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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่รักษาโดย
การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative study) สัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยโรคมะเร็ ง
32 ราย จากโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย พื้นที่ในการวิจยั ได้แก่ โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้าน
มะเร็ ง สกลนคร (อโรคยศาล วัดคาประมง) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้วธิ ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ที่ รั ก ษาโดย
การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย ได้แก่ 1)ข้อมูลพื้นฐานของผูป้ ่ วย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจานวน 32 ราย ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง
อายุ 41-60ปี ภูมิลาเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สถานภาพสมรส และวุฒิการศึ กษาระดับประถมและอุดมศึ กษา
ประกอบอาชีพ เกษตรกร ค้าขาย รับราชการ และว่างงาน โดยมีรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 5,001-10,000 บาท ผูป้ ่ วยที่เคยเข้ารับ
การรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์แผนปั จจุบนั 16 คน และไม่เคยเข้ารับการรักษาโดยวิธีใดมาก่อน 16 คน ส่ วนใหญ่
เป็ นผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปอด มะเร็ งตับ มะเร็ งลาไส้ โรคมะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งเต้านม และมีระยะเวลาการรับรู ้วา่ ป่ วยเป็ น
มะเร็ ง 1 ปี วิธีการรักษาโรคมะเร็ งที่ผปู ้ ่ วยเลือกใช้ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ยาพืชสมุนไพร การสวดมนต์ ออกกาลังกายด้วย
วิธีต่างๆ และการทาสมาธิบาบัด 2)ปั จจัยแรงจูงใจ พบว่าความเชื่อและทัศนคติของผูป้ ่ วยต่อการรักษาโรคมะเร็ งที่มีความ
เชื่ อว่าปั จจุ บันมี วิธีการรั กษาโรคมะเร็ งให้หายขาด โดยการแสวงหาสารสนเทศจากผูป้ ่ วยที่ หายขาด ซึ่ งเป็ นแหล่ง
สารสนเทศบุคคลที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมากที่ สุด 3)ปั จจัยเอื้อ พบว่าเครื อข่ายทางสังคมของ
ผูป้ ่ วย ได้แก่ ผูป้ ่ วยกับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งและผูป้ ่ วยที่หายขาดจากโรคมะเร็ ง ผูป้ ่ วยกับแพทย์ และผูป้ ่ วยกับญาติ เครื อข่าย
ดังกล่าวเป็ นการปรึ กษาบุคคลใกล้ชิดของผูป้ ่ วย ซึ่ งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเป็ นแหล่งสารสนเทศบุคคลที่
ผูป้ ่ วยใช้ และส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมากที่สุด 4)ปั จจัยสนับสนุน พบว่าการได้รับกาลังใจและความ
ช่วยเหลือของผูป้ ่ วยจากญาติ แพทย์ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งและผูป้ ่ วยที่หายขาดจากโรคมะเร็ งช่วยกาหนดพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของผูป้ ่ วย ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย เพื่อใช้สารสนเทศในการสนับสนุน
ข้อมูลที่ได้รับ และใช้ประกอบการตัดสิ นใจทางการแพทย์

คาสาคัญ: : ปั จจัยที่ส่งผลต่อ การแสวงหาสารสนเทศ ผูป้ ่ วยมะเร็งที่รักษาวิธีการแพทย์ทางเลือก
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ABSTRACT
This study aimed to study factors affecting information seeking behaviors of cancer patients treated by
alternative medicine in Thailand. In this qualitative study, 32 cancer patients from alternative medicine hospitals in
Thailand were interviewed. The research sights were Thai Traditional and Integrated Medicine Hospital (Yotse) and
Thai Traditional and Complementary Medicine Hospital for Cancer at Sakonnakhon (Arokhayasala Khampramong
Temple). The representative of the population was chosen by Purposive Sampling technique and data collection method
used was interview.
The results showed that factors affecting information seeking behaviors of cancer patients treated by
alternative medicine in Thailand were 1) basic information of patients: there were 32 key informants aged between 4160 years old, domiciled in North-Eastern Thailand, married, received primary and higher education degree whose
professions were farmers, merchants, government officers and unemployed. Their average income was 5,001-10,000
Baht. Sixteen of these cancer patients had been treated by conventional medicine before while the other sixteen had
not been treated by any method. Most of the patients had lung cancer, liver cancer, colon cancer, cervical cancer and
breast cancer at a period of 1 year from their diagnosis. The treatment methods most chosen were herbal use, prayers,
exercises and meditation; 2) motivation factors: the study found that the patients’ believes and attitudes that, presently,
cancer can be completely cured acted as a result of their information seeking from totally-cured cancer patients and this
human source affected information seeking behaviors the most; 3) contributing factors: the study revealed that the
patients’ social network, namely a network between cancer patients, a network between cancer patients and totallycured cancer patients; a network between cancer patients and their families were how the patients consulted their close
ones, which resulted in information exchange. The social network appeared to be the most used human source and
affected information seeking behaviors the most; and 4) support factors: the study showed that encouragements and
helps from the patients’ families, doctors, fellow cancer patients, and totally-cured cancer patients were factors affecting
information seeking behaviors of the patients. The information was used to support other information retrieved and to
make further medical decision.
