
การศึกษารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพ
ของไทยพีบีเอสในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ

ของเอกชน กรณีศึกษา: รายการคนสู้โรค
(The Presentation Format of Thai Public 
Broadcasting Services (ThaiPBS)’s Health 
Program in Relation to Health-related

Businesses: The Case Study of Kon Su Rok)

วิจารณ์โดย รศ.รุ่งนภา  พิตรปรีชา

*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

กมลวรรณ ตรีพงศ์*



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 49

บทคัดย่อ

	 การศึกษารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพของไทยพีบีเอสในกรณีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพของเอกชน	กรณีศึกษา	รายการคนสู้โรค	มีวัตถุประสงค์

เพื่อทราบกลไกการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่รับรองความเป็น

อิสระในการสื่อสารสุขภาพขององค์กร	 ทั้งน้ีได้มีการศึกษาถึงวิธีการควบคุมตรวจ

สอบให้การน�าเสนอรายการเป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัด้วยเริม่ตัง้แต่กระบวนการ

ก่อนออกอากาศไปจนถงึกระบวนการหลงัออกอากาศ	ขณะเดยีวกนัได้มกีารศกึษา

แนวคิดขององค์กรเอกชนที่เข้าร่วมในกระบวนการสื่อสารสุขภาพของไทยพีบีเอส 

ด้วย	เพือ่ทราบจุดประสงค์ในการเข้าร่วมจัดกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพกบัไทยพบีเีอส 

ภายใต้ข้อจ�ากัดของไทยพีบีเอสที่ไม่สามารถให้ผลตอบแทนด้านการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ให้กบัองค์กรธรุกจิสขุภาพเอกชนนัน้ๆ	ได้	ผูศ้กึษาใช้ระเบยีบวธิวีจิยั

คณุภาพ	(Qualitative	Research	Methodology)	เพือ่รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบันโยบาย

และระเบยีบข้อบงัคบัในการบรหิารรายการและรปูแบบการน�าเสนอในรายการคน

สูโ้รค	โดยผูศ้กึษาใช้วธิกีารวจัิยเอกสาร	(Documentary	Research)	ประกอบกบัการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	ผูบ้รหิารและพนกังานระดบัปฏบิตักิาร

ของไทยพบีเีอส	องค์กรธรุกจิสขุภาพเอกชน	รวมทัง้บคุคลภายนอกทีท่�าหน้าทีเ่ป็น

ตัวแทนประชาชน

	 ผลการศกึษาพบว่า	ไทยพบีเีอสมกีลไกการบรหิารงานทีร่บัรองความเป็น

อิสระในการน�าเสนอรายการ	ด้วยการสร้างแนวปฏบิตัใิห้พนกังานทกุคนยดึถอืร่วม

กันโดยยึดบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2551	เป็นแนวทางในการวางแผนการบรหิารงาน

องค์กร	ที่เริ่มจากการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ของไทยพีบีเอส	

เพื่อให้พนักงานทราบจุดยืนขององค์กรและมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	และได้มีการจัดพิมพ์ร่างระเบียบข้อบังคับ

ด้านจริยธรรมส�าหรับผู้บริหารและพนักงานไทยพีบีเอสพร้อมแนวทางปฏิบัต ิ

เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการผลิตรายการเพื่อทราบกรอบจริยธรรมในการ 

น�าเสนอรายการ	 โดยระบุชัดเจนถึงจริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ	 
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ที่จะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 ไม่เอื้อประโยชน์อย่างเปิดเผยหรืออย่าง

แอบแฝงโดยผูเ้กีย่วข้องในกระบวนการผลติรายการจะต้องมอีสิระในการคดัเลอืก

ประเด็น	 การก�าหนดเน้ือหา	 และวิธีการหรือรูปแบบการน�าเสนอ	 โดยหลีกเลี่ยง

หรือใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการน�าเสนอเนื้อหาเชิงพาณิชย์

	 รายการคนสู้โรคของไทยพีบีเอส	 ได้ยึดถือหลักประโยชน์สาธารณะใน 

การพัฒนารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาวะใน 

หมู่ประชาชน	 โดยสามารถร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

สุขภาพหรือเข้าร่วมในรายการได้แต่ต้องเคร่งครัดต่อระเบียบข้อบังคับด้าน

จริยธรรมขององค์กร	 ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการตรวจสอบให้การท�างานเป็น

