
 

กลยุทธการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

  

Online Health Communication Strategies through the 

 Facebook Fanpage of Sikarin Hospital (Bangkok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

  

Online Health Communication Strategies through the 

 Facebook Fanpage of Sikarin Hospital (Bangkok) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชณันภัสร ชาติภัทรชัยพัฒน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การคนควาอิสระเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

ปการศึกษา 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2562 

ชณันภัสร ชาติภัทรชัยพัฒน 

สงวนลิขสิทธ์ิ 





 

ชณันภัสร ชาติภัทรชัยพัฒน.  ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ,  

มิถุนายน 2562, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

กลยุทธการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) (191 หนา) 

อาจารยทีป่รึกษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา สตะเวทิน  

 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากลยุทธ

การสือ่สารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 2) เพือ่ศึกษาเน้ือหาการ

สื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 3) เพื่อศึกษารูปแบบการ

สื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) เปนการศึกษาวิจัยดวยวิธีการ

เก็บรวบรวมเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนอขอมูลสุขภาพ โดยนําเอาขอมูลที่ไดน้ันมาวิเคราะห

รวมกับการสัมภาษณ (In-Depth Interview) ผูที่มสีวนเกี่ยวของกับการสื่อสารสุขภาพผานสื่อเฟซบุก

ของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) จํานวน 4 ทาน และนําขอมูลที่ไดมารายงานผลในรูปแบบ 

ตารางและรูปแบบวิเคราะหเน้ือหาเชิงพรรณนา เกบ็ขอมลูต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 

กุมภาพันธ 2562 เปนระยะเวลา 4 เดือน จากการศึกษา กลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่ 

เฟซบุกมเีน้ือหาในประเด็นของเกร็ดความรูทั่วไปและรปูแบบของการสื่อสารที่ใชขอความและรปูภาพ

มากที่สุด สามารถเขาถึงไดทุกชวงวัยทั้งชายและหญงิ ผานการนําเสนอในเน้ือหาและรูปแบบที่เขาใจ

งาย สามารถแชรตอ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู การมีสวนรวมกับขอมลูตาง ๆ สามารถนําไปพฒันา

ระบบสุขภาพของสังคมไดจรงิ ทําใหรูถึงสาระสุขภาพตาง ๆ โรคที่มาในชวงฤดูกาลน้ัน ๆ โรคใหมที่

เกิดข้ึนทําใหรูถึงวิธีและแนวทางของการพึ่งพาตนเองได ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการสื่อสารขอมลู

สุขภาพผานสือ่เฟซบุกแบงได 2 กลยุทธ ไดแก 1) เน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสือ่เฟซบุก ซึง่

แบงประเด็นออกเปนเกร็ดความรูทั่วไป, ใหความรูเรื่องสุขภาพ, กิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล และ

การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 2) รูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุก แบงประเภทของ

รูปแบบออกเปนรูปแบบขอความและรปูภาพ, รูปแบบการ Live (ถายทอดสด) และรปูแบบคลิป 

(VDO) 

 จากการศึกษาวิจัยเน้ือหาและรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุก พบวา สามารถ 

ทําใหกลุมเปาหมาย และผูบรโิภคที่ติดตามขอมลูดานสุขภาพและการแพทยมปีฏิสัมพันธกับทาง

โรงพยาบาลไดจริงจากการเพิ่มข้ึนของการติดตามเฟซบุกของโรงพยาบาล ดวยภาษาที่สื่อสารไดอยาง

ชัดเจนและตรงไปตรงมา ไมซับซอน ใชคําไมยาก เขาใจไดงาย ไมใชคําศัพททางการแพทยทีอ่าจ



 

กอใหเกิดการตีความไปทางทีผ่ิดได เมื่อผูอานไดอานก็จะสามารถเขาใจไดทันทีกับสิ่งที่ทาง

โรงพยาบาลสื่อสารออกไป รปูแบบเปนการใชการตูนบอกเลาเรื่องราว รูปภาพประกอบจะมทีั้งที่

โรงพยาบาลถายเองและภาพที่ซือ้อยางถูกลิขสทิธ์ิไมมีสิง่ใดที่ผิดกฎหมาย เพื่อสรางความนาเช่ือถือ

และการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดทัศนะคติที่ดีตอองคกร ทีส่ามารถนําไปสูการพฒันา

ระบบการบรกิารดานสุขภาพของสงัคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในปจจุบันตอการมี

สุขภาพที่ดีได 
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ABSTRACT 

 

 The study of “Online Health Communication Strategies through the Facebook 

Fanpage of Sikarin Hospital (Bangkok)” was a qualitative research.  The objectives of 

the study were 1) to study the strategies for health communicating in Facebook 

Fanpage of Sikarin Hospital (Bangkok) 2) to study health communication contents  

in Facebook Fanpage of Sikarin Hospital (Bangkok) and 3) to study health 

communication form in the Facebook Fanpage of Sikarin Hospital (Bangkok) By using 

the information obtained to analyze with the interview (In-depth Interview) those 

who are involved in health communication through Facebook Fanpage of Sikarin 

Hospital (Bangkok) in 4 persons Data were collected from November 1, 2018 to 

February 28, 2019 for a period of 4 months from studying the health information 

communication strategies in Facebook Fanpage.  There are content on the issue of 

general knowledge and the form of communication that uses the most text and 

images.  Can reach all ages, both men and women Through presentation in content 

and format that is easy to understand Can be reshared Knowledge exchange 

Participation with various information can actually be used to develop the health 

system of society.  Made aware of various health topics, diseases that came during 

that season, new diseases that occurred making them aware of the methods and 

approaches of self-reliance the study indicated that Strategies for communicating 

health information through Facebook media can be divided into 2 strategies as 

follows: Including 1) health information communication content in Facebook media 

Which divides the issue into General knowledge, health knowledge, activities/ 

important dates/festivals and marketing (packages, promotions) 2) Health information 



 

communication form in Facebook media Classify the format into Text and image 

formats, Live format (Live broadcast) and Clip format (VDO). 

The results of the study health communication strategies online through the 

Facebook Fanpage, it was found that the target group and consumers who were 

following health and medical information were actually able to interact with the 

hospital from the increase of Hospital Facebook tracking With a language that can 

communicate clearly and directly, not complicated, using words is not difficult to 

understand easily Do not use medical terminology that may cause misinterpretation. 

Once the reader has read it, he can immediately understand what the hospital 

communicates.  The theme is to use cartoons to tell stories.  The picture will be 

taken by the hospital itself and the copyrighted image has nothing illegal.  To create 

credibility and effective communication to create a good attitude towards the 

organization which can lead to the development of the health service system of  

the society and the changing behavior of people in the present with good health. 

 

Keywords: Communication Strategies, Online Health Communication, Health 

Communication Contents, Health Communication Form, Sikarin Hospital 
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การวิจัยครัง้น้ีสําเรจ็ลลุวงไดดวยดีดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมา  

สตะเวทิน อาจารยทีป่รกึษา ที่คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ช้ีทาง ใหความรูตาง ๆ ตลอดระยะเวลา

การทํางานวิจัยน้ีเสมอมา ตลอดจนอาจารยทุก ๆ ทานทีม่อบวิชาความรูใหกับผูวิจัยจนการคนควา

อิสระในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทานทีส่ละเวลาในการใหขอมูล และใหความรวมมอืเปน

อยางดีย่ิง เพื่อใหผูวิจัยสามารถเขาถึงกระบวนการและการศึกษากลยุทธการสื่อสารสุขภาพในสื่อ

ออนไลนทําใหผูวิจัยพบแนวทางการสื่อสารสุขภาพในรปูแบบตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา

ระบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพของสังคมตอไป 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่เปนกําลังใจ ดูแลผูวิจัยตลอดการเรียนครัง้น้ีเปนอยางดี 

ขอบพระคุณ คุณกานต กุลหริัญ เจานายใจดีที่เมตตาใหผูวิจยัไดหยุดวันเสารเพื่อเรยีนอยางเต็มที่ 

ขอบพระคุณ นายแพทยศิวัตม ลวนรักษา (พีเ่ฟบ) อีกหน่ึงกาํลังใจที่สําคัญมาก ๆ กับผูวิจัย ที่คอยเติม

พลังใหในเวลาที่รูสึกทอแท และที่ขาดไมได ผูสนับสนุนหลักของการเรียนในครัง้น้ี ขอบคุณ รถเมล ที่

สนับสนุนทุก ๆ เรื่อง ทั้งหมดของการเรียน ขอบคุณมาก ๆ คะ และตองขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ฝาฟนมา

ดวยกัน ดึงสติกัน ใหกําลงัใจกันและกัน ฉุด ลาก กันมาจนถึงเสนชัยทีพ่วกเราทุกคนรอคอยไดอยาง

สมบรูณแบบ เปนประสบการณดี ๆ ที่มีความสุข สนุก มีรอยย้ิม เสียงหัวเราะตลอดมา และสิ่งเหลาน้ี

จะเปนความทรงจําดี ๆ ใหกบัผูวิจัยตลอดไป 

 

 

ชณันภัสร ชาติภัทรชัยพัฒน 

 



ฌ 

สารบญั 

 

         หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 

กิตติกรรมประกาศ ซ 

สารบัญตาราง          ฎ 

สารบัญภาพ          ฏ 

บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย  9 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย  9 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 9 

1.5 กรอบแนวคิด 10 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัย 11 

บทที่ 2 วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ  12 

2.2 แนวคิดกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 19 

2.3 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับสุขภาพ 30 

2.4 แนวคิดการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 31 

2.5 รายละเอียดของโรงพยาบาลศิครินทร และเฟซบุกของโรงพยาบาล 32 

บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบของการวิจัย 43 

3.2 เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 44 

3.3 การเกบ็รวบรวมขอมลู 45 

3.4 การแปรผล 45 

3.5 การรายงานผล และวิเคราะหขอมลู 45 

บทที่ 4 ผลการวิจัย 

4.1 สวนที่ 1: ผลการศึกษากลยุทธของการสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพในสื่อ 47 

เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

 



ญ 

สารบญั (ตอ) 

 

         หนา 

บทที่ 4 (ตอ) ผลการวิจัย 

4.2 สวนที่ 2: ผลการศึกษาวิธีการนําเสนอเน้ือหาขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ 55 

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ)  

4.3 สวนที่ 3: ผลการศึกษารูปแบบการสือ่สารเน้ือหาเกี่ยวกบัขอมูลสุขภาพในสื่อ 121 

เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

บทที่ 5 สรปุผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 178 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 183 

5.3 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปประยุกตใช  185 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครัง้ตอไป 186 

บรรณานุกรม 187 

ประวัติผูเขียน      191 

เอกสารขอตกลงวาดวยการอนุญาตใหใชสทิธ์ิในรายงานการคนควาอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฎ 

สารบญัตาราง 

   

        หนา 

ตารางที่ 4.1: เน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร 56 

(กรงุเทพ) ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

ตารางที่ 4.2: สัดสวนประเด็นเน้ือหาทีป่รากฏจากการเก็บขอมูลเน้ือหาการสื่อสารขอมลู 105 

สุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

ตารางที่ 4.3: รูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร  122 

(กรงุเทพ) ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

ตารางที่ 4.4: สัดสวนประเด็นรปูแบบการสื่อสารทีป่รากฏจากการเก็บขอมูลรูปแบบ 171 

การสือ่สารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ตารางที่ 5.1: สรุปสัดสวนเน้ือหาขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร  178 

(กรงุเทพ) ที่ปรากฏ 

ตารางที่ 5.2: สรุปสัดสวนรปูแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล 180 

ศิครินทร (กรุงเทพ) ที่ปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฏ 

สารบญัภาพ 

   

        หนา 

ภาพที่ 1.1: ภาพจํานวนผูติดตามเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 8 

ภาพที่ 1.2: กรอบแนวคิด  10 

ภาพที่ 2.1: ตัวอยางเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ)   34 

ภาพที่ 2.2: ตัวอยางเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ)  35 

ภาพที่ 2.3: ตัวอยางเน้ือหาสุขภาพเกร็ดความรูทั่วไป 36 

ภาพที่ 2.4: ตัวอยางเน้ือหาในการใหความรูดานสุขภาพ 37 

ภาพที่ 2.5: ตัวอยางเน้ือหากจิกรรมของโรงพยาบาล 38 

ภาพที่ 2.6: ตัวอยางเน้ือหาการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 39 

ภาพที่ 2.7: ตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอความและรปูภาพ 40 

ภาพที่ 2.8: ตัวอยางรูปแบบการสื่อสาร Live (ถายทอดสด) 41 

ภาพที่ 2.9: ตัวอยางรูปแบบการสื่อสาร คลปิ VDO  42 

ภาพที่ 4.1: ภาพตัวอยางกลยุทธรูปแบบการสื่อสาร 52 

ภาพที่ 4.2: ภาพตัวอยางกลยุทธการใชสื่อ 53 

ภาพที่ 4.3: สัดสวนเน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ)  106 

ที่ปรากฏ  

ภาพที่ 4.4: ตัวอยางเน้ือหาเกร็ดความรูทั่วไป 109 

ภาพที่ 4.5: ตัวอยางกิจกรรมทีจ่ัดในโรงพยาบาล 110 

ภาพที่ 4.6: ตัวอยางของวันสําคัญ 111 

ภาพที่ 4.7: ตัวอยางเทศกาลครสิตมาส 112 

ภาพที่ 4.8: ตัวอยางประเด็นใหความรูดานสุขภาพ 114 

ภาพที่ 4.9: ตัวอยาง Website ของโรงพยาบาลในการสั่งซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 115 

ภาพที่ 4.10: ตัวอยางการสื่อสารผานการตูนในการใหความรูดานสุขภาพ 115 

ภาพที่ 4.11: ตัวอยางประเด็นการตลาด (แพก็เกจ, โปรโมชัน) 121 

ภาพที่ 4.12: สัดสวนรูปแบบเน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร  171 

(กรงุเทพ) ที่ปรากฏ 

ภาพที่ 4.13: ภาพตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพประเภทขอความและรูปภาพ 173 

ภาพที่ 4.14: ภาพตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพประเภท Live (ถายทอดสด) 175 

ภาพที่ 4.15: ภาพตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพประเภทคลปิ VDO 177 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ยุคปจจบุันโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การติดตามขาวสารที่ทันทวงทดูีเหมือนจะ

เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยอยางเรา ๆ ทันตอสถานการณตาง ๆ โรคภัยไขเจ็บก็เชนกัน ผูคนใหความ

สนใจในเรื่องของสุขภาพกันมากกวาแตกอน และยังตระหนักในการปองกันโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ หรอื 

เมื่อเจ็บปวยก็รบีเขารับการรกัษาแตเน่ิน ๆ ซึ่งแตกตางจากเมื่อในอดีตที่ตองรอใหใหถึงข้ันเกือบวิกฤต 

ถึงจะคิดไปพบแพทย อีกทัง้ยังมีพฤติกรรมในการใชบรกิารในดานอื่นนอกเหนือจากการรักษา เชน 

การเสรมิความงามเพื่อลดความบกพรองของรางกาย เปนตน เพราะสิ่งแวดลอมและสังคมที่เปลี่ยนไป 

ผูคนเจบ็ปวยงายกวาแตกอน โรคตาง ๆ ก็มากข้ึนเชนกัน เหตุน้ีทําใหคนเริม่กลัว จึงหันมาใสใจ

สุขภาพกันมากข้ึน จะเห็นไดจากกระแสสุขภาพตาง ๆ ทั้งเรือ่งการกิน การออกกําลงักาย เทรนด

สุขภาพของคนรักสุขภาพ ที่กระตุนใหเกิดการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง หางไกลโรค กอนจะเกิด

การเจ็บปวย และตองซอมแซมรางกายในภายหลงั ซึ่งกระแสสุขภาพเหลาน้ี ไมเพียงแคเนนใหผูคนมี

สุขภาพที่ดีเทาน้ัน แตมาพรอมกบัสุขภาพจิต สุขภาพกาย สขุภาพใจที่ดีตามดวย เปนการสรางความ

สมดุลของการทํางานและการใชชีวิตของการมสีุขภาพดีตอไป 

สังคมในขณะน้ีเปนสงัคมที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงในเรื่องของความเปนสือ่ออนไลนที่เปนการ

สรางเครือขายทางสังคมในรปูแบบที่ไมมีกรอบ ไมมีขีดจํากัด สามารถสรางสรรคในรปูแบบของ

ออนไลนได ไมวาจะอยูในสถานที่ใดบนโลกหรือแมแตสงัคมในปจจุบันทีพ่บเจออยูแลวก็ยังพฒันา 

และเพิม่ความสนิทสนมไดมากย่ิงข้ึนดวยเครือขายสังคมออนไลน ความสําคัญของสือ่น้ีมีมากกวาการ 

Chat กันอยางเดียว สามารถที่จะสรางกจิกรรมแสดงความคิดเห็นแจงขอมลูขาวสารที่ไมไดรับรูเพียง

แคคนสองคน แตมันคือการกระจายขาวสารไปสูผูอื่นอีกมากมาย (ศศิวิมล ชูแกว, 2555) สงผลให

ปจจุบันเปนยุคที่การสือ่สารผานอนิเทอรเน็ตกําลงัเปนที่นิยมและมผีลกระทบในทุก ๆ ดาน มนุษยเอง 

ก็มีการปรบัตัวและพฒันาตอการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสารอยูเสมอจากยุคแรกคือ Web 1.0 

เปนการนําเสนอขอมลูทางเดียว (One-Way Communication) ก็คือยุคของหนังสือพมิพ นิตยสาร  

ที่ผูใชบรกิารสามารถอานไดแตไมสามารถเขารวมการสรางขอมูลได เมื่อเขาสูยุคที่ 2 น่ันคือ Web 2.0 

เปนยุคที่อินเทอรเน็ตมีประสทิธิภาพการใชงานเพิ่มมากข้ึน เนนผูใชงานมีสวนรวมในการสรางสรรค 

(Co-Creation) สามารถโตตอบกบัขอมลูบนเว็บไซตได (Interactivity) มีลักษณะเปน Dynamic 

Web ที่ผูใชสามารถสรางเน้ือหา (Content) แลกเปลี่ยนและกระจายขอมลูขาวสาร แบงปนกันไดทัง้

ระดับบุคคล กลุม องคกร เปนยุคของการสือ่สารสองทาง (Two-Way Communication) ชวยสราง

ความสัมพันธ (Relationship) ระหวางผูใชกลุมตาง ๆ จนเกดิเปนเครือขายสงัคม (Social Network) 
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ที่สามารถเช่ือมตอกันไดทั่วโลก (วชิราพร ปญญาพินิจนุกุร, 2551) จากยุค 2.0 ขยับมาเปนยุค 3.0 

เรียกวา Web 3.0 ที่พัฒนามาจาก Web 2.0 น่ันเอง ในยุค 3.0 น้ีสามารถจัดการขอมลูจํานวนมาก 

ไดโดยการเอาขอมูลตาง ๆ ทีม่ีอยูมาจัดใหอยูในรูปแบบ Metadata คือ ขอมูลทีส่ามารถบอก

รายละเอียดได สามารถทําใหผูเย่ียมชมสามารถเขาถึงเน้ือหาไดมากข้ึน เนนไปในสวนของการจัดการ

ขอมูลบนเว็บไซตมากข้ึน (ศักด์ิอนันต อนันตสุข, 2556) และปจจุบันจากยุค Web 3.0 ไดถูกพัฒนา

เปน Web 4.0 หรือทีเ่รียกวา A Symbiotic Web คือ เว็บไซตที่มีการทํางานแบบ Artificial 

Intelligence (AI) ก็คือการสรางใหคอมพิวเตอรสามารถคิดได (Human Mind & Machines หรือ 

Human & Robat Coexistence) มีความฉลาดมากข้ึน ในการอานเน้ือหา (Text) และรูปภาพ 

(Graphic) และสามารถตอบสนองดวยการคํานวณ หรือสามารถตัดสินใจไดวาจะ Load ขอมูลใดที ่

จะทําใหมีประสิทธิภาพดีที่สุดมากอน ลักษณะของ Web 4.0 น้ี จะไมมองไปที่ “ขอมูล” อีกตอไป 

เพราะจะกาวขามกลายเปน Activity หรอืกิจกรรมแทน เพราะไดผานจุดของ Web 3.0 ที่สามารถ

สื่อสารกันไปแลว Web 4.0 จึงมีความสําคัญอยางมากกับธุรกิจออนไลนในอนาคต ที่ความสามารถ 

ในการเขาถึงขอมลู การซื้อขาย การสนับสนุนกจิกรรมที่ผูใชงานตองการ จะกลายเปนเรื่องงาย ทําให

ธุรกิจออนไลน องคกรตาง ๆ สามารถเขาถึงผูใชบริการไดงายมากย่ิงข้ึนเชนกัน (Thaiwebeasy, 

2560)  

การสือ่สารออนไลนในปจจุบันจึงกลายเปนชองทางการสือ่สารของผูคนสวนใหญดวย

เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การเขาถึง การรับรู จงึงายกวาแตกอน การผสมผสานเทคโนโลยี

และการสื่อสารเขาไวดวยกัน เกิดเปนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูคนสามารถจัดการขอมลูขาวสารตาง ๆ 

ของตนเองไดอยางอิสระ และเทาเทียมกันมีการนําเสนอทีห่ลากหลายรปูแบบ มีความรวดเร็ว และยัง

มีประสิทธิภาพในการตอบโตระหวางผูสงสารและผูรบัสารไดอยางทันทวงที เพราะปจจบุันกระแส 

ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีชวยใหวิถีชีวิตของผูคนสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน เกิดการสราง

ปฏิสัมพันธระหวางคนในสังคมออนไลน แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และติดตามขาวสารตาง ๆ 

สื่ออินเทอรเน็ต จงึกลายเปนสื่อใหม (New Media) ที่ไดรับความสนใจ และการตอบรับที่ดีของผูคน

ในสังคมออนไลนมากข้ึน 

บทบาทของการสือ่สารสุขภาพในรปูแบบของสื่อออนไลน สามารถเพิม่ศักยภาพในการรับรู

ใหผูรับบริการขอมลูขาวสารดานสุขภาพ ไมวาจะเปนการเลอืกใชบริการสุขภาพ การเลอืกผลิตภัณฑ

สุขภาพ การสงเสรมิสุขภาพ รวมถึงการปองกันและควบคุมโรค เพราะประชาชนมีความคาดหวังใน

การรบับริการที่ดี และมีความรอบรูดานสุขภาพทีจ่ะชวยยกระดับความสามารถในการเขาถึง เขาใจ 

การใชขอมูลและทรัพยากรตาง ๆ ที่มอียูอยางถูกตอง และเหมาะสม จงึเปนการดําเนินงานสําคัญที ่

จะเพิม่ประสิทธิผลการสงเสริมสุขภาพของประชาชนในทุกบริบทและกลุมวัยมากข้ึน อีกทั้งยังเปน 

การแสดงถึงศักยภาพของโรงพยาบาลอีกดวย 
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Bruce Upbin (2013) ในประเทศสหรัฐอเมรกิามีเว็บไซตที่ใหบริการเครือขายสังคมออนไลน

สําหรับผูปวยเขามาติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน ซึ่งมีสมาชิกมากกวาสองแสน

คน เว็บไซตน้ีเริ่มตนต้ังแตป 2004 ประชาชนที่มีอาการปวย และอาศัยในสหรัฐอเมรกิาจะเขาสู

เว็บไซตน้ีเพือ่หาขอมลูพรอมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลการดูแลตนเอง แนวทางของการรักษาของตนเอง 

กับคนอื่น ๆ ที่ประสบกบัโรคเดียวกันเพือ่หาหนทางของการรักษาตัวไดอยางเหมาะสม  

โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรัฐบาลก็นิยมใชสื่อออนไลนเปนตัวสื่อสาร เพื่อใช

ประชาสมัพันธระบบการสื่อสารสุขภาพในดานตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย เพราะสือ่

ออนไลนสามารถทําใหการอัพเดทขอมูลสุขภาพน้ัน ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังมกีารสอบ 

ถามขอมูล หรือปญหาสุขภาพตาง ๆ ไดกับผูดูแล และไดรบัคําตอบอยางรวดเร็ว ทําใหคนรุนใหมใน 

ยุคน้ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพไดมากข้ึนตามเทรนดของการดูแลสุขภาพในยุคปจจบุัน  

ที่มีกระแสของการดูแลสุขภาพทีม่ากข้ึน และใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ และยังใหความสําคัญ 

ในการเลือกรับเขาบรกิารในโรงพยาบาลแตละแหง จึงกอใหเกิดผลกระทบตอความตองการของ

ผูใชบริการในการตัดสินใจเขารบับริการดวยเชนกัน หรือแมแตบางครั้งบุคลากรทางการแพทยเอง 

ก็มีสวนเกี่ยวของกับการบริการ แตก็ยังพบวามีปญหาในการใหบรกิารทางการแพทยอยูไมนอย  

เชน ความขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการใหบรกิาร ความผิดพลาดของการสื่อสาร หรือการใหคําแนะนํา  

ซึ่งประเด็นเหลาน้ีบางครัง้ไมรุนแรง แตบางครั้งก็นําไปสูกรณีพิพาทได (วรรณรัตน รัตนวรางค  

และณปติยา บรรจงจิตร, 2552) ดังน้ันทําใหโรงพยาบาลหลายแหงในกรงุเทพฯ เลอืกทีจ่ะใชชอง 

ทางการสื่อสารออนไลนเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางผูมาใชบริการหรือผูทีส่นใจจะใชบริการ 

เพื่อใหผูใชบรกิารสามารถหาขอมลูเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อศึกษาขอมูลตาง ๆ กอนการตัดสินใจ 

เขารับบรกิาร เพื่อใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

ดังน้ันการสื่อสารออนไลนจงึเปนเครือ่งมอืทีส่ําคัญในการสื่อความเขาใจ ขอมูลตาง ๆ หาก

สื่อสารไดดี มีประสทิธิภาพนอกจากจะทําใหระบบขององคกรทํางานไดราบรื่นแลว ผูรบับริการ ผูปวย 

และญาติ ยังสามารถรับรูและเขาใจตอสิ่งทีส่ื่อออกไปไดอยางถูกตองและตรงตามทีอ่งคกรคาดหวัง 

“การสื่อสารที่ดี จะนําไปสูการบริการที่ดี” ซึง่ในโรงพยาบาลเอกชนสวนใหญ ใหความสําคัญตอการ

สื่อสารเปนอยางมาก เพราะสงผลตอทัศนคติที่มีตอโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางย่ิง โรงพยาบาล

เอกชนดวยแลว เรียกไดวา สงผลโดยตรง เพื่อใหเกิดความพงึพอใจ การกลบัมาใชบริการซ้ํา และ

แนะนําบอกตอ เปนอีกสวนที่ชวยสรางภาพลักษณใหกับโรงพยาบาลเอกชน 

จากผลสํารวจโรงพยาบาลเอกชน พบวา ในป 2560 มีอัตราการเติบโตของโรงพยาบาล

เอกชนสงูข้ึนถึงรอยละ 17.6 (ป 2559 อยูที่รอยละ 15.3) และยังคงมีแนวโนมของการเติบโตอยาง

ตอเน่ือง ซึง่มีปจจัยที่มาสนับสนุนจาก (ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน, 2560)  
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1) กระแสความนิยมในการดูสุขภาพที่มากข้ึนทีป่จจุบันผูคนใหความสําคัญกับการดูแล

สุขภาพเพิ่มมากข้ึน ทําใหเกิดความตองการการใชบริการทางการแพทยเพิม่สงูข้ึนตามไปดวย 

2) การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อใหประเทศไทยเปน Medical Hub ของเอเชีย โดยกําหนด

และดําเนินการตามแผนพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)  

(พ.ศ. 2559-2568) 

3) ความมีช่ือเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของไทย ซึง่เปนที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพการ

รักษา การบริการและคารักษาพยาบาลที่ถูกกวาประเทศอื่น ๆ และยังไดรับการรับรองมาตรฐาน JCI 

(Joint Commission International) ถึง 50 แหง ซึ่งมากกวาทุกประเทศในภูมิภาคน้ี 

จากขอมลูขางตนทําใหเห็นวา ปจจบุันธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมีการแขงขันที่คอนขางสูง 

มุงเนนดานการรกัษา คุณภาพการบริการ และหลาย ๆ แหง ยังใหความสําคัญกบับุคลากรทางการ

แพทย จะเห็นไดวามีความหลากหลาย ครบสาขาในดานการรักษา และยังสรางความนาเช่ือถือดวย 

การลงทุนกบัเทคโนโลยีทางการแพทย การสื่อสาร เปนอกีกลยุทธทางการตลาด เชน การจัดกจิกรรม

บรรยายโดยแพทย, อบรบการดูแลสุขภาพโดยวิทยากรทีเ่ปนบุคลลากรทางการแพทย, อเีวนตสุขภาพ, 

โปรโมช่ันแพ็กเกจราคาพิเศษสําหรบัตรวจตาง ๆ เปนตน เปนการใชการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจผูรับ 

บริการใหเขามาใชบริการที่โรงพยาบาลมากย่ิงข้ึน ซึ่งยังคงเห็นหลาย ๆ ที่ปรับตัวใหเขากับสถานการณ 

และยังมกีารพฒันาอยางตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ ตามยุคสมัย โดยสรางภาพลักษณที่ดี เนนแพทยผูเช่ียวชาญ

สาขาตาง ๆ เปนอกีหน่ึงกลยุทธที่โรงพยาบาลเอกชนตางก็นํามาใชเพื่อดึงดูดผูมาใชบรกิาร ซึ่งใชวิธการ

สื่อสารโดยการใชสื่อออนไลน เพื่อนําเสนอการบรกิารดานตาง ๆ ขอมูลสุขภาพ วิสัยทัศนขององคกร 

แพ็กเกจโปรโมช่ัน กิจกรรมตาง ๆ ทัง้ยังเนนการแสดงนวัตกรรมทางการแพทยเฉพาะทางเพือ่แสดงให

เห็นศักยภาพของโรงพยาบาลเอกดวยและทําใหหลาย ๆ โรงพยาบาลตางกห็ากลยุทธเพื่อกระตุนใหคน

เขามาใชบริการมากข้ึน เพราะเปนชองทางทีส่ามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกรวดเร็ว  

การนําเสนอการสือ่สารขอมลูดานการแพทย และขอมลูสุขภาพผานสื่อออนไลนของ

โรงพยาบาลเอกชน จึงมีความแตกตางกันจากการนําเสนอเน้ือหาขาวสารดานอื่น ๆ ทีจ่ะตองใชความ

ถูกตองแมนยํา และไดรบัการยินยอมการเผยแพรขอมูล เพราะการนําเสนอขอมลูดานการแพทย  

และขอมลูสุขภาพจะตองอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัย เช่ือถือได โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําเสนอ

ความรู ปญหาสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ หรือวิธี ข้ันตอนการปฏิบัติตนของผูปวย มีความสําคัญ

อยางมากทีผู่สงสารจะตองใหความสนใจ และมีการคัดกรองขอมูลกอนนําเสนอลงไปสูชองทางสื่อ

ออนไลนตาง ๆ เพือ่ใหครอบคลมุกับสาระ ที่ผูรับสาร หรือผูใชบริการตองการ และสามารถนําเอา

ความรู ขอมูลเหลาน้ีไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเรื่องที่เปนกระแสความสนใจหรือ

ขาวที่เกิดข้ึนในสังคมใกลตัว มีความตรงประเด็น เน้ือหาสั้น กระชับ อานงาย เขาใจงาย ไมซบัซอน 

และดวยความกาวหนาของสือ่ออนไลนเอง ทัง้ดานของการสือ่สารขอมูลขาวสาร ทําใหนักการสื่อสาร
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ที่ตองผลิตสื่อดานสุขภาพเองก็ตองมีการปรับตัวอยูเสมอ ทั้งยังตองปรับเปลี่ยนฐานความรูและความ

เขาใจเรื่องของสุขภาพ ยังตองมีการบรูณาการความรูดานการสื่อสารและความรูดานสุขภาพไวดวยกัน 

เพื่อใหเห็นการนําเสนอการสื่อสารสุขภาพออนไลนน้ันตรงกบัความตองการของผูอานมากที่สุดอกีดวย 

ทั้งน้ีการสื่อสารทางดานสุขภาพในปจจุบัน ยังคงมีขอจํากัดอยูหลาย ๆ อยาง ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรือ่งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา

สถานพยาบาล ซึ่งออกตามมาตรา 38 พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่กําหนดวา หามโฆษณา

หรือยินยอมใหผูอื่นโฆษณาดวยถอยคําที่เปนเทจ็หรือโออวด โดยใชบังคับกับสถานพยาบาลที่ไมใช

สังกัดของหนวยงานราชการ ประกาศดังกลาว กําหนด 18 ขอ หามโฆษณาสถานพยาบาลในลักษณะ 

ดังน้ี (แพทยสภา, 2546)   

1) หามใชขอความอันเปนเทจ็ หรือขอความที่ไมมีมลูความจริงทั้งหมดหรือบางสวน หรือมี

ลักษณะหลอกลวงหรือปกปดความจรงิหรือทําใหเขาใจผิดวาเปนจริง 

2) การใชขอความทําใหบุคคลทั่วไปเขาใจวามบีุคลากร เครื่องมอื เครื่องใชและอุปกรณแต

กลับไมมีใหบริการ 

3) การใชสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือบุคคล ที่ไมผานการรบัรองจากหนวยงานรฐั 

4) การโฆษณาบรกิารโรคที่ไมมอียูในสาขาทีผู่ประกอบวิชาชีพมีหนังสืออนุมัติหรือวุฒบิัตร 

5) การอางองิรายงานวิชาการ ผลงานวิจัย สถิติ โดยขอมลูที่อางอิงไมใชขอมลูขาวสารของ

ทางราชการ 

6) การใชขอความหรือรูปภาพ โออวดเกินจริงหรือขอความที่กลาวอางหรือบงบอกวาของตน

ดีกวา เหนือกวา ดีที่สุด รายแรก แหงแรก รับรองผล 100% หรือการเปรียบเทียบหรือขอความทีท่ํา

ใหผูบริโภคเขาใจวาการบริการของสถานพยาบาลแหงน้ันมคุีณภาพทีดี่กวา เหนือกวาหรอืสงูกวาที่อื่น 

7) การโฆษณากิจการสถานพยาบาลหรอืการโฆษณาความรูความสามารถความเช่ียวชาญใน

การรกัษาพยาบาลคุณภาพหรือประสิทธิผล สรรพคุณ กรรมวิธีหรือเปรียบเทียบผลกอน-หลงัใน

ทํานองใหเขาใจผิด 

8) การใชช่ือสถานพยาบาลหรือขอความที่ทําใหเขาใจวามกีารประกอบกจิการที่ไมตรงกบั

การรบัอนุญาต 

9) การโฆษณาสถานที่ซึง่ไมใชเปนของสถานพยาบาล 

10) การโฆษณาดวยวิธีการอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ รางกายหรือจิตใจหรือกอใหเกิด

ความรําคาญแกประชาชน 

11) การใชภาพหรือเสียงที่ไมเหมาะสมสรางความหวาดกลัว หรอืมีลักษณะเปนการสอไป

ในทางลามกอนาจาร กระตุนหรอืย่ัวยุทางกามารมณ 

12) การใชภาพหรือเสียงโดยไมสุภาพหรือแสดงอาการทุกขทรมานของผูปวย 
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13) การใหราย เสียดสี หรือทบัถมสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพอื่น 

14) ขัดตอความสงบเรียบรอยหรอืศีลธรรม 

15) การโฆษณาที่รวมอยูกับขอความถวายพระพร หรือขอความอยางอื่นที่อางอิงเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค เวนแตช่ือของ