บทนา
มะเร็ ง เป็ นโรคที่ ค นไทยป่ วยและเป็ นสาเหตุ ใ ห้เ สี ย ชี วิต มากที่ สุด จากข้อ มู ล มรณบัต รในปี พ.ศ. 2559 กอง
ยุทธศาสตร์ และแผนงานกระทรวงสาธารณสุ ข (2560)ได้สรุ ปจานวนทั้งสิ้ น 77,566 คน (เพศชาย 44,490 คน และเพศ
หญิง 33,076 คน) โรคมะเร็ งที่ เสี ยชี วิตมากที่ สุดได้แก่ มะเร็ งตับ (CA Liver) มะเร็ งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด
(CA Lung) มะเร็ งเต้านมหญิง (CA Breast Female) มะเร็ งปากมดลูก (CA Cervix) และลูคีเมีย (Leukaemia) ตามลาดับ
การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งในปั จจุบนั รักษาด้วยการแพทย์แผนปั จจุบนั (Conventional Medicine)ที่ มีกระบวนการ
รั ก ษาด้ว ยวิ ธี ก ารผ่ า ตัด รั ง สี บ าบัด หรื อ เคมี บ าบัด และการแพทย์ท างเลื อ ก (Alternative Medicine) ซึ่ งมี ชื่ อ เรี ย ก
หลากหลาย เช่น การแพทย์ธรรมชาติ (Natural Medicine) การแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Medicine) หรื อการแพทย์
เสริ ม (Complementary Holistic Medicine) กระบวนการรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ธรรมชาติ บ าบั ด ไม่ ไ ด้ อ ้ า งอิ ง ศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์เป็ นการรักษาโดยมองภาพแบบองค์รวม เน้นการสร้างความแข็งแรงให้กบั ร่ างกายการแพทย์ทางเลือก
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เป็ นการผสมผสานหลากหลายศาสตร์ของการรักษาเข้าร่ วมกัน การแพทย์ทางเลือกสามารถนาไปใช้แทนการแพทย์แผน
ปั จจุบนั หรื อเสริ มการแพทย์แผนปั จจุบนั (วิโรจน์ , 2555; สานักการแพทย์ทางเลือก, 2555; ปาริ สา, 2553; พวงทอง,
2548; การเซลลา, 2545; World Health Organization [WHO], 2001) ซึ่ งแพทย์ท างเลื อ กในประเทศไทยได้รั บ การ
ผลักดันจากกระทรวงสาธารณสุ ข ปี พ.ศ. 2545 โดยมี การกาหนดให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเป็ นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2559) และ ปี
พ.ศ. 2558 มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (โกมาตร และคณะ, 2557) โดยมีคนจานวนมากเลือกใช้วิธีการแพทย์ทางเลือกด้วยวิธีการบาบัดด้วย
ธรรมชาติ ซึ่ งให้เหตุผลว่าเป็ นวิธีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก อาศัยเครื่ องมืออุปกรณ์ที่หาใช้ง่าย
และการแพทย์ทางเลื อกให้ความสาคัญกับร่ างกายมากกว่าการกิ นยา (พินิจ และคณะ, 2553; สุ ณี, ลลิตา, 2544; ธรรม
ปราโมทย์, 2552)
จากการเจ็บป่ วยพบว่าผูป้ ่ วยเสาะหาข้อมูลเกี่ ยวกับการเจ็บป่ วย และการรักษา และการดูแลตนเอง รวมถึงหัวข้อ
ชนิ ดหรื อประเภทของข้อมูลที่ ผูป้ ่ วยสนใจอยากทราบเพิ่มเติ ม ซึ่ งแสดงออกถึ งพฤติ กรรมที่ เรี ยกว่า พฤติ กรรมการ
แสวงหาสารสนเทศสุ ข ภาพ (Medical Information Seeking Behavior) และการที่ ผูป้ ่ วยจะมี พ ฤติ ก รรมอย่า งใดนั้น
มีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวข้องที่ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่แตกต่างกัน (เบญจวรรณ, 2544)
โดยพฤติกรรมของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งมีพฤติกรรมแสวงหาการรักษารักษาซึ่ งมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อขจัดอาการผิดปกติที่
เกิดขึ้น โดยมีการเสาะหาข้อมูลการเจ็บป่ วย การรักษา และการดูแลตนเอง (จารุ วรรณ, 2543; จุฬาภรณ์, 2554) จากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ได้รับสารสนเทศสาหรับการประกอบการตัดสิ นใจ (ซัลมาน, 2556)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
ผูป้ ่ วย พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านบริ บทของผูป้ ่ วย เป็ น
ปั จจัยที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่ งส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศที่ แตกต่างกัน 2) ปั จจัยแรงจูงใจ เป็ นปั จจัยที่ กระตุน้ ความต้องการสารสนเทศ และการแสวงหา
สารสนเทศของผูป้ ่ วย 3) ปั จจัยเอื้ อ เป็ นปั จจัยที่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึ งสารสนเทศ รวมถึ งการใช้บริ การ
สารสนเทศของผูป้ ่ วย ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการกาหนดขอบเขตของการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย และ 4) ปั จจัย
สนับสนุน เป็ นปั จจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย เช่น การได้รับกาลังใจและการช่วยเหลือ
การค้นหาข้อมูล ประสบการณ์ทางการสื่ อสารทางการแพทย์ เป็ นต้น (Leydon et al., 2000; Czaja et al., 2003; Kimiafar
et al.2016; สโรชา, 2556; อัญชสา, 2557)
จากผลจากการวิเคราะห์งานวิจยั พบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย ซึ่ ง
ผูป้ ่ วยมีความต้องการสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจทางการแพทย์ ในฐานะผูว้ ิจยั การศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย มีความจาเป็ น
สาหรับผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศที่ตอ้ งเข้าใจ เพื่อจัดเตรี ยม วางแผน ออกแบบบริ การสารสนเทศด้านสุขภาพให้เหมาะสม
และส่ งผลให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกสถานที่ทุกเวลาและได้สารสนเทศตรงตามเป้ าหมายในการแสวงหา
โดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็ งที่มีผปู ้ ่ วยจานวนมาก ตามยุทธศาสตร์ดา้ นสารสนเทศโรคมะเร็ ง แผนการป้ องกันและควบคุม
โรคมะเร็ งแห่งชาติพ.ศ.2556-2560 (สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์, 2556) ที่มีแผนในการจัดการด้านสารสนเทศ
โรคมะเร็ ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานสถาบันบริ การสุขภาพด้านมะเร็ งและแหล่งบริ การสารสนเทศ
อื่นๆในการให้บริ การสารสนเทศสุขภาพที่สอดคล้องความต้องการของผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย และประชาชนทัว่ ไปด้านต่างๆ
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกใน
ประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจยั
ผูว้ ิจัย ได้เ สนอกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย จากการศึ กษาและสัง เคราะห์ ท ฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งของ
อัญชสา (2557), Czaja et al. (2003), Inthiran (2017) โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่
รักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกได้แก่ 1.บริ บท/ลักษณะ (patient characteristics) ของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่รักษาโดยการแพทย์
ทางเลื อก ได้แก่ อายุ การศึ กษา เพศ อาชี พ สถานภาพ รายได้โดยเฉลี่ ย ประเภทโรคมะเร็ งที่ เป็ น วิธีการรั กษาโดย
การแพทย์ทางเลือกที่ใช้ และโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 2. ปั จจัยแรงจูงใจ (Predisposing factors) ได้แก่ 2.1 ความเชื่อ
และทัศนคติ 2.2 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการแพทย์ 2.3 ความคุน้ เคยเกี่ยวกับระบบการรักษา เช่น ความรู ้ดา้ น
การแพทย์ก่อนหน้านี้ การพูดคุยเกี่ยวกับความเจ็บป่ วย 3. ปั จจัยเอื้อ (Enabling factors) ได้แก่ 3.1 การดูแลทางการแพทย์
เช่น สิ่ งที่อานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริ การของผูป้ ่ วย จานวนแพทย์และจานวนโรงพยาบาลที่ให้บริ การกับ
ผูป้ ่ วย 3.2 การวินิจฉัย เช่น ประเภทของโรคมะเร็ ง และความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่วินิจฉัย 3.3 เครื อข่ายทางสังคม 4.
