การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
แนวทางปฏิบัติเพื่อป�องกันและแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม1
กลุ่มเป้ าหมาย: หน่วยงานภาครัฐ สือ่ มวลชน และองค์กรท้องถิน่ ทีม่ กี ารดําเนินงานเกีย่ วข้องกับ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การตีตราทางสังคมคืออะไร
ในบริบททางสาธารณสุข การตีตราทางสังคม (social stigma) หมายถึงการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับลักษณะบางอย่างทีม่ รี ่วมกันหรือเป็ นโรคบางชนิดที่
เป็ นเหมือนกัน ในแง่การระบาดของโรค คํานี้อาจหมายถึงการปฏิบตั ติ ่อกลุ่มบุคคลด้วยการ
เรียกชื่อแบบดูแคลน การเหมารวม การเลือกปฏิบตั ิ การปฏิบตั แิ ยกจากคนอื่น และ/หรือการ
สูญเสียสถานะบางอย่างเนื่องจากความเชื่อมโยงกับโรคชนิดหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ จากการรับรู้
การปฏิบตั ดิ งั กล่าวอาจมีผลกระทบต่อผูป้ ่ วย ผูด้ แู ลคนป่ วย ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชน คนที่
ไม่เป็ นโรคแต่มลี กั ษณะอื่นทีเ่ หมือนกับคนกลุ่มนี้อาจพลอยได้รบั ความทุกข์รอ้ นใจจากการตีตรา
ทางสังคมด้วยการระบาดในปั จจุบนั ของ COVID-19 เร่งเร้าให้เกิดการตีตราทางสังคมและ
พฤติกรรมเลือกปฏิบตั ทิ ม่ี ผี ลต่อชนบางเชือ้ ชาติและทุกคนทีส่ งั คมเข้าใจว่าสัมผัสกับเชือ้ ไวรัส

ทําไม COVID-19 ก่อให้เกิดการตีตราทางสังคมมากมาย
ระดับการตีตราทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ COVID-19 สัมพันธ์กบั ปั จจัยหลัก 3 ประการ 1) COVID-19 เป็ นโรคใหม่และมี
หลายอย่างทีเ่ รายังไม่รเู้ กีย่ วกับโรคนี้ 2) เรามักกลัวสิง่ ทีไ่ ม่รู้ และ 3) การแสดงความรูส้ กึ กลัว “คนอื่น” ทําได้ง่าย
เป็ นทีเ่ ข้าใจได้ว่ามีความสับสน ความวิตกกังวล และความหวาดกลัวเกิดขึน้ ในสังคม ปั จจัยเหล่านี้แพร่ความคิดแบบ
เหมารวมทีอ่ นั ตรายเพิม่ ขึน้ ด้วย

ผลกระทบคืออะไร
การตีตราทางสังคมทําลายความสมัครสมานในสังคมและทําให้เกิดการแยกตัวทางสังคมของกลุ่มคน ซึง่ อาจเป็ นปั จจัย
ส่งเสริมให้เกิดสถานการณ์ทเ่ี อือ้ อํานวยการแพร่ระบาดของไวรัสมากขึน้ ไม่ใช่น้อยลง ผลทีต่ ามมาคือปั ญหาสุขภาพที่
รุนแรงขึน้ และการควบคุมการระบาดทีย่ ากลําบากขึน้
1 หัวขอตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ประมวลจาก
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การตีตราทางสังคม
• อาจทําให้ประชาชนปกปิ ดอาการเจ็บป่ วยเพื่อหลีกเลีย่ งการเลือกปฏิบตั ิ
• อาจขัดขวางไม่ให้ประชาชนเข้ารับการรักษาทันที
• อาจทําให้ประชาชนหมดกําลังใจทีจ่ ะเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อสุขภาพทีด่ ี

วิธีแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม
ผลการวิจยั บ่งชีอ้ ย่างชัดเจนว่าการตีตราทางสังคมและความกลัวโรคติดต่อเป็ นอุปสรรคต่อการป้ องกันและควบคุมโรค
มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลประกอบด้วยการสร้างความเชื่อมันในการบริ
่
การสุขภาพและคําแนะนําเกีย่ วกับสุขภาพทีเ่ ชื่อถือได้
การแสดงความเห็นอกเห็นใจผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ การเข้าใจโรค และการดําเนินมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิผลและปฏิบตั ไิ ด้จริง
เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยดูแลตนเองและคนใกล้ชดิ ให้ปลอดภัย
วิธกี ารสือ่ สารเกีย่ วกับ COVID-19 มีความสําคัญมากในการสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบตั ติ นอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยต่อสูก้ บั
โรคและหลีกเลีย่ งการทําให้ความหวาดกลัวและการตีตราทางสังคมแพร่กระจายมากขึน้ เราจําเป็ นต้องสร้างสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการพูดถึงโรคและผลกระทบรวมทัง้ การแก้ปัญหาอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิผล
ต่อไปนี้เป็ นคําแนะนําการแก้ปัญหาการตีตราทางสังคมและหลีกเลีย่ งการทําให้ปัญหาพอกพูน
1. การใช้คาํ พูดนัน้ สําคัญ: สิง่ ทีค่ วรทํา/ ไม่ควรทําเวลาพูดถึงโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ทุกคนมีบทบาทสําคัญ: ความคิดง่าย ๆ ทีช่ ่วยขจัดการตีตราทางสังคม
3. คําแนะนําและข้อความทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร

การใช�คําพู ดนัน� สําคัญ
เวลาพูดถึงโรคไวรัสโคโรน่า คําบางคํา (ผูป้ ่ วยสงสัย, แยกกัก เป็ นต้น) และภาษาทีใ่ ช้อาจกลายเป็ นความหมายไม่ดใี นสังคม
และสร้างทัศนคติแบบเหมารวม คําเหล่านี้อาจทําให้ความคิดแบบเหมารวมหรือการคิดไปเองในแง่ลบคงอยูต่ ลอดไป ตอก
ยํ้าความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับปั จจัยอีน่ ทีไ่ ม่มอี ยูจ่ ริง สร้างความหวาดกลัวในวงกว้าง หรือทําให้สงั คมไร้ความรูส้ กึ เห็นอก
เห็นใจผูต้ ดิ เชือ้
สภาพเช่นนี้จะบีบคัน้ ให้ประชาชนหลีกเลีย่ งการคัดกรอง การตรวจ และการกักตัว เราแนะนําให้ใช้ภาษาทีค่ าํ นึงถึงความ
เป็ นมนุษย์ (people-first language) ซึง่ ให้ความเคารพและไม่จาํ กัดสิทธิคนในทุกช่องทางการสือ่ สารรวมทัง้ สือ่ ต่าง ๆ คําที่
ใช้ในสือ่ ต่าง ๆ สําคัญอย่างยิง่ เพราะคําเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อภาษาทีน่ ิยมใช้และการสือ่ สารเกีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) การรายงานข้อมูลแง่ลบอาจมีอทิ ธิพลต่อความรูส้ กึ นึกคิดเกีย่ วกับและการปฏิบตั ติ ่อบุคคลต้องสงสัยติด
เชือ้ โคโรน่าพันธุใ์ หม่ (COVID-19) ผูป้ ่ วย ครอบครัวของผูป้ ่ วย และชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
มีตวั อย่างมากมายเกีย่ วกับการใช้ภาษาทีไ่ ม่แบ่งแยกและการใช้ศพั ท์สาํ นวนทีล่ ดการตีตราทางสังคมทีจ่ ะช่วยควบคุมการ
ระบาดในวงกว้างและการระบาดทัวโลกของเอชไอวี
่
วัณโรค และไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 2
2 แนวทางปฏิบัติการใชศัพทสํานวนของ

