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การใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูกเพื่อเสริมการบําบัด
The Media Usage of Bone Marrow Transplant Patient as an Assistance of the Therapy
ณิชชารีย เดชสงจรัส1
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสภาวะทางสังคม
และจิตใจของผูปลูกถายไขกระดูก กับการใชสื่อของผูปวยเพื่อเสริมการบําบัด (2) เพื่อเขาใจถึงประเภท
และลั ก ษณะเนื้ อ หาของสื่ อ ที่ ผู ป ลู ก ถ า ยไขกระดู ก เลื อ กใช เ พื่ อ เสริ ม การบํ า บั ด (3) เพื่ อ วิ เ คราะห ถึ ง
ประโยชนและความพึงพอใจที่ผูปลูกถายไขกระดูกไดรับจากสื่อเพื่อเสริมการบําบัด โดยใชทฤษฎีการใช
สื่อและความพึงพอใจ เปนกรอบในการวิเคราะหการใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูก โดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกผูปลูกถายไขกระดูก จํานวน 12 คน ดวยแบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยเลือกสัมภาษณผูที่เคยรักษาในศูนยปลูกถายไขกระดูกจุฬาภรณ
ยอนไปไมเกิน 2 ปหลังออกจากศูนยฯ กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสัมภาษณมีอายุระหวาง 20 – 54 ป เปนชาย
6 คน หญิง 6 คน ผูวิจัยแบงการวิเคราะหการใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูกเพื่อเสริมการบําบัด ออกเปน
3 ระยะเวลา คือ ชวงกอนเขาศูนยปลูกถายไขกระดูก (ตั้งแตรับรูวาตนเองเปนโรค) ชวงปลูกถายไขกระดูก
ในศูนยปลูกถายไขกระดูก ชวงหลังออกจากศูนยปลูกถายไขกระดูก
ผลการวิจัยพบวา ในแตละระยะ สภาวะทางสังคม สภาวะทางจิตใจ และสถานที่ในการรักษา
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูก ซึ่งในแตละระยะมีประเภทของแหลงขอมูล
และเนื้อหาของสื่อ ที่แตกตางกันไป ผูปลูกถายไขกระดูกจะแสวงหาและเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ โรค
ดวยการรอรับขอมูลขาวสาร ใฝหาขอมูลขาวสาร และมีปฏิสัมพันธเพื่อใหไดขอมูลขาวสาร นอกจากนี้
ผูปลูกถายไขกระดูก ยังมีการหลีกเลี่ยงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคที่สงผลตอสภาวะทางจิตใจในดานลบ
สําหรับประโยชนที่ผูปลูกถายไขกระดูกไดรับจากสื่อ ไดแก ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
ดานการประเมินตนเอง และดานความบันเทิง โดยผูปลูกถายไขกระดูกไดรับความพึงพอใจในดานขอมูล
เกี่ย วกับโรคและการประเมินตนเองจากสื่ อ มวลชน ประเภทสื่ อสิ่ งพิม พ สื่ อ สมัยใหม (อิ นเทอรเ น็ต )
สื่อบุคคล และ สื่อเฉพาะกิจ แตไมไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนและวิทยุ สวนการ
สรางความบันเทิงเพื่อผอนคลายความเครียดจากการรักษาบําบัดนั้น ผูปลูกถายไขกระดูกจะไดรับความ
พึงพอใจจากสื่อสมัยใหม (อินเทอรเน็ต) และสื่อมวลชนทุกประเภท
คําสําคัญ : การใชสื่อ ผูปลูกถายไขกระดูก การบําบัด
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ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study the relation between social and
mental conditions of bone marrow transplant patients and the media usage as an assistance
of the therapy (2) to understand the categories and contents of media the bone marrow
transplant patient selected for usage as an assistance of the therapy and (3) to analyze the
benefits and the satisfactory of bone marrow transplant patients towards the media usage as
an assistance of the therapy. This research was based on The Uses and Gratification Theory
as the framework for analyzing the media usage for bone marrow transplant patients. The data
was collected through the Semi-structural interviews from the purposive samples of 12 bone
marrow transplant patients who had been treated at Chulabhorn Bone Marrow Transplant
Center or Bone Marrow Transplant Unit of Chulalongkorn Hospital, not later than 2 years since
the date of departure. The samples were 6 men and 6 women with the ages of 20-54 years
old. The analyzing on the media usage as an assistance of the therapy for bone marrow
transplant patients were divided into 3 periods as Prior-Therapy Period (since the patients had
perceived their sickness), Bone Marrow Transplant Period, and After-Therapy Period.
