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บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 10  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบของผูส่้งสารในสื�อออนไลน์ 
 
 

ผูส่้งสาร 

แอพพลิเคชั�นบนมือถือ

TikTok 

กลุ่มเฟซบุก๊ 

ผูก่้อตั�งกลุ่ม 

มีลกัษณะ
เป็นบุคคล

ทั�วไป 

เจา้ของผูใ้ช้

บญัชี 

ผูป่้วยมะเร็ง 

เวบ็ไซต ์

บุคลากรทาง

การแพทย ์

ผูเ้ชี�ยวชาญ 
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 ลกัษณะผู้ส่งสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบุ๊ก 

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

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

. 
 
 

ภาพประกอบ 12  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
   

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

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

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

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

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

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

 
 
ภาพประกอบ 14  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 



74 

 

 
 

ภาพประกอบ 15  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 

ภาพประกอบ 16  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 

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

 
 
ภาพประกอบ 18  แสดงเนื�อหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพประกอบ 28  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบสารในสื�อออนไลน์ 

 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 
ขอ้ความ,รูปภาพ,วดีิโอ ฯลฯ 

แอพพลิเคชั�นบนมือถือTikTok กลุ่มเฟซบุก๊ 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

ดา้นความรู้ 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

ดา้นประสบการณ์ 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

ดา้นแฝงขาย 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 

โดยตรง 

อจันะภาษา และวจันะ

ภาษา 

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 
จากบุคลากรทาง

การแพทย ์

สารเพื�อเสริมพลงัใจ 
จากผูป่้วยมะเร็ง 

เวบ็ไซต ์
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 ลกัษณะสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบุ๊ก 

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

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

 
 
ภาพประกอบ 31  แสดงเนืEอหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
 
ภาพประกอบ 41  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 42  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 43  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 44  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

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

 
 
ภาพประกอบ 46  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 47  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 48  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 49  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

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

 
 

ภาพประกอบ 51  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 52  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 53  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 54  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 55  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

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

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

 
 

ภาพประกอบ 58  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj  
 

 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 

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

ที�ปรากฎเป็นเป็นลายมือเขียนของผูป่้วยมะเร็ง ใชป้ระกอบการสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในถ่ายทอด

เนืEอหาซึ� งเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้ผูป่้วยมะเร็งท่านอื�นที�เล็งเห็นว่า โรคมะเร็งก็เหมือน

โรคอื�น ๆ ทั�วไปที�สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติและมีโอกาสในการรักษาให้หายได้ เป็นลักษณะ                   

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

 

 
 

ภาพประกอบ 76  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 

 

    วิเคราะห์สารที�แสดงขา้งตน้ พบสารประเภทรูปภาพ ลกัษณะเขียนขอ้ความสัE น ๆ 

บอกเล่าประสบการณ์ ของผู ้ป่วยมะเร็งที� ได้รับการสื� อสารเพื� อ เส ริมพลังใจจากบุคลากร                 

ทางการแพทย ์ทัEงแพทยผ์ูเ้ป็นเจา้ของไขข้องผูป่้วย เจา้หนา้ที�ที�ดูแลผูป่้วย รวมไปถึงกาํลงัใจที�ไดรั้บ

จากครอบครัวของผูป่้วยมะเร็งเอง และพลงัใจที�ไดรั้บจากผูป่้วยมะเร็งดว้ยกนั เนื�องจากพลงัใจถือ

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

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

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

 
 
ภาพประกอบ 79  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
    

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

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

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

 
 
ภาพประกอบ 83  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

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

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

เรียบร้อยนะคะ ฝากออกกาํลงักายบนเตียงเยอะ ๆ นะคะคนเก่งของหนู” พร้อมยกมือไหว”้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 86  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบช่องทางในสื�อออนไลน์ 
 

 ลกัษณะช่องทางการสื�อสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบู๊ก 

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

ช่องทางการสื�อสารเพื�อเสริมพลงั 

 กลุ่มเฟซบุ๊ก 

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

 แอพพลคิชั�นบนมือถือ 

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

 เวบ็ไซต์ 

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

 
 
 

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

 
 

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

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

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

 

 
 
