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การใช้ตัวแปร P ในแบบจำ�ลอง KAP เป็นปัจจัยนำ�ในโครงการ
“สร้างสุ(ก) ในสังคม” รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อนํ้าดี
ของมูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
The Using of P of KAP Model as a Leading Factor in “Thai
Happiness Society” Project : Campaign to Prevent and
Solve Problems of Liver Fluke and Cholangiocarcinoma
of Crown Property Bureau Foundation
เวทิต ทองจันทร์*
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ คือ เพื่อศึกษาลักษณะการสื่อสาร ของโครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม”
และ เพื่อศึกษาการใช้ตัวแปร P ในแบบจำ�ลอง KAP เป็นปัจจัยนำ�ในโครงการฯ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า 1. โครงการฯ เป็นการ
รณรงค์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ที่มีลักษณะการสื่อสารในแบบสื่อเฉพาะกิจจัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้กับเป้าหมายเฉพาะ 2. โครง
การฯ มีการออกแบบเนื้อหาหลักที่เน้นตัวแปร (P) เพื่อให้ผู้รับสารเกิดการปฏิบัติก่อน แล้วจึงค้นหาความรู้เพิ่ม (K) โดย
มีทัศนคติ (A) เป็นตัวเชื่อมระหว่างทั้ง 2 ตัวแปร
คำ�สำ�คัญ: แบบจำ�ลอง KAP / โครงการสร้างสุ(ก)ในสังคม / พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ ดี / มูลนิธสิ �ำ นักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์
Abstracts
The objective of this article was to study the communication attribute of “Thai Happiness
Society” health promotion and to study the use of P of KAP model as a leading factor in this health
promotion. The conclusions of the study were: (1) this health promotion was a specific media which
had its own communication target. (2) this health promotion emphasized in using P as a core message
to persuade audiences to practice, then they could find more information to increase their knowledge,
and there was an attitude as linkage to both factors.
Keywords: KAP Model / Thai Happiness Society Project / Liver Fluke and Cholangiocarcinoma / Crown
Property Bureau Foundation
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ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
กว่าสามทศวรรษทีผ่ า่ นมา แม้มกี ารรณรงค์เพือ่
แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีอย่างไม่
ลดละ แต่พฤติกรรมการกินปลาดิบยังคงอยู่ และอัตรา
ตายด้ ว ยมะเร็ ง ท่ อ นํ้ า ดี ก็ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น (อ้ า งใน
CASCAP, 2560) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จึงได้จดั โครงการแก้ไขโรคพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)
โดยมีการทำ�งานหลัก 2 ส่วน คือ การตรวจกรองมะเร็ง
ท่อนาํ้ ดีในกลุม่ เสีย่ ง และการบริหารจัดการผูป้ ว่ ยเพือ่ ลด
ภาระและค่าใช้จ่าย โดยมีกิจกรรมวาระอีสานต้านภัยมะ
เร็งท่อนํ้าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อนํ้าดีสัญจร ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2556 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (จัด
กิจกรรมครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560)
ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติ
ในการผลักดันให้ปญ
ั หาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้
าดี เป็น นโยบายสาธารณสุขในระดับชาติ โดยตั้งเป้าลด
จำ�นวนผู้ติดเชื้อภายใน 10 ปี ซึ่งในปี 2557 มีคนไทยติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับ สูงถึง 6 ล้านคน และทุกปี พบผู้เป็น
มะเร็งท่อนํ้าดี ประมาณ 20,000 คน โดยเฉพาะในภาค
อีสานมีผู้เป็นพยาธิใบไม้ตับ ถึงร้อยละ 18.6 ส่วนภาค
เหนือพบ ร้อยละ 10 สาเหตุหลักของการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับเกิดจากการกินอาหารดิบ อาทิ ก้อยปลา ลาบ
ปลา ปลาส้มดิบ ส้มตำ�ปลาร้าดิบ ฯลฯ คนกลุ่มนี้จึงมี
โอกาสเป็นโรคมะเร็งในท่อนํ้าดี มากกว่าคนปกติ 16 เท่า
(สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2557) คณะ
รัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 รับทราบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และ 7 (อ้างใน ปิยะ
สกล สกลสัตยาทร, 2559) กระทรวงสาธารณสุข จึง
ดำ�เนินการเสนอแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำ�จัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ปี 2559-2568 เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามกรอบการทำ�งาน
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน และผลักดันให้เป็นการดำ�เนินงาน
ในแผนงานปกติในอนาคตต่อไป
ในปี 2559 มูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระ
มหากษัตริย์ ได้มอบเครือ่ งอัลตราซาวด์ เพือ่ สนับสนุนการ
ตรวจกรองมะเร็งท่อนํ้าดีในกลุ่มเสี่ยง โดยได้ให้โครงการ
แก้ไขโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนํา้ ดีในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ (CASCAP) เป็นผูแ้ ทนในการรับมอบ และ
จัดส่งมอบให้โรงพยาบาลในเครือข่ายของ CASCAP

