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การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 
 

  

1 หัวขอตอไปนี้เปนคําแนะนาํที่ประมวลจาก John Hopkins Center for Communication, READY Network   
  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป� องกันและแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม1 

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครฐั สือ่มวลชน และองคก์รทอ้งถิน่ทีม่กีารดาํเนินงานเกีย่วขอ้งกบั

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การตีตราทางสังคมคืออะไร  

ในบรบิททางสาธารณสขุ การตตีราทางสงัคม (social stigma) หมายถงึการเชื่อมโยง

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลกบัลกัษณะบางอย่างทีม่ร่ีวมกนัหรอืเป็นโรคบางชนิดที่

เป็นเหมอืนกนั  ในแง่การระบาดของโรค คาํน้ีอาจหมายถงึการปฏบิตัต่ิอกลุ่มบุคคลดว้ยการ

เรยีกชื่อแบบดแูคลน การเหมารวม การเลอืกปฏบิตั ิการปฏบิตัแิยกจากคนอื่น และ/หรอืการ

สญูเสยีสถานะบางอย่างเน่ืองจากความเชื่อมโยงกบัโรคชนิดหน่ึงทีเ่กดิขึน้จากการรบัรู ้ 

การปฏบิตัดิงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อผูป่้วย ผูด้แูลคนป่วย ครอบครวั เพื่อนฝงู และชมุชน  คนที่

ไม่เป็นโรคแต่มลีกัษณะอื่นทีเ่หมอืนกบัคนกลุ่มน้ีอาจพลอยไดร้บัความทุกขร์อ้นใจจากการตตีรา

ทางสงัคมดว้ยการระบาดในปัจจบุนัของ COVID-19 เร่งเรา้ใหเ้กดิการตตีราทางสงัคมและ

พฤตกิรรมเลอืกปฏบิตัทิีม่ผีลต่อชนบางเชือ้ชาตแิละทุกคนทีส่งัคมเขา้ใจว่าสมัผสักบัเชือ้ไวรสั 

ทําไม COVID-19 ก่อให้เกิดการตีตราทางสังคมมากมาย  

ระดบัการตตีราทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 สมัพนัธก์บัปัจจยัหลกั 3 ประการ 1) COVID-19 เป็นโรคใหมแ่ละมี

หลายอย่างทีเ่รายงัไม่รูเ้กีย่วกบัโรคน้ี 2) เรามกักลวัสิง่ทีไ่ม่รู ้และ 3) การแสดงความรูส้กึกลวั “คนอื่น” ทาํไดง้่าย  

เป็นทีเ่ขา้ใจไดว้่ามคีวามสบัสน ความวติกกงัวล และความหวาดกลวัเกดิขึน้ในสงัคม  ปัจจยัเหล่าน้ีแพร่ความคดิแบบ

เหมารวมทีอ่นัตรายเพิม่ขึน้ดว้ย  
 ผลกระทบคืออะไร 

การตตีราทางสงัคมทาํลายความสมคัรสมานในสงัคมและทาํใหเ้กดิการแยกตวัทางสงัคมของกลุ่มคน ซึง่อาจเป็นปัจจยั

สง่เสรมิใหเ้กดิสถานการณ์ทีเ่อือ้อาํนวยการแพร่ระบาดของไวรสัมากขึน้ ไม่ใช่น้อยลง  ผลทีต่ามมาคอืปัญหาสขุภาพที่

รุนแรงขึน้และการควบคุมการระบาดทีย่ากลาํบากขึน้  
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การตตีราทางสงัคม 

• อาจทาํใหป้ระชาชนปกปิดอาการเจบ็ป่วยเพื่อหลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตั ิ

• อาจขดัขวางไม่ใหป้ระชาชนเขา้รบัการรกัษาทนัท ี

• อาจทาํใหป้ระชาชนหมดกาํลงัใจทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อสขุภาพทีด่ ี

วิธีแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม 

ผลการวจิยับง่ชีอ้ย่างชดัเจนว่าการตตีราทางสงัคมและความกลวัโรคตดิต่อเป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัและควบคมุโรค  