สถานพยาบาลหรือผูประพันธบทความดังกลาว 

16) การโฆษณาการใหบรกิารฟร ี

17) การโฆษณาที่จัดใหมีการแถม แลกเปลี่ยน ใหสทิธิประโยชน รางวัล หรือการเสี่ยงโชค 

จากการรบับริการทางการแพทยจากสถานพยาบาล 

18) หามการใหสวนลดคาบริการหรอืคารักษาพยาบาล เวนแตลดเพื่อการอนุเคราะหบุคคล

ดอยโอกาส ลดตอสมาชิกกลุมบุคคลหรอืสถาบันหรือองคกรเปนการแจงใหทราบเฉพาะกลุมเทาน้ัน

ทั้งน้ี ผูฝาฝนจะมีโทษตองระวางโทษปรบัไมเกิน 2 หมื่นบาท และใหปรับอกีวันละไมเกิน 1 หมื่นบาท 

นับแตวันที่ฝาฝน จนกวาจะระงบัการโฆษณา  

ดังน้ันจึงเห็นไดวาการสื่อสารผานโฆษณาในสือ่ออนไลน หรอืโซเชียลมีเดียตาง ๆ ที่เปน

ชองทางทีท่ี่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ก็มกีฎหมายคุมครองประชาชนใหไดรับ

บริการในดานสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจงึไดออกขอ

กฎหมายดังกลาวน้ี และมผีลบังคับใชต้ังแต 31 มกราคม 2561 ที่ผานมา สงผลใหสถานพยาบาล 

คลินิก ไปจนถึงโรงพยาบาลเอกชนถูกจับตามองอยางมากในเรือ่งของการสือ่สารในสื่อออนไลนตาง ๆ 

เชน รูปแบบของการนําเสนอ ความถูกตองของขอมูล คําตองหามที่ไมใหมีในสื่อทกุประเภท ความ

เขาใจในขอมูล ระดับความลึกของขอมูล เปนตน กลยุทธของการสื่อสารในเรื่องของขอมลูดาน

การแพทยและขอมลูสุขภาพในสือ่ออนไลน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองคํานึงถึงมุมมองตาง ๆ 

เน่ืองจากบุคลากรที่เปนผูสงสาร ไมใชบุคลากรทางการแพทย ความรูดานสุขภาพอาจไมเพียงพอ  

ซึ่งก็มกัจะมีคําถามที่ตามมามากมายวา ขอมูลดังกลาวน้ีเปนที่ยอมรบัแลวจรงิหรือ  

ดวยเหตุน้ี การสื่อสารขอมลูสุขภาพน้ัน ผูสงสารจะตองมีความเขาใจในเรื่องของเน้ือหา

สุขภาพ ที่สามารถถายทอด สรางคุณคา ใหกับขอมลูทีจ่ะสือ่ออกไปยังสังคม ตลอดจนแนวคิด วิธีการ

เขาถึงกลุมเปาหมาย ความถูกตองของเน้ือหา การประสานงานระหวางบุคลากรทางการแพทยทีจ่ะ

ชวยยืนยันขอมูลก็เปนสวนหน่ึงทีเ่ปนประเด็นทีส่ําคัญที่ไมควรมองขามเพื่อใหครอบคลุมทุกมิติดาน

สุขภาพทั้ง เชิงความรูสุขภาพ และการตลาด เพือ่สรางการรบัรูที่แกผูใชบริการอยางมปีระสิทธิผล 

มากที่สุด 

การสือ่สารเน้ือหาขอมลูสุขภาพน้ีเพื่อเปนการทําความเขาใจเบื้องตน ผานสื่อออนไลนตาง ๆ 

สังคมออนไลน สื่อโซเชียลมีเดีย นับวาเปนประตูแรกใหกับผูรับสาร หรือผูรบับริการ ทีจ่ะได
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ทําการศึกษาขอมลูตาง ๆ ไมใหเกิดความวิตกกังวล อกีทั้งยังสามารถติดตามผลสุขภาพไดดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง เพียงแคเขาคนหาขอมลูในสื่อออนไลนชองทางตาง ๆ ของโรงพยาบาล 

เฟซบุกเปนหน่ึงในสื่อสังคมออนไลนที่มีการขยายตัวของจํานวนสมาชิกมากข้ึนอยางรวดเร็ว

ในระยะเวลาเพียงไมกี่ป เฟซบุกจงึเปนสือ่สงัคมออนไลนที่ไดรับการยอดรบัไปทั่วโลกโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในประเทศไทย จากการสํารวจของ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส หรือ ETDA 

(2561) ที่มีรายการผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป 2561 (ลาสุด) พบวา คนไทย

ใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ยตอวัน 10 ช่ัวโมง 5 นาที โดยเฟซบุก (Facebook) ผูใชงานนิยมใชมากถึง 96% 

ซึ่งทําใหเห็นวากลุมคนที่ใชงานอินเทอรเน็ตมุงใชประโยชนจากเฟซบุกหลากหลายรูปแบบ เชน เพือ่

แสวงหาความบันเทิง ใชเปนสื่อสารเพื่อถายทอดและแบงปนสาระความรู อีกทั้งเฟซบุกเองก็ยังเปด

โอกาสใหหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ไดใชพื้นที่เปนสื่อในการประชาสัมพันธ ทําหนาที่สงผานไปยัง

ประชาชนที่เปนผูรับสาร เพื่อติดตอแลกเปลี่ยน หรือใชโนมนาวใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน ๆ ที่

ถูกจัดข้ึน ทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณในการทําประชาสัมพันธเมื่อเปรียบเทียบ

กับการประชาสัมพันธในรูปแบบอื่น ๆ และเชนกัน แมแตในโรงพยาบาล ทัง้ภาครัฐและเอกชน ก็นิยม

ใชสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุกเปนเครือ่งในการสื่อสารเพือ่ประชาสัมพันธขอมลู หรอื ใชโฆษณา 

เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพในดานตาง ๆ และยังสามารถตอบโตในขอคําถามกับผูดูแลเพจ (Admin) ได 

และในดานของสุขภาพ เฟซบุกไดถูกนํามาใชเพื่อเผยแพรขอมูลดานสุขภาพและขอมลูดานการแพทย 

ที่มีเน้ือหาในแนวของการปองกันตลอดจนแนวทางของการรกัษา ในความเปนโรงพยาบาลเอกชน  

นับวาเฟซบุกเพจน้ัน มีความสําคัญอยางมาก เปนชองทางหน่ึงที่สามารถดึงดูดใหผูบริโภคกลายมา

เปนผูรบับริการจากการติดตามขอมลูในเฟซบุกน้ี ผานการสือ่สารเน้ือหาตาง ๆ โดยที่สามารถทําให 

ทุกคนเขามามสีวนรวมได สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเน้ือหา

ดานสุขภาพและการแพทย เพื่อศึกษาเรื่องของปญหาสุขภาพ การรักษา การปองกัน ไปจนถึงการดูแล

ตัวเอง ทั้งยังสามารถพูดคุยกับแพทยได โดยไมมีคาใชจายใด ทําใหบทบาทของเฟซบุกของ

โรงพยาบาลเอกชนเปนที่นิยมอยางมาก 

ดังน้ัน สื่อสงัคมออนไลนอยางเฟซบุก จงึเปนทางเลือกแรก ๆ ที่ผูใชบริการยุคปจจุบันให

ความสนใจเขาไปศึกษาขอมลูกอนการตัดสินใจเขารับบรกิาร หรือแมแตการนัดหมายแพทยก็ตามที่

สามารถสรางการนัดหมายไดกอนเวลาเขารับบริการ นับวาเปนการไดรบัการบริการที่ไดรับความพงึ

พอใจมากที่สุด 

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรือ่ง “กลยุทธการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ)” ที่มกีารใชสือ่ออนไลนอยางเฟซบุก เพื่อนําเสนอเน้ือหาขอมลู

ขาวสารดานการแพทย ขอมูลดานสุขภาพ ขาวสารโรคภัย โรคระบาด โรคตามฤดูการ การปองกัน 

ดูแล รักษา เบื้องตน ไปจนถึงการประชาสมัพันธกิจกรรมตาง ๆ ของโรงพยาบาล จากการพจิารณา 
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และศึกษาขอมูลในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) พบวา มีการอัพเดทขอมลูอยาง

สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการติดตามจากผูใชงานสงัคมออนไลนเปนจํานวนมาก (128,650 Like) โดยมีการ

นําเสนอขอมูลดานการแพทย ขอมลูสุขภาพ บทความสาระสุขภาพ เกร็ดความรู สาระบันเทงิเกี่ยวกับ

สุขภาพ กิจกรรมตาง ๆ เทคโนโลยีทางการแพทย และโฆษณาตาง ๆ ที่โรงพยาบาลนําเสนอออกมา

ผานสื่อออนไลนอยางเฟซบุก   

 

ภาพที่ 1.1: ภาพจํานวนผูติดตามเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook.  

com/skrhos/. 

 

ผูวิจัยเลือกศึกษากลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ) ซึ่งมีการนําเสนอขอมลูขาวสาร การใชสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ รูปแบบของการนําเสนอ

หลากหลายรูปแบบ ซึง่จะเปนแนวทางที่โรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ สามารถใชเพื่อสรางการนําเสนอ

เน้ือหาขาวสารรปูแบบใหม ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขององคกร วิธีการนําเสนอขาวสารการสื่อสาร

ขอมลูดานการแพทย ขอมลูดานสุขภาพ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพิ่มศักยภาพ ความนาเช่ือถือ

ใหกับโรงพยาบาล ทําใหผูรับสาร ผูใชบริการโรงพยาบาล สามารถคนหาขอมลู และรับขอมลูที่ถูกตอง 

หลากหลาย   
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ทั้งหมดที่กลาวมาขางตน นําไปสูความสนใจทีจ่ะศึกษา “กลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพใน

สื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ)” เพือ่ศึกษาเน้ือหาขอมลูสุขภาพ และรูปแบบการการ

สื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพฯ) และการพฒันาการสื่อสาร

ผานสื่อออนไลนอยางเฟซบุก เพื่อใหเอื้อตอขอกฎหมายของสถานพยาบาลเอกชนทีเ่กี่ยวกบัการ

โฆษณาทางดานสุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคตตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธของการสือ่สารเกี่ยวกบัขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาล

ศิครินทร (กรุงเทพ) 

1.2.2 เพื่อศึกษาเน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

)กรงุเทพ(  

1.2.3 เพื่อศึกษารปูแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ) 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยครัง้น้ีไดทําการศึกษากลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล

ศิครินทร (กรุงเทพ) ผูวิจัยทําการศึกษา และเก็บขอมูลที่มีความเกี่ยวของกบัการสื่อสารสุขภาพของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) เทาน้ัน ซึง่ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยศึกษาวามีวิธีการสื่อสารและนําเสนอขอมูลอยางไร ที่จะสามารถสรางการรบัรูตอ

กลุมเปาหมายและสงผลตอการเขารบับริการผานสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร ซึ่งจะเปน

การศึกษาทีผู่วิจัย Focus 2 มิติ ดวยกันคือ เน้ือหาการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารเทาน้ัน โดยเริม่

ศึกษาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-28 กุมภาพันธ 2562  

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

จากการศึกษา “กลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ)” ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยเลมน้ี ดังน้ี 

1.4.1 เพื่อประโยชนทางการศึกษา โดยงานวิจัยเลมน้ีไดทําการศึกษาเน้ือหา รูปแบบ และ

การนําเสนอการสือ่สารขอมลูทางการแพทยและขอมลูสุขภาพ ซึ่งทําการแบงชองทางของการสื่อสาร

ที่ปรากฏผานสือ่ออนไลนโดยมีการจําแนกแยกแยะเน้ือหาออกเปน ขอมลูทางการแพทย เกี่ยวกบั 

เทคโนโลยีทางการแพทย, เครื่องมือแพทย, เน้ือหาขอมลูสุขภาพ โรคระบาด โรคภัยไขเจบ็ใกลตัว  

โรคตามฤดูกาล การปองกันโรคตาง ๆ, ภาพ, คลิปวิดีโอ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการแพทยและสุขภาพ 
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เพื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเน้ือหา การนําเสนอ รปูแบบของการสื่อสาร รวมถึงขอบเขตของ

การสือ่สารที่มเีน้ือหาอยางละเอียด เพื่อใหเห็นถึง จริยธรรม จรรยาบรรณของการนําเสนอขอมลู 

ทางการแพทย และขอมลูสุขภาพกอนเผยแพรสูสังคม ซึง่จะตองคํานึงถึงความถูกตองครบถวนตาม

ระเบียบขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาของสถานพยาบาลโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

โรงพยาบาลเอกชน ที่จะนํามาประยุกตใชกบัการวิเคราะหเน้ือหากอนการเผยแพรใหกบัสงัคมได 

รับขอมลูขาวสารดานการแพทยและขอมูลสุขภาพอยางถูกตอง 

1.4.2 เพื่อเพิม่เติมความรูที่และนําไปประยุกตใช รวมถึงผลวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธการ

สื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) ที่จะนําไปพัฒนาการนําเสนอ

ขอมูลผานสื่อออนไลนใหตรงกลุมเปาหมาย เชน Content เรื่องโรคตาง ๆ, กจิกรรมตาง ๆ ของ

โรงพยาบาล, การทําโปรโมช่ันการบรกิารดานการแพทยและสุขภาพ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

กับขอมลูทีส่ื่อออกไประหวางโรงพยาบาลและลูกคาที่เปนผูมารับบรกิาร  

1.4.3 เพื่อที่ความรูดังกลาวจะเปนประโยชนมากสําหรับโรงพยาบาลพยาบาลเอกชนอื่น ๆ 

สามารถนําไปปรบัใชกับการเผยแพรขอมูลทางการแพทยและขอมูลสุขภาพใหกบัสงัคม อีกทัง้ผูที่

สนใจศึกษาตอยอดงานวิจัยดานน้ีกับประเด็นทีส่ามารถเช่ือมโยงกบัสาขาวิชาอื่น ๆ ได 

 

1.5 กรอบแนวคิด 

จากการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ) สามารถแสดงกรอบงานวิจัยของการศึกษาขอมูลที่ใชลงสือ่ออนไลนได ดังน้ี 

 

ภาพที่ 1.2: กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

เนื้อหาการสื่อสาร 

- เกร็ดความรูทั่วไป 

- การใหความรูดานสุขภาพ 

- กิจกรรม วันสําคัญ และเทศกาล 

- การตลาดสุขภาพ 

รูปแบบการสื่อสาร 

- ขอความและภาพ 

- คลิปวิดีโอ 

- การถายทอดสด (Live) 

กลยุทธการสื่อสารขอมูลสขุภาพ 

ผานสื่อเฟซบุก 
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1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในงานวิจัย 

1.6.1 การสือ่สารสุขภาพ หมายถึง การนําเอาศาสตรทางดานการสื่อสารมาใชเปนเครือ่งมอื

ในการเผยแพรขาวสารเน้ือหาดานสุขภาพ เพือ่เปนประโยชนในการปองกันสุขภาพแกประชาชน และ

สามารถเพิ่มระดับความรู ความเขาใจ ใหตระหนักถึงปญหาในดานสุขภาพ โดยเปนการสรางการรบัรู

ถึงแนวทาง วิธี ของการแกไขปญหาสุขภาพ การปองกันการเกิดโรคตาง ๆ ไดอยางถูกตอง แบบไม

เขาใจผิด หรือกระทําการปองกันอยางไมถูกตอง 

1.6.2 กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ หมายถึง กลยุทธที่กําหนดแนวทางในการสื่อสารวา จะใช

รูปแบบของการสื่อสารอยางไร ใหสามารถนําเสนอเน้ือหาในดานสุขภาพไดตรงวัตถุประสงค และมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

1.6.3 เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ หมายถึง เน้ือหาสารที่เปนขอมลูเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อใช

สื่อสารใหกับกลุมเปาหมายหรือผูทีส่นใจโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพฯ) ไดเรียนรูและทําความ

เขาใจเกี่ยวกบัเน้ือหาดานสุขภาพในเบื้องตน ซึง่เน้ือหาเหลาน้ียังคลอบคลุมไปถึงเน้ือหาในสวนของ

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงพยาบาลดวย 

1.6.4 รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ หมายถึง แนวทางในการนําเสนอการสือ่สารสุขภาพ ในที่น้ี

หมายถึง รปูแบบที่ใชเปนเครื่องมือของการสื่อสารสุขภาพ ที่ใชสื่อสารในชองทางการสื่อสารออนไลน

ผานเครอืขายสังคมออนไลนตาง ๆ เชน ภาพชุด, ขอความ, คลิป VDO เปนตน 

1.6.5 ขอมูลสุขภาพ หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บตาง ๆ โรคระบาด 

โรคตามฤดูกาล รวมถึงสุขภาพของแตละบุคคล ที่ทําใหทราบถึงปญหาสุขภาพตาง ๆ การปองกันโรค

ระบาด เปนขอมลูที่มกีารสงเสริมใหเกิดการปองกัน การระมัดระวัง สงเสรมิสุขภาพของผูคนใหมี

สุขภาพที่ดี 

1.6.6 เฟซบุก หมายถึง เครือขายสงัคมขนาดใหญที่มจีํานวนผูใชงานทั่วโลก เปนเครอืขาย

สังคมออนไลนหน่ึงในกลุมเปาหมายของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพฯ) สามารถเขาถึงเน้ือหาดาน

สุขภาพได และยังสามารถตอบโต หรือซักถาม แบงปนกบัผูใชบริการไดในเวลาอันรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2  

วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ)” ซึง่ในบทน้ีทางผูวิจัยจะนําเสนอแนวคิดทฤษฎีของการศึกษา โดยทางผูวิจัยไดทําการ

สืบคนขอมลู ทั้งจากงานวิชาการ และงานวิจัย เพือ่นํามาเปนตัวกําหนดสมมติฐาน โดยแบงเน้ือหา 

ของบทน้ีเปน 5 สวน มีสาระสําคัญดังน้ี 

2.1 แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ  

2.2 แนวคิดกลยุทธการสื่อสารสุขภาพ 

2.3 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับสุขภาพ 

2.4 แนวคิดการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 

2.5 รายละเอียดของโรงพยาบาลศิครินทร และเฟซบุกของโรงพยาบาล 

 

2.1 แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ  

2.1.1 ความหมายของการสื่อสารสุขภาพ 

การศึกษาเรื่องการสื่อสารสุขภาพ มีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับสายงานโรงพยาบาล ในการ 

ที่จะพฒันาองคความรู และทักษะของประชาชนดานสุขภาพ โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องการสื่อสาร 

การสือ่สารสุขภาพจงึหมายถึง การนําเอาศาสตรทางดานการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือในการเผยแพร

ขาวสารดานสุขภาพเพื่อประโยชนในการปองกันสุขภาพแกประชาชน หรือตามคํานิยามของ The 

National Cancer Institute ใหคําจํากัดความไววา การสื่อสารสุขภาพ หรือการสื่อสารสาธารณสุข 

(Health Communication) หมายถึง ความสามารถในการเพิ่มระดับความรูและความตระหนักใน

ปญหาสุขภาพ แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพและมอีิทธิพลตอการรบัรูความเช่ือและทัศนคติ ซึ่งจะ

เปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคม กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางทันทีทันใด มีทกัษะในการ

อธิบายบอกตอถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ ใหความรวมมือกับนโยบายสุขภาพ และตองการเขารบัการ

บริการทางดานสุขภาพ 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 2009) ไดกลาวถึงความหมายของการ

สื่อสารสุขภาพไววา การใชกลยุทธตาง ๆ ในการใหขอมลูสุขภาพและความสําคัญของประเด็นสุขภาพ

ตาง ๆ ที่สาธารณชนควรรู โดยใชทั้งการสือ่สารมวลชน และสื่อประสม รวมทัง้นวัตกรรมทางดาน

เทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเผยแพรขอมลูดานสุขภาพแกสาธารณชนในการเพิ่มความตระหนักดานสุขภาพ

ทั้งในระดับตนเองและสังคมในการดูแลสุขภาพทีม่ีความสําคัญพอ ๆ กับการพฒันาสุขภาพ (Health 

Development) 
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การสือ่สารสุขภาพจงึเปนวิธีที่มุงปรบัปรุงสุขภาพทั้งในระดับตัวบุคคล และประชากรทั้ง

ประเทศ โดยมีการผสานวัฒนธรรมใหม ๆ โดยสื่อมวลชนและสื่อประสม ซึง่มีทัง้ในแงบวก และใน 

แงลบที่เกี่ยวของกับสุขภาพ งานวิจัยตาง ๆ ไดแสดงใหเห็นทฤษฎีแรงขับเคลื่อนของสื่อในการสงเสรมิ

สุขภาพตาง ๆ ที่สามารถบรรจุเรื่องสุขภาพเพื่อเปนวาระของประชาชน (Public Agenda) เน้ือหาการ

สงเสริมสุขภาพ (Reinforce Health Message) การกระตุนการแสวงหาขอมลูของประชาชน และ

ขอเท็จจรงิบางประการในการนํามาสรางวิถีสุขภาพที่ดี 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางสื่อประสม และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยในการ

ใหขอมูลดานสุขภาพไดเปนอยางดี ในการเขาถึงขอมูลสุขภาพที่มีมากข้ึนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ทัง้ใน

ระดับบุคคลและระดับสงัคม 

มลินี สมภพเจริญ (2551) ไดใหความหมายไววา ประเภทการสื่อสารที่อางถึงทั่วไป ไดแก

ประเภทของการสือ่สารที่ใชเกณฑจํานวนคนทําการสื่อสารเปนตัวแบง สามารถแบงการสื่อสารออกได 

เปน 5 ประเภท ดังน้ี 

1) การสือ่สารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) 

2) การสือ่สารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) ซึ่งสามารถ

แบงยอยออกไดเปนอกี 2 ประเภท ดังน้ี  

2.1) การสื่อสารระหวางบุคคลชนิด 2 คน (Dyadic Communication)  

2.2) การสื่อสารระหวางบุคคลชนิดกลุมเลก็ (Small Group 

Communication)  

3) การสื่อสารกลุมใหญ และการสื่อสารสาธารณะ (Large Group 

Communication and Public Communication)  

4) การสื่อสารองคกร (Organizational Communication) 

5) การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)  

ดังน้ัน การสือ่สารสุขภาพจะมีการใชการสื่อสาร ทั้ง 5 ประเภทขางตน เพียงแตวาจะมผีูสงสาร 

ชองทางสื่อ และผูรบัสารแตกตางกันไปตามแตละสถานการณของการสื่อสาร  

Ratzan, Payne & Bishop (1996) ไดใหความหมายไววา “การสื่อสารสุขภาพ” มีพื้นฐาน

สําคัญมาจากศาสตร 2 แขนง คือ การสื่อสาร (Communication) และสาธารณสุข (Public Health) 

การสือ่สารนับเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ เชน การใหความรูเรื่องสุขภาพ 

(Health Education) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) การเรียกรองสทิธิ (Advocacy)  

การสือ่สารความเสี่ยง (Risk Communication) การสื่อสารกับผูปวย (Patient Communication) 

การใหขอมูลดานสุขภาพ (Consumer Health Communication) และการใชสื่อใหม (New Media) 

เปนตน  
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ประเวศ วะสี (2543) ไดใหความหมายไววา บทบาท และความสําคัญของการสือ่สารใน

รูปแบบตาง ๆ จงึควรมีการสนับสนุนใหเกิดการพฒันาระบบสื่อเพือ่สงัคมหรือสื่อเพื่อสุขภาพให

ครบถวน ต้ังแตดานนโยบาย บุคลากร เทคนิค การสื่อสาร งบประมาณ การวิจัยและการประเมินผล 

Pettegrew & Logan (1987) ไดใหความหมายไววา เพื่อทําความเขาใจตอทิศทางการ

สื่อสารสุขภาพทีเ่กิดข้ึนในสงัคมไทยและเพือ่ใหระบบการสื่อสารเปนไปเพื่อสังคมและสุขภาพใหมาก

ที่สุดและครอบคลุมการสื่อสารสุขภาพในทุกระดับ ทั้งระดับภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Level) 

ระดับระหวางบุคคล (Interpersonal Level) ระดับองคกร/เครือขาย (Organizational/Network 

Level) ระดับมหภาค (The Macro Level)  

วาสนา จันทรสวาง (2550) ไดกลาวไววา การสื่อสารเพื่อสุขภาพ คือ การศึกษา และการใช

กลยุทธการสื่อสารในงานสุขภาพเปนกลวิธีในการนําเสนอขอมูล การเผยแพรขาวสารความรูดาน

สุขภาพผานสือ่ตาง ๆ เพื่อใหสาธารณชนไดรบัผู สนใจ ตระหนัก เกิดจิตสํานึกในเรื่องสุขภาพ โดยเนน

กระบวนการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของการสื่อสาร คือ การแจง

ใหทราบ (To Inform) การสอนหรอืการใหการศึกษา (To Educate) การสรางความพอใจหรอืความ

บันเทงิ (To Entertain) และการเสนอหรือโนมนาวชักจูงใจ (To Persuade) 

กิตติ กันภัย (2553) ใหนิยามการสื่อสารสุขภาพไววา เปนกลไกสําคัญของการถายทอดขาวสาร 

ความรูความคิดเห็นระหวางบุคคล กลุมองคกรสาธารณะผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน สื่อบุคคล สื่อ 

มวลชน สื่อพื้นบาน เปนตน เพื่อนําไปสูผลลัพธทีผู่สงสารไดวางเปาหมายไวในปจจุบัน การสื่อสาร 

เขามามีบทบาทตอกระบวนการทางสังคมในทกุภาคสวน รวมทั้งเพื่อประโยชนตอการสื่อสารสุขภาพ 

การสือ่สารสุขภาพ มีพื้นฐานสําคัญมากจากศาสตร 2 แขนง คือ การสื่อสาร (Communication) และ

สาธารณสุข (Public Health) การสือ่สารนับเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ 

เชน การใหความรูเรื่องสุขภาพ (Health Education) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)  

การเรียกรองสิทธิ (Advocacy) การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) การสื่อสารกบัผูปวย 

(Patient Communication) การใหขอมลูดานสุขภาพ (Consumer Health Communication)  

และการใชสื่อใหม (New Media) 

สรปุไดวา การสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพเพิ่มผลลัพธดานบวกของการบรกิารสุขภาพ และ

ในทางตรงกันขามน้ัน การสื่อสารแบบไรประสิทธิภาพจะสงผลใหเกิดผลลัพธดานลบไดหลายประการ 

การสือ่สารระหวางผูให และผูรบับริการสุขภาพ จําเปนตองมีประสิทธิภาพต้ังแตเริ่มตน เพื่อสราง

ความไววางใจ และความมั่นใจใหเกิดข้ึนกับผูรบับริการ ดังน้ันการสือ่สารสุขภาพ ควรกระทําโดย

ผูเช่ียวชาญที่มีความรูดานน้ีมากพอ ผูใหขอมลูเกี่ยวกับการสือ่สารสุขภาพผานสื่อออนไลนของ

โรงพยาบาล จะตองใหความสําคัญตอการเรียนรู การจดจํา และการฝกปฏิบัติดานการสื่อสารสุขภาพ

อยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 
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2.1.2 กระบวนการสื่อสารสุขภาพ 

การสือ่สารสุขภาพเปนกระบวนการสือ่สารทีส่งผลตอสุขภาพในดานปองกันโรคและการสราง

เสริมสุขภาพ โดยใชการสื่อสารทีม่ีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการสื่อสาร

สุขภาพ สามารถอธิบายองคประกอบได ดังน้ี 

1) ผูสงสาร หมายถึง ผูนําดานสุขภาพ หรือผูปฏิบัติการดานสุขภาพ 

2) เน้ือหาของสาร คือ ความรู ความเขาใจ การสรางจิตสํานึกเพือ่การสรางเสรมิ 

ปรับเปลี่ยน และคงไวซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง และเหมาะสม เพื่อพฒันาสุขภาพ และคุณภาพ

ชีวิต 

3) สื่อ หรอืชองทาง กิจกรรม รูปแบบ วิธีการ 

4) กลุมเปาหมายในการรณรงค ทั้งกลุมเปาหมายหลัก กลุมเปาหมายรอง และ

ประชาชนทั่วไป 

5) ผลของการสื่อสาร อาจเกิดข้ึนในรปูแบบของการรบัรู ความสนใจ ความตระหนัก 

และการปฏิบัติตนดานสุขภาพ 

6) ผลกระทบ คือ ประโยชนหรอืโทษทีเ่กิดข้ึนตามมาจากการดําเนินงานของการ

สื่อสาร 

จากที่กลาวมาเกี่ยวกับการสือ่สารสุขภาพน้ัน ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางการสื่อสารและ

สุขภาพ โดยการสือ่สารไดเขามามบีทบาทสําคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชน 

จําเรียง กูรมะสุวรรณ (2533) ไดกลาววา สามารถจําแนกรายละเอียดของการสื่อสารสุขภาพ

ได ดังน้ี 

1) การเสนอขาวสาร 

1.1) การใหขอเทจ็จริงหรือการเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ ในภาวะปกติ 

เพื่อกระตุนใหประชาชนเกิดความสนใจ รบัรู และนําไปใชเปนแนวทางในการดูแล ปองกัน และให

ความรวมมือในการแกไขปญหาสุขภาพ เพื่อใหเกิดสุขภาพทีดี่ 

1.2) การเสนอขาวดวน ขาวสําคัญ โดยเฉพาะในภาวะที่เกิดโรคติดตอ  

ไมวาจะเปนโรคไขเลือดออก โรคไขหวัดใหญ อหิวาตกโรค ตลอดจนโรคติดตอทีร่ะบาดรายแรง เชน 

โรคซารส โรคไขหวัดนก โรคกาฬโรค เปนตน เพื่อใหประชาชนไดเฝาระวัง ปองกันตนเองจากโรค

ระบาดไดอยางทันทวงที และลดปญหาการแพรกระจายของโรคเปนวงกวาง การใหความรูในเรื่องที่

สงสัย ไมเขาใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณตาง ๆ ในดานสุขภาพที่เปนประโยชน 

เชน การใหความรูเกี่ยวกับโรคทีเ่กิดข้ึนใหม เพื่อใหประชาชนไดคลายความกังวล หวาดวิตก และมี

ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกบัโรคดังกลาว 
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2) การชักจงูใหคลอยตามหรือใหคําแนะนําในเรื่องตาง ๆ เชน การรณรงคไมสูบ

บุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก เน่ืองจากการสื่อสารจะชวยใหเกิดความรูในแงมุมตาง ๆ อยางรอบดาน 

และสิง่เหลาน้ี จะนําพาไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของตนเองดานสุขภาพ ทําใหเล็งเห็นพิษภัยของการสูบบุหรี ่ผลกระทบตอผูอื่น ทําใหเกิดความรูสกึ

เต็มใจใหความรวมมือในการงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเองและคนรอบขางรวมถึงผูอื่นในสังคม 

3) การกระตุนเตือน เปนการใหความรูอยางตอเน่ือง ซึ่งความถ่ีในการรบัขอมลู 

ตาง ๆ มีผลตอการปรบัเปลี่ยนทัศนคติ หากมีการกระตุนเตือนซ้ํา ๆ ยอมจะสงผลตอการรบัรูและทํา

ใหเห็นความสําคัญของสิ่งเหลาน้ัน แลวนําไปสูการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมไดในที่สุด 

จึงสรปุไดวา การสื่อสารสุขภาพมีสวนในเรื่องการใหความรูเรื่องสุขภาพไดหลายประการ  

ทั้งในการถายทอดขาวดานสุขภาพที่ถูกตอง การแกไขความเขาใจผิด ๆ ในดานสุขภาพอนามัย  

และชวยกระตุนใหผูรับสารมีความตระหนกในดานสุขภาพ การนําเสนอเน้ือหาทีเ่กี่ยวกบัการสื่อสาร

สุขภาพ นําเสนอเน้ือหาใหความรู และขอมูลเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บ วิธีการดูแลสุขภาพอยางถูกตอง 

รวมทั้งยังนําเสนอถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคแกบุคคลทีม่ีพฤติกรรมหรืออาการที่อาจเขาขายเปนโรค

น้ัน ๆ แกประชาชน เพื่อใหประชาชนมีความรู และเขาใจถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และ

บุคคลในครอบครัวอยางถูกตอง และนําไปสูการมีสุขภาพทีดี่  

2.1.3 ความสาํคัญของการสื่อสารสขุภาพ 

จากความกาวหนาของเทคโนโลยี ทําใหมีการติดตอสื่อสารและใหขอมูลขาวสารกันผานทาง

เครือขายคอมพิวเตอรมากข้ึน รวมถึงขอมลูสุขภาพทีม่ีการเผยแพรตามเว็บไซตสุขภาพตาง ๆ ชองทาง

ออนไลนตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ซึง่เราทราบกันดีอยูแลววาขอมูลบนอินเทอรเน็ตมีการเติบโตที่

รวดเร็ว แตการตรวจสอบความถูกตอง หรือความนาเช่ือถือน้ัน ยังทําไดยาก ขอมูลบางอยางอาจไม

เปนจริงอยางทีม่ีการอางองิ หรืออาจมีความจรงิแคบางสวนเทาน้ัน ซึ่งหากเปนขอมูลสุขภาพที่ไม

สามารถตรวจสอบแหลงที่มาได ก็อาจเปนอันตรายตอผูรบัสารอยางรายแรงหากมกีารเลียนแบบหรือ

ทดลองทําตาม 

นักสื่อสารสุขภาพ หรือ นสส. (2550) ใหเหตุผลวา การสื่อสารสุขภาพเปนเรื่องใกลตัวไมวา

จะเปนความสนใจสวนตัว การประสบปญหาจากคนใกลตัว หรืออาจเปนปญหาของตนเอง ที่กําลงั

เดือดรอน เน่ืองจากไมสามารถเลือกสิง่ที่จะบริโภค และไมสามารถที่จะสื่อสารไปยังบุคคลอื่นเพื่อบอก

ปญหาของตนเองได สิ่งทีท่ําไดคือ การคนหาขอมลูขาวสาร จากแหลงที่นาเช่ือถือได ดังน้ัน ขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพน้ี จึงจําเปนตองมอีงคความรูเรื่องการสือ่สารในการนําเสนอขอมลูเรื่องสุขภาพได

อยางถูกตองและตรวจสอบได 
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เรื่องของกระแสสงัคมก็เปนสวนสําคัญ ที่ปจจบุันคนหันมาใสใจเรื่องของสุขภาพกันมากข้ึน 

การสรางกระแสตาง ๆ จําเปนตองอาศัยเรือ่งการสือ่สารเขามาเกี่ยวของ เพือ่ปลุกเราใหคนมาสนใจ 

ใสใจตอการสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง กอนการเจ็บปวย จนตองซอมแซมรางกายในภายหลงั 

การสือ่สารใหคนเขาใจเรือ่งสุขภาพ จึงตองแสวงหาวิธีการสือ่สารระหวางแพทยกบัคนไข 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังน้ันสือ่ออนไลนจึงเปนทางเลอืกทีท่างผูวิจัยจะใชเพื่อวิเคราะห

เน้ือหา และรูปแบบของการสื่อสารของโรงพยาบาลเอกชนวา มีองคประกอบใดบาง เพือ่การนําเสนอ

ขอมูลดานสุขภาพ การสื่อสารดานสุขภาพเปนกระบวนการสื่อสารทีส่งผลโดยตรงตอสุขภาพในดาน

การปองกันโรค และสรางเสริมสุขภาพ โดยใชการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพือ่ใหเกิดการเขาใจใน