ปั จจัยสนับสนุน (Reinforcing factors) ได้แก่ 4.1 การให้กาลังใจและความช่วยเหลือ 4.2 ปฏิกิริยาของแพทย์ที่เป็ นด้าน
บวกต่อคาถามที่ผปู ้ ่ วยถาม 4.3 ประสบการณ์การสื่ อสารทางการแพทย์ เช่น การตั้งคาถามเกี่ยวกับการรักษากับแพทย์
ระดับความชัดเจนในการถามคาถามและคาตอบที่ได้ 4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีการวิจยั
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
ผู ้ป่ วย ผู ้วิ จัย ลงพื้ น ที่ ก ารวิ จัย เพื่ อ เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยตัว เอง โดยใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบกึ ง โครงสร้ า งเป็ นแนวค าถาม
ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลัก ใช้การคัดเลื อกกลุ่มตัว อย่า งแบบเฉพาะเจาะจง จากผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ที่
อายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป สามารถรับฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ มีสติสัมปชัญญะดี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ผูป้ ่ วยมี
ความสมัครใจและยินดีให้ความร่ วมมือในการศึกษาวิจยั เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือกเพียงเท่ านั้น
จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานด้านมะเร็ ง สกลนคร (อโรคยศาล วัดคาประมง) และเป็ นผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาที่หน่วยงาน เป็ นเวลามากกว่า
6 เดื อน ซึ่ งการวิจัยนี้ ได้ผ่านการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จากศู นย์ประสานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น โดยผูว้ ิจัยเข้าเก็บข้อมูลระหว่างกุมภาพันธ์ ถึ ง พฤศจิ กายน พ.ศ.2561 และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative data analysis) และตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) จากผูป้ ่ วย
แพทย์ และญาติผปู ้ ่ วย และการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึก ภาคสนาม การบันทึกเทป

1445

HMO5-5
สรุปผลการวิจยั
1. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ป่วยโรคมะเร็งทีร่ ักษาโดยการแพทย์ ทางเลือกในประเทศไทย
1.1 ข้ อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยทีใ่ ห้ ข้อมูล
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ ให้ข ้อมู ลจานวนทั้งหมด 32 คน เป็ นเพศชาย 13 คน และเพศหญิ ง 19 คน รั กษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 19 คน และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานด้านมะเร็ ง สกลนคร 13 คน ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 41-60 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป โดยมีภูมิลาเนาอยู่
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นส่ วนใหญ่ รองลงมาเป็ นคนภาคกลาง ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส รองลงมาสถานภาพโสด
โดยมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับประถมและอุดมศึกษา ผูป้ ่ วยดังกล่าวประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร ค้าขาย รับราชการ แม่บา้ น
ขับแท็กซี่ รั บจ้างทั่วไป รวมถึ งมี ผูว้ ่างงาน โดยมี รายได้เฉลี่ ยส่ วนมากอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท รองลงมามี รายได้เฉลี่ ย
มากกว่า 15,001 บาท และต่าสุดคือไม่มีรายได้เลยเนื่องจากว่างงาน ผูป้ ่ วยที่เคยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์แผน
ปั จจุบนั 16 คน และไม่เคยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ใดมาก่อน 16 คน ประเภทโรคมะเร็ งที่ป่วย ได้แก่ มะเร็ ง
ปอด มะเร็ งตับ มะเร็ งลาไส้ โรคมะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งเต้านม มะเร็ งท่ อน้ าเหลื อง มะเร็ งต่อมน้ าดี และมะเร็ งกระดูก
ตามลาดับ ส่วนระยะเวลาการรับรู ้วา่ ป่ วยเป็ นมะเร็ ง 1 ปี ที่นานที่สุด 7 ปี และ 6 เดือน ตามลาดับ วิธีการรักษาโรคมะเร็ งเป็ น
การใช้ยาพืชสมุนไพร ใช้สูตรอาหารธรรมชาติ สวดมนต์ ออกกาลังกายด้วยวิธีต่างๆ เช่น โยคะ เดินหรื อวิ่ง เป็ นต้น สมาธิ
บาบัด ดนตรี และหัวเราะบาบัด รับประทานวิตามินสูงและอาหารเสริ ม ตามลาดับ
1.2 ปัจจัยแรงจูงใจ (Predisposing factors)
1) ความเชื่ อและทัศนคติ
ผูป้ ่ วยมีการเรี ยนรู ้และสะสมปรับเปลี่ยนความเชื่ อและทัศนคติของผูป้ ่ วยตามแนวทางในการดาเนิ นชี วิต
ที่ หลากหลาย เช่ น การบอกล่าว การแนะนา และการสอบถาม เป็ นต้น ซึ่ งความแตกต่างของความเชื่ อและทัศนคติ
สามารถแบ่งเป็ น 2กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยที่เคยรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์แผนปั จจุบนั มาก่อน (16 คน) เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วย
ที่เปลี่ยนจากการแพทย์แผนปั จจุบนั มารักษาโดยการแพทย์ทางเลือก โดยมี หลายเหตุผล เช่น รักษาครบตามกาหนดการ
รักษาแล้วยังไม่หาย แพทย์จึงมีการแนะนาให้เข้ารับการรักษาโดยวิธีการแพทย์ทางเลือก เป็ นต้น และ2) ผูป้ ่ วยที่ไม่เคย
รับการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์วิธีใดมาก่ อน (16 คน) โดยผูป้ ่ วยได้รับความเชื่ อและทัศนคติมาจาก 2.1)ญาติ
ครอบครัว และคนรอบข้าง เป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่างคนในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด 2.2)แพทย์แผนปั จจุบนั