The results of this research were as follows: in each period, social conditions, mental
conditions and the therapy places were the related factors on the media usage as the
assistance of the therapy for bone marrow transplant patients. The categories of information
and contents of media were different in each period. The bone marrow transplant patients
would search by Passive strategy, Active strategy and Interactive strategy to receive the
information regarding on this sickness. Moreover, the bone marrow transplant patients tried to
avoid from the information regarding on the sickness which might be the negative impacts on
the mental conditions.
The benefits that the bone marrow transplant patients received from the media were
the information regarding the sickness, self-evaluation, and entertainment. The bone marrow
transplant patients were satisfied by the information regarding the sickness and self-evaluation
from the mass media in the form of printing media, modern media (internet), personal media,
and special media; on the other hand, they were unsatisfied by the mass media in the form of
television and radio. For the entertainment purpose, the bone marrow transplant patients were
satisfied by modern media (internet) and all categories of mass media.
Keywords : Media usage, Bone Marrow Transplant patient, Assistance of the therapy
E-mail : beau_cd@hotmail.com
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คํานํา
การเจ็บปวย เปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของมนุษยทุกคนที่จะตองเผชิญ ซึ่งสามารถกอใหเกิด
ความทุกขและความกดดันขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรครายแรง เชน โรคมะเร็ง ซึ่งนับเปน
สาเหตุการตายที่พบบอยที่สุดของประชาชนชาวไทย ปจจุบันวิธีการรักษารูปแบบหนึ่งที่ไดรับการพัฒนา
จนเปนที่ยอมรับวาสามารถชวยชีวิตผูปวยใหหายขาดจากโรคมะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งตอมน้ําเหลือง
โรคธาลัสซีเมีย ฯลฯ คือ การปลูกถายไขกระดูกหรือการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
การปลูกถายไขกระดูกจะตองปฏิบัติในศูนยปลูกถายไขกระดูก เนื่องจากผูปวยจะมีภูมิตานทาน
ต่ํามาก จําเปนจะตองอยูในหองแยกเพื่อปองกันการติดเชื้อ ผูปวยสวนใหญจะอยูในศูนยปลูกถายฯ
ประมาณ 1-2 เดือน ชวงเวลาที่ผูปวยอยูในศูนยปลูกถายฯ ผูปวยจะตองเผชิญกับการรักษาที่คอนขาง
รุนแรง ตองผานระยะของอาการขางเคียงตางๆ เชน คลื่นไสอาเจียน แผลในปาก ฯลฯ เปนเวลาหลาย
สัปดาหอยางตอเนื่อง การใชชีวิตโดยตองถูกเก็บตัวไวในหองปลอดเชื้อที่ถูกจํากัดดวยกฎระเบียบของ
ศูนยฯ เชน จํากัดเวลาเยี่ยม และผูที่มาเยี่ยมจะตองสวมผาคลุมปากจมูกฯลฯ รวมถึงเมื่อจะออกจากศูนย
ปลูกถายไขกระดูก ชีวิตของผูปวยหลังการปลูกถายฯ ก็มักจะมีทั้งความสดชื่น และความวิตกกังวลวาโรค
อาจกําเริบอีกครั้ง จึงเปนที่นาสนใจวา ชวงชีวิตหลังจากวันที่ไดรับขาวรายจากแพทย วาตนเองปวยเปน
โรคที่รายแรง และในชวงเวลาของการรักษา สื่อมวลชนทั่วไป ที่ใหขอมูลขาวสารและใหความบันเทิง ถูก
นํามาใชอยางไร เชน การชวยตัดสินใจเลือกวิธีการในการรักษา การหลีกหนีจากความเครียดไปหาความ
บันเทิง เปนตน นอกจากนั้น สําหรับสื่อที่มีการจัดทําขึ้นโดยเฉพาะ เชน คูมือผูปวย ฯลฯ เปนที่นาสนใจวา
ผูปวยใหมีการใชสื่อเหลานี้อยางไร และสื่อเหลานี้ตอบสนองความตองการผูปวยไดหรือไม
นอกจากนั้นในสวนของความเขาใจและการรับรูถึงความรูสึกทุกขทรมานที่เกิดขึ้นจากการเปน
