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Abstract 
 
 The study aimed to analyze the components of and explain approaches to communication 
for empowering cancer patients using online media. The involved communication guidelines can 
be applied as strategies for empowering cancer patients.  The qualitative research model included 
observation, in-depth interviews, and content analysis of data from 3 channels of online media, 
specifically 2 Facebook groups, 2 TikTok mobile applications, and 2 websites. 
 The results showed that:  1)  components of communication for empowering cancer 
patients using online media included sender, message, channel, and receiver components.  (1) The sender 
components are divided into three aspects: ordinary people, cancer patients, and medical 
professionals. (2)  The message components consisted of formats including text, images, videos, 
stickers, and emojis.  The communication was informal.  ( 3)  The most popular communication 
channel of the channel components is the Facebook group. (4) The receiver components included 
cancer patients, relatives of cancer patients, and others. 2) Communication guidelines for 
empowering cancer patients through online media included the following: (1) the first component, 
“ S” , or sender, consisted of senders who have knowledge:  physicians, specialists or related 
medical personnel, and experiential senders, who have the same type of cancer as the patients.  
(2) The second component, "M”, or message, had content derived from the direct experiences of 
the sender integrated with modern medical knowledge. The message’s empowering aspect is key. 
( 3)  The third component, “ C” , or channel, was online media, specifically the Facebook group 
because it was an effective channel that enabled real interactions between senders and receivers. 



( 4)  The fourth component, ''R” , or receiver, consisted of cancer patients or relatives of cancer 
patients of different ages. 
 

Keywords: Communication, Online Media, Empowerment, Cancer Patients, Empowerment 
through Communication. 
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บทที� � 

บทนํา 

 

ความเป็นมา 

 ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที�ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ�นทั�งกบัตวัเราเองหรือกบับุคคลที�เรารัก               
ยิ�งมองวา่เป็นโรคที�น่ากลวัอยา่งโรคมะเร็งดว้ยแลว้ ก็ยอ่มไม่มีใครอยากปรารถนาให้เกิดขึ�น แต่จาก
สถิติพบวา่โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนัดบั 1 ของคนไทยมาตลอดระยะเวลาถึง 20 ปี ขอ้มูล
ล่าสุดจากสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ พบว่า มีผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ถึงวนัละ 336 คน หรือ 122, 757 
คนต่อปี และเสียชีวติวนัละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี โดยขอ้มูลจากองคก์รระหวา่งประเทศเพื�อ
การวิจยัโรคมะเร็งรายงานว่า อุบติัการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย พบโรคมะเร็งในเพศหญิง 151 คน                         
ต่อประชากรหนึ�งแสนคน และพบในเพศชาย 169.3 คน ต่อประชากรหนึ�งแสนคน (กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข) 
 เมื�อผูป่้วยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง ผูป่้วยจะมีกลไกการปรับตัว               
6 ระยะคือ ระยะช็อค ระยะปฏิเสธ ระยะโกรธ ระยะต่อรอง ระยะซึมเศร้า และระยะยอมรับความจริง 
ผูป่้วยบางรายอาจมีครบทั�ง 6 ระยะ บางรายอาจเริ� มข้อใดข้อหนึ� งก่อนโดยไม่ครบ 6 ระยะก็ได ้ 
ความเจ็บป่วยจึงเป็นปัญหาชีวิตที�ผูป่้วยจะตอ้งเผชิญ ผูป่้วยบางรายไม่สามารถกลบัไปทาํงานได้
อยา่งปกติ ส่งผลให้เกิดการขาดรายได ้อยา่งที�ไม่สามารถเลี�ยงได ้ผูป่้วยบางรายจาํเป็นจะตอ้งมีญาติ
คอยดูแลอยูต่ลอดเวลา และผูป่้วยบางรายมีโอกาสเกิดภาวะเครียดที�รุนแรงได ้เพราะมะเร็งก่อใหเ้กิด
ความไม่สุขสบายทางดา้นร่างกาย เกิดเป็นความผนัผวนทางอารมณ์ และสภาวะจิตใจทาํให้ผูป่้วย
บางรายไม่สามารถต่อสู้กบัโรคมะเร็งได้เพียงลาํพงั ความสุขและพลงัใจล้วนมีความหมายอย่างยิ�ง               
ต่อการต่อสู้กับโรค การที�จะช่วยให้ผูป่้วยผ่านพ้นวิกฤตนี� และมีคุณภาพชีวิตที� ดีขึ� นได้ ผู ้ป่วย                       
จึงจาํเป็นตอ้งตอ้งไดรั้บการเสริมพลงัใจ  
 ดว้ยสภาพปัญหาการขาดพลงัใจของผูป่้วยมะเร็งทาํให้คนในสังคมหนัมาให้ความสนใจ              
และเกิดเป็นการสนับสนุนทางสังคมของเครือข่ายผูป่้วยมะเร็งในประเด็นของการเสริมพลังใจ                   
โดยมีการจดัตั�งโครงการ มูลนิธิ จุดประสงคเ์พื�อส่งต่อพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งดว้ยกนั ซึ� งการเสริม
พลงัใจนี� ได้ถูกหยิบเข้ามาสื�อสารในพื�นที�ของสื�อออนไลน์เป็นจาํนวนมาก จนนํามาสู่การสร้าง
เครือข่ายของผูป่้วยมะเร็งบนสื� อออนไลน์ เนื�องจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สร้างพื�นที�
สาธารณะเสมือนจริงแห่งใหม่ โดยผูใ้ช้สื�อออนไลน์เป็นสื�อที�มีการอพัเดทข่าวสารได้ตลอดเวลา 
และในปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่มีการเชื�อมต่อถึงกนัผา่นอินเทอร์เน็ตเป็นจาํนวนมาก  
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ภาพประกอบ 1  ผลสาํรวจกิจกรรมการใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตปี 2563 
ที�มา : สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ออนไลน์. 2563  
 
 จากผลสํารวจกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม                           
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA พบว่า กิจกรรมออนไลน์ยอดนิยม 10 อนัดับแรก ได้แก่ การใช ้
Social Media แชร์โพส, อ่านความคิดเห็น, ติดตามเพื�อน/บุคคลสาธารณะ เช่น Facebook, Line, 
Instagram  คิดเป็น 95.3% รองลงมาคือ การดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ คิดเป็น 
85.0% การค้นหาข้อมูล เช่น ค้นหาข้อมูลใน Google/ Bing คิดเป็น 82.2%  การติดต่อสื� อสาร
ออนไลน์ ทั� งการโทรศพัท์ และการพูดคุย (Chat) คิดเป็น 77.8% การรับ-ส่งอีเมล คิดเป็น 69.0%   
การซื� อสินค้าออนไลน์ คิดเป็น 67.3% การอ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)               
คิดเป็น 64.2% การเรียนออนไลน์ (e-Learning) คิดเป็น 57.5% การเล่นเกมออนไลน์ คิดเป็น 56.8% 
และการทาํธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ คิดเป็น 56.5% จากกิจกรรมยอดนิยมทั�ง 10 อนัดบัในปีนี�  
พบว่าผู ้ตอบแบบสํารวจฯ มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อจุดประสงค์ที�หลากหลายมากขึ� น ทั� งเพื�อ                 
การติดต่อสื�อสาร ความบนัเทิง การซื�อสินคา้ การทาํธุรกรรม และการศึกษาหาความรู้ ซึ� งแสดง
พฤติกรรมการสื�อสารของคนไทยที�มีความพร้อมเขา้สู่สื�อออนไลน์กนัมากขึ�น 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปัจจยัที�ช่วยสนับสนุนให้ผูป่้วยมะเร็งสามารถดําเนินชีวิต                      
อยู่ในสังคมโดยไม่ รู้สึกหมดหวัง หดหู่  เศร้าหมอง นั�น คือ การได้รับการเสริมพลังใจที� ดี                           
ซึ� งเป็นการเริ�มต้นจากตวัผูป่้วยมะเร็งเป็นอนัดับแรก ด้วยการมองโลกในแง่บวก รู้จกัการใช้สติ                
ในการแก้ไขปัญหา และสามารถที�จะสื� อสารเพื�อเป็นการส่งต่อพลังใจที�ดีให้กับบุคคลที�ป่วย                 
เป็นโรคมะเร็งเช่นเดียวกนักบัตน หรือพลงัใจที�ผูป่้วยมะเร็งได้รับมาจากบุคคลในครอบครัวของ
ผู ้ป่วยมะเร็งเอง อีกทั� งสื� อออนไลน์ถือว่าเป็นช่องทางการสื� อสารที�สําคัญอีกช่องทางหนึ� ง                     
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ที�ผูป่้วยมะเร็งนั�นใชส้าํหรับการสื�อสารเพื�อการเสริมสร้างพลงัใจ ทั�งเป็นผูที้�เสริมสร้างพลงัใจให้แก่
ผูอื้�น หรือในทางกลับกัน คือการเป็นผูที้�ได้รับการเสริมสร้างพลังใจจากผูอื้�น จึงเป็นจุดเริ� มต้น                  
ที�ท ําให้ผู ้วิจ ัยมีความสนใจที�จะศึกษาเรื� องการสื� อสารเพื�อการเสริมสร้างพลังกับผูป่้วยมะเร็ง                   
บนโลกออนไลน์  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาองคป์ระกอบการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์ 
 2. เพื�ออธิบายแนวทางการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์ 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 1.  ไดแ้นวทางการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์ 
 2. ได้ทราบองค์ประกอบของการสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจให้กับผู ้ป่วยมะเร็งในสื� อ
ออนไลน์ 
 3. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งสามารถนาํการสื�อสารเพื�อการเสริมพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งบน
โลกออนไลน์ไปปรับใชไ้ด ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาเรื�องการสื�อสารเพื�อการเสริมพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งบนโลกออนไลน์ในครั� งนี�        
เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดมี้การกาํหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงันี�  
 ขอบเขตด้านเนื'อหา 

 การศึกษาครั� งนี� มุ่งวิเคราะห์ องค์ประกอบการสื�อสารตามหลักทฤษฎีการสื�อสารของ                   
เดวิด เค. เบอร์โล เพื�อนํามาอธิบายรูปแบบการสื�อสารเพื�อการเสริมสร้างพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็ง              
บนโลกออนไลน์ที� ประกอบไปด้วย การสื� อสารกลุ่มบนเฟซบุ๊ก การสื� อสารบนเว็บไซต ์                    
และการสื�อสารบนแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok)  
 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 กลุ่มบนเฟซบุ๊ก จาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) - พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ   
และกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง  
 1. กลุ่มเว็บไซต์ จาํนวน 2 เว็บไซต์ ได้แก่  www1.siphhospital.com ของโรงพยาบาลศิริราช 
ปิยมหาการุณย ์และ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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 2. กลุ่มบนแอพพลิเคชั�นบนมือถือ จาํนวน 2 บญัชี ได้แก่ ผูใ้ช้บญัชีชื�อ Lalabel Punch 
และผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ Ultramao  
 ขอบเขตด้านเวลา  
 ในการทาํวิจยัครั� งนี� ได้ทาํการวิจยัและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - เดือน
มีนาคม 2564  
  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การสื�อสาร หมายถึง การสื�อสารของผูป่้วยมะเร็งที�เกิดขึ�นบนสื�อออนไลน์ ประกอบดว้ย                  
ผูส่้งสาร (แอดมินหรือผูดู้แล) สาร (ขอ้ความรูปแบบต่าง ๆ ที�ปรากฏบนสื�อออนไลน์) สื�อ/ช่องทาง                  
(เฟซบุก๊/เวบ็ไซต/์แอพพลิเคชั�นบนมือถือ) ผูรั้บสาร (ผูป่้วยมะเร็งหรือผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง) 
 ผู้ป่วยมะเร็ง หมายถึง ผูที้�แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคที�เกิดจากการมีเซลล์ผิดปกติ                  
ในร่างกายและเซลล์เหล่านี� มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติจนร่างกายควบคุมไม่ได ้ซึ� งปรากฏ
การเจริญลุกลามและแพร่กระจายไปยงัเซลล์ของเนื�อเยื�อหรืออวยัวะต่าง ๆ ตั�งแต่ระยะการดาํเนิน
ของโรคที� 1 - 4 
 สื� อออนไลน์ หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทาง                  
ที�สามารถสร้างตวัตนและผูป่้วยมะเร็งใช้ในการติดต่อสื�อสารแบบสองทาง เพื�อมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูใ้ชง้านท่านอื�น ไดแ้ก่ เฟซบุก๊ เวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชั�นบนมือถือ 
 การสื�อสารเพื�อเสริมพลังใจ หมายถึง การสื�อสารที�เกิดขึ�นจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป่้วยมะเร็ง ญาติของผูป่้วยมะเร็ง และบุคคลทั�วไป ทั� งในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ เสียง               
คลิปวดีิโอ โดยมีเนื�อหาสารเป็นการเล่าประสบการณ์ การใหก้าํลงัใจ การสร้างความรู้ การแนะนาํ 
 
คําถามนําวจัิย 

 1. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์ มีองค์ประกอบการ
สื�อสารเป็นอยา่งไร 
 2. แนวการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์ เป็นอยา่งไร 
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บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 

 งานวิจยัเรื�อง “การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์” ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั ดงันี.  
 1. แนวคิดการสื�อสาร 
 2. แนวคิดการสื�อสารสุขภาพกบัผูป่้วยโรคมะเร็ง 
 3. แนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจ   
 4. แนวคิดการสื�อสารผา่นสื�อออนไลน์ 
 5. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 

แนวคิดการสื�อสาร 
 ในสภาพสังคมที�บุคคลจาํเป็นจะต้องมีความเกี�ยวข้องกันเช่นในสังคมปัจจุบันนี. แล้ว                     
การสื�อสารจึงเป็นเครื�องมือพื.นฐานที�ช่วยให้บุคคลต่าง ๆ สามารถบรรลุจุดประสงค์ที�ตนวางเอาไว ้                    
จะเห็นไดจ้ากการพยายามคิดคน้ พฒันา ทั.งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื�องมือที�ใช ้การสื�อสาร
ยงัคงเป็นบทบาทและหัวใจหลักของการเสริมพลังใจให้กับผู ้ป่วยมะเร็ง ที� เกิดขึ. นได้จาก                               
การติดต่อสื�อสารระหว่างกัน มีการเอื.อเฟื. อต่อกนั เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน หรือการปฏิบติัภารกิจ
ประจาํวนัที�จาํเป็นจะตอ้งพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นเรื�องที�ตอ้งทาํการสื�อสาร                    
อยูต่ลอดเวลา ไม่ในฐานะผูส่้งสารก็ในฐานะผูรั้บสาร หากคนเราขาดความรู้หรือทกัษะการสื�อสาร                  
ก็อาจทาํใหก้ารปฏิบติัภารกิจประจาํวนัอาจบกพร่องได ้
 ความหมายของการสื�อสาร 
 การสื� อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผูส่้งสารโดยผ่านสื�อต่าง ๆ ที�อาจเป็น              
การพูด การเขียน สัญลกัษณ์อื�นใด การแสดงหรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสาร ซึ� งอาจจะใช้
กระบวนการสื�อสารที�แตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรือความจาํเป็นของตนเองและคู่สื�อสาร                  
โดยมีวตัถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนั บริบททางการสื�อสาร                       
ที�เหมาะสมเป็นปัจจยัสําคญัที�จะช่วยให้การสื�อสารสัมฤทธิO ผล ซึ� งการสื�อสารสามารถครอบคลุม
กิจกรรมทุกอยา่งของมนุษยไ์ว ้ดงันั.นในการใหค้วามหมายของการสื�อสาร จึงมีหลากหลายมากมาย              
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ตามความสนใจของนกัวิชาการแต่ละบุคคลที�ใหค้วามสาํคญัและพิจารณาการสื�อสารในภาพหรือมิติ                                
ที�แตกต่างกนัไปดงันี.  
 วอ ร์ เรน  ดับ เบิ ล ยู  วี เวอ ร์  (Warren W. Weaver) ให้ ค วาม ห ม ายก ารสื� อ ส ารไว้ว่ า                    
“การสื� อสารเป็นคาํที� มีความหมายกวา้งขวางและครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างในจิตใจ                   
ของคน ๆ หนึ� ง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ� ง การสื� อสารจึงไม่ได้หมายความแค่เพียง                      
การเขียนและการพูดเท่านั. น หากยงัรวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดงบัลเล่ต์ และพฤติกรรม                 
ทุกพฤติกรรมของมนุษยอี์กดว้ย” 
 จอร์จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) นิยามการสื�อสารไวว้่า “การสื�อสาร คือ การแสดง
ปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคม (Social Interaction) โดยใชส้ัญลกัษณ์และระบบสาร (Message System)” 
 วิลเบอร์ ชแรมย์ (Wibur Schramm) กล่าวถึงการสื� อสารว่า “การสื� อสาร คือ การมี                 
ความเขา้ใจร่วมกนัต่อเครื�องหมายที�แสดงข่าวสาร (Information Signs)” 
  ชาร์ลล์ อี ออสกูด (Charles E. Osgood) ให้ความหมายการสื� อสารว่า “ในความหมาย
โดยทั�วไปแลว้ การสื�อสารเกิดขึ.นเมื�อฝ่ายหนึ� ง คือ ผูส่้งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ� ง คือ ผูรั้บสาร                
โดยใชส้ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซึ� งถูกส่งผา่นสื�อที�เชื�อมระหวา่งทั.งสองฝ่าย” 
 จากการนิยามความหมายการสื�อสารขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่นกัวิชาการไดนิ้ยามการสื�อสาร
โดยเน้นการทาํความเข้าใจในเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื�น ๆ ซึ� งจะเห็นได้ว่าทุกแนวคิดล้วนแล้วแต่สามารถนํามา
อธิบายกระบวนการสื�อสารไดท้ั.งสิ.น เนื�องจากลกัษณะทางวิชาการทางด้านการสื�อสารมีลกัษณะ
เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplines) ที�มีความเกี�ยวข้องกับสาขาวิชาการต่าง ๆ ซึ� งอาจกล่าวได้ว่า                 
การที�จะเข้าใจวิชาการด้านการสื� อสารให้ถ่องแท้นั. นจาํเป็นต้องใช้พื.นฐานความรู้ความเข้าใจ
สาขาวชิาอื�น ๆ มาประกอบในการทาํความเขา้ใจวิชาการทางดา้นการสื�อสารเพื�อใหเ้กิดความชดัเจน
มากยิ�งขึ.น (กิติมา สุรสนธิ อา้งถึงใน เพญ็พกัตร์ ศิริไตรรัตน์. 2552) 
 องค์ประกอบการสื�อสาร 
 กระบวนการสื�อสารเป็นกระบวนการที�ผูส่้งสารได้ทาํการสื�อสารไปยงัผูรั้บสาร ซึ� งสารนั.น
อาจจะอยู่ในรูปแบบสื� อใด ๆ ก็ได้ ตามเจตนาของผู ้ส่งสารที�ต้องการจะสื� อความหมายให้มี                           
ความเหมาะสมกบัผูรั้บสารก็จะมีการตอบสนองกลบัมายงัผูสื้�อสาร กระบวนการสื�อสารนั.นจะตอ้ง
ประกอบด้วยปัจจัยการสื� อสารที� เป็นพื. นฐานด้วยส่วนสําคัญ ๆ อย่างน้อย 4 ส่วน ดังต่อไปนี.                       
(บา้นจอมยทุธ. ออนไลน์. 2543) 
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ภาพประกอบ 2  ทกัษะการสื�อสาร SMCR 
ที�มา : ภาษาและวฒันธรรม. ออนไลน์. 2560  
 
 1. ผูส่้งสาร (Sender) หรือแหล่งสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน 
องค์กรที�มีความคิดความต้องการ มีความตั.งใจที�จะส่งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด                      
ความคิดเห็น ทศันคติ ความเชื�อ และอื�น ๆ ไปยงัผูรั้บสาร เพื�อก่อให้เกิดผลอยา่งใดอยา่งหนึ�งต่อผูรั้บ
สาร ดงันั.น ผูส่้งสารจึงเป็นองคป์ระกอบที�มีความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบอื�น ๆ ทั.งในแง่ของผูเ้ลือก
ขอ้มูลข่าวสารที�จะถ่ายทอดไป การเลือกวิธีการ และช่องทางที�จะทาํให้สารไปถึงยงัผูรั้บสาร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื�อตอ้งการให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระดบัใดระดบัหนึ� ง หรือในดา้นใดดา้นหนึ� ง                  
กบับุคคลที�เป็นผูรั้บสาร เช่น ความตอ้งการในการเปลี�ยนแปลงการรับรู้หรือความรู้ การเปลี�ยนแปลง
ความเชื�อ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มคน หรือสังคม เป็นตน้ 
  ปัจจยัของผูส่้งสารประกอบดว้ยทกัษะในการสื�อสาร (Communication Skills) ทศันคติ 
(Attitudes) ความรู้ Knowledge) ระบบสังคม (Social System) และวฒันธรรม (Culture) 
  1.1 ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร สื� อ ส า ร  (Communication Skills) ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม ส า ม า ร ถ                      
ความชาํนาญในการสื�อสาร มีทกัษะที�เกี�ยวขอ้งคือ การพูด การเขียน ซึ� งเป็นทกัษะในการเขา้รหัส
การฟัง การอ่าน ซึ� งเป็นทักษะในการถอดรหัส การใช้เหตุผลหรือความคิด ซึ� งเป็นทักษะ                    
ในการเขา้รหสัและถอดรหสั รวมทั.งภาษาทางอวจันภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาท่าทาง เป็นตน้ 
   ทกัษะต่าง ๆ นี. มีผลต่อผูส่้งสาร คือ มีผลต่อความคิดที�จะสื�อสารให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และความตั. งใจของผูส่้งสาร และมีผลต่อความสามารถในการเข้ารหัส กล่าวคือ 
โดยทั�วไปสิ�งที�สาํคญัต่อทกัษะในการสื�อสารของผูส่้งสาร คือ ภาษา ซึ� งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การคิด 
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ของมนุษย ์ภาษามีส่วนกาํหนดความคิดของมนุษย ์วา่มนุษยน์ั.นจะคิดเรื�องอะไร คิดอยา่งไร และคิด
หรือไม่ ก็ขึ. นอยู่กบัความสามารถทางด้านภาษา เมื�อผูส่้งสารมีทกัษะในการสื�อสารที�ดี ก็สามารถใช้
ภาษาในการเขา้รหัสได้ดี รู้จกัเลือกใช้ภาษาได้ตรงตามสิ�งที�ตั.งใจ ถูกตอ้งชัดเจน ถอดรหัสได้ง่าย             
การสื�อสารก็มีประสิทธิภาพ 
  1.2 ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง วิธีการที�บุคคลประเมินสิ�งต่าง ๆ โดยความโนม้เอียง
ของตนเอง เพื�อให้เขา้ถึงหรือหลีกเลี�ยงสิ�งนั.น ทศันคติของผูส่้งสารมีหลายประการ ไดแ้ก่ ทศันคติ
ต่อตนเอง ทศัคติต่อหวัขอ้การสื�อสาร ทศันคติต่อผูรั้บสาร 
   1.2.1 ทศันคติต่อตนเอง คือ การประเมินความเชื�อมั�นของตนเองว่ามีความสามารถ              
ในการสื�อสารมากนอ้ยเพียงใด ถา้ผูส่้งสารยิ�งมีความเชื�อมั�นมาก การสื�อสารนั.นก็ยิ�งมีประสิทธิภาพ 
   1.2.2 ทศันคติต่อหัวขอ้การสื�อสาร คือการประเมินคุณค่าของหัวขอ้การสื�อสารนั.น            
ถา้ผูส่้งสารยิ�งเชื�อวา่หวัขอ้ในการสื�อสารนั.นมีคุณค่ามาก การสื�อสารนั.นก็ยิ�งมีประสิทธิภาพ 
   1.2.3 ทัศนคติต่อผูรั้บสาร คือการประเมินผูรั้บสาร ซึ� งจะมีผลต่อพฤติกรรม                   
ในการสื�อสารของผูส่้งสาร ต่อสาร และต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสาร โดยเฉพาะการชกัจูง 
  1.3 ความรู้ (Knowledge) ผูที้�มีความรู้ย่อมไม่สามารถจะทาํให้เกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง 
ตรงกนัได้ และหากมีความรู้มากเกินไป ก็อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดได้เช่นกนั ความรู้ที�สําคญัของ               
ผูส่้งสารคือความรู้ในเรื�องที�จะสื�อสาร ซึ� งก็เป็นการส่งเสริมความมั�นใจในการสื�อสาร และความรู้
เรื�องของกระบวนการสื�อสารคือความรู้ถึงสัมพนัธ์ และความสําคญัขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ                     
การสื�อสาร 
  1.4 ระบบสังคม (Social System) สังคมจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการสื�อสาร เพราะ
บุคคลขึ.นอยูก่บักลุ่มทางสังคม มีตาํแหน่ง บทบาท หนา้ที� ตามกลุ่มที�สังกดัอยู ่และเปลี�ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลง 
  1.5 ว ัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ขนบธรรมเนียม ค่ านิยม ความเชื� อทางสังคม 
วฒันธรรมในแต่ละสังคม ซึ� งส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมการสื�อสาร วฒันธรรมที�ต่างกัน                
ก็มีการสื�อสารต่างกนัดว้ย 
 2. สาร (Message) หมายถึง เนื.อหา ข้อมูล ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือเรื� องราว
อนัมีความหมายและถูกแสดงออกมา โดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ก็ตามที�สามารถทาํใหเ้กิด
การรับรู้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายที�ได้รับ ซึ� งโดยทั�วไปแล้ว
สารประกอบดว้ย 3 ส่วนที�สาํคญั คือ 
  2.1 รหัสสาร (Message Code) คือ ภาษา (Language) สัญลักษณ์ (Symbol) หรือสัญญาณ 
(Signal) ที�มนุษยใ์ช้เพื�อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ ของผูส่้งสาร                
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ซึ� งรหสัอาจถูกแสดงออกมาเป็นสารที�เป็นทั.งภาษาพูด ภาษาเขียน (Verbal Message Codes) และรหสัสาร 
ที�ไม่ใช่ภาษพูดหรือภาษาเขียน (Nonverbal Message Codes) เช่น กริยาท่าทาง อากัปกริยาอาการ                  
ภาพ ฯลฯ การที�ผูส่้งสารจะเลือกใช้รหัสสารแบบใดนั. นจะขึ. นอยู่กับระบบสังคม วฒันธรรม                   
สภาพถิ�นที�อยูอ่าศยัทั.งของบุคคลผูส่้งสาร และผูรั้บสารวา่จะสามรถเขา้ใจความหมายจากรหัสสาร
ร่วมกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
  2.2 เนื.อหาของสาร (Message Content) หมายถึง เรื�องราวสิ�งต่าง ๆ ที�ผูส่้งสารตอ้งการ            
จะถ่ายทอดหรือส่งไปยงัผูรั้บสาร ซึ� งเนื.อหาของสารนั.นอาจแบ่งได้หลายประเภท หลายลกัษณะ                 
ตามเนื. อหาของสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เนื. อหาโดยทั�วไป และเนื. อหาโดยเฉพาะ เนื. อหาเชิง
วชิาการต่าง ๆ และเนื.อหาที�ไม่ใช่เนื.อหาเชิงวิชาการ หรืออาจจะเป็นเนื.อหาประเภทบอกเล่าเกี�ยวกบั
เนื.อหาประเภทความคิดเห็น เนื.อหาประเภทข่าว เนื.อหาประเภทบนัเทิง รวมทั.งเนื. อหาเกี�ยวกับ            
การชกัจูงใจ เป็นตน้ 
  2.3 การจดัเรียงลาํดับสาร (Message Treatment) หมายถึง รูปแบบวิธีการในการนํา
รหสัสารมาเรียบเรียงเพื�อใหไ้ดใ้จความตามเนื.อหาที�ตอ้งการ ซึ� งมกัขึ.นอยูก่บัลกัษณะโครงสร้างของ
ภาษา และบุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคล ซึ� งส่วนใหญ่การจดัเนียงลาํดบัสารจะออกมาในรูปแบบ
ลีลา (Styles) ส่วนตวั หรือบุคลิกลกัษณะ (Personalities) ของผูส่้ง 
  2.4 องคป์ระกอบยอ่ยของสาร (Element) หมายถึง ส่วนหนึ�งของคาํหนึ�ง ประโยคหนึ�ง 
เรื�องหนึ�ง เช่น ในการพดูจะตอ้งมีคาํเริ�มตน้ที�เรียกวา่บทนาํ เนื.อเรื�อง สรุป เป็นตน้ 
  2.5 โครงสร้างของสาร (Structure) หมายถึงกฎ ระเบียบในดา้นไวยกรณ์ทางดา้นภาษา 
เช่น ประธาน กิริยา กรรม เรียงตามรูปแบบของภาษานั. น หรือการพูดจะต้องกล่าวคาํว่า สวสัดี                
เมื�อเริ�มตน้ และกล่าวคาํวา่ขออภยัและอาํลาเมื�อพดูจบ 
  อย่างไรก็ตาม ความหมายของสารเกิดจากการตีความหมายของผูรั้บสาร ความหมาย
ของสารจึงอยู่ที�การตีความหมายของผูรั้บสาร มิใช่อยู่ที�ตวัสารเอง ดังนั.น ผูส่้งสารอาจต้องการ             
ส่งสารที�มีความหมายหนึ�งไปกบัผูรั้บสาร แต่ผูรั้บสารกลบัตีความหมายของสารนั.นไปอีกทางหนึ� ง
ก็ได ้
 3. สื� อหรือช่องทาง (Media or Channel) หมายถึง พาหนะที�นําหรือพาข่าวสารจาก                  
ผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร มิใช่อยูที่�ตวัสารเอง ดงันั.น ช่องทางการสื�อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผสั
ทั.ง 5 ของมนุษยที์�รับรู้ความหมายจากสิ�งต่าง ๆ ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การดมกลิ�น การสัมผสั 
และการลิ.มรส เป็นต้น หรือนอกจากนี. ช่องทางการสื� อสารหรือสื� อยงัอาจหมายถึงคลื�นแสง                  
เคลื�อนเสียง และอากาศที�อยู่รอบ ๆ ตัวคนเราด้วย สื� อหรือช่องทางแต่ละประเภทจะช่วย                       
ในการประเมินประสิทธิภาพของช่องทางต่าง ๆ กนั มิติเหล่านี.ไดแ้ก่ 
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  3.1 ความน่าเชื�อถือช่องทาง (Chanel Credibility) คือ ความเชี�ยวชาญ และความน่าไวว้างใจ
ของช่องทางในสายตาหรือความรู้สึกของผูรั้บสาร บ่อยครั. งที�ความน่าเชื�อถือของช่องทางเชื�อมโยง
กบัลักษณะของผูส่้งสารและผูรั้บสารโดยตรง เช่น โดยทั�วไปคนในสังคมซึ� งมีฐานะทางสังคม                         
และเศรษฐกิจสูง มกัมองสิ�งตีพิมพว์า่น่าเชื�อถือกวา่ ในขณะที�คนที�มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจตํ�า              
จะมองวา่โทรทศัน์น่าเชื�อถือกวา่ 
  3.2 ปฏิกิริยาตอบสนองจากช่องทาง (Chanel Feedback) คือ โอกาสที�ช่องทางเปิด
ให้กับผูรั้บสารตอบสนองต่อสารได้อย่างทนัทีทนัใดหรือได้อย่างเต็มที� เพื�อให้มีผลกระทบต่อ  
แหล่งสาร ในขณะที�มีการติดต่อแลกเปลี�ยนความคิดหรือรู้สึกกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
  3.3 การมีส่วนร่วมในช่องทาง (Chanel Involvement) คือ ความพยายามที�จะต้องใช้
ประสาทรับรู้ต่าง ๆ ทั. งหมด ในการเข้าใจสารหรือข้อมูลที�ได้จากช่องทางการสื� อสารนั. น ๆ               
การสื�อสารแบบซึ� งหนา้เปิดโอกาสนี.มากที�สุด ขณะที�สื�อประเภทสิ�งตีพิมพเ์ปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
นอ้ยที�สุด 
  3.4 โอกาสในการช่องทาง (Chanel Availability) คือ ความถี�และอาณ าเขตที� ใช้
ช่องทางเพื�อเขา้ถึงผูรั้บสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง ในบางภูมิประเทศอาจหาโอกาสใชช่้องทางบางอยา่ง
ได้ยาก เช่น ในเขตที�มีประชากรเบาบางมากไม่เหมาะที�จะใช้สื�อโทรทศัน์ หรือในอาณาเขตที�มี             
คนอ่านไม่ออกเป็นส่วนใหญ่ไม่ควรใชสื้�อประเภทสิ�งพิมพ ์เป็นตน้ 
  3.5 ความส ามารถในการเก็บ รักษาส ารของช่องท าง (Chanel Permanency) คือ                
ความคงทนของช่องทางสื�อสารในการถ่ายทอดสารเป็นเวลานานสิ�งตีพิมพมี์มิตินี. สูง ในขณะที�วิทยุ
มีอายกุารถ่ายทอดโดยนาํสารเพียงสั.น 
  3.6 กาํลังการแพร่กระจายของช่องทาง (Chanel Multiplicative Power) คือ ศกัยภาพ
ของช่องทางในการครอบคลุมพื.นที�ที�ตอ้งการสื�อสารให้แพร่กระจายขยายออกไปด้วยความเร็ว            
และมีเวลาสื�อสารมวลชนสามารถแพร่กระจายสารและทาํให้สารนั.นเขา้ถึงผูรั้บสารจาํนวนมาก             
ในเวลาเดียวกนั 
  3.7 การเสริมสร้างการทาํงานของช่องทางอื�น (Chanel Complimentarily) คือ ศกัยภาพ
ของช่องทางในการเสริมงานดา้นการสื�อสารของช่องทางอื�นทั.ง สื�อมวลชนและช่องทางการสื�อสาร
ระหวา่งบุคคลไดถู้กพิสูจน์แลว้วา่มีศกัยภาพสูงในมิตินี.  
 4. ผูรั้บสาร (Receiver) มีคาํใช้เรียกผูรั้บสารหลายคาํ เช่น ผูถ้อดรหัส (Decoder) ผูฟั้ง 
(Listener) ผูฟั้งผูช้ม (Audience) การสื�อสารจะมีความหมายอย่างไร จะประสบความสําเร็จหรือไม่
ขึ.นอยู่กบัผูรั้บสารว่าจะเลือกรับสารหรือเลือกที�จะตีความ และเขา้ใจต่อข่าวสารที�ตนเองไดรั้บนั.น
อย่างไร ดังนั. น แม้การสื� อสารจะเริ� มต้นจากผูส่้งสารแต่บุคคลที�จะแสดงว่าการสื� อสารประสบ
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ความสําเร็จหรือไม่นั.นก็คือผูรั้บสาร เช่น ถา้ผูรั้บสารตอ้งการรับสารตามที�ผูส่้งสารส่งในขณะนั.น 
หรือผู ้รับสารมีความรู้ในการที�จะทําความเข้าใจต่อสารก็จะทําให้การสื� อสารสําเร็จโดยง่าย                       
ในทางตรงกันข้ามหากผูรั้บสารขาดความสนใจ ปิดกั.นการรับข่าวสาร หรือผูรั้บไม่สามารถ                   
ทาํความเขา้ใจในสารที�ผูส่้งส่งให้ไดก้็จะทาํให้การสื�อสารนั.นลม้เหลว ดงันั.นในการสื�อสารทุกครั. ง
สิ�งที�ผูส่้งจะตอ้งพิจารณาและคาํนึงถึงอย่างมาก คือ ผูรั้บสาร (กิติมา สุรสนธิ อา้งถึงใน เพ็ญพกัตร์               
ศิริไตรรัตน์. 2552) ปัจจยัของผูรั้บสารมีองคป์ระกอบเช่นเดียวกบัผูส่้งสาร คือ 
  4.1 ทักษะในการสื� อสาร โดยเฉพาะทักษะการถอดรหัส ความสามารถทางภาษา               
ซึ� งจะส่งผลต่อความคิด และการตีความเพื�อใหเ้ขา้ใจสารที�ถูกส่งมาจากผูส่้งสาร 
  4.2 ทศันคติ มีหลายประการ ได้แก่ ทศันคติต่อตนเอง ทศันคติต่อหัวขอ้การสื�อสาร 
ทศันคติต่อผูส่้งสาร 
   4.2.1 ทศันคติต่อตนเอง ถา้ผูรั้บสารยิ�งมีความเชื�อมั�นต่อตนเองมาก สามารถเขา้ใจ
สารของผูส่้งสารไดม้าก ก็จะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพของการสื�อสาร 
   4.2.2  ทศันคติต่อหัวข้อการสื�อสาร ถ้าผูรั้บสารเชื�อว่าหัวข้อในการสื� อสารนั. น                 
มีคุณค่ามาก การสื�อสารนั.นก็จะยิ�งมีประสิทธิภาพ 
   4.2.3  ทศันคติต่อผูส่้งสาร คือ การประเมินผูส่้งสาร ยิ�งผูรั้บสารมีความน่าเชื�อถือ
เลื�อมใสในความรู้ความสามารถของผูส่้งสาร ก็ยิ�งทาํใหก้ารสื�อสารมีประสิทธิภาพ 
  4.3 ความรู้ ผูที้�มีความรู้ย่อมไม่สามารถที�จะทาํให้เกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง ตรงกนัได ้
และหากมีความรู้มากเกินไป ก็อาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดได้เช่นกนั ความรู้ที�สําคญัของผูส่้งสารคือ
ความรู้ในเรื�องที�จะสื�อสาร ซึ� งก็เป็นการส่งเสริมความมั�นใจในการสื�อสาร และความรู้เรื� องของ
กระบวนการสื�อสารคือความรู้ถึงสัมพนัธ์ และความสาํคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของการสื�อสาร 
  4.4 ระบบสังคม สังคมจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการสื�อสาร เพราะบุคคลขึ.นอยูก่บั

กลุ่มทางสังคม มีตาํแหน่ง บทบาท หนา้ที� ตามกลุ่มที�สังกดัอยู ่และเปลี�ยนแปลงไปตามสถานการณ์                       

ที�เปลี�ยนแปลง 

  4.5 วฒันธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ความเชื�อทางสังคม วฒันธรรม            

ในแต่ละสังคม ซึ� งส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมการสื�อสาร วฒันธรรมที�ต่างกนัก็มีการสื�อสาร

ต่างกนัดว้ย 

 5. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) นอกจากองค์ประกอบทั. งสี� ประการข้างต้นแล้ว                     

การสื�อสารของมนุษยน์ั.นยงัเป็นกระบวนการสื�อสาร 2 ทาง คือ ผูส่้งสาร ส่งสารผ่านสื�อไปยงัผูรั้บสาร

ภายใตส้ภาพแวดลอ้มหนึ�ง เมื�อไดตี้ความหมายของสารที�ตนไดรั้บ ซึ� งความหมายของสารอาจไม่ได้

อยูที่�ตวัสาร แต่อยูที่�การตีความของผูรั้บสาร ดงันั.น สโมสรฯ ในฐานะผูสื้�อสารจึงตอ้งสนใจและให้
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ความสําคญักบัปฏิกิริยาตอบสนอง เนื�องจากบางครั. งผูส่้งสารอาจตอ้งการส่งสารที�มีความหมาย                   

แบบหนึ�ง ซึ� งไม่ตรงกบัผูรั้บสาร ถา้ผูส่้งสารสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองวา่ไม่เป็นไปในทางที�ตอ้งการ                  

ผูส่้งสารก็สามารถปรับสารของตนใหผู้รั้บสารเขา้ใจสารตรงตามที�ตนตอ้งการไดใ้นที�สุด 

 ดงันั.น จะเห็นไดว้า่องค์ประกอบทั.ง 5 นั.น มีความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั รวมทั.งมีผลต่อ                

การสื�อสารดว้ย ดงันั.นหากผูส่้งสารมีประสิทธิภาพ แต่สื�อและผูรั้บสารดว้ยประสิทธิภาพ ก็จะทาํให้

ประสิทธิผลของการสื� อสารด้อยลงไปด้วย ในทาํนองเดียวกันหากผูส่้งสารด้อยประสิทธิภาพ             

สารไม่ชัดเจน แมจ้ะมีสื�อและผูรั้บสารที�มีประสิทธิภาพก็ตาม การสื�อสารก็จะด้อยประสิทธิผล

เช่นกนั และยิ�งหากผูส่้งสาร สาร สื�อ และผูรั้บสารด้อยประสิทธิภาพด้วยแล้ว การสื�อสารก็จะมี

โอกาสที�จะประสบผลสําเร็จนอ้ยที�สุด การสื�อสารจะมีประสิทธิผลมากที�สุดก็ต่อเมื�อองคป์ระกอบ 

มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 จากการศึกษาค้นควา้ ผู ้วิจ ัยจึงเลือกทฤษฎีการสื� อสารของเดวิด เค. เบอร์โล มาใช ้                 

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื�อสาร แบ่งส่วนเป็น 1) วิเคราะห์ผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ไดแ้ก่ 

ทกัษะในการสื�อสาร ทศันคติ ความรู้ สังคมหรือวฒันธรรม 2) วิเคราะห์สาร ได้แก่ การรวบรวม

ใจความของสาร เจตนาของผูส่้งสาร และนาํจดัแบ่งการสื�อสารออกเป็นแต่ละดา้น 3) วิเคราะห์สื�อ/

ช่องทาง ไดแ้ก่ สื�อออนไลน์ ประเภทกลุ่มเฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั�นบนมือถือ และเวบ็ไซต์ วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของสื�อแต่ละประเภท 

 
แนวคิดการสื�อสารกบัผู้ป่วยมะเร็ง 
 การสื�อสารเป็นตวัแปรใหญ่ที�เป็นกลไกสําคญัในการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร แลกเปลี�ยน
ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างบุคคล องค์กรสาธารณะ หรือหน่วยงาน ผ่านสื�อประเภทต่าง ๆ เช่น                 
สื� อบุคคล สื� อมวลชน สื� อพื.นบ้าน สื� อกิจกรรม เป็นต้น เพื�อนําไปสู่ผลสัมฤทธิO ที�ผู ้ส่งสารได้
วางเป้าหมายไวใ้นปัจจุบนัการสื�อสารเขา้มามีบทบาทต่อกระบวนการทางสังคมในทุกภาคส่วน 
รวมทั.งเป็นเพื�อเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็ง 
 การสื� อสารสุขภาพเป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาที�เกี�ยวข้องกับปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์                   
ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ และทกัษะในการสื�อสารสุขภาพก็ไม่ได้ถูกตีกรอบจาํกัดอยู ่              
แต่เฉพาะกบัแพทยที์�ทาํการรักษาอยูเ่ท่านั.น แต่มนัจาํเป็นต่อผูท้าํงานดา้นสาธารณสุขทุกแขนงไม่วา่
จะเป็นเภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบําบัด เทคนิคทางการแพทย์ ฯลฯ ที� เป็นผู ้ให้บริการ                      
ด้านสุขภาพ ตลอดจนประชาชนทั�วไปที� เป็นผู ้รับบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ จําเป็นต้องใช้
กระบวนการสื�อสารนี. ใหมี้ประสิทธิภาพมากที�สุด 
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 ความหมายการสื�อสารสุขภาพ 
 การสื�อสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารด้านสุขภาพระหว่างผูที้� มี           
ส่วนร่วมในการให้บริการด้านสุขภาพ คือ ผู ้เชี� ยวชาญด้านสาธารณสุขที� มีความสัมพันธ์ต่อ
ผูรั้บบริการ ผูป่้วย หรือประชาชนที�เขา้มารับบริการในบทบาทของผูดู้แลสุขภาพ ดงันั.นการสื�อสาร
สุขภาพให้ความสําคญักบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการปฏิสัมพนัธ์ที�เกิดขึ.นในสภาวะแวดลอ้มของการดูแล
สุขภาพ 4 ดา้น 
 1. ดา้นความสัมพนัธ์ 
  ความสัมพนัธ์ หมายถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี.  
  1.1 ผูใ้หบ้ริการสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรที�ไดอ้ยูใ่นสายวชิาชีพสาธารณสุขต่าง ๆ                 
ที�ไดรั้บการศึกษา การอบรม มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพต่อบุคคลอื�น ไดแ้ก่ แพทย ์
พยาบาล บุคลากรที�ให้บริการสาธารณสุขทุกแขนง นกับาํบดั นกักายภาพบาํบดั เภสัชกร จิตแพทย ์
เทคนิคการแพทย ์และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสุขภาพในสาขาต่าง ๆ 
  1.2 ผูรั้บบริการ หมายถึง บุคคลที�มารับบริการด้านสุขภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ               
อาจเป็นคนไขที้�เจ็บป่วยตอ้งเขา้รับการผา่ตดั ฉีดยา ฉายแสง ถ่ายเลือดในสถานพยาบาล หรือผูป่้วย
นอกที�มารับการรักษาและรับยากลบับา้น หรือมารับคาํแนะนาํเรื�องสุขภาพทั�วไป หรือประชาชนทั�วไป
ที�เป็นผูม้าติดต่อเกี�ยวขอ้งดา้นสุขภาพ 
   ผูรั้บบริการเหล่านี. มีความเป็นปัจเจกที�มีความแตกต่างในความรู้ ทศันคติ ค่านิยม  
ที�ทาํให้ความสามารถในการรับรู้ประเด็นสุขภาพไดไ้ม่เท่ากนั การที�ผูช้าํนาญการดา้นสุขภาพจะมี
ปฏิสัมพนัธ์เพื�อให้เกิดผลการเปลี�ยนความคิด หรือพฤติกรรมดา้นการดูแลรักษาสุขภาพจึงต่างกนั 
และปัจจยัที�ส่งผลต่อลกัษณะความเป็นปัจเจกของผูรั้บสารอีกปัจจยัหนึ� ง คือ เครือข่ายทางสังคม             
ของผูรั้บบริการที�เป็นอีกหนึ�งปัจจยัที�สาํคญัต่อการสื�อสารสุขภาพ 
  1.3 บุคคลที�มีความสัมพนัธ์อื�น ๆ บุคคลที�มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัเหล่านี.  คือ 
เครือข่ายทางสังคมของผู ้รับบริการที� มีความสัมพันธ์ทุกระดับ อาจเป็นสมาชิกในครอบครัว                  
เพื�อร่วมห้องพัก เพื�อนในชั. นเรียน เพื�อนร่วมงาน ที� เกี� ยวข้องและมีอิทธิพลต่อผู ้รับบริการ            
ดา้นสุขภาพเหล่านี.  เพราะบุคคลที�มีความสัมพนัธ์เหล่านี. มีส่วนร่วมในกระบวนการสื�อสารสุขภาพ
ในลักษณะที� เป็นเครือข่ายที�อยู่รอบตัวของผู ้รับบริการ การทํางานของเครือข่ายอาจเป็นการให้
ค ําแนะนําชี. ชวน ชักจูงใจให้ ไปรับการรักษาพยาบาล ณ  สถานพยาบาลต่าง ๆ ต่อเมื� อรับ                           
การรักษาพยาบาลแล้วกลับไปรักษาตวัที�บ้าน สมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นผูพ้ยาบาลที�ใกล้ชิด 
มากกว่าแพทยห์รือพยาบาลที�โรงพยาบาล และการได้มาซึ� งข่าวสารสุขภาพอาจมาจากเครือข่าย
สังคมในระดบัสังคมต่าง ๆ ที�เขา้มามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเหล่านี. นี�เอง 
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 2. การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Transaction) เป็นคาํจาํกัดความที�  หมายถึงกระบวนการ
ถ่ายทอดข่าวสารด้านสุขภาพที�เป็นปัจจยัที�มีความสัมพนัธ์ต่อการก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง               
ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการสื�อสารเพื�อสุขภาพ กระบวนการสื�อสารในที�นี. ใชภ้าเพื�อการสื�อสารทั.งวจันะ
และอวจันะภาษาเพื�อทาํการส่งสารดา้นสุขภาพจากผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพสู่ผูรั้บบริการ และรวมไปถึง
กระบวนการแสวงหาข่าวสารของผูรั้บบริการสุขภาพ อนัส่งผลต่อการรับรู้ การตีความข่าวสาร
สุขภาพของผูรั้บบริการ 
  Communication Variables แบบจําลองนี. ได้มีการนําเสนอภาพวงกลมตรงกลาง                 
ที�แสดงถึงกระบวนการถ่ายทอดสารสุขภาพที�ออกมาในลักษณะเป็นวงกลม เพื�อแสดงว่า
กระบวนการสื�อสารเป็นมิติที�มีความเคลื�อนไหวอยา่งต่อเนื�องและไม่มีที�สิ.นสุด ทาํการเคลื�อนไหว
เพื�อส่งต่อข่าวสารสุขภาพระหวา่งเครือข่ายของผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการนี. ที�อยูใ่นกรอบสี� เหลี�ยม 
หมายถึง การสื� อสารของผูใ้ห้บริการสุขภาพ ผูรั้บบริการสุขภาพและเครือข่ายทางสังคมของ
ผูรั้บบริการที�มีการสื� อสารถึงกันในลักษณะโต้ตอบไปมาสองทาง (Two-way Communication)               
ในขณะเดียวกนัความเคลื�อนไหวนี.  บ่งบอกถึงความไม่หยุดนิ�งของกระบวนการสื�อสารเพื�อสุขภาพ 
(Communication Variables) ที�มีตวัแปรตามเหตุการณ์สภาวะแวดล้อมของแต่ละชีวิต แต่ละสังคม 
แต่ละสถานการณ์ที�มีการแปรผนัอยา่งต่อเนื�อง 
 3. บริบท 
  องค์ประกอบหลักตัวที�สามของกระบวนการสื� อสารเพื�อสุขภาพ คือ บริบทของ                  
การดูแลสุขภาพ ซึ� งเป็นบริบทของการสื� อสารด้านสุขภาพที� มีอิทธิพลที�สําคัญมาก ต่อการ
ติดต่อสื�อสารในกลุ่มผูใ้ห้บริการ ผูรั้บบริการแต่ละเครือข่ายที� เป็นสมาชิกในครอบครัวรวมถึง    
บุคคลอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยบริบทอาจแบ่งได ้2 ระดบั คือ 
  ระดบัที�หนึ� ง เป็นบริบทของการดูแลสุขภาพ ที�หมายถึงสภาพแวดลอ้ม สถานที� และ
การจดัการในระบบบริหารสุขภาพ อย่างเช่น ในโรงพยาบาล บา้นพกัคนชรา คลินิกสําหรับผูป่้วย
นอกทั�วไป ห้องในโรงพยาบาล สํานกังานแพทย ์คลินิก หรือห้องคอยพบแพทย ์ห้องไอซีย ู(ICU : 
Intensive Care Unit) บริบทที�เป็นสภาวะแวดล้อมในระบบให้บริการสาธารณสุขเหล่านี. จะเป็น
ตวักาํหนดรูปแบบของการติดต่อสื� อสารในวิธีที�แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการบริการ
สุขภาพในแต่ละแห่ง 
  ระดบัที�สอง เป็นบริบทของการดูแลสุขภาพ หมายถึง รูปแบบการสื�อสารของบุคลากร                
ผูมี้ส่วนร่วมภายในกรอบการสื�อสารเพื�อสุขภาพที�อาจเกิดขึ.นในรูปแบบการสื�อสารระหวา่งบุคคล 
(Interpersonal Communication) ห นึ� ง -ต่ อ -ห นึ� ง  ห รื อ ส าม ฝ่ าย  ห รื อ ก ลุ่ ม เล็ ก  ๆ  (Small Group 
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Communication) หลายกลุ่ม และระหว่างบุคคลต่าง ๆ ในกลุ่มขนาดใหญ่ องค์ประกอบของ               
แบ บ จําลองการสื� อส ารสุ ขภาพ  (HCM) นี. จึงเป็ นการส รุป ให้ เห็ นความสั มพัน ธ์ระห ว่าง                     
การปฏิสัมพันธ์ของการสื� อสารสุขภาพของบุคคลที� เป็นทั. งผู ้ให้และผูรั้บบริการสาธารณสุข                  
และเครือข่ายการสื�อสารสุขภาพทางสังคม ภายใตบ้ริบทสุขภาพที�ก่อตวัขึ.นทาํให้เชื�อว่าในขณะที�
ความซับซ้อนของมิติในการดูแลสุขภาพเพิ�มสูงมากขึ. นเรื� อย ๆ แต่สามารพมีความเข้าใจของ               
แหล่งสาร (Sources) ข่าวสาร (Message) ช่องทางการสื�อสาร (Channel) หรือผูรั้บสาร (Receiver)  
แต่อย่างใด เพื�อเป็นการนําเสนอปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี. เพิ�มขึ. นเพราะเป็นปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อ            
การสื�อสารสุขภาพ  
  แนวคิดที�สอดรับกับปัจจยัเรื� องความสําคญัของเครือข่ายการสื� อสารตามทฤษฎีนี.  
ประกอบไปดว้ยทฤษฎีของโรเจอร์ (Roger. 1981) ที�กล่าวไวว้า่โครงสร้างการสื�อสารหรือเครือข่าย 
(Communication Structure or Network) เกิดจากการติดต่อสื�อสารระหว่างกันจนเกิดเป็นรูปแบบ 
(Pattern) แห่งความเกี�ยวพนักนัขึ. นมาและความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนัขององค์ประกอบที�อยู่ใน
เครือข่ายนี. ประกอบไปดว้ยสมาชิกที�อยู่ในเครือข่ายและนอกเครือข่าย โดยมีลกัษณะเชื�อมโยงและ
ถ่ายทอดข่าวสารวิธีการศึกษาเพื�อระบุโครงสร้างการสื�อสารในระบบเครือข่ายนี. จะใชก้ารวิเคราะห์
การไหลของขอ้มูลข่าวสารซึ� งอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ ดงันั.น
สถานภาพของสมาชิกแต่ละคนในเครือข่ายจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการสื�อสารระหวา่งบุคคล 
  เพื�อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ. น งานวิจยัที�สามารถนํามาวิเคราะห์ได้ตาม
ทฤษฎีนี. คือเรื�อง “การศึกษาเครือข่ายการสื�อสารของกลุ่มชีวจิต” (จารุณี พชันพิมานสกุล. 2542) ที�มี
ผลการวิจัยว่าเครือข่ายการสื� อสารของกลุ่มชีวจิตเป็นเครือข่ายการสื� อสารแบบแนวระบาย                     
มี ดร.สาทิส อินทรกาํแหง เป็นศูนยก์ลางและเครือข่ายประกอบดว้ย 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ มูลนิธิชีวจิต 
กลุ่มแกนนาํภายนอกและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง สําหรับรูปแบบการสื�อสารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
รูปแบบการติดต่อสื� อสารภายในกลุ่มและรูปแบบการติดต่อสื�อสารระหว่างเครือข่ายของกลุ่ม                            
โดยรูปแบบการติดต่อสื�อสารภายในกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ การติดต่อสื�อสารแบบทางเดียง 
การติดต่อสื� อสารแบบสองทางกึ� งทางการ การติดต่อสื� อสารแบบไม่เป็นทางการ ส่วนรูปแบบ              
การติดต่อสื�อสารระหวา่งเครือข่ายของกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ การติดต่อสื�อสารสองทาง
แบบไม่เป็นทางการ การติดต่อสื� อสารสองทางแบบเป็นทางการ การติดต่อสื� อสารสองทาง                     
ไม่เป็นทางการและมีปฏิกิริยากนันอ้ย การติดต่อสื�อสารทางเดียวแบบไม่เป็นทางการ ปัจจยัสื�อสาร
ที�ส่งผลต่อพฒันาการของเครือข่ายกลุ่มชีวจิต ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นผูสื้�อสาร ปัจจยั
ด้านคุณสมบัติของแนวคิดชีวจิต ปัจจยัด้านช่องทางการสื� อสาร ปัจจยัด้านผูรั้บสาร และปัจจยั          
ดา้นบริบทสังคม 
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 4. การดูแลทางสังคม 
  การดูแลทางสังคมเริ� มจากการประเมินปัญหาทางด้านสังคม (Social Assessment)             
ที�ส่งผลกระทบต่อผูป่้วยโรคมะเร็งดงันี.  
  4.1 บทบาทของผูป่้วยในครอบครัว ไดแ้ก่ความเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นสามีหรือ
ภรรยาเป็นผูห้ารายไดห้ลกั หรือเป็นศูนยร์วมความรักเพราะเป็นลูกคนเดียว หลานคนโปรด เป็นตน้ 
บทบาทเหล่านี. จะส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัว หรือศักยภาพ                
ในการจดัการปัญหาต่าง ๆ 
  4.2 ความรักความผูกพนัของผูป่้วยกับสมาชิกในครอบครัว ประเมินช่วงของการ

ค้นหาความต้องการด้านจิตวิญญาณ ลดภาวะความรู้สึกผิดในใจ ช่วยให้ผูป่้วยและครอบครัว

มองเห็นความสวยงามของชีวติแมว้า่จะตอ้งสูญเสียคนรัก 

  4.3 ผูดู้แลผู ้ป่วย การขาดผู ้ดูแลผู ้ป่วยจากการที�สมาชิกทุกคนในครอบครัวทุกคน                   

มีภาระงานในขณะเดียวกนัผูป่้วยระยะสุดทา้ยมกัตอ้งการกลบัไปอยู่ที�บา้น อยู่ในสิ� งแวดลอ้มเดิม 

ท่ามกลางคนที�รัก การประสานประโยชน์ระหวา่งสามฝ่ายนี. จึงตอ้งทาํดว้ยความละเอียดอ่อน 

  4.4 ที�อยู่อาศยัและสิ�งแวดลอ้ม เป็นตวักาํหนดความพร้อมในการรับผูป่้วยกลบับา้น

หรือบางครั. งอาจทาํใหที้มผูรั้กษาเกิดความเขา้ใจคลาดเคลื�อนในความตอ้งการของครอบครัวได ้

  4.5 เครือข่ายทางสังคมและการสนบัสนุนทางสังคม เครือข่ายทางสังคม คือ การศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลกบัสิ� งแวดล้อม ซึ� งประกอบด้วย ครอบครัวหรือเครือญาติ (Family / 

Relative) เพื� อน  (Friend) เพื� อนที� ท ํางานหรือโรงเรียน  (Work School Associates) นักวิชาชีพ 

(Professional Caregivers) เพื�อนบ้าน (Neighbors) หน่วยงานหรือองค์การ หรือกลุ่มทางศาสนา             

การค้นหาเครือข่ายทางสังคมของผูป่้วยและครอบครัวจะทําให้ทราบว่าผูป่้วยได้รับความรัก             

ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าได้รับการการยกย่องจากเครือข่ายทางสังคมอย่างไร การสนับสนุน                  

ทางสังคมจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจ อารมณ์ มีขอบเขตครอบคลุมทั.งการให้และการรับจากบุคคล               

ในครอบครัว เครือข่ายทางสังคมที�สําคญัอีกส่วนหนึ� งคืออาสาสมคัรที�เข้ามาช่วยเหลือผูป่้วย เช่น               

เป็นผูป่้วยดว้ยกนัเอง หรือกลุ่มอาสาสมคัรบาํเพญ็ประโยชน์ต่าง ๆ 

  4.6 ความต้องการของครอบครัว สถาบันครอบครัวมีความสําคัญกับบุคคลที�สุด 
ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อความคิดและการตดัสินใจ บางครั. งผูป่้วยจะให้ครอบครัวเป็นผูต้ดัสินใจ
แทนในเรื�องที�เกี�ยวกับอาการป่วยของตน ในขณะเดียวกันความสัมพนัธ์ในครอบครัวอาจสร้าง       
ความอึดอดัใจให้ผูป่้วยได ้หากความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครัวสวนทางกนั มีความขดัแยง้
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การคน้หาว่าใครมีอิทธิพลต่อความคิดของผูป่้วยและสมาชิกคนอื�น             
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ในครอบครัวได้ และสามารถทําให้คนนั. นเกิดความรู้สึกเป็นทีมเดียวกับผูดู้แลรักษาจะทาํให ้                
การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย   บรรลุตามวตัถุประสงคข์องผูป่้วยมากที�สุด 
 อย่างไรก็ตาม ข้อคํานึงในการประเมินด้านสังคม คือ ต้องไม่ลืมว่าผู ้ป่วยแต่ละคน               

มีความแตกต่างกนัในดา้นองคป์ระกอบภายในบุคคล คือ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ตลอดจน

ศาสนา และความเชื�อ รวมถึงการรับรู้เรื�องโรคและความเจบ็ป่วยในขณะนั.นดว้ย  

 การประเมินความพร้อมในการรับรู้ความจริง 

 1. คน้หาความตอ้งการการรับรู้ความจริง ว่ามีความตอ้งการที�จะรับรู้หรือไม่ ระดบัใด 

เพราะผูป่้วยและครอบครัวบางคนไม่ตอ้งการรับรู้ แต่ความคิดนี.อาจจะเปลี�ยนแปลงเมื�อเวลาเปลี�ยนไป 

ที�สําคญัคือ ความตอ้งการของผูป่้วยและญาติอาจสวนทางกนั จึงตอ้งประสานความคิด ประสาน

ประโยชน์เพื�อผูป่้วยและครอบครัว 

 2. ประเมินความรู้ และทศันคติต่อโรคของผูป่้วยและครอบครัว 

 3. คน้หาและประเมินศกัยภาพภายในของผูป่้วย คือความสามารถที�มีอยู ่ซึ� งจะส่งผลให้

ผูป่้วยสามารถจดัการปัญหา เช่น ภาวะอารมณ์ ประสบการณ์เดิม ลกัษณะบุคลิกนิสัย ความสามารถ 

เป็นตน้ 

 4. คน้หาและประเมินศกัยภาพภายนอกของผูป่้วย คือ สภาวะแวดลอ้มที�เอื.อประโยชน์ต่อ

ผูป่้วยหลงัจากทราบความจริง 

   ระบาดวทิยาโรคมะเร็ง 

 โรคมะเร็งเป็นโรคเรื. อรัง ร้ายแรงที�ท ําให้ประชากรทั�วโลกเสียชีวิตเป็นจาํนวนมาก               

ในแต่ละปี และนับวนัยิ�งมีจาํนวนเพิ�มมากขึ. นเรื� อย ๆ จากข้อมูลองค์กรอนามัยโลก (WHO)                 

ไดค้าดการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2558 จะมีประชากรโลกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง 84 ล้านคน 

หากไม่ได้รับการรักษาใด ๆ คาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะพบอุบัติการณ์มีผู ้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 

ประมาณ 20 - 25 ลา้นคน เสียชีวติดว้ยโรคมะเร็งทั�วโลก 13 - 16 ลา้นคน (วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร. 

