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บัทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางสร้างสรรค์สื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะ
ซีึมเศร้าของผู้สูงอายุในพืน้ ที่อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล นักวิชาการ และเจ้าที่ผลิตสื่อ จ�านวน 28 คน และ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในพื้นที่อ�าเภอป่าพะยอม เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับภาวะซีึมเศร้าและ
ประสิทธิภาพของสื่อผลของสื่อ จ�านวน 400 คน วิเคราะห์เนือ้ หาและสร้างบทสรุปตามแนวคิด Health literacy as a personal asset ของ Don Nutbeam ผลวิจัยพบว่าแนวทางการสร้างสรรค์สอื่ เพือ่ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซีึมเศร้าโดยผู้สูงอายุในพื้นที่อ�าเภอป่าพะยอม ต้องเริ่มจากการท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการใช้สื่อและเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
หลังจากนัน้ ให้ผสู้ งู อายุเข้ามามีสว่ นร่วมในการคิด ผลิต และเผยแพร่สอื่ ให้มากทีส่ ดุ สือ่ ทีผ่ ลิตขึน้ จะกลายเป็น
เครือ่ งมือทีส่ ร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาวะซีึมเศร้าให้ผสู้ งู อายุทผี่ ลิตสือ่ และเปิดรับสือ่ ในลักษณะเครือข่าย
ท�าให้เกิดการช่วยเหลือและรูเ้ ท่าทันโรคภาวะซีึมของผูส้ งู อายุในชุมชนได้ รวมถึงอิทธิผลจากสือ่ ส่งผลไปให้ผสู้ งู
อายุในพืน้ ทีน่ า� ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการตัดสินใจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลตนเองเกีย่ วกับภาวะซีึมเศร้าให้ดขี นึ้
คำาสำาคัญ: สื่อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาวะซีึมเศร้า ผู้สูงอายุ
*งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2563
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Abstract
This research aimed to find out the guidelines of creating media for health literacy on depression in the elderly age at Pa Phayom District in Phatthalung Province. The two sample groups: the
elderly, health workers, nurses and staff members for production of 28 media and 400 elderlies
in Pa Phayom district to obtain exposure behavior and effective media about depression. Analyze content and create a summary of the health literacy as a personal asset of Don Nutbeam.
The research found that the media creation guidelines for health literacy on depression by the
elderly ages in Pa Phayom district. This starts with understanding the fundamentals of using media and understanding social media among elderly people and health workers. By allowing the
elderly to participate as much as possible in thinking, producing and disseminating the medias.
The produced medias will become a tool to educate the elderly about depression and expose
in a network. In addition, the influence of the media resulted in the elderly in the area to use the
information they had in making decisions to change their self-care behavior about depression.
Keywords: Media, Health literacy, Depression, The elderly.
บที่นำา
ปัจจุบันปริะเทศไทยมีผ่้ป�วัยโริคิซึ่ึมเศริ้ามากข้ึ�น กริมสืุ่ข้ภาพจิต กริะทริวังสื่าธาริณสืุ่ข้ เปิด้เผยวั�า
ผ่้ป�วัยสื่�วันให็ญ�มักเป็นผ่้สื่่งอายุ ที�มีปัญห็าสืุ่ข้ภาพ โริคิเริ่�อริังปริะจำาตัวั ข้าด้คินด้่แลุ่ เห็งาแลุ่ะภาวัะซึ่ึมเศริ้า
คินกลุุ่�มนี�มักจะปริะสื่บปัญห็ากับภาวัะริ�างกายที�เสื่่�อมสื่ภาพตามวััย แลุ่ะบทบาททางสื่ังคิมที�ถื่กลุ่ด้ทอนลุ่ง
ซึ่ึ�งบางสื่�วันอย่�ในภาวัะพึ�งพาลุ่่กห็ลุ่าน ปัจจัยเห็ลุ่�านี�สื่�งผลุ่ต�อสื่ภาพอาริมณ์ทำาให็้ผ่้สื่่งอายุให็้เกิด้โริคิ
ซึ่ึมเศริ้าได้้งา� ยกวั�าวััยอ่�นๆ (นริิสื่า วังศ์พนาริักษ์์ แลุ่ะสื่ายสื่มริ เฉลุ่ยกิตติ, 2557) โริคิซึ่ึมเศริ้าเป็นภาวัะปกติ
ข้องผ่สื่้ ง่ อายุทเ�ี ป็นไปตามวััยแลุ่ะไม�ได้้ริบั การิริักษ์าอย�างทันท�วังที ผ่สื่้ ง่ อายุโริคิซึ่ึมเศริ้าบางริายถื่กลุ่ะเลุ่ย ไม�
