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บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษาปั ญ หาและความคาดหวั งจากการเปิ ด รับ สื่ อ
เพื่อส่งเสริมสุ ขภาพของผู้สู งอายุในจังหวัดพะเยา โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ผสม (Mixed Methods Research) โดยน าวิ ธี เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาใช้ในการวิจัย โดยการจัดทา
แบบสอบถามผู้ สู งอายุที่ อาศัยอยู่ ในต าบลหย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา จานวน 400 ชุ ด และ
การประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ (Focus Group) จานวน 50 คน
ผลการศึ ก ษาพบว่ าสภาพปั ญ หาในการสื่ อสารเพื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ
ในจังหวัดพะเยาเกิดจากข้อมู ลข่าวสารมี ไม่ เพียงพอ ข้อมู ลข่าวสารไม่ตรงกับความต้อ งการ
และขาดการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
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ในประเด็ น ด้ านความคาดหวั งต่ อการสื่ อสารเพื่ อส่ งเสริ ม สุ ขภาพของผู้ สู งอายุ ใน
จังหวัดพะเยาพบว่าผู้สูงอายุมีความคาดหวังที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาและป้องกันโรคโดยผ่านกระบวนการการผลิตสื่อที่ผู้สูงอายุ
เข้าไปมีส่วนร่วมได้
คาสาคัญ: สภาพปัญหาและความคาดหวัง, การสื่อสารสุขาพ, ผู้สูงอายุ

Abstract
This research aimed to study problems and expectations from media exposure
for health promotion of the elderly in Phayao Province, by quantitative and qualitative
research. The researcher uses mixed methods research by using a questionnaire for
400 elderly people and focus group with 50 people
The results of the study showed that the problems in communication for health
promotion of the elderly in Phayao Province were caused by insufficient information,
information does not match the needs, and lack of participation of the elderly
In the issue of expectation for health promotion for the elderly in Phayao
Province, it was found that the elderly had the expectation of receiving information that
meets the needs which be used as a guideline for the treatment and prevention of
diseases through the production process of media in which seniors can participate
Keywords: Problems and Expectations, Health communication, Elderly persons

บทนา
เนื่ องจากวิ ทยาการทางการแพทย์ และเทคโนโลยี ที่ เจริญ ก้ าวหน้ า ท าให้ อั ตราการ
เสี ยชี วิ ตของประชากรในทุ กกลุ่ มอายุ ลดลง ส่ งผลให้ ค่ าเฉลี่ ยอายุ ของประชากรเพิ่ มสู งขึ้ น
ผลที่ ตามมาคื อ เกิ ด การขยายตั วของประชากรในกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ อย่ างรวดเร็ ว (บุ ษ ยมาส
สินธุประมา, 2539)
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จากข้ อ มู ล ของส านั ก คณะกรรการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ส านั ก
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2557) ที่ระบุ สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต่อจานวนประชากรทุ กกลุ่มอายุอยู่ที่ร้อยละ 14.9 ซึ่งส านั กงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ ว่า
ประเทศไทยก าลั งเข้ าสู่ ก ารเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้ างประชากร สั งคม เศรษฐกิ จ และ
การพัฒนาประเทศ
จากข้ อมู ล ของส านั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ พบว่ า ในปี พ .ศ. 2550 ผู้ สู งอายุ มี ปั ญ หา
สุ ขภาพที่ เกิ ดจากการป่ วยด้ วยโรคเรื้อรั งมากที่ สุ ดคื อโรคความดั นโลหิ ตสู ง รองลงมาคื อ
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ อัมพาต/อัมพฤกษ์ และโรคมะเร็ง (สานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ, 2550)
จากปั ญ หาสุ ขภาวะของผู้ สู งอายุ ที่ เกิ ดขึ้ นท าให้ รั ฐบาลและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
พยายามหาแนวทางในการให้ความรู้ และส่ งเสริมสุ ขภาพ โดยมี การก าหนดให้มี การเตรียม
ความพร้อมที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ แ ละมี ก ารจั ด ท าแผนผู้ สู งอายุ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
โดยได้กาหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สู งอายุรับทราบข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการดู แลสุ ขภาพร่างกายของตนเองทั้ งการป้องกั น
รักษา และเยียวยา
นอกจากนี้รัฐยังได้จัดทาพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดยในมาตราที่ 11 ข้อ 2
ระบุ ว่าผู้ สู งอายุมีสิ ทธิ ได้รับการคุ้ มครอง การส่ งเสริ ม และการสนั บสนุ นในด้านการศึ กษา
การศาสนา และข้อมู ลข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการด าเนิ นชีวิ ต รวมทั้ งภาคเอกชน และ
หน่ วยงานองค์ กรอิ ส ระต่ าง ๆ ท าให้ ผู้ สู งอายุ ส ามารถเข้ าถึ งข้ อมู ล ข่ าวสารและความรู้ ได้
หลากหลายรู ป แบบตามความต้ องการและความสนใจของตนเอง เช่ น ความรู้ ด้ านอาชี พ
ด้านธรรมมะ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงด้านการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยเปิดโอกาส
ให้ ผู้ สู งอายุเข้าถึงข้อมู ลข่ าวสารได้ หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะการรับรู้จากสื่อมวลชน