เป็ นการให้คาแนะนาหลังจากได้รับการวินิจฉัยโรค 2.3)สื่ อ เป็ นการรับรู ้ความเชื่ อและทัศนคติจากข่าวสาร ผ่านสื่ อ
ต่างๆ และ2.4) ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง และผูป้ ่ วยที่หายขาดจากโรคมะเร็ ง เป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแชร์ ประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นจากการรักษาโดยวิธีดงั กล่าว โดยมีระยะการรับรู ้อาการป่ วยของผูป้ ่ วยส่ งผลต่อความเชื่อและทัศนคติ เนื่ องจาก
ปั จจัยดังกล่าวช่วยให้ผปู ้ ่ วยเปิ ดกว้างทางแนวคิดสาหรับการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก ซึ่ งความเชื่อและ
ทัศ นคติ ของผูป้ ่ วยส่ งผลต่อ พฤติ กรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย เพื่ อ หาข้อมู ล ตอบสนองและสนับสนุ น
ความเชื่อและทัศนคติที่เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก
2) การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจทางการแพทย์
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการแพทย์ เป็ นกระบวนการค้นหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ ยวกับการ
รักษา การดูแล การป้ องกันและการฟื้ นฟูร่างกาย ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ได้แก่ 1) การตัดสิ นใจทางการแพทย์ดว้ ย
ตัวผูป้ ่ วยเอง (3 คน) ที่ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการรักษาตั้งแต่เริ่ มเข้ารับการรักษา การเลือก วิธีการรั กษา
รวมถึงการดูแลตนเอง โดยมีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับประกอบการตัดสิ นใจ 2)การมีส่วนร่ วมของ
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ครอบครัว ญาติ และคนรอบข้าง (24 คน) เป็ นการมีส่วนร่ วมโดยการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรักษาร่ วมกับผูป้ ่ วย โดยการ
แสวงหาสารสนเทศเพื่อนามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ในการตัดสิ นใจ และ3) การมีส่วนร่ วมของแพทย์ (5คน) เป็ นการ
แนะนาและให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับข้อมูลที่ ผปู ้ ่ วยต้องการหรื อต้องการแสวงหาสารสนเทศ โดยสถานภาพ และอายุของ
ผูป้ ่ วยส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทางการแพทย์ จากประสบการณ์และการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการรั กษา
ของผูป้ ่ วย การช่วยเหลือหรื อมีส่วนร่ วมจากญาติและแพทย์ที่มีการแลกเปลี่ยนหรื อถ่ายทอดข้อมูลร่ วมกัน โดยส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจทางการแพทย์
3) ความคุ้นเคยเกีย่ วกับระบบการรักษา
ความคุน้ เคยเกี่ยวกับระบบการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจ
กระบวนการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น เนื่ องจากมีความเข้าใจและความคุน้ เคยเกี่ ยวกับระบบ
การรักษาโรคมะเร็ งมาก่อน โดยแบ่งกลุ่มผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็ ง
เป็ นผูป้ ่ วยที่เคยเข้ารับการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์แผนปั จจุบนั มาก่อน (16 คน) ผูป้ ่ วยทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
โรคมะเร็ งมาบางส่ วน เพียงแต่ตอ้ งแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็ งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือก
เพิ่ม และ2) ผูป้ ่ วยที่ไม่มีประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็ ง (16 คน) ทราบเพียงกระบวนการหรื อวิธีการรักษาโรคโดย
การแพทย์ทางเลือกเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ งส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศทั้งที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ ง
และการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก โดยระยะเวลาการรับรู ้อาการป่ วยส่ งผลต่อพฤติ กรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผูป้ ่ วย ในช่วง 1)ระยะเริ่ มต้น (6 เดือน ถึง 1ปี ) (21 คน) ผูป้ ่ วยเพิง่ ได้เข้ามารับการรักษา ยังไม่ทราบระบบ
ของการรักษาแบบการแพทย์มากนัก ส่ งผลให้เกิดความต้องการสารสนเทศจานวนมากเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ 2) ผูป้ ่ วยที่
รับรู ้อาการป่ วย 2-3 ปี (10) คุน้ เคยกับระบบการรักษา ทราบวิธีการดูแลตนเอง การบาบัด และการรักษามาระยะหนึ่ ง
ส่ งผลให้ความต้องการข้อมูลส่ วนใหญ่เกี่ ยวกับอาการและวิธีการรักษาระหว่างการรักษา และ3) ผูป้ ่ วยที่ ทราบว่าป่ วย
มากกว่า 4 ปี (1 คน) ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นขั้นตอนการดูแลตนเอง เพราะฉะนั้นความคุน้ เคยในระบบการรักษามี
ความเข้าใจดีที่สุด ซึ่ งความเข้าใจและคุน้ เคยกับระบบการรักษาตามระยะการรับรู ้อาการป่ วยและการเข้ารับการรั กษา
ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยให้มีความแตกต่างกัน
1.3 ปัจจัยเอื้อ (Enabling factors)
1) การดูแลทางการแพทย์
การดูแลทางการแพทย์เป็ นกระบวนการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก ซึ่งวิธีในการใช้รักษาและ
บาบัดผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งหลายวิธีการโดยแบ่งตามการดูแลของโรงพยาบาล ได้แก่ 1 ) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) (19 คน) ใช้สมุนไพรในการรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเป็ นหลัก และผูป้ ่ วยมีการรับประทาน