2554) องค์การระหว่างประเทศเพื�อการวิจัยโรคมะเร็ง (International Agency for Research on 

Cancer [IARC]) ได้ประมานการณ์ว่า ในปัจจุบนัมีผูป่้วยมะเร็งทั�วโลกกว่า 255 ล้านราย พบเป็น

ผูป่้วยรายใหม่เกิดขึ.น 11 ล้านรายต่อปี และเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 7 ล้านรายต่อปี ใน ค.ศ. 2012    

ยงัพบอุบติัการณ์การเกิดโรคมะเร็งในประชากรแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในเพศชายมาเป็น

อนัดบัหนึ�ง ไดแ้ก่ มะเร็งปอด รองลงมาคือ มะเร็งตบั และมะเร็งลาํไส้ใหญ่ ตามลาํดบั ส่วนเพศหญิง

พบมะเร็งเต้านมเป็นอันดับหนึ� ง รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับตามลําดับ                    
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สถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 รายงานผูป่้วยรายใหม่ที�ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง              

3,012 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3 จากผูป่้วยจาํนวน 13,492 ราย  

 เมื�อผูป่้วยไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยว์า่เป็น “โรคมะเร็ง” จึงตดัสินไปแลว้ว่าเป็นโรคที�

รักษาไม่หายรักษาอย่างไรก็ตายอยู่ดี แต่ที�จริงแล้วมะเร็งบางชนิดรักษาหายขาดได้ และด้วย

นวตักรรมที�ดีขึ.นเรื�อย ๆ ทาํให้เราเขา้ใจและต่อสู้กบัมะเร็งไดดี้ขึ.น ดงันั.น ถา้เป็นหรือรู้จกัคนที�เป็น 

อย่างแรกเลยตอ้ง "อย่าตกใจ มีสติ" หาขอ้มูลให้ครบถ้วนและปรึกษาหมอเพื�อทาํความเขา้ใจกบั

โรคมะเร็งที�เราเป็น จะไดรั้บมือไดอ้ย่างถูกตอ้ง รักษาไดอ้ย่างตรงจุดและถูกวิธี ตอนนี. เทคโนโลยี

ทางหอ้งแลปเริ�มมีการตรวจยีนแบบครอบคลุมแลว้ครับ จะช่วยทาํให้รู้คาํตอบวา่ยีนกลายพนัธ์ุไหน

เป็นสาเหตุของการเกิดโรค จะได้วางแผนการรักษาได้ถูก เพราะแต่ละคนมียีนกลายพันธ์ุ               

ไม่เหมือนกนั” (หมอแล็บแพนดา้. ออนไลน์. 2563)  

 สาเหตุการเกดิโรคมะเร็ง 
 มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที� เกิดเนื� องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที�  DNA                
สารพนัธุกรรม หรือยีน ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตวัเพื�อเพิ�มจาํนวนเซลล์ รวดเร็ว 
และมากกว่าปกติ ดังนั. นจึงอาจทําให้เกิดก้อนเนื. อผิดปกติ และในที�สุดก็จะทาํให้เกิดการตาย               
ของเซลลใ์นกอ้นเนื.อนั.น เนื�องจากขาดเลือดไปเลี.ยง เพราะการเจริญเติบโตของหลอดเลือด ถา้เซลล์
พวกนี. เกิดอยู่ในอวยัวะใดก็จะ เรียกชื�อ มะเร็ง ตามอวยัวะนั.น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเตา้นม 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนํ. าเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นตน้ สาเหตุที�ทาํให ้             
ยีนภายในเซลล์ผิดปกติไป จนกลายเป็นมะเร็งได้นั.น ต้องมีหลาย ๆ ปัจจยัเข้ามากระตุ้นให้เกิด               
การเปลี�ยนแปลง ซึ� งปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี.  ไดแ้ก่ (วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร. 2554; Goleman. 1997) 
 1. สารเคมี หลายชนิดสามารถออกฤทธิO ก่อให้เกิดมะเร็งได้โดยตรง เรียกว่า สารเคมี                
ก่อมะเร็ง ซึ� งทาํให้เกิดมะเร็งในอวยัวะต่าง ๆ บางชนิดอาจพบไดใ้นสิ�งแวดล้อม ผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
ได้แก่ บุหรี�  ไปป์ ชิการ์ ควนั สิ� งแวดล้อม ซึ� งทาํให้เกิดมะเร็งปอด ร้อยละ 85 - 90 สารก่อมะเร็ง                 
ในบุหรี� ออกฤทธิO เสริมกับแอลกอฮอล์และสารใยแก้ว ทําให้เกิดความเสี� ยงสูง ฮอร์โมน เช่น 
Estrogen, Diethylstilbestrol ทําให้ เกิ ดม ะเร็งป าก ม ดลู ก แล ะม ะเร็งช่ องค ล อด ส่ วน อี เท อร์ 
Melphalan, Cyclophosphamide ทาํใหเ้กิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ 
 2. ไวรัส ได้แก่ Epstein Barr ทําให้ เกิน Burkitt’s Lymphoma มะเร็งช่องปากและคอ 
มะเร็งต่อมนํ. าเหลือง Herpes Simplex 2 ทาํให้เกิดมะเร็งปากมดลูก Papilloma Virus ทาํให้เกิดมะเร็ง
ปากมดลูก Hepatitis B ทาํให้เกิดมะเร็งตบัและ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ทาํให้เกิด
มะเร็งต่อมนํ.าเหลือง เมด็เลือดขาวและสมอง 
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 3. รังสี ก่อให้เกิดมะเร็งได ้เช่น รังสีอลัตราไวโอเลต รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ์ สามารถ
ทาํให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเตา้นม มะเร็งต่อมไทรอยด ์มะเร็งผิวหนงั เป็นตน้ กลไกการเกิด
มะเร็งจากรังสีนั. น เนื�องจากรังสีไปทาํให้ DNA ในโมโครโซมชํารุด ทาํให้เกิดการจบัคู่กันเอง 
ระหว่างเบสที�อยูข่า้งเคียง ทาํให้เกิดพนัธะระหวา่งนํ. าตาลและหมู่ฟอสเฟตหลุดจากกนั เป็นเหตุให้
ลูกโซ่ของ DNA ขาดจากกนั 
 4. ฮอร์โมน และการเปลี�ยนแปลงระดบัฮอร์โมนในร่างกายจากการที�ร่างกายสร้างมาก
เกินไป หรือไดรั้บจากภายนอกมากเกินไป มี 4 ชนิด ที�สัมพนัธ์กบัการเปลี�ยนแปลงของฮอร์โมน 
ไดแ้ก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งสมอง มะเร็งเตา้นม และมะเร็งเยื�อบุมดลูก เกิดขึ.นในเยื�อโดยทั�วไป
ที�เซลล์ตอ้งการฮอร์โมน เพื�อการเจริญเติบโต อุบติัการณ์การเกิดโดยตรงไม่มี เพราะฮอร์โมนไม่ได้
ออกฤทธิO โดยตรงที�กรดนิวคลีอิก แต่ฮอร์โมนจะส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เซลล์ไวต่อการก่อมะเร็ง 
หรือช่วยปรับเปลี�ยนการเจริญของเนื.องอกที�เกิดขึ.นแลว้ 
 5. อาหาร บางชนิดเสี�ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น อาหารไขมนั ทาํให้เกิดมะเร็งเตา้นม    
มะเร็งลําไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งตบัอ่อน และมะเร็งปากมดลูก อาหารจาก                  
การยา่งรมควนั อาหารหมกัดอง หรือโปรตีนหมกั ทาํใหเ้กิดมะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งหลอด
อาหาร ส่วนแอลกอฮอล์ทาํให้เกิดมะเร็งช่องปาก คอหอย กล่องเสียง หลอดอาหารและมะเร็งตบั 
โรคอว้น ทาํให้เกิดมะเร็งเตา้นม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตบัอ่อน และมะเร็งรังไข่ และอาหาร           
ที�มีกากนอ้ย จะทาํใหเ้กิดมะเร็งลาํไส้ใหญ่ และมะเร็งเตา้นม 
 6. อนัตรายที�ไดรั้บจากการประกอบอาชีพ เช่น แร่ใยหิน Asbestos ทาํให้เกิดมะเร็งปอด                 
และมะเร็งปอดชนิด Mesothelioma เนื�องจากลกัษณะทางกายภาพของเส้นใย ส่วนบนซีนทาํให้เกิด
มะเร็งเม็ดเลือดแดง ไวนิลคลอไรด์ทาํให้เกิดมะเร็งตบัชนิด Angiosarcoma และสารหนูทาํให้เกิด                  
มะเร็งปอด 
 7. กรรมพนัธ์ุ การมีประวติัคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง จะมีความเสี�ยงหรือโอกาสเป็น
มะเร็งบางชนิดสูงกว่าคนทั�วไป โดยกรรมพนัธ์ุมีส่วนทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของยีนในเซลล ์             
ทาํให้กลายเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ� งการเปลี�ยนแปลงของยีนดงักล่าวสามารถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปได ้           
มีโรคมะเร็งประมาน 50 ชนิด ที�สามารถถ่ายทอดพนัธุกรรม มีการคาดการณ์ว่าประมาน ร้อยละ              
5 - 10 ของโรคมะเร็งทั.งหมด สาเหตุจากพนัธุกรรม โดยเฉพาะบุคคลที�มีประวติับุคคลในครอบครัว
เป็นโรคมะเร็งหลายรุ่น และเป็นโรคมะเร็งเฉพาะที�อวยัวะใดอวยัวะหนึ� ง เช่น มะเร็งลาํไส้ หรือ
มะเร็งที� เป็นอวยัวะคู่ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด เป็นต้น มะเร็งจอประสาทตา                
เป็นมะเร็งที�มีลกัษณะเด่นทางพนัธุกรรมที�สามารถถ่ายทอดไดโ้ดยตรงสูงถึงร้อยละ 40 ของมะเร็ง                 
จอประสาททั.งหมด 
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 8. ระบบภูมิคุม้กนั ในภาวะปกติของร่างกายมนุษยมี์กลไกของระบบภูมิคุม้กนัที�ช่วย
ต่อตา้นการเจริญเติบโตของเซลล์ที�ผิดปกติ โดยร่างกายมีระบบเฝ้าระวงั คือเมื�อพบเซลล์ที�ผิดปกติ
จะมีการทาํลายเซลล์นั. น ๆ ทิ.ง หรือทิ.งร่องรอยไวบ้นเซลล์ที�มีความผิดปกตินั. น ช่วยให้ร่างกาย
สามารถติดตามไปทาํลายไดใ้นภายหลงั ในภาวะที�ร่างกายมีความผิดปกติของภูมิคุม้กนั เช่น ภาวะ
ขาดสารอาหาร การติดเชื.อ HIV หรือการติดเชื.อรุนแรงอื�น ๆ การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เป็นต้น 
ระบบการเฝ้าระวงัหรือการทาํลายเซลล์มะเร็งไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ จึงเกิดเป็นโรคมะเร็งได ้
เซลล์มะเร็งจะปล่อยสารแอนติเจน ในรูปของโปรตีนและโพลีเปปไทด์ ซึ� งสามารถตรวจไดภ้ายใน
เซลล์และบนผิวของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี. เซลล์มะเร็งยงัสามารถปล่อยสารเหล่านี. เขา้สู่กระแส
โลหิตหรือในสารคัดหลั�งต่าง ๆ เช่น นํ. าในช่องท้อง นํ. าในช่องปอด สารที�ผลิตเซลล์มะเร็ง              
รวมเรียกวา่ สารบ่งชี.มะเร็ง (Tumor Marker) (วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร. 2554) 
 9. เชื.อชาติ และสภาพภูมิประเทศ ความแตกต่างของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด เป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ดิน นํ. า อากาศ ลักษณะการใช้ชีวิต                
และขนบธรรมเนียมประเพณี มะเร็งบางชนิดพบไดสู้งในคนบางเชื.อชาติเมื�อเทียบกบัเชื.อชาติอื�น 
 10. อาย ุและเพศ พบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคมะเร็งสูง ส่วนใหญ่มกัพบหลงั
อายุ 55 ปี ทั.งนี. อายุที�เพิ�มขึ.นยอ่มมีโอกาสสัมผสักบัสารก่อมะเร็งต่าง ๆ นานกว่า หรือมีพฤติกรรม
เสี�ยงต่อปัจจยัที�กล่าวมาขา้งตน้ ส่วนเพศ จะมีความแตกต่างกนั จะเป็นมะเร็งจ่างกนั เช่น เพศหญิง
มกัจะเป็นมะเร็งเตา้นม ส่วนใหญ่เพศชายมกัจะเป็นมะเร็งปอด มะเร็งตบั เป็นตน้ 

 ระยะการเจริญเติบโตของโรคมะเร็ง 

 ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาเกี�ยวกบัมะเร็งละเอียดมากขึ.น ถึงระดบัของสารพนัธุกรรม (DNA) 
ทําให้ท ราบ ว่าความผิดป กติพื. นฐานเป็ นต้นกําเนิดของโรคมะเร็งสํ าคัญ  คือการทํางาน                             
ที�ผิดปกติของยีน (Genes) หรือสารพันธุกรรม ในส่วนที�ท ําหน้าที�คบคุมการแบ่งตัว (Mitosis)              
การเจริญเติบโตของเซลล์ การเปลี�ยนแปลงรูปร่าง และพฤติกรรมต่าง ๆ ของเซลล์มะเร็ง เช่น 
ความสามารถในการกระจายตัวและฝังตัว เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว             
เป็นการเปลี�ยนแปลงที�สลับซับซ้อน โดยมีระยะการเจริญเติบโต ดงันี.  (Murphy and et al. 1995; 
Otto. 2001) 
 ขั. นตอนที�  1  Initiation ขั. นเริ� มต้น เป็นการที� สารพันธุกรรมได้รับสารก่อมะเร็ง หรือ
ขบวนการอื�นที�ทาํลายหนา้ที�ปกติของสารพนัธุกรรม ขบวนการนี. เกิดขึ.นอยูต่ลอดเวลาโดยไม่รู้ตวั 
 ขั.นตอนที� 2 Promotion ขั. น ตอน ส่ งเส ริม  ทําให้ ส ารพัน ธุ กรรม ที� มี ค วาม ผิดป ก ติ                   
มีความผดิปกติมากขึ.น และเกิดขึ.นตลอดเวลา 
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 ขั.นตอนที� 3 Conversion ขั.นตอนเปลี�ยนแปลงโรคมะเร็ง ซึ� งจะมีพฤติกรรมดังที�กล่าว
มาแล้วหากไม่ไดรั้บการตรวจคน้หาในระยะเริ�มแรก ไม่ไดรั้บการรักษา ขบวนการเกิดโรคมะเร็ง             
จะเนินการต่อไปตลอดเวลา 
 ขั.นตอนที� 4 Metastasis ขั.นตอนการแพร่กระจาย หรือลุกลามของโรคมะเร็ง (Progression) 
เซลล์มะเร็งตน้กาํเนิดกระจายไปที�เนื.อเยื�อ หรืออวยัวะขา้งเคียง หรือกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายผ่านทางเดินนํ. าเหลืองหรือกระแสเลือด และไปฝังตวัตามอวยัวะต่าง ๆ พร้อมกบัทาํให ้                  
การทาํงานของอวยัวะที�สําคญัของร่างกายลม้เหลว อนัเป็นผลให้ผูป่้วยมะเร็งถึงแก่ชีวิต ในขั.นตอนนี.  
มกัพบอาการผิดปกติขึ.นกบับุคคล จนเป็นเหตุนาํให้ตอ้งมาพบแพทยเ์พื�อขอรับการรักษา ส่วนใหญ่              
กวา่จะรู้ตวัก็เขา้สู่การเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ย (ยพุาวรรณ ศรีสวสัดิO . 2554) 
 การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง                                                                                                                                                   
 การแพร่กระจาย (Metastasis) คือ กระบวนการที�มะเร็งแพร่กระจ่ายออกจากกอ้นมะเร็ง 
เขา้สู่อวยัวะอื�น ๆ ที�ไม่ไดมี้ส่วนติดต่อกนัโดยตรง การแพร่กระจายเป็นคุณสมบติัที�บ่งชี. ไดว้า่เป็น
มะเร็ง เพราะก้อนเนื.องอกธรรมดาไม่สามารถแพร่กระจายได้ การกระจายเกิดขึ. นได้ 3 ทาง ดังนี.                      
(เรวตั พนัธ์วเิชียร และเอกพภพ สิระชยันนั. 2543) 
 1. การแพร่กระจายสู่ช่องหรือโพรง หรือพื.นผิวเยื�อบุในร่างกาย ซึ� งส่วนใหญ่มกัเป็น                
ช่องทอ้ง (Perineal Cavity) การแพร่กระจายเขา้สู่ช่องทอ้ง เป็นลกัษณะประจาํของโรคมะเร็งที�เกิด
จากรังไข่ โดยพบว่าเยื�อบุผิว (Peritoneum) ทั. งหมดถูกฉาบปกคลุมไปด้วยชั.นของเซลล์มะเร็งรังไข่ 
โดยไม่แทรกซึมลึกเขา้ไปในอวยัวะดงักล่าว 
 2. การแพร่กระจายทางหลอดนํ. าเหลือง (Lymphatic Spread) เป็นหนทางที�ถูกใช้บ่อย
ที�สุด แบบแผนของต่อมนํ. าเหลืองที� ถูกที� ถูกแพร่กระจายเป็นไปตามการถ่ายเทโดยปกติของ               
ท่อนํ.าเหลืองบริเวณนั.น ๆ  
 3. การแพร่กระจายทางกระแสเลือด (Hematogenous Spread) เป็นลักษณะเด่นของ 
Sarcoma เนื�องจากหลอดเลือดแดงมีผนงัหนากวา่หลอดเลือดดาํ จึงถูกมะเร็งแทรกผา่นไดน้้อยกว่า
หลอดเลือดดาํ เซลล์มะเร็งเมื�อออกจากก้อนมะเร็งแทรกผ่านหลอดเลือดดาํเคลื�อนไปตามกระแส
เลือดของบริเวณนั.น และเนื�องจากเลือดดาํในระบบ portal system ทั.งหมดไหลไปรวมที�ตบั และ
เลือดดาํจากบริเวณ Caval System ไหลผา่นไปสู่ปอด จึงพบวา่ที�ตบัและปอดมีการแพร่กระจายของ
มะเร็งเกิดขึ.นมาก 
 การตรวจวนิิจฉัยโรคมะเร็ง 
 การที�จะสรุปผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งนั.น จาํเป็นต้องมีการตรวจให้ได้ขอ้มูลที�      
ถูกตอ้ง ชดัเจน ในการตรวจวนิิจฉยัมะเร็งโดยทั�วไป มีดงันี.  (พวงทอง ไกรพิบูลย.์ 2552) 
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 1. การตรวจคน้หามะเร็งระยะเริ�มแรก หรือระยะที�ยงัไม่มีอาการทางคลินิก เช่น มะเร็งเตา้นม 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลาํไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนกั เป็นตน้ ซึ� งกระทาํหรือดาํเนินการในบุคคล
ที�มีโอกาสเป็นมะเร็งกลุ่มเสี� ยง ได้แก่ หญิงที�มีเพศสัมพนัธ์ ตั. งแต่อายุยงัน้อย หญิงที�มีมารดาเป็น              
มะเร็งเตา้นม สมาชิกในครอบครัวครอบครัวเป็นมะเร็งลาํไส้ตั.งแต่อายนุอ้ยกวา่ 40 ปี หรือครอบครัว
ที�มีติ�งเนื.อในลาํไส้ใหญ่ เป็นตน้  
 2. การตรวจเพื�อยืนยนัว่าเป็นมะเร็ง ในกลุ่มผูที้�มีอาการ และอาการแสดง ที�ปรากฏตาม
สัญญาณอันตราย 7 ประการ เช่น มีเลือดออก สิ� งที�ขับถ่ายจากร่างกายผิดปกติ เช่น มีตกขาว              
มากเกินไป มีกอ้นหรือตุ่ม เกิดขึ.นที�ส่วนใดส่วนหนึ�งของร่างกายและกอ้นนั.นโตเร็ว เป็นแผลเรื.อรัง
เกิน 2 สัปดาห์ กลืนอาหารลาํบาก อาหารไม่ย่อย ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะผิดปกติเปลี�ยนไปจาก
นิสัยเดิมการเปลี�ยนแปลงของหูดและไฝ เป็นตน้ 
  การตรวจวินิจฉัย ก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง ต้องมีผลการตรวจทางพยาธิวิทยา            
การตรวจชิ. น เนื. อ  (Pathology/ Biopsy) ห รือการตรวจห าเซ ลล์ม ะเร็ง (Cytology) มี ห รือพ บ
เซลลม์ะเร็ง (Cancer Cells) ที�แน่นอนก่อนถึงจะวนิิจฉยัวา่เป็นมะเร็ง 
 3. การตรวจเพื�อจดัระยะของโรค ในผูที้�ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นมะเร็ง การจดัระยะของ
โรคที�ถูกตอ้งว่าเป็นมะเร็งระยะที�เท่าไหร่ (ระยะแรก ระยะลุกลามเฉพาะที� และระยะแพร่กระจาย)                   
เพื�อบ่งบอกถึงความรุนแรง และเลือกวธีิการรักษาที�ถูกตอ้ง และเหมาะสม 
 4. การตรวจวินิจฉัยเพื�อหาว่ามะเร็งจะกลับมาใหม่หรือไม่  อาจเกิดใหม่จากการ
แพร่กระจาย (Metastasis) กรณีตรวจพบมะเร็งกลบัมาใหม่ จะได้ดาํเนินการรักษาอย่างทนัท่วงที 
เพราะวา่ มีเซลลม์ะเร็งจาํนวนนอ้ยรักษาไดผ้ลดีกวา่ 
 การรักษาโรคมะเร็ง 
 การรักษาโรคมะเร็งอาจมีวตัถุประสงค์เพื�อการรักษาโรค (Curative) หรือการรักษาเพื�อ
บรรเทาอาการ (Palliative) ซึ� งทาํให้กรณีที�ไม่สามารถรักษาได้ เน้นที�การลดหรือบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยจากมะเร็งและผลขา้งเคียงของการรักษา การลดขนาดของกอ้นมะเร็งเพื�อความสุขสบาย   
และลดการกดของก้อนมะเร็งต่ออวยัวะใกล้เคียง หลักการรักษาโดยทั�วไปใช้หลายวิธีร่วมกัน                  
แต่ละวิธีการรักษามีความเฉพาะแตกต่างกันออกไป ได้แก่ การผ่าตัด (Surgery) การฉายรังสี 
(Radiation Therapy) การรักษาดว้ยเคมีบาํบดั (Chemo Therapy) การรักษาดว้ยฮอร์โมน (Hormonal 
Therapy) การใช้สารชีวภาพหรือวิธีกระตุน้ภูมิคุม้กนั (Biologic Therapy or Immunotherapy) หรือ
การใช้หลายวิธีร่วมกัน (NCCN. 2015) โดยพิจารณาการรักษาจากชนิดของเซลล์มะเร็ง ระยะ
ตาํแหน่งของมะเร็ง ความทนทานของผูป่้วยมะเร็งต่อวิธีการรักษาที�ได้รับ ซึ� งวิธีการรักษามะเร็ง             
ที�ใชก้นัอยูปั่จจุบนั มีดงัต่อไปนี.  
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 1. วิธีการรักษาโรคมะเร็งที�เป็นมาตรฐาน (Classical Approaches) ไดแ้ก่ (จรัส สุวรรณเวลา. 
2553) 
  1.1 ศลัยกรรม (Surgery) โดยการผา่ตดัเอากอ้นมะเร็งออก  
   การรักษาด้วยการศลัยกรรมหรือการผ่าตดั (Surgery) เป็นวิธีการรักษาที�ดั. งเดิม                
และนิยมสุด มีเป้าหมายเพื�อความปลอดภยัของผูป่้วยมะเร็ง เนื�องจากไม่มีการทาํลายเนื.อเยื�อ การตดั
กอ้นมะเร็งออกพบวา่ ทาํให้ผลการรักษามะเร็งไดผ้ลดียิ�งขึ.น เป็นการรักษาที�ตดัเอากอ้นเนื.อร้ายและ
เนื. อเยื�อข้างเคียงโดยรอบออก (Stahl. 1997) สามารถลดการแพร่กระจายและลดความเสี� ยง                     
ในการเกิดเป็นมะเร็งในอนาคตได้ เช่น มะเร็งช่องปาก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปากมดลูก (Pfeier. 
2001) การรักษาดว้ยการผ่าตดัร่วมกบัการรักษาวิธีอื�น ๆ ยงัมีบทบาทช่วยควบคุมไม่ให้โรคลุกลาม
อีกดว้ย (Thompson and Wells. 2006) 
   การผา่ตดัที�ใชก้บัผูป่้วยโรคมะเร็งนั.นแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการผา่ตดัได ้ดงันี.  
   1. การผ่าตดัเพื�อการวินิจฉัย (Biopsy) เป็นการตดัหรือขลิบชิ.นเนื.อจากก้อนเนื.องอก 
หรืออวยัวะที�สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื�อการพิสูจน์และการวินิจฉัยโรค                
วิธีนี. สามารถยืนยนัไดว้า่เนื.องอกหรืออวยัวะนั.น ๆ เป็นเนื.องอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็ง การตดัชิ.น
เนื.อเพื�อการพิสูจน์ดงักล่าว แบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ 
    1.1 ตัดชิ. น เนื. อ เพียงบางส่ วน (Incisional Biopsy) วิ ธี นี. เลือกใช้ในกรณี ที�                 
เนื. องอก มี ขนาดใหญ่ มากหรือเป้ นกลุ่ มก้อน เพื� อนําผลมาพิ สู จน์ ดังกล่าวมาเป็ นแนวทาง                                         
ในการวางแผนการรักษาต่อไป 
    1.2 ตัดเนื. องอกออกทั. งก้อน (Excisional Biopsy) ใช้ในกรณีที�ก้อนเนื. องอก
ดงักล่าวมีขนาดใหญ่มากสามารถตดัออกทั.งกอ้นและไม่เป็นอนัตรายต่ออวยัวะขา้งเคียง 
   2. การผา่ตดัเพื�อการรักษา ในกรณีที�ผูป่้วยมะเร็งระยะเริ�มแรก หรือกรณีที�เนื.องอก              
มีขนาดใหญ่โดยหวงัผลในการรักษาคือ ใหผู้ป่้วยหายขาดเมื�อไดรั้บการผา่ตดักอ้นมะเร็งออกไป 
   3. การผา่ตดัแบบการรักษาแบบประคบัประคอง วิธีนี. ใชใ้นกรณีที�โรคลุกลามมาก        
หรือกรณีที�ตอ้งการลดขนาดของกอ้นมะเร็ง เพื�อการรักษาแบบผสมผสานกบัวิธีการรักษาแบบอื�น 
เช่น การฉายรังสี หรือ การใชเ้คมีบาํบดั สําหรับวิธีนี. สามารถเพิ�มคุณภาพชีวิตให้กบัผูป่้วยโรคมะเร็งได ้
กล่าวคือ ช่วยลดความทุกขท์รมานจากความเจ็บปวด หรือแผลเน่าเหม็นได ้(สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ. 
2557) 
  1.2 รังสีรักษา (Radiation Therapy) โดยการฉายรังสีเป็นการรักษาร่วมกบัการผ่าตดั 
หรืออาจฉายรังสีก่อน หรือหลงัผา่ตดั  
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   การรักษาดว้ยการฉายรังสี (Radiation Therapy) เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยการ
ใช้รังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกรมมาฉายตรงบริเวณก้อนมะเร็ง เป็นการปล่อยรังสีจากแหล่งกําเนิด
ภายนอกร่างกาย หรือรักษาโดยแหล่งกาํเนิดรังสีที�สอดใส่เขา้ไปในร่างกาย ซึ� งเซลล์มะเร็งหรือ    
เซลล์ปกติบางชนิดมีความไวต่อรังสีมาก เช่น เซลล์บุผิว (Epithelial Cell) เป็นบริเวณผิวหนงัและ
เยื�อบุเซลล์ในระบบสืบพนัธ์ุ (Germ Cell) และเซลล์ไขกระดูก การรักษาโรคมะเร็งดว้ยรังสีถือเป็น
การรักษาเฉพาะที�หรือการรักษาแบบควบคุมคล้ายกบัการรักษาในการผ่าตดั นอกจากการรักษา
โรคมะเร็งดว้ยรังสีเพียงวิธีการเดียว การรักษาโรคมะเร็งดว้ยรังสีอาจใชร่้วมกบัการรักษาดว้ยวิธีอื�น 
เช่น การรักษาโรคมะเร็งดว้ยรังสีร่วมกบัการรักษาดว้ยเคมีบาํบดั หรือการรักษาโรคมะเร็งดว้ยรังสี
รักษาก่อนและหลงัผา่ตดั เพราะเชื�อวา่รังสีรักษาสามารถยบัย ั.งเซลล์มะเร็งที�หลงเหลือจากการผา่ตดั 
ส่งเสริมการรักษาให้ได้ผลดียิ�งขึ. น (Parker. 1990) ลดภาวะเสี� ยงของการกลับมาเป็นซํ. าของ
โรคมะเร็ง (Mather. 2000) 
  1.3 ยาเคมีบาํบัด (Chemotherapy) โดยการให้ยาเคมีก่อนการผ่าตัด และ/หรือหลัง               
การผา่ตดั อาจร่วมกบัรังสีรักษาหรือไม่ก็ได ้
   การรักษามะเร็งดว้ยเคมีบาํบดั (Chemotherapy) เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยการ
ใช้ยาและเป็นการรักษาทั.งระบบ (Systemic Therapy) เป็นการใช้สารเคมีในการต้านมะเร็งชนิดต่าง ๆ 
(Various Anticancer Drugs) ซึ� งในปัจจุบันมีการคิดค้นและพัฒนาสารเคมีที�ใช้รักษาโรคมะเร็ง               
อย่างต่อเนื�อง ทําให้มีสารเคมีหรือเคมีบําบัดที�ให้เลือกรักษามากกว่า 30 ชนิด (Hansen. 1998)               
เคมีบาํบดั หรือสารตา้นมะเร็งมีฤทธิO ในการกดและทาํลายเซลล์โดยตรง (Directly Killing) ส่งผลต่อ
ทั. งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ แต่เชื�อว่าทําลายเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติ ส่วนฤทธิO ที� เป็น
ประโยชน์ของเคมีบาํบดั คือ สามารถทาํปฏิกิริยากบัเอนไซม์บางตวัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสังเคราะห์
และการทําหน้าที� ของสารพัน ธ์ุกรรม หรือ DNA ของเซลล์ทําให้ขัดขวางหรือหยุดวงจร               
การเจริญเติบโตหรือแบ่งตวัในบางช่วงของเซลล ์เนื�องจากเคมีบาํบดัหรือสารตา้นมะเร็งมีคุณสมบติั
เลือกทาํลาย (Selective Toxicity) โดยใช้คุณสมบติัที�แตกต่างกนับางอย่างระหว่างเซลล์มะเร็งกบั
เซลล์ปกติ กล่าวคือ เซลล์ทั. งสองชนิดมีความแตกต่างกันในจาํนวนสารเคมีบางตวัและต่างกัน                
ในอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารต่าง ๆ ภายในเซลล์ซึ� งเป็นหลักการที�สําคญัในการรักษา               
ดว้ยเคมีบาํบดั (Parker. 1990) ส่วนการรักษาเสริม (Adjuvant Chemotherapy) มกัใชห้ลงัการผ่าตดัเอา
มะเร็งออก เพื�อทําลายหรือกําจดัเซลล์มะเร็งขนาดเล็กที�ยงัเหลืออยู่ เป็นการป้องกันไม่ให้เซลล ์              
มีการแบ่งตวัแพร่กระจายไปยงัเซลล์ขา้งเคียงและลุกลามไปยงัอวยัวะอื�น ๆ ของร่างกาย (Coward 
and Coley. 2006) ทําให้ระยะปลอดโรคยาวกว่าเดิมและป้องกันการกลับเป็นซํ. าของโรคมะเร็ง                 
ส่งผลต่อการอยูร่อดของผูป่้วย (อาคม เชียรศิลป์. 2545) 
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  1.4 การรักษาด้วยฮอร์โมน (Hormonal Therapy) หน้าที�ของฮอร์โมนในการรักษา
มะเร็ง คือ การยบัย ั.งการเจริญเติบโตของก้อนมะเร็ง โดยการขัดขวางการทาํงานของฮอร์โมน                  
ที�กระตุน้การเจริญเติบโตของกอ้นมะเร็ง ส่งผลทาํให้เกิดความเสื�อมของเซลล์มะเร็ง ซึ� งการรักษา
ดว้ยฮอร์โมนมีประสิทธิภาพสูงในการรักษามะเร็งที�มีการตอบสนองต่อฮอร์โมน เช่น มะเร็งต่อม
ลูกหมาก หรือมะเร็งเตา้นม (Fenlon, 2006) 
 2. วิธีการรักษาโรคมะเร็งที�กาํลงัพฒันาขึ.นมาใหม่ (New Approaches) (พวงทอง ไกรพิบูลย.์ 
2552; อาคม เชียรศิลป์. 2545) 
  2.1 Call regulatory cytokines ห รือ ก าร เป ลี� ย น ลัก ษ ณ ะ ข อ งเซ ล ล์  (Cancer Cell 
Phenstyper) Biological Response Modifier และการกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย 
  2.2  Monoclonal Antibodies การทาํลายเซลลม์ะเร็งโดยเฉพาะ 
  2.3 Gene Therapy การเปลี�ยนแปลงหรือการกระตุ้นให้มีการทํางานของยีนส์ต้าน
เซลลม์ะเร็ง 

 ผลกระทบจากการป่วยและการรักษาโรคมะเร็ง 
 การรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตดั การให้เคมีบาํบดัและรังสีรักษา                  
การรักษาที�ยอมรับในปัจจุบนั คือ การรักษาร่วมกนัหลายวิธีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อกาํจดัเซลล์มะเร็ง
ทั.งหมดออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์และถาวร (ชัยยุทธ เจริญธรรม. 2557) แต่ผลกระทบจาก               
การรักษาดว้ยวธีิการเหล่านี.ลว้นก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาส่งผลต่ออตัราการรอดชีวิต
ของผูป่้วย เกิดปัญหาในการดาํเนินชีวิต เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอีกทั.งทาํให้คุณภาพ
ชีวติลดลงทั.งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และจิตวญิญาณ ดงันี.  
 1. ผลกระทบดา้นร่างกาย จากการรักษาที�ไดรั้บจะทาํให้การรับรู้ความผาสุกทางดา้นร่างกาย
โดยรวมจะเกิดอาการต่าง ๆ ขึ.น เช่น อาการปวด คลื�นไส้ อาเจียน ทอ้งเสีย ทอ้งผูก กระเพาะปัสสาวะ
อกัเสบ กดไขกระดูก เหนื�อยล้า ผมร่วง สีผิวเข้มขึ.น เป็นตน้ นอกจากนี.  ยงัรวมถึงความสามารถ              
ในการทาํหน้าที�ของร่างกายลดลง เช่น การเดิน การรับประทานอาหาร การอาบนํ. า การแต่งตวั            
(วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร. 2554) 
 2. ผลกระทบด้านจิตใจ การรักษาโรคมะเร็งจะทําให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต 
เนื�องจากการทําหน้าที�ด้นจิตใจบกพร่อง เช่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือการ
แสดงออกไม่เหมาะสมอาจแสดงอาการหงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย กลวั วิตกกงัวล เครียด มีอาการ
ซึมเศร้า นอกจากนี. ยงัมีผลกระทบต่อกระบวนการคิดและการรับรู้ เช่น การคิดในแง่ลบมองว่า              
การรักษาทาํให้เกิดความทุกทรมานมีความยากลาํบากที�จะผ่านพน้ไปได ้มองโรคมะเร็งในแง่ลบ
เป็นโรคที�ทาํใหสู้ญเสียชีวติและนาํไปสู่ความตาย (วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร. 2554) 
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 3. ผลกระทบทางดา้นสังคม เนื�องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที�ใช้เวลาในการรักษายาวนาน               
และตอ้งได้รับการรักษาอย่างต่อเนื�องทาํให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว บทบาท
หน้าที�ในครอบครัวเปลี�ยนแปลงไป รวมถึงเรื�องเพศสัมพนัธ์ลดลงตลอดจนการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
เพื�อนร่วมงาน การเขา้สู่สังคม เกิดการเปลี�ยนแปลงหนา้ที�ดา้นการงาน การทาํหนา้ที�ดา้นสังคมลดลง 
(วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร. 2554) นอกจากการรักษายงัส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาส่วนเกิน                   
ที�ไม่สามารถเบิกจากสิทธิบัตรที� รัฐบาลคอยช่วยเหลือได้ และค่าเดินทางเพื�อมารับการรักษา 
เนื�องจากโรงพยาบาลที�สามารถให้การรักษาโรคมะเร็งได ้อยู่ห่างไกลจากบา้นของผูป่้วย บางครั. ง
ผูป่้วยจาํเป็นจะตอ้งเช่าบา้นหรือคอนโดมิเนียม เพื�อประหยดัค่าใชจ่้ายในการรักษา ในกรณีที�ผูป่้วย               
ทาํหน้าที�เป็นผูส้ร้างรายไดห้ลกัให้กบัครอบครัว ยอ่มส่งผลให้เกิดความวิตกกงัวลและความเครียด
เกี�ยวกบัการจดัการดา้นเศรญฐานะทางการเงินให้เพียงพอกบัรายจ่ายเป็นอยา่งยิ�ง 
 4. ผลกระทบด้านจิตวิญญาณ การรักษาโรคมะเร็งต้องใช้ระยะเวลาที�ยาวนานและมี                     
ความไม่แน่นอน กลัวการกลับเป็นซํ. าหรือเซลล์มะเร็งลุกลามไปที�อื�น เกิดความทุกข์ทรมาน                
ทางจิตใจ (ประคอง อินทรสมบติั. 2555) ทาํให้มีผลกระทบต่อความหวงัจะแสดงออกถึงความเหงา 
เศร้า สูญเสีย เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิต (วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร. 2554) รู้สึกไม่มีคุณค่า               
ในตวัเอง เกิดความท้อแท้ สิ.นหวงั เกิดภาวะซึมเศร้าและเสี�ยงต่อการฆ่าตวัตาย (นิตยา จรัสแสง  
และคณะ. 2555) ดงันั.นการเขา้ใจความสําคญัของผลกระทบทางจิตวิญญาณและการรักษาสุขภาวะ
ทางจิตวญิญาณใหดี้  จะเกิดผลดีต่อสุขภาพกายเป็นอยา่งมาก (สงวน นิตยารัมยพ์งศ.์ 2551) 
 คุณภาพชีวติผู้ป่วยมะเร็ง 
 คุณภาพชีวิตของผูป่้วยมะเร็งมีความเป็นนามธรรม (Subjective) การวดัคุณภาพชีวิตเป็น
เรื�องของบุคคล และขอ้มูลที�ไดมี้ความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล แสดงให้เห็นวา่คุณภาพชีวิต    
ไม่เพียงสะท้อนอาการและภาวะของโรคเท่านั. น ปัจจัยอื�น ๆ เช่น ปัจจยัภายในบุคคลในเรื� อง
ความคิดและค่านิยมของบุคคล หรือปัจจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มและสังคม ยงัมีผลให้แต่ละคน             
มีระดับคุณภาพชีวิตที�แตกต่างกัน และคุณภาพชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วน 
(Multidimensional) ไม่ไดเ้ป็นผลจากดา้นใดดา้นหนึ� งเพียงอยา่งเดียว เซลลา (Cella. 1994) กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดงันี.  ความผาสุกดา้นร่างกาย ความผาสุกด้านอารมณ์ 
ความผาสุก ดา้นสังคม และความผาสุกดา้นการปฏิบติักิจกรรม อธิบายไดด้งัต่อไปนี.  
 1. ความผาสุกด้านร่างกาย (Physical Well-begin) เป็นการรับรู้เกี�ยวกับผลกระทบของ
การรักษาต่อร่างกายและการสังเกตของบุคคลนั.น เกี�ยวกบัการทาํหน้าที� การได้รับผลกระทบต่อ
ร่างกายจากโรค เช่น อาการที�เกิดขึ.นจากผลขา้งเคียงจากการักษา รู้สึกหมดเรี�ยวแรง ไม่สบาย อาการ
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คลื�นไส้ อาการปวด รู้สึกรําคาญต่อผลขา้งเคียงที�เกิดจากการักษา จึงตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูบ่นเตียง 
การรับภาระต่าง ๆ ของครอบครัวที�เป็นผลกระทบมากจากการรักษาต่อสภาพร่างกาย 
 2. ความผาสุกด้านอารมณ์ (Emotional Well-begin) เป็นการรับรู้ถึงอารมณ์ทั.งดา้นบวก              
และด้านลบ เช่น การรับรู้เกี�ยวกับความเครียด การรับรู้เกี�ยวกับความรู้สึกเศร้าใจ ความรู้สึก                 
หมดหวงักบัการต่อสู่กบัความเจ็บป่วย ความรู้สึกกระวนกระวายใจ การปรับตวักบัความเจ็บป่วย
ของตนเอง ความวติกกงัวลเกี�ยวกบัความรุนแรงของโรคและกงัวลเกี�ยวกบัความตาย 
 3. ความผาสุ กด้านครอบ ครัวและสั งคม (Social and Family Well-begin) การรับ รู้
เกี�ยวกบัความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนม การไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลใกลชิ้ด การไดรั้บกาํลงัใจ
จากครอบครัว และการยอมรับความเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ความพอใจกบัการสื�อสารภายใน
ครอบครัว ความรู้สึกใกล้ชิดกบัคู่ครองหรือคนสําคญั ความพึงพอใจเกี�ยวกบัการมีเพศสัมพนัธ์             
เป็นมิติที�สําคญักบัคาํนิยามคุณภาพชีวิตมากที�สุด หากบุคคลไดรั้บการตอบสนองดา้นนี. ดีจะทาํให ้         
มีการแกไ้ขปัญหาและปรับตวักบัโรคที�เป็นอยูไ่ดดี้ยิ�งขึ.น 
 4. ค ว า ม ผ าสุ ก ด้ าน ป ฏิ บั ติ กิ จ ก ร ร ม  (Functional Well-begin) ก าร รั บ รู้ เกี� ย ว กั บ
ความสามารถของตนเองในการทาํงานทั�วไปได ้หรือการรับรู้ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัร
ประจาํวนัทั�วไป ความพึงพอใจในผลสําเร็จของการงาน การพึงพอใจในการมีชีวิต การนอนหลับ
เพียงพอ มีความสนุกสนานเหมือนเดิมกบัสิ�งที�เคยทาํเพื�อความสําราญ ความพึงพอใจกบัคุณภาพชีวิต
ของตน มีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมที�ตนเองตอ้งการ เพื�อคงไวซึ้� งหนา้ที�ความรับผดิชอบ 
 จากการทบทวนแนวคิดการศึกษาครั. งนี.  ผูว้ิจยัจึงใช้การปฏิสัมพนัธ์ที�เกิดขึ.นในสภาวะ
แวดลอ้มของการดูแลสุขภาพ 4 ดา้น คือ ความสัมพนัธ์ การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั บริบท และการดู 
ทางสังคม เป็นกรอบของการสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจให้กับผูป่้วยมะเร็ง ซึ� งการสื� อสารเพื�อเสริม      
พลงัใจนี.  จะพบความปัจเจกของผูป่้วยที�เป็นตวัแปรสําคญั เช่น ชนิดของโรค ระยะของโรค วิธีการ
รักษา และสามารถส่งผลกระทบต่อความผาสุกของผูป่้วยมะเร็งในการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจไดใ้น
ที�สุด 
 
แนวคิดการเสริมพลงัอาํนาจ   

 การนําเอาเรื� องการเสริมสร้างพลังอํานาจมาประยุกต์ใช้ในมิติทางสุขภาพ เป็น
กระบวนการเพื�อช่วยเหลือในรูปแบบหนึ� ง ที�พยายามจะทาํให้บุคคลรู้สึกมั�นคง มั�นใจ ยึดมั�น                 
และมุ่งมั�น ในการบรรลุเป้าหมายของตนเองและหน่วยงาน เพื�อปฏิบติัหรือกระทาํภารกิจหนึ� งให ้         
ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ในการบุคคลที�เกิดความรู้สึกมั�นคงทางจิตใจ            
ยดึมั�นผกูพนัต่อตนเอง และหน่วยงาน เพื�อสามารถกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
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 ความหมายของการเสริมพลงัอาํนาจ  