แขนงต่าง ๆ
ซึ่งในปั จจุ บั นมี การสื่ อสารสุ ขภาพส าหรั บผู้ สู งอายุ มี อยู่ หลากหลายประเภท ทั้ งที่
ผสมผสานกับสื่อรูปแบบเดิม การสื่อสารแบบใหม่ และการสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม
บุคลากรด้านสุขภาพ นักวิชาการ และคนในชุมชน ซึ่งมีทั้งแบบบุคคล และการสื่อสารผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ (ภัทรา บุรารักษ์ และคณะ, 2556)
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แต่งถึงแม้ว่าจะมีการสื่อสารสุขภาพในผู้สู งอายุอย่างต่อเนื่อง แต่ในงานวิจัยหลาย ๆ
ชิ้น ก็ยังพบปัญหาในการสื่อสารสุขภาพในผู้สูงอายุ เช่น บุญเรือง เนียมหอมและคณะ (2551)
วิจัยเรื่อง รูปแบบและการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพด้านสิ่งพิมพ์ พบว่า
มีปั ญ หาในเรื่องของการสื่ อสารสุ ขภาพ เนื่ องจากขาดความรู้และประสบการณ์ และยั งไม่
สามารถถ่ายทอดเนือ้ หาให้ผู้รับสารเกิดความสนใจและเข้าใจ
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ตสู่ประชาชน
ของสุ กัญญา ประสุ ศิลปะและคณะ (2551) พบว่า ข้อมู ลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
เป็นจานวนมากที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า เหตุผลประการหนึ่งที่สามารถทาให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุข
ภาวะของตนเองให้ เหาะสมได้ นั้ น การเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี เนื้ อ หาที่ เหมาะสม และ
มีประโยชน์ อั นเป็นข้อมู ลข่าวสารที่ ผู้สู งอายุสามารถประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับการดู และ
สุ ขภาพของตนเองได้ แต่รูปแบบ เนื้อหาของข้อมู ลข่าวสาร รวมไปถึงกลยุทธ์ในการสื่อสาร
อาจะไม่ เหมาะสมเท่ าที่ ควร รวมไปถึ งความสามารถในการเข้าถึ งสื่อประเภทของผู้ สู งอายุ
มีจากัด จึงทาให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์เหล่านั้นไม่ถูกนาไปใช้ อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
เท่าที่ควร (พสนันท์ ปัญญาพร, 2555)
จังหวัดพะเยาเอง ซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศที่มีประชากรอยู่ที่ 413,918
คน เป็นผู้สูงอายุจานวน 48,596 คน เป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้องรังจานวน 12,097 คน
และเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยคนเองไม่ได้อกี 978 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2554)
ส าหรับเทศบาลต าบลเชียงค า ต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จั งหวัดพะเยา แบ่ งเขต
ปกครองเป็น 15 หมูบ้าน มีจานวนประชากรทั้งหมด 12,999 คน มีจานวนผู้สูงอายุ 2,318 คน
โดยมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรือ้ รัง 571 คน และเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 14 คน
จากโครงการวิจัยของภั ทรา บุ รารักษ์ และคณะ (2556) เรื่องการพั ฒ นาศักยภาพ
ทางการสื่อสารของผู้สู งอายุในด้านการรู้เท่าทั นสื่อของชุมชน พบว่า ผู้สู งอายุที่ อาศัยอยู่ใน
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยามีการเปิ ดรับสื่อเกี่ยวกับโฆษณาที่มี เนื้อหาชั กชวนให้ซื้อสินค้า
เกี่ ยวกับสุ ขภาพที่ เกิ นไปจากความเป็ นจริง และมี แนวโน้ มที่ ผู้ สู งอายุจะตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค้ า
เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งต่อข้อความเกินจริงเหล่านีแ้ บบปากต่อปาก นอกจากนีย้ ังส่งผล
กระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอีกด้วย
ผู้วิจัยได้เล็ งเห็นความส าคั ญ ของผู้สู งอายุที่ ก าลั งเป็ นกลุ่ มประชากรที่ เพิ่ มมากขึ้ น
ทุ กทีในสั งคมไทย จึงมี ความสนใจต่อประเด็ นการสภาพปั ญ หาการใช้และความคาดหวังใน
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การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สู งอายุในจังหวัดพะเยา เพื่อให้ได้ค าตอบเรื่องพฤติกรรม
การเปิดรั บสื่อเกี่ยวกับการดู แลสุ ขภาพตนเองของผู้สู งอายุในปั จจุบั น ว่ามีลั กษณะอย่างไร
สภาพปัญหา ความคาดหวัง และความต้องการจากสื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านความพอเพียงของสื่อ ช่องทางการสื่อสารที่พึงประสงค์ เนื้อหาข่าวสารความรู้เรื่อง
สุ ขภาพ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการรับสื่อ ซึ่งผลที่ ได้จากการศึ กษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์สาหรับผู้เกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือก าหนดนโยบายการผลิตสื่อ ได้ใช้พิจารณา
ประกอบการวางรูปแบบ และกาหนดเนื้อหาของข่าวสารในการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึก ษาปั ญ หาจากการเปิ ด รับ สื่อ เพื่อส่งเสริมสุ ขภาพของผู้สูงอายุในต าบล
หย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังจากการเปิดรับสื่อ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
สถานภาพการใช้สื่อเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ

ปัญหาในการใช้สื่อ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

ความคาดหวังในการใช้สื่อ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ให้คาจากัดความของผู้สูงอายุไว้ว่า เป็นบุคคล
สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
องค์ ก ารสหประชาชาติ มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาโลกว่ า ด้ วยผู้ สู งอายุ ที่ น ครเจนี ว า