UNAIDS: เปลี่ยนจากคําวา “เหยื่อโรคเอดส” (AIDS victim) เปน “ผูติดเชื้อเอชไอวี” (people living with
HIV) เปลี่ยนจากคําวา “การตอสูกบั โรคเอดส” (fight against AIDS) เปน “การปองกันและควบคุมโรคเอดส” (response to AIDS)
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สิ่งที่ควรทํา/ ไม่ควรทํา
ตอไปนี้เปนสิ่งที่ ควรทํา/ไม่ควรทํา บางสวนเวลาพูดถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สิ่งที่ควรทํา – ใชคําวาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ไม่ควรทํา – พูดชื่อสถานที่หรือเชื้อชาติประกอบกับชื่อโรค โรคนื้ไมใช “ไวรัสอูฮ ั่น” “ไวรัสจีน” หรือ“ไวรัส
เอเชีย” ชือ่ ทางการของโรคผานการพิจารณาคัดเลือกอยางรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราทางสังคม – “co” ยอมา
จาก Corona “vi” ยอมาจาก virus “d” หมายถึง disease และเหตุที่เรียกวา 19 เพราะโรคนื้อุบัตขิ ึ้นในป 2019

สิ่งที่ควรทํา – ใชคําวา “ผูติดเชื้อ COVID-19” “คนที่ไดรับการรักษา COVID-19” “คนที่ทุเลาจาก COVID-19” หรือ
“ผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19”

สิ่งที่ไม่ควรทํา – เรียกผูต้ ดิ เชือ้ ว่า “ผูป้ ่ วย COVID-19” หรือ “เหยื่อ COVID-19”

สิ่งที่ควรทํา – ใชคําวา “คนที่อาจติดเชื้อ COVID-19” หรือ “คนที่สันนิษฐานวาติดเชื้อ COVID-19”
สิ่งที่ไม่ควรทํา – ใช้คาํ ว่า “ผูต้ อ้ งสงสัยติดเชือ้ COVID-19” หรือ “ผูป้ ่ วยต้องสงสัย”
สิ่งที่ควรทํา – ใชคําวาคนที่ “ไดรับเชื้อ” หรือ “ติดเชื้อ” COVID-19
สิ่งที่ไม่ควรทํา – ไม่ใช้คาํ ว่าคนที่ “แพร่เชือ้ COVID-19” “ทําให้คนอื่นติดเชือ้ ” หรือ “แพร่เชือ้ ไวรัส”
เนื่องจากถ้อยคําดังกล่าวสือ่ เป็ นนัยถึงการแพร่เชือ้ โดยตัง้ ใจและเป็ นการกล่าวโทษ
การใช้ศพั ท์สาํ นวนทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ การกระทําความผิดหรือการไม่เห็นอกเห็นใจสร้างความรูส้ กึ ว่าผูต้ ดิ เชือ้ กระทํา
ความผิดหรือมีความเป็ นมนุษย์น้อยกว่าคนอื่น เร่งเร้าการตีตราทางสังคม ทําให้สงั คมไร้ความเห็นอกเห็นใจซึง่
กันและกัน และอาจทําให้ผตู้ ดิ เชือ้ ลังเลทีจ่ ะเข้าไปรักษาหรือรับการคัดกรอง การตรวจ หรือการกักตัว

สิ่งที่ควรทํา – ควรพูดถึงความเสี่ยงจาก COVID-19 อยางถูกตองตามขอมูลทางวิทยาศาสตรและคําแนะนําการดูแลสุขภาพ
ลาสุดที่ประกาศอยางเปนทางการ

สิ่งที่ไม่ควรทํา – กระจายข่าวลือทีไ่ ม่ได้รบั การยืนยันหรือผลิตซํ้าเนื้อหาดังกล่าว และหลีกเลีย่ งการใช้ภาษา
เกินความจริงทีต่ งั ้ ใจจะสร้างความหวาดกลัว เช่น “โรคติดเชือ้ ร้ายแรงทีค่ ร่าชีวติ คนจํานวนมาก” “หายนะของ
โลก” ฯลฯ

