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 FACT SHEET No. 9  

การเรียนการสอนออนไลน์และผ่านทางสื่อสังคม 

 
ในปัจจบุนั สื่อสงัคม (social media) ได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจบุนัอย่างมาก  เอกสารข้อเทจ็จริงฉบบันีไ้ด้อธิบายถึงประโยชน์ของ
การใช้สื่อสงัคม และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนการสอนด้านการจดัการความปวดให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ และยงัได้มีการเสนอแนะถงึขอบเขตทัง้ใน
ระดบัปัจเจกบคุคลและในระดบัองค์กรผ่านทางสื่อสงัคม โดยเฉพาะในปีแหง่การรณรงค์นีเ้พ่ือเน้นการตระหนกัรู้ทัง้ในระดบัวิชาชีพและในระดบัสงัคม 

 
การเรียนการสอนผ่าน “สื่อสงัคม” มกัจะใช้อธิบายถงึการเรียนการสอนท่ีสามารถเข้าถึงได้ทางสาธารณะอย่างเสรี และมกัจะอยู่ในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ วิธีนี ้
เป็นวิธีท่ีง่ายและผู้ เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสทิธิภาพ ท าให้การเรียนการสอนผ่านสื่อสงัคมนีใ้นปัจจบุนัถือเป็นสิง่ท้าทาย และสง่ผลกระทบตอ่การเรียน
การสอนในรูปแบบเก่าท่ีมีการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน  ในขณะท่ีการเรียนรู้ออนไลน์มกัจะเป็นการจดัรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีมีโครงสร้างเฉพาะ อยูใ่น
ระบบปิด และต้องอาศยัการเข้าถึงที่เป็นระบบ ผ่านทางสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ 

 
ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านทางสื่อสงัคม ได้แก่ 
 

 การศกึษาทางไกลผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ ซึง่รวมถึงการศกึษาในระดบัหลงัปริญญา 

 การเรียนรู้แบบผสมผสาน 

 การเรียนรู้ท่ีเน้นในทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคลและกลุม่เปา้หมายเฉพาะ 

 แหลง่ข้อมลูการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

 พฒันาระบบเครือข่าย ให้ครอบคลมุยิง่ขึน้ 

 เพิ่มการตระหนกัรู้ตอ่สาธารณะ และเพิ่มโอกาสในการท ากิจกรรมร่วมกนั 

 พฒันาการจดัการข้อมลูให้ดียิ่งขึน้ 

 พฒันาข้อมลูของสว่นกลุม่หรือวิชาชีพ 



_____________________________________________________________________________________________ 

 

         © Copyright 2018 International Association for the Study of Pain. All rights reserved.  

 

IASP brings together scientists, clinicians, health-care providers, and policymakers to stimulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

 การพฒันาช่องทางการสื่อสาร 

เวทีส าหรับส่ือสงัคม  

 

 พืน้ท่ีทางการการเรียนการสอนเสมือนจริง (Virtual education spaces) เพ่ือเป็นแหลง่ข้อมลูออนไลน์ เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการ

สอนด้านความปวด การสง่เสริมให้มีสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

 พืน้ท่ีทางส่ือสังคม (Social spaces) ส าหรับผู้สนใจในการพฒันา การเรียนรู้แบบกลุม่ การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกลุม่ตา่งๆและองค์กร

หน่วยงานตา่งๆ โดยอาศยัช่องทางของการสง่ข้อมลูข่าวสารทวิตเตอร์ และผ่านเฟซบุ๊คข่าวสาร หรือเวทีอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการสนบัสนนุการเรียนการสอน

ด้านความปวดผ่านสื่อสงัคม หรือ การท างานวิจยัทางคลนิิกร่วมกนั  

 เวป็ไซต์ ของหน่วยงานทางด้านการแพทย์ หรือ วิชาชีพเฉพาะทางด้านสขุภาพ เพ่ือเป็นสื่อช่องทางหลกัในการให้ข้อมลูขา่วสาร และถ่ายทอดสื่อ

ทางสงัคมท่ีเก่ียวข้อง 

การใช้ส่ือสังคมเพื่อการเรียนรู้โดยความร่วมมือกัน (collaborative) 