จำ�นวน 27 จังหวัด (ภาคอีสานและภาคเหนือ) เพื่อใช้ใน
การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดีแก่ประชาชนทั่วไปโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทางการ
สื่อสาร โครงการ “สร้างสุ(ก)ในสังคม” เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมวาระแห่งชาติตา้ นภัยมะเร็งท่อนํา้ ดี กับมูลนิธมิ ะ
เร็งท่อนํ้าดีสัญจร ในช่วงเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2559
รวม 6 ครัง้ และจัดกิจกรรมในโรงเรียนในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน
อีก 7 ครั้ง รวมทั้งหมด 13 ครั้ง
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการสื่อสาร ของโครงการ
“สร้างสุ(ก) ในสังคม”
2. เพื่อศึกษาการใช้ตัวแปร P ในแบบจำ�ลอง
KAP เป็นปัจจัยนำ�ในโครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม”
นิยามศัพท์
CASCAP ย่อมาจาก Cholangiocarcinoma
Screening and Care Program คือ โครงการแก้ไขโรค
พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนํา้ ดีในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ซึ่งก่อตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
กิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้าน
ภั ย มะเร็ ง ท่ อ นํ้า ดี กั บ มู ล นิ ธิ ม ะเร็ ง ท่ อ นํ้า ดี สั ญ จร เป็ น
กิจกรรมรณรงค์สุขภาพของ CASCAP ที่จะมีกิจกรรม
หลั ก คื อ การตรวจคั ด กรองมะเร็ ง ท่ อ นํ้ า ดี ให้ กั บ
ประชาชน โดยได้เริม่ ต้นจัดกิจกรรม ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม
2556 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (จัดกิจกรรมครั้งที่
60 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560)
โครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม” เป็นโครงการ
รณรงค์ทางการสือ่ สารโดยมูลนิธสิ �ำ นักงานทรัพย์สนิ ส่วน
พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพยาธิใบไม้และมะเร็งในท่อนํ้าดีให้กับประชาชนใน
กลุม่ เสีย่ งในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมกับ CASCAP
แบบจำ�ลอง KAP เป็นแบบจำ�ลองลำ�ดับขัน้ การ
เกิดผลกระทบของสือ่ ทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงระดับความ
รู้ (Knowledge) แล้ ว ทำ � ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นทั ศ นคติ
(Attitude) และจบด้วยการเปลีย่ นพฤติกรรม (Practice)
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั เรือ่ งนี้ ใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ โดย
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ “สร้างสุ(ก) ใน
สังคม” ทัง้ การออกแบบ และการกำ�หนดสารและเนือ้ หา
หลัก การคัดเลือกสื่อ และการกำ�หนดการเผยแพร่สื่อ
ประเภทต่าง ๆ ผู้วิจัยทำ�การบันทึกข้อมูล บันทึกภาพนิ่ง
และวีดิทัศน์จากกิจกรรมในทุกพื้นที่ เพื่อนำ�มาวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บและรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ดังนี้
1.ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการเก็บรวบรวม ดังต่อไปนี้
1.1 การลงพื้นที่กิจกรรมวาระแห่งชาติต้านภัย
มะเร็งท่อนํ้าดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อนํ้าดีสัญจร ทั้งในภาค
อีสานและภาคเหนือ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม
2559 เพื่อจดบันทึกข้อมูล สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
จากประชาชนผู้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองมะ
เร็งท่อนํ้าดี และเยาวชนที่เข้าร่วมเล่นเกมในกิจกรรม
1.3 การบันทึกข้อมูลด้วยการถ่ายภาพนิ่ง และ
วีดิทัศน์ โดยบันทึกภาพจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
1.4 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
และติ ด ตามการทำ � งานของ CASCAP ทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหากล่าวถึงพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนํ้าดี
2.2 เอกสารทีเ่ ป็นข้อมูลเกีย่ วข้องกับพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการ
พรรณนา (Descriptive Analysis) ด้วยการดูความ
สัมพันธ์ ข้อมูลจากการศึกษาจากการสังเกต แหล่งข้อมูล
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เพื่อพิจารณา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์และลำ�ดับขั้นการ
สื่อสารของตัวแปร KAP กับ ผลกระทบทางการสื่อสาร
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ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม”
โครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม” เป็นโครงการ
รณรงค์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ สุ ข ภาพของมู ล นิ ธิ สำ � นั ก งาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
การให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้เข้าใจถึงภัยของโรคพยาธิใบไม้ตบั และให้ประชาชนได้
เข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อนํา้ ดี มูลนิธฯิ ได้จดั ทำ�
สื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าใจถึงปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํา้ ดี และ
ลดภาวะเสี่ยงของโรคด้วยการ “กินสุก” และสนับสนุน
ให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิ
มะเร็งในท่อนํ้าดี ได้ใช้เครื่องอัลตราซาวด์ เพื่อสนับสนุน
การตรวจกรองมะเร็งท่อนาํ้ ดีให้กบั ประชาชนในเขตพืน้ ที่
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ภาพที่ 1 สื่อคาราวาน หน่วยรถให้ความรู้
เป็นเวทีกิจกรรมและการแสดงเคลื่อนที่