โรคมะเร็ง และการปลูกถายไขกระดูก ผูวิจัยสามารถรูซึ้งไดเปนอยางดี เนื่องจากผูวิจัยเคยปวยเปน
โรคมะเร็งในเม็ดเลือดและเขารับการปลูกถายไขกระดูกเมื่อป พ.ศ.2540 ที่ ศูนยปลูกถายไขกระดูกจุฬา
ภรณ ในชวงเวลานั้น “สื่อ” เปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยสามารถผานชวงเวลาเหลานั้นมาได จึงเปน
แรงจูงใจใหผูวิจัยตองการศึกษาเรื่องการใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูกเพื่อเสริมการบําบัด โดยจะศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางสภาวะทางสังคมและจิตใจของผูปลูกถายไขกระดูก กับการใชสื่อของผูปวยเพื่อ
เสริมการบําบัด รูปแบบพฤติกรรมการเปดรับและการใชสื่อประเภทตางๆ รวมทั้งลักษณะเนื้อหาของสื่อที่
ผูปวยใชเพื่อสงเสริมการบําบัด ตลอดจนประโยชนและความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อเหลานั้น

แนวคิดและทฤษฎี
-

ทฤษฎีการใชสอื่ และความพึงพอใจของผูรับสาร
แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร
แนวคิดเรื่องการแสวงหาขาวสาร
แนวคิดเรื่องการสนับสนุนทางสังคมที่ผูปวยรายแรงตองการ
แนวคิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาหลังจากผูปวยไดรบั ขาวราย
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ระเบียบวิธวี จิ ัย
ในการวิจัย เชิงคุณภาพครั้งนี้ผูวิจัย ไดใชวิธี การเก็บรวบรวมขอมูล จากการสั มภาษณแบบ
เจาะลึก (In - depth interview) ผูใหขอมูลหลัก (Key informants) คือ ผูปวย โดยการสัมภาษณเปน
รายบุคคล (face to face) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non - participant observation) และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งผูวิจัยจะใชการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
โดยใชคุณสมบัติที่ตั้งไวถึงลักษณะของกลุมตัวอยางที่จะใหสัมภาษณ คือ
1.1 เลือกสัมภาษณผูที่เคยรักษาในศูนยปลูกถายไขกระดูกจุฬาภรณ และหนวยปลูกถายไข
กระดูก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ยอนไปไมเกิน 2 ปหลังออกจากศูนยฯ เพื่อความถูกตอง
แมนยําของขอมูลที่ไดรับ
1.2 เลือกสัมภาษณผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนอายุที่ศูนยปลูกถายไขกระดูกกําหนด
สําหรับแบบสัมภาษณ ผูวิจัยจะใชการสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง (Semi-structural
interviews) เพื่อใหไดประเด็นคําตอบที่ไดจากคําถามที่ถามแลว ผูใหสัมภาษณจะไดมีอิสระในการให
ขอมูลตางๆ เพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวของได เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และจะใชเครื่องบันทึกเสียง
ประกอบการสัมภาษณ
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการศึกษาในภาคตัดขวาง (Cross-sectional) โดยการเก็บ
รวบรวมขอ มูลในการวิจัยในชวงกอนหรือหลังเวลานี้ ก็จะไมทําใหผลการวิจัยแตกตางกันโดยผูวิจัย
ดําเนินการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 31 มกราคม พ.ศ. 2552 เปน
ระยะเวลา 3 เดือน

ผลการวิจัย
การใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูกเพื่อเสริมการบําบัด
ระยะที่ 1 การใชสื่อชวงกอนเขาศูนยปลูกถายไขกระดูก (ตั้งแตรับรูวาตนเองเปนโรค)
ผลการวิจัย พบวา ชวงเวลานี้เปนชวงที่กระทบกระเทือนตอจิตใจของผูปวยมาก เนื่องจาก
จะตองทําใจยอมรับใหไดกับโรคที่ตนเองเปนและทําใจยอมรับกับการรักษาและผลขางเคียงที่จะเกิดขึ้น
ตอไป ในสวนนี้พบวา วิธีการสื่อสารของแพทยผูใหการรักษามีสวนตอสภาพจิตใจของผูปวยและญาติ
ทั้งในเรื่องของวิธีการบอกขาวรายของแพทย และการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการรักษา การอธิบายถึงสาเหตุ
