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บทคัดย่อ   
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีการให้สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพและทฤษฎีการเรียนรู้ โดยน าเสนอ
แบบแผนและวิธีการให้สุขศึกษาท่ีเหมาะสมแก่ผูป่้วยมะเร็งและค านึงถึงกระบวนทรรศน์ทางความคิดหรือความเช่ือพื้นฐาน 5 
แบบของผูป่้วย ซ่ึงผูใ้หสุ้ขศึกษาจะสามารถเห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจของผูป่้วยแต่ละคน และสามารถประยกุตใ์ชแ้บบแผนและ
วิธีการดงักล่าวในการให้สุขศึกษาแก่ผูป่้วยมะเร็งได ้และเพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยมะเร็งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ อนัจะ
ช่วยให้ผูป่้วยดูแลและพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยตนเองได ้ผลการศึกษาพบว่า การประยุกตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีเพื่อการให้สุข
ศึกษาผูป่้วยมะเร็งในคร้ังน้ีมีทั้งหมด 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ (1)ท าความเขา้ใจกระบวนทรรศน์ทางความคิด (2)น้ิวพิชิตใจ (3)รู้ไวใ้ช่วา่ 
(4)ความคาดหวงั (5)ในความเป็นจริง (6)จุดท่ีสมดุล (7)การ์ดแห่งความสุข และ (8)ความสามารถแห่งตน โดยผูใ้ห้สุขศึกษา
สามารถจดักิจกรรมไดท้ั้งแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม  

ค าส าคญั: สุขศึกษา, การใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง 
 

Abstract 
This study is the application of the concept and theory of health education, health promotion and leaning theory.  In which the 
presenting plans and methods for providing appropriate health education for cancer patients.  And taking into account the 
patient’s 5 paradigm or beliefs.  In which the health educator will be able to see knowledge, understanding of each cancer 
patients and can be applied to provide health education to cancer patients encourage to change their health behavior.  This will 
help patients take care of and improve their quality of life by themselves.  This study results showed that the application of 
concepts and theories for health education in cancer patients had about 8 activities, namely (1) paradigm of thought (2) Fingers 
Conquer the Heart (3) Know Good (4) for Expectations (5) in Reality (6) the Balance (7) Cards of Happiness and (8) Personal 
Abilities. The health education provider can organize activities both individually and as a group. 
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บทน า 
 โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัหน่ึง
ของคนไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบัตน้ๆ ของ
คนทัว่โลก จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลกในปี พ.ศ. 
2561 พบว่ามีผูเ้สียชีวิตจากโรคมะเร็ง 9.6 ลา้นคน และมี
ผู ้ป่วยรายใหม่ 18.1 ล้านคน โดยมะเร็งท่ีพบบ่อย 5 
อนัดบัแรกของคนทัว่โลก ไดแ้ก่ มะเร็งปอด มะเร็งเตา้
นม มะเร็งล าไส ้มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะ
อาหาร ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทย จากสถิติ
สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2561 พบว่ามีคนไทยเสียชีวิตดว้ย
โรคมะเร็ง 80,665 คน และจากสถิติโรคมะเร็งของ
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีคนไทย
ป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ 122,757 คน ซ่ึงมะเร็งท่ีพบบ่อย  
5 อนัดับแรกของคนไทย ได้แก่ มะเร็งตบั มะเร็งปอด 
มะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล าไสใ้หญ่และ
ไส้ตรง ตามล าดบั 
 แมว้่าปัจจุบนัไดมี้การรักษาโรคแบบสมยัใหม่ 
(modern medicine) ท่ีมีเทคโนโลยีและนวตักรรมทาง
การแพทยท่ี์ทนัสมยั ซ่ึงส่งผลใหผู้ป่้วยมะเร็งมีความหวงั
ว่ า จ ะห า ย จ าก โ รคและ มี อ า ยุ ท่ี ยื น ย า ว  แ ละ ใน
ขณะเดียวกันการระบุระยะของโรค (disease stage) ท่ี
แม่นย  าและชัดเจน ก็ส่งผลให้ผูป่้วยเกิดความกังวล
เก่ียวกบัระยะเวลาการใช้ชีวิตท่ีเหลืออยู่และเกิดความ
กลวัท่ีจะตอ้งเผชิญกบัวาระสุดทา้ยของชีวิต ซ่ึงท่ีผา่นมา
มีผูป่้วยมะเร็งหลายรายเลือกท่ีจะหลีกหนีความทุกข์
ทรมานดว้ยการตดัสินใจจบชีวิตตวัเองลง แต่ก็มีผูป่้วย
จ านวนไม่นอ้ยท่ีเขา้ใจเหตุและผลของการเกิดโรค สนใจ
ไฝ่รู้เก่ียวกบัความเจ็บป่วยของตนเอง และเขา้ถึงความ
เป็นจริงของชีวิต แลว้แสวงหาวิธีการเพื่อดูแลและพฒันา
ตนเอง หรือเรียกได้ว่าผูป่้วยเหล่าน้ีมีการเรียนรู้และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง และหน่ึงในกระบวนการ
เรียนรู้นั้นเกิดจากการใหสุ้ขศึกษา ดงันั้นการใหสุ้ขศึกษา
ท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีบุคลากร
ดา้นการแพทยจ์ าเป็นตอ้งท า 
 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เกิดข้ึนพร้อมๆ กบั
การก าเนิดของมนุษยชาติ เป็นการปรับตวัเพื่อการมีชีวิต
รอดและเพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคม แมใ้นอดีตกาลจะ
ไม่ไดมี้การจดบนัทึกเก่ียวกบักระบวนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของมนุษยอ์ย่างเป็นขั้นตอน แต่เราสามารถ
รับรู้ไดจ้ากการท่ีมนุษยมี์ชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบนั แต่
หากจะกล่าวถึงการศึกษาและจดบนัทึกอย่างเป็นระบบ
นั้ น ผู ้ท่ี เ ร่ิมต้นบุกเบิกแนวคิดพื้นฐานท่ีน ามาสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ได้แก่ John B. Watson (1978-
1958) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพฤติกรรม
นิยม และในปี ค.ศ.1920 Watson & Rayner ได้เสนอ
ผลงานวิจัยท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่า วิถีหน่ึงท่ีท าบุคคลป่วย
เป็นโรคทางระบบประสาทนั้นเกิดจากการเรียนรู้ และ
ในปี ค.ศ.1924 Mary Cover Jones ได้น าแนวคิดการ
เรียนรู้ไปใชใ้นการก าจดัความกลวั และต่อมาในปี ค.ศ.
1958 Wolpe น าแนวคิดของ Mary Cover Jones ไปพฒันา
เทคนิคการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ และในปี ค.ศ.
1969 Baker พบว่าเด็กท่ีได้รับการบ าบัดท่ีนักจิตวิทยา
คลินิกและจิตแพทยบ์างส่วนเช่ือว่าพวกเขาได้รับการ
แกไ้ขท่ีปลายเหตุนั้น กลบัไดผ้ลดีและเด็กเหล่าน้ีต่างก็มี
ความสุขเพิ่มข้ึน (อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 
2562, หนา้ 1-6) 
 ท่ี ผ่ า นม าห น่ ว ย ง านด้ านก า รแพทย์แ ละ
สาธารณสุขมีความพยายามท่ีจะให้สุขศึกษา (health 
education) ในผูป่้วยมะเร็ง แต่ด้วยจ านวนบุคลากรท่ี
จ ากดั กอปรกบัผูป่้วยตอ้งรับมือกบัปัญหาความเจ็บป่วย
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ท่ีเกิดข้ึนแบบไม่คาดคิด จึงท าให้ความพร้อมในการ
เรียนรู้ซ่ึงเป็นกลวิธีของการให้สุขศึกษาท่ีเ ก่ียวกับ
โรคมะเร็งไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ดงันั้นการให้
สุขศึกษาโดยส่วนมากจึงอยู่ในกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกนัการเกิดโรค ส่วนในกลุ่มผูป่้วย
มะเร็งมกัจะเป็นการให้การปรึกษา (Counseling) ซ่ึงการ
ให้สุขศึกษากับการให้การปรึกษามีความแตกต่างกัน
หลายประการ เช่น การให้สุขศึกษาเน้นความรู้และ
ขอ้มูล ส่วนการใหก้ารปรึกษาเนน้ความรู้สึก เทคนิคท่ีใช้
ในการให้สุขศึกษาไม่มีลกัษณะเฉพาะ ในขณะท่ีการให้
การปรึกษามีลกัษณะเฉพาะ และผูรั้บบริการดา้นการให้
สุขศึกษาสามารถก าหนดความคาดหวังล่วงหน้าได้ 
ในขณะท่ีการให้การปรึกษาจะไม่มีการก าหนดความ
คาดหวงัล่วงหนา้ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การใหสุ้ขศึกษา
และการให้การปรึกษาต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ 
เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นไปในทางท่ี
เหมาะสม  
 การจะส่งเสริมใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพนั้ น ส่ิงส าคัญประการหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูป่้วย
ทราบความต้องการท่ีแท้จริงของตนเองนั่นคือการ
ส่งเสริมให้ผู ้ป่วยรับรู้กระบวนทรรศน์ปรัชญาหรือ
กระบวนทรรศน์ทางความคิดของตนเองและเขา้ใจว่า
ตนเองใชก้ระบวนทรรศน์ปรัชญาใดในการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งผูใ้ห้สุขศึกษาตอ้งทราบว่าอะไรคือความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยโดยวิเคราะห์ผ่านกระบวนทรรศน์
ปรัชญาทางการแพทย์ 5 กระบวนทรรศน์  ได้แก่  
กระบวนทรรศน์ดึกด าบรรพ ์กระบวนทรรศน์โบราณ 
กระบวนทรรศน์ยุคกลาง กระบวนทรรศน์นวยุคและ
กระบวนทรรศน์หลงันวยคุ แลว้จึงใหสุ้ขศึกษาตาม 