ได้้ริับการิริักษ์าที�เห็มาะสื่มห็ริ่อมีอาการิแสื่ด้งไม�ชุัด้เจน สื่มาชุิกคิริอบคิริัวัอาจมุ�งเน้นริักษ์าที�โริคิปริะจำาตัวั
ทางกายมากกวั�าปริะกอบกับการิฆ่�าตัวัตายข้องกลุุ่�มผ่้สื่่งอายุที�เกิด้จากโริคิซึ่ึมเศริ้ามีจำานวันเพิ�มข้ึ�นเม่�อ
เปริียบเทียบกับกลุุ่ม� ทีม� อี ายุนอ้ ยกวั�า (Conwell & Brent, 1995) โด้ยผ่สื่้ ง่ อายุมกั บ�นเกีย� วักับคิวัามผิด้ปกติด้า้ น
ริ�างกาย มากกวั�าด้้านอาริมณ์ คิิด้วั�าอาการิข้องโริคิซึ่ึมเศริ้า เป็นอาการิทีเ� กิด้ริ�วัมกับโริคิทางกาย เชุ�น อ�อนเพลุ่ีย
เบ่�ออาห็าริ นอนไม�ห็ลุ่ับ อีกทั�งญาติแลุ่ะผ่้สื่่งอายุเองมักจะไม�ยอมริับวั�าโริคิซึ่ึมเศริ้าเป็นโริคิทางจิตใจแต�
คิิด้วั�าเป็นนิสื่ยั ไม�ด้ข้ี องผ่ป้ วั� ย (วัลุ่ัยพริ นันท์ศภุ วััฒน์, 2551; วัาทินี สืุ่ข้มาก, 2556) ด้ังนัน� โริคิซึ่ึมเศริ้าในผ่สื่้ ง่ อายุ
จึงเป็นปัญห็าให็ญ�ในที�ห็ลุ่ายคินมักมองข้้าม เพริาะไม�ใชุ�โริคิภัยที�แสื่ด้งอาการิทางริ�างกายอย�างชุัด้เจน
แต�แท้จริิงแลุ่้วัห็ากปลุ่�อยไวั้ภาวัะเชุ�นนี�จำากัด้กริ�อนจิตใจ แลุ่ะอาจนำาไปสื่่�ผลุ่กริะทบต�อคิวัามสืุ่ข้ในชุีวัิต
แลุ่ะยังอาจสื่�งผลุ่กริะทบต�อคินริอบข้้างอีกด้้วัย (สื่ำานักงานกองทุนสื่นับสื่นุนการิสื่ริ้างเสื่ริิมสืุ่ข้ภาพ, 2560)
สื่ำาห็ริับจังห็วััด้พัทลุุ่งเป็นจังห็วััด้ห็นึ�งที�มีอัตริาสื่�วันข้องผ่้สื่่งอายุมากที�สืุ่ด้เม่�อเทียบกับปริะชุากริทั�ง
ห็มด้ใน 14 จังห็วััด้ภาคิใต้ คิ่อ ริ้อยลุ่ะ 20.20 ต�อปริะชุากริทั�งภ่มิภาคิ ริองลุ่งมาคิ่อ จังห็วััด้ตริัง ริ้อยลุ่ะ
16.48 แลุ่ะจังห็วััด้สื่งข้ลุ่า ริ้อยลุ่ะ 15.67 (กริะทริวังสื่าธาริณสืุ่ข้, 25561: 557) แลุ่ะมีการิเฝึ้าริะวััง
เกี�ยวักับภาวัะมีผ่้ป�วัยภาวัะซึ่ึมเศริ้าอย�างต�อเน่�อง จากริายงานการิเข้้าถืึงบริิการิข้องผ่้ป�วัยโริคิซึ่ึมเศริ้าริะ
ด้ับจังห็วััด้ เม่�อวัันที� 25 พฤษ์ภาคิม 2562 พบวั�ามีจำานวันผ่้ป�วัยที�เข้้ามาริับการิวัินิจฉัยแลุ่ะริักษ์าภาวัะ
ซึ่ึมเศริ้ามี จำานวัน 7,804 คิน (คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 79.34 คิน จากจำานวันผ่้ที�คิาด้วั�าจะเป็นภาวัะซึ่ึมเศริ้า
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ทั�งจังห็วััด้จำานวัน 9,836 คิน) แลุ่ะมีแนวัโน้มวั�าจะเพิ�มข้ึ�นทุกปี โด้ยผ่้ป�วัยที�สื่�วันให็ญ�เป็นผ่้สื่่งอายุที�การิ
ปลุ่�อยอย่�บ้านคินเด้ียวั เน่�องจากลุ่่กห็ลุ่านเด้ินทางไปทำางานในพ่�นที�อ่�นๆ (ไทยพีบีเอสื่, 2561) แลุ่ะผ�านมา
มีการิผลุ่ิตสื่่อ� เพ่อ� สื่ริ้างคิวัามริ่คิ้ วัามเข้้าใจทางด้้านสืุ่ข้ภาพในจังห็วััด้พัทลุุ่งมาตลุ่อด้ โด้ยคิาด้ห็วัังวั�าจะเป็นสื่ิง� ทีจ� ะ
ชุ�วัยให็้ผสื่้่ ง่ อายุเกิด้คิวัามเข้้าใจในเริ่อ� งยากๆให็้เป็นเริ่อ� งที�ง�าย แลุ่ะกริะตุน้ การิติด้ตามสื่าริสื่นเทศสืุ่ข้ภาพได้้
อย�างต�อเน่อ� ง (บริริจง พลุ่ไชุย แลุ่ะณัตยิ า พริห็มสื่าข้า ณ สื่กลุ่นคิริ, 2561: 269-275) แต�การิผลุ่ิตสื่่อ� ในริ่ปแบบเด้ิม
ห็ริ่อการิผลุ่ิตตามแนวัคิิด้ห็ลุ่ักข้อง KAP (Knowledge-Attitude-Practice) อาจจะไม�เพียงต�อการิ
ตอบสื่นองทางด้้านการิด้่แลุ่สืุ่ข้ภาพ แลุ่ะเพ่�อเป้าห็มายข้องการิสื่�งเสื่ริิมสืุ่ข้ภาพที�จะต้องทำาให็้ ผ่้สื่่งอายุ
มีคิวัามสื่ามาริถืจัด้การิสืุ่ข้ภาพได้้ด้้วัยตนเอง (Self-Management) อย�างริอบริ่้ (Literate Society) พริ้อมทั�ง
สื่ามาริถืชุี�แนะเริ่�องภาวัะซึ่ึมเศริ้าให็้กับบุคิคิลุ่อ่�นๆ ในชุุมชุนข้องตนเองได้้ การิสื่ริ้างคิวัามริอบริ่ด้้ ้านสืุ่ข้ภาพ
(Health Literacy) จึงเป็นสื่ิ�งสื่ำาคิัญที�ทำาให็้เกิด้ผลุ่ในการิด้่แลุ่สืุ่ข้ภาพที�คิ�อนข้้างยั�งย่น ด้ังนั�นผ่้วัิจัยจึงได้้
นำาแนวัคิิด้คิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพมาวัิเคิริาะห็์ริ�วัมกับการิพัฒนาสื่่�อ เพ่�อทำาผลุ่ที�ได้้ไปเป็นห็นทางในการิ
สื่�งเสื่ริิมสืุ่ข้ภาพเกีย� วักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่สื่้ ง่ อายุในพ่น� ทีอ� าำ เภอป�าพะยอม จังห็วััด้พัทลุุ่งให็้ปริะสื่บคิวัามสื่ำาเริ็จมากยิง� ข้ึน�
วัตถุปัระสงค์การวิจัย
เพ่อ� คิ้นห็าแนวัทางสื่ริ้างสื่ริริคิ์สื่อ่� เพ่อ� คิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพเกีย� วักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่สื่้ ง่ อายุในพ่น� ที�
อำาเภอป�าพะยอม จังห็วััด้พัทลุุ่ง
ขอบเขตของการวิจัย