อาการและวิธีการรักษาในแงบวกวาโรคที่ผูปวยเปนยังมีวิธีการที่จะรักษาใหหายได
1.1 แหลงที่มาและเนื้อหาของสื่อ
การใชสื่อในชวงนี้ สําหรับเรื่องเนื้อหาพบวาตางจากในชวงปกติที่ผูปวยไมเคยสนใจเรื่องปลูก
ถายไขกระดูก หรือ เรื่องโรค แตสนใจเรื่องทั่วๆ ไป แตเมื่อผูปวยรูวาตนเองปวย ความสนใจขาวสาร
เกี่ยวกับโรคเพิ่มขึ้น ความสนใจในขาวสารทั่วไปลดลง เพราะ คนมีเวลาจํากัด เพิ่มความสนใจสิ่งหนึ่ง
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ก็จําเปนตองลดความสนใจอีกสิ่งหนึ่ง ผูวิจัยพบวา เนื้อหาของสื่อในระยะชวงกอนเขาศูนยปลูกถายไข
กระดูก (ตั้งแตรับรูวาตนเองเปนโรค) ที่ผูปวยใชสามารถแบงได 2 ประเภท ไดแก
(1) ประเภทที่เปนเครื่องมือเพื่อใชประโยชน ใหความรู (Instrumental) ซึ่งพบวากอนที่จะรับรูวา
ปวยนั้น กลุมตัวอยางทั้ง 12 คน จะใชสื่อประเภทที่เปนเครื่องมือเพื่อใชประโยชน ใหความรูที่เปนเนื้อหา
ทั่วๆ ไป แตหลังจากที่ผูปวยรับรูวาตนเองไมสบายนั้น ผูปวยจะเลือกใชเนื้อหาขอมูลที่ใหความรูเกี่ยวกับ
โรค เพื่อเพิ่มความเขาใจในการรักษา การตัดสินใจปลูกถายไขกระดูก โดยผูปวยทั้ง 12 คนจะเลือก
เปดรับและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับโรค (Selective Exposure) ในเรื่องตางๆ ไดแก สาเหตุของโรค อาการ
ของโรค และวิธีการรักษา
(2) ประเภทที่ ใ ห ค วามพึ ง พอใจทั น ที ใ นเชิ ง การบริ โ ภค (มุ ง ให ค วามบั น เทิ ง ) (Immediate
Consummatory Gratification) หลังจากที่ผูกลุมตัวอยางทั้ง 12 คนรับรูวาตนเองไมสบายนั้น ผูปวยยังคง
ใชสื่อที่มีเนื้อหาประเภทมุงใหความบันเทิง ตามที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด
ดานแหลงที่มาของสื่อในชวงนี้ พบวา
- แหลงที่มาของสื่อซึ่งใหขอมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องโรคที่สําคัญ คือ แพทย ซึ่งเปนสื่อบุคคลที่
ผูปวยทั้ง 12 คน กลาววานาเชื่อถือที่สุด และผูปวยสามารถตัดสินใจรับสารตางๆ จากแพทยไดอยาง
มั่นใจ
- สื่อซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคที่สําคัญรองลงมา คือ สื่อบุคคลอื่นๆ ไดแก ญาติและคนใน
ครอบครัว ผูปวยคนอื่น สื่อเฉพาะกิจ และสื่อสมัยใหม (อินเทอรเน็ต) รวมทั้งสื่อมวลชนบางประเภท ไดแก
สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน โดยผูปวยจะใชสื่อเหลานี้ หากตองการขอมูลเกี่ยวกับโรคเพิ่มเติมจากที่ไดรับมา
จากแพทย เชน ขอมูลเกี่ยวกับการรักษาทางเลือกอื่นๆ
- สําหรับสื่อมวลชน ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสมัยใหม (อินเทอรเน็ต) ผูปวย
จะใชเมื่อตองการเนื้อหาขาวสารทั่วๆ ไป และเนื้อหาที่มุงใหความบันเทิง
1.2 แบบแผนการแสวงหาและเปดรับขาวสาร
ผูปวยจะมีแบบแผนการแสวงหาและเปดรับขาวสารเนื้อหาเกี่ยวกับโรค 3 ลักษณะ ไดแก
(1) การรอรับขอมูลขาวสาร (Passive Audience) ผูปวย 3 คน จะรอรับขอมูลจากการไดรับการ
สนับสนุนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคจากครอบครัว ญาติ และ เพื่อน ตนเองทําหนาที่เพียงเปดรับขอมูล
เทานั้น ไมไดใชความพยายามในการแสวงหาขอมูลขาวสาร
(2) การใฝหาขอมูล (Active Audience) ผูปวย 9 คน มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
ดวยตนเอง มีการกระทําเชิงรุกตางๆ เพื่อใหไดขอมูลขาวสาร ผานแหลงขอมูล
(3) การมีปฏิสัมพันธเพื่อใหไดขอมูลขาวสาร (Interactive Strategy) ผูปวยทั้ง 12 คนมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลโดยตรง ใชการเปดเผยตนเองเปนวิธีการสําคัญในการมีปฏิสัมพันธ เพื่อใหไดขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโรคที่ตองการ
เมื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับโรคจากเปดรับแสวงหาขอมูลจากสื่อตางๆ ผูปวยทั้ง 12 คนจะมีการ