มาตรการทีม่ปีระสทิธผิลประกอบดว้ยการสรา้งความเชื่อมัน่ในการบรกิารสขุภาพและคาํแนะนําเกีย่วกบัสขุภาพทีเ่ชื่อถอืได ้

การแสดงความเหน็อกเหน็ใจผูไ้ดร้บัผลกระทบ การเขา้ใจโรค และการดาํเนินมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลและปฏบิตัไิดจ้รงิ 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถชว่ยดแูลตนเองและคนใกลช้ดิใหป้ลอดภยั  

วธิกีารสือ่สารเกีย่วกบั COVID-19 มคีวามสาํคญัมากในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมเพื่อชว่ยต่อสูก้บั

โรคและหลกีเลีย่งการทาํใหค้วามหวาดกลวัและการตตีราทางสงัคมแพร่กระจายมากขึน้  เราจาํเป็นตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่อือ้ต่อการพดูถงึโรคและผลกระทบรวมทัง้การแกปั้ญหาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และมปีระสทิธผิล 

ต่อไปน้ีเป็นคาํแนะนําการแกปั้ญหาการตตีราทางสงัคมและหลกีเลีย่งการทาํใหปั้ญหาพอกพนู 

1. การใชค้าํพดูนัน้สาํคญั: สิง่ทีค่วรทาํ/ ไม่ควรทาํเวลาพดูถงึโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ทุกคนมบีทบาทสาํคญั: ความคดิง่าย ๆ ทีช่่วยขจดัการตตีราทางสงัคม  

3. คาํแนะนําและขอ้ความทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 

การใช�คําพูดนั �นสําคัญ 

เวลาพดูถงึโรคไวรสัโคโรน่า คาํบางคาํ (ผูป่้วยสงสยั, แยกกกั เป็นตน้) และภาษาทีใ่ชอ้าจกลายเป็นความหมายไม่ดใีนสงัคม

และสรา้งทศันคตแิบบเหมารวม  คาํเหล่าน้ีอาจทาํใหค้วามคดิแบบเหมารวมหรอืการคดิไปเองในแง่ลบคงอยูต่ลอดไป ตอก

ยํ้าความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัปัจจยัอีน่ทีไ่ม่มอียูจ่รงิ สรา้งความหวาดกลวัในวงกวา้ง หรอืทาํใหส้งัคมไรค้วามรูส้กึเหน็อก

เหน็ใจผูต้ดิเชือ้ 

สภาพเช่นน้ีจะบบีคัน้ใหป้ระชาชนหลกีเลีย่งการคดักรอง การตรวจ และการกกัตวั  เราแนะนําใหใ้ชภ้าษาทีค่าํนึงถงึความ

เป็นมนุษย ์(people-first language) ซึง่ใหค้วามเคารพและไม่จาํกดัสทิธคินในทุกช่องทางการสือ่สารรวมทัง้สือ่ต่าง ๆ  คาํที่

ใชใ้นสือ่ต่าง ๆ สาํคญัอย่างยิง่ เพราะคาํเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อภาษาทีนิ่ยมใชแ้ละการสือ่สารเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19)  การรายงานขอ้มลูแงล่บอาจมอีทิธพิลต่อความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบัและการปฏบิตัต่ิอบคุคลตอ้งสงสยัตดิ

เชือ้โคโรน่าพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ผูป่้วย ครอบครวัของผูป่้วย และชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ  

มตีวัอย่างมากมายเกีย่วกบัการใชภ้าษาทีไ่มแ่บ่งแยกและการใชศ้พัทส์าํนวนทีล่ดการตตีราทางสงัคมทีจ่ะช่วยควบคุมการ

ระบาดในวงกวา้งและการระบาดทัว่โลกของเอชไอว ีวณัโรค และไขห้วดัใหญ่ชนิด H1N1 2 

 

