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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการสื่อสารของผู้ส่งสาร/ผู้รับสารของ
แฟนเพจโรคซึมเศร้ า ลักษณะการใช้ ส่ือเฟซบุ๊กเป็ นช่องทางในการสื่อสารของแฟนเพจโรคซึมเศร้ า
และเนื้อหา/รหัส ในการสื่อสารของแฟนเพจโรคซึมเศร้ า โดยทาการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร
เพจ Introvert ซึ มเศร้ า แต่ หายได้ by ตู่ เพจกรมสุขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุข และสัมภาษณ์
แอดมินเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ จานวน 1 ท่าน
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของผู้ส่งสารและผู้รับสารเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หาย
ได้ by ตู่ มีลักษณะผู้ป่วยกับผู้ป่วยสื่อสารกันเอง โดยเลือกใช้ วิธีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเป็ น
หลักในการสื่อสาร ซึ่งตัวผู้ป่วยเองเป็ นหัวใจสาคัญในการรั กษาใจตนเอง ข้ อมู ลที่ใช้ ส่ ือสารมาจาก
ประสบการณ์ของผู้ส่งสารที่เคยป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ า และเรียนรู้วิธีการรักษาตนเองจนหายจนตกผลึก
กลายเป็ นความรู้ แต่ส่ิงหนึ่ง ที่ไม่สามารถห้ ามได้ คือ หมอไม่ใช่ ผ้ ู ท่ีมีความรู้เรื่ องโรคซึ มเศร้ าเพี ยง
ผู้เดียว ฉะนั้นเมื่อเราเกิดความศรัทธาขึ้นกับใครสิ่งที่ตามมาก็จะเป็ นความเชื่อใจ เมื่อผู้รับสารศรัทธา
ในตั ว ผู้ ส่ ง สารจึ ง มี ค วามเชื่ อ ใจว่ า สารที่ ไ ด้ รั บ นั้ น จะต้ อ งเป็ นสิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละเป็ นความรู้
องค์ประกอบการสื่อสารขเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะการสื่อสารของผู้ส่งสาร
และผู้รับสารที่มีความห่างเหิน เนื่องจากผู้ส่งสารไม่ได้ ทาการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าโดยเฉพาะ
แต่เป็ นการสื่อสารข้ อมูลความรู้เรื่องสุขภาพต่างๆ ที่เป็ นกลางให้ กับประชาชน ดังนั้นรายละเอียดของ
ข้ อมูลที่ใช้ ส่ ือสารจะมีความเป็ นกลาง ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งและด้ วยผู้ส่งสารเพจกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ใช้ การรักษาแบบแพทย์ปัจจุบันเป็ นจุดยื่นในการสื่อสารซึ่งอาจเหมาะสม กับผู้รับ
สารทั่วๆ ไปแต่อาจจะไม่ตรงกับความต้ องการของผู้รับสารที่เป็ นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า
ในส่วนผลการศึกษาของสื่อและช่องทางการสื่อสาร พบว่า เพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หาย
ได้ by ตู่ ผู้ส่งสารสามารถรู้ผลตอบรับของผู้รับสารได้ เป็ นอย่างดีไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของการแสดง
ความคิดเห็น หรื อแชท ซึ่งใช้ เป็ นตัวกลางในการสื่อสารระหว่ างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรื อการกด
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สัญลั กษณ์ต่างๆ เช่ น ไลค์ หั วใจ ทาให้ เรารู้ ว่าผู้ รับสารมีความสนใจในเรื่ องนี้ เป็ นพิ เศษและที่เป็ น
จุ ดเด่นจริงๆ ของเฟซบุ๊ก คือ วิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้ าน เช่น การมีส่วนร่ วมในการพูดคุยส่วนตัวกับ
แอดมินเพจ ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูส่งสารรู้ความต้ องการ สิ่งที่เป็ นปัญหา หรือความสนใจของผู้รับสารได้ เป็ น
อย่างดี และเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางการสื่อสารอย่างหนึ่ง
ที่หน่วงงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลือกใช้ เป็ นช่องทางสื่อสารข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่ง
ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเฟซบุก๊ ได้ โดยไม่ต้องเข้ ามาติดต่อที่หน่วยงาน และสามารถ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมผ่านทางแชทได้ ตลอด 24 ชั่วโมง การใช้ เฟซบุก๊ เป็ นช่องทางการสื่อสารจะง่าย
และสะดวกกว่าการเข้ ามาติดต่อที่หน่วยงาน
หลังการศึกษาเนื้อหา/รหัส ของเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ มีหัวใจสาคัญใน
เรื่ องที่จะสื่อสาร 2 ประการ ประการแรก คือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าต้ องการกาลังใจในการทากิจกรรม
ต่างๆ ในการดาเนินชีวิต และประการที่สอง คือ ตัวผู้ป่วยเองเป็ นสิ่งสาคัญในการรักษาใจและก้ าวผ่าน
ทุกเรื่องไปได้ ด้วยตนเอง สารที่ใช้ ส่ อื สารเพื่อให้ กาลังใจของเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เป็ นสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ตรงต่อความต้ องการของผู้รับสาร และเนื่องด้ วยความเชี่ยวชาญของ
ผู้ส่งสารทาให้ ร้ ูว่าสิ่งที่ผ้ ูป่วยโรคซึมเศร้ าต้ องการนั้น คือ การรั บฟั ง ความรั กกาลังใจและการพั ฒนา
ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องพลังของความรักเป็ น สิ่งที่สามารถทาให้ ผ้ ูป่วยโรคซึมเศร้ าหายจากสิ่งที่เป็ นอยู่
ได้ หากผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าหันกลับมารั กตนเองจะทาให้ มีพลังกายพลังใจในการพั ฒนาตนเองหรือ
เยียวยาใจตนเองให้ พบเจอแต่ส่งิ ที่ดี
องค์ประกอบการสื่อสารที่จะทาให้ การสื่อ สารกับผู้ ป่วยโรคซึ มเศร้ าผ่ านสื่อ เฟซบุ๊ก นั้ น
เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ผู้ ส่ ง สารควรมี อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ นผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ า และสามารถให้
คาปรึ กษาแก่ผ้ ู รับสารผ่ านเฟซบุ๊กได้ จริ งโดยมีบ ทบาทหน้ า ที่เป็ นแอดมินเพจ และสารที่ใช้ ในการ
สื่อสารควรมาจากประสบการณ์ตรงบูรณาการร่ วมกับการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ท่ไี ด้ น้ันจะทาให้
ผู้รับสารเกิดความศรั ทธาในตัวผู้ ส่งสารและนาไปสู่การเปิ ดรั บข้ อมูลเพื่ อนาความรู้ ท่ไี ด้ มาใช้ พัฒนา
ตนเองในด้ านการให้ กาลังใจ การรักตนเอง จนนามาสู่หนทางที่ผ้ ูป่วยโรคซึมเศร้ าสามารถเยียวยาใจ
ตนเองได้

