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กระบวนการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์บริจาคสเต็มเซลล์ของสภากาชาดไทย 

Communication Process for Stem Cell Donation of 
Thai Red Cross Society 

อริสสา สชิวิลเลอร์1 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของสภากาชาดไทยในการสื่อสารเพ่ือประสานความ

ร่วมมือกับภาคีพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนการบริจาคสเต็มเซลล์ในกรณีแคมเปญ “Match4Lara” ด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการประกอบสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ 
รวมถึงการใช้กระบวนการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือใช้พิสูจน์ข้อมูลที่น ามาศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน
การเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือแก่ลาร่า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) ทั้งในการเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ และการประสานความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาการขอความช่วยเหลือ/ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตฯ ของครอบครัวและญาติ
ลาร่าก็ถือเป็นความพยายามในการสร้างพันธมิตรในการสื่อสารรณรงค์ เพ่ือให้สามารถไปถึง
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง และเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช่วยเหลือ และหาสเต็มเซลล์ที่สามารถเข้ากันได้
ให้กับลาร่ามากขึ้น อีกทั้ง นอกจากการขอความช่วยเหลือ/ประสานความร่วมมือแล้ว ลาร่าและ
ครอบครัวยังมีการด าเนินการในฐานะนักรณรงค์ด้วยตัวเองอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ: กระบวนการสื่อสาร, การสื่อสารเพ่ือการรณรงค์, การบริจาคสเต็มเซลล์, สภากาชาดไทย  
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Abstract 
This article aims to study the role of Thai Red Cross Society as a partnership 

for both Thailand and International countries, to help promote Stem Cell donation 
for the “Match4Lara” campaign. This is a qualitative research paper which conducts 
by In-depth interviews, Document analysis and Triangulation method.  

The result presented that Thai Red Cross Society take an important role in 
order to raise awareness, encourage donators to donate Stem Cell for Lara Casalotti, 
the Stem Cell patient who was famous by her own Online campaign.  

However, Lara and her family were also the outcomes of how online 
campaign can be so powerful and instead of waiting for helps, Lara and family take 
part as a campaigner and they are successful. 
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ที่มาและความส าคัญ 
ในปี 2545 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้

จัดตั้ง “โครงการธนาคารเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (National Stem Cell Registry)” เพ่ือ
จัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ (ที่ไม่ใช่ญาติ) ให้กับผู้ป่วย โดยด าเนินการเป็นศูนย์กลางรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนผู้บริจาค ค้นหาผู้บริจาคให้กับผู้ป่วย และเป็นศูนย์ประสานงานระหว่าง
ผู้บริจาคและผู้ป่วย (สเต็มเซลล์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ , 2560: ออนไลน์) เนื่องจากการรักษาโรค
ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มีความก้าวหน้าและมีการพัฒนาเทคนิคการรักษาเป็นอย่างมาก โดยมี
หลายโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) 
กลุ่มโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น โรคโลหิตจางเบต้าธาลัสซีเมีย โรคไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง โรคภูมิคุ้มกัน
บกพร่องแต่ก าเนิด เป็นต้น และ (2) กลุ่มโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งต่อม
น้ าเหลือง โรคมะเร็งไขกระดูก เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มหลังถือเป็นโรคที่มีความรุนแรง และโอกาสที่ผู้ป่วย
จะมีชีวิตยาวนานมีอยู่น้อยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม ท าให้มีความจ าเป็นใน
การค้นหาสเต็มเซลล์เพ่ือท าการปลูกถ่ายในผู้ป่วยโรคมะเร็งก าเริบเพ่ือพยายามท าการรักษาให้หาย 
หรือยืดอายุและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้นานที่สุดเท่าที่ท าได้ แต่อย่างไรก็ดี โอกาสที่พ่ีน้อง 1 คนจะมี
เนื้อเยื่อเข้ากับผู้ป่วยได้เท่ากับ 1 ใน 4 เท่านั้น และหากไม่ใช่พ่ีน้องโอกาสที่จะมีเนื้อเยื่อเข้ากันได้มี
เพียง 1 ใน 50,000 ถึง 1 ใน 100,000 คนเท่านั้น ดังนั้นในกรณีท่ีผู้ป่วยต้องการใช้เซลล์ต้นก าเนิดจาก
ผู้อ่ืน ถ้าผู้ป่วยมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาที่มี HLA ตรงกัน ก็จะเป็นผู้บริจาคที่ดีที่สุด แต่ถ้าไม่มีและ
จ าเป็นต้องท าการรักษาแบบนี้ก็จะต้องค้นหาผู้บริจาคที่ไม่ใช่พ่ีน้อง ซึ่งอาจใช้เวลานาน และมี
ค่าใช้จ่ายสูงมาก (ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2560: 
ออนไลน์)  