2 แนวทางปฏิบัติการใชศัพทสํานวนของ UNAIDS: เปล่ียนจากคําวา “เหยื่อโรคเอดส” (AIDS victim) เปน “ผูติดเชื้อเอชไอวี” (people living with 

HIV) เปล่ียนจากคําวา “การตอสูกบัโรคเอดส” (fight against AIDS) เปน “การปองกันและควบคุมโรคเอดส” (response to AIDS) 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_en_1.pdf
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ส่ิงที่ควรทํา/ ไมค่วรทํา 
ตอไปน้ีเปนสิ่งท่ี ควรทํา/ไมค่วรทํา บางสวนเวลาพูดถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – พูดช่ือสถานท่ีหรือเช้ือชาติประกอบกับช่ือโรค โรคน้ืไมใช “ไวรัสอูฮั่น” “ไวรสัจีน” หรือ“ไวรสั

เอเชีย” ช่ือทางการของโรคผานการพิจารณาคัดเลือกอยางรอบคอบเพ่ือหลีกเลี่ยงการตตีราทางสังคม – “co” ยอมา

จาก Corona “vi” ยอมาจาก virus “d” หมายถึง disease และเหตุท่ีเรียกวา 19 เพราะโรคน้ือุบัตข้ึินในป 2019  

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวา “ผูติดเช้ือ COVID-19” “คนท่ีไดรับการรักษา COVID-19” “คนท่ีทุเลาจาก COVID-19” หรือ 

“ผูเสียชีวิตจากการติดเช้ือ COVID-19” 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – เรยีกผูต้ดิเชือ้ว่า “ผูป่้วย COVID-19” หรอื “เหยื่อ COVID-19” 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวา “คนท่ีอาจติดเช้ือ COVID-19” หรือ “คนท่ีสันนิษฐานวาติดเช้ือ COVID-19” 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – ใชค้าํวา่ “ผูต้อ้งสงสยัตดิเชือ้ COVID-19” หรอื “ผูป่้วยตอ้งสงสยั” 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวาคนท่ี “ไดรับเช้ือ” หรือ “ติดเช้ือ” COVID-19 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – ไม่ใชค้าํว่าคนที ่“แพร่เชือ้ COVID-19” “ทาํใหค้นอื่นตดิเชือ้” หรอื “แพร่เชือ้ไวรสั” 

เน่ืองจากถอ้ยคาํดงักล่าวสือ่เป็นนยัถงึการแพร่เชือ้โดยตัง้ใจและเป็นการกล่าวโทษ 

การใชศ้พัทส์าํนวนทีบ่ง่ชีถ้งึการกระทาํความผดิหรอืการไม่เหน็อกเหน็ใจสรา้งความรูส้กึว่าผูต้ดิเชือ้กระทาํ

ความผดิหรอืมคีวามเป็นมนุษยน้์อยกว่าคนอื่น เร่งเรา้การตตีราทางสงัคม ทาํใหส้งัคมไรค้วามเหน็อกเหน็ใจซึง่

กนัและกนั และอาจทาํใหผู้ต้ดิเชือ้ลงัเลทีจ่ะเขา้ไปรกัษาหรอืรบัการคดักรอง การตรวจ หรอืการกกัตวั 

ส่ิงที่ควรทํา – ควรพูดถึงความเสี่ยงจาก COVID-19 อยางถูกตองตามขอมูลทางวิทยาศาสตรและคําแนะนําการดูแลสุขภาพ

ลาสดุท่ีประกาศอยางเปนทางการ 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – กระจายขา่วลอืทีไ่ม่ไดร้บัการยนืยนัหรอืผลติซํ้าเน้ือหาดงักล่าว และหลกีเลีย่งการใชภ้าษา

เกนิความจรงิทีต่ัง้ใจจะสรา้งความหวาดกลวั เช่น “โรคตดิเชือ้รา้ยแรงทีค่ร่าชวีติคนจาํนวนมาก” “หายนะของ

โลก” ฯลฯ 

ส่ิงที่ควรทํา – พูดในแงดีเก่ียวกับประสิทธิผลของมาตรการปองกันและรักษาโรคและเนนพูดถึงเรือ่งน้ี  สําหรับคนสวนใหญ 