ภาพประกอบ 92  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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     จากการวเิคราะห์หมวดการประกาศของกลุ่มมะเร็งยิEมไดฯ้ พบวา่ ทางกลุ่ม
พบปัญหาของการขายสินคา้ จึงทาํให้ผูดู้แลกลุ่มจดัการเพิ�มช่องทางขึEนสําหรับขายสินคา้โดยเฉพาะ 
เพื�อไม่ให้ส่งผลกระทบกบัผูรั้บสารในกลุ่มต่อไป แสดงถึงความใส่ใจพร้อมจะดูแลปัญหาของ
สมาชิกที�เกิดขึEน และแสดงใหเ้ห็นถึงระบบการจดัการของผูดู้แลกลุ่ม 
    3.2 แสดงรายชื�อผูมี้บทบาทสาํคญัของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 93  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 
     จากการวิเคราะห์หมวดการประกาศของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง พบว่า 
ทางกลุ่มพบปัญหาของการขายสินคา้ การแอบอา้งเขา้มาเป็นผูรั้บสารในกลุ่มเพื�อหวงัผลประโยชน์
ในดา้นอื�น ๆ เนื�องจากเป็นผลต่อเนื�องจากบทบาทผูดู้แลที�มีเพียงคนเดียว ที�ไม่สอดคลอ้งกบัสมาชิก
ในกลุ่มที�มีจาํนวนมาก จึงเป็นผลทาํให้ไม่สามารถกรองสารทุกสารที�ผูรั้บสารตอ้งการส่งได ้ส่งผล
ให้เกิดสารบางอย่างไปกระทบต่อจิตใจของผู ้รับสารรายอื�นที�อยู่ในกลุ่ม จึงแสดงให้เห็นถึง
ความสําคญัของจาํนวนผูมี้ดูแล ในกรณีที�มีจาํนวนสมาชิกในกลุ่มมาก ผูรั้บสารจึงกลายมาเป็น                 
ผูมี้บทบาทในการดูแลชุมชนของตวัเองในที�สุด   
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   4. หมวดหวัขอ้ คือ การแสดงให้เห็นถึงคาํที�ผูรั้บสารในกลุ่มให้ความสําคญั หรือ
การนาํไปสู่หวัขอ้ที�เป็นประโยชน์ไดจ้ากการใชแ้ฮทแท็ก (# แลว้ตามดว้ยขอ้ความที�ผูรั้บสารในกลุ่ม
ให้ความสําคญั) เพื�อเข้าถึง เมื�อมีคนกล่าวถึงหรือให้คาํสําคัญกับในคาํ ๆ เดียวกัน ซึ� งเป็นการ
เชื�อมโยงรายละเอียดอื�นอยู่ในคาํนัEน ผูรั้บสารสามารถเขา้ไปอ่านได้ และในกรณีที�เกิดประโยชน์              
ก็สามารถนาํไปปรับใชก้บัผูรั้บสารได ้ดงัแสดงในภาพ 
    4.1 หวัขอ้ของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 94  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
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ภาพประกอบ 95  แสดงเนื�อหากลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 
     จาการวิเคราะห์ หัวข้อของกลุ่มมะเร็งยิEมได้ฯ พบว่า สารที�ผูรั้บสารให้
ความสําคญั คือ ชนิดของมะเร็งและเป็นผูรั้บสารรายเดิมใช้เพื�อเป็นการสร้างอตัลกัษณ์เฉพาะของ
ตนเองเพื�อให้เกิดความเชื�อมโยงกบัผูรั้บสารท่านอื�น ในกรณีเกิดการคน้หา ซึ� งจะพบของผูรั้บสาร
รายนีE เป็นรายแรก ทัEงนีE จาํนวนตวัเลขที�ระบุจาํนวนโพส แสดงให้เห็นวา่ มีผูรั้บสารให้ความสําคญั
กบัคาํดงัล่าวมีจาํนวนมากหรือนอ้ย นั�นเอง 
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    4.2 หวัขอ้ของกลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 96  แสดงเนื�อหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ภาพประกอบ 118  แสดงเนื�อหาของแอพพลิเคชั�นบนมือถือ TikTok 
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   2.1 การคน้หาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 119  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

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

 
 
ภาพประกอบ 122  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
 

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

 
 
ภาพประกอบ 125  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
 

 
 
ภาพประกอบ 126  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี Noppharuj 
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   3.2 การเผยแพร่วดีิโอของผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ lalabelpunch 
    

 
 
ภาพประกอบ 127  แสดงเนื�อหาของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
 

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

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

 
 
ภาพประกอบ 129  แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
 

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

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

 
 
