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Older people received news during the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
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Abstract 
 
Older people received news during the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) through 

various media. Beside traditional media encompasses that of television, newspaper and radio, digital media and 
social media through LINE, facebook or Twitter have become more popular among older people during the COVID-
19.  Pandemic of COVID-19 is considered as bad news which might affect older people psychologically. There are 
several factors which influenced the level of news perception in older people such as social support, health literacy 
or cognitive function. The example of the communication during COVID-19 is given. Health personnel, family and 
caregiver should be able to convey news properly to older people in order for them to take care of themselves. 
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การรบัรูข้่าวสารเชิงรา้ยในผูสู้งวัยในช่วงการแพร่

ระบาดของไวรสั COVID-19 ที่การระบาดของโรคทวีความ
รุนแรงและกระจายเป็นวงกวา้งทั่วประเทศไทย เริ่มมีการ
รายงานเก่ียวกบัผูต้ิดเชือ้จากประเทศจีน ในช่วงระยะแรกของ
การระบาดของจีนผ่านทางส านักข่าวต่าง ๆ มีการน าเสนอ
ข่าวหรือบทความเป็นภาษาไทย ผ่านทางสื่อต่างๆ ทัง้ทาง
โทรทัศน์ ทางสื่อออนไลน์  มีการรายงานว่ารอ้ยละ 80.4  
ของผูต้ิดเชือ้ของจีนไม่แสดงอาการที่รุนแรง ขณะที่ผูต้ิดเชือ้
รอ้ยละ 13.8 มีอาการป่วยรุนแรง และรอ้ยละ 4.7 อยู่ในขัน้
วิกฤต โดยกลุ่มอายุที่มีอตัราการเสียชีวิตสงูสดุคือ กลุ่มที่มี
อายุ 80 ปีขึน้ไป เฉลี่ยรอ้ยละ 14.8 เมื่อแยกตามอายุพบว่า 
ยงัไม่มีกรณีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในกลุม่เด็กอายไุม่เกิน 
9 ปี สว่นกลุม่ผูต้ิดเชือ้ที่อายตุ  ่ากวา่ 39 ปี มีอตัราการเสยีชีวิต
อยูท่ี่รอ้ยละ 0.2 โดยอตัราการเสยีชีวิตจะเพิ่มสงูขึน้ตามล าดบั
ในกลุม่ผูม้ีอาย ุ40 ปี (รอ้ยละ 0.4), 50 ปี (รอ้ยละ 1.3), 60 ปี 
(รอ้ยละ 3.6) และ 70 ปี (รอ้ยละ 8) (The Novel Coronavirus 
Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team, 
2020)   

ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
สถานการณ์ โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ว่าผู้ติดเชือ้ส่วนใหญ่เป็นวัย
ท างาน แต่จากการวิเคราะห์ของกรมควบคุมโรค กลุ่มที่มี
อตัราเสยีชีวิตมากที่สดุแตจ่ านวนป่วยไมม่าก คือกลุม่อาย ุ70 
ปีขึน้ไป อตัราการเสียชีวิตรอ้ยละ 12 ผูท้ี่อายมุากกว่า 80-89 
ปีมีอตัราเสียชีวิตรอ้ยละ 24 ส าหรบัผูส้งูอายใุนช่วงโควิด 19 
ระบาด แมส้ภาพรา่งกายดเูหมอืนปกติ แตพ่ลงัส ารองรา่งกาย
นอ้ยกว่ากลุ่มวัยอื่น จึงมีโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิตสงู
กว่ากลุ่มวัยอื่น  (บางกอกบิสนิวส์ , 2020)  นอกจากนี ้
การรายงานขา่วของช่องข่าวไทยพีบีเอส เมื่อวนัที่ 6 เมษายน 
2563 เนือ้ความว่า กรมการแพทย์ออกแนวทางการดูแล
ผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื ้อโควิด -19 เน้นจัด
ระยะห่าง จัดผู้ดูแลหลัก และไม่ออกนอกบ้านในช่วงการ
ระบาดเนื่องจากผูส้งูอายเุป็นกลุม่เสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิต
มากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง 
ภมูิคุม้กนัลดลงตามวยั โดยเฉพาะผูส้งูอายทุี่มีโรคประจ าตวั 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดเรือ้รัง  
โรคไตเรือ้รัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็นตน้ 
(ขา่วไทยพีบีเอส ,2563)  