 ก ารเส ริม พ ลังอําน าจ (Empowerment) ห ม าย ถึ ง  ก ระ บ วน ก ารช่ วย เห ลื อ บุ ค ค ล                            
ในการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ที�มีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ซึ� งทาํให้บุคคลมีพลงัมีความผาสุก
และตระหนกัในศกัยภาพของตนเองในการรักษาสุขภาพ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจจะช่วยใหบุ้คคล
เข้าถึงแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ทั. งในส่วนบุคคลและสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพ                    
ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Gibson. 1991) 
 Gibson (1995) ได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เรื� อง กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ                    
ในมารดาที� ดูแลเด็กป่วยเรื. อรังจาํนวน 12 ราย รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม                   
การบนัทึก การสัมภาษณ์ ระยะเวลาที�ทาํการศึกษาทั.งหมด 12 เดือน ผลการวจิยัพบวา่ การที�จะเสริม
พลงัอาํนาจให้เกิดขึ.นกบับุคคลได้นั.น ปัจจยัที�ทาํให้บุคคลคลมีพลงัอาํนาจคือ ความมุ่งมั�นทุ่มเท 
(Commitment) ความผกูพนั (Bond) และความรัก (Love) ของบุคคลที�มีต่อเรื�องนั.น ๆ ส่วนปัจจยัอื�น
ที�เกี�ยวขอ้งหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ ไดแ้ก่ ค่านิยม ประสบการณ์ต่อเป้าหมาย 
และการสนบัสนุนทางสังคม โดยมีความขบัขอ้งใจ (Frustration) ความขดัแยง้ ปัญหาหรืออุปสรรค 
เป็นปัจจยัที�ผลกัดนัให้บุคคลไดพ้ฒันาตามขั.นตอนต่าง ๆ ทั.งนี. ผลลพัธ์ที�สาํคญัของการเสริมพลงัอาํนาจ
ก็คือ ความรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุม (Sense of Personal Control) ซึ� งจะช่วยให้บุคคล             
มีศกัยภาพในการมีส่วนร่วม การรู้สึกความสําเร็จในสถานการณ์ของตนเอง การพฒันาตนเอง                   
พึงพอใจในตนเอง และมีเป้าหมายในการดูแลผูป่้วย บุคคลจะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือดา้นความรู้สึก
ที�จาํเป็น เพื�อพฒันาความสามารถและความเชื�อมั�นในการกระทาํของตนผลลพัธ์ของการเสริมพลงั
อาํนาจ จากการศึกษาครั. งนี. พบว่า มีผลทาํให้มารดาของเด็กที�ป่วยโรคเรื.อรัง มีความเขม้แข็งและมี
ความสามารถเพิ�มขึ.น มารดาของเด็กไดรั้บการเรียนรู้ถึงความสามารถใหม่ ๆ รู้สึกถึงความเข็มแข็ง
ของตนเอง ที�สาํคญัคือการไดรั้บรู้ถึงศกัยภาพของตวัเองที�มีอยู ่ถา้สามารดึงออกมาไดก้็จะทาํงานให้
สาํเร็จได ้
 การเสริมพลังอาํนาจเป็นแนวคิดแบบพลวตัร (Dynamic Concepts) ที�มีทั. งการให้และ               
การรับมีการแลกเปลี�ยน และการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น สร้างความเขม้แข็งให้กบับุคคล เพื�อมุ่งมั�น   
การแกปั้ญหา Gibson (1991) ไดส้รุปรูปแบบกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจเป็น 4 ขั.นตอน ดงันี.  
 ขั.นตอนที� 1 การคน้พบสภาพการณ์จริง (Discovering Reality) 
 เป็นการรับรู้และทาํความเขา้ใจและยอมรับสถานการณ์และสภาพการณ์ที�เกิดขึ.นกบัตน              
ตามสภาพการณ์ที�เป็นจริง ทาํความเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งในขั.นนี. จะมีการตอบสนองของ
บุคคล 3 ดา้นคือ ดา้นอารมณ์ ดา้นการคิดรู้ และดา้นพฤติกรรม 
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 1. การตอบสนองด้านอารมณ์ (Emotional Responses) เมื�อบุคคลรับรู้และตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาที� เกิดขึ. น จะเกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ต่อต้าน วิตกกังวล กระวนกระวาย กลัว โกรธ 
ความรู้สึกดังกล่าวเกิดจากการที�บุคคลไม่สามารถยอมรับกับปัญหาที�เกิดขึ. นได้ในสภาพของ                
ความเป็นจริงได ้เนื�องจากขาดความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลที�จะเกิดขึ.น ทาํใหบุ้คคลรู้สึกคบัขอ้งใจ
คิดว่าตนเองป่วย และไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะสุขภาพที�ดีได้ แต่ถ้าบุคคลมีการเปลี�ยนแปลง
ความคิดโดยมีความหวงัว่าตนเองมีโอกาสที�จะมีอาการดีขึ.น พยายามคน้หาปัญหา สาเหตุที�เกิดขึ.น
ตามสภาพที�เป็นจริง ซึ� งจะช่วยใหส้ามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 2. การตอบสนองทางการคิดรู้ (Cognitive Responses) เมื�อบุคคลรู้สึกสูญเสียความสามารถ
หรือไม่มั�นใจในการดูแลตนเอง ระยะเวลานี. บุคคลแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ� งรอบข้าง                     
โดยการหาขอ้มูล ความรู้ให้ได้มากที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การถาม
แพทย์ พยาบาล ผู ้ป่วยอื�น ๆ ซึ� งประสบเหตุการณ์ที�คล้ายคลึงกัน เพื�อช่วยให้เกิดความเข้าใจ
เหตุการณ์และสถานการณ์ทั. งหมดที�เกิดขึ.น ในระยะบุคคลจะให้ขอ้มูลความรู้ทั. งหมดที�ได้จาก               
การแสวงหาจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตดัสินใจในการแกปั้ญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ต่อไป 
 3. การตอบสนองพฤติกรรม (Behavioral Responses) โดยบุคคลจะรับรู้และตระหนกัว่า              
การดูแลตนเองเป็นหนา้ที�และความรับผิดชอบของตน การที�บุคคลคิดวา่สิ�งที�ไดท้าํ เป็นสิ�งที�ดีที�สุด           
ที�สามารถทําได้ขณะนั. น และมองปัญหาที� เกิดขึ. นในแง่ดี พยายามทําความเข้าใจปัญหาและ
สถานการณ์ที� เกิดขึ. นจนสามารถรู้ชัดเจนว่า สิ� งที�ตนเองต้องการการดูแลอย่างแท้จริงคืออะไร                
เกิดความเขา้ใจ ชดัเจนในการดูแล ตระหนกัถึงความสําคญัของตนเอง ใช้ประสบการณ์แกปั้ญหา              
ที�ผา่นมา มาประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ ในขั.นนี.การกระทาํของบุคคลจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั
จากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งว่า ความวิตกกงัวลมากเกินไป จะทาํให้รู้สึกสับสน คบัขอ้งใจ และไม่มั�นใจ 
จนในที�สุดบุคคลจะตระหนกัไดเ้องถึงสภาพปัญหาที�เกิดขึ.น และเปลี�ยนความคิดเป็นเชิงบวกกว่า
ปัญหาทุกอยา่งก็จะสามารถแกไ้ขได ้
 ขั.นตอนที� 2  การสะทอ้นความคิดอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical Reflection)  
 การสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการทบทวนเหตุการณ์ สถานการณ์                  
อย่างรอบคอบ เพื�อตดัสินใจและจดัการกบัปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นการฝึกทกัษะในการทาํ
ความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา เมื�อบุคคลเกิดความรู้สึกคับข้องใจในการดูแล สามารถค้นหา
สภาพการณ์จริง แสวงหาทางเลือก การพินิจพิจารณาอยา่งมีวิจารณญาณ เกิดมุมมองใหม่ จะส่งผลให้
บุคคลไดพ้ฒันาตนเองขึ.น ช่วยให้กลบัมามองปัญหา ประเมิน และคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์หรือ
สิ� งที� เกิดขึ. นทั. งหมดในแง่มุมต่าง ๆ ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ. น นําไปสู่การแก้ปัญหา หรือ                  
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การเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ.น ในขั.นนี. จะช่วยให้เกิดการพฒันาความรู้สึกมีพลงัอาํนาจในการควบคุม
ตนเอง (Sense of Personal Control) ถ้าบุคคลผ่านขั.นตอนนี. ไปได้ จะทําให้บุคคลรู้สึกเข้มแข็ง                   
มีความสามารถ และมีพลงัเพิ�มขึ.น 
 ขั.นตอนที� 3 การตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติักิจกรรมที�เหมาะสมและลงมือปฏิบติั (Taking 
Charge) 
 ในขั.นตอนนี.  บุคคลจะตดัสินใจเลือกวิธีการปฏิบติัที�ตนเองคิดว่าเหมาะสมดีที�สุด การที�
บุคคลมีทางเลือกหลายวิธี ก็ขึ. นอยู่กับการแสวงหาแนวทางการแก้ไขของบุคคลนั. น ถ้าบุคคล                  

มีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกบัผูอื้�น เพื�อเป็นสิ�งที�ช่วยประกอบการตดัสินใจดว้ยตวัเอง การตดัสินใจ
เลือกปฏิบติักิจกรรมที�เหมาะสมเพื�อควบคุมและจดัการกบัปัจจยัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เกิดการยอมรับ

ตนเอง (Self - determination) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที�ตนเองคิดว่าเหมาะสมและดีที� สุด                         

จะอยู่ภายใต้เงื�อนไข ดังนี.  1) เป็นวิธีการแก้ปัญหาให้แก่ตนเอง 2) สอดคล้องกับการดูแลรักษา                  
ของทีมสุขภาพ 3) ได้รับการเอาใจใส่และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง                       

4) ผ่านการปรึกษาและยอมรับจากทีมสุขภาพแล้ว และ 5) เป็นวิธีที�ยอมรับได้ และเปิดกวา้งให้
บุคคลอื�นนําไปใช้ได้ ดังนี. ในขั. นตอนนี. ทั. งพยาบาลและผู ้รับบริการต้องมีร่วมกันหาข้อมูล                           

มีการพูดคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และร่วมอภิปรายกับทีมสุขภาพ และร่วมกนัตดัสินปัญหา              

อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหบุ้คคลเกิดความเชื�อมั�นในตนเองมากขึ.น 
 ขั.นตอนที� 4 การคงไวซึ้� งการปฏิบติัที�มีประสิทธิภาพ (Holding On) 

 เป็นขั.นตอนสุดทา้ยของกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ ในระยะนี. เมื�อเกิดปัญหา พยาบาล

หรือผูรั้บบริการจะร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา เมื�อนาํวธีิการที�เลือกใชป้ฏิบติัแลว้เกิดประสิทธิภาพ หรือ
ประสบความสําเร็จ บุคคลก็จะรู้สึกถึงความมั�นใจ รู้สึกถึงพลงัอาํนาจ มีความสามารถและถือว่า              

เป็นขอ้ผกูพนัในการปฏิบติัที�จะคงไวซึ้� งพฤติกรรมการแกปั้ญหานั.น สาํหรับใชใ้นครั. งต่อไป 
 การเสริมพลงัอาํนาจ เป็นกระบวนการสื�อสารระหว่างบุคคล ซึ� งในแต่ละขั.นตอนจะมี

ความเชื�อมโยงและต่อเนื�องกนั ซึ� งสามารถเกิดสลบัไปมาได ้และผูป่้วยจะสามารถผา่นแต่ละขั.นได ้

ผูป่้วยจะต้องมีพลังใจ พลังความคิดจากปัจจัยต่าง ๆ มาช่วยเสริมแรงใจ ให้ผู ้ป่วยรู้สึกมั�นใจ                   
ที�จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เมื�อผูป่้วยสามารถผ่านกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจทั.ง 4 ขั.นตอน                

ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะเกิดผลต่อผูป่้วยในคุณลักษณะที�จะช่วยให้สามารถปฏิบัติได้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที�ต้องการ ทั. งนี. ขึ. นอยู่กับขั. นตอนต่าง ๆ จะเกิดขึ. นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพียงใด ยอ่มขึ.นอยูก่บัปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
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 แรงสนับสนุนทางสังคม 
 แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลซึ� งความสัมพนัธ์
ภายในใหก้ารสนบัสนุนมุ่งไปสู่พฤติกรรม และในทางตรงกนัขา้มแรงสนบัสนุนทางสังคมสามารถ
ทําให้เกิดความสัมพันธ์นําไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Benjamin and Anne. 2009)                 
การติดต่อสื�อสารระหวา่งบุคคลรอบขา้ง เช่น บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื�อน เจา้หนา้ที�สาธารณสุข 
และสมาชิกที�อยูใ่นเครือข่ายเดียวกนั ทาํใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนขอ้มูล ข่าวสาร เกื.อหนุน มีการช่วยเหลือ
ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายได้รับความช่วยเหลือหรือจะเป็นฝ่ายช่วยเหลือผูอื้�น การเกื.อกูลกัน                
จึงทาํใหเ้กิดแรงสนบัสนุนทางสังคม ซึ� งระดบัความสัมพนัธ์ก็แตกต่างกนัไป  
 ความหมายแรงสนับสนุนทางสังคม 
 แรงสนบัสนุนทางสังคม ไดถู้กนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ต่อมาไดมี้
ผูน้ําไปใช้ในการให้ผูป่้วยปฏิบัติตามคาํแนะนําของแพทย ์พยาบาล และเจ้าหน้าที�สาธารณสุข                      
ในการดูแลผูป่้วย เช่น การส่งเสริมพฤติกรรมการงดสูบบุหรี�  การใช้ถุงยางอนามยั เป็นตน้ นกัวิจยั              
ที�ทาํการศึกษาเกี�ยวกบัการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) ไดเ้สนอความหมายไวแ้ตกต่างกนัไป 
ดงันี.  
 Caplan (1974) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมจากงานว่า เป็นความรู้สึกว่า
ตนได้รับกําลังใจ ความเข้าใจ และความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากสมาชิกในองค์กร เช่น                   
การช่วยเหลือทางดา้นการเงิน วสัดุอุปกรณ์ การใหค้วามรู้และแนะนาํ เป็นตน้ 
 House (1981) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมจากงานว่าเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เพื�อใหเ้กิดการช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทางอารมณ์              
ซึ� งเกิดจากความใกล้ชิดผูกพนั และการให้ความเชื�อมั�นไวว้างใจ การให้การช่วยเหลือด้านขอ้มูล
ข่าวสาร และคาํแนะนาํต่าง ๆ การช่วยเหลือโดยการให้วตัถุสิ� งของหรือบริการตลอดจนให้ขอ้มูล
เพื�อการเรียนรู้ประเมินตนเอง เพื�อใหบุ้คคลสามารถเผชิญกบัปัญหาและความเครียด 
 Thoits (1986) ไดอ้ธิบายความหมายของการสนบัสนุนทางสังคมครอบครัว วา่เป็นการที�
บุคคลไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลที�ใกลชิ้ด ไดแ้ก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื�อนสนิท และ
เพื�อนบา้น โดยไดรั้บการช่วยเหลือดา้นเครื�องอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน ดา้นสังคม ข่าวสาร 
เพื�อใหบุ้คคลสามารถเผชิญกบัความเครียดและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ.นได ้
 Pender (1987) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที�บุคคล
ได้รับการช่วยเหลือด้านวสัดุอุปกรณ์ ด้านข้อมูลข่าวสารและการอบรมสั�งสอน รวมทั. งการให้
คาํแนะนาํ และการประเมิน เพื�อปรับปรุงการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ มีความรู้สึกวา่ตนไดรั้บ
ความรัก เป็นที�ยอมรับและเป็นที�ตอ้งการของครอบครัว ทาํใหเ้กิดการดาํรงชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 พิมพ์ชนก ปานทอง (2560) กล่าวว่า การสนับทางสังคมจากครอบครัว หมายถึง การที�
บุคคลรู้สึกว่าได้รับความเห็นใจ ความห่วงใย และการช่วยเหลือโดยตรงในเรื� องเงิน เวลา                  
การแบ่งเบาภาระ รวมทั. งได้รับคาํแนะนํา การสอนงานและข้อมูลที� ช่วยในการประเมินและ
ปรับปรุงผลการปฏิบติังาน จากสมาชิกในครอบครัว ไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และญาติสนิท 
เพื�อให้บุคคลสามารถเผชิญกบัปัญหาและภาวะเครียดที�เกิดขึ.นจากความขดัแยง้ได ้การสนบัสนุน
ทางสังคมเป็นปัจจยัที�สําคญัต่อการเสริมพลงัอาํนาจ หรือลดความสูญเสียพลงัอาํนาจให้แก่ผูดู้แล 
การสนบัสนุนขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วย ทาํให้ผูดู้แลเกิดความมั�นในใจตวัเองและอยูภ่าวะ
ที�ควบคุมสถานการณ์ ทาํใหผู้ดู้แลมีความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตวัเอง 
 มิติของการสนับสนุนทางสังคม 
 การแบ่งมิติของการสนับสนุนทางสังคมเป็นสิ� งที�บอกถึงการได้รับการช่วยเหลือ                        
ในด้านต่าง ๆ จากแหล่งการสนับสนุนทางสังคมในการวิจยัครั. งนี.  ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการแบ่งมิติ              
การสนับสนุนทางสังคมของเฮา้ส์ (House. 1981) เนื�องจากการจาํแนกการสนบัสนุนทางสังคมไว้
ชดัเจนเขา้ใจง่าย ซึ� งครอบคลุมการตอบสนองความตอ้งการพื.นฐานทางสังคมที�จาํเป็นของผูป่้วย    
ไดแ้บ่งการสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ดา้น ดงันี.  
 1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotion Support) หมายถึง การที�บุคคลรู้สึกว่าตนไดรั้บ
ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส่ ความรัก และความไวว้างใจจากผูอื้�น เมื�อกําลังเผชิญกับ
ความเครียดและปัญหา 
 2. การสนับสนุนด้านเครื�องอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน (Instrumental Support) 
หมายถึง การที�บุคคลรู้สึกว่าตนได้รับความช่วยเหลือโดยตรงในด้านเครื�องอาํนวยความสะดวก               
ในการทํางาน ได้แก่ การช่วยเหลือด้านวสัดุอุปกรณ์ การให้เงิน การแบ่งภาระงาน ให้เวลา                 
เพื�อช่วยเหลือใหบุ้คคลที�ไดรั้บสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาที�กาํลงัเผชิญอยู ่
 3. การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Information Support) หมายถึงการที�บุคคลรู้สึกว่า
ตนได้รับขอ้มูลข่าวสาร เช่น คาํแนะนาํ การสอนงาน การให้ความรู้ เพื�อใช้ในการตดัสินใจหรือ
แกปั้ญหาที�กาํลงัเผชิญอยู ่
 4. การสนับสนุนดา้นการประเมิน (Appraisal Support) หมายถึง การที�บุคคลรู้สึกว่าตน
ไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั เพื�อช่วยในการประเมิน เปรียบเทียบพฤติกรรมของตนกบัผูที้�อยูร่่วมในสังคม 
และปรับปรุงการปฏิบติังานของตน 
 การสนับสนุนทางสังคมเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลที�มีส่วนกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ   
ในการทาํพฤติกรรมและคงไวซึ้� งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ดี นอกจากนี. เมื�อบุคคลมีภาวะเครียด
และมีปัญหาเกิดขึ. น บุคคลจะจัดการกับปัญหาเหล่านั. นได้มากหรือน้อยขึ. นอยู่กับการได้รับ                    
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การสนบัสนุนจากบุคคลในครอบครัว เพื�อนและเครือข่ายในสังคม (มะลิวรรณ หมื�นแกว้กลา้วิชิต. 
2551) นอกจากนี. ยงัพบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นทั.งตวัแปรส่งผ่านและตวัแปรกาํกบัที�ช่วย
ความตึงเครียดทางอารมณ์ (วารีรัตน์ ถานอ้ย. 2552) 
 ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม 

 Gottlieb (1986) ไดแ้บ่งระดบัของแรงสนบัสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ระดบั คือ 

 1. ระดับกวา้ง (Macro Level) เป็นการพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในสังคม วดัได้จาก

ความสัมพนัธ์กบัสถาบนัในสังคม 

 2. ระดบักลุ่มเครือข่าย (Mezzo Level) เป็นการมองโครงสร้างและหน้าที�ของเครือข่าย

สังคม การวดัเฉพาะเจาะจงถึงกลุ่มที�มีความสัมพนัธ์กนัอย่างสมํ�าเสมอ เช่น กลุ่มเพื�อน ชนิดของ    

การสนบัสนุนระดบันี.  ไดแ้ก่ การแนะนาํ การช่วยเหลือดา้นวสัดุ ความเป็นมิตรภาพการสนบัสนุน

ทางอารมณ์และยกยอ่ง 

 3. ระดับลึกหรือระดับแคบ (Micro Level) เป็นพิจารณาความสัมพนัธ์ ของบุคคลที�มี

ความใกล้ชิด สนิทสนมกนัมากที�สุด ทั.งนี. มีความเชื�อว่า คุณภาพของความสัมพนัธ์มีความสําคญั

มากกว่าปริมาณ ได้แก่ สามีภรรยา และสมาชิกในครอบครัว หรือคนรักที�ซึ� งมีความใกล้ชิด                 

ทางอารมณ์ ใหก้ารสนบัสนุนทางจิตใจ แสดงความรักใคร่ และห่วงใย (Affective Support) 

 ซึ� งในการศึกษาวิจยันี.  ตวัแปรในการสื�อสารเพื�อเสริมพลังใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื�อ

ออนไลน์ คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากบุคคลในครอบครัว เพื�อน บุคลากร             

ทางการแพทย ์หรือ เครือข่ายที�ผูป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์จนเกิดพฤติกรรมการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ                   

มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ขอ้มูลข่าวสาร การให้คาํแนะนาํ จนนาํมาสู่การสนับสนุนทางสังคม                 

ที�เกิดขึ.นอย่างไม่เป็นทางการ เพื�อนาํมาสู่การเสริมสร้างพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในโลกออนไลน์

เครื�องมือที�ใชคื้อ แบบสัมภาษณ์ และการสังเกต  

 

แนวคิดการสื�อสารผ่านสื�อสังคมออนไลน์  

 สื�อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมจากผูป่้วยมะเร็งเป็นจาํนวน

มาก เนื�องจากเป็นช่องทางที�สะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื�อสาร นอกจากนี. สื� อสังคมออนไลน์             

ยงัเป็นพื.นที�ในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในด้านที�แตกต่างกนัของคนทั�วโลก                  

ที�สามารถเชื�อมถึงกนัและมีปฏิสัมพนัธ์กนับนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื�อสังคมออนไลน์นั.นถือวา่

เป็นเวบ็พื.นฐานของผูป่้วยมะเร็งในด้านขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการรักษามะเร็ง และยงัได้เขา้ไปมี

อิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูป่้วยมะเร็งอีกดว้ย 
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 ความหมายของสื�อสังคมออนไลน์ 
 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (2553) สื� อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื� อดิจิทัลที� เป็น
เครื�องมือในการปฏิบติัการทางสังคม (Social Tool) เพื�อใช้สื� อสารระหว่างกนัในเครือข่ายสังคม 
(Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื� อใด ๆ ที� มีการเชื� อมต่อกัน
อินเทอร์เน็ต โดยเนน้ให้ผูใ้ชท้ ั.งที�เป็นผูส่้งสารและผูรั้บสารมีส่วนร่วมอยา่งสร้างสรรค์ในการผลิต
เนื.อหาขึ.นเอง (User-generated Content) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ได้บญัญัติคาํว่า “Social Media” ไวว้่า “สื�อสังคม” หมายถึง               
สื�ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งเป็นสื�อกลางที�ให้บุคคลทั�วไปมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
ต่าง ๆ ผา่นอินเทอร์เน็ตได ้สื�อเหล่านี. เป็นของบริษทัต่าง ๆ ใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซตข์องตน 
  วจิิตรบุญยรักษ ์(2554) ไดก้ล่าววา่ การสื�อสารขอ้มูลของมนุษย ์ไดรั้บการพฒันามาตั.งแต่
สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั โดยเริ�มจากการสื�อสารขอ้มูลอย่างง่ายที�ไม่มีความสลบัซับซ้อนจนถึง                  
ยคุสมยัที�เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งที�สําคญั ในการเป็นตวันาํพาขอ้มูลให้มีการสื�อสารถึงกนั
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สื�อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นรูปแบบการสื�อสารขอ้มูล  
ที�ผูเ้ข้าถึงทุกระดับในปัจจุบัน โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายภายใตก้ารพฒันาตลอดเวลาของ
เทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์ 
 แสงเดือน ผ่องพุฒ (2556)  ไดนิ้ยามว่า สื�อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่วนหนึ� ง
ของเทคโนโลยีที�เรียกวา่ เวบ็ 2.0 (Web 2.0) คือ เครื�องมือต่าง ๆ ที�ทาํงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�อนุญาตให้แต่ละบุคคลเขา้ถึง แลกเปลี�ยน สร้างเนื.อหา และสื�อสาร
กบับุคคลอื�น ๆ และการเขา้ร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ 
 พงษ์พิพฒัน์  สายทอง (2557) การสื�อสารออนไลน์ หมายถึง สื�อดิจิทลัที�เป็นเครื�องมือ             
ในการปฏิบติัการทางสังคม (Social Tool) เพื�อใช้สื�อสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคม (Social 
Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื�อใด ๆ ที�มีการเชื�อมต่อกับอินเทอร์เน็ต              
โดยเน้นให้ผู ้ใช้ทั. งที� เป็นผู ้ส่งสารและผู ้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค ์                 
ในการผลิตเนื.อหาขึ.นเอง (User Generate Content: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ และเสียง 
 ปิยวฒัน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวนั (2558) กล่าววา่ เครือข่างสังคมออนไลน์ หมายถึง 

ช่องทางในการติดต่อสื� อสารแบบสองทาง การแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารการพูดคุยตอบโต้กัน

ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร รวมไปถึงการแบ่งปันสื�อต่าง ๆ ที�สามารถส่งผ่านทางระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได ้ปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัชีวติประจาํวนัของประชาชน

ทุกกลุ่มทุกวยัดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�ถูกพฒันา

ให้รองรับความตอ้งการในแง่การใช้งานอย่างทั�วถึงในทุกพื.นที� ประกอบกบัอตัราการให้บริการ               
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ในระดบัที�ประชาชนทั�วไปที�มีความตอ้งการใชง้านสามารถจ่ายได ้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไดข้ยาย

ฐานผูใ้ช้งานตลอดจนมีความหมายที�กวา้งขึ. น มนุษยส์ามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กันผ่านบนโลก

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนแอพพลิเคชั�นต่าง ๆ เพื�อการพูดคุยสนทนาแลกเปลี�ยนข้อมูล

ข่าวสาร ทั.งที�มีเป้าหมายในเชิงพาณิชยแ์ละลกัษณะไม่แสวงหากาํไร ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ห้บริการยอด

นิ ย ม อ ย่ า ง  Facebook, LINE, Application, Instagram, YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, 

Flickr หรือที�เคยไดรั้บความนิยมในอดีต แต่ปัจจุบนัหลงเหลือจาํนวนผูใ้ช้ไม่มาก อาทิ My Space, 

Hi5, ICQ, Yahoo Chat, Pirch 98 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (2559) ไดใ้ห้ความหมายของสื�อสังคม

ออนไลน์ หมายถึง สื�อข้อมูล สารสนเทศ ภาพ มลัติมีเดีย หรือสื�อดิจิทลั สื� ออิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้

ช่องทางการติดต่อแบบสามารถโตต้อบหรือแบ่งปันสื�อร่วมกนัผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบ

เครือข่ายโทรศพัท์มือถือ ทั.งนี.  บุคคลทั�วไปสามารถสื�อสาร นาํเสนอ แบ่งปันและเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารออกสู่สาธารณะ โดยใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โนต้บุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทาํให้

เกิดเครือข่ายสังคมขึ.นจากการติดต่อกนัของบุคคลทั�วโลก  

 จากความหมายที�ได้กล่าวมาในข้างต้น ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า สื� อสังคมออนไลน์ หมายถึง                  

สื�อดิจิทลัที�เป็นช่องทางในการติดต่อสื�อสารแบบสองทาง การแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารการพูดคุย

ตอบโต้กันระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร สามารถผลิตเนื.อหาเพื�อแบ่งปันสื� อต่าง ๆ เช่น ข้อความ 

รูปภาพ วดีีโอสั.น ๆ  ที�สามารถส่งผา่นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยใชส้มาร์ทโฟน โน๊ตบุ๊ค 

หรือแทบ็แลต อยา่งเช่น เฟซบุก๊ เวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชั�นบนมือถือ 

 คุณสมบัติของสื�อสังคมออนไลน์ 
 สื� อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (YouTube) ไลน์ (Line) ติกต๊อก (TikTok) 
จดัเป็นสื� อใหม่ (New Media) ที�ได้รับความนิยมและมีการพัฒนาขึ. นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                    
มีคุณสมบติัดงันี.  
 1. เป็นสื�อที�ต่างจากสื�อเดิมที�เป็นการสื�อสารทางเดียว (One-way Communication) หรือ
แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One-to-many) เป็นการสื�อสารสองทาง (Two-way Communication) 
หรือการสนทนาที�มีผูเ้ขา้ร่วมไดห้ลาย ๆ คน (Many-to-many) 
 2. สะดวกต่อการพกพา (Compactable), รวดเร็ว (Speed of Communication), ไร้พรมแดน 
(Absence of Boundaries) และเป็นดิจิทลั (Digitalization) 
 3. เป็นสื� อที� เปลี�ยนผูค้นจากผูบ้ริโภคเนื. อหาเป็นผูผ้ลิตเนื. อหา เปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถเป็นผูผ้ลิตและผูส่้งสาร ส่งไปไดท้ั.งในและต่างประเทศอยา่งไรพรมแดน 
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 4. เป็นสื� อที�แพร่กระจายด้วยการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม สื� อสังคมออนไลน์ช่วยให ้                 
การแพร่กระจายข่าวสารเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไปจนถึงประเด็นที�เป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ (Talk of the 
Town) ทาํไดง่้ายขึ.นโดยเกิดการแบ่งปันเนื.อหา (Content Sharing) 
 องค์ประกอบของสื�อสังคมออนไลน์ 
 องคป์ระกอบของสื�อสังคมออนไลน์ ประกอบไปดว้ยพื.นฐาน 5 ชนิด ดงันี.  
 1. ขอ้ความ เป็นส่วนที�เกี�ยวกบัเนื.อหาของมลัติมีเดีย ใชแ้สดงรายละเอียดหรือเนื.อหาของ
เรื�องที�จะนาํเสนอ ถือเป็นองคป์ระกอบที�สําคญัของมลัติมีเดีย ระบบมลัติมีเดียที�นาํเสนอผา่นจอภาพ
ของคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตวัอกัษรให้เลือกมากมายตามความตอ้งการแลว้ยงั
สามารถกาํหนดลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ (โตต้อบ) ในระหวา่งการนาํเสนอไดอี้กดว้ย ซึ� งปัจจุบนั
มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
  1.1 ข้อความที�ได้จากการพิมพ์ เป็นข้อความปกติที�พบได้ทั�วไป ได้จากการพิมพ ์               
ดว้ยโปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น Notepad, Text Editor, Microsoft Word โดย
ตวัอกัษรแต่ละตวัเก็บในรหสั เช่น  ASCII 
  1.2 ขอ้ความจากการแสกน เป็นขอ้ความในลกัษณะภาพ หรือ Image ได้จากการนํา
เอกสารที�พิมพ์ไวแ้ลว้ (เอกสารตน้ฉบบั) มาทาํการแสกน ดว้ยเครื�องแสกนเนอร์ (Scanner) ซึ� งจะ
ไดผ้ลออกมากเป็นภาพ 1 ภาพ ปัจจุบนัสามารถแปลงขอ้ความภาพเป็นขอ้ความปกติได ้โดยอาศยั
โปรแกรม OCR ขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขอ้ความที�พฒันาให้อยูใ่นรูปของสื�อที�ใชป้ระมวลผลได ้
  1.3 ขอ้ความไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เป็นรูปแบบขอ้ความที�ไดรั้บความนิยมสูงมาก    

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะหารเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เนื�องจากสามารถใช้เทคนิค              

การลิงก ์หรือเชื�อมขอ้ความไปยงัขอ้ความจุดอื�น ๆ ได ้
 2. เสียง ถูกจดัเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทลัซึ� งสามารถเล่นกลบัไปกลบัมาได ้โดยใช้

โปรแกรมที�ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการทาํงานดา้นเสียง หากในงานมลัติมีเดียมีการใชเ้สียง                  

ที�เร้าใจและสอดคล้องกบัเนื.อหาในการนาํเสนอจะช่วยให้ระบบมลัติมีเดียนั.นเกิดความสมบูรณ์                 
แบบมากยิ�งขึ.นนอกจากนี. ยงัช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื�องราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทั.งนี. เนื�องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้มากกว่าขอ้ความหรือภาพนิ�ง ดงันั.นเสียงจึงเป็นองค์ประกอบ              
ที�จาํเป็นสาํหรับมลัติมีเดีย ซึ� งสามารถนาํเขา้เสียงผา่นทางไมโครโฟน แผน่ซีดี ดีวดีี เทป และวทิย ุ

 3. ภาพนิ�ง เป็นภาพที�ไม่มีการเคลื�อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น 

ภาพนิ�งนบัวา่มีบทบาทต่อระบบงานมลัติมีเดียมากกวาขอ้ความหรือตวัอกัษร เนื�องจากภาพจะใหผ้ล
ในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นไดดี้กว่า นอกจากนี. ยงัสามารถถ่ายทอดความหมายได้

ลึกซึ. งมากกวา่ขอ้ความหรือตวัอกัษร ซึ� งขอ้ความหรือตวัอกัษรจะมีขอ้จาํกดัทางดา้นความแตกต่าง
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ของแต่ละภาษา แต่ภาพนั.นสามารถสื�อความหมายไดก้บัทุกชนชาติ ภาพนิ�งมกัจะแสดงอยู่บนสื�อ

ชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพห์รือวารสารวชิาการ เป็นตน้ 
 4. ภาพเคลื�อนไหว ภาพกราฟิกที�มีการเคลื�อนไหวเพื�อแสดงขั.นตอนหรือปรากฏการณ์

ต่าง ๆ ที� เกิดขึ. นอย่างต่อเนื� อง เพื�อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู ้ชม การผลิต
ภาพเคลื�อนไหวจะตอ้งใช้โปรแกรมที�มีคุณภาพเฉพาะทางซึ� งอาจมีปัญหาเกิดขึ.นอยู่บา้งเกี�ยวกบั

ขนาดของไฟลที์�ใชพ้ื.นที�ในการจดัเก็บมากกวา่ภาพนิ�งหลายเท่า 

 5. วิดีโอ เป็นองค์ประกอบของมลัติมีเดียที�มีความสําคญัเป็นอย่างมาก เนื�องจากวิดีโอ                   
ในระบบดิจิทลั สามารถนาํเสนอขอ้ความหรือรูปภาพ (ภาพนิ�งหรือภาพเคลื�อนไหว) ประกอบกบั

เสียงไดอ้ย่างสมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื�น ๆ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาหลกัของการใช้วิดีโอ    

ในระบบมลัติมีเดียก็คือ การสิ.นเปลืองทรัพยากรของพื.นที�บนหน่วยความจาํเป็นอยา่งมาก เนื�องจาก
การนําเสนอวิดีโอด้วยเวลาที�เกิดขึ. นจริง (Real-time) จะต้องประกอบด้วยจาํนวนภาพไม่ตํ�ากว่า           

30 ภาพต่อวินาที (Frame/Second) ถ้าหากการประมวลภาพดงักล่าวไม่ได้ผ่านระบบบีบอดัขนาด
ของสัญญาณมาก่อนการนําเสนอภาพเพียง 1 นาที อาจต้องใช้หน่วยความจาํมากกว่า 100 MB                

ซึ� งจะทาํใหไ้ฟลมี์ขนาดใหญ่เกินขนาดและประสิทธิภาพในการทาํงานลดลงนั�นเอง 

 ประโยชน์ของสื�อสังคมออนไลน์ 
 1. สื�อสังคมออนไลน์มีลกัษณะเป็นการสื�อสารสองทาง หรือการสนทนาที�มีผูเ้ขา้ร่วม                      
ไดที้ละหลาย สามารถโตต้อบกนัไดท้นัที ช่วยลดการผกูขาดการแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว
ของสื�อกระแสหลกัอยา่งหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ และวทิยุ ถือเป็นปรากฏการณ์เชิงบวกที�เปิดโอกาส
ใหพ้ลเมืองเขา้มามีส่วนร่วมต่อประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ในสังคม 
 2. เป็นช่องทางที�ประหยดั สะดวก และรวดเร็วในการแลกเปลี�ยนขอ้มูลความรู้ในสิ�งที�
สนใจร่วมกันได้อย่างกวา้งขวาง สามารถสร้างและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ เพื�อพฒันาเนื.อหาที�มี
ประโยชน์จนเกิดเป็นคลงัขอ้มูลความรู้ขนาดยอ่ม เช่น Wikipedia และเวบ็บอร์ดต่าง ๆ  
 3. เป็นช่องทางในการระดมทุน ความคิดเห็น หรือทกัษะความรู้ ความเชี�ยวชาญดา้นต่าง ๆ 
เพื�อการพฒันาสังคมดา้นใดดา้นหนึ�ง 
 4. เป็นสื�อในการนาํเสนอผลงานของตนเอง เช่น ภาพถ่าย บทความ วดีิโอต่าง ๆ ทั.งที�เป็น
สารประโยชน์และความบนัเทิง ช่วยสร้างผลงานและรายไดแ้ก่ตนเองและครอบครัว 
 5. เป็นสื�อในการประชาสัมพนัธ์ทั.งแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน เช่น แจง้จุดเกิดอุบติัเหตุ 
แจง้เตือนภยัธรรมชาติ ขอรับบริจาคโลหิต ตาํแหน่งวา่งงาน เป็นตน้ 
 6. เป็นสื�อในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือบริการลูกคา้สําหรับบริษทัและองคก์รต่าง ๆ 
เพื�อช่วยสร้างความน่าเชื�อถือใหแ้ก่ลูกคา้ 
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 7. สื�อสังคมออนไลน์ที�สามารถเขา้ถึงไดผ้า่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที�สะดวกต่อการพกพา              
ช่วยคลายเครียดและสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีจากการสนทนากบัเพื�อ และการเปิดรับความบนัเทิงต่าง ๆ ได ้
 ประเภทสื�อออนไลน์ 
 สื� อสังคมออนไลน์ที�ใช้งานในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวตัถุประสงค ์                
ของการใช้งาน ซึ� งจากขอ้สรุปในด้านคุณสมบติัของสื�อออนไลน์ องค์ประกอบของสื�อออนไลน์ 
และประโยชน์ของสื�อออนไลน์ จากผลการสํารวจของสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ไดร้ะบุถึงสื�อออนไลน์ที�นิยมใชที้�สุด ดงันี.  
 

 
 
ภาพประกอบ 3  รายงานผลสาํรวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 
ที�มา : สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ออนไลน์. 2563  
 
 จากการสํารวจ พบวา่ สื�อออนไลน์ที�เป็นที�นิยมมากที�สุด คือ เฟซบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 98.2 
รองลงมาคือ ยูทูป คิดเป็นร้อยละ 97.5 ไลน์ คิดเป็นร้อยละ 96.0 อินสตาแกรม คิดเป็นร้อยละ 80.4               
ทวิตเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 71.9 TikTok คิดเป็นร้อยละ 35.8 พนัทิป คิดเป็นร้อยละ 3.6 WhatsApp   
คิดเป็นร้อยละ 6.7 และ Tinder คิดเป็นร้อยละ 6.0 
  เฟซบุ๊กยงัคงเป็นสื� อออนไลน์ยอดนิยมของคนไทย โดยในปี 2562 มีผู ้ใช้เฟซบุ๊ก             
ในประเทศไทยประมาน 48 ลา้นบญัชี และคาดวา่จะมีบญัชีผูใ้ชง้านเพิ�มขึ.น 52 ลา้นบญัชีในปี 2563 นี.  
ส่วนสื�อออนไลน์ที�มาแรงอย่าง TikTok ก็ได้รับความนิยมเป็นวงกวา้ง โดน TikTok เป็นสื�อออนไลน์               
ที�เนน้การคิดสร้างสรรคค์ลิป  
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 1. กลุ่มเฟซบู๊ก 
  กลุ่มเฟซบู๊ก คือ เว็บไซต์ที�ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
เรียกได้ว่าเป็น Social Network ถูกก่อตั. งโดย Mark Zuckerberg นักศึกษาวิทยาลัย Harvard และ
เพื�อนร่วมชั.นอีก 2 คน สร้างเฟซบุ๊กเวอร์ชั�นแรกเพื�อเป็นเหมือนการลงทะเบียนรายชื�อนักศึกษา             
ในมหาลยั เฟซบุ๊กทาํงานเหมือนเวบ็ไซต์สังคมออนไลน์อื�น ๆ เนื�องจากขอ้จาํกดัเฉพาะสมาชิกที�มี
อีเมลล์ .edu เท่านั.น โดยมาร์กอธิบายว่า “คนเรามีเพื�อน มีคนคุน้เคยและมีเครือข่ายธุรกิจอยู่แล้ว 
ดงันั.นแทนที�จะตอ้งมาสร้างเครือข่ายใหม่ เราจึงทาํแค่ให้เขามาเจอกนั” เฟซบุ๊กยงัจาํกดัการเขา้ถึง
ขอ้มูลไดเ้ฉพาะสมาชิกในมหาวทิยาลยัเดียวเท่านั.น ในเดือนแรกของการเปิดตวัเฟซบุก๊เกือบ 3 ใน 4 
เป็นนักศึกษา Havard หลงัจากนั.นไม่นาน เฟซบุ๊กแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว ซึ� งจากการรายงานผล
สมาชิกเฟซบุ๊กในปี 2554 พบวา่ มีผูใ้ชง้านกวา่ร้อยละ 50 ไม่ใช่กลุ่มวยัรุ่น แต่เป็นกลุ่มคนวยัทาํงาน
อายุตั.งแต่ 30 ปีขึ.นไป และมีผูใ้ชง้านกวา่ 15 ลา้นคนที�อพัเดทสถานะมากกวา่วนัละ 1 ครั. ง จากสถิติ
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทหรือเป็นส่วนหนึ� งของคนในสังคม               
ทุกเพศ ทุกวยั และในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงเครือข่ายสังคมผ่านโทรศพัท์มือถือได ้ยิ�งทาํให้สถิติ
ผูใ้ชง้านเพิ�มขึ.นอยา่งรวดเร็ว 
  ภิรมย ์พาบุ และมงคล ดีอุดม (2556) กล่าวว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื�อออนไลน์ 
(Social Media) ที�กลายเป็นกระแสที�มาแรงและกาํลงัเป็นที�นิยมกนัมากในสังคมออนไลน์ทุกหนแห่ง  
ในโลกไซเบอร์ ดว้ยเทคโนโลยีการสื�อสารอย่างเครือข่ายสังคมแบบเฟซบุ๊ก (Facebook) นั.นมีขอ้ดี 
คือ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ทาํให้การสื�อสารง่ายขึ.น โดยไม่ใช่แค่การรู้จกักนัในกลุ่มเล็ก ๆ 
เท่านั.น แต่ยงัทาํให้เกิดการสื�อสารครอบคลุมทั�วโลก ซึ� งหากมองในแง่ของความเป็นสื�อใหม่นั.น               
เฟซบุ๊ก (Facebook) เปรียบเสมือนการย่อโลกทั.งใบให้เล็กลง การสื�อสารมีความทนัใหม่ รวดเร็ว 
และกา้วลํ.าทางเทคโนโลยมีากขึ.น 
  สุพาพร เทพยสุวรรณ (2553) กล่าวว่า ในปัจจุบนั Facebook หรือ Twitter เป็นสิ� งที�
นิยมกนัมากในหมู่วยัรุ่นและบุคคลที�ตอ้งการสื�อสารสัมพนัธ์กนั แมว้่า Facebook  จะถูกสร้างขึ.น
เพื�อให้สามารถติดต่อสัมพันธ์กันในทางบวก แต่จาการศึกษาพบว่าในทางกลับกัน Facebook                
ก็สามารถเป็นสื�อที�ก่อให้เกิดอนัตรายได้ในเวลาเดียวกนั Facebook เป็นซอฟต์แวร์ในการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต โดยผู ้ใช้สามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที�ต้องการ หรือใส่                  
ความสนใจที�ชอบ จากนั. นระบบจะค้นหาผู ้ที� มีความสนใจในลักษณะเดียวกัน เข้าร่วมกลุ่ม 
(Facebook Group) ทาํกิจกรรมร่วมกนั และผูใ้ชส้ามารถเพิ�มหรือลบในการเชื�อมต่อไปยงัผูใ้ชอื้�นได ้
  กลุ่มเฟซบุ๊ก (Group) เป็นบริการหนึ� งของเฟซบุ๊ก ที�อนุญาตให้สมาชิกสร้างกลุ่ม
สําหรับบุคคล ที� มีความชื�อนชอบ หรือความสนใจในเรื� องเดียวกัน มาแลกเปลี�ยนข้อมูลหรือ                 
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ความคิดเห็น ซึ� งกนัและกนั ส่วนใหญ่จะมีจาํนวนสมาชิกไม่มากนัก ค่อนขา้งอยู่ในวงจาํกดั เช่น 
กลุ่มโรงเรียน มหาวิทยาลยั ผูป่้วย ผูที้�ตอ้งการเป็นสมาชิกของกลุ่มจะตอ้งถูกเชิญจากผูส้ร้างหรือ
ผูดู้แลกลุ่ม และตอ้งการได้รับ “การยอมรับเขา้กลุ่ม” ก่อนถึงเขา้ร่วมกิจกรรมหรือได้รับข่าวสาร 
ของกลุ่มนั.น ๆ ได ้
  กลุ่มเฟซบุก๊สามารถกาํหนดประเภทการเขา้ถึงไดท้ั.งหมด 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

  1. กลุ่มลับ (Secret) กลุ่มประเภทนี. มีเพียงสมาชิกภายในที� เป็นผูดู้แลกลุ่มเท่านั. น                 

ที�สามารถเพิ�มสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มได้ โดยกลุ่มประเภทนี. จะไม่ถูกนํามาแสดงเมื�อสมาชิก                 

ที�ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มทาํการคน้หากลุ่มผ่านทางรับค้นหาของเฟซบุ๊ก และมีเพียงสมาชิก              

ในกลุ่มเท่านั.นที�เห็นขอ้ความการสนทนาภายในกลุ่ม 

  2. กลุ่มปิด (Closed)  กลุ่มประเภทนี. จะอนุญาตให้ผู ้ที�ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม

สามารถร้องขอเพื�อเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มได้ ซึ� งจะต้องให้ผูดู้แลกลุ่มเป็นผูเ้พิ�มให้เป็นสมาชิก

เท่านั.น โดยกลุ่มประเภทนี.จะถูกนาํเอามาแสดงเมื�อสมาชิกที�ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มทาํการคน้หา

ผา่นระบบการคน้หาของเฟซบุก๊ และมีเพียงสมาชิกในกลุ่มเท่านั.นที�เห็นการสนทนาภายในกลุ่ม 

  3. กลุ่มเปิด (Open) กลุ่มประเภทนี. อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ทัน               

และสามารถคน้หากลุ่มประเภทนี.ไดผ้า่นระบบคน้หาของเฟซบุก๊ 

  กลุ่มเฟซบุ๊กจึงเปรียบเสมือนชุมชนที�ทาํให้เรารู้จกัผูค้นใหม่ ๆ สังคมใหม่ ๆ หัวหนา้กลุ่ม

ก็คือคนที�จดัตั.งกลุ่มนั.นขึ.นมา ทาํหนา้ที�แชร์ข่าวสาร และตอบคาํถามหรือเปิดโอกาสให้คนในกลุ่ม

ไดช่้วยเหลือซึ� งกนัและกนั โดยสมาชิกในกลุ่มนั.น ถือไดว้า่เป็น Leads หรือกลุ่มเป้าหมายหลกัได ้

สิ�งที�ตอ้งทาํคือหมั�นตอบคาํถามและแนะนาํช่วยเหลือคนในกลุ่มอยา่งสมํ�าเสมอ  

  ขอ้ดีที�เป็นประโยชน์ของกลุ่มเฟซบุก๊ 

  1. กลุ่มเฟซบุ๊กเป็นการสร้างเครือข่ายที�กวา้งขวางและสามารถจุดประกายด้าน

การศึกษาสุขภาพไดอ้ยา่งดี หากใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ ตวัอยา่งดา้นการศึกษาสุขภาพ เช่น Health Me Fit 

สุขภาพดีฉันทาํได้ สมาคมคนกินคีโตเจนิคเพื�อสุขภาพ อาหารสําหรับผูป่้วยโรคมะเร็ง กลุ่มงาน

โภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ใช้กลุ่มเฟซบุ๊กในการสร้างเครือข่ายของกลุ่ม ใช้เป็น

เครื�องมือในการสื�อสาร ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ ขึ.นมา ดงัแสดงในภาพ 2.3 ถึง 2.6 ซึ� งเป็น

เครื�องมือที�เป็นประโยชน์ที�ดี ต่อธุรกิจ ใชติ้ดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ สมาชิกในกลุ่ม หรือบุคคลทั�วไป

ไดเ้ป็นอยา่งดี รวดเร็ว และสามารถใชสื้�อต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นขอ้ความ รูปภาพ วดีิโอ ฯลฯ 

  2. ทาํใหไ้ม่ตกข่าวคือทราบความคืบหนา้เหตุการณ์ของบุคคลต่าง ๆ และผูที้�ใกลชิ้ด 
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  3. ผูใ้ช้สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมแฟนคลบั กลุ่ม หรือผูที้�มีเป้าหมายเหมือนกนั 
ความชอบเดียวกนั และทาํงานให้สําเร็จลุล่วงไปได ้เช่นเดียวกบักลุ่มเฟซบุ๊ก สมาคมคนกินคีเตนิค            
เพื�อสุขภาพ เนื�องจากมีความชอบและเป้าหมายเดียวกนั 
  4. สามารถสร้างมิตรแทห้รือเพื�อนที�รู้ใจที�แทจ้ริงได ้
  5. เฟซบุ๊กเป็นซอฟแวร์ที� เอื.อต่อผู ้ที� มีปัญหาในการปรับตัวทางสังคมขาดเพื�อน                  
อยูโ่ดดเดี�ยวหรือผูที้�ไม่สามารถออกจากบา้นไดใ้ห้มีเครือข่ายทางสังคมและเติมเต็มชีวิตทางสังคมได ้
อยา่งดีไม่เหงาและปรับตวัขึ.นไดง่้าย 
  6. สร้างเครือข่ายที� ดีสร้างความเห็นอกเห็นใจและให้กําลังใจที� ดีแก่ผู ้อื�นได้ เช่น                 
กลุ่มคน ช่วยเหลือสุนขัและแมว โดยใชก้ลุ่มเฟซบุ๊กเป็นช่องทางช่วยเหลือบุคคล สุนขัและแมวต่าง ๆ 
ที�เกิดความเดือดร้อน สามารถติดต่อผา่นช่องทางเฟซบุก๊เพื�อใหก้าํลงัใจ หรือใหก้ารช่วยเหลือได ้
 

 
 
ภาพประกอบ 4  กลุ่มเฟซบุก๊ Health Me Fit สุขภาพดีฉนัทาํได ้
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ภาพประกอบ 5  กลุ่มเฟซบุก๊สมาคมคนกินคีโตเจนิคเพื�อสุขภาพ 
 

 
 
ภาพประกอบ 6  กลุ่มเฟซบุก๊อาหารสาํหรับผูป่้วยมะเร็ง กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
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ภาพประกอบ 7  กลุ่มคน ช่วยเหลือสุนขัและแมว 
 
  ขอ้เสียที�เป็นประโยชน์ของกลุ่มเฟซบุก๊ 
  1. เฟซบุ๊ก เป็นการขยายเครือข่ายทางสังคมในโลกอินเตอร์เน็ต ดงันั.นการเพิ�มเพื�อน

เครือข่ายที�ไม่ รู้จกัดีพอจะทาํให้เกิดการลักลอบขโมยข้อมูลหรือการแฝงตัวของขบวนการได ้

หลอกลวงต่าง ๆ 

  2. เพื�อนทุกคนในเครือข่ายสามารถเขียนข้อความต่าง ๆ ลง เฟซบุ๊กของคนอื�น ได ้                

แต่หากเป็นขอ้ความที�เป็นความลบัการใส่ร้ายกนัหรือแฝงไวด้ว้ยการย ั�วยตุ่าง ๆ จะทาํใหผู้อ่้านที�ไม่มี 

วฒิุภาวะพอหลงเชื�อเกิดความขดัแยง้ และปัญหาตามมาไดใ้นภายหลงั 

  3. เฟซบุ๊ก อาจเป็นช่องทางในการสร้างสังคมแห่งการนินทาหรือการยุง่เรื�อง ส่วนตวั

ของผูอื้�นโดยใช่เหตุโดยเฉพาะสังคมที�ชอบสอดรู้สอดเห็น 

  4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั. งหมดให้กับบุคคลภายนอกที� ไม่ รู้จักดีพอ เช่น                    

การลงรูปภาพของครอบครัวหรือลูกอาจนํามาเรื� องปัญหาการปลอมตวัหรือการหลอกลวงอื�น ๆ                  

ที�คาดไม่ถึงได ้

  5. ในการสร้างความผูกพนัและการปรับตวัทางสังคมเป็นการพบปะกนัในโลกของ 

ความจริงมากกวา่ในโลกอินเทอร์เน็ต  

  6. เฟซบุ๊กอาจเป็นแรงขบัให้มีการพบปะทางสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงที�น้อยลงได้

เนื�องจากทราบความเคลื�อนไหวของผูที้�อยูใ่นเครือข่ายอยา่งตลอดเวลา 
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 2. แอพพลเิคชั�นบนมือ TikTok 
  ปัจจุบนัแอพพลิเคชั�น TikTok เป็นสื�อออนไลน์ที�มีสถิติผูใ้ช้จาํนวนมากถึง 800 ล้าน
ผูใ้ช้ และยอดดาวน์โหลดอยู่เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของสื�อออนไลน์ และมีผูใ้ช้รายวนัทั�วโลกประมาณ 
500 ลา้นผูใ้ช ้และไดรั้บการยอมรับอยา่งมากในประเทศแถบเอเชีย เช่น กมัพูชา ญี�ปุ่น อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย (Mochsin. 2020) ประกอบกับสถิติจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2020 
แอพพลิเคชั�น TikTok แพร่หลายไปมากกว่า 150 ประเทศ มีผูเ้ขา้ใช้งานมากกว่าพนัล้านผูใ้ช้งาน 
และถูกดาวน์โหลดมากกวา่ 175 ลา้นครั. ง 
  

  
 
ภาพประกอบ 8  แสดงสถิติดาวน์โหลดแอพพลิเคชั�นของทั�วโลก (2020) 
ที�มา : Top Apps Worldwide May 2020 by Downloods. Online. 2020 
 