แบบแผนและวิ ธีการท่ีวางไว้โดยใช้การส่ือสารท่ี
เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยเรียนรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบติัท่ีจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตตนเองได ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเสนอแผนและวิธีการให้สุขศึกษาท่ี
เหมาะสมแก่ผูป่้วยมะเร็ง 

2. เพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยมะเร็งมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพอนัจะช่วยให้ผูป่้วยดูแลและพฒันา
คุณภาพชีวิตดว้ยตนเองได ้
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ศึกษาแนวคิดและมโนคติท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสืบคน้
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ (documentary research) ท่ี
ผูว้ิจยัเขา้ถึงได ้ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 แลว้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิธานเพื่อประยกุตใ์ช ้ 
 
วธีิด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ัง น้ี เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative 
research)  ไดแ้ก่ 

1 .  การสืบค้นข้อมูลจาก เอกสารวิชาการ 
(documentary research) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นเอกสารปฐม
ภูมิ (primary sources) และเอกสารทุติยภูมิ (secondary 
sources)  

 2. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อแยกประเดน็  
 3. ศึกษาเชิงปรัชญาเพื่อเตรียมการวิจยั 
 4 .  ประมวลผลการ ศึกษา เพื่ อตอบสนอง

วตัถุประสงคก์ารวิจยั  
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นิยามศัพท์ 
• สุขศึกษา คือ ผลรวมของประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ีจดัข้ึนเพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปฏิบติั
ดว้ยความสมคัรใจอนัจะไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อใหมี้สุขภาพท่ีดี 

• การให้สุขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง เป็นการจัด
กระบวนการการเรียนรู้ให้กบัผูป่้วยมะเร็งผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใหผู้ป่้วยเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆ 
ด้วยความสมัครใจและสนใจ ท่ีจะ เป ล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพให้สามารถดูแลและพฒันาตนเอง 
สามารถปรับตวัและยอมรับภาวะเจบ็ป่วย การรักษา การ
ฟ้ืนฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วยและอยู่กับอาการ
เจบ็ป่วยท่ีก าลงัประสบไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
วเิคราะห์เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเสนอวิธีการการให้
สุขศึกษาแก่ผูป่้วยมะเร็ง และเพื่อส่งเสริมใหผู้ป่้วยมะเร็ง
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนัจะช่วยให้ผูป่้วย
ดูแลและพัฒนาตนเองได้ ดังนั้ นการศึกษาแนวคิด 
หลกัการและทฤษฎิท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ผูว้ิจยัจึง
ได้รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎกีารให้สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  

1) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล 
( Individual Health Behavior Theory)  เ ป็ น ท ฤษ ฎี ท่ี
มุ่งเนน้การอธิบายเก่ียวกบัปัจจยัในตวับุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการกระท าและพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ เน้นการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพจากปัจจยัภายในตวับุคคล
เป็นส าคัญนั่นคือ ความรู้ การรับรู้ ความเช่ือ เจตคติ 
แรงจูงใจ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

ตวัอยา่งของทฤษฎีไดแ้ก่ แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ 
(Health Belief Model) ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior) โมเดลการเปล่ียนแปลง
ตามขั้นตอน (Stages of Change Model) ทฤษฎีความเช่ือ
ในอ านาจภายในภายนอกของตนเอง (Health Locus of 
Control Theory)  ทฤษฎีแรง จู งใจ เพื่ อ ป้องกันโรค 
(Protection Motivation Theory) เป็นตน้ 

2) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีให้
ความส าคญัทั้งปัจจยัภายในตวับุคคล ปัจจยัภายนอกตวั
บุคคลรวมทั้ งส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการกระท าและ
พฤ ติกรรมของ บุคคลทั้ งหลาย  เ ป็นทฤษ ฎี ท่ี ให้
ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจาก
ปัจจยัภายนอกตวับุคคล เช่น การไดรั้บแรงกระตุน้หรือ 
ค าแนะน าใหเ้กิดการกระท า พฤติกรรมต่าง ๆ จากบุคคล
ในครอบครัว เพื่อนใกลชิ้ด กลุ่มบุคคลท่ีเคารพเช่ือถือ 
บุคลากรดา้นสุขภาพต่าง ๆ เป็นตน้ ตวัอย่างของทฤษฎี
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ทฤษฎีปัญญาสังคม/ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง
สั ง ค ม  ( Social Cognitive Theory/ Social Learning 
Theory) ทฤษฎีแรงสนบัสนุนทางสังคม (Social Support 
Theory)  แบบแผนปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับผู ้
ใหบ้ริการ (Patient-Provider Interaction Model) เป็นตน้ 

3) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับองค์กร 
(Organizational Health Behavior Theory)  เป็นทฤษฎีท่ี
ให้ความส าคญักบัปัจจยัภายนอกดา้นภาวะแวดลอ้มต่าง 
ๆ ท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคข์องบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององคก์รนั้น ๆ เช่น 
การ ก าหนดนโยบาย การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ 
รวมทั้ งการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การลด ละ เลิกสูบบุหร่ี การออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพ การบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพหรือการรู้จกัผ่อนคลายความเครียด เป็นตน้ 
ตวัอยา่งของทฤษฎีเหล่าน้ีไดแ้ก่ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
โดยองคก์ร (Theories of Organizational Change) โมเดล
การพัฒนาท้อ ง ถ่ิน  (Locality Development Model) 
โมเดลการวางแผนทางสังคม (Social Planning Model) 
โมเดลการกระท าทางสังคม (Social Action Model) เป็น
ตน้   

4) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชน 
(Community Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้
กระบวนการท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์รต่าง ๆ ใน
ชุมชน ร่วมกันก าหนดนโยบายหรือการวางแผน 
ด าเนินงานเพื่อแกปั้ญหาพฤติกรรมสุขภาพของคนใน
ชุมชน ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพของคนในองคกร์ ไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี 
การด่ืมสุรา การบริโภคอาหารท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ การรู้ไม่จกัผ่อนคลายความเครียด และการออก
ไม่ก าลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ตัวอย่างของทฤษฎี
เห ล่า น้ีได้แ ก่  ทฤษฎีการกระจายด้านนวัตกรรม 
( Innovations Diffusion theory)  การตลาด เ ชิงสั งคม 
(Social Marketing) การช้ีน าผ่านส่ือ (Media Advocacy) 
เป็นตน้   

5) ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพระดับสังคม 
(Society Health Behavior Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้การ
มีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ร และชุมชนรวมทั้งการเป็น
พนัธมิตรกับภาคธุรกิจเอกชน โรงงานต่าง ๆ ในการ
สร้างวฒันธรรมให้เอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการก าหนดระเบียบกฏเกณฑต่์าง ๆ 
เพื่อใชใ้นการปรับแกพ้ฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 

โดยทัว่ไปจะมุ่งเนน้ในวงกวา้ง เช่น การรณรงคผ์่านส่ือ
เก่ียวกบัพฤติกรรมเมาแลว้ไม่ขบัรถยนต ์การรณรงคอ์ด
เหลา้เขา้พรรษา การห้ามสูบบุหร่ีในท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 
ตวัอย่าง ของทฤษฎีเหล่าน้ีไดแ้ก่ โมเดลเชิงนิเวศวิทยา 
(Ecological Model) โมเดลสังคมนิเวศวิทยาดา้นสุขภาพ 
(Socio ecological Model of Health) เป็นตน้   
  
 2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ (Learning Theory)  

1) ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิก (Classical conditioning) พัฒนาโดย Ivan P. 
Pavlov (1849-1936) นกัสรีรศาสตร์ชาวรัสเซีย ท่ีพฒันา
ทฤษฎีข้ึนจากการสังเกตเห็นว่าสุนขัของเขาน ้ าลายไหล
เม่ือไดย้ินเสียงเดินของเขา เขาเรียกการตอบสนองน้ีว่า 
ปฏิกิริยาสะท้อนทางจิต (Psychic reflexes) และต่อมา
เรียกว่าการวางเง่ือนไขปฏิกิริยาสะทอ้น (Conditioned 
Reflexes) ซ่ึงเป็นการวางเง่ือนไขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
การตอบสนอง ท่ีประกอบด้วย 1)ส่ิงเร้าท่ีไม่ตอ้งวาง
เง่ือนไข 2)การตอบสนองท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไข 3)ส่ิงเร้า
ท่ีตอ้งวางเง่ือนไข 4)การตอบสนองท่ีตอ้งวางเง่ือนไข 
โดยกระบวนการวางเ ง่ือนไขนั้ นสามารถวางได้ 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ การวางเง่ือนไขโดยการยืดเวลา การวาง
เง่ือนไขร่องรอย การวางเง่ือนไขพร้อมกัน การวาง
เง่ือนไขยอ้นกลบั และการวางเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เวลา  ซ่ึง ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการเ รียน รู้ เ ง่ือนไขการ
สนองตอบข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ส่ิงเร้าท่ี
ตอ้งวางเง่ือนไขท่ีตอ้งมีช่วงเวลาท่ีสั้น ตอ้งเสนอส่ิงเร้าท่ี
ตอ้งวางเง่ือนไขคู่กบัส่ิงเร้าท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไขและให้
เสนอส่ิงเร้าท่ีตอ้งวางเง่ือนไขก่อนเสมอ โดยส่ิงส าคญัคือ
ส่ิงเร้าท่ีตอ้งวางเง่ือนไขจะตอ้งมีคุณค่าในการเป็นตวั
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ท านายว่าส่ิงเร้าท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไขจะตอ้งเกิดตามมา
มากกวา่ส่ิงเร้าอ่ืนๆ ในสภาพแวดลอ้มนั้น เป็นตน้ 

2) ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการ
กระท า (Operant conditioning) พัฒนาโดย Burrhus F. 
Skinner นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั Skinner มีความเช่ือว่า
พฤติกรรมของคนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิสัมพนัธ์
กับสภาพแวดลอ้ม โดยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน (Emitted) 
ของบุคคลจะแปรเปล่ียนไปเน่ืองมาจากผลกรรม 
(Consequences)  ท่ี เ กิดข้ึนในสภาพแวดล้อมนั้ น ซ่ึง 
Skinner สนใจผลกรรม 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1)ผลกรรมท่ี
เป็นตวัเสริมแรง (Reinforcer) ท่ีท าใหพ้ฤติกรรมท่ีบุคคล
กระท าอยูน่ั้นมีอตัราการกระท าท่ีเพิ่มมากข้ึน แบ่งเป็น 2 
ชนิด คือ ตัวเสริมแรงแบบปฐมภูมิท่ีทีผลต่ออินทรีย์
โดยตรง เช่น อาหาร อากาศ น ้ า ความร้อน ความหนาว 
เป็นตน้ และตวัเสริมแรงทุติยภูมิ เช่น ค าชมเชย ต าแหน่ง
หน้า ท่ี  เ ป็นต้น  และ 2)ผลกรรมท่ี เ ป็นตัวลงโทษ 
(Punisher) ท่ีท าให้พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท านั้นยุติลง 
ซ่ึงความหมายของการลงโทษจะตอ้งประกอบด้วย 3 
เ ง่ือนไข ได้แก่ 1)มีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน 2)
พฤติกรรมเป้าหมายนั้ นจะต้องตามด้วยผลกรรม
บางอย่าง และ 3)โอกาสการเกิดพฤตกรรมเป้าหมายนั้น
ลดลงเน่ืองจากผลกรรมดงักล่าว 

3) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social 
cognitive theory)  พั ฒ น า โ ด ย  Albert Bandura 
นักจิตวิทยาชาวแคนาดา Bandura ถือว่าการเรียนรู้ได้
เกิดข้ึนแมเ้พียงการสนใจในการจ าเทคนิควิธีการท่ีจะ
ปรับเปล่ียนไว้ในความจ าของตน คือ  เน้น ท่ีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายในโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการ
แสดงออก ส่วนการแสดงออกของพฤติกรรมเป็นการ
พิ สู จน์ ว่ า ก า ร เ รี ยน รู้นั้ นๆ  ได้ เ กิ ด ข้ึนแล้ว จ ริ งๆ 

ตัวอย่างเช่น การท่ีคนชอบตีเทนนิสได้ดูการแข่งขัน
เทนนิสและสนใจท่าตีของนกัเทนนิสท่ีแข่งขนัพร้อมทั้ง
จ าวิธีการตีในท่าต่างๆ ไว ้กถื็อวา่เกิดการเรียนรู้แลว้ และ
เม่ือบุคคลนั้นมีโอกาสท่ีเหมาะสมเช่นไปตีเทนนิสกับ
เพื่อนเขาจึงแสดงท่าทางท่ีจ ามาจากนกัเทนนิสท่ีเขาเคยดู 
นั่น เ ป็นการพิ สูจน์ว่ าการเ รียนรู้ เ กิด ข้ึนแล้วจริงๆ 
Bandura เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยไ์ม่ได้เกิดข้ึนและ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มอย่างเดียวแต่
ตอ้งมีปัจจยัส่วนบุคคล (ปัญญา ชีวภาพ และส่ิงภายใน
อ่ืนๆ) ปัจจยัดา้นพฤติกรรม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย Bandura เนน้แนวคิด 3 ประการ คือ 1)แนวคิดของ
การเรียนรู้โดยการสังเกต 2)แนวคิดของการก ากบัตวัเอง 
3)แนวคิดของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 
 3. การให้การปรึกษาผู้ป่วยมะเร็ง 

โรคมะเร็งเป็นโรคท่ีรักษาหายยากและ
กระทบกระเทือนต่อการด าเนินชีวิต ผูป่้วยมะเร็งตอ้ง
ประสบภาวะจิตสังคมของการเจ็บป่วย (Psychosocial 
aspect of illness)  และแสดงปฏิกิ ริยาทางจิตใจและ
พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการเจ็บป่วยตามระยะต่างๆ 
ใน 5 ระยะ ได้แก่ 1)ระยะช็อกและปฏิเสธความจริง 
(shock and denial)  2)ระยะกังวล สับสน และโกรธ 
(anxiety, anger) 3)ระยะต่อรอง (bargaining) 4) ระยะ
ซึมเศร้า (depress) และ 5) ระยะยอมรับ (acceptance)    