ข่าวสารเก่ียวกับผู้ติดเชือ้และกระบวนการรกัษา
ขยายวงกว้าง ข่าวต่างๆจึงเข้าข่าย ข่าวร้าย ซึ่งหมายถึง 
ข่าวในทางลบ ข่าวที่สรา้งความตื่นตระหนก ตื่นกลัว เกิด
กระแสความหวาดกลวั อาจสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพทางกาย
และส่งผลใหค้นในสงัคมวิตกกังวลจนสภาพจิตใจไม่เป็นสขุ
ได้ (Baig et.al, 2018, Biszar et.al., 2019) ปัจจุบันข่าวมา
จากหลายแหล่ง ส่วนใหญ่คือ สื่อโทรทัศน ์สื่อวิทยุ สื่อที่ส่ง

ต่อไปได้เร็วที่สุดคือสื่อสังคม สื่อออนไลน์ ซึ่งหลายๆข่าว  
ไม่เป็นจริง เป็นข่าวที่ก่อใหเ้กิดความกลวั ความตะหนก เมื่อ
ถูกแปลงเป็นข้อมูลส่งต่อให้ผู้สูงวัย มีโอกาสสร้างความ  
ตื่นตระหนก ความกลวั วิตกกงัวล ได ้ 

ในทาง จิตวิทยา  แนวความคิดแบบภวนิยม 
(Existentialism)  เช่ือว่ามนุษยค์วบคุมพฤติกรรมของตนเอง
และมีเสรีภาพในการเลือกด าเนินชีวิตของตนเอง มีอนาคต
และกระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ปัญหาของ
บคุคลเกิดจากการท่ีบคุคลรูส้กึว่าตนถกูคกุคาม ไม่มีเสรภีาพ 
รูส้ึกว่าตนไม่มีอนาคต ไม่มีจุดมุ่งหมาย และเกิดจากความ 
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ท าใหเ้กิดความกังวลที่ตอ้ง
เลือกเมื่อมนุษย์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือหรือมี
อันตราย (Subme, 1990) มนุษยจ์ะมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแกปั้ญหาและใชว้ิจารณญาณเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ 
เหตุผลเ ป็นสิ่ งส  าคัญที่ จะท าให้พฤติกรรมของบุคคล 
มีประสิทธิภาพ ปัญหาในการปรับตัว เกิดจากไม่สามารถ
สนองความต้อ งการของตนเอง  ท า ให้ เ กิดแนวโน้ม 
ที่จะบิดเบือนสภาพความเป็นจริง (Chaisang, et al., 2018) 
มนุษยจ์ึงมกัจะแสวงหาขอ้มลู เพื่อหาค าตอบที่ในประเด็นที่
แต่ละคนกลวั เพื่อท าความเขา้ใจปัญหาและหาทางออกให้
มากที่สดุ คนเรามกัมีความเช่ือส่วนตวัอยู่แลว้ และมกัเลือก
รบัขอ้มลูที่สอดคลอ้งกบัความเช่ือเดิมหรือประสบการณเ์ดิม
ของตน  ขาดการพิจารณารอบด้าน ไม่ตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง  

นอกจากนีอ้ีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบในการรบัรู ้
ข่าวสารในปัจจุบนัคือ ปริมาณข่าวสารจ านวนมากที่ถาโถม
เขา้มาถึงเราในแต่ละวัน ท าใหก้ารคัดกรองท าไดย้ากมาก
ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะในโลกสังคมออนไลน์ปัจจุบันที่ทุกคน
สามารถสื่อสารไปไดท้ั่วทุกมุมโลกจากแพลตฟอรม์ที่มี เช่น 
Blog, YouTube, Twitter, Facebook ฯลฯ  จนกล่าวได้ว่า 
“ ใครๆก็สามารถเป็นสื่อได้”  การมาท าหน้าที่ทดแทน 
“สื่อมวลชนมืออาชีพ” ซึ่งปกติจะท าหนา้ที่ตรวจสอบข่าวสาร
ตามกรอบจริยธรรมที่เหมาะสม ผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยระบบกองบรรณาธิการ ก่อนน าเสนอสู่
สาธารณะ โดยการท าหนา้ที่ของ “ใครๆก็สามารถเป็นสื่อได”้ 
นี ้ กลับย้อนแย้งกับแนวความคิ ดของ   Mark Glaser 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสื่อที่กล่าวว่า “วารสารศาสตรพ์ลเมือง หรือ 
Citizen Journalism คือการน าเสนอข่าวสารโดยประชาชน
ทั่ วๆไปที่ ไม่ได้ผ่านการฝึกฝนให้เ ป็นนักข่าวมืออาชีพ  
แต่สามารถใชเ้ครื่องมืออปุกรณเ์ทคโนโลยีอนัทนัสมยั รวมถึง
การใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการสรา้งสรรค ์โตแ้ยง้ หรือตรวจสอบ
ข้อมูลของสื่อด้วยตัวเอง” โดยนักข่าวพลเมืองสามารถ
รายงานขา่วน าเสนอใน Blog, YouTube, Twitter, Facebook 
รวมถึงตรวจสอบข่าวหรือบทความในสื่อกระแสหลัก  
แลว้เขียนวิพากษ์วิจารณด์ว้ยก็ได ้(Glaser, 2006) 
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ในขณะที่สื่อมวลชนยคุใหม่ สนใจกบัความรวดเร็ว

