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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 
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  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 

 

 




