การ Support ทางจิตใจสําหรับผูปวยเปนมะเร็ง
อาจารยบุญพา ณ.นคร รพ.สวนสราญรมย
1. ทักษะที่ผูใหบริการผูปวยมะเร็งตองมี
1.1. ทักษะการฟง อยางตั้งใจ อยางเห็นอกเห็นใจ
1.2. การทวนความ เชน เมื่อกี้พูดวา นอนวาไมหลับ มันคิดเรื่องอะไรหรือที่ทําใหนอนไมหลับ
1.3. ทักษะการสื่อสาร
2. ระยะของผูปวย เมื่อไดรับทราบวาเปนมะเร็ง มี 4 ระยะคือ
2.1. ระยะกอนการรักษา จะประกอบดวย 5 ระยะคือ
2.1.1. ระยะปฏิเสธ คือไมยอมรับ ซึมเศรา แยกตัว ทอแท วาทําไมตองเปนการรับ การชวยเหลือคือ รับฟงดวย
ความเห็นอกเห็นใจ ใหความชวยเหลือ ระวังคําพูดที่จะไมทําใหคนไข
2.1.2. ระยะโกรธ เนื่องจากแปลความรูสึก กังวล เปนอารมณโกรธ ฉุนเฉียวเนื่องจากความวิตกกังวล ชวยเหลือ
คือใหเขาระบาย และเห็นอกเห็นใจ ไมถือสากับการกระทําที่ทํากับเรา
2.1.3. การตอรอง จะถามวา ใหการวินิจฉัยถูกหรือไม การชวยเหลือ คือ รับฟง และสามารถทําอะไรได ตองทํา
ตามกําลังที่เราจะใหได
2.1.4. ระยะซึมเศรา เงียบขรึม ไมพูดไมจา หรือไมติดตอกับคนอื่น แยกตัว การชวยเหลือ การพูดคุย การนั่งเปน
เพื่อน แมจะไมไดพูด ไมไปเพิ่มวิตกกังวล
2.1.5. ระยะยอมรับ อาการโกรธเคือง เศราโศกอยูแตนอยลง บางคนตองการพักผอน โดยระยะที่ 4 และ 5 อาจจะ
สลับกันไปมาหลายรอบ กอนจะถึงระยะการยอมรับที่แทจริง
2.2. ระยะการรักษา เมื่อยอมรับ ก็จะสบสน การรักษาจะมีอะไรและเปนอยางไร ตองใหความรูเกี่ยวกับการรักษา
2.3. ระยะติดตามการรักษา จะดีขึ้นหลังจากการรักษาโดยเฉพาะ Chemo เมื่อสิ้นสุดการรักษาจะดีขึ้น และจะอยูกับ
มะเร็งไดเหมือนสสวนหนึ่งของรางกาย และจะมองหาสิ่งอื่นๆที่จะเสริมสรางกําลังใจ เชนยาหมอ ยาตม และ
ขอมูลใหมๆ เพื่อ support และหากิจกรรมที่ผูปวยชื่นชอบ
2.4. ระยะสุดทาย กลับมาทอแท กลัวตาย และอยากจะทําเรื่องหรือฝากฝง เชน พินัยกรรม การดูคนไชตองดูรวมไปถึง
ญาติดวย ผูใหการรักษาบางคนก็เครียดไปตามคนไชดวย ผูใหการรักษาตองมีสติ ไมเครียดตาม และเมื่อเครียด
ก็ตองไมทําใหคนไชเครียดตามไปดวย (Sympathy มีความรูสึกและ In ไปกับเขาดวย & Empathy รับรู
ความรูสึก เห็นอกเห็นใจ แตไม in กับเรื่องราวของผูปวยมากเกินไป)
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูปวย ปจจัยของผูปวย ขึ้นกับ EQ ของผูปวยวาสามารถที่จะควบคุมตัวเองและ
ทําใจไดมากขนาดไหน และสภาพแวดลอม คานิยม ประเพณี และการสนับสนุนจากครอบครัว
4. การชวยเหลือดานจิตใจ
4.1. ตองบอกความจริงในระยะเวลาที่เหมาะสม
4.2. ใหความรูเกี่ยวกับโรค และวิธีการรักษา
4.3. ยอมรับผูปวย และไมถือสาพฤติกรรมที่แสดงออก
4.4. เห็นอกเห็นใจ และปลอบใจ ตองวิเคราะหวาผูปวยตองการหรือไม บางคนตองการ บางคนไมตองการ
4.5. สนใจฟงและใหขอมูล และใหคําแนะนําอยางกระตือรือรน
4.6. มีกิจกรรมตางๆ เพื่อ support ทางจิตใจ เชน การทําบุญ
4.7. ใหการรักษาตามอาการ

การบริหารจัดการมะเร็งเตานมเชิงระบบในเครือขาย
นพ.ธีรชัย ทรงเกียรคิกวิน
1. มะเร็ง ที่สําคัญ มีอยู 3 เรื่องหลักคือ
1.1. มะเร็งเตานม
1.2. มะเร็งปากมดลูก
1.3. มะเร็งลําไล
2. 3 ใน 7 ยุทธศาสตร ที่สําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับมะเร็ง คือ
2.1. การสงเสริมสุขภาพ เพื่อลดปจจัยเสี่ยง และเพิ่มปจจัยเสริมสราง ตอการเกิดมะเร็ง
2.2. การคัดกรอง วิธีการคัดกรองงาย และคัดกรองแลวสามารถที่จะใหการรักษาได
2.3. การวิจัย
3. เปาหมายการดําเนินการ
3.1. ลดจํานวน Late Stage หรือเพิ่ม Early Stage
3.2. การทําทะเบียนมะเร็ง Cancer Registry.