เลือกใหความสนใจและหลีกเลี่ยงขอมูลบางอยาง (Information Avoidance) เชน วิธีการรักษาที่นากลัว
ความทรมานจากผลขางเคียงของยาที่จะตองเกิดขึ้น และความลมเหลวของการรักษา เพื่อรักษาสมดุล
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ของปริมาณขอมูลไมใหเกิดความสับสนทางอารมณ สงผลกระทบกับการเพิ่มความรูสึกในทางลบ เชน
ทําใหเกิดความกระวนกระวายหรือความเครียดเพิ่มขึ้น
1.3 ความสัมพันธระหวางสภาวะทางสังคมและจิตใจกับการใชสื่อ
จากขอมูลการใชสื่อในชวงกอนเขาศูนยปลูกถายไขกระดูก (ตั้งแตรับรูวาตนเองเปนโรค) ซึ่ง
ผูวิจัยไดสรุปไปในขางตนนั้น พบวาปจจัยซึ่งสงผลกับการใชสื่อไดแก
- ปจจัยจากสภาวะทางสังคมของผูปวย ไดแก ปจจัยดานอายุ ปจจัยดานการสนับสนุนจาก
ครอบครัว
- ป จ จั ย จากสภาวะทางจิ ต ใจของผู ป ว ย ได แ ก ความรู สึ ก ตกใจแต ย อมรั บ ว า ตนเองป ว ย
ความรูสึกตกใจและปฏิเสธ ความรูสึกซึมเศรา ทอแท และความรูสึกตอรอง
- ปจจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สถานที่ในการรักษา
ระยะที่ 2 การใชสื่อชวงปลูกถายไขกระดูกในศูนยปลูกถายไขกระดูก
ในชวงนี้เปนชวงที่ผูปวยตองเขามาอยูในศูนยปลูกถายไขกระดูก และเผชิญหนากับการรักษาที่
ถือวาเปนวิธีการที่จะทําใหผูปวยหายขาดจากโรคที่เกิดขึ้น และนับเปนการรักษาที่รุนแรงที่สุด ทั้งในแง
ของวิธีการและผลขางเคียงที่เกิดขึ้น รวมทั้งในแงของจิตใจ ซึ่งผูปวยจะตองอยูในหองปลุกถายไขกระดูก
แตเพียงลําพัง มีการจํากัดพื้นที่ และจํากัด เวลาการเยี่ยมของญาติ
2.1 แหลงที่มาและเนื้อหาของสื่อ
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาของสื่อชวงปลูกถายไขกระดูกในศูนยปลูกถายไขกระดูก ที่ผูปวยใชสามารถ
แบงได 2 ประเภท ไดแก
(1) ประเภทที่เปนเครื่องมือเพื่อใชประโยชน ใหความรู (Instrumental) ขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องโรค
และการรักษา พบวาในชวงนี้ผูปวยทั้ง 12 คนจะเลือกเปดรับและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษา
นอยกวาชวงกอนเขาศูนยปลูกถายฯ ซึ่งในชวงนั้นจะมีการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับโรคอยางเต็มที่เพื่อให
สอดคลองตอสภาวะทางจิตใจ ลดความไมแนนอนไมแนใจที่เกิดขึ้น แตในชวงปลูกถายไขกระดูกในศูนย
ปลูกถายไขกระดูกนั้น เปนระยะเวลาที่ผูปวยจะตองเผชิญกับการรักษาอยางแทจริง เพราะฉะนั้นในชวงนี้
ผูปวยใฝหาขอมูลหลักๆ ที่จําเปน ไดแก เรื่องการดูแลตัวเองในศูนยปลูกถายไขกระดูก การดูแลตนเอง
หลังออกจากศูนยปลูกถาย (Self care) ขั้นตอนและความกาวหนาในเรื่องของผลการรักษาของตนเอง
(Self monitoring) ผูปวยจะมีการใชสื่อเกี่ยวกับโรคตางจากชวงกอนเขาศูนยปลูกถายไขกระดูก
(2) ประเภทที่ ใ ห ค วามพึ ง พอใจทั น ที ใ นเชิ ง การบริ โ ภค (มุ ง ให ค วามบั น เทิ ง ) (Immediate
Consummatory Gratification) ผูปวยมีการใชและใหความสําคัญกับเนื้อหาของสื่อประเภทนี้ เนื่องจาก
ผูปวยตองการความบันเทิง เพื่อลดความเครียดและสรางความสบายใจใหตนเอง และพบวาในสื่อ
สิ่งพิมพมีผูปวยที่หันมาอานเนื้อหาประเภทนี้เพิ่มขึ้น
ในดานแหลงที่มาของสื่อ พบวา
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- แหลงที่มาของสื่อซึ่งใหขอมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องโรคที่สําคัญ คือ นางพยาบาล ซึ่งเปนสื่อ
บุคคล ที่ผูปวยทั้ง 12 คน กลาววามีความสําคัญมากในชวงที่อยูในศูนยปลูกถายไขกระดูก และผูปวยรับ
สารตางๆ จากนางพยาบาลไดอยางมั่นใจ
- สื่อซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคที่สําคัญรองลงมา คือ สื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชน ไดแก สื่อ
สิ่งพิมพ
- สําหรับสื่อมวลชน ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสมัยใหม (อินเทอรเน็ต) ในชวงที่