Abstract
The main purpose of this research study is to understand how encoder (sender) and
decoder (receiver) of the mental depressive disorder, on other words, clinical depression
communicates. The use of Facebook fan page of the depression patient, content and coding behind
each message. By studying and analyzing the content and information from the page, Introvert
Suem Sao Tae Hai Dai (ซึ ม เศร้ าแต่ ห ายได้ ) by Tu (ตู่ ) and Department of Mental Health fan

page. Besides, the chapter feature a message interview from one of the admins from ซึ มเศร้ า แต่
หายได้ by ตู่ for resolve into element.
Regards to the study, the majority of sender and receiver of Introvert page ซึ ม เศร้ า
แ ต่ ห า ย ไ ด้ by ตู่ is that fan page’s patient have a characteristic that are likely to communicate
with each other. Alternative Medical System is the very first of treatment options that patients
choose in this study. Hence, the mind of patients is the heart in healing themselves. The data
used to communicate is based from the experience of patients with depression and by learning to
heal themselves until it crystallizes into knowledge. It is universally undeniable that doctor is not
the only person who have experiences and acknowledge the mental depression disorder.
Therefore, when we have faith or believe in one heart, trust will follow. It can be said that when
receiver have faith in sender, thus, the receiver will believe that what sender said or give are
something important and useful. Meanwhile, the communication process from the Department of
Mental Health are remoted and distant. The Department of Mental Health gives information in a
neutral way as that’s why it is more effective to the normal patient not the mental depression
disorder.
According to the study of communication and media, sender from the page: Introvert
ซึ ม เศร้ าแต่ ห ายได้ by ตู่ can attentively responses and interact to what receivers communicates
through comment and directly via messenger chat. Also, the heart and like can be count as a
symbol that this the topic is essential than the other. Further, the highlight of Facebook is that it
allows user to analyze the data insight. This is why the Department of Mental Health choose
Facebook to be the main channel in conveying information to people. That people can reach out
to the anytime 24 hours without contacting directly at the organization.
In conclusion, the study of the communication process of mental depressive encoder
and decoder from Facebook page: Introvert ซึ ม เศร้ าเเต่ ห ายได้ by ตู่ reflect the two keys point.
First, the mental disorder patient desire for encouragement, inspiration and cheering in passing
all the hard time in their everyday life. Second, the patient, themselves is the important element
to heal themself, to have courage in dealing and come across any obstacle in their live. Hence,
content and information from the Department of Mental Health design to fit well with what those
patient are looking for that is, someone to hear their heart out, listening love and self development,
especially the power of love can make mental depression be recover, if the patients. Turn to be

self love, make themselves to be more body and mental power in self. Development or mental
curing to meet better things.
The component of communication. That make mental depression potient
communicate to ward. Facebook effectively : sonder should have mental depression identity and
can give actual advice to receiver via Facebook, In the role of page administrator; and the
messages should be form the direct experiences, Integrated with modern medical techniques, the
result will make receiver have the faith in sender, And make information receiving for bring
knowledge back to develop themselves; for encouragerment, Self love, And make mental
depression patient can self healing

บทนา
“วันนี้ได้รบั ยามาเพียบแต่สดุ ท้ายคนทีจ่ ะรักษาเราได้คือกาลังใจของเราเอง คุณหมอกล่าว
เช่ น นั้น ค่ ะ แต่ เ ราหวัง ว่า วัน หนึ ่ง เราจะใช้ชีวิต ที ่เหลื อ อย่ า งมี ค่ า ขอบพระคุณ ที ่ส ร้า งพลัง ใจและ
มิตรภาพทีอ่ บอุ่น”
ประโยคที่กล่าวข้ างต้ นเป็ นการแสดงความคิดเห็นของผู้รับสารเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่
หายได้ by ตู่ ที่สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ งความสาคั ญ ของการสื่อ สารที่ผ้ ู ส่งสารเข้ า ใจถึ งภาวะที่ผ้ ู ป่ วยโรค
ซึมเศร้ าต้ องเผชิญอยู่ซ่ึงอาการป่ วยโรคซึมเศร้ าไม่ใช่ความจ็บป่ วยทางด้ านร่ างกายแต่หากป่ วยที่ใจ
เมื่อใจได้ รับการรักษาจะส่งผลให้ ร่างกายแข็งแรงตามไปด้ วย ดังที่ ผู้ส่งสารเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่
หายได้ by ตู่ มีวิธีการสื่อสารที่สามารถสร้ างกาลังใจให้ กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าได้ เห็นได้ ชัดเจนว่าการ
สื่อสารมีความสาคัญในการสร้ า งกลังลั งใจให้ กับผู้ป่ วยเมื่ อมี การสื่อ สารที่ถูกวิ ธี จึ งน่ าสนใจว่ าเพจ
Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ มีองค์ประกอบการสื่อสารอย่างไรที่ทาให้ ผ้ ูรับสารได้ รับกาลังใจ โดย
เพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ มีการอัพเดทข้ อมูลที่เป็ นปั จจุ บันมีความต่อเนื่อง และมีผ้ ูกด
ติดตามในจานวนที่เหมาะสมแอดมินเพจสามารถสอบถามพูดคุยได้ จริง ภาพรวมของเพจจึงมีความ
น่าเชื่อถือที่จะทาการศึกษา
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนา
สุขภาพจิตของประเทศ การพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้ องกันปัญหา
ยาเสพติด บาบัดรักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดให้ มีบริ การด้ านสุขภาพจิตแก่ผ้ ูป่วย ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและประชาชน ซึ่งรวมไปถึงการสร้ างเฟซบุ๊กแฟนเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ที่ใช้ เป็ นช่ องทางการสื่อสารออนไลน์ในการให้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับ
โรคซึมเศร้ า ซึ่งการสื่อสารของเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีการสื่อสารกับกลุ่มผู้ป่วยจิต