อาหารเสริ ม และวิตามินเพิ่มเติม แพทย์ดูแลและให้คาแนะนาเสมอ 2) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (อโรคยศาล วัดคาประมง) (13 คน) ใช้สมุนไพร ควบคู่ไปกับกิจกรรมบาบัดต่างๆ เช่น
ออกกาลังกาย การสวดมนต์ สมาธิ บาบัด หัวเราะบาบัด หรื อดนตรี บาบัด เป็ นต้น ซึ่ งมีการปรับเปลี่ยนไปตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ แพทย์มีการตรวจสอบถาม ติดตามอาการ และให้คาปรึ กษาสาหรับผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งการข้อมูลหรื อ
คาแนะนา โดย อายุ และประเภทโรคมะเร็ งของผูป้ ่ วยส่ งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย เนื่ องจาก
วิธีการรักษา และการดูแลดูแลของผูป้ ่ วยมีวิธีการแตกต่างกันตามความเหมาะสม ประเภทโรคมะเร็ งส่ งผลให้ผูป้ ่ วย
กาหนดความต้องการสารสนเทศที่สามารถนามาใช้กบั โรคมะเร็ งที่ผปู ้ ่ วยเป็ น และช่วงอายุของผูป้ ่ วยส่ งผลต่อการเข้าถึง
สารสนเทศและวิธีการแสวงหาสารสนเทศด้วย เช่น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งลาไส้ อายุ 69 ปี ต้องการสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการ
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รักษา และดูแลเฉพาะโรคมะเร็ งลาไส้ ซึ่ งวิธีการเข้าถึงเนื้ อหาสารสนเทศบางส่ วนต้องการให้คนช่วย เช่น การทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษา ผูป้ ่ วยมีการโทรสอบถามแพทย์เพื่อให้อธิบายให้ฟัง เป็ นต้น
2) การวินิจฉัย
การวินิจฉัยประเภทโรคมะเร็ ง อาการ และสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ ง เป็ นการวินิจฉัยเพื่อกาหนดวิธีการ
รักษา การดู และการให้ยาสมุนไพรที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย รวมถึงกาหนดกิจกรรมบาบัดที่ผปู ้ ่ วยสามารถเข้าร่ วมได้ ซึ่ ง
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของประเภทโรคมะเร็ งที่ผูป้ ่ วยเป็ น โดยการวินิจฉัยโรคมะเร็ งของผูป้ ่ วยส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย จากการกาหนดขอบเขตของความต้องการเนื้ อหาสารสนเทศที่สามารถ
นามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจกับประเภทโรคมะเร็ ง หรื ออาการของโรคมะเร็ งที่ผปู ้ ่ วยเป็ น เช่น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปาก
มดลูกและมะเร็ งต่อมน้ าเหลือง เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัย อาการ หรื อสาเหตุของการเกิ ดโรคมะเร็ ง ส่ งผลให้ผูป้ ่ วย
ต้องการแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งต่อมน้ าเหลือง โดยต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการ
รักษา สถานที่รักษา การดูแลของโรคมะเร็ งดังกล่าว เป็ นต้น เพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจการรักษาตนเอง
3) เครื อข่ ายทางสังคม
เครื อข่ายทางสังคมของผูป้ ่ วยเกิ ดได้จากการมารักษาที่ หน่ วยงานเดี ยวกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้นได้กบั 1) ผูป้ ่ วยกับ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง และผูป้ ่ วยที่ หายขาดจากโรคมะเร็ ง (12 คน) เป็ นเครื อข่ายที่ เกิ ดขึ้นจากการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์โดยตรงจากผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเช่นเดียวกัน และผูป้ ่ วยที่มีประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็ งแล้วหายขาดจาก
โรคมะเร็ ง 2) ผูป้ ่ วยกับญาติ ครอบครั ว และคนรอบข้าง (28 คน) เป็ นเครื อข่ายที่ เกิ ดขึ้ นเมื่อผูป้ ่ วยเข้ารั บการรักษา
เพื่อแลกเปลี่ยนและตัดสิ นทางการแพทย์ร่วมกันกับญาติ ครอบครัวและคนรอบข้าง และ 3) ผูป้ ่ วยกับแพทย์ (32 คน)
เป็ นเครื อข่ายที่ มีการถ่ายทอดความรู ้จากแพทย์หรื อบุคลกรทางการแพทย์ให้แก่ผปู ้ ่ วย ซึ่ งเครื อข่ายดังกล่าวเป็ นแหล่ง
สารสนเทศที่ เอื้อต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย โดยประเภทโรคมะเร็ งคือ บริ บทของผูป้ ่ วยที่ ช่วย
กาหนดกลุ่มของเครื อข่ายที่ผูป้ ่ วยเข้าพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเต้านม พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับผูป้ ่ วยที่ มีประสบการณ์ การรั กษาเฉพาะโรคมะเร็ งเต้านม และปรึ กษากับแพทย์ที่ให้การรั กษาโรคมะเร็ งเต้านม
โดยเฉพาะ เป็ นต้น และระยะการรับรู ้ของผูป้ ่ วยทาให้การจัดกลุ่มเครื อข่ายทางสังคมของผูป้ ่ วยมีความชัดเจนมากขึ้น
เช่ น ผูป้ ่ วยที่ มีระยะการรั บรู ้ ต้ งั แต่ 6 เดื อน ถึ ง 1 ปี (21 คน) เป็ นระยะเริ่ มต้นในการเข้ารั บการรั กษาโดยการแพทย์
ทางเลือก ข้อมูลที่ได้หรื อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรายละเอียดของโรคมะเร็ ง สาเหตุและอาการที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการรักษา
โรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก ผูป้ ่ วยที่ มีระยะการรับรู ้อาการป่ วยตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี (10 คน) เป็ นผูป้ ่ วยที่ อยูใ่ นช่วง
ระหว่างการรักษา ข้อมูลที่ ใช้แลกเปลี่ยนเป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับการรักษาตนเอง และการดูแลตนเอง เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจทางการแพทย์
1.4 ปัจจัยสนับสนุน (Reinforcing factors)
1) การให้ กาลังใจและความช่ วยเหลือ
การให้กาลังใจและความช่วยเหลือกับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีกาลังใจในการรักษา
และการดูแลตนเอง โดยการผูป้ ่ วยได้รับกาลังใจและความช่วยเหลือจาก 1) คนรอบข้างและครอบครัว (26 คน) ที่ช่วยให้
กาลังใจและค้นหาข้อมูลตั้งแต่ทราบว่าป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง และระหว่างการรักษา 2) แพทย์ (32 คน) คอยให้คาแนะนา
ติดตามและถามถึงอาการของผูป้ ่ วย ช่วยค้นหาข้อมูลและเตรี ยมข้อมูลให้กบั ผูป้ ่ วย และ3) ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง (14 คน)
ต่างให้กาลังใจกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงค้นหาข้อมูลที่ ตอ้ งการให้ได้ โดยบริ บทด้านสถานภาพของ
ผูป้ ่ วยส่งผลต่อกาลังใจและความช่วยเหลือที่ผปู ้ ่ วยได้รับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากความช่วยเหลือส่งผลให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อนามาสนับสนุ นข้อมูลดังกล่าว โดยการสอบถาม หรื อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ขอ้ มูล
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ออนไลน์ ต่ า งๆ เป็ นต้น และระยะการรั บ รู ้ อ าการป่ วยส่ ง ผลให้ ผู ้ป่ วยมี พ ฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศที่ มี
ความต้องการสารสนเทศที่ ชดั เจนและแสวงหาสารสนเทศให้ได้ตรงตามความต้องการสารสนเทศของผูป้ ่ วยในระยะ
การรักษาของผูป้ ่ วย เช่น ผูป้ ่ วยที่รับรู ้อาการป่ วย 6 เดือน ถึง 1 ปี (21 คน) มีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาและ
ดูแลตนเอง ทาให้ผทู ้ ี่ช่วยเหลือในการหาข้อมูล และตัวผูป้ ่ วยมีขอบเขตของการหาข้อมูลสาหรับการนามาใช้ประกอบ
การตัดสิ นใจในช่วงระยะการรับรู ้อาการป่ วย 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็ นต้น
2) ปฏิกริ ิยาของแพทย์ ทเี่ ป็ นด้ านบวกต่ อคาถามทีผ่ ้ปู ่ วยถาม
ปฏิ กิ ริ ยาของแพทย์ต่ อค าถามของผูป้ ่ วยเป็ นปั จจัยที่ สนับสนุ นให้ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งได้รั บข้อมู ลส าหรั บ
การรักษาตนเอง และจากความเอาใจใส่ ต่อคาถาม การให้คาแนะนาผูป้ ่ วย แม้ผูส้ อบถามหรื อต้องการรายละเอียดมาก
แพทย์ก็พร้อมที่อธิบายให้ผเู ้ ข้าใจ และหากผูป้ ่ วยไม่เข้าใจหรื อต้องการปรึ กษาเพิ่มสามารถแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมไป
ปรึ กษากับแพทย์ได้ เนื่ องจากแพทย์พร้อมให้คาแนะนาและตอบคาถามของผูป้ ่ วย โดยระยะการรับรู ้อาการป่ วยส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย ในวิธีการเข้าถึงสารสนเทศของผูป้ ่ วยด้วยวิธีการตั้งคาถามเพื่อสอบถาม
ปรึ กษา หรื อขอคาแนะนาจากแพทย์ ซึ่ งระยะการรับรู ้อาการป่ วยเป็ นตัวกาหนดวัตถุประสงค์ในการตั้งคาถามเพื่อให้ได้
ข้อมูลตามความต้องการของผูป้ ่ วย เช่ น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งปอด ระยะการรั บรู ้ อาการป่ วย 3 ปี (YS#14) ต้องการข้อมูล
เกี่ ยวกับการดูแลตนเอง และวิธีฟ้ื นฟูร่างกาย ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยมีวิธีการตั้งคาถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากแพทย์ตามที่ ผูป้ ่ วย
ต้องการ เพื่อนามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจทางการแพทย์ เป็ นต้น
3) ประสบการณ์ ทางการสื่ อสารทางการแพทย์
ประสบการณ์ ที่ได้จากการติ ดต่อ สื่ อ สารเกี่ ยวกับแพทย์ ทั้งในรู ปแบบของการพูด การเขี ยน การพิม พ์
การติดต่อสื่ อสารหรื อการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ เป็ นการส่ งสาร โดยแบ่งออกตามระยะการรับรู ้อาการป่ วยโรคมะเร็ ง
3 ระยะ ได้แก่ 1) ก่อนเข้ารับการรักษา ยังมีประสบการณ์การสื่ อสารไม่มาก เนื่องจากเพิ่งตรวจพบและทราบว่าป่ วย จึงมี
ประสบการณ์การสื่ อสารไม่มาก 2) ระหว่างเข้ารับการรักษา เป็ นช่วงการรักษาและดูแลตนเอง ส่ งผลให้มีขอบเขตและ
ประสบการณ์ในการตั้งคาถามหรื อการสื่ อสารที่ ชดั เจนมากขึ้น และ3) หลังเข้ารับการรักษา ผูป้ ่ วยมีประสบการณ์ ใน
การสื่ อสารมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากมีสื่อสารตั้งแต่ก่อนเข้ารับการรักษา ระหว่างรับการรักษา ตลอดหลังเข้ารับการรักษา
โดยประสบการณ์ สื่ อ สารทางการแพทย์เ พิ่ ม ขึ้ น จากระยะการรั บรู ้ อ าการป่ วยของผูป้ ่ วย โดยส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม
การแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย ทาให้ผปู ้ ่ วยมีความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกันได้แก่ 1) ระยะ 6 เดือน - 1ปี (21 คน)
เป็ นระยะของการเพิ่งเริ่ มรู ้จกั โรคมะเร็ ง ประสบการณ์สื่อสารทางการแพทย์เกี่ ยวกับโรคมะเร็ งมีไม่มาก ทาให้ผูป้ ่ วย
ต้องการแสวงหาสารสนเทศทุกรู ปแบบ เพราะทุกข้อมูลสาคัญต่อผูป้ ่ วยทั้งหมด 2) ระยะ 2-3 ปี (10 คน) เป็ นระยะที่
แสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติมเสริ มจากเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อหาทางรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากมีประสบการณ์ใน
การรักษามาบ้างแล้ว และ3) ระยะ 4 ปี ขึ้นไป (1 คน) เป็ นช่วงที่ป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน เนื่องจากอาการ
ป่ วยเริ่ มดีข้ ึนตามลาดับ ประสบการณ์มีมากกว่าสองระยะแรก ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกันตามระยะ
การรับรู ้ โดยสามารถนาไปใช้ประกอบการรักษาและการตัดสิ นใจทางการแพทย์