การให้การปรึกษาผูป่้วยมะเร็ง เป็นการให้
การปรึกษาตามการรับรู้ของผูป่้วยในแต่ละระยะ คือ 
ระยะก่อนทราบผลการตรวจวินิจฉัย ระยะรับทราบผล
การวินิจฉยั ระยะรับการรักษาและระยะสุดทา้ยของชีวิต 
โดยมีวิธีการและเป้าหมายในการใหก้ารปรึกษา ดงัน้ี 
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1. ระยะก่อนทราบผลการตรวจวินิจฉัย  
ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพกบัผูป่้วย ตกลง
บริการ คน้แรงจูงใจในการมาตรวจ ประเมินความรู้และ
ความเช่ือเก่ียวกบัโรคมะเร็ง รวมทั้งการตดัสินใจในการ
ตรวจวินิจฉัย ขอ้ดี ขอ้เสีย เพื่อให้ผูป่้วยเขา้ใจ ขั้นตอน
การตรวจวินิจฉัย และตดัสินใจเขา้รับการตรวจวินิจฉัย 
และเตรียมความพร้อมทางจิตใจก่อนรับฟังผลท่ีอาจ
เกิดข้ึนถา้เป็นมะเร็ง 

2. ระยะรับทราบผลการวินิจฉัย ผู ้ให้
ค  าปรึกษาจะตอ้งเตรียมความพร้อมของผูป่้วยก่อนบอก
ผลการตรวจ แจง้ผลการตรวจ ตรวจสอบความเขา้ใจใน
ผลการตรวจวินิจฉยั วางแผนแกไ้ขปัญหาและผลกระทบ 
ยุติบริการ เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจ อารมณ์ 
และเพื่อให้ผู ้ป่วยเข้าใจผลการตรวจวิ นิจฉัย  First 
diagnosis  

3. ระยะรับการบ าบัด ผู ้ให้ค  าปรึกษา
จะต้องสร้างสัมพันธภาพ ตกลงรักษาและทบทวน
เร่ืองราว บอกแนวทางการรักษา ประเมินผลกระทบ
ทางดา้นจิตใจและสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน สรุปและรวบรวม
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน วางแผนแก้ไขปัญหา และยุติบริการ 
เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ืองจนส้ินสุดการ
รักษา สามารถเขา้ใจ ยอมรับและร่วมมือในการรักษา 
สามารถเผชิญกับผลกระทบทางจิตใจ สังคมท่ีเกิดใน
ระหว่างการรักษาไดอ้ย่างเหมาะสม ปรับเปล่ียนพฤตกิ
รรมท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษา 

4. ระยะสุดท้าย ผูใ้ห้ค  าปรึกษาจะต้อง
ประ เ มินคว ามค าดหวัง ต่ อผลก า ร รั กษ า  ส ร้ า ง
สัมพนัธภาพและทบทวนการรักษา บอกผลการรักษา
หรือระยะของโรค ประเมินความตอ้งการคุณภาพชีวิต 
จัดการภารกิจท่ีคั่งค้าง พูดคุยเร่ืองความตาย และยุติ

บริการ เพื่อมุ่งดูแลผูป่้วยเป็นหลกั อธิบายขอ้มูลใหผู้ป่้วย
เขา้ใจ ให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสภาพแวดล้อมท่ี
สะดวก สบาย สงบ ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การดูแล ให้ผูป่้วยมีโอกาสไดส้ั่งเสียและร ่ าลาบุคคลท่ี
เป็นท่ีรัก สร้างบรรยากาศท่ีไม่เศร้าหมอง ให้ผูป่้วยมี
โอกาสไดร่้วมตดัสินใจ บรรเทาความทุกขท์รมานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 
 4. กระบวนทรรศน์ปรัชญาทางการแพทย์  

กระบวนทรรศน์ปรัชญาทางการแพทย ์เป็น
มุมมองด้านการแพทย์ของมนุษย์ 5 มุมมอง การจะ
ส่งเสริมให้เ กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
จ าเป็นตอ้งทราบว่าผูป่้วยแต่ละคนรับรู้ถึงความตอ้งการ
ของตนเองอยา่งไรและอะไรคือความตอ้งการของผูป่้วย
ท่ีแทจ้ริง แลว้สนบัสนุนใหผู้ป่้วยสามารถท าความเข้าใจ
ไดว้่าตนเองใชก้ระบวนทรรศน์ปรัชญาใดในการด าเนิน
ชีวิต ซ่ึงจะสามารถน าไปใชพ้ฒันาคุณภาพชีวิตผูป่้วยได ้
(วิเศษ แสงกาญจนวนิช และ เอนก สุวรรณบณัฑิต, 255, 
หน้า 85) กระบวนทรรศน์ปรัชญาทางการแพทยท์ั้ ง 5 
แบบ มีดงัน้ี 

1) การแพทยก์ระบวนทรรศน์ดึกด าบรรพ์ 
เม่ือมีการเจ็บป่วยเกิดข้ึน การแก้ไขปัญหาคือ ตอ้งขอ
อภยัเบ้ืองบน และใชส่ิ้งท่ีเป็นยาหรืออาศยัการรับพรจาก
เบ้ืองบนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย เพราะมนุษยย์ุคน้ี
เช่ือว่า การจะการหายหรือไม่หาย จะพิการหรือไม่พิการ 
จะตายหรือไม่ตาย ล้วนอยู่ท่ีน ้ าพระทัยของเบ้ืองบน 
ดงันั้น เพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีจะตอ้งไม่ท าผิดขอ้ห้าม ตอ้ง
ท าตามธรรมเนียมประเพณี เช่น การเซ่นไหว ้บวงสรวง 
บูชา เพื่อเอาใจเทพเจา้ โดยหวงัผลท่ีดีงามวา่เทพเจา้ว่าจะ
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บันดาลสุขภาพดีและอายุยืนนาน ให้แ ก่ตนและ
ครอบครัวได ้