เวชในลั ก ษณะการให้ ก าลั งใจ ซึ่ งความเข้ า ใจในข้ อ มู ลนี้ จะเป็ นฐานคิ ดสาคั ญ ที่จ ะเป็ นแนวทางใน
การศึ ก ษาองค์ประกอบการสื่อ สารกับผู้ ป่ วยโรคซึ มเศร้ า ผ่ านสื่อเฟซบุ๊ก ต่ อไป และเนื่ องจากเป็ น
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชโดยตรงข้ อมูลที่จะทาการศึกษาจึงมีความน่าเชื่อถือ
แม้ ว่าโลกในปัจจุบันจะมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะด้ านการสื่อสารที่เรียกได้
ว่ ารวดเร็วปานใจคิดนั่นก็ถือว่าตอบโจทย์ให้ คนยุคนี้ แต่ในขณะเดียวกันการสื่ อสารที่รวดเร็ว มักมี
เรื่องดราม่าเกิดขึ้นไม่เว้ นแต่ละวัน ซึ่งผู้ถูกกล่าวถึงนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็ นโรคซึมเศร้ าได้ แพทย์
หญิง มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้ กล่ าวว่ า การ
ดราม่ากันบนโซเชียลมีเดีย หรือโลกออนไลน์น้ันก็เป็ นอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญที่ทาให้ คนไทยเป็ นโรค
ซึมเศร้ ากันมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ท่ตี ้ องการสร้ างตัวตนต้ องการการยอมรับ และเมื่อไม่เป็ น
ที่ยอมรั บตามที่หวังก็จะเกิดความเครี ยด จนเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นของการเป็ นโรคซึมเศร้ าในที่สุด (ที่มา :
เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
ผู้คนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจโลกบนเฟซบุก๊ มาก เนื่องมาจากเฟซบุก๊ สามารถสร้ าง “ความ
เป็ นจริงเทียม” (Artificial Reality) ที่ผ้ ูใช้ สามารถหลบซ่อนเรื่องราวร้ ายๆ ที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามที่
พวกเขาอยากเปิ ดเผยหรือปกปิ ดทุกอย่างสามารถสร้ างขึ้นมาได้ ผลตามมาคือผู้ท่ตี ิดตาม จะเสพและ
จดจาแต่เรื่ องราวดีๆ แต่เมื่อมันมากขึ้นเรื่อยๆ จนนามาสู่การเปรียบเทียบกับตนเองจึงทาให้ เข้ าสู่
สภาวะความกดดั น ความวิ ต กกั ง วล ความอยากมี อ ยากได้ เ หมื อ นคนอื่ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ท าให้ เ กิ ด
ความเครียด รู้สึกตนเองไร้ คุณค่า ยังไม่ดีพอ และหมกมุ่นอยู่กับความเสียใจเศร้ าโศกกังวลกับเรื่อง
ต่างๆ ในเฟซบุก๊ มากกว่าที่จะปล่อยมันให้ ผ่านไป
เฟซบุ๊ก ไม่ ใช่ โรคระบาดและตัวมัน เองไม่ ใช่ เชื้ อโรคในทางการแพทย์ แต่ เฟซบุ๊ก คือ
“ปรากฏการณ์” ที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกได้ อย่างที่ไม่มีส่อื ไหนทาได้ มาก่อน เฟซบุก๊ เป็ นสื่อที่
ยอดเยี่ยมที่สามารถสร้ างความสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนทั่วโลกได้ จากเหตุการณ์การฆ่าตัวตายของดารา
และนิสติ นักศึกษามหาวิทยาลัยหลายรายในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่ผ่านมาก่อให้ เกิดกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับ
โรคซึมเศร้ า ในสังคมไทย และคงปฏิเสธไม่ได้ ว่าในปัจจุบันเฟซบุ๊กได้ กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
หากมองเพียงผิวเผิน เฟซบุ๊กอาจมอบความบันเทิงให้ เราแต่มีหลายงานวิจัยพบว่ามันมีความสัมพันธ์
กับสุขภาพจิต
จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า ผู้คนที่เสพข้ อมูลข่าวสารในเฟซบุ๊กจานวนมากๆ จะมีความเสี่ยง
ต่อสภาวะโรคซึมเศร้ า เนื่องจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อจิตใจแต่อาจไม่ใช่ด้านลบแค่เพียง
อย่างเดียวด้ านดีท่ไี ด้ รับจากการเสพข้ อมูลก็มี จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าผลกระทบจะเป็ นอย่างไรน่าจะขึ้นอยู่
กับผู้ส่งสาร (ผู้ท่โี พสต์) ผู้รับสาร (ผู้ท่เี ข้ าชม) หากมีการสื่อสารที่ถูกวิธเี ฟซบุก๊ น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ท่ี
ใช้ ไ ม่ ม ากก็น้ อ ย ท าให้ ก ารศึ ก ษาในเรื่ อ งนี้ จึ ง มุ่ ง ไปที่ ก ารสื่ อ สารขณะที่ ค าว่ า การสื่ อ สารได้ แ บ่ ง
องค์ ป ระกอบตามแนวคิ ด เดวิ ด เค. เบอร์ โ ล ที่แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของการสื่ อ สารเป็ น ผู้ ส่ ง สาร

(Sender) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) และที่สาคัญผู้ส่งสารจะต้ อง
เป็ นที่น่ า เชื่ อ ถื อ ในใจของผู้ รั บ สาร ด้ ว ยเหตุ น้ ี ผู้ วิ จั ยจึ งเลื อ กทาการศึ ก ษาระหว่ า ง 2 เพจ คือ เพจ
Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ และเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยจะทาการ
วิ เคราะห์ ข้อมู ลบนเพจเพื่ อนาข้ อ มู ลที่ได้ มาอธิบ ายเป็ นแนวทางในการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบการ
สื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าผ่านสื่อเฟซบุก๊

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารของกลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจโรคซึมเศร้ ากับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ า
2. เพื่ออธิบายแนวทางการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าผ่านสื่อเฟซบุก๊

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
องค์ประกอบการสือ่ สาร
ปรมะ สตะเวทิน (2540) กล่ าวว่ า การสื่อสารนั้นจัดได้ ว่าเป็ นปั จจั ยที่สาคัญปั จจั ยหนึ่ ง
นอกเหนื อจากปั จจั ยสี่ท่ีเป็ นความจาเป็ นเพื่ อ ความอยู่ รอดของมนุ ษย์ มนุ ษย์อาศั ยการสื่อสารเป็ น
เครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
การสื่อสารเป็ นพื้นฐานการติดต่อของมนุ ษย์และยังเป็ นเครื่องมือสาคัญของกระบวนการสังคมยิ่งมี
ความสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากเพี ยงใดการสื่อ สารก็ย่ิ งมี ความสาคั ญ มากขึ้ น เท่า นั้ น การเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ อุสาหกรรม และสังคมที่นามาซึ่งความสับสนก่อให้ เกิดความไม่เข้ าใจแก่สมาชิกของสังคม
ย่ อ มต้ อ งอาศั ย การสื่อ สารเป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง องค์ ป ระกอบการสื่อ วารมี
ปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค. เบอร์โล (ที่มา: เว็บไซต์บ้านจอม
ยุทธ, 2543) ประกอบด้ วย ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสื่อหรือช่องทาง จากการศึกษาค้ นคว้ าองค์ประกอบ
ของการสื่อสารนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกทฤษฎีการสื่อสารของเดวิด เค. เบอร์โล เป็ นแนวคิดหลักในการทา
วิ จั ย ครั้ ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการสื่ อ สารที่ แ อดมิ น กลุ่ ม แฟนเพจโรคซึ ม เศร้ าใช้ ควรมี
องค์ประกอบอย่างไรบ้ างที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ
การสือ่ สารกับผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
การสื่อสารเป็ นกลไกสาคัญในการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างบุ คคล
กลุ่ม องค์กรสาธารณะผ่านสื่อประเภทต่า งๆ เช่ น สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อพื้ นบ้ าน เป็ นต้ น เพื่ อ

นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ผี ้ ูส่งสารได้ วางเป้ าหมายไว้ ในปัจจุบันการสื่อสารเข้ ามามีบทบาทต่อกระบวนการ
ทางสังคม ในทุกภาคส่วน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า การสื่อสารกับ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า ทางการแพทย์ต้องอาศัยทักษะต่างๆ โดยเลือกใช้ ประสมประสานให้ เหมาะสมตาม
ประเภทของการสื่อสาร โดยมีทักษะที่สาคัญ ดังนี้ 1. การใช้ ภาษาท่าท่าง 2. การตั้งคาถาม 3. การ
ทวนซา้ สรุปความ 4. การเงียบ 5. การให้ กาลังใจ 6. การให้ ข้อมูล 7. การสะท้ อนความรู้สึก (ที่มา:
คลินิกสุขภาพนายแพทย์เจษฎา2562) การสื่อสารสุขภาพเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ในกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ และทักษะในการสื่อสารสุขภาพก็ไม่ได้ ถูก
ตีกรอบจากัดอยู่ แต่เฉพาะกับแพทย์ท่ที าการรักษา อยู่เท่านั้นแต่มันจาเป็ นต่อผู้ทางานด้ านสาธารณสุข
ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็ นเภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบาบัด เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ ที่เป็ นผู้ให้ บริการ
ด้ านสุขภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เป็ นผู้รับบริการด้ านสุขภาพต่างๆ จาเป็ นต้ องใช้ กระบวนการ
สื่อสารนี้ ให้ มีประสิทธิภาพมากที่สุด แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ ป่วยได้ ให้ ความสาคัญกับการ
สื่อสารกับผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยนั้นจะมีสภาวะความรู้สึกนึกคิดที่ต่างจากบุคคลธรรมดา และเพื่อให้
บรรลุความสาเร็จในการทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการรั กษาเพื่ อให้ ผ้ ูป่วยใช้ ชีวิตของตนเองในการ
ดาเนินกิจกรรม โดยข้ อมูลการสื่อสารกับผู้ป่วยนี้ผ้ ูวิจัยจะใช้ แนวคิดนี้เป็ น กรอบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
การสือ่ สารผ่านเฟซบุก๊
Facebook ก็คือ Social Networking เครื อข่ ายสังคมในโลกออนไลน์อย่ างอินเทอร์ เน็ตที่
สามารถเชื่อมโยงคนต่าง ๆ จากทุกมุมโลกเข้ าด้ วยกัน ทาให้ เราสามารถแบ่งปั นข้ อมูล ความรู้ และ
โดยเฉพาะความรู้สึกให้ แก่กันได้ ง่ายๆ ปัจ จุบันเฟซบุก๊ ได้ มีการอัพเดทภาษามากมายรวมถึงภาษาไทย
ด้ วย และที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายและรวดเร็วนั้นมาจากเป็ นเว็บไซต์ท่ไี ม่เสียค่าใช้ จ่าย การ
พูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า เฟซบุก๊ เป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 และ
อันดับที่ 2 คือโปรแกรม ไลน์แอพพลิเคชั่น (Line Application) โดยมีผ้ ูใช้ อินเทอร์เน็ตใช้ บริการ คิด
เป็ นร้ อ ยละ 92.1 และร้ อ ยละ 85.1 ตามล าดั บ (ส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) ด้ วยความง่ายและความสะดวกสบายในการ
เข้ าถึงอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อโยงคนทั้งโลกด้ วยกัน ทาให้ สังคมออนไลน์กลายเป็ นแหล่งการแบ่ง
บันและแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก เฟซบุ๊กนอกจาก จะให้ บริการการบอกเล่าเรื่องราวผ่าน
หน้ ากิจกรรมข่าว เฟซบุ๊กยังมีเครื่ องมือในการทากิจกรรมอื่นๆ ตาม ความประสงค์ของผู้ ใช้ งานที่
แตกต่างกันออกไป ได้ แก่ หน้ าเพจ (Fan Page) และกลุ่มเฉพาะ (Group) ซึ่งทั้งสองนี้มีหน้ า ที่การ
ทางานที่คล้ ายคลึงกันแต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงวัตถุประสงค์และการใช้ งาน ของผู้ใช้ บริการแฟน
เพจ คือหน้ าเพจใช้ เป็ นพื้ นที่ในการทากิจกรรมตามความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ จะเห็นได้ อย่ า ง
ชัดเจนว่ าวิธีการสื่อสารที่กลุ่มแอดมินกลุ่มแฟนคลับใช้ ในการสร้ างเครื อข่าย มีการใช้ ประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ตหรือจากพื้นที่ในโลกออนไลน์ ผู้วิจัยจึงใช้ ประโยชน์จากการแนวคิดการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
เป็ นกรอบในการศึกษาเรื่องของสื่อและช่องทางในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าว่ามีลักษณะอย่างไร

วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าในสื่อเฟซบุ๊ก ”
เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยผู้วิจัยได้ กาหนดระเบียบวิธกี ารวิจัย ดังนี้
การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยโดยการใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารของเฟซบุก๊ แฟนเพจโรคซึมเศร้ า 2 เพจ ได้ แก่
1. เพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ เป็ นเพจที่สร้ างขึ้นเพื่ อสร้ างแรงบันดาลใจในการ
ผลิต Content พัฒนาตัวเอง และให้ กาลังใจผู้คนให้ ก้าวผ่านสถานการณ์น้ ี บนพื้นฐานของความเชื่อ
ที่ว่า “ทุกคน หายได้ ” นอกจากนี้ ยังเป็ นการทาความดีเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์
อันเลวร้ าย ตอบแทน ผู้มีพระคุณที่เคยสนับสนุ นในช่วงเวลายากลาบาก และเป็ นการตอบแทนสังคม
ทางด้ าน Mental Health Disorder (https://www.facebook.com/depressionbytu)
2. เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็ นองค์กรหลักด้ านสุขภาพจิต เพื่ อให้
ประชาชาชน มีสุขภาพจิตดี มีความสุข โดยเผยแพร่ ความรู้โดยกองสุขภาพจิตสังคมกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข (https://www.facebook.com/THAIDMH)
การสัมภาษณ์ (In-Depth Interview)
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
1. คุณสิริกาญจน์ กมลปิ ยะพัฒน์ แอดมินเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่
การสัมภาษณ์เป็ นอีกหนึ่งเครื่องมือสาคัญที่จะนามาใช้ ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
เอกสาร โดยเป็ นการสื่อ สารแบบสองทางและใช้ ก ารสัม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ นทางการ ซึ่ ง เป็ นการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ แหล่งข้ อมูลที่ได้ ทาการศึกษามานั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยคาถามที่
ใช้ ในการสัมภาษณ์ ได้ แก่ เฟซบุก๊ มีประโยชน์อย่างไรในการเป็ นช่องทางการสื่อสารระหว่างเรากับผู้รับ
สาร
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิ ธีวิ จั ยครั้ ง นี้ เป็ นวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) สาหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ความเหมาะสมในการนามาใช้ กาหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบไปด้ วย การวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งเป็ น
เครื่ องมือ ที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลแนวทางหนึ่ ง โดยการศึกษาข้ อมู ลจากเฟซบุ๊กเพื่ อน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบ ในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าในสื่อเฟซบุก๊ เบื้องต้ น ส่วนเครื่องมือที่ใช้ ใน