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูป้ ่ วยเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึ งสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ซึ่ งเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ผปู ้ ่ วยเลือกใช้ ในการแสวงหาสารสนเทศและแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่าง ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ผูป้ ่ วยที่
หายขาดจากโรคมะเร็ ง แพทย์ผูใ้ ห้การรั กษา โรงพยาบาล และแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ 1) โทรศัพท์เคลื่อนที่
(28 คน) ซึ่ งผูป้ ่ วยใช้กนั อย่างแพร่ หลายในการติดต่อ แลกเปลี่ยน กระจายข้อมูล รวมถึงการใช้แสวงหาสารสนเทศผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อใช้สังคมเครื อข่ายออนไลน์ (Social network) เช่น เว็บไซต์ google youtube เป็ นต้น และการ
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ใช้แอพพลิเคชัน่ ที่สามารถเป็ นช่องทางการสื่ อสารได้ สาหรับการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์
(Line) และ2)โทรทัศน์ (10 คน) เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการนาเสนอข่าวด้วยภาพและเสี ยง ซึ่งผ่านการกลัน่ กรอง
จากหน่วยงานต่างๆมาก่อนที่จะนาเสนอ เช่น โรงพยาบาล หรื อกระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น โดยระดับการศึกษาส่งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย จาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ อ งมื อในการแสวงหา
สารสนเทศ ซึ่งผูป้ ่ วยเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามทักษาและความสามารถ โดยให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือ
ดังกล่าว เพราะ สะดวก และรวดเร็ วในการเข้าถึ งข้อมูล เช่น ผูป้ ่ วยที่ เลือกใช้โทรศัพท์มือถือในระดับประถมศึ กษา
(15 คน) มีเหตุผลในการใช้เพราะไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะและความสามารถต่อการใช้เทคโนโลยีมาก และสะดวกที่ ใช้เพื่อ
ความรวดเร็ วและประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงโทรสอบถามหรื อขอคาปรึ กษา จากหน่วยงานหรื อแพทย์ที่สามารถให้ขอ้ มูล
ได้โดยตรง ต่างจากผูป้ ่ วยที่ มีวุฒิการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา (15 คน) ที่ เลื อกใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยมี วิธีการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในค้นหาข้อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากมีทกั ษะในการเข้าถึ งสารสนเทศ และสะดวก
ในการใช้งานทางนี้มากกว่า
อภิปรายผลการวิจยั
1. ปัจจัยแรงจูงใจ
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งมีความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็ ง 2 ความเชื่อหลัก ได้แก่ โรคมะเร็ งไม่มีทางรักษา
หาย สุ ดท้ายก็ตอ้ งตาย กับ ปั จจุบนั ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ งมีหลายหลาย และมีคนที่ หายขาดจากโรคมะเร็ ง
จานวนมาก ในปั จจุบนั เพราะฉะนั้นโอกาสในการรักษาตนเองให้หายขาดจึงมีเช่นกัน (สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ, 2560)
สอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธุ์ (2557) ที่กล่าวถึง พฤติกรรมการรักษาของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง คือ การรักษาเพื่อมุ่งหวัง
ให้โรคหายขาด ไม่วา่ จะใช้วิธีใดในการรักษาก็ตามจะต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอาศัยเครื่ องมือ และเทคนิ คของ
การรักษาอย่างละเอียด และแม่นยา ซึ่ งผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่เคยรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์แผนปั จจุบนั มาก่อนมีความ
เชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็ งว่าต้องมีทางเลือกอื่นในการรักษาโรคมะเร็ งให้หาย และผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ไม่เคยเข้า
รับการรักษาโดยการแพทย์วิธีใดมาก่อน มีความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับโรคมะเร็ งว่าไม่มีทางรักษาให้หายโดยมี การ
แนะนาจากญาติ ครอบครัว หรื อคนรอบข้าง ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง ผูป้ ่ วยที่ ห ายขาดจากโรคมะเร็ ง สื่ อที่ นาเสนอ รวมถึง
แพทย์แผนปั จจุบนั ที่ยงั ให้คาแนะนาการรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก ซึ่งส่งผลให้ผปู ้ ่ วยไม่ปิดรับโอกาสที่รับ
การรักษาเพื่อให้หายขาดจากโรคมะเร็ ง และทาให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย ที่มีการแสวงหา
สารสนเทศจากผูป้ ่ วยที่หายขาดจากโรคมะเร็ ง เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มาจากประสบการณ์โดยตรงของผูป้ ่ วยที่หายขาด
และนาข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนและนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรักษากับแพทย์ และญาติผปู ้ ่ วย สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Luker et al. (1996), Leydon et al. (2000) ที่พบว่าทัศนคติและความเชื่อของผูป้ ่ วยส่ งผลต่อพฤติ กรรม
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ งและวิธีการรักษา
2. ปัจจัยเอื้อ
เครื อข่ายทางสังคมของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการรักษา
โรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก สามารถจัดกลุ่มเครื อข่ายได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยกับผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง และผูป้ ่ วยที่