อยูในศูนยปลูกถายไขกระดูก ผูปวยจะใชเนื้อหาที่มุงใหความบันเทิง และขาวสารทั่วๆ ไป
2.2 แบบแผนการแสวงหาและเปดรับขาวสาร
ในชวงนี้ผูปวยจะมีแบบแผนการแสวงหาและเปดรับขาวสารเนื้อหาเกี่ยวกับโรค คือ
(1) การใฝหาขอมูล (Active Audience) ผูปวย 2 คนมีการใชสื่อสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผูที่
เคยปลูกถายไขกระดูก และผูปวยอีก 7 คน มีการการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเอง
ในศูนยปลูกถายไขกระดูก การดูแลตนเองหลังออกจากศูนยปลูกถายไขกระดูกจากสื่อเฉพาะกิจ
(2) การมีปฏิสัมพันธเพื่อใหไดขอมูลขาวสาร (Interactive Strategy) ผูปวยทั้ง 12 คนมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลคือนางพยาบาลผูใหการดูแลในศูนยปลูกถายไขกระดูกโดยตรง เพื่อใหไดขอมูล
ข า วสารเกี่ ย วกั บ โรคที่ ต อ งการ ในเรื่ อ งการดู แ ลตั ว เองในศู น ย ป ลู ก ถ า ยไขกระดู ก ขั้ น ตอนและ
ความกาวหนาเรื่องผลการรักษา
2.3 ความสัมพันธระหวางสภาวะทางสังคมและจิตใจกับการใชสื่อ
จากขอมูลการใชสื่อในชวงปลูกถายไขกระดูกในศูนยปลูกถายไขกระดูก ซึ่งผูวิจัยไดสรุปไปใน
ขางตนนั้น พบวาปจจัยซึ่งสงผลกับการใชสื่อไดแก
- ปจจัยจากสภาวะทางสังคมของผูปวย ไดแก ปจจัยดานภูมิหลังทางเศรษฐกิจ ปจจัยดานการ
สนับสนุนจากครอบครัว
- ปจจัยจากสภาวะทางจิตใจของผูปวย ไดแก ความรูสึกเหงาเหมือนถูกกักขัง ความรูสึกทรมาน
จากการรักษาและอาการขางเคียง ความรูสึกอยากกลับบาน
- ปจจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สถานที่ในการรักษา
ระยะที่ 3 การใชสื่อชวงหลังออกจากศูนยปลูกถายไขกระดูก
ในชวงหลังออกจากศูนยปลูกถายไขกระดูก เปนชวงที่ผูปวยตองดูแลตนเองที่บาน ซึ่งสุขภาพ
ของผูปวยนั้นยังไมไดแข็งแรงเหมือนคนปกติ รวมทั้งผูปวยมีความกังวลในเรื่องการกลับมาเปนซ้ําของโรค
ทําใหในชวงหลังออกจากศูนยปลูกถายไขกระดูกผูปวยมีความตองการขาวสารที่มีลักษณะนําไปสูการ
ปฏิบัติตัวใหถูกตองเพื่อรักษาสุขภาพตนเองใหดีที่สุด เชน เรื่องของโภชนาการ เรื่องปญหาที่ผูปวยอาจ
พบหลังออกจากโรงพยาบาล เปนตน
3.1 แหลงที่มาและเนื้อหาของสื่อ
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาของสื่อชวงหลังออกจากศูนยปลูกถายไขกระดูก ที่ผูปวยใชสามารถแบงได 2
ประเภท ไดแก

1287

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

(1) ประเภทที่ เ ป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช ป ระโยชน ให ค วามรู (Instrumental) ผู ป ว ยทั้ ง 12 คน
จะเลือกใชเนื้อหาขอมูลที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการดูแลตนเอง โดยผูปวยจะ
เลือกเปดรับและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (Selective Exposure) ในเรื่องตางๆ ไดแก ขอมูล
เกี่ยวกับความกาวหนาของผลรักษาของตนเอง และวิธีการดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวใหถูกตองหลังออก
จากศูนยปลูกถายไขกระดูก
(2) ประเภทที่ ใ ห ค วามพึ ง พอใจทั น ที ใ นเชิ ง การบริ โ ภค (มุ ง ให ค วามบั น เทิ ง ) (Immediate
Consummatory Gratification) หลังจากออกมาจากศูนยปลุกถายไขกระดูก กลุมตัวอยางทั้ง 12 คน
ยังคงใชสื่อที่มีเนื้อหาประเภทมุงใหความบันเทิง ตามที่ตนเองชื่นชอบ
ดานแหลงที่มาของสื่อ ไดแก สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจ และสื่อสมัยใหม รวมทั้งขอมูลจากสื่อ
บุคคล สามารถสรุปไดวา
- แหลงที่มาของสื่อซึ่งใหขอมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องโรคที่สําคัญ คือ แพทย ซึ่งเปนสื่อบุคคล
- สื่อซึ่งใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคที่สําคัญรองลงมา คือ สื่อบุคคลอื่นๆ ไดแก ญาติและคนใน