กระบวนการสื่อสารดานสุขภาพ 

วิภาวิน โมสูงเนิน (2553) การสื่อสารสุขภาพ ประกอบดวยกลยุทธตาง ๆ เพือ่ใหขอมลู

ขาวสารดานสุขภาพและมีอิทธิพลตอประชาชน เพื่อการมีสขุภาพที่ดีของกลุมเปาหมายต้ังแตระดับ

ปจเจกบุคคล ระดับสถาบัน องคกร และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีองคประกอบ ดังน้ี 

1) สุขศึกษา (Health Education) เปนกจิกรรมเพือ่สงเสรมิพฤติกรรมการมีสุขภาพ

ที่ดีโดยการใหขอมลู และการใหการศึกษาแกปจเจกบุคคลผานสื่อและกิจกรรมตาง ๆ 

2) การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เปนกจิกรรมเพื่อสงเสริม หรือ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพสูพฤติกรรมทางบวก โดยใชหลักการตลาดพรอมกับการ

สื่อสารมวลชนประเภทตาง ๆ 

3) การช้ีนํา (Advocacy) เปนกจิกรรมที่ใชสื่อสารมวลชนในการสงเสริมนโยบาย 

กฎระเบียบและโครงการตาง ๆ เพื่อการสงเสริมสุขภาพ 

4) การสือ่สารเกี่ยวกบัภาวะเสี่ยง (Risk Communication) เปนกิจกรรมเกี่ยวกบั

สุขภาพที่เกี่ยวของเฉพาะกลุม โดยตองมีการพิจารณาสภาพแวดลอม และทางเลือกตาง ๆ ในการ

จัดการกบัภาวะเสี่ยงตาง ๆ 

5) การสือ่สารกับผูปวย (Patient Communication) การใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะ

ดานสุขภาพเพื่อการบําบัดและรักษา การใหความรูความเขาใจในรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เชน การ

สื่อสารระหวางแพทยกับคนไข และการสือ่สารระหวางเพื่อนหรือกลุมที่อยูในสภาพเดียวกัน เพื่อให

เกิดการเรียนรูระหวางกันอยางมปีระสทิธิภาพ 

6) การใหขอมูลดานสุขภาพ (Consumer Health Communication) ชวยให

ปจเจกบุคคลเขาใจเกี่ยวกบัสุขภาพตนเอง และสามารถเขาใจเกี่ยวกบัสุขภาพผูอืน่หรือครอบครัวได 

รวมทั้งการนําเสนอ ขอมลูสุขภาพในลักษณะตาง ๆ เชนการปองกัน และการดูแลสุขภาพตนเอง 

7) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตาง ๆ (New Information 

Technologies) เชน อินเทอรเน็ต และเวิลดไวดเว็บ เสรมิกบัสื่อมวลชนด้ังเดิมจําพวก เชน  
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สื่อโทรทัศน วิทยุ และการสื่อสารระหวางบุคคล เพื่อเปนการกระจายแนวคิดการสื่อสารสุขภาพ

ไดมากและทั่วถึงย่ิงข้ึน 

จึงเห็นไดวากลุมเปาหมายที่แตกตางกันทําใหกลยุทธที่ใชถายทอดเน้ือหาสารมีความแตกตาง

กันออกไป ผูกําหนดเน้ือหาสารจึงควรคํานึงถึงกลยุทธตาง ๆ เหลาน้ีเพื่อสอดคลองกบัความตองการ

ของผูรับสารใหถูกตองและมปีระสิทธิภาพไปพรอม ๆ กัน ซึง่เปนการสื่อสารเพื่อสุขภาพทีม่ี

ประสิทธิภาพ จะตองประกอบดวยคุณลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

1) การสามารถเขาถึงเน้ือหาดานสุขภาพ (Availability) ของกลุมเปาหมายตาง ๆ  

ที่มีความตองการตางกันได โดยโอกาสในการเขาถึงอาจอยูในรูปแบบของสื่อประเภทตาง ๆ เชน  

สื่อโทรทัศนสื่อวิทยุ โฆษณากลางแจง หรือสือ่ประสมตาง ๆ เปนตน 

2) ความถูกตองของเน้ือหา (Accuracy) 

3) ความเช่ือถือไดของเน้ือหา (Reliability) ที่ตองที่การตรวจสอบหรือปรับให

ทันสมัยอยูตลอดเวลาและสอดคลองกับสถานการณขณะน้ัน 

4) ความสามารถในการเขาถึง (Reach) กลุมเปาหมายจํานวนมาก ความตอเน่ือง

ของเน้ือหา (Consistency) ที่จะตองมีความตอเน่ืองและสอดคลองกบัแหลงขอมลูอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

5) ความสามารถในการสื่อสารความเขาใจ (Understandability) กับกลุมเปาหมาย

ตาง ๆ ที่มีความหลากหลายแตกตางกัน โดยใชระดับของภาษา หรือการอาน เปนตน 

6) การมหีลักฐานหรือแหลงอางอิงที่เช่ือถือได (Evidence-bases) เปนสิ่งที่จําเปน

มากโดยอาจไดมาจากการสํารวจ การศึกษาวิจัย หรือผลที่ไดจากการวิจัยสื่อสารโครงการอื่น ๆ 

มลินี สมภพเจริญ (2551) จะเห็นวาการสือ่สารสุขภาพตองเช่ือมโยงระหวางกลุมเปาหมาย 

(Target Group) และขอความหรือสาร (Message) ที่จะสงออกไป เพื่อตองการใหผูรบัสารหรือ

กลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในกิจกรรม การเขาไปมสีวนรวมจะสรางการจดจําไดดี เพราะผูรับสาร

มักแสวงหาขาวสารดวยตนเอง (Active Information Seeker) องคประกอบตาง ๆ ของการสื่อสาร

สุขภาพจึงมีความสําคัญทําใหผูมาใชบริการกลาทีจ่ะถามปญหาทางสุขภาพ จากผูดูแลเพจเฟซบุกทํา

ใหเขาเหลาน้ันเกิดการปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพไดดีย่ิงข้ึน โรงพยาบาล หรือองคกรตาง ๆ เริ่มหัน

มาสนใจหรอืรบัผิดชอบตอสงัคม (Social Responsibility) ดวยการใชประเด็นทางสุขภาพรณรงคทาง

สังคมเพื่อคืนกําไรใหสงัคมและสรางภาพลกัษณที่ดีใหกบัองคกร ก็ย่ิงทําใหประเด็นทางสุขภาพเปนที่

สนใจของผูคนมากย่ิงข้ึน 

ชีวรัตน สุขสวัสด์ิ (2554) ไดกลาวไววา ปจจุบันน้ีหลายคนใหความสนใจเรือ่งสขุภาพมากข้ึน

อันจะเห็นไดจากการกําหนดสุขภาวะดีเปนวาระแหงชาติ รวมถึงการสรางประเด็นกระแสขาว การจัด

กิจกรรมการรณรงคเกี่ยวกับสุขภาพจากหนวยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอยาง

กวางขวาง เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสขุภาพ (สสส.) ที่สรางกระแสปลุกเราใหคน
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หันมาใสใจสุขภาพใหแข็งแรง กอนการเจบ็ปวยจนตองซอมแซมสุขภาพ ดังน้ัน การรับขอมลูขาวสาร

สุขภาพที่ถูกตองจึงเปนปจจัยสําคัญในการกระตุน ความตระหนักตอคานิยมและการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการไดรบัขอมลูสุขภาพจากแหลงอางอิงทีเ่ช่ือถือได ก็จะสงผลตอการ

สงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน จะเห็นไดวาการสงเสรมิสขุภาพดังกลาวจําเปนตองอาศัยเรือ่งการ

สื่อสารเขามาเกี่ยวของ การสื่อสารจึงเปน “เครื่องมือ” ที่สําคัญของการสรางสงัคมใหม โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการสือ่สารสุขภาพแนวใหม 

จึงสรปุไดวา การสื่อสารสุขภาพ เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินชีวิต 

การใชชีวิต การปองกัน สงเสรมิ และรักษาสุขภาพ ซึ่งมีความหมายสําคัญ เพราะเปนเรื่องหน่ึงที่มี

ความใกลตัว เมื่อตองสื่อสารเชิงสุขภาพกบัสงัคม หรอืการเผยแพรออกไปใหแกคนในสงัคมน้ัน ซึ่ง

ประกอบดวยคนที่มลีักษณะแตกตางกันใหมสีุขภาพที่ดี ผูสงสารจะตองคํานึงถึงองคประกอบของ 

การสือ่สาร ต้ังแตวางแผนทีเ่นนการมีสวนรวมของผูมสีวนไดเสีย การระบุหวัขอเพื่อการสื่อสารที่มี

ความเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย การเลือกใชสื่อตาง ๆ ผสมผสานกันเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ทั้งสื่อ

ออนไลน สื่อบุคคล และสื่อมวลชน การใชสารที่ไดผานการวิเคราะหลักษณะและพฤติกรรมของผูรบั

สาร ควรมีความกระชับ ตรงประเด็น มีเน้ือหานาสนใจ ทีจ่ะสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย รวมถึงการใช

กลยุทธการสื่อสารเพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายใหรบัรูประเด็นสุขภาพมากข้ึน 

 

2.2 แนวคิดกลยุทธการสื่อสารสขุภาพ 

กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ เปนกลยุทธที่นํามาชวยสงเสริมสือ่ประชาสัมพันธอื่น ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยประเด็นเน้ือหาสวนใหญ หากเปนในแงของดานสุขภาพ มักจะเปนเรื่อง

เกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บ โรคระบาด การปองกัน ดูแลและรักษา ไปจนถึงการประชาสัมพันธโรงพยาบาล

ใหเปนที่รูจัก ซึ่งรูปแบบของการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนที่ไดรบัความนิยมอยางมาก ไดแก  

เฟซบุก ทวิตเตอร และยูทปู เครื่องมือเหลาน้ีเปนเครือ่งมอืทีใ่ชเปนชองทางของการเผยแพรขาวสาร 

กอใหเกิดการมีสวนรวม สรางความสัมพันธระหวางองคกรและผูรับบรกิาร หรือผูมสีวนเกี่ยวของ  

(วิภัคฉณัฏฐ นิมิตรพันธ, 2559) 

การสือ่สารขอมลูของมนุษย ไดรับการพฒันามาต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจบุัน โดยเริม่จาก

การสือ่สารขอมลูอยางงาย ๆ จนมาถึงในยุคสมัยที่มเีทคโนโลยีและดิจิทลัเขามาเกี่ยวของ ซึ่งเปน

ตัวการสําคัญตอการเปนตัวนําพาขอมลูสงตอและเกิดการสือ่สารถึงกันดวยเวลาอันรวดเร็วและยังมี

ประสิทธิภาพ นับวาสื่อออนไลนเปนรปูแบบการสื่อสารขอมลูทีส่ามารถเขาถึงทุกคนไดในทุกระดับ 

และยังมกีารใชกันอยางแพรหลายโดยอยูภายใตการพัฒนาอยางตอเน่ืองของเทคโนโลยีและดิจิทลั 

(พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 2554) 
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อุมาพร นิลทวิก (2553) ไดกลาววา การสื่อสารเปนกระบวนการหรือการแลกเปลี่ยน  

โดยสาระสําคัญ คือ ผูสื่อสารทําหนาทั้งผูสงสารและผูรับขาว ในขณะเดียวกันไมสามารถระบุไดวา 

การสือ่สารเริ่มตนและสิ้นสุดลงทีจุ่ดใด เพราะวาการสื่อสารมีลักษณะเปนวงกลมและไมมทีี่สิ้นสุด ผูรับ

ขาวและผูสงขาวนอกจากจะทําหนาทีท่ั้งการเขารหสัและถอดรหสัแลว ยังเปนผูกอใหเกิดขาวสารและ

การกําหนดพฤติกรรม 

ปยวัฒน เกตุวงศา (2558) ไดกลาววา เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง ชองทางการ

ติดตอสื่อสารแบบสองทาง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการพูดคุยโตตอบกันระหวางผูสงสารและ

ผูรบัสาร รวมไปถึงการแบงปนสื่อตาง ๆ ทีส่ามารถสงผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ปจจุบัน

เครือขายสงัคมออนไลนไดเขามามบีทบาทกับชีวิตประจําวันในทุกกลุมวัย ดวยความกาวหนาดาน

เทคโนโลยีและสื่อดิจิทลัที่มีความหลากหลาย หรือเครือขายอินเทอรเน็ตที่ถูกพัฒนาใหรองรบัตอความ

ตองการการใชงานอยางทั่วถึง เครือขายสังคมออนไลนไดขยายฐานผูใชงานตลอดจนมีความหมายที่

กวางข้ึน ทุกคนสามารถติดตอปฏิสัมพันธกันไดผานโลกออนไลน ตลอดจนแอปพลิเคชันตาง ๆ เปน

การสนทนาเพือ่แลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร ทัง้ในเชิงพาณิชยและแบบไมไดแสวงหากําไร ในหลาย ๆ 

ชองทาง อาทิ Facebook, Line, Instragram, Twitter, YouTube เปนตน  

สรปุไดวา กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ คือ กลยุทธการสื่อสารผานสงัคมออนไลน ทีม่ีผูใช

เครือขายอินเทอรเน็ต ใชแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แลกเปลีย่นความคิดเห็น สรางปฏิสมัพันธระหวาง

บุคคลในกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน สามารถโตตอบระหวางผูใชงานผานสื่อออนไลน

เดียวกัน การสือ่สารออนไลนยังมปีระโยชนอยางมากตอองคกรและบริษัทตาง ๆ เน่ืองจากสามารถ

เพิ่มโอกาสในการขยายฐานธุรกจิ ดวยตนทุนที่ตํ่าและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว 

กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ คือ การสือ่สารสุขภาพทีเ่นนการโตตอบ ผูสื่อสารจะตองมีความ

เขาใจในประเด็นจากมมุมองที่หลากหลายทั้งในเรื่องของเน้ือหาสุขภาพและรูปแบบของการสื่อสาร 

เพื่อทําใหผูรับสารเกิดความคลอยตามในเน้ือหาสารน้ัน อาจใชกลยุทธแบบวาทศิลป ทําใหผูรบัสาร

เกิดความรูสึกตอสารและคูสือ่สาร กลยุทธการสื่อสารสุขภาพน้ี เนนความสุภาพในสังคม กลาวคือ 

การสือ่สารที่ใชความสุภาพระหวางผูสงสาร เพื่อใหการสื่อสารไมเกิดความเสียหายตอฝายใดฝายหน่ึง 

ซึ่งกลยุทธการสื่อสารสุขภาพที่ดี จะมีลักษณะ ดังน้ี  

1) กลยุทธตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันตอเหตุการณและสถานการณ ตองทันตอ

เหตุการณที่เกิดข้ึน และเตรียมพรอมรับสถานการณหรือแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีและมี

ประสิทธิภาพ 

2) กลยุทธตองมีความชัดเจน มจีุดเดนทีเ่นนความชัดเจน มีขอบเขตที่ไมกวาง

จนเกินไปเพราะหากขอบเขตที่กวางเกินไปอาจทําใหกลยุทธขาดความชัดเจน 
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3) กลยุทธตองมีการประสานกลไกเขากันไดดี มีแนวรวมฝายตาง ๆ มีการทํางาน

รวมกัน โดยมองที่เปาหมายเดียวกัน จะทําใหงานน้ันสําเร็จไปไดดวยดี (ธนพัฒน ชิตโสภณดิลก, 

2558) 

ศศิวิมล ชูแกว (2555) ไดกลาววา สังคมในขณะน้ีเปนสงัคมที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงในเรือ่งของ

ความเปนสือ่สงัคมออนไลน ทีเ่ปนการสรางเครอืขายทางสังคมแบบไมมกีรอบ ความสําคัญของสื่อน้ีมี

มากกวาการแชทคุยกัน สามารถทีจ่ะสรางกิจกรรม แสดงความคิดเห็นตาง ๆ แจงขอมลูตาง ๆ เปน

การกระจายขาวสารไปยังผูอื่นไดอีกมากมาย ทั้งน้ีเพื่อสรางเครือขายใหเปนทีส่นใจทีท่ําไดทั้ง องคกร 

สินคา และบริการ เพื่อใหเกิดการรบัรู และเปนการสรางความสัมพันธแบบไมเห็นหนา ดวยการแสดง

ความคิดเห็น เพื่อพฒันาการมีสวนรวมดวยกันไดในอนาคต 

อัมพร แซโซว (2556) ไดกลาววา รูปแบบทางสงัคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  

ทั้งดานกายภาพและเทคโนโลยีดานการสื่อสาร ทีส่ามารถสรางความสัมพันธกันไดภายในชุมชน 

(Communities) เพื่อใหเกิดการบวนการเรียนรู จากเดิมที่รวมตัวกันในกลุมคน สมาคม หรือองคกร

เฉพาะในแตละพื้นที่ กลายเปนการรวมตัวของเครือขายที่มีความสัมพันธถึงกันกวางขวางและซบัซอน

มาย่ิงข้ึน กอใหเกิดเครอืขายสังคมออนไลนเพื่อที่สมาชิกในเครือขายจะสามารถมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน

ความรู หรือชวยเหลือกันพึ่งพากันและกัน โดยอาจมกีารเช่ือมโยงกบัเครือขายอื่น ๆ ในสังคม เปนการ

สรางสังคมหรือเครือขายทางสังคม จากการขยายเครือขายสงัคมออนไลนอยางตอเน่ือง ไรขีดจํากัด 

และในขณะเดียวกันกลุมธุรกจิตาง ๆ กห็ันมาพึง่พาบริการเครือขายสังคมออนไลนอยูไมนอย 

อยางเชนเครือขายสังคมออนไลนอยางเฟซบุก 

มงคล โสภณ (2557) ไดกลาววา ในยุคที่ผูบรโิภคตางก็ใชสื่อสังคมออนไลนอยางแพรหลาย 

ทําใหภาคธุรกิจไมอาจปฏิเสธการสื่อสารผานชองทางสือ่สงัคมออนไลนได เพราะหากภาคธุรกจิใดที่

เพิกเฉย ก็อาจเปนการหยิบย่ืนโอกาสใหกบัคูแขงในทางออมน่ันเอง การสื่อสารออนไลนจึงจําเปนที่

จะตองอาศัยกลยุทธ เชนเดียวกบัการสื่อสารชองทางอืน่ ๆ  

กลยุทธการสื่อสารออนไลน สามารถประเมินคุณภาพเกี่ยวกบัขอมูลบนอินเทอรเน็ตที่

เกี่ยวของกบัขอมลูดานสุขภาพ โดยมูลนิธิ เอสโอเอ็น (HON: Health on the Net Foundation) 

กําหนดองคประกอบการนําเสนอกลยุทธการสือ่สารสุขภาพออนไลน ดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 การรบัรองจากผูมีอํานาจหนาที่ หมายถึง ขอมูลใด ๆ ก็ตามไมวา

จะเปนการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําดานสุขภาพ หรอืการใชยาน้ันตองเปนคําแนะนําจากแพทย

หรือบุคลากรในทีมสุขภาพ หากไมเชนน้ันจะตองมีการระบุอยางชัดเจนวาขอมลูดังกลาวไมไดรับการ

รับรองจากผูที่เปนแพทยหรือองคกรทางการแพทย 
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องคประกอบที่ 2 การสงเสรมิทางการแพทย หมายถึง ขอมลูที่ใหบนเว็บไซตสุขภาพ 

เปนขอมลูที่ใหในการสงเสริมหรอืสนับสนุนการดูแลสุขภาพเทาน้ัน แตไมใชขอมูลเพื่อการรกัษา และ

ไมใชขอมูลที่เขามาแทนที่ความสมัพันธระหวางผูปวยกับแพทย 

องคประกอบที่ 3 การรกัษาความลับของขอมูล หมายถึง การตกลงระหวางผูบริโภค

ที่ใหขอมลูทางการแพทยหรือขอมลูสุขภาพของตนเองกับผูดูแลเว็บไซต ในการที่จะรักษาความเปน

สวนตัวของขอมูล โดยผูที่เปนผูดูแลเว็บไซตจะตองซื่อสัตยและปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมายของ

ขอมูลน้ัน 

องคประกอบที่ 4 คุณลักษณะของขอมลู หมายถึง ขอมลูทีป่รากฏจะตองระบุ

แหลงที่มาของขอมูล และถาเปนไปไดจะตองมีการระบุถึงแหลงเช่ือมโยง ไปยังแหลงที่มาของขอมูลมี

การระบุวันที่ ปรับปรุงขอมูลครั้งลาสุดไวใหชัดเจน 

องคประกอบที่ 5 การสมเหตุผลในการอางถึงประโยชน หมายถึง มีการกําหนด

แนวทางปฏิบัติในการอางถึงผลิตภัณฑ หรือบริการที่ใหการสนับสนุนตามความเหมาะสม มหีลักฐาน

ตามสาระครบถวนที่ควรจะม ี

องคประกอบที่ 6 ความโปรงใสของเจาของเว็บไซต หมายถึง ผูรับผิดชอบสุขภาพ

จะตองใหหรือเปดเผยขอมลูที่ชัดเจนเกี่ยวกับตนเองและใหทีอ่ยูที่สามารถติดตอได เชน ระบุช่ือ 

นามสกลุ ตําแหนง สาขาความเช่ียวชาญ สถานที่ปฏิบัติงาน เบอรติดตอ หรอือีเมล ใหชัดเจน เพื่อให 

ผูที่เขามาศึกษาหรอืสนใจที่ตองการจะหาขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอหรอืติดตอผูดูแลเว็บไซตได 

องคประกอบที่ 7 ความโปรงใสของผูใหการสนับสนุน หมายถึง สนับสนุนเว็บไซต

สุขภาพ ตองระบุใหชัดเจนวาผูใหการสนับสนุนน้ันสนับสนุนดานใดบาง และระบุไดวาผูใหการ

สนับสนุนดังกลาวเปนองคกรหรือหนวยงานใด เปนหนวยงานขององคกรภาครัฐหรือองคกร

ภาคเอกชนหรือองคกรภาคธุรกิจ 

องคประกอบที่ 8 ความซื้อสัตยในการโฆษณา และนโยบายของบรรณาธิการ 

หมายถึง หลักการโฆษณาบนสือ่ออนไลนหรอืเว็บไซต ซึง่หลกัการโฆษณาน้ันเปนแหลงทีม่าของเงินทุน

ควรมีการระบุไวใหชัดเจน (อิริยาพร อุดทา, 2559 อางใน มุทิตา โพธ์ิกะสังข, 2551) 

การใชกลยุทธดานการสือ่สารออนไลน เพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด มีดังน้ี 

1) สรางทีมผูรบัผิดชอบชองทางสื่อสังคมออนไลน บริษัทหรือองคกรควรจัดต้ังทมี

เฉพาะกิจข้ึนมาเพื่อดูแลสือ่ออนไลนของบริษัทหรือองคกรน้ัน ๆ ซึ่งจะประกอบไปดวยฝาย IT ฝาย

การตลาด ฝายขาย ฝายประชาสัมพันธ ฝายกจิกรรมสันทนาการ เปนตน ซึง่ทีมผูรบัผิดชอบใน

ชองทางออนไลนน้ี เรียกวา สื่อสารองคกร โดยเปนทีมที่จะทําหนาที่คอยดูแลสื่อออนไลน สื่อสาร

ขอมูลออกไปยังกลุมเปาหมาย เพือ่ใหผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายน้ี ไดรับขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน 

และชวยสรางภาพลักษณใหกบัองคกรหรือบริษัทใหออกมาดี 
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2) สรางสรรคสื่อออนไลนใหมีความหลากหลาย ในหลาย ๆ ชองทาง โดยคํานึง 

ถึงการนําเสนอเน้ือหาใหสอดคลองกันในทุก ๆ ชองทาง แตทั้งน้ี ตองศึกษาเกี่ยวกบัความแตกตาง  

และความเหมาะสมของแตละชองทางดวย เชน เฟซบุกสามารถโพสตขอความพรอมภาพประกอบ 

ได เปนตน จึงควรมีการปรับรูปแบบการสือ่สารใหเหมาะสม แมจะเปนการสื่อสารในเรื่องเดียวกัน  

การปรับรูปแบบใหเหมาะสมกบัชองทางน้ัน ๆ จะสงผลตอการเขาถึงกลุมเปาหมายที่ทางองคกร 

หรือบริษัทตองการสือ่ไปหาได เพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอผูบริโภค และสามารถดึงความสนใจ 

ของกลุมเปาหมายได 

3) ผูที่มสีวนเกี่ยวของกับการดูแลการสื่อสารออนไลนขององคกรหรือบริษัทน้ัน  

ควรมีการวางแผนใหเหมาะสม โดยตีกรอบของการนําเสนอ ในแตละวัน วางแผลวาในแตละวันควร 

จะลงเน้ือหา ขอความ ภาพ หรือคลิปวิดีโอ กี่ครั้งตอวัน และเรื่องทีจ่ะสื่อออกไปน้ันเปนเรื่องเกี่ยวกับ

อะไร อะไรทีก่ําลงัเปนกระแส หรือ วันสําคัญอะไร ตองมีการวางแผนเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาด โดยที่

ทีมงานผูมสีวนเกี่ยวของในการสือ่สารออนไลนควรมีการพูดคุย ตกลง แสดงความคิดเห็นกอนจะ

นําเสนอในแตละครั้ง เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการนําเสนอขอมูลออกไป 

4) กรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการสื่อสารบนสื่อออนไลน ซึ่งความผิดพลาดอาจมี

โอกาสเกิดข้ึนไดเสมอ ฉะน้ันการจัดการกับความผิดพลาด หรือรบัมือกับความผิดพลาดทีเ่กิดข้ึนบน

ชองทางออนไลน จะตองมีความเปนมืออาชีพอยางพอสมควร เชน หากเกิดความผิดพลาดจากการ

สะกดคําผิด หรือ ใชภาษาผิด พยายามอยาลบขอความทิ้ง ใหแกไขขอความน้ันใหถูกตองทันที โดยไม

ตองโพสตใหม แตหากเปนความผิดพลาดที่รายแรง เชน การไปพาดพิงบุคคลทีส่ามโดยไมไดขอ

อนุญาต ใหทําการขอโทษอยางเปนทางการเพือ่ใหผูบริโภคเห็นถึงความจริงใจ และความไมไดมีเจตนา

ที่จะกระทําผิด เปนตน ซึง่สิง่เหลาน้ีไมควรเกิดข้ึนบอย เพราะนอกจากจะดูไมเปนมอือาชีพแลว ยังทํา

ใหองคกร ไมมีความนาเช่ือถือ อาจสงผลตอการติดตามของผูบริโภคไดอยางมาก 

5) ติดตามลูกคาที่ตองการติดตอสื่อสารกับองคกรหรือบริษัทอยางสม่ําเสมอ ใน

ฐานะผูดูแลสื่อออนไลน ตองใหความสําคัญกบัการแสดงความคิดเห็นของลูกคาขององคกรหรือบริษัท 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในสื่อออนไลน ทีม่ีการแสดงความเห็นมากมาย ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ควรตอบ

กลับอยางทันทวงทีทันทีที่เห็นการแสดงความคิดเห็นน้ัน ๆ ไมควรปลอยไวหรือเพิกเฉยจนขามวัน 

เพราะคือสิ่งที่ทําใหองคกรหรือบริษัทดูนาเช่ือถือที่ใหความสาํคัญกับผูที่มาแสดงความคิดเห็น หรือ

ติดตอพูดคุย ซักถามได ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบ ที่อาจจะตองพบเจอบาง พยายามอยาให

อารมณในการตอบ เพราะการใหอารมณตอบกลบัความคิดเห็นเชิงลบ หรือลบความคิดเห็นเชิงลบ

ออกเด็ดขาด สงผลถึงภาพลักษณขององคกรหรือบริษัทไดในวงกวาง ควรต้ังสติ และใจเย็นในการตอบ

กลับความคิดเห็นเชิงลบเหลาน้ัน ดังน้ัน เปนไปได ควรแบงหนาที่การรบัผิดชอบ กําหนดมาตรฐาน
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แบบแผนของการติดตาม ตอบกลับ หรือการแกไขปญหาใหกับกลุมลูกคาเพื่อใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

6) เก็บรวบรวมขอมูลแบบสถิติเพื่อนําไปวิเคราะห เพื่อนํามาปรบัปรงุ แกไข 

สถานการณตาง ๆ โดยในสือ่ออนไลนมีการเกบ็ขอมลูทางสถิติไว ผูดูแลสื่อออนไลนสามารถใชขอมูล

สถิติเหลาน้ัน ในการประเมินผล และนํามาปรับกลยุทธในการสื่อสารในครั้งตอ ๆ ไปและจะตอง

ติดตามขอมูลทางสถิติอยางสม่ําเสมอ พรอมกบันําขอมลูที่ไดหลังจากวิเคราะหแลว แจงใหกับทกุคน

ในทีมของสื่อออนไลนไดทราบ เพื่อจะไดรวมกันหาแนวทางของการนําเสนอสื่อใหมีประสิทธิภาพ

ตอไป 

ดังน้ัน เพื่อเปนการพัฒนากลยุทธการสือ่สารสุขภาพ ที่มเีครอืขายสังคมออนไลนและยังมี

ความสําคัญไมแพการสื่อสารชองทางอื่น ๆ ใชในการติดตอสือ่สาร และยังมกีารขยายตัวมากข้ึน 

เรื่อย ๆ ดวยรูปแบบทางสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถสื่อสารซึง่กันและกัน

ไดดวยความรวดเร็วบนเครือขายสังคมออนไลน ผูประกอบการ องคกร หรือบริษัทตาง ๆ จะตอง

ปรับตัวเพื่อใหทันกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อจับกระแสการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เพิม่มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยสรางแนวทางการตลาดใหม ๆ ใหสอดคลองกบัการ

ใชชีวิตของผูบริโภค เปนการเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหกบัองคกรของตน อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสใน

การแขงขันทางธุรกิจในยุคดิจทิัลไดอกีดวย และแมในการสือ่สารออนไลนจะเปนชองทางหน่ึงที่เขาถึง

งายและมกีารกระจายขอมลูไดอยางรวดเร็ว นักสื่อสารสุขภาพจําเปนจะตองมคีวามรูและทกัษะดาน

สุขภาพดวยเชนกัน หากนักสือ่สารสุขภาพมีความรูในดานน้ีดี ในการสื่อสารสุขภาพออนไลนน้ัน ก็จะ

ชวยสรางความนาเช่ือถือ กอใหเกิดความเช่ือใจของผูรบัสาร สงผลตอการตัดสินใจในการมีพฤติกรรม

ทางสุขภาพตามแนวทางที่ถูกตองหรอืไม นับวาเปนความภาคภูมิใจอยางมาก เพราะกวาการจะได 

มาซึ่งความไววางใจในกลุมผูรับสาร จะตองสะสมและสรางความคุนเคยในระยะเวลาที่ยาวนาน

พอสมควร กลยุทธการสื่อสารออนไลน จงึเปนการใชกลวิธีในการสือ่สารใหเน้ือหาดานสุขภาพน้ันมี

ประสิทธิภาพ และการสื่อสารสุขภาพออนไลนที่ดีจะตองมีความพรอมของทีมงานเปนหลักสําคัญ 

รวมถึงการเตรียมตัว เตรียมความพรอมในเรื่องของขอมูลที่จะนําเสนอ ตองถูกตองและแมนยํา ซึ่งตอง

มีการรับรองความถูกตองจากแพทยผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ ประกอบดวยเพือ่เพิม่ความนาเช่ือถือ 

ซึ่งผูสื่อสารจะตองใหความสําคัญอยางมากในเรือ่งของการนําเสนอขอมูล ตองจัดการและวางแผน 

เพื่อรบัมือกับปญหาที่อาจเกิดข้ึนเฉพาะหนาได ถือวาสําคัญอยางมากในการกําหนดกลยุทธการสื่อสาร 

เพราะหากขาดการวางแผนที่ดีในการกําหนดกลยุทธแลวน้ัน เน้ือหาสุขภาพทีจ่ะสื่อสารออกไปก็

อาจจะขาดความนาเช่ือถือได ซึ่งถือไดวาหากองคกรขาดความนาเช่ือถือ ก็จะทําใหองคกรไมประสบ

ความสําเรจ็ในการสื่อสารสุขภาพใหกบัผูรับบรกิาร 
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2.2.1 เนื้อหาการสื่อสารสุขภาพ 

เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ เปนการใชทฤษฎี และกลยุทธทางการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพใน

การสือ่ความหมายดานสุขภาพไปสูปจเจกบุคคล องคกร ประชาชน จนถึงสังคมโดยรวม เพื่อสราง

ความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และคานิยมดานสุขภาพ ที่จะทําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน

สุขภาพ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีได 

ภานนท คุมสุภา (2558) กลาววา เน้ือหาการสือ่สารสุขภาพน้ัน ตองใชการสื่อสารเขามา

เกี่ยวของ เพื่อเปดรับการสรางสังคมใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง การสื่อสารสุขภาพแนวใหม  

1) เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ ชวยปองกันการระบาดของโรคได การมีความรู และ

ทักษะในการสื่อสารเน้ือหาสุขภาพจะมีความสําคัญไมแพการมีชองทางการสื่อสารที่ดี เน้ือหาการ

สื่อสารสุขภาพน้ีจะชวยกระจายเปนขาวสารความรูใหแกประชาชน ชวยใหประชาชนรูจกัวิธีหลีกเลี่ยง 

ปองกัน เมื่อประชาชนรูจักวิธีหลกีเลี่ยง ปองกัน มีการรวมมอืที่ดี การเกิดโรคกอ็าจจะชะลอหรือถึงข้ัน

ไมมีการเกิดโรคน้ัน ๆ ได 

2) เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ สามารถชวยชีวิต การพัฒนาระบบการสือ่สารสุขภาพ

ที่ดี จะชวยใหประชาชนรูจักวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบขางได ซึ่งในหลาย ๆ กรณียัง

สามารถชวยชีวิตคนได เชน เมื่อสื่อสารการชวยเหลือคนไขเบื้องตน เมือ่มีการเรียนรูจากเน้ือหา

สุขภาพที่นําเสนอไป ชวยใหเลอืกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําที่แพทย หรือ

บุคลากรทางการแพทยแนะนําไดอยางถูกตอง ชวยใหแพทยเองกส็ามารถวินิจฉัยโรค หรืออาการที่

เกิดข้ึนไดอยางถูกตอง เปนการชวยลดความเสี่ยงของการเสยีชีวิตได 

3) เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ ชวยใหคนในสังคมมีสวนรวมในระบบสุขภาพที่เปด

โอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการสราง หรือพฒันาระบบสุขภาพของสังคม เกิดการแลก 

เปลี่ยนความรูสกึ ความคิดเห็นในเรื่องของสุขภาพ สงัคมเองก็ไดเรียนรูทางดานสุขภาพมากย่ิงข้ึน 

สงผลใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเรื่องของการบริการที่ดีได ทั้งยังสามารถตรวจสอบการใหบริการ 

เพื่อใหเปนมาตรฐานการบริการที่ดีตอไป 

4) เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ ชวยลดตนทุนของการบริการสุขภาพ การใหความรู

ผานการสื่อสาร ทําใหประชาชนไดเห็นวิธีการปองกัน รกัษาสุขภาพของตนเอง ซึ่งหากมองในทาง

งบประมาณ การที่รูจักปองกัน หรือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดโรคภัย การเจบ็ปวยตาง ๆ มีตนทุนที่ถูกกวา

การเยียวยา การสื่อสารเน้ือหาสาระสุขภาพที่ดี ชวยลดผลกระทบจากความยากจน เน่ืองจาก

เศรษฐกจิในปจจุบันได การสรางความเขาใจในเรื่องของการปองกัน ยังคงเปนแนวทางที่ดีกวาการ