ภาพประกอบ 134  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 
    จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนโฮมเพจของ www. siphhospital.com พบว่า               
จะใช้ลักษณ ะเนื� อหาสารที� เป็นอินโฟกราฟิก มากกว่าการใช้รูปภาพ หน้าโฮมเพจจึงดูมี                        
ความน่าสนใจมากขึ� นและให้ความรู้สึกที�แปลกใหม่ ไม่เป็นทางการมากเกินไปจึงสามารถดึงดูด                   
ผูรั้บสารได้ มีข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับสุขภาพโดยรวม กล่าวคือไม่ได้รักษาโรคเพียงโรคเดียว                  
แต่จะจาํแนกเป็นศูนยเ์ฉพาะทางของแต่ละโรคแทน แสดงลิงค์เพื�อการเชื�อมโยงไปยงัแพลตฟอร์ม
อื�น ๆ เพื�อความสะดวกของผูรั้บสาร หรือบางกรณี คือไม่สามารถนาํเสนอสารไดท้ั�งหมดไดใ้นเวลา
เดียวกนั ซึ� งจะแสดงในแถบเมนูหรือในช่องคน้หาต่อไป  
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  2. แถบเมนูอื�น ๆ ในเว็บไซต์ คือ การจดัระบบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของผูส่้งสาร 
เพื�อใหผู้รั้บสารสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความประสงคข์องผูส่้งสารวา่จะออกแบบ
พื�นที�แถบเมนู หรือจดัประเภทกลุ่มสารอยา่งไร ดงัแสดงในภาพ 
   2.1 แถบเมนูของ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

 
 
ภาพประกอบ 135   แสดงเนื�อหา www.chulacancer.net 
 

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

 
 
ภาพประกอบ 138  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 



152 

 

 
 
ภาพประกอบ 139  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 142  แสดงการวเิคราะห์องคป์ระกอบของผูรั้บสารในสื�อออนไลน์ 
 

 ลกัษณะของผู้รับสารในสื�อออนไลน์ 

 1. กลุ่มเฟซบู๊ก 

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

เวบ็ไซต ์

ผูรั้บสาร 

กลุ่มเฟซบุก๊ 

ผูป่้วยมะเร็ง 

ญาติผูป่้วยมะเร็ง 

แอพพลิเคชั�นบนมือ

ถือ TikTok 

ผูป่้วยมะเร็ง 

บุคคลทั�วไป 

บุคคลทั�วไป 

ญาติผูป่้วยมะเร็ง 

ผูป่้วยมะเร็ง 

ญาติผูป่้วยมะเร็ง 
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  1.1 ผูรั้บสารของกลุ่มมะเร็งยิEมได:้) – พดูคุย แชร์ความรู้ ใหก้าํลงัใจ 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
ภาพประกอบ 156  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 157  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 



163 

 

 
 
ภาพประกอบ 158  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 159  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 160  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 161  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 162  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 163  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 164  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

 
 
ภาพประกอบ 165  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
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ภาพประกอบ 166  แสดงเนืEอหากลุ่มผูป่้วยที�เป็นโรคมะเร็ง 
 

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

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

 
 
ภาพประกอบ 168  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @Nopharuj 
 

 
 

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

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

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

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

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

  2.2 ผูรั้บสารของผูใ้ชบ้ญัชี lalabelpunch 
 

 

 
ภาพประกอบ 179  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 

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

 

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

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

 
 
ภาพประกอบ 186  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 187  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 188  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
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ภาพประกอบ 189  แสดงเนืEอหาผูใ้ชบ้ญัชีชื�อ @lalabelpunch 
 