โรคน้ีเปนโรคท่ีประชาชนเอาชนะได  มีข้ันตอนงาย ๆ ท่ีเราทุกคนสามารถทําไดเพ่ือดูแลตนเอง คนใกลชิด และผูเสี่ยงตดิเช้ือ

มากท่ีสุดใหปลอดภยั 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – เน้นพดูถงึหรอืหมกมุ่นอยู่กบัเรือ่งไม่ด ีๆ หรอืถอ้ยคาํทีส่รา้งความหวาดกลวั  เรา

จาํเป็นตอ้งจบัมอืกนัทาํงานเพื่อช่วยดแูลใหก้ลุ่มเสีย่งทีส่ดุปลอดภยั 

ส่ิงที่ควรทํา – เนนพูดถึงประสิทธิผลของมาตรการเชิงปองกันท่ีปองกันการติดเช้ือติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  รวมท้ังการคัด

กรองแตเน่ิน ๆ การตรวจ และการรักษา 
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ทุกคนมีบทบาทสําคัญ 

รฐับาล ประชาชน สือ่มวลชน ผูม้อีทิธพิลทางความคดิ และชมุชนมบีทบาทสาํคญัในการป้องกนัและหยุดการตตีราคนทีม่า

จากประเทศจนีและทวปีเอเชยี  ทุกคนตอ้งใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนสือ่สารขอ้ความทางสือ่โซเชยีลหรอืช่องทางการ

สือ่สารอื่น โดยแสดงพฤตกิรรมสนบัสนุนการจดัการแกปั้ญหาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งและคาํแนะนําเกีย่วกบัการกระทาํทีช่่วยลดทศันคตแิบบเหมารวม 

• เผยแพร่ข้อเท็จริง: การตตีราทางสงัคมอาจเพิม่มากขึน้เน่ืองจากขาดความรูค้วามเขา้ใจทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัการ

แพร่ระบาดและการรกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) และการป้องกนัการตดิเชือ้  มาตรการ

ป้องกนัและควบคุมโรคประกอบดว้ยการจดัลาํดบัความสาํคญัของการเกบ็รวบรวม การจาํแนก และการเผยแพร่

ขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัพืน้ทีแ่พร่ระบาดในประเทศและชมุชนรวมทัง้บคุคลและกลุ่มบุคคลทีเ่สีย่งตดิเชือ้ COVID-

19 ทางเลอืกในการรกัษา และชอ่งทางการเขา้ถงึการรกัษาและขอ้มลูการดแูลสขุภาพ  ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย

และหลกีเลีย่งศพัทแ์พทย ์ สื่อโซเชียลมปีระโยชน์ในแง่การสือ่สารขอ้มลูการดแูลสขุภาพไปถงึคนจาํนวนมากแต่

เสยีค่าใชจ้่ายน้อย3 

 

• เชิญชวนให้ผู้มอิีทธิพลทางความคิดในสังคมมีส่วนร่วม4 เช่น ผูนํ้าทางศาสนา เพื่อแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัคนทีถู่กสงัคมตราหน้าและการสนบัสนุนคนเหล่าน้ี หรอืเชญิชวนผูม้ชีื่อเสยีงทีส่งัคมเคารพ เพื่อใหม้คีนฟัง

ขอ้มลูขา่วสารเพิม่ขึน้และลดการตตีราทางสงัคม  ขอ้มลูดงักล่าวควรมกีลุ่มเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน และ

ผูม้ชีื่อเสยีงทีถู่กขอรอ้งใหส้ือ่สารขอ้มลูน้ีตอ้งกล่าวถอ้ยคาํดว้ยตวัเองและเป็นบุคคลทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

ทัง้ในเชงิภมูศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  ตวัอย่างเช่น นายกเทศมนตร ี(หรอืบุคคลอื่นทีม่อีทิธพิลทางความคดิ) ที่

