป็นและมีความสาํคญัสําหรับผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกลา้ใช้การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในลกัษณะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือและให้
คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เช่น สอบถามความตอ้งการ ชวนคุย แจกอาหาร นํ้า เขน็
รถนอน รถนัง่ และแนะนาํตนเองว่าเคยเป็นผูป่้วยมะเร็ง ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกรู้สึก
ผอ่นคลาย มีความรู้สึกไวว้างใจ  และพบวา่ การเสริมพลงัใหผู้ป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เป็นการ
ส่ือสารในลกัษณะของการพูดให้กาํลงัใจ และเสริมพลงัทางความคิดให้ผูป่้วยไดมี้การทดลองและ
ฝึกฝนการให้กาํลงัใจตนเอง ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง 
มุ่งมัน่ท่ีจะพยายามรักษาตนเอง และยงัพบว่า กิจกรรมการส่ือสารจากบุคคลอ่ืน เช่น ครอบครัว 
เพื่อนร่วมงาน  นั้นมีความสําคญัต่อผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และมีส่วนสําคญัในการเสริม
พลงัท่ีทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ แสงระวี รุ่งเรืองเสถียร 
(2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัวีเวียง
พิงจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ส่ือบุคคลท่ีเป็นผูส่้ง
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สารตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
ทางการส่ือสาร สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสารใน 3 ประเด็น คือ 1) การดูแลตนเองทั้งน้ี
ผูรั้บบริการตอ้งการกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัว หรือญาติ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ และตอ้งสร้างขวญั
กาํลงัใจท่ีเกิดจากตนเอง 2) การตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงผูส่้งสารตอ้งส่ือสารให้ผูรั้บสารสร้างความ
ตระหนักให้เกิดข้ึนในจิตสํานึก และ 3) การส่งเสริมสุขภาพ และพบว่า ผูรั้บสารมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีการรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง และรับรู้ถึงประโยชน์ของพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพโดยผูรั้บสารมีการดูแลสุขภาพตนเองดา้นร่างกายกบัดา้นจิตใจ อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ Kahn and Antonucci (1980) เร่ืองกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ ท่ีอธิบายว่า
กระบวนการและวิธีการเสริมพลงัอาํนาจท่ีมีจุดเร่ิมตั้งแต่การประเมินส่ิงท่ีจะส่งเสริม สนับสนุน 
การให้คุณค่าของผูใ้ชบ้ริการ และรวมถึงการคน้หาศกัยภาพหรือความสามารถท่ีแฝงอยู่ในตวัของ
ผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็นการสร้างความนับถือในตนเองจนเกิดเป็นความเช่ือมั่น จนสามารถดึง
ความสามารถหรือศกัยภาพของตนเองออกมาใช ้โดยใชแ้นวทางเพื่อนช่วยเพื่อนหรือกลุ่มคนท่ีมีหวั
อกเดียวกนัท่ีมีปัญหาเหมือนกนัหรือป่วยเป็นโรคเดียวกนัมารวมตวัเป็นกลุ่มเป็นพวกเพื่อให้การ
แก้ปัญหาของแต่ละคนง่ายข้ึนกว่าทาํอยู่คนเดียว การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์จิตใจ เช่น การ
สนับสนุนทางด้านความรักความเอาใจใส่ ความช่ืนชมยินดี และการยอมรับ ภายใต้การให้
ความสาํคญักบัคุณธรรมและความเป็นจริง ซ่ึงเป็นทั้งการกระทาํการและช่วยเหลือทางตรง เช่น การ
ช่วยเหลืองาน การใหข้อ้มูลข่าวสารหรือการช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้  

8. การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงั ดา้นผลดีของการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีมีผลต่อการ
ดูแล การรักษา การปฏิบติัตน การยอมรับการรักษา ตลอดจนถึงขวญักาํลงัใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก พบว่า  การส่ือสารเพ่ือสร้างเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกเป็นกระบวนการ
ส่ือสารท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถและพฒันาศกัยภาพของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก และ
บุคคลในครอบครัว  บุคคลรอบขา้งในสังคมของผูป่้วย และพบว่า การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบั
ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก มีผลต่อการสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกให้
มีความเขม้แขง็ และสามารถการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของผูป่้วย และยงัพบ
อีกว่า การส่ือสารเพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก มีอิทธิพลต่อการยอมรับ การมี
ส่วนร่วมในการรักษา ส่งผลดีต่อผูป่้วยโดยตรง และส่งผลดีทั้งทางตรง และทางออ้มกบัแพทย ์
พยาบาล และบุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก  และยงัเป็นการ
สร้างเสริมพลงัใจให้บุคคลรอบขา้งผูป่้วย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เกิดความตระหนกัรู้ และ
เห็นความสาํคญัของสุขภาพ หันกลบัมาดูแลเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
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ไปรมา กล่ินนิรัญ (2558) ศึกษาเร่ือง ผลของการเสริมสร้างพลงัอาํ นาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (quasi experimental) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ผลของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง โดยศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีมารับบริการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยนอก ของโรงพยาบาล ท่าโรงชา้ง
อาํเภอพนุพิน จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 70 
คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 35 คน และกลุ่มทดลอง 35 คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
กิจกรรมแทรกแซง คือ แผนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจแบบสอบถามประเมิน ตนเอง, แบบสมัภาษณ์ 
และแบบสังเกต  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ t-test ผลการทดลอง 
พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วย ความดนัโลหิตหลงัการไดรั้บ แผนการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจในดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นการมี
ปฏิสัมพนัธ์ และกิจกรรมโภชนาการ และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของผูป่้วยความ
ดนัโลหิตก่อนและหลงัทดลอง พบว่า พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยความดนัโลหิตหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรัตน์ ตรี
สุกล (2548) ท่ีได้อธิบายถึงลักษณะสําคัญของการส่ือสารว่าการส่ือสารเป็นพฤติกรรมท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัจิตใจและการแสดงออกของคู่ส่ือสารท่ีสามารถส่ือใหอี้กฝ่ายหน่ึงรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกดงักล่าวได ้และในการส่ือสารตอ้งมีการแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก 
ขอ้มูล ข่าวสาร ความคิด ฯลฯ เพื่อเช่ือมโยงใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Berlo (1960) ท่ีไดอ้ธิบายในรายละเอียดของวตัถุประสงคข์องการส่ือสารในมิติของผลท่ี
เกิดข้ึนจากการส่ือสารว่าเกิดข้ึนอยา่งไรหรือก่อให้เกิดผลโดยตรงหรือโดยออ้ม เป็นการส่ือสารท่ีมี
วตัถุประสงคท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ (Instrumental Purpose) หมายถึง วตัถุประสงคซ่ึ์งผูส่้งสารไม่ได้
หวงัจะใหเ้กิดผลข้ึนแก่ตนและผูรั้บสารโดยตรงและทนัทีทนัใด แต่ผูส่้งสารมุ่งหวงัว่าผูรั้บสารจะนาํ
ข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไปเป็นจุดเร่ิมตน้ หรือเป็นเคร่ืองมือทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรม หรือนาํไปเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจหรือใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ  
  

ส่วนที่ 2 แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งราย
ใหม่ระยะแรก 
 1. แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสม ดา้นบุคลากรในการเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ มีการ
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเข้ามาร่วมทํางานกับชมรมผู ้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง



154 

 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรม โดยมีการใชบุ้คคลท่ีมีประสบการณ์จากการท่ีเคยเป็นผูป่้วยมะเร็ง
มาก่อน จึงมีความรู้ ความสามารถดา้นการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ไดดี้ และ
ยงัพบอีกว่า คุณสมบัติของบุคคลในตาํแหน่งจิตอาสาคือผูป่้วยมะเร็งรายเก่า ไม่มีการกาํหนด
คุณลกัษณะตายตวั สมาชิกชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ทุกคนสามารถ
ทาํงานเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัไดห้มดทุกคน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของแสงระวี 
รุ่งเรืองเสถียร (2560) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของศูนยธ์รรมชาติ
บาํบดับลัวีเวียงพิงจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ส่ือบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ส่ือ
บุคคลท่ีเป็นผูส่้งสารตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถทางการส่ือสาร สามารถอธิบายขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสารใน 3 ประเด็น คือ 1) การดูแล
ตนเองทั้งน้ีผูรั้บบริการตอ้งการกาํลงัใจท่ีไดรั้บจากครอบครัว หรือญาติ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ และ
ตอ้งสร้างขวญักาํลงัใจท่ีเกิดจากตนเอง 2) การตระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงผูส่้งสารตอ้งส่ือสารให้ผูรั้บ
สารสร้างความตระหนกัให้เกิดข้ึนในจิตสาํนึก และ 3) การส่งเสริมสุขภาพ และพบว่า ผูรั้บสารมี
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีการรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง และรับรู้ถึงประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยผูรั้บสารมีการดูแลสุขภาพตนเองดา้นร่างกายกบัดา้นจิตใจ และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรัตน์ ตรีสุกล (2548) ท่ีสรุปวตัถุประสงคข์องการส่ือสารว่ามนุษย์
ส่ือสารกนัดว้ยวตัถุประสงค ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมพลงัใน 3 ประเด็นคือ 1)เพื่อสร้างสรรคแ์ละ
รักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกนั  2) เพื่อสร้างความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ 3) เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
และ 4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพฒันา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพของ 
Northourse (1992) ท่ีกล่าวถึงการปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอ้ม
การดูแลสุขภาพ ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบหลกั ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationships) ท่ีเก่ียวกบัผูส่้ง
สารสุขภาพโดยตรง คือ ใหบ้ริการสาธารณสุข (Health Professional) หมายถึง บุคคลากรท่ีไดอ้ยูใ่น
สายวิชาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการอบรม มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ 
แพทย ์พยาบาล บุคลากรท่ีใหบ้ริการสาธารณสุขทุกแขนง เภสัชกร นกักายภาพบาํบดั จิตแพทย ์นกั
เทคนิคการแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ เป็นตน้ บุคลากรสาธารณสุขเหล่าน้ีมีส่วนในการ
สร้างวิถีชีวิต ทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้ ความเขา้ใจ ในประเด็นสุขภาพต่อผูค้นท่ีเขา้มามี
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วยท่ีเขา้มารับการบริการรักษา หรือคนท่ีเขา้มารับบริการประเภท
ต่าง ๆ หรือคนท่ีตอ้งการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ หรือประชาชนในสังคมทัว่ไปท่ีมีความ
สนใจในสุขภาพ 
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 2. แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสม ดา้นกิจกรรมการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั
ให้กบัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบว่า กิจกรรมการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัของชมรมผูร้อดชีวิต
จากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั คือ 1) จิตอาสาดนตรีบาํบดั
เป็นกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้องเพลงให้กาํลงัใจแก่ผูป่้วยมะเร็งในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 2) 
กิจกรรมให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกระหว่างรอพบอายุรแพทยโ์รคมะเร็ง 3) 
กิจกรรมช่วยวดัความดนั ช่างนาํหนกั เขน็รถนัง่- รถนอน 4) กิจกรรมจิตอาสาเม่ือมีกิจกรรมการกศุล
อ่ืนๆ ทั้ง 4 กิจกรรมก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกัน สามารถทาํให้ผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรกคลายความเครียด มีขวญักาํลงัใจดีข้ึน และใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้ผูป่้วย
มะเร็งรายใหม่เห็นคุณค่าในตนเอง และยงัเป็นกิจกรรมการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมโดยการเปิดให้
ผูป่้วยมีโอกาสพูดคุยส่ือสารกบัแพทย ์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์และผูป่้วยดว้ยกนัเอง ซ่ึง
เป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในการส่งเสริมกาํลงัใจผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไปรมา กล่ินนิรัญ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลของการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงของโรงพยาบาลท่า
โรงช้าง อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง (quasi 
experimental) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ผลของการเสริมสร้างพลงัอาํนาจต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง จาํนวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 35 คน และกลุ่มทดลอง 35 
คน เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ กิจกรรมแทรกแซง คือ แผนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจ
แบบสอบถามประเมิน ตนเอง, แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต  พบว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผูป่้วย ความดนัโลหิตหลงัการไดรั้บ แผนการสร้างเสริมพลงัอาํนาจในดา้นความรับผดิชอบต่อ
สุขภาพของตนเองมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ และกิจกรรมโภชนาการ 
และเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของผูป่้วยความดนัโลหิตก่อนและหลงัทดลอง พบว่า 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยความดนัโลหิตหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองการส่ือสารสุขภาพของ Northourse (1992) ท่ี
กล่าวถึงการปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอ้มการดูแลสุขภาพ ท่ีได้
อธิบายองคป์ระกอบหลกั ดา้นความสัมพนัธ์ (Relationships) ท่ีเก่ียวกบัผูส่้งสารสุขภาพโดยตรง ท่ี
นอกเหนือจากผูใ้หบ้ริการสาธารณสุข (Health Professional) ผูรั้บบริการ (Client) และความสมัพนัธ์
ท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ การท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์อ่ืนๆ (Significant Other) เครือข่ายทางสังคม
ของผูรั้บบริการ (Social Network) หมายถึง บุคคลท่ีเขา้รับบริการ (Clients) มีความสัมพนัธ์ในทุก
ระดบั เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บบริการดา้นสุขภาพเหล่าน้ี อนัเน่ืองมาจากบุคคลเหล่าน้ีจะ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการส่ือสารสุขภาพ ในลกัษณะท่ีเป็นเครือข่ายท่ีอยู่รอบตวัผูเ้ขา้รับ
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บริการ การทาํงาน ของเครือข่ายอาจจะเป็นการแนะนาํ ช้ีชวน ชกัจูงใจให้รับบริการ และการไดม้า
ซ่ึงข่าวสารสุขภาพจากเครือข่ายทางสงัคมท่ีเขา้มามีส่วนร่วมนัน่เอง 