การออกแบบเนื้อหาหลักสำ�หรับการรณรงค์
โครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม” ใช้เนื้อหาหลัก
(Core Message) ในการรณรงค์การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
คือ “กินสุก” เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้
ปฏิ บั ติ ต นในการรั บ ประทานอาหารให้ ถู ก ต้ อ งตาม
สุขลักษณะ การออกแบบชือ่ โครงการ ใช้ค�ำ พ้องเสียงจาก
ประโยคสำ�คัญในคำ�ขวัญของสำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระ
มหากษัตริย์ คือ “สร้างสุขในสังคม ด้วยการพัฒนาอย่าง

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

สมดุ ล และยั่ ง ยื น ” (สำ � นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระ
มหากษัตริย์, 2558) โดยได้เป็นการสะกด คำ�ว่า สุข จาก
ข.ไข่ เป็น ก.ไก่ และเพิม่ วงเล็บให้กบั ก.ไก่ เพือ่ เน้นความ
หมายถึงการปรุงอาหารให้ สุก และได้ใช้การสะกดชื่อ
โครงการนี้ในการออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
(Logo) เพื่อใช้ประกอบในสื่อทุกประเภทของโครงการฯ
แต่ในขณะเดียวกัน ในสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) จะใช้คำ�ว่า สร้างสุกในสังคม เนื่องจาก
เฟซบุ๊ก ได้กำ�หนดให้ “วงเล็บ” เป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่ตัว
อักษร จึงไม่สามารถใช้ตั้งเป็นชื่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้ ซึ่ง
มีผลกับการตั้ง ดัชนีถ้อยคำ� (Hashtag) เพื่อใช้ในการ
ค้นหาในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน

การติดโรคกับคนกินตัวอ่อนเข้าไปอีกครั้ง โครงการฯ จึง
อธิบายวงจรการติดโรคของพยาธิใบไม้ตับนี้ด้วยภาพ
การ์ตนู ในสือ่ แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์แบบตัง้ เพือ่
เสริมความรู้ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 3 ชุดข้อมูลความรู้ วงจรการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ

ภาพที่ 2 แสดงการลงข้อความ
และการตั้งดัชนีถ้อยคำ�ในหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สร้างสุกในสังคม”

ชุดข้อมูลความรู้ในโครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม”
ชุดข้อมูลความรู้ มีสาระความรูท้ เี่ ป็นแก่นสำ�คัญ
คือ วงจรการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งมีลำ�ดับการติดโรค
ตั้งแต่ คนกินตัวอ่อนเมตาเซอร์คาเรียในปลา พยาธิใบไม้
ตับตัวเต็มวัยอาศัยอยูใ่ นท่อนํา้ ดี คนถ่ายไข่พยาธิปนออก
มาในอุจจาระ หอยนํา้ จืดซึง่ เป็นพาหะของโรคกินไข่พยาธิ
พยาธิฟักตัวในหอย กลายเป็นตัวอ่อนเมตาเซอร์คาเรีย ก็
จะว่ายนาํ้ เข้าไปฝังตัวอยูใ่ นเกล็ดปลานํา้ จืด และเป็นวงจร