เช่นเดียวกับเรื่องราวของ “ลาร่า คาซาลอตติ (Lara Casalotti)” หญิงสาววัย 24 ปี ลูกครึ่ง
ไทย-จีน-อิตาเลียน ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2558 เมื่อเธอก าลังเดินทางมายังประเทศไทย เพ่ือ
เป็นล่ามให้กับอาจารย์ชาวอังกฤษที่เดินทางมาประชุมที่ประเทศไทย ลาร่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อขา
ด้านซ้ายโดยที่เธอไม่ได้สนใจกับอาการที่เกิดขึ้น จนกระทั่งเดินทางถึงประเทศไทย อาการกลับลุกลาม
มากขึ้นเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อขาด้านขวารวมถึงอาการเหนื่อยและหัวใจเต้นแรงอย่างผิดปกติ คุณ
ป้าของลาร่าที่อาศัยอยู่ท่ีประเทศไทยจึงรีบน าตัวเธอส่งโรงพยาบาลและผลการตรวจพบว่า ลาร่าก าลัง
ประสบกับโรคร้ายแรงอย่าง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดรุนแรง หลังการวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกหนึ่งครั้ง
พบว่า ลาร่าต้องได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ภายในเดือนเมษายน ไม่เช่นนั้นจะเสียชีวิต ครอบครัว
และญาติๆ จึงเข้ารับการตรวจในทันทีว่าสเต็มเซลล์จะสามารถเข้ากับลาร่าได้หรือไม่ แต่ก็พบว่าไม่มี
บุคคลใดในครอบครัวมีสเต็มเซลล์ที่สามารถเข้ากับลาร่าได้เลย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโรคร้ายและ
โลกก็เริ่มรู้จักเธอในโครงการ “Match4Lara” ที่กลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ท าให้
เรื่องราวของสเต็มเซลล์ปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ อยู่บนข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ ผู้คนต่างลุก
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ออกมาบริจาค และในที่สุดลาร่าก็สามารถหาเซลล์ที่เข้ากับเธอได้ และได้รับการปลูกถ่ายเป็นที่ส าเร็จ 
(Hellomagazinethailand, 2559: ออนไลน์)  

เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาความช่วยเหลือในประเทศไทย เนื่องจากครอบครัวและญาติของ  
ลาร่าต่างทราบดีว่าโอกาสที่จะเจอสเต็มเซลล์ที่ตรงกันกับลาร่ามีแค่เพียง 3% เท่านั้นจากทั่วโลก 
ครอบครัวและญาติของลาร่าจึงมีการประสานงานกับทางศูนย์บริการโลหิตฯ ในการให้ความช่วยเหลือ 
เนื่องจากลาร่าเองเป็นคนไทย โดยมีการใช้แคมเปญที่ชื่อว่า “Match4LaraThailand” ในแง่นี้ จึงเป็น
บทบาทหน้าที่อันส าคัญของสภากาชาดไทยในการประสานงานกับภาคีพันธมิตรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในค้นหาสเต็มเซลล์ที่เข้ากันได้กับลาร่า และการสื่อสารรณรงค์
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการบริจาคสเต็มเซลล์ให้มากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษา
ว่า “ในกรณีแคมเปญ “Match4Lara” สภากาชาดไทยมีบทบาทในการสื่อสารเพ่ือประสานความ
ร่วมมือกับภาคีพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริจาคสเต็มเซลล์อย่างไร?” 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาบทบาทของสภากาชาดไทยในการสื่อสารเพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคี
พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการบริจาคสเต็มเซลล์ในกรณีแคมเปญ 
“Match4Lara” 

 

วิธีการวิจัย 

(1) รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง บทบาทของสภากาชาดไทยในการสื่อสารเพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคี

พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการบริจาคส เต็มเซลล์ในกรณีแคมเปญ 
“Match4Lara” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ในการประกอบสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ รวมถึงการใช้กระบวนการตรวจ สอบสามเส้า 
(Triangulation) เพ่ือพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ศึกษาได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ 
(2) แหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ :  ผู้ วิจัยเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key-
informant) ทั้งในส่วนของสภากาชาดไทย และครอบครัวและเครือญาติของ “ลาร่า คาซาลอตติ 
(Lara Casalotti)” รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ: ผู้วิจัยศึกษารวบรวมเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย และกรณีของลาร่า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) เช่น บทสัมภาษณ์    
สื่อประชาสัมพันธ์ บทความ และสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน เป็นต้น 
(3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informant) 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา ผู้วิจัยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ร่วมกับเทคนิค Snow ball ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) ร่วมกับเทคนิคแบบเครือข่าย (Network Sampling) โดยจ าแนกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ดังนี้ 