ครอบครัว ผูปวยคนอื่น สื่อเฉพาะกิจ และสื่อสมัยใหม (อินเทอรเน็ต) รวมทั้งสื่อมวลชนบางประเภท คือ
สื่อสิ่งพิมพ
- สําหรับสื่อมวลชน ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสมัยใหม(อินเทอรเน็ต) ผูปวยจะ
ใชเมื่อตองการเนื้อหาขาวสารทั่วๆ ไป และเนื้อหาที่มุงใหความบันเทิง
3.2 แบบแผนการแสวงหาและเปดรับขาวสาร
ในชวงนี้พบวามีลักษณะคลายกับชวงกอนเขาไปในศูนยปลุกถายไขกระดูก กลาวคือผูปวยจะมีแบบ
แผนการแสวงหาและเปดรับขาวสารเนื้อหาเกี่ยวกับโรค 3 ลักษณะ ไดแก
(1) การรอรับขอมูลขาวสาร (Passive Audience) ผูปวย 3 คน จะรอรับขอมูลจากการไดรับการ
สนับสนุนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคจากครอบครัว ญาติ และ เพื่อน ตนเองทําหนาที่เพียงเปดรับขอมูล
เทานั้น ไมไดใชความพยายามในการแสวงหาขอมูลขาวสาร
(2) การใฝหาขอมูล (Active Audience) ผูปวย 9 คน มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
ดวยตนเอง มีการกระทําเชิงรุกตางๆ เพื่อใหไดขอมูลขาวสาร ผานแหลงขอมูล
(3) การมีปฏิสัมพันธเพื่อใหไดขอมูลขาวสาร (Interactive Strategy) ผูปวยทั้ง 12 คนมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลโดยตรง ใชการเปดเผยตนเองเปนวิธีการสําคัญในการมีปฏิสัมพันธ เพื่อใหไดขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับโรคที่ตองการ
3.3 ความสัมพันธระหวางสภาวะทางสังคมและจิตใจกับการใชสื่อ
จากขอมูลการใชสื่อในชวงหลังออกจากศูนยปลูกถายไขกระดูก ซึ่งผูวิจัยไดสรุปไปในขางตนนั้น
พบวาปจจัยซึ่งสงผลกับการใชสื่อไดแก
- ปจจัยจากสภาวะทางสังคมของผูปวย ไดแก ปจจัยดานอายุ ปจจัยดานการสนับสนุนจาก
ครอบครัว
- ปจจัยจากสภาวะทางจิตใจของผูปวย ไดแก ความรูสึกกังวล
- ปจจัยดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สถานที่ในการรักษา
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ประโยชนและความพึงพอใจจากการใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูก
การศึกษาในเรื่องประโยชนและความพึงพอใจในดานตางๆ ของผูปวยที่มีตอสื่อนั้น สามารถ
สรุปได ดังนี้
ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
- ผูปวยจะไดรับประโยชนในดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค ใชสื่อเพื่อเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาขอเท็จจริง ขอแนะนําในการปฏิบัติ ความคิดเห็นที่ชวยใหเขาใจสิ่งตางๆ เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้น
รวมถึงการตัดสินใจสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เปนการอางอิงขอมูลเพื่อสามารถปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต มีแนวทางเลือกที่จะปฏิบัติในการแกไขปญหาที่เผชิญอยู
- ผูปวยจะไดรับความพึงพอใจดานขาวสารเกี่ยวกับโรคจาก สื่อสมัยใหม (อินเทอรเน็ต) สื่อ
เฉพาะกิจ และสื่อบุคคล ไดแก แพทย นางพยาบาล ผูปวยคนอื่น และญาติ สําหรับสื่อมวลชนผูปวยจะ
ไดรับประโยชนจากสื่อสิ่งพิมพ สําหรับสื่อโทรทัศนและวิทยุพบวาผูปวยไมไดรับความพึงพอใจ
ดานการประเมินตนเอง
- ผูปวยจะไดรับประโยชนในดานการประเมินตนเอง เปนการรับรองพฤติกรรม โดยการใหขอมูล
ยอนกลับเพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง ดวยการเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นที่อยูในสถานการณ
คลายกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจวาตนเองเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมและถูกตองแลว ชวยใหมี
ความรูสึกตอตนเองดีขึ้นและปรับตัวตอเหตุการณเลวรายไดจากสื่อบุคคล
- ผูปวยจะไดรับความพึงพอใจดานการประเมินตนเอง จากสื่อมวลชน คือ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
บุคคล คือ ผูปวยคนอื่น