การิวัิจัยเป็นการิวัิจัยแบบผสื่มผสื่านริะห็วั�างการิวัิจัยเชุิงคิุณภาพแลุ่ะการิวัิจัยเชุิงปริิมาณ ซึ่ึ�งข้อบเข้ต
ในการิศึกษ์าด้ังต�อไปนี�
1.ข้อบเข้ตด้้านพ่�นที� ศึกษ์าเฉพาะพ่�นที�อำาเภอป�าพะยอม จังห็วััด้พัทลุุ่ง ซึ่ึ�งคิริอบคิลุุ่ม 4
ตำ า บลุ่ ได้้ แ ก� ตำ า บลุ่เกาะเต� า ตำ า บลุ่ป� า พะยอม ตำ า บลุ่บ้ า นพริ้ า วั ตำ า บลุ่ลุ่านข้� อ ย
2.ข้อบเข้ตด้้านเน่�อห็า การิวัิจัยคิริั�งนี�การิศึกษ์าเฉพาะสื่่�อเกี�ยวักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่้สื่่งอายุท�ผี ลุ่ิตตาม
กริะบวันการิเพ่�อคิวัามริอบริ่้สืุ่ข้ภาพ
3.ข้อบเข้ตด้้ า นเวัลุ่า การิศึ ก ษ์าคิริั � ง นี � เ ป็ น การิศึ ก ษ์าบริิ บ ทในชุ� วั งปี 2562-2563
4.ข้อบเข้ตข้องกลุุ่�มตัวัอย�าง ที�ใชุ้ในการิวัิจัยมีด้ังนี�
4.1 ผ่ใ้ ห็้ข้อ้ ม่ลุ่ห็ลุ่ัก ได้้แก� ผ่สื่้ ง่ อายุในอำาเภอป�าพะยอม เจ้าห็น้าทีสื่� าธาริณสืุ่ข้ พยาบาลุ่ นักวัิชุาการิ
แลุ่ะเจ้าที�ผลุ่ิตสื่่�อ จำานวัน 28 ริาย
4.2 กลุุ่�มตัวัอย�างเชุิงปริิมาณ ได้้แก� ผ่้สื่่งอายุใน 4 ตำาบลุ่ ได้้แก� ตำาบลุ่เกาะเต�า
ตำาบลุ่ป�าพะยอม ตำาบลุ่บ้านพริ้าวัแลุ่ะตำาบลุ่ลุ่านข้�อย ด้้วัยสืุ่�มแบบตามคิวัามสื่ะด้วัก(Convenience
Sampling) ตำาบลุ่ลุ่ะ 100 คิน ริวัมเป็นจำานวัน 400 คิน (คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 50 ข้องปริะชุากริทั�งห็มด้)
นิยามีศึัพที่์เฉพาะ
ภาวัะซึ่ึมเศริ้า ห็มายถืึงคิวัามผิด้ปกติข้องสื่มองที�มีผลุ่กริะทบต�อคิวัามนึกคิิด้ อาริมณ์
คิวัามริ่้สื่ึก พฤติกริริม แลุ่ะสืุ่ข้ภาพกาย โด้ยสื่�งผลุ่ต�อการิด้ำาเนินชุีวัิตแลุ่ะคิวัามเป็นอย่�ข้องผ่้สื่่งอายุ
คิวัามริอบริ่ด้้ า้ นสืุ่ข้ภาพ ห็มายถืึงริะด้ับสื่มริริถืนะข้องบุคิคิลุ่ในการิเข้้าถืึง เข้้าใจ ปริะเมิน แลุ่ะปริับใชุ้ข้อ้ ม่ลุ่คิวัามริ่้
แลุ่ะบริิการิสืุ่ข้ภาพได้้อย�างเห็มาะสื่ม
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ผ่สื่้ ง่ อายุ ห็มายถืึงบุคิคิลุ่ทีม� อี ายุตง�ั แต� 60 ปีข้น�ึ ไปทัง� ชุายแลุ่ะห็ญิงทีอ� าศัยอย่ใ� นพ่น� ทีอ� าำ เภอป�าพะยอม จังห็วััด้พัทลุุ่ง
สื่่อ� ห็มายถืึงสื่่อ� อินโฟักริาฟัิกทีน� าำ ข้้อม่ลุ่ห็ริ่อคิวัามริ่เ้ กีย� วักับภาวัะซึ่ึมเศริ้า 3 ลุ่ักษ์ณะ คิ่อ สื่่อ� สื่ติก� เกอริ์ไลุ่น์
สื่่�อภาพนิ�ง แลุ่ะสื่่�อคิลุ่ิปวัิด้ีโอ
แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะซีึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นความแปรปรวนทางความอารมณ์ ความคิด แรงจูงใจ
และพฤติกรรม ซีึ่งเป็นผลมาจากการประมวลเรื่องราวผ่านกระบวนการคิดจนเกิดความคิดทางลบเกี่ยว
กับตนเอง เกิดอาการที่ผิดปกติต่างๆ เช่น จิตใจที่หม่นหมอง หดหู่ เศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่สนใจกิจกรรม
นอนไม่หลับ น�้าหนักตัวลด ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นต้น ซีึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นอุปสรรค์ท่ีขัดขวางจุด
ประสงค์ที่ท�าให้ให้บุคคลรู้สึกซีึมเศร้า เสียใจ ไม่มีคุณค่าในตนเอง ต�่าต้อย ลงไป (Beck, 1976; Beck
et. al., 1979 และ Seligman อ้างใน ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, 2545) ภาวะซีึมเศร้าแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะคืออาการซีึมเศร้า (depressive symptoms) มีเพียงความรู้สึกเศร้า หงุดหงิด หรือร้องไห้ยัง
ไม่ถึงข้นเป็นโรคไม่มีความผดปกติในกิจวัตรประจ�าวันและโรคซีึมเศร้า (Depressive disorder)
ซีึ่งเป็นภาวะซีึมเศร้าที่รุนแรงรบกวนกิจวัตรประจ�าวัน (อุมาพร ตรังคสมบัติ และดุสิต ลิขนะพิชิตกุล, 2539)
การเกิดภาวะซีึมเศร้ามาจากสาเหตุจาก 3 แนวทางคือ 1) สาเหตุทางชีววิทยา (Biological of Depression)
เป็นการเกิดภาวะซีึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของปัจจัยด้านชีววิทยาในร่างกายทีเ่ กีย่ วของกับการควบคุม
การแสดงอารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์ มีการหลัง่ ของ Growth Hormone ทีไ่ ม่เหมาะสมมีความสัมพันธ์
กับภาวะซีึมเศร้า 2) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological of Depression) ภาวะซีึมเศร้าเป็นภาวะหมดหวัง
ไร้ที่พึ่งพิง ไร้อ�านาจซีึ่งเกิดหลังการเจ็บป่วยล้มเหลว หรือโดดเดี่ยว ที่กระตุ้นให้เกิดภาวะซีึมเศร้าตั้งแต่