 
เอกสารข้อเทจ็จริงฉบบันีไ้ด้นีส้นบัสนนุการเรียนรู้ผ่านทาง “การกระท า” (doing) ในช่วงปีแหง่การรณรงค์นี ้เราสนบัสนนุการเรียนรู้โดยเน้นความร่วมมือโดย
อาศยัสื่อสงัคมในการช่วยด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้เหน็ถึงความส าเร็จของปีแหง่การรณรงคเ์พ่ือความเป็นเลศิด้านการเรียนการสอนเร่ืองความปวด  

 
จดุมุ่งหมาย คือ เพ่ือการใช้ปีแหง่การรณรงค์นี ้เพ่ือ: 
 

 ผลติเครือข่ายสื่อสงัคมในระดบัโลกเพ่ือเพิม่ความตระหนกัรู้ด้านความปวดทัง้ในระดบัผู้ ป่วย บคุลากรวิชาชีพสขุภาพ สาธารณะและ รัฐบาล 

 ช่วยพฒันาการเรียนการสอนของบคุลากรวิชาชีพสขุภาพผู้ให้การรักษา ในระดบัปัจเจก 

 เพิ่มความเข้าใจในปีแหง่การรณรงค์นี ้และ IASP ให้ดียิ่งขึน้ผ่านทางสื่อสงัคม                

ในการท าให้บรรลจุดุมุ่งหมายดงักลา่วขอเชิญชวนสมาชิก สมาคมแหง่ประเทศ และหน่วยงาน ช่วยในการให้ข้อมลูโดยวิธีดงัตอ่ไปนี:้ 

 
กลยทุธ์ในระดบัปัจเจกบคุคล 

 

 สะท้อนผล (reflect) เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมรับฟัง สง่เสียงของทา่นในการอภิปรายในแง่มมุตา่งๆ ผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และ 

LinkedIn  

 สร้างกลุ่มสังคม ( social group) ผ่านช่องทางเฟซบุ๊คหรือเวทีอ่ืนๆส าหรับการเรียนรู้ในระดบักลุม่ซึง่อาจจะหมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียน

หรือทีมของผู้ เช่ียวชาญทางสาธารณสขุท่ีมีความสนใจทางด้านเดียวกนั มีการโพสต์ประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ บทความทางวชิาการ การบรรยายทาง

วิชาการ ประกาศท่ีส าคญั มีการแลกเปล่ียนค าถามและแนวทางแก้ไข โพสต์วิดีโอ ภาพถ่าย เอกสารและข้อมลูอ่ืนท่ีส าคญับนหน้าข้อมลู ( wall) 

ของกลุม่ เสริมสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีการพบปะ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทัง้นีเ้ราจะมีการประชาสมัพนัธ์ถึงโอกาสในการเข้ากิจกรรม หรือ อบรม

ผ่านสื่อออนไลน์ตลอดทัง้ปี 



_____________________________________________________________________________________________ 

 

         © Copyright 2018 International Association for the Study of Pain. All rights reserved.  

 

IASP brings together scientists, clinicians, health-care providers, and policymakers to stimulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

 เร่ิมการส่งข้อมูลข่าวสารทางทวติเตอร์ (Twitter feed) ทวิตเตอร์ถือเป็นช่องทางท่ีสามารถสื่อสารกบัผู้ตดิตามได้อยา่งรวดเร็วและยงัเปิด

โอกาสให้ผู้ตดิตามสามารถที่จะโพสต์ข้อมลู ในเวลา ณ ขณะนัน้ ในหวัข้อการเรียนการสอนเฉพาะได้ นอกจากนีก้ารตดิตามทวิตเตอร์ของ

ผู้ เช่ียวชาญด้านความปวดจะท าให้สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วได้ดียิง่ขึน้ ในสว่นท่ีคณุสง่ข้อมลูข่าวสาร (have you say) จะท าให้มี

การตอบสนองประเดน็ปัญหาตา่งๆ อย่างตอ่เน่ืองทนัที 

 เข้าร่วมในกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 กิจกรรม และการระดมทุนภายใต้ปีแห่งการรณรงค์นี ้ เพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 

 เข้าร่วมในกิจกรรมของปีแห่งการรณรงค์นี ้ รวมถึงกิจกรรมการแลกเปล่ียนข้อมลู สมัมนาโดยผ่านทางเวป (webinars) และมีการโพสต์ถงึ

ประสบการณ์ของทา่น 

กลยทุธ์ในระดบัสมาคมแห่งประเทศและสหพนัธ์ (federations) 

 