3. แนวทางการจดัการการส่ือสารท่ีเหมาะสม ดา้นเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารท่ีใชใ้นการเสริม
พลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก พบวา่ เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อเสริมพลงักบัผูป่้วยมะเร็ง
รายใหม่ระยะแรกมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็ว ทนัสมยั และตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วย คือ
เป็น เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการแรงจูงใจ การดูแลสุขภาพโดยรวม มีลกัษณะกระชบั ชดัเจน 
ไม่ยาวมากจนเกินไป ผูป่้วยสามารถจบัใจความได ้ สามารถส่ือสารถึงผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผูป่้วยสนใจท่ีจะติดตามแนวทางการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัท่ีแพทย  ์และ
พยาบาลกาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนตรี สงัขนาค (2563) ไดศึ้กษา เร่ืองการจดัการ
การส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการจดัการการส่ือสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 2) เพื่อศึกษา
กลยทุธ์การจดัการการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และ 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการจดัการการส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี โดยมีการแบ่งแนวทางการจดัการการส่ือสารออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจดัการ
การส่ือสารภายในองคก์าร พบวา่ บุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมาย ทาํให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีในการทาํงาน โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนการ
จดัการการส่ือสารภายนอกองคก์าร พบว่า แนวทางทางการจดัการส่ือสารมุ่งสร้างความเขา้ใจและ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ  ผา่นกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการ การบริการวิชาการ การทาํกิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่าน้ีเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจ และให้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และ พบว่า การจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ มุ่งเนน้นาํเสนอขอ้มูลระหว่างมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา และประชาชน
ทุกกลุ่ม ผา่นวิธีการเพื่อแพร่กระจายขอ้มูลของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปอยา่งกวา้งขวาง เช่น กิจกรรม
แนะแนวต่างท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน ส่งผลให้ประชาชนทุกลุ่มยอมรับและให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี มากข้ึน ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เหมือนฝัน ไม่สูญผล 
(2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการส่ือสารสุขภาพในบริบทการแพทย์แผนไทย  ท่ีศึกษา
กระบวนการส่ือสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแ์ผนไทยในฐานะผูส่ื้อสารสุขภาพจะมีคุณค่า
ของการแพทยแ์ผนไทย ในมุมมองของผูมี้รายไดน้อ้ย ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยโรคเร้ือรัง และผูป่้วย
ร้ายแรง ผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไขสาํคญัท่ีทาํให้การแพทยแ์ผนไทยไดรั้บการยอมรับเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ในการรักษา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้เกิดทกัษะในการส่ือสารสุขภาพ ท่ีทาํให้
เกิดการยอมรับในวิธีการรักษาด้วยแพทยแ์ผนไทย ทั้งยงัสอดคลอ้งกับแบบจาํลองการส่ือสาร
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สุขภาพของ Northourse (1992) ท่ีกล่าวถึงการปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาวะแวดลอ้มการดูแลสุขภาพ ท่ีไดอ้ธิบายองคป์ระกอบหลกั ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ (Transaction) 
ท่ีช้ีให้เห็นความสําคญัระหว่างผูส่้งสารสุขภาพกับผูรั้บสารสุขภาพ เป็นกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการก่อใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการส่ือสารสุขภาพ กระบวนการส่ือสารในท่ีน้ีจะใชว้จันภาษาและอวจันภาษา เพื่อทาํการส่ง
ข่าวสารดา้นสุขภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพไปสู่ผูรั้บบริการ และรวมถึงกระบวนการแสวงหา
ข่าวสารของผูรั้บบริการเอง อนัส่งผลต่อความรู้ การตีความข่าวสารสุขภาพของผูใ้หบ้ริการ อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจของWilson (1996) ท่ีอธิบายวิธีการเสริมพลงัอาํนาจการ
ทาํงานในตนเองตามหลกัการแบ่งปัน (Sharing)  เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขอขอ้มูลข่าวสาร 
ความคิดและวิธีการเสริมพลงัอาํนาจ ความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกลุ่ม 
เก่ียวกับวตัถุประสงค์เป้าหมายวิธีการทาํงานและเกณฑ์การประเมินผลการทาํงานเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกเป็นปัจเจกของงานนั้นร่วมกนัเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนในกลุ่ม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ือง การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก
ของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ประโยชน์ 
 1. ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกน้ีไปประยุกต์ใชเ้พื่อเสริมพลงั
ให้กบัผูป่้วยมะเร็งทุกระยะ และประยกุตใ์ชก้ารส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยโรคร้ายแรงชนิด
อ่ืนๆ  

2. การจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงั โดยการจดัตั้งชมรม สมาคม ต่างๆ เพื่อสร้างเสริม
กาํลงัใจให้กบัผูป่้วย โดยการนาํผูมี้ประสบการณ์ตรง เช่น ผูเ้คยป่วยเป็นโรคมะเร็ง มาทาํหนา้ท่ีใน
การส่ือสารเพื่อเสริมพลงั ทาํให้ผูป่้วยใหม่เกิดขวญั กาํลงัใจ และความเช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถ
ดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

3. การส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วย ผ่านชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ เป็นองคป์ระกอบดา้นผูส่้งสาร และมีการส่ือสารผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้ไดรั้บ
การยอมรับ เช่ือถือ และผูป่้วยใหค้วามสนใจ ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้
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จงัหวดัจนัทบุรี ควรใช้กิจกรรมการส่ือสารต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใน
ชีวิตประจาํวนัของผูป่้วย 

4. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้จงัหวดัจนัทบุรี สามารถนาํแนว
ทางการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ไปกาํหนดเป็นแนวทาง 
หรือนโยบาย ในการขบัเคล่ือนวิธีการดูแล รักษา โรคมะเร็งไดอี้กทางเลือกหน่ึง 

5. สถานบริการทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
สามารถนาํแนวทางการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของชมรม
ผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ไปใชไ้ด ้
 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. การจัดการการส่ือสารเพื่อเสริมพลัง เป็นการศึกษาเก่ียวกับการให้คาํแนะการดูแล
สุขภาพตนเอง ในลกัษณะการสร้างความเขม็แขง็ทางจิตใจของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก ควรมี
ศึกษาการจดัการการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความเขม็แข็งทางร่ายกายของผูป่้วยมะเร็งและผูป่้วยโรค
ร้ายแรงอ่ืนๆ  

2. การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัของชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาล
พระปกเกลา้ เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัใหก้บัผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกซ่ึง
เป็นการศึกษาผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกท่ีมีลกัษณะของโรค ระยะของโรค อวยัวะท่ีเกิดโรคท่ี
แตกต่างกนั ควรมีการศึกษาการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ทางประชากร และลกัษณะเฉพาะ เช่น อาย ุเพศ ระยะของโรค และอวยัวะท่ีเกิดโรคท่ีเหมือนกนั 
เพื่อไดแ้นวทางการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัท่ีเหมาะสมกบัอายุ เพศ ระยะของโรค และ
อวยัวะท่ีเกิดโรค  

3. จากการศึกษาการจดัการการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรกของ
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ พบวา่ นอกจากแพทย ์พยาบาล และสมาชิก
ชมรมผูร้อดชีวิตจากโรคมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกลา้ ซ่ึงเป็นผูส่ื้อสารเพื่อเสริมพลงัท่ีสาํคญัแลว้ 
มีขอ้คน้พบว่าบุคคลในสังคมของผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ระยะแรก เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงานของ
ผูป่้วย ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของการส่ือสารเพ่ือเสริมพลงัให้กบัผูป่้วยท่ีมีประสิทธิภาพสูง ควรมี
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมพลงัในผูป่้วยมะเร็งรายใหม่
ระยะแรก และมะเร็งระยะต่างๆ  

 
   