• กลุ่มบุคลากรของสภากาชาดไทยที่เก่ียวข้อง  
• กลุ่มครอบครัวและเครือญาติของ “ลาร่า คาซาลอตติ (Lara Casalotti)” 
• กลุ่มอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(3) การเก็บข้อมูลและเครื่องมือ 
การเก็บข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมจากเอกสาร (Document Research) โดยท าการเก็บข้อมูลจาก

เอกสารต่างๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ และข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการรณรงค์บริจาคสเต็มเซลล์ของ
สภากาชาดไทย จากกรณีแคมเปญ “Match4Lara” ผ่านสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน 

ร่วมกับการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
และใช้แนวค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) โดยมีการก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีความยืดหยุ่น ซึ่งอาจ
ได้รับค าตอบ ที่เกิดเป็นประเด็นใหม่ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ที่ลุ่มลึกและครอบคลุม
มากขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีการทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น (Validity & Reliability) 
โดยใช้วิธีการ Within Group โดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ค้นคว้าจากเอกสาร และข้อมูลทีได้รับจาก
กลุ่มตัวอย่าง ว่ามีความเหมือนกันมากน้อยแค่ไหน โดยการสังเกตการณ์ (Observation) จากวัจน- 
ภาษา (Verbal) และ อวัจนภาษา (Non-verbal) จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น รวมถึงการใช้ 
กระบวนการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ศึกษาได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบแหล่งเวลา สถานที่ หรือ แหล่งบุคคล เป็นต้น 
(5) การวิเคราะห์ข้อมูล  

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษา กระบวนการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์บริจาค 
สเต็มเซลล์ของสภากาชาดไทย โดยจะน าเสนอข้อมูลรูปแบบของการวิเคราะห์พรรณนา (Descriptive 
Analysis) รวมถึงการใช้แนวคิดและทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น จะน าเสนอในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น เพ่ือให้เห็นภาพรวมในบทบาทของ
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สภากาชาดไทย ในการประสานความร่วมมือกับภาคีพันธมิตร ในกรณีแคมเปญ “Match4Lara” ซึ่ง
น าเสนอและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 

ผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษา พบว่า เมื่อพิจารณาการด าเนินงานในการจัดหาและการใช้สเต็มเซลล์ของ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือ
แก่ลาร่า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) อย่างน้อย 2 ประการ คือ (1) เป็นหนึ่งช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญกับการเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ทั้งการ
สื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารผ่านสื่อหลัก และการสื่อสารผ่านสื่อที่ผลิตเอง และ (2) 
การประสานความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช่วยเหลือและหา 
สเต็มเซลล์ที่สามารถเข้ากันได้ให้กับลาร่า 

 

 
แผนภาพ แสดงขั้นตอนการจัดหาและการใช้สเต็มเซลล์ 

ที่มา: ประมวลจากการศึกษา 
 
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือของสภากาชาดไทย

กับครอบครัวและเครือญาติของลาร่าก็เป็นที่น่าสนใจว่า  
 (1) การขอความช่วยเหลือ/ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตฯ ของครอบครัวและ

ญาติลาร่าถือเป็นความพยายามในการสร้างพันธมิตรในการสื่อสารรณรงค์เพ่ือให้สามารถไปถึง
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างและเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช่วยเหลือและหาสเต็มเซลล์ที่สามารถเข้ากันได้
ให้กับลาร่า ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ของ Rogers และ 
Storey (1987) เนื่องจากศูนย์บริการโลหิตฯ เป็นหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่ดูแลเรื่องสเต็ม-
เซลล์ในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและก่อตั้งมาเป็นเวลานาน รวมถึงยังมี
เครือข่ายในการประสานความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ในกรณีนี้การขอความ
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ช่วยเหลือ/ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตฯ จึงช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้และเข้าเป็นแนวร่วมได้มากข้ึน รวมถึงยังเพ่ิมความน่าเชื่อถืออีกด้วย  