รักษาหากมีการสื่อสารที่ดี ที่สามารถใหประชาชนเขาใจถึงความสําคัญของการปองกันตนเอง ทัง้ยัง

ชวยตัดหวงโซวัฏจักรความยากจนเหลาน้ีได 
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5) เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ ชวยใหเกิดการพฒันาระบบการสือ่สารใหบริการดาน

สุขภาพ การมีบุคลากรที่เขาใจในเน้ือหาสุขภาพเปนอยางดี สามารถเปนนักสื่อสารสุขภาพได พรอมที่

จะรบัฟงความคิดเหน็ตาง ๆ หรือมีความเขาใจในความตองการของตัวคนไข หรือผูรบับริการชวยปรับ

รูปแบบการบริการหรอืแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในขอบกพรองของการบรกิารได 

ชีวรัตน สุขสวัสด์ิ (2554) กลาววา เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ เปนเครื่องมือทีส่ําคัญ ที่สงผล

ตอการสงเสริมสุขภาพของประชาชน ที่ทําใหสามารถพึ่งพาตนเองได ความนาเช่ือถือของเน้ือหาสาระ

สุขภาพ เปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญเปนพเิศษ เน่ืองจากสุขภาพเปนเรือ่งสําคัญ ขอมูลที่ผิด 

พลาด อาจนํามาซึ่งการสญูเสียได การนําเสนอเน้ือหาสุขภาพอยางถูกตอง สามารถทําใหประชาชน

สามารถเขาถึงระบบสุขภาพที่เขมแข็งได เพราะเน้ือหาการสือ่สารสุขภาพ คือ องคประกอบหน่ึงของ

การพัฒนาระบบสุขภาพที่จะตองมรีากฐานที่ดี  

สรปุไดวา เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ มีความสําคัญอยางมากในการสื่อสาร ย่ิงในแงของ

สุขภาพดวยแลว นับวาตองอาศัยเน้ือหาการสื่อสารสุขภาพทีถู่กตอง เพื่อลดความเสี่ยงในขอบกพรอง

ที่อาจเกิดข้ึนไดจากการสื่อสารที่ไมเขาใจ เน้ือหาการสื่อสารสุขภาพ จึงเปนอีกเครื่องมือทีส่ําคัญในการ

สื่อสารขอมลูสุขภาพ กอใหเกิดความมั่นใจในผูรับบริการ ผูวิจยัจึงในความสําคัญกบัเน้ือหาสุขภาพที่

จะสามารถนําไปศึกษาขอมลู และศึกษากลยุทธการสื่อสารสขุภาพไดอยางเขาใจมากข้ึน 

2.2.2 รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ 

รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ ประกอบไปดวยศาสตรตาง ๆ ไมวาจะเปน สาระบันเทงิ 

(Edutainment or Enter-Education) วารสารสุขภาพ (Health Journalism) การสื่อสารระหวาง

บุคคล (Interpersonal Communication) การช้ีนําดานสือ่ (Media Advocacy) การสื่อสารใน

องคกร (Organizational Communication) การสือ่สารความเสี่ยง (Risk Communication)  

การสือ่สารเพือ่สงัคม (Social Communication) และการตลาดทางสังคม (Social Marketing)  

ที่สามารถนําเสนอขอมลูไดหลากหลายรปูแบบ ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางสื่อประสม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยใหการนําเสนอขอมลูดานสุขภาพไดเปนอยางดีในการเขาถึงขอมูล

ดานสุขภาพที่มีมากข้ึนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ทัง้ในระดับบุคคลและระดับสังคม (อําภาพร ปงมูล, 

2560) 

สื่อออนไลน ก็เปนสื่อรูปแบบหน่ึงทีม่ีบทบาทสําคัญในการสือ่สารสุขภาพ ซึ่งปจจบุันรปูแบบ

การสือ่สารก็มหีลากหลาย เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากข้ึน และสําหรับการสื่อสารใน

รูปแบบเครือขายสงัคมออนไลนอยาง “เฟซบุก” ที่มีวัตถุประสงคคือการเพิม่ Like, Share และ 

Talking About โดยสื่อสารผานเน้ือหา รปูภาพ คลิปตาง ๆ เปนสรางภาพลกัษณผานเครือขายสงัคม

ออนไลน เรียกไดวา เปนรูปแบบการสื่อสารที่องคกรตาง ๆ ใหความสนใจไมนอยสําหรบัเฟซบุก  
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สุรศักด์ิ ปาเฮ (2554) ไดกลาววา การสื่อสารผานสือ่Facebook (เฟซบุก) ถือไดวาเปนหน่ึง

ในสื่อสงัคมออนไลนที่เปนเครือขายสงัคมรปูแบบหน่ึงที่มจีุดประสงคเพื่อใชติดตอสื่อสาร และแลก 

เปลี่ยนขอมลูขาวสารซึง่กันและกันระหวางเพื่อนหรือคนรูจกั โดยที่จุดเริ่มตนของเฟซบุกมาจาก มารก 

ซักเคอรเบิรก (Mark Zuckerberg) และเพื่อนของเขา ไดทําการสรางและรวมกันพัฒนา และเริ่มใช 

เฟซบุก ในป 2004 ซึ่งจากเดิมทีเ่ขาต้ังใจสรางเฟซบุกเพื่อใชในการติดตอสื่อสารระหวางเพือ่นภายใน

มหาวิทยาลัยเทาน้ัน แตกลบัไดรบัผลตอบรับที่ดีเปนอยางมาก สงผลใหมีการขยายขอบเขตการสือ่สาร

ออกไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเมืองบอสตัน หลังจากน้ัน ภายในระยะเวลา 1 ป จํานวนสมาชิกของ

เฟซบุกกเ็พิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็ว จนสามารถสรางจํานวนสมาชิกในเครือขายที่เปนนักศึกษาใน

สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยไดทั่วถึงทัง้ประเทศสหรัฐอเมรกิา และต้ังแตวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 

2549 เฟซบุกกส็ามารถขยายฐานสมาชิกไปยังผูใชงานทัว่โลก โดยในป 2011 น้ัน เฟซบุกก็ไดมีจํานวน

สมาชิกทั่วโลกมากถึง 500 ลานคน และจากจํานวนดังกลาวน้ี มีผูใชถึงรอยละ 50 ที่มีการใชบริการ 

เฟซบุกเปนประจําทุกวันในการดําเนินชีวิตประจําวัน  

ปาริฉัตร มาตรวิจิตร (2557) ไดกลาววา เฟซบุก ยังคงมกีารพัฒนาอยางตอเน่ืองไมหยุดน่ิง 

โดยจะเห็นไดจากการทีเ่ฟซบุกมีการปรบัปรุงเพิ่มเติมลักษณะกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ ทําใหมี

กิจกรรมที่สามารถทําไดบนเฟซบุกอยางหลากหลาย และสิง่ที่ทําใหเฟซบุกแตกตางจากบริการบน

อินเทอรเน็ตอื่น ๆ คือ หลักการและการใชงานของเฟซบุก มพีื้นฐานมาจากการมีตัวตนจริงของบุคคล 

โดยสิ่งทีท่ําใหผูใชกลาทีจ่ะเปนตัวของตัวเองอาจเปนเพราะเฟซบุกมีการกําหนดโครงสรางพื้นฐาน

ข้ึนมาเพื่อคุมครองความเปนสวนตัว และใหอํานาจในการควบคุมความเปนสวนตัวน้ันกับผูใชงาน  

ปยะฉัตร พรหมมา (2556) ไดกลาววา เฟซบุกน้ันสามารถเปรยีบไดกบัหนาตาขององคกร 

หรือตราสินคาบนเฟซบุกที่สามารถสรางไดฟรี ไมเสียคาใชจาย โดยในการเริม่ตนสรางแฟนเพจตรา

สินคา ควรมีการต้ังช่ือใหผูบริโภคมกีารจดจําไดงาย ประกอบกับควรมีการใชรปูโปรไฟลทีส่อดคลอง 

และตรงกับช่ือของตราสินคา ซึ่งอาจจะเปนไดทัง้รปูโลโก หรอืสัญลักษณตาง ๆ ทีส่ามารถสื่อถึงตรา

สินคาไดเปนอยางดี รวมไปถึงรายละเอียดตาง ๆ บนแฟนเพจก็ควรเปนรายละเอียดที่มีความชัดเจน

เกี่ยวกับองคกรหรอืตราสินคา ซึ่งการสรางแฟนเพจน้ีนับไดวาเปนประโยชนตอองคกรหรอืตราสินคา

ไดเปนอยางดี เน่ืองจากแฟนเพจสามารถทีจ่ะทําหนาทีท่างการสื่อสารกับผูบริโภคผานหนา News 

Feed ได ดวยการแทรกซึมเขาไปในพื้นที่สวนตัวของผูบริโภคที่ใชงานสื่อเฟซบุก โดยที่ผูบรโิภค

ยินยอม ซึ่งตางจากการสือ่สารประเภทอื่น ๆ นอกจากน้ีแฟนเพจยังสามารถใหขอมูลไดอยางตอเน่ือง 

มีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว สงตรงไปยังกลุมเปาหมายไดมากกวาดวย อีกทั้ง

ยังสามารถเพิม่แอปพลิเคชันไดหลากหลาย เพื่อสรางความนาสนใจใหกับแฟนเพจ เชน การใชงาน

วิดีโอ เกม เปนตน กอใหเกิดผลดีระหวางองคกรหรือตราสินคา  
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โดยการทีจ่ะทําใหมีความนิยมจากผูบรโิภคในการติดตามแฟนเพจ จําเปนที่จะตองไดรบัการ

โปรโมต ซึ่งเทคนิคหน่ึงที่นิยมใชในการโปรโมต คือ การสงคําเชิญ ไปยังกลุมผูบริโภคตาง ๆ เพื่อให

ผูบริโภคเหลาน้ันชักชวนผูบริโภคคนอื่นตอ ๆ ไป หรือทําการโปรโมตผานการแสดงในรูปแบบของ

โฆษณาใหผูใชเฟซบุกไดเห็น เรียกวา Facebook Ads ที่มีการแสดงอยูทางดานขวามือของหนา

เว็บไซตเฟซบุก 

แตทวาการโปรโมตผานทางการโฆษณาน้ีจําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม นอกจากน้ีการ 

โปรโมตแฟนเพจยังสามารถทําไดดวยการทํา Search Engine Optimization (SEO) เพื่อเพิม่โอกาส

ในการคนหาใหกับผูบริโภคเพื่อเขาถึงหนาแฟนเพจของตราสินคา หรือองคกรไดอกีทางหน่ึง  

ทั้งน้ีจะเหน็ไดวา เฟซบุกแฟนเพจ สามารถที่จะใชในการสื่อสารระหวางองคกร หรือตรา

สินคาไดจรงิ ซึ่งสามารถทําไดโดยการแจงขาวสารที่ใชในการประชาสัมพันธผานทางหนากระดาน 

(Wall) ของแฟนเพจ ดวยการสื่อสารผานทาง ขอความ รูปภาพ หรือวิดีโอก็ได และในการใหขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ผูบริโภคสามารถเขามามีสวนรวมกับแฟนเพจได ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการ 

ทําหนาทีเ่ปนเครื่องมือหน่ึงที่ชวยในการประชาสัมพันธขาวสารขาง ๆ หรอืเผยแพร นําเสนอกจิกรรม

ตาง ๆ ในเชิงธุรกิจไดเปนอยางดี เพราะแฟนเพจเปนเครือ่งมือที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยาง

กวางขวาง และหากสารที่องคกรหรือตราสินคาทําการสือ่สารผานเฟซบุกแฟนเพจไปสามารถสราง

ความพึงพอใจ หรือสามารถเขาถึงกลุมผูบรโิภคที่มีความภักดีตอองคกรหรอืตราสินคาอยูแลว ก็นับวา

เปนประโยชนในการกอใหเกิดเปนพฤติกรรมการมีสวนรวมในการสือ่สารไดอีกดวย โดยสามารถแบง

พฤติกรรมหลัก ๆ ไดดังน้ี 

- การกดไลก หรือการถูกใจ (Like) คือ การที่ผูใชงานแฟนเพจแสดงความถูกใจ

ขอความที่ถูกโพสตลงบนหนาแฟนเพจน้ัน ๆ 

- การแสดงความคิดเห็น (Comment) คือ การทีผู่ใชงานแฟนเพจมีการแสดงความ

คิดเห็นดวยการเขียนขอความโตตอบตอขอความที่ถูกโพสตลงบนหนาเพจน้ัน ๆ  

- การแบงปน (Share) คือ การที่ผูใชงานแฟนเพจมีการแสดงการมสีวนรวมดวยการ

บอกตอ หรือสงตอขอความที่ถูกโพสตลงบนหนาแฟนเพจน้ัน ๆ ไปยังกลุมผูใชงานอื่น ๆ เน่ืองจากเห็น

วามีสาระสําคัญที่ควรคาแกการบอกตอ ซึ่งการแบงปนที่มักจะไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มักจะ

เปนการแบงปนเน้ือหาทีเ่ปนประโยชน ที่สามารถเปนไดทั้งขอความ รูปภาพ หรือแมแตวิดีโอ 

ประกอบกบัเน้ือหาเหลาน้ันจะตองมีความยาวที่ไมยาวจนเกนิไป หรือสั้นจนเกินไป (“เจาะลกึขอมูล 

Social network”, 2554) 

- การโพสต (Post) คือ การทีผู่ใชงานแฟนเพจมีการแสดงขอมูล หรือแสดงความ

คิดเห็นผานการโพสตขอความทีส่ามารถเปนไดทัง้ ตัวอักษร, ภาพน่ิง, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปวิดีโอ 

หรือลิงกตาง ๆ (สายฤดี พัฒนพงศานนท, 2555) 
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เฟซบุกแฟนเพจยังเปนชองทางการกระจายสื่อใหกบัหลากหลายองคกรและธุรกิจตาง ๆ อาทิ 

โรงพยาบาล โดยรูปแบบของการสื่อสารอาจเปนภาพเคลื่อนไหว บทความทางการแพทย บทความ

ดานสุขภาพ และอีกหลากหลายรูปแบบ เพือ่ประชาสัมพันธองคกรเปนหลกัทีส่ามารถยืนยันความ

นาเช่ือถือใหแกเหลาผูปวยหรือผูมาใชบริการของโรงพยาบาลน้ัน ๆ ที่ตองการทราบขอมลูพื้นฐานของ

โรงพยาบาล (มุทิตา โพธ์ิกะสังข, 2551) ในปจจบุันนักการสือ่สารจําเปนตองเขาใจผูบรโิภคหรือลูกคา 

ซึ่งการแบงกลุมเพื่อการสื่อสารทางการตลาดผานชองทางออนไลนน้ัน การแบงกลุมผูบริโภคตาม

ลักษณะประชากรอาจไมไดผลสําหรับการสือ่สารผานสื่อออนไลน แตจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยดาน

จิตวิทยาและแรงจงูใจในโลกออนไลน โดยใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางเพื่อทีจ่ะสามารถสงขอมูล 

ขาวสารตาง ๆ ใหถึงผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว (วุฒิ สุขเจรญิ, 2555 อางใน พงศวิชญ คงเจริญ, 

2558) การไดรบัประโยชนจากการใชเครือขายสงัคมออนไลน เปนปจจัยที่ชวยใหคนนิยมใชบริการ

มากข้ึน เน่ืองจากผูใชบริการเครอืขายสังคมออนไลนสามารถติดตอกับเพื่อนหรือคนรูจัก ตลอดจนได

รูจักกับเพื่อนใหม ไดแลกเปลี่ยนขอมูล ทําความรูจักกบับุคคลอื่น ทั้งยังมีความเช่ือเรื่องระบบจะมี

ศักยภาพ การพัฒนา การปรบัปรุงในเรื่องของบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งชวยใหคนใชบริการ

เครือขายสงัคมออนไลนมากย่ิงข้ึนไปดวย และการเพิ่มข้ึนของอินเทอรเน็ตรวมถึงศักยภาพในการ

สื่อสารแบบมปีฏิสัมพันธของอินเทอรเน็ต นับวาเปนอกีหน่ึงชองทางทีจ่ะชวยสนับสนุนผูใหความรู 

ดานสุขภาพ สามารถทีจ่ะสงขอมลูสุขภาพผานการสื่อสารแบบมปีฏิสัมพันธ เปนการปฏิสมัพันธแบบ

ปจเจกบุคคล ผูบริโภค, ผูปวย, ผูใหการดูแลหรอืผูที่มีความเช่ียวชาญดานสุขภาพ ผานเครือขายสังคม

ออนไลน เพื่อเขาถึงและสื่อสารขอมูลสุขภาพ และเปนการจดัการใหมีชองทางสนับสนุนประเด็นที่

เกี่ยวของกบัสุขภาพไดอีกชองทาง (นภัสกร กรวยสวัสด์ิ, 2553 อางใน อิริยาพร อุดทา, 2559) 

สรปุไดวา รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ ผานการสื่อสารสังคมออนไลนอยางเฟซบุก ก็คือ  

การใหบริการผานหนาเว็บไซต สามารถแลกเปลี่ยนขอคิดเหน็ ขอมูล ขาวสารตาง ๆ หรือการสนทนา

โตตอบกัน การสื่อสารผานสือ่เฟซบุก จึงมีความสําคัญมากสาํหรับคนในยุคปจจุบันที่ใชเฟซบุก 

ไวติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนหรือประชาสมัพันธตาง ๆ เพราะแมแตองคกรหรอืบริษัท ตางก็ให

ความสําคัญตอการใชเฟซบุกเปนชองทางของการสือ่สาร ที่ใชสําหรบัประชาสมัพันธทุกรูปแบบ  

หรือแมแตโรงพยาบาลเองที่ใหความสําคัญตอการสือ่สารผานชองทางออนไลนอยางเฟซบุก โดยที่

โรงพยาบาลใชชองทางสือ่เฟซบุกน้ีในการ นําเสนอขอมลูดานสุขภาพ ขอมูลทางการแพทย แจง

ขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ หรือการแนะนําโรงพยาบาลใหเปนที่รูจกั เพื่อสรางความสัมพันธกับผูมาใช

บริการ และเปนชองทางการสื่อสารที่งายตอการติดตอและสอบถามขอมลู ทั้งยังเปนชองทางที่ได

แสดงความคิดเห็นของผูรับบรกิาร ซึง่ตรงกับงานวิจัยน้ีทีจ่ะใชเฟซบุกเปนเครือขายสังคมออนไลน

ขนาดใหญ เพื่อศึกษาขอมลูของการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล ทีม่ีผลตอการ

เขารับบรกิารในโรงพยาบาลได 
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2.3 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคเก่ียวกับสขุภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ (Behavior) คือ ปฏิกิริยา หรือกจิกรรมทกุชนิดของสิ่งที่มีชีวิต จะสงัเกตได 

หรือสังเกตไมไดก็ตาม ถาสิง่มีชีวิตน้ันเปนคน พฤติกรรมของคน หรือผูบรโิภค ก็หมายถึง ปฏิกิริยา 

ตาง ๆ ที่แสดงออกมาทัง้ภายในและภายนอกของบุคคล (สุจติรา พรมนุชาธิป, 2560)  

ประภา เพญ็สุวรรณ (2527) ไดกลาววา การที่บุคคลจะมสีุขภาพที่แข็งแรงไดน้ัน มักตองเปน

บุคคลทีรู่จักการรักษาสุขภาพของตนเอง โดยเกิดจากการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันอยางมีระบบ  

มีวินัย มีการควบคุมตนเองทัง้เรื่องของการกิน การนอน การปองกันโรค ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีเปน

พฤติกรรมที่เกิดข้ึนไดทั้งในสภาวะกอนเกิดโรค และหลังเกิดโรคข้ึนแลว ซึ่งจะแบงพฤติกรรมสุขภาพ

ออกกเปน 2 ประเภท ดังน้ี พฤติกรรมการปองกันโรค หมายถึง การปฏิบัติทกุอยางที่จะชวยสงเสรมิ

สุขภาพของบุคคล และปองกันไมใหเกิดโรค ต้ังแตการรับประทานอาหารที่มปีระโยชน การพักผอนที่

เพียงพอ รวมกับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทัง้ยังรักษาความสะอาดบานเรือน ที่พักอาศัย 

เสื้อผา ของใชตาง ๆ ก็เปนพฤติกรรมการปองกันโรคทัง้สิ้น 

พฤติกรรมเมือ่เจ็บปวย หมายถึง การปฏิบัติของตัวบุคคลเมือ่เจบ็ปวย หรืออยูในสภาวะ

สุขภาพที่ผิดปกติ ที่จะรวมถึงการไปรับบริการการรักษาพยาบาล และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย 

หรือบุคลากรทางสาธารณสุขดวย  

อุบล เลี้ยววาริณ (2534) ไดกลาววา พฤติกรรมสุขภาพยังแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Behavior) คือ พฤติกรรมทีก่ระทํา

ข้ึนเพื่อสงเสรมิใหรางกายมสีุขภาพสมบรูณแข็งแรง ไดแก พฤติกรรมการเลือกรบัประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ การมีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เปนตน 

2) พฤติกรรมปองกันโรค (Health Protective Behavior) คือ พฤติกรรมที่กระทําข้ึน 

เพื่อปองกันตนเองใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจบ็ตาง ๆ ไดแก การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ การงดด่ืม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล การรักษาสุขภาพชองปาก การตรวจสขุภาพรางกายเปนประจําทุกปเพื่อคัด

กรองโรคตาง ๆ ที่อาจแฝงโดยเราไมรูตัว เพือ่ปองกันไดอยางทันทวงที เปนตน 

ปจจุบันคนไทยพอใจในสุขภาพของตนเองนอยลง แมจะมพีฤติกรรมดานสุขภาพดีข้ึน  

โดยจากผลสํารวจของ ดัชนีเอไอเอ เฮลธต้ี ลิฟว่ิง อินเด็กซ ประจําป 2561 ไดมีการสํารวจแนวโนม

ดานสุขภาพ แรงจูงใจ และความกงัวลใจในเรื่องของสุขภาพบุคคลและชุมชนทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก พบวา คนไทยใชเวลาในการออกกําลังกายโดยเฉลี่ย 4.2 ช่ัวโมงตอสปัดาห เพิม่ข้ึนจาก 3.2 

ช่ัวโมงตอสปัดาหในป 2559 แตระดับความพึงพอใจในสุขภาพลดลงเหลอืเพียง 82% จาก 86% ในป 

2559 (The Standard, 2561) 

ดวยความตอเน่ืองของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบวา 52% ของผูที่เคยควบคุมอาหาร 

ยังคงทําตอเน่ืองจนถึงปจจบุัน และ 55% ของผูทีเ่คยเขายิมหรือฟตเนส ยังคงทําตอเน่ืองซึ่งผูตอบ
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แบบสอบถามสวนใหญ 73% มองวาอุปกรณเพื่อการดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีตาง ๆ ชวยกระตุน

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีข้ึน แมจะมเีพียง 38% ที่เคยใชอุปกรณดังกลาว

แตเลิกใชแลว (The Standard, 2561)  

สรปุไดวา พฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับสุขภาพ กคื็อ การปฏิบัติตัว หรือการกระทําที ่

สงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของแตละบุคคล ที่แสดงใหเห็นถึงการรบัรู การปองกัน เพื่อใหเกิด

ภาวะที่สมบรูณแข็งแรงของรางกายโดยไมมีอาการของโรค หรือเจบ็ปวยตาง ๆ การที่บุคคลจะมี

สุขภาพที่ดีไดน้ัน จะตองเปนบุคคลทีรู่จักการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติ

อยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ มีการรูจกัควบคุมตัวเองทั้งดานอาหาร และรางกาย ที่จะสงผลตอเน่ือง

ในเรื่องของสุขภาพทั้งสิ้น โดยยังคงมเีรื่องของการสื่อสารสุขภาพ และเทคโนโลยีทีเ่ขามาเกี่ยวของ 

เพื่อใชในการศึกษาขอมลูดานสุขภาพ ใหเปนไปตามยุคสมัยที่การสื่อสารสุขภาพ สามารถเขาถึงได 

ทุกกลุม ทุกเพศ และทุกวัย เพราะเทคโนโลยี มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได และยังคงพฒันา

อยางตอเน่ือง เพื่อใหพฤติกรรมของผูบรโิภคเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถปฏิบัติตนไดอยางมีระบบ  

 

2.4 แนวคิดการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ 

การสือ่สารทุกครั้ง ไมวาจะเปนการสือ่สารระหวางบุคคล การสื่อสารกับกลุมคน หรือมวลชน 

โดยหลกัของธรรมชาติของมนุษยแลวน้ัน มักทําการสื่อสารเพื่อมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูรบัสาร 

โดยมีจุดมุงหมายหลักของการสื่อสารในแตละครั้ง และใชวิธีโนมนาวใจใหการสือ่สารประสบความ 

สําเร็จ ผูฟง ผูอาน ผูติดตามสื่อ มีความเขาใจ เกิดความคลอยตาม หรือเห็นดวยกับเรือ่งทีผู่สงสาร

ตองการจะสื่อสาร (อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 2554) 

Bermbeck & Howell (1976) ไดกลาววา การโนมนาวใจ เปนความพยายามอันแนวแนที่

จะเปลี่ยนความคิด การกระทํา โดยการควบคุมแรงผลักดันของมนุษยไปสูเปาหมายที่กําหนดไว

ลวงหนา หรือ ความพยายามทีจ่ะสรางอิทธิพลเหนือผูอืน่ 

การโนมนาวใจมีลกัษณะสําคัญ ดังน้ี 

1) ผูโนมนาวใจต้ังใจทีจ่ะมอีิทธิพลบางประการเหนือผูถูกโนมนาวใจ 

2) โดยปกติผูถูกโนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหน่ึงเสมอ และผูถูกโนมนาวใจจะพยายาม

ชักจูงใจ ใหผูถูกโนมนาวยอมรบัทางเลอืกที่ตนเสนอ 

3) สิ่งทีผู่โนมนาวตองการ คือ การเปลี่ยนแปลง หรือ การสรางความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม 

และความเช่ือของผูถูกโนมนาวใจ ซึง่จะสงผลตอปจจัยอื่น ไดแก อารมณ และพฤติกรรม เปนตน 

Perloff (2010) ไดกลาววา การโนมนาวใจ เปนกิจกรรมหรอืกระบวนการ ซึง่ผูสงสาร

พยายามชักจูงใจเพือ่ใหเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนคติหรือพฤติกรรมของผูรบัสาร ผานการถายทอด
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ของแหลงสารไปยังผูรับสารในบรบิทตาง ๆ ซึง่ผูถูกโนมนาวใจมีเสรีภาพที่จะเลอืกไดวาจะเช่ือหรอื   

ไมเช่ือก็ได  

อดุลย จาตุรงคกุล (2552) ไดกลาววา การโนมนาวใจ คือ เครื่องมอืทีส่ําคัญชองมนุษยที่ใชใน

การจงูใจบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกบัสถานการณการสื่อสารเพื่อจงูใจ (Persuasive Communication 

Situation) อันเปนสถานการณที่บุคคลที่เปนแหลงขาวสาร หวังที่จะใหผูรบัสารกอปฏิกิริยา

ตอบสนองตอขาวสาร มจีุดหมายเพือ่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือกอใหเกิดอิทธิพล

ตอพฤติกรรมของผูรบัสารใหดําเนินการไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 

แวอาซีซะห ดาหะยี (2552) ไดกลาววา ผูสงสารจะทําการโนมนาวใจเพื่อกระตุนใหผูรับสาร

เกิดปฏิกริิยาตอบสนองในทิศทางที่ตนตองการ โดยมีวัตถุประสงคในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ ดังน้ี 

1) เพื่อโนมนาวความสนใจ เปนการใชภาษาเพื่อจงูใจใหผูรับสารเกิดการรบัรู และมีความ

สนใจติดตามเรื่องราวทีผู่สงสารถายทอดไป 

2) เพื่อโนมนาวความคิด เปนการใชภาษา หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อจูงใจใหผูรับสารเกิดความคิด 

และความเขาใจ และมีความคิดเห็นที่คลอยตาม 

3) เพื่อโนมนาวอารมณและความรูสกึ เปนการใชภาษา หรือสือ่อื่น ๆ เพื่อจงูใจใหผูรับสาร

เกิดอารมณ ความรูสึกรวม และเกิดทัศนคติไปในทิศทางทีผู่สงสารตองการ 

4) เพื่อโนมนาวใจการกระทํา เปนการใชภาษา หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อจูงใจใหผูรบัสารเกิดการ

กระทํา และพฤติกรรมที่ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันกับผูสงสาร 

สรปุไดวา การโนมนาวใจ เปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากความต้ังใจของผูสงสาร เปนเรื่องละเอียดออน 

และซบัซอน เปนสิง่ทีผู่สงสารใชเปนเครื่องมือเพื่อจูงใจผูรับสารใหเกิดความสนใจ เกิดอารมณ

ความรูสึก ทัศนคติ และพฤติกรรมตอบสนองไปในทิศทางทีผู่สงสารคาดหวัง สอดคลองกับงานวิจัยน้ี 

ที่ผูสงสารจะใชกลยุทธในการสือ่สารขอมลูสุขภาพผานสื่อเฟซบุก โดยมจีุดมุงหมายเพื่อตองการให

ผูรบับริการของโรงพยาบาล รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องของสุขภาพเขามามีสวนรวมในเน้ือหา

ของการสื่อสารสุขภาพ หรือกจิกรรมตาง ๆ  

 

2.5 รายละเอียดของโรงพยาบาลศิครินทร และเฟซบุกของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลศิครินทร หรือ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) กอต้ังข้ึน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2522 ภายใตช่ือ บริษัท สําโรงการแพทย จํากัด โดยมวัีตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกจิโรงพยาบาล

เอกชน ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน 16 ลานบาท ไดเริม่กอสรางอาคารโรงพยาบาล ใน พ.ศ.

2522 และสําเรจ็สามารถดําเนินกิจการโรงพยาบาลไดต้ังแต พ.ศ. 2524 ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2528 

บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายใตช่ือ บริษัท 

ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ณ ปจจุบันมกีิจการโรงพยาบาลภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ 
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- โรงพยาบาลศิครินทร 350 เตียง 

- โรงพยาบาลรัทรินทร 100 เตียง 

- โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ 120 เตียง 

ทั้งยังมกีารใหบริการผูปวยประกันสงัคม ปจจุบัน มผีูประกันตนที่ลงทะเบียนเลือก

โรงพยาบาลศิครินทร จํานวน 130,000 คน มีอัตราใชบริการผูปวยนอกเฉลี่ยวันละ 700 คน หลังจาก

ขยายอาคารบริการผูปวยประกันสังคม ทําใหผูประกันตนมคีวามสะดวกสบายมากข้ึน รวมถึงการ

ขยายเวลาบรกิารเพื่อใหผูปวยประกันตนไดรับความสะดวก 

วิสัยทัศน คือ The International Premium Hospital  

พันธกิจ คือ ใหบรกิารทางการแพทยที่ไดมาตรฐาน พัฒนาระบบบรหิาร จัดการสูระดับสากล 

สรางสัมพันธภาพอันดีเลิศกบัผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและยึดมัน่ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

โรงพยาบาลศิครินทร เช่ือวาการดําเนินธุรกจิทีเ่ติบโต และย่ังยืนน้ัน จะตองอยูบนพื้นฐาน

ของการตอบสนองความตองการของผูมสีวนไดสวนเสียทาง ธุรกิจไดครบถวนทุกกลุมอยางเหมาะสม 

ความเช่ือมั่นดังกลาวสะทอนอยูในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมองคกรจากวิสัยทัศนของ 

โรงพยาบาลศิครินทร ดวยลักษณะของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ความไววางใจ เปนสิง่สําคัญที่สุด 

จากขอมลูทางการตลาด เช่ือวาการบอกตอดวยปากตอปาก เปนเครื่องมือสื่อสารการตลาดทีม่ี

ประสิทธิภาพทีสุ่ด ซึ่งกจิกรรมดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อลกูคามีความพึงพอใจ และมั่นใจในบรกิาร

เปนลําดับแรกเสียกอน สวนบุคลากรจะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ ทั้งทําใหลูกคาพึงพอใจ และเช่ือมั่นถึง

ข้ันแนะนําใหบุคคลทีรู่จกัมาลองใชบริการ อยางไรก็ตามพื้นฐานของธุรกจิบริการจะไมมีตัวสินคาที่จะ

นํามาแสดงใหเห็น คุณภาพได 

การรบัรองคุณภาพที่เปนมาตรฐานสากล อยาง JCI: Joint Commission International 

Re-Accredition 6th Version ซึ่งเปนการรบัรองมาตรฐานบริการสุขภาพระดับโลก และไดรับการตอ

อายุเปนปที่ 3 แลว และยังไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในรายโรค ดังน้ี  

1) Joint Commission International (JCI) Acute Myocardial Infarction (AMI) 

Program ผานการรบัรองมาตรฐาน JCI ดานโรคกลามเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลัน เปนมาตรฐาน

ระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) Joint Commission International (JCI) Diabetes Mellitus Program ผานการ

รับรองมาตรฐาน JCI ดานโรคเบาหวานซึ่งเปนมาตรฐานระดับสากลในการรบัรองโรคเฉพาะทาง  

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) Joint Commission International (JCI) Primary Stroke Program ผานการรับรอง

มาตรฐาน JCI ดานโรคหลอดเลอืดสมองตีบ ซึง่เปนมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
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และยังไดรบัการรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) HA – Hospital/Healthcare Accreditation  

 

เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

 

ภาพที่ 2.1: ตัวอยางเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) เผยแพรขอมลูสุขภาพตาง ๆ ผานชองทางเฟซบุกแฟนเพจ 

โดยมีการใชภาพ Cover Page เปนสโลแกนของโรงพยาบาลทีส่ื่อถึงความใกลชิด “เคียงขางคุณ  

ทุกชวงของชีวิต” ใหความรูสกึเหมือนคนในครอบครัวที่คอยดูแล และอยูดวยกนัในทุก ๆ ชวงของชีวิต 

และยังใชภาพ Logo ประจําโรงพยาบาลเปนภาพโปรไฟล เปนสัญลักษณของแบรนดศิครินทร มีการ

ใชสีประจําโรงพยาบาล น่ันคือ “สเีขียว” เปนธีมหลกัของการทําสือ่ตาง ๆ และ Ads ตาง ๆ ทําใหเกิด

การจดจําภาพลักษณที่ดี 
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ผูวิจัยไดทําการสบืคนขอมูลจากเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครนิทร (กรุงเทพ) พบวา มีจํานวน 

ผูกดถูกใจเพจ (Like Page) เปนจํานวนถึง 128,642 คน และผูติดตาม (Follow) ถึง 129,055 คน  

  

ภาพที่ 2.2: ตัวอยางเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร มีรายละเอียดโดยแสดงเน้ือหา และรปูแบบการสื่อสาร ดังน้ี 

1) เน้ือหาสุขภาพ แบงเปน  

1.1) เกร็ดความรูทั่วไป 
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ภาพที่ 2.3: ตัวอยางเน้ือหาสุขภาพเกร็ดความรูทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

  

เน้ือหาสุขภาพในประเด็นของเกร็ดความรูทั่วไป ที่ทางโรงพยาบาลศิครินทรเผยแพรน้ันเปน

การนําเสนอการปองกันโรคดวยตนเอง เปนวิธีงาย ๆ เน้ือหามีความกระชับ เขาใจงาย มีภาพประกอบ