   จากการการวิเคราะห์ผูรั้บสารของผูใ้ช้บญัชีชื�อ @lalabelpunch พบว่า กลุ่มผูรั้บสาร  
มี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูป่้วยมะเร็ง 2)ญาติผูป่้วยมะเร็ง และ3) เป็นบุคคลทั�วไปที�ใช้แอพพลิเคชั�นบน
มือถือ TikTok โดยสามารถจาํแจกประเภทสารเพื�อเสริมพลงัใจตามที�ผูรั้บสารตอบกลบั ได้ดงันีE                
1) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจอย่างตรงไปตรงมา ไดแ้ก่ “หายไว ๆ นะ” “สู้ ๆ นะ” “เป็นกาํลงัใจ          
ให้นะ” 2) ) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในรูปแบบการชื�นชม เช่น “เก่งมาก” “สวยมาก” “น่ารักจงั” 
“ดูสดใสมาก” 3) การสื�อสารเพื�อเสริมพลงัใจในรูปแบบการใชอิ้โมจิ เช่น อิโมจิที�มีรอยยิEม อิโมจิที�มี
หัวใจ อิโมจิการชูสองนิEว 4) การสอบถามเกี�ยวกบัอาการ เช่น “มีการตรวจสุขภาพประจาํปีไหม” 
“เป็นมะเร็งต่อมนํE าเหลืองผมร่วงไหม” โดยทัEงนีE ในผูรั้บสารอาจมีการใชก้ารสื�อสารแบบผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนั คือใชรู้ปแบบการสื�อสารมากกวา่ 1 ประเภทในการแสดงความคิดเห็นใน 1 ครัE งนั�นเอง 
 3. เวบ็ไซต์ 
  จากการเก็บข้อมูล เมื�อนํามาวิเคราะห์พบว่า ผู ้รับสารมีความเชื�อมั�นในช่องทาง               
การสื�อสาร เนื�องจากเวบ็ไซตข์องผูส่้งสารเป็นหน่วยงานของภาครัฐที�ใหบ้ริการในเรื�องของการดูแล 
และการให้บริการทางด้านสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด และได้มีการพัฒนาของทาง                   
ในการสื�อสารโดยการนาํเทคโนโลยีเขา้มามีส่วน โดยเฉพาะการให้ขอ้มูล ข่าวสาร ซึ� งเป็นการเพิ�ม
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ประสิทธิภาพให้กบัหน่วยงาน ทัEงนีE เวบ็ไซตเ์ป็นสื�อมีปฏิกิริยาตอบกลบัในรูปแบบขอ้ความ ดงัภาพ
ต่อไปนีE  
  3.1 ผูรั้บสารของ www.chulacancer.net ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

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

 

 
ภาพประกอบ 196  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
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   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งปากมดลูก เรื�องที� 1 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ดิฉนัเป็นมะเร็งปากมดลูกแรกเริ�มจะมีประจาํเดือนกระปริบกระปอย ก็ไม่สนใจ
อะไร ไม่กลา้ไปตรวจภายใน หนกัเขา้เกิดเลือดออกทัEงเดือนก็ไปตรวจ ยงัพดูกบัตวัเองวา่ถา้ไปตรวจ
แล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งจะทาํอย่างไร แต่แล้วก็เป็นจริง แต่ดิฉันก็ไม่กลวัตอ้งทาํให้เขาไปจาก
ร่างกายของเราให้ได ้ดิฉนันึกถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นที�แรก พอไดรั้บการรักษาคุณหมอก็ดี
เป็นกนัเอง พยาบาล ผูช่้วยดีกบัดิฉนัหมดทุกคน จึงมีกาํลงัใจ ไม่มีอะไรน่ากลวัจนหาย” 
 
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
 

 
 
ภาพประกอบ 197  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  
 
   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งกอ้นเนืEอที�คอ มีเนืEอหาสาร ดงันีE  
   “ผมอายุ 30 ปี ตอนที�มีกอ้นขึEนที�คอ เพียรรักษากบัหมอ หู คอ จมูกอยูน่านหลายปี 
จนมาเจออาจารยท์่านหนึ�ง ท่านแจง้ผมวา่เป็นมะเร็ง ! วินาทีนัEนผมรู้สึกสับสน แต่ที�ชดัเจนที�สุดคือ 
ความโกรธ “หมอมาหาว่าผมเป็นมะเร็งไดย้งัไง ! ตดัชิEนเนืEอไปก็ตัEงหลายครัE งก็บอกว่าไม่เจอเชืEอ
มะเร็ง” ยอมรับว่าด้วยความกลวัว่า เราอายุเพิ�งเท่านีE  ยงัหาตงัค์ได้อีกเยอะ มาเป็นมะเร็งได้ยงัไง             
แต่อาจารยห์มอท่านนัEนก็ใจเยน็กบัผมมาก และพดูปลอบใจใหม้ารักษา” 
  
   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้
ระบุลงบนพืEนที�ของเวบ็ไซต ์chulacancer.net 
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ภาพประกอบ 198  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์chulacancer.net  

 

   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งต่อมลูกหมาก เรื�องที� 2 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  

   “กระผมนายพรหมกฤต ม่วงมงคล อดีตขา้ราชการนายอาํเภอ กรมการปกครอง 

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

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

ภูมิสิริฯ ชัEน 15 ไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดดุจญาติมิตร จากนัEนไดส่้งตวัยงัอาคารภูมิสิริ ชัEน 19 อย.3 

ที�ไดรั้บการรักษาดูแลอยา่งใกลชิ้ด จนปัจจุบนัไดรั้บการดูแลจากทีมแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ที�ทุกท่าน

ภายใตก้ารดูแลของ นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ” 

 

   ขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้ความเพียงบางส่วน ที�ปรากฏในเนืEอหาสารที�ผูรั้บสารได้

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

 

   สรุปเนืEอหาของผูรั้บสาร หวัขอ้มะเร็งโพรงจมูก เรื�องที� 2 มีเนืEอหาสาร ดงันีE  

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

2555  ตอนนัEนอายุได ้59 ย่าง 60 ปี เริ�มแรกมีกอ้นเนืEอเล็กนิดเดียวหลงัหูขา้งซ้ายซึ� งไม่มีอาการเจ็บ

หรือปวดแต่อยา่งใด ดิฉนัจึงรีบไปพบคุณหมอที�โรงพยาบาล คุณหมอดูกอ้นเนืEอแลว้บอกวา่มีขนาดเล็ก 

จึงยงัไม่ผ่าตดั เวลาผา่นไป 6 - 7 เดือน พบว่าตรงหลงัไหล่ซ้ายบวม คุณหมอจึงนดัผา่ต่อมทอมซิล 

ต่อมนํE าลาย และต่อมนํE าเหลือง เพื�อเอาชิEนเนืEอไปตรวจผลตรวจออกมาพบว่า ดิฉันเป็นมะเร็ง             

หลงัโพรงจมูกพอคุณหมอบอกดิฉนั มีอาการเข่าอ่อน มือไมส้ั�น หูอืEอ เพราะตกใจมาก คุณหมอพูด

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

ทาํหน้ากากเพื�อฉายแสง และเคมีบาํบดัคู่กนัเพื�อไม่ให้กระจายไปส่วนอื�นของร่างกาย โดยจะตอ้ง

รักษาโดยการฉายแสง 35 ครัE ง หลงัจากทาํการรักษาเสร็จสิEนแล้ว ตอ้งไปพบคุณหมอทุก 3 เดือน                     

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

ไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ยามเช้า สวดมนต์ทุกเช้า-เยน็ โดยสวดบทไหนก็ไดที้�เราชอบ ทาํบุญ ทาํทาน 

ตามกาํลงัที�เราไหว ช่วยเหลือหรือให้คาํปรึกษาคนป่วยในโรคต่าง ๆ ที�ดิฉันพอจะมีประสบการณ์บา้ง  

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

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

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

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

 
 
ภาพประกอบ 205  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

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

 
 
ภาพประกอบ 208   แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

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

 
 
ภาพประกอบ  211  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
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ภาพประกอบ 212  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 213  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

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

 
 

ภาพประกอบ 215  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

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

มีการตอบกลับด้วย สารประเภทข้อความที�ระบุเรื� องราวในอดีตนัEนตนเองเคยเป็นบุคคลที�ป่วย              

ดว้ยโรคมะเร็ง เป็นการสื�อสารเพื�อการเสริมสร้างพลงัใจกบัผูป่้วยมะเร็งในโลกออนไลน์รรายอื�น ๆ 

ไดเ้ป็นอย่างดี เนื�องจากผูป่้วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่ยงัคงไม่ความเขา้ใจว่า โรคมะเร็งเป็นแลว้รักษา 

ไม่หาย เมื�อเกิดขึEนแลว้จาํเป็นจะตอ้งเสียชีวิตอยา่งเดียว ส่วนหนึ�งของการรักษาโรคมะเร็งให้หายไดน้ัEน 

เกิดขึEนจากกาํลังใจ ทัE งจากตวัผูป่้วยมะเร็งเองและบุคคลรอบข้าง เช่น เพื�อน พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น               

อีกทัE งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการแพทย์ รวมไปถึงการแนะนําแนวทาง                    

ในการเผชิญปัญหา การแสดงออกถึงความรักที�มอบให้กนั สิ� งที�ทาํให้หายเครียด เช่น การกอด             

การพดูคุย เป็นตน้ 

   2. ผูรั้บสารที�เป็นญาติของผูป่้วยเป็นมะเร็ง ระบุขอ้ความบอกเล่าถึงชนิดของมะเร็ง 

ระยะของมะเร็งที�ตนเองเป็น รวมไปถึงประสบการณ์ทัE งในด้านการรักษาและความรู้สึกนึกคิด               

ที�เกิดขึEนกบัตวัผูรั้บสารเอง 
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ภาพประกอบ 218  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 219  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

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

 

 
 

ภาพประกอบ 222  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 
ภาพประกอบ 223 แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 



204 

 

 
 

ภาพประกอบ 224  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

ภาพประกอบ 225  แสดงเนืEอหาเวบ็ไซต ์siphhospital.com 
 

 
 

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