ไปตามระเบยีบทัง้กระบวนการก่อนการผลติรายการ	ระหว่างการผลติรายการและ

หลังจากรายการออกอากาศแล้ว	 ซ่ึงจะต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากประชาชนเพือ่น�ามาพฒันารปูแบบการน�าเสนอรายการต่อไป	ในขณะเดยีวกนั

ก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงหรือรับการตรวจสอบหากเกิดกรณีการร้องเรียนจาก

ประชาชนด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 การสื่อสารสุขภาพ, รูปแบบการส่ือสารสุขภาพ, รายการสุขภาพ, 

องค์กรธุรกิจสุขภาพของเอกชน, จริยธรรมในการสื่อสารสุขภาพ 
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บทน�า

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 การมปีระชากรทีม่คีณุภาพเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพฒันาประเทศ	

ซึ่งจะต้องอาศัยกลไกการพัฒนาที่ช่วยให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 หนึ่งใน

นัน้คอืด้านสขุภาพอนามยั	ซึง่เป็นความจ�าเป็นพืน้ฐานหลกัอย่างหนึง่ในการพฒันา

ประเทศที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยมีเป้าหมาย

ส�าคัญ	คือ	การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งหมายรวมถึง	“การมีสุขภาพที่ดี”	

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน	คือ	“การมีสุขภาวะ”	ซึ่งหมายถึง	ภาวะที่ร่างกายเกิด

ความสมดุลจากการดูแลทั้งกาย	 จิตปัญญา	 และสังคม	 ให้เกิดความสัมพันธ์กัน	

ท�าให้มนษุย์สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมคีณุภาพ	ตามค�าจ�ากดัความของศาสตรา-

จารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์ประเวศ	วะสี	(2545)	

	 องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	หรอืไทย

พบีเีอส	เป็นหนึง่ในองค์กรสือ่สารมวลชนทีส่นบัสนนุการพฒันาสงัคมทีม่คีณุภาพ

และมีคุณธรรม	บนพื้นฐานของความเป็นไทย	ผ่านการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง	

รอบด้าน	 สมดุล	 และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ	 หนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ 

องค์การฯ	ให้ความส�าคญั	คอื	การให้ความรูเ้กีย่วกบัวทิยาการสาขาต่างๆ	และการ

เสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นรายการ

ประเภทเพือ่การส่งเสรมิสขุภาพของประชาชน	ชือ่	“รายการคนสูโ้รค”	ออกอากาศ

ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ	เวลา	07.30	น.	ถึง	08.00	น.	และออกอากาศซ�้าในวันพุธ 

ถึงวันศุกร์	 เวลา	 01.00-01.30	 น.	 มีจุดประสงค์ในการให้ความรู้แก่ประชาชน 

ให้ทราบถึงวิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพ	 โดยสร้างความตระหนักให้เกิดความรู้ 

เท่าทันโรค	ภัยอันตราย	หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ	

	 รูปแบบการน�าเสนอของรายการแบ่งเป็นช่วงรายงานพิเศษ	(สกู๊ป)	และ

ช่วงสัมภาษณ์โดยเชิญแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	 มาให้ข้อมูลในรายการ	

โดยตลอดระยะเวลา	4	ปี	 ในการผลิตรายการ	รายการคนสู้โรคได้ท�างานร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กร 

ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	 รวมไปถึงบุคคล	 และกลุ่มบุคคลที่ท�างานด้านสุขภาพ	 แต่
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เนื่องจากการสื่อสารสุขภาพมีองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่ง	 คือ	 การชี้น�าและ 

โน้มน้าวใจผูร้บัสาร	จงึสุม่เสีย่งต่อการถกูตัง้ค�าถามเรือ่งผลประโยชน์แอบแฝงหรอื

การเอือ้ประโยชน์กบัองค์กรธรุกจิ	และต้องใช้ความระมดัระวงัในการสือ่สารอย่าง

สูงเพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทยว่าด้วยจรยิธรรมของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ	

พ.ศ.	2552	ที่มีการก�าหนดกรอบจริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ	ความ

รับผิดชอบต่อสาธารณะ	และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

	 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงรูปแบบในการน�าเสนอ

รายการสุขภาพ	 ‘คนสู้โรค’	 ภายใต้กรอบจริยธรรมขององค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้สื่อสาธารณะสามารถท�าหน้าที่เป็น