ในการน าเสนอ โดยไม่ผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบของระบบ
กองบรรณาธิการอยา่งเช่นเคย ดว้ยความตอ้งการช่วงชิงพืน้ที่
ออนไลนเ์รียกความนิยม เพื่อผลทางการตลาด โดยละเลย
การน าเสนอเนือ้หาที่ถูกตอ้ง มีคุณภาพ และมีจริยธรรมแต่
อย่างใด จึงส่งผลต่อการน าข่าวสารไปเผยแพร่ต่ออย่างมาก 
ยิ่งเราต้องการความเร็วมากเท่าใด การตรวจสอบความ
ถกูตอ้งจึงมีนอ้ยลงมากเทา่นัน้ 

ปัจจยัดา้นการรบัรูข่้าวในผูสู้งวยั 
การสนับสนุนทางสังคม (social support) เ ป็น

ปัจจยัหนึ่งที่มีผลต่อการรบัรูข้่าวสารส าหรบัผูส้งูวยั ลกูหลาน
จึงเป็นแหลง่ข่าวที่ส  าคญัส าหรบัผูส้งูวยั ในพืน้ที่ชนบทที่ผูส้งู
วัยส่วนใหญ่อาจมีระดับการศึกษาไม่สูงและเข้าไม่ถึงสื่อ
ออนไลน์  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) หรือ
ความสามารถในการอ่าน เขียน รับรู ้ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ส าหรับผู้สูงวัยที่มีระดับการศึกษาไม่สูงมีรายงานพบว่ามี
ระดับการรอบรูด้้านสุขภาพที่ไม่สูง (Jacobs et al., 2016) 
สง่ผลต่อการน าขอ้มลูไปใชง้าน กระบวนการรบัรู ้(Cognitive 
function) ในผูส้งูวยัมีผลต่อการรบัรูด้า้นความเจ็บป่วย การ
เขา้ใจกระบวนการเกิดโรค การตัดสินใจเลือกวิธีการรกัษา
และการปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ในการรักษา 
(Jacobs et.al., 2016) 

การเตรยีมการและการช่วยเหลอืในการสือ่สารกบัผู ้
สูงวยั 

ลูกหลานควรกลั่นกรองขัอมูลที่ไม่สรา้งความตื่น
ตระหนก เช่น.” ผูส้งูวยัเจอเชือ้ไวรสัจะตายทนัที” ญาติหรือ
บุคลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสขุจึงควรเลือกที่จะส่ง
ข่าวที่เป็นกลางใหผู้สู้งวยัรบัทราบ ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของข่าวก่อนส่งต่อไปยงัผูส้งูวยั ในผูส้งูวยัที่มีความรู ้เขา้ถึง
สื่อออนไลน ์กลุ่มนีต้อ้งมีการใหข้อ้มูลเตือนใหท้่านละความ
วิตกกงัวล ในสถานการณว์ิกฤตอาจ มีช่องทางใหค้  าปรกึษา 
hotline ฯลฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางสงัคมส าหรบักลุ่มที่
อาศัยในเขตเมือง การส่งข่าวเชิงรา้ยต่อผู้สูงวัย จึงขึน้กับ
ขอ้มูลที่ผูสู้งวยัมีอยู่แลว้ เนือ้หาที่ผูสู้งวยัควรรูเ้พิ่มเติม การ
สือ่สารท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย การค านงึถึงผลกระทบดา้นอารมณ์
และการรบัรูข้องผูส้งูวยั  