แรกเกิดจนตลอดชีวติ ของบุคคล ทัง้ การแสดงออก ผลกระทบต่อความรูส้ กึ นึกคิด อารมณ์ ตลอดจนความขัดแย้ง
ต่างๆทีเ่ ป็นเหตุแห่งความไม่สมหวังในชีวติ ซีึง่ เกีย่ วข้องกับความมีเหตุผล (Logical) และความถูกต้องเหมาะสม
(Correct) และ 3) ปัจจัยทางด้านความคิดและการรับรู้ (Cognitive) เป็นความเจ็บปวดและ
คับข้องใจเท่านัน้ แต่บคุ คลเหล่านีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะตีความสถานการณ์ดงั กล่าวว่าเป็นความพ่ายแพ้ รูส้ กึ เกลียด
ตัวเองรูส้ กึ ผิดและไร้คา่ ซีึง่ การตีความทีบ่ ดิ เบือนจากความเป็นจริงท�าให้เกิดภาวะซีึมเศร้าได้ (Akiskal, 2005)
การแบ่งระดับภาวะซีึมเศร้าสมาคมจิตแพทย์อเมริกา ได้อธิบายความรุนแรงของภาวะซีึมเศร้าได้ 3 ระดับดังนี้
1. ภาวะซีึมเศร้าเล็กน้อย (Mild depression) เป็นภาวะอารมณ์ทไี่ ม่สดชืน่ แจ่มใสอารมณ์เศร้า เหงาหงอยชัว่ คราว
เริ่มรู้สึกไม่พอใจกับรูปลักษณ์ของตัวเองความตั้งใจในการท�างานต่างๆ เริ่มลดลง นอนหลับยากกว่าปกติ
2. ภาวะซีึมเศร้าปานกลาง (Moderate depression) มีผลกระทบกระเทือนต่อชีวติ ครอบครัวหน้าทีก่ ารงาน
แต่ยงั สามารถด�าเนินชีวติ ประจ�าวันได้ เช่น อารมณ์ไม่สดชืน่ เศร้าสร้อย หม่นหมอง ไม่มคี วามสุขในการท�างานต่างๆ
กระบวนการทางความคิดและสมาธิลดลง เบื่ออาหาร การเคลื่อนไหวช้าลง และการเข้าสังคมบกพร่อง
3.ภาวะซีึ ม เศร้ า อย่ า งรุ น แรง (Severe depression) เป็ น ภาวะที่ บุ ค คล
มี ค วามเศร้ า ตลอดเวลาและเป็ น อยู ่ น าน เช่ น รู ้ สึ ก ไม่ มี ค วามหวั ง ไร้ คุ ณ ค่ า
ไม่มีประโยชน์ตลอดเวลาท�าให้มีความคิดฆ่าตัวตายเนื่องจากมีความหลงผิดหรือประสาทหลอน
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แนวคิดความีรอบร่้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ห็มายถืึงคิวัามริ่้คิวัามเข้้าใจ แลุ่ะทักษ์ะทางสื่ังคิม
ที�กำาห็นด้แริงจ่งใจแลุ่ะคิวัามสื่ามาริถืเฉพาะบุคิคิลุ่ในการิเข้้าถืึง ทำาคิวัามเข้้าใจ แลุ่ะใชุ้ข้้อม่ลุ่เพ่�อให็้เกิด้
สืุ่ข้ภาพที�ด้ีริวัมทั�งการิพัฒนาคิวัามริ่้แลุ่ะทำาคิวัามเข้้าใจในบริิบทด้้านสืุ่ข้ภาพ การิเปลุ่ี�ยนแปลุ่งทัศนคิติ
แลุ่ะแริงจ่งใจเพ่�อก�อให็้เกิด้พฤติกริริมสืุ่ข้ภาพที�เห็มาะสื่มด้้วัยตนเอง แลุ่ะสื่ามาริถืเข้้าถืึง เข้้าใจ ปริะเมิน
ใชุ้คิวัามริ่้แลุ่ะสื่่�อสื่าริเกี�ยวักับสื่าริสื่นเทศด้้านสืุ่ข้ภาพตามคิวัามต้องการิ เพ่�อสื่�งเสื่ริิมแลุ่ะริักษ์าสืุ่ข้ภาพที�ด้ี
ตลุ่อด้ชุีวัิต (Nutbeam D., 2008)
องคิ์ปริะกอบข้องคิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพตามแนวัคิิด้ข้อง มี 3 ริะด้ับ คิ่อ
ริะด้ับ 1 Basic/Functional Literacy ห็ริ่อคิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพริะด้ับพ่�นฐาน ได้้แก� สื่มริริถืนะ
ในสื่ามาริถืเข้้าใจถืึงเน่�อห็าสื่าริะด้้านสืุ่ข้ภาพ จัด้เป็นทักษ์ะพ่�นฐาน เชุ�น การิอ�านใบยินยอม ฉลุ่ากยา
การิเข้ียนข้้อม่ลุ่การิด้่แลุ่สืุ่ข้ภาพ คิวัามทำาคิวัามเข้้าใจต�อริ่ปแบบการิให็้ข้้อม่ลุ่ทั�งข้้อคิวัามเข้ียนแลุ่ะวัาจา
จากแพทย์ พยาบาลุ่ เภสื่ัชุกริ ริวัมทั�งการิปฏิิบัติตามคิำาแนะนำา เชุ�น การิริับปริะทานยา กำาห็นด้การินัด้ห็มาย
เป็นต้น
ริะด้ับ 2 Communicative/Interactive Literacy ห็ริ่อคิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพข้ั�นการิมีปฏิิสื่ัมพันธ์
ริ�วัมกัน มีสื่มริริถืนะในการิใชุ้คิวัามริ่้แลุ่ะการิสื่่�อสื่าริ ที�ทำาให็้สื่ามาริถืมีสื่�วันริ�วัมในการิด้่แลุ่สืุ่ข้ภาพข้อง
ตนเอง เชุ�น การิริ่จ้ กั ซึ่ักถืามผ่ริ้ ้่ การิถื�ายทอด้อาริมณ์ คิวัามริ่ท้ ต�ี นเองมีให็้ผอ้่ น�่ ได้้เข้้าใจ เพ่อ� นำามาสื่่ก� าริเพิม� พ่น
คิวัามสื่ามาริถืทางสืุ่ข้ภาพมากข้ึ�น
ริะด้ับ3 Critical Literacy ห็ริ่อคิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพข้ั�นวัิจาริณญาณ เป็นสื่มริริถืนะในการิปริะเมิน
ข้้อม่ลุ่สื่าริสื่นเทศด้้านสืุ่ข้ภาพทีมีอย่� เพ่�อให็้สื่ามาริถืตัด้สื่ินใจแลุ่ะเลุ่่อกปฏิิบัติในการิสื่ริ้างเสื่ริิมแลุ่ะ
ริักษ์าสืุ่ข้ภาพข้องตนเองอย�างต�อเน่�อง
เคิริ่�องม่อวััด้คิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพมีนักวัิชุาการิที�พัฒนาเคิริ่�องม่อวััด้คิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพห็ลุ่าย
คิน เชุ�น The eHealth Literacy Scale (eHEALS) แบบวััด้ริะด้ับคิวัามริอบริ่ด้้ ้านสืุ่ข้ภาพ ทางอิเลุ่็กทริอนิคิสื่์