สื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมโครงการ “สร้างสุ(ก) ใน
สังคม”
โครงการฯ ได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่สำ�คัญใน
การจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. สื่อคาราวาน หน่วยรถให้ความรู้ (เอเอธ ไทย
แลนด์, 2559) ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ตกแต่งเป็นเวทีการ
แสดงเคลือ่ นที่ ผูช้ มสามารถขึน้ มาบนเวทีเพือ่ ร่วมเล่นเกม
และเปลี่ยนเป็นเวทีแสดงดนตรี โดยใช้ศิลปินก๊อปปี้โชว์
เป็นผู้แสดง
2. สื่อเกมกระดาน “กิจกรรมทำ�ให้สุก” มี
ทั้งหมด 3 เกม คือ (2.1) เกมล้วงลับจับปลา ให้ผู้เล่นล้วง
เข้าไปในกระป๋องพลาสติกที่มีรูปทรงคล้ายไห ถ้าล้วงได้
ปลาสีขาว คือ ปลาดิบ และ ปลาสีเหลือง คือ ปลาสุก
(2.2) เกมเปิดป้ายหาปลา ให้ผู้เล่นเลือกแผ่นป้าย โดยมี
ให้เลือกทัง้ หมด 5 แผ่น หลังแผ่นป้ายจะมี คำ�แตกต่างกัน
4 แบบ คือ ดิบ ต้ม ผัด นึ่ง โดยมีคำ�ว่าดิบ 2 ป้าย เมื่อผู้
เล่นเปิดคำ�ว่า ดิบ หมายถึง ผู้เล่นแพ้ (2.3) เกมวงล้อลุ้น
สุก ให้ผเู้ ล่นหมุนป้ายวงล้อ ในวงล้อจะมีค�ำ แตกต่างกัน 6
คำ� คือ ดิบ นึ่ง ย่าง ผัด ต้ม ทอด เมื่อลูกศรหยุดที่คำ�ว่า
ดิบ หมายถึง ผู้เล่นแพ้ ทั้งนี้ ของรางวัลสำ�หรับผู้เล่นใน
ทุกเกม คือ นํ้าปลาร้าต้มสุก “แซ่บไมค์”
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ภาพที่ 5 สื่อภาพยนตร์สั้น “เมนูของอีพ่อ” และภาพยนตร์ประกอบ
เพลง “กินสุก” จากเว็บไซต์ youtube ของโครงการฯ

ภาพที่ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เล่นเกมล้วงลับจับปลา เกมเปิดป้ายหาปลา และเกมวงล้อลุ้นสุก