เมื่อ พ.ศ.2525 ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยันบตามปฏิทิน หรือ
หมายถึงผู้ที่เกษียณอายุจากการทางานเมื่อนับตามเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผู้ที่สังคมยอมรับว่า
สูงอายุ กาหนดจากสังคมและวัฒนธรรม
พล.ต.ต.อรรถสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ สุ นทร (2521) ผู้ สู งอายุ คื อ ผู้ ที่ มี อายุ ตั้ งแต่ 60 ปี ขึ้ น ไป
มีความเสื่อถอยตามสภาพ มีกาลังเชื่องช้า
พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ (2550) วัยสู งอายุ คื อวัยที่คนมี อายุนานจนสั งขารเริ่มเสื่อม
ความชราเป็นผลต่อการสูญเสียอย่างช้า ๆ และไปเรื่อย ๆ ของความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของร่างกาย รวมทั้งเนื้อเยื่อต่าง ๆ เกณฑ์ที่กาหนด
วัดความชรา คือ อายุ ซึ่งวัดโดยจานวนปีที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งการจาแนกขึ้นอยู่กับแต่ละสังคม และ
เวลาที่อา้ งอิง
ความสู งอายุ หรือความชราภาพ (Aging) หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงอย่างต่ อเนื่อง
ของชีวิต และอายุ ซึ่งมี ผลต่ อพฤติกรรมและแรงจูงใจของบุ คคล ซึ่ งเกี่ยวพั นต่ อเนื่องไปยั ง
สรีรวิทยา จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ คาจากัดความนีเ้ ป็นผลมาจากการจัดแบ่งช่วงอายุที่มีผล
ต่อพฤติกรรมและแรงจูงใจของบุ คคลตามจานวนปี ปฏิ ทินซึ่งเรียกว่า ขั้นตอนของวงจรชีวิต
เป็นการกาหนดแบบกว้าง ๆ ตามกิจกรรมหลักของการดาเนินชีวิตในแต่ละช่วงอายุ การกาหนด
วัยต่าง ๆ ของบุคคลถือเป็นการจัดระเบียบทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากวงจรชีวิตของ
บุคคลถูกก าหนดโดยสั งคม และวัฒนธรรมที่สร้างสร้างแบบแผนขึ้นมาเพื่อความมั่ นคงและ
ป้องกันการสับสนของคนในสังคม จึงมีการระบุวงจรชีวิตของบุคคล ซึ่งจะมีบทบาททางสังคมที่
แตกต่างกันออกไป และส่งผลต่อสถาน๓พและความสัมพันธ์กับบุคลอื่นด้วยเช่นกัน (บุษยมาส
สินธุประมา, 2539)
จึงอาจพอสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 บริบูรณ์ปีขนึ้ ไป มีการเปลี่ยน
แปลงทางสภาพร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ และบทบาททางสังคม
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ศรีทับทิม รัตนโกศล (2550) ได้แบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุตามปฏิทินอายุออกเป็น 3 กลุ่ม
ด้วยกัน ดังนี้
- กลุ่มผูส้ ูงอายุวัยต้น (The Year Elderly) มีอายุต่อกว่า 74 ปี
- กลุ่มผูส้ ูงอายุวัยกลาง (The Middle Age Elderly) มีอายุ 75-84 ปี
- กลุ่มผูส้ ูงอายุวัยท้าย (The Old Elderly) มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขนึ้ ไป
Hall D.A. (1976) ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. การสูงอายุตามวัย (Chronological aging) คือ การสูงอายุตามปีปฏิทินโดยนับจากปีที่
เกิดเป็นต้นไป และบอกได้ทันทีว่าใครอายุมากน้อยเพียงใด
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological aging) หมายถึง ประสิทธิภาพการทางาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและสรีระต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีอายุสู งขึ้น เป็ นผลมาจาก
การเสื่อสภาพของกระบวนการตามอายุขัยของบุคคล
3. การสู งอายุ ต ามสภาพจิ ต ใจ (Psychological aging) หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
การรับรู้ แนวคิด ความจา การเรียนรู้ บุคลิกภาพเมื่อมีอายุสูงขึน้
4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุตามมุมมองทางด้านร่างกาย มุมมองทางด้านจิตวิทยา
และมุมมองทางด้านสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุ มีลักษณะดังนี้
- ผิวหนังจะเหี่ยวย่น แห้ง หยาบ ขาดน้าหล่อเลี้ยง
- กระดูกเปราะ หักง่าย เนื่องจากสารแคลเซียมสลายออกจากเนือ้ กระดูกมาก
- ขนาดและกาลังของกล้ามเนือ้ จะลดลง
- ความสามารถของหัวใจในการเต้นและการบีบตั วลดลง ผนังเส้นเลือดอาจมี
ไขมันเกาะติดอยู่มากทาให้แข็งและหนา เลือดไหลเวียนไปเลีย้ งส่วนต่าง ๆ ได้น้อย โดยเฉพาะ
บริเวณปลายมือปลายเท้า
- ระบบหายใจ และสมรรถภาพของปอดลดลง
- ระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เคลื่อนตัวน้อยลง อาหารดูดซึม
ได้น้อย และช้า น้าย่อยผลิตออกมาน้อย
- น้ าหนั ก ของสมองจะลดลงประมาณ 10% คลื่น สมองมี ก ารเปลี่ ยนแปลง
ส่งผลถึงความสามารถในการคิด การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ น้อยลง รวมถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบประสาทด้วยเช่นกัน
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- อัตราการกรองของไตลดลง ไตจะทาหน้าที่กรองได้ 60% ของตอนที่อายุ 30 ปี
- ระบบการรับสัมผัส โดยเฉพาะตา หู จมู ก ลิ้น และสัมผัสทางผิวหนังเสื่อม
หน้าที่ลง ทาให้การรับรูท้ างอวัยวะรับสัมผัสต่าง ๆ ลดลงด้วยเช่นกัน
มุ ม มองทางด้ านจิ ต วิ ทยา (psychological aspect) ความสามารถในการปรับ ตั วของ
บุคคลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดลดลง รวมไปถึงความแม่นยาและความรวดเร็วในการรับรู้ การใช้
เหตุผล ความจา และความสามารถในการเรียนรู้ลดลง กล่าวคือ กระบวนการของความสูงอายุ
ทางด้ านจิตใจหมายรวมถึ งการด้ อยสมรรถภาพทางจิต สื บเนื่องมาจากความผิดปกติ ทาง
ด้านสรีรวิทยา ไม่ใช่ผลของกระบวนการเสื่อมถอยของจิตใจโดยตัวของมันเอง
มุมมองทางด้านสั งคม (Social aspect) โดยบุ คคลในสั งคมถูกกาหนดให้สวมบทบาท