การเก็บรวบรวมข้ อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อีกแนวทางหนึ่งนั้น คือ การสื่อสารแบบสอง
ทางซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการและเป็ นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด ซึ่งเป็ นวิธวี ิจัยที่มีผล
ทาให้ คาถามมีค วามยื ด หยุ่ น และเปิ ดกว้ า ง โดยเทคนิ คการสัมภาษณ์ เจาะลึ กนั้ น เป็ นเทคนิ ค และ
ระเบียบวิธวี ิจัยเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ในการนามาใช้ การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล
การนาเสนอผลงานวิจยั
สาหรั บความรู้ ท่ีผ่านการวิเคราะห์ ผ้ ู วิจัยจะนาเสนอด้ วยการพรรณนา โดยวิธีการแบบ
เรียงความ (Essay) คือการนาเสนอด้ วยการพรรณนาถึงเนื้อหาละเอียดที่ได้ ทาการวิเคราะห์และเรียบ
เรียงแล้ ว
ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าผ่านสื่อเฟซบุ๊ก
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและมีการอภิปรายผล ดังนี้
ผู้ส่งสาร/ผู้รับสารระหว่างการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ และ
การสื่อสารของเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมีลักษณะการสื่อสาร ดังนี้
เพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ ผู้ส่งสาร/ผู้รับสารมีลักษณะการสื่อสารที่แสดง
ให้ เห็นว่ า ผู้ส่งสารมีความสนใจและใส่ใจรายละเอียดของผลตอบรับจากผู้รับสาร และรั บฟั งความ
ต้ องการหรือสิ่งที่ เป็ นปัญหาของผู้รับสาร ผู้ส่งสารสามารถให้ คาปรึกษาได้ จริงมีความเป็ นกันเองจึงทา
ให้ ผ้ ู รั บ สารเกิดความไว้ ใจ ความศรั ทธาในตัวผู้ ส่งสาร และลั กษณะการสื่อสารของเพจ Introvert
ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้ส่งสารมีอตั ลักษณ์ความเป็ นผู้ป่วยเช่นเดียวกับผู้รับสาร
จึ ง ท าให้ ก ารสื่อ สารนั้ น รุ ด แล่ น ไปด้ ว ยดี ซึ่ ง การสื่อ สารลั กษณะนี้ จะมี ค วามแตกต่ า งจากเพจกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ลักษณะการสื่อสารของผู้ส่งสาร/ผู้รับ
สารเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผู้ส่งสารใช้ สารที่มีเนื้อหาครอบคลุ มผู้รับสารทั่วไปไม่
เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รายละเอียดของสารมีความเป็ นกลางจึงไม่เข้ าถึงกลุ่มผู้รับสารที่เป็ น
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ ามากนัก ผู้รับสารสามารถสัมผัสได้ ด้วยตนเองว่าการจะขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
หรือจากหมอในเพจเป็ น เรื่ องที่ค่อนข้ างยาก และด้ วยความมีอัตลักษณ์ท่แี ตกต่างกันของผู้รับสารที่
เป็ นผู้ป่วยและผู้ส่งสารเป็ นบุคคลธรรมดา ความแตกต่างกันนี้จึงทาให้ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่
สื่อสารนั้นน้ อยกว่าเพจแรก แต่ส่งิ ที่ผ้ ูรับสาร ควรจะให้ ความสนใจในเพจกรมสุขภาพจิต คือ ความรู้ท่ี
ได้ จากสารในเรื่องต่างๆ เพราะสารเหล่านี้ ถูกกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญมาอย่างดีซ่ึงเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้รับสารทุกกลุ่ม
จากผลการวิจัยข้ างต้ นการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ ได้ ผลตอบ
รับดีท่ดี ีกว่า เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพราะการสื่อสารที่เกิดจากผู้ส่งสารมี อัตลักษณ์

ความเป็ นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าเหมือนกันนั้นจะเป็ นจุ ดเริ่มต้ นที่ทาให้ ผ้ ูรับสารเกิดความศรัทธาในตัวผู้ส่ง
สาร และยอมเปิ ดใจรั บสารนาประโยชน์ ท่ไี ด้ จากสารนั้นไปปรั บใช้ ให้ กาลั งใจตนเอง และผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ าสามารถเยียวยาใจตนเองให้ ดีข้ นึ ร่ วมกับการการกินยาตามที่แพทย์ส่งั เนื่องจากผู้รับสารแต่ละ
คนมีอาการของโรคซึมเศร้ าที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่าอาการของผู้รับสารอยู่ใน
โรคซึมเศร้ าชนิดไหน จากโรคซึมเศร้ าทั้ง 3 ชนิด การสื่อสารจึงต้ องยึดหลักที่มีความเป็ นกลางไม่ได้ ลง
ลึกในรายละเอียดของโรคซึมเศร้ าแต่ละชนิด ซึ่งจะไปสอดคล้ องกับแนวคิดการสื่อสารสุขภาพในด้ าน
ความสัมพั นธ์ท่ีกล่ าวไว้ ว่า “บุ คคลที่มีความสัมพั นธ์อ่ ืนๆ บุ คคลที่มีความสัมพั นธ์อย่ างมีนัยสาคัญ
เหล่านี้ คือ เครือข่ายทางสังคมของผู้รับบริการที่มีความสัมพันธ์ทุกระดับ อาจเป็ นสมาชิกในครอบครัว
เพื่อนร่ วมห้ อง เพื่อนในชั้นเรียน เพื่อนร่ วมงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอิทธิพล ต่อผู้รับบริการด้ านสุขภาพ
เพราะบุ คคลที่มีค วามสั มพั น ธ์เ หล่ า นี้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการสื่อ สารสุ ขภาพ ในลั ก ษณะที่เ ป็ น
เครือข่ายที่อยู่รอบตัวของผู้เข้ ารับบริการ การทางานของเครือข่ายอาจเป็ นการให้ คาแนะนา ต่อเมื่อรับ
การรั ก ษาพยาบาลแล้ ว กลั บ ไปรั ก ษาตั ว ที่บ้ า น สมาชิ ก ในครอบครั ว ก็จ ะเป็ นผู้ พ ยาบาลที่ใ กล้ ชิ ด
มากกว่ าแพทย์หรื อพยาบาลที่โรงพยาบาล และการได้ มาซึ่งข่าวสารสุขภาพอาจมาจากเครือข่ายทาง
สังคมระดับต่างๆ ที่เข้ ามามีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายเหล่านี้น่ีเอง และสิ่งที่ผ้ ูป่วยโรคซึมเศร้ าต้ องการมาก
ที่สุ ด คื อ การรั บ ฟั ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อานิ ก ทวิ ช าชาต (2546) ท าการศึ ก ษาเรื่ อง
“เทคนิคการติดต่อเชิงอวัจนภาษาที่ใช้ ในการบาบัดปั ญหาทางจิต” กล่าวไว้ ว่า การใช้ อวัจนภาษาเป็ น
เครื่ องมือในการสื่อสารจะทาให้ การรั กษาปั ญหาทางจิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะจิตแพทย์
ใช้ อวัจนภาษาในการประเมินอาการของผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรคที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์
ความคิ ด ยั งเป็ นส่ ว นสาคั ญ ที่สามารถสร้ างความสัมพั นธ์ท่ีดี นอกจากนี้ การสื่อสารกับผู้ ป่ วยโรค
ซึมเศร้ าที่มีลักษณะของการสื่อสารเพื่อให้ ผ้ ูป่วยสามารถเยียวยาใจตนเองได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
บวรสรรค์ เจี่ยดารง (2557) เรื่อง “การสื่อสารในการน้ อมนาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ส่โู ลกุตตรภาวะ”
กล่ า วไว้ ว่ า การสื่ อ สารกับ ผู้ ติด เชื้ อฯ ควรเป็ นการสื่ อ สารที่มุ่ ง รั ก ษาใจของผู้ ติ ด เชื้ อฯ เป็ นส าคัญ
เนื่องจากความทุกข์ของผู้ติดเชื้อฯ เกิดขึ้นจากการที่จิตใจถูกกระทามากกว่ าการติดเชื้อฯ และความ
เจ็บป่ วยทางร่างกาย เมื่อใจได้ รับการรักษาย่อมส่งผลให้ กายผู้ติดเชื้อฯ แข็งแรงไปพร้ อมกัน ตรงกัน
ข้ า มหากใจไม่ ได้ รั บ การรั ก ษาใจ แต่ ร่ า งกายแข็งแรงขึ้ น มาด้ ว ยยาต้ า นไวรั สย่ อ มเป็ นความเสี่ยงที่
ร่ างกายนั้น จะถูกไปใช้ ประกอบอกุศลกรรม ดังนั้นการรักษาผู้ติดเชื้อฯ จึงจาเป็ นต้ องใช้ การสื่อสาร
รักษาใจภายใต้ กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเป็ นหลักและใช้ กระบวนทัศน์การแพทย์สมัยใหม่เสริม
เท่านั้ น ซึ่ งไม่ ต่างจากผู้ ป่วยโรคซึ มเศร้ าที่ควรเอาชนะใจตนเองให้ ได้ เพื่ อที่จะได้ มีชีวิตอยู่ เพื่ อสร้ าง
คุณค่าให้ กบั ตนเอง และใช้ การทานยา เป็ นตัวช่วยเสริมให้ การหลั่งของสารในสมองทางานได้ ปกติ
การใช้ ช่องทางเฟซบุ๊กในการสื่อสารระหว่างการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่
หายได้ by ตู่ และการสื่อสารของเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมีลักษณะ ดังนี้

เพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ ผู้ส่งสารมองว่าสามารถรู้ผลการตอบรับในเรื่ องที่
จะสื่อสารได้ ดี เนื่องจากเฟซบุ๊กสามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถส่งข้ อความผ่านแชทสนทนา
กับผู้ส่งสารเป็ นการส่วนตัวได้ ทาให้ ผ้ ูส่งสารทราบในสิ่งที่ผ้ ูรับสารต้ องการได้ หรือสิ่งที่เป็ นปั ญหาของ
ผู้ รับสารที่ต้องการคาปรึ กษาส่วนตัวเฟซบุ๊กสามารถทาในสิ่งที่กล่ าวมาข้ างต้ นได้ ท้ังหมด หรื อการ
สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ถูกใจ หัวใจ เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ูส่งสารสามารถวิเคราะห์ได้ ว่าผู้รับสารนั้นมีความ
พึงพอใจในสารหรือไม่
เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ ให้ ความเห็นเรื่องการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามา
เป็ นส่วนหนึ่งในการสื่อสารเนื่องจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานที่ใหญ่และการ
ติดต่อเรื่ องต่างๆ อาจใช้ เวลานานรวมไปถึงการจะสื่อสารข้ อมูล ให้ ประชาชนได้ รับรู้ได้ ในทันทีน้ัน
บางทีเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างยาก การใช้ ช่องทางเฟซบุ๊กเป็ นช่ องทางการสื่อสารนั้นสามารถทาให้ เข้ าถึง
ประชาชนได้ ง่ายและกระจายข่าวสารได้ อย่างครอบคลุมเนื่องจากเฟซบุก๊ เป็ นสื่อออนไลน์ท่ไี ด้ รับความ
นิ ยมจากบุ คคลทุ ก เพศทุ ก วั น การสื่อสารผ่ า น เฟซบุ๊ก จึ งเป็ นช่ อ งทางที่สะดวกและง่ า ยต่ อ การรั บ
ข่าวสารของผู้รับสาร
ผลการวิจัยข้ างต้ นจะเห็นว่ า เฟซบุ๊กเป็ นสื่อออนไลน์ท่สี ามารถใช้ ประโยชน์ทางด้ าน
การสื่อสาร และมีจานวนผู้เข้ าใช้ เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่ต้องการคาปรึกษา
จากผู้ ท่ีมีความรู้ หรื อ ผู้ มีป ระสบการณ์ ในการป่ วยเป็ นโรคซึ มเศร้ าแบบส่วนตัว เฟซบุ๊กจึ งเป็ นสื่อ
ออนไลน์ท่ตี อบโจทย์ในเรื่องการสื่อสารได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊ก ที่ว่ า วิ ธีก ารสื่อ สารที่แ อดมิ น กลุ่ มแฟนคลั บ ใช้ ในการสร้ า งเครื อข่ า ยและการธารงอยู่ ของ
เครื อข่ ายนั้ น มีการใช้ ประโยชน์ จากอินเทอร์ เน็ตหรื อจากพื้ นที่ในโลกออนไลน์ เพื่ อ การสื่อสาร ซึ่ ง
สามารถทาให้ เกิดเป็ นชุ มชนในพื้ นที่เสมือนจริ ง และสามารถเชื่อมโยงตัวตนในพื้ นที่เสมือนจริ งกับ
พื้ นที่จริ งได้ โดยผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อกิจกรรมที่ทาให้ ความสัมพั นธ์ระหว่ างแอดมินและแฟน
คลับมีการสานสัมพันธ์และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของกันและกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้งานวิจัยของ
ภัทราพร ศิริไพบูลย์ (2558) ทาการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาของการสร้ างตัวตนบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ” กล่าวว่า ปัจจัยที่ทาให้ ผ้ ูติดตามแฟนเพจเลือกเปิ ดรับข่าวสาร และส่งผลให้ เกิด การแบ่งปัน
มากที่สุด คือ ปั จจั ยประสบการณ์และนิ สัย รองลงมา คือ ปั จจั ยสภาวะ ปั จจั ยทัศนคติและค่านิยม
ปัยจัยความต้ องการ ปัจจัยการใช้ ประโยชน์ และปัจจัยในการสื่อสาร ตามลาดับ นอกจากนี้งานวิจัยของ
ปณิชา นิติพรมงคล (2555) เรื่อง พฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ า ประเทศไทยมีผ้ ู ใช้ เฟซบุ๊กมากเป็ นอันดับที่ 13 ของโลก โดยกรุงเทพติด
อันดับ 1 เมืองที่มีผ้ ูใช้ เฟซบุก๊ มากที่สดุ ในโลก ด้ วยประโยชน์ท่มี ากมายจากการใช้ งานไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารได้ ง่ายและเป็ นวงกว้ างหลากหลายรูปแบบ เช่ น ข้ อความ
รู ปภาพ วิ ดีโอ เป็ นต้ น สามารถสื่อ สารกับคนที่มีความชื่ นชอบในเรื่ อ งเดี ยวกัน แลกเปลี่ ยนความ