3.3. การเชื่อมโยงเครือขาย
3.4. การทํา palliative care จะทําอยางไร ที่จะ monitor ไดทั้งเขต
4. สิ่งที่จะทํา และสิ่งที่จะตามมา
4.1. BIRAD 3 ตอง repeat Mammogram ทุก 6 เดือน ระบบจากรับไหวหรือไม
4.2. BIRAD 4 ตอง biopy จะไปทําที่ไหน ระบบจะรองรับไหวหรือ Waiting time จะเปนเทาไร
4.3. การพัฒนการใหคะแนนความเสี่ยง (เหมือนการใหคะแนน Gail score ) เพื่อหากลุมเสี่ยงมาก และเฝาระวังอยาง
ใกลชิดมากขึ้น
5. การนําแนวทางของมะเร็งเตานม ไปประยุกตใชสําหรับมะเร็งลําไสใหญ คือ การทํา occoult blood เพื่อ Screening
Ca colon เพื่อทดแทน colono scope เพื่อคนหาCa colon เพราะคงเปนไปไดยากที่จะทํา Colono scope ไดอยาง
ครอบคลุม
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การดูแลรักษาผูปวยมะเร็งและการสงตอ
นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
1. National Cancer control program 2013- 2017 ซึ่งสามารถนําไปใชเปน service plan แบงเปน 7 ยุทธศาสตร และ
ให 12 เขตบริการสุขภาพ มีอยางนอย 1 ร.พ.ในเขตที่สามารถรองรับมะเร็งไดอยางเบ็ดเสร็จภายในเขตโดยไมตอง
refer ขามเขต
2. รพ.สต./รพช. คือตนน้ําในการดูแลมะเร็งเตานม รพ.สต.ควรมีบทบาทเกี่ยวกับมะเร็งชนิดตางๆ ดังนี้
2.1. รพ.สต.เปนผูเปลี่ยนความเชื่อ ผิดๆ 4 ขอ ใหกับประชาชน (ไมควรพูดเรื่องมะเร็งเตานม มะเร็งไมมีเหตุบอกเหตุ
มากอน เราไมสามารถทําอะไรกับมะเร็งได และคารักษามะเร็งแพงมากจนเราสูไมไหว)
2.2. การคัดกรอง โดยใช CBE ซึ่งมีขอมูลจากอินเดีย พบวาถาทํา CBE จะสามารถคัดกรองมะเร็งไดมากขึ้น
2.3. เปน Case manager โดย
2.3.1. ทําการคัดกรอง กลุมเสี่ยง
2.3.2. ถาพบสิ่งผิดปกติ ควรมีระบบบันทึก และทําการสงตอ
2.3.3. ติดตามผลการสงตอ (โดยไปเยี่ยมบาน) และทําการบันทึกผลการวินิจฉัยและสงตอโดยขอมูลมีพรอมที่
รพ.สต.
2.3.4. รายงาน
2.3.5. การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับมะเร็งเตานม
3. รพช.นอกจากจะมีบทบาทในขอ 2 แลว อาจจะมีบทบาทในการ รับคนไขมะเร็งที่ รพศ/รพท.ใหการรักษาอยาง
Intensive แลว เมื่อหมด critical Period สงกลับไปให รพ.ช.ดูแลตอไป เชน สถาบันมะเร็งเมื่อกอน LOS (length of
stay) 10 วัน หลังจาก Refer เหลือ LOS = 4 วัน
4. ปญหาในการดําเนินการ และโอกาสพัฒนา
4.1. การ Staging TNM staging ในแตละมะเร็งมีรายละเอียดแตกตางกัน แมจะแบงหยาบๆ เปน Local และ Metas
ก็ยังมีมากถึงรอยละ 50 ที่ไมทราบ staging ซึ่งสามารถใชสูตรการ estigmate ได
4.2. การเขาถึงบริการและลดระยเวลารอคอย ควรกําหนดเปาหมายในการดูแล เชนที่สถาบันมะเร็ง มีขอมูลดังนี้
4.2.1. ระยะเวลาเฉลี่ย ตั้งแตวินิจฉัยถึงผาตัด ใชเวลา 13 วัน
4.2.2. หลังผาตัดควรได chemo ภายใน 30 วัน
4.2.3. เมื่อ chemo แลวทําการฉายแสงใหแลวเสร็จภายใน 6 สัปดาห (ทําจริง 2 สัปดาห)
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