3. สื่อแผ่นพับ ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
วงจรการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ
4. สื่อภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เมนูของอีพ่อ” เป็น
ภาพยนตร์สั้นความยาว 5 นาที 22 วินาที เล่าเรื่องราว
ของพ่อชาวอีสานที่หลงใหลในการกินปลาดิบโดยไม่ฟัง
คำ�เตือนของลูกสาว จนมีอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับ
ภาพยนตร์เรือ่ งนีเ้ น้นการนำ�เสนอบรรยากาศวิถชี วี ติ และ
วัฒนธรรมการกินอยู่แบบอีสาน และใช้เผยแพร่ภาพจอ
ฉายภาพยนตร์ท่ีติดตั้งด้านข้างเวทีกิจกรรม และฉายใน
สื่อออนไลน์
5. สื่อภาพยนตร์ประกอบเพลง “กินสุก” เป็น
เพลงที่มีท่วงทำ�นองสนุกสนาน มีเนื้อหาเชิญชวนให้กิน
ปลาสุก ขับร้องโดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) ใช้
เปิดฉายสลับกับภาพยนตร์สั้น
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6. สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สร้าง
สุกในสังคม” https://www.facebook.com/thaihappinesssociety/ ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
ทัง้ ภาพประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสนับสนุนการกินสุก ภาพนิง่
และวีดทิ ศั น์กจิ กรรมจากพืน้ ทีท่ จี่ ดั โครงการฯ ภาพยนตร์
ประกอบเพลง ภาพยนตร์สนั้ วีดทิ ศั น์สมั ภาษณ์ผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรม โดยมีผู้ติดตาม 2,232 คน (มิถุนายน 2560)
7. สื่อโทรทัศน์ จัดทำ�สารคดีสั้น ให้ข้อมูลเกี่ยว
กั บ โครงการฯ และภาพรวมของกิ จ กรรมทั้ ง หมด
ความยาว 2 นาที จำ�นวน 2 ตอน ออกอากาศในรายการ
คนมันส์พันธุ์อาสา ทางช่อง 9 โมเดิร์นทีวี ในวันที่ 19
พฤศจิกายน และ 17 ธันวาคม 2559
ตารางเวลาการจัดกิจกรรม
โครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม” จัดกิจกรรมใน
พื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคมธันวาคม 2559 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1. จัดกิจกรรมร่วมกับ CASCAP ในโครงการ
วาระแห่งชาติตา้ นภัยมะเร็งท่อนํา้ ดี กับมูลนิธมิ ะเร็งท่อนํ้
าดีสัญจร ซึ่ง CASCAP จะเลือกจัดกิจกรรมและตรวจคัด
กรองมะเร็งท่อนํ้าดี ให้กับประชาชนในอำ�เภอที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับสูง ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ส.ค.2559 จัดที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
มีผู้รับการตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 237 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ย.2559 จัดที่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
มีผู้รับการตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 404 คน
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ครัง้ ที่ 3 วันที่ 23 ก.ย.2559 จัดที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
มีผู้รับการตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 1,064 คน
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 14 ต.ค.2559 จัดที่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
มีผู้รับการตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 687 คน
ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พ.ย.2559 จัดที่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
มีผู้รับการตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 892 คน
ครัง้ ที่ 6 วันที่ 2 ธ.ค.2559 จัดที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
มีผู้รับการตรวจคัดกรองฯ จำ�นวน 652 คน
2. จัดกิจกรรมในโรงเรียนใกล้เคียงกับพื้นที่
กิจกรรมวาระแห่งชาติฯ ของ CASCAP โดยจะจัดล่วง
หน้าก่อนกิจกรรมวาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตบั ฯ ตาม
ความเหมาะสม เพือ่ สร้างความเข้มข้นให้กบั ประเด็นการ
สื่อสารเรื่องพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะจัดใน
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ประจำ�จังหวัด ซึ่งมีจำ�นวน
นักเรียนมากกว่า 2,000 คนขึ้นไป ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย.2559 จัดที่ โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.ย.2559 จัดที่ โรงเรียนนครขอนแก่น
วิทยาคม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 พ.ย.2559 จัดที่ โรงเรียนบุญวัฒนา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 4 วันที่ 8 พ.ย.2559 จัดที่ โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
ครั้งที่ 5 วั น ที่ 9 พ.ย.2559 จั ด ที่ โรงเรี ย นร้ อ ยเอ็ ด
วิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 6 วั น ที่ 10 พ.ย.2559 จั ด ที่ โรงเรี ย นยโสธร
พิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร
ครั้งที่ 7 วันที่ 1 ธ.ค.2559 จัดที่ โรงเรียนสระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว
อภิปรายผลการวิจัย
ปัญหานำ�วิจัย ข้อที่ 1. ลักษณะการสื่อสาร ของโครงการ
“สร้างสุ(ก) ในสังคม”
โครงการฯ มีลักษณะการสื่อสารในแบบสื่อ
เฉพาะกิจ (Specific Media) อันเป็นสื่อที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อ
มาใช้อย่างมีเป้าหมายเฉพาะ เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ มีเนื้อหาเฉพาะ และสร้างสื่อขึ้นมาใหม่เป็นการ
เฉพาะ (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2556). และ
โครงการฯ ยังใช้กลยุทธ์ในการสือ่ สาร (Communication

Strategy) ในรูปแบบการออกแบบวางแผน (Planning/
Design) เป็นเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่สื่อได้ทั่วถึง
และมีความถี่ในการสื่อสารที่เหมาะสม
ปัญหานำ�วิจัย ข้อที่ 2. การใช้ตัวแปร P ในแบบจำ�ลอง
KAP เป็นปัจจัยนำ�ในโครงการ “สร้างสุ(ก) ในสังคม”
การใช้ KAP กับการรณรงค์การสื่อสารด้าน
สุขภาพ Cornejo, M., Jerez, R. and Casanova, D.
(1989) ได้ระบุว่า ความเข้าใจ หลักพฤติกรรม ของแบบ
จำ�ลองนี้จะช่วยให้การกำ�หนดแนวทางและมาตรการใน
การกระตุ้ น และการควบคุ ม พฤติ ก รรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อ้างใน ทวีศักดิ์ เทพ
พิทักษ์, 2556) โดยแบบจำ�ลอง KAP จะประกอบด้วย
ความรู้ความเข้าใจ (K) ทัศนคติที่เป็นบวกหรือลบต่อ
ประเด็ น สุ ข ภาพนั้ น ๆ (A) และ การปฏิ บั ติ ตั ว หรื อ
พฤติกรรม (P) เพื่อป้องกันปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งปัจจัย
หลักทั้ง 3 ปัจจัยนี้ จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ 4 รูปแบบ
ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1 ทัศนคติ (A) จะเป็นตัวกลางระหว่างความรู้
กับการปฏิบัติ คือ ทัศนคติจะเกิดจากความรู้ที่มีอยู่และ
การปฏิบัติจะแสดงออกไปตามทัศนคติ