ต่ าง ๆ เมื่ อบุ คคลนั้ นเข้าสู่ วัยชรา จะมี พฤติ กรรมและแรงจู งใจต่ าง ๆ ตามวั ยที่ ตนเองเป็ น
ซึ่งผู้สูงอายุทั่วไปต้องถูกปลดเกษียณได้รับยกเว้นจากการทางาน ซึ่งหมายถึงการที่รายได้รับ
ลดลง พร้อมทั้งส่งผลไปยังการจากัดกิจกรรมทั่วไป และความสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ ด้วย
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึ งการที่ ต้ องอยู่อย่างโดดเดี่ ยว เกิ ดความรู้สึกไร้ความหมายต่ อสั งคม
และจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตายของคนรู้จักและใกล้ชิด
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารขสุขภาพ
แนวคิ ด เรื่อ งการสื่อ สารสุ ข ภาพ (Health Communication) เป็ น แนวคิ ด ที่ เกิ ด จาก
ความสั ม พั น ธ์ระหว่า งการสื่อ สารและสุ ข ภาพเข้า ไว้ด้วยกัน ให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่องของ
การส่ง เสริม สุ ข ภาพให้ป ระชาชนทั่ วไปที่เป็ น ผู้รับ สารได้ต ระหนั ก และเข้า ใจในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดโรคไปมากกว่าการต้องพึ่งพิงแพทย์ เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
(กาญจนา แก้วเทพ, 2549)
องค์ การอนามั ยโลก (WHO) ได้ ให้ ค านิยามของการสื่ อสารสุ ขภาพไว้ว่า เป็นการใช้
กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ๆ ในการบอกกล่ าว หรื อแจ้ งให้ ป ระชาชนทราบเกี่ ยวกั บ เรื่ องสุ ขภาพด้ วย
การสื่ อ สารมวลชน (Mass Communication) และการสื่ อ สารอื่ น ๆ รวมทั้ ง นวั ต กรรมด้ า น
เทคโนโลยี อ่ื น ๆ โดยมุ่ งเน้ น ที่ ก ารเผยแพร่ เนื้ อ หาข้ อมู ล ด้ า นสุ ข ภาพที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณชน เพื่ อก่ อให้ เกิ ดการตระหนั กรู้ในประเด็ นด้ านสุ ขภาพทั้ งในระดั บปั จเจกเรื่อยไป
จนถึงระดับสังคม รวมถึงการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพอีกด้วย
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การสื่อสารสุขภาพจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ สาขา เช่น สาระบันเทิง การสื่อสาร
ระหว่า งบุ ค คล การชีน าด้ า นสื่ อ การสื่ อ สารในองค์ ก ร การสื่ อ สารเพื่ อ สั ง คม ซึ่ ง จะถู ก
นาเสนอโดยสื่อที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
รัทเซน และคณะ (Ratzan and Other) มองว่าการสื่อสารสุขภาพคือการใช้กลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการแจ้งให้ท ราบ การสร้างอิทธิพล การสร้างแรงจูงใจ แก่ก ลุ่ม เป้าหมายทั้งใน
ระดับปัจเจกและในระดับสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพ ซึ่งขอบเขตนั้นจะรวมถึง
การป้ องกั น โรค การเสริม สร้า งสุ ข ภาพ นโยบายและธุ รกิ จเกี่ ย วกั บ การบริก ารสุ ข ภาพ
รวมถึงคุณภาพชีวติ ที่ดีทั้งในระดับปัจเจกและสังคมโดยรวม
ความสัมพันธ์ของการสื่อสารสุขภาพมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ
1. ความสั ม พั นธ์ ในแง่บ วก: การสื่ อสารสามารถช่ วยส่ งเสริ ม สุ ขภาพของผู้ ค นได้
หาการสื่อสารเป็นไปนทิศทางที่ดี สุขภาพของประชาชนก็จะดีตามไปด้วย
2. ความสัมพันธ์ในแง่ลบ: การสื่อสารไม่ได้ชว่ ยสนับสนุนแต่กลับทาลายสุขภาวะ
3. ความสัมพันธ์แบบเป็นกลาง: กระบวนการสุขภาพของมนุษย์ย่อมมีการสอด แทรก
อยู่เสมอ
ทั้งนี้ การสื่อสารสุขภาพสามารถจาแนกได้ตามระดับ ความรุนแรงของสุ ขภาวะที่
ส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสาร
1. กลุ่มคนป่วยหนักที่เป็นอันตราย กลุ่มนี้ ไม่ว่าจะแนะนาอะไร กลุ่มเป้าหมายยินดีที่
จะปฏิบัติตามโดยง่าย จึงไม่ตอ้ งใช้การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
2. คนที่มีอาการป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ กลุ่มนี้อาจต้องเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้
มากขึน้ ที่จะโน้มน้าวใจให้ปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึน้
3. คนที่มีสุขภาพดี แต่อยู่ในช่วงหรือพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด หรือต้องมีการรณรงค์
ป้องกัน กลุ่มนีต้ ้องใช้การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
4. กลุ่มคนที่มีสุภาพแข็งแรงดี ไม่มีภาวะคุกคาม เป็นกลุ่มที่โน้มน้าวใจได้ยากที่สุด
จึงจาเป็นต้องใช้แนวคิด “สร้างนาซ่อม” เพื่อให้คนกลุ่มนีร้ ักษาสุภาพที่ดีดังที่เป็นอยู่
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีการแตกต่างกัน กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนือ้ หาจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และเพื่ อ ทางการสื่ อ สารที่ จ ะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งสู ง สุ ด ซึ่ ง กลยุท ธ์
การสื่อสารต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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1. ความสามารถในการเข้ า ถึ ง เนื้ อ หาด้ า นสุ ข ภาพของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วาม
ต้องการที่แตกต่างกัน โดยโอกาสในการเข้าถึงอาจอยู่ที่รูปแบบของการสื่อสาร
2. การทวนซ้ า ที่ จ ะต้ อ งมี ค วามต่ อ เนื่ อง และทวนซ้ าในบางประเด็ น เพื่ อ ให้ ได้
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง
3. ความถูกต้องของเนือ้ หา
4. ความน่าเชื่อถือของเนือ้ หา
5. ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจานวนมาก รวมไปถึงความต่อเนื่อง
ของเนือ้ หาที่จะต้องสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
6. ความเท่า ทั น เวลา โดยที่เนื้อหาต้องสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที
7. ความสมดุล เนือ้ หาที่ถูกนาเสนอต้องเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย
8. ความเหมาะสมและความแตกต่ า งเชิง วั ฒ นธรรมของกลุ่ ม เป้ า หมาย เช่ น
เชือ้ ชาติ ระดับการศึกษา
9. ความสามารถในการเข้าใจ เนื่องจากอาจมี ความแตกต่างหลากหลายทาง
ด้านภาษา และระดับของภาษา
10. การมีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
11. การเชื่อมประสาน ต้องมีการเชื่อประสานของรูปแบในการสื่อสารให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน

วิธีการดาเนินงาน
งานวิจัยเรื่อง “สภาพปัญ หา และความคาดหวังในการใช้เสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้ สู ง อายุในจัง หวัด พะเยา” เป็ น การวิจัยเชิงปริม าณและคุณ ภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจั ย
เชิ ง ผสม (Mixed Methods Research) โดยน าวิธี เชิ ง ปริม าณ (Quantitative Research) และ
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) มาใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยใช้วิธีเชิงปริมาณก่อนเพื่อให้
ได้ภาพกว้างของข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถามจากนั้นจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การประชุมกลุ่ม (Focus Group) สาหรับเจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วมและได้ข้อมู ล ที่น่า เชื่อ ถือ และเพื่อ ให้ ก ารเก็บ รวบรวมข้อมู ล ได้สั ด ส่ วนที่
เหมาะสม ผู้ วิจั ยจึ ง เก็บ แบบสอบถามจากกลุ่ม ตั วอย่ า งที่ เป็ น ผู้ สู ง อายุที่ อ าศั ย อยู่ ใน 15
หมู่บ้าน ในตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา จานวน 400 ตัวอย่าง และการประชุม
กลุ่ม (Focus Group) จานวน 50 คน โดยใช้วธิ ีแบบเฉพาะเจาะจง และวิธีสุ่มตามสะดวก
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สรุปผล
สรุปผลการวิจัยจากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน
ลักษณะทางประชาการ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 66-70 ปี มีส ถานภาพ
สมรส และมีก ารศึก ษาอยู่ในระดั บ มั ธ ยมศึก ษา/ปวช. ส่วนใหญ่ ป ระกอบอาชีพเกษตรกร
มี เงิ น รายได้ เฉลี่ ต่ อ เดื อ นอยู่ ที่ 10,000-15,000 บาท แหล่ ง รายได้ ส่ ว นใหญ่ ม าจาก
การประกอบอาชีพ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อชุมชน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิด รับ สื่อประเภทยวิท ยุชุม ชน โดยมี วัตถุป ระสงค์
ในการเปิดรับสื่อเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
สภาพปัญหาต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
สื่อวิทยุชุมชน
ประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาด้านข้อมูล
ข่าวสารของสื่อวิทยุชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็นด้านกลยุทธ์การสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มองว่าปัญ หาด้าน
กลยุทธ์การสื่อสารของสื่อวิทยุชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง
สื่อเสียงตามสาย
ประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาด้านข้อมูล
ข่าวสารของสื่อเสียงตามสายอยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็ น ด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สาร ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ม องว่า ปั ญ หา
ด้านกลยุทธ์การสื่อสารของสื่อเสียงตามสายอยู่ในระดับปานกลาง
สื่อใหม่
ประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาด้านข้อมูล
ข่าวสารของสื่อใหม่อยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็นด้านกลยุทธ์การสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญ หาด้าน
กลยุทธ์การสื่อสารของสื่อใหม่อยู่ในระดับปานกลาง
สื่อกลางแจ้ง
ประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาด้านข้อมูล
ข่าวสารของสื่อกลางแจ้งอยู่ในระดับปานกลาง
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ประเด็นด้านกลยุทธ์การสื่อสาร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาด้านกลยุทธ์การสื่อสารของสื่อกลางแจ้ง
อยู่ในระดับปานกลาง
สื่อบุคคล
ประเด็นด้านข้อมูลข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาด้านข้อมูล
ข่าวสารของสื่อบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็นด้านกลยุทธ์การสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าปัญหาด้านกล
ยุทธ์การสื่อสารของสื่อบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง
ความคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา
สื่อ วิท ยุชุ ม ชน ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง ต่ อการสื่ อ สารเพื่ อส่ ง เสริ ม
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาในด้านวิทยุชุมชนอยู่ในระดับมาก
สื่อเสียงตามสายผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาในด้านสื่อเสียงตามสายอยู่ในระดับมาก
สื่อใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาในด้านสื่อใหม่อยู่ในระดับมาก
สื่ อ กลางแจ้ ง ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง ต่ อ การสื่ อ สารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาในด้านสื่อกลางแจ้งอยู่ในระดับมาก
สื่อบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาในด้านสื่อบุคคลอยู่ในระดับมาก
สรุปผลการวิจัยจากการประชุมกลุ่ม จานวน 50 คน
1. ปัญหาจากการเปิดรับสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา
ผู้ศึก ษาวิจัยได้ท าการศึก ษาสื่อภายในชุ ม ชุม ต าบลหย่วน อาเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยาที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพื่อค้นหาสภาพปัญหาจากการเปิดรับสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ได้แก่ สื่อวิทยุชุมชน สื่อเสียงตามสาย สื่อใหม่ สื่อกลางแจ้ง
และสื่อบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สื่อวิท ยุชุม ชน : กลุ่มตั วอย่างมองว่าสื่อวิทยุชุมชนมีก ารนาเสนอข้อมู ลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกั บ การสื่อสารสุ ขภาพ แต่เนื้ อหาที่น าเสนอไม่ ได้มี รายการที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกั บ
การสื่อสารสุขภาพโดยตรง ส่วนใหญ่นาเสนอในรูปแบบของข่าวประกาศ และข้อมูลข่าวสาร
ที่มาจาหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ซึ่งมิได้ตอบสนองต่อความต้องการในแง่ของการส่งเสริม
สุขภาพในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังอยู่ในฐานะผู้รับสารแบบไม่มีทางเลือก (Passive
audience) กล่าวคือ ไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการของจนเองสะท้อนไปยังผู้ผลิต
หรือสื่อ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สื่อเสียงตามสาย : กลุ่ม ตัวอย่างมองว่า สื่อเสียงตามสายเป็ นสื่อสารภาครัฐเป็ น
ผู้ด าเนิ น การ น าเสนอในรูป แบบของรายการข่ า ว ข่า วประชาสั ม พั น ธ์ และข่า วประกาศ
ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี แต่มีการสื่อสารสุขภาพในผู้สูงอายุที่ค่อนข้าง
น้อย ซึ่งไม่ได้ตอบสนองความต้องการด้านสื่อเพื่อส่งเสริมสุข ภาพของผู้สู งอายุเท่าที่ค วร
อีกทั้งยังขาดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย เนื่องจากสื่อเสียงตามสาย
เป็นการสื่อสารที่ข้อมูลข่าวสารไหลจากบนลงล่างจึงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
สื่อใหม่ : เป็ นสื่อเป็ นสื่อที่เข้าถึง กลุ่ม เป้าหมายได้โดยตรง เป็ น สื่อที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหย่ วนเป็นผู้ผลิตและนาเสนอเสนอเนื้อหาไปยงกลุ่มเปาหมาย
โดยตรง เพี ย งแต่ ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ายุ เกิ น 75 ปี ขึ้ น ไปอาจเข้ า ไม่ ถึ ง สื่ อ ประเภทนี้ อี ก ทั้ ง ยั ง
จาเป็นต้องมีทักษะในการพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่พอสมควร และค่อนข้างเป็นปัญหาหาก
เกิดการผิดพลาดของข้อมูลและมีการแชร์ต่อ นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจาตาบลหย่วนยังใช้ศัก ยภาพของสื่ อใหม่ ได้ไม่ เพี ยงพอ และกลุ่ม ตั วอย่า งยัง มองว่า
ตนเองขาดการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร
สื่อกลางแจ้ง : เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหย่วน
เป็นผู้ผลิตและนาเสนอ แต่เนื่องจากจานวนที่ติดมีน้อยจนเกินไป ประกอบกับจุดที่ติดตั้งไม่
ทั่วถึง ทาให้สื่อประเภทนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างลาบาก และข้อมูล ข่าวสารไม่ค่อย
ทันสมัยเท่าที่ควร
สื่อบุคคล : ทางโรงพยาบส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหย่วนมีการอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้านทุกปี เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร และเป็นเครือข่ายในการออก
เยี่ยมประชาชนในชุม สื่อบุคคลถือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
จึงสามารถวัดปฏิกิริยาตอบกลับได้ในทันที แต่กลุ่มตัวอย่างยังขาดความเชื่อถือ เพราะมอง
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ว่าข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพควรมาจากบุคคลากรทางการแพทย์โดยตรง นอกจากนีย้ ัง
ต้องใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลที่จะทาให้การสื่อสารประเภทนีป้ ระสบผลสัมฤทธิ์
2. ความคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา
สื่อวิทยุชุมชน: ผู้สูงอายุมีความคาดหวังในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความต้องการ
ของตนเอง และมีความต้องการรายการที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
สุขภาพในผู้สูงอายุโดยตรง โดยมากจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น บุคคลากรทางการแพทย์
หมอ พยาบาล
สื่อเสียงตามสาย: ผู้สู ง อายุมี ค วามคาดหวังในรูป แบบและเนื้อหาของเสียงตาม
สายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารประเภทสุขภาพ มีความคาดหวังในเรื่องของการสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่วมให้ตนเองให้เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตน
สื่อใหม่ : ผู้สู งอายุมีค วามคาดหวังในเรื่องของข้อมู ลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ และ
สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ได้จริง มี ค วามต้องการข้อมู ล ข่าวสารที่ถูก ต้องน่า เชื่อถือ และ
สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังคาดหวังการเตือนภั ยของข้อมู ล ข่าวสารที่ไม่ เป็ น ความจริง และ
คาดหวงเป็ นสื่อใหม่ จะเป็ นช่องทางในการส่งผ่านความต้องการของตนเองไปยังกลุ่ม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนและกาหนดนโยบายในการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป
สื่อกลางแจ้ง: กลุ่มผู้สูงอายุมีความคาดหวังจานวนที่เพิ่มมากขึ้นของสื่อกลางแจ้ง
และตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมองว่าการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอจะเป็นผลดีตอ่ การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
สื่อบุคคล: ผู้สูงอายุมีความคาดหวังผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลากรทางการแพทย์ในการ
ให้คาปรึกษาควบคู่ไปกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และคาดหวังกิจกรรมในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่เข้าใจง่าย นาไปปรับใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมองว่าความถี่ใมนการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการตรวจเยียมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเดือนละ
ครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการ และคาดหวังข้อมูลตอบกลับที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้

อภิปรายผล
สภาพปัญหาในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
จากผลการวิ จั ยที่ ศึ ก ษาเรื่ องสภาพปั ญ หาและความความคาดหวั งในการใช้ สื่ อ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าปัญหาต่อการสื่อสาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 l 190

เพื่ อ สงเสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ เกิ ด จากข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ไม่ เพี ย งพอ และไม่ ต รงกั บ
ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมไปถึงความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับ วรนาถ
อวงอุดม (2555) ในเรื่องของรายการสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอใน
ด้านของคุณภาพและปริมาณ ส่วนที่มีเพียงพอนั้นเป็นในลักษณะทั่วไป แต่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการต่อกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ
เข้าด้วยกันที่ตระหนักถึงภาระกิจนีย้ ังมีไม่มากนัก ซึ่งกระบวนการการสื่อสารส่วนใหญ่เกิดขึน้ ใน
แนวดิ่ ง กล่ าวคื อ เป็ น การสื่ อสารจากหน่ วยงานภาครั ฐไปยั งกลุ่ ม ผู้ สู งอายุ แบบเบ็ ดเสร็ จ
ซึ่งหน่ วยงานรั ฐน าเสนอข้อมู ลข่าวสารที่ คิ ดว่าประชาชนควรรู้ อานาจในการตั ดสิ นใจและ
นโยบายยังเกิดจากหน่วยงานรัฐเป็นสาคัญ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ
นอกเหนือจากนี้ สื่อชุมชน ที่ทาหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ชุมชน บอกเล่าเรื่องราว
ภายใน และเป็นเครื่องมือสื่อสารอันดีภายในชุมชน แต่มีการดาเนินการในรูปแบบขององค์กร
ธุ รกิ จ ที่ มุ่ ง หารายได้ เป็ น ส าคั ญ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การสื่ อ สารแบบทางเดี ยว (One-way
Communication) แม้จะเปิดช่องทางให้เสนอข้อเสนอแนะ ติชม แต่ยังไม่มีการใช้ข้อมูลเหล่านี้
มาใช้พัฒนาปรับปรุงสื่อเท่าที่ควร
รูป แบบการสื่อสารของผู้สู งอายุถูก ก าหนดโดยความสนใจของสื่อเป็ น หลั ก โดย
นาเอาทัศนคติของตนเองใส่ลงไป โดยทาให้ผู้สูงอายุเป็นบุคคลน่าสงสาร ถูกกระทา และขาด
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ
แต่จากบทบาทหน้าที่ของสื่อนั้น ผู้สู งอายุมีค วามคาดหวังค่อนข้างมากว่าสื่อเอง
จะเป็นผู้ขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด
ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาจากคนในชุมชนไปยังหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการแก้ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น แต่จากสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น คือ สื่อในชุม ชนตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุได้ค่อนข้างน้อย และตัวผู้สูงอายุเองยังไม่ทราบถึงช่องทาง หรือวิธีการ
ที่จะส่งต่อความต้องการ หรือ ความคาดหวังของตนไปยังผู้ผลิตสื่อ หรือหน่วยงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ข้อสังเกตที่ผู้วิจัยพบคือ สื่อชุมชนยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่องจากขาดหน่วยงาน หรือคนกลางที่เข้ามาจัดเวที และดาเนินกิจกรรมให้เกิดขึน้ ประกอบ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นความส าคั ญ ของกระบวนการการมีส่วนร่วมของของประชาชน
ค่อนข้างน้อย ทาให้การดาเนินกิจกรรมในแง่มุมของการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เกิด
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นอกจากนี้ จากการวิจัยยังพบว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างมากทาให้เกิด
ช่อทางการสื่อสารหรือเรียกว่า “สื่อใหม่” เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของผู้สู งอายุ แต่จากการการลงพื้นที่พบว่า กลุ่มผู้สู งอายุที่สามารถเข้าถึงสื่อใหม่ได้
มีอายุระหว่า 60-75 ปี จากการสอบถามพบว่าผู้สู งอายุที่มี อายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไปส่วนใหญ่
มองว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปไกลไม่มีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของตน มีความ
ซับซ้อนในการใช้งาน ไม่ คุ้นชิน และเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ อนข้างสู ง จึงท าให้เลือกปิ ดรับ
สื่อประเภทนีแ้ ทน
ในแง่มุ มของการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ผู้ใช้งานเองต้องมีความระมัดระวังในการรับ
และส่งข้อมูลข่าวสาร ต้องมีความรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็ นทักษะเฉพาะบุคคล ผู้วิจัยสังเหตได้ว่า
ผู้สู ง อายุมี แ นวโน้ ม ที่ จะเชื่ อข้ อมู ล ข่า วสารที่ ได้ รับ มาโดยมิ ได้ ไตร่ต รองข้ อมู ล ข่า วสารให้
รอบคอบ และมีพฤติกรรมปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และยังส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
เหล่านั้นไปยังบุ คคลรอบข้างเสมอ จึงอาจเป็ นปั ญ หาในเรื่องของความถูกต้องของข้อมู ล
ข่าวสาร และการคัดกรอกข้อมูลเพื่อนามาใช้ประโยชน์
ความคาดหวังในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
จากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคาดหวังต่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของตนเองอยู่ในระดั บมาก ไม่ว่าจะเป็ นด้ านข้อมู ลข่าวสารที่ ต้องตอบสนองต่อโรคที่
ตนเอง หรือผู้ใกล้ชิดเป็นอยู่ หรือโรคที่ตนเองมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นได้ นอกจากนี้ยังต้องการ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และมาจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลากรทางการแพทย์โดยตรง แต่เนื่องจากสื่อที่
ใช้สื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุนั้น ยังไม่ตอบสนองความต้องในมิตินี้เท่าที่ควร แต่มี
การใช้การสื่อสารผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพียงเดือนละครั้ง ซึ่งยังขาด
ความเชื่อน่าเชื่อ ให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอ ยังให้ข้อมูลในเชิงลึกในด้านการส่งเสริมสุขภาพได้ไม่ดี
เท่าที่ควร อีกประการหนึ่งคือ เป็นเรื่องของสภาพจิตใจ เพราะกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญ
เท่าทนั้นที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า นอกจกานี้
การพบปะเยี่ยมเยียนของกลุ่มอาสาสมัครประจาหมู่บ้านเพียงเดือนละครั้ง กลุ่มตัวอย่างมองว่า
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากไปกว่าการตรวจความดันเท่านั้น
ในด้านของประเภทของสื่อที่เข้าถึงกลุ่ม ตัวอย่า งได้อย่างทั่ วถึงนั้น ได้แก่ สื่อวิท ยุ
ชุม ชน และสื่อเสียงตามสาย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างสามารถเปิ ดฟังขณะที่กาลั งท ากิจวัติ
ประจ าวั น ไปด้ วยได้ แต่ เนื้ อ หาและรูป แบบในการน าเสนอส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ต รงกั บ ความ
ต้องการมากนั้น ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการรายการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
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ผู้สูงอายุโดยตรง และยังต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กาหนดหัวข้อ
หรือเป็นข้อมู ลที่เกี่ยวข้อกับกลัวผู้สูงอายุโดยตรง โดยเฉพาะรายการประเภทตอบปัญ หา
โดยผู้ เชี่ ย วชาญ เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั วอย่ า งสามารถโทรเข้า ไปปรึก ษาปั ญ หาของตนเองได้
โดยตรง รวมไปถึงต้องการความถี่ของรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
เนื่องจาก ณ ปัจจุบันเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เผยแพร่อยู่ในสื่อประเภทต่างยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ และเป็นเนื้อหาจากส่วนกลาง หรือมาในรูปแบบของข่าวประกาศ ไม่ได้มา
จากความต้องการของหลุ่มเป้าหมายโดยตรง
ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ยพบว่ า สื่ อใหม่ เป็ นสื่ อที่ เข้าถึ งกลุ่ มตั วอย่ างได้ค่ อนข้างดี เป็ นเป็ นกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-75 ปีเท่านั้น ที่จะเปิดรับและใช้สื่อประเภทนี้ได้โดยตรง นอกจากนี้
ผู้สู งอายุยังมีพฤติกรรมใช้สื่อใหม่ ในการแชร์ข้อมู ลข่าวสารที่ตนเองพบเจอ หรือรับมากจาก
แหล่งอื่นอีกทอดหนึ่ง รวมไปถึงด้วยคุณสมบัติของสื่อใหม่เองที่เป็นการเสริมสร้างพลังอานาจ
ให้ กั บ ผู้ ส่ งสาร และผู้ รั บสารท าให้ กลุ่ มตั วอย่ างสามารถสลั บ บทบาทหน้ าที่ จากผู้ รั บ สาร
เพียงอย่างเดียวกลายมาเป็นผู้ส่งสารได้เช่นกับ แต่กลุ่มตัวอย่างเองยังไม่สามารถผลิตรูปแบบ
และเนื้อหาในการนาเสนอได้ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพในด้านนี้
รู ป แบบหรื อ เนื้ อ หาส่ วนใหญ่ จึ ง เป็ น การแชร์ (Share) ข้ อ มู ล มากจากแหล่ ง ข้ อ มู ล อื่ น ๆ
ซึ่งสุ่มเสี่ ยงต่อการส่ งผ่ านข้อมู ลข่าวสาร หรือความเชื่อ และทั ศนคติ ที่ผิ ดพลาด และสร้าง
ความเข้าใจผิดให้กับผู้รับสารได้อย่างมากเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ผลิตสื่อควรเห็นความสาคัญของผู้สูงอายุ และนาเสนอรูปแบบ และรายการที่มี
กลุ่มผูส้ ูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
2. ผู้ผลิ ตสื่อควรค านึงถึงพลั งอานาจของสื่ อในการน าเสนอข้อมู ลข่าวสารต่อภาพ
ลักษณ์ของผู้สูงอายุในสื่อ กับผู้สูงอายุในสังคมจริงแตกต่างกัน
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพร่างกาย
ก้านจิตใจ และด้านสังคม
4. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดกระบวนการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
5. ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อในผู้สูงอายุ และกระบวนการการดาเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อในผู้สูงอายุ
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