กับขอความที่สามารถอานและทําความเขาใจได ไมซบัซอน 
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1.2) การใหความรูดานสุขภาพ 

 

ภาพที่ 2.4: ตัวอยางเน้ือหาในการใหความรูดานสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 เน้ือกาสุขภาพในประเด็นการใหความรูทีท่างโรงพยาบาลศิครินทรนําเสนอน้ัน เปนการ

สื่อสารผานเน้ือหาในเชิงการดูแลตัวเอง เสริมความรูจากสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัว  
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1.3) กิจกรรม วันสําคัญ และเทศกาล 

 

ภาพที่ 2.5: ตัวอยางเน้ือหากจิกรรมของโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 เน้ือหาสุขภาพในประเด็นกจิกรรมของโรงพยาบาลทีท่างโรงพยาบาลศิครินทรนําเสนอเปน

กิจกรรมที่สามารถทําใหผูติดตาม หรือผูรบับริการไดใกลชิดกันมากข้ึน เปนกจิกรรมที่บรรยายโดย

แพทย และเชิญชวนใหผูที่ติดตามเฟซบุกของโรงพยาบาลมสีวนรวมกบักิจกรรมน้ัน ๆ นอกจากน้ียังมี 

Content ในวันสําคัญตาง ๆ เชน ลอยกระทง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน และยังรวมถึง

เทศกาลตาง ๆ ก็มีการนําเสนอผานสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลดวยเชนกัน  
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1.4) การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 

 

ภาพที่ 2.6: ตัวอยางเน้ือหาการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 เน้ือหาสุขภาพในประเด็นการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) ทีท่างโรงพยาบาลศิครินทร

นําเสนอ เปนการสื่อสารถึงการบรกิารทางการแพทยของทางโรงพยาบาล สิทธิพเิศษตาง ๆ สําหรับ

ผูรบับริการ และผูที่ติดตามเฟซบุกของโรงพยาบาล  
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2) รูปแบบการสื่อสาร แบงเปน 

2.1) ขอความและรูปภาพ 

 

ภาพที่ 2.7: ตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอความและรปูภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 รูปแบบการสื่อสารในประเด็นของขอความและรปูภาพ ทางโรงพยาบาลศิครินทรใชรปูภาพที่

ใสขอความสั้น ๆ ใหเขาใจงาย และไมเย่ินเยอ รปูภาพประกอบไมนากลัว ดูแลวเขาใจงาย ใชสีประจํา

ของโรงพยาบาล คือ สีเขียว เปนสีหลักของทุก ๆ ภาพ 
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  2.2) Live (ถายทอดสด) 

 

ภาพที่ 2.8: ตัวอยางรูปแบบการสื่อสาร Live (ถายทอดสด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

  

 รูปแบบการสื่อสารในประเด็นของการ Live (ถายทอดสด) ทางโรงพยาบาลศิครินทรใชการ 

Live (ถายทอดสด) ในกจิกรรมตาง ๆ หรือการพูดคุยเรื่องโรคกับแพทย ระยะเวลาประมาณ 30 นาที 

ตอการ Live (ถายทอดสด) แตละครัง้ 
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2.3) คลิป VDO  

 

ภาพที่ 2.9: ตัวอยางรูปแบบการสื่อสาร คลปิ VDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 รูปแบบการสื่อสารในประเด็นของคลิป VDO ที่ทางโรงพยาบาลศิครินทรนําเสนอ เปน Short 

Clip คลิปสั้น ๆ ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 นาทีตอ 1 คลิป ที่มีทั้ง ขอความ (Text) ดนตรีประกอบ 

เพื่อใหคลิปมีความนาสนใจ สวนมากจะเปนคลิปเกี่ยวกับโรคตาง ๆ การปองกันโรค และคําแนะนํา

จากแพทยผูเช่ียวชาญ 

 



บทท่ี 3 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ)” เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บรวบรวม

เน้ือหาและรปูแบบของการนําเสนอขอมลูสุขภาพ โดยนําเอาขอมูลที่ไดน้ัน มาวิเคราะห รวมกบั 

การสมัภาษณ (In-Depth Interview) ผูที่มสีวนเกี่ยวของกบัการสื่อสารสุขภาพผานสือ่เฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) เกบ็ขอมลูต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562  

เปนระยะเวลา 4 เดือน เพื่อนําเน้ือหาและรปูแบบ Content มาวิเคราะหและศึกษากลยุทธของ 

การสือ่สารตามวัตถุประสงค ไดแก 1) เน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครนิทร

(กรงุเทพ) 2) รูปแบบการสือ่สารเน้ือหาเกี่ยวกับขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ) และ 3) กลยุทธของการสื่อสารเกี่ยวกบัขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ) ผูวิจัยขอนําเสนอขอมลูและการดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 รูปแบบของการวิจัย 

3.2 เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 

3.3 การเกบ็รวบรวมขอมลู 

3.4 การแปรผล 

3.5 การรายงานผล และวิเคราะหขอมลู 

 

3.1 รูปแบบของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง “กลยุทธการสื่อสาร

ขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ)” ใชการสมัภาษณ (In-Depth 

Interview) เพื่อทราบถึงกลยุทธของการสื่อสารขอมูลสุขภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรือ่งของเน้ือหา

การสือ่สารสุขภาพ และรูปแบบการสือ่สารสุขภาพ ของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพฯ) เพื่อการ

พัฒนาเน้ือหาขอมลูสุขภาพใหตรงกลุมเปาหมาย และศึกษารูปแบบการสื่อสารสุขภาพที่นําเสนอได

อยางมีประสิทธิภาพในสื่อออนไลน โดยผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลทีเ่กี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของ

การสือ่สารสุขภาพในเฟซบุกโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ต้ังแต 1 พฤศจิกายน 2561–28 

กุมภาพันธ 2562 เปนระยะเวลา 4 เดือน เพือ่ใหเห็นความแตกตางของเน้ือหา และเพือ่ใหเห็นความ

หลากหลายของเน้ือหา รวมถึงรูปแบบการสื่อสารทีห่ลากหลาย เพื่อที่ผูวิจัยจะไดทําการวิเคราะหได

ตรงตามวัตถุประสงค 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ข้ันตอนที่ 1 ตารางบันทึกความถ่ีของการโพสตเน้ือหา และรปูแบบการนําเสนอขอมูลสุขภาพ

ของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพฯ) โดยแยกเปนประเภทของเน้ือหา และประเภทของรปูแบบการ

นําเสนอได ดังน้ี 

เน้ือหาสุขภาพ  

1) เกร็ดความรูทัว่ไป 

2) การใหความรูดานสุขภาพ 

3) กิจกรรม วันสําคัญ และเทศกาล 

4) การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 

รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพ 

1) ขอความ และรูปภาพ 

2) Live สด 

3) คลิป VDO 

ข้ันตอนที่ 2 การสัมภาษณ (In-depth Interview) ผูเกี่ยวของกับการสื่อสารสุขภาพของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) จํานวน 4 ทาน คือ คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสายงานพฒันา

ธุรกิจ, คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการสวนบรหิาร Platform, คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ เลขานุการ

สํานักบริหาร และคุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส โรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ) ซึ่งเปนผูกําหนดการนําเสนอและวางกลยุทธของการสื่อสารสุขภาพในเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ผูวิจัยไดใชแนวคําถามปลายเปด (Open Ended Question) ที่ผูถูก

สัมภาษณสามารถตอบไดอยางอสิระ จะเปนประโยชนอยางย่ิงเกี่ยวกบัสิง่ทีผู่วิจัยตองการศึกษา ผูวิจัย

ใชเครื่องมอืในการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ ไดแก เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึกสําหรับจด

รายละเอียดตาง ๆ ของผูถูกสมัภาษณ มีแนวคําถามสัมภาษณ ดังน้ี 

1) กลยุทธเน้ือหาขอมลูสุขภาพ และรูปแบบการสือ่สารสุขภาพเปนอยางไร? 

2) โรงพยาบาลมีแนวทางอยางไรในการนําเสนอเน้ือหาขอมลูสุขภาพ? 

3) เน้ือหาขอมลูสุขภาพแบบไหนที่ผูบริโภคใหความสนใจมากที่สุด? 

4) วัตถุประสงคในการสือ่สารขอมลูสุขภาพ คืออะไร? 

5) กลุมเปาหมายที่ทางโรงพยาบาลตองการสื่อสารคือใคร? 

6) บริบทของการ Design เน้ือหาขอมูลสุขภาพ เปนอยางไร? 

7) มีการกําหนดงบประมาณของการทําสื่ออยางไร? 

8) เพราะอะไรจงึใช Social/Facebook เปนชองทางของการสื่อสารขอมูลสุขภาพ? 

9) ไดเน้ือหาขอมลูจากแหลงใด และมีวิธีการคัดเลือกเน้ือหาอยางไร? 
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10) ในการสื่อสารขอมูลสุขภาพใน Facebook มีการ Design Message อยางไร? 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการเกบ็ขอมลูที่เกี่ยวกับขอมูลสุขภาพที่ทางโรงพยาบาลศิครินทรสื่อสารผาน 

เฟซบุก เน้ือหาของการสือ่สารที่ทางผูวิจัยเกบ็ขอมลู แยกเปน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) เน้ือหาขอมูล

สุขภาพ 2) รูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพ ซึ่งไดทําการศึกษาและเกบ็ขอมลูต้ังแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 โดยผูวิจัยไดทําการบันทกึความถ่ีของการโพสต เน้ือหาที่

โพสต รปูแบบการสื่อสาร ลงตารางบันทึกขอมูล ทีส่รางข้ึนเพื่อใหเห็นถึงเน้ือหาและรปูแบบของการ

สื่อสารขอมลูสุขภาพ รวมทั้งการสมัภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกบัการสื่อสารสุขภาพของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ) ในการนํามาศึกษาการสื่อสารขอมูลสุขภาพผานสื่อเฟซบุก 

 

3.4 การแปรผล 

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ทางผูวิจัยไดทํารปูแบบตารางเพือ่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

และเริ่มทําการบันทึกขอมลูต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 เพื่อใหเห็นถึง

จํานวนการโพสตเน้ือหาขอมลูสุขภาพ และรูปแบบการสื่อสารในแตละวัน โดยใชกรอบการศึกษาจาก

บทที่ 2 คือ เน้ือหาการสือ่สาร และรปูแบบการสื่อสาร ทีส่อดคลองกบัแนวคิดกลยุทธการสื่อสาร

ออนไลน โดยนําขอมูลที่เกบ็ไดมาน้ัน มาแปรผลเปนรอยละเพื่อศึกษาประเด็นกลยุทธการสื่อสาร

เน้ือหาขอมูลและรปูแบบการสื่อสารสุขภาพของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

และผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ (In-Depth Interview) ซึ่งไดกําหนดคําถามแบบปลายเปด 

(Open Ended Question) และต้ังคําถามไวลวงหนา การถาม-ตอบของผูใหสัมภาษณไดเปดโอกาส

ใหแสดงความคิดเห็นอยางอสิระ ทางผูวิจัยไดสรางคําถามจากขอบเขตงานวิจัยที่ตองการศึกษาให

ครอบคลมุและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ทําใหเขาใจผูใหสัมภาษณ และนําไปใชในการ

แปรผลไดตามทีผู่วิจัยตองการศึกษา 

 

3.5 การรายงานผล และวิเคราะหขอมูล 

 งานวิจัยน้ีเปนการรายงานผลในรูปแบบตารางขอมลู และการพรรณนาเชิงวิเคราะห 

(Descriptive Analysis) ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูศึกษาวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของในบทที ่2 มาเปนแนวทางอางองิเพื่อประกอบการวิเคราะห โดยใชแนวคิดกลยุทธการสื่อสาร 

ประกอบดวย 
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1) กลยุทธการสื่อสารที่ดี 

2) เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพ 

3) รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ 

ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมลูจากผลการสัมภาษณผูทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการสื่อสารสุขภาพใน

สื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร โดยนําขอมลูมาเปรียบเทียบและสรางขอสรปุ จากขอมลูแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพือ่ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

กลยุทธการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) เปนงาน 

วิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกบัเน้ือหาการสื่อสาร และรปูแบบการสื่อสารสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล

ศิครินทร (กรุงเทพ) โดยเน้ือหาเกี่ยวกบัสุขภาพ ประกอบดวย 1) เกร็ดความรูทั่วไป 2) การใหความรู

ดานสุขภาพ 3) กิจกรรม วันสําคัญ และเทศกาล 4) การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) และรูปแบบการ

สื่อสาร ประกอบดวย 1) ขอความและรูปภาพ 2) Live สด (ถายทอดสด) 3) คลิป VDO ผูวิจัยไดเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับการนําเสนอเน้ือหาและรปูแบบการสื่อสารของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) แยกใส

ตาราง บันทึกเปนรายเดือนวาในแตละเดือน แตละวันเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทรมกีารโพสต

เน้ือหาและรปูแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพอยางไร โดยนําเอาขอมูลที่ไดน้ันมาวิเคราะห รวมกับ  

การสมัภาษณ (In-Depth Interview) ผูที่มสีวนเกี่ยวของกบัการสื่อสารสุขภาพผานสือ่เฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพฯ) จํานวน 4 ทาน สามารถแบงการนําเสนอผลการวิจัยที่ไดออกเปน  

3 สวน ดังน้ี 

4.1 สวนที่ 1: ผลการศึกษากลยุทธของการสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ 

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

4.2 สวนที่ 2: ผลการศึกษาวิธีการนําเสนอเน้ือหาขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล

ศิครินทร (กรุงเทพ)  

4.3 สวนที่ 3: ผลการศึกษารูปแบบการสือ่สารเน้ือหาเกี่ยวกบัขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ 

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

 ผูวิจัยไดทําการบันทกึขอมลูต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 สามารถ

แยกตารางออกเปน 4 เดือน คือ พฤศจิกายน, ธันวาคม, มกราคม และกมุภาพันธ ที่มีการโพสต

เน้ือหา และรูปแบบการสื่อสาร โดยผูวิจัยขออธิบายผลของการศึกษาแตละสวน ดังน้ี  

 

4.1 สวนท่ี 1: ผลการศึกษากลยุทธของการสื่อสารเก่ียวกับขอมูลสขุภาพในสื่อเฟซบุกของ 

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

4.1.1 ผลการศึกษากลยุทธการสื่อสารเน้ือหาขอมลูสุขภาพผานสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ) จากการศึกษาขอมูลผานสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) พบวา  

เฟซบุกแฟนเพจน้ี ใหเพื่อการนําเสนอเน้ือหาขอมลูสุขภาพ ขอมูลทางการแพทย รวมถึงขาวสารตาง ๆ 

จุดประสงค เพื่อใหความรูเกี่ยวกบัขอมลูดานสุขภาพ โดยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให

ความรูดานสุขภาพ เปนการสื่อสารระหวางผูรับสาร หรือกลุมเปาหมายทีท่างโรงพยาบาลศิครนิทร 
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(กรงุเทพ) ตองการสือ่สาร อีกทัง้ยังนําเสนอขอมลูเพื่อเปนความรูเกี่ยวกบัสุขภาพทั่วไป ขอมลูทาง

การแพทย กจิกรรมตาง ๆ ขององคกร รวมไปถึงขาวสารดานสุขภาพตาง ๆ ที่มีประโยชนในดาน

สงเสริมการมสีุขภาพที่ดี เปนแหลงความรู ที่สามารถศึกษาเพื่อปองกันตัวเองจากโรคภัยไขเจ็บ  

และยังสามารถแบงปนเน้ือหาขอมลูดานสุขภาพน้ีไปยังผูอื่น ๆ ได 

ผลของการศึกษากลยุทธการสือ่สารเน้ือหาขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ) ทางผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลยุทธ ดังน้ี 

1) กลยุทธในการใหความรูดานสุขภาพ คือ การใหขอมลูดานสขุภาพที่ถูกตอง มีการ

รับรองโดยแพทยผูเช่ียวชาญ การนําเสนอขอมลูดวยความจริงใจในทุก ๆ ประเด็นดานสุขภาพ และมี

การตอบคําถาม หรือปญหาสุขภาพโดยแพทยผูเช่ียวชาญจากศูนยการแพทยตาง ๆ เนนกลยุทธของ

การใหขอมูลดวยความถูกตอง ขอมลูที่เปนจริง มีความนาเช่ือถือ สามารถตรวจสอบได นําเสนอ

ออกไปใหตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภคและกลุมเปาหมายของโรงพยาบาล มีการปรับ

เน้ือหาใหทันสมัย ใชภาษาที่ไมเปนทางการ เพือ่ใหเขาใจงาย และนําไปใชประโยชนในการปองกัน 

ดูแลสุขภาพใหดีย่ิงข้ึนได  

2) กลยุทธดานการตอบคําถาม ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพตาง ๆ เพราะเฟซบุกไม

เพียงแตเปนชองทางที่นําเสนอสื่อแตเพียงอยางเดียว เฟซบุกยังเปนเครือ่งมอืที่คอยเช่ือมระหวาง

ผูบริโภคหรอืกลุมเปาหมายของโรงพยาบาลใหมีปฏิสัมพันธกัน ดวยการถามตอบในเรื่องเกี่ยวกบั

สุขภาพ ปญหาสุขภาพดานตาง ๆ เปนชองทางทีท่ําใหผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายสามารถมสีวนรวม 

เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสขุภาพของตนเองและคนรอบตัว การให

คําปรึกษาดานสุขภาพน้ี เปนอีกหน่ึงกระบวนการทีจ่ะชวยเหลือใหผูบรโิภคขอมูลดานสุขภาพมี

สุขภาพที่ดีที่สุดจากการพึ่งพาตนเอง และการอาศัยการปรกึษา จากผูใหคําปรึกษาทีม่ีพื้นฐานเรื่อง

ของสุขภาพ เพื่อชวยใหตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีเริม่จากตัวเรา ซึ่งทางโรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ) เลือกใชกลยุทธน้ีในการทําการสื่อสารขอมลูสุขภาพในออนไลน และไดรบัการตอบรับที่ดี

จากผูบรโิภคและกลุมเปาหมายของโรงพยาบาลเปนจํานวนมาก เพราะใคร ๆ ก็อยากปรึกษาปญหา

เกี่ยวกับสุขภาพ และตองการแนวทางของการมีสุขภาพที่ดีทัง้น้ัน และยังเปนการปรึกษาฟรี ไมมี

คาใชจาย ซึ่งบางครัง้ยังเปนการตอบคําถาม ปญหาสุขภาพตาง ๆ โดยแพทยจริง ๆ ก็ย่ิงทําใหเกิด

ความนาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน ทั้งยังสรางความประทบัใจใหแกผูบริโภคและกลุมเปาหมายของ

โรงพยาบาลอีกดวย 

จากการสัมภาษณในประเด็นคําถามทีเ่กี่ยวของกบักลยุทธการสื่อสารขอมูลสุขภาพ

ในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ซึ่งไดรบัคําอธิบายจากผูที่มสีวนเกี่ยวของกับการทํา

สื่อ ดังน้ี 
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“กลยุทธของการสื่อสารที่ทางผูทําสื่อสารไดนําเสนอในเฟซบุกน้ัน เราเนนกลยุทธที่

ตอบสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายเปนหลกั ทั้งในเรื่องของความทันสมัยของขอมูล ทีม่ีการ

อัพเดทอยูเสมอ รปูแบบของการนําเสนอก็ตองทันสมัย และเขาใจงาย เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง

รวดเร็ว อีกทัง้ในการตอบคําถามเรื่องของสุขภาพ ก็จะตองมคีวามรูเรื่องของสุขภาพในเบือ้งตน จึงจะ

สามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกผูที่สอบถามได หรอืในบางกรณีที่ไมสามารถตอบคําถามไดจริง ๆ 

จะทําการสอบถามไปยังแพทยผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ เพือ่ขอความชวยเหลือในการใหคําตอบแก 

ผูที่ถามมา เรามองวา จุดน้ีสําคัญ เพราะลูกคาตองการไดคําตอบเรื่องของโรค หรือปญหาดานสุขภาพ

ที่เผชิญอยู เขาเหลาน้ีบางครัง้ไมไดอยากเขามาเจอกับหมอ แตแคตองการแนวทางในการพึ่งพาตนเอง 

และเอาไปปรับใชได สงผลตอเน่ืองใหเขามสีุขภาพที่ดี ตรงน้ีเราถือวา เมื่อลูกคาไดรับคําตอบที่ถูกตอง 

เขาจะมกีําลงัใจในการสรางสุขภาพที่ดีตอไปได” (คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสายงานพฒันา

ธุรกิจ, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“กลยุทธที่เรานําเสนอ นอกจากที่คุณปรเมษฐอธิบายแลว เรายังเนนในเรื่องของ

ขอมูลทางการแพทย บทความทางการแพทย ที่ใหความรูเชิงวิชาการในแตละโรค เอามาเรียบเรียงให

ใชภาษาไดงายมากข้ึน และทํา Art Work ที่เขาใจงาย ใชคํากระชับ ทัง้ภาพและรูปแบบที่นําเสนอมี

ความชัดเจนเพื่อใหคนสนใจ และใชการ Link กันของเน้ือหากับรปูแบบในการนําเสนอดึงผูรับสารเขา

ไปสูความรูเชิงวิชาการทางการแพทยน้ัน ๆ” (คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการสวนบริหาร Platform, 

การสือ่สารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“ปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจเรือ่งของสุขภาพมากย่ิงข้ึน โรงพยาบาลของเราจึงมี

การกําหนดกลยุทธการสื่อสารในการนําเสนอขอมลูดานสุขภาพเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข และรปูแบบ

ของกระทรวงสาธารณะสุขดวย ซึ่งจะใชหลักการคือ 80/20 เนนไปในเรื่องของคลินิกและศูนย

การแพทยตาง ๆ ของโรงพยาบาล เรียกวาเปนจุดแข็งของเรา เพราะเรามีแพทยผูเช่ียวชาญครบทุก

สาขาวิชา ที่สามารถใหความรูต้ังแตเรื่องสุขภาพทั่วไป จนถึงเรื่องสุขภาพเฉพาะโรค โดยยกใหเรื่อง

สุขภาพเปนรอยละ 80 ของทั้งหมด ซึ่งอกีรอยละ 20 จะเปนเพียงเรื่อง โปรโมชัน แพ็กเกจตาง ๆ 

เทาน้ัน และอยางที่พี่ไดบอกไป โรงพยาบาลของเรา นอกจากจะมกีลยุทธในการนําเสนอขอมลูสุขภาพ

แลว เรายังเนนการสราง Brand Awareness สําหรับการใหขอมูลเรื่องโรคตาง ๆ เพื่อเขาถึงกลุม

ผูบริโภคไดมากที่สุด ก็คือจะเห็นไดจากรูปแบบของการนําเสนอ น่ันก็คืออีกหน่ึงกลยุทธของเรา เออ.. 

อยางการใชสปีระจําของโรงพยาบาล ก็คือ สีเขียว สังเกตไดจากทุก ๆ Ads จะเนนสเีขียวเปนหลกั 

การใส Logo ของโรงพยาบาล และ Logo ของรางวัลมาตรฐานที่โรงพยาบาลไดรับ กส็รางความ

นาเช่ือถือใหกับ Brand ไดอยางมาก” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส, 

การสือ่สารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 
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ผูวิจัยไดถามตอวา “ในการสือ่สารขอมลูสุขภาพในเฟซบุก มกีาร Design Message 

อยางไร? จากการสัมภาษณ ดังน้ี 

“สําหรับเฟซบุกดวยลกัษณะที่เปนสือ่ออนไลนภาษาที่ใชตองอานงาย เขาใจงาย สั้น 

กระชับ เน้ือหาไมยาวมากเกินไป เพราะจะทําใหผูรับสารไมสามารถเขาถึงแกนสารของเน้ือหาได และ

สิ่งทีส่ําคัญที่ตองคํานึงถึง คือ การนําเสนอเน้ือหาขอมลูที่ถูกตอง และใชภาษาสะกดคําตรงตามหลัก

ภาษาไทยคะ” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 

เมษายน 2562) 

“Header อานชัด นาสนใจ ใชคําดึงดูด Detail ไมมากเกินไป สรปุประเด็นใหอาน

แลวเขาใจไดในทันที Description ใสรายละเอียดใหพรอม บางโพสตตองสามารถลิงคไปหนาเว็บไซต

ขององคกรได และ Contract ของโรงพยาบาลตองระบุใชชัดเจน เพื่อการติดตอที่สะดวกมากย่ิงข้ึน”

(คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการสวนบริหาร Platform, การสือ่สารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“พี่จะเนนที่ขอความทีเ่มื่อเอามาเรียบเรียงใหมแลว ตองกระชับ และเขาใจงาย 

ภาษาแพทยตองเปลี่ยนเปนภาษาที่ผูอาน อานแลวเขาใจได ไมซับซอน เพราะกลุมเปาหมายของเรา 

ไมนาจะเขาใจในศัพทแพทยบางคํา ซึ่งทางทีมของการสื่อสารจะตองดีไซนขอความและรูปภาพกอน

นําเสนอในสื่อออนไลนทุกชองทาง กเ็พื่อความถูกตองของขอมูล และเพื่อความสอดคลองกันของ

เน้ือหาและรปูแบบทีจ่ะตองเปนไปในทิศทางเดียวกันคะ” (คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ เลขานุการ

สํานักบริหาร, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

และจากการสัมภาษณในสวนของการ Design Message ในเฟซบุก ผูวิจัยไดถาม

เพิ่มเติมเกีย่วกับ “บริบทของการ Design เน้ือหาขอมูลสุขภาพ เปนอยางไร?” ทางผูสมัภาษณได

อธิบายดังน้ี 

“บรบิทของการสื่อสารเน้ือหาสุขภาพน้ัน ผูสือ่สารตองเขาใจในเน้ือหาของขอมูล

สุขภาพ ตองเรียนรูกอนที่จะสื่อสารออกไป เพราะเรื่องของสขุภาพ เปนเรื่องใกลตัว เปนแนวทางของ

ทุกคนที่ตองการมสีุขภาพที่ดี ตองมีวัตถุระสงคของการสื่อสารที่ชัดเจน ขอมลูทีเ่รารู เราก็ตองสามารถ

ที่จะอางอิงไดวา ขอมูลน้ีไดมายังไง นาเช่ือถือมากแคไหน ไมใชเรื่องที่จะหยิบยกมาอางไดโดยไมมีการ

รับรองขอมูล เพราะอาจหมายถึงชีวิตของผูบริโภคก็ได หากไดความรู หรือขอมลูทีผ่ิดนะ อันตราย

มาก ๆ” (คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสายงานพฒันาธุรกิจ, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 

2562) 

“สวนของพีบ่รบิทของการดีไซนเน้ือหา อยางที่พีป่รเมษฐบอกไว เราจะตองรูขอมลู

เรื่องสุขภาพ ตองทําความเขาใจกอนวา ขอมูลดานสุขภาพในแตละเรื่องเปนอยางไร ที่มาที่ไปของโรค

แตละโรค หรือยาแตละชนิดเปนอยางไร แลวเริ่มทีก่ารกําหนดหัวเรื่อง กรอบโครงเรื่องคราว ๆ กอน 

หลงัจากน้ัน ทําการวิเคราะหความตองการของผูบริโภคเพือ่ใหสอดคลองกันกับเน้ือหาที่จะสื่อสาร
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ออกไป ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความตระหนักรู และเกิดการแชรขอมูล ซึ่งตรงน้ีพี่ใหเปนจุดประสงคหลกัใน

เรื่องของการสือ่สารขอมลูสุขภาพ เพราะเราตองการใหเกิดการบอกตอ นอกจากจะเปนการเผยแพร

เรื่องราวดานสุขภาพแลว การแชรตอยังมผีลตอองคกรดวยนะ เพราะจะทําใหเราไดเปนทีรู่จักในวง

กวางในเรื่องของการสื่อสารขอมลูสุขภาพและขอมลูดานการแพทย” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง 

เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

 

4.1.2 ผลการวิจัยกลยุทธรปูแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ) พบวา รูปแบบของการสื่อสารมสีวนสําคัญที่ทําใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ 

เขาใจในจุดประสงคของการสื่อสารทีท่างโรงพยาบาลตองการสื่อสารออกไป โดยทางโรงพยาบาล 

จะมีการเลือกกลุมเปาหมายก็เพื่อเปนการคัดสรรคเน้ือหาที่เหมาะสม ซึ่งจะตองเลือกรูปแบบของ 

การสือ่สารใหเหมาะกับเน้ือหาของการสื่อสาร พรอมกับภาพประกอบ ทีส่ามารถเปนสวนชวยเลา 

เรื่องขยายความใหเขาใจงาย เขาถึงไดมากย่ิงข้ึน และรูปแบบกับเน้ือหาจะตองอธิบายเรื่องราวดาน

สุขภาพไดอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน เพื่อที่รปูแบบของการสื่อสารน้ัน จะไดมีความนาสนใจ

มากข้ึน ซึ่งทางผูวิจัยก็ไดแบงกลยุทธของรูปแบบการสือ่สารเน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุก ไวดังน้ี 

1) กลยุทธรปูแบบการสื่อสาร เปนกลยุทธของการใชสื่อรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชใน 

การสือ่สาร ทั้งการใชภาพ การใชคํา เปนการทําใหเฟซบุกเกดิความนาสนใจ มีการเลอืกใชพาดหัว

หรือการเปดหัวเรื่องดวยประเด็นของสุขภาพ อาจจะเปนชวงที่มีกระแสในขณะน้ันก็ได สามารถใชเพื่อ

ดึงดูดใหผูบริโภคติดตามหัวขอประเด็นสุขภาพน้ัน ๆ ได เชน แคนวดทําใหเสียชีวิตไดจริงหรือ? มีโรค

ประจําตัว ไมแข็งแรง จะนวดตองระวัง อาจสงผลขางเคียงเสี่ยงถึงชีวิตได (Sikarin Hospital, 2561) 
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ภาพที่ 4.1: ภาพตัวอยางกลยุทธรูปแบบการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

  

จากภาพที่ 4.1 จะเห็นวา เปนการเลนกบักระแสขาวในชวงเวลาน้ัน ที่มีการโยง

เน้ือหาของขาวที่เปนกระแสใน Social ที่มีผูเสียชีวิตจากการนวด เพราะไมรูวา รางกายไมแข็งแรง 

และมีโรคประจําตัว โดยทางเฟซบุกของโรงพยาบาลไดเช่ือมโยงไปถึง การดูแลรางกาย ดวยกันตรวจ

สุขภาพเปนประจําทุกป ก็เพือ่คัดกรองโรคตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได และไมเพียงแตเปนการดูแล

สุขภาพรางกายเทาน้ัน แตยังผสมผสานเน้ือหาใหเขาถึงสถานการณที่เกิดข้ึนในปจจุบัน แมจะมีกระแส

ดูแลสุขภาพออกมาอยางตอเน่ือง แตทวาคนบางกลุมก็ไมไดใสในเรือ่งของสุขภาพเทาที่ควร ดังน้ันการ

หยิบเอาขาวมาเช่ือมโยงกับเรือ่งราวสุขภาพ ก็สามารถชวยใหผูบริโภคเองตระหนักถึงการมีชีวิตที่มี

สุขภาพที่ได 

 



53 

 

2) กลยุทธการใชเครื่องมือประเภทสื่อ คือ การใชสื่อเปนเครือ่งมือในการสือ่สาร 

เพื่อใหสารน้ันไปถึงกลุมเปาหมายดวยสื่อทีม่ีความหลากหลาย ซึ่งจากการศึกษาในเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) จะเห็นไดวามีการใชสื่อหลกั ๆ ก็คือ ขอความและรูปภาพ การ

ถายทอดสด และคลปิวิดีโอ และพบวารปูแบบที่นําเสนอมาจากประเด็นที่คนใหความสนใจ รวมถึง

เลือกใชรูปแบบสื่อตามความเหมาะสมกบัเน้ือหาขอมลูของสาร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จากการ

เก็บขอมูลผูวิจัยไดสงัเกตเห็นวา ในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ทางโรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ) ไดมีการจัดกจิกรรมและจําหนายเสื้อในโครงการ “ศิครินทรใหหัวใจเด็ก” ซึง่เปนกจิกรรมที่

จัดข้ึนเพื่อชวยเหลือเด็กทีม่ีหัวใจพิการแตกําเนิด โรงพยาบาลศิครินทรขอเชิญชวนทุกทาน รวมเปน

หน่ึงในพลังทีจ่ะมอบชีวิตใหมใหกับนอง ๆ ที่ปวยเปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด พรอมเขาชม mini 

Concert จาก BNK48 #เพราะการใหไมมีคําวาสิ้นสุด (Sikarin Hospital, 2561)  

  

ภาพที่ 4.2: ภาพตัวอยางกลยุทธการใชสื่อ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 
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  จากภาพที่ 4.2 เห็นไดวาทางโรงพยาบาลใชรปูแบบการสื่อสารประเภทรูปภาพและ

ขอความ เพื่อสื่อในการดึงดูดกลุมเปาหมายทีเ่ปนผูที่ช่ืนชอบ BNK48 รวมถึงกลุมเปาหมายทีเ่ปนแม

และเด็ก โดยใช คุณโบว และนองมะลิ เปนสือ่ในการเชิญชวนผูปกครองที่มลีูกหรือหลานมีหัวใจพกิาร

แตกําเนิดไดเขารวมกจิกรรมของโรงพยาบาลในครัง้น้ี ซึ่งการใชนอง ๆ BNK48 อาจจะไมไดตรง

ประเด็นในเรื่องของขอมูลดานสุขภาพ แตก็เพื่อชักชวนใหคนรุนใหมไดมสีวนรวมกบักจิกรรมการให

เพื่อสงัคม และเพื่อมอบโอกาสใหกบันอง ๆ ทีป่วย ทั้งยังชวยใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร เปนการ

ทําประโยชนเพื่อสังคม โดยการใชเน้ือหาสื่อที่ไมจําเปนเฉพาะเน้ือหาสุขภาพเทาน้ัน ผูวิจัยจงึสรุป 

ไดวา ในการสื่อสารออนไลนขอมลูสุขภาพไมจําเปนจะตองมแีตเน้ือหาดานสุขภาพเทาน้ัน หากแตยัง

สามารถปรบัเปลี่ยนใหการสื่อสารไปยังประเด็นอื่น ๆ ที่มีประโยชนไดเชนกัน นับวาเปนอีกรูปแบบ 

ที่ไมไดมีผลกระทบตอการนําเสนอเน้ือหาขอมลูดานสุขภาพ และยังทําใหผูวิจัยรูวา เฟซบุกของ

โรงพยาบาลเองสามารถที่จะเปนกระบอกเสียงในการสงตอเรื่องราวดี ๆ ในสังคมไดอีกดวย 

  

จากการสัมภาษณในคําถามที่วา “เพราะอะไรจึงเลือกใช Social/Facebook เปน

ชองทางการสือ่สารขอมลูสุขภาพ?” ไดรบัการอธิบาย ดังน้ี 

“โรงพยาบาลเล็งเห็นวา สื่อเฟซบุกสามารถเขาถึงไดทุกเพศ ทุกวัย ไมไดจํากัดวา 

จะตองเปนใคร ซึง่เปดกวางตอการรบัรู และในยุคที่เรียกวาดิจิทัล 4.0 แบบน้ี แนนอนวา ไมมีใครไม

เลน Facebook ทั้งยังเปนชองทางที่สามารถทําใหทุกคนไดมารูจกักัน การใชเฟซบุกจงึตอบโจทยใน

การเผยแพรขอมูลดานสุขภาพมากทีสุ่ด” (คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสายงานพฒันาธุรกจิ,  

การสือ่สารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“คงปฏิเสธไมไดหรอกนะวา Facebook เปน Platform ที่มีคนใชงานมากที่สุด

ชองทางหน่ึง ที่สําคัญเลยตนทุนตํ่าสําหรบัการเผยแพรขอมลู หรือทําการประชาสัมพันธใด ๆ ก็ตาม

ของโรงพยาบาล ก็ทําไดงายมาก ๆ ทัง้รปูแบบ และ Content ที่สามารถทําไดอยางหลากหลาย 

สามารถทํา Analytic ไดชัดเจน” (คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการสวนบริหาร Platform, การสือ่สาร

สวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“Online Media เปนสื่อที่ทุกคนสามารถเขาถึงได และแพรกระจายเปนวงกวาง

แบบ Real Time และยังสามารถติดตอสื่อสารกับลูกคาหรือกลุมเปาหมายไดงาย สามารถตอบโต 

ปรึกษาหารือ และเปนสื่อกลางระหวางโรงพยาบาลกบัผูบรโิภคคะ และสื่อทุกสื่อ Ads ทุก Ads รวม

ไปถึงทุก ๆ Content เรากเ็ปนผูที่กําหนด และออกแบบเองทั้งหมด ไมไดมีการไปหยิบของคนอื่นมา

ใช เรามีทีมกราฟกที่แข็งแกรง ทีมถายภาพ และทมีออนไลนที่พรอมจะพัฒนาการสือ่สารใหตอบโจทย

กับผูบรโิภคไดมากข้ึน เปาหมายตอไปของเราก็คือ การมี Content ที่เปนภาษาอังกฤษมากข้ึน เพื่อให

เปนเหมือนกับ วิสัยทัศนของโรงพยาบาล ที่เปน The International Premium Hospital น่ันเอง
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คะ” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 

2562) 

จากการศึกษา ผูวิจัยสรุปไดวา เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครนิทร (กรุงเทพ) มกีารใช

เน้ือหาขอมูลดานสุขภาพ และรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารอยาง

มาก ซึ่งทกุคนสามารถเขามาติดตามเฟซบุกได ไมจําเปนจะตองเปนเฉพาะผูปวยเทาน้ันทีส่ามารถอาน

และติดตามเน้ือหาขอมลูดานสุขภาพ แตทุกเพศ ทุกวัย ก็สามารถติดตามขอมลูดานสุขภาพได เพราะ 

เฟซบุกไมไดจํากัดแคคนหรือสองคน แตเฟซบุกเปดกวางเพือ่ใหทุกคนไดเรียนรู ศึกษา อีกทัง้ยังเช่ือม 

ตอใหทุกคนไดใกลกัน แมแตโรงพยาบาลเอง ที่ภายนอกอาจจะเปนสถานทีท่ี่รกัษาผูปวย ถาหากได

เขามาแลวจะรูเลยวา โรงพยาบาลเองก็ไมไดทําตัวเองใหเปนเสมอืนถานที่รกัษาพยาบาลเทาน้ัน  

แตเปนที่ทีทุ่กคนจะสามารถเขามาหาความรู แนวทางของการดูแลรกัษาสุขภาพ ใหหางไกลจากโรค 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา เฟซบุกเองก็เชนกัน ที่เปนตัวกลางของการสื่อสารใหขอมูลความรูตาง ๆ ที่

ผูคนสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของสขุภาพ ปญหาสุขภาพตาง ๆ ระหวางกัน

และกันได เพื่อวัตถุประสงคเดียวกันน่ันก็คือ การมีสุขภาพทีดี่แบบย่ังยืน  

 

4.2 สวนท่ี 2: ผลการศึกษาวิธีการนาํเสนอเนื้อหาขอมลูสขุภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ)  

จากการเกบ็รวบรวมขอมลูเน้ือหาขอมลุสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ) พบวา มีเน้ือหาการสื่อสาร ที่ปรากฏ ตามตารางดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1: เน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ต้ังแต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

1 พ.ย. 61 

 

    

2 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

5 พ.ย. 61 

 

    

6 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

6 พ.ย. 61 

 

    

8 พ.ย. 61 

 

    

8 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

10 พ.ย. 61 

 

    

11 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 



60 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

14 พ.ย. 61 

 

    

15 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 



61 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

16 พ.ย. 61 

 

    

16 พ.ย. 61 

 

    

 (ตารางมีตอ) 

 

 

 



62 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

17 พ.ย. 61 

 

    

18 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



63 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

  

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

19 พ.ย. 61 

 

    

20 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



64 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

21 พ.ย. 61 

 

    

22 พ.ย. 61 

 

    

 (ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



65 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

22 พ.ย. 61 

 

    

23 พ.ย. 61 

 

    

26 พ.ย. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 



66 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

27 พ.ย. 61 

 

    

27 พ.ย. 61 

 

    

28 พ.ย. 61 

 

    

 (ตารางมีตอ) 



67 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

29 พ.ย. 61 

 

    

30 พ.ย. 61 

 

    

1 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 



68 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

3 ธ.ค. 61 

 

    

3 ธ.ค. 61 

 

    

4 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 



69 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

5 ธ.ค. 61 

 

    

5 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



70 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

7 ธ.ค. 61 

 

    

9 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



71 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

10 ธ.ค. 61 

 

    

10 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



72 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

12 ธ.ค. 61 

 

    

12 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



73 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

13 ธ.ค. 61 

 

    

13 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



74 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

14 ธ.ค. 61 

 

    

14 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 



75 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

15 ธ.ค. 61 

 

    

16 ธ.ค. 61 

 

    

17 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 



76 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

17 ธ.ค. 61 

 

    

19 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



77 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

  

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

20 ธ.ค. 61 

 

    

21 ธ.ค. 61 

 

    

21 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 



78 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

24 ธ.ค. 61 

 

    

24 ธ.ค. 61     

(ตารางมีตอ) 



79 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

25 ธ.ค. 61 

 

    

25 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



80 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

26 ธ.ค. 61 

 

    

28 ธ.ค. 61 

 

    

 (ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



81 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคญั 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

29 ธ.ค. 61 

 

    

30 ธ.ค. 61 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



82 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

2 ม.ค. 62 

 

    

4 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



83 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

4 ม.ค. 62 

 

    

4 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



84 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสขุภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

7 ม.ค. 62 

 

    

9 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 



85 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคญั 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

9 ม.ค. 62 

 

    

11 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



86 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

12 ม.ค. 62 

 

    

13 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



87 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

15 ม.ค. 62 

 

    

16 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 



88 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

21 ม.ค. 62 

 

    

22 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



89 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

23 ม.ค. 62 

 

    

25 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



90 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

28 ม.ค. 62 

 

    

29 ม.ค. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



91 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที ่1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

30 ม.ค. 62 

 

    

1 ก.พ. 62 

 

    

 (ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



92 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

4 ก.พ. 62 

 

    

4 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 

 



93 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

5 ก.พ. 62 

 

    

6 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 

 



94 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

6 ก.พ. 62 

 

    

6 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



95 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

8 ก.พ. 62 

 

    

8 ก.พ. 62 

 

    

8 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 



96 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

10 ก.พ. 62 

 

    

11 ก.พ. 62 

 

    

13 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 



97 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

14 ก.พ. 62 

 

    

15 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



98 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

15 ก.พ. 62 

 

    

16 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



99 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

18 ก.พ. 62 

 

    

18 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 



100 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

19 ก.พ. 62 

 

    

20 ก.พ. 62 

 

    

20 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 



101 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

21 ก.พ. 62 

 

    

22 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 



102 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

22 ก.พ. 62 

 

    

23 ก.พ. 62 

 

    

23 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 



103 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

24 ก.พ. 62 

 

    

24 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 



104 

 

ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

25 ก.พ. 62 

 

    

27 ก.พ. 62 

 

    

27 ก.พ. 62 

 

    

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ): เน้ือหาการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป ภาพเน้ือหา 

ขอมูลสุขภาพ 

เกร็ดความรู 

ทั่วไป 

ใหความรู

ดานสุขภาพ 

กิจกรรม  

วันสําคัญ 

และเทศกาล 

การตลาด

สุขภาพ 

28 ก.พ. 62 

 

    

 

ตารางที่ 4.2: สัดสวนประเด็นเน้ือหาทีป่รากฏจากการเก็บขอมูลเน้ือหาการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อ

เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

 

ประเด็นเน้ือหาการสื่อสาร จํานวนเน้ือหาที่ปรากฏ (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

เกร็ดความรูทั่วไป 39 35.2 

ใหความรูดานสุขภาพ 27 24.3 

กิจกรรม 36 32.4 

การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 9 8.1 

รวม 111 100 

 

จากตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 พบวา เน้ือหาขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล

ศิครินทร (กรุงเทพ) ที่ปรากฏสูงที่สุด คือ เกร็ดความรูทั่วไป มีจํานวน 39 ครั้ง คิดเปนรอยละ 35.2 

รองลงมา คือ กิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล มีจํานวน 36 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.4 ถัดมา คือ  

ใหความรูดานสุขภาพ มีจํานวน 27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 24.3 และนอยที่สุด คือ การตลาด  

(แพ็กเกจ, โปรโมชัน) มีจํานวน 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.1 
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ภาพที่ 4.3: สัดสวนเน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) ทีป่รากฏ  
 

 
 

จากภาพที่ 4.3 สัดสวนของเน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ) ที่ปรากฏ สามารถจําแนกได ดังน้ี 

 ประเด็นเกร็ดความรูทั่วไป พบวา ในประเด็นเกร็ดความรูทั่วไปน้ันทางโรงพยาบาลให

ความสําคัญเปนอันดับหน่ึงของการนําเสนอ จากการเกบ็ขอมูลต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง 

เดือนกุมภาพันธ 2562 พบการนําเสนอเกร็ดความรูทั่วไปมากถึง 39 ครั้ง ซึ่งจุดประสงคของการ

นําเสนอเน้ือหาสุขภาพในประเด็นเกร็ดความรูทั่วไปน้ี กลุมเปาหมายสามารถที่จะศึกษาขอมูล เรียนรู

แนวทางการปฏิบัติตัวอยางไรใหหางไกลจากโรคน้ัน ๆ รวมถึงวิธีของการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิด

จากการเขาใจผิดในเรือ่งของบสุขภาพ เพื่อทีเ่มื่อสื่อสารออกไป จะทําใหผูรบัสารสามารถนําไปสื่อสาร

ไดอยางถูกตอง ไมผิดพลาด 

 ตัวอยางในประเด็นเกร็ดความรูทั่วไป 

เรื่อง 5 สัญญาณเสี่ยงโรคกระเพาะถามหา สญัญาณเสี่ยงของโรคกระเพาะน้ี สังเกตไดจาก 

ในเวลาที่เรามีอาการปวดทอง อันเกิดมาจากการมีแผลในกระเพาะอาหาร อาจมีลกัษณะอาการที่รู ๆ 

กันดีน่ันคือ อิ่มก็ปวด หิวก็ปวด ซึ่งอาการปวดของโรคกระเพาะน้ัน จะคลายคลงึกบัการปวดทองใน

แบบอื่น ๆ จนแทบแยกไมออกจะรูไดอยางไรวาเรากําลังเปนโรคกระเพาะ ลองมาตรวจดูจาก 5 

สัญญาณเสี่ยงเกิดโรคกระเพาะ (Sikarin Hospital, 2562) 

ในเน้ือหาประเด็นเกร็ดความรูทั่วไปที่ทางผูวิจัยไดยกตัวอยางน้ี พบวา มีประเด็นทีเ่กี่ยวของ

กับสุขภาพรวมดวย เชน อาการปวดทองแบบน้ี จะรูไดอยางไรวาเปนโรคกระเพาะ? 

1) อาการปวดทองแบบจุก ๆ แสบ ๆ เปนลักษณะของอาการปวดที่จู ๆ ก็จี๊ดข้ึนมา 

แลวจู ๆ ก็หายไปตรงบรเิวณเหนือสะดือ น่ันก็คือแถว ๆ ลิ้นป 
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2) เวลาที่หิว หรือเวลาที่อิ่มก็จะมีอาการปวดทองทางฝงขวามือ อาจไมไดทําใหเรา

รูสึกปวดมาก หากวากินยาลดกรดเขาไปก็ยังพอชวยบรรเทาอาการได 

3) มีอาการปวดแสบบรเิวณทอง บางครั้งกจ็ะเจบ็ข้ึนมาถึงตรงลิ้นป โดยไมไดเกี่ยววา

เราจะทองวาง หรอือิ่มแลว 

4) เมื่อเวลาที่เรานอนหลบัก็มีอาการปวดทองจนทําใหตองต่ืน เปนอาการที่เกิดข้ึน

แบบไมแนนอน 

5) มีอาการปวดทองมาก ๆ จนอาจเกิดอาการขางเคียง คือ อาเจียน หรือบางทีถึง

ข้ันที่ถายเปนเลือด (Sikarin Hospital, 2562) 

 และยังพบวา มีประเด็นของการปองกันโรค เชน เมื่อรูตัวแลววากําลังเปนโรคกระเพาะ  

เราควรจะเริ่มตนดวยการดูแลตนเองดังน้ี 

- รับประทานอาหารใหตรงเวลา 

- รับประทานอาหารออนที่ยอยงาย และควรเค้ียวอาหารใหละเอียด 

- หลกีเลี่ยงสิ่งระคายเคืองตอกระเพาะอาหาร เชน ยาชุด ยาแกปวดขอ ยาแกปวด

แอสไพริน ยาที่มสีเตียรอยด นํ้าอัดลม อาหารรสจัด เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล  

อาหารหรือเครื่องด่ืมทีม่ีคาเฟอีน เชน ช็อกโกแลต ชา กาแฟ เปนตน 

- งดสบูบหุรี ่

- อาหารที่รบัประทานในแตละมื้อไมควรมีปริมาณมากเกินไป 

- ถาเครียดพยายามลดความเครียด เชน ดูหนัง ฟงเพลง ทําสมาธิ การฝกผอนคลาย

กลามเน้ือ เปนตน 

- หมั่นออกกําลังกาย 

ถาปฏิบัติตามน้ีแลวอาการไมดีข้ึน ควรไปพบแพทยที่โรงพยาบาล เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่

แนนอน (Sikarin Hospital, 2562) 

เน้ือหาขอมูลสุขภาพในประเด็นของเกร็ดความรูทั่วไป นอกจากจะใหความรูในเรื่องของ

สุขภาพแลว ยังชวยเสรมิสรางความรูในการปองกันตนเองจากโรคตาง ๆ เพือ่ที่ผูรับสารสามารถจะนํา

ความรูดังกลาวน้ี ไปแชรตอ เผยแพรตอไดอยางถูกตอง และจากประเด็นเกร็ดความรูทั่วไปน้ี เปนเรื่อง

ที่ทางโรงพยาบาลไดการสนับสนุนขอมูลจากศูนยการแพทย มีการตรวจเน้ือหากอนเผยแพรในสื่อ 

เฟซบุก เพื่อใหขอมลูมีความนาเช่ือถือมากทีสุ่ดโดยรบัรองขอมูลจากแพทยผูเช่ียวชาญในแตละสาขา 

ซึ่งทําใหขอมูลที่นําเสนอน้ันสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสูงสุดเพื่อชวยใชเปนแนวทางในการ

ปองกันโรค บรรเทา และรักษาสุขภาพของตนเองใหดีย่ิงข้ึน 
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ซึ่งสอดคลองกับคําตอบสมัภาษณที่ทางผูวิจัยไดจากการสมัภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

สื่อสาร ดังน้ี 

“ในการเลือกเน้ือหาจะตองมาจากแหลงที่นาเช่ือถือ มี Reference เพื่อที่จะสามารถนํามา

เรียบเรียงใหม และใหทางคณะแพทยเปนผูตรวจสอบเน้ือหาอีกครั้งกอนทําการเผยแพรในสื่อ

ออนไลน” (คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการสวนบรหิาร Platform, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 

2562) 

  “ในการจัดเตรียมขอมูลทางทมี จะเลือกขอมูลจาก Website ที่นาเช่ือถือสูงสุด หรือบางครั้ง

ก็มีการขอขอมูลจากแพทยผูเช่ียวชาญสาขาน้ัน ๆ ในแตละศูนยการแพทยเปนผูถายทอดขอมลู แลว

นํามาเรียบเรียงใหเปนภาษาทีเ่ขาใจงายกอนเผยแพร” (คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ เลขานุการ

สํานักบริหาร, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

 ไดอธิบายวา “เรามีการเลือกขอมลูจาก Website ทางการแพทย, บทความทางการแพทย 

และนิตยสารสุขภาพ ซึ่งจะมกีารคัดเลือกเน้ือหาโดยนํามาเปรียบเทียบจากเน้ือหาของหลาย ๆ 

แหลงขอมูล นํามาสรปุใหสั้น กระชับ เขาใจงาย เรียบเรียงใหม เพื่อใหงายตอการเขาถึงเน้ือหา 

ของผูรับสาร และตองมกีารรับรองขอมูลกอนนําไปเผยแพรโดยแพทยกอนทุกครั้ง” (คุณณัฏฐณิชา 

พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

 จากการสัมภาษณน้ีผูวิจัยเห็นวา เน้ือหาขอมลูในประเด็นของเกร็ดความรูทั่วไปน้ัน ทางผู

สื่อสารไมไดมุงไปในเรือ่งของการใหความรูทั่วไปเทาน้ัน ซึ่งจะเห็นไดวามีการสอดแทรกความรูในเรื่อง

ของสุขภาพ และการปองกันโรคเขาไปดวย เพื่อใหกลุมเปาหมายทีเ่ปนผูรบัสารสามารถเขาถึงเน้ือหา 

และมีความรู ความเขาใจตอโรคน้ัน ๆ โดยทีส่ามารถนําไปปรับใชกับชีวิตจริงได เพื่อใหคุณภาพชีวิต 

ดีข้ึน ปราศจากโรคตาง ๆ และใสใจในเรื่องของสุขภาพมากย่ิงข้ึน 
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ภาพที่ 4.4: ตัวอยางเน้ือหาเกร็ดความรูทั่วไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 ประเด็นของกจิกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล พบวา ประเด็นของกิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาลน้ี

เปนประเด็นรองลงมาจาก ประเด็นเกร็ดความรูทั่วไป ทางโรงพยาบาลใหความสําคัญในเรือ่งของ

กิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล โดยสังเกตจากคอนเทนตของกจิกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล ซึ่งจากการ

เก็บขอมูลพบวามีมากถึง 36 ครั้ง ที่ปรากฏในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) โดยที ่

ในกิจกรรม จะเปนกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพทั้งสิ้น ที่มกีารเชิญชวนใหลูกคาที่เปนลูกคาของ

โรงพยาบาลเอง หรือผูทีส่นใจในละแวกกรุงเทพ และสมทุรปราการ ไดมีสวนรวมกบักจิกรรมที่ทาง

โรงพยาบาลจัดข้ึนอยางตอเน่ือง เปนการกระชับความสมัพนัธระหวางโรงพยาบาลและผูรบับริการ 

ไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเห็นวา เน้ือหาของการจัดกิจกรรม เปนเรือ่งของสุขภาพทีผู่ทีร่วมกิจกรรม

ดังกลาวในแตละครั้งของโรงพยาบาล จะไดรบัประโยชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากมาย โดยมี

การเชิญชวนผานเฟซบุก และมีการลงทะเบียนเพื่อเขารวมกจิกรรมผานเฟซบุกของโรงพยาบาล 

รวมถึงการติดโปสเตอรเพือ่ประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาวในโรงพยาบาลดวย รวมถึงวันสําคัญ  

และเทศกาลตาง ๆ ทีท่างโรงพยาบาลไดมกีารนําเสนอผานสือ่เฟซบุก โดยที่ทางผูวิจัยจะขอ

ยกตัวอยางดังน้ี 
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ตัวอยางของกิจกรรมทีจ่ัดในโรงพยาบาล 

 หัวขอของกิจกรรม “Be Strong Be Healthy แคปวดหัว หรือสญัญาณเตือนจากโรคราย” 

โดยมีการบรรยายใหความรูโดยแพทยผูเช่ียวชาญ รวมกับดารานักแสดงที่เชิญมาเปนแขกรบัเชิญ

พิเศษ ซึ่งกจิกรรมในครัง้น้ี เปนกิจกรรมที่พูดถึงเรื่องของโรคทางสมอง ใหความรูโดย พญ.วลัยพรรณ 

วัชรชินวงศ แพทยผูเช่ียวชาญโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ศูนยหลอดเลอืดสมองและ

ระบบประสาท โรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) แขกรบัเชิญพิเศษ คุณนาตาลี เดวิส เขารวมเสวนาใน

ครั้งน้ีดวย (Sikarin Hospital, 2562) 

 จากกจิกรรมดังกลาวที่ยกตัวอยางน้ี จะเห็นไดวา ทางโรงพยาบาลไดใหแพทยผูเช่ียวชาญใน

สาขาของศูนยการแพทยน้ัน ๆ เปนผูบรรยาย และการันตีถึงขอมูลที่ถูกตอง ทําใหผูที่เขารวมกิจกรรม

มีความมั่นใจในการไดรับขอมลูทีเ่ปนประโยชน เพื่อใชเปนแนวทางของการปองกันโรคไดอยางสงูสุด 

รวมถึงยังมกีารเปดโอกาสใหผูเขารวมกจิกรรมไดมีโอกาสซกัถามในสิ่งทีส่งสัยหรือรายละเอียดตาง ๆ 

ที่ตองการรูกบัแพทยโดยตรง ซึง่กจ็ะย่ิงสรางความมั่นใจใหกบัผูรับบริการและผูเขารวมกจิกรรมไดมาก

ย่ิงข้ึน 

 

ภาพที่ 4.5: ตัวอยางกิจกรรมทีจ่ัดในโรงพยาบาล 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 
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 ในวันสําคัญ ทางโรงพยาบาลใหความสําคัญคอนขางมาก จากการเก็บขอมูล พบวา  

มีคอนเทนตการสือ่สารวันสําคัญที่เผยแพรตอเน่ือง เพื่อใหเกดิการรบัรูของผูรับสารในแงของการระลึก

ถึงการตระหนักถึงวันสําคัญ เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนการเผยแพรการสือ่สารทีส่ื่อให

เห็นถึงความเปนชาวไทย ที่มีการนับถือศาสนาพทุธเปนศาสนาประจําชาติ เพื่อใหเกิดเปนประเพณี 

อันดีงาม หรือการนอมรําลึก วันคลายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย เพื่อแสดงถึงความ

จงรกัภักดี เปนตน 

 

ภาพที่ 4.6: ตัวอยางของวันสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

  

 ตัวอยางของเทศกาล 

 ในเทศกาลตาง ๆ ทางโรงพยาบาลมีการเผยแพรคอนเทนตของแตละเทศกาล โดยจากการ

เก็บขอมูล พบวา ในชวงเทศกาล ทางโรงพยาบาลจะใหเจาหนาที่ที่มสีวนเกี่ยวของกับการสื่อสาร  

เชิญชวนผูรบับริการใหมสีวนรวมในเทศกาลน้ัน ๆ เชน เทศกาลครสิตมาส ใชเจาหนาที่แตงตัวเปน

ซานตาคลอส เดินแจกของขวัญใหกบัลูกคาของโรงพยาบาลในแตละศูนยการแพทย และผูมารบั

บริการในโรงพยาบาล เพื่อใหเกิดความประทับ และเปนการสรางรอยย้ิม ความสุขตอลูกคาและ

ผูรบับริการ โดยเผยแพรรปูภาพในสื่อเฟซบุก เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกบัโรงพยาบาลไดอีกดวย  
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 จากตัวอยางจะเห็นไดวา นอกจากจะมีประเด็นในเรือ่งของเทศกาลแลว จะเห็นไดวามีอกี  

1 ประเด็นทีส่อดแทรกในเรื่องของเทศกาลดวย น่ันก็คือ กิจกรรมทีส่รางความสัมพันธกบัลกูคา 

และโรงพยาบาลจากการที่ใชเจาหนาทีเ่ขาไปพบปะพูดคุยกบัลูกคา หรือผูรบับริการในโรงพยาบาล 

สามารถนําไปสูการมสีุขภาพจิตที่ดีในตัวของลกูคาและผูมารบับรกิารเอง ทัง้ยังชวยพัฒนาระบบ

สงเสริมสุขภาพในประเด็นอื่น ๆ ไดในอนาคตตอไป 

 

ภาพที่ 4.7: ตัวอยางเทศกาลครสิตมาส 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

  

เน้ือหาขอมูลในประเด็นของกจิกรรม/วันสําคัญ/เทศกาลน้ี นอกจากจะเปนการแสดงใหเห็น

ถึงภาพลักษณที่ดีขององคกรแลว ยังสอดแทรกการพฒันาระบบสุขภาพในดานตาง ๆ รวมถึงการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางตัวผูรับบรกิาร และโรงพยาบาลไดอยางดี เพราะนอกจากจะเปนคอนเทนต 

ที่นําเสนอในเรือ่งของกิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล ตาง ๆ แลว ยังเปนเสมือนแหลงขาวทีผู่รบัสาร

สามารถจะเขามามีสวนรวม บอกเลาเรื่องราวตาง ๆ กอใหเกิดความสนใจ ไววางใจ นําไปสูการพัฒนา

ระบบสุขภาพและความสัมพันธไดเปนอยางดี 

 ซึ่งสอดคลองกับคําตอบสมัภาษณที่ทางผูวิจัยไดจากการสมัภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

สื่อสาร ดังน้ี 
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“ในประเด็นของกิจกรรม ทางโรงพยาบาลมีการจัดกจิกรรมอยูอยางตอเน่ืองอยูแลว นอกจาก

ผูที่รวมกิจกรรมจะไดความรูในเรื่องของสุขภาพ ยังไดพบปะกับแพทยประจําของแตละศูนยการแพทย

ที่เปดโอกาสใหถาม-ตอบเกี่ยวกับโรคในหัวขอของการเสวนาแตละครั้งได สวนวันสําคัญ ทีท่าง

โรงพยาบาลสื่อสารออกไป เพือ่เปนแสดงใหเห็นถึงองคกรใหความสําคัญตอวันสําคัญตาง ๆ อยางไร 

รวมถึงการสื่อใหเห็นถึงความเอาใจ ที่ไมใชเอาใจใสในสวนของการรักษาเทาน้ัน แตยังใหความสําคัญ

ตอสิ่งตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึนรอบตัวเราดวย หรือ แมแตเทศกาล กม็ีการสื่อสารออกไปเพื่อใหผูรบัสารได 

เห็นวา ทางโรงพยาบาลกม็ีการจัดกจิกรรมในเทศกาลน้ัน ๆ ทําใหคนขางนอกไมรูสกึวา ที่น่ีคือ

โรงพยาบาลที่มีแตหมอและพยาบาลเทาน้ัน ไมใชสถานที่ที่เพียงแครักษา แตยังใหความใสใจทีส่งผล

ตอสุขภาพจิตของผูปวย สรางรอยย้ิมใหแกผูปวยได องคกรเองก็จะมีภาพลกัษณที่ดีเชนกัน”  

(คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ เลขานุการสํานักบริหาร, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“ผูใชบรกิาร หรือลูกคามีการใหความสนใจกบักจิกรรมที่ทางโรงพยาบาลจัดข้ึนเปนอยางมาก 

หลาย ๆ ครั้งที่มีการสอบถามเขามาในชองทางตาง ๆ ไมวาจะเปน Line หรือ Chat ผาน In Box เพื่อ

ขอเขารวมกจิกรรม ทําใหเห็นวา การสื่อสารในประเด็นของกิจกรรมมีผลตอบรบัที่ดีมาก และประเด็น

ของวันสําคัญ หรือในชวงเทศกาล ในการสื่อสารคอนเทนตออกไป ก็จะเห็นวา มีการแชร เผยแพรตอ 

สงผลใหองคกรเปนที่อยูจักเปนวงกวาง ทัง้ยังมีการ Comment แสดงความรูสึกตาง ๆ องคกรเองก็

จะไดประโยชนจากการทีม่ีลกูคาหรอืผูรับบริการมา Comment โดยการนําไปปรับปรงุในเรื่องระบบ

สุขภาพตาง ๆ ไดตอไป” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส, การสือ่สารสวน

บุคคล, 26 เมษายน 2562) 

จากการสัมภาษณน้ีทางผูวิจัยเห็นวา ในประเด็นของกิจกรรม วันสําคัญ และเทศกาลน้ี  

ทางผูสื่อสารมีการใชคอนเทนต เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกร และตัวของผูบริโภคที่เปน

ทั้งผูรับบรกิาร ผูปวย หรือแมแตผูทีส่นใจทั่วไปเอง ก็สามารถที่จะเขาถึงการสื่อสารไดงาย อีกทัง้ยัง

เกิดการเรียนรูเพือ่ทําความรูจักองคกร ไดรบัความรูทัง้ในเรือ่งของการดูแลสุขภาพ วันสําคัญตาง ๆ 

และเทศกาล ทีส่ามารถมีสวนรวมได องคกรเองก็ไดสือ่สารใหเห็นถึงภาพลักษณที่ดี สงผลใหเกิดความ

นาเช่ือถือมากย่ิงข้ึนอกีดวย 

ประเด็นใหความรูดานสุขภาพ พบวา มีการสื่อสารในประเด็นของการสื่อสารแนวใหความรู

ดานสุขภาพ รองลงมาจากประเด็นกิจกรรม วันสําคัญ และเทศกาล ซึ่งในประเด็นของการใหความรู

ดานสุขภาพน้ี สามารถโยงไปในสวนทีเ่ปนประเด็นของเกร็ดความรูทั่วไป และกจิกรรม วันสําคัญ 

เทศกาล รวมถึงหลาย ๆ ประเด็นของการสื่อสาร ซึง่จะเห็นไดวา ทางโรงพยาบาลสื่อสารประเด็นให

ความรูดานสุขภาพ มีจํานวน 27 ครั้ง แมจะไมใชประเด็นทีท่างโรงพยาบาลสื่อสารบอยมากนัก แตก็

ยังเปนประเด็นสําคัญของการสือ่สารขอมลูสุขภาพสําหรับโรงพยาบาล เพื่อใหเห็นถึงการจัดการขอมลู
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การสือ่สารที่ดี มีคุณภาพ ครบถวน ถูกตอง มีการรับรองจากแพทยจริง ๆ เปนการนําเสนอเน้ือหา

ความรูดานสุขภาพไปยังกลุมเปาหมาย และผูบริโภคที่สนใจศึกษาเรื่องสุขภาพ รูถึงวิธีการปองกัน  

การรกัษา การหลีกเลี่ยงอันตรายตาง ๆ และการดูแลตัวเอง รวมถึงคนในครอบครัว เพื่อใหเปน

แนวทางของการมีสุขภาพที่ดี 

ตัวอยางของประเด็นใหความรูดานสุขภาพ 

เรื่อง “4 โรคตอ โรคตาที่ไมควรมองขาม” “ดวงตา” เปนอวัยวะที่สําคัญ เปนอวัยวะที่เราใช

มากเปนอันดับตน ๆ ในแตละวันสงผลใหเกิดความเสื่อมตามกาลเวลา รวมถึงปจจัยภายนอกตาง ๆ  

จนทําใหสูญเสียความสวยงาม และเปนอปุสรรคตอการมองเหน็ (Sikarin Hospital, 2562)  

จากประเด็นใหความรูดานสุขภาพที่ผูวิจัยไดยกตัวอยางน้ี พบวา มีการตลาด (แพ็กเกจ,  

โปรโมชัน) รวมดวย เชน โปรแกรมตรวจสุขภาพ Perfect Checkup โดยเปนลิงคทีส่ามารถคลิกเพื่อ

นําไปสู Website ของโรงพยาบาลในหนาของโปรแกรมตรวจสุขภาพตาง ๆ ที่มหีลากหลายใหเลือก

ตามความตองการของแตละบุคคลดวยโปรแกรมที่ครอบคลมุการตรวจ สามารถสัง่ซื้อแพ็กเกจไดจาก

หนา Website ไดทันที 

นอกจากน้ียังพบวา ที่ผูสื่อสารใชคอนเทนตทีส่ั้น กระชับ เขาใจงาย ที่สื่อสารผานรูปภาพ

การตูน หรอืการใช Infographic อธิบายถึงลักษณะอาการของโรคตาง ๆ ทําใหผูรับสารเขาใจถึง 

การสือ่สารน้ัน ๆ และเขาใจถึงลกัษณะอาการของโรคน้ัน ๆ ไดงายมากย่ิงข้ึน  

 

ภาพที่ 4.8: ตัวอยางประเด็นใหความรูดานสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 
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ภาพที่ 4.9: ตัวอยาง Website ของโรงพยาบาลในการสั่งซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2562). เว็บไซตโรงพยาบาลศิครินทร. สืบคนจาก 

http://www.sikarin.com/. 