เป็นแบบวััด้ที�ผ่้ทำาแบบวััด้ปริะเมินตนเอง (Self- report ) (Norman & Skinner, 2006) โด้ย eHEALS มี
การิออกแบบเพ่อ� ปริะเมินทักษ์ะการิริับริ่ข้้ องบุคิคิลุ่ในการิใชุ้เทคิโนโลุ่ยีสื่าริสื่นเทศเพ่อ� สืุ่ข้ภาพ แลุ่ะเพ่อ� ชุ�วัยใน
การิกำาห็นด้คิวัามเห็มาะสื่มริะห็วั�างโปริแกริม eHEALS กับบุคิคิลุ่วััด้จาก 6 ด้้าน คิ่อวััฒนธริริมข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ
สืุ่ข้ภาพ คิอมพิวัเตอริ์ สื่่�อ แลุ่ะ การิริ่เ้ ริ่�องทางวัิทยาศาสื่ตริ์ เป็นต้น
องคิ์ปริะกอบข้องคิวัามริอบริ่้สืุ่ข้ภาพมีทั�งห็มด้ 6 ด้้าน ได้้แก� 1) การิเข้้าถืึงข้้อม่ลุ่สืุ่ข้ภาพแลุ่ะบริิการิสืุ่ข้
ภาพ เป็นการิเลุ่่อกแห็ลุ่�งข้้อม่ลุ่ ริ่้วัิธีการิคิ้นห็าข้้อม่ลุ่ที�ถื่กต้องด้้านสืุ่ข้ภาพ 2) คิวัามริ่้คิวัามเข้้าใจในเน่�อห็า
สื่าริะสื่ำาคิัญด้้านสืุ่ข้ภาพ สื่ามาริถือธิบายในการิที�จะนำาไปปฏิิบัติได้้อย�างมีเห็ตุผลุ่ 3) ทักษ์ะการิสื่่�อสื่าริ
สื่ามาริถืสื่่�อสื่าริข้้อม่ลุ่คิวัามริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพด้้วัยวัิธีการิพ่ด้ อ�าน เข้ียนให็้บุคิคิลุ่อ่�นเข้้าใจ
แลุ่ะสื่ามาริถืโน้มน้าวัให็้บคิุ คิลุ่อ่น� ยอมริับข้้อม่ลุ่ด้้านสืุ่ข้ภาพ 4) ทักษ์ะการิตัด้สื่ินใจ เป็นการิกำาห็นด้ทางเลุ่่อก
แลุ่ะปฏิิเสื่ธวัิธกี าริปฏิิบตั เิ พ่อ� ให็้มสื่ี ขุ้ ภาพด้ี ด้้วัยการิใชุ้เห็ตุผลุ่ได้้ 5) การิจัด้การิตนเอง เป็นกำาห็นด้เป้าห็มายแลุ่ะ
วัางแผนการิปฏิิบตั ิ เพ่อ� ให็้ตนมีพฤติกริริมสืุ่ข้ภาพทีถื� ก่ ต้องแลุ่ะ 6) การิริ่เ้ ท�าทันสื่่อ� สื่ามาริถืตริวัจสื่อบคิวัามถื่กต้อง
คิวัามน�าเชุ่�อถื่อข้องข้้อม่ลุ่สืุ่ข้ภาพที�สื่่�อนำาเสื่นอ ริวัมทั�งสื่ามาริถืปริะเมินได้้
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แนวัทางการิพัฒนาคิวัามฉลุ่าด้ทางสืุ่ข้ภาพ จำาแนกเป็น 3 แนวัทาง คิ่อ การิพัฒนาคิวัามฉลุ่าด้ทางสืุ่ข้ภาพ
ริายบุคิคิลุ่ การิพัฒนาคิวัามฉลุ่าด้ ทางสืุ่ข้ภาพในองคิ์กริ แลุ่ะการิพัฒนาคิวัามฉลุ่าด้ทางสืุ่ข้ภาพเชุิงริะบบ
มีแนวัทางการิพัฒนาด้ังนี� (ข้วััญเม่อง แก้วัด้ำาเกิง แลุ่ะนฤมลุ่ ตริีเพชุริศริีอุไริ, 2554) ซึ่ึ�งคิวัามริอบริ่ด้้ ้านสืุ่ข้
ภาพคิ่อทุนที�อย่�ในตัวัคิน โด้ยเป็นการิเพิ�ม Information Education & Communication (IEC) ห็ริ่อ Health
Education ที�เห็มาะในริะด้ับชุุมชุน ซึ่ึ�งผ่้วัิจัยได้้นำาแนวัคิิด้นี� มาเป็นแนวัทางในการิศึกษ์าพัฒนาคิวัามริอบริ่้
ด้้านสืุ่ข้ภาพไปถืึงริะด้ับตอบโต้/สื่่อ� สื่าริ (Interactive Health Literacy) แลุ่ะริะด้ับวัิจาริณญาณ (Critical Health
Literacy) เพ่�อสื่�งเสื่ริิมสืุ่ข้ภาพเกี�ยวักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่้สื่ง่ อายุในพ่�นที�อำาเภอป�าพะยอม จังห็วััด้พัทลุุ่ง
ที่ฤษฎี่การใช้ปัระโยชน์แล่ะพึงพอใจส่�อ เป็นทฤษ์ฎีที�ตั�งอย่�บนฐานคิวัามเชุ่�อวั�าบุคิคิลุ่เลุ่่อกใชุ้สื่่�อ
แตกต�างกันเพ่�อสื่นองคิวัามต้องการิแลุ่ะพึงพอใจข้องตนเอง การิเลุ่่อกใชุ้สื่่�อห็ริ่อชุ�องทางการิสื่่�อสื่าริใด้
เป็นพฤติกริริมที�ถื่กชุักจ่งใจให็้เชุ่�อวั�า สื่่�อนั�นจะทำาห็น้าที�ได้้ตามที�ผ่้ใชุ้สื่่�อแต�ลุ่ะคินต้องการิ ซึ่ึ�งทฤษ์ฎีนี�
แสื่ด้งให็้เห็็นวั�าข้�าวัสื่าริจากสื่่อ� มวัลุ่ชุนมิได้้มอี ทิ ธิพลุ่กับผ่ริ้ บั สื่าริเสื่มอไป แต�ผริ้่ บั สื่าริต�างห็ากทีเ� ป็นตัวักำาห็นด้
อิทธิพลุ่ข้องข้�าวัสื่าริ ถื้าผ่้ริับสื่าริไม�แสื่วังห็า ไม�เปิด้ริับสื่าริห็ริ่อไม�ใชุ้ปริะโยชุน์จากข้�าวัสื่าริ
ข้�าวัสื่ารินั�นก็ไม�มีผลุ่อะไริกับผ่้ริับสื่าริ ข้�าวัสื่ารินั�นจะมีอิทธิพลุ่ก็ต�อเม่�อ ผ่้ริับสื่าริเปิด้ริับห็ริ่อใชุ้
ข้�าวัสื่ารินั�นเพ่�อตอบสื่นองคิวัามพึงพอใจข้องตนเอง เชุ�นเพ่�อคิวัามเป็นคินทันสื่มัย เพ่�อคิวัามริอบริ่้
เพ่�อคิวัามบันเทิง โด้ยผ่้ริับสื่าริมิใชุ�ผ่้ที�ถื่กป้อนข้�าวัสื่าริ ห็ริ่อเฉ่�อยชุา คิอยริับแต�ข้�าวัสื่าริ (Passive Audience) เท�านั�น แต�เป็นผ่้ที�มีคิวัามกริะต่อริ่อริ้น (Active Audience) มีบทบาทในการิแสื่วังห็า เลุ่่อกเลุ่ี�ยง
ห็ริ่อทำาการิเลุ่่อกสื่ริริที�จะเปิด้ริับข้�าวัสื่าริต�างๆ ตามคิวัามพอใจข้องตนเอง (พีริะ จิริโสื่ภณ, 2531)
Blumer แลุ่ะ Katz (1974, p.127) ได้้แบ�งการิใชุ้ปริะโยชุน์แลุ่ะคิวัามพึงพอใจออกเป็นกลุุ่�ม