  ผูก่้อตั.ง Bytedance ชื�อ จางอีหมิง นักวิศวกรซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั�น Douyin จะให้
ผูใ้ช้สร้างสรรค์วิดีโอสั. น ๆ โดยกาํหนดให้ไม่เกิน 1 นาที จุดสําคญัที�น่าสนใจคือผูใ้ช้สามารถใส่เพลง                 
เอฟเฟกตต่์าง ๆ เพื�อสร้างสรรคผ์ลงานของตนเองโดยไม่ตอ้งมีความรู้เรื�องการตดัต่อวดีิโอ จึงทาํให ้               
ผูเ้ขา้ถึงวิธีการใช้แอพพลิเคชั�นได้ง่ายและรวดเร็ว เมื�อผูใ้ช้เขา้ร่วมการ Challenge ใดที�กาํลงัได้รับ                    
ความนิยมผูใ้ชน้ั.น ๆ อาจไดรั้บความสนใจและเป็นคนดงัในสังคมออนไลน์ในทนัที ผูใ้ชย้งัสามารถ
บนัทึกวดีิโอที�สร้างสรรคขึ์.นในแอพพลิเคชั�น Douyin ไปเผยแพร่ลงในสื�อสังคมออนไลน์อื�น ๆ ได้
อีกดว้ย ในปีต่อมาแอพพลิเคชั�น Douyin ไดรั้บความนิยมและมีผูใ้ชม้ากกวา่ร้อยลา้นคน จางอีหมิง 
และ Bytedance จึงไดล้งทุนเซิฟเวอร์และเพิ�มเอฟเฟกต ์เช่น ฟิลเตอร์ เอฟเฟกต ์เพื�อให้แอพพลิเคชั�น
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ไดรั้บความสนุกสนาน และสร้างลูกเล่นในการสร้างสรรคว์ดีิโอของตนเองมากยิ�งขึ.น ต่อมาในปีนั.น
แอพพลิเคชั�น Douyin ถูกนาํไปขยายธุรกิจในต่างประเทศให้ชาวต่างชาติสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได ้
จึงไดมี้การเปลี�ยนชื�อจาก Douyin ที�เป็นภาษาจีน มาเป็น TikTok  
  คอนเทนต์ที�ได้รับความนิยมมากที� สุดภายในช่วงปี ค.ศ. 2019 ถูกแบ่งออกเป็น                
6 ประเภท ดงันี.  
  1. Talent คือ การแสดงความสามารถ ทกัษะต่าง ๆ 
  2. Comedy คือ การแสดงตลก ใหค้วามสุกสนานเฮฮา 
  3. Food & Drink & Travel คือ การแสดงทาํอาหาร ทาํเครื�องดื�ม รีวิวแหล่งท่องเที�ยว
หรือโรงแรม 
  4. Basic Dance คือ การแสดงเตน้ ตั.งแต่หดัซอ้มไปจนถึงเตน้แบบอาชีพ 
  5. Beauty & Fashion คือ การรีววิแฟชั�น เสื.อผา้ เครื�องสาํอาง และของใชต่้าง ๆ  
  6. Duet คือ การประชนักบัผูอื้�น 
  โดยแต่ละคอนเทนตถู์กแฝงมาในรูปแบบ Challenge จึงทาํใหส้ารถดึงดูดผูใ้ชใ้หเ้ขา้มา
เล่นในแอพพลิเคชั�น TikTok มากยิ�งขึ. น และยงันําไปสู่การเผยแพร่ในวงกวา้งได้อย่างรวดเร็ว                
โดยการใช้แฮทแท็ก (#) แล้วตามด้วยชื�อ  Challenge ใช้เป็นสื� อกลางในการชักชวนและท้าทาย                 
ให้เพื�อนในแอพพลิเคชั�น TikTok มาร่วม Challenge อีกด้วย อย่างเช่น # jlosuperbowlchallenge              
มีไวส้ําหรับแสดงทกัษะการเตน้ โดย Challenge นี.  มาจาก Half Time Show ของ J.Lo ในงาน Super 
Bowl ปี 2020 เป็นเพลง Love Don’t Cost A Thing ที�ถูกนาํมาปรับเปลี�ยนให้เขา้กบัเพลง Mi Gente 
ของ J. Balvin นับว่าเป็น Challenge หนึ� งบน TikTok ที�มีคนนําไปทาํ Challenge เป็นจาํนวนมาก 
และไดผ้ลตอบรับดีมาก  
  ที�มาของ Challenge 
  ปีย ์เชษฐ์โชติศกัดิO  (2563 อ้างถึงใน ปริญญา ชาวสมุน. 2563) ได้ให้ที�มาของคาํว่า 
Challenge ว่าคือ พฤติกรรมเลียนแบบฝูง เกิดจากพฤติกรรมและสัญชาตญาณของมนุษยที์�มกัอยู่
ร่วมกนัเป็นสังคม เปรียบเสมือนสัตวที์�มกัอยูร่่วมกนัเป็นฝงู ประโยชน์ของพฤติกรรมเลียนแบบฝูง 
คือยิ�งมีความเหมือนมากเท่าใดยิ�งทาํให้เห็นความผิดปกติได้มากขึ. นเช่นกัน ก็ยิ�งทําให้โอกาส                  
ในการเอาตวัรอดมากขึ.น 
  พลพตั สาเลยยกานนท ์(2563) ไดใ้ห้ที�มาของคาํวา่ Challenge วา่ เป็นกิจกรรม หรือกลยุทธ์
ทางการตลาดบนสื� อสังคมออนไลน์ที�ก ําลังเป็นที� นิยมในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เกิดขึ. นบน
แอพพลิเคชั�น TikTok และยงัเป็นเพียงแอพพลิเคชั�นเดียวที�สามารถสร้างการรับรู้ (Awareness)              
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และการปฏิสัมพนัธ์ (Engagement) ระหวา่งตรากบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วจนเกิดเป็นกระแส
บนสื�อสังคมออนไลน์ 
  คาํว่า Challenge ที�เกิดขึ.นในแอพพลิเคชั�น TikTok ว่าเป็นจุดเริ�มตน้ของคลิปวิดีโอที�
กาํลงัเป็นกระแส ซึ� งผูใ้ช้งานแอพพลิเคชั�น TikTok สามารถเขา้ถึงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว อีกทั.งผูใ้ช้
ยงัสามารถแชร์ Challenge ในรูปแบบที�สร้างสรรค์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในการ 
Challenge นั.น เป็นการทา้ทายที�ทาํให้ผูใ้ชมี้ส่วนร่วมกบัเนื.อหาไดโ้ดยง่ายและสามารถดึงดูดให้ผูใ้ช้
อื�นให้มารับชมไดเ้ป็นจาํนวนมากผ่านแอพพลิเคชั�น TikTok ในขณะเดียวกนัตราก็สามารถสร้าง  
การรับรู้ของผูบ้ริโภคเช่นกนั (รณิดา อจักลบั. 2562) 
  กิจกรรมแฮชแท็ก Challenge ต่างๆ บน TikTok ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ผูค้น
ส่วนใหญ่มีปฏิสัมพนัธ์ที�จะเขา้ร่วม กบั Challenge และแฮชแท็กที�เกิดขึ.นสื�อออนไลน์ โดยที�ผา่นมา 
Challenge หรือแฮชแท็กยอดนิยมมกัจะเกิดขึ.นบน TikTok เป็นสื�อออนไลน์แรก ๆ และถือเป็นหนึ�ง
ความโดดเด่นที�สร้างเอกลกัษณ์ให้กบัสื�อออนไลน์ TikTok ไดเ้ป็นอย่างดี ที�สําคญัยงัถือเป็นหนึ� ง           
ในกิจกรรมออนไลน์และกลยทุธ์ ทางการตลาดรูปแบบใหม่ที�กาํลงัมาแรงและสร้างกระแสไวรัลได้
มากที�สุดในปัจจุบนั 
 

 
 
ภาพประกอบ 9  ภาพขอ้มูลเกี�ยวกบัการ Challenge ในแอพพลิเคชั�น TikTok 
ที�มา : ส่องชาเลนจย์อดฮิตบน TikTok. ออนไลน์. 2020)  
 
  ในการศึกษาครั. งนี.  ผูว้ิจยัจึงเลือกแอพพลิเคชั�น TikTok เขา้มาทาํการศึกษา เนื�องจากเป็น             
สื�อออนไลน์ ที�มีจุดเด่นคือ การสร้างและแชร์วิดีโอสั.น ๆ ไม่วา่จะเป็นคลิปเตน้สั. น ๆ ลิปซิงค์เพลง  
สร้างคอนเทนตต์ลก เฮฮา หรือการทาํ Challenge ต่าง ๆ เพื�อการโฆษณา และแชร์กบัเพื�อนบนโลก
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ออนไลน์ พร้อมติด #Hahstag ต่าง ๆ เพิ�มความสะดวกในการเขา้ถึง ด้วยจุดเด่นที�ใช้งานง่าย และ
ไดรั้บความนิยมนี.  ผูป่้วยโรคมะเร็งไดใ้ชแ้อพพลิเคชั�นเป็นโอกาสในการทาํ Challenge ดว้ย 
 3. เวบ็ไซต์ 
  เวบ็ไซต ์คือสื�อนาํเสนอขอ้มูลบนเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หนา้เวบ็เพจ
หลายหนา้ ซึ� งเชื�อมโยงกนัผา่นทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ� งตอ้งเปิดดว้ยโปรแกรมเฉพาะทางที�เรียกวา่ Web 
Browser โดยถูกจดัเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เวบ็ และเวบ็ไซต์นั.นถูกสร้างขึ.นดว้ยภาษาทางคอมพิวเตอร์             
ที�เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) และไดมี้การพฒันาและนาํภาษาอื�น ๆ เขา้มาร่วมด้วย 
เพื�อใหมี้ความสามารถมากขึ.น เช่น PHP, SQL, Java ฯลฯ 
  เว็บไซต์ นั. นมีคําศัพท์เฉพาะทางหลายคํา เช่น เว็บเพจ (Web Page) และโฮมเพจ 
(Home Page) เป็นตน้ ปัจจุบนัการออกแบบ เวบ็ไซต์ไม่ใช่เรื�องยากอีกต่อไป เนื�องจากมีเครื�องมือ   
ในการออกแบบเวบ็ไซต์ให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป หรือแมก้ระทั�ง CMS 
(Content Management System) อยา่ง joomla, wordpress, drupal เป็นตน้ 
  โดยเว็บไซต์นั.นมีไวเ้พื�อแสดงข้อมูลที�แตกต่างกนั ขึ. นอยู่กับวตัถุประสงค์ของผูท้าํ
เวบ็ไซต์นั.น ๆ เช่น แสดงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ขอ้มูลบริษทั ขายสินคา้ เป็นตน้ (สมาคมผูดู้แลเวบ็ไทย. 
ออนไลน์. 2563) 
  ประเภทของเวบ็ไซต ์
  สุรศักดิO  นานมนัย (2548) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสาร            
ที�สามารถสื�อสารถึงกนัไดทุ้กมุมโลก ทุกครั. งที�เขา้ไปใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ก็จะเห็นความแตกต่าง 
และความสามารถหลากหลายของเวบ็ที�เกิดขึ.นมาทุกวนั ซึ� งลว้นแลว้แต่สร้างขึ.นมาดว้ยความนิยม
ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต ตลอดจนการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจและภาครัฐทาํให้มีการ
พฒันาองค์กรให้สอดคลอ้งกบัการใช้บริการมากขึ.น จึงทาํให้หลายหน่วยงานพฒันาเวบ็ไซตขึ์.นมา 
เพื�อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู ้ใช้บริการ หรือเรียกได้ว่าออฟฟิศอัตโนมัติ                    
จึงสามารถแบ่งประเภทเวบ็ไซตอ์อกกวา้ง ๆ ไดด้งันี.  
  1. Information Sites คือ เวบ็ไซตที์�ให้บริการเกี�ยวกบัขอ้มูลข่าวสาร เช่น หนงัสือพิมพ ์
โทรทศัน์ นิตยสาร วารสาร หรือหน่วยงานเกี�ยวกับผูใ้ห้บริการขอ้มูลข่าวสารอื�น ๆ ขององค์กร                 
เวบ็จาํพวกนี. มีมากที�สุดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  2. Transactional Sites คือ เว็บประเภทที� สามารถใช้เพื� อการติดต่อธุรกิจการค้า               
การลงทุนของภาคธุรกิจโดยเป็นผูช้กันาํ เป็นนายหนา้ 
  3. Community Sites คือ เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคล สมาคม ชมรม คณะบุคคล                 
ซึ� งมีลักษณะเป็นนิติบุคคลและการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เกี�ยวกับสังคมหรือชุมชน ลัทธิ             
ความเชื�อ ศาสนา กลุ่มเพื�อน 



48 

 

  4. Entertainment Sites คือ เว็บไซต์ที�ให้ความบันเทิง เกมส์ ดนตรี เรื� องตลกขบขัน 
ภาพยนตร์ เครื� องเสียง หรือแนวบันเทิงต่าง ๆ รวมไปถึงกลุ่มชมรมและหน่วยข้อมูลข่าวสาร               
ดา้นความบนัเทิง 
  5. Other Sites ป ระก อบ ด้วยเว็บ ไซ ต์ เกี� ยวกับ ศิ ล ป ะ ก ารแส ดงออก  รส นิ ยม                   
ศาสนสถาน ประติมากรรม หรือเว็บสําหรับการทดลองความสามารถเว็บไซต์ส่วนบุคคล เช่น 
เวบ็ไซตข์องสามญัชนทั�วไป เวบ็ไซตเ์กี�ยวกบัการจดัประชุมสัญญาหรืออนุสัญญาระเบียบแบบแผน
หรือมีวตัถุประสงคเ์กี�ยวกบัทางดา้นเศรษฐศาสตร์ และภาวะทางเศรษฐกิจ 
  นอกจากที�กล่าวมาแล้วขา้งต้น ยงัมีกลุ่มเว็บไซต์ที� เกี�ยวข้องกับองค์กร การจดัการ                
การบริหาร ที�มีประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการโดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภท ดงันี.  
  1. Commercial เว็บไซต์เกี�ยวกับธุรกิจการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต ์
อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ใหข้อ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัธุรกิจ การลงทุน โดยส่วนมากจะอยูใ่นรูปแบบ
ขององค์กรหรือหน่วยงาน เว็บจําพวกนี. จะเป็นเว็บที� มีให้บริการมากที� สุดบนอินเทอร์เน็ต                  
เพราะสังคมปัจจุบนัอาศยัเวบ็เป็นเครื�องมือในการบริหารธุรกิจ ขายสินคา้แบบออนไลน์ 
  2. Government เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ กระทรวง 
ทบวง กรม กอง สํานักงานต่าง ๆ เกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์หรือสถาบันเกี�ยวกับกฎหมายกับ                 
การปกครองทอ้งถิ�น โรงพยาบาลของรัฐ เป็นตน้ 
  3. Educational เว็บไซต์เกี�ยวกบัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถาบนัการศึกษาหน่วยงาน            
ที�เกี�ยวกบัการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อสถาบนักวดวิชา สถาบนัฝึกอบรมโดยมีบทเรียนแบบอีเลิร์นนิ�ง
เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต มีแบบทดสอบ มีบทเรียนที� ผู ้เรียนสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต                      
มีการโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนได ้
  4. Charitable เวบ็ไซตเ์กี�ยวกบักิจกรรมผูใ้จบุญ เช่น มูลนิธิ ชมรม สมาคม กลุ่มบุคคล
ที�ทาํประโยชน์เพื�อส่วนรวม เช่น เวบ็ไซต ์bannok.com 
  5. Personal เวบ็ไซตส่์วนบุคคลที�จดัทาํขึ.นเพื�อแนะนาํตวัเอง แนะนาํสถานที�ท่องเที�ยว                 
ที� น่าสนใจ โดยจัดทําขึ. นเพื�อหวงัผลกําไรและไม่หวงัผลกําไร หรือเว็บไซต์ที� เกี� ยวข้องกับ                
การแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เช่น การประดิษฐ์คิดคน้ หรือการแนะนําความรู้เพื�อ
เผยแพร่ใหค้นรู้จกั เป็นตน้ 
  การออกแบบเวบ็ไซต ์
  การออกแบบเวบ็ไซตส์ามารถแบ่งได ้3 รูปแบบ คือ 
  1. แบบเนื.อหา 
   ซึ� งเป็นเวบ็ไซตส์มยัก่อนที�สร้างดว้ยภาษา HTML ซึ� งประกอบดว้ยโครงสร้างตาราง
เป็นหลกั ลกัษณะงานที�ออกมาจะเป็นในลกัษณะการนาํกราฟิกชิ.นเล็ก ๆ มาวางเรียงผสานกนัเป็น
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หนา้ตาของเวบ็ไซต ์ซึ� งเวบ็ไซต์แบบนี. ส่วนใหญ่แลว้มกัจะมีเนื.อหามากกวา่รูป ซึ� งขอ้ดีคือจะทาํให้
สามารถดาวน์โหลดไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
  2. แบบรูปภาพ 
   เป็นเวบ็ไซตแ์บบที�เป็นกราฟิกขนาดใหญ่เต็มหนึ�งหน้า ซึ� งถูกตดัแบ่งเป็นรูปเล็ก ๆ 
แล้วนํามาวางเรียงกนัเพื�อความรวดเร็วในการดาวน์โหลดและการแสดงผล ซึ� งส่วนใหญ่ในการ
ออกแบบรูปแบบนี. จะให้ความสวยงามหลากหลายคลา้ยกบัการออกแบบสิ�งพิมพ์ เหมาะกบัหน้า
ออกแบบที�มีเนื.อหาน้อย ตอ้งการความสวยงามเป็นหลกั เหมาะแก่การออกแบบหนา้โฮมเพจ หรือ
หนา้ปก แต่ตอ้งระวงัอยา่ให้ภาพมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปเพราะจะทาํให้เสียเวลาในการดาวน์โหลด
ภาพนานมากจนทาํใหผู้ที้�เขา้ชมโฮมเพจเปิดไปชมหนา้โฮมเพจอื�นแทน 
  3. แบบผสม 
   เป็นการผสมผสานกนัระหว่างแบบเนื.อหากบัแบบรูป ซึ� งอาจจะเป็นอีกทางเลือก
หนึ� งของนักออกแบบ เพราะไดน้าํเสนอทั.งสองอยา่งอยู่ดว้ยกนั คือ ภาพตวัอกัษร มีรูปร่างหน้าตา
เหมือนสื�อสิ�งพิมพที์�สามารถเปิดเขา้ไปอ่านไดอ้ยา่งง่าย 
  เนื.อหาบนเวบ็ไซต ์
  เนื.อหาบนเวบ็ไซตแ์หล่งการเรียนรู้จะประกอบไปดว้ย 
  1. ส่วนหัวของเว็บไซต์ เป็นภาพกราฟิกเคลื�อนไหว อยู่ในตําแหน่งด้านบนของ
เวบ็ไซต ์
  2. ส่วนรายการ เป็นรายการที�แสดงขอ้มูลต่าง ๆ อยูใ่นตาํแหน่งดา้นซ้ายของเวบ็ไซต ์
โดยมีรายการดงันี.  1) รายการเกี�ยวกบัเมนูต่าง ๆ 2) รายการที�เป็นลิงค์ความรู้ 3) รายการที�เป็นข่าว
ประชาสัมพนัธ์ 4) รายการที�เป็นวิดีทศัน์ 5) รายการที�เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 6) รายการสําหรับ
ดาวน์โหลดเอกสาร 
  3. ส่วนแสดงข้อมูลของแต่ละรายการ เป็นพื.นที�สําหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ อยู่ใน
ตาํแหน่งตรงกลางของเวบ็ไซต ์เช่น ขอ้ความบรรยายต่าง ๆ ภาพต่าง ๆ วดีิทศัน์ต่าง ๆ หรือข่าวประกาศ 
  4. ส่วนเชื�อโยง เป็นส่วนที�แสดงภาพแบนเนอร์ขนาดเล็ก สําหรับเชื�อมโยงไปยงั
เว็บไซต์ต่าง ๆ ที� เห็นว่ามีความสําคญัและเป็นประโยชน์โดยจะกาํหนดให้อยู่ในตาํแหน่งพื.นที�
ดา้นขวาของเวบ็ไซต ์
  คุณภาพของเวบ็ไซต์ คือ คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของเว็บไซต์ที�สร้างขึ.น โดยผ่าน      
การประเมินจากผูช้าญดา้นเนื.อหาและผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคนิคการออกแบบเวบ็ไซต ์คุณลกัษณะของ
เวบ็ไซตด์า้นเนื.อหา คือ สารสนเทศภายในเวบ็ไซตซึ์� งประกอบดว้ย ประวติั วตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร โครงการวจิยัต่าง ๆ  
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 พฤติกรรมการใช้สื�อออนไลน์ Gen Z 
 Gen Z  คือ คนที� เกิดตั. งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป (ผู ้ที� มีอายุต ํ� ากว่า 20 ปี) และเป็น             
เจเนอเรชนัที�เกิดมาก็ถูกแวดลอ้มไปดว้ยเทคโนโลยีแลว้ จากผลสํารวจพฤติกรรมการใช้สื�อออนไลน์ 
รายเจเนอเรชัน พบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี�ยรวม 12 ชั�วโมง 8 นาที โดยใช้อินเทอร์เน็ตในวนั
ทาํงาน/วนัเรียนหนงัสือ 11 ชั�วโมง 53 นาที และวนัหยดุ 12 ชั�วโมง 46 นาที 
 

 
 
 จากการทบทวนเอกสาร ผูว้จิยัไดเ้ห็นถึงความสําคญัของตวัแปรประเภทของสื�อออนไลน์
ทั.ง 3 ประเภท คือ กลุ่มเฟซบุ๊ก แอพพลิเคชั�น TikTok และเว็บไซต์ ในส่วนของความนิยมและ               
การเขา้ถึงขอ้มูลของสื�อออนไลน์แต่ละประเภท ที�จะส่งผลต่อการศึกษาการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ
ใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์ได ้
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 รัชนี วงศ์สุมิตร (2557) ศึกษาเรื�อง “การสื�อสารสุขภาพของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมที�มีชีวิต             
อยู่รอดภายหลงัการรักษามากกว่า 5 ปี” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกัโรคมะเร็ง 
การสื�อสารภายในตนเองภายหลังทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งเต้านมจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะแรกจะตกใจ เสียใจ ไม่ยอมรับผลการวินิจฉัย กลวัวา่คนทั�วไปจะรังเกียจ กลวัสูญเสียเตา้นม 
กลวัตาย ระยะต่อมาจะเริ�มทาํใจได้ ยอมรับการรักษา นําหลกัธรรมเขา้มาการสื�อสาร ให้กาํลงัใจ
ตนเอง สร้างความเชื�อมั�นวา่เมื�อเป็นไดก้็รักษาได ้คนไม่เป็นมะเร็งก็ตอ้งตายเหมือนกนั การสื�อสาร
ระหวา่งบุคคล พบว่า แพทยจ์ะแจง้ให้ผูป่้วยทราบ ผลการวินิจฉยัโรค แจง้รายละเอียดของขั.นตอน
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การรักษา ผูป่้วยจะเริ�มยอมรับวิธีการรักษาและแจง้ให้สมาชิกในครอบครัวทราบ คนใกลชิ้ดจะให้
กาํลังใจ ให้ความร่วมมือในการดูแลเรื� องอาหารและสุขภาพ และเน้นการปฏิบัติธรรมมากขึ. น              
การสื�อสารกลุ่มใหญ่ พบวา่ ในแต่ละครั. งที�มาพบแพทย ์แพทยจ์ะเขา้มาพูดคุยและให้ผูป่้วยที�มีชีวิต
อยูภ่ายหลงัการรักษานานที�สุดมาให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยใหม่ มีการเขา้รับฟังการให้ความรู้เกี�ยวกบั
การดูแลสุขภาพ และการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มในลกัษณะของเพื�อนช่วยเพื�อน การสื�อสารมวลชน 
พบวา่ ผูป่้วยเปิดรับสื�อตามวถีิการใชชี้วติประจาํวนั เช่น โทรทศัน์ เอกสารเผยแพร่ของโรงพยาบาล 
หนังสือที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ เนื.อหาที�สนใจศึกษา ได้แก่ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกาํลงักาย 
การทาํสมาธิ เนื.อหาสารที�เปิดรับ 3 อนัดบัแรก คือ เรื�องอาหารตา้นมะเร็ง เรื�องการออกกาํลงักาย 
และเรื�องการฝึกสมาธิ 
 ศุภ ลัก ษ ณ์  พื. น ท อง (2561) ศึ ก ษ าเรื� อง  “ค วาม สั ม พัน ธ์ ระห ว่างก ารส นับ ส นุ น                   
ทางครอบครัวกับความผาสุกของผูป่้วยมะเร็งเต้านมที�ได้รับยาเคมีบาํบัด” ผลการศึกษาพบว่า               
กลุ่มตัวอย่างมีอาการข้างเคียงจากยาเคมีบําบัดระดับรุนแรงปานกลาง ( X = 2.83, S.D. = 0.48)                 
ขอ้ที�มีคะแนนค่าเฉลี�ยมากที�สุด คือ ผมร่วง ( X = 4.58, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ ความวิตกกงัวล 
( X = 4.39, S.D. = 0.90) แล ะป วดเมื� อยตาม ร่างก าย ( X = 4.10, S.D. = 1.12) ก ารส นับ ส นุ น                    
ทางครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.62) กลุ่มตวัอย่างมีความผาสุก               
อยู่ในระดับดี ( X = 3.82, S.D. = 0.39) นอกจากนี. ยงัพบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุน                
ทางครอบครัวดานทรัพยากร ด้านอารมณ์ ด้านสารสนเทศ และด้านกิจกรรมคลายเครียดกับ                
ความผาสุกของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมที�ไดรั้บเคมีบาํบดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
 สาวิตรี จนัทร์กระจ่าง (2561) ศึกษาเรื� อง “ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหา
ขอ้มูลดา้นสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั.งครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชน” ผลการศึกษาพบว่า 
ก ลุ่ม ตัวอย่างมี ความ ต้องการอยู่ในระดับ สู ง (M = 73.51, SD = 14.39) ในขณ ะที� อุป ส รรค                          
ในการแสวงหาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในระดบัปานกลาง (M = 38.38, SD = 12.81) และพฤติกรรม
การแสวงหาขอ้มูลดา้นสุขภาพในระดบัตํ�า (M = 41.34, SD = 8.34) โดยความตอ้งการและอุปสรรค
ในการแสวงหาขอ้มูลดา้นสุขภาพ สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลดา้นสุขภาพได ้
ร้อยละ 48.2 (R2  = .482, F(2,117) = 54.42, p<.001) และเมื�อเพิ�มปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อายคุรรภ ์
ลาํดบัที�ของการตั.งครรภ์ และภาวะสุขภาพ สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล          
ดา้นสุขภาพไดร้้อยละ 52.8 (R2 = .528, F(6,113) = 21.10, p<.001) 
 ปรัชญา ปราณี (2562) ศึกษาเรื�อง “รูปแบบและเนื.อการสื�อสารสุขภาพดา้นการออกกาํลงักาย
บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ” ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสื� อสารสุขภาพด้านการออกกําลังกาย                        
บนเฟสบุ๊คแฟนเพจมีรูปแบบการสื� อสารแบบสื� อประสม (Multimedia) คือมีความหลากหลาย            
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ในการสื�อสาร โดยจะมีการสื�อสารพร้อมกนัมากกวา่ 1 รูปแบบ ในครั. งเดียว อาทิ การสื�อสารโดยใช้
รูปแบบกราฟิกและขอ้ความตวัอกัษร หรือการสื�อสารโดยใช้วิดีโอ กราฟิก และขอ้ความ เป็นตน้ 
เนื.อหาหารสื�อสารสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ใชถ้อ้ยคาํและเนื.อหาการเขียน
แบบไม่เป็นทางการมากกว่าเนื. อหาแบบเป็นทางการ โดยเพจที�มีผลิตภณัฑ์เป็นของตวัเองจะมี
รูปแบบกราฟิกที�ใช้ประกอบการสื� อสารที�เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื�อสร้างการจดจาํให้แก่
ผูติ้ดตาม ในขณะที�เพจที�ไม่มีผลิตภณัฑเ์ป็นของตวัเองจะมีการใชก้ราฟิกที�หลากหลายมากกวา่ 
 อรสิริ พานิช (2562) ศึกษาเรื�อง “การศึกษาองคป์ระกอบการสื�อสารกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้า
ผา่นสื�อเฟซบุ๊ก” ผลการศึกษาพบวา่ องคป์ระกอบของผูส่้งสารและผูรั้บสารเพจ Introvert ซึมเศร้า
แต่หายได้ by ตู่ มีลักษณะผู ้ป่วยกับผูป่้วยสื� อสารกันเอง โดยเลือกใช้วิธีการรักษาแบบแพทย์
ทางเลือกเป็นหลกัในการสื�อสาร ซึ� งตวัผูป่้วยเองเป็นหัวใจสําคญัในการรักษาใจตนเอง ขอ้มูลที�ใช้
สื�อสารมาจากประสบการณ์ของผูส่้งสารที�เคยเป็นผูป่้วยโรคซึมเศร้า และเรียนรู้วธีิการรักษาจนหาย
จนตกผลึกกลายเป็นความรู้ แต่สิ� งหนึ� งที�ไม่สามารถห้ามได้ คือ หมอไม่ใช่ผู ้ที� มีความรู้เรื� อง             
โรคซึมเศร้าแต่เพียงผูเ้ดียว ฉะนั.นเมื�อเราเกิดความศรัทธาขึ.นกบัใครสิ�งที�ตามมาก็จะเป็นความเชื�อใจ 
เมื�อผูรั้บสารศรัทธาในตวัผูส่้งสารจึงมีความเชื�อใจว่าสารที�ไดรั้บนั.นจะตอ้งเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ 
และเป็นความรู้ องค์ประกอบการสื�อสารเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีลกัษณะของ              
ผูส่้งสารและผูรั้บสารที�มีความห่างเหิน เนื�องจากผูส่้งสารไม่ไดท้าํการสื�อสารกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้า
โดยเฉพาะแต่เป็นการสื�อสารขอ้มูลความรู้เรื�องสุขภาพต่าง ๆ ที�เป็นกลางให้กบัประชาชน ดงันั.น
รายละเอียดของขอ้มูลที�ใชสื้�อสารจะมีความเป็นกลาง ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ� งและดว้ยผูส่้งสาร
เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใช้การรักษาแบบแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นจุดยืนในการ
สื�อสารซึ� งอาจเหมาะกบัผูรั้บสารทั�ว ๆ ไป แต่อาจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารที�เป็น              
โรคซึมเศร้า 
 
เอกสาร 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื�อออนไลน์และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง (วารสาร
โรคมะเร็ง, ฉบับที�  1 ปีที�  40) ผลการศึกษาพบว่า ผูป่้วยมะเร็งเต้านมสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ทั. งหมด 182 ราย ร้อยละ 47.8 เคยใช้สื� อออนไลน์ และร้อยละ 52.2 ไม่ เคยใช้สื� อออนไลน์                   
ผูป่้วยมะเร็งเตา้นมที�มีปัญหาดา้นสุขภาพชีวิต (HRQoL) ใชสื้�อออนไลน์มากกวา่ผูที้�มีคุณภาพชีวิตดี 
(odds ratio=2.29, P=0.013) ผูป่้วยที�มีสุขภาพทางตรงมีปัญหาใช้สื�อออนไลน์มากกว่าผูมี้สุขภาพ
ทางตรงสมบูรณ์ดี (odds ratio=2.29, P=0.012) ค่ามธัยฐานสภาวะสุขภาพทางตรงของผูป่้วยมะเร็ง               
ที�ใช้สื�อออนไลน์สูงกวา่ผูที้�ไม่ไดใ้ชสื้�อออนไลน์ (P<0.001) โดยสรุป การศึกษาครั. งนี. แสดงให้เห็นว่า
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การใช้สื� อออนไลน์ทาํให้คุณภาพชีวิตของผูป่้วยมะเร็งดีขึ.น ดงันั.นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรให้
ขอ้มูลเกี�ยวกบัมะเร็งเตา้นมผา่นสื�อออนไลน์ซึ� งกาํลงัเป็นที�นิยมในผูป่้วยมะเร็งเตา้นม อนัจะทาํให้
เกิดประโยชน์ต่อผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 
 อยา่งไรก็ตาม ยงัมีงานวิจยัที�เกี�ยวกบัการสื�อสารกบัผูป่้วยมะเร็งผา่นสื�อออนไลน์โดยตรง

ค่อนขา้งนอ้ย จากการทบทวนวรรณกรรมทาํให้ผูว้ิจยัจึงตอ้งมีการปรับและศึกษาเนื.อหาที�ใกลเ้คียง 

โดยยดึหลกัการศึกษาดา้นองคป์ระกอบการสื�อสารของเดวดิ เค. เบอร์โล 
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บทที� � 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจัยครั� งนี� เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื'อมุ่งศึกษาวิเคราะห์                    
การสื'อสารเพื'อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื'อออนไลน์ โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีการ
วจิยัหรือกระบวนการวจิยั (Methodology) โดยสรุปดงัต่อไปนี�  
 C. แหล่งขอ้มูล 
 G. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 H. เครื'องมือที'ใชใ้นการวจิยั 
 J. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  
แหล่งข้อมูล 
 C.  การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ 
ที' เกี'ยวข้องกับการศึกษาครั� งนี� เพื'อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที'เกิดขึ�น โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาจาก บทความ วารสาร สืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต             
(Internet) และงานวจิยัที'มีผูศึ้กษาไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ที'เกี'ยวขอ้ง 
 G.  การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั  

 ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ กลุ่มที'ผูว้ิจยัจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ (In-depth Interview) จากผูก่้อตั� งกลุ่มเฟซบุ๊กที'สร้างขึ� นเพื'อการสื' อสารสําหรับผูป่้วย
มะเร็ง จาํนวน G กลุ่มและจากผูป่้วยมะเร็งที'ใช้สื'อออนไลน์ จาํนวน G คน ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
แบบเจาะจง ซึ' งมีขั�นตอนในการเลือก ดงันี�  
 C. การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากกลุ่มเฟซบุก๊นั�นมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  C.C จะตอ้งเกิดการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลภายในกลุ่มอยา่งต่อเนื'อง 
  C.G จะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วมในกลุ่มไม่ตํ'ากวา่ G,aaa คน 
  C.H จะตอ้งมีระยะเวลาจดัตั�งกลุ่มไม่นอ้ยกวา่ C ปี 
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  โดยทั�งนี� กลุ่มที'มียอดผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสูงสุด H อนัดับแรก คือC) “กลุ่มมะเร็งยิ�มได้:) -
พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ” มียอดสมาชิกผูอ้ยูใ่นกลุ่ม จาํนวน CC,JHH คน ระบุเป็นกลุ่มส่วนตวั 
มีการเคลื'อนไหวขอ้มูลของสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื'อง จึงเกิดการปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิกอยูใ่นกลุ่ม                 
เกือบตลอดเวลามีทั�งขอ้มูลที'เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2)“กลุ่มห้องสมุด-โรคมะเร็ง” มียอด
สมาชิกผูอ้ยูใ่นกลุ่มรองลงมา จาํนวน C หมื'นคน ระบุเป็นกลุ่มสาธารณะที'พูดคุยเกี'ยวกบัเรื'องมะเร็ง
ทั�งหมด ไม่จาํกดัเนื�อหา แต่ขาดความต่อเนื'องในการโพสขอ้ความ ทาํให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ของ
สมาชิกที'อยูใ่นกลุ่มค่อนขา้งน้อย และ 3) “กลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง” มียอดสมาชิกผูอ้ยู่ในกลุ่ม 
จาํนวน g,270 คน ระบุเป็นกลุ่มส่วนตวั มีการอพัเดทและเคลื'อนไหวขอ้มูลของสมาชิกในกลุ่มอยา่ง
ต่อเนื'อง ระบุเป็นกลุ่มส่วนตวั และมีเนื�อเพียงบางส่วนที'ไม่เกี'ยวข้องกับโรคมะเร็ง แต่สมาชิก                 
ในกลุ่มยงัมีการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเนื'อง จากขอ้มูลทั�งหมดผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มที' C กลุ่มมะเร็งยิ�ม
ได้:)ฯ และกลุ่มที' H กลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง มาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูลเนื'องจากมี
องคป์ระกอบในภาพรวมที'น่าเชื'อถือและมีความเป็นไปได ้
  C.  ผูดู้แลกลุ่มมะเร็งยิ�มได ้– พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
   ชื'อ-สกุล จุฑทมาศ  วนัพิรัตน์ (คุณหญิง) 
   ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี 
   อาชีพ    ปัจจุบนัประกอบอาชีพอิสระและเป็นผูดู้แลกลุ่มมะเร็งยิ�มได้ –
พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
  G.  ผูดู้แลกลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง 
   ชื'อ-สกุล นางสาวสุธิศา รัชนิพนธ์  
   ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
   อาชีพ  อาชีพครูและเป็นผูดู้แลกลุ่มผูป่้วยที'เป็นโรคมะเร็ง 
 G. การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาก Tiktok (Application Mobile) 
  G.C จะตอ้งเป็นบุคคลที'ป่วยเป็นโรคมะเร็ง  
  G.G จะตอ้งมีการอบัเดทขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 
  G.H จะตอ้งมีผูติ้ดตามไม่นอ้ยกวา่ Cหมื'นคน 
 ทั�งนี� ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูป่้วยโรคมะเร็งดว้ยกนั G ท่าน คือC) ผูป่้วยมะเร็งเพศหญิงใชชื้'อบญัชี 
Lalabel Punch ปัจจุบนัมีผูก้ดติดตามอยูที่'จาํนวน Cr,saa บญัชี มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามโดยพูดคุย
ผ่านคลิปวีดีโอสั� น ๆ เกี'ยวกบัประสบการณ์ อาการของโรค รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจาํวนัอย่าง
ต่อเนื'อง และท่านที' G) ผูป่้วยมะเร็งเพศชายใชชื้'อบญัชี Nopharuj ปัจจุบนัมีผูก้ดติดตามอยูที่'จาํนวน 
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Gr,300 บญัชี มีปฏิสัมพนัธ์กับผูติ้ดตามอย่างต่อเนื'อง เริ'มตั�งการเข้ารับการรักษา จนปัจจุบันได้
กลายเป็นผูพ้ิชิตมะเร็ง เจา้ของแฮทแทก็ #มะเร็งกลวัความสุข 
  C.  เจา้ของบญัชีผูใ้ชชื้'อ @Nopharuj 
   ชื'อ-สกุล นพรุจ ประภาศิริ 
   ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
   อาชีพ  อิสระ 
  G. เจา้ของบญัชีผูใ้ชชื้'อ @lalabelpunch 
   ชื'อ-สกุล พิศนภางค ์ (สงวนนามสกุล) 
   ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
   อาชีพ  พนกังานองคก์รเอกชน 
  H. การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากเวบ็ไซด ์(www.) 
   H.C เป็นหน่วยงานของภาครัฐ 
   H.G มีพื�นที'สาํหรับใหผู้ป่้วยโรคมะเร็งมีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
 โดยผู ้วิจ ัยได้ทําการศึกษา G เว็บไซด์ ได้แก่ C). www.chulacancer.net เป็นเว็บไซต ์                  
ข อ ง ส าข า รั ง ษี รั ก ษ าแ ล ะ ม ะ เร็ ง วิ ท ย า  ฝ่ าย รั ง สี วิ ท ย า  โ รง พ ย าบ าล จุ ฬ าล งก ร ณ์  แ ล ะ                                             
G) www.siphhospital.com ซึ' งทั�ง G เวบ็ไซด์มีพื�นที'ให้ผูป่้วยโรคมะเร็งไดเ้ล่าหรือแชร์ประสบการณ์
ทางดา้นอาการและประสบการณ์ทางดา้นการรักษา รวมไปถึงส่งกาํลงัใจใหผู้อื้'นไดเ้ขา้มาอ่าน 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 C. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนงัสือและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ทั�งที'เป็นหนังสือและ                  
สื' อสิ' งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความทาง
วิชาการ ในการนี� ผูว้ิจยัเลือกเฉพาะในส่วนที'เชื'อมโยง หรือที'มีความสัมพนัธ์กบัเนื�อหาสาระ และ
กรอบแนวคิดในการวจิยั และเป็นขอ้มูลที'มีส่วนสัมพนัธ์กบัสัมภาษณ์ 
 G. การใช้การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจยัครั� งนี� ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Information Interview) ดําเนินการสัมภาษณ์กับผูก่้อตั� งกลุ่มเฟซบุ๊ก และผูป่้วยมะเร็ง โดยผูถู้ก
สัมภาษณ์จะมีอิสระในการตอบโดยขอ้มูลที'ไดจ้ะเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทาํให้ทราบ                 
ภาพสะทอ้นขอ้เทจ็จริงตามกรอบ แนวคิด โดยมีขั�นตอนการสัมภาษณ์ดงันี�  
  G.C ขั�นเตรียมก่อนการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ รวบรวมขอ้มูลสาํคญัโดยศึกษาประเด็นคาํถาม  
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  G.G ขั�นตอนสัมภาษณ์ ก่อนที'ผูว้ิจยัจะทาํการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะอธิบายเหตุผลและขอ
อนุญาตผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั� ง โดยสัมภาษณ์ผ่านสื'อออนไลน์ในช่องทางที'ผูใ้ห้สัมภาษณ์
สะดวก โดยคาํถามหลกัจะเป็นดงันี�  
   G.G.C วตัถุประสงคใ์นการสร้างช่องทาง 
   G.G.G มีการบริหารจดัการขอ้มูลอยา่งไร 
   G.G.H ปัญหาและอุปสรรคที'เจอ 
   G.G.J มีการสร้างขอ้ความที'เป็นแรงบนัดาลใจหรือกาํลงัใจกบัผูป่้วยอยา่งไรบา้ง 
 H. การสังเกต (Observation) การสังเกตในงานวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัเลือกใช้การสังเกตแบบ   
ไม่มีส่วนร่วม (Non-participant) คือ การแฝงตวัเป็นสมาชิกในกลุ่ม เพื'อให้ขอ้มูลที'แสดงไดอ้อกมา                      
ในรูปแบบธรรมชาติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 C. ขอ้มูลที'ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ใชว้ธีิการวิเคราะห์เนื�อหาเอกสาร (Content Analysis) 
นาํเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนา 
 G. ข้อมูลที'ได้จากการสัมภาษณ์   (Interview) ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยนําขอ้มูลมาเรียบเรียงและจาํแนกอย่างเป็นระบบ จากนั�นนํามาตีความหมายเชื'อม
ความสัมพนัธ์ และสร้างขอ้มูลสรุปจากขอ้มูลต่าง ๆ ที'รวบรวมได้โดยทาํไปพร้อม ๆ กบัการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ทั�งนี� เพื'อจะไดศึ้กษาประเด็นต่าง ๆ ไดลึ้กซึ� ง เมื'อประเด็นใดนาํมาวิเคราะห์แลว้ไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ'ม  ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั� น  เพื' อตอบคําถามหลัก                         
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 H. การตรวจสอบข้อมูล ในขั�นแรกผูว้ิจ ัยได้ตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูลว่ามี                    
ความเพียงพอแล้วหรือไม่ ข้อมูลที'ได้ตอบปัญหาของการวิจยัหรือไม่ หากพบว่ายงัไม่เพียงพอ                 
หรือไดไ้ม่ตรงกนั ผูว้ิจยัจะตรวจสอบขอ้มูลที'แทจ้ริงเป็นอยา่งไร ซึ' งผูว้ิจยัไดเ้ลือกวธีิการตรวจสอบ
ข้อมูลที'ใช้กันมากในการวิจยัเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
ดงัต่อไปนี�  
  H.C การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลที'
ผูว้ิจยัได้มานั� นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือ การตรวจสอบแหล่งข้อมูล แหล่งที'มาที'จะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ C) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที'ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่              
G) แหล่งสถานที' ถา้สถานที'ต่างกนัขอ้มูลที'ไดรั้บจะเหมือนกนัหรือไม่ H) แหล่งบุคคล ถา้บุคคลผูใ้ห้
ขอ้มูลเปลี'ยนไปขอ้มูลที'ไดจ้ะเหมือนเดิมอยูห่รือไม่ 
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  H.G การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 
คือ การใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนัเพื'อรวบรวมขอ้มูลเรื'อเดียวกนั ใช้วิธีการวิเคราะห์ควบคู่
กบัสัมภาษณ์ พร้อมกนันั�นก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 
  H.H ตรวจสอบกบัผูเ้ชี'ยวชาญ (Expert Triangulation) คือ การนาํขอ้มูลการสื'อสารเพื'อ
เสริมพลังใจให้กับผูป่้วยมะเร็งในสื'อออนไลน์ ที'พึงประสงค์ให้อาจารยที์'ปรึกษา เพื'อพิจารณา                  
ความเหมาะสม แลว้นาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ'งขึ�น  



59 

 

บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในบทนี� จะเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้เก็บรวบรวมด้วยการวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์ และนาํมาวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีที�กาํหนดไวเ้พื�อตอบคาํถามนาํวิจยั 2 ขอ้ 
กล่าวคือ ขอ้หนึ�ง การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื�อออนไลน์ มีองคป์ระกอบการ
สื� อสารเป็นอย่างไร และข้อสองแนวทางการสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจให้กับผูป่้วยมะเร็งในสื� อ
ออนไลน์ เป็นอยา่งไร  
 ด้วยธรรมชาติของผู ้ป่วยโรคมะเร็งที� มีความวิตกกังวล เผชิญกับการต่อสู้ที� เกิดจาก                
ความเจ็บปวดทั�งร่างกาย และจิตใจ การที�จะช่วยให้สามารถผ่านพน้วิกฤตนี� ไปได้ ผูป่้วยมะเร็ง                
จึงจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจอยา่งมาก 
  
วเิคราะห์องค์ประกอบของผู้ส่งสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 10  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบของผูส่้งสารในสื�อออนไลน์ 
 
 

ผูส่้งสาร 

แอพพลิเคชั�นบนมือถือ

TikTok 

กลุ่มเฟซบุก๊ 

ผูก่้อตั�งกลุ่ม 

มีลกัษณะ
เป็นบุคคล

ทั�วไป 

เจา้ของผูใ้ช้

บญัชี 

ผูป่้วยมะเร็ง 

เวบ็ไซต ์

บุคลากรทาง

การแพทย ์

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
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 ลกัษณะผู้ส่งสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบุ๊ก 

  1.1 ผูส่้งสารของกลุ่มเฟซบุก๊ มะเร็งยิ�มได:้) - พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ  
   การสื� อสารในปัจจุบันได้มีการสื� อสารหลายรูปแบบซึ� งรวมไปถึงการสื� อสาร
ออนไลน์ที�มีการพฒันาไปไกลมาก การสื�อสารออนไลน์จึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวติของ
เรามากเห็นไดจ้ากทุก ๆวนั เราจาํเป็นจะตอ้งสื�อสารกนัผ่านทางสื�อออนไลน์และยิ�งมีสถานการณ์
ระบาดของ โควิด-19 การเวน้ระยะห่างสังคมเป็นตวับีบบงัคบั และปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื�อสาร
ออนไลน์ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาใหเ้กิดการตอบสนองที�รวดเร็ว สามารเขา้ถึงไดง่้าย ดงันั�นวธีิการ
สื�อสารของกลุ่มมะเร็งยิ�มได้:) – พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ได้พบว่า 
ระบุการจดัตั�งกลุ่ม ขึ�นเมื�อวนัที� 13 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นกลุ่มเฉพาะสมาชิกเท่านั�นที�สามารถดู
โพส ผูส่้งสารในฐานะผูดู้แลกลุ่มมีการกฎกติกาชัดเจน เพื�อสร้างทิศทางในการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิกภายใน  
   1.  ว ัตถุป ระสงค์ของการสร้างกลุ่ม เฟซ บุ๊ก เป็น ช่องทางการสื� อสาร ส รุป               
การสัมภาษณ์ พบวา่ ผูดู้แลกลุ่มตอ้งการสร้างกลุ่มขึ�นมาเพื�อเป็นประโยชน์ ทางดา้นขอ้มูล การรักษา 
และการเสริมพลงัใจ รวมไปถึงแนวทางการป้องกนัโรคมะเร็งต่าง ๆ นาํเอาไปปรับใช้หรือพฒันา 
ทั�งผูป่้วยมะเร็งและผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
   “โรคมะเร็ง โรคยอดฮิตที�บั�นทอนจิตใจผู ้คนในสังคม หลายคนคิดว่าโรคนี�                 
เมื�อเป็นแลว้ไม่มีทางรักษาโอกาสที�จะรอดยาก ทาํให้ผูป่้วยจมอยูก่บัความหมดหวงัในชีวิต ซึ� งพวก
เราไดจ้ดัตั�งกลุ่มขึ�นมาเพื�อให้ผูป่้วยไดม้าแชร์ประสบการณ์การรักษา พูดคุย ให้กาํลงัใจซึ� งกนัและกนั 
หรือแนวทางการป้องกนัเพื�อไม่ให้เกิดโรคนี�  ซึ� งยงัไดเ้ป็นประโยชน์กบัผูที้�ป่วยและไม่ป่วยดว้ยค่ะ” 
(จุฑทมาศ วนัพิรัตน์. สัมภาษณ์. 2563) 
 
    การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบว่า ผูดู้แลกลุ่มมองเห็นวา่โรคมะเร็งเป็น
โรคที�พบมากในปัจจุบัน และมองว่าโรคมะเร็งส่งผลกระทบนอกจากด้านร่างกายและยงัส่ง     
ผลกระทบต่อด้านจิตวิญญาณของผูป่้วยด้วย เพราะผูป่้วยมะเร็งส่วนใหญ่มองว่าเป็นโรคที�ไม่มี            
ทางรักษา การรักษาตอ้งใช้ระยะเวลานาน รักษาแลว้ก็ยงัไม่ทราบวา่จะหายจากโรคมะเร็งหรือไม่ 
กลายเป็นสิ� งที� ท ําให้ผู ้ป่ วยมะเร็งรู้สึกท้อแท้ หมดหวังต่อการดําเนินชีวิต การจัดตั� งก ลุ่ม                     
มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูป่้วยมะเร็งไดน้าํประสบการณ์การรักษามาถ่ายทอด ไดใ้ห้กาํลงัใจกบัผูป่้วย
มะเร็งท่านอื�น ๆ รวมไปถึงเป็นแนวทางการป้องกนัใหก้บัผูที้�ยงัไม่ไดป่้วยเป็นโรคมะเร็งดว้ย 
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   2. การบริหารจดัการข้อมูลพื�นฐานของกลุ่มมะเร็งยิ�มได้:) – พูดคุย แชร์ความรู้  
ให้กาํลงัใจ สรุปการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูดู้แลกลุ่มมีทั�งสิ�น 3 คน มีการแบ่งหนา้ที�แตกต่างกนัออกไป 
ทาํใหดู้แลขอ้มูลไดท้ั�วถึง ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
    “จะต้องตอบคาํถามที�เราตั� งไวก่้อนกดเข้ากลุ่มค่ะ เพื�อช่วยสแกนว่าผูป่้วยจริง
หรือไม่ หรือเขา้มาเพื�อมาแอบอา้งโฆษณาชวนเชื�อต่าง ๆ แอดมินก็จะพิจารณาอีกขั�นและกดยอมรับ
ค่ะ” ซึ� งผูดู้แลกลุ่มยงัให้สัมภาษณ์ต่อว่า “แต่หญิงจะเขา้มาอนุมติัโพสทุกวนัค่ะ เรามีแอดมิน 3 คน
ค่ะ ช่วงนี�แต่ละคนไม่ค่อยวา่ง เลยไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปพดูคุยกบัสมาชิก” (คุณหญิง. สัมภาษณ์. 2563) 
 
     การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบวา่ ผูที้�จะสามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
กลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ จะตอ้งมีการตอบคาํถามเพื�อขออนุมติัก่อนเขา้
เป็นขั�นแรก เพื�อเป็นการคดักรองสมาชิกเบื�องตน้ เนื�องจากป้องกนัการเขา้มาแอบแฝง นาํไปสู่การ
โฆษณาชวนเชื�อในการขายสินคา้ หากผูเ้ขา้ร่วมผา่นการพิจารณาขา้งตน้ผูดู้แลกลุ่มจึงจะดาํเนินการ
อนุมติัเป็นสมาชิกในกลุ่ม  
   3. การสร้างกลุ่มมะเร็งยิ�มได้:) – พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลังใจ แทนการสร้าง
แฟนเพจ สรุปการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูดู้แลกลุ่มเห็นประโยชน์ของการสร้างการสื�อสารลกัษณะกลุ่มที�
มีต่อสมาชิกมากกวา่ การสร้างการสื�อสารลีกษณะแฟนเพจ เนื�องจากง่ายต่อการมีปฏิสัมพนัธ์เพราะ
โดยส่วนใหญ่สมาชิกที�อยูใ่นกลุ่มเป็นผูป่้วยมะเร็งหรือผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
   “การสร้างกลุ่มทาํให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้มากกว่า ใครที�อยากสอบถาม
ขอ้มูลอื�น ๆ กบัสมาชิกในกลุ่มก็โพสไดเ้ลย เป็นการแลกเปลี�ยนขอ้มูลกนั ซึ� งดีกว่าการสร้างเพจที�
จะตอ้งใหข้อ้มูลฝ่ายเดียว” (จุฑทมาศ  วนัพิรัตน์. สัมภาษณ์. 2563) 
 
    การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบวา่ ผูดู้แลกลุ่มตอ้งการใหส้มาชิกทั�งผูป่้วย
มะเร็งหรือญาติผูป่้วยมะเร็งไดเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์กนัเองมากกว่าที�ผูดู้แลกลุ่มเป็นผูก้าํหนดขอ้มูล
ข่าวสาร หรือเป็นผูส้ร้างสารเพียงฝ่ายเดียว นั�นจึงเป็นเหตุผลที�ทาํให้เกิดการสร้างกลุ่มบนเฟซบุ๊ก 
แทนการสร้างแฟนเพจบนเฟซบุก๊ เพราะเนื�อหาสารบางประเภท อาจจะไม่ตรงตามความตอ้งการกบั
สมาชิกในกลุ่ม ดงันั�นหากสมาชิกในกลุ่มอยากทราบขอ้มูลส่วนไหนก็สามารถโพสขอ้ความลง          
ในกลุ่มได ้แต่ผูดู้แลกลุ่มจะเป็นผูค้ดักรองเนื�อหาสารที�เห็นวา่ก่อให้เกิดประโยชน์จึงจะมีการอนุมติั
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ขอ้ความ ทาํให้สมาชิกที�อยูใ่นกลุ่มเป็นทั�งผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือที�เรียกวา่การสื�อสารสองทาง 
(Two-way Communication) นั�นเอง 
   4. ปัญหาและอุปสรรคที�พบเจอในกลุ่มมะเร็งยิ�มได้:) – พูดคุย แชร์ความรู้            
ให้กําลังใจ สรุปการสัมภาษณ์ พบว่าผูดู้แลกลุ่มเป็นกังวลเกี�ยวกับการสื� อสารที�มีลักษณะแฝง                
การแอบอา้งเพื�อว่าจะมาโฆษณาชวนเชื�อ ให้มีการซื�อ - ขาย หรือการนาํขอ้มูลเกี�ยวกบัโรคมะเร็ง              
ที�เป็นขอ้มูลเทจ็ มาส่งต่อใหก้บัสมาชิกและยงัมีการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
   “หลกั ๆ เลยจะเจอบุคคลที�เขา้มาแอบอา้งว่าป่วย มาโฆษณาชวนเชื�อผลิตภณัฑ ์
ต่าง ๆ หรือบุคลคลที�แชร์ขอ้มูลการรักษาโรคมะเร็งแบบผิดๆ ทาํใหห้ลายคนหลงเชื�อแลว้ไปลองทาํ 
และไลฟ์สดขายสินคา้ต่าง ๆ ค่ะ” แลว้คุณหญิงมีวิธีจดัการกบัอุปสรรคยงัไงคะ “บล็อก และลบเลย
ค่ะ บางทีก็มีผูป่้วย inbox มาบอกค่ะ” คุณหญิงยงับอกต่ออีกวา่ “จริง ๆ เรามีกลุ่มแยกอีกค่ะ ใหผู้ป่้วย
ลงพื�นที�ขายของกนัได ้โดยไม่ผา่นแอดมิน เพื�ออยากหารายไดใ้นการรักษา แต่กลุ่มจะเงียบไม่ค่อยมี
โพส” (จุฑทมาศ วนัพิรัตน์. สัมภาษณ์. 2563) 
 
    การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบวา่ ผูดู้แลกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม
เป็นอย่างดี เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการจดัตั�งกลุ่ม สังเกตไดจ้ากการจดัการกบัปัญหาในทนัที 
เนื�องจากกลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ เป็นกลุ่มที�สมาชิกที�เป็นผูป่้วยมะเร็ง
และผูดู้แลผูป่้วยมะเร็งซึ� งมีความเปราะบางในด้านความรู้สึก พร้อมที�หลงเชื�อบุคคลที�แฝงตัว                     
เขา้ร่วมกลุ่ม จึงกลายเป็นการฉวยโอกาสในการแสวงหารายได้กบัผูป่้วยมะเร็ง และการนาํขอ้มูล
ข่าวสารผิด ๆ มาเสนอลงในกลุ่ม ทั�งนี� ยงัเป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกที�อยู่ในกลุ่มและผูดู้แล 
เพราะในบางครั� งปัญหาจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับผูดู้แลกลุ่ม แต่ส่งผลกับสมาชิกโดยตรง เช่น                  
มีบุคคลอา้งเป็นผูดู้แลกลุ่ม ทกัขอ้ความไปหาผูป่้วยเพื�อจะเสนอขายสินค้า หรือ การแฝงขายใต ้             
โพสขอ้ความของผูป่้วย เป็นตน้ ทั�งนี� ผูดู้แลกลุ่มยงัสร้างทิศทางในการอยูร่่วมกนัของสมาชิกภายใน 
ดว้ยการสร้างกฎระเบียบดงันี�ขอ้ความต่อไปนี�   
 
   “***ประกาศกฎใหม่ค่ะ***สวสัดีค่ะสมาชิกทุกท่านเนื�องจากที�ผ่านมามีดรามา
เล็กน้อย เพื�อเป็นการแก้ปัญหาที�อาจเกิดขึ� นในอนาคตทีมแอดมินได้ปรึกษากันแล้วว่า...เพื�อ                 
ความสามคัคีกนั รัก และ ให้กาํลงัใจกนัต่อไปในสังคมของพวกเราจึงตั�งกฎเพิ�มขึ�นมาอีก 1 ขอ้ คือ 
**ห้ามขอรับบริจาคเงินนะคะ*** เราเน้นพูดคุย แชร์ประสบการณ์ดีกว่าค่ะ เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิด
ปัญหาขึ�นในอนาคต เนื�องจากสมาชิกเกือบทั�งหมดเป็นผูป่้วยและญาติผูป่้วย ซึ� งทุกคนต่างตอ้งใช้
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เงินในการรักษาตวัเองและญาติค่ะดงันั�น แอดมินจะเปิดกลุ่มใหม่ สําหรับให้ ผูป่้วยมะเร็งเท่านั�น ได้
ลงขายของ และ แลกเปลี�ยนสินค้ากันนะคะ และจะเปิดรับคนทั�วไปให้เข้ามาอุดหนุนได้ค่ะ                  
เนื�องด้วย กลุ่มนี� มีกฎห้ามขายของมาตั� งแต่ต้น เพื�อความสงบเรียบร้อย หากใครสนใจเข้าร่วม             
ขายของ หรืออยากอุดหนุน สามารถกดเขา้กลุ่มใหม่ไดเ้ลยค่ะ” (คุณหญิง. สัมภาษณ์. 2563) 
 
    ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาที� เกิดขึ� นในอดีต ที� เกิดจากสมาชิก                  
ในกลุ่มไดมี้การขอรับบริจาคเงินเพื�อนาํเงินในส่วนที�ไดน้ั�นมาเขา้รับการรักษา และมีสมาชิกในกลุ่ม
บางส่วนที�แอบแฝงตวัเขา้กลุ่มมะเร็งยิ�มไดฯ้ เพื�อหาผลประโยชน์จากการขายสินคา้ ผูส่้งสารจึงไดมี้
การแก้ไขปัญหาด้วยการตั�งกฎ ห้ามรับบริจาคเงิน ในกลุ่มมะเร็งยิ�มได้ฯ และสร้างกลุ่มใหม่ขึ� น              
เพื�อสําหรับให้ผูป่้วยมะเร็งหรือผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง รวมไปถึงการสร้างรายชื�อผูที้�แอบแฝงขายสินคา้
ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ตรวจสอบก่อนทุกครั� ง ส่งผลทาํให้กลุ่มมะเร็งยิ�มได้ฯและผูส่้งสารเกิด   
ความน่าเชื�อถือมากขึ� น  และสามารถสรุปประเด็นได้จากคาํสัมภาษณ์ คุณจุฑทมาศ  วนัพิรัตน์ 
ผูดู้แลกลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ ดงันี�   
   5. การสร้างขอ้ความที�เป็นแรงบนัดาลใจหรือกาํลงัใจกบัผูป่้วยกลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) 
– พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กําลังใจ สรุปการสัมภาษณ์ พบว่า ผูดู้แลกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์กับสมาชิก                
ในกลุ่มที�เป็นผูป่้วยมะเร็งและญาติผูป่้วยมะเร็งค่อนขา้งน้อย เนื�องจากผูดู้แลกลุ่มประกอบอาชีพอิสระ 
ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
   “แอดมินจะเข้าไปเม้นพูดคุยให้กําลังใจบ้างค่ะ หรือถ้าเจอข้อมูลข่าวสารดี ๆ               
ที�เป็นประโยชน์แอดมินก็จะนํามาแบ่งปันในกลุ่ม โรคมะเร็งเมื�อมนัเกิดขึ�นแล้ว เราจะอยู่กบัมนั
อย่างไรให้มีความสุข เชื�อว่าทุกอย่างมนัจะตอ้งผ่านไปดว้ยดี ยิ�มและร่าเริงไปกบัมนั หมอมีหน้าที�
รักษาร่างกาย เรามีหน้าที�รักษาจิตใจของเรา อยากให้ทุกคนสู้กับมนัด้วยสติค่ะ หญิงว่าให้กาํลัง                
ในเรื�องฮึดสู้ เขาจะชอบกนัมากกวา่ หรือมีขอ้มูลแนวการรักษา อะไรแบบนี�ค่ะ โพสดรามาหน่อย ๆ 
หรืออะไรความตายบางทีหญิงก็ไม่ค่อยอนุมติัโพสค่ะ กลวัเขาจะหดหู่ใจ” (จุฑทมาศ วนัพิรัตน์. 
สัมภาษณ์. 2563) 
 
    การสัมภาษณ์ข้างต้นเมื�อวิเคราะห์ พบว่า ผูส่้งสารมีปฏิสัมพนัธ์ในด้านการ
สื� อสารกับผูป่้วยมะเร็งค่อนข้างน้อย แต่ยงัคงมีบทบาทในฐานะผูก้รองข่าวสารสังเกตได้จาก                    
การคดักรองเนื�อหาสารก่อนการอนุมติัโพสข้อความลงไป ซึ� งผูดู้แลกลุ่มเน้นเนื�อหาที�ส่งผลต่อ
สภาพจิตใจในดา้นบวก และมีความเชื�อในเรื�องการสร้างกาํลงัใจแมผู้จ้ดัตั�งกลุ่มทั�ง 3 คน จะไม่ได้
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อยู่ในบริบทที�เป็นผูป่้วยมะเร็งและผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง หรือมีส่วนเกี�ยวข้องใด ๆ กับโรคมะเร็ง                  
แต่หากเป็นผูส้ร้างกลุ่มเพื�อเป็นสื� อกลางสําหรับผูป่้วยมะเร็งได้มีการสื� อสารเพื�อสร้างกําลังใจ 
สื�อสารแนวทางการรักษา หรือการสื�อสารดา้นประสบการณ์ ทั�งที�เป็นประสบการณ์ทั�งตรงและออ้ม 
ไดม้าแบ่งปันกนัในกลุ่ม ทาํให้เกิดเป็นชุมชน ชุมชนหนึ�งขึ�นมา มุ่งเนน้การสื�อสารที�ส่งผลต่อสภาพ
ดา้นจิตใจและจิตวญิญาณของผูป่้วยมะเร็งและผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง 
  1.2 ผูส่้งสารของกลุ่มเฟซบุก๊ผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
   จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง ไดร้ะบุการก่อตั�งกลุ่ม
เมื�อวนัที� 21 มีนาคม 2014 เป็นกลุ่มเฉพาะสมาชิกเท่านั�นที�สามารถดูความเคลื�อนไหวและโพส 
ขอ้ความในกลุ่มได ้จาํนวนสมาชิก 97,000 คน แต่ไม่ไดมี้การประกาศกฎกติระเบียบที�ชดัเจน ผูว้ิจยั
จึงสรุปประเด็นได้จากคาํสัมภาษณ์ คุณสุธิศา ผูดู้แลกลุ่มผู ้ป่วยที� เป็นโรคมะเร็ง ดังนี�  (สุธิศา                
รัชนิพนธ์. สัมภาษณ์. 2563) 
   1. วตัถุประสงค์ของการสร้างกลุ่มเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการสื� อสาร สรุปการ
สัมภาษณ์ พบวา่ ผูดู้แลกลุ่มตอ้งการสร้างกลุ่มขึ�นมาเพื�อพูดคุยและแลกเปลี�ยนความรู้ซึ� งกนัและกนั 
ซึ� งปัจจุบันกลุ่มผูป่้วยที� เป็นโรคมะเร็งมีจาํนวนสมาชิกเพิ�มขึ� นเรื� อย ๆ เนื�องด้วยกลุ่มดังกล่าว                    
มีประโยชน์ต่อผูป่้วยมะเร็งและญาติผูป่้วยมะเร็ง ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ ดงันี�  
 
   “สืบเนื�องจากคนที�ขา้พเจา้รักเป็นมะเร็ง ขา้พเจา้จึงสร้างกลุ่มนี� ขึ�นมาเพื�อพูดคุย
และแลกเปลี�ยนความรู้ซึ� งกนัและกนั จนปัจจุบนัมีผูค้นจาํนวนมากเขา้มาในกลุ่มและมีประโยชน์
อยา่งมากต่อผูค้นในสังคม” (สุธิศา รัชนิพนธ์. สัมภาษณ์. 2563) 
 
    การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบวา่ การก่อตั�งกลุ่มเกิดจากประสบการณ์
การตรงของผูดู้แลกลุ่มที�มีบุคคลอนัเป็นที�รักเจ็บป่วยด้วยโรคโรคมะเร็ง การก่อตั�งกลุ่มจึงเป็น                 
การสร้างมาเพื�อพูดคุย ให้กาํลงัใจ และการแลกเปลี�ยนความรู้ ซึ� งการเพิ�มขึ�นของจาํนวนสมาชิก              
ในกลุ่มทาํใหท้ราบวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็งเกิดขึ�นเป็นจาํนวนมาก 
   2. การบริหารจดัการขอ้มูลพื�นฐานของกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง สรุป
การสัมภาษณ์ พบว่า ผูดู้แลกลุ่มมีการป้องกนัมิจฉาชีพ ที�เขา้มาเพื�อหวงัผลประโยชน์จากสมาชิก              
ในกลุ่มเท่านั� น ไม่ได้จ ํากัดเนื� อหาในกลุ่มทําให้เกิดความหลากหลายในด้านข้อมูล ดังคําให้
สัมภาษณ์ต่อไปนี�  
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   “เนื�อหาในกลุ่มก็จะมีคนในกลุ่มแลกเปลี�ยนขอ้มูลกนัอยูแ่ลว้นะคะ แต่การจดัการ
ส่วนมาก กลุ่มเป็นกลุ่มเปิด ป้องกนัแค่มิจฉาชีพที�จะเขา้มาหวงัผลประโยชน์ ส่วนมากจะเป็นการให้
กาํลงัใจมากกวา่” (สุธิศา รัชนิพนธ์. สัมภาษณ์. 2563) 
 
    จากข้อความข้างต้น พบว่า ผูดู้แลกลุ่มมีทัศนคติที� เน้นในเรื� องของการให้
กาํลงัใจ และเป็นการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นกบัผูป่้วยมะเร็งหรือญาติผูป่้วยมะเร็ง 
เนื�อหาของสารที�พบ จึงเป็นการใหก้าํลงัใจ และกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็งเป็นลกัษณะของกลุ่มเปิด 
กล่าวคือ เป็นกลุ่มที�ให้ใครก็ได้เข้าไปร่วมได้แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากผูดู้แลกลุ่มในฐานะ                
แอดมินก่อน โพสของที�อยู่ในกลุ่มสามารถแสดงอยู่บนหน้า News Feed ได ้ผูดู้แลกลุ่มมีการคดักรอง
เพื�อป้องกนัเพียงมิจฉาชีพที�หวงัหาผลประโยชน์จากกลุ่ม 
   3. การสร้างกลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง แทนการสร้างแฟนเพจ สรุป
การสัมภาษณ์พบว่า ในขณะที�ผูดู้แลกลุ่มได้จัดตั� งกลุ่ม ผู ้ป่วยที� เป็นโรคมะเร็งขึ� น มีข้อจาํกัด                 
ในการทาํงานของเทคโนโลยี ที�ยงัไม่ได้รับการพฒันา รวมถึงเฟซบุ๊กในขณะนั�นก็ยงัไม่ไดเ้ป็นที�
นิยมอย่างแพร่หลายเหมือนกับปัจจุบัน จึงทาํให้มีตวัเลือกในการสร้างช่องทางค่อนข้างจาํกัด                   
ดงัคาํใหส้ัมภาษณ์ต่อไปนี�  
   “กลุ่มนี� มันถูกสร้างไวน้านแล้วค่ะ เป็น 10 ปีแล้ว สมัยนั� นยงัไม่ค่อยรู้จักเพจ
เท่าไหร่ค่ะ” (สุธิศา รัชนิพนธ์. สัมภาษณ์. 2563) 
 
    จากขอ้ความขา้งตน้ พบว่า ผูดู้แลกลุ่มได้สร้างช่องทางการสื�อสาร หรือกลุ่ม
ผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็งเป็นระยะเวลาค่อนขา้งนาน เนื�องจากสื�อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กในขณะนั�น
เพิ�งเริ�มมีการก่อตั�งได้ไม่นาน ฉะนั� นช่องทางในการสื� อสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารจึงมี
ตวัเลือกค่อนขา้งนอ้ย หรือมีการจาํกดัช่องทางการสื�อสาร 
   4. ปัญหาและอุปสรรคที�พบในกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง จากการสังเกต
พบว่า ผูดู้แลกลุ่มมีบทบาทต่อกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็งค่อนข้างน้อยมาก การสื�อสาร                    
ที�เกิดขึ�นจึงเป็นการสื�อสารที�เกิดจากผูรั้บสารที�ป่วยเป็นมะเร็งและญาติผูป่้วยมะเร็งเกือบทั�งสิ�น และ
ยงัพบว่ามีสารในลักษณะของการเชิญชวนหรือยงัมีการให้ข้อมูลเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์เกี�ยวกับ                     
การรักษาโรคมะเร็ง มีการแชร์ขอ้มูลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัโรคมะเร็งอยู่บ่อยครั� ง เช่น การขายสินค้า
เสื� อผา้ ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม หรือเกี�ยวขอ้งกบัการเงิน เป็นตน้ ทั�งนี� ผูดู้แลกลุ่มไม่มีกฎระเบียบ
สาํหรับการอยูร่่วมกนัเป็นสมาชิก และไม่มีมาตรการจดัการการเนื�อหาในกลุ่ม เนื�องจากผูป่้วยมะเร็ง
เป็นผูป่้วยที�จดัอยูใ่นกลุ่มผูป่้วยที�มีความเปราะบางทางความรู้สึก บางโพสมีเนื�อหาที�ส่งผลกระทบ
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ต่อความรู้สึกของผูที้�ป่วยเป็นมะเร็งจนนาํมาสู่ความไม่พอใจของสมาชิกในกลุ่มในฐานะผูรั้บสาร              
ที�ป่วยเป็นโรคมะเร็งเช่นเดียวกัน ทั� งนี� ผูดู้แลกลุ่มจึงได้มีการสื� อสารเป็นลักษณะของข้อความ
ประชาสัมพนัธ์ให้กบัสมาชิกในกลุ่มเพื�อเป็นการแกไ้ขปัญหาและการสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนั 
ดงัภาพที�แสดงต่อไปนี�  
 

 
 
ภาพประกอบ 11  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
    ภาพประกอบ jj แสดงให้เห็นขา้งตน้นั�น เมื�อวิเคราะห์พบว่า สาเหตุหลกัของ
ผูดู้แลกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที� เป็นโรคมะเร็งนั� นมีอาชีพหลักเป็นครู ซึ� งจะต้องปฏิบัติหน้าที� ที�ได้
รับผิดชอบ จึงมีเวลาค่อนขา้งจาํกดั และผูดู้แลกลุ่มทาํหน้าที�แอดมินเพียงคนเดียว ไม่สอดคลอ้งกบั
จาํนวนสมาชิกที�อยู่ภายในกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็งซึ� งมีจาํนวนมาก ทาํให้ขาดการดูแล            
เอาใจใส่ หรือทาํหน้าที�คดักรองสารของสมาชิกในกลุ่มในฐานะผูรั้บสารที�ป่วยเป็นมะเร็ง เป็นเหตุให้
สมาชิกในกลุ่มนั� นได้กลายเป็นผู ้ค ัดกรองส ารไปโดยอัตโนมัติ  เพราะสารที� พ บในกลุ่ม                             
มีความหลากหลายไม่จาํกดัเนื�อหาสาร ส่งผลให้สารบางประเภทนั�นส่งผลกระทบต่อความรู้สึก           
ของผูรั้บสารที�เป็นสมาชิกในกลุ่ม ก่อให้เกิดความหดหู่ หมดกาํลังใจในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง              
ซึ� งสําหรับผูป่้วยมะเร็งหลายท่านที�เป็นสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง มีความเขา้ใจดี
ในเรื�องวาระสุดทา้ยของชีวิต เพียงตอ้งการแลกเปลี�ยนความรู้ในเรื�องของการรักษา การดาํเนินชีวิต 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น ซึ� งอาจจะมีความคลา้ยคลึงกนักบัตนเอง หวงัเพียงเป็นการส่งกาํลงัใจ
ต่อกนัเท่านั�น 
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   5. การสร้างข้อความที�เป็นแรงบันดาลใจหรือการให้กาํลังใจกับผูรั้บสาร จาก
ขอ้มูลพบวา่ ผูดู้แลกลุ่มมีการส่งสารไม่บ่อยครั� ง ทาํให้เกิดความไม่ต่อเนื�องกบัสมาชิกในกลุ่ม ปล่อย
ให้สารที�เกิดขึ�นในกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง เป็นการไปตามธรรมชาติของสมาชิกที�อยู่ในกลุ่ม
กนัเอง เนื�องจากผูดู้แลกลุ่มมีอาชีพหลกัเป็นครู ซึ� งเวลาในทางปฏิบติังานอาจส่งผลต่อการเขา้มา
ปฏิสัมพนัธ์กับสมาชิกในกลุ่ม แต่ทั� งนี� ก็ยงัคงปรากฏเนื�อหาสารบางส่วนที�ผูดู้แลกลุ่มสร้างขึ� น                
ดงัภาพต่อไปนี�  
 

. 
 
 

ภาพประกอบ 12  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
   

 
 
ภาพประกอบ 13  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
    จากการวิเคราะห์ภาพขา้งตน้ พบสารประเภทขอ้ความ มีลกัษณะการสื�อสาร
อย่างตรงไปตรงมาและมีการประกอบด้วยสารแฝงความหมายเล็กน้อย คือการใช้เครื�องหมาย # 

หรือที�เรียกว่า แฮทแท็ก เป็นการให้ความสําคญักบัคาํนั�น ๆ สังเกตคือ #กาํลังใจสําคัญที�สุดนะคะ  

ตามด้วยอิโมจิคอนรูปหัวใจ❤   และมีอิโมจิคอนชูสองนิ� ว ✌  ✌  ทั� งนี� ความหมายแฝงจะมี
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ความหมายอยา่งไรนั�นขึ�นอยู่กบัผูรั้บสารที�อยู่ในกลุ่ม และการใช้อิโมจิคอนนั�นเพื�อไม่ให้สารนั�น              
ดูเป็นทางการมากเกินไป จนผูรั้บสารรู้สึกอึดอดัหรือตึงเครียด 
 2. แอพพลเิคชั�นบนมือถือ (TikTok) 

  2.1 ผูส่้งสารของบญัชีผูใ้ชชื้�อ @Nopharuj 
   ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก เจา้ของบญัชีผูใ้ชชื้�อ @Nopharuj ผูส่้งสารมีอตัลกัษณ์
ความเป็นผูป่้วยมะเร็ง และกลุ่มของผูรั้บสารมีหลายกลุ่ม มีผูรั้บสารที�เป็นผูป่้วยมะเร็งแต่ต่างชนิดกนั 
ต่างระยะของการดาํเนินโรค ผูรั้บสารที�เป็นญาติผูป่้วยมะเร็ง และผูรั้บสารที�ประชาชนทั�วไปที�ไม่ได้
ป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงไม่สามารถระบุกลุ่มของผูรั้บสารที�ชดัเจนไดแ้น่นอน ผูส่้งสารจึงใช้วิธีการ
สื�อสารที�เกิดจากประสบการณ์ตรงที�ตนเองป่วยจนกระทั�งไดรั้กษาหายแลว้ปัจจุบนั จึงนาํเอาความรู้
ที�ไดจ้ากการรักษา การดาํเนินชีวิตมาถ่ายทอดให้แก่ผูรั้บสาร มีเนื�อหาสารที�เป็นวิดีโอสั� น ๆ ผ่าน
ช่องทางแอพพลิเคชั�นบนมือ (TikTok) 
   1. วตัถุประสงคข์องการใชแ้อพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เป็นช่องทางการสื�อสาร 
สรุปการสัมภาษณ์จากรายการพระอาทิตย์ Live พบว่า ผูส่้งสารมีวตัถุประสงค์เพื�อมุ่งรักษาใจ               
สร้างกาํลงัใจใหต้วัเอง และส่งต่อกาํลงัใจผูอื้�น ดงัคาํสัมภาษณ์  
 
   “ในช่วงนั�น เป็นช่วงที�โควิดระบาดมากๆ ก็เลยเล่น TikTok เพื�อจะรักษาใจตวัเอง 
ออกมาเล่นเพื�อสร้างกาํลงัใจ เพราะวา่ช่วงที�ผมเขา้โรงพยาบาล ให้คีโมและฉายแสงพร้อมกนั ผมใช ้
TikTok เป็นตวัช่วยให้กาํลังใจตวัเอง และเป็นตวัช่วยให้กาํลงัใจผูอื้�นด้วย”  (ผูจ้ดัการออนไลน์. 
ออนไลน์. 2563) 
 
    สามารถวิ เคราะห์การให้สั มภาษ ณ์ ข้างต้น  พ บ ว่า ผู ้ส่ งส ารได้ เล็ งเห็ น
ความสาํคญัในดา้นการสร้างกาํลงัใจ เป็นการสนบัสนุนทางสังคมของผูป่้วย คือ ความรู้สึกปลอดภยั
และความรู้สึกที�ผูส่้งสารสามารถใชเ้ครือข่ายทางสังคมให้ประโยชน์ได ้โดยเนน้ถึงสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมที�นอกเหนือจากครอบครัว (Ryff and Keyes. 1995) เนื�องจากโรคมะเร็งเป็นโรคที�ส่ง  
ผลกระทบต่อสภาวะทางด้านจิตใจโดยตรง อีกทั�งผูส่้งสารยงัมีทศันคติต่อโรคมะเร็งในทางบวก 
และการตั�งรับกบัโรคมะเร็งที�เกิดขึ�น รวมไปถึงการมองหาวธีิในการรักษาแบบองคร์วม 
   2. การส ร้างข้อความที� เป็ นแรงบันดาลใจหรือกําลังใจกับ ผู ้ป่ วยมะเร็งที�
แอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) สื�อสาร สรุปการสัมภาษณ์จากรายการพระอาทิตย ์Live พบว่า               
มีการสร้างแฮทแท็กเพื�อสร้างกาํลงัใจให้แก่ตนเอง และผูป่้วยมะเร็งท่านอื�น ๆ แฮทแท็กดงักล่าว
ส่งผลใหผู้รั้บสารเขา้ถึงตวัผูส่้งสารไดง่้าย ดงัคาํสัมภาษณ์ 
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    “ผมก็เลยนึกถึงโซเชียลฯ ขึ� นมาได้ ถ้าเกิดเรานําเสนอเรื�องราวเหล่านี� ออกไป               
ในโลกออนไลน์ ให้คนรู้วา่ การเจ็บป่วยมนัเป็นเรื�องที�เราปฏิเสธไม่ได ้แต่เราเลือกที�จะความสุขกบั
มนัได ้มนัจะสามารถรักษาใจให้เราต่อสู้กบัโรคร้าย หรือสิ�งต่าง ๆ เขา้มาในภาวะใจของเราไดจ้ริง
ไหม ซึ� งตัวเหมาเองก็มีการ Approve มีการพิสูจน์ด้วยว่ามันเป็นจริง เพราะตอนที� เราป่วยอยู่
โรงพยาบาล เราเองใช ้Hashtag คาํวา่ มะเร็งกลวัความสุข พอใช ้Hashtag นี� ไป ปรากฏวา่คนเขา้มาดู
เป็นลา้น เราตกใจมากตอนนั�น รู้ว่าเฮย้!! Hashtag ที�เราสร้างขึ�นมา คนดูเป็นลา้นกว่าวิว” (ผูจ้ดัการ
ออนไลน์. ออนไลน์. 2563)  
 
    สามารถวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์ขา้งตน้ของผูใ้ช้บญัชีชื�อ @Nopharuj พบว่า 
ผูส่้งสารไดเ้ลือกสร้างสารที�เกิดจากคน้พบและพิสูจน์ดว้ยตนเอง จนก่อใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ขึ�นมา 
แล้วจึงนําขอ้พิสูจน์ดงักล่าว มาสร้างสารเพื�อส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร ซึ� งเนื�อหาสารที�ผูส่้งสารสร้าง              
จะสามารถส่งผลให้ผูรั้บสารมีการปรับเปลี�ยนทัศนคติที�มีต่อโรคมะเร็ง และสามารถเผชิญกับ
โรคมะเร็งที�เป็นอยู่ทศันคติที�เป็นเชิงบวก มุ่งรักษาทางด้านจิตใจเป็นสําคญั จากยอดผูรั้บสารที�มี
ปฏิกิริยาต่อสารดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ สารที�ส่งไปมีประสิทธิภาพค่อนขา้งสูง  
   3. การสร้างบญัชีในแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เป็นช่องทางในการสื�อสาร 
สรุปการสัมภาษณ์จากรายการพระอาทิตย ์Live พบวา่ช่องทางการสื�อสารดงักล่าวในขณะนั�นไดรั้บ
ความนิยมจากการสร้างชาเลนจต่์าง ๆ ออกมาใหเ้ป็นกระแสในสังคมออนไลน์ ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
   “มนัเหมือนเป็นสิ�งแรกที�เราคิดก่อนที�เราเขา้โรงพยาบาลวา่เราจะทาํยงัไงก็ได ้ให้
รู้สึกว่าการเจ็บป่วยมะเร็ง มนัไม่ใช่เรื�องของความตายเสมอไปเราก็เลยหยิบโทรศพัท์ พอเราไปดู 
TikTok เราจะเห็นความสนุกสนาน การเตน้ การลิปซิงก์ คนตลก มนัทาํให้เรารู้สึกเรายิ�มไดใ้นแต่ละวนั 
เราคิดในใจว่าถ้าเกิดวนันี� เราเป็นผูป่้วยคนหนึ� ง แลว้เราแต่ภาพผูป่้วยใน TikTok ที�นอนไม่มีเรี� ยว              
ไม่มีแรง คือนอนจะตายแลว้ เราลองเปลี�ยนไหมวา่ถา้เราลองฝืนตวัเอง ลองเล่น TikTok ดู ก็เริ�มจาก
ช่วงที� โควิด-19 ระบาดมีล้อเลียนเรื� องโควิดบ้าง ล้อเลียนของการลิปซิงก์บ้าง แล้วช่วงนั� น                     
มีแม่สิตางศุ์ที�กาํลงัดงั ๆ ก็มี Cover เป็นแม่สิตางศุ์บา้ง แลว้คนที�เขา้มาดูเขาจะรู้สึกว่า เฮย้ นี�คือเรา
กําลังป่วย แต่เรายงัเล่น TikTok เรารู้สึกว่ามันเหมือนทําให้เรายิ�มได้ในแต่ละวนั” (ผู ้จ ัดการ
ออนไลน์. ออนไลน์. 2563) 
 
    สามารถวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์ข้างต้นของผูใ้ช้บัญชีชื�อ @Nopharuj ได้
เลือกที�จะใชแ้อพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เป็นช่องทางในการสื�อสารนั�น เนื�องจากผูส่้งสารได้
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เขา้รับการรักษาอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นว่าช่องทางการสื�อสารมีจุดที�
น่าสนใจคือสามารถเลือกใช้ใส่เพลง เอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพื�อสร้างสรรค์วิดีโอสั� น ๆ ของผูส่้งสารได ้
เนื�องจากเป็นฟังก์ชั�นที�ใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ผูส่้งสารไม่จาํเป็นตอ้งมีพื�นฐานในการตดัต่อวิดีโอ                
ก็สามารถใชช่้องทางนี� ได ้มีการสร้างเนื�อหาแบบสําเร็จรูปไวบ้า้งแลว้ จึงนาํฟังก์ชั�นและเนื�อหาแบบ
สําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ เป็นการล้อเลียน ลกัษณะตลก ขบขนั หรือบอกเล่าประสบการณ์ทั�งการ
รักษา และการใช้ชีวิตประจาํวนั เพื�อให้ผูรั้บสารไม่รู้สึกเครียด หดหู่ หรือรับรู้ว่าผูป่้วยมะเร็ง               
จาํเป็นจะตอ้งมีสภาพโทรม ซึมเศร้า ไม่มีแรงเสมอไป 
  2.2 ผูส่้งสารของบญัชีผูใ้ชชื้�อ @lalabelpunch 
   ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก เจ้าของบัญชีผู ้ใช้ชื�อ @lalabelpunch ผูส่้งสาร                
มีอตัลกัษณ์ความเป็นผูป่้วยมะเร็ง และกลุ่มของผูรั้บสารมีหลายกลุ่ม มีผูรั้บสารที�เป็นผูป่้วยมะเร็ง  
แตกต่างชนิดกัน ต่างระยะของการดําเนินโรค ผูรั้บสารที� เป็นญาติผูป่้วยมะเร็ง และผูรั้บสาร                   
ที�ประชาชนทั�วไปที�ไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงไม่สามารถระบุกลุ่มของผูรั้บสารที�ชัดเจนได้
แน่นอน ผูส่้งสารจึงใช้วิธีการสื�อสารที�เกิดจากประสบการณ์ตรงที�ตนเองป่วยจนกระทั�งไดรั้กษา
หายแล้วปัจจุบนั จึงนําเอาความรู้ที�ได้จากการรักษา การดาํเนินชีวิตมาถ่ายทอดให้แก่ผูรั้บสาร                
มีเนืEอหาสารที�เป็นวดีิโอสัEน ๆ ผา่นช่องทางแอพพลิเคชั�นบนมือ (TikTok)  
   1. วตัถุประสงค์ของการใช้แอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เป็นช่องทางการ
สื� อสาร สรุปการสัมภาษณ์ พบว่า เจ้าของผู ้ใช้บัญชีชื�อ @lalabelpunch มีวตัถุประสงค์เพื�อใช้
ช่องทาง/สื�อเพื�อคลายเหงาจากการรักษา ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 

  “จริง ๆ ต่ายเล่นเพราะแค่รู้สึกว่าเหงาช่วงการรักษาค่ะเพราะนอน รพ.ยาวมาใส่ชุด
คนไขเ้ตน้เฉยๆไม่ไดคิ้ดจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรเลยค่ะแต่พอมีคนถามมากๆก็เลยคิดวา่ถา้การ
บอกเล่าประสบการณ์เป็นประโยชน์หรือกาํลังใจให้คนที�กาํลงัป่วยอยู่ ก็ทาํไปค่ะ” (พิศนภางค ์
(สงวนนามสกุล). สัมภาษณ์. 2564) 
 
    การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบว่า ผูใ้ช้บญัชีชื�อ @lalabelpunch ตอ้งเขา้รับ
การรักษาตวัซึ� งใช้ระยะเวลาในการรักษาอยูใ่นโรงพยาบาลค่อนขา้งนาน ทาํให้เกิดความรู้สึกเหงา 
จึงไดใ้ช้แอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เป็นช่องทางเพื�อคลายความเหงาดว้ยการเตน้ จึงไดมี้การ
อดัคลิปวิดีโอสัE น ๆ และนาํมาเผยแพร่บนแอพพลิเคชั�นดงักล่าว ซึ� งถือไดว้่าเป็นการออกกาํลงักาย
เพื�อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที�จะเขา้รับการรักษาในขัEนตอนต่อไป ทัEงนีE ไม่ไดค้าดวา่จะนาํ
เรื�องราวหรือประสบการณ์ที�ตนเองไดป่้วยเป็นโรคมะเร็งออกมาเผยแพร่ให้กบัผูรั้บสารแต่อยา่งใด 
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แต่เนื�องจากมีผูรั้บสารไดส้อบถามเขา้ไปเป็นจาํนวนมาก จึงไดใ้ช้โอกาสนีE บอกเล่าประสบการณ์
ต่าง ๆ ผ่านคลิปวิดีโอ เพื�อเป็นประโยชน์หรือเป็นกําลังใจให้กับผู ้รับสารท่านอื�นที�ป่วยด้วย
โรคมะเร็งเช่นเดียวกนักบัตนเอง 
   2. การบริหารจดัการข้อมูลพืEนฐานบนแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) สรุป
การณ์สัมภาษณ์ พบวา่ เจา้ของผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch มีช่องทางการติดอื�น ๆ คือ กาสร้างแฟน
เพ จเป็น เฟ ซบุ๊ก  และ อินสตาแกรม เพื� อ เป็นการบ ริหารจัดการข้อมูลที� ต้องการเผยแพ ร่                              
ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
    “ส่วนการทาํเพจแค่อยากบนัทึกช่วงระยะเวลาการรักษา และ ให้กาํลงัใจคนที�ป่วย
ดว้ยค่ะ” (พิศนภางค ์(สงวนนามสกุล). สัมภาษณ์. 2564) 
 
     การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch มีการใช้
ช่องทางการสื�อสารแบบผสมผสาน ทัEงบนแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) บนแฟนเพจเฟซบุ๊ก 
และอินสตาแกรม ซึ� งสารบนแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เนื�องจากช่องทางการสื�อสารแต่ละ
ประเภทมีขอ้จาํกดัที�แตกต่างกนั เป็นสารประเภทคลิปวดีิโอสัEน ๆ และขอ้ความ 
   3. ปัญหาและอุปสรรคที�พบเจอบนแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) สรุปการณ์
สัมภาษณ์  พบว่า ปัญหาที� เจ้าของผู ้ใช้บัญชีชื� อ @lalabelpunch เจอนัE นเป็นการจํากัดในด้าน
ระยะเวลาของการทาํคลิปแต่ละคลิปออกมา ดงัคาํสัมภาษณ์ 
 
   “คิดว่าน่าจะเป็นระยะเวลาในการอดัคลิปนะคะเพราะของต่ายอดัสูงสุดได้แค่                    
1 นาทีเอง” (พิศนภางค ์(สงวนนามสกุล). สัมภาษณ์. 2564) 
 
    การสัม ภาษ ณ์ ข้างต้น เมื� อวิ เคราะห์  พ บ ว่า ผู ้ใช้บัญ ชี ชื� อ  @lalabelpunch              
พบปัญหาด้านระยะเวลาที�ต้องการเผยแพร่เรื� องราวของต้นเองให้ผูรั้บสารท่านอื�น ๆ ได้ทราบ 
เนื�องจากการทาํงานของแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) นัEนจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํสารที�เป็นคลิป
วดีิโอเท่านัEน ซึ� งมีการจาํกดัเวลาสูงสุดไดเ้พียง 1 นาทีนัEน 
   4. การสร้างขอ้ความที�เป็นแรงบนัดาลใจหรือกาํลงัใจบนแอพพลิเคชั�นบนมือถือ 
(TikTok) สรุปการณ์สัมภาษณ์  พบว่า เจ้าของผู ้ใช้บัญชีชื� อ @lalabelpunch ตระหนักถึงเรื� อง                  
การรักษามะเร็งในปัจจุบนั และการให้กาํลงัซึ� งตนเองได้มองว่าการให้กาํลงัใจนัEนถือเป็นหัวใจ
สาํคญัต่อโรคมะเร็งเป็นอยา่งมาก ดงัคาํสัมภาษณ์ 
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   “อาจจะเป็นในเรื�องของมะเร็งสมยันีE สามารถรักษาให้หายขาดไดม้ัEงคะ และคีโม
ไม่ไดน่้ากลวัเท่าสมยัก่อน และ การรักษาสมยันีE ไม่ไดน่้ากลวัเท่าแต่ก่อนค่ะอาจจะแค่อยากบอกว่า
เป็นมะเร็งไม่ไดต้ายทุกคนมนัรักษาหายไดเ้พียงแค่ตอ้งใช้กาํลงัใจเป็นหัวใจสําคญัในการรักษาค่ะ 
ทุกวนันีE ผ่านมาไดเ้พราะกาํลงัใจลว้น ๆ และแชร์ค่าใช้จ่ายเพราะอยากให้คนทั�วไปเคา้ตระหนกัถึง
ประกนัโรคร้ายแรงค่ะ” (พิศนภางค ์(สงวนนามสกุล). สัมภาษณ์. 2564) 
 
    การสัมภาษณ์ขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบวา่ ผูใ้ช้บญัชีชื�อ @lalabelpunch ไดม้องว่า
ปัจจุบนัโรคมะเร็งไม่ไดน่้ากลวัเหมือนกบัในอดีตที�ผูป่้วยเมื�อไดรั้บการวนิิจฉยัวา่ป่วยดว้ยโรคมะเร็ง 
สุดทา้ยแลว้จะตอ้งเสียชีวิตทุกราย เนื�องจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทางการแพทยจึ์งสามารถ
รักษาโรคมะเร็งให้หายขาดเหมือนกับโรคทั�วไปได้ และอีกปัจจยัที�ส่งผลสําคัญในการรักษา
โรคมะเร็งคือ กาํลงัใจ ซึ� งถือไดว้า่เป็นหัวใจสําคญัของการรักษา รวมไปถึงการให้บุคคลอื�นทั�วไป              
ที�ไม่ไดเ้จ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งไดรั้บรู้ถึงค่าใช้ในที�ใชใ้นการรักษา เพื�อเป็นการตระหนกัถึงการทาํ
ประกนัภยัโรคร้ายแรง เนื�องจากโรคมะเร็งมีค่าใชจ่้ายในการรักษาค่อนขา้งสูง  
 3. เวบ็ไซต์ 

  3.1 ผูส่้งสารของ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
   เวบ็ไซตเ์ป็นชุดหนา้เวบ็ หรือเอกสารที�เขา้ถึงไดผ้า่นอินเทอร์เน็ต ผูป่้วยมะเร็งหรือ
ญาติผูป่้วยมะเร็งสามารถเขา้ถึงหนา้เวบ็ไซตไ์ดโ้ดยใชเ้บาวเ์ซอร์ คือ www.chulacancer.net หรือการ
ใช้ค ําค้นหา “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เมื�อผูผู้ ้ป่วยมะเร็งหรือญาติผู ้ป่วยมะเร็งทําการค้นหา            
ในเครื�องมือค้นหา ผูค้น้หาจะถูกส่งไปยงัหน้าแรก หรือโฮมเพจของเว็บไซต์ที�จดัทาํขึ� นเพื�อให้
บริการ ในการใชบ้ริการขา้วมูลข่าวสาร ตั�งแต่ขอ้มูลข่าวสารสําหรับประชาชนทั�วไป และมีบุคลากร
ทางการแพทยใ์นสังกดั เว็บไซต์หรือการสร้างกิจกรรม จึงเป็นอีกหนึ� งวิธีที�ทาํให้เกิดการสื�อสาร
ขอ้มูลระหวา่ง แพทย ์กบัผูป่้วยมะเร็ง หรือแพทยก์บัญาติผูป่้วยมะเร็ง 
   1. วตัถุประสงค์ของการใช้เว็บไซต์ www.chulacancer.net เป็นช่องทางการสื� อสาร 
จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ผูส่้งสารได้จดัโครงการตอ้งการให้นาํเรื�องราว หรือประสบการณ์ของ
ผูป่้วยมะเร็ง ไดแ้บ่งปันออกไป ดงัขอ้ความต่อไปนี�  
 
   “***เรื� องราวของคุณ อาจทาํให้ผูป่้วยที�กาํลังหมดหวงั ท้อแท้ ต่อโรค ต่อการ
รักษา กลบัมาสู้...อีกครั� ง*** สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญชวน
ผูป่้วยที�เคยไดรั้บการวินิจฉัยและไดรั้บการรักษาโรคมะเร็งจนครบขั�นตอนการรักษา ร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์ แนวคิด กาํลงัใจ ที�ทาํให้สามารถผา่นพน้ช่วงเวลานั�นไปได.้..เชื�อวา่ไม่มีใครจะเขา้ใจ
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ความรู้สึกของผูป่้วยไดดี้ไปกวา่ ผูที้�เคยผา่น เคยยืนอยู ่ณ จุดนั�น...ทางผูจ้ดัทาํโครงการ จะรวบรวม
เรื� องเล่าที� ส่งมา เผยแพร่ใน www.chulacancer.net และ Facebook: chulacancer.net เพื�อให้ผูป่้วย
หรือประชาชนทั�วไปที�สนใจ ไดรั้บขอ้มูล ความรู้สึก แนวคิด ต่อการรักษาโรคมะเร็ง จากมุมมอง
ของ "คนไข"้ ที�สามารถกา้วขา้มจุดนั�นมาได”้ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ออนไลน์. 2564) 
 
    วเิคราะห์ขอ้ความขา้งตน้ พบวา่ ผูส่้งสารตอ้งการรักษาในส่วนของสภาพจิตใจ                   
ผูป่้วยมะเร็ง เนื�องจากในขณะระหวา่งที�ผูป่้วยไดรั้บการวนิิจฉยัและเขา้รับการรักษา ผูป่้วยมะเร็งเกิด
ความท้อแท ้หมดหวงั ทั�งต่อโรคมะเร็ง และต่อการรักษา ทาํให้ไม่อยากจะรักษาต่อ จึงได้จดัทาํ
โครงการ “เรื� องเล่าจากผู ้ป่วยสู้มะเร็ง” เพื�อเป็นสร้างช่องทางในการส่งต่อมุมมอง ทัศนคติ 
ความรู้สึกของอดีตผูป่้วยมะเร็ง เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตวัผูป่้วยมะเร็ง ทั� งนี� เป็นการสื�อสาร
ระหวา่งผูป่้วยมะเร็งกบัผูป่้วยมะเร็ง หรือเป็นการใชอ้ตัลกัษณ์ของผูป่้วยมะเร็งในการสื�อสาร 
   2. การบริหารจัดการข้อมูลพื�นฐานของเว็บไซต์ www.chulacancer.net พบว่า               
ผูส่้งสาร มีการแบ่งห้องและตั�งชื�อหอ้งเพื�อให้ง่ายต่อผูรั้บสาร พบห้องที�ระบุชื�อ “เรื�องเล่า จากผูป่้วย
มะเร็ง” และ “รายละเอียดโครงการ” ผูส่้งสารเนน้ถูกตอ้งและความน่าเชื�อถือเป็นหลกั เนื�องจากสาร
ทุกอยา่งจะปรากฏขึ�นบนหน้าเวบ็ไซต ์ซึ� งจะตอ้งเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ มีความน่าเชื�อถือ และเป็นขอ้มูล 
ที�ดี ดงันั�นการปรากฏขอ้มูลบนหนา้เวบ็ไซต ์จึงจะตอ้งมีการคดักรองจากผูส่้งสารอยา่งมีระบบ ดงัแสดง
ในภาพ 
 

 
 
ภาพประกอบ 14  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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ภาพประกอบ 15  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 

ภาพประกอบ 16  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 

ภาพประกอบ 17  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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    จากการวิเคราะห์ พบวา่ ผูส่้งสารเนน้เนืEอหาสารที�ใชก้ารสื�อสารระหวา่งผูป่้วย
มะเร็งกบัผูป่้วยมะเร็ง โดยเนน้เป็นเรื�องการใหก้าํลงัใจ และประสบการณ์ในการเขา้รับการรักษา 
   3. วิธีการสร้างขอ้ความที�ใช้ในการเสริมสร้างพลงัใจและส่งพลงัใจ พบว่า หัวใจ
สําคญัของผูส่้งสารในเวบ็ไซต ์www.chulacancer.net คือ การพฒันาตนเอง การเห็นคุณค่าในตวัเอง 
ความรัก และกําลังใจ เนื� องจากผู ้ส่งสารมีความน่าเชื�อถือและผู ้รับสารที� ป่วยเป็นโรคมะเร็ง                   
เมื�อรับสารดงักล่าวแลว้ จะสามารถมีสุขภาพใจที�ดีตามได้ เนื�องจากผูส่้งสารสร้างคอนเทนต์จาก
ผูป่้วยมะเร็งเช่นเดียวกนั 
    “How To สู้มะเร็ง คงไม่มีใครปฏิเสธวา่การรักษามะเร็ง เป็นช่วงเวลาที�ทรมาน
ทัEงสภาพกายและสภาพจิตใจ แมบุ้คลลากรทางการแพทยร่์วมกนัช่วยดูแลรักษาเต็มที�... คงไม่มีใคร
สามารถรับรู้และเจา้ใจถึงความรู้สึกที�คุณกาํลงัเผชิญอยู ่
    แต่... มีคนอีกกลุ่มหนึ� ง ที�เคยยืนอยู่ ณ จุดเดียวกบัคุณ ซึ� งได้กา้วผ่านช่วงเวลานัEน
มาไดแ้ละปัจจุบนัสามารถกลบัมาใชชี้วิตไดอ้ยา่ง มีความสุข... อยากใหค้นไขที้�กาํลงัทอ้แท ้สิEนหวงั 
หมดกาํลงัใจ ต่อโรค ต่อการรักษา ไดอ่้าน บทความที�ส่งมาจากผูป่้วยที�เคยผ่านจุดนัEนมาค่ะ แลคุ้ณ
จะรู้ว่า... คุณไม่ได้เผชิญสภาวะที�ยากลําบากเพียงลําพัง... You are not alone” (โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์. ออนไลน์. 2564) 
 
    จากขอ้ความขา้งตน้ พบวา่ ผูส่้งสารไม่ไดมี้อตัลกัษณ์ของผูป่้วยมะเร็ง ทาํไดแ้ค่
เพียงรักษาในด้านสภาพร่างกาย เขา้ใจสิ� งที�ผูป่้วยมะเร็งต้องการ แต่ยงัไม่ลึกซึE งเหมือนกบัผูป่้วย
มะเร็งเอง การสื�อสารที�เกิดขึEนจึงใช้วิธีการสื�อสารระหวา่งผูป่้วยมะเร็งกบัผูป่้วยมะเร็ง ทาํให้ผูป่้วย
มะเร็งเกิดความรู้สึกที�ไม่โดดเดี�ยว มีกําลังใจในการต่อสู่กับโรค และมีกําลังใจในการเข้ารับ                
การรักษา 
  3.2 ผูส่้งสารของ www1.siphhospital.com ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์
   เวบ็ไซตเ์ป็นชุดหนา้เวบ็ หรือเอกสารที�เขา้ถึงไดผ้า่นอินเทอร์เน็ต ผูป่้วยมะเร็งหรือ
ญาติผูป่้วยมะเร็งสามารถเขา้ถึงหน้าเวบ็ไซตไ์ดโ้ดยใช้เบาวเ์ซอร์ คือ www1.siphhospital.com หรือ
การใช้คาํคน้หา “โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย”์ เมื�อผูป่้วยมะเร็งหรือญาติผูป่้วยมะเร็งทาํ
การคน้หาในเครื�องมือคน้หา ผูค้น้หาจะถูกส่งไปยงัหน้าแรก หรือโฮมเพจของเวบ็ไซต์ที�จดัทาํขึ�น
เพื�อให้บริการ ในการใชบ้ริการขา้วมูลข่าวสาร ตั�งแต่ขอ้มูลข่าวสารสําหรับประชาชนทั�วไป และมี
บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัด เว็บไซต์หรือการสร้างกิจกรรม จึงเป็นอีกหนึ� งวิธีที�ทาํให้เกิด                
การสื�อสารขอ้มูลระหวา่ง แพทย ์กบัผูป่้วยมะเร็ง หรือแพทยก์บัญาติผูป่้วยมะเร็ง 
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   1. ว ัต ถุป ระส งค์ข องการใช้ เว็บ ไซ ต์  www1.siphhospital.com เป็ นช่ องท าง                  
การสื�อสาร จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ผูส่้งสารไดจ้ดัโครงการที�ตอ้งการสื�อสารในเรื�องของกาํลงัใจ 
โดยใช้ ชื� อโครงก าร “กําลังที� เข้าใจ” ซึ� ง เป็ น กิจก รรม  CSR ของท างโรงพ ยาบ าลศิ ริราช                         
ปิยมหาราชการุณย ์ดงัแสดงในภาพต่อไปนี�  
 

 
 
ภาพประกอบ 18  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 19  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากเนื�อหาขา้งตน้เมื�อวเิคราะห์ พบวา่ ผูส่้งสารเกิดความเชื�อมั�นที�วา่กาํลงัใจที�ดี
ที�สุดที�จะสามารถเสริมสร้างพลงัให้แก่ผูรั้บสารไดน้ั�น ตอ้งเริ�มตน้จาก “ความเขา้ใจ” เป็นพื�นฐาน
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สําคญัอนัดับแรก จึงเป็นการส่งเสริมให้ผูรั้บสารทุกท่านได้หันมาตระหนักเรื� องการให้กาํลงัใจ               
ซึ� งไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่คาํว่า “สู้ ๆ นะ” หรือ “อย่าคิดมาก” แต่ควรจะตอ้งเกิดจากความเขา้ใจที�ผูใ้ห้มี
ต่อผูรั้บอยา่งแทจ้ริง จึงเริ�มตน้ดว้ยการนาํภาพยนตร์สั�นออกมาเผยแพร่  โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
สถานการณ์จริงของผูป่้วยและผูดู้แลใกลชิ้ด ไม่ว่าจะเป็น พ่อที�เคยป่วยกบัลูกชายวยัทาํงาน แม่กบั
ลูกสาววยัมธัยม รวมไปถึงสามีภรรยาที�แต่งงานกนัมานาน ซึ� งแต่ละคู่แมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ต่างกนั 
แต่ทุกคนก็ตอ้งอาศยัความเขา้ใจเป็นจุดเริ�มตน้ในการให้กาํลงัใจกนัและกนั (มาร์เก็ตติ�งอุ๊ปส์. ออนไลน์. 
2562) 
   2. การบริหารจัดการข้อมูลพื�นฐานของเว็บไซต์ www. siphhospital.com จาก                
การเก็บข้อมูลพบว่า ผู ้ส่ งสารมีการแบ่งห้องและตั� งชื� อห้องเพื� อให้ ง่ายต่อผู ้รับสาร ได้แก่                       
ห้องสถานการณ์ตวัอย่าง ห้องภาพยนตร์ที�สร้างจากเคา้โครงเรื� องจริง และห้องแบ่งปันกาํลังใจ              
ดงัภาพต่อไปนี�  
 

 
 
ภาพประกอบ 20  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 21  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

ภาพประกอบ 22  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 23  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากภาพประกอบ 18 ถึงภาพประกอบ 23 เมื�อวิเคราะห์พบว่า มีการจดัส่วน
เนื�อหาไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ ทาํให้ผูรั้บสาร สามารถเลือกรับสารไดง่้าย ซึ� งแต่ละสัดส่วนจะมีเนื�อหา
ตามวตัถุประสงคที์�แตกต่างกนั คือ พื�นที�สําหรับเนื�อหาสถานการณ์จาํลอง เป็นการจาํลองเหตุกาณ์ที�
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ยิ�งแก่ยิ�งดื�อ, วนัที�ฉนัป่วย, อยากกอดแต่กอดไม่ได,้ หวัอกชาวออฟฟิศ, เรื�องเพื�อน 
เรื� องใหญ่, อึดอดัใจชีวิตในครอบครัว เป็นการสํารวจความเข้าใจในเรื�องกําลังใจของผูรั้บสาร                      
ที�เกิดจากสถานการณ์ที�แตกต่างกนั เนื�อหาที�จดัแบ่งในส่วนถดัมาเป็นพื�นที�สําหรับแสดงวิดีโอสั� น  
ที�สร้างจากเคา้โครงเรื�องจริง สัดส่วนของพื�นที�สําหรับการใช้แสดงภาพที�มาจากบุคคลที�มีชื�อเสียง 
และพื�นที�สุดทา้ยสาํหรับการแบ่งปันส่งต่อการใหก้าํลงัใจ 
   3. วิธีการสร้างขอ้ความที�ใช้ในการสร้างกาํลงัใจและส่งแรงบนัดาลใจ จากการ
สังเกตพบวา่ ผูส่้งสารไดจ้าํลองเหตุการณ์ วนัที�ฉันป่วย เป็นการกล่าวถึงคุณแม่ที�ป่วยดว้ยโรคมะเร็ง 
ซึ� งลกัษณะของสารที�ผูส่้งสารไดส้ร้างนั�น เป็นการสํารวจความเขา้ใจในเรื�องการให้กาํลงัใจ โดยมี
การเลือกคาํตอบ เป็นขอ้ ก หรือ ข เพื�อแสดงถึงวิธีการจดัการกบัเหตุการณ์ที�แตกต่างกนั ดงัแสดง    
ในภาพ 
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ภาพประกอบ 24  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 25  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com  
 