รูปแบบที่ 2 ความรู้ (K) และทัศนคติ (A) มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน และทำ�ให้เกิดการปฏิบัติ (P) ตามมา

รูปแบบที่ 3 ความรู้ (K) และทัศนคติ (A) ต่างก็ทำ�ให้เกิด
การปฏิบัติ (P) โดยที่ความรู้และทัศนคติไม่จำ�เป็นต้อง
สัมพันธ์กัน
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ในขณะเดียวกัน ตัวแปรทัศนคติ (A) ของผู้รับสารก็ยังคง
ทำ�หน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างทั้ง 2 ตัวแปร เมื่อผู้รับสาร
ได้รับเนื้อหาหลัก (P) “กินสุก” แล้วเกิดทัศนคติในเชิง
บวกที่เห็นด้วยกับแนวคิดหลัก ก็จะรับข้อมูลความรู้เพิ่ม
เติม (K) เพือ่ รับข้อมูลเชิงลึก เช่น วงจรการติดโรค อาการ
ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต่อไป
การออกแบบแผนรณรงค์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ
สุขภาพ เมื่อความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสามมีลักษณะ
เช่นนี้ การศึกษาผลกระทบของสื่อในการสื่อสารเพื่อ
สุขภาพ ผู้สื่อสารจึงเน้นการให้ความรู้ เพื่อทำ�ให้เกิดการ
เปลีย่ นทัศนคติ และจึงเปลีย่ นพฤติกรรมตามขัน้ ตอนเป็น
ลำ�ดับชั้น (วาสนา จันทร์สว่าง, การสื่อสารสุขภาพ :
กลยุทธ์ในงานสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ อ้างใน
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2556).
การคัดเลือกและการออกแบบสาร (Message
Selection & Design) กับการใช้ P เป็นปัจจัยนำ�
โครงการฯ ใช้ คำ�ว่า “กินสุก” เป็น เนื้อหาหลัก
Core message ที่เป็นเนื้อหาเปิดเข้า (Entry Point) ที่
มุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในด้านพฤติกรรม P เป็นปัจจัย
นำ� ทำ�ให้เกิดผลทางการสื่อสารด้านสุขภาพได้ดีกว่า โดย
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจถึงความสำ�คัญของแก่น
แนวคิดของการรณรงค์ และตั้งใจนำ�ไปปฏิบัติจริงได้ แต่
ยังคงต้องมีชุดข้อมูลความรู้ (K) เป็นฐานข้อมูลในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับสารเข้าถึงความรู้ได้
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ภาพที่ 6 แบบจำ�ลองความสัมพันธ์ที่มีตัวแปร P เป็นปัจจัยนำ�
โดยมีตัวแปร A เป็นตัวเชื่อมระหว่าง P และ K

ข้อเสนอแนะ
การสื่อสารสุขภาพ ด้วยการใช้ตัวแปร P เป็น
ปัจจัยนำ� จะช่วยทำ�ให้เกิดความเข้าใจในประเด็นในการ
สือ่ สารได้งา่ ยและชัดเจน แต่ในขณะเดียวกัน การสือ่ สาร
ด้วยคำ�ว่า “กินสุก” นั้น ถึงแม้ว่าผู้รับสารจะให้คำ�มั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติแล้วก็ตาม แต่สภาวะแวดล้อมของ
วัฒนธรรมการกินอยูแ่ บบอีสาน เช่น การกินก้อยปลาดิบ
เป็นกับแกล้มในวงเหล้า ก็จะชักชวนเชิงบังคับให้ผรู้ บั สาร
ต้องปฏิบัติตามโดยการเข้าร่วมการกินปลาดิบ ดังนั้น
ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการ
ดำ�เนินลีลาชีวิต (Lifestyle) จึงเป็นตัวแปรสำ�คัญที่จะส่ง
ผลให้เกิดการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องได้สำ�เร็จ (The
Ottawa Charter cited in Health Promotion
Glossary, 1998, p. 16)

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22
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