คิ ด เห็น หรื อ รวมตั ว กั น ท ากิ จ กรรมที่ มี ป ระโยชน์ และด้ ว ยความที่สั ง คมออนไลน์ ส ามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายได้ อย่างรวดเร็วและเป็ นช่องทางการสื่อสารได้ ตลอดเวลา ด้ วยเหตุน้ ีจึงมีการนามาใช้
ทางด้ านธุรกิจโปรโมทตนเองหรือองค์กรรวมไปถึงใช้ เป็ นช่องทางสร้ างความสัมพันธ์กับลูกค้ า สร้ าง
กิจกรรม หรือพูดคุยตอบข้ อซักถามถึงสินค้ าหรือบริการ ผลสารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยังยืนยัน
การใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ท่ีมีปริ มาณเพิ่ มสูงขึ้นต่ อเนื่ องทุ กปี ส่วนเว็บไซต์ท่ีมีจานวนผู้ เข้ าชม
สูงสุดทั่วโลก ได้ แก่ เฟซบุก๊ ดังนั้น เฟซบุก๊ จึงเป็ นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จะใช้ ส่อื สารกับ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าได้ เป็ นอย่างดี
เนื้อหาและรหัสของสารในการสื่อสารระหว่างการสื่อสารของเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่
หายได้ by ตู่ และการสื่อสารของเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมีลักษณะ ดังนี้
เพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ ลักษณะของสารมีอยู่ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านที่หนึ่ง
ความรู้ ด้ านที่สองการรั บมือเมื่อเกิดภาวะอยากฆ่ าตัวตาย ด้ านที่สามความรั ก และด้ านที่ส่ีการให้
กาลังใจ เนื้อหาสารในเพจ Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่ ไม่ว่าสารจะอยู่ในรูปแบบของ ข้ อความ
รูปภาพ หรือวิดีโอ สัญญะ ที่ปรากฏอยู่ในสารทั้งหมดจะเป็ นการให้ กาลังใจ การสื่อสารทั้งหมด 4 ด้ าน
ที่ได้ กล่ าวมาข้ างต้ นนั้นความหมายที่สองแฝงอยู่ในเนื้อหาของสารทั้งหมด คือ การให้ กาลังใจผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ าเป็ นหัวใจสาคัญของการสื่อสาร
เพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะการสื่อสารทั้งหมด 3 ด้ าน ได้ แก่
ด้ า นที่หนึ่ งสารเกี่ยวกับ วิ ธีก ารดู แ ลและป้ องกัน การฆ่ า ตั ว ตาย ด้ า นที่สองการรณรงค์ เ กี่ยวกั บ โรค
ซึมเศร้ า และด้ านที่สามสารเกี่ยวกับการให้ กาลังใจ สารที่ใช้ น้ันถือว่าตรงต่อความต้ องการของผู้รับสาร
เพราะด้ วยความเชี่ยวชาญของผู้ส่งสารทาให้ ร้ ูว่าสิ่งที่ผ้ ูป่วยโรคซึมเศร้ าต้ องการ คือ การรับฟัง สัญญะ
ที่วิเคราะห์จากการสื่อสารทั้ง 3 ด้ าน ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นของเพจกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ในความหมายที่สองของสาร พบว่ า เป็ นเรื่ องของการให้ กาลังใจผู้ป่วยทางจิตเช่ นเดียวกันกับ เพจ
Introvert ซึมเศร้ าแต่หายได้ by ตู่
จากผลการวิจัยข้ างต้ นวิเคราะห์ได้ ว่า ในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ านั้นสัญญะที่อยู่
ในสารมีความสาคัญในการถอดรหัสสารของผู้รับสารไม่ว่าจะเป็ นเนื้อหา รูปภาพ สีท่ใี ช้ หรือแม้ กระทั่ง
สัญลักษณ์ ทุกส่วนเหล่านี้มีความสาคัญต่อการถอดรหัสสารของผู้รับสาร เนื่ องจากผู้รับสารที่มีภาวะ
ความเป็ นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ านั้นการใช้ คาพูดสื่อสารตรงๆ ออกไปอาจทาให้ กระทบต่อความรู้สึกแต่
หากใช้ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสี แทนคาพูดเมื่อผู้รับสารถอดรหัสสารแล้ วสามารถเข้ าใจความหมายที่
สองที่ผ้ ู ส่ ง สารต้ อ งการจะสื่ อ สาร การสื่ อ สารเหล่ า นี้ คื อ ก าลั ง ใจที่ใ ห้ กั บ ผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ า ซึ่ ง จะ
สอดคล้ องกับแนวคิดสัญญะที่ว่า สัญญะประเภทภาษาหรือคาพูด คือ ประโยคหรือข้ อความ คาพูด
ทั้งที่เป็ นการเขียนและเสียงพู ด และสัญญะประเภทภาพ หมายถึง สัญญะที่ไม่ ได้ เป็ นภาษา ได้ แก่
ภาพถ่ า ย ภาพวาด การจั ดองค์ป ระกอบของภาพ การใช้ สี แสง ต่ อมารู ป สัญ ญะที่เ ป็ นสัญ ลั ก ษณ์

(Symblos) สัญ ญะที่ไม่ มีความเกี่ยวพั น อัน ใดระหว่ า งตั ว สัญ ญะกับ วั ตถุ ท่ีมีจ ริ ง หากแต่ เ ป็ นความ
เกี่ยวพั น ที่เ กิดจากการตกลงร่ ว มกัน ระหว่ า งผู้ ใช้ แต่ ก ารที่จ ะเข้ า ใจหรื อ ถอดรหั สความหมายของ
รู ป สัญ ญะประเภทสัญ ลั ก ษณ์ ได้ จาเป็ นต้ องอาศั ยการเรี ยนรู้ ของผู้ ใช้ สัญ ญะประเภทนี้ เท่า นั้ น ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พัชรนันท์ รักตประจิต (2555) กล่าวว่า “สัญญะ” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้ าง
ขึ้นมา ให้ มีความหมายแทนของจริง/ตัวจริง ในตัวบทและในบริบทหนึ่งๆ ซึ่งประเภทสัญญะที่ใช้ ใน
การโฆษณานา้ หอม ได้ แก่ ดัชนี (Index) หมายถึงสัญญะที่เป็ นตัวชี้ให้ นึกถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ ส่งิ ที่เรา
มองเห็นในขณะนั้น ในการโฆษณานา้ หอมนั่น คือ สิ่งต่างๆ ที่ช้ ีให้ ผ้ ูรับสารรับรู้กลิ่นของนา้ หอมแต่ละ
ชนิ ด และสั ญ ลั ก ษณ์ (Symblo) หมายถึ ง สั ญ ญะที่ เ ป็ นกฎระเบี ย บหรื อ ทุ ก สิ่ ง อย่ า งที่ ค นเข้ า ใจ
เหมือนกัน โดยอาศัยการเรียนรู้เพื่อทาความเข้ าใจและยอมรับกันเป็ นแบบแผน ในโฆษณานา้ หอมจะ
ใช้ ภาพของผลไม้ และดอกไม้ ชนิดต่างๆ มาใช้ ในการสื่อความหมายความหอม โดยผลไม้ และดอกไม้
แต่ละชนิดต่างมีความหมายลึก ซึ้ งเชิ งสัญญะ ที่จาเป็ นต้ องเข้ าใจความหมายทางภาษาของดอกไม้
ต านาน หรื อ เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งก่ อ น ถึ ง สามารถวิ เ คราะห์ แ ละตี ค วามหมายสารได้ ร วมไปถึ ง
ความหมายของสีต่างๆ ที่แทนอารมณ์และความรู้สึกในภาพโฆษณา ดังนั้น การสื่อสารกับผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ าการใช้ สัญลักษณ์ สี และรูปภาพ จึงมีความสาคัญต่อการให้ ความหมายของผู้รับสารที่เป็ น
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า
จากข้ ออภิปรายทั้งหมดที่ผ่านมาจะนาไปสู่แนวทางการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าผ่าน
สื่อเฟซบุ๊ก งานวิจัยนี้เสนอให้ แนวทางการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าควรมีลักษณะขององค์ประกอบ
การสื่อสารที่ผ้ ูส่งสารควรมีอัตลักษณ์ความเป็ นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าเป็ นองค์ประกอบหลักและกระบวน
ทัศน์แพทย์สมัยใหม่ เป็ นองค์ประกอบรองในการสื่อสาร ดังนั้น เมื่อจุ ดยืนเรื่ ององค์ประกอบการ
สื่อสารเป็ นดังข้ อเสนอข้ างต้ นแล้ ว แนวทางการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าก็จะต้ องมีองค์ประกอบ
การสื่อสารตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค. เบอร์โล ดังนี้ องค์ประกอบแรก “S” ผู้ส่งสาร
คือ ควรมีอัตลักษณ์ความเป็ นผู้ป่วยโรคซึ มเศร้ าเหมือนผู้รับสาร องค์ประกอบที่สอง “M” สาร คือ
สารที่มีเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงของผู้ส่งสารบูรณาการร่ วมกับการแพทย์สมัยใหม่และหัวใจสาคัญ
ของสารต้ องมีลักษณะของการให้ กาลังใจ องค์ประกอบที่สาม “C” ช่องทางการสื่อสาร คือ เฟซบุ๊กที่
ผู้รับสารสามารถใช้ ติดต่อสื่อสารได้ จริง และองค์ประกอบที่ส่ี “R” ผู้รับสาร คือ ผู้รับสารที่มีสภาวะ
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า เพราะองค์ประกอบการสื่อสารที่ดีน้ันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ท่ดี ี เพราะสาเหตุท่ที าให้
เกิดโรคซึมเศร้ านั้นมีผลมาจากการที่ใจถู กกระทา หากผู้รับสารได้ รับการเยียวยาใจที่ถูกวิ ธีจากการ
สื่อสารจะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ บรรเทาความทุกข์ใจลงได้ หรื อถ้ ามีการสื่อสารที่จริ งจังและนาสิ่งที่ได้
จากการสื่อ สารนั้ น ไปพั ฒนาตนเองให้ เ กิดประโยชน์ จริ ง ผู้ ป่ วยโรคซึ มเศร้ า หั น กลั บ มารั กตนเอง
มองเห็นคุณค่าของตนเอง สิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่การหายจากอาการป่ วยได้ ซึ่งผลลัพธ์จากการสื่อสารที่ดี
จะสามารถสร้ างศรัทธาให้ เกิดขึ้นในใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าได้ และด้ วยความมีศรัทธาในตัวผู้ส่งสารนั้น