ส่วนหนึง่ในการพฒันาคณุภาพชวีติด้านสขุอนามยัส�าหรบัคนไทย	โดยการร่วมมอื

กับหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจสุขภาพของ

เอกชนได้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระ	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษากลไกการบริหารงานของไทยพีบีเอสที่รับรองความเป็น

อิสระในการน�าเสนอรายการ

	 2.		เพือ่ศกึษาแนวทางการน�าเสนอรายการสขุภาพคนสูโ้รคตามระเบยีบ

ข้อบังคับของไทยพีบีเอส

	 3.		เพือ่ศกึษาวธิกีารควบคมุตรวจสอบการน�าเสนอรายการสขุภาพคนสู้

โรคให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของไทยพีบีเอส

	 4.		เพือ่ศกึษาแนวคดิขององค์กรเอกชนทีเ่ข้าร่วมในกระบวนการส่ือสาร

สุขภาพของไทยพีบีเอส

วิธีการศึกษา

	 เป็นการวจัิยเชงิคณุภาพโดยศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแนวนโยบาย 
ในการบริหารงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	
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กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และจริยธรรมในการผลิตรายการ	 ประกอบกับการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	ผูบ้รหิารระดบัสงูทีท่�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย
และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ขององค์การฯ,	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
รายการคนสู้โรค	 ทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้ท�าหน้าที่ควบคุมการผลิต
รายการคนสู้โรค	 รวมทั้งหน่วยงานภายในองค์การที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหา
รายการก่อนออกอากาศและในกรณีที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องจริยธรรม	 ประกอบกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร	 ได้แก่	 ตัวแทนผู้ชมที่มีบทบาท
ส�าคญัในการสะท้อนความคดิเหน็ทีม่ผีลต่อการพฒันารปูแบบการน�าเสนอรายการ
คนสูโ้รคและผูแ้ทนองค์กรธรุกจิสขุภาพของเอกชนทีเ่ข้าร่วมท�าการสือ่สารสขุภาพ
กับรายการคนสู้โรค	 ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายขององค์กร 
ผูศ้กึษาเลอืกใช้วธิกีารวจิยัเอกสาร	(Documentary	Research)	ส่วนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของผู้บริหารและความเห็นของคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่
พิจารณารายการที่ถูกร้องเรียน	 จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 
Interview)	 โดยจะน�าเสนอผลการศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงพรรณนา	 
(Descriptive	Research)

ผลการศึกษา และอภิปรายผล

อภิปรายผลการศึกษา
	 การศึกษารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพของไทยพีบีเอสในกรณีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพของเอกชน	 กรณีศึกษารายการคนสู้โรค	 ผู้ศึกษาได้น�า

ประเดน็ต่างๆ	ทีไ่ด้ศกึษามาอภปิรายผลภายใต้กรอบแนวความคดิและทฤษฎต่ีางๆ	

ข้างต้นดังนี้

	 1.	 หลักการน�าเสนอรายการสุขภาพคนสู้โรคตามแนวทางการ 

	 	 บริหารงานของไทยพีบีเอส
	 รายการสุขภาพคนสู้โรคที่ผู้บริหารได้ให้นโยบายการน�าเสนอรายการที่