คิวัามต้องการิ 5 ริะด้ับ ซึ่ึ�งเริิ�มจาก ริะด้ับคิวัามต้องการิด้้านคิวัามคิิด้ (Cognitive Needs) ในการิริับริ่ข้้ ้อ
ม่ลุ่ข้�าวัสื่าริเพ่�อจะได้้ริับข้�าวัสื่าริ คิวัามริ่้ แลุ่ะคิวัามเข้้าใจในตัวับุคิคิลุ่ พัฒนาเป็นริะด้ับคิวัามต้องการิด้้าน
คิวัามริ่้สื่ึก (Affective Needs) ที�ได้้ริับปริะสื่บการิณ์ทางอาริมณ์ ถืัด้มาเป็นริะด้ับคิวัามต้องการิสื่�วันบุคิคิลุ่
(Personal Integrative Needs) ได้้แก� คิวัามต้องการิเน่อ� ห็าเพ่อ� เสื่ริิมสื่ริ้างคิวัามเชุ่อ� มัน� ให็้กบั ตนเอง คิวัามมัน� คิง
แลุ่ะสื่ถืานภาพอันเป็นที�ยอมริับ เพิ�มมาสื่่�ริะด้ับคิวัามต้องการิด้้านสื่ังคิม (Social Integrative Needs) ได้้แก�
คิวัามต้องการิเน่�อห็าเพ่�อใชุ้เป็นปริะเด้็นในการิพ่ด้คิุยสื่ริ้างปฏิิสื่ัมพันธ์กับผ่้อ่�น จนถืึงคิวัามต้องการิใน
การิปลุ่ด้ปลุ่�อยคิวัามเคิริียด้ (Escape Needs) ห็ริ่อห็ลุ่ีกห็นีออกจากโลุ่กแห็�งคิวัามจริิง (Tension Release
Needs) โด้ยห็วัังวั�าจินตนาการินั�นจะชุ�วัยให็้ตนห็ลุุ่ด้ออกจากโลุ่กแห็�งคิวัามเป็นจริิงในชุ�วังริะยะเวัลุ่าห็นึ�ง
โด้ยในการิวัิจัยในคิริั�งนี�ผ่้วัิจัยได้้นำาทฤษ์ฎีการิใชุ้ปริะโยชุน์แลุ่ะพึงพอใจสื่่�อในริะด้ับต�างๆ มาเป็นปัจจัย
ต้นเพ่�อทด้สื่อบปริะสื่ิทธิภาพข้องสื่่�อกับคิวัามริ่้คิวัามเข้้าใจเกี�ยวักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่้สื่ง่ อายุในพ่�นที�อำาเภอ
ป�าพะยอม จังห็วััด้พัทลุุ่ง
ระเบ่ยบวิธิ่วิจัย
การิศึกษ์าคิริั�งนี�เป็นการิวัิจัยเชุิงคิุณภาพโด้ยใชุ้ข้้อม่ลุ่คิุณภาพแลุ่ะปริิมาณเพ่�อให็้ได้้คิำาตอบตาม
วััตถืุปริะสื่งคิ์ที�ผ่้วัิจัยได้้วัางไวั้ จึงด้ำาเนินการิวัิจัยด้ังต�อไปนี�
1.การิศึกษ์าคิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพเกี�ยวักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่้สื่่งอายุในพ่�นที�อำาเภอป�าพะยอม
จังห็วััด้พัทลุุ่ง ใชุ้การิเก็บข้้อม่ลุ่เก็บข้้อม่ลุ่เชุิงคิุณภาพแลุ่ะข้้อม่ลุ่เชุิงปริิมาณ จากโด้ยสื่ัมภาษ์ณ์กลุุ่�ม
ตัวัอย�างผ่ใ้ ห็้ข้อ้ ม่ลุ่สื่ำาคิัญในพ่น� ที� จำานวัน 9 คิน แลุ่ะการิสื่ำาริวัจเชุิงปริิมาณจากการิแจกแบบสื่อบถืามผ่สื่้ ง่ อายุ
ในพ่น� ทีอ� าำ เภอป�าพะยอม 4 ตำาบลุ่ ได้้แก� ตำาบลุ่เกาะเต�า ตำาบลุ่ป�าพะยอม ตำาบลุ่บ้านพริ้าวั แลุ่ะตำาบลุ่ลุ่านข้�อย
ด้้วัยการิกำาห็นด้โคิวัตาแต�ลุ่ะตำาบลุ่ ตำาบลุ่ลุ่ะ 100 คิน ริวัมเป็นจำานวัน 400 คิน
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2.ออกแบบและพัฒนาสื่อจากมาถอดเป็นบทเรียนและได้น�าไปสู่การประชุมกลุ่ม (Focus Group)
ใช้การคัดเลือกแบบจ�าเพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้สูงอายุ นักวิชาการสาธารณสุข และช่างเทคนิคในการผลิตสื่อ
จ�านวน 19 คน และน�ามาทดสอบประสิทธิภาพของสื่อกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซีึมเศร้าของผู้สูง
อายุในพืน้ ที่อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จ�านวน 400 คน
3.น�าข้อมูลทีไ่ ด้จากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) โดยการจ�าแนกชนิดข้อมูล
(Typological Analysis) ทีไ่ ด้เป็นหมวดหมูแ่ ละอธิบายเป็นความเรียงเชิงพรรณนาตามโมเดล Health Literacy
as a personal assets ของ Don Nutbeam
ผลกัารวิจััย
ความรอบรู้ของผู้สูงอายุในพื้นที่อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับพื้นฐานและระดับ
ปฏิเสธสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น ทักษะการเข้าถึงข้อมูลและการบริการ ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเอง
การรู้เท่าทัน อยู่ในระดับพื้นฐาน ส่วนความรู้ความเข้าใจและทักษะการสื่อสารอยู่ในระดับ
ปฏิเสธสัมพันธ์ ทักษะทั้งหมดสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ด้วยกระบวนการใช้สื่อ ทั้งในรูปแบบของการใช้
การผลิต และการส่งต่อ ซีึ่งต้องมีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ
ท�างานร่วมกัน โดยพบว่าสื่อทีผ่ ลิตขึ้นสามารถสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภาวะซีึมเศร้าของผู้สงู อายุใน
พืน้ ทีอ่ า� เภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงหลังชมหรือใช้สอื่ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.16) โดยมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่