(2) เมื่อพิจารณาแคมเปญ “Match4Lara” ที่เริ่มต้นขึ้น โดยมีถูกเผยแพร่ครั้งแรก ผ่านวิดีโอ
คลิป “ค ำร้องขอจำกครอบครัวเพื่อช่วยลำร่ำ” ในเว็บไซต์ “Match4Lara.com” และการแชร์ลง
ในสื่อออนไลน์อย่าง Facebook: Match4Lara รวมทั้งสร้าง Hashtag #Match4Lara บนทวิต
เตอร์ โดยมีคนในครอบครัว และเพ่ือนๆ ช่วยกันแชร์และรีทวิตเพ่ือช่วยสื่อสารและกระจายเรื่องราว
ออกไปให้มากที่สุดนั้น ลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ John Cass ที่ศึกษาเรื่อง 
“The American Red Cross Embraces Social Media and Improves Its Image with Key 
Audiences” ที่เริ่มสร้างกระแสออนไลน์แคมเปญ ด้วยการเขียนเรื่องราวของตัวเองลงบนโลกโซเชียล
และกลายเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาสนใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers และ Storey (1987) เกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้างแคมเปญ 
และเกิดผลต่อสังคมหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการสะท้อนให้เห็นถึง บุคคลที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากผลของการรณรงค์นั้นๆ อาจเป็นได้ทั้งคนส่งสาร หรือคนรับสาร หรือทั้งผู้ส่งและผู้รับ
สาร ซึ่งในกรณีลาร่านั้น เนื่องจากเธอเป็นผู้ป่วย ที่โดยปกติทั่วไปควรจะนอนรอความช่วยเหลือจาก
องค์กร แต่กลับกลายเป็นเธอเองนั้นลุกขึ้นมาเป็นผู้ส่งสารและสร้างแคมเปญ โดยมีเธอและครอบครัว
เป็นผู้ส่งสาร ส่วนองค์กรกลายเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือให้เธอเท่านั้น ความเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม เนื่องจากลาร่าและครอบครัวเป็นนักรณรงค์ด้วยตัวเอง โดยมีการรวบรวม
ข้อมูล (Get Information) การระดมสมองและตั้งเป้าหมาย (Brainstorm & Set Objectives) การ
ก าหนด Theme และ Key Message การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) การกระจายความร่วมมือ
ของสภากาชาดไทย (Partnership) ผลลัพธ์ (Outcomes) และการบรรลุผล (Achievement) ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler และ Lee (2016)  

กล่าวโดยสรุป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถือเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
เป็นกลไกให้ความช่วยเหลือแก่ลาร่า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) ทั้งในการเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือกับภาคีพันธมิตรในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
การขอความช่วยเหลือ/ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตฯ ของครอบครัวและญาติลาร่าก็ถือ
เป็นความพยายามในการสร้างพันธมิตรในการสื่อสารรณรงค์เพ่ือให้สามารถไปถึงกลุ่มเป้าหมายในวง
กว้างและเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช่วยเหลือและหาสเต็มเซลล์ที่สามารถเข้ากันได้ให้กับลาร่ามากขึ้น   
อีกทั้งนอกจากการขอความช่วยเหลือ/ประสานความร่วมมือแล้ว ลาร่าและครอบครัวยังมีการ
ด าเนินการในฐานะนักรณรงค์ด้วยตัวเองอีกด้วย 
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ส าหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า 
1. จากการศึกษาหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารรณรงค์ ควรพึงบริหารสื่อใหม่ให้เข้ากับ

สื่อหลัก หรือสื่อท่ีตนเองมีอยู่ได้อย่างไร เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
2. ผู้ป่วยโรคโลหิตหรือบุคคลในครอบครัว เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้ึน ต้องมีสติ มีก าลังใจ และต้อง

มองโลกในแง่บวก และการที่ผู้ป่วยและครอบครัวลุกขึ้นมา เสียงของคนเหล่านี้จะดังกว่าการที่รอ
ความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล เพียงแต่ผู้ป่วยและโรงพยาบาล ยังคงต้องมีการประสานความร่วมมือ
กัน ที่จะท าให้ความหวังของผู้ป่วย และครอบครัวมีอยู่ เพ่ือเจอแมตซ์ท่ีเข้ากัน   

3. จากกรณีของลาร่า คาซาลอตติ (Lara Casalotti) เป็นกรณีที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า มีการ
จัดการได้แค่เรื่องนี้ เท่านั้น แต่หลักการวางโครงสร้าง การวางบทบาท จังหวะในการส่งสาร 
(Message) ยังสามารถเป็นบทเรียนให้กับวงการวิชาการได้ต่อไปในอนาคต 

4. ในอนาคตควรมีการประเมินถึงผลระยะยาว (Long term effect) ที่เกิดของกรณีนี้ 
หลังจากนี้ต่อไป กรณีศึกษานี้ได้ช่วยเพ่ิมความรู้ (Educate) คนในสังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด และ
จะมีมาตราการอย่างไรต่อไปในอนาคต 
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