สิ่งที่ควรทํา – พูดในแงดีเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการปองกันและรักษาโรคและเนนพูดถึงเรือ่ งนี้ สําหรับคนสวนใหญ
โรคนี้เปนโรคที่ประชาชนเอาชนะได มีขั้นตอนงาย ๆ ที่เราทุกคนสามารถทําไดเพื่อดูแลตนเอง คนใกลชิด และผูเ สี่ยงติดเชื้อ
มากที่สุดใหปลอดภัย

สิ่งที่ไม่ควรทํา – เน้นพูดถึงหรือหมกมุ่นอยู่กบั เรือ่ งไม่ดี ๆ หรือถ้อยคําทีส่ ร้างความหวาดกลัว เรา
จําเป็ นต้องจับมือกันทํางานเพื่อช่วยดูแลให้กลุ่มเสีย่ งทีส่ ดุ ปลอดภัย

สิ่งที่ควรทํา – เนนพูดถึงประสิทธิผลของมาตรการเชิงปองกันที่ปองกันการติดเชื้อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการคัด
กรองแตเนิ่น ๆ การตรวจ และการรักษา
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ทุกคนมีบทบาทสําคัญ
รัฐบาล ประชาชน สือ่ มวลชน ผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิด และชุมชนมีบทบาทสําคัญในการป้ องกันและหยุดการตีตราคนทีม่ า
จากประเทศจีนและทวีปเอเชีย ทุกคนต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนสือ่ สารข้อความทางสือ่ โซเชียลหรือช่องทางการ
สือ่ สารอื่น โดยแสดงพฤติกรรมสนับสนุนการจัดการแก้ปัญหาโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างและคําแนะนําเกีย่ วกับการกระทําทีช่ ่วยลดทัศนคติแบบเหมารวม
• เผยแพร่ข้อเท็จริง: การตีตราทางสังคมอาจเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากขาดความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับการ
แพร่ระบาดและการรักษาโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้ องกันการติดเชือ้ มาตรการ
ป้ องกันและควบคุมโรคประกอบด้วยการจัดลําดับความสําคัญของการเก็บรวบรวม การจําแนก และการเผยแพร่
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับพืน้ ทีแ่ พร่ระบาดในประเทศและชุมชนรวมทัง้ บุคคลและกลุ่มบุคคลทีเ่ สีย่ งติดเชือ้ COVID19 ทางเลือกในการรักษา และช่องทางการเข้าถึงการรักษาและข้อมูลการดูแลสุขภาพ ควรใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
และหลีกเลีย่ งศัพท์แพทย์ สื่อโซเชี ยลมีประโยชน์ในแง่การสือ่ สารข้อมูลการดูแลสุขภาพไปถึงคนจํานวนมากแต่
เสียค่าใช้จ่ายน้อย3
• เชิ ญชวนให้ผู้มอี ิทธิพลทางความคิดในสังคมมีส่วนร่วม4 เช่น ผูน้ ําทางศาสนา เพื่อแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับคนทีถ่ ูกสังคมตราหน้าและการสนับสนุนคนเหล่านี้ หรือเชิญชวนผูม้ ชี ่อื เสียงทีส่ งั คมเคารพ เพื่อให้มคี นฟั ง
ข้อมูลข่าวสารเพิม่ ขึน้ และลดการตีตราทางสังคม ข้อมูลดังกล่าวควรมีกลุม่ เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้อย่างชัดเจน และ
ผูม้ ชี ่อื เสียงทีถ่ ูกขอร้องให้สอ่ื สารข้อมูลนี้ตอ้ งกล่าวถ้อยคําด้วยตัวเองและเป็ นบุคคลทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
ทัง้ ในเชิงภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น นายกเทศมนตรี (หรือบุคคลอื่นทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิด) ที่
ออกไปพูดทางสือ่ โซเชียลทีถ่ ่ายทอดสดการจับมือกับผูน้ ําชุมชนชาวจีน
• แพร่ภาพกระจายเสียงและเรื่องราวในวงกว้างเกีย่ วกับคนท้องถิน่ ทีต่ ดิ เชือ้ ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และ
หายแล้วหรือคนทีด่ แู ลคนใกล้ชดิ ระหว่างการพักฟื้ นจากอาการป่ วย เพื่อเน้นว่าคนส่วนใหญ่หายจาก COVID-19
ได้ นอกจากนี้ จัดทํากิจกรรมรณรงค์เชิดชู “ฮีโร่” เพื่อยกย่องผูด้ แู ลผูป้ ่ วยและบุคลากรทางการแพทย์ทอ่ี าจถูก
สังคมตีตรา อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทสําคัญในการลดการตีตราทางสังคมในชุมชนด้วย
3 ไนจีเรียประสบความสําเร็จในการควบคุมการระบาดของอีโบล่าเมือ
่ ปี