จะเป็ นจุ ดเริ่ มต้ น ที่ทาให้ ผ้ ู ป่ วยโรคซึ มเศร้ านั้ น นาสิ่งที่ได้ ป ระโยชน์ จ าการสื่อ สารมาปรั บใช้ ในการ
เยียวยาใจตนเอง เพราะผลของการเยียวยาใจตนเองได้ จะช่วยให้ ผ้ ูป่วยเสมือนมีภูมิต้านทานในการ
ต่ อ สู้ กั บ ภาวะทางจิ ต ใจ กล่ า วคื อ เรื่ อ งของจิ ต ใจของผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ านั้ น เป็ นเรื่ อ งที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนมากแต่ถ้าใจได้ รับการรักษาจนมีความเข้ มแข็งแล้ วผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าจะสามารถอยู่ร่วม
ผู้คนในสังคมได้ ซึ่งในขณะที่การรักษาด้ วยยาจะช่วยให้ ร่างกายหลั่งสารซีโรโทนินได้ ปกติเพียงเท่านั้น
หัวใจสาคัญในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า คือ กาลังใจ และความรั ก เพราะพลังของความรัก
สามารถช่วยให้ ผ้ ูป่วยโรคซึมเศร้ าอยากหาสิ่งที่ดีให้ กบั ตนเอง แนวทางการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า
ผ่านสื่อเฟซบุก๊ ตามองค์ประกอบที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นสามารถสร้ างกรอบแนวทางการสื่อสารได้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ
1. ของการวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะบริบทของสื่อออนไลน์เท่านั้น ดังนั้นการวิจัย
ต่อไป ในอนาคตควรมีการนาองค์ประกอบการสื่อสาร ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า
ไปศึกษาเปรี ยบเทียบกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าอยู่ภายใต้ บริ บทอื่นๆ เช่ น ครอบครั ว สังคมที่ผ้ ูป่วยโรค
ซึมเศร้ าอาศัย อยู่ เป็ นต้ น ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ จากการศึกษาความแตกต่างในเชิงบริบทนี้กจ็ ะช่วยเติม
เต็มให้ องค์ความรู้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ ามีความครอบคลุมกว้ างขวางมากขึ้น

2. การทาการศึกษาครั้งต่อไปควรสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าเพิ่มด้ วย
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาภาพรวมขององค์ประกอบการสื่อสารและมุ่งเน้ นไปที่ของบริบทผู้
ส่งสาร ดังนั้น การวิจัยต่อไปในอนาคตควรศึกษาทั้งบริบทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งผลการวิจัยที่ได้
จากการศึกษาจะช่วยให้ เติมเต็มองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าได้ สมบูรณ์มากขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพทาให้ ความรู้ท่ไี ด้ มีความลุ่มลึกแต่ยังขาดความ
เป็ นสามั ญ การ (Generalization) การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรน าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณมาใช้ ใ น
การศึกษาเพื่อเติมเต็ม ในประเด็นต่างๆ เช่น อุปสรรคในการสื่อสารผ่านสื่อเฟซบุก๊ ของผู้รับสาร แนว
ทางการแก้ ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็ นต้ น
4. การวิจัยครั้งต่อไปควรนาองค์ประกอบการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าผ่านสื่อ เฟซบุก๊
ไปเปรียบเทียบกับการสื่อสารด้ วยช่องทางออนไลน์อ่นื เพื่อสังเคราะห์ข้อดีข้อด้ อยอันจะก่อให้ เกิดองค์
ความรู้ ที่สมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
5. ข้ อเสนอแนะสาหรับแฟนเพจโรคซึมเศร้ าภาคเอกชนผลการวิจัยนี้แสดงให้ เห็นชัดเจน
ว่าผู้รับสารเกิดความศรัทธาขึ้นจากตัวผู้ส่งสาร ดังนั้นผู้ส่งสารที่เป็ นผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าควรใช้ การแพทย์
สมัยใหม่เข้ ามาเป็ นแนวทางในพัฒนาการสื่อสารเพื่อให้ สารมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
6. ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับผู้ ป่วยจิ ตเวช ในความเป็ นจริ งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องในการดูแลให้ คาปรึกษากับผู้ป่วยจิตเวชมีความชานาญและเชี่ยวชาญในการรักษาเป็ นทุนเดิม
แล้ ว แต่ส่งิ ที่ควรนาไปเพิ่มเติมเป็ นเรื่องของลายระเอียดในวิธกี ารสื่อสารซึ่งข้ อจากัดความแตกต่างของ
สภาวะทางด้ านร่ างกายของผู้ ส่ ือ สารที่เป็ นปกติกับ ผู้ รับสารที่เป็ นผู้ ป่วย ความละเอียดอ่อนในการ
สื่อสารอาจยังไม่เท่ากับผู้ป่วยสื่อสารกับผู้ท่เี คยป่ วย ดังนั้นควรนาวิธกี ารทั้งสองอย่างมาปรับใช้ ร่วมกัน
อีกทั้งยังเป็ นการขยับขยายองค์ความรู้ ให้ งอกงามต่อไป
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