วกับการเข้ารับบริการคัดกรองภาวะซีึมเศร้ามากที่สุด ( = 4.27) รองลงมาคืออาการภาวะซีึมเศร้า ( = 4.14)
สาเหตุของการเกิดภาวะซีึมเศร้า การป้องกันภาวะซีึมเศร้า และ การรักษาภาวะซีึมเศร้า ( = 3.13) ตามล�าดับ

ภาพ 1 ตัวอย่างสือ่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซีึมเศร้าของผู้สูงอายุในพืน้ ที่อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ดังนั้นแนวทางการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซีึมเศร้าของ
ผูส้ งู อายุในอ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงได้ โดยสร้างกระบวนการผลิตสือ่ ให้เกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วมของ
กลุ่มผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ไม่ใช่การผลิตสื่อที่เกิดจากการที่คนนอกจะเป็นผู้ผลิตสื่อ
เพื่อให้ความรู้กับผู้สูงอายุอย่างเดียว ซีึ่งท�าให้เกิด 6 ทักษะ ตามองค์ประกอบความรอบรู้สุขภาพ คือ
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ
การจัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวกับโรคซีึมเศร้า ซีึ่งสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างสรรค์สื่อตามโมเดล Health Literacy as a personal assets ของ Don Nutbeam (2008) ดังนี้
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ภาพ 2 แนวทางการสร้างสรรค์สื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซีึมเศร้าโดยผู้สูงอายุในชุมชน
อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ท่�มา ดัดแปลงจาก Health Literacy as a personal assets ของ Don Nutbeam (2008)
จากแผนภาพที่ 2 อธิบายได้ว่าแนวทางการสร้างสรรค์สื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
ภาวะซีึมเศร้าโดยผู้สูงอายุในพื้นที่อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การสร้างสรรค์สื่อจะต้องเริ่มจาก
การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องภาวะซีึมเศร้าในอ�าเภอป่าพะยอม โดยพบว่าทั้งสองกลุ่มอ่านออกเขียน
ได้ เน้นการสื่อสารด้วยภาพ ข้อความสั้นๆ และเสียง ข้อมูลดังกล่าวถูกพัฒนาไปเป็นแนวคิดในการ
ผลิตสื่อ ( Pre-Production) ซีึ่งได้แก่ ประเภทภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ โดยมีการอบรบการผลิตและ
เผยแพร่สอื่ (Production และPost-Production) ให้กบั กลุม่ ดังกล่าวสามารถผลิตสือ่ ขึน้ เองได้จากโทรศัพท์มอื ถือ
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ซึ่ึ�งในข้ั�นตอนนี�สื่ริ้างการิเข้้าถืึงข้้อม่ลุ่แลุ่ะบริิการิสืุ่ข้ภาพ แลุ่ะการิริ่้เท�าทันสื่่�อข้องผ่้ผลุ่ิตสื่่�อ ห็ลุ่ังจาก
นั�นจะนำาสื่่�อที�ได้้ไปเผยแพริ�ไปยังกลุุ่�มผ่้สื่องอายุในลุ่ักษ์ณะบอกต�อ ซึ่ึ�งจะเป็นการิพัฒนาคิวัามริ่้แลุ่ะ
เข้้าคิวัามใจเกี�ยวักับโริคิซึ่ึมเศริ้า โด้ยอาศัยธริริมชุาติข้องสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์เป็นตัวัสื่ะท้อนกับคิวัามเข้้าใจ
ข้องผ่้ริับสื่าริผ�านทักษ์ะการิสื่่�อสื่าริมายังผ่้สื่�งสื่าริ พบวั�าคิวัามริ่้คิวัามเข้้าใจเน่�อห็าเกี�ยวักับการิเข้้าริับบริิการิ
คิัด้กริองภาวัะซึ่ึมเศริ้าในพ่น� ทีเ� ป็นสื่ิง� ทีผ� ริ้่ บั สื่าริเข้้าใจมากทีสื่� ดุ้ ( = 3.12) ริองลุ่งมาคิ่อการิริักษ์าภาวัะซึ่ึมเศริ้า
( = 2.49) การิป้องกันภาวัะซึ่ึมเศริ้า ( = 2.48) อาการิภาวัะซึ่ึมเศริ้า ( = 2.47) แลุ่ะการิเข้้าริับบริิการิ
คิัด้กริองภาวัะซึ่ึมเศริ้า ( = 2.34) ตามลุ่ำาด้ับ สื่ำาห็ริับการิข้ยายผลุ่ข้องสื่่�อที�ผลุ่ิตแลุ่ะสื่่�อสื่าริออกไปนั�น จะ
สื่�งผลุ่ให็้เกิด้การิชุ�วัยเห็ลุ่่อสื่ังคิมแลุ่ะการิเจริจาที�ผ่้สื่่งอายุนำาไปใชุ้ให็้เกิด้คิวัามเคิลุ่่�อนไห็วัในชุุมชุน เชุ�น
การิริ�วัมริณริงคิ์เกี�ยวักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่้สื่่งอายุกันเองในริะด้ับห็ม่�บ้าน ห็ริ่อทำาให็้ผ่้สื่่งอายุคินอ่�นๆ
เกิด้เปลุ่ี�ยนคิ�านิยมที�ถื่กต้อง เชุ�นการินำาเสื่นอให็้ริ่้วั�าผ่้เป็นภาวัะซึ่ึมเศริ้าไม�ใชุ�ผ่้ป�วัยโริคิจิต (Psychosis)
เป็นสื่ิ�งที�น�าริังเกียจเป็นต้น ริวัมไปถืึงการินำาไปใชุ้ในการิตัด้สื่ินใจปริับเปลุ่ี�ยนพฤติกริริมในการิด้่แลุ่ตนเอง