เน้นการให้ความรูแ้ละน�าเสนอทางเลอืกทีห่ลากหลายในการดแูลตวัเอง	โดยมหีลกั

การน�าเสนอสารส�าคัญ	(Key	Message)	เรื่องการ	“สร้าง”	น�า	“ซ่อม”	ซึ่งมีทิศทาง
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สอดคล้องกบัองค์กรทีท่�างานด้านการส่งเสรมิสขุภาพทัง้ภาครฐั	เอกชน	และองค์กร
ไม่แสวงหาก�าไรเพือ่เป็นการขยายเนือ้หานีใ้ห้เป็นทีส่นใจและเพิม่ช่องทางการเผย
แพร่ไปสูป่ระชาชนโดยยดึถอืหลกัการท�าหน้าทีข่องสือ่สาธารณะซึง่ประกอบไปด้วย
	 1)	 ความทั่วถึง	 (Universality):	 ตามหลักการของส่ือสาธารณะจะต้อง
สามารถเข้าถงึคนทกุกลุม่และให้ประชาชนทัง้หมดของประเทศได้รบัประโยชน์จาก
การรับชมรายการ	 ซึ่งรายการคนสู้โรคค�านึงถึงหลักการนี้	 โดยการน�าเสนอสาระ
สุขภาพที่เน้นเรื่องการป้องกันเป็นส�าคัญ	
	 2)	 ความหลากหลาย	 (Diversity):	 รายการคนสู้โรคยึดหลักความหลาก
หลายในการน�าเสนอเนือ้หาโดยไม่ยดึถอืแนวทางการดแูลสขุภาพเพยีงแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง	แต่เลือกที่จะเสาะหาและน�าเสนอทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้ชมทั้ง
ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน	การแพทย์แผนไทย	การแพทย์แผนจีน	การแพทย์
ทางเลอืกแขนงอืน่ๆ	หรอืแนวความคดิและแนวทางปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพของ
บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
	 3)	 ความเป็นอิสระ	 (Independence):	 ส่ือสาธารณะต้องมีอิสระในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	เป็นเวทกีลางส�าหรบัการแสดงความคดิเหน็และมคีวามรบั
ผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งความเป็นอิสระในที่นี้มาจากแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการด�าเนิน
กิจการจัดเก็บจากภาษีสุราและยาสูบ,	 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการโอน,	 ทุน
ประเดิมที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นการอุดหนุน,	ค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทนอืน่ใดในการให้บรกิาร,	เงนิหรอืทรพัย์สินอืน่ใดทีไ่ด้รบัจากผูส้นบัสนนุ
องค์การซึ่งจะต้องไม่ท�าให้องค์กรขาดอิสระหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ
	 4)	 ความแตกต่างเฉพาะตัว	 (Distinctiveness):	 ลักษณะเฉพาะในการ 
น�าเสนอรายการสุขภาพ	 คนสู้โรค	 คือ	 การน�าเสนอสาระสุขภาพที่ผู้ชมสามารถ 
น�าไปปฏิบัติได้ทันทีด้วยการสังเกตตัวเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท�าอยู่
แล้วเป็นกิจวัตรทั้งเรื่องอาหาร	การออกก�าลังกาย	และดูแลอารมณ์จิตใจให้อยู่ใน
แนวทางทีเ่หมาะสม	โดยให้ข้อมลูอย่างเป็นกลาง	ไม่มีการกระตุน้ให้ผูช้มเกดิความ
ต้องการบริโภคสินค้าและรับบริการสุขภาพใด	
	 5)	 การมส่ีวนร่วม	(Participation):	สือ่สาธารณะมีลักษณะของความเป็น
สือ่ในสงัคมประชาธปิไตยทีเ่น้นหลกัการมส่ีวนร่วมทัง้การมีส่วนร่วมภายในองค์กร
และการมีส่วนร่วมกบัสงัคม	ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมภายในองค์กร	ผูค้วบคมุการผลติ
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รายการคนสูโ้รคมอีสิระในการสร้างสรรค์รายการตามนโยบายหลกัทีค่ณะกรรมการ
นโยบายมอบหมาย	 ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็น	 มี
การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ	
	 6)	 การพัฒนา	 (Development):	 จากการศึกษารูปแบบการน�าเสนอ
รายการคนสู้โรคพบว่ามีการปรับรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง	 จากเดิมที่เป็นการน�า
เสนอประสบการณ์การรักษาและต่อสู้กับโรคของผู้ป่วย	 เม่ือมีการเพิ่มเวลาออก
อากาศกม็กีารปรบัเนือ้หาในรปูแบบแมกกาซนีมสีาระสขุภาพทีเ่นือ้หาหลากหลาย
ในตอนเดยีวกนั	ต่อมาเมือ่ฐานผูช้มรายการกว้างขึน้จากการรวบรวมความคิดเหน็
และผลตอบรับที่ผู้ชมสะท้อนกลับมาทางสถานี	ท�าให้รายการปรับรูปแบบการน�า
เสนออีกครั้ง	ด้วยการดึงผู้ชมที่สนใจสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการได้	
	 7)	 ความเชื่อถือ	 ไว้วางใจได้	 (Credibility):	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	 ความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและระเบียบข้อบังคับด้านจริยธรรม	เป็นหลักการท�างานที่จะ
ช่วยให้ผู้ผลิตรายการต่างๆ	ของไทยพีบีเอสท�าหน้าที่ภายใต้กรอบเดียวกันเพื่อให้
ผูช้มแน่ใจได้ว่าสารที่น�าเสนอไมม่ีพิษภัย	มีความเป็นธรรม	เป็นกลาง	และน�าไปใช้
ประโยชน์ได้	 ขณะเดียวกันต้องยึดหลักความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล	 แม้จะน�า
เสนอศาสตร์ที่หลากหลายในการดูแลสุขภาพแต่ทุกแนวทางต้องมีการพิสูจน์จาก
การศกึษา	นอกจากนีย้งัจะต้องมกีระบวนการตรวจพจิารณาก่อนออกอากาศและ
หลังจากรายการออกอากาศแล้วก็ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้ผ่าน
กระบวนการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
	 8)	 ปราศจากประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest):	 การน�าเสนอ
รายการคนสู้โรคที่มีการร่วมมือกับองค์กรธุรกิจสุขภาพเอกชนจะต้องใช้ความ
รอบคอบระมัดระวังในการน�าเสนอ	 และรักษาความเป็นอิสระในการน�าเสนอ
รายการ	จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่างให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า	ในระยะแรกของ
การด�าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก	 เนื่องจากไทยพีบีเอสเป็นองค์กรสื่อที่
เปลี่ยนผ่านมาจากสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีซ่ึงเป็นสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์	 ท�าให้
การท�างานในระยะแรกไม่มีทิศทางที่ชัดเจน	แต่เมื่อองค์กรได้วางกลไกการบริหาร
ด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	ท�าให้พนักงานเข้าใจ
มากขึ้นว่า	 หน้าที่ที่แท้จริงของสื่อสาธารณะคืออะไร	 และควรท�าหน้าที่อย่างไรที่	
หนึ่งในหลักการท�างานส�าคัญคือการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ในทางปฏิบัติยังพบข้อผิดพลาดจากการรวบรวมข้อร้อง
เรียนของประชาชนเมื่อปี	พ.ศ.	 2553	 ในกรณีร้องเรียนรายการที่เข้าข่ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชน	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิต
ภายนอก	