    วนัที�ฉันป่วย หน้าที�  1 “ถ้าคุณเป็นแม่เลี� ยงเดี�ยวที�ก ําลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง                           
ลูกสาวของคุณเป็นห่วงคุณมาก และพยายามดูแลคุณอย่างใกล้ชิด คุณเป็นห่วงกลัวลูกละทิ�ง                   
การเรียน คุณจะทาํใหลู้กสบายใจขึ�นอยา่งไร”  
    ก. แสดงให้ลูกเห็นว่าคุณแข็งแกร่ง คุณไหว คุณดูแลตัวเองได้และไล่ให ้                                                                                
ลูกกลบัไปเรียน 
    ข. เปิดรับกาํลงัใจ เข้าใจว่าลูกก็อยากสู้ไปพร้อมกับคุณ ช่วยเขาจดัสรรเวลา               
ในการดูแลคุณและการเรียน 
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    ข้อความข้างต้นเป็นการแสดงเนื�อหาของผูส่้งสารในการสร้างสถานการณ์ 
“วนัที�ฉันป่วย” ในหน้าแรก เพื�อให้ผูรั้บสารไดเ้ลือกคาํตอบที�เหมาะสมกบัตนเอง เมื�อผูรั้บสารได้
เลือกคาํตอบแลว้จะปรากฎขอ้ความแนะนาํขา้งใตเ้ป็นขอ้ความเล็ก ๆ ดงันี�  
    คาํตอบขอ้ ก. การแสดงแต่ดา้นแขง็แกร่ง ปกปิดความอ่อนแอ เป็นเพราะผูป่้วย
หลายรายมองว่าตนเองเป็นปัญหาและภาระของครอบครัว จึงปฏิเสธความช่วยเหลือทุกด้าน                     
แต่การปิดใจจะยิ�งทาํใหผู้ดู้แลเหนื�อยและทอ้แทที้�ไม่สามารถช่วยอะไรคุณไดเ้ลย 
    คาํตอบข้อ ข. หากคุณเป็นแม่ที�ก ําลังเผชิญโรคร้ายลองมองจากมุมลูกบ้าง               
จะเข้าใจว่าเด็กเองก็สามารถมีความเครียด กังวลและหวาดกลัวได้เช่นกัน การเปิดให้เขารู้สึก                   
มีส่วนร่วมที�ไดช่้วยเหลือ จะสร้างกาํลงัใจและความอบอุ่นกวา่การแยกกนัต่อสู้โดยลาํพงั 
 

    ข้อความข้างต้นเป็นการแสดงเนื�อหาของผูส่้งสารที� มีวตัถุประสงค์ในการ
แนะนาํการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นจากสถานการณ์ขา้งตน้ให้เกิดความเหมาะสมและไม่กระทบต่อ
ความรู้สึกของอีกฝ่าย และในส่วนของหนา้ถดัไป เป็นการจาํลองเนื�อหาในอีกสถานการณ์หนึ�ง ดงันี�  
 

 
 
ภาพประกอบ 26  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 27  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    วนัที�ฉันป่วย หน้าที� 2 “แม่ของคุณป่วยเป็นโรคมะเร็งและกาํลงัรับการบาํบดัคีโม 
คุณอยากดูแลแม่อย่างใกลชิ้ด แต่แม่ปฏิเสธและอยากให้คุณสนใจแต่การเรียนเท่านั�น ในฐานะลูก 
คุณจะใหก้าํลงัใจแม่ที�พยายามปิดกั�นคุณอยา่งไร 
    ก. อดทนและพยายามต่อไป โดยไม่สนใจคาํทดัทานของแม่ 
    ข. เปิดใจคุยและหาเหตุผลที�แม่กงัวล พิสูจน์ตวัเองให้แม่เห็นว่าคุณสามารถ 
แบ่งเวลาใหก้ารเรียนได ้
 
    ข้อความข้างต้นเป็นการแสดงเนื�อหาของผูส่้งสารในการสร้างสถานการณ์ 
“วนัที�ฉนัป่วย” ในหน้าถดัมา เพื�อให้ผูรั้บสารไดเ้ลือกคาํตอบที�เหมาะสมกบัตนเอง เมื�อผูรั้บสารได้
เลือกคาํตอบแลว้จะปรากฎขอ้ความแนะนาํขา้งใตเ้ป็นขอ้ความเล็ก ๆ ดงันี�  
    คาํตอบข้อ ก. ในฐานะลูก คุณอยากดูแลแม่อย่างใกล้ชิดเหมือนเดิม แต่การ
พยายามทาํตามความตอ้งการของตนเอง โดยขาดการสร้างความเขา้ใจระหว่างกัน อาจยิ�งสร้าง                
ความอึดอดัใจใหท้ั�งสองฝ่าย  
    คาํตอบขอ้ ข. ที�แม่ปิดกั�นอาจเป็นเพราะไม่มั�นใจ การเปิดใจคุยและอธิบายอยา่ง
เป็นขั�นตอนวา่คุณสามารถจดัการสิ�งต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไร จะช่วยให้แม่มองเห็นภาพชดัเจน คลายกงัวล
และเปิดรับความช่วยเหลือจากคุณมากขึ�น 
 

    ข้อความข้างต้นเป็นการแสดงเนื�อหาของผูส่้งสารที� มีวตัถุประสงค์ในการ
แนะนาํการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นจากสถานการณ์ขา้งตน้ให้เกิดความเหมาะสมและไม่กระทบต่อ
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ความรู้สึกของอีกฝ่าย และในส่วนของหน้าถัดไปจะนําไปสู่พื�นที�ของห้องแบ่งปันกําลังใจ 
(โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย.์ ออนไลน์. 2564) 
 
    จากภาพและเนื�อหาที�ปรากฎขา้งตน้เมื�อวิเคราะห์ พบว่า ผูส่้งสารได้หยิบยก
นําเอาโรคมะเร็งเป็นตวัอย่างในการอธิบายถึงปัญหาที�เกิดขึ� น เนื�องจากสถานการณ์โรคมะเร็ง             
ในประเทศไทยนั�นถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอนัดบั 1 และการสื�อสารดา้นการให้กาํลงัใจถือ
เป็นปัจจยัที�สําคญัอีกประการหนึ�ง ที�จะสามารถช่วยเยียวยาในดา้นจิตใจของผูป่้วยมะเร็งให้ดีขึ�นได ้
ทั�งนี� ผูส่้งสารคน้พบวา่บางกรณีที�เกิดขึ�นนั�น ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของการสื�อสารการให้
กาํลงัใจ สาเหตุเกิดจากความคิดของผูป่้วยมะเร็งและญาติผูดู้แลนั�นไม่สอดคลอ้งกนั ผูส่้งสารจึงทาํ
หน้าที� เป็นสื� อกลางในการอธิบายเหตุผลสั� น ๆ เพื�อให้เข้าใจได้ง่าย เป็นการจัดการปัญหาเพื�อ
ก่อใหเ้กิดผลดีกบัทั�ง 2 ฝ่าย  
 
วเิคราะห์องค์ประกอบของสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 28  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบสารในสื�อออนไลน์ 

 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 
ขอ้ความ,รูปภาพ,วดีิโอ ฯลฯ 

แอพพลิเคชั�นบนมือถือTikTok กลุ่มเฟซบุก๊ 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

ดา้นความรู้ 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

ดา้นประสบการณ์ 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

ดา้นแฝงขาย 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

โดยตรง 

อจันะภาษา และวจันะ

ภาษา 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 
จากบุคลากรทาง

การแพทย ์

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 
จากผูป่้วยมะเร็ง 

เวบ็ไซต ์
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 ลกัษณะสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบุ๊ก 

  1.1 สารของกลุ่มเฟซบุก๊ มะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ  
   จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ เนืEอหาสารส่วนใหญ่นัEนเกิดขึEนจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกันของสมาชิกที�อยู่ในกลุ่มมะเร็งยิEมได้:) – พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ ซึ� งทาํให้เกิด 
ความเป็นธรรมชาติของการสื�อสารค่อนขา้งสูง มีเนืEอหาสาร ที�ประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ และ
วิดีโอสัE น ๆ สารที�พบในกลุ่มบางประเภทสามารถถอดรหัสได้ 2 แบบ คือความหมายโดยตรง 
หมายถึง ความหมายที�หนึ� งสามารถถอดรหัสสารไดต้ามความหมายทั�วไป และความหมายโดยนยั 
หมายถึงความหมายที�สองจะถูกถอดรหสัโดยผูรั้บสารที�มีสังคมและวฒันธรรมของผูป่้วยมะเร็งหรือ
ญาติผูป่้วย เป็นตวักาํหนดสารที�ลึกลงไป ซึ� งสามารถแบ่งได ้3 ดา้น คือ การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ
ในด้านความรู้ การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจในด้านประสบการณ์ การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจ                
ซึ� งในแต่ละดา้นเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการสร้างกลุ่ม ซึ� งลว้นแลว้ต่อก่อให้เกิดประโยชน์กบั
สมาชิกผูป่้วยมะเร็งและญาติผูป่้วยมะเร็ง เนืEอหาสารบางประเภทดงัแสดงในภาพดงัต่อไปนีE  
   1. การสื�อสารเพื�อเสริมพลังใจในด้านความรู้ คือ บอกลักษณะอาการและการ
แสดงอาการของโรค การรักษา เป็นการสอบถาม เพื�อลดความกังวล ความไม่มั�นใจ เนื�องจาก              
ขาดความรู้ ความเขา้ใจอีกทัEงยงัขาดประสบการณ์ เหมือนกบัโพสนีE  
 

 
 
ภาพประกอบ 29  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 30  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 31  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 32  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 33  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 34  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
    ภาพประกอบ 29 ถึงภาพประกอบ 34 เนืEอหาสารที�ปรากฏมกัพบเป็นขอ้ความ                  
การสอบถาม ปรึกษา หรือขอคาํแนะนาํจากสมาชิกที�อยูใ่นกลุ่ม เนื�องจากผูโ้พสยงัขาดประสบการณ์
ในการรับมือกบัอาการที�เกิดขึEน ทาํให้เกิดความวิตกกงัวล ไม่มั�นใจ หรือยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
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ในอาการของโรค และการรักษา รวมไปถึงยงัไม่พร้อมที�จะเข้าพบแพทย์ผู ้รักษา จึงนํามาสู่
กระบวนการสื�อสารแบบไม่เป็นทางการกนัภายในกลุ่ม 
   2. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในดา้นประสบการณ์ คือ เป็นลกัษณะการบอกเล่า
ถึงอาการ วิธีการรักษา การดาํเนินชีวิตประจาํวนั จุดประสงค์เพื�อเป็นประโยชน์ให้กบัผูป่้วยมะเร็ง
หรือญาติผูป่้วยที�อาจจะมีลกัษณะอาการ วิธีการการรักษา หรือการดาํเนินชีวิต ใกลเ้คียงกบัตนเอง 
เหมือนกบัโพสดงัต่อไปนีE  
 

 
 
ภาพประกอบ 35  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 36  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 37  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 38  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 39  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 40  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
    ภาพประกอบ 35 ภาพประกอบ 36 และภาพประกอบ 38 มีการประกอบเนืEอหา
สารที�มีสารมากกวา่ 1 ประเภท คือ การนาํสารประเภทขอ้ความ รูปภาพ วดีิโอสัEน ๆ  มารวมกนัเพื�อ
การสื�อสารภายใน 1 ครัE ง และยงัพบสารประเภทแฝงความหมาย ได้แก่ 1) เครื�องหมาย # หรือที�
เรียกว่า “แฮทแท็ก” เป็นฟังก์ชั�นในการคน้หาขอ้ความ หรือเมื�อผูโ้พสตอ้งการเน้นขอ้ความนัEน ๆ 
เพื�อใหค้วามสาํคญักบัคาํดงักล่าว สังเกตไดจ้าก 
 
“#มะเร็งปอดระยะที�4 #กินขา้ว #ผ่านฉลุย #กลบับา้นทาํงาน #ลุ้น #คีโมครัE งที�5 #เป็นกาํลงัใจให ้              
ทุกคน ฯลฯ  
 
   2. พบการใช้อิโมติคอนในการสื� อสาร เพื�อไม่ให้ เนืE อหาสารนัE นมีความเป็น
ทางการหรือรู้สึกตึงเครียดมากเกินไป และ3) สารประเภทรูปภาพที�นํามาโพสลง มักพบว่า                 
รูปดังกล่าว ผู ้ป่วยมะเร็งจะมีรอยยิEม สีหน้าสดใส การชู 2 นิE ว ทําให้ เกิดการสื� อสารโดยนัย              
เมื�อตีความหมายออกมา คือ ผูป่้วยมะเร็งมีกาํลงัใจที�ดี มีสุขภาพที�แข็งแรง สามารถใชชี้วิตประจาํวนั
ไดอ้ยา่งปกติ  
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  2.2 สารของกลุ่มกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง  
   จากการวิเคราะห์ พบว่า เนืEอหาสารจะมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มเฟซบุ๊กมะเร็งยิEม
ได:้) – พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ คือมีความเป็นธรรมชาติของสารค่อนขา้งสูง อีกทัEงผูดู้แลกลุ่ม
ไม่ได้ควบคุมเนืE อหาสาร จึงปรากฏเนืEอหาสารที� มีความหลากหลายมากกว่า เนืE อหาสารที�พบ
ประกอบไปด้วย ขอ้ความ รูปภาพ และวิดีโอสัE น ๆ ซึ� งสามารถแบ่งได ้3 ดา้น คือการสื�อสารเพื�อ
เสริมพลงัใจในดา้นความรู้ การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในดา้นประสบการณ์ การสื�อสารเพื�อเสริม
พลงัใจในการแฝงขาย ซึ� งในแต่ละด้านเป็นไป ล้วนแลว้ต่อก่อให้เกิดประโยชน์กบัสมาชิกผูป่้วย
มะเร็งและญาติผูป่้วยมะเร็ง เนืEอหาสารบางประเภทดงัแสดงในภาพดงัต่อไปนีE  
   1. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในดา้นความรู้ คือ อาการและการแสดงอาการของ
โรค การรักษา ลกัษณะอาการและการแสดงอาการของโรค เป็นการสอบถาม เพื�อลดความกงัวล 
ความไม่มั�นใจ เนื�องจากขาดความรู้ความเขา้ใจอีกทัEงยงัขาดประสบการณ์ เหมือนกบัโพสนีE  
 

 
 
ภาพประกอบ 41  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 42  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 43  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 44  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 45  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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    จากภาพที�แสดงข้างต้น เนืE อหาสารมกัพบเป็นข้อความ ที� เป็นการสอบถาม 
ปรึกษา หรือการขอคาํแนะนาํเนื�องจากตวัผูป่้วยมะเร็งและญาติผูป่้วยมะเร็งยงัขาดประสบการณ์               
ในการรับมือกบัอาการที�เกิดขึEน จนนาํไปสู่ความวติกกงัวล ความเครียด หรือความไม่มั�นใจ จึงนาํมา
สู่การสื�อสารกบับุคคลในกลุ่มเพื�อคลายความกงัวลใจที�เกิดขึEน 
   2. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในด้านประสบการณ์ คือ ลกัษณะการบอกเล่าถึง
อาการ วธีิการรักษา การดาํเนินชีวิตประจาํวนั จุดประสงคเ์พื�อเป็นประโยชน์ใหก้บัผูป่้วยมะเร็งหรือ
ญาติผูป่้วยที�อาจจะมีลักษณะอาการ วิธีการการรักษา หรือการดาํเนินชีวิต ใกล้เคียงกับตนเอง 
เหมือนกบัโพสดงัต่อไปนีE  
 

 
 
ภาพประกอบ 46  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 47  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 48  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 49  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 50  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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    ภาพประกอบ  46 ถึงภาพประกอบ 50 พบสารประเภทข้อความ  รูปภาพ                  
และวิดีโอ หรือการประกอบกันของเนืEอหาสารมากกว่า 1 ประเภท ในการสื�อสารต่อ 1 ครัE ง คือ                
การนําเอาสารประเภทขอ้ความมารวมกับสารประเภทรูปภาพ หรือนําเอาสารประเภทข้อความ                
มารวมกับสารประเภทวิดีโอ สังเกตจากการเก็บข้อมูลในการสื� อสารไม่ว่าจะเป็นการสื� อสาร                    
ที� เป็นประเภทรูปภาพ หรือวิดีโอ จะมีสารประเภทข้อความเสมอ เนื� องจากข้อความจะเป็น                     
การอธิบายใจความของการเกิดสารประเภทดงักล่าว  
   3. การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจในการแฝงขาย คือ ลักษณะการปรากฏของ
ผลิตภณัฑ์ หรือตราสินคา้และบริการ เขา้ไปในส่วนของเนืEอหาสาร เพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจ               
ดงัแสดงในภาพต่อไปนีE  
  

 
 

ภาพประกอบ 51  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 52  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 53  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 54  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 55  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 56  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 57  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
    ภาพประกอบ 51 ถึงภาพประกอบ 57 การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในการแฝงขาย 
จะพบรูปของผลิตภณัฑ์ไดช้ดัเจน มีขอ้มูลการติดต่อเช่น เบอร์โทร ไอดีไลน์ เพจที�ผูข้ายสร้างขึEน 
เป็นตน้ หรือการแปะลิงคที์�เชื�อมโยงไปถึงการติดต่อไดท้นัที ประกอบกบัขอ้ความที�น่าใจ เช่น “กิน 
8 วนั ไม่พบเชืEอมะเร็งแลว้จา้” ,“ดีไหมการทานจริงมีคาํตอบ” ,“จบคลอสการรักษากบัคุณหมอมา
ทุกขัEนตอนแล้ว แต่อาการไม่ดีขึE น เลยเปิดใจทาน”, “อย่ารอให้โรคแฝง แทรกแซงร่างกายคุณ”              
เป็นตน้ หรือมีการนาํรูปภาพที�ใชอ้ตัลกัษณะความเป็นผูป่้วยมะเร็งมานาํเสนอในการดึงความสนใจ 
หรือการรีวิวสินคา้ เป็นอีกหนึ� งวิธีในการส่งเสริมการขาย เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์
และความรู้สึกหลงัจากที�ไดล้องใชสิ้นคา้หรือบริการต่าง ๆ ไปแลว้ ทาํใหลู้กคา้ใหม่ ๆ ที�ยงัไม่เคยได้
ใชสิ้นคา้นัEน ๆ เกิด ความสนใจและสามารถตดัสินใจซืEอไดง่้ายขึEน 
 2. แอพพลเิคชั�นบนมือถือ (TikTok) 

  2.1 สารของบญัชีผูใ้ชชื้�อ @Nopharuj 
   จากการเก็บขอ้มูล พบว่าสารของผูใ้ช้บญัชีชื�อ @Nopharuj เนืEอหาสารของผูส่้ง
สารประกอบดว้ย ขอ้ความ และเป็นการสร้างวิดีโอสัE น ๆ ไม่เกิน 60 วินาที เนื�องจากเป็นขอ้จาํกดั
ของ แอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เนืE อหาสารที�สร้างเป็นการพูดคุย ลิปซิงค์ เลียนแบบ               
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มีลักษณะเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ สารที�ผูรั้บสารได้ตอบกลับ พบเนืE อหาสารที�ความหมาย
โดยตรง ซึ� งเนืEอหาของสาร คือการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจโดยตรง ซึ� งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
ผูส่้งสาร ดงัแสดงในภาพ  
 

 
 

ภาพประกอบ 58  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj  
 

 
 

ภาพประกอบ 59  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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ภาพประกอบ 60  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 61  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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ภาพประกอบ 62  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 

ภาพประกอบ 63  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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ภาพประกอบ 64  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 

ภาพประกอบ 65  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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    ภาพประกอบ 58 ถึงภาพประกอบ  65 เนืE อหาสารที�ปรากฏ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ สารที�เป็นวจันภาษา คือการสร้างแฮทแท็ก มะเร็งกลวัความสุข (#มะเร็งกลวั
ความสุข) หากวิเคราะห์จะทําให้เห็นว่า ผูส่้งสารสร้างสารที�ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูม้ะเร็ง 
ความสุขมีผลต่อวิธีการมองโรคและวิธีการต่อสู้กับโรคถ้าผูป่้วยมีความสุขมันก็เป็นเหมือน                        
นํE าหล่อเลีE ยงใจ เขาก็จะอยู่กบัโรคมะเร็งที�เขาเป็นได้ เหมือนกบัว่าโรคมะเร็งไม่ไดเ้ป็นเรื�องใหญ่อะไร 
การมีความสุขเป็นเรื�องที�ใหญ่กว่า (เป็นทัEงการให้กาํลงัใจและบอกแนวทางแก้ไข หรือปรับเปลี�ยน                 
วิธีคิด (รศ.พญ. จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์. ออนไลน์. ม.ป.ป) ส่งผลให้ผูรั้บสารมีการเขา้ถึงสารไดจ้าก               
การใช ้แฮทแท็ก อีกทัEงสามารถเขา้ถึงตวัผูส่้งสารไดง่้าย และสารประเภทอวจันภาษา คือ ในขณะที�
บนัทึกวีดีโอสัE น จะเห็นผูส่้งสารใส่ชุดสีเขียว แสดงให้เห็นถึงว่าในขณะนัEนผูส่้งสารกาํลงัอาศยั              
อยู่ในโรงพยาบาลเพื� อ เข้ารับการรักษา และสีหน้าที� สดใส มีรอยยิEม  ไม่ได้แสดงออกถึง                        
ความวิตกกังวล หรือความเจ็บปวดให้ผู ้รับสารได้เห็น นั�นได้แสดงให้ เห็นถึงกําลังใจที� ดี                      
ผูป่้วยมะเร็งไม่จาํเป็นจะตอ้ง ผอม โทรม ผมร่วง เสมอไปเมื�อผูรั้บสารไดเ้ห็นดงันัEนก็สามารถรับรู้
ไดถึ้งความสอดคลอ้งกบัแอชแทก็ที�ผูส่้งสารไดส้ร้างขึEน 
  2.2 สารของบญัชีผูใ้ชชื้�อ @lalabelpunch 
   จากการเก็บขอ้มูล พบวา่สารของผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch เนืEอหาสารของผูส่้ง
สารประกอบดว้ย ขอ้ความ และเป็นการสร้างวิดีโอสัE น ๆ ไม่เกิน 60 วินาที เนื�องจากเป็นขอ้จาํกดั
ของแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) เนืE อหาสารที�สร้างเป็นการพูดคุย ลิปซิงค์ เลียนแบบ                       
มีลกัษณะเป็นกนัเอง ไม่เป็นทางการ สารที�ผูรั้บสารไดต้อบกลบั พบเนืEอหาสารที�ความหมายโดยตรง 
ซึ� งเนืEอหาของสาร คือ ดา้นการใหก้าํลงัใจ ความรู้เกี�ยวกบัการรักษาของผูส่้งสาร ดงัแสดงในภาพ 
 

 
  
ภาพประกอบ 66  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 67  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 68  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 69  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 70  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 71  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 
    ภาพประกอบ 66 ถึงภาพประกอบ 71 เนืE อหาสารที�ปรากฏ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ สารที� เป็นวจันภาษา คือ ข้อความ วิดีโอ และรูปภาพ และมีการสร้าง                
แฮทแท็ก ตามสถานการณ์ที�แตกต่างกนัออกไป เช่น #มะเร็งต่อมนํE าเหลือง #มะเร็งยิEมได้ ซึ� งเป็น
ความหมายที�เขา้ใจไดถึ้งชนิดของมะเร็ง และแสดงให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้ถึงการให้กาํลงัใจ รวมไปถึง
การใช้ถ้อยคําที�ไม่ เป็นทางการ ลักษณะเป็นการพูดคุยทั�วไป ถาม-ตอบประเด็นต่าง ๆ และ                    
สารประเภทอวจันภาษา คือ ในขณะที�บนัทึกวิดีโอผูส่้งสารมกัใช้สีหน้า แววตาที�สดใส แสดงให้
เห็นถึงกาํลงัใจที�ดี ไม่แสดงสีหน้าหรืออาการวิตกกงัวล แมใ้นขณะที�ผูส่้งสารไดเ้ขา้รับการรักษา
อาการอยู่ในโรงพยาบาลก็ตาม สังเกตได้จากชุดที�ผูส่้งสารสวมใส และเมื�อผูรั้บสารเห็น ดังนัEน                 
จึงไม่รู้สึกหวาดกลวั หรือวติกกงัวล ทัEงยงัเป็นการเพิ�มความมั�นใจต่อการเขา้รับรักษา 
 3. เวบ็ไซต์ 

  3.1 สารของ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
   จากการเก็บขอ้มูล พบว่า สารของเวบ็ไซต์ www.chulacancer.net ที�ส่งไปยงัผูรั้บ
สาร ประกอบดว้ย สารประเภทขอ้ความ สารประเภทรูปภาพรูปภาพ และสารประเภทวิดีโอสัE น ๆ 
โดยสารที�พบ มี 2 ด้าน คือ การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจที�ไดจ้ากผูส่้งสารในฐานะแพทย ์พยาบาล 
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หรือบุคลากรที�เกี�ยวข้องกบัการรักษา และการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจที�ได้จากการบอกเล่าจาก
ประสบการณ์ตรงของผูป่้วยมะเร็ง ดงัแสดงในภาพ 
   1. การสื�อสารเพื�อเสริมพลังใจที�ได้จากผูส่้งสารในฐานะแพทย์ พยาบาล หรือ
บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการรักษา 
 

 
 
ภาพประกอบ 72  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
 
    วเิคราะห์สารที�แสดงขา้งตน้ พบสารประเภทขอ้ความ โดยรูปแบบสารจดัทาํใน
ลกัษณะของการประชาสัมพนัธ์ การให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูรั้บสาร ที�สนใจในเรื�องของมะเร็ง
ชนิดลําไส้ใหญ่ ในด้านของการป้องกัน และในด้านการรักษา โดยอาศัยการนําเสนอข้อมูล                  
แบบแฟลตฟอร์ม ไปยงัสื�อออนไลน์ประเภทเฟซบุก๊ เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางให้สะดวกกบัผูรั้บสาร
มากขึEน  
 

 
 

ภาพประกอบ 73  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
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ภาพประกอบ 74  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
 
    วิเคราะห์สารที�แสดงข้างต้น พบสารประเภทข้อความ กล่าวถึงความเชื�อ                 
ในฐานะบุคลากรทางการแพทยที์�พร้อมจะสู้ไปกบัผูป่้วยมะเร็ง ทัE งในเรื� องของสภาวะทางด้าน
ร่างกาย และสภาวะทางดา้นจิตใจ ในขณะที�ผูป่้วยมะเร็งเขา้รับรักษา แสดงถึงความอบอุ่นและการ
ดูแลเปรียบเสมือนผูป่้วยมะเร็งคือบุคคลในครอบครัว เป็นการสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผูป่้วยมะเร็ง 
และสารประเภทรูปภาพและวิดีโอสัE น ๆ รูปหัวใจ การโอบกอด และรอยยิEม เป็นการแสดงออกถึง
ทศันคติในเชิงบวกใหก้บัผูรั้บสาร 
   2. การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจที�ได้จากการบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของ
ผูป่้วยมะเร็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 75  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
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    วเิคราะห์สารที�แสดงขา้งตน้ พบสารประเภทรูปภาพ ลกัษณะเขียนขอ้ความสัEน ๆ 

ที�ปรากฎเป็นเป็นลายมือเขียนของผูป่้วยมะเร็ง ใชป้ระกอบการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในถ่ายทอด

เนืEอหาซึ� งเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้ผูป่้วยมะเร็งท่านอื�นที�เล็งเห็นว่า โรคมะเร็งก็เหมือน

โรคอื�น ๆ ทั�วไปที�สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติและมีโอกาสในการรักษาให้หายได้ เป็นลักษณะ                   

การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งท่านอื�น ดว้ยการสื�อสารเรื�องราวในการดาํเนินชีวิต   

 

 
 

ภาพประกอบ 76  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 

 

    วิเคราะห์สารที�แสดงขา้งตน้ พบสารประเภทรูปภาพ ลกัษณะเขียนขอ้ความสัE น ๆ 

บอกเล่าประสบการณ์ ของผู ้ป่วยมะเร็งที� ได้รับการสื� อสารเพื� อ เส ริมพลังใจจากบุคลากร                 

ทางการแพทย ์ทัEงแพทยผ์ูเ้ป็นเจา้ของไขข้องผูป่้วย เจา้หนา้ที�ที�ดูแลผูป่้วย รวมไปถึงกาํลงัใจที�ไดรั้บ

จากครอบครัวของผูป่้วยมะเร็งเอง และพลงัใจที�ไดรั้บจากผูป่้วยมะเร็งดว้ยกนั เนื�องจากพลงัใจถือ

เป็นสิ� งสําคัญที� สุดประการหนึ� งของผู ้ป่วยมะเร็ง ที�จะไม่ให้ตนเองนัE น รู้สึก ท้อแท้ สิE นหวงั                       

กบัการรักษา เพราะการรักษาผูป่้วยมะเร็งบางรายนัEนใชร้ะยะเวลาในการรักษาที�แตกต่างกนั 
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ภาพประกอบ 77  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 
    วเิคราะห์สารที�แสดงขา้งตน้ พบสารประเภทรูปภาพ ลกัษณะเขียนขอ้ความสัEน ๆ 
มีใจความกล่าวถึง การทําจิตใจให้เข้มแข็ง และไม่พยายามจดจ่ออยู่กับการป่วยเป็นมะเร็ง                   
การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในลกัษณะของการบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองในฐานะผูป่้วย
มะเร็งวา่ ป่วยเป็นโรคมะเร็งตัEงแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยเริ�มจากการเป็นมะเร็งที�เตา้นม จนปัจจุบนัไดพ้บ
ชนิดของมะเร็งเพิ�มอีก 3 ตวั และไดด้าํเนินชีวิตดว้ยการยึดมั�นในหลกัธรรมคาํสอนของพุทธศาสนา 
เป็นการสื�อสารในลกัษณะเชิงแนะนาํ โดยอาศยัประสบการณ์และความรู้สึกของตนเองในฐานะ
ผูป่้วยมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 78  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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    วิเคราะห์สารที�แสดงขา้งตน้ พบสารประเภทรูปภาพ ลกัษณะเขียนขอ้ความสัE น ๆ 
ระบุเนืEอหาสาร กล่าวว่าตนเองนัEนเป็นผูป่้วยมะเร็ง ซึ� งมีคุณหมอประยุทธ์ เป็นแพทยป์ระจาํตวั 
ตัEงแต่ พ.ศ. 2546 ซึ� งผูป่้วยมะเร็งนัEนไดเ้ขา้รับการรักษาตวัดว้ยการให้เคมีบาํบดั จาํนวน 6 ครัE ง และ   
มีการรักษาดว้ยการฉายรังสีอีก จาํนวน 30 ครัE ง และปัจจุบนัก็ยงัรักษากบัคุณหมอท่านดงักล่าวอยู ่
ทัEงนีE มีการกล่าวแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทยผ์ูที้�ทาํหนา้ที�ในการรักษาจนผูป่้วยมะเร็ง
รู้สึกถึงปลอดภยั เพื�อแสดงให้ผูรั้บสารท่านอื�น ๆ นั�นเกิดความรู้สึกมั�นใจ และเป็นการเพิ�มโอกาส    
ในการตดัสินใจ ในการเขา้รับการรักษาในสถานที�ดงักล่าว 
 

 
 
ภาพประกอบ 79  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
    

 
 
ภาพประกอบ 80  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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    ภาพประกอบ 79 ถึงภาพประกอบ 80 วิเคราะห์สารที�แสดงข้างต้น พบสาร
ประเภทรูปภาพที�ความคลา้ยคลึงกนั ลกัษณะเขียนขอ้ความสัEน ๆ เนืEอหาสารแสดงถึงการให้ส่งต่อ
พลังใจให้กับผูที้�กาํลงัป่วยเป็นโรคมะเร็งท่านอื�น ๆ และกล่าวต่อว่าโรคมะเร็งนัEนไม่ได้ร้ายแรง 
อยา่งที�คิด เพราะเชื�อวา่ยงัมีผูป่้วยมะเร็งอีกจาํนวนมาก เล็งเห็นวา่การป่วยเป็นโรคมะเร็งนัEน ถือเป็น
เรื�องใหญ่ ที�มีความรุนแรง ซึ� งส่งผลกระทบให้ผูป่้วยมะเร็งบางรายรู้สึกถึงความหวาดกลวั ไม่อยาก
เขา้รับการรักษา ดงันัEนการที�ผูป่้วยมะเร็งรู้สึกวา่ การป่วยเป็นโรคมะเร็งนัEนก็เหมือนกบัการป่วยเป็นโรค
อื�น ๆ ทั�วไปจึงขอให้ผูป่้วยมะเร็งนัEนมีพลงัใจในการต่อสู้กบัโรค เป็นการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ              
ที�สามารถรับรู้ไดถึ้งทศันติในดา้นบวก 
 

 
 
ภาพประกอบ 81  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 
    วิเคราะห์สารที�แสดงข้างต้น พบสารประเภทรูปภาพ ลักษณะของภาพเป็น             
การเขียนขอ้ความสัEน ๆ แสดงความรู้สึกของผูป่้วยมะเร็งเอง ที�มีความคิดเห็นและมองวา่โรคมะเร็ง 
ก็คือโรคชนิดหนึ� งที�สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยผูป่้วยมะเร็งท่านนีE ป่วยเป็นมะเร็งตัEงแต่ปี              
พ.ศ. 2539 จนปัจจุบนั โดยมีระยะเวลานานถึง 20 ปี แสดงใหผู้รั้บสารทราบวา่เมื�อถูกวินิจฉยัวา่ป่วย
เป็นมะเร็งแลว้นัEน สิ�งที�สําคญัคือทศันคติของผูป่้วยมะเร็งที�มีต่อโรคมะเร็ง การเล็งเห็นวา่โรคมะเร็งนัEน 
เป็นโรคทั�วไป หากได้รับการดูแล รับการรักษาตามขัE นตอนที�แพทย์แนะนําอย่างต่อเนื� อง                  
ก็จะสามารถรักษาใหห้ายขาดได ้
    โดยรวมลักษณะสารของเว็บไซต์ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นสารประเภทรูปภาพ ซึ� งเป็นลกัษณะของการเขียนขอ้ความสัE น ๆ ลงในกระดาษ
โพสอิท ปรากฏลายมือของผูป่้วยมะเร็งในลกัษณะของการสื�อสารเพื�อเสริมพลังใจในถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการเขา้รับการรักษา บอกเล่าถึงความรู้สึกของตนเอง การแนะนาํเพื�อเป็นแนวทาง
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ให้กบัผูป่้วยมะเร็งท่านอื�น ๆ การสื�อสารที�เกิดขึEนจึงเป็นการสื�อสารระหว่างผูป่้วยมะเร็งกบัผูป่้วย
มะเร็งในดา้นการให้กาํลงัใจ ทาํให้ผูป่้วยมะเร็งไม่รู้ลึกถึงความโดดเดี�ยว หรือต่อสู้เพียงลาํพงั แต่ยงั
มีผูป่้วยมะเร็งรายอื�น ๆ ทาํใหผู้ป่้วยมะเร็งรู้สึกถึงความเป็นสังคมหรือมีวฒันธรรมร่วมกนันัEนเอง 
  3.2 สารของ www.siphhospital.com ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์
   จากการเก็บขอ้มูล พบว่า สารที�ปรากฏบนเว็บไซด์ siphhospital.com ที�ส่งไปยงั
ผูรั้บสาร ประกอบดว้ย สารประเภทขอ้ความ รูปภาพ และวิดีโอสัEน ซึ� งเป็นการสื�อสารเพื�อเสริมพลงั
ใจด้านประสบการณ์โดยตรง ทัE งจากบุคลากรทางการแพทย ์ผูป่้วยมะเร็ง และญาติผูดู้แลผูป่้วย
มะเร็ง ดงัแสดงในภาพ 
 

 
 
ภาพประกอบ 82  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากภาพขา้งตน้ เมื�อวเิคราะห์ พบ สารประเภทขอ้ความที�มีความตอ้งการสํารวจ
ความเขา้ใจของการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ และขอ้ความในส่วนของการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ
จากผูรั้บสาร สารประเภทวิดีโอสัE นที�เรียบเรียงมาจากเคา้โครงเรื�องจริง เพื�อสะทอ้นปัญหาในเรื�อง
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ของการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ และสารส่วนสุดทา้ยจะเป็นการแสดงภาพของบุคคลมีชื�อชื�อเสียง 
พบสารที�แฝงความหมายซึ� งแสดงออกถึงสัญลกัษณ์เพื�อเป็นการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ ดว้ยการกุมมือ
ทัEงสองขา้งไวบ้ริเวณอกขา้งซ้ายหรือหัวใจ โดยให้มือซ้ายอยู่ด้านล่างและมือขวาอยู่ด้วยบน และ
พืEนที�สาํหรับการแสดงขอ้ความสาํหรับการส่งต่อพลงัใจในชื�อเนืEอหาแบ่งปันกาํลงัใจ  
 

 
 
ภาพประกอบ 83  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 84  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 85  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากภาพขา้งตน้ พบสารที�ประกอบไปด้วย รูปภาพ ขอ้ความ เป็นการสื�อสาร
เพื�อเสริมพลงัใจในการบอกเล่าประสบการณ์ของผูป่้วยมะเร็ง ที�เกิดความรู้สึกทอ้แทต่้อการรักษา 
และบุคลากรณ์ทางการแพทยที์�เป็นผูดู้แลรักษาผูป่้วยมะเร็ง ที�ได้อธิบายถึงความรู้สึกของผูป่้วย
มะเร็งที�ตอ้งเขา้รับกายภาพดว้ยความเขา้ใจ เพราะฉะนัEนการให้กาํลงัใจดว้ยคาํว่า “เดีnยวก็หายแลว้
นะคะ” เป็นคาํพูดที�ไม่ควรนาํมาใชก้บัผูป่้วย เนื�องจากอนาคตไม่มีอะไรที�แน่นอน จึงควรหลีกเลี�ยง 
และคาํที�สมควรใชใ้นการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจนัEนควรเป็นลกัษณะของการชื�นชม จากขอ้ความ
ตอนหนึ�ง ดงันีE  
 
   “จนกระทั�งทาํกายภาพเสร็จ แอนก็บอกกบัผูป่้วยวา่ “วนันี�ทาํได้ดีขึ�นนะคะ ลดการ

ใช้เครื!องช่วยออกซิเจนไปเยอะเลยจากปกติแค่ยืนยํ!าเท้า วันนี�คุณป้าเดินได้ตั�ง 10 เมตรแหนะ”                
สักพกัแอนก็ไดเ้ห็นรอยยิEมส่งกลบัมาให้ที�แอน พอจบโปรแกรมแอนจึงทิEงทา้ยวา่ “กายภาพเช้านี�

เรียบร้อยนะคะ ฝากออกกาํลงักายบนเตียงเยอะ ๆ นะคะคนเก่งของหนู” พร้อมยกมือไหว”้ 
 

    จากการวิเคราะห์เนืEอหา พบว่า เนืEอหาสารของการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจที�
ได้ผลดีนัEน มกัจะไม่ใช่คาํว่า “หายแน่ ๆ” “หายชัวร์” เพราะผูป่้วยมะเร็งจะรู้สึกว่าเป็นการโกหก
เพื�อให้ผูป่้วยสบายใจเพียงเท่านัEน แต่ในทางกลบักนัการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในลกัษณะของ              
การชื�นชมในสิ�งที�ผูป่้วยกระทาํดว้ยถอ้ยคาํง่าย ๆ จะส่งผลที�ดีกวา่ 
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วเิคราะห์องค์ประกอบช่องทางการสื!อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 86  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบช่องทางในสื�อออนไลน์ 
 

 ลกัษณะช่องทางการสื�อสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบู๊ก 

  จากการเก็บขอ้มูล พบว่า กลุ่มเฟซบุ๊ก เป็นช่องทางที�เกิดจากการพฒันาของเฟซบุ๊ก                
มีวตัถุเพื�อจาํกดัพืEนที�ติดต่อสื�อสาร พูดคุยแลกเปลี�ยนประสบการณ์ เฉพาะบุคคลที�มีความสนใจ               
ในเรื�องเดียวกนัให้แคบลง เช่นเดียวกบัผูก้ลุ่มเฟซบุ๊กมะเร็งยิ�มได:้) – พูดคุย แชร์ความรู้ ให้กาํลงัใจ 
จึงและกลุ่มเฟซบุ๊กผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง เปรียบเสมือนชุมชนของผูป่้วยมะเร็ง ขึEนอยู่กบัวา่ผูป่้วย
มะเร็งหรือญาติผูป่้วยมะเร็ง จะเลือกชุมชนใด ดงัแสดงในหวัขอ้ต่อไปนีE  
 

ช่องทางการสื�อสารเพื�อเสริมพลงั 

 กลุ่มเฟซบุ๊ก 

1. เป็นกลุ่มส่วนตวั 
2. แสดงรายชื�อผูดู้แล
และสมาชิก 
3. มีกฎระเบียบ 
4 หวัขอ้ที�ผูใ้ชใ้ห้
ความสาํคญั 
4. สร้างกิจกรรม 
5. พื�นที�อิสระในการ
สนทนา 

 แอพพลคิชั�นบนมือถือ 

TikTok 
1. บญัชีบุคคล 
2. รับสารไดจ้ากการกด
ติดตาม 
3. คน้หาไดจ้ากช่อง
คน้หาหลกัของ
แอพพลิเคชั�น 
4. ลกัษณะสารเป็นวดีิโอ 
5. มีพื�นที�สนทนา 

 เวบ็ไซต์ 

1. หนา้โฮมเพจ 
2. แถบเมนู 
3. มีลิงคเ์ชื�อมต่อ 
4. มีที�อยูส่ถานที�ในการ
ติดต่อ 
5. พื�นที�สนทนาเฉพาะ 
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ภาพประกอบ 87  แสดงเนื�อหาในการคน้หากลุ่มผูป่้วยมะเร็ง  
 
   1. หมวดประเภทช่องทางการสื�อสารกลุ่ม คือ การระบุชนิดเป็นกลุ่มส่วนตวั คือ 
ผูรั้บสารสามารถคน้หากลุ่มได ้จากช่องทางการคน้หาหลกัของเฟซบุ๊ก แต่ไม่สามารถเห็นขอ้ความ 
หรือเขา้มามีปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิกในกลุ่มได ้หากไม่รับการอนุมติัจากผูดู้แลกลุ่ม ดงันัEนผูรั้บสาร 
จึงตอ้งเป็นสมาชิกเท่านัEนถึงจะสามารถรับรู้ข่าวสาร หรือมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลภายในกลุ่มเพื�อที�จะ
ทาํการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งได ้ 
    1.1 ประเภทช่องทางของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 88  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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    จากการวิเคราะห์ในหมวดของช่องทางการสื�อสารของกลุ่มมะเร็งยิEมไดฯ้ 
พบว่า การตัEงเป็นกลุ่มส่วนตวันัEน สามารถสร้างกลุ่มที�มีคุณภาพในดา้นการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจได ้
เพราะการที�สมาชิกมีความต้องการเข้าร่วมกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความสนใจในระดับหนึ� งแล้ว                  
จึงเสมือนกบัชุมชนของผูป่้วยมะเร็ง 
    1.2 ประเภทช่องทางของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 89  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
    จากการวิเคราะห์ในหมวดของช่องทางการสื�อสารของกลุ่มผูป่้วยที�เป็น
โรคมะเร็ง พบว่า การตัEงเป็นกลุ่มส่วนตวันัEน เป็นช่องทางในการคดักรองผูรั้บสารในขัEนตอนแรก 
กลุ่มที�สร้างจึงมีคุณภาพในดา้นการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจได ้จึงเสมือนกบัชุมชนของผูป่้วยมะเร็ง 
   2. หมวดการแสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสําคญัที�เป็นผูดู้แลกลุ่มหรือผูค้วบคุม คือ 
บุคคลดงักล่าวทาํหน้าที�เป็นผูส่้งสาร ทาํหน้าที�เป็นผูค้ดักรองสาร เนื�องจากสารบางประเภทอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อจิตใจผูป่้วยมะเร็ง และเป็นผูอ้นุมัติสมาชิกที�จะเข้าร่วมในกลุ่ม ซึ� งการแสดง                  
ผูมี้บทบาทดงักล่าวเป็นผลดีกับผูรั้บสารในกรณีที�พบเจอบุคคลแอบแฝงเขา้มาเป็นสมาชิก เพื�อ
จุดประสงคอื์�น ๆ อนัก่อใหเ้กิดแก่ความเสียหายกบัสมาชิก ดงัแสดงในภาพ 
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    2.1 แสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสําคญัของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พูดคุย แชร์ความรู้ 
ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 90  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
    จากการวิเคราะห์ หมวดการแสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสาํคญัที�เป็นผูดู้แลกลุ่ม
หรือผูค้วบคุมของกลุ่มมะเร็งยิEมไดฯ้ พบว่า มีจาํนวนทัEงสิEน 6 ท่าน เมื�อเทียบกบัจาํนวนผูรั้บสาร              
ในกลุ่มในที� มีจาํนวนผู ้รับสารค่อนข้างมากแล้ว เป็นผลให้กลุ่มมะเร็งยิEมได้ฯ สามารถดูแล                         
และควบคุมผูรั้บสารไดอ้ยา่งทั�วถึงและสามารถจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึEนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว หรือ
ในกรณีหากผูดู้แลบางท่านติดภารกิจ ผูดู้แลท่านอื�นก็สามารถทาํหน้าที�แทนได้ ทาํให้ผูรั้บสาร
ภายในกลุ่มเกิดการปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเนื�อง 
    2.2 แสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสาํคญัของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 91  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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     จากการวิเคราะห์ หมวดการแสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสาํคญัที�เป็นผูดู้แลกลุ่ม
หรือผูค้วบคุมของกลุ่มผูป่้วยที� เป็นโรคมะเร็ง พบว่า ผูดู้แลกลุ่มมีเพียงท่านเดียว เเมื�อเทียบกับ
จาํนวนผูรั้บสารในกลุ่มในที�มีจาํนวนผูรั้บสารค่อนขา้งมากแล้ว เป็นผลให้ไม่สามารถดูแล และ
ควบคุมผูรั้บสารไดอ้ย่างทั�วถึง จึงส่งผลต่อการจดัการกบัปัญหาและสารที�เกิดขึEน ทาํให้เกิดบุคคล
อื�นแอบอา้งเขา้มาเป็นผูรั้บสารในกลุ่ม สร้างความไม่พอเหมาะสมในส่วนของการสื�อสารที�เกิดขึEน
ในกลุ่ม หรือเกิดขอ้จาํกดัในการคดักรองสารเนื�องจากจาํนวนสมาชิกที�มีจาํนวนมาก สารที�เกิดขึEน 
จึงมากตามไปดว้ย สารจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร 
   3. หมวดการประกาศของช่องทางกลุ่ม คือ การสร้างกฎระเบียบ หรือกติกา                 
ถือเป็นระเบียบพืEนฐานในการอยู่ร่วมกนั และสร้างความเขา้ใจถึงจุดประสงค์ของกลุ่ม เนื�องจาก 
กลุ่มมีผูรั้บสารเป็นจาํนวนมาก แสดงถึงความชดัเจนและจุดประสงคข์องการสร้างกลุ่ม ดงัแสดงในภาพ 
    3.1 แสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสําคญัของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พูดคุย แชร์ความรู้ 
ใหก้าํลงัใจ 

 

 
 
ภาพประกอบ 92  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 



122 

 

     จากการวเิคราะห์หมวดการประกาศของกลุ่มมะเร็งยิEมไดฯ้ พบวา่ ทางกลุ่ม
พบปัญหาของการขายสินคา้ จึงทาํให้ผูดู้แลกลุ่มจดัการเพิ�มช่องทางขึEนสําหรับขายสินคา้โดยเฉพาะ 
เพื�อไม่ให้ส่งผลกระทบกบัผูรั้บสารในกลุ่มต่อไป แสดงถึงความใส่ใจพร้อมจะดูแลปัญหาของ
สมาชิกที�เกิดขึEน และแสดงใหเ้ห็นถึงระบบการจดัการของผูดู้แลกลุ่ม 
    3.2 แสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสาํคญัของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 93  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
     จากการวิเคราะห์หมวดการประกาศของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง พบว่า 
ทางกลุ่มพบปัญหาของการขายสินคา้ การแอบอา้งเขา้มาเป็นผูรั้บสารในกลุ่มเพื�อหวงัผลประโยชน์
ในดา้นอื�น ๆ เนื�องจากเป็นผลต่อเนื�องจากบทบาทผูดู้แลที�มีเพียงคนเดียว ที�ไม่สอดคลอ้งกบัสมาชิก
ในกลุ่มที�มีจาํนวนมาก จึงเป็นผลทาํให้ไม่สามารถกรองสารทุกสารที�ผูรั้บสารตอ้งการส่งได ้ส่งผล
ให้เกิดสารบางอย่างไปกระทบต่อจิตใจของผู ้รับสารรายอื�นที�อยู่ในกลุ่ม จึงแสดงให้เห็นถึง
ความสําคญัของจาํนวนผูมี้ดูแล ในกรณีที�มีจาํนวนสมาชิกในกลุ่มมาก ผูรั้บสารจึงกลายมาเป็น                 
ผูมี้บทบาทในการดูแลชุมชนของตวัเองในที�สุด   



123 

 

   4. หมวดหวัขอ้ คือ การแสดงให้เห็นถึงคาํที�ผูรั้บสารในกลุ่มให้ความสําคญั หรือ
การนาํไปสู่หวัขอ้ที�เป็นประโยชน์ไดจ้ากการใชแ้ฮทแท็ก (# แลว้ตามดว้ยขอ้ความที�ผูรั้บสารในกลุ่ม
ให้ความสําคญั) เพื�อเข้าถึง เมื�อมีคนกล่าวถึงหรือให้คาํสําคัญกับในคาํ ๆ เดียวกัน ซึ� งเป็นการ
เชื�อมโยงรายละเอียดอื�นอยู่ในคาํนัEน ผูรั้บสารสามารถเขา้ไปอ่านได้ และในกรณีที�เกิดประโยชน์              
ก็สามารถนาํไปปรับใชก้บัผูรั้บสารได ้ดงัแสดงในภาพ 
    4.1 หวัขอ้ของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 94  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 95  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
     จาการวิเคราะห์ หัวข้อของกลุ่มมะเร็งยิEมได้ฯ พบว่า สารที�ผูรั้บสารให้
ความสําคญั คือ ชนิดของมะเร็งและเป็นผูรั้บสารรายเดิมใช้เพื�อเป็นการสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะของ
ตนเองเพื�อให้เกิดความเชื�อมโยงกบัผูรั้บสารท่านอื�น ในกรณีเกิดการคน้หา ซึ� งจะพบของผูรั้บสาร
รายนีE เป็นรายแรก ทัEงนีE จาํนวนตวัเลขที�ระบุจาํนวนโพส แสดงให้เห็นวา่ มีผูรั้บสารให้ความสําคญั
กบัคาํดงัล่าวมีจาํนวนมากหรือนอ้ย นั�นเอง 
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    4.2 หวัขอ้ของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 96  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 97  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 98  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 99  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 100  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
     จาการวิเคราะห์ หัวขอ้ของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง พบว่า สารที�ผูรั้บ
สารให้ความสําคญัเกิดจากการผูรั้บสารรายเดิมแต่ใช้การสร้างสารดว้ยคาํที�ต่างกนั หรือคาํที�เป็นที�
นิยม หรือคาํที�คาดวา่รับสารรายอื�นอาจจะใชเ้พื�อคน้หา โดยจะมีประโยชน์สามารถช่วยสร้างโอกาส
ทาํการตลาด หรือขายสินคา้นั�นเอง ดงัแสดงในภาพ 
 

 
 
ภาพประกอบ 101  แสดงเนื�อหาการเชื�อมโยงของหวัขอ้ของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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   5. หมวดกิจกรรม คือ การแสดงรายละเอียดของกิจกรรม เป็นลักษณะของ              
การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมที�กาํลงัจะเกิดขึEนในอนาคต มีการแสดงชื�อกิจกรรม แสดงเวลา วนัที�  
ในการจัดกิจกรรม แสดงผูจ้ ัดกิจกรรม แสดงสถานที�  โดยจะมีการระบุรายของกิจกรรมหรือ
จุดประสงค์ของการกิจกรรมดงักล่าว ทัEงนีE การเกิดขึEนของกิจกรรมไม่ไดเ้กิดขึEนเฉพาะผูดู้แล หรือ
ผูรั้บสารภายในกลุ่มเท่านัEน แต่อาจเป็นกิจกรรมที�หน่วยงาน องคก์ร หรือสมาคม อื�น ๆ จดัขึEนแลว้
ผูดู้แล หรือผูรั้บสารในกลุ่มเล็งเห็นวา่เป็นประโยชน์ จึงนาํกิจกรรมดงักล่าวมาส่งต่อ ดงัแสดงในภาพ 
    5.1 กิจกรรมของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
ภาพประกอบ 102  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 103  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 104  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 105  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ  
 