2) การแพทยก์ระบวนทรรศน์โบราณ เน้น
การวางระบบระเบียบท่ีชัดเจน ถ้าท าแล้วได้ผลก็ให้
ปฏิบติัตามนั้น มุ่งเน้นว่าบุคคลจะมีสุขภาพสมบูรณ์ได้
ถา้กายและจิตด าเนินไปดว้ยกนัอย่างประสานกลมกลืน 
เนน้ความสมดุลของธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบของร่างกาย 
เน้นการวินิจฉัยโรคและรักษาด้วยยาเพื่อปรับธาตุให้
สมดุลและใหร่้างกายเป็นปกติดงัเดิม  

3) การแพทยก์ระบวนทรรศน์ยคุกลาง มนุษย์
ยุคน้ีเช่ือว่า โรคและการหายจากโรคเป็นการทดสอบ
ของพระเจา้ (ศาสนาคริสต์-อิสลาม) หมอและยาท าการ
เยียวยาตามหน้าท่ีแต่ผู ้รักษาท่ีดีท่ีสุดคือ “พระเจ้า” 
ส าหรับพุทธศาสนิกชนในยคุกลางเช่ือว่า โรคภยัไขเ้จ็บ
เป็นความเส่ือมไปของเหตุปัจจัย  ไม่ควรยึดมาเป็น
อารมณ์ ควรท าจิตใจให้ยอมรับความเป็นจริง และ
ด ารงชีวิตไดป้กติกบัโรคนั้นๆ 

 4) การแพทย์กระบวนทรรศน์นวยุค 
เป็นการแพทยแ์บบวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือว่าความกา้วหน้า
ทางวิทยาศาสตร์จะท าให้จะสามารถผลิตยาท่ีรักษาโรค
ทุกชนิดได ้อาจขจดัความตายและความชราภาพไดใ้น
วนัใดวนัหน่ึง การแพทยส์มยัใหม่เน้นการวิเคราะห์หา
สาเหตุของโรคให้พบ และรักษาท่ีสาเหตุนั้น เน้นการ
พฒันาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั เม่ือวินิจฉยัโรค
ไดก้็จะท าการรักษาดว้ยยาหรือการผา่ตดัเพื่อใหห้ายจาก
โรคนั้นโดยส้ินเชิง หากเป็นโรคท่ีรักษาไม่หายก็ตอ้ง
ก ากบัควบคุมโรคไวไ้ม่ให้ก่ออาการ ผูป่้วยตอ้งท าตาม
ค าแนะน าและปฏิบติัตามแพทยส์ั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ดูแลรักษาสุขภาพใหดี้และมีอายยุนืยาวนาน 

 5) การแพทยก์ระบวนทรรศน์หลงันว
ยคุ เปิดใหเ้ลือกการรักษาไดต้ามความชอบของแต่ละคน 
ตามหลกัสิทธิมนุษยชนและมนุษยนิยม สนใจการแพทย์
องค์รวม (holistic medicine) ท่ีดูแลทั้ งกายและจิตซ่ึง
คล้ายกับการแพทย์กระบวนทรรศน์โบราณ แต่ก็ใช้
เคร่ืองมือสมยัใหม่และหลกัการพื้นฐานของการแพทย์
กระบวนทรรศน์นวยุคร่วมด้วยหากยึดหลักการของ
ปรัชญาหลงันวยคุสายกลางท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตเป็น
หลัก คือ การมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายในตวัเองท่ีไม่ใช่
จุดมุ่งหมายเพื่อจุดหมายอ่ืนเร่ือยไป รู้จกัเพียงพอโดย
ตวัเองโดยไม่พึ่งส่ิงอ่ืน และเหมาะสมกบัส่วนท่ีสูงท่ีสุด
ในธรรมชาติของมนุษย์นั่นคือการมีความสุขตาม
สัญชาตญาณปัญญา หากท าไดด้งัท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัเช่ือว่า
ผูป่้วยจะสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตตนเอง และยอมรับ
สภาพเจบ็ป่วยของตนอยา่งมีความสุขได ้
 
ผลการวจิัย 
 ผลการประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีเพื่อการให้
สุขศึกษาผูป่้วยมะเร็งในคร้ังน้ีมีทั้ งหมด 8 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ กิจกรรม (1)ท าความเขา้ใจกระบวนทรรศน์ทาง
ความคิด (2)น้ิวพิชิตใจ (3)รู้ไวใ้ช่วา่ (4)หาความคาดหวงั 
(5)ในความเป็นจริง (6)จุดท่ีสมดุล (7)การ์ดแห่งความสุข 
และ (8)ความสามารถแห่งตน โดยผูใ้หสุ้ขศึกษาสามารถ
จดักิจกรรมไดท้ั้งแบบรายบุคคลและแบบรายกลุ่ม 5-10 
คน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามล าดบัขั้น ดงัตาราง 1 
และเพื่อให้สามารถน าแบบแผนการให้สุขศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายข้ึน ผูว้ิจัยจึงได้จัดท าแบบแผนและ
วิธีการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง ดงัภาพ 1 
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ตาราง 1 แผนการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง 
 
ขั้นที ่ ช่ือ

กจิกรรม 
เวลาที่
ใช้ 

(นาท)ี 

วตัถุประสงค์ เป้าหมายของ 
การเรียนรู้ 

อุปกรณ์ แนวทาง/วธีิการ 
จัดกจิกรรม 

การอธิบายผล 

1 ท าความ
เขา้ใจ 
กระบวน
ทรรศนท์าง
ความคิด 

5 เพื่อท าความ
เขา้ใจกระบวน
ทรรศน์
ปรัชญาหรือ
กระบวน
ทรรศน์ทาง
ความคิดของ
ผูป่้วย 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
และผูป่้วย
รับทราบ
กระบวนทรรศน์
ปรัชญาทาง
ความคิดของ
ผูป่้วย 

- รูปภาพและส่ืงของมี
ความหมายแทนความ
เป็นกระบวนทรรศน์ 
5 
- หากมีผูร่้วมกิจกรรม
มากกวา่ 1 คน ให้
เตรียมภาพและ
ส่ิงของใหค้รบ (1 คน 
: ภาพ 5 ภาพ : ส่ิงของ 
5 ช้ิน) เช่น ถา้มี
ผูเ้ขา้ร่วม 5 คน ตอ้ง
เตรียมรูปภาพและ
ส่ิงของอยา่งละ 25 
ภาพ/ช้ิน 

