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Older people received news during the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19)
การสื่อสารข่าวกับผู้สูงวัยในภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019
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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 COVID19. 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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การรับรู ข้ ่าวสารเชิ งร้ายในผูส้ ูงวัย ในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่การระบาดของโรคทวีความ
รุ น แรงและกระจายเป็ น วงกว้า งทั่ว ประเทศไทย เริ่ม มี ก าร
รายงานเกี่ยวกับผูต้ ิดเชือ้ จากประเทศจีน ในช่วงระยะแรกของ
การระบาดของจีนผ่านทางสานักข่าวต่าง ๆ มีการนาเสนอ
ข่าวหรือบทความเป็ นภาษาไทย ผ่านทางสื่อต่างๆ ทัง้ ทาง
โทรทัศ น์ ทางสื่อ ออนไลน์ มี ก ารรายงานว่า ร้อ ยละ 80.4
ของผูต้ ิดเชือ้ ของจีนไม่แสดงอาการที่รุนแรง ขณะที่ผตู้ ิดเชือ้
ร้อยละ 13.8 มีอาการป่ วยรุ นแรง และร้อยละ 4.7 อยู่ในขัน้
วิกฤต โดยกลุ่มอายุที่มีอตั ราการเสียชีวิตสูงสุดคือ กลุ่มที่มี
อายุ 80 ปี ขึน้ ไป เฉลี่ยร้อยละ 14.8 เมื่อแยกตามอายุพบว่า
ยังไม่มีกรณีเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในกลุม่ เด็กอายุไม่เกิน
9 ปี ส่วนกลุม่ ผูต้ ิดเชือ้ ที่อายุต่ากว่า 39 ปี มีอตั ราการเสียชีวิต
อยูท่ ี่รอ้ ยละ 0.2 โดยอัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึน้ ตามลาดับ
ในกลุม่ ผูม้ ีอายุ 40 ปี (ร้อยละ 0.4), 50 ปี (ร้อยละ 1.3), 60 ปี
(ร้อยละ 3.6) และ 70 ปี (ร้อยละ 8) (The Novel Coronavirus
Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team,
2020)
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
สถานการณ์ โรคติ ด เชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิ ด -19
เมื่ อ วัน ที่ 20 เมษายน 2563 ว่า ผู้ติ ด เชื อ้ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น วัย
ท างาน แต่จ ากการวิ เคราะห์ข องกรมควบคุมโรค กลุ่ม ที่มี
อัตราเสียชีวิตมากที่สดุ แต่จานวนป่ วยไม่มาก คือกลุม่ อายุ 70
ปี ขนึ ้ ไป อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 12 ผูท้ ี่อายุมากกว่า 80-89
ปี มีอตั ราเสียชีวิตร้อยละ 24 สาหรับผูส้ งู อายุในช่วงโควิด 19
ระบาด แม้สภาพร่างกายดูเหมือนปกติ แต่พลังสารองร่างกาย
น้อยกว่ากลุ่มวัยอื่น จึงมีโอกาสป่ วยรุ นแรงและเสียชี วิตสูง
กว่ า กลุ่ ม วั ย อื่ น (บางกอกบิ ส นิ ว ส์ , 2020) นอกจากนี ้
การรายงานข่าวของช่องข่าวไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2563 เนื อ้ ความว่า กรมการแพทย์อ อกแนวทางการดูแ ล
ผู้สูง อายุ ใ นช่ ว งที่ มี ก ารระบาดของเชื ้อ โควิ ด -19 เน้น จัด
ระยะห่า ง จัด ผู้ดูแ ลหลัก และไม่อ อกนอกบ้า นในช่ ว งการ
ระบาดเนื่องจากผูส้ งู อายุเป็ นกลุม่ เสี่ยงที่จะมีโอกาสเสียชีวิต
มากกว่ า คนทั่ว ไป เนื่ อ งจากสภาพร่ า งกายที่ ไ ม่ แ ข็ ง แรง
ภูมิคมุ้ กันลดลงตามวัย โดยเฉพาะผูส้ งู อายุที่มีโรคประจาตัว
เช่ น โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ต สูง โรคปอดเรื อ้ รัง
โรคไตเรือ้ รัง โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด โรคมะเร็ง เป็ น ต้น
(ข่าวไทยพีบีเอส ,2563)
ข่า วสารเกี่ ยวกับ ผู้ติ ดเชื อ้ และกระบวนการรักษา
ขยายวงกว้า ง ข่ า วต่ า งๆจึ ง เข้า ข่า ย ข่ า วร้า ย ซึ่ ง หมายถึ ง
ข่า วในทางลบ ข่า วที่ ส ร้า งความตื่ น ตระหนก ตื่ น กลัว เกิ ด
กระแสความหวาดกลัว อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย
และส่งผลให้คนในสังคมวิตกกังวลจนสภาพจิตใจไม่เป็ นสุข
ได้ (Baig et.al, 2018, Biszar et.al., 2019) ปั จ จุ บัน ข่ า วมา
จากหลายแหล่ง ส่วนใหญ่ คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อที่ส่ง
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ต่ อ ไปได้เ ร็ ว ที่ สุด คื อ สื่อ สัง คม สื่ อ ออนไลน์ ซึ่ ง หลายๆข่า ว
ไม่เป็ นจริง เป็ นข่าวที่ก่อให้เกิดความกลัว ความตะหนก เมื่อ
ถูก แปลงเป็ น ข้อ มูล ส่ง ต่ อ ให้ผู้สูง วัย มี โ อกาสสร้า งความ
ตื่นตระหนก ความกลัว วิตกกังวล ได้
ในทางจิ ต วิ ท ยา แนวความคิ ด แบบภวนิ ย ