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บทคัดย่อ

 การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิด

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินในด้าน

ต่างๆ หนึ่งในนั้น คือ “การสื่อสารสุขภาพ” ซ่ึงหมายถึง การนำาเสนอข่าวสาร สาระความรู้ กิจกรรมส่ือสาร

เรื่องราวสุขภาพ นำาเสนอแก่กลุ่มเป้าหมาย ในที่นี้คือ ชุมชน ซึ่งหมายถึง คนจำานวนมากที่มีความแตกต่างทั้ง

ด้านเพศ วัย อาชีพ ฯลฯ การสื่อสารสุขภาพเกิดข้ึนเพ่ือจุดมุ่งหมายคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือสร้าง

เสริมสุขภาวะที่ดีแก่คนในชุมชน ซึ่งการดำาเนินการส่ือสาร จะต้องให้ความสำาคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ของ

การสื่อสาร ทั้งผู้ส่งสาร ที่ต้องมีการวางแผนร่วมกับผู้รับสาร มีสารที่น่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

และใช้สื่อที่มีความเหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการสื่อสารสุขภาพ โดย

เฉพาะการมีเครือข่ายท่ีช่วยเหลือกันในการส่ือสารสุขภาพ และเมื่อส่งสารผ่านสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว

ก็ต้องมีการประเมินการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นในครั้งต่อไป

คำาสำาคัญ: การสื่อสารสุขภาพ สุขภาวะ ชุมชน

ABSTRACT

 Communication is an important tool in building knowledge and understanding among 

community members, which aims to link their knowledge, attitude and behavior into the same 

direction, and yields benefits for various areas of community development. One of them is 
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“health communication” which means the presentation of information, knowledge and health 

communication activities to the target audiences in the community. This community refers  

to a large group of people who are different in terms of sex, age, occupation, etc. Health  

communication is made for the purpose of behavior changing to create good health for the 

people in the community. The implementation of communication must focus on the elements of  

communication. First, the sender and the receiver need to be engaged. Second, the message needs 

to be interesting and suitable for the target groups. Third, the appropriate and interesting media 

need to be chosen for the target audiences. Fourth, the use of health communication strategies, 

especially a health communication network can help people in the target community to live in 

a healthy lifestyle. Finally, the communication evaluation needs to be conducted after message 

is sent to the target audiences to improve accessible health communication for the public.

KEYWORDS: Health Communication, Well-being, Community

บทนำา: ความหมายของการสื่อสารสุขภาพ

 การสื่อสารมีความจำาเป็นต่อคนทุกคนใน

สังคม และทุกสภาพการณ์ของสังคม รวมถึงการนำา

มาเป็นเครือ่งมือสือ่สารทีส่ำาคญัในการส่งเสรมิสขุภาพ 

หรอืสขุภาวะ ซ่ึงจากการประมวลความหมายของการ

สือ่สารสขุภาพของนกัวชิาการและองค์กรท้ังทางด้าน

การสื่อสารและด้านสุขภาพ ได้ความหมายโดยสรุป   

ดังต่อไปนี้

 คำาว่า “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะความ

สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ และสติปัญญา ทำา

บุคคลให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ทั้ง

ด้านส่วนบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ มีอิสระใน

การประกอบอาชีพ เรียนรู ้และมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้นในการดำาเนินชีวิตในครอบครัวและ

ชุมชน (หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์, 2561)

 โดยคำาว่า การสือ่สารสขุภาพนัน้ หมายถึง การใช้

สือ่สารมวลชน (Mass Communication) และการใช้สือ่

ประสมประเภทต่างๆ (Multi Media) รวมท้ังเทคโนโลยี

การสนเทศต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาสุขภาพที่

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทำาให้เกดิความตระหนกั

ในระดบัปัจเจกบคุคลและสงัคม รวมทัง้เป็นแรงเสรมิ

ให้คนในสังคมค้นหาและเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพเพื่อ

การพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีให้กับตนเองได้ (คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป.)

การสื่อสารเพื่อสุขภาพยังเป็นกระบวนการที่ส่งผล 

โดยตรงต่อการปรับปรุงสุขภาพทัง้ในระดับปัจเจกบคุคล 

และระดบัสงัคมโดยรวม โดยมกีารผสมผสานวฒันธรรม 

ใหม่ๆ (Modern Cultures) ผ่านส่ือประเภทต่างๆ 

ตามความเหมาะสมเพ่ือสามารถท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรม

สุขภาพของกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการได้ การใช้

ทฤษฎีการสื่อสารในการขับเคลื่อนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (Health Promotion) จะสามารถสร้างแรง

ให้คนในสงัคมให้สามารถค้นหาหรอืเรยีนรูข้้อมลูด้าน

สุขภาพเพ่ิมเติม เพื่อการพัฒนาสุขภาพ หรือสร้าง 

วถิชีีวิต (Lifestyle) สูก่ารมสุีขภาพทีด่ใีห้กับตนเองได้ 

(เหมือนฝัน ไม่สูญผล, 2557)

 นักวิชาการตะวันตก แสดงทัศนะว่า การ

สื่อสารสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของ
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สุขภาพและความเป็นอยู ่ท่ีดี รวมถึงการป้องกัน 

โรคภัย การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Rimal 

& Lapinski, 2009)

 จากข้อมูลข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า การ

สือ่สารสขุภาพไม่ใช่การให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

การรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการส่งเสริมสุข

ภาพตั้งแต่การป้องกัน การสร้างและส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข การ

มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำานึงถึงการนำาข้อมูลหรือสาร

ด้านสุขภาพที่น่าสนใจผ่านสื่อต่างๆ จากผู้ส่งสารไป

ยงัผูร้บัสารให้นำาไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจำาวนั เพ่ือ

ก่อให้เกิดสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดี

การสื่อสารสำาคัญต่อประเด็นสุขภาพ

 การสื่อสารในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของ

สังคม มีหน้าที่ในหลายประการ ในที่นี้ ผู้เขียนจะขอ

ชีใ้ห้เหน็ประเดน็หน้าทีข่องการสือ่สารทีม่คีวามสำาคญั

ต่อสุขภาพ โดยยึดหน้าที่หลักของการสื่อสารท่ีเชื่อม

โยงกับประเด็นสุขภาพ ดังนี้

 1. หน้าที่ในการให้ข่าวสาร (Informative 

Function) หมายถึง การเป็นตัวกลางในการเผยแพร่

ข่าวสาร ความเคลือ่นไหวให้คนในสงัคมได้รบัรู้โดยท่ัว

ถึงกัน ในที่นี้ คือ การสื่อสารประเด็นสุขภาพต่างๆ 

เช่น การรู้จักโรคอุบัติใหม่ การรับรู้สถานการณ์ด้าน

ส่ิงแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนในชุมชน เป็นต้น

 2. หน้าที่ในการชักจูงใจ (Persuasive 

Function) หมายถงึ การโน้มน้าว ชกัจงูใจให้เชือ่และ

คล้อยตามในสิ่งที่ผู้ส่งสารได้สื่อสารออกไป ในการ

ส่ือสารสุขภาพ สื่อจะต้องตรวจสอบข้อมูลหรือสาร

ก่อนนำาเสนอผ่านสือ่ไปยงัผูร้บัสารอย่างละเอยีดถีถ้่วน 

ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความตื่นตระหนกต่อ

สังคม สื่อจะต้องทำาหน้าท่ีชักจูงใจให้เช่ือหรือคล้อย

ตามในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เช่น การป้องกันโรคที่กำาลัง

น่าเป็นห่วงในชุมชน การลดอัตราอุบัติเหตุทางถนน

ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อชักจูงใจประชาชนให้ประพฤติ

ตามสิง่ทีส่ือ่นำาเสนอเพือ่การลดอบุตัเิหตใุนสงัคมหรอื

ชุมชน เป็นต้น

 3. หน้าที่ในการให้ความรู้ (Educational 

Function) หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง การสื่อสารจะเข้ามามี

บทบาทในการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว สำาหรับ

ประเดน็ด้านสขุภาพทีเ่ป็นประเดน็ใกล้ตวัทกุคน และ

มีความจำาเป็นที่ทุกคนจะต้องรู้เท่าทันและให้ความ

ใส่ใจ สื่อจึงต้องทำาหน้าที่เป็นตัวกลางให้ความรู้ที่ถูก

ต้อง เพราะเมื่อประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ก็จะ

ส่งผลต่อทัศนคติที่เชื่อ คล้อยตาม และประพฤติหรือ

ลงมอืปฏบิตัใินสิง่ท่ีสือ่ถ่ายทอดออกไปซึง่จะถอืว่าเป็น

ผลสำาเร็จ การให้ความรู้ด้านสุขภาพจึงควรมีข้อมูล 

หลักฐานที่แน่น น่าเชื่อถือ และน่าสนใจ

 บทบาทของการส่ือสารจึงมีความสำาคัญต่อ

ประเด็นด้านสุขภาพ หากสื่อไม่ทำาหน้าที่ให้ข่าวสาร 

ให้ความรู้ เพื่อป้องกันโรคภัย และไม่ชักจูงใจหรือส่ง

เสริมประเด็นด้านสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ 

ตลอดจนความเป็นอยูข่องประชาชน สงัคมหรอืชมุชน

กจ็ะอยูใ่นสภาวะทีไ่ม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความ

พร้อมในการพัฒนาประเทศได้

องค์ประกอบของการสื่อสารสุขภาพ

 องค์ประกอบของการสื่อสารสุขภาพ หรือ

เรียกอีกอย่างว ่า องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อ

พัฒนาการสาธารณสุข ในที่นี้จะขอใช้คำาว่า สุขภาวะ 

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนสำาคัญในการส่ือสาร

สุขภาพ หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็อาจทำาให้

กระบวนการในการสื่อสารสุขภาพนั้นไม่สำาเร็จหรือ

ไม่ได้ผลตามเป้าประสงค์ของผู้ส่งสาร องค์ประกอบ

ของการสื่อสารสุขภาพที่ว่านี้ ในทัศนะของ หทัยรัตน์ 

เหล็กกล้า (2550) ประกอบไปด้วย 5 ประการคือ
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 1. ผู้ส่งสาร หน่วยงานหรือบุคลากรที่จะ

เป็นผู้ส่ือสารสุขภาพ มักเป็นหน่วยงานหรือบุคลากร

ด้านสาธารณสุขซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับบริหาร  

นกัวชิาการ เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ผูเ้ผยแพร่จงูใจ ผูน้ำา

ทางความคิด ตลอดจนสื่อมวลชน ผู้ส่งสารจะต้อง

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีความน่าเชื่อถือ และ

เป็นที่ไว้วางใจของกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย

 2. สาร เนื่องจากมิติของสุขภาวะ ประกอบ

ด้วยหลายด้าน สารที่ส่งออกไปจึงมีความสำาคัญต่อ

การบรรลุเป้าหมายของประเด็นการสื่อสารสุขภาพ 

สารที่ดีนั้นจะต้องสนองความต้องการของผู้รับสาร 

ผูรั้บสารสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำาไปปฏบิตัติามได้

 3. ช่องสาร การดำาเนินโครงการด้านสุข

ภาวะหรือส่ือสารประเด็นสุขภาวะ ควรจะได้มีการ

สื่อข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด กล่าวคือ ให้

สอดคล้องกับสาร ผูร้บัสาร ตลอดจนเป้าหมายในการ

สือ่สาร สือ่ผสมหรอืการใช้สือ่ทีห่ลากหลายจงึน่าจะมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

 4. ผู ้รับสาร เป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งต่อการ

ดำาเนนิโครงการสือ่สารสขุภาพหรอืเพือ่การส่งเสรมิสขุ

ภาวะ แต่ละโครงการหรือประเด็น เรื่องราวก่อน

การสื่อสารออกไปจึงจะต้องมีการพิจารณากันอย่าง

รอบคอบ โดยกำาหนดขอบเขตของผู้รับสารซึ่งเรียก

กันว่ากลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ยังจะต้องศึกษา

ลักษณะทางประชากรและทางจิตวิทยาของผู้รับสาร

ที่ต้องการจะเข้าถึงอีกด้วย

 5. ผลของการสือ่สาร ในการสือ่สารสขุภาพ

อันเป็นการสื่อสารท่ีมีเป้าหมาย ผลของการสื่อสาร

ก็ย่อมจะระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

สื่อสาร คือ การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ ตลอด

จนพฤตกิรรมของผูร้บัสารในด้านสุขภาพอนามยัตาม

ที่ผู้ส่งสารปรารถนา อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทั้ง

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

ต่อไป

 แต่ละองค์ประกอบการสื่อสารจะต้องได้รับ

ความสำาคัญและความใส่ใจจากผู้ส่งสารหรือผู้ทำาการ

สื่อสารแต่ละครั้ง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการ

สื่อสารและกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารแต่ละครั้งอาจไม่

เหมอืนกนั อย่างไรกต็าม เนือ่งจากกลุม่เป้าหมายของ

การสือ่สารสขุภาพในภาพรวมคอื ประชาชน ซึง่มคีวาม

หลากหลาย การส่ือสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจึงต้อง

มีเทคนิควิธีการต่างๆ ดังที่ผู้เขียนจะได้ยกตัวอย่าง

เทคนิควิธีเพ่ือการสื่อสารสุขภาพไว้ในหัวข้อถัดไป

เทคนิคการสื่อสารสุขภาพ

 ผูเ้ขยีนขอนำาเสนอวธิกีารสือ่สารสขุภาพตาม

องค์ประกอบการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งและผู้รับสาร สื่อ 

และสารที่สื่อออกไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การสือ่สารโดยคำานงึถึงลกัษณะ ผู้ส่งสาร

และผู้รับสารที่สื่อสารสุขภาพ

 การส่ือสารสุขภาพจะประสบความสำาเร็จ

หรือไม่นั้น เรื่องสำาคัญ คือ การวางแผนการจัดการ

ส่ือสารเชงิสุขภาพ ซ่ึง The Young African Leaders 

Initiative (YALI, n.d.) ให้แนวทางการวางแผนไว้ โดย

ผู้เขียนได้นำามาขยายความต่อ ดังนี้

  1.1 ทำางานร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อ

วางแผนและจัดกิจกรรม โดยการวางแผนร่วมกับผู้มี

ส่วนได้เสีย เช่น ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้นำาศาสนา ปราชญ์

ชาวบ้าน ผูดู้แลด้านสขุภาวะของชมุชน ฯลฯ ทัง้นีเ้พือ่

ให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทั่วถึง สามารถช่วยกันขับ

เคลื่อนไปได้ทั้งระบบ

  1.2 ระบกุลุม่ชมุชนในประเดน็ทีผู่ส้ือ่สาร

ต้องการสื่อสาร ทั้งนี้ผู้ส่งสารจะต้องเรียนรู้และรู้จัก 

ตวัตนของชมุชนอย่างลึกซึง้ จะช่วยให้การทำางานด้าน

การสื่อสารประสบความสำาเร็จได้ไม่ยาก

  1.3 ค้นหาวิธีที่ทำาให้ประชาชนเรียนรู้

และส่ือสารไปให้ชุมชนรับฟัง เมื่อร่วมลงมือทำากับ

ชุมชน และรู้จักชุมชนแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนสำาคัญคือ 
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การค้นหาแนวทางกระตุ้นชุมชนให้ตั้งใจและทำาการ

สื่อสารเรื่องสำาคัญกับชุมชน ทั้งนี้ควรคำานึงถึงว่า

จะสื่อสารประเด็นสุขภาพให้เกิดความน่าเช่ือถือได้

อย่างไร ใครสามารถชักจูงใจคนในชุมชนได้ ควรใช้

สื่อใดในการเผยแพร่ข้อมูล

  1.4 การใช้การสื่อสารมวลชนทำาให้สาร

น่าเชือ่ถอื การใช้การสือ่สารมวลชน หรอืใช้สือ่มวลชน

ต่างๆ จะทำาให้ข่าวสารด้านสุขภาพนั้นมีความน่าเชื่อ

ถือในความคิดของประชาชน เพราะผ่านการตรวจ

สอบก่อนได้รบัการเผยแพร่สูส่าธารณะ ซึง่จะมีผลต่อ

การคล้อยตามของประชาชนมากขึ้น

  1.5 มีความคาดหวังและควรให้การ

ยอมรบัการต่อต้านของผูน้ำาชมุชนหากมคีวามขดัแย้ง 

อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท ใน

ทางกลับกัน จะต้องทำาให้ผู้นำาชุมชนให้การสนับสนุน  

และอาจต้องใช้ความพยายามปรับตัวเข้าหาความ

เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะแตกต่างจากบรรทัดฐานทาง

สังคม แนวทางการส่งสารของผู้ส่ือสารด้านสุขภาพ

ที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้นำาชุมชน ซึ่งมีอิทธิพล

ต่อความคิดของคนในชุมชนนี้ เป็นไปตามทฤษฎี 

Two-step Flow Theory ที่เป็นการสื่อสารแบบ

สองขั้นตอน คือ การสื่อสารไปยังผู้นำาชุมชนขั้นตอน

แรก จากนั้นผู้นำาชุมชนจะไปสื่อสารกับคนในชุมชน

เองเป็นขั้นตอนที่สอง และเชื่อว่าจะได้รับความเห็น

ด้วยจากคนในชุมชนได้มากกว่าการสื่อสารโดยตรง 

ดังนั้นผู้ส่งสารจึงต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้นำา

ชุมชน ตลอดจนอาจจะต้องใช้ความพยายามในการ

เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของผู้นำาชุมชน

หรอืคนในชุมชนในกรณทีีป่ระเดน็การสือ่สารสขุภาพ

นั้นขัดแย้งความเชื่อเดิมที่ชุมชนมีอยู่ก่อน

 แนวทางการวางแผนการสือ่สารของผูส่้งสาร

และผู้รับสารจึงควรมีความชัดเจนตั้งแต่การทำางาน

กับผู้มีส่วนได้เสียของชุมชน การระบุขอบเขตชุมชน

ที่ชัดเจน การค้นหาวิธีในการเข้าถึงชุมชน การใช้

สื่อมวลชนในการกระจายข่าวสารด้านสุขภาพ ตลอด

จนการขอความช่วยเหลือจากผู้นำาชุมชนในการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การเปล่ียนแปลง

ทัศนคติ และพฤติกรรมในประเด็นสุขภาพของคนใน

ชุมชน

 2.  การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

 โดยปกติ สื่อที่ใช้ในการพัฒนาจะแบ่งออก

เป็น 3 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อมวลชน และ 

สื่อเฉพาะกิจ ซึ่งจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันออก

ไป โดยที่สื่อบุคคลจะถูกนำามาใช้ในการสื่อสารที่

ต้องเผชิญหน้า สามารถสนทนาโต้ตอบได้โดยตรง   

สามารถยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับผู้รับสารเป็นรายๆ ไป

ได้ และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับสารโดยการให้

คำาแนะนำา สำาหรับสื่อมวลชนนั้น สามารถนำาสารส่ง

ไปยังผู้รับสารได้เป็นจำานวนมากภายในระยะเวลา

เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เน้นที่การสร้างความรู้และ

เปลี่ยนทัศนคติ ในขณะที่สื่อเฉพาะกิจ เน้นการนำา

สารท่ีเฉพาะเจาะจงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือโครงการ

ใดโครงการหนึ่งได้ดี อีกทั้งยังส่งสารไปยังผู้รับสารที่

เฉพาะเจาะจงด้วย

 จากลักษณะท่ีแตกต่างกันดังกล่าว เพื่อ

ให้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างได้ผล และ

ลดข้อจำากัดในแต่ละสื่อ จึงได้นำาเอาสื่อต่างๆ มาใช้

ร่วมกนัเป็นสือ่ผสม (Mixed Media) ซ่ึงเมือ่นำาเอาสือ่

ทัง้ 3 มาใช้ผสมกนัก็จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการ

สื่อสารให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการชักจูงใจ การเข้า

ถึงผู้รับสารได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว และแม้ใน

กรณีที่ต้องการเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นต้น สอดคล้องกับผลจากการวิจัยเร่ืองศักยภาพ

ของสื่อมวลชนในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยปาริชาต 

สถาปิตานนท์, กิตติ กันภัย, พัฒนพงศ์ จาติเกตุ, และ 

ปิยะนารถ จาติเกตุ (2546) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาศกัยภาพของสือ่มวลชนในการนำาเสนอประเดน็

ด้านสุขภาพในประเทศไทย ซึง่จากผลการวจัิย พบว่า 
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สื่อมวลชนเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการส่งผ่านข้อมูล

ข่าวสารด้านสุขภาพสู่สาธารณชน หากจะใช้เป็นช่อง

ทางหลักจำาเป็นต้องวางแผนอย่างรัดกุม และคำานึง

ถึงศักยภาพที่แท้จริงของสื่อมวลชนที่ว่า สื่อมวลชน

เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ี 

พึงประสงค์ได้ แต่ต้องผนวกรวมกับสื่ออื่นๆ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมาย

 3. การจัดทำาสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพ

 สำาหรับสารท่ีใช้ในการสื่อสารสุขภาพก็มี

ส่วนคล้ายกับการสื่อสารแบบอ่ืนๆ แต่มีเป้าหมายที่

เพิ่มเติมเข้ามา คือ ต้องทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคนในชุมชน ทั้งนี้ ในการส่ือสาร 

ต้องประกอบไปด้วยการจูงใจผู ้รับสารเป้าหมาย 

(Persuasion) และยังต้องคำานึงถึงความกังวล 

ความต้องการ และความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของผู้รับสารเป้าหมายด้วย

 ภาควชิาการสือ่สารสขุภาพของมหาวทิยาลยั

โตรอนโต (สมิทธิ์ บุญชุติมา และ เกริดา โคตรชารี, 

2559) ได้เสนอเทคนคิในการออกแบบสารเพือ่สือ่สาร

ด้านสุขภาพ ซึ่งผู้เขียนได้นำามาอธิบายความต่อ ดังนี้

  3.1 จบัความสนใจ และรกัษาความสนใจ

ของผู้รับสารเป้าหมายให้ได้ โดยเลือกใช้ภาพที่ดึงดูด 

โดดเด่น และเร้าอารมณ์ของผู้รับสารเป้าหมาย ทั้งนี้ 

ผู ้ส่งสารจะต้องรู ้จักและเข้าใจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายให้แน่ชัดเสียก่อนจึงจะคัดสรรภาพที่

สามารถสื่อเรื่องราวที่ต้องการและผู้รับสารให้ความ

สนใจได้

  3.2 นำาเสนอข้อมูลท่ีสำาคญัท่ีสดุเป็นอนัดบั

แรก ทัง้นีเ้ป็นไปตามธรรมชาตกิารรบัรูข้องคน ซ่ึงจะ

สนใจสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุก่อนเสมอ จากนัน้จงึค่อยๆ เป็น 

รายละเอียดปลีกย่อย ในทางตรงกันข้ามหากนำา

เสนอข้อมูลที่สำาคัญที่สุดไว้หลังสุด ผู้รับสารอาจจะ

รับรู้ข้อมูลข้างต้นแต่ไม่ได้ติดตามอ่าน หรือชมข้อมูล

ที่สำาคัญที่อยู่หลังสุด

  3.3 เลอืกใช้ข้อความทีช่ดัเจนและเข้าใจ

ง่าย จะทำาให้ผู้รับสารรับสารแล้วรู้ประเด็นที่ต้องการ

นำาเสนอได้ทันที เช่น การหลีกเลี่ยงการใช้คำาศัพท์

ทางการแพทย์ที่เข้าใจยาก แต่ควรอธิบายหรือยก

ตัวอย่างกรณีศึกษาง่ายๆ แทน ทั้งนี้ ผู้รับสาร โดย

เฉพาะผู้สูงอายุจะได้เข้าใจและนำาไปปฏิบัติได้

  3.4 แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมนั้นทำาได้ง่าย โดยอาจเลือกใช้ผู ้ส่งสาร

มาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง ผู้รับสารเห็นตัวอย่างใน

ประเด็นสุขภาวะต่างๆ จะทำาให้เข้าใจมากขึ้น เช่น 

เปรยีบเทยีบข้อดี-ข้อเสยี เปรยีบเทยีบก่อน-หลงั ฯลฯ

  3.5 เลอืกใช้สิง่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์

ให้เหมาะสม หมายถึง การส่ือสารประเด็นสุขภาพ

ออกไป แล้วสิง่ทีผู่ร้บัสารจะได้รบันัน้คืออะไร ซ่ึงไม่ควร

เป็นเรือ่งทีเ่กนิจรงิ จนอาจทำาให้เกดิความเข้าใจผดิใน

สังคม

  3.6 แสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ  

ข้อเสียและประโยชน์ที่จะได้รับ หากผู้รับสารเลือก

ปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ อาจเป็นกลยุทธ์

สำาคัญทำาให้ผู้รับสารเชื่อหรือไม่เชื่อ

  3.7 เลือกใช้ข้อความที่ฟังดูเป็นไปได้ 

และน่าเช่ือถือ ไม่ควรนำาเสนอข้อมูลท่ีเกินความจริง 

ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้รับสารได้

  3.8 เลือกใช้นำา้เสียงทีเ่หมาะสม เหมาะกบั

ประเด็นและเรื่องราว รายละเอียดที่นำาเสนอ ไม่ควร

ใช้นำ้าเสียงที่หดหู่ หรือตระหนกตกใจ แต่ควรจะใช ้

นำ้าเสียงที่แสดงถึงกำาลังใจหรือกระตุ้นให้เกิดความ

สนใจในประเด็นสุขภาพ

  3.9 เลือกใช้จุดจับใจที่เหมาะสม เช่น 

ใช้เหตุผลสำาหรับผู้รับสารที่มีความสนใจอยู่แล้ว หรือ

เลือกใช้อารมณ์สำาหรับผู้รับสารที่เฉยชา ให้เร่งเร้าจน

เกิดความสนใจต่อประเด็นสุขภาพที่ผู้ส่งสารนำาเสนอ
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  3.10 อย่าทำาให้ผู ้รับสารรู ้สึกขุ ่นเคือง 

เช่น โทษว่าเป็นความผดิของผูร้บัสารทีไ่ม่ดแูลสุขภาพ

ตนเอง เป็นต้น

  3.11 เน ้นยำ้าถึงองค์กรของผู ้ส ่งสาร

ระหว่างการสือ่สาร โดยใส่อัตลกัษณ์ต่างๆ ขององค์กร 

จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้รับสาร

  3.12 นำาเสนอองค์ประกอบของสารท่ี 

นำาเสนอออกไป เช่น โลโก้ สโลแกน ขององค์กรหรือ 

ผูส่้งสาร เป็นต้น เพือ่ให้ผูร้บัสารเหน็ถงึความน่าเชือ่ถอื

ของการสื่อสารประเด็นสุขภาพของผู้ส่งสาร

  3.13 เลือกใช้ผู้ท่ีทำาหน้าท่ีสื่อสารแทน

องค์กรทีน่่าเช่ือถอืในสายตาผูร้บัสารเป้าหมาย เพือ่ให้

ผูร้บัสารเป้าหมายรูส้กึไว้วางใจ ท้ังนี ้ ความน่าเชือ่ถอื 

เกิดขึ้นได้จากความเป็นผู ้ที่เชี่ยวชาญ และความ

ซื่อสัตย์ รวมไปถึงต้องเป็นบุคคลที่ผู้รับสารเป้าหมาย

รู้สึกว่ามีความคล้ายกับตนเอง 

  3.14 การออกแบบสารท่ีเหมาะสมกับ

สื่อและผู้รับสารของผู้ส่งสาร จะทำาให้เข้าถึงผู้รับสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

 การจัดทำาสารดังข้อเสนอแนะข้างต้น จะ

เป็นแนวทางให้สามารถสือ่สารกบัผูร้บัสารในประเดน็

สุขภาพได้อย่างเข้าถึง น่าสนใจ และสำาเร็จตามที่

องค์กรหรือผู้ส่งสารได้ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม 

การสื่อสารประเด็นสุขภาพอาจจะต้องใช้เวลาในการ

สื่อสาร เพื่อให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด หรือ

พฤติกรรมของผู้รับสาร และอาจจะต้องอาศัยการใช้

เทคนิควิธีต่างๆ ร่วมกันในคราวเดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่

กบักลุม่ผูร้บัสารและประเด็นทีต้่องการจะสือ่สาร รวม

ถึงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารครั้งนั้นๆ ด้วย

 นอกจากการคำานึงถึงองค์ประกอบของการ

สือ่สารเพือ่การสือ่สารสขุภาพให้ตรงตามวตัถปุระสงค์

และเข้าถึงเป้าหมายแล้ว ในบางครั้งการดำาเนินการ

สือ่สารอาจจะไม่ประสบความสำาเรจ็หรอืประสบความ

สำาเร็จได้ช้า เนื่องจากขาดกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน 

ดงันัน้ ผูส่้งสารควรมกีารกำาหนดกลยุทธ์เพือ่การบรรลุ

เป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพสู่ความสำาเร็จ

 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาจะประสบความ

สำาเรจ็ได้ต้องมกีารดำาเนนิการอย่างแยบยล เหมาะสม

กับสภาพการณ์ของบุคคลและพื้นที่ และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง จะต้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่อไปนี้ (หทัยรัตน์ 

เหล็กกล้า, 2550) คือ

 1. มีการวางแผน (A Planned Dynamic) 

การสื่อสารที่ดีจะต้องเริ่มด้วยการวางแผนจากทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การวางแผนที่ดีควร

วางแผนเชงิกลยทุธ์ คือ การมวีธิกีาร หรือกลวธิทีีผ่่าน

การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมมาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่า

สามารถปฏิบัติจริง จนก่อให้เกิดความสำาเร็จในการ

สื่อสารสุขภาพต่อสังคมหรือชุมชนได้

 2. เข้ากันได้กับวัฒนธรรม (A Fit to the 

Culture) การสื่อสารในแต่ละครั้งในแต่ละพื้นที่

ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น  

เฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้ส่งสารต้องใส่ใจให้และต้องรู้ลึกรู้จริง

เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนท่ี นำามาประกอบใน

การวางแผนการสื่อสารแต่ละครั้ง

 3. การส่ือสารต้องเข้าถึงประชาชนเป้าหมาย 

(Delivering the Message) การสื่อสารแต่ละครั้ง 

ย่อมต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้าน

ทรพัยากร ด้านแรงงาน ฯลฯ การสือ่สารจงึต้องหวงัผล

ให้ตรงเป้าหมายท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ในท่ีนีอ้าจกำาหนด

เป็นกลุ่มประชาชนเป้าหมายหลักของการส่ือสาร และ

กลุ่มประชาชนเป้าหมายรอง ซึ่งหมายถึงบุคคลทั่วไป

 4. ต้องใช้การสื่อสารแบบสองทาง (Two-

way Communication) กลุ่มเป้าหมายของการ

ส่ือสารควรจะมีส่วนร่วมท้ังในเร่ืองการวางแผน การ

สื่อสารโต้ตอบ การปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเพื่อให้

ได้ผลมากข้ึน เนื่องจากประเด็นสุขภาพเป็นประเด็น
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ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวพันกับการดำาเนินชีวิตของทุก

คนในสังคม การสื่อสารโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกัน จะทำาให้เข้าใจซึ่งกันและกันและหาทาง

แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

 5. จะต้องกระทำาบ่อยๆ ตระหนักถึงความ

น่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและความสนใจของประชาชน 

(Repetition, Credibility, and Attention) การ

ลงมือสื่อสารบ่อยๆ จะทำาให้กลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร

หรือผู้ที่ได้ยินได้ฟังสารเหล่านั้นจดจำาได้ และเกิด 

ความรู ้ทศันคติ และพฤตกิรรมตามท่ีผูส่้งสารต้องการ

สื่อได้

 6. การสาธติ (Demonstration) การสือ่สาร

โดยการสาธิตให้กลุ ่มเป้าหมายเห็น เกิดความรู ้    

ความเข้าใจ จะทำาให้การสื่อสารประสบความสำาเร็จ

ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะประเด็นด้านสุขภาพที่เป็นเรื่อง

เกิดขึ้นใหม่ในสังคม

 7. การปฏิบัติให้โอกาสทดลอง (Practice) 

แม้เพียงได้ยินได้ฟังสาร หรือการทำาให้เห็นก็ยังไม่ได้

ผลเท่ากับการให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสทดลองทำา

หรือปฏิบัติกิจกรรมการสื่อสารที่เกิดขึ้น เมื่อผู้รับสาร

ได้ทดลองลงมือปฏิบัติจะทำาให้เกิดความเข้าใจและมี

ผลต่อการพฒันาองค์ความรู ้ปรบัเปลีย่นทศันคต ิและ

พฤติกรรมในประเด็นสุขภาพของตนเองมากขึ้น

กลยุทธ์การใช้เครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพ

 นอกจาก 7 กลยทุธ์ข้างต้น ผู้เขยีนขอนำาเสนอ

กลยุทธ์อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำาคัญอย่างมาก คือ 

กลยุทธ์การใช้เครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพ ทั้งนี้ 

การมีเครือข่ายที่ประสานการทำางานร่วมกันจะก่อให้

เกิดผลดีตามลักษณะของเครือข่ายลักษณะต่างๆ ดัง

แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงคุณลักษณะของเครือข่าย

ที่มา: กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2549)
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  1. ความสัมพันธ์แนวนอน จะทำาให้เกิดการ

ส่ือสารซึ่งกันและกันฉันท์มิตร สามารถพูดคุยแลก

เปลี่ยนข้อมูลได้ในทุกประเด็น

 2. การมคีวามเสมอภาคระหว่างกนั ไม่ว่าจะ

เป็นสถาบนั องค์กร ปัจเจกบุคคล สามารถแสดงความ

คิดเห็นและมีสิทธิ เสรีภาพในการดำาเนินงานร่วมกัน

อย่างเท่าเทียมกัน

 3. มกีารกระจายอำานาจ ไม่ยดึตดิตวับคุคลใด

บุคคลหนึ่ง ท้ังนี้ทุกฝ่ายต่างมีบทบาทหน้าที่ในการ

ทำางานของตน ในขณะเดียวกันก็สามารถประสาน

การทำางานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ในลักษณะเครือข่าย

ที่มีอำานาจเหมือนกัน

 4. ในการสือ่สารสุขภาพ ควรมกีารแบ่งงาน

กนั โดยสามารถสลบัสบัเปลีย่นบทบาทกนัได้ เครอืข่าย 

ที่ดีควรสามารถดำาเนินงานแทนกันได้ เมื่อฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่งไม่พร้อม

 5. การตั้งเป้าหมายและเป้าหมายเฉพาะ 

เพือ่การสือ่สารให้บรรลผุล เครอืข่ายจะต้องตัง้เป้าหมาย

ร่วมกัน ทั้งเป้าหมายโดยรวม และเป้าหมายเฉพาะ

ฝ่ายของตน ซึ่งต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

 6. การสร้างเครือข่ายที่สร้างได้ง่าย แต่หาก

ยตุก็ิสามารถยตุไิด้เรว็เช่นเดยีวกนั เครอืข่ายทีด่มีกัจะ

ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แต่จะอาศัยการทำางานแบบพ่ึงพา

อาศัยกัน ฉะนัน้ เครอืข่ายจงึมลีกัษณะสร้างขึน้ได้ง่าย

จากความร่วมมอืกนัของแต่ละฝ่าย ในขณะเดยีวกนัก็

สามารถสลายตัวได้ง่ายเช่นกัน

 7. เป็นแหล่งระดมอำานาจ สามารถรวมตวักนั

ทำากิจกรรมที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ง่ายกว่าปัจเจกบุคคล 

เน่ืองจากเป็นการรวมตวัของกลุม่คน จงึมพีลงัอำานาจ

มากขึ้นกว่าการทำางานเพียงลำาพัง

 8. เป็นเครื่องมือ กลไกระดมทรัพยากร 

สามารถช่วยกันในเรื่องทรัพยากรต่างๆ เพื่อทำา

กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่เครือข่ายได้ตั้งไว้

 9. ต้องอาศัยการสื่อสารในการธำารงรักษา

เครือข่าย การสื่อสารจะเป็นเคร่ืองมือทำาให้เกิดการ

แลกเปลีย่นข่าวสาร ความรู ้ความคดิ การจดักจิกรรม

อย่างต่อเนื่อง

 การจะเลอืกใช้กลยทุธ์การสือ่สารเพือ่สขุภาพ

ในลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาลักษณะและ

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบริบทเชิง

พื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้

หลายกลยุทธ์ประกอบกัน ทั้งกลยุทธ์ในการวางแผน

ตั้งแต่ต้น กลยุทธ์การใช้สื่อ กลยุทธ์การนำาเสนอสาร  

รวมถึงกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายซ่ึงจะทำาให้การ

สื่อสารสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยหลาย

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

การประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ

 ในการทำาการสื่อสารออกไปแต่ละครั้ง จะ

มีการประเมินผลเพื่อวัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิด

ขึ้นภายใต้การสื่อสารในครั้งนั้นๆ โดยอาจจะใช ้

เครื่องมือในการประเมินแตกต่างกันไปตามความ

เหมาะสม โดยทั่วไปการสื่อสารสุขภาพกับชุมชน 

นยิมใช้แบบสอบถามในกรณทีีม่กีลุม่เป้าหมายจำานวน

มาก และผู้สื่อสารต้องการกำาหนดกรอบการประเมิน

ไว้ให้ผู้รับสารได้ตอบคำาถามได้ตรงกับท่ีต้องการได ้

มากขึ้น ทั้งนี้ผลจากการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อ

การส่ือสารสุขภาพเพ่ือให้เข้าถึงคนในชุมชนในครั้ง

ต่อๆ ไป

 การใช้การสนทนากลุ่ม หรือ Focus Group 

เป็นการเชิญผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นที่ผู ้สื่อสาร

ต้องการมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเมินผล

การจัดกิจกรรมสื่อสารสุขภาพ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักนี้มักจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีลักษณะเป็น

ผู้นำากลุ่ม สามารถถ่ายทอดแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลหลักคนอื่นๆ ได้
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 นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธี

ประเมินที่ต้องใช้เวลา และผู ้สื่อสารจะได้ข้อมูล 

เชงิลกึจากผูส้ือ่สารเก่ียวกบัผลงานการสือ่สารสขุภาพ

ที่มีต่อชุมชน สามารถนำาข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นมาใช้

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะได้ รวมถึงการ

สังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารอาจ

จะต้องใช้เวลาอยูร่่วมกบัผูรั้บสารเพือ่การประเมนิผล

ที่มีประสิทธิภาพ

 อย ่างไรก็ตาม การสื่อสารสุขภาพที่มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ควรมีการปรับเปลี่ยน

บทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซ่ึงเป็นพัฒนาการ

แตกตัวของทฤษฎีการใช้ประโยชน์จากสื่อ ได้แก่ 

ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร (Information Seek-

ing Theory) ซึ่งได้กลับแบบจำาลองการส่ือสารโดย

ถือว่า ผู้รับสารนั้นจะมีลักษณะเป็นเชิงรุก (Active) 

อย่างสูงสุด โดยจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่คอยรองรับ 

“ข่าวสาร” มาเป็น “ผู้แสวงหาข่าวสาร” (กาญจนา 

แก้วเทพ, นันทกา สุธรรมประเสริฐ, และ เอกธิดา 

เสริมทอง, 2554) ดังแสดงในภาพที่ 2

 

ภาพที่ 2 แสดงแบบจำาลองของทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร (Information seeking theory)

ที่มา: ดัดแปลงจาก กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2554)

 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึง การสื่อสาร 

แบบเดมิ ซึง่ผูส่้งสารจะส่งเนือ้หาข่าวสารด้านสขุภาพ 

ผ่านสื่อต่างๆ สู่ผู้รับสาร แต่การสื่อสารสุขภาพที่ดี  

ตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงการประสบความสำาเร็จคือ 

การค้นหาข่าวสารด้านสุขภาพของชุมชนผู้รับสารที่

มีความต้องการสารผ่านสื่อต่างๆ จากผู้ส่งสาร ซึ่ง

แสดงถึง ความใส่ใจและต้องการข่าวสารสุขภาพเพื่อ

ประโยชน์ต่อตัวพวกเขาเอง

ตัวอย่างกรณีศึกษาการสื่อสารสุขภาพผู้สูงอายุ

 จากข้อมลูท่ีได้นำาเสนอมาข้างต้น แสดงให้เหน็

ว่า การสื่อสารสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตใน

สังคมหรือชุมชน เพื่อให้เห็นภาพการสื่อสารสุขภาพ

กับกลุ ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้น ผู ้เขียนขอ 

ยกตวัอย่างกรณศีกึษาการสือ่สารสขุภาพกับผูสู้งอายุ 

ทัง้นี ้จากการศกึษาของ กาญจนา แก้วเทพ และคณะ 

(2554) พบว่า ทศิทางของแผนระยะยาวในเร่ืองความ

ต้องการขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุมี 4 ทิศทาง ได้แก่

 1. ผู้สูงอายุควรจะได้อยู่กับครอบครัวอย่าง

อบอุ่น ได้รับความเคารพนับถือและการดูแลเอาใจใส่

จากลูกหลาน และควรลดความสำาคัญในบทบาทของ

ผู้หารายได้มาเลี้ยงครอบครัวลง

 2. ผูส้งูอายทุีไ่ม่สามารถพึง่พาตนเองได้ และ

ไม่ได้รับการคุ้มครองดูแลจากครอบครัวไม่ว่าด้วย 

เหตุใดก็ตาม ควรจะได้รับการปกป้องดูแลจากสังคม

 3. ผู ้สูงอายุควรจะได้รับข่าวสารข้อมูล 

รวมทั้งคำาแนะนำาถึงวิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพ

อนามัยของตนเอง และในกรณีท่ีเจ็บป่วยควรจะได้

รับการดูแลรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ยังควรได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 

ส่ิงแวดล้อมรอบๆ ตัว เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถปรับ

ตนเองให้เข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้
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 4. ผู ้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนให้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชนตาม

ความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล โดย

เฉพาะในบทบาทท่ีปรึกษาซึ่งจะถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ ให้ บทบาทเช่นน้ีย่อมเป็นผลให ้

ผูส้งูอายมีุความภมูใิจในตนเอง และเหน็คณุค่าในการ

ที่จะดำารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

 เมื่อทราบความต้องการข้ันพื้นฐานของ 

ผูส้งูอายขุ้างต้น ดงันัน้วธิกีารสือ่สารตามองค์ประกอบ

ของการสื่อสารสุขภาพที่ควรใช้คือ การใช้สื่อที่คำานึง

ถึงอายุของผู้สูงอายุที่ต้องการสื่อสารประเด็นต่างๆ 

ซึ่งผู้สูงอายุยังสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่

กลุ่มแรก คือ ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง มีสุขภาพอนามัย

สมบูรณ์ เป็นผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 

 กลุม่ทีต้่องการความช่วยเหลอืบ้าง โดยเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) ผู้สูงอายุใน 

กลุ่มนี้ แม้อาจมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างแต่ยังพอช่วยเหลือ

ตนเองได้

 กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือหรือ

ต้องพึง่พงิผูอื้น่ในการดำารงชวีติ เป็นผูส้งูอายวุยัปลาย 

(อายุ 80 ปีขึ้นไป) ผู้สูงอายุวัยปลายนี้จะมีอัตราการ

เจ็บป่วยสูงขึ้น (ปราโมทย์ ประสาทกุล, ศุทธิดา  

ชวนวัน, และ กาญจนา เทียนลาย, 2555)

 จะเห็นได้ว ่าผู ้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุม ี

รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างลงไป ทั้งสมรรถภาพ

ทางร่างกาย สภาพจติใจ ความสนใจ และความต้องการ

ในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต ดังนั้น การออกแบบส่ือ

เพื่อสื่อสารประเด็นสุขภาพควรมีการกำาหนดเจาะจง

กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อการวิเคราะห์ออกแบบ

สื่อและสารที่จะนำาเสนอผ่านสื่อ อย่างไรก็ตาม การ

ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลควรให้สื่อที่หลากหลาย 

ประกอบด้วย การใช้สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อสาร

มวลชน และในปัจจุบันที่นิยมคือ สื่อใหม่ เนื้อหาสาร

ในภาพรวม ควรอ่านง่าย เกิดความรู้หรือความเข้าใจ

ง่าย มีเนื้อหาท่ีถูกต้อง ชัดเจน นำ้าเสียงท่ีใช้ควรเน้น

การกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีกำาลังใจในการใช้ชีวิต

 สำาหรับการประเมินผลหรือตัวชี้วัดที่จะสรุป

ได้ว่าการสือ่สารสขุภาพครัง้นัน้ๆ ประสบความสำาเรจ็

หรอืไม่ในการสือ่สารสขุภาพกบัผูส้งูอายนุัน้ คือ การใช้

แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์ผูส้งูอายุ

หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ และการสังเกตการณ์พฤติกรรม 

ผู ้สูงอายุ โดยการจะเลือกใช้เคร่ืองมือใดในการ

ประเมนิ ขึน้อยูก่บัวัตถปุระสงค์การประเมนิและความ

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะประเมินด้วย

บทสรุป 

 การสื่อสารสุขภาพ หมายถึง การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำาเนินชีวิต การใช้ชีวิต 

การป้องกัน ส่งเสริม และรักษาสุขภาพ ซ่ึงมีความ

สำาคญั เพราะเป็นเรือ่งหนึง่ทีมี่ความใกล้ตวัและผกูพนั

กบัคนทกุคน และเมือ่ต้องสือ่สารเชงิสุขภาพกบัสงัคม

หรือชุมชนขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบด้วยคนท่ีมีลักษณะ

แตกต่างกันให้มีสุขภาวะที่ดี ผู้ส่งสารย่อมต้องคำานึง

ถึงองค์ประกอบของการสื่อสาร ต้ังแต่วางแผนที่ที่

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การระบุหัวข้อ

เพื่อการสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ในชุมชน การเลือกใช้สื่อต่างๆ ผสมผสานกันเพื่อเข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และ

สื่อมวลชน การใช้สารที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ลักษณะ

และพฤติกรรมของผู้รับสาร ซ่ึงควรมีความกระชับ 

ตรงประเด็น มีลักษณะใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมาย และ

มีเนื้อหาท่ีน่าสนใจ ท่ีจะส่ือสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถึงการมีกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงกลุ่ม        

เป้าหมายให้รับรู ้ประเด็นสุขภาพมากขึ้น ได้แก่ 

กลยุทธ์การวางแผน การเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม  

การมีเป้าหมายในการสื่อสารที่ชัดเจน ฯลฯ โดยหนึ่ง

ในกลยุทธ์ที่สำาคัญในการสื่อสารสุขภาพ คือ การมี

เครอืข่ายเพือ่ช่วยเหลือในเรือ่งการสือ่สาร การร่วมกัน



166 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทำากิจกรรมด้านส่ือสารสุขภาพเพื่อให้เข้าถึงคนใน

ชุมชน และขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินผลที่มี

เครื่องมือการประเมินให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์

และกลุ ่มเป้าหมายของการสื่อสารครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ 

ผลจากการประเมินผลจะมีประโยชน์ในการพัฒนา

วิธีการสื่อสารเพื่อสุขภาพให้ประสบความสำาเร็จใน

คร้ังต่อๆ ไป โดยการสื่อสารสุขภาพที่มีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาท

ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยผู้รับสารนั้นควรจะ

มีลักษณะเป็นเชิงรุก เปล่ียนสถานะจากผู ้ที่คอย

รองรับ “ข่าวสาร” มาเป็น “ผู้แสวงหาข่าวสาร” เพื่อ

ประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง
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