- ใหผู้ป่้วยเลือก
รูปภาพท่ีชอบ 1 
ภาพ และเลือก
ส่ิงของท่ีชอบ 1 
ช้ิน 
- ใหผู้ป่้วยอธิบาย
วา่เพราะอะไรถึง
ชอบ 
- ใหผู้ป่้วยอธิบาย
ความรู้สึกและส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้ 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวน
ทรรศน์ปรัชญาทาง
การแพทย ์ 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษาอธิบาย
กระบวนทรรศน์
ปรัชญา 5 กระบวน
ทรรศน์ 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษา
สะทอ้นเก่ียวกบั
กระบวนทรรศน์
ปรัชญาของผูป่้วย 

2 น้ิวพิชิตใจ 3 เพ่ือใหผู้ป่้วย
ไวว้างใจและ
เช่ือใจผูใ้หสุ้ข
ศึกษา 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
สามารถเขา้ถึง
ใจผูป่้วย และ
คน้หา
แรงจูงใจใน
การท่ีจะช่วย
ใหผู้ป่้วย
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
สุขภาพ 

- น้ิวช้ีมือทั้ง 2 ขา้ง
ของผูใ้หสุ้ขศึกษาและ
ผูป่้วย (กรณีท า
กิจกรรมรายกลุ่ม)  
- น้ิวช้ีมือขวา ของ
ผูใ้หสุ้ขศึกษาและ
ผูป่้วย (กรณีท า
กิจกรรมรายบุคคล) 

- ผูใ้หสุ้ขศึกษา
และผูป่้วย
ประสานน้ิวช้ีเขา้
ดว้ยกนั แลว้ผลดั
กนัเป็นผูน้ าใน
การเคล่ือนไหว 
- ใหผู้ป่้วยอธิบาย
ความรู้สึกและส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้ 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
พฤติกรรมสุขภาพ
ระหวา่งบุคคล 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษาสังเกต
อากปักิริยาของผูป่้วย 
และ 
- สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง 

3 รู้ไวใ้ช่วา่ 3 เพื่อประเมิน
ความรู้และ
ความเช่ือ
เก่ียวกบั
โรคมะเร็ง 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
ทราบวา่ผูป่้วย
มีความรู้และ
ความเช่ือดา้น
โรคมะเร็ง 

- ส่ือความรู้ 5 ท า 5 ไม่ 
ห่างไกลมะเร็ง และ 7 
สัญญาณอนัตรายของ
โรคมะเร็ง 

- สอบถามความรู้
เก่ียวกบั 5 ท า 5 
ไม่ ห่างไกลมะเร็ง 
และ 7 สัญญาณ
อนัตรายของ

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้การวางเง่ือนไข
แบบคลาสสิก 
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มากนอ้ยแค่
ไหน อยา่งไร 

- Website App.:  
WeCanKnow- 
Cancer  
- Website : Thai 
Cancer News : TCN 
 

โรคมะเร็ง และ
การรับรู้เก่ียวกบั 
Website ความรู้
ทั้ง 2 แหล่ง 
- ใหผู้ป่้วยทดลอง
เขา้แหล่งขอ้มูล
ดา้นโรคมะเร็ง 

- ผูใ้หสุ้ขศึกษา 
สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง ของ
ผูป่้วย 

4 หาความ
คาดหวงั 

4 เพื่อใหท้ราบ
ความคาดหวงั
ของผูป่้วย 

มีแผนการให้
สุขศึกษาท่ี
เหมาะสมและ
ตรงตามความ
คาดหวงัของ
ผูป่้วย 

- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ความคาดหวงั  

- ใหผู้ป่้วยเล่าถึง
ส่ิงท่ีคาดหวงั และ
วิธีการสังเกต
ตนเองและการ
ก ากบัตนเอง  

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญา
สังคม 
- เม่ือผูป่้วยบอกความ
คาดหวงัและวธีิสังเกต 
และก ากบั ตนเองแลว้  
- ผูใ้หสุ้ขศึกษา
สะทอ้นเก่ียวกบัความ
คาดหวงัของผูป่้วย 

5 ในความ
เป็นจริง 

4 เพื่อใหผู้ป่้วย
เขา้ใจความ
เป็นจริงท่ี
ผูป่้วยก าลงั
เผชิญ 

มีแผนการให้
สุขศึกษาท่ี
เหมาะสม
ส าหรับผูป่้วย 

- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ณ 
ปัจจุบนัขณะ 

- ใหผู้ป่้วยเล่าส่ิงท่ี
สัมผสัได ้ณปัจจุ
บนั ขณะ 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญา
สังคม 
- เม่ือผูป่้วยเล่าเร่ืองส่ิง
ท่ีสัมผสัไดจ้บแลว้ 
ผูใ้หสุ้ขศึกษาสะทอ้น
เก่ียวกบัความเป็นจริง
ท่ีผูป่้วยก าลงัเผชิญ 
และชวนผูป่้วย
วเิคราะห์คุณค่าของ
การเผชิญความ
เจบ็ป่วยในคร้ังน้ี 

6 จุดท่ี
สมดุล 

3 เพื่อปรับ
สมดุลของ
สภาวะความ
เจบ็ป่วย 

มีแผนการให้
สุขศึกษาท่ี
เหมาะสม
ส าหรับผูป่้วย 

- การ์ดวิเคราะห์ภาวะ
จิตสังคมของการ
เจบ็ป่วย  

- ใหผู้ป่้วยเส่ียง
ทายการ์ดภาวะจิต
สังคมของตนเอง 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ชวนผูป่้วยกา้วขา้ม
ภาวะจิตสังคมของ
การเจบ็ป่วย  
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- ใหผู้ป่้วยเลือก
ระยะการ์ดภาวะ
จิตสังคมของ
ตนเอง 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- ผูใ้หสุ้ขศึกษา 
สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง ของ
ผูป่้วย 