ออกไปพดูทางสือ่โซเชยีลทีถ่่ายทอดสดการจบัมอืกบัผูนํ้าชมุชนชาวจนี 

 

• แพร่ภาพกระจายเสยีงและเร่ืองราวในวงกว้างเกีย่วกบัคนทอ้งถิน่ทีต่ดิเชือ้ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และ

หายแลว้หรอืคนทีด่แูลคนใกลช้ดิระหว่างการพกัฟ้ืนจากอาการป่วย เพื่อเน้นว่าคนสว่นใหญ่หายจาก COVID-19 

ได ้ นอกจากน้ี จดัทาํกจิกรรมรณรงคเ์ชดิช ู“ฮโีร่” เพื่อยกย่องผูด้แูลผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทยท์ีอ่าจถูก

สงัคมตตีรา  อาสาสมคัรชมุชนมบีทบาทสาํคญัในการลดการตตีราทางสงัคมในชมุชนดว้ย  
 

 

3 ไนจเีรยีประสบความสาํเรจ็ในการควบคุมการระบาดของอโีบล่าเมือ่ปี 2547 ทีม่ผีลกระทบต่อประเทศอื่นอกี 3 ประเทศแถบแอฟรกิาตะวนัตก  

ปัจจยัความสาํเรจ็ส่วนหนึ่งเป็นกจิกรรมรณรงคท์างสือ่โซเชยีลทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและแกข้า่วลวงทีเ่ผยแพรใ่นทวติเตอรแ์ละเฟซบุ๊ก  

มาตการนี้มปีระสทิธผิลมากเพราะองคก์รพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ (เอน็จโีอ) ผูม้อีทิธพิลทางความคดิในสือ่โซเชยีล บุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง และ

บลอ็กเกอรใ์ชแ้พลตฟอรม์ส่วนตวัเพือ่ส่งต่อหรอืใหข้อ้มลูและความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งสขุภาพ (Fayoyin A., 2016. Engaging 

social media for health communication in Africa: Approaches, results and lessons. Journal of Mass Communication and Journalism, 

6(315)) 
4สาํนวน “Angelina Jolie effect” เป็นถอ้ยคาํทีน่กัวจิยัการสือ่สารดา้นสาธารณสุขตัง้ขึน้เพือ่ใชอ้ธบิายการคน้หาขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตเกีย่วกบั

พนัธุกรรมของมะเรง็เตา้นมและการตรวจทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงเวลาหลายปีตัง้แต่ปี 2556 เมือ่ดาราดงัแอนเจลนีา โจลเีขา้รบัการผ่าตดัเตา้นมทัง้สอง

ขา้งออกทัง้หมด  คาํว่า “effect” บ่งชีว้่าการรณรงคโ์ดยบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงทีม่าจากแหล่งขา่วทีไ่วใ้จไดม้ปีระสทิธผิลในการชกัจงูใหป้ระชาชน

แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพและมอีทิธพิลต่อทศันคตแิละความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรกิารสุขภาพสาํหรบั COVID-19 
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• แสดงภาพกลุ่มคนหลากหลายเชื� อชาติ ทุกสือ่ควรแสดงภาพใหเ้หน็ว่าชุมชนทีม่คีวามหลากหลายไดร้บั

ผลกระทบและร่วมมอืกนัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรเลอืกใชแ้บบตวัหนงัสอื สญัลกัษณ์ และ

รปูแบบการนําเสนอ โดยไมม่อีคตแิละไม่สือ่ถงึกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านัน้  

 

• จริยธรรมในการรายงานข่าว: การรายงานขา่วทีต่อกยํ้าพฤตกิรรมของบุคคลและความรบัผดิชอบของผูป่้วย

ทีม่อีาการป่วยและแพร่เชือ้ COVID-19 มากเกนิไปอาจเพิม่พนูการตตีราทางสงัคมต่อบุคคลทีอ่าจตดิเชือ้  

ตวัอย่างเช่น สือ่มวลชนบางรายมุ่งเน้นรายงานขา่วทีม่กีารคาดเดาแหล่งแพร่เชือ้ COVID-19 พยายามชีต้วัผูป่้วย