     จากการวิเคราะห์หมวดกิจกรรมของกลุ่มมะเร็งยิEมไดฯ้ พบวา่ เป็นอีกทางหนึ� ง
ที�ให้ผูรั้บสารในกลุ่มไดเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face) ของผูรั้บสารในกลุ่มเอง 
หรือเกิดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกที� เป็นผู ้ป่วยมะเร็งหรือญาติผู ้ดูแลผู ้ป่วยมะเร็ง 
เช่นเดียวกนักบัผูรั้บสารในกลุ่ม การเกิดขึEนของกิจกรรมสามารถขยายเครือข่ายของผูป่้วยมะเร็ง             
ใหใ้หญ่ขึEน และยงัสามารถตรวจสอบจาํนวนผูรั้บสารที�สนใจจะเขา้ร่วมกิจกรรม เพื�อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของผูจ้ ัดกรรมได้จากหมวดของกิจกรรม หรือข่าวสารของกิจกรรมได้ถูกนําไป                   
ส่งต่อนัEนมีจาํนวนเท่าไหร่ เพื�อเป็นการประเมินถึงการรับรู้ข่าวสาร 
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    5.2 กิจกรรมของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 106  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 107  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 108  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 109  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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     จากการวิเคราะห์หมวดกิจกรรมของกลุ่มผูป่้วยที� เป็นโรคมะเร็ง พบว่า    
ผูรั้บสารในกลุ่มผูป่้วยมะเร็ง ไดมี้การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมลงในกลุ่ม มีความคล้ายคลึงกนักบั
กลุ่มกลุ่มมะเร็งยิEมได้ฯ เป็นการสร้างเครือข่ายของผูป่้วยมะเร็งอีกช่องทางหนึ� ง ทัE งนีE ขึE นอยู่กับ
ประโยชน์ และสามารถตรวจสอบจาํนวนผูรั้บสารที�สนใจจะเขา้ร่วมกิจกรรม เพื�อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของผูจ้ดักรรมไดจ้ากหมวดของกิจกรรม หรือข่าวสารของกิจกรรมไดถู้กนาํไปส่งต่อนัEน             
มีจาํนวนเท่าไหร่ เพื�อเป็นการประเมินถึงการรับรู้ข่าวสารซึ�ง 
   6. หมวดของพืEนที�สนทนา คือ กระดานสนทนา หรือพืEนที�สําหรับการสื�อสารเพื�อ
เสริมพลงัใจ ขึEนอยูก่บัจุดประสงค์หรือบริบทของผูรั้บสาร ทัEงนีEตอ้งการที�จะสื�อสารในดา้นความรู้ 
สื�อสารในดา้นแลกเปลี�ยนความคิดเห็น สื�อสารในดา้นบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง หรือบุคคล
รอบข้าง หรือในด้านการเสริมพลังใจอย่างตรงไปตรงมา ทัE งนีE ผูรั้บสารสามารถเขียนข้อความ              
แนบรูปภาพ แนบวิดีโอประกอบกนัต่อการสื�อสารในหนึ� งครัE งได ้สารที�ผูรั้บสารส่งก็จะไหลเวียน                 
อยูใ่นกลุ่ม ดงัแสดงในภาพดงันีE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพประกอบ 110  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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    6.1 พืEนที�สนทนาของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 111  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
     จากการวเิคราะห์พื�นที�สนทนาของกลุ่มมะเร็งยิ�มไดฯ้ พบวา่ สารที�ผูรั้บสาร
ตอ้งการนาํเสนอลงในกลุ่ม จะยงัไม่ปรากฏลงในของกลุ่มทนัที ทั�งนี� จะตอ้งรอผูดู้แลหรือผูส่้งสาร
เห็นสมควรว่าสารนั�นมีประโยชน์หรือไม่ หรือก่อให้เกิดการกระทบทางด้านจิตใจแก่ผูรั้บสารรายอื�น
หรือไม่ หากผูดู้แลกลุ่มเห็นวา่มีความเหมาะสมก็จะอนุมติัสารดงักล่าว สารก็จะปรากฏให้ผูรั้บสารอื�น ๆ 
เห็นและนาํมาสู่การปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่ม จากผูรั้บสารก็จะกลายมาเป็นผูส่้งสารและหากมีผูรั้บสาร
สนใจในสิ� งที�นําเสนอออกไปเป็นจาํนวนมาก ก็จะทําให้สารนั� นขึ� นอยู่ในลําดับต้นของกลุ่ม                 
จนสามารถตรวจสอบความสนใจไดจ้ากขอ้ความที�ตอบกลบั หรือวิเคราะห์จากการกดสัญลกัษณ์
ถูกใจในขอ้ความนั�น ๆ ได ้
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    6.2 พืEนที�สนทนาของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 112  แสดงเนื�อหา กลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
     จากการวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์พื�นที�สนทนาของกลุ่มผูป่้วยที� เป็น
โรคมะเร็ง พบวา่ สารที�ผูรั้บสารตอ้งการนาํเสนอลงในกลุ่ม จะปรากฏลงในของกลุ่มทนัที โดยไม่ตอ้ง
รอผูดู้แลหรือผูส่้งสารอนุมติัสารดงักล่าว สารที�ไดจึ้งมีความหลากหลาย ทั�งนี� เพราะมีผูดู้แลเพียงคนเดียว 
หากรอการคดักรองสารก็จะทาํให้สารปรากฏให้ผูรั้บสารอื�น ๆ เห็นไดช้้า ซึ� งมีเป็นขอ้แตกต่างของ
กลุ่ม ซึ� งจะนํามาสู่การปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มทันที การตรวจสอบหรือวิเคราะห์ความสนใจทาํได้
เช่นเดียวกนักบักลุ่มกลุ่มมะเร็งยิ�มไดฯ้ 
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 2. แอพพลเิคชั�นบนมือถือTikTok 

  จากการเก็บขอ้มูลจาก พบวา่ แอพพลิเคชั�นบนมือถือ TikTok เป็นการพฒันาโปรแกรม 
โดยใช้แอพพลิเคชั�นเป็นตวัช่วยให้ผูใ้ช้สามารถสร้างเนื�อหาวิดีโอสั� น ๆ ความยาวไม่เกิน 15 วินาที 
เช่น การแสดงทกัษะหรือท่าเตน้ การแสดงมุกตลก การร้องตามดว้ยริมฝีปาก (ลิปซิงก์) เนื�องจาก
แอพพลิเคชั�นมีเอฟเฟกตที์�เขา้ใจไดง่้าย ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ในเรื�องของโปรแกรมการตดัต่อ 
ก็สามารถใช้ไดเ้พราะเหตุนี� จึงมีผูใ้ช้ใช้แอพพลิเคชั�น TikTok สร้างเรื�องราวของตนเองเกิดขึ�นเป็น
จาํนวนมาก โดยส่วนใหญ่ผูใ้ช้จะเริ�มตน้จากการสร้าง Challenge เริ�มแรกเพื�อความบนัเทิงเท่านั�น 
จนผูติ้ดตามเกิดความสนใจเรื�องของการป่วยเป็นโรคมะเร็ง ผูใ้ชจึ้งกลายเป็นผูส่้งสารในการส่อสาร
เพื�อเสริมใจในช่องทางที�ตนเองสร้างขึ�นมา ผูว้จิยัจึงวเิคราะห์ดงัหวัขอ้ต่อไปนี�  
  1. หมวดของหน้าโปรไฟล์ จะประกอบด้วยรูปภาพ ชื�อบัญชี ผูที้� เรากําลังติดตาม                  
ผูที้�กาํลงัติดตามเรา และวิดีโอที�สร้างที�การถูกใจทั�งหมดจาํนวนกี�ครั� ง แสดงกล่องขอ้ความ โดยจะ
สามารถเชื�อมโยงกับแพลตฟอร์มอื�น ๆ ได้ ตามความต้องการของเจ้าของบัญชี แสดงในภาพ
ดงัต่อไปนี�  
   1.1 หนา้โปรไฟลข์องผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 113  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ Noppharuj 
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ภาพประกอบ 114  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 115  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ Noppharuj 
 
    จากการวิเคราะห์ส่วนของหน้าโปรไฟล์ของผู ้ใช้บัญชี Noppharuj พบว่า                
ช่องทางการสื� อสารบนแอพพลิเคชั�น TikTok มีผูส่้งสารคือผูใ้ช้ที�สร้างช่องทางขึ� นมา ได้มีการ
เปลี�ยนชื�อจากเดิมคือ Ultramao ต่อมาและต่อมาได้ใช้ชื�อ Noppharuj โดยจาํนวนของผูติ้ดตามคือ
ผูรั้บสารเมื�อนาํวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ เมื�อผูส่้งสารไดส้ร้างสารและสารนาํมาเผยแพร่จะมีโอกาส
เขา้ถึงผูรั้บสาร ไดม้ากถึง 29,900 ราย และมีผูรั้บสารมีการแสดงความพึงพอใจ ได้สร้างปฏิกิริยา
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ตอบกลบัด้วยการถูกใจ มากถึง 646,305 ครั� ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพต่อสารที�ผูส่้ง
สร้างขึ�น ส่วนของลิงค์ที�หน้าโปรไฟล์เป็นการเชื�อมต่อไปยงัแพลตฟอร์มอื�น ๆ ที�เป็นโอกาสของ
ผูรั้บสารในช่องทางนั�น ๆ ใหส้ามารถเขา้ถึงผูส่้งสารไดห้ลายช่องทางมากขึ�น 
   1.2 หนา้โปรไฟลข์องผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 116  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ lalabelpunch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 117  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ lalabelpunch 
 
    จากการวิเคราะห์ส่วนของหนา้โปรไฟลข์องผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch พบวา่ ผูใ้ช้
คือผูส่้งสารที�สร้างช่องทางขึ�นมา เมื�อนาํวิเคราะห์จาํนวนของผูติ้ดตามที�มีโอกาสเขา้ถึงสาร แสดง
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ให้เห็นว่า เมื�อผูส่้งสารไดน้าํสารที�สร้างขึ�นมาเผยแพร่ในแอพพลิเคชั�น TikTok จะไดผู้รั้บสารมาก
ถึง 19,200 ราย และมีผูรั้บสารมีการแสดงความพึงพอใจ ไดส้ร้างปฏิกิริยาตอบกลบัดว้ยการถูกใจ 
มากถึง 411,419 ครั� ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพต่อสารที�ผูส่้งสร้างขึ�น ส่วนของลิงค์ที�
หนา้โปรไฟลเ์ป็นการเชื�อมต่อไปยงัแพลตฟอร์มอื�น ๆ ที�เป็นการสร้างโอกาสใหผู้รั้บสารในช่องทาง
อื�น ๆ ดว้ย 
  2.  หมวดของการคน้หา คือ หมวดที�ใช้คน้หา บุคคลสําคญั บุคคลทั�วไป คาํยอดนิยม 
หรือคําที� นิยมติด1แฮทแท็ก โดยหน้านีE จะแสดง Challenge ที�ก ําลังเป็นที�นิยมในปัจจุบัน ผูใ้ช้
สามารถสร้างตวัตนไดจ้ากการสร้างแฮทแทก็ใหเ้ป็นที�นิยมในการคน้หา ดงัแสดงในภาพ 
 

 
 
ภาพประกอบ 118  แสดงเนื�อหาของแอพพลิเคชั�นบนมือถือ TikTok 
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   2.1 การคน้หาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 119  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 120  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
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ภาพประกอบ 121  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 
    จากขอ้มูลขา้งตน้เมื�อนาํวิเคราะห์ในหมวดของการคน้หาผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
พบวา่ ผูส่้งสารไดส้ร้างตวัในการคน้หาดว้ยคาํวา่ #มะเร็งกลัวความสุข ซึ� งเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นหลงัจาก
การคน้พบว่าผูส่้งสารป่วยเป็นโรคมะเร็ง แสดงให้เห็นว่าคาํดงักล่าวส่งผลทาํให้ผูรั้บสารสามารถ
เข้าถึงตวัผูส่้งสารได้สะดวกและง่ายมากขึ� น การค้นหาด้วยการใช้ชื�อบนหน้าโปรไฟล์บางครั� ง                
เกิดความผิดพลาดไดจ้ากการสะกดไม่ถูกตอ้ง ชื�อยาวเกินไป หรืออาจพบวา่มีการใช้ซํ� ากนัจาํนวน
หลายบญัชี การสร้างแฮทแท็กหรือคาํคน้หาที�เป็นลกัษณะของคาํสําคญั ที�สั�น และเขา้ใจไดง่้ายจึงมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการคน้หา และขึ�นอยูก่บัความถี�และจาํนวนของคาํที�ผูใ้ชเ้ลือกที�ใส่แฮทแท็ก 
หากใช้คาํเดิมทุกวิดีโอก็จะเกิดความถี�ขึ�น ความถี�ในส่วนนี�  นอกจากจะส่งผลในช่องของการคน้หาแลว้ 
ก็จะส่งผลมีผูใ้ชร้ายอื�น ๆ นาํไปใชต่้ออีกดว้ย 
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   2.2 การคน้หาขอ ผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 122  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 123  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 124  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
 
    จาก ข้อมู ล ข้างต้น เมื� อนําวิ เค ราะห์ ใน ห ม วดข องก ารค้น ห าผู ้ใช้บัญ ชี 
lalabelpunch พบว่า ผูใ้ช้ได้มีการสร้างตัวตนในแอพพลิเคชั�นมือถือ TikTok ผ่านคาํสําคญัหรือ             
แฮทแท็กในช่องคน้หาดว้ยชนิดของโรคมะเร็งที�ตนเองเป็นอยู ่คือ #มะเร็งต่อมนํ�าเหลือง เมื�อคน้หา
จะปรากฎวิดีโอที�ผูส่้งสารเป็นผูส้ร้างขึEน และคาํที�ใช้เป็นแฮทแท็กยงัเชื�อมโยงไปถึงผูใ้ช้รายอื�น ๆ 
ดว้ย แต่ยงัคงพบวิดีโอของผูส่้งสารมากกว่าผูใ้ช้รายอื�น ๆ ทัEงนีE เป็นผลมาจากความถี�ที�ใช้แฮทแท็ก 
ยิ�งถา้ผูส่้งสารใช้บ่อยครัE งก็จะสามารถสร้างประสิ ทธิภาพให้กบัผูรั้บสารในการเขา้ถึงผูส่้งสารได้
ง่ายขึE น เป็นการเพิ�มปริมาณของจาํนวนผูรั้บสารให้กับช่องทางของผูส่้งสารที�จะสามารถใช ้                   
ในการสื�อสารเพื�อเสริมกาํลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งไดอี้กวธีิหนึ�งดว้ย 
  3. หมวดของการเผยแพร่วิดีโอ คือ เนื�องจากแอพพลิเคชั�นบนมือถือ TikTok เป็น
แอพพลิเคชั�นสําหรับการสร้างเฉพาะวิดีโอเสร็จเท่านัEนแลว้ แต่ทัEงนีE สามารถนาํรูปภาพหลาย ๆ รูป
นาํมาเรียงต่อกนั ใส่เอฟเฟกต ์เลือกเสียงดนตรีประกอบ หรือฟีเจอร์ต่าง ๆ นาํมาสร้างเป็นวิดีโอได ้
หรือสร้างวิดีโอเพื�อเป็นการตอบคาํถามของผูรั้บสาร ขึE นอยู่กับความถนัดและจุดประสงค์ของ                 
ผูส่้งสาร วา่ตอ้งการสื�อสารออกมาในลกัษณะใด ดงัภาพที�แสดงต่อไปนีE  
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   3.1 การเผยแพร่วดีิโอของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 125  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 126  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
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   3.2 การเผยแพร่วดีิโอของผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ lalabelpunch 
    

 
 
ภาพประกอบ 127  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 128  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
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    จากการวิเคราะห์หมวดเผยแพร่วิดีโอ พบว่า เมื�อวิเคราะห์ตัวเลขในส่วนที�                
1) คือตวัเลขผูเ้ข้าชมวิดีโอทาํให้ผูส่้งสารได้รู้ว่ามีผูเ้ข้าถึงสารหรือรับชมวิดีโอที�ตนเองเผยแพร่             
ไปแลว้จาํนวนกี�ครั� ง ซึ� งจะแสดงผลให้ดูในทุกวดีิโอ ตวัเลขในส่วนที� 2) คือการแสดงความชื�นชอบ
ของผูรั้บสารวิเคราะห์ได้จากสัญลักษณ์รูปหัวใจจะมีการแสดงตัวเลขของผูที้� ชื�นชอบ ตัวเลข                 
ในส่วนที� 3) คือตวัเลขแสดงจาํนวนผูเ้ข้ามาคอมเม้นท์หรือพูดคุยกับผูส่้งสาร เป็นพื�นที�สนทนา                
ตอบกลบัเกิดเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั และ 4) คือตวัเลขการแชร์วิดีโอของผูส่้งสาร                
ในกรณีนี�สามารถนาํมาวเิคราะห์ประเภทของสารไดว้า่ ผูรั้บสารชื�นชอบในสารแบบใด ก็จะนาํมาสู่
การสร้างวิดีโอให้ตรงกับความต้องการของผู ้รับสารและมีเหมาะสมกับช่องทางการสื� อสาร               
ของตนเองได ้
 3. เวบ็ไซต์ 

  จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ก่อนที�ผูป่้วยมะเร็งจะเขา้ทาํการรักษาในโรงพยาบาล หรือ
สถานที�เกี�ยวกบัการรักษา โดยพืEนฐานจะมีการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเวบ็ไซตเ์ป็นสื�อออนไลน์ก่อน 
เพื�อใช้เปรียบเทียบ หรือใช้เพื�อประกอบกบัการตดัสินใจ เวบ็ไซต์จึงว่าเป็นสื�อออนไลน์ที�นิยมใช ้            
ในระดบัสากล โดยมีการจดัระบบในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะในดา้นการใหข้อ้มูล ข่าวสาร ซึ� งเป็นการ
เพิ�มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที� ดี ในกรณีที�ผูส่้งสารเป็นหน่วยงาน                
ของภาครัฐ ที�มีชื�อเสียงในดา้นการรักอยา่งโรงพยาบาลดว้ยแลว้ การใชเ้วบ็ไซตจึ์งเป็นส่วนหนึ�งของ
การสร้างความน่าเชื�อถือไดเ้ป็นอยา่งดี และจะส่งผลดียิ�งขึEนหากเวบ็ไซตมี์การอพัเดทข่าวสาร หรือ
สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบนั จะทาํให้ผูรั้บสารเกิดความมั�นใจที�จะใชบ้ริการทัEงในเรื�องของการดูแล 
และการใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพผูรั้บสาร ทัEงนีE เวบ็ไซตเ์ป็นสื�อออนไลน์ที�คอยอาํนวยความสะดวก
ในเรื� องข่าวสารให้กับผูป่้วยมะเร็ง ช่วยให้ผูป่้วยมะเร็งสามารถเขา้ถึงเนืEอหาสาร ได้ตลอดเวลา                   
24 ชั�วโมง ดงัแสดงในภาพ 
  1. หนา้โฮมเพจ คือ ส่วนที�ผูป่้วยมะเร็งหรือผูรั้บสารเจอเป็นส่วนแรก ในส่วนนีEจะเป็น
การใช้รูปภาพโดยส่วนใหญ่ จะเห็นแถบเมนูสําคัญที� ช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู ้รับสาร                 
การเลือกใชสี้ให้เหมาะสม โดยมกัจะนาํสีประจาํองคก์รมาใช ้และนาํเสนอประเด็นหลกัที�ผูส่้งสาร
ตอ้งการให้ผูรั้บสารเขา้ถึงไดท้นัที หน้าโฮมเพจสร้างขึEนเพื�อให้ง่ายต่อการเชื�อมไปยงัยงัหน้าอื�น ๆ 
เนื�องจากเป็นหน้าหลักที�ใช้สําหรับการดึงดูดความสนใจ และยงัถูกใช้เพื�อการประชาสัมพนัธ์                   
ดงัแสดงในภาพ 
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   1.1 หนา้โฮมเพจ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

 
 
ภาพประกอบ 129  แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
 

 
 
ภาพประกอบ 130  แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
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ภาพประกอบ 131  แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
 
    จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนโฮมเพจของ www.chulacancer.net พบว่า                
ผูส่้งสารเลือกใช้โทนสีที�สบายตา ประกอบดว้ยแถบเมนูที�ไม่มีซับซ้อน หัวเรื�องจะมีตวัอกัษรตวัใหญ่
ชดัเจนและส่วนของเนืEอหาก็จะใชอ้กัษรตวัเล็กตามความสําคญัของสาร แสดงที�อยูที่�และเบอร์โทร
สามารถติดต่อหรือในกรณีหากมีความจาํเป็นที�จะต้องเดินทางมายงัโรงพยาบาล พบลิงค์ที�ยงั
สามารถเชื�อมต่อไปยงัหน่วยงานที�สําคัญและแพลตฟอร์มอื�น ๆ ร่วมด้วย จํานวนตัวเลขใน
ภาพประกอบ 131 แสดงให้เห็นจาํนวนผูเ้ขา้รับชมเวบ็ไซต์ หรือผูรั้บสารที�มีความตอ้งการขอ้มูล
เกี�ยวขอ้งกบัมะเร็ง เนื�องจากผูส่้งสารเป็นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัมะเร็งโดยตรง 
   1.2 หน้าโฮมเพจ www1.siphhospital.com ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช
การุณย ์
 

 
 
ภาพประกอบ 132  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 133  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 134  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนโฮมเพจของ www. siphhospital.com พบว่า               
จะใช้ลักษณ ะเนื� อหาสารที� เป็นอินโฟกราฟิก มากกว่าการใช้รูปภาพ หน้าโฮมเพจจึงดูมี                        
ความน่าสนใจมากขึ� นและให้ความรู้สึกที�แปลกใหม่ ไม่เป็นทางการมากเกินไปจึงสามารถดึงดูด                   
ผูรั้บสารได้ มีข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสุขภาพโดยรวม กล่าวคือไม่ได้รักษาโรคเพียงโรคเดียว                  
แต่จะจาํแนกเป็นศูนยเ์ฉพาะทางของแต่ละโรคแทน แสดงลิงค์เพื�อการเชื�อมโยงไปยงัแพลตฟอร์ม
อื�น ๆ เพื�อความสะดวกของผูรั้บสาร หรือบางกรณี คือไม่สามารถนาํเสนอสารไดท้ั�งหมดไดใ้นเวลา
เดียวกนั ซึ� งจะแสดงในแถบเมนูหรือในช่องคน้หาต่อไป  



150 

 

  2. แถบเมนูอื�น ๆ ในเว็บไซต์ คือ การจดัระบบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของผูส่้งสาร 
เพื�อใหผู้รั้บสารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความประสงคข์องผูส่้งสารวา่จะออกแบบ
พื�นที�แถบเมนู หรือจดัประเภทกลุ่มสารอยา่งไร ดงัแสดงในภาพ 
   2.1 แถบเมนูของ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

 
 
ภาพประกอบ 135   แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
 

 
 
ภาพประกอบ 136  แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
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ภาพประกอบ 137  แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
 
    จาก ก ารวิ เค ราะห์ แถ บ เม นู ข อง www.chulacancer.net ข องโรงพ ยาบ าล
จุฬาลงกรณ์ พบว่า แถบเมนูมีการจดัส่วนตามกลุ่มผูรั้บสาร ประกอบด้วยแถบเมนูสําหรับผูป่้วย  
เป็นสิ� งที�ผูป่้วยควรทราบนั�นจะประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาล ข้อมูล                 
ที�เกี�ยวกบัโรคมะเร็ง และขอ้มูลเกี�ยวการรักษา แถบเมนูสําหรับบุคลากร ประกอบไปด้วยขอ้มูล            
ทางการแพทย ์และการศึกษาวจิยั และแถบเมนูสนบัสนุน พบเป็นขอ้มูลสําหรับผูที้�มีความประสงค์
ตอ้งการบริจาคทรัพยต่์าง ๆ ใหก้บัทางโรงพยาบาล เป็นขอ้มูลที�สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน 
   2.2 แถบเมนูของwww1.siphhospital.com ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์
 

 
 
ภาพประกอบ 138  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 139  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 140  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 141  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากการวเิคราะห์แถบเมนูของwww1.siphhospital.com ของโรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย ์พบวา่ ผูส่้งสารไดจ้ดัขอ้มูลโดยแบ่งชนิดของขอ้มูล ทาํให้ผูรั้บสารสามารถเลือก
เฉพาะขอ้มูลที�ตอ้งการไดจ้ากแถบเมนู แบ่งขอ้มูลเป็นหวัขอ้ดงันีE  1) ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัองคก์ร เป็นการ
อธิบายความเป็นมาในการก่อตัEงองคก์ร วตัถุประสงค์ และตราสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ที�มีความเกี�ยวขอ้ง
กบัองคก์ร กล่าวถึงวสิัยทศัน์และพนัธกิจ แนวคิดผูรั้บผูใ้ห้ และขอ้มูลดาํเนินงานในดา้นสถิติผูป่้วย 
และดชันีความพึงพอใจ 2) บริการทางการแพทย ์เป็นขอ้มูลที�ให้ผูรั้บสามารถระบุแพทยที์�ตอ้งการ
รักษา ช่วงวนั เวลาที�ผูรั้บสารสะดวก ใชเ้ป็นช่องทางในการนดัหมายได ้3) ดา้นบริการ เป็นดา้นให้
ความรู้กบัผูรั้บสารในเรื�องการเตรียมตวัในการเขา้รับการรักษา ห้องพกัสําหรับผูป่้วยมีสิ�งอาํนวย
ความสะดวกอะไรบ้าง เพื�อที�ผู ้รับสารจะได้เตรียมสิ� งจาํเป็นบางส่วนไป 4) บทความสุขภาพ                 
เป็นขอ้มูลความรู้ ประกอบดว้ยกิจกรรมสาํคญัของทางผูส่้งสาร ขอ้มูลเกี�ยวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ
ที�ผูส่้งสารจดัทาํขึEนเพื�อเผยแพร่ 5) กิจกรรม เป็นลกัษณะกิจกรรมเพื�อสังคม เป็นการประชาสัมพนัธ์
หน่วยงานอีกรูปแบบหนึ� งเพื�อสร้างความพึงพอใจและความเชื�อมั�นให้กบัผูรั้บสาร ซึ� งไดมี้การจดั
กิจกรรม “กาํลงัที�เขา้ใจ” เป็นกิจกรรมที�เป็นที�มาของการสื�อสารในด้านกาํลงัใจเป็นพืEนที�เฉพาะ             
ในการสื�อสาร ที�ผูว้จิยัจะนาํไปวเิคราะห์ในบริบทของผูรั้บสารในการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจให้กบั
ผูป่้วยมะเร็งต่อไป 
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วเิคราะห์องค์ประกอบของผู้รับสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 142  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบของผูรั้บสารในสื�อออนไลน์ 
 

 ลกัษณะของผู้รับสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบู๊ก 

  จากการเก็บขอ้มูล พบว่า ในส่วนของผูรั้บสารนั�นมีความสามารถถอดรหัสสาร และ
สามารถเข้าใจเนื� อหาได้ เนื� องจากวิธีการสื� อสารใช้สื� อเฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการสร้างกลุ่ม 
เพราะฉะนั�นผูรั้บสารที�ใชสื้�อเฟซบุ๊กได ้จะตอ้งมีความเขา้ใจภาษาและการทาํงานของสื�อเฟซบุ๊กได้
ในระดบัหนึ� ง จึงไม่น่าเป็นกงัวลในเรื�องการถอดรหัส ส่วนจะมีความเขา้ใจในเนื�อหาสารมากน้อย
เพียงใดขึ�นอยู่องค์ความรู้ของผูป่้วยมะเร็ง เนื�องจากอตัลกัษณ์ของผูป่้วยมะเร็งมีความแตกต่างกนั  
ทั�งทางดา้นระยะมะเร็ง ชนิดมะเร็ง ดงันั�นการถอดรหัสของผูป่้วยแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกนั
ออกไป ตามที�จะแสดงดงัต่อไปนี�   
 

เวบ็ไซต ์

ผูรั้บสาร 

กลุ่มเฟซบุก๊ 

ผูป่้วยมะเร็ง 

ญาติผูป่้วยมะเร็ง 

แอพพลิเคชั�นบนมือ

ถือ TikTok 

ผูป่้วยมะเร็ง 

บุคคลทั�วไป 

บุคคลทั�วไป 

ญาติผูป่้วยมะเร็ง 

ผูป่้วยมะเร็ง 

ญาติผูป่้วยมะเร็ง 



155 

 

  1.1 ผูรั้บสารของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 143  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 144  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 145  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 146  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 147  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 148  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 149  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 150  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 151  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 152  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 153  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 154  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 155  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิ�มได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
   จากกการวิเคราะห์ภาพประกอบ 143 ถึงภาพประกอบ 155 พบว่า ผูรั้บสารมี               
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป่้วยมะเร็ง และกลุ่มญาติของผูป่้วยมะเร็ง จุดเริ�มตน้ของการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ       
ในแต่ละครั� งจะเกิดขึ� นจากวตัถุประสงค์หลักของผู ้ส่งสารเองว่าต้องการสารในด้านใด  คือ                     
1) มีจุดประสงค์เพื�อขอคาํแนะนาํ 2) เพื�อเป็นการเล่าประสบการณ์ 3) ส่งต่อพลงัใจให้ผูป่้วยหรือ
ญาติผูป่้วยดว้ยกนัเอง จึงทาํให้ผูรั้บสารตอบกลบัดว้ยการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็ง
ที�อยูใ่นกลุ่มมะเร็งยิ�มไดฯ้ ดงันี�  1) ขอ้ความเสริมพลงัใจอย่างตรงไปตรงมา ที�พบส่วนมากมกัจะใช้
เป็นข้อความ หรือสํานวนสั� น ๆ ง่าย ๆ เข้าใจได้ง่าย สังเกตได้เช่น “หายไวๆนะ” “สู้ ๆ นะ”                
“เป็นกาํลงัใจให้นะ” 2) การเสริมพลงัใจผ่านรูปแบบการสื�อสารด้วยคาํสั�ง  รูปแบบของขอ้ความ              
ที�พบในการสื�อสารมกัจะปรากฏคาํว่า “อย่า” “ไม่” “ตอ้ง” สังเกตไดเ้ช่น “ไม่ตอ้งกลวั” “ตอ้งหาย
เป็นปกติ” “อย่าเครียด” 3) การเสริมพลงัใจผ่านรูปแบบการสื�อสารด้วยหลกัศาสนา การสื�อสาร
มกัจะปรากฏขอ้ความที�ใช ้ คาํว่า “ขอให้” “ขออวยพร” “บุญรักษา” “สิ�งศกัดิ� สิทธิ� ”  สังเกตไดเ้ช่น 
“ขอให้พระคุม้ครอง” 4) การเสริมพลงัใจผ่านรูปแบบการสื�อสารดว้ยสติ�กเกอร์/รูปภาพ ซึ� งมกัจะ
พบว่า ผูรั้บสารตอบกลบัด้วยสติ�กเกอร์ อิโมจิ หรือรูปภาพ แทนการใช้ขอ้ความ มีทศันะรับรู้ได ้           
ในเชิงบวก สังเกตได้ เช่น “สติ�กเกอร์ที� มีการชูนิ� วสองนิ� ว” “สติ�กเกอร์ที� มีหัวใจประกอบ” 
“สติ�กเกอร์ที�มีการกอดกนั”  5) การการเสริมพลงัใจผ่านรูปแบบการสื�อสารการให้คาํแนะนาํหรือ
การถ่ายทอดประสบการณ์การสื�อสารจะเป็นการบรรยายลกัษณะอาการของตนเอง การพบอาการ
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ผิดปกติของตนเอง ระยะการดําเนินโรคมะเร็งที�ตนเองพบ ทั� งจากประสบการณ์โดยตรง และ
ทางออ้มของผูรั้บสารเอง ในบางกรณีจะพบวา่การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจที�ผูรั้บสารตอบกลบัดว้ย
รูปภาพ เพื�อเป็นการอธิบายในส่วนของขอ้ความ เพื�อใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารมีความเขา้ใจที�ตรงกนั 
  1.2 ผูรั้บสารของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 156  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 157  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 158  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 159  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 160  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 161  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 162  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 163  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 164  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 165  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 166  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 167  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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   จากการวิเคราะห์ภาพประกอบ 156 ถึงภาพประกอบ 165 พบว่า มีกลุ่มผูรั้บสาร             
3 กลุ่ม คือ 1) ผูป่้วยมะเร็ง 2) ญาติผูป่้วยมะเร็ง และ 3) กลุ่มแฝงขาย ทั�งนี�การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ                  
ที�เกิดขึ�นในแต่ละครั� งจะเกิดขึ� นจากวตัถุประสงค์หลักของผูส่้งสารเองว่าตอ้งการสารในด้านใด   
เช่น 1) ผูส่้งสารมีจุดประสงคเ์พื�อขอคาํแนะนาํ 2) ผูส่้งสารมีจุดประสงค์เพื�อบอกเล่าประสบการณ์ 
3) ผูส่้งสารมีจุดประสงค์เพื�อส่งต่อพลงัใจให้ผูป่้วยหรือญาติผูป่้วยดว้ยกนัเอง โดยประกอบไปดว้ย 
ขอ้ความ รูปภาพ อิโมจิคอน และวีดิโอ โดยแบ่งเนืEอหาสารของสารไดด้งันีE  1) การสื�อสารเพื�อเสริม
พลงัใจอยา่งตรงไปตรงมา สังเกตไดเ้ช่น “สู้ ๆ นะ” “ขอใหห้ายไว ๆ” 2) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ
ดว้ยรูปแบบคาํสั�ง เช่น “ไม่ตอ้งกลวั” “ไม่ตอ้งกงัวล” “อย่าทาน” 3) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ               
ในลกัษณะแนะนาํหรือบอกเล่าประสบการณ์ รูปแบบการสื�อสารเป็นการบรรยายเรื�องของตนเอง 
ระยะโรคของตนเอง การรักษาของตนเอง หรือ ความรู้ที�ตนเองมี เช่น “ทาํใจให้สบาย” “จากคนที�
รู้จกั..หลบัดีจา้” “อาการแบบนีE เคยเป็นค่ะ” 4) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจดว้ยสติrกเกอร์ หรืออิโมจิ 
ซึ� งในบางครัE งพบวา่เป็นการใชแ้ทนขอ้ความ ขึEนอยูก่บัความสะดวกของผูรั้บสารคนนัEน ๆ สังเกตได้
จาก อิโมจิชูสองนิEว อิโมจิหัวใจ สติrกเกอร์กอด สติrกเกอร์ที�ประกอบดว้ยหัวใจ 5) การสื�อสารเพื�อ
เสริมพลงัใจลกัษณะของการแฝงขาย สังเกตไดจ้าก มีการนาํรูปภาพที�ของผลิตภณัฑ์ หรือการรีวิว
สินค้า เป็นอีกหนึ� งวิธีในการส่งเสริมการขาย หรือการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์และความรู้สึก
หลงัจากที�ไดล้องใชสิ้นคา้หรือบริการต่าง ๆ มีรายละเอียดของขอ้มูลการติดต่อ หรือการแนบลิงก ์           
ที�สามารถเชื�อมโยงกบัเพจที�สร้างขึEน เพื�อเป็นการเชิญชวนให้ผูรั้บสารเกิดคนสนใจ ซึ� งจะพบว่า      
ผูรั้บสารบางรายมีการตอบด้วยขอ้ความและรูปภาพพร้อมกัน หรือการใช้สื� อประสม เพื�อสร้าง 
ความเขา้ใจใหต้รงกนัระหวา่งผูรั้บสารและผูส่้งสารนั�นเอง 
 2. แอพพลเิคชั!นบนมือถือ TikTok 

  จากการเก็บขอ้มูล พบวา่ ผูรั้บสารนัEนรู้จกัและมีความเขา้ใจวิธีการใชสื้�อ/ช่องทางเป็น
แอพพลิเคชั�นบนมือ (TikTok) ได้เป็นอย่างดีในระดบัหนึ� ง เพราะเบืEองต้นผูรั้บสารจะต้องมีการ
เขา้ใจในด้านภาษาและการทาํงานของแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) จึงไม่น่าเป็นกังวลเรื� อง             
การถอดรหัสสาร แต่จะสามารถเขา้ใจเนืEอหาสารไดม้ากน้อยเพียงใดขึEนอยูก่บัองคค์วามรู้ของผูรั้บสาร
แต่ละบุคคล เนื�องจากผูรั้บสารไม่ได้มีอัตลักษณ์ หรือมีสังคมและวฒันธรรมเป็นผูป่้วยมะเร็ง
ทัEงหมด กล่าวคือ ยงัมีผูรั้บสารบางส่วน เป็นบุคคลทั�วไปที�ไม่ไดป่้วยเป็นโรคมะเร็ง หรือป่วยดว้ย
โรคอื�น ๆ ดงันัEนการถอดรหสัของผูรั้บสารจะขึEนอยูก่บัปัจเจกของแต่ละบุคคล ที�แตกต่างกนัออกไป 
ดงัภาพต่อไปนีE  
 
 



169 

 

  2.1 ผูรั้บสารของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 168  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 

ภาพประกอบ 169  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj   
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ภาพประกอบ 170  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 171  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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ภาพประกอบ 172  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 173  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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ภาพประกอบ 174  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 175  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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ภาพประกอบ 176  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 177  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
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ภาพประกอบ 178  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 
   จากการการวิเคราะห์ผู ้รับสารของผู ้ใช้บัญชีชื�อ @Nopharuj พบว่า ผู ้รับสาร                   
มี 3 กลุ่ม คือ 1) ผูป่้วยมะเร็ง 2) ญาติผูป่้วยมะเร็ง 3) บุคคลทั�วไป โดยผูรั้บสารตอบกลบัดว้ยสารเพื�อ
เสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในส่วนใหญ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร คือการสื�อสารเพื�อ
เสริมพลังใจ สามารถแยกลักษณ ะการสื� อสารได้ดังนีE  คือ 1) การสื� อสารเพื� อเสริมพลังใจ                      
อย่างตรงไปตรงมา ไดแ้ก่ “หายไว ๆ นะ” “สู้ ๆ นะ” “เป็นกาํลงัใจให้นะ” 2) การสื�อสารเพื�อเสริม
พลังใจผ่านรูปแบบการให้คาํแนะนําหรือการถ่ายทอดประสบการณ์ รูปแบบการสื�อสารจะเป็น               
การบรรยายลักษณะอาการของตนเอง การพบอาการผิดปกติของตนเอง ระยะของโรคมะเร็ง                     
ที�ตนเองพบ ทัEงจากประสบการณ์โดยตรง และทางออ้มของผูสื้�อสารเอง 3) การสื�อสารเพื�อเสริม
พลังใจด้วยการชื�นชม ได้แก่ “เก่งมาก” “สุดยอด” 4)การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจผ่านรูปแบบ                 
สารอิโมจิ แทนการใช้ขอ้ความ มีทศันะรับรู้ไดใ้นเชิงบวก สังเกตได้เช่น “อิโมจิที�มีการชูนิEวสองนิEว”  
“อิโมจิหัวใจประกอบ” 5) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจดว้ยวิดีโอสัEน ๆ ทัEงนีE เป็นรูปแบบการสื�อสาร
เพื�อเสริมพลงัใจจากบุคคลที�มีชื�อเสียงในบางท่าน หรือเป็นบุคคลที�ผูส่้งสารมีความชื�นชอบเป็น              
การส่วนตวั ทาํการสร้างสารและส่งสารผ่านสื� อชนิดเดียวกันแสดงการตอบกลับ มีสารเป็นทัE ง             
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การพูด และการร้องเพลง ทัEงนีE ในผูรั้บสารอาจมีการใช้การสื�อสารแบบประสมเขา้ดว้ยกนั คือใช้
รูปแบบการสื�อสารมากกวา่ s ประเภทในการแสดงความคิดเห็นใน s ครัE งนั�นเอง 

  2.2 ผูรั้บสารของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
 

 

 
ภาพประกอบ 179  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 180  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 181  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 

 

 
 
ภาพประกอบ 182  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 183  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 184  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 185  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 

 
 
ภาพประกอบ 186  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 187  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 188  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 



180 

 

 
 
ภาพประกอบ 189  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 
   จากการการวิเคราะห์ผูรั้บสารของผูใ้ช้บญัชีชื�อ @lalabelpunch พบว่า กลุ่มผูรั้บสาร  
มี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูป่้วยมะเร็ง 2)ญาติผูป่้วยมะเร็ง และ3) เป็นบุคคลทั�วไปที�ใช้แอพพลิเคชั�นบน
มือถือ TikTok โดยสามารถจาํแจกประเภทสารเพื�อเสริมพลงัใจตามที�ผูรั้บสารตอบกลบั ได้ดงันีE                
1) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจอย่างตรงไปตรงมา ไดแ้ก่ “หายไว ๆ นะ” “สู้ ๆ นะ” “เป็นกาํลงัใจ          
ให้นะ” 2) ) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในรูปแบบการชื�นชม เช่น “เก่งมาก” “สวยมาก” “น่ารักจงั” 
“ดูสดใสมาก” 3) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในรูปแบบการใชอิ้โมจิ เช่น อิโมจิที�มีรอยยิEม อิโมจิที�มี
หัวใจ อิโมจิการชูสองนิEว 4) การสอบถามเกี�ยวกบัอาการ เช่น “มีการตรวจสุขภาพประจาํปีไหม” 
“เป็นมะเร็งต่อมนํE าเหลืองผมร่วงไหม” โดยทัEงนีE ในผูรั้บสารอาจมีการใชก้ารสื�อสารแบบผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนั คือใชรู้ปแบบการสื�อสารมากกวา่ 1 ประเภทในการแสดงความคิดเห็นใน 1 ครัE งนั�นเอง 
 3. เวบ็ไซต์ 
  จากการเก็บข้อมูล เมื�อนํามาวิเคราะห์พบว่า ผู ้รับสารมีความเชื�อมั�นในช่องทาง               
การสื�อสาร เนื�องจากเวบ็ไซตข์องผูส่้งสารเป็นหน่วยงานของภาครัฐที�ใหบ้ริการในเรื�องของการดูแล 
และการให้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด และได้มีการพัฒนาของทาง                   
ในการสื�อสารโดยการนาํเทคโนโลยีเขา้มามีส่วน โดยเฉพาะการให้ขอ้มูล ข่าวสาร ซึ� งเป็นการเพิ�ม
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ประสิทธิภาพให้กบัหน่วยงาน ทัEงนีE เวบ็ไซตเ์ป็นสื�อมีปฏิกิริยาตอบกลบัในรูปแบบขอ้ความ ดงัภาพ
ต่อไปนีE  
  3.1 ผูรั้บสารของ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 190  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
 
   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งปอด เรื�องที� 1 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ผมนายประยงค์ เมืองประแกว้ ผมอยากจะเล่าความจริงจากผมไดสู้้โรคร้ายนีE มา 
การที�เราจะมีโรคร้ายเกิดขึEน เราจะไม่ควรประมาท ถา้เรามีอาการสิ�งใดแปลก ๆ เราควรรีบเขา้ตรวจ
หน่วยแพทยต์าม รพ.ต่าง ๆ เพื�อความไม่ประมาท อย่างที�ผมนีE ที�ผ่านมาได้ก็คือ ผมอยากจะทราบ
เรื�องสุขภาพของผม ก็มีวนัหนึ� งมีรถเคลื�อนที� ผมก็ลองเอ็กซเรย ์ ก็บงัเอิญพบว่าปอดของผมมีจุด
แปลกแลว้ผมก็ไปพบหมอ หมอก็ให้ผมไปตดัจุดแปลกนัEนทิEงเสีย เพราะกลวัว่าจะโรคร้าย ผมก็มา
ติดต่อขอทาํการผา่ตดัจุดนัEนออกเสีย แพทยก์็ทาํการผา่ตดัให้แลว้ผมก็ไดผ้า่นจากโรคนัEนได ้แลว้ผม
ก็ทาํการรักษาคือ ทาํการฉายรังสี 25 ครัE งผ่านไป เราตอ้งตรวจสุขภาพเสมอ ๆ ว่าร่างกายของเรา                
มีความผิดปกติหรือเปล่า เราตอ้งเตรียมตวัเสียตอนตน้ๆ อย่าปล่อยให้มีการการมาก จะรักษายาก               
นี�แหละครับชีวิตผมที�ไดผ้า่นโรคร้ายนีEมา เราอยา่ทอ้แทก้บัโรคร้ายนีE  และทา้ยนีEผมขอให้ท่านทุกคน
ที�เชิญกบัโรคร้ายนีE  ขอใหทุ้กคนจงสู้ ๆ ปฏิบติัตามคาํสั�งของแพทยแ์ลว้ท่านจะหายจากโรคร้ายนีEได”้  
 
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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ภาพประกอบ 191  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
 
   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งปอด เรื�องที� 2 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “เนื�องด้วยคุณพ่ออิกถ่อง เป็นคนไข้ของรพ.จุฬาลงกรณ์ซึ� งป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ปอดตัEงแต่ปี พ.ศ.2557 และในเวลาต่อมาได้ลามขึE นสมอง คุณพ่อจึงจาํเป็นตอ้งเข้ารับการรักษา             
ในโรงพยาบาลบ่อยครัE ง ในระหว่างนีE คุณพ่อได้รับการรักษาและดูแลเป็นอย่างดีจากทีมคุณหมอ 
โดยในระยะสุดทา้ยคุณพ่อมีปัญหาด้านระบบการหายใจและหลาย ๆ โรคตามมา และในวาระสุดทา้ย
ก่อนที�คุณพ่อจะเสียชีวิต คุณพ่อไดเ้ขา้รับการรักษา ซึ� งทัEงทีมพยาบาลและเจา้หน้าที�ไดใ้ห้การดูแล
คุณพอ่เป็นอยา่งดี ทางครอบครัวขอขอบคุณเป็นอยา่งยิ�ง” 
 
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 

ภาพประกอบ 192  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
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   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งโพรงจมูก เรื�องที� 1 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ขณะที�นั�งรับประทานอาหาร นอ้งสะใภที้�เป็นหมอ ไดส้ังเกตเห็นอาการเนืEอที�คอ
ผมรีบลุกขึEนมาจบัดูทนัที และบอกให้ผมรีบไปตรวจ ถา้ไม่มีอะไรก็เอาออกซะ หลงัจากนัEน 2 - 3 วนั 
ผมได้ไปตรวจที�โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ� ง ปรากฏว่าผมเป็นมะเร็งโพรงจมูก และลามมา                
ต่อมนํE าเหลืองบริเวณลาํคอแลว้ ตอ้งรีบทาํการรักษาโดยด่วน มีคาํกล่าวา่ "ไม่วา่ความสุขหรือความทุกข ์
อยูก่บัเราไม่นาน เดีnยวก็ผา่นไป แต่ในใจผมลึกๆ คิดวา่คราวนีE คงนานแน่ มีคนแนะนาํให้ผมไปพบ
อาจารย ์นายแพทย ์ศิริพรชยั ที�โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ� งท่านก็บอกวา่ใช่แน่นอน และส่งให้ผมมา
เป็นคนไขข้อง รศ.นพ.ชวลิต  เลิศบุษยานุกูล จากการที�ท่านบอกว่าคุณตอ้งฉายแสง 33 ครัE ง และ
สลบักับการให้คีโมอีก 5 ครัE ง นั�นคือคาํประกาศิตที�ทาํให้ผมต้องคอยเตือนตวัเองอยู่เสมอ ๆ ว่า                
ถ้าอยากจะหายตอ้งทาํตามที�คุณหมอบอกให้ครบเมื�อเราเจอโรคภยัไขเ้จ็บ ไม่ว่าจะเล็กหรือน้อย                   
ก็น่ากลวัอย่างมะเร็ง เราตอ้งตัEงสติให้ได ้อย่าคิดว่าทาํไมถึงตอ้งเป็นเรา อารมณ์มีส่วนสําคญัที�สุด 
ตอ้งทาํใจให้สบาย ผอ่นคลาย ไม่เครียด ผมรู้วา่มนัทาํยาก แต่ก็ตอ้งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมที�ไม่ดีให้หมด 
ผมไดผ้า่นช่วงเวลานัEนมาแลว้ จึงขอเป็นกาํลงัใจให้ทุกท่าน อยา่ยอมแพ ้ต่อโชคชะตาชีวิต เพราะเรา
เท่านัE นที� เป็นผู ้ก ําหนดชีวิตเราเอง จงรักษาตัวเองให้มากที� สุด และอยู่เพื�อทุกคนที� รักและ              
เป็นห่วงเรา” 
  
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 

ภาพประกอบ 193  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
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   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งต่อมลูกหมาก เรื�องที� 1 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ผมทราบวา่เป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื�อปี พศ. 2549 หลงัเกษียณอายุราชการ 
เริ�มจากผลของการตรวจเลือดในโครงการวยัทอง ซึ� งก่อนหน้านีE ไม่ค่อยไดส้นใจกบัการตรวจเช็ค
ร่างกาย เพราะเห็นวา่ตวัเองก็แข็งแรงปกติ ผลเลือดแสดงค่า PSA ออกมามากกวา่ 34 จากนัEนก็เขา้สู่
กระบวนการตรวจจนผลที�สุดคุณหมอสรุปว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ระยะที� 3 แลว้ และเนืEอร้าย            
ก็ลามออกมานอกต่อมลูกหมากมากเกินกว่าจะผ่าตดัได้แลว้ มนัน่าตกใจมาก แต่หลงัจากสงบสติ
อารมณ์ก็ทาํใจ และก็ดีใจที�ตรวจเจอ เพราะถา้ไม่มาตรวจ ไม่เจอ และปล่อยนานไปกว่านีE ก็คงสุด           
จะเยียวยา จากนัEนก็เขา้สู่กระบวนการ ผลการรักษาและการติดตามผลถึงปัจจุบนั เขา้สู่ปีที� 10 แลว้ 
ทัEงหมดนีE ตอ้งอาศยัความอดทน เรื�องของโรค ร่างกาย อะไรก็เกิดขึEนไดเ้สมอ ไม่มีโรคอะไรแยก่ว่า
อะไร โรคทุกโรคไม่ดีทัE งนัE น ร่างกายก็เช่นกัน มันเสื�อมลงทุกวนั ถึงปัจจุบันนีE วิธีรักษายาที�ใช ้               
และเครื�องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ใช้น่าจะดีกว่าเมื�อ 10 ปีที�แลว้ ดงันัEนเพื�อเป็นกาํลงัใจให้ท่านผูป่้วย 
และกาํลงัจะเขา้สู่กระบวนการรักษา ขณะนีE โปรดมั�นใจว่าโอกาสหายมีแน่นอน เพราะมีวิธีรักษา              
มียา และอุปกรณ์เครื�องมือ ที�ใชไ้ดผ้ลมาแลว้ เราไม่ไดเ้ป็นผูถู้กทดลอง สบายใจไดเ้ลยครับ” 
 
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งศีรษะและลาํคอ เรื�องที� 1 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ปกติตรวจสุขภาพทุกปีร่างกายแข็งแรง เคยสูบบุหรี�แต่เลิกมาแลว้10 ปีก่อนพบ
มะเร็ง เริ�มจากมีอาการเจ็บคอ กลืนลาํบาก เมื�อ3อาทิตยผ์า่นไป อาการเจ็บคอยงัมีอยู ่และไม่มีอาการ
ไขห้รือหวดั ทาํใหรี้บไปพบหมอ และหมอก็นดัตดัชิEนเนืEอไปตรวจ และแจง้วา่เป็นมะเร็งที�ในลาํคอ
3 จุด ช่วงการรักษา แมว้่าคุณหมอและคุณพยาบาลจะอธิบายถึงผลขา้งเคียง และคาํแนะนาํ แต่มี
อาการขา้งเคียงมากมายที�เกิดขึEนต่างออกไป คนไขแ้ละคนดูแลก็มีความเครียด การมานั�งรอฉายแสง
หรือการมาใหคี้โม ก็ไดย้นิไดฟั้งเรื�องการลองรักษาขา้งนอกร่วมไปดว้ย เพราะความอยากหายทาํให้
เราเขวอยากไปลอง แต่เพราะไม่เชื�อคาํเล่าลือเล่าอา้งโดยไม่มีสถิติเก็บขอ้มูลขอ้เท็จจริงก็ไม่ไดเ้ชื�อ
และไม่ไดอ้อกนอกทางการรักษาของคุณหมอเลย ไม่ไดกิ้นอะไรนอกจากที�คุณหมอบอกวา่ควรกิน 
การฉายแสงที�ลาํคอแมว้า่ใชเ้ทคนิคIMRT ที�ดีที�สุดแลว้ คนไขก้็เกิดผลขา้งเคียงตามมา อาการปากแห้ง 
ไม่มีนํE าลาย ทําให้ฟันผุง่ายต้องพบหมอฟันบ่อยครัE งขึE น รวมทัE งทําลายต่อมไทรอยด์ คนไข ้             
ก็อดทนมาตามนดั และอาการต่าง ๆ ก็ค่อย ๆ ดีขึEน จนแทบจะเกือบปกติแลว้ การรอดชีวิตผ่านมา            
ปีที� 4 แลว้ มนัมีความสุขมากเหมือนไดชี้วติใหม่ เมื�อมองกลบัไปในช่วงที�ทุกขท์รมาน สิ�งที�ช่วยคือ
ความหวงัว่าจะหาย กําลังใจจากคนใกล้ชิด และความอดทน ชีวิตต้องสู้  และบอกตัวเองว่า             
เราจะตอ้งหาย หนา้ที�เราตอนนีE คือการทาํตวัใหเ้เขง็แรงที�สุด รักษาไปตามที�คุณหมอแนะนาํ. 
 