	 2.	 รูปแบบการน�าเสนอรายการคนสู้โรค
	 การน�าเสนอรายการคนสู้โรคได้รับการพัฒนาขึ้นตามหลักการส�าคัญ	
ได้แก่	 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม,	 การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
สื่อสาธารณะ,	 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 และการท�าเพื่อประโยชน์
สาธารณะ	ซึง่หลกัการเหล่านีเ้ป็นแกนหลกัในการพฒันารปูแบบรายการแต่ละตอน	
โดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ	เข้ามาช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ	
	 ส�าหรับรายการคนสู้โรคได้น�าแนวคิดด้านการตลาดมาปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับการน�าเสนอสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ	 โดยยึดหลักการส�าคัญ	 คือ	
การน�าเสนอสาร	 (Message)	 ที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย	
ด้วยวิธีการที่ดึงดูดใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการในรูปแบบการจัด
กิจกรรมพิเศษ	และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการ
	 ส�าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งต่อการเกดิปัญหาสขุภาพ	รายการจะต้องใช้วธิี
การสื่อสารเกี่ยวกับภาวะเสี่ยง	(Risk	Communication)	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเกิดความ
ตระหนักในปัญหาสุขภาพ	พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการน�าเสนอทางเลือกในการจัดการ
กบัภาวะความเสีย่ง	เพือ่ลดความเสีย่งและส่งเสรมิพฤตกิรรมทีใ่ห้ผลบวกต่อสุขภาพ
ซึ่งจะต้องอาศัยหลักการสื่อสารกับผู้ป่วย	(Patient	Communication)	เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาวะด้านสุขภาพเพื่อการบ�าบัดรักษา	
	 ในการน�าเสนอรายการสขุภาพจะต้องค�านงึถงึองค์ประกอบส�าคญัในการ
สื่อสารที่มีองค์ประกอบดังนี้
	 1)	 ผู้ส่งสาร	(Sender	of	Source)
	 สัดส่วนเน้ือหาคร่ึงหน่ึงในรายการคนสู้โรคมีรูปแบบเป็นการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ	ดังนั้น	ผู้ส่งสารหลักในรายการจึงประกอบด้วย	ผู้ด�าเนินรายการและ
ผู้เชี่ยวชาญที่ทางรายการเชิญเป็นวิทยากร	มีบทบาทเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลสุขภาพ
กับประชาชน	(Message	presentation	source)	ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะส�าคัญ	คือ	
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ความน่าเชือ่ถอื	(credibility)	ความน่าสนใจ	(attractiveness)	และมพีลงัในการจงูใจ	
(power)	เพื่อให้การสื่อสารสุขภาพมีประสิทธิภาพ
	 จากการศกึษาเทปบนัทกึรายการทีอ่อกอากาศตัง้แต่วนัที่	1	พฤศจกิายน	
2554	ถึง	 28	มีนาคม	2555	พบว่า	 รายการคนสู้โรคให้ความส�าคัญกับความน่า 
เชื่อถือของผู้ส่งสารมากที่สุด	 เนื่องจากแหล่งสารที่มีความเช่ือถือสูงมีแนวโน้ม 
ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารได้ดีกว่า	
	 นอกจากนี้	 วิธีการสร้างความน่าสนใจในตัวแหล่งสาร	จากการน�าเสนอ
ประสบการณ์สขุภาพของคนทีเ่คยต่อสูก้บัโรคใดโรคหนึง่มาก่อนในรปูแบบรายงาน
พเิศษ	ตามหลกัการสร้างความเหมอืนกนั	(Similarity)	ระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสาร	
ที่จะท�าให้ผู้ชมที่มีปัญหาสุขภาพเดียวกับบุคคลตัวอย่างในรายการ	เกิดความรู้สึก
ร่วมและมีความสนใจในประสบการณ์ที่ถ่ายทอด	
	 2)	 เนื้อหาสาร	(Message)
	 ในการน�าเสนอรายการสขุภาพผูส่้งสารจ�าเป็นจะต้องก�าหนดเนือ้หาของ
สารให้ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของผู้รับสาร	 โดยประกอบด้วย	 ส่ิง
ดงึดดูทางด้านเหตผุล	(Rational	Appeals)	ทีเ่ป็นการน�าเสนอข้อมลูข้อเทจ็จรงิและ
เหตผุล	เพือ่ก่อให้เกดิความเชือ่มัน่โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ข้อมลูทีร่ายการน�าเสนอ
สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการหรือทัศนคติเดิมของผู้ชม	 ก็อาจจะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมได้
	 นอกจากน้ีเน้ือหาสารสุขภาพยังจะต้องมีส่ิงดึงดูดใจทางด้านอารมณ	์
(Emotional	Appeals)	โดยการน�าเสนอสารทีก่ระตุน้อารมณ์ความรูส้กึเพือ่เป็นทาง
เชือ่มต่อไปสูพ่ฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์	ด้วยการท�าให้เกดิอารมณ์ในทางบวก	
(Positive	 Mood)	 ให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกสนุกสนานได้รับความบันเทิงหรือเกิด