หายจากโรคมะเร็ ง ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายที่ มีการแลกเปลี่ ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ ที่ได้ระหว่างการรั กษา ตลอดจน
สามารถรักษาให้หายขาดจากโรคมะเร็ ง 2) ผูป้ ่ วยกับแพทย์ผใู ้ ห้การรักษา โดยมีวิธีการสอบถาม ถ่ายทอดความรู ้จาก
แพทย์ไปสู่ ผปู ้ ่ วย และ 3) ผูป้ ่ วยกับญาติและครอบครัว ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการค้นหา ซึ่ งเครื อข่างทางสังคม
เป็ นปั จจัยเอื้ อที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยเป็ นแหล่งสารสนเทศบุ คคลที่ ผูป้ ่ วยเลื อกใช้
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ในการแสวงหาสารสนเทศมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของเบญจวรรณ (2544) ที่ กล่าวถึ งการปรึ กษาบุคคล
ใกล้ชิด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ ผูป้ ่ วยหารื อกับบุคคลใกล้ชิดที่ เขาสัมพันธ์ดว้ ย หรื อที่ เรี ยกว่าเครื อข่ายทางสังคมของผูป้ ่ วย
เป็ นการประเมินความรุ นแรง ขอคาแนะนาในการปฏิบตั ิตน แนวทาง การรักษาแต่ละวิธี หรื อสถานที่ให้บริ การรักษา
ซึ่ งก่อเกิ ดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจที่ เลือกวิธีการรักษาต่อไป โดยผลจากการแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดข้อมูลของผูป้ ่ วยและเครื อข่าย ส่ งผลให้ทา้ ยที่สุดผูป้ ่ วยเข้ารับการปรึ กษากับแพทย์วา่ ควรตัดสิ นใจอย่างไรกับ
การรักษา และด้วยสารสนเทศที่ผปู ้ ่ วยได้จากการแสวงหาสารสนเทศขึ้นอยูก่ บั การวินิจฉัยของแพทย์วา่ ควรจะเข้ารับ
การรั กษาโดยวิ ธี ใ ด หรื อ ใช้วิธี ก ารบ าบัด อย่า งไรถึ ง จะเหมาะสมกับ อาการของผูป้ ่ วย สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ
Kakai et al. (2003), Protière et al. (2012) พบว่าแหล่งสารสนเทศที่ผปู ้ ่ วยเลือกใช้ในการแสวงหาสารสนเทศ มากที่สุด
ได้แก่แหล่งสารสนเทศบุคคล ได้แก่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็ ง หรื อผูป้ ระกอบโรคศิลป์ 2) ครอบครัว และเพื่อน
3) กลุ่มคนหรื อหน่วยงานสนับสนุนผูป้ ่ วย และ4) กลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ งประเภทอื่น
3. ปัจจัยสนับสนุน
การได้รับกาลังใจและความช่วยเหลือของผูป้ ่ วย จากญาติ แพทย์ และผูป้ ่ วยที่มีประสบการณ์ท้ งั ที่กาลังป่ วยอยู่
และหายขาดจากโรคมะเร็ ง เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีกาลังใจในการรักษา และการดูแลตัวเองให้ดีข้ ึน ซึ่ งส่ งผล
ให้ผูป้ ่ วยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างจากคนอื่นเมื่ อตนเองป่ วย โดยมีการแนะนาและช่วยหาข้อมูลเกี่ ยวกับการดู แล
ตนเอง การได้รับกาลังใจ การดูแลและเอาใจใส่ ผูป้ ่ วย ไม่ได้ทาให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกโดดเดี่ยวหรื อเป็ นภาระให้คนอื่นต้องมา
ดู แล ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ จุ ฬาภรณ์ (2554) ที่ กล่าวถึ งปั จจัยที่ กาหนดพฤติ กรรมสุ ขภาพของผูป้ ่ วย ได้แก่
การให้ความสาคัญ และสนับสนุ นทางสังคมแก่ผูป้ ่ วย การสร้างเครื อข่าย หรื อไม่ทาให้ผูป้ ่ วยเกิ ดความเครี ยดหรื อมี
ปั ญหาทางอารมณ์ ทาให้ผปู ้ ่ วยรู ้สึกภูมิใจในตนเอง เพื่อช่วยในการพัฒนาสุ ขภาพจิตของผูป้ ่ วย ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วย โดยผูป้ ่ วยมีการแสวงหาสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุ นข้อมูลที่ ได้จากความ
ช่วยเหลือของผูอ้ ื่นทั้งจากคาแนะนา และการช่วยค้นหาข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้ท้ งั สองส่ วนดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบหา
ความแตกต่าง ความเหมือน หรื อความสอดคล้องต่อความต้องการสารสนเทศของผูป้ ่ วย สาหรับการนาสารสนเทศไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรักษาและทางการแพทย์
จากการศึ กษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่ รั ก ษาโดยการแพทย์
ทางเลือก พบว่าปั จจัยที่เป็ นแหล่งสารสนเทศบุคคล ได้แก่ แพทย์ และผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่หายขาด เป็ นกลุ่มคนที่ผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งใช้เป็ นแหล่งในการแสวงหาสารสนเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจทางการ
แพทย์มากที่สุด ดังนั้นการถอดความรู ้เรื่ องสุ ขภาพของผูป้ ่ วยที่หายขาดจากโรคมะเร็ ง หรื อแพทย์ที่ให้การรักษาผูป้ ่ วยที่
หายขาดจากโรคมะเร็ ง จะเป็ นองค์ความรู ้ที่ส่งผลประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง หรื อผูท้ ี่สนใจ ซึ่งช่วยเป็ นข้อมูลสาหรับ
ผูป้ ่ วยที่กาลังตัดสิ นใจเลือกรักษาโรคมะเร็ งโดยการแพทย์ทางเลือก
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มาลี กาบมาลา เป็ นอย่างสูงยิง่ ที่คอยดูแลให้คาปรึ กษา ชี้แนะการทา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้บริ การการรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งที่รักษาวิธีการการแพทย์ทางเลือก
ในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) และโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ ง สกลนคร (อโรคยศาล วัดคาประมง) ที่ให้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล ตลอดจน
หน่วยงานให้บริ การเอกสารบทความต่างๆ ให้ผวู ้ จิ ยั ได้คน้ คว้าและนามาอ้างอิง
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