คนแรกทีแ่พร่เชือ้ในแต่ละประเทศ  การเน้นรายงานขา่วความพยายามคดิคน้วคัซนีและวธิกีารรกัษาอาจทาํให้

ความหวาดกลวัเพิม่ขึน้และทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่าขณะน้ีเราไมม่หีนทางทีจ่ะยบัยัง้การตดิเชือ้  ในทางกลบักนั 

สง่เสรมิการรายงานขา่วเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ อาการของ COVID-19 และจงัหวะเวลาทีค่วรเขา้

รบัการรกัษา 

 

• การเช่ือมโยงกิจกรรม: มกีจิกรรมรเิริม่มากมายทีมุ่ง่แกปั้ญหาการตตีราทางสงัคมและการเหมารวม  การ

เชื่อมโยงกจิกรรมเหล่าน้ีมคีวามสาํคญัมากในการสรา้งกระแสสงัคมและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อาํนวย ซึง่แสดงให้

เหน็ว่าทุกคนดแูลเอาใจใสแ่ละเหน็ใจซึง่กนัและกนั 

 

คําแนะนําการสื่อสารและสิ่งที่ควรทํา 

การกระจายขา่วลวงและขา่วลอื (infodemic) ทีส่รา้งความเขา้ใจผดิแพร่เรว็กว่าการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019(COVID-19)  ปรากฏการณ์น้ีก่อใหเ้กดิผลเสยีหลายประการ รวมทัง้การตตีราทางสงัคมและการเลอืกปฏบิตัคินทีม่า

จากพืน้ทีร่ะบาด  เราจาํเป็นตอ้งสมคัรสมานกนัและชว่ยสือ่สารขอ้มลูทีเ่ขา้ใจง่ายและปฏบิตัไิดจ้รงิ เพื่อสนบัสนุนชุมชนและผู้

ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดครัง้ใหม่น้ี 

ความเข้าใจผิด ข่าวลอื และข่าวลวงส่งเสริมการตีตราทางสังคมและการเลือกปฏบิัติที่เป�นอุปสรรคต่อ
การป� องกันและควบคมุโรค 

- แก้ความเข้าใจผิดเป็นการรบัรูค้วามรูส้กึและพฤตกิรรมจรงิของประชาชน แมว้่าความคดิพืน้ฐานไม่ถูกตอ้ง  

- ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถงึความสาํคญัของการป� องกัน การช่วยชวีติ การตรวจคดักรองและการรกัษา

แต่เน่ิน ๆ  

ความสมัครสมานในสงัคมและความร่วมมือกนัทัว่โลกเป�นปัจจัยที่จําเป�นในการป� องกันไม่ให้การแพร่
ระบาดรุนแรงขึ�นและการบรรเทาความหวาดวิตกของชุมชน 

- บอกเลา่หรือการเผยแพร่เร่ืองราวประสบการณ์ที่นา่เห็นใจของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลทีป่ระสบความทุกข์

ยากเน่ืองจากผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) 

- แสดงความรู้สกึเห็นใจและส่งกําลังใจไปใหผู้ป้ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีม่หีน้าทีป้่องกนัและควบคุมการระบาด 

(เจา้หน้าทีบ่รกิารสขุภาพ อาสาสมคัร ผูนํ้าชมุชน เป็นตน้)  
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ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความกลัว เป�นปัจจยัที่จะหยุดการระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- บอกเล่าขอ้เทจ็รงิและขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัโรค 

- ตัง้คาํถามเกีย่วกบัความเชื่อผดิ ๆ ในสงัคม (myth) และทศันคตแิบบเหมารวม 

- เลอืกคาํทีใ่ชอ้ย่างระมดัระวงั วธิกีารสือ่สารมผีลต่อทศันคตขิองผูอ้ื่น (อ่าน “สิง่ทีค่วรทาํ/ ไม่ควรทาํ” ขา้งตน้)  

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