ดานความบันเทิง
- ผูปวยจะไดรับประโยชนในดานความบันเทิงนําพาผูรับสารหลบหนีจากปญหาในโลกแหง
ความจริง ชวยผอนคลายความตึงเครียดจากความวิตกกังวลในเรื่องโรคและการรักษา ใชเวลาใหหมดไป
ใชแทนเพื่อน และไดรับกําลังใจใหคลายความเศรา
- ผูปวยจะไดรับความพึงพอใจดานความบันเทิงจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนทุกประเภท และสื่อ
สมัยใหม (อินเทอรเน็ต)

สรุปผลและเสนอแนะ
ในแตละระยะ สภาวะทางสังคม สภาวะทางจิตใจ และปจจัยดานสถานที่ในการรักษา
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูก ซึ่งในแตละระยะมีประเภทของแหลงขอมูล
และเนื้อหาของสื่อ ที่แตกตางกันไป ผูปลูกถายไขกระดูกจะแสวงหาและเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ โรค
ดวยการรอรับขอมูลขาวสาร ใฝหาขอมูลขาวสาร และมีปฏิสัมพันธเพื่อใหไดขอมูลขาวสาร นอกจากนี้
ผูปลูกถายไขกระดูก ยังมีการหลีกเลี่ยงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคที่สงผลตอสภาวะทางจิตใจในดานลบ
ดานประโยชนที่ผูปลูกถายไขกระดูกไดรับจากสื่อนั้น ไดแก ดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค
ดานการประเมินตนเอง และดานความบันเทิง โดยผูปลูกถายไขกระดูกไดรับความพึงพอใจในดานขอมูล
เกี่ย วกับโรคและการประเมินตนเองจากสื่ อ มวลชน ประเภทสื่ อสิ่ งพิม พ สื่ อ สมัยใหม (อิ นเทอรเ น็ต )
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สื่อบุคคล และ สื่อเฉพาะกิจ แตไมไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนและวิทยุ สวนการ
สรางความบันเทิงเพื่อผอนคลายความเครียดจากการรักษาบําบัดนั้น ผูปลูกถายไขกระดูกจะไดรับความ
พึงพอใจจากสื่อบุคคล สื่อสมัยใหม (อินเทอรเน็ต) และสื่อมวลชนทุกประเภท
ขอเสนอแนะ
จากกระบวนการวิจัยที่ผานมา ผลการวิจัยที่ไดรับผูวิจัยขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การใชสื่อของผูปลูกถายไขกระดูก เพื่อเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. บุคลากรทางการแพทยที่มีสวนสําคัญในฐานะเปนผูสงสารใหกับผูปวย ควรใหความรู ขอมูล
ขาวสาร ขอเท็จจริง คําแนะนํา ตลอดจนแนวทางเลือกที่จะปฏิบัติในการแกไขปญหาที่เผชิญอยู เนื่องจาก
ผูปวยรายแรงสวนใหญ ไมมีความรูเกี่ยวกับโรคและวิธีการรักษา โดยตองใหความสําคัญกับสภาวะใน
การสื่อสารดวย เชน สถานที่ บุคคล และเวลาในการบอกขาวราย เปนตน
2. โรงพยาบาลควรมีการจัดทําสื่อเฉพาะกิจและเว็บไซดใหความรูในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับโรค ตาม
ผลการวิจัยที่ไดรับ เพราะถึงแมวาแพทยจะเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะใหขอมูลและคําแนะนําแกผูปวย
แตจากเงื่อนไขเวลาที่จํากัดโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผูปวยจํานวนมาก จึงทําใหโอกาสในการ
อธิบายใหผูปวยรับรูอยางละเอียดนั้นมีนอย
3. การจัดตั้งกลุมบุคคล เพื่อทํากิจกรรม Group Support ใหแกผูปวยที่เริ่มรับรูวาตนเองปวย
ครอบครัว รวมทั้งผูปวยที่ออกมาจากศูนยปลูกถายฯ แลว เนื่องจากสื่อบุคคล โดยเฉพาะผูที่เคยเผชิญกับ
การเจ็บปวยดวยโรคเดียวกับผูปวย และเคยปลูกถายไขกระดูก รวมทั้งญาติผูใกลชิด ยอมเขาใจถึง
ความรูสึก และสถานการณที่กําลังเกิดขึ้นกับผูปวย รวมทั้งสามารถทําหนาที่ถายทอดประสบการณของ
ตน เพื่อใหผูปวยรับทราบ มีแนวทาง และมีกําลังใจที่จะตอสูกับโรครายตอไป
4. ภายในในศู นย ป ลู ก ถา ยไขกระดูก ควรจะมี สื่อ มวลชนประเภทตา งๆ ให ผูป วยได เลื อ กใช
โดยไมตองรอการสนับสนุนจากญาติ เชน วรรณกรรม หนังสือการตูน ละครชุดทางโทรทัศน ภาพยนตร
เปนตน และมีระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารใหกับผูปวยอีกชองทางหนึ่ง
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