2547 ทีม่ ผี ลกระทบต่อประเทศอื่นอีก 3 ประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก
ปั จจัยความสําเร็จส่วนหนึ่งเป็ นกิจกรรมรณรงค์ทางสือ่ โซเชียลทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและแก้ขา่ วลวงทีเ่ ผยแพร่ในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก
มาตการนี้มปี ระสิทธิผลมากเพราะองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (เอ็นจีโอ) ผูม้ อี ทิ ธิพลทางความคิดในสือ่ โซเชียล บุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียง และ
บล็อกเกอร์ใช้แพลตฟอร์มส่วนตัวเพือ่ ส่งต่อหรือให้ขอ้ มูลและความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารเรือ่ งสุขภาพ (Fayoyin A., 2016. Engaging
social media for health communication in Africa: Approaches, results and lessons. Journal of Mass Communication and Journalism,
6(315))
4สํานวน “Angelina Jolie effect” เป็ นถ้อยคําทีน่ กั วิจยั การสือ่ สารด้านสาธารณสุขตัง้ ขึน้ เพือ่ ใช้อธิบายการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกีย่ วกับ

พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมและการตรวจทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงเวลาหลายปี ตงั ้ แต่ปี 2556 เมือ่ ดาราดังแอนเจลีนา โจลีเข้ารับการผ่าตัดเต้านมทัง้ สอง
ข้างออกทัง้ หมด คําว่า “effect” บ่งชีว้ ่าการรณรงค์โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงทีม่ าจากแหล่งข่าวทีไ่ ว้ใจได้มปี ระสิทธิผลในการชักจูงให้ประชาชน
แสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพและมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติและความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริการสุขภาพสําหรับ COVID-19
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• แสดงภาพกลุ่มคนหลากหลายเชื� อชาติ ทุกสือ่ ควรแสดงภาพให้เห็นว่าชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายได้รบั
ผลกระทบและร่วมมือกันเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรเลือกใช้แบบตัวหนังสือ สัญลักษณ์ และ
รูปแบบการนําเสนอ โดยไม่มอี คติและไม่สอ่ื ถึงกลุ่มใดกลุม่ หนึ่งเท่านัน้
• จริยธรรมในการรายงานข่าว: การรายงานข่าวทีต่ อกยํ้าพฤติกรรมของบุคคลและความรับผิดชอบของผูป้ ่ วย
ทีม่ อี าการป่ วยและแพร่เชือ้ COVID-19 มากเกินไปอาจเพิม่ พูนการตีตราทางสังคมต่อบุคคลทีอ่ าจติดเชือ้
ตัวอย่างเช่น สือ่ มวลชนบางรายมุ่งเน้นรายงานข่าวทีม่ กี ารคาดเดาแหล่งแพร่เชือ้ COVID-19 พยายามชีต้ วั ผูป้ ่ วย
คนแรกทีแ่ พร่เชือ้ ในแต่ละประเทศ การเน้นรายงานข่าวความพยายามคิดค้นวัคซีนและวิธกี ารรักษาอาจทําให้
ความหวาดกลัวเพิม่ ขึน้ และทําให้เกิดความรูส้ กึ ว่าขณะนี้เราไม่มหี นทางทีจ่ ะยับยัง้ การติดเชือ้ ในทางกลับกัน
ส่งเสริมการรายงานข่าวเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการติดเชือ้ อาการของ COVID-19 และจังหวะเวลาทีค่ วรเข้า
รับการรักษา
• การเชื่ อมโยงกิจกรรม: มีกจิ กรรมริเริม่ มากมายทีม่ งุ่ แก้ปัญหาการตีตราทางสังคมและการเหมารวม การ
เชื่อมโยงกิจกรรมเหล่านี้มคี วามสําคัญมากในการสร้างกระแสสังคมและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อํานวย ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าทุกคนดูแลเอาใจใส่และเห็นใจซึง่ กันและกัน