7 การ์ดแห่ง
ความสุข 

3 เพื่อวิเคราะห์
ระดบั
ความสุขของ
ผูป่้วย 

ผูใ้หสุ้ขศึกษา
และผูป่้วย
สามารถ
วิเคราะห์
ระดบั
ความสุขของ
ผูป่้วยและวาง
แผนการเพ่ิม
ระดบั
ความสุข
ใหก้บัผูป่้วย
ได ้

- การ์ดวิเคราะห์ระดบั
ความสุข 
 

- ใหผู้ป่้วยพลอ็ต 
กราฟ ในการ์ด
วิเคราะห์ความสุข 
- ใหผู้ป่้วย
วเิคราะห์ซ ้ าใน 3 
เดือน, 6 เดือน, 1 
ปี 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชว้งลอ้แห่ง
ชีวิต  
- เม่ือผูป่้วยพลอ็ต
กราฟในการ์ดแลว้จะ
ช่วยใหผู้ป่้วยรับรู้
ระดบัความสุขในชีวิต
ตนเอง 
- ผูใ้หสุ้ขศึกษา 
สะทอ้นภาษากาย 
อารมณ์ น ้าเสียง ของ
ผูป่้วย 

8 ความสามา
รถแห่งตน 

5 เพื่อใหผู้ป่้วย
เช่ือมัน่ใน
ตนเองวา่
สามารถดูแล
และพฒันา
คุณภาพชีวิต
ตนเองได ้

ผูป่้วยสามารถ
ดูแลและ
พฒันา
คุณภาพชีวิต
ตนเองได ้

- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ความประทบัใจท่ีสุด
ในชีวิต 
- ขอ้ค  าถามเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีถนดัท่ีสุดในชีวิต 

- ใหผู้ป่้วยเล่าส่ิงท่ี
ประทบัใจท่ีสุดใน
ชีวิต และส่ิงท่ี
ถนดัท่ีสุดในชีวิต 
- ใหผู้ป่้วย
สะทอ้นส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากการเล่น
กิจกรรม 

- กิจกรรมน้ีเป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการ
เรียนรู้ทางปัญญา
สังคม 
- เม่ือผูป่้วยเล่าเร่ืองท่ี
ประทบัใจท่ีสุดใน
ชีวิตและส่ิงท่ีถนดั
ท่ีสุดในชีวิตจบแลว้ 
ผูใ้หสุ้ขศึกษาสะทอ้น
เก่ียวกบัความ
ประทบัใจและส่ิงท่ี
ผูป่้วยถนดั  

รวมเวลาจดั
กิจกรรม 

30 นาที      

 



[VOL.7 NO.2 JULY-DECEMBER 2020] วารสารรังสีวทิยาศิริราช 

 

สุดธิณีย ์ทองจนัทร์ 59 

 

 
ภาพ 1 แบบแผนและวิธีการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง 
 
อภิปรายและสรุปผล 
 การให้สุขศึกษาผูป่้วยมะเร็งจ าเป็นตอ้งใช้ทั้ ง
ศาสตร์และศิลป์ในการจดักระบวนการ ทั้งการจูงใจ การ
ช่วยให้ตัดสินใจ ช่วยให้มีความมั่นใจและมีทักษะท่ี
จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถแสดงพฤติกรรมตามการตดัสินใจ
ของตนท่ีจะท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ช่วยเสริมพลงัให้
บุคคล กลุ่มคนและชุมชนให้สามารถควบคุมปัจจัย
ก าหนดสุขภาพของตนเอง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดปัจจัยเอ้ือด้านสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้ งเป็นการช้ีน าให้เกิด
นโยบายสาธารณะท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพ ท่ีจะส่งผลให้

ผู ้ ป่ ว ยมะ เ ร็ ง เ กิ ดก าร เ รี ยน รู้  อัน จะน า ไป สู่ก าร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค ์ 

อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้สุขศึกษาพึงระวงัเก่ียวกับ
ความเขา้ใจผิดในการปรับพฤติกรรม ไดแ้ก่ 1)การปรับ
พฤติกรรมมกัใช้วิธีการควบคุมบุคคลโดยการใช้ส่ิงท่ี
บุคคลไม่พึงพอใจมาควบคุมและเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคล หรือ 2)การปรับพฤติกรรมได้โดยการติด
สินบน หรือ 3)ความเขา้ใจผิดท่ีว่านกัปรับพฤติกรรมไม่
จ าเป็นตอ้งมีทกัษะอยา่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการรู้วิธีการ
ควบคุมผลกรรมเท่านั้น หรือ 4)การปรับพฤติกรรมท า
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ให้มนุษยเ์ป็นหุ่นยนต ์เป็นวิธีการท่ีไม่ทา้ทาย ไม่มีอะไร
ใหม่ๆ ใช้แก้ไขปัญหาพื้นๆ เท่านั้ น หรือ 5)ผูใ้ช้ต้อง
ยอมรับค่านิยมบางประการ หรือ 6)อาจท าให้บุคคลติด
อยู่กบัส่ิงล่อใจภายนอก หรือ 7)ความเช่ือท่ีว่าการปรับ
พฤติกรรมเป็นการสอนให้คนรู้จกัควบคุมผูอ่ื้น เป็นตน้
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2562, หน้า 4-15) ดังนั้น การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการให้สุขศึกษาการ
ส่งเสริมสุขภาพ และทฤษฎีการเรียนรู้ จึงตอ้งระมดัระวงั
ข้อเข้าใจผิดดังกล่าวขา้งต้นและควรใช้การส่ือสารท่ี
เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ 
 การจะน าแบบแผนการใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยมะเร็ง
ไปใช้ประโยชน์นั้ น  ผู ้ให้ สุข ศึกษาจะต้อง เข้า ใจ
กระบวนการทั้งหมดอยา่งถ่องแทเ้สียก่อน 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาและประเมินผลการใช้แบบ
แผนการให้สุขศึกษาผู ้ป่วยมะเร็งเพื่อปรับปรุงและ
พฒันาใดใ้ชป้ระโยชน์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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