 จัดงานทางด้านการเรียนการสอน จ านวน 1 งานภายใต้ปีแห่งการรณรงค์นี ้และมีการแชร์งานดงักลา่วในสื่อสงัคม 

 จัดแคมเปญทางด้านโปสเตอร์ทางส่ือสังคม ตวัอย่างของโปสเตอร์ท่ีพฒันาขึน้ในประเทศตา่งๆสามารถดไูด้ท่ีน่ี โปสเตอร์ในประเทศตา่งๆสามารถ

ท่ีจะพฒันาเนือ้หาในรูปแบบของตนเองขึน้อยู่กบัวาระการประชมุ และข่าวสารปัจจบุนั ท่ีเหมาะสมในแตล่ะประเทศ 

 ใช้ปีแห่งการรณรงค์นีเ้ป็นแบรนด์เชิญชวน เพ่ือการระดมทนุส าหรับการพฒันาโปรแกรมทางด้านการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพสงูผ่านผู้ ร่วมทนุ 

โดยผ่านทางสื่อสงัคมโดยตวัอย่างของแบรนด์เชิญชวน สามารถดไูด้ท่ีน่ี 

 กระตุ้นให้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอเิลคโทรนิกแบบบูรณาการในระดับชาต ิ(3) โมเดล

ท างานสามารถในรูปแบบดงักลา่วสามารถดไูด้ท่ีน่ี 

 จัดงานท่ีมีส่วนให้เกิดการรณรงค์ท่ีเก่ียวข้องกับนักการปกครอง/นักการเมือง(political lobbying) จ านวน 1 งาน  ตวัอย่างของ

รูปแบบการดงักลา่วได้เกิดขึน้ในประเทศสหราชอาณาจกัรเม่ือเร็วๆนี ้ได้แก่ การจดังานต้อนรับส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศสหราช

อาณาจกัร  เพ่ือช่วยในการสง่เสริมกิจกรรมการเรียนการสอนด้านความปวด 

 
ผู้นิพนธ์ 

 
Paul Wilkinson, MB, BS, B.Med.Sci, M.Clin.Ed., MRCGP, FRCA, FFPMRCA  
Consultant in Pain Medicine 
Newcastle Pain Management Unit  
Royal Victoria Infirmary  
Newcastle upon Tyne, UK  
 
 
David M. Walton, BScPT, MSc, PhD  
Associate Professor,  
School of Physical Therapy,  
Western University  
London, Ontario, Canada 
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ผู้วจิารณ์ 

 
G. Allen Finley, MD, FRCPC, FAAP  
Professor of Anesthesia and Psychology  
Dalhousie University and IWK Health Centre  
Halifax, Nova Scotia, Canada  
 
Sailesh Mishra, MB, BS (Hons), FRCA, FFPMRCA, MD  
Consultant in Pain Management and Anaesthesia, Inpatient Pain Service Lead  
Royal Victoria Infirmary  
Lecturer, Newcastle University  
Newcastle upon Tyne, UK  

 

 
ผู้แปล 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทนัตแพทย์ ฑีฆาย ุพลางกรู จอร์นส 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ผู้ตรวจทาน 
แพทยหญิงลกัษมี  ชาญเวชช์  

เลขาธิการสมาคมการศกึษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในฐานะของปีแห่งการรณรงค์เพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเร่ืองความปวด IASP มีชุดของเอกสารข้อเทจ็จริง (Fact Sheets ) 
ครอบคลุมหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเรียนการสอนเร่ืองปวด เอกสารเหล่านีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 

เย่ียมชม www.iasp-pain.org/globalyear ส าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เกี่ยวกับสมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดนานาชาติ 

(International Association for the Study of Pain® ) 
 
IASP เป็นแหลง่ชัน้น าท่ีมีบคุคลหลายอาชีพเพ่ือเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์ การปฏิบติั และการเรียนการ
สอนด้านความปวด เปิดรับสมาชิกส าหรับทกุอาชีพ ท่ีเก่ียวข้องในการวิจยั การวินิจฉัย หรือการรักษาความ

ปวด  IASP มีสมาชิกมากกวา่ 7,000 คนใน 133 ประเทศ  90 สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุม่ท่ี
สนใจเร่ืองเฉพาะด้านของความปวด 

 
วางแผนการเข้าร่วมเพ่ือนร่วมอาชีพของท่านในงานประชมุความปวดโลก( 17th World Congress 

on Pain), 12-16 กนัยายน, 2018 บอสตนั รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 