ความรู้ด้านบวก	ส่วนการสร้างอารมณ์ในทางลบ	(Negative	Mood)	จะมีการน�ามา
ใช้ในรายการบ้าง	แต่จะเน้นการให้ข้อมลูทางวชิาการทีไ่ม่เตมิแต่งสสีนัจนผูช้มเกดิ
ความรู้สึกกลัว	
	 ในการน�าเสนอรายการสุขภาพคนสู้โรค	 ยังต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของ
ข่าวสาร	(Message	Structure)	เนื่องจากการจัดโครงสร้างของข่าวสารที่ดีจะท�าให้
ผู้รับสารเปิดรับ	ตีความ	และประมวลข่าวสารได้ดี	โดยให้ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่
ไม่มากหรอืน้อยจนเกนิไป	เพือ่ให้เกดิผลในการกระตุน้พฤตกิรรมของผูร้บัสารโดยที่
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ผู้รับสารรู้สึกว่าเนื้อหาสาระมากจนเกินไปจนเกิดภาวะ	Information	Overload	จน
หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธข่าวสารนั้น	
	 หลักการอีกประการหนึ่งในการน�าเสนอสารสุขภาพ	คือ	การให้ข้อมูลซ�้า	
(Repetition)	 เพ่ือช่วยเร่ืองการจดจ�า	 ซ่ึงรายการคนสู้โรคมีวิธีการให้ข้อมูลซ�้าโดย
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคที่คนเป็นกันมาก	
	 3)	 สื่อหรือช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสุขภาพ	(Medium)
	 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของรายการคนสู้โรค	 มีการใช้ส่ือที่
ประกอบด้วยสื่อบุคคล	 (Personal	 Media)	 และสื่อที่ไม่ใช่บุคคล	 (Non-personal	
Media)	โดยสือ่บคุคล	เช่น	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์และสาธารณสขุทีเ่ป็นวทิยากร
ในรายการ,	ผูป่้วยทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการดแูลสขุภาพจนสามารถหายขาดจาก
โรคหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้	 และรวมถึงกลุ่มผู้ชมที่มาร่วมกิจกรรม	 ซึ่งจะมี
บทบาทในการติดต่อสื่อสารโดยการพูดจา	 การโต้ตอบ	 ซักถามกันได้โดยตรง
ประกอบกับการใช้สื่อที่ไม่ใช่บุคคล	เช่น	บรรยากาศการจัดกิจกรรม	(Atmosphere)	
	 4)	 ผู้รับสาร	(Receiver)
	 ในการน�าเสนอเนือ้หาสขุภาพในรายการคนสูโ้รคผูส่้งสารจะต้องพยายาม
เข้าถงึความคดิ	จติใจ	หรอืความต้องการของผูร้บัสารให้ได้	แต่ด้วยเวลาออกอากาศ
ของรายการในช่วงวนัจันทร์ถงึพธุ	เวลา	07.30-08.00	น.	ซึง่เป็นเวลาทีค่นส่วนใหญ่
ออกจากบ้าน	ผูช้มรายการส่วนใหญ่จงึเป็นผูส้งูวยั	เนือ้หาในรายการจงึให้น�้าหนกั
กบัปัญหาสขุภาพวยักลางคนหรอืผูส้งูวยัค่อนข้างมาก	ซึง่ยงัไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์
ในการน�าเสนอของรายการที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
	 5)	 ปฏิกิริยาตอบกลับ	(Feedback)
	 ด้วยความเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่ให้ความส�าคัญกับการเปิดรับความ
เหน็ของประชาชน	ไทยพบีเีอส	จงึเปิดช่องทางการสือ่สารหลากหลายให้ประชาชน
สามารถสะท้อนปฏกิริยิาตอบกลบั	(Feedback)	เพือ่ให้เกดิการพฒันาการน�าเสนอ
รายการ,	ให้เกดิการตรวจสอบ	การแก้ไขข้อผดิพลาดและชีแ้จงแก่ประชาชน	ส�าหรบั
รายการคนสู้โรคได้น�าค�าแนะน�าติชมจากผู้ชมท้ังจากจดหมาย,	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
(e-mail),	 โทรศัพท์และการท�าแบบสอบถามประเมินความสนใจผู้ชมในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้ง	 เพื่อใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ
รายการให้สอดคล้องกับความสนใจผู้ชม
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	 6)	 จังหวะของการสื่อสาร	(The	Temporal)
	 จังหวะของการสื่อสาร	 หมายถึง	 ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ข้อมูล
ข่าวสาร	 หรือจัดกิจกรรมรณรงค์	 โดยพบว่า	 รายการคนสู้โรคมีหลักการพิจารณา
เลอืกประเดน็การสือ่สารทีอ่ยูใ่นกระแสความสนใจของประชาชนในสังคม	เช่น	การ
ดูแลสุขอนามัยของสตรีในช่วงน�้าท่วม,	 ประเด็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นตามช่วง
ฤดูกาล	เช่น	การเตรียมพร้อมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคหน้าหนาว	เป็นต้น
	 อย่างไรกต็าม	ผูศ้กึษามองว่าการก�าหนดกลุม่เป้าหมายกว้างเกนิไปท�าให้
ผู้ผลิตรายการคนสู้โรคไม่สามารถออกแบบวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงใจคนได้ทุกกลุ่ม	
เนื่องจากลีลาการน�าเสนอในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นทางการ	 เป็นแบบแผน	 เน้น
ช่วงสัมภาษณ์เป็นหลัก	มีการนั่งคุยสนทนาเรื่องสุขภาพความยาว	15-18	นาที	ซึ่ง
ไม่ดึงดูดความสนใจกลุ่มเด็ก	กลุ่มวัยรุ่น	หรือกลุ่มคนวัยท�างาน	

	 3.		จรยิธรรมในการน�าเสนอรายการสขุภาพคนสูโ้รคในประเดน็ 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
	 ธุรกิจสุขภาพของเอกชนในการน�าหลักการส่ือสารสุขภาพที่มีการใช้
แนวคิดทางการตลาดเข้ามาช่วยน�าเสนอตัวสาร	 จะต้องใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังอย่างสูงโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจสุขภาพของ
เอกชน	 ดังนั้น	 การน�าเสนอรายการสุขภาพคนสู้โรคจึงต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่อง
ก�ากับ	 โดยเฉพาะหลักการส�าคัญ	 คือ	 การท�าหน้าที่โดยอิสระความเป็นอิสระใน
การน�าเสนอรายการ	คอื	การท�าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูข่าวสารโดยไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธิพล
ของอ�านาจรัฐหรือกลุ่มทุน	 โดยเฉพาะการน�าเสนอรายการสุขภาพในประเด็นที่
เกีย่วข้องกบัองค์กรธรุกจิสขุภาพของเอกชน	ทีจ่ะต้องระมดัระวงัไม่ให้การน�าเสนอ
รายการเป็นไปในเชิงโฆษณา	 ขณะที่ผู ้ผลิตรายการคนสู้โรคเองก็ต้องใช้ความ
รอบคอบในทกุขัน้ตอนตัง้แต่ก่อนการผลติรายการจนถงึหลงัการผลติรายการ	(Post	
Production)	โดยการก�าหนดสัดส่วนรายการ	การก�าหนดประเด็นการสื่อสาร	การ
ควบคมุการผลติรายการทัง้เนือ้หา	ภาพและเสยีงให้ไม่ขดัต่อระเบยีบข้อบงัคบัของ
องค์กร	และจะต้องมีกระบวนการตรวจพิจารณาก่อนออกอากาศ
	 ในประเด็นตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ระเบียบข้อบังคับขององค์กร
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ	ระยะแรกทีย่งัไม่ทราบแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน
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ท�าให้มข้ีอท้วงตงิจากผูบ้รหิารบ้าง	แต่เมือ่มข้ีอผดิพลาดและเกดิการแก้ไขท�าให้ทมี
งานแต่ละฝ่ายเกิดการเรียนรู้และสรุปเป็นหลักปฏิบัติของตัวเองในการส่ือสาร
สุขภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเอกชน	 เช่น	ผู้ควบคุมการผลิตจะระมัดระวังอย่าง
มากในด้านการสือ่สารเชงิพาณชิย์ทีจ่ะเกดิขึน้ในรายการ	ขณะทีค่รเีอทฟีกจ็ะทราบ
วิธีการเจรจาท�าความเข้าใจกับองค์กรเอกชนอย่างละเอียดรัดกุม	 เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้องค์กรเอกชนเรยีกร้องในสิง่ทีข่ดัต่อระเบยีบปฏบิตัขิองไทยพบีเีอสและไม่ก่อ
ให้เกิดการผิดใจกันระหว่างองค์กร	 ที่ส�าคัญคือการท�าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องภาพ
และเสียงที่ออกอากาศที่แม้ว่าผู้ด�าเนินรายการและวิทยากรจะระมัดระวังไม่ใช้ 
ค�าพูดในเชิงประชาสัมพันธ์องค์กรแล้วแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีอีกครั้ง 
ในกระบวนการหลังการผลิตเพื่อความถูกต้อง	 ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการตรวจสอบ 
การท�างานกันเองในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเช่นน้ีช่วยลดข้อผิดพลาดในการน�าเสนอ
รายการได้