   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งเตา้นม เรื�องที� 1 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “วนัแรกที�เราไปโรงพยาบาล คุณหมอก็เริ�มตรวจตามขัEนตอนของคุณหมอ เรามี
ความรู้สึกว่าเราเครียด นั�งรอคิวตรวจอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้ ตอ้งไปนั�งรออยู่ขา้งนอกเพราะเรา
เครียดและความคิดสับสนไปหมดว่าเราต้องเป็นแน่เลย วนัฟังผลเรานั�งกระสับกระส่ายและผล            
ก็ออกมาว่าเราเป็นจริง ๆ เราก็ได้กาํลังใจจากคุณหมอว่าไม่ตอ้งกลวัโรคนีE เขารักษาได้แล้วหมอ              
บอกว่าคนเราถา้ไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายหรอก บางคนเด็กกว่าเราเขาก็ยงัเกิดอุบติัเหตุเสียชีวิตเลย   
เราเริ�มคิดว่าจริงเริ�มมีกาํลงัใจสู้ขึEนมาบา้งที�หมอพูด เรารักษาตามที�หมอสั�งทุกอย่าง อยู่มาได ้5 ปี
พอดี เราก็กลบัมาเป็นอีกทีนีEมะเร็งกระจายมาที�กระดูกก่อนรักษาเราปวดมาก ปวดขาเหมือนเราเป็น
ตะคริวตลอดเวลาต้องกินยาแก้ปวดตลอด ปวดมากจนเดินไม่ได้ต้องนั�งรถเข็น หมอเริ� มต้น               
การรักษาดว้ยเคมีบาํบดัก่อน เชื�อมัEยวา่ใหย้าเคมีบาํบดัครัE งแรก เราหายปวดแบบไม่ตอ้งกินยาแกป้วด
อีกเลย ให้ยาครบเราก็เริ� มมาฉายรังสี เราไม่เคยกลัวเคมีบําบัดหรือฉายรังสีเลยเพราะเรากลัว                
ความเจ็บปวดมากกว่าทุกวนันีE เรารักษาตามหมอสั�งจนครบทุกอย่าง เราก็กลบัมาเดินได้เหมือน             
คนปกติอีกครัE ง” 
  

   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งปากมดลูก เรื�องที� 1 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ดิฉนัเป็นมะเร็งปากมดลูกแรกเริ�มจะมีประจาํเดือนกระปริบกระปอย ก็ไม่สนใจ
อะไร ไม่กลา้ไปตรวจภายใน หนกัเขา้เกิดเลือดออกทัEงเดือนก็ไปตรวจ ยงัพดูกบัตวัเองวา่ถา้ไปตรวจ
แล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งจะทาํอย่างไร แต่แล้วก็เป็นจริง แต่ดิฉันก็ไม่กลวัตอ้งทาํให้เขาไปจาก
ร่างกายของเราให้ได ้ดิฉนันึกถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นที�แรก พอไดรั้บการรักษาคุณหมอก็ดี
เป็นกนัเอง พยาบาล ผูช่้วยดีกบัดิฉนัหมดทุกคน จึงมีกาํลงัใจ ไม่มีอะไรน่ากลวัจนหาย” 
 
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 
ภาพประกอบ 197  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
 
   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งกอ้นเนืEอที�คอ มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ผมอายุ 30 ปี ตอนที�มีกอ้นขึEนที�คอ เพียรรักษากบัหมอ หู คอ จมูกอยูน่านหลายปี 
จนมาเจออาจารยท์่านหนึ�ง ท่านแจง้ผมวา่เป็นมะเร็ง ! วินาทีนัEนผมรู้สึกสับสน แต่ที�ชดัเจนที�สุดคือ 
ความโกรธ “หมอมาหาว่าผมเป็นมะเร็งไดย้งัไง ! ตดัชิEนเนืEอไปก็ตัEงหลายครัE งก็บอกว่าไม่เจอเชืEอ
มะเร็ง” ยอมรับว่าด้วยความกลวัว่า เราอายุเพิ�งเท่านีE  ยงัหาตงัค์ได้อีกเยอะ มาเป็นมะเร็งได้ยงัไง             
แต่อาจารยห์มอท่านนัEนก็ใจเยน็กบัผมมาก และพดูปลอบใจใหม้ารักษา” 
  
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งต่อมลูกหมาก เรื�องที� 2 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  

   “กระผมนายพรหมกฤต ม่วงมงคล อดีตขา้ราชการนายอาํเภอ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เขา้รับการรักษาตวัที� รพ.จุฬาลงกรณ์ ตัEงแต่วนัที� 12 ธนัวาคม 2561 ดว้ยอาการ

ติดเชืEอ ไดรั้บความกรุณาจาก รศ.นพ.เกรียงศกัดิ}  ประสพสันติ และทีมแพทย ์เขา้รักษาต่อ ณ อาคาร

ภูมิสิริฯ ชัEน 15 ไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดดุจญาติมิตร จากนัEนไดส่้งตวัยงัอาคารภูมิสิริ ชัEน 19 อย.3 

ที�ไดรั้บการรักษาดูแลอยา่งใกลชิ้ด จนปัจจุบนัไดรั้บการดูแลจากทีมแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ที�ทุกท่าน

ภายใตก้ารดูแลของ นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ” 

 

   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้

ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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ภาพประกอบ 199  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  

 

   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งโพรงจมูก เรื�องที� 2 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  

   “ดิฉนัชื�อ เรืองแข  พู่แสงมุกข ์อาย ุ68 ปี เป็นโรคมะเร็งหลงัโพรงจมูก เมื�อปลายปี 

2555  ตอนนัEนอายุได ้59 ย่าง 60 ปี เริ�มแรกมีกอ้นเนืEอเล็กนิดเดียวหลงัหูขา้งซ้ายซึ� งไม่มีอาการเจ็บ

หรือปวดแต่อยา่งใด ดิฉนัจึงรีบไปพบคุณหมอที�โรงพยาบาล คุณหมอดูกอ้นเนืEอแลว้บอกวา่มีขนาดเล็ก 

จึงยงัไม่ผ่าตดั เวลาผา่นไป 6 - 7 เดือน พบว่าตรงหลงัไหล่ซ้ายบวม คุณหมอจึงนดัผา่ต่อมทอมซิล 

ต่อมนํE าลาย และต่อมนํE าเหลือง เพื�อเอาชิEนเนืEอไปตรวจผลตรวจออกมาพบว่า ดิฉันเป็นมะเร็ง             

หลงัโพรงจมูกพอคุณหมอบอกดิฉนั มีอาการเข่าอ่อน มือไมส้ั�น หูอืEอ เพราะตกใจมาก คุณหมอพูด

ให้ไปทาํอะไรต่อ ฟังไม่รู้เรื�อง จนตอ้งเรียกพี�สาวมาร่วมฟังดว้ย เพื�อวางแผนการรักษา เช่น ให้ไป 

ทาํหน้ากากเพื�อฉายแสง และเคมีบาํบดัคู่กนัเพื�อไม่ให้กระจายไปส่วนอื�นของร่างกาย โดยจะตอ้ง

รักษาโดยการฉายแสง 35 ครัE ง หลงัจากทาํการรักษาเสร็จสิEนแล้ว ตอ้งไปพบคุณหมอทุก 3 เดือน                     

ทุก 6 เดือน ตอนนีE  1 ครัE ง/ปี ทุกวนันีE ดิฉันได้ออกกาํลงักายทุกเช้า โดยการเดินเป็นเวลา 1 ชั�วโมง                  

ไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ยามเช้า สวดมนต์ทุกเช้า-เยน็ โดยสวดบทไหนก็ไดที้�เราชอบ ทาํบุญ ทาํทาน 

ตามกาํลงัที�เราไหว ช่วยเหลือหรือให้คาํปรึกษาคนป่วยในโรคต่าง ๆ ที�ดิฉันพอจะมีประสบการณ์บา้ง  

เป็นกาํลงัใจใหก้นัและบอกกบัตวัเองวา่มะเร็งจะตอ้งอยูก่บัเราอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข” 

  



190 

 

   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 
ภาพประกอบ 200  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
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ภาพประกอบ 201  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net (ต่อ) 
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ภาพประกอบ 202  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net (ต่อ) 
 
   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งปากมดลูก เรื�องที� 2 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ประมาณเกือบ  1 ปีมาแลว้ ที�เริ�มรู้สึกถึงความผิดปกติ (ซึ� งเราละเลย) มีเลือดออก
เล็กนอ้ย ช่วงที�ไม่ใช่ประจาํเดือน แต่พอใส่ผา้อนามยัปุ๊บมนัหยุดไหลปัrบ มนัเล็กนอ้ยมาก จนไม่ได้
รู้สึกว่ามนัคือความผิดปกติ ปลายเดือนพ.ค.  2559  เราตดัสินใจอยากซืEอประกนัชีวิต และประกนั
สุขภาพดี ๆ ซักเล่ม  เนื�องจากว่าเรามีประวติัเป็นไทรอยด์เป็นพิษเมื�อหลายปีก่อน บริษทัประกนั           
จึงอยากให้ เราไปตรวจซํE าก่อนที� เค้าจะอนุมัติ  แต่ 2 ว ันก่อนหน้านัE น  เรามีอาการตกเลือด
ค่อนข้างมาก ทาํให้เราตกใจอยู่พอสมควร แต่ก็ไร้ซึ� งความเจ็บปวด มันคงจะเป็นประจาํเดือน                
แต่มนัก็มาแค่วนัเดียวเอง วนันีE มาตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะให้บริษทัประกนั  ตรวจภายในไปดว้ย
เลยละกนั  ตกขาวเรามีกลิ�นซะดว้ยซิ  สงสัยนํE าที�สระเมื�อเสาร์ อาทิตยที์�ผา่นมามีเชืEอโรคแน่ ๆ เลย 
และเมื�อประมาณ 2 - 3 เดือนก่อนหน้านัEน ตกขาวก็แสบและคนัมาก ลงัจากวนันัEนเราก็มีเลือดสีจาง ๆ  
ออกมาเปรอะกางเกงชัEนในทุกวนั คุณหมอให้ทาํการตรวจ Pap Smear และจะส่งผลไปให้เป็นอีเมล ์ 
ในวนัถดัมา เราเขา้ไปพบคุณหมออีกครัE ง  ครัE งนีE คุณหมอขูดเนืEอเยื�อจากบริเวณปากมดลูกและส่ง
ตรวจ Biopsy ด้วย และให้เข้ามาฟังผลกับคุณหมอในเสาร์ที�จะถึง  ผล Pap Smear พบว่ามีเซลล์
ผิดปกติ แนะนําให้พบแพทยท์นัที เราเป็นมะเร็งปากมดลูก การรักษาประกอบด้วยการฉายรังสี
สัปดาห์ละ 5 ครัE ง และเคมีบาํบดัสัปดาห์ละ 1 ครัE งควบคู่กนัไปดว้ย ในอาทิตยสุ์ดทา้ยของการรับเคมี
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บาํบดั (สัปดาห์ที� 6) คุณหมอแจง้ว่า MRI แสดงให้เห็นว่าผลตอบรับต่อการรักษาค่อนขา้งดีมาก  
คุณหมอให้ยกเลิกการรับเคมีบาํบดัครัE งที�  6 และให้วางแผนการสอดใส่แร่อีก 3 ครัE ง (อาทิตยล์ะ                  
1 ครัE ง ทุกวนัพุธ) นี�เรากาํลงัเดินทางมาใกลจ้ะถึงเส้นชยัแลว้ซินะ เรายงัคงขีEแงเหมือนเดิม แต่ครัE งนีE
เป็นนํE าตาแห่งความดีใจ ในขณะที�เราเขียนบทความนีE การรักษาของเราไดสิ้Eนสุดลงแลว้ และกาํลงั
รอพบคุณหมอในอีก 1 เดือนข้างหน้า เราหวงัว่าทุกอย่างจะดีขึE นเรื� อย ๆ อาการข้างเคียงยงัคงมี
ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวนั แต่มนัก็ยงัไม่หนักหนาเท่ากบัสิ� งที�ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือน    
เรายงัรอคอยวนัที�คุณหมอจะแจง้ให้เราทราบวา่ เราหายขาดจากโรคร้ายนีE  ซึ� งไม่วา่จะเป็นเวลานาน
แค่ไหน เราก็จะรอวนันัEน” 
 

   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 
ภาพประกอบ 203  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
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ภาพประกอบ 204  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net (ต่อ) 
 
   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งเตา้นม เรื�องที� 2 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ดิฉัน ชื�อ นางเถลิงศรี มอญกระโทก เป็นผูป่้วยโรคมะเร็งเต้านมและเข้ารับ              
การรักษาที�โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาเป็นระยะเวลา 15 ปี จนถึงปัจจุบนั ซึ� งยงัมาพบแพทยต์ามนดั
อยู่อย่างสมํ� าเสมอ เมื�อ 15 ปีก่อน เริ� มต้นที� ดิฉันต้องไปตรวจสุขภาพเพราะดิฉันมีอาการเจ็บ                   
ที�หนา้อก เตา้นม ดา้นซา้ยเป็นกอ้นแขง็ ๆ และปวดเหมือนเป็นฝี มีไข ้ตวัร้อน ดิฉนัจึงคิดวา่น่าจะไป
พบหมอให้หมอตรวจ ก็เลยมาพบหมอที�สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ คุณหมอตรวจที�เตา้นมและให้ดิฉนั
ไปเจาะเตา้นมหาเซลล์มะเร็ง “พบเซลล์มะเร็งที�เตา้นมดา้นซ้าย” ดิฉนัตกใจมาก รู้สึกกลวั สับสนไปหมด 
คุณหมอแนะนาํให้ผ่าตดั พกัฟืE นอยูโ่รงพยาบาล 1 อาทิตย ์เมื�อครบ 1 อาทิตยแ์ลว้ คุณหมอนดัใหม่
และอนุญาตให้กลบับา้นได ้ณหมอให้ทานยาฮอร์โมนบาํบดั ทานไปจนครบ 5 ปี และตอ้งพบหมอ
ตามนดัทุกครัE ง เมื�อทานยาครบ 5 ปี คุณหมอก็ให้หยุดทานยา ดิฉนัปฏิบติัตามหมอสั�งอยา่งเคร่งครัด
กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ ออกกาํลงักายเป็นประจาํ และพกัผอ่นใหเ้พียงพอ ไม่เครียด ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 
ดิฉนัหยดุทานยามาได ้ประมาณ 5 ปี ปรากฏวา่มีเนืEองอกเป็นติ�งชิEนเล็ก ๆ ที�แผลผา่ตดั เป็นเนืEอนิ�ม ๆ 
ไม่มีอาการเจ็บหรือปวดอะไรเลย ดิฉันจึงไปหาหมอที�โรงพยาบาลแห่งหนึ� ง ซึ� งเป็นโรงพยาบาล                
ใกล้บ้าน คุณหมอก็ผ่าเอาชิEนเนืE อนัE นออกมาแล้วส่งไปตรวจที�โรงพยาบาลที�ตรวจในครัE งแรก        
ผลตรวจออกมาวา่พบ “เซลล์มะเร็ง” อีกครัE ง คุณหมอจึงทาํใบส่งตวัให้ไปรักษาตวัต่อที�โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ต่อ คุณหมอนาํให้ฉายแสงและทานยาต่ออีก 5 ปี ฉายแสงที�ตึกวอ่งวานิช ชัEน 1 จาํนวน 
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29 ครัE ง ฉายแสงที�ตึกอบัดุลอีก 23 ครัE ง รวมเป็น 52 ครัE ง แลว้คุณหมอก็นัดตรวจทุก ๆ 4 เดือนและ               
6 เดือน ดิฉันขอสรุปสัE น ๆ ว่า การปฏิบติัตวัเองอย่างเคร่งครัด ตามหมอสั�งทานยา ทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่ ออกกาํลังกายและพกัผ่อนให้เพียงพอ และไม่เครียด ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเท่านัE น                   
ที�จะทาํใหคุ้ณทัEงหลาย ปลอดจากโรค ปลอดภยัจากมะเร็ง ทุกชนิด” 
  
   จากการวิเคราะห์ผูรั้บสารของ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
พบวา่ 1) ผูรั้บสารที�เป็นผูป่้วยมะเร็ง ตอบกลบัดว้ยสารที�มีลกัษณะเป็นขอ้ความ เนืEอหาของสารเป็น
การบอกเล่าถึงประสบการณ์โดยตรงของตวัผูรั้บสารเอง มีการขึEนตน้ประโยคดว้ยชื�อของผูรั้บสาร 
ลาํดบัต่อมาเป็นลกัษณะของอาการที�พบและสงสัย ซึ� งผูรั้บสารยงักล่าวว่า เป็นเพียงอาการทั�วไป          
ที�ไม่ได้รุนแรงอะไร และเกิดจากความประมาทในชีวิตของตวัผูรั้บสารเองที�คิดว่า ไม่น่าจะโรค
อะไรร้ายแรง หรือเป็นเพียงชั�วคราวสักพกัก็จะหายไปเอง เพราะบางกรณีผูรั้บสารก่อนจะถูกวนิิจฉยั
วา่ตนเองนัEนป่วยดว้ยโรคมะเร็ง เดิมทีมีสุขภาพที�แข็งแรง ผูรั้บสารจึงตอบกลบัดว้ยสารที�แสดงให้
ผูรั้บสารท่านอื�น ๆ ไดเ้กิดความตระหนกั และระมดัระวงั ใส่ใจในเรื�องสุขภาพมากขึEน ภายหลงัจาก
การตรวจพบเชืEอมะเร็ง ที�ประกอบดว้ย มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งหลงัโพรงจมูก มะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งเตา้นม ซึ� งมีระยะการดาํเนินโรคแตกต่างกนั พบการปรากฏอาการใกลเ้คียงกนั
แล้วแต่ชนิดของมะเร็ง จึงนํามาสู่การสื�อสารในด้านกระบวนการรักษา ผูรั้บสารในฐานะผูป่้วย
มะเร็งจะไดรั้บการรักษาและขัEนตอนที�แตกต่างกนั ไดแ้ก่ การฉายรังสี การรับเคมีบาํบดั และการ
ผ่าตดั ฯลฯ ทัE งนีE ขึE นอยู่กับดุลยพินิจของแพทยผ์ูท้าํการรักษา จนเกิดเป็นองค์ความรู้ในด้านการ
ดาํเนินชีวิตเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูรั้บสารที�เป็นผูป่้วยมะเร็ง หรือบุคคลทั�วไป ตลอดจนไดแ้ง่คิด
และนาํมาสื�อสารในเรื�องของการส่งต่อพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งท่านอื�น ๆ ในสื�อ/ช่องทางที�ผูส่้งสาร
สร้างไว ้2) ผูรั้บสารที�เป็นผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง ตอบกลบัดว้ยสารที�มีลกัษณะเป็นขอ้ความ เนืEอหาสาร
เป็นการบอกเล่าถึงความรู้สึกของตนที�มีต่อบุคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แพทยเ์จา้ของไข ้พยาบาล 
และเจ้าหน้าที�ท่านอื�น ๆ ที�ได้ดูแลและให้คาํปรึกษาด้วยจิตใจอันมีเมตตา รวมไปถึงแนวทาง                   
ในการรับมือกบัสิ� งที�เกิดขึE น ซึ� งแสดงให้ผูรั้บสารท่านอื�น รับรู้ถึงจรรยาบรรณของบุคลากรทาง
การแพทยที์�มีต่อผูป่้วยมะเร็ง การดูแลเอาใจใส่ผูป่้วยมะเร็ง ทาํให้เกิดความรู้สึกเชื�อมั�นหากจะตอ้ง
เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนีE  
  3.2 ผูรั้บสารของ www1.siphhospital.com ของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์
   จากการเก็บขอ้มูล พบวา่ ในส่วนของผูรั้บสารนัEนมีความรู้และความสามารถที�จะ
เขา้ใจถึงเนืEอหาสารและถอดรหสัสารไดเ้ป็นอยา่งดี เนื�องจากวิธีการสื�อสารบนเวบ็ไซตน์ัEน เป็นช่อง
ทางการสื�อสารที�ค่อนขา้งเขา้ใจไดง่้ายกวา่ช่องทางการสื�อสารประเภทอื�น ๆ  เพราะฉะนัEนจึงไม่น่า
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เป็นกงัวลในเรื�องการถอดรหสั ส่วนจะมีความเขา้ใจในเนืEอหาสารมากนอ้ยเพียงใดขึEนอยูอ่งคค์วามรู้
ของผูป่้วยมะเร็งและญาติผูป่้วย เนื�องจากผูรั้บสารในบางรายนัE นมีอัตลักษณ์ของผูป่้วยมะเร็ง                    
มีความแตกต่างกนั ทัEงทางดา้นระยะมะเร็ง ชนิดมะเร็ง รวมไปถึงเป็นญาติผูป่้วยมะเร็งที�อาจจะมี
วิธีการดูแลรักษาผู ้ป่วยมะเร็งที�แตกต่างกัน จึงทําให้การถอดรหัสสารของผู ้ป่วยมะเร็งและ               
ญาติผูป่้วยมะเร็งแต่ละบุคคลนัEนมีความแตกต่างกนัออกไป ทัEงนีE สามารถจดัผูรั้บสารเป็น 2 กลุ่มได้
ดงันีE  คือ 1) ผูรั้บสารที�เป็นผูป่้วยมะเร็ง และ 2) ผูรั้บสารที�เป็นญาติผูป่้วย ดงัแสดงในภาพต่อไปนีE  
   1. ผูรั้บสารที�ป่วยเป็นมะเร็ง มีข้อบอกเล่าถึงชนิดของมะเร็ง ระยะของมะเร็ง               
ที�ตนเองเป็น รวมไปถึงประสบการณ์ทัE งในด้านการรักษาและความรู้สึกนึกคิดที� เกิดขึE นกับ                  
ตวัผูรั้บสารเอง 
 

 
 
ภาพประกอบ 205  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 206  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 207  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 208   แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

ภาพประกอบ 209  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 210  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ  211  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 



199 

 

 
 
ภาพประกอบ 212  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 213  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 214  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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    จากภาพประกอบ 205 ถึงภาพประกอบ 214 จากการวิเคราะห์ พบผูรั้บสาร             
มีการตอบกลบั ในพืEนที�ที�ผูส่้งสารไดส้ร้างไวใ้ห้สําหรับการสื�อสารเพื�อเสริมใจดว้ยสารประเภท
ขอ้ความเป็นหลกั เนืEอหาสารที�เสริมพลงัใจนัEนประกอบไปดว้ย การระบุชนิดของมะเร็ง ระยะของ
การดาํเนินโรคมะเร็ง รวมไปถึงการดาํเนินชีวิตในช่วงที�พบว่าผูรั้บสารไดท้ราบว่าตนเองไดป่้วย 
เป็นโรคมะเร็ง ทัEงนีE เนืEอหาของสารบางส่วนระบุถึงการรักษา เช่น การให้คีโม การผา่ตดั และมีการ
กล่าวถึงทศันคติของผูรั้บสารในฐานะผูป่้วยมะเร็งที�มีต่อโรคมะเร็งซึ� งเกิดขึEนจากประสบการณ์โดยตรง   
ที�ผูรั้บสารไดรั้บ มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารที�สร้างช่องทางดงักล่าวในการส่งต่อ              
การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจ  
 

 
 

ภาพประกอบ 215  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

ภาพประกอบ 216  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 217  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากภาพประกอบ 215 ถึงภาพประกอบ 217 เมื�อนําวิเคราะห์ พบผูรั้บสาร                    

มีการตอบกลับด้วย สารประเภทข้อความที�ระบุเรื� องราวในอดีตนัEนตนเองเคยเป็นบุคคลที�ป่วย              

ดว้ยโรคมะเร็ง เป็นการสื�อสารเพื�อการเสริมสร้างพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งในโลกออนไลน์รรายอื�น ๆ 

ไดเ้ป็นอย่างดี เนื�องจากผูป่้วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่ยงัคงไม่ความเขา้ใจว่า โรคมะเร็งเป็นแลว้รักษา 

ไม่หาย เมื�อเกิดขึEนแลว้จาํเป็นจะตอ้งเสียชีวิตอยา่งเดียว ส่วนหนึ�งของการรักษาโรคมะเร็งให้หายไดน้ัEน 

เกิดขึEนจากกาํลังใจ ทัE งจากตวัผูป่้วยมะเร็งเองและบุคคลรอบข้าง เช่น เพื�อน พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น               

อีกทัE งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการแพทย์ รวมไปถึงการแนะนําแนวทาง                    

ในการเผชิญปัญหา การแสดงออกถึงความรักที�มอบให้กนั สิ� งที�ทาํให้หายเครียด เช่น การกอด             

การพดูคุย เป็นตน้ 

   2. ผูรั้บสารที�เป็นญาติของผูป่้วยเป็นมะเร็ง ระบุขอ้ความบอกเล่าถึงชนิดของมะเร็ง 

ระยะของมะเร็งที�ตนเองเป็น รวมไปถึงประสบการณ์ทัE งในด้านการรักษาและความรู้สึกนึกคิด               

ที�เกิดขึEนกบัตวัผูรั้บสารเอง 
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ภาพประกอบ 218  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 219  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 220 แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 221  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 222  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 223 แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 224  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

ภาพประกอบ 225  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

ภาพประกอบ 226  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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    จากภาพประกอบ 218 ถึงภาพประกอบ 226 เมื�อนําวิเคราะห์ พบผูรั้บสาร                  
มีการตอบกลบัดว้ยสารประเภทขอ้ความเพื�อการเสริมสร้างพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งในโลกออนไลน์ 
ซึ� งผูรั้บสารไดอ้ธิบายถึงความรู้สึกและทศันคติของตนเองในฐานะญาติผูดู้แลผูป่้วยมะเร็ง เนืEอหาของ
สารในบางราย ท้อแท้ พยายามหาทางแก้ไขกับปัญหาเกิดขึE น เพราะผูป่้วยมะเร็งได้รับบทบาท                
เป็นเสาหลกัของครอบครัว ทาํให้พืEนที�ที�ผูส่้งสารสร้างขึEนเป็นช่องทางสําหรับการเสริมสร้างพลงัใจนัEน 
ไดก้ลายมาเป็นพืEนที�สําหรับการระบายความในใจของผูรั้บสาร เนืEอหาสารของผูรั้บสารในบางราย
แสดงทศันคติในด้านบวกแก่ผูป่้วยมะเร็งดว้ยความเขา้ใจ เนื�องจากผูรั้บสารไดใ้ห้ความสําคญักบั
การสร้างคุณค่าให้กบัผูป่้วยมะเร็ง ไม่แสดงให้ผูป่้วยมะเร็งรู้สึกว่าผูป่้วยนัEนกาํลงัเป็นภาระให้กบั
ญาติผู ้ดูแล ผู ้รับสารจึงได้สื� อสารการให้กําลังใจในลักษณะของการแนะนํา และการสร้าง             
ความเชื�อมั�นในตวัผูป่้วยมะเร็ง และการรักษาในยคุปัจจุบนั 
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บทที� � 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   
 การศึกษาเรื
อง “การสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์” ซึ
 งผูว้ิจยั
ไดส้รุปผล อภิปราย และใหข้อ้เสนอแนะการวิจยัดงันี,  
 -. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิการดาํเนินการวิจยั 
 5. สรุปผลการวจิยั 
 6. อภิปรายผล 
 7. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 -. เพื
อศึกษาองคป์ระกอบการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
 2.  เพื
ออธิบายแนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจใหก้บัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
 
วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 แหล่งข้อมูล 

 -. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี
ต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบัการศึกษาครั, งนี, เพื
อใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที
เกิดขึ,น โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก บทความ วารสาร สืบคน้ขอ้มูลจาก Internet
และงานวจิยัที
มีผูศึ้กษาไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 
 2. การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) โดยเก็บ
ข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 ผู้ให้ข้อมูลหลกั  

 ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ กลุ่มที
ผูว้ิจยัจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ (In-depth Interview) จากผูก่้อตั, งกลุ่มเฟซบุ๊กที
สร้างขึ, นเพื
อการสื
 อสารสําหรับผูป่้วย
มะเร็ง จาํนวน 2 กลุ่มและจากผูป่้วยมะเร็งที
ใช้สื
อออนไลน์ จาํนวน 2 คน ในการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล
แบบเจาะจง 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 -. ขอ้มูลที
ไดจ้ากการศึกษาเอกสาร ใชว้ธีิการวเิคราะห์เนื,อหาเอกสาร (Content Analysis) 
นาํเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนา 
 2. ข้อมูลที
ได้จากการสัมภาษณ์  (Interview) ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยนําข้อมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอย่างเป็นระบบ จากนั, นนํามาตีความหมาย                 
เชื
อมความสัมพนัธ์ และสร้างขอ้มูลสรุปจากขอ้มูลต่าง ๆ  
 5. การตรวจสอบข้อมูล ในขั,นแรกผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูล ว่ามี                 
ความเพียงพอแล้วหรือไม่ ข้อมูลที
ได้ตอบปัญหาของการวิจยัหรือไม่ หากพบว่ายงัไม่เพียงพอ              
หรือไดไ้ม่ตรงกนั ผูว้ิจยัจะตรวจสอบขอ้มูลที
แทจ้ริงเป็นอยา่งไร ซึ
 งผูว้ิจยัไดเ้ลือกวธีิการตรวจสอบ
ขอ้มูลที
ใชก้นัมากในการวจิยัเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation)  
 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์กitบวนการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
สามารถนาํขอ้คน้พบมาสรุปตามทฤษฎี S-M-C-R ไดด้งันี,  
 -. องค์ประกอบด้านผู ้ส่งสารของการสื
 อสารเพื
อเสริมพลังใจให้กับผู ้ป่วยมะเร็ง                  
ในสื
อออนไลน์ สามารถแยกออกได ้5 ลกัษณะดงันี,   
  -.- ผูส่้งสารที
เป็นบุคคลทั
วไป เป็นบุคคลที
มีทศันคติต่อผูรั้บสารในด้านบวก และ
เล็งเห็นความสําคญัในเรื
องพลงัใจ แต่มิไดป่้วยเป็นโรคมะเร็งหรือมีความเกี�ยวขอ้งกบัโรคมะเร็ง  
ซึ� งทาํหน้าที�เป็นผูค้ดักรองบุคคลที�และคดักรองสารไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของผูรั้บสาร
ในแง่ลบ หรือหากพบขอ้มูลอนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูรั้บสารก็จะนาํมาแชร์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก 
และเล็งเห็นวา่หมอคือบุคคลที�ทาํหนา้ที�รักษาร่างกาย แต่สมาชิกในกลุ่มทาํหนา้ที�รักษาจิตใจ 
  4.6 ผูส่้งสารที�เป็นผูป่้วยมะเร็ง เป็นบุคคลต้นทางของการสื� อสารและมีคุณสมบัติ
สําคญัที�สามารถสื�อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งผ่านแอพพลิเคชั�นบนมือถือ (TikTok) ได้เป็นอย่างดี 
เนื�องจากผูส่้งสารมีลกัษณะของการเป็นผูป่้วยมะเร็งเหมือนกบัผูรั้บสาร และมีการสื�อสารลกัษณะ              
ที�เป็นกันเอง โดยผูส่้งสารเลือกใช้วิธีการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักในการสื� อสาร                
ซึ� งหัวใจหลกัของการสื�อสารในครัA งนีA  คือ เพื�อรักษาใจของตวัเอง ขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการสื�อสาร               
จึงเกิดจากประสบการณ์ของผูส่้งสารที�ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เรียนรู้วธีิการรักษาจิตใจตนเองจนตกผลึก
จนกลายเป็นความรู้และสามารถรักษาโรคมะเร็งจนหาย จึงเป็นการสร้างความศรัทธาให้แก่ผูรั้บสาร
และผูรั้บสารเชื�อใจวา่สิ�งที�ผูส่้งสารนาํมาสื�อสารจะตอ้งเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ 
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  4.D ผูเ้ชี�ยวชาญ เป็นบุคลากรขององคก์รการแพทยที์�ทาํหนา้ที�รักษาผูป่้วยทัAงโรคมะเร็ง
และโรคทั�วไป ทัAงนีAผูส่้งสารจะสื�อสารกบัผูป่้วยโรคมะเร็งในลกัษณะของการให้ขอ้มูลแบบกวา้ง ๆ 
เช่น ความรู้เกี�ยวกบัสาเหตุการเกิดมะเร็ง ชนิดของโรคมะเร็ง ระยะของโรคมะเร็ง วิธีการรักษา              
เป็นขอ้มูลสุขภาพที�เกี�ยวโรคมะเร็งเบืAองตน้ โดยใชว้ิธีการรักษาแบบแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นจุดเด่น
ในการสื�อสารซึ� งมีหมาะสมกบัผูรั้บสารทั�วไป ซึ� งอาจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารที�เป็น
ผูป่้วยมะเร็ง 
 2. องค์ประกอบด้านสารของการสื
 อสารเพื
อเสริมพลังใจให้กับผู ้ป่วยมะเร็งในสื
 อ
ออนไลน์ มีดงันี,  
  6.4 รูปแบบการสื�อสาร ประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ และการใช้สติGกเกอร์
หรืออิโมจิ ทัAงนีA การสื�อสารใน 4 ครัA ง ผูส่้งสารสามารถนาํเอารูปแบบทัAงหมดมารวมกนัเพื�อสื�อสารกนัได ้
ขึAนอยูก่บัขอ้จาํกดัของ สื�อ/ช่องทางนัAน ๆ เป็นการสื�อสารแบบไม่เป็นทางการ 
  6.6 ลกัษณะของสารแบ่งตามจุดประสงคข์องผูส่้งสาร และผูส่้งรับสาร ไดด้งันีA  
   จุดประสงคข์องผูส่้งสาร มี I จุดประสงค ์คือ  
   4. การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจในด้านความรู้ คือ บอกลักษณะอาการและ                     
การแสดงอาการของโรค การรักษา เป็นการสอบถาม เพื�อลดความกงัวล ความไม่มั�นใจ เนื�องจาก
ขาดความรู้ความเขา้ใจ 
   6. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในดา้นประสบการณ์ คือ เป็นลกัษณะการบอกเล่า
ถึงอาการ วิธีการรักษา การดาํเนินชีวิตประจาํวนั จุดประสงค์เพื�อเป็นประโยชน์ให้กบัผูป่้วยมะเร็ง
หรือญาติผูป่้วยที�อาจจะมีลกัษณะอาการ วธีิการการรักษา หรือการดาํเนินชีวติ ใกลเ้คียงกบัตนเอง 
   D. การสื� อสารเพื�อเสริมพลังใจในการแฝงขาย คือ ลักษณะการปรากฏของ
ผลิตภณัฑ ์หรือตราสินคา้และบริการ เขา้ไปในส่วนของเนืAอหาสาร เพื�อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
   I. การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจโดยตรง คือ เกิดจากการเรียนรู้จนตกผลึกและเห็น
วา่มีประโยชน์ จึงเกิดการส่งต่อสารดว้ยการถ่ายทอดทศันคติ วิธีการมองโรคและวิธีการต่อสู้ให้กบั
ผูป่้วยมะเร็งดว้ยกนั  
   จุดประสงคข์องผูรั้บสาร มี M จุดประสงค ์คือ  
   -. การสื
อสารเพื
อเสริมพลังใจอย่างตรงไปตรงมา ที
พบส่วนมากมกัจะใช้เป็น
ขอ้ความหรือสาํนวนสั,น ๆ ง่าย ๆ สามารถเขา้ใจไดท้นัที  
   2. การเสริมพลงัใจผา่นรูปแบบการสื
อสารดว้ยคาํสั
ง  รูปแบบในการสื
อสารมกัจะ
เห็นคาํวา่ “อยา่” “ไม่” “ตอ้ง” เช่น “ไม่ตอ้งกลวั” “ตอ้งหายเป็นปกติ” “อยา่เครียด” เป็นตน้ 
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   5. การเสริมพลงัใจผา่นรูปแบบการสื
อสารดว้ยหลกัศาสนา การสื
อสารมกัจะเป็น
ในลกัษณะของการขอพร หรืออวยพร เช่น ขอใหห้ายไวไว ขอใหสิ้
งศกัดิe สิทธิe คุม้ครอง บุญรักษา 
   6. การเสริมพลงัใจผ่านรูปแบบการสื
อสารด้วยสติfกเกอร์/รูปภาพ เป็นลกัษณะ   
การใชแ้ทนขอ้ความ มีทศันะรับรู้ไดใ้นเชิงบวก เช่น “สติfกเกอร์ที
มีการชูนิ,วสองนิ,ว” “สติfกเกอร์ที
มี
หวัใจประกอบ” “สติfกเกอร์ที
มีการกอดกนั”  
   7. การการเสริมพลงัใจผา่นรูปแบบการสื
อสารการให้คาํแนะนาํหรือการถ่ายทอด
ประสบการณ์  การสื
อสารจะเป็นการบรรยายลกัษณะอาการของตนเอง การพบอาการผิดปกติของ
ตนเอง ระยะการดาํเนินโรคมะเร็งที
ตนเองพบ ทั,งจากประสบการณ์โดยตรง และทางออ้ม 
 D. องค์ประกอบด้านสื
 อ/ช่องทางของการสื
อสารเพื
อเสริมพลังใจให้กับผูป่้วยมะเร็ง                    
ในสื
อออนไลน์ ดงันี,  
  กลุ่มเฟซบุ๊กเป็นสื
อออนไลน์ที
ได้รับความนิยมที
สุด เนื
องจากมีวตัถุเพื�อจาํกดัพืAนที�
ติดต่อสื�อสาร พูดคุยแลกเปลี�ยนประสบการณ์ เฉพาะบุคคลที�มีความสนใจในเรื�องเดียวกนัให้แคบลง 
สามารถคดักรองกลุ่มผูรั้บสารได ้จึงทาํใหเ้นืAอหาของการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจนัAนมีประสิทธิภาพ 
เป็นช่องทางที
ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถใช้โต้ตอบได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการแสดง                 
ความคิดเห็น หรือการกดสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื
อแสดงความสนใจ เช่น ไลค์ หัวใจ เศร้า ทาํให้ผูส่้งสาร
สามารถรับรู้ไดว้า่ผูรั้บสารนั,นมีความสนใจในเรื
องดงักล่าวเป็นพิเศษ และจุดเด่นของกลุ่มเฟซบุ๊ก 
คือ สามารถคดักรองเนื,อหาสารก่อนที
จะนาํไปเผยแพร่ และมีการวิเคราะห์หลงับา้นสําหรับเรียกดู
ขอ้มูลการปฏิสัมพนัธ์ต่าง ๆ ที
เกิดขึ,นในกลุ่ม รวมไปถึงขอ้มูลผูรั้บสาร เช่น เพศ อายุ เป็นการร่วม
พูดคุยในเรื
องต่าง ๆ ที
ผูรั้บสารสนใจ ซึ
 งขอ้มูลที
ไดจ้ะตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารโดยตรง 
เนื
องจากกลุ่มเฟซบุ๊กเปรียบเสมือนชุมชน ๆ หนึ
 ง โดยแอพพลิเคชั
นบนมือถือ TikTok เป็น                   
สื
อออนไลน์ที
เป็นกระแสทางสังคมที
สุด แต่มีขอ้จาํกดัในเรื
องเวลาของเนื,อหารสาร และขอ้จาํกดั
ของสารก็ใชโ้ตต้อบกนั จะไม่สามารถสื
อสารผา่นทางแชทส่วนตวัไดห้ากไม่ไดติ้ดตามซึ
 งกนัและกนั 
สามารถวิเคราะห์กลุ่มผูรั้บสารในเชิงลึกได ้จะตอ้งเปลี
ยนเป็นบญัชีสาธารณะจึงจะใช้หมวดของ 
การวิเคราะห์บญัชีได ้ และเวบ็ไซตย์งัถือวา่เป็นสื
อออนไลน์ที
มีขอ้มูลเชื
อถือไดม้ากที
สุด เนื
องจาก
ขอ้มูลต่าง ๆ ที
ไดจ้ากเวบ็ไซตจ์ะตอ้งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี
ยวชาญก่อนที
จะนาํเสนอไปยงัผูรั้บสาร 
ข้อมูลที
 ได้จึงมีลักษณ ะของความเป็นกลาง เพื
อให้สามารถเข้าถึงผู ้รับสารได้อย่างทั
วถึง                        
ในส่วนของเวบ็ไซตจ์ะพบลิงคเ์พื
อการเชื
อมโยงไปยงัแพลตฟอร์มของเฟซบุก๊อีกดว้ย 
 6. องคป์ระกอบผูรั้บสารของการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจให้กบัผูป่้วยมะเร็งในสื
อออนไลน์ 
มีดงันี,  
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  6.- ผูรั้บสารที
เป็นผูป่้วยมะเร็ง 
  6.2  ผูรั้บสารที
เป็นญาติผูป่้วยมะเร็ง 
  6.5 ผูรั้บสารที
เป็นบุคคลทั
วไป 
  ผูรั้บสารของสื
อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก แบ่งไดมี้ 2 กลุ่มคือ ผูป่้วยมะเร็ง และญาติ
ผูป่้วยมะเร็ง เพราะเกิดจากวตัถุประสงค์ในการก่อตั, งกลุ่มขึ, น จึงสามารถควบคุมผูรั้บสารได ้
แอพพลิเคชั
นบนมือถือ TikTok และผูรั้บสารบนเวบ็ไซต์ ผูรั้บสารครอบคลุมทั,ง ผูป่้วยมะเร็ง ญาติ
ผูป่้วยมะเร็ง และบุคคลทั
วไปที
มีแอพพลิเคชั
น TikTok ทั,งนี, ขึ,นอยู่กบัขอ้จาํกดัและความสะดวก 
ของการใชสื้
อ/ช่องที
เหมาะสมของผูรั้บสารเอง  
 

อภิปรายผล 

 จากขอ้คน้พบขา้งตน้จะนาํไปสู่การประเด็นของแนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจกบั
ผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์  
 -. การเสริมพลังใจ เป็นการดูแลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการบูรณาการแนวคิด            
ทางศาสนาสอดประสานเข้ากับแนวคิดทางสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”             
สอนให้บุคคลเขา้ใจถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติของ สรรพสิ
งวา่ดว้ยสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แกไ้ขปัญหา และการพฒันาจิตใจมนุษยไ์วอ้ย่างชดัเจนซึ
 งความเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ในหลกัธรรม
ดังกล่าวทําให้บุคคลสามารถ ดําเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง ที
 เกิดขึ, นจาก                     
การตอบสนองทางอารมณ์ของผูป่้วยมะเร็ง ที
เกิดจากการรับรู้ ทาํความเขา้ใจ การยอมรับนํามา
ตอบสนองทางด้านอารมณ์ เมื
อผู ้ป่วยมะเร็งต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที
 เกิดขึ, น จึงนํามาสู่
กระบวนการสื
อสารเพื
อตอบสนองความรู้ สร้างชุดความรู้ที
เกิดขึ,นจากประสบการณ์ของผูป่้วย
มะเร็งรายอื
น ๆ เพื
อช่วยให้ตวัเองเข้าใจเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ, น และนํามาสู่
กระบวนการดูแลตนเองซึ
 งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมใหดี้มากขึ,น กล่าวคือ ผูป่้วยมะเร็งมองโลก
ในแง่ดีมากขึ, น มีความมั
นใจในตวัเองมากขึ,น สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง การเสริมพลงัใจ               
จึงเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ
 งของผูป่้วยมะเร็ง ได้รับการสนับสนุนทางสังคม                
ในลักษณะของเพื
อนช่วยเพื
อนทาํให้ผูป่้วยไม่รู้สึกโดดเดี
ยว เนื
องจากมีสังคมผูป่้วยมะเร็งช่วย
สนับสนุนในด้านอารมณ์ที
จะส่งผลให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ รู้สึกว่าไดรั้บความรัก สิ
 งนี, ทาํให้
ผูป่้วยรู้สึกฮึดสู้ จึงเป็นจุดเริ
มตน้ของการสนทนาและยอมเปิดใจ และความรู้ที
เป็นประโยชน์นั,น             
ไปใช้ในชีวิตของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื
องของการรักษา การดาํเนินชีวิต ตลอดจนการให้
กาํลังใจซึ
 งกนัและกนั ซึ
 งมีความสอดคล้องกบัแนวคิดการสื
อสารสุขภาพในด้านความสัมพนัธ์           
ที
กล่าวไวว้่า “บุคคลที
มีความสัมพนัธ์อื
น ๆ บุคคลที
มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัเหล่านี,  คือ
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เครือข่ายทางสังคมของผูรั้บบริการที
มีความสัมพนัธ์ อาจเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื
อร่วมห้องพกั 
เพื
อนในชั,นเรียน เพื
อนร่วมงาน ที
เกี
ยวขอ้งและมีอิทธิพลต่อผูรั้บบริการดา้นสุขภาพเหล่านี,  เพราะ
บุคคลที
มีความสัมพนัธ์เหล่านี, มีส่วนร่วมในกระบวนการสื
อสารสุขภาพในลกัษณะที
เป็นเครือข่าย 
ที
อยูร่อบตวัของผูรั้บบริการ การทาํงานของเครือข่ายอาจเป็นการให้คาํแนะนาํชี,ชวน ชกัจูงใจให้ไป
รับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ต่อเมื
อรับการรักษาพยาบาลแล้วกลับไปรักษาตวั            
ที
บา้น สมาชิกในครอบครัวก็จะเป็นผูพ้ยาบาลที
ใกลชิ้ด มากกวา่แพทยห์รือพยาบาลที
โรงพยาบาล 
และการไดม้าซึ
 งข่าวสารสุขภาพอาจมากจากเครือข่ายสังคมในระดบัสังคมต่าง ๆ ที
เขา้มามีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายเหล่านี, นี
 เอง และสิ
งที
ผูป่้วยมะเร็งตอ้งการคือ การสนับสนุนทางสังคม ซึ
 งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของศุภลักษณ์ พื,นทอง (27k-) ทาํการวิจยัเรื
 อง “ความสัมพนัธ์ระหว่างการสนับสนุน               
ทางครอบครัวกบัความผาสุกของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมที
ไดรั้บยาเคมีบาํบดั” กล่าวไวว้า่ การสนบัสนุน
ทางสังคมเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นการช่วยเหลือเกื,อกูลทางดา้นร่างกาย จิตใจ เป็นการ
แสดงออกด้วยความรักใคร่ ความห่วงใย ความไวว้างใจ ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ การได้รับ                  
การยอมรับ รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นที
ตอ้งการของบุคคลอื
น เพื
อให้เกิดความพึงพอใจและไดรั้บ
การตอบสนองความต้องการในการดําเนินชีวิตทั, งในลักษณะที
 เป็นรูปธรรมและนามธรรม                     
การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากคนเพียงคนเดียว ผูค้นรอบขา้ง
สามารถให้การสนบัสนุนทางสังคมในเรื
องที
แตกต่างกนัได ้ซึ
 งจะทาํให้เกิดผลดีต่อผูรั้บทั,งทางดา้น
ร่างกาย และจิตใจ ซึ
 งไม่ต่างจากผูป่้วยมะเร็งที
อยู่ในสื
 อออนไลน์ที
คอยช่วยเหลือ สนับสนุน                 
ดา้นขอ้มูล ความรู้ และการสร้างคุณค่าดว้ยการใหก้าํลงัใจซึ
 งกนัและกนั  
 2. สื
อออนไลน์ เป็นแหล่งขอ้มูลที
สําคญักบัผูป่้วยป่วยมะเร็งในลาํดบัแรก ๆ เนื
องจาก
ก่อนที
ผูป่้วยมะเร็งจะเขา้รับการรักษาที
ใด หรือตอ้งการทราบขอ้มูลข่าวสารประเภทใด ผูป่้วยมะเร็ง
จะมีการสืบคน้ขอ้มูลจากสื
อออนไลน์มาแล้วเบื,องตน้ โดยสื
ออออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กเป็นสื
อ                 
ที
ได้รับความนิยมจากทั,งบุคคลทั
วไปและหน่วยงานที
ให้บริการที
เกี
ยวขอ้งกบัโรคมะเร็งไดโ้ดย
นาํมาใช้เป็นแพลตฟอร์มที
สามารถเชื
อมโยงได้กบัสื
อออนไลน์ประเภทอื
น ๆ เพื
อใช้ประโยชน์
ทางด้านการสื
อสารแบบสองทางได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับผูใ้ช้ที
เป็นผูป่้วยมะเร็งที
ต้องการ
คาํปรึกษาจากผูมี้ความรู้ หรือผูมี้ประสบการณ์ในการป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างทนัทีทนัใด เฟซบุ๊ก              
จึงเป็นสื
อออนไลน์ที
ตอบโจทยใ์นเรื
องของการสื
อสารไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ
 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สาวิตรี จนัทร์กระจ่าง (27k-) ทาํการศึกษาเรื
อง “ปัจจยัที
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล
ดา้นสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตของหญิงตั,งครรภ์ ณ โรงพยาบาลเอกชน” ไดก้ล่าววา่ การสนทนากบั
บุคคลอื
น พฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูลจากการพูดคุยกบัผูใ้กลชิ้ด เช่น เพื
อ ญาติ หรือผูรู้้เรื
องราวนั,น 
รวมถึงการเขา้ประชุมและสัมมนาต่าง ๆ เป็นการไดรั้บขอ้มูลการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ วิธีนี,
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ปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายในทุกกลุ่มอาชีพและประชาชนทั
วไปซึ
 งแสวงหาขอ้มูล สามารถนาํมาใช้
ในการเขา้ถึงขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตไดเ้ช่นกนั เช่น การแลกเปลี
ยนสนทนากนักบัผูที้
มีความสนใจ
เดียวกัน เช่น เพื
อน การสนทนากับบุคลต่าง ๆ เป็นอีกวิธีหนึ
 งที
จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล             
บนอินเทอร์เน็ตที
ต้องการได้ นอกจากนี, งานวิจัยของอรสิริ พานิช (27k2) ทําการศึกษาเรื
 อง 
“การศึกษาองคป์ระกอบการสื
อสารกบัผูป่้วยโรคซึมเศร้าผา่นสื
อเฟซบุ๊ก” กล่าวไวว้า่ วิธีการสื
อสาร
ที
แอดมินกลุ่มแฟนคลบัใช้ในการสร้างเครือข่ายและธาํรงอยู่ของเครือข่ายนั,น มีการใช้ประโยชน์
จากอินเทอร์เน็ตหรือจากพื,นที
ในโลกออนไลน์เพื
อการสื
อสาร ซึ
 งสามารถทาํให้เกิดเป็นชุมชน                 
ในพื,นที
เสมือนจริง และสามารถเชื
อมโยงตวัตนในโลกเสมือนจริงกบัพื,นที
จริงไดโ้ดยผา่นสื
อต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสื
อกิจกรรมที
ทาํให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแอดมินและแฟนคลบัมีการสานสัมพนัธ์และ
เพื
อการรักษาความสัมพนัธ์ของกนัและกนัอยา่งย ั
งยืน และงานวิจยัของปณิชา นิติพรมงคล (2777) 
เรื
อง “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ประเทศไทยมีผูใ้ชเ้ฟซบุก๊มากที
สุดในโลก เป็นอนัดบัที
 -5 ของโลก โดยกรุงเทพติดอนัดบั - เมืองที

มีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กมากที
สุดในโลก ดว้ยประโยชน์ที
มากมายจากการใชง้านไม่วา่จะเป็นเรื
องการสื
อสาร   
ที
มีประสิทธิภาพสามารถสื
อสารไดง่้ายและเป็นวงกวา้งหลากหลายรูปแบบ เช่น ขอ้ความ รูปภาพ 
วดีิโอ เป็นตน้ สามารถสื
อสารกบัคนที
มีความชื
นชอบในเรื
องเดียวกนั แลกเปลี
ยนความคิดเห็นเห็น
หรือรวมตัวกันทํากิจกรรมที
 มีประโยชน์ และด้วยความที
สังคมออนไลน์สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นช่องทางการสื
อสารไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุนี, จึงมีการนาํมาใช้
ทางดา้นธุรกิจโปรโมทตนเองหรือองคก์รรวมไปถึงใชเ้ป็นช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
สร้างกิจกรรม หรือพดูคุยซกัถามถึงสินคา้หรือบริการ ผลสํารวจจากประเทศอเมริกายงัยนืยนัการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที
มีประสิทธิภาพสูงขึ,นต่อเนื
องทุกปี ส่วนเวบ็ไซตที์
มีจาํนวนผูเ้ขา้ชมสูงสุด
ทั
วโลก ได้แก่ เฟซบุ๊ก ดังนั, น เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทางที
 มีประสิทธิภาพที
ผู ้ป่วยมะเร็งจะใช ้                   
ในการสื
อสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากขอ้อภิปรายขา้งตน้ทั,งหมดที
กล่าวมาจะนาํไปสู่แนวการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจกบั
ผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์ ควรมีลกัษณะขององค์ประกอบการสื
อสารที
ผูส่้งสารควรมีอตัลกัษณ์
ความเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งเป็นองค์ประกอบหลกัและกระบวนการรักษาด้วยแพทยแ์ผนปัจจุบนั                
เป็นองค์ประกอบรองในการสื
อสาร ดังนั,นแนวทางการสื
อสารกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์                      
ก็จะมีองคป์ระกอบการสื
อสารตามหลกัทฤษฎี SMCR ของ เดวดิ.เค.เบอร์โล ดงันี,  องคป์ระกอบแรก 
“S หรือผู ้ส่ งสาร” คือ บุคคลที
ควรมีอัตลักษณะความเป็นผู ้ป่วยมะเร็งเหมือนกับผู ้รับสาร 
องคป์ระกอบที
สอง “M หรือสาร” คือสารที
มีเนื,อหาที
มาจากประสบการณ์ตรงของผูส่้งสารที
บูรณา
การความรู้ร่วมกบัการแพทยส์มยัใหม่และหัวใจสําคญัของสารจะตอ้งมีลกัษณะของการเสริมพลงั
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ใจอยู่ดว้ย องค์ประกอบที
สาม “C หรือช่องทางการสื
อสาร” คือสื
อออนไลน์ประเภทกลุ่มเฟซบุ๊ก 
เพราะเป็นช่องทางที
มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กนัไดร้ะหว่างผูส่้งสารและผูรั้บ
สารไดจ้ริง และองคป์ระกอบที
สี
  “R หรือผูรั้บสาร” คือผูรั้บสารที
มีสภาวะเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งหรือ
ญาติผูป่้วยมะเร็ง เพราะองค์ประกอบการสื
อสารที
ดีนั,นจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ที
ดี เพราะสาเหตุของ
มะเร็งนั,นไม่ไดม้าจากโรคเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีผลกระทบมาจากการขาดการสนบัสนุนทางสังคม 
และการขาดกาํลงัใจ หากผูรั้บสารไดเ้กิดการสื
อสารและนาํการสื
อสารไปให้ไปปรับใชใ้หเ้หมาะสม
กบัตนเองก็จะสามารถบรรเทาความทุกข์ใจลงได ้หรือนาํสารที
สื
อสารมีใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในแง่
ของการดาํเนินชีวติ สิ
งเหล่านี,ก็สามารถนาํไปสู่การพฒันาทางดา้นจิตใจและองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูป่้วย
มะเร็งไดไ้ดก้ลบัมามีจิตใจที
เขม้แข็ง พร้อมสู้ไปกบัโรคมะเร็ง และดว้ยการสื
อสารในลกัษณะของ
เพื
อนคุยกบัเพื
อนจึงเปรียบเสมือนการสร้างความเชื
อใจให้กบัผูรั้บสาร กล่าวคือ เรื
องของจิตใจของ
ผูป่้วยโรคมะเร็งเป็นเรื
องที
ละเอียดอ่อนมากจึงควรมีการให้กาํลงัใจเพื
อให้ผูป่้วยนั,นมีสภาพจิตใจ             
ที
เขม้แข็ง ซึ
 งในขณะที
การรักษาโรคมะเร็งไม่วา่จะเป็นการให้เคมีบาํบดั การฉายรังสี หรือการผา่ตดันั,น 
หัวใจที
สําคัญในการสื
อสารกับผูป่้วยมะเร็ง คือ กาํลังใจ และการไม่ได้มองว่าผูป่้วยมะเร็งนั, น              
เป็นผู ้ป่วยหนักตลอดเวลา ยงัคงสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัได้เหมือนปกติ            
แนวทางการสื
อสารกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
ออออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ **+  แนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะ 

 -. ข้อจํากัดในการวิจัยครั, งนี, เป็นการศึกษาเฉพาะบริบทของสื
 อออนไลน์เท่านั, น 
การศึกษาในครั, งถดัไปควรสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูป่้วยมะเร็งเพิ
มดว้ย เนื
องจากการวิจยัครั, งนี,
เป็นการศึกษาถึงภาพรวมขององค์ประกอบการสื
อสารและมุ่งเน้นไปที
บริบทของช่องทางการสื
อสาร 
ดงันั,นการวจิยัครั, งต่อไปควรศึกษาบริบทของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซึ
 งผลการวจิยัที
ไดจ้ากการศึกษา
จะช่วยเติมเตม็องคป์ระกอบการสื
อสารกบัผูป่้วยมะเร็งบนสื
อออนไลน์ไดส้มบูรณ์มากยิ
งขึ,น 
 2. การวิจยัครั, งนี, เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัครั, งต่อไปควรนาํระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ
มาใช้ในการศึกษาเพื
อเติมเต็มในประเด็นต่าง ๆ เช่น อุปสรรคในการสื
 อสารผ่านสื
อออนไลน์
ประเภทต่าง ๆ ของผูรั้บสาร แนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที
เกิดขึ,น เป็นตน้ 
 5. เพจที
เกี
ยวขอ้งกบัผูป่้วยมะเร็งสามารถนาํแนวทางการสื
อสารเพื
อเสริมพลงัใจไปปรับ
ใชใ้นการดูแลผูป่้วยมะเร็งได ้
 ข้อเสนอแนะเพื�อนําไปประยุกต์ใช้ 

 -. ช่องทางทางการสื
อสารประเภทกลุ่มเฟซบุ๊กเป็นช่องทางที
สามารถกาํหนดกลุ่มผูรั้บ
สารไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ
 งจะทาํให้สารที
หน่วยงาน หรือองค์กรที
ให้การบริการที
มีความเกี
ยวขอ้งกบั
โรคมะเร็งนั,น นาํไปปรับใชแ้ทนเพจเฟซบุก๊ เพื
อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การสื
อสารบางรูปแบบจาํเป็นจะตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแพทยห์รือผูเ้ชี
ยวชาญในการให้
คาํแนะนําแก่ผูป่้วยมะเร็ง เช่น ผลข้างเคียงของการให้คีโม หรือแนะนําวิธีการรักษา เพื
อตอบ              
ขอ้สงสัยในบางประการ เพราะอตัลกัษณ์ของผูป่้วยมะเร็งไม่เหมือนกนั 
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