กรณศีกึษา การสือ่สารดา้นสขุภาพผูสู้งวยัยาม
วกิฤต COVID 19 

ในช่วงนี ้หากผู้สูงวัยมีอาการป่วย ลูกหลานอาจ
ตอ้งคอยสงัเกตเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากผูส้งูวยัมีพฤติกรรม
การสื่อสาร ที่ไม่ชอบบอก คือ ไม่ชอบบอกอาการป่วยให้
ลูกหลานทราบ ไม่อยากเป็นภาระ กลัวการไปโรงพยาบาล 
นอกจากนี ้ข่าวต่างๆเ ก่ียวกับโควิท 19 อาจสร้างความ 
วิตกกังวล ความสะเทือนใจผูสู้งวัย เนื่องจากขอ้มูลระยะที่ 
โควิท 19 เริ่มแพรร่ะบาด เกิดก่อนในต่างประเทศที่จีน และที่

อิตาลี ซึ่งจ านวนผู้เสียชีวิตคือผู้สูงวัย ข่าวนีจ้ึงสรา้งความ
ตระหนกใหผู้ส้งูวยัอย่างมาก แต่หากวิเคราะหก์รณีที่เกิดใน
ประเทศไทย ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามแจ้งต่อ
ประชาชน คือ การจ าแนก อาย ุเพศ ปัจจยัเสีย่งผูท้ี่ติดเชือ้ ท า
ใหข้อ้มลูประเทศไทยพบผูป่้วยอยูใ่นวยัท างานมากกวา่ ท าให้
ผู้สูงวัยไม่ใช่กลุ่มใหญ่ที่จะติดเชือ้โดยตรง อาจเนื่องจาก
จุดเริ่มตน้การระบาดเกิดในกรุงเทพฯ ในขณะที่ผูส้งูวยัไทย
สว่นใหญ่ยงัอยู่ในต่างจงัหวดั แต่เมื่อเริ่มมีจุดเปลี่ยน ช่วงคน
วยัท างานในกรุงเทพ เดินทางกลบัภูมิล  าเนา เนื่องจากตอ้ง
หยดุงาน การสือ่สารใหก้ลุม่คนเหลา่นีอ้ยูห่า่งจากญาติผูใ้หญ่
จึงจ าเป็น ท าใหเ้กิดการส่งขอ้ความให้ลูกหลาน ไม่ตอ้งไป
เยี่ยมผู้สูงวัย ซึ่งขัดต่อประเพณีไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานตท์ี่คนไทยเดินทางกลบับา้นไปไหว้
ญาติผูใ้หญ่ ดังนัน้จึงเป็นหนา้ที่ของลูกหลาน ผูดู้แล ญาติ 
บุคลากรดา้นสาธารณสขุและแพทยท์ี่ตอ้งสื่อสาร ใหผู้ส้งูวยั
แยกตวัห่างจากผูอ้ื่นในครอบครวั เพื่อท่านจะไดไ้ม่เกิดความ
เสี่ยง และมีชีวิตยืนยาว ส าหรบัประเพณีต่างๆ จ าเป็นตอ้ง
ชะลอไปก่อน 

ส าหรบัประเทศไทย การสื่อสารดา้นสุขภาพผ่าน
ศูนยบ์ริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของการติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (ศบค) โดยจดัใหม้ีการแถลงขา่วประจ าวนัทาง
โทรทศันโ์ดยโฆษกที่เป็นทัง้แพทยแ์ละ นกัจิตวิทยา เป็นการ
ใหข้อ้มูลการระบาดที่เป็นจริงแต่ไม่น่ากลวั และใหก้ าลงัใจ
ประชาชน โดยเฉพาะการพยายามสง่ขอ้มลูความหว่งใยไปยงั
กลุม่ผูส้งูอายแุละครอบครวั ท าใหค้นไทยทกุภาคสว่นยินดีให้
ความร่วมมือเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสไปยังกลุ่ม
ผูส้งูอายไุดม้าก (ขา่วท าเนียบรฐับาล, 2563) 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การสื่อสารใหผู้ส้งูวยัเขา้ใจถึงความจ าเป็นตอ้งช่วย
สงัคมดว้ยการดแูลตนเอง ไมใ่หเ้ป็นภาระตอ่ลกูหลาน และไม่
เรียกรอ้งใหใ้ครมาเยี่ยมเยียนในช่วงวิกฤตเป็นเรื่องที่ส  าคญั 
บุคลากรทางการแพทย์ควรค านึงถึงบริบททางสังคม
วฒันธรรมของผูส้งูวยัเพื่อสรา้งความเขา้ใจ ความพงึพอใจใน
การสื่อสาร และการปฏิบตัิตามค าแนะน าจากขอ้มลูที่ผูส้งูวยั
ไดร้บั  
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