 

ภาพที่ 4.10: ตัวอยางการสื่อสารผานการตูนในการใหความรูดานสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 
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เน้ือหาขอมูลในประเด็นใหความรูดานสุขภาพ นอกจากจะมปีระเด็นของเกร็ดความรูทั่วไป 

และการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) รวมดวยแลว เปนประเด็นใหความรูดานสุขภาพที่ไมไดนําเสนอ

ขอมูลทีเ่ปนวิชาการมากเกินไป โดยมีการใชวิธีการสื่อสารทีส่ามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย การใชภาษา

ที่สั้น กระชับ ไมยาวเย่ินเยอ การนําเสนอเน้ือหาแนวน้ี สงผลใหผูบริโภค หรือผูรบัสาร สามารถทํา

ความเขาใจกับโรคน้ัน ๆ ไดงาย ทั้งยังสามารถนําไปเปนแนวทางของการปองกันโรคที่อาจเกิดข้ึน 

หรือเปนแนวทางของการรักษาสําหรับผูปวยโรคน้ัน ๆ อยูแลว เพื่อใชประกอบกับการรกัษา  

และการดูแลตัวเองเพื่อไมใหเกิดโรคน้ันซ้ํา ๆ ไดอีก  

ซึ่งสอดคลองกับคําตอบสมัภาษณที่ทางผูวิจัยไดจากการสมัภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ

สื่อสาร ดังน้ี 

“นําเสนอเน้ือหาผานทาง Online Platform เปนหลัก โดยเฉพาะในเฟซบุก และยังมีใน

ชองทาง Line@ และ Twitter ที่เปน Platform ที่ทางโรงพยาบาลกําลังศึกษาเพื่อนําเสนอขอมลู

สุขภาพอยูในขณะน้ี ซึ่งจะตองมีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และนํามาปรบัใชเพื่อการนําเสนอ

เน้ือหาสุขภาพ เพื่อใหสอดคลองกบัความตองการของผูบริโภค” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่

วิเคราะหการตลาดอาวุโส, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“ทางโรงพยาบาลเนนแนวทางทีผู่บริโภคสามารถเขาถึงเน้ือหาไดงาย เขาใจงาย และรูสกึวา

เรื่องทีส่ื่อสารออกไปน้ัน ไมไดเปนเรื่องที่ไกลตัว แตเปนเรื่องที่ทุกคนสามารถเรียนรู ศึกษาและนําไป

ปรับใชเพื่อเปนแนวทางของการปองกันโรคได หรอืคนที่ยังไมรูจกัโรคน้ัน ๆ กจ็ะสามารถทําความ

เขาใจโรคดังกลาวไดงาย เชน การออกแบบ Art Work เปนตัวการตูน มีรูปภาพประกอบอยางชัดเจน 

และเนนสีสันสดใสนารัก ใหผูบริโภคไดเขาใจเน้ือหาทางการแพทยน้ัน ไมไดนากลัวเสมอไป” 

(คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ เลขานุการสํานักบริหาร, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

จากการสัมภาษณในประเด็นของใหความความรูดานสุขภาพ ผูวิจัยไดถามเพิ่มเติมจาก

คําถามสัมภาษณและไดรับความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

“เน้ือหาในการสื่อสารขอมลูสุขภาพของประเด็นใหความรูดานสุขภาพน้ัน เราจะใชภาษา 

ที่ไมไดเปนทางการ แตจะเปนการเรียบเรียงใหม ใหสั้น กระชับ เขาใจงาย สลับกบัใชภาษาทาง

การแพทยที่เขาใจงาย แตยังคงความเปนขอมูลในเชิงลึกอยู เพื่อชวยใหผูรับสารเกิดความสนใจใน 

Content น้ัน ๆ” (คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการสวนบรหิาร Platform, การสื่อสารสวนบุคคล,  

26 เมษายน 2562) 

“หากพูดถึงความสนใจของผูบริโภคทีม่ีตอการใหความรูดานสุขภาพ ยกตัวอยางเชน  

โรคยอดฮิต โรคระบาด จะมีการออกแบบ Content ใหนาสนใจโดยใชภาพประกอบเปนการตูน  

หรือ Infographic ที่สื่อสารเรื่องราวของโรคทีเ่ปนกระแสในชวงน้ัน ๆ หรือโรคระบาดที่กําลงัเกิดข้ึน 

ใหผูบริโภคเขาใจงาย เพื่อใหผูบริโภคเองมีแนวทางในการปองกันโรค และสามารถศึกษา ทําความรูจกั
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กับโรคไดมากย่ิงข้ึน” (คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ เลขานุการสํานักบริหาร, การสื่อสารสวนบุคคล, 

26 เมษายน 2562) 

“สิ่งที่ทําใหเน้ือหาขอมูลสุขภาพมีความนาสนใจน้ัน ตองเปนเรื่องที่ไมไดไกลตัวผูบริโภค

เกินไป เปน Content ที่เขาถึงตัวผูบรโิภคไดงาย ดวยภาษาที่กระชับ ไมเปนทางการมากนัก แตขอมลู

ก็ตองไมผิดไปจากขอมูลเดิม เพียงแคการเรียบเรียงใหมีความนาสนใจของการใชคําใหมากข้ึน ระมัด 

ระวังในการใชคําทีจ่ะสือ่สารออกไปก็เปนสิง่ทีส่ําคัญ เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด เพราะเราเปน

โรงพยาบาล การสรางความนาเช่ือถือเปนสิ่งสําคัญ ดังน้ันผูบริโภคจะสนใจในเน้ือหาที่ผูบรโิภคเอง

สามารถเอาไปเผยแพรตอได หรือแมแตเอาไปใชเปนหลักของการปองกันโรค การปรบัตัวเมื่อตอง

เผชิญกบัโรคน้ัน ๆ ในกรณีที่เปนชวงที่มีโรคระบาด กับปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ไมวาจะเรื่องของการ

รับประทานอาหาร และการดูแลตัวเองเมื่อเกิดโรคน้ันกบัตัวเอง เพราะสิ่งทีโ่รงพยาบาลสื่อสารออกไป 

ผูบริโภคมีความคาดหวัง หวังทีจ่ะไดรบัขอมลูที่ถูกตองและครบถวน ในการทีจ่ะนําไปปรับใชกบัตัวเอง

หรือใชดูแลคนในครอบครัวได” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาด, การสือ่สารสวน

บุคคล, 26 เมษายน 2562) 

ผูวิจัยยังไดถามตอในคําถามสมัภาษณและไดคําอธิบายเพิ่มเติมจากการสมัภาษณผูที่มสีวน

เกี่ยวของกบัการสื่อสาร ดังน้ี 

“กลุมเปาหมายของโรงพยาบาลสําหรับการสือ่สารขอมลูสุขภาพน้ัน คือ ทุกเพศ ทุกวัย  

ที่ตองการทราบขอมลูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในแถบจังหวัด

สมุทรปราการ และในรัศมหีางจากโรงพยาบาลไมเกิน 10 กิโลเมตร” (คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ 

เลขานุการสํานักบรหิาร, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“กลุมเปาหมาย เปนบุคคลทั่วไป ที่มีการใชสื่อ Social Media อยูเปนประจํา และมีการ

ติดตามเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทรอยูแลว ก็นับวาเปนกลุมเปาหมายของเราในการทีจ่ะสื่อสาร

ขอมูลสุขภาพออกไป เพือ่ใหเกิดการแชรตอ เผยแพรขอมลูตอ ขยายวงกวางตอไปได หรือกลุมคน

เฉพาะที่มกัเจ็บปวย หรือกลุมคนที่ตองการดูแลสุขภาพใหดีข้ึน ก็เปนเปาหมายของเราเชนกัน” 

(คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการบรหิารสวน Platform, การสือ่สารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

“ปจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสงูอายุ ทางโรงพยาบาลจึงจะเนนไปยังกลุมเปาหมายน้ี

เปนหลัก โดยจะเลือกจํากัดกลุมเปาหมายในแถบกรุงเทพ และสมุทรปราการ รวมถึงปรมิณฑล 

เปนหลัก” (คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส, การสื่อสารสวนบุคคล,  

26 เมษายน 2562) 

จากการสัมภาษณในประเด็นใหความรูดานสุขภาพน้ี ทางผูวิจัยเห็นวา ทางผูสื่อสารใหความ 

สําคัญตอการเรียบเรียงขอมูล จากขอมลูเดิมเปนอยางมาก เพื่อไมใหการสื่อสารออกไปเกิดความ

ผิดพลาด หรือเกิดความผิดพลาดนอยทีสุ่ดเทาที่จะทําได และทุก ๆ เน้ือหาขอมลูในเรือ่งของสุขภาพ
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น้ัน จะตองไดรบัการรับรองจากแพทยแตละศูนยเพื่อเปนการการันตีถึงขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน   

มากที่สุด เชนเดียวกับการสือ่สารขอมลูในประเด็นเกร็ดความรูทั่วไปที่ตองมกีารสงใหแพทยตรวจ  

เพื่อยืนยันความถูกตองครบถวนของขอมลูกอนมีการเผยแพรสูชองทาง Online ใน เฟซบุกของ

โรงพยาบาล โดยทีเ่น้ือหาของการสือ่สารขอมลูสุขภาพน้ัน ๆ จะตองสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย 

หลัก ๆ ของโรงพยาบาลไดอยางงาย ไมเย่ินเยอยืดยาว หรอืเขาใจยาก ซึ่งขอมูลที่เขาใจงายก็จะทําให

ผูรบัสารเองไดรับความรู ขอมูลทางการแพทยที่ถูกตอง เพือ่นําไปสรางเสรมิใหชีวิตหางไกลโรค และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได ดวยสังคมที่เปลีย่นแปลงไป เฟซบุกมสีวนชวยใหระบบสุขภาพของสังคมดีข้ึนได 

จาก Content ที่สั้น กระชับ เขาใจงาย คนในสังคมก็จะสามารถดูแลตัวเองไดเบื้องตน เฟซบุกจึงเปน

ปราการดานแรกที่คนในสังคมจะนึกถึง และเขามาหาความรูทางการแพทยตาง ๆ เพือ่นําไปตอยอด

พัฒนาระบบสุขภาพใหดีกวาเดิมตอไป 

ประเด็นการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) พบวา การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) ที่ทาง

โรงพยาบาลสื่อสารในสื่อเฟซบุก เปนการสื่อสารเน้ือหาสุขภาพที่นอยทีสุ่ด จากการเกบ็ขอมลูต้ังแต

เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 มีจํานวน 9 ครั้งเทาน้ัน ซึ่งจากการศึกษาเน้ือหา

การสือ่สารในประเด็นของการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) น้ี ทางโรงพยาบาลไมไดเนนเปนพิเศษ  

แตก็จะทําการสือ่สารออกไปตามความเหมาะสม หรือสือ่สารแฝงไปกับการเขียน Content ใน

ประเด็นที่เกี่ยวของ เชน ประเด็นของกจิกรรม วันสําคัญ เทศกาล ดังตัวอยางน้ี  

ตัวอยางประเด็นการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 

เรื่องเทศกาลวาเลนไทน “วาเลนไทนปน้ี มามอบสุขภาพใหคนที่คุณรักกัน” การตรวจสุขภาพ

ประจําป จะสามารถตรวจพบความผิดปกติไดต้ังแตระยะเริม่แรก ความรุนแรงหรือการลกุลามของโรค

ที่พบจะไมมากเพื่อทําการวางแผนในการรักษาและปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคตาง ๆ หรือบาง

โรคอาจเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคใหหายขาดได (Sikarin Hospital, 2562)  

จากตัวอยางในประเด็นการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) จะเห็นไดวา ทางโรงพยาบาลไดมี

การสือ่สารโดยใชประเด็นของกิจกรรม วันสําคัญ เทศกาล มาเช่ือมโยงใหเกี่ยวของกับเน้ือหาการ

สื่อสาร เพื่อใหทราบถึง แพ็กเกจการตรวจสุขภาพ ที่สื่อออกไปวา การตรวจสุขภาพ ก็เพื่อเปนการ

ตรวจคัดกรองโรคที่อาจเกิดข้ึนได เปนการปองกัน หรือตรวจรักษา หากพบเจอโรค ซึ่งผูรบัสารอาจจะ

ไมไดตองการตรวจสุขภาพ แตสามารถซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพน้ีใหกบัญาติ เพื่อน แฟน หรือคนทีร่ัก

ก็ได  

และยังพบวา ยังมีการใชประเด็นเกร็ดความรูทั่วไป เชน “ผลการตรวจสุขภาพบอกอะไรได

บาง?” 
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ซึ่งผลของการตรวจสุขภาพน้ี จะนําไปตรวจคนหาความเสี่ยงของการเปนโรคตาง ๆ เชน  

การมรีะดับนํ้าตาลในเลือดสงูบงบอกเปนโรคเบาหวาน ดูการทํางานของไตที่ผิดปกติบงบอกถึงภาวะ

ไตเสื่อมหรอืไตวาย ดูความผิดปกติการทํางานของตับ คาสูงกวาปกติแสดงถึงภาวะตับผิดปกติหรือ

บอกถึงโรคตาง ๆ เชน โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ดูปจจัยเสี่ยงต้ังแตระยะเริม่ตนของโรคหัวใจและหลอด

เลือด ปองกันการเกิดเสนเลือดอุดตัน กลามเน้ือหวัใจพกิาร ถาไมรีบรกัษาอาจทําใหเสียชีวิตหรือ

อัมพาตตรวจหาความเสี่ยงในการเปนมะเรง็ เพื่อปองกันการเสียชีวิต เชน มะเรง็ตอมลูกหมาก มะเรง็

เตานม มะเร็งทางนรเีวช มะเรง็ลําไส มะเร็งกระเพาะอาหาร และตรวจหาความเสี่ยงตอการเปนโรค

อื่น ๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเกาท โรคกระดูกพรุน น่ิวในระบบทางเดินปสสาวะ การติดเช้ือ  

มีจุดหรือกอนที่ปอด และโรคอื่น ๆ (Sikarin Hospital, 2562)  

เน้ือหาของการสื่อสารประเด็นของการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) น้ี นอกจากจะใหผูรบัสาร

ไดรับรูถึงแพ็กเกจ และโปรโมชันตาง ๆ ของโรงพยาบาลแลว ยังไดในเรื่องของความรูดานสุขภาพ 

ตาง ๆ ที่โยงไปยังการขายแพ็กเกจ หรือการแจงโปรโมชัน ของโรงพยาบาลได เพื่อใหผูบริโภคสามารถ

เลือก พิจารณาตามความเหมาะสม เปนอกีแนวทางของการแนะนําองคกร ในเรื่องของเครือ่งมือ

แพทย เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวของกับการแพทยและสุขภาพ และยังแฝงไปดวยความรูในการ

ปองกันตัวเองใหหางไกลจากโรค  

นอกจากน้ี เน้ือหาประเด็นการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) อาจหมายถึง การโฆษณา

โรงพยาบาล ศักยภาพของโรงพยาบาลที่มีตอการรักษา มีศูนยการแพทยเฉพาะทางที่สามารถ

ใหบรกิารผูปวยไดอยางครบครัน ซึง่ก็เปนอีกหน่ึงกลยุทธของการสื่อสารขอมลูสุขภาพไดเชนเดียวกัน 

และดวยโรงพยาบาลเอกชน มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว การทําการตลาดดวยการออกแพก็เกจ 

โปรโมชัน สามารถชวยดึงดูดกลุมผูบริโภคสายสุขภาพไดเปนอยางมาก นอกจากน้ี การตลาดในสาย

สุขภาพก็ยังมจีุดประสงคเพือ่ดึงดูดแพทยเกง ๆ และมีช่ือเสยีง ใหมาเปน “แมเหลก็” ในการดึงดูด

ผูบริโภค โรงพยาบาลจึงตองมีการคิด การตลาด (แพก็เกจ, โปรโมชัน) ออกมาเรือ่ย ๆ เมื่อเปนการ

ตอบสนองตอกลุมเปาหมาย 

ซึ่งสอดคลองกับคําถามสัมภาษณที่ผูวิจัยไดถามวา “ในฐานะที่เปนสื่อสารการตลาดของ

โรงพยาบาล มีแนวทางอยางไรในการนําเสนอเน้ือหาการตลาดที่เปนแพก็เกจ และโปรโมชัน” 

คุณภาเสก อยูสุขขี ผูจัดการสวนบรหิาร Platform (การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 

2562) ไดอธิบายวา “การนําเสนอแพ็กเกจ และโปรโมชัน จะมีการประชุมเพื่อกําหนดการออกแบบ

แพ็กเกจ และโปรโมชัน ซึ่งจะตองผานการอนุมัติจากฝายบรหิารกอน ถึงจะสามารถเผยแพรรายการ

ของแพ็กเกจ และโปรโมชันได” 
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 คุณณัฏฐณิชา พุมพวง เจาหนาที่วิเคราะหการตลาดอาวุโส (การสือ่สารสวนบุคคล, 26 

เมษายน 2562) ไดกลาววา “แนวทางของการนําเสนอแพ็กเกจ โปรโมชัน ตองมกีารสํารวจตลาด

คูแขง เพื่อที่จะสามารถวางแผนการออกแบบแพก็เกจ โปรโมชัน เพื่อทํา Plan นําเสนอตอฝายบรหิาร 

การทําแพ็กเกจ โปรโมชัน ในระบบบริการสุขภาพ ในบางครัง้ก็จะวาง Plan ในชวงของเทศกาล,  

วันสําคัญ, ระยะที่มีการแพรระบาดของโรค หรือตามที่ฝายบรหิารตองการใหนําเสนอแพ็กเกจ  

โปรโมชันในระยะเวลาน้ัน ๆ โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค แพ็กเกจ โปรโมชันที่จะเผยแพร

ออกไปน้ัน ตองสามารถเปลี่ยน สลับ หมุนเวียนได เชน วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ที่จะตองมกีารทํา

แพ็กเกจ และโปรโมชัน เพื่อนําเสนอตอกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมเสี่ยง เปนตน” 

 คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ เลขานุการสํานักบริหาร (การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 

2562) ไดกลาววา “ฝายบริหารจะมีการเรียกผูมีสวนเกี่ยวของประชุม เพื่อกําหนดทิศทาง และ

แนวทางของการออกแพ็กเกจ และโปรโมชัน เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา และดู

ระยะเวลาที่เหมาะสมของการทําแพ็กเกจ โปรโมชัน ใหสอดคลองกบัชวงเวลาน้ัน ๆ เชน ฤดูที่เสี่ยงตอ

การเกิดโรค อยางฤดูฝน ทีจ่ะมผีูปวย ทั้งในเด็กเล็ก ไปจนถึงผูใหญ ทีม่ักปวยดวยอาการไขหวัดใหญ 

ทางโรงพยาบาลกจ็ะทําแพก็เกจการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูปวยทีเ่ปนกลุมเสี่ยง

ของโรคไขหวัดใหญ หรือการออกแพ็กเกจ และโปรโมชันสําหรบัตรวจสุขภาพประจําป ที่จะตองมี

แพ็กเกจออกมาทุกป ก็เพื่อเปนทางเลือกและใหสทิธิพิเศษกบัผูบริโภคหรือลูกคาน่ันเอง” 

 จากประเด็นการสัมภาษณในประเด็นการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) ผูวิจัยเห็นวา ทางผู

สื่อสารไมไดเนนการสือ่สารในเรื่องของการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) มากนัก สงัเกตไดจากขอมลูที่

ไดตลอดเวลาทีผู่วิจัยเก็บขอมูลต้ังแตเดือนพฤศจกิายน 2561 ถึงกุมภาพันธ 2562 เปนเวลา 4 เดือน 

พบวา มีการนําเสนอในเรื่องของการตลาด (แพก็เกจ, โปรโมชัน) จํานวน 9 ครั้งเทาน้ัน แตจะเปนการ

สื่อสารที่นําเสนอเน้ือหาของการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) ในชวงที่มีเทศกาล, วันสําคัญ ตามที่ได

สัมภาษณผูทําสื่อสารไดใหสัมภาษณไว เชน ในเทศกาลปใหม และเทศกาลวาเลนไทน ที่มีการออก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ สําหรับมอบใหคนที่รกั ที่ทางโรงพยาบาลสื่อสารเชิญชวนใหผูบริโภคไดรับรู

เรื่องของแพ็กเกจผานสื่อในเฟซบุก โดยระบุระยะเวลาของแพ็กเกจ ราคา รายการตรวจ เปนตน  
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ภาพที่ 4.11: ตัวอยางประเด็นการตลาด (แพก็เกจ, โปรโมชัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

4.3 สวนท่ี 3: ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารเนื้อหาเก่ียวกับขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ 

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

จากการเกบ็รวบรวมขอมลูรปูแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ) พบวา มีรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพที่ปรากฏ ตามตารางดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.3: รูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) ต้ังแต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

1 พ.ย. 61 

 

   

2 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

5 พ.ย. 61 

 

   

6 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

6 พ.ย. 61 

 

   

8 พ.ย. 61 

 

   

8 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

10 พ.ย. 61 

 

   

11 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

  

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

14 พ.ย. 61 

 

   

15 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

16 พ.ย. 61 

 

   

16 พ.ย. 61 

 

   

17 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

18 พ.ย. 61 

 

   

19 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

20 พ.ย. 61 

 

   

21 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

22 พ.ย. 61 

 

   

22 พ.ย. 61 

 

   

23 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

26 พ.ย. 61 

 

   

27 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 

 

 

 

 

 

 



132 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

27 พ.ย. 61 

 

   

28 พ.ย. 61 

 

   

29 พ.ย. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 



133 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

30 พ.ย. 61 

 

   

1 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

3 ธ.ค. 61 

 

   

3 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



135 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

4 ธ.ค. 61 

 

   

5 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

7 ธ.ค. 61 

 

   

9 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

10 ธ.ค. 61 

 

   

10 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

12 ธ.ค. 61 

 

   

12 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

13 ธ.ค. 61 

 

   

13 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

14 ธ.ค. 61 

 

   

14 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

15 ธ.ค. 61 

 

   

16 ธ.ค. 61 

 

   

17 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

17 ธ.ค. 61 

 

   

19 ธ.ค. 61 

 

   

20 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

21 ธ.ค. 61 

 

   

21 ธ.ค. 61 

 

   

24 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

24 ธ.ค. 61 

 

   

25 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

25 ธ.ค. 61 

 

   

26 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

28 ธ.ค. 61 

 

   

29 ธ.ค. 61 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

30 ธ.ค. 61 

 

   

2 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

4 ม.ค. 62 

 

   

4 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

4 ม.ค. 62 

 

   

7 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

9 ม.ค. 62 

 

   

9 ม.ค. 62 

 

   

 (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

11 ม.ค. 62 

 

   

12 ม.ค. 62 

 

   

13 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

15 ม.ค. 62 

 

   

16 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

21 ม.ค. 62 

 

   

22 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

23 ม.ค. 62 

 

   

25 ม.ค. 62 

 

   

28 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

29 ม.ค. 62 

 

   

30 ม.ค. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

1 ก.พ. 62 

 

   

4 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

4 ก.พ. 62 

 

   

5 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

6 ก.พ. 62 

 

   

6 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

6 ก.พ. 62 

 

   

8 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

8 ก.พ. 62 

 

   

8 ก.พ. 62 

 

   

10 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 



161 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

11 ก.พ. 62 

 

   

13 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

14 ก.พ. 62 

 

   

15 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

15 ก.พ. 62 

 

   

16 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

18 ก.พ. 62 

 

   

18 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

19 ก.พ. 62 

 

   

20 ก.พ. 62 

 

   

20 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสขุภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

21 ก.พ. 62 

 

   

22 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

22 ก.พ. 62 

 

   

23 ก.พ. 62 

 

   

23 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

24 ก.พ. 62 

 

   

24 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 

 

 

 



169 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

25 ก.พ. 62 

 

   

27 ก.พ. 62 

 

   

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ): รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 

 

วัน/เดือน/ป รูปแบบ 

ขอมูลสุขภาพ 

ภาพและ

ขอความ 

คลิป  

VDO 

Live 

สด 

27 ก.พ. 62 

 

   

28 ก.พ. 62 
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ตารางที่ 4.4: สัดสวนประเด็นรปูแบบการสื่อสารทีป่รากฏจากการเก็บขอมูลรูปแบบการสื่อสารขอมลู

สุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

 

ประเด็นรปูแบบการสื่อสาร จํานวนรูปแบบทีป่รากฏ (ครั้ง) คิดเปนรอยละ 

ขอความและรูปภาพ 104 93.7 

Live (ถายทอดสด) 6 5.4 

คลิป VDO 1 0.9 

รวม 111 100 

 

 จากตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 พบวา รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุก 

ของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) ทีป่รากฏสูงทีสุ่ด คือ ขอความและรปูภาพ มีจํานวน 106 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 93.7 รองลงมา คือ Live (ถายทอดสด) มจีํานวน 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 5.4 และนอย

ที่สุดคือ คลิป VDO มีจํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.9  

 

ภาพที่ 4.12: สัดสวนรูปแบบเน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ)  

ที่ปรากฏ 
 

 

 
 

จากภาพที่ 4.12 สัดสวนรปูแบบเน้ือหาขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ) ที่ปรากฏสามารถจําแนกได ดังน้ี  
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 4.3.1 รูปแบบการสื่อสารเน้ือหาขอมูลสุขภาพประเภทรูปภาพและขอความ พบวา ในสื่อ 

เฟซบุกนิยมใชรปูแบบการสื่อสารที่เปนรูปภาพและขอความมากที่สุด โดยใชรปูภาพประกอบการ

อธิบาย เพื่อสือ่ใหกลุมเปาหมาย หรือผูบรโิภคไดศึกษาเกี่ยวกับสิง่ที่ทางผูสื่อสารตองการสื่อ ซึง่จะ 

มีเน้ือหาที่ไมยาวเกินไป ใชภาษาที่กระชับ หรือมีการบรรยายไปในรูปภาพน้ัน ๆ เลยเมือ่ผูอานได 

อานก็จะสามารถเขาใจถึงสิ่งทีผู่สื่อสารตองการสื่อได เน้ือหามีความชัดเจน ใชภาษาที่ไมเปนภาษา 

ทางการแพทยทัง้หมด แตก็ยังคงซึง่การอางอิงจากแพทยผูเช่ียวชาญ เพื่อเพิ่มความนาเช่ือถือของ

ขอมูลดวย 

 จากการศึกษาการสื่อสารเน้ือหาขอมลูสุขภาพทางผูวิจัยเห็นวา ทางโรงพยาบาลมักใชรูปแบบ

ของรูปภาพและขอความในการนําเสนอ เน่ืองจากเปนรปูแบบที่สือ่สารงาย คนอานเมือ่อานแลวเขาใจ

ถึงจุดประสงคของการสือ่สารน้ัน ซึ่งเมื่อพจิารณาจากจํานวนที่ผูสื่อสารไดนําเสนอไปน้ัน เห็นไดอยาง

ชัดเจนวา สื่อรปูแบบรูปภาพและขอความสามารถดึงใหผูอานมีความสนใจ เขาถึงเน้ือหา ไดมากกวา

รูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ เพราะดวยภาษาที่เขาใจงาย อานแลวไดความรู ดวยภาษาที่สั้น กระชับ 

ไมไดใชภาษาทางการแพทยที่มากเกินไป เกิดการแชรตอได สามารถนําไปเปนแนวทางของการเริ่มตน

การมสีุขภาพที่ดีไดในอนาคต ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลสุขภาพในรูปแบบขอความและรูปภาพ จงึเปน

ประเภทของการสือ่สารทีส่ามารถใหความรู และอธิบายโดยใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน และสามารถ

นําไปปรบัใชกับชีวิตประจําวันได 

ตัวอยาง 

“สงสัยกันอยูใชไหมคะ วาอาการปวดทองทีเ่ราเปนอยูน้ัน คือไสต่ิงอักเสบหรือไม วันน้ีเรามี

ขอสังเกตอาการปวดทองกัน วาปวดทองแบบไหน เสี่ยงเปนไสต่ิงอักเสบ อยารอใหไสต่ิงแตกนะคะ 

หากมีอาการใดอาการหน่ึง ใหรบีมาพบแพทยโดยดวน เพื่อทําการวินิจฉัยและรบัการรักษาที่ถูกตอง” 

(Sikarin Hospital, 2561) 

จากการศึกษารูปแบบขอความ และรูปภาพในสือ่เฟซบุกและการสัมภาษณ ไดรับคําอธิบาย

วา “รูปภาพและขอความที่ทางโรงพยาบาลเผยแพรในเฟซบุกน้ัน เราใหความสําคัญอยางมาก ต้ังแต

การวางแผน เรียบเรียงเน้ือหาใหกระชับ ถูกตอง ชัดเจน ซึ่งทุก ๆ เน้ือหาที่เปนเน้ือหาทางการแพทย 

เราจะสงใหกบัแพทยตรวจกอน ถึงจะสามารถเผยแพรได น่ันก็เพื่อความนาเช่ือถือ และการอางอิงถึง

ขอมูล รวมถึงออกแบบภาพ Art Work ใหสวยงาม และยังคงสรางการจดจําแบรนดดวยการใส CI 

(Corporate Identity) ในทุก ๆ Art Work ที่เรานําเสนอไป” (คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสาย

งานพัฒนาธุรกิจ, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

ดังน้ันจึงพจิารณาไดวารูปแบบการสื่อสารประเภทขอความและรปูภาพเปนรปูแบบที่

เหมาะสมเปนอันดับหน่ึง ในการนําเสนอเน้ือหาขอมูลดานสขุภาพ เพราะเน้ือหาทีผู่รบัสารและกลุม 

เปาหมายตองการ ตองไมยาวเกินไป แตตองถูกตอง มรีับรองขอมูลจากแพทยจริง ๆ รปูภาพที่ใช  
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ก็จะตองสื่อไดตรงกบัประเด็นที่สื่อสารออกไป เพื่อทีผู่รบัสารและกลุมเปาหมายจะมีการจดจํารบัรู

เน้ือหาขอมูลน้ัน ๆ ไดงาย  

 

ภาพที่ 4.13: ภาพตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพประเภทขอความและรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

4.3.2 รูปแบบเน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพประเภท Live (ถายทอดสด) พบวา 

โรงพยาบาลใหความสําคัญในการ Live (ถายทอดสด) เปนอนัดับสอง รองลงมาจาก ประเภทของ

ขอความและรูปภาพ เน่ืองดวยปจจบุันเทคโนโลยีมีการพัฒนา ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว การ Live (ถายทอดสด) จงึเปนทางเลอืกอีกทางสําหรบัโรงพยาบาลเอกชน และจากการเก็บ

ขอมูล แมวาจะพบวาการ Live (ถายทอดสด) จะปรากฏเพยีง 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 5.4 แตก็ยังคง

เปนรปูแบบของการนําเสนอทีท่างโรงพยาบาลใช และยังคงใชอยางตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ ในการจัด

กิจกรรมของโรงพยาบาล เน่ืองจากการ Live (ถายทอดสด) สามารถดึงดูดใหคนเขามามสีวนรวมกับ

กิจกรรมในระหวางกานถายทอดสดได ทั้งการตอบคําถามในประเด็นของหัวขอสุขภาพ หรือการรวม

สนุกกบักิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อชิงของรางวัล 
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 จากการศึกษารูปแบบการสือ่สารขอมลูสุขภาพในรปูแบบ Live (ถายทอดสด) ผูวิจัยเห็นวา 

ทางโรงพยาบาลไดมีการจัดกจิกรรมอยางตอเน่ือง ในหลากหลายหัวขอ ซึ่งกส็ามารถดึงดูดความสนใจ

ไดเปนจํานวนมาก โดยการจัดกิจกรรมแตละครั้ง จะมีการเชิญแพทยผูเช่ียวชาญรวมพูดคุย เสวนากัน

ในหัวขอที่เกี่ยวกบัสุขภาพ และถายทอดสดผานสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล โดยมีการถายบรรยากาศ

รอบ ๆ ใหไดเห็นถึงความเปนกันเอง ทัง้แพทย และผูทีร่วมฟงการเสวนาในแตละครั้ง ซึง่ผูที่รบัชมการ

ถายทอดสดน้ัน สามารถสงคําถามเพื่อสอบถามในขอสงสัยเกี่ยวกับปญหาสุขภาพของตนเอง ก็จะได 

รับคําตอบจากแพทยทันที หรือหากหลังจากจบการถายทอดแลว ยังสามารถทิง้คําถามไวได โดยทาง

แอดมินของเพจจะเปนผูไปสอบถามกบัแพทย และกลบัมาตอบคําถามใหกบัคนที่ถามไดคลายความ

สงสัยได และทีส่ําคัญในการถายทอดสดทัง้ผูที่สนใจหรือกลุมเปาหมายไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ใน

การขอรบัคําปรึกษาจากแพทย  

 จากการศึกษารูปแบบการ Live (ถายทอดสด) และการสมัภาษณไดรับคําอธิบายวา “ใน 

ทุก ๆ กิจกรรมของโรงพยาบาล เราจะเลือกใชการถายทอดสดผานเฟซบุก เพื่อดึงดูดใหกลุมเปาหมาย

ของเราไดมสีวนรวมกบักจิกรรมที่เราจัดข้ึน ซึ่งก็ไดรับความสนใจอยางมาก ผลตอบรบัคอนขางดี 

โดยเฉพาะกจิกรรมที่เกี่ยวกบัคุณพอคุณแมมือใหมทีเ่ราจะมกีารสอนวิธีเริ่มตนการดูคุณแมต้ังครรภ

จนถึงคลอดนอง ไดรับเกียรติจากแพทยผูเช่ียวชาญประจําศูนยสูติ นรีเวชมารวมพูดคุยใหความรู 

ตาง ๆ  ในชวงแรก ๆ เราก็กังวนวา จะ Fail หรือเปลา ถายทอดสดไปแลว จะมีคนดูหรือไม ในชวง

แรก ๆ คนดูอาจจะยังไมเยอะเทาที่ควร และยังไมไดเปนอยางที่เราคาดหวัง แตเราก็ยังคงพฒันาโดย

การเชิญชวนใหมารวมสนุกโดยการรวมตอบคําถามในชวงถายทอดสด เพือ่รบัรางวัล อาจจะเปน Gift 

Voucher ตรวจสุขภาพ ซึ่งไดรบัความสนใจ มีคนรวมสนุกเยอะเลยทีเดียว หรือแจกของรางวัลโดยสง

ของที่ระลึกจากโรงพยาบาล เปนกระบอกนํ้าบาง ตลับใสยาบาง ซึ่งก็ชวยเพิ่มจํานวนคนทีเ่ขามาดู 

ไดเยอะเหมือนกัน และทําใหโรงพยาบาลเอกก็มีแฟนคลับเพิม่มากข้ึน หรอืแมแตคุณหมอเองที่เปน

ผูบรรยายในหัวขอสุขภาพ ก็มีแฟนคลบัเพิม่ข้ึน เรายังคงรปูแบบของการ Live (ถายทอดสด) ตอไป 

และจะมีหัวขอทีห่ลากหลายมากข้ึน ตองติดตามครับ” (คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสายงาน

พัฒนาธุรกจิ, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 2562) 

ตัวอยาง 

“กิจกรรม All About 9 Months 9 เดือนของแม กาวแรกของลูก” ในวันเสารที่ 15 

ธันวาคม 2561 ที่ผานมาจัดข้ึน ณ หองประชุม Sikarin Grand Room อาคาร 3 ช้ัน 8 โรงพยาบาล

ศิครินทร ภายในงานมีสัมมนาในหัวขอ “Healthy Mom Healthy Baby” โดย แพทยหญิงพันธนันท 

มัตตะธนาพันธ แพทยผูเช่ียวชาญดานสูตินรเีวช ที่มาใหความรูเรื่องระหวางต้ังครรภจนถึงการดูแล

ตัวเองหลังคลอด รวมถึงมี Active Yoga การเตรียมความพรอมและฝกสมาธิกอนคลอด  
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โดย “ครูหมวย” พัชรี อภินทนาพงศ จากสถาบัน Yoga Gita ที่ใหผูเขารวมงานไดลองทํา” (Sikarin 

Hospital, 2561) 

 

ภาพที่ 4.14: ภาพตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพประเภท Live (ถายทอดสด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 4.3.3 รูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพประเภท คลิป VDO พบวา โรงพยาบาลมีการใช

รูปแบบของคลิป VDO นอยที่สุด จากการเกบ็ขอมลูต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน

กุมภาพันธ 2562 ปรากฏรปูแบบของคลปิ VDO มีจํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.9 ในการสื่อสาร

รูปแบบคลปิ VDO น้ี จะประกอบดวยหลากหลายรูปแบบนํามาประกอบกัน ทั้ง ขอความ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง เปนการผสมผสานกันของสื่อ เพื่อใชนําเสนอ แตเฟซบุกในโรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ) รปูแบบการนําเสนอประเภทคลปิ VDO ไมไดรับความนิยมเทาที่ควร หากเปรียบเทียบกบั

รูปแบบอื่น ๆ ทั้งรูปแบบขอความและรปูภาพ และรปูแบบ Live (ถายทอดสด) กลับไดรบัความนิยม 

ที่มากกวา ซึ่งในการนําเสนอรูปแบบคลปิ VDO เน้ือหาจะเปนแนวการดูแลสุขภาพ การแนะนําการ

ปฏิบัติตัวขณะปวยโรคน้ัน ๆ นับวาเปนสื่อที่ครบถวนในเรื่องของการนําเสนอ หากแตยังมกีารนําเสนอ

ที่นอยมากในรูปแบบดังกลาวน้ี  
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 จากการศึกษารูปแบบการสือ่สารขอมลูสุขภาพประเภทคลปิ VDO น้ี ยังพบวา การนําเสนอ

ไมไดแตกตางจากรปูแบบอื่น ๆ ยังคงเปนเรื่องของสุขภาพเปนหลัก และยังไปในทิศทางเดียวกันกบั

รูปแบบขอความและรูปภาพ เพียงแตวิธีการนําเสนอข้ันตอนการทําทีซ่ับซอนมากกวาเทาน้ัน 

 จากการสัมภาษณไดรับคําอธิบายวา “รปูแบบของคลิป มลีกัษณะที่เปนคลิปสั้น ไมเกิน 1-2 

นาทีเทาน้ัน ในการนําเสนอขอมูลสุขภาพ เพราะถาเวลาที่ยาวกวาน้ี อาจทําใหดูนาเบื่อ ในสายตาของ

ผูบริโภค เพราะสื่อรูปแบบน้ี จะตองมีการกระชับคํา ภาษา และตองสรปุใหเขาใจไดภายในระยะเวลา