คําแนะนําการสื่อสารและสิ่งที่ควรทํา
การกระจายข่าวลวงและข่าวลือ (infodemic) ทีส่ ร้างความเข้าใจผิดแพร่เร็วกว่าการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19) ปรากฏการณ์น้กี ่อให้เกิดผลเสียหลายประการ รวมทัง้ การตีตราทางสังคมและการเลือกปฏิบตั คิ นทีม่ า
จากพืน้ ทีร่ ะบาด เราจําเป็ นต้องสมัครสมานกันและช่วยสือ่ สารข้อมูลทีเ่ ข้าใจง่ายและปฏิบตั ไิ ด้จริง เพื่อสนับสนุนชุมชนและผู้
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดครัง้ ใหม่น้ี
ความเข้าใจผิด ข่าวลือ และข่าวลวงส่งเสริมการตีตราทางสังคมและการเลือกปฏิบัติท่ีเป� นอุ ปสรรคต่อ
การป�องกันและควบคุมโรค
-

แก้ความเข้าใจผิดเป็ นการรับรูค้ วามรูส้ กึ และพฤติกรรมจริงของประชาชน แม้ว่าความคิดพืน้ ฐานไม่ถูกต้อง
ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของการป�องกัน การช่วยชีวติ การตรวจคัดกรองและการรักษา
แต่เนิ่น ๆ

่
ความสมัครสมานในสังคมและความร่วมมือกันทัวโลกเป�
นปั จจัยที่จําเป� นในการป�องกันไม่ให้การแพร่
ระบาดรุนแรงขึน� และการบรรเทาความหวาดวิตกของชุมชน
-

บอกเล่าหรือการเผยแพร่เรื่องราวประสบการณ์ท่น่ี าเห็นใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีป่ ระสบความทุกข์
ยากเนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
แสดงความรู้สกึ เห็นใจและส่งกําลังใจไปให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ ม่ี หี น้าทีป่ ้ องกันและควบคุมการระบาด
(เจ้าหน้าทีบ่ ริการสุขภาพ อาสาสมัคร ผูน้ ําชุมชน เป็ นต้น)

ปรับปรุงขอมูลเมื่อ 24 กุมภาพันธ 2563

5

ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ ความกลัว เป� นปั จจัยที่จะหยุ ดการระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
-

บอกเล่าข้อเท็จริงและข้อมูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับโรค
ตัง้ คําถามเกีย่ วกับความเชื่อผิด ๆ ในสังคม (myth) และทัศนคติแบบเหมารวม
เลือกคําทีใ่ ช้อย่างระมัดระวัง วิธกี ารสือ่ สารมีผลต่อทัศนคติของผูอ้ ่นื (อ่าน “สิง่ ทีค่ วรทํา/ ไม่ควรทํา” ข้างต้น)
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