เกีย� วักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าทีด้� ข้ี น�ึ ซึ่ึง� ในข้ัน� ตอนนีผ� ลุ่กริะทบข้องสื่่อ� จะเป็นการิสื่ริ้างทักษ์ะการิตัด้สื่ินใจ แลุ่ะการิจัด้
การิตนเองข้องผ่สื่้ ง่ อายุได้้เป็นอย�างด้ีซึ่ง�ึ นำาไปสื่่ก� าริลุ่ด้การิเกิด้ภาวัะซึ่ึมเศริ้าในผ่สื่้ ง่ อายุในอำาเภอป�าพะยอมได้้
การอภิปัรายผล่
สื่ิ�งสื่ำาคิัญที�ผ่้ผลุ่ิตสื่่�อเพ่�อคิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพเกี�ยวักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าต้องคิำานึงคิ่อทักษ์ะ
การิสื่่�อสื่าริแลุ่ะปฏิิสื่ัมพันธ์กลุุ่�มข้องผ่้สื่่งอายุกับผ่้สื่่งอายุ แลุ่ะผ่้สื่่งอายุกับบุคิลุ่ากริทางการิแพทย์ เพริาะ
บางคิริั�งคิวัามริ่้เข้้าใจผ�านสื่่�อ แต�ต้องอาศัยเป็นการิสื่่�อสื่าริข้องกลุุ่�มเป้าห็มายที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายทั�งในแนวัด้ิ�ง
(บุคิลุ่ากริทางแพทย์สื่่�ผ่้สื่่งอายุ) แลุ่ะแนวัริะนาบ (ผ่้สื่่งอายุสื่่�ผ่้สื่่งอายุ) ไปพริ้อมๆ กัน ซึ่ึ�งในงานวัิจัยข้อง
เบญจวัริริณ สื่อนอาจ (2562) ได้้กลุ่�าวัไปวั�า การิสื่่�อสื่าริจะต้องเป็นไปในลุ่ักษ์ณะแลุ่กเปลุ่ี�ยนเริียนริ่้ซึ่ึ�ง
กันแลุ่ะกันจริิง ทั�งในริะด้ับเด้ียวักันแลุ่ะต�างริะด้ับ ไม�วัา� จะเป็นการินำาเสื่นอ การิถื�ายทอด้คิวัามริ่้แลุ่ะสื่�งต�อ
จะทำาให็้ผ่้คินมีคิวัามริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพที�แท้จริิงนั�น ซึ่ึ�งในงานวัิจัยด้ังกลุ่�าวัพบวั�าการินำาเอากลุุ่�มผ่้สื่่งอายุแลุ่ะ
บุคิลุ่ากริทางการิแพทย์มาผลุ่ิตสื่่อ� สื่าริกันสื่ามาริถืสื่ริ้างแบบแนวัด้ิง� แลุ่ะแนวัริะนาบได้้ไปพริ้อมๆ กัน สื่�วันบทบาท
ข้องสื่่อ� ยังมีคิวัามสื่ำาคิัญในทำาให็้เกิด้คิวัามริอบริ่ด้้ า้ นสืุ่ข้ภาพอย่� สื่อด้คิลุ่้องกับงานข้องเยาวัลุ่ักษ์ณ์ มีบญ
ุ มาก
แลุ่ะคิณะ (2562) ที�กลุ่�าวัวั�าสื่่�อมีบทบาทในการิเกิด้คิวัามริอบริ่้ด้้านสืุ่ข้ภาพได้้ เพริาะสื่่�อจะกลุ่ายเป็นสื่ิ�ง
ที�ชุ�วัยในการิอ�าน แลุ่ะฟัังข้องผ่้สื่่งอายุห็ลุ่ังจากเกิด้การิใชุ้สื่่�อริะห็วั�างกัน โด้ยกลุุ่�มที�ผลุ่ิตสื่่�อได้้จะเกิด้
คิวัามริ่คิ้ วัามเข้้าใจทางด้้านสืุ่ข้ภาพในริะห็วั�างการิผลุ่ิตมากเป็นพิเศษ์ เน่อ� งจากจากจะเป็นผ่ริ้ บั แลุ่ะผ่สื่้ ง� สื่าริ
ไปพริ้อมๆ กัน ซึ่ึ�งจะมีคิวัามต่�นตัวัในการิคิวัามสื่นใจ สื่ถืานการิณ์ แลุ่ะพฤติกริริมด้้านสืุ่ข้ภาพข้องผ่้สื่่งอายุ
ได้้มากกวั�าเป็นผ่้สื่�งสื่าริเพียงอย�างเด้ียวั (อุทัย ยะริี แลุ่ะมัณฑนา สื่ีเข้ียวั, 2562) โด้ยทั�งห็มด้ในกริะบวันการิ
จะกลุ่ายเป็นแริงจ่งใจ (Motivation) ทีเ� กิด้จากพ่น� ฐานข้องคิวัามต้องการิสื่่อ� ทางด้้านคิวัามคิิด้ คิวัามต้องการิสื่�วันบุคิคิลุ่
แลุ่ะคิวัามต้องการิด้้านสื่ังคิมเป็นห็ลุ่ัก ในข้ณะเด้ียวักับกลุุ่ม� ผ่สื่้ ง่ อายุทผ�ี สื่้่ าริอย�างเด้ียวัจะกลุ่ายเป็นสื่�งสื่าริข้ัน� ที�
สื่องทีจ� ะสื่ริ้างปฏิิสื่มั พันธ์กบั บุคิคิลุ่อ่น� ๆ ซึ่ึง� บุคิคิลุ่เห็ลุ่�านัน� ลุ่้วันมีสื่วั� นริ�วัมตัด้สื่ินใจในการิด้่แลุ่สืุ่ข้ภาพเกีย� วักับ
ภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องผ่สื่้ ง่ อายุทง�ั สื่ิน� โด้ยกริะบวันการิทัง� ห็มด้จะทำาให็้ผสื่้่ ง่ อายุจะเกิด้การิเริียนริ่้ แสื่วังห็าวัิธกี าริด้่แลุ่
แลุ่ะการิจัด้การิตนเองเกีย� วักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าข้องตนเองในริะด้ับเลุ่็กน้อย ไม�ให็้ริกุ ริามในริะด้ับริุนแริงต�อไปได้้
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ข้อเสนอแนะ
1.สื่ำาห็ริับห็น�วัยงานที�มีห็น้าที�สื่�งเสื่ริิมสืุ่ข้ภาพเกี�ยวักับภาวัะซึ่ึมเศริ้าสื่ำาห็ริับผ่้สื่่งอายุในพ่�นที�อำาเภอป�า
พะยอม จังห็วััด้พัทลุุ่ง จำาเป็นต้องให็้การิเข้้าถืึงข้้อม่ลุ่แลุ่ะบริิการิสืุ่ข้ภาพแลุ่ะแลุ่กเปลุ่ี�ยนข้้อม่ลุ่ที�ถื่กต้อง
ให็้มากที�สืุ่ด้ เพริาะห็ากมีการิผิด้พลุ่าด้ในชุั�นตอนด้ังกลุ่�าวัจะสื่�งต�อการิผลุ่ิตสื่่�อที�ผิด้พลุ่าด้แลุ่ะ สื่ริ้างการิริ่้
เท�าทันสื่่�อที�ผิด้พลุ่าด้ด้้วัย
2.สื่ามาริถืนำากริะบวันการิวัิจัยด้ังกลุ่�าวัไปปริับใชุ้กับโริคิไม�ติด้ต�ออ่�นๆ ข้องผ่้สื่่งอายุ เชุ�น โริคิเบาห็วัาน
คิวัามด้ัน ไข้ข้้อเสื่่�อม เป็นต้น เพ่�อสื่ามาริถืนำาผลุ่วัิจัยไปใชุ้กับสื่�งเสื่ริิมสืุ่ข้ภาพทางด้้านอ่�นๆ ต�อไป
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