ที่เราเองเปนผูกําหนด ซึ่งจะมเีพียงไมกี่หัวขอทีส่ามารถนําเสนอรูปแบบน้ีได และเพราะเราเปน

โรงพยาบาล ฉะน้ันในการสื่อสารขอมูลสุขภาพจําเปนตองใหรายละเอียดที่แมนยํา ชัดเจน แตเราก็

ยังคงมีความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของคลิปเพื่อใหเขากบัยุคของดิจิทลั เรายังคงพฒันารปูแบบของ

คลิปตอไป ในอนาคตจะไดเห็นสื่อรปูแบบคลปิมากข้ึนในหนาเพจของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ครับ” (คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสายงานพฒันาธุรกจิ, การสื่อสารสวนบุคคล, 26 เมษายน 

2562) 

 ดังน้ันจึงสรปุไดวา รูปแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพประเภทคลิป VDO น้ี สําหรบั

โรงพยาบาลยังคงเปนรปูแบบที่ไมไดนิยมใชกันมากนัก แตยังคงมีความนาสนใจในการใชสือ่ประเภทน้ี

นําเสนอ เพราะจากทีผู่วิจัยมองวาเปนรปูแบบที่เขาใจไดงาย มีทั้งภาพและเสียง ภาษาที่ใชก็เขาใจ 

ไดงาย นาจะชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภคไดไมนอย หากเทียบกับการ Live (ถายทอดสด)  

แตดวยพฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนไปของผูบริโภค รูปแบบของคลปิ VDO อาจไมไดตอบโจทยมากนักสําหรบั

ผูบริโภคทั่วไป เพราะจุดออนของการสื่อสารรูปแบบประเภทคลิปน้ี หากเปนเน้ือหาที่เขาใจยาก ผูรับ

สารอาจไมสนใจและกดขามได ซึ่งก็ยังเปนขอเสียของการนําเสนอรูปแบบคลิป VDO ผูสื่อสารจะตอง

ทําความเขาใจตอเน้ือหาขอมลูกอนการนําเสนอ เพื่อใหดึงดูดใจไดในชวงแรก และเกิดการติดตามตอ

เรื่อย ๆ ของกลุมเปาหมาย ในการเรียนรูขอมลูสุขภาพตอสือ่ประเภทคลปิ VDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

ภาพที่ 4.15: ภาพตัวอยางรูปแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพประเภทคลปิ VDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: Sikarin Hospital. (2561). Facebook fan page. สืบคนจาก http://www.facebook. 

com/skrhos/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ)” เปนการศึกษาวิจัยดวยวิธีการเก็บรวบรวมเน้ือหาและรูปแบบของการนําเสนอ

ขอมูลสุขภาพ โดยนําเอาขอมูลที่ไดน้ัน มาวิเคราะห รวมกับการสมัภาษณ (In-Depth Interview)  

ผูที่มสีวนเกี่ยวของกับการสือ่สารสุขภาพผานสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) เก็บขอมูล

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561–28 กุมภาพันธ 2562 เปนระยะเวลา 4 เดือน เพื่อนําเน้ือหาและ

รูปแบบ Content มาวิเคราะหและศึกษากลยุทธของการสือ่สาร โดยมผีลการศึกษาวิจัย 3 สวน  

ตามวัตถุประสงค ไดแก สวนที่ 1 เน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร

(กรงุเทพ), สวนที่ 2 รูปแบบการสื่อสารเน้ือหาเกี่ยวกับขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ) และสวนที่ 3 กลยุทธของการสื่อสารเกีย่วกับขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) โดยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะได ดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 5.1.1 เน้ือหาขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) 

 จากการเกบ็ขอมลู พบวา ในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครนิทร (กรุงเทพ) มเีน้ือหาขอมูล

สุขภาพที่ปรากฏ โดยสรปุได ดังน้ี 

 

ตารางที่ 5.1: สรุปสัดสวนเน้ือหาขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ)  

ที่ปรากฏ 

 

ประเด็นเน้ือหาการสื่อสาร จํานวนที่ปรากฏ (รอยละ) 

เกร็ดความรูทั่วไป 35.2 

ใหความรูดานสุขภาพ 24.3 

กิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล 32.4 

การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) 8.1 

รวม 100 
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จากผลการศึกษาวิจัย พบวา โรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) มีการนําเสนอเน้ือหาขอมูล

สุขภาพที่ปรากฏ คือ 4 ประเด็น อันดับแรก ไดแก เกร็ดความรูทั่วไป มจีํานวน 39 ครั้ง คิดเปน 

รอยละ 35.2, ใหความรูดานสุขภาพมีจํานวน 27 ครั้ง คิดเปนรอยละ 24.3, กิจกรรม/วันสําคัญ/

เทศกาลมีจํานวน 36 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.4 และการตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) มจีํานวน 9 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 8.1 

   

5.1.1.1 เกร็ดความรูทั่วไป ของเน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) จากผลการศึกษา พบวา เน้ือหาที่ปรากฏเปนเน้ือหาทีผ่สมระหวาง

ความรูทั่วไปและความรูดานสุขภาพ สาระดานสุขภาพตาง ๆ ที่สามารถศึกษา เรียนรู การปองกัน

ตัวเองไดอยางงาย เปนการหยิบยกเอาเรือ่งราวในชีวิตประจาํวันที่จะตองพบเจอ มาเรียบเรียงแนว 

ใหความรู แนะนําเคล็ดลับการมสีุขภาพที่ดี แนะนําวิธีปฏิบัติตาง ๆ ที่ผูอานสามารถเรียนรู ศึกษา 

นําไปใชไดจริง 

  5.1.1.2 ใหความรูดานสุขภาพ ของเน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) จากผลการศึกษา พบวา เน้ือหาที่ปรากฏเปนเน้ือหาที่ใหความรูดาน

สุขภาพ และความรูในทางการแพทย เน้ือหาที่บอกวิธีของการดูแลตัวเองเบื้องตน การปฏิบัติตัวอยาง

ไรเมื่อตองอยูความเสี่ยงของการเกิดโรค เปนเน้ือหาที่มสีวนชวยใหกลุมเปาหมาย และผูบริโภค

สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคน้ัน ๆ ได เปนการสรางพฤติกรรมใหเกิดการรกัสุขภาพ และมี

เปาหมายของการมสีุขภาพที่ดีได ทั้งยังรูจักการรับมอืกบัโรคภัยไขเจ็บที่ระบาด หรือโรคตามฤดูกาล  

ก็สามารถที่จะรูวิธีปองกันตัวเองไดอยางทันเวลา  

  5.1.1.3 กิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล ของเน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อ 

เฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) จากผลการศึกษา พบวา เน้ือหาที่ปรากฏเปนเน้ือหาใน

การสรางปฏิสัมพันธระหวางโรงพยาบาลกบัผูบริโภค และกลุมเปาหมาย ที่สนใจเรื่องของสุขภาพ 

เพราะในทุก ๆ การสื่อสารของเน้ือหากิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล ทางโรงพยาบาลจะมกีารเชิญให 

ทุกคนมามสีวนรวมในการสงเสริมการมีสุขภาพที่ดี และทําใหเห็นถึงความเอาใจใส สนใจในสิง่รอบตัว 

กอใหเกิดความประทับใจ สงผลดีตอทั้งองคกรและตัวผูบริโภค รวมถึงกลุมเปาหมาย ทั้งน้ียังมีการ

สอดแทรกเรื่องราวที่โยงไปถึงเน้ือหาขอมลูสขุภาพได แมจะเปนวันสําคัญ หรือเทศกาลก็ตามองคกร 

ก็จะมีภาพลักษณที่ดี ผูบริโภค และกลุมเปาหมายกม็ีแนวทางของการมสีุขภาพที่ดีไดอยางย่ังยืน 

  5.1.1.4 การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) ของเน้ือหาการสื่อสารขอมลูสุขภาพของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) จากการศึกษา พบวา เน้ือหาที่ปรากฏเปนเน้ือหาที่นําเสนอเรื่องราว

สุขภาพ กอนจะแนะนําแพ็กเกจ และโปรโมชัน เพื่อใหผูบริโภค และกลุมเปาหมาย สามารถมีแนวทาง

ในการตัดสินใจ เปนทางเลือกของการเตรียมพรอมสูการมีสขุภาพที่ดี หลัก ๆ จะเปนในเชิงของการ
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ชักชวนใหมีสุขภาพที่ดี มีสิทธิพเิศษตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสะดวก สบายกับผูบริโภค ซึ่งการมี

แพ็กเกจ โปรโมชันน้ี เปนสิ่งที่สามารถดึงดูดลูกคาไดดี หากมองในอีกมุมมองหน่ึง โรงพยาบาลอาจ

ไมไดทําโปรโมช่ันเพื่อกระตุนยอดเขารบัการรักษา แตอาจเปนในแงของการเพิม่ความสัมพันธกบัลกูคา

เดิมก็เปนได ทําใหเกิดเปน Brand Loyalty หรือความจงรกัภักดีตอแบรนดก็ได เมื่อลูกคาบอกเลา

ตอไปเปนทอด ๆ โรงพยาบาลกจ็ะเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากย่ิงข้ึน ดังน้ันการตลาด (แพ็กเกจ,  

โปรโมชัน) จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากจริง ๆ  

 5.1.2 รูปแบบการสื่อสารเน้ือหาที่เกี่ยวกบัขอมลูสุขภาพในสือ่เฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ)  

 จากการเกบ็ขอมลู พบวา ในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครนิทร (กรุงเทพ) มรีูปแบบการ

สื่อสารขอมลูสุขภาพทีป่รากฏ โดยสรปุได ดังน้ี 

  

ตารางที่ 5.2: สรุปสัดสวนรปูแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครนิทร 

(กรงุเทพ) ที่ปรากฏ 

 

ประเภทรปูแบบการสื่อสาร จํานวนที่ปรากฏ (รอยละ) 

ขอความ และรูปภาพ 93.7 

Live (ถายทอดสด) 5.4 

คลิป VDO 0.9 

รวม 100 

 

 จากผลการศึกษาวิจัย พบวา โรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) มีการใชรปูแบบการสื่อสาร

ขอมูลสุขภาพที่ปรากฏทั้งหมด 3 ประเภท ไดแก ขอความ และรปูภาพ มีจํานวน 104 ครั้ง คิดเปน 

รอยละ 93.7, Live (ถายทอดสด) มจีํานวน 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 5.4 และคลิป VDO มีจํานวน  

1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.9  

 

  5.1.2.1 ขอความและรูปภาพ จากผลการศึกษา พบวา รปูแบบขอความ และรูปภาพ

ของเฟซบุกโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) เปนรปูแบบที่ทางโรงพยาบาลใหความสําคัญอยางมาก 

เพื่อสือ่สารใหกบักลุมเปาหมายไดเขาใจและเขาถึงเน้ือของการสื่อสาร และสามารถนําประเด็นเน้ือหา

ของการสื่อสารไปเปนแนวทางของการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและผูอื่น ซึ่งการนําเสนอรปูแบบ 

ของการสื่อสารน้ัน ที่ไดรบัความนิยมมากที่สุด กจ็ะเปนในเรือ่งของ เน้ือหาสุขภาพ เทรนดสุขภาพ 
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การดูแลตัวเองในหางไกลจากโรคระบาดในชวงเวลาน้ัน ๆ เชน มะเร็งปากมดลูก ปองกันไดดวยการ

ฉีดวัคซีน HPV, หนารอน ระวังโรคพิษสุนัขบา หากโดนสัตวเลี้ยงกัดตองรีบเขามาพบแพทยเพื่อฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เปนตน ทางโรงพยาบาลจะมีการออกแบบ ขอความ และรปูภาพให

สอดคลอง เช่ือมโยงกับเน้ือหาที่ตองการนําเสนอ ใชภาษาที่กระชับ ถูกตองตามหลักภาษาไทย ไมใช

ภาษาทางการแพทย เพราะจะเขาใจยาก ขอความตองไมยาวเกินไป มีการใชภาษาที่ดึงดูดใหคน

ติดตาม มีการอางอิงแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ Art Work ใชสีของโรงพยาบาลเปนหลัก อาจเพิ่มลูกเลน

เขาไปเพื่อใหเกิดความนาสนใจมากย่ิงข้ึน เนนการใชรูปภาพการตูน เพราะสามารถเขาถึงไดทกุเพศ 

ทุกวัย จึงทําใหรปูแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพน้ีตอบโจทยของการสื่อสารไดอยางมาก 

  5.1.2.2 Live (ถายทอดสด) จากการศึกษา พบวา ในรูปแบบของการถายทอดสด

ในเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) น้ัน ทางโรงพยาบาลจะมีการกําหนดหัวขอของการ

ถายทอดสดในแตละครั้ง มีการเชิญแพทยผูเช่ียวชาญในแตละสาขา ของศูนยการแพทย มารวมพูดคุย

เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาสุขภาพ การสงเสรมิการมีสขุภาพที่ดี ถายทอดความรู ตอบคําถาม

ประเด็นสุขภาพโดยแพทยจรงิ ๆ เปดโอกาสใหกบัผูชมสามารถรวมถามคําถามเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ 

หรือขอคําแนะนําในเรื่องของโรคตาง ๆ ในการถายทอดสดแตละครั้งจะมีพิธีกร ทีร่วมพูดคุยกับแพทย 

เปนสื่อกลางระหวางแพทยกับผูชมที่คอยหยิบยกคําถามจากผูชมใหกบัแพทยเพื่อจะไดตอบคําถามกัน

สด ๆ ผูชมจะรูสึกเหมือนไดพบกบัแพทยตัวจริง รปูแบบการถายทอดสดน้ี ผูวิจัยพจิารณาแลววา  

มีความครบถวนของเน้ือหาทัง้ 4 ประเด็น ไดแก เกร็ดความรูทั่วไป, ใหความรูดานสุขภาพ, กิจกรรม/

วันสําคัญ/เทศกาล และการตลาด (แพก็เกจ, โปรโมชัน) แตก็ยังไมไดเปนที่นิยมมากนักในเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) อันเน่ืองมาจากตารางเวลาของแพทยไมสามารถควบคุมไดเทาที่ควร 

ยังคงมีปญหาเลก็นอยทีเ่กี่ยวของกบัเรื่องของเทคโนโลยียังไมเอื้อตอการถายทอดสดเทาที่ควร ซึ่งก็ยัง

จะมีการพฒันาในระบบเทคโนโลยีตาง ๆ ตอไป 

  5.1.2.3 คลิป VDO จากการศึกษา พบวา รูปแบบของคลปิ VDO ในเฟซบุกของ

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ไมนิยมในการสื่อสารสุขภาพดวยรูปแบบน้ีมากนัก จากการพิจารณา

เห็นวา คลิป VDO ที่มีในเฟซบุกน้ัน เปนการผสมผสานระหวางขอความ รูปภาพ ตัดตอเพือ่ใหเกิดเปน

ภาพเคลื่อนไหว หรือบางครั้งก็เปนคลิป VDO ที่ถายทําแลวนํามาตัดใหมีระยะเวลาสั้นลง ไมเกิน 1-2 

นาที เลาเรื่องราวสุขภาพ โรคตาง ๆ วิธีปองกันโรค ทัง้หมดที่กลาวมาน้ี เปนแพทยจรงิ ๆ ของแตละ

สาขาที่มาใหความรู เชน โรคอัลไซเมอร ใชแพทยจากศูนยสมองและระบบประสาท เปนผูใหความรู 

โดยทางโรงพยาบาลจะเปนผูกําหนดหัวขอเพื่อใหตรงกับกลุมเปาหมาย ก็เพื่อดึงดูดกลุมเปาหมายน้ี 

ใหสามารถเขาถึงการสือ่สารขอมลูสุขภาพ และเปนการประชาสัมพันธถึงศักยภาพของการรกัษาของ

แพทยไดอีกทาง แตเพราะวิธีการทําคลิปที่คอนขางมีความซบัซอนหลายข้ันตอนกวาจะออกมาเปน
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คลิป ทําใหการสื่อสารประเภทรปูแบบคลิป VDO ยังไมใชรปูแบบหลกัที่โรงพยาบาลจะนํามาสื่อสาร

บอย ๆ แตยังคงเปนรปูแบบที่ในอนาคตทางโรงพยาบาลจะใชนําเสนอขอมลูสุขภาพมากข้ึน   

 5.1.3 กลยุทธของการสื่อสารที่เกี่ยวกับขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร 

(กรงุเทพ)  

 “สุขภาพ” เปนสิ่งที่ปจจบุันผูคนใหความสําคัญกบัการดูแลสขุภาพมากข้ึน จนเกิดเปนกระแส

ของการมสีขุภาพที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงในสื่อออนไลนอยางเฟซบุก ที่มีการเผยแพรเรื่องของการดูแล

สุขภาพหลากหลายเรื่องราว ที่จะทําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมใหมสีุขภาพดีอยางย่ังยืน 

และรูจักการปองกันเพื่อไมใหตัวเองเจบ็ปวย ในสวนน้ี ผูวิจัยไดศึกษากลยุทธของการสื่อสารที่เกี่ยวกับ

ขอมูลสุขภาพในเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) ออกเปน 2 กลยุทธ คือ กลยุทธของ

เน้ือหาขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุก (Content) และกลยุทธรปูแบบการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อ 

เฟซบุก (Communication Form)  

5.1.3.1 กลยุทธการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร 

)กรงุเทพ(  

1) กลยุทธเน้ือหาการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุก (Content) จากผล

การศึกษา พบวา เน้ือหาขอมูลทีท่างโรงพยาบาลนําเสนอในสื่อเฟซบุก เปนการนําเสนอในเรื่องของ

สุขภาพ การปฏิบัติตัวใหหางไกลโรค การสงเสริมใหทกุคนมสีุขภาพที่ดี และมสีวนรวมกบัทุก ๆ บริบท

ที่โรงพยาบาลสื่อสารออกไป เพื่อใชดึงดูดใหเกิดการติดตาม และเผยแพร แชรตอ และเปนทางเลือก

ของการเขารับบรกิาร จากการสังเกต การเก็บขอมูล และการสัมภาษณเฟซบุกของโรงพยาบาลมีการ

ใชขอมูลที่เปนขอเท็จจรงิในการทําสื่อ เพื่อแนะนําการดูแลสขุภาพเบือ้งตนแบบไมตองพึ่งพาแพทย 

โดยเน้ือหาที่ไดมา ตองเปนแหลงทีอ่างองิได และตองตรวจสอบขอมลูกอนโดยแพทยผูเช่ียวชาญกอน

มีการเผยแพรในชองทางออนไลน สวนใหญในการสื่อสารเน้ือหาจะเปนเรือ่งของเกร็ดความรูสุขภาพ

ทั่วไป รองลงมาคือ ใหความรูดานสุขภาพ ถัดมากคื็อ กิจกรรม/วันสําคัญ/เทศกาล และสุดทาย คือ 

การตลาด (แพ็กเกจ, โปรโมชัน) ซึง่ทั้งหมดน้ี ผูอาน สามารถที่จะนํามาประยุกตใชไดจริงในชีวิต 

ประจําวัน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ใหเกิดความอยากทีจ่ะมสีุขภาพที่ดี และตองเปน

สุขภาพดีแบบย่ังยืน ทัง้น้ียังพบอีกวา กลยุทธที่สําคัญอยางหน่ึงที่ทางโรงพยาบาลใชในการสือ่สาร

ขอมูลสุขภาพก็คือ การสรางความเช่ือมั่นทีส่ามารถตรวจสอบขอเทจ็จริงของขอมลูได เพื่อใหกลุม 

เปาหมายเช่ือมั่นในโรงพยาบาล โดยการใชรปูภาพที่เปนรปูของโรงพยาบาลเอง มีการซื้ออยางถูกตอง

ไมติดลิขสิทธ์ิ เน้ือหามีการเรียบเรียงใหม ใหเกิดความเขาใจ เขาถึงไดอยางงาย ไมซบัซอน การใชคํา 

ภาษา ถูกตองตามหลักภาษาไทยทุกประการ เน้ือหาไมเยอะเกินไป ทําใหผูอานไมเบื่อเวลาทีเ่จอขอมูล

เรื่องของสุขภาพและขอมลูทางการแพทย และกลุมเปาหมาย หรือผูบริโภค ยังสามารถที่จะนําเน้ือหา
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ในสื่อเฟซบุกไปเผยแพร แชรตอไดอยางไมมีขอผิดพลาด รวมถึงใชในการอางองิสําหรบังานวิชาการได

อีกดวย 

2) กลยุทธรปูแบบการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุก 

(Communication Form) จากผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ใชรูปแบบของ

การสือ่สารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกมากทีสุ่ด คือ ขอความและรปูภาพ รองลงมา คือ Live 

(ถายทอดสด) และใชนอยที่สุดคือ คลปิ VDO ทางโรงพยาบาลมีการออกแบบรูปแบบของการสื่อสาร

ใหเช่ือมโยงกับ Content ในแตละเรื่อง ซึ่งกเ็ปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย กลยุทธของ

โรงพยาบาลสําหรับรูปแบบการสื่อสารน้ัน เนนในเรื่องของการออกแบบใหสื่อมีความทันสมัย เน้ือหา

ทันเหตุการณและสถานการณจรงิ ๆ ใชรูปแบบที่นาสนใจเพือ่ดึงดูดกลุมเปาหมายและผูบริโภค มีการ

สื่อสารที่ตรงไปตรงมาในประเด็นของสุขภาพและการแพทย ใชภาพประกอบสื่อทีส่วยงาม ใชภาษาที่

สั้น กระชับ เขาใจไดทันทีที่อาน ไมใชศัพททางการแพทยมากเกินไป ยังคงความเปนแบรนดดวยการ

ใสรูปแบบ CI (Corporate Identity) ตามแบบฉบบัของโรงพยาบาล เพือ่ใหเกิดการจดจํา สงผลตอ

ภาพลักษณที่ดีตอองคกรการใชการตูนแทนการใชภาพคนจริง ๆ ก็เปนสวนชวยใหขอมลูสุขภาพ หรือ 

ขอมูลทางการแพทยสามารถเขาถึงผูบริโภคไดไมยาก สามารถเขาถึงไดทุกคน ทุกระดับ ทัง้ยังสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันได ทีส่ําคัญตองมีความสม่ําเสมอในเรื่องของการนําเสนอทุก ๆ วัน 

อีกหน่ึงกลยุทธที่ทางโรงพยาบาลเลือกใช ก็คือ กลยุทธของการสรางปฏิสัมพันธระหวางโรงพยาบาล

กับกลุมเปาหมาย ดวยการใชรูปแบบของการถายทอดสด ซึง่เปนการสื่อสารในรปูแบบทีส่ามารถลด

ชองวางระหวางโรงพยาบาลกบักลุมเปาหมายได มีโอกาสในการเพิม่จํานวนผูเขารบับริการได เพราะ

การถายทอดสด ทําใหผูบรโิภคไดมีสวนรวมในการถามตอบ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับแพทยจริง ๆ 

เหมอืนไดเขาพบแพทยจริง ๆ โดยไมมีคาใชจายใด ๆ จุดน้ีทาํใหระหวางผูบริโภคและโรงพยาบาลมี

ความสัมพันธอันดีไดอยางตอเน่ืองแบบระยะยาว เพราะความเช่ือมั่น นาเช่ือถือ ที่มีตอโรงพยาบาล 

ซึ่งรปูแบบการถายทอดสดน้ีกําลังไดรับความนิยมอยางมากในสื่อออนไลนอยางเฟซบุกอีกดวย 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสือ่สารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาล 

ศิครินทร (กรุงเทพ)” สามารถอภิปรายได ดังน้ี 

 5.2.1 กลยุทธการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ)  

มีเน้ือหาเพื่อใหความรูในเรื่องของสุขภาพและขอมลูทางการแพทย ซึ่งเปนการใหความรูที่ไมใชเพียง

กลุมเปาของโรงพยาบาลเทาน้ัน แตเน้ือหาทีท่างโรงพยาบาลสื่อออกไป สามารถเขาถึงคนไดทุกกลุม 

ทุกระดับ เพื่อตองการใหทกุคนทั้งทีเ่ปนกลุมเปาหมายและไมไดเปนกลุมเปาหมาย ไดมีการตระหนัก

ถึงการมสีุขภาพที่ดี มีแนวทางของการรักษาสุขภาพ ทั้งที่ปวย ไมไดปวย หรืออาจกําลังปวย ก็สามารถ
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ที่จะศึกษาหาขอมลูจากเฟซบุกของโรงพยาบาลได ดวยเน้ือหาที่ไมไดมีศัพททางการแพทยมากเกินไป 

มีการเรียบเรียงขอความใหเปนภาษาที่เขาใจงาย และยังทันตอเหตุการณ หรอืสถานการณน้ัน ๆ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงที่มีการระบาดของโรค โรงพยาบาลถือวาเปนแหลงขอมลูช้ันดีที่จะศึกษาถึง

โรคน้ัน ๆ ได ดวยขอมูลที่มีการคัดกรอง และตรวจโดยแพทยทุกครั้งกอนทําการเผยแพรในสื่อเฟซบุก

ก็เพื่อใชในการอางอิงที่มาของแหลงขอมลูไดเปนอยางดี ทั้งยังสรางความนาเช่ือถือได โดยที่ตัวกลุม 

เปาหมาย และไมใชกลุมเปาหมาย จะไดรบัความรู สาระ เรือ่งของสุขภาพไปอยางถูกตอง ครบถวน 

เพื่อใหทุก ๆ คนไดมีความรูสําหรบัการดูแลสุขภาพของตนเองในเบือ้งตน เปนประโยชนสําหรบัการที่

จะนําเน้ือหาดานสุขภาพไปปรบัใชในชีวิตประจําวัน เพื่อลดอัตราการเกิดโรค และลดความเสี่ยงของ

ความรุนแรงของโรคน้ัน ๆ หากไดรับขอมลูทีเ่ปนขอเทจ็จริงจากโรงพยาบาล และแพทยผูเช่ียวชาญ 

ในแตละสาขา ที่ตางก็อยากใหเฟซบุกเปนสือ่กลางของการปรับพฤติกรรมใหหันมาใสใจในเรื่องของ

สุขภาพของตนเองมากย่ิงข้ึน ดวยบริบททางสังคมที่ปจจบุัน ผูคนตางใหความสนใจในเรือ่งของ

สุขภาพมากกวาเมือ่กอน และสื่อออนไลนอยางเฟซบุกก็เปนชองทางทีส่ามารถเผยแพรขอมลูสาร 

ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูคนสามารถเขาถึงเน้ือหาขอมลูไดมากย่ิงข้ึนสอดคลองกบัแนวคิดของ 

มลินี สมภพเจริญ (2551) ไดศึกษาเรื่องสถานการณการสื่อสารสุขภาพผลวิจัย พบวา การสื่อสาร

สุขภาพตองเช่ือมโยงกบักลุมเปาหมาย เพื่อตองการใหผูรบัสารหรือกลุมเปาหมายเขามามสีวนรวมใน

กิจกรรม เพราะผูรับสารมกัแสวงหาขาวสารตาง ๆ ดวยตนเอง เกิดการปฏิบัติตามพฤติกรรมสุขภาพ

ไดดีย่ิงข้ึน ผูวิจัยเลง็เห็นวาการสื่อสารขอมลูสุขภาพในสื่อออนไลนอยางเฟซบุก สามารถเปลี่ยน

พฤติกรรมของคนในสมัยน้ีไดจรงิ ดวยเทรนดของการรักษาสุขภาพ และกระแสของการมสีุขภาพดีก็

ยังคงเปนกระแสที่ไดรับการยอมรับอยางมาก สังเกตไดจากเพจรกัสุขภาพตาง ๆ ที่มีใหเห็นเยอะมาก

ในปจจบุัน ทําใหเห็นถึงการตระหนักถึงการมสีุขภาพที่ดี ไมเจ็บปวย และทุกคนสามารถมสีุขภาพ 

ที่ดีไดแคเริ่มตนใสใจ มีสติกับทกุ ๆ สิ่ง ทัง้อาหารการกิน ติดตามขาวสารเปนประจํา ออกกําลงักาย  

ตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปเพือ่คัดกรองโรคที่เราเองก็อาจไมรู หรือรู ก็จะไดหาทางรักษาไดอยาง

ทันทวงที ซึง่สิง่เหลาน้ีเปนสาระความรูดานสุขภาพทั้งสิ้นสอดคลองกบัแนวคิดของ มงคล โสภณ

(2557) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใชเฟซบุกของสมาชิกแฟนเพจสายการบินตนทุนตํ่า 

ผลวิจัยพบวา ในยุคที่ผูบริโภคตางก็ใชสือ่สงัคมออนไลนอยางแพรหลาย ทําใหภาคธุรกจิไมอาจปฏิเสธ

การสือ่สารผานชองทางสื่อสังคมออนไลนได การสือ่สารออนไลนจึงจําเปนทีจ่ะตองอาศัยกลยุทธ

เชนเดียวกับการสือ่สารชองทางอื่น ๆ ซึ่งทางโรงพยาบาลเองก็ยังตองอาศัยการใชกลยุทธตาง ๆ  

เพื่อมาใชในการสื่อสารขอมูลสุขภาพ และทําใหไดผลตามที่โรงพยาบาลกําหนด ซึง่อาจไมไดหมายถึง

จํานวนการกดไลกเพจทีม่ากข้ึน แตเปนจํานวนของผูทีม่ีสุขภาพที่ดี เพราะติดตามขอมลูดานสุขภาพ

ในเพจเฟซบุกของโรงพยาบาล เทาน้ีกท็ําใหวัตถุประสงคของโรงพยาบาลที่ตองการใหผูบรโิภคหันมา

ใสใจเรื่องของสุขภาพก็ตรงตามที่ไดวางไวแลว 
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 5.2.2 รูปแบบของการสื่อสารขอมูลสุขภาพในสื่อเฟซบุกของโรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) 

ในการนําเสนอขอมลูดานสุขภาพ รปูแบบที่เห็นไดอยางเดนชัดเลยก็คือ ขอความ และรปูภาพ  

ดวยสีสันของ Art Work รวมถึง Content ที่สื่อออกมา ทําใหผูอานเขาใจไดงาย แมจะเปนเรือ่งของ

สุขภาพทางดานการแพทย ดวยความที่เปนโรงพยาบาล ภาพจํา คือ มีแตเน้ือหาวิชาการ ซึง่ปจจบุัน 

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ไดปรบัเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารใหทันสมัยมากย่ิงข้ึน ใชสีเขียว

ที่เปนสีของโรงพยาบาลเปนสหีลกัสําหรบัการออกแบบ Art Work หรอื รูปแบบอื่น ๆ ทีจ่ะสื่อถึง

ความปลอดภัย เช่ือใจ เช่ือถือได ถายทอดภาพลักษณที่ดีผานสื่อเฟซบุก และคํานึงถึงกลุมเปาหมาย

และผูบริโภคเปนหลัก มกีารสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย และผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ  

อีกทั้งรูปแบบทีท่างโรงพยาบาลสื่อไปน้ัน ยังสอดคลองกบัเน้ือหาทําใหดึงดูดกลุมเปาหมาย และไมได

เปนเปาหมายไดเปนอยางดีสอดคลองกับแนวคิดของ ปยะฉัตร พรหมมา (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง

การเปดรบัขาวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผูบริโภคตอการสื่อสารผานเฟซบุกแฟนเพจ 

ผลการวิจัย พบวา เฟซบุกเปรียบไดกบัหนาตาขององคกร การแสดงความชัดเจนเกี่ยวกบัองคกร 

หรือตราสินคา จะทําใหผูบริโภคเกิดการรบัรู และจดจําไดดี ซึ่งจากผลการศึกษาเห็นไดวา ทาง

โรงพยาบาลศิครินทร (กรุงเทพ) ไดมีรูปแบบของการสื่อการขอมูลสุขภาพ นอกจากขอความ และ

รูปภาพแลว ยังมรีูปแบบ Live (ถายทอดสด) และคลิป VDO ที่อาจจะไมไดเปนรปูแบบที่โรงพยาบาล

ใชบอยมากนัก แตก็ยังเปนโมเดลที่ยังคงมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหการสื่อสารขอมูลสุขภาพ  

มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน แตก็ยังเนนการใหความรูคูความบันเทิง บันเทิงที่วาก็คือไมไดใสความ

วิชาการมากจนเกินไป แตทําใหกลุมเปาและผูบริโภคอื่น ๆ สามารถเขาใจไดงาย ไมซับซอน สามารถ

ตีความไดอยางถูกตอง เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนเสริมสรางพฤติกรรมใหหันมาใสเรือ่งของสขุภาพ

มากย่ิงข้ึน  

 

5.3 ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปประยุกตใช  

1) การสื่อสารขอมูลสุขภาพ เน้ือหาของเรื่องสุขภาพเปนลักษณะของการใหความรูเบื้องตน

เปนสวนใหญ ควรมีการเนนในเรื่องของการปองกันตนเอง เพื่อที่ผูอานจะไดมีแนวทางของการดูแล 

ปองกันตนเองจากโรคตาง ๆ ไดมากข้ึน และอปัเดตโรคที่มาใหม หรอืกําลงัเปนกระแสในชวงเวลา 

น้ัน ๆ เพื่อใหผูบริโภคไดศึกษาและทําความรูจกั ตอยอดไปจนถึงการปองกันและดูแลตัวเองได 

2) รูปแบบของการสือ่สาร ที่เห็นไดชัดเจนวา รูปแบบของคลิป VDO ที่มีนอยมาก ถาหาก 

มีการนําเสนอรูปแบบคลิป VDO ในเชิงของการใหความรูเรือ่งสุขภาพโดยแพทยจะย่ิงเพิม่ความ

นาสนใจใหกับการสือ่สารรปูแบบคลิปได เพือ่ใหเห็นความแตกตางจากรูปแบบการสือ่สารทั่วไป ซึ่ง

คลิปกจ็ะตองไมยาวจนเกินไป เน้ือหา Content ในคลิปก็ควรสั้น กระชับ เขาใจงาย ทําใหดูทันสมัย

ดวยการเลนกับกระแสในชวงเวลาน้ัน ๆ ก็จะย่ิงเพิ่มความนาสนใจใหกับเน้ือหาขอมูลสุขภาพสําหรบั
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สื่อออนไลนอยางเฟซบุกได หรืออาจแทรกดวยการนํากิจกรรมมาใหผูที่ดูคลิป VDO ไดมีสวนรวม กจ็ะ

ย่ิงดึงดูดผูบริโภคไดดี  

 

5.4 ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

1) สําหรบัการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงขอมูลดานสุขภาพในสื่อเฟซบุกที่มี

ผลตอการเขารับบรกิารในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศิครนิทร (กรุงเทพ) เพื่อใหทราบถึงความ

ตองการของกลุมผูบริโภค ขอมูลเรื่องใดที่มีผลตอการเขารับบริการ เพื่อสื่อถึงการติดตามขอมลู

สุขภาพในสื่อเฟซบุก ที่นํามาซึง่การตัดสินใจเลอืกเขารับบรกิารในโรงพยาบาล ซึ่งจะทําใหเห็นถึง

ศักยภาพของการสื่อสารทีส่งผลตอการใชบริการในโรงพยาบาลไดตอไป 

2) นอกจากโรงพยาบาลศิครินทร (กรงุเทพ) ควรมีการศึกษาโรงพยาบาลคูแขง เพือ่ใหเห็น 

ถึงวิธีของการสือ่สาร กลยุทธของคูแขงทีใ่ชในการสือ่สารขอมูลสุขภาพในสอออนไลนอยางเฟซบุก  

ซึ่งอาจไดกลยุทธของการสื่อสารขอมลูสุขภาพไดหลากหลายมากย่ิงข้ึน  
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