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษา	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
	 1.	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของรายการคนสู้โรคเป็นกลุ่มผู้ชมโดย
ทั่วไป	 ท�าให้การน�าเสนอรายการท�าได้ไม่ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายทั้งหมด	
เนื่องจากช่วงเวลาในการออกอากาศไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทุกกลุ่ม	 ดังนั้น	
ผู้ศึกษาจึงเสนอให้มีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายรายการคนสู้โรคในลักษณะกลุ่ม 
เป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง	
	 2.	 การน�าเสนอรายการสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ
สุขภาพของเอกชน	ควรบันทึกแนวทางการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ฝ่าย
นโยบายรวบรวมเป็นระเบียบปฏิบัติที่ใช้เป็นหลักเทียบเคียงส�าหรับการผลิตราย
การอื่นๆ	 ในกรณีที่ต้องน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรเอกชนเพื่อจะได้เกิด
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันทั้งองค์กร
	 3.		รปูแบบการจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพของรายการคนสูโ้รคควรเพิม่
กิจกรรมให้ผู้ชมได้ร่วมลงมือปฏิบัติมากข้ึนนอกเหนือจากการนั่งฟังบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่	
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จริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ	 พ.ศ.		

2552

แนวทางปฏิบัติเพื่อธ�ารงจริยธรรมวิชาชีพการผลิต	 การจัดหา	 และการเผยแพร่

รายการ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

พระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	

2551

ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วย 

การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน	พ.ศ.	2551

ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	 พ.ศ.	

2551

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

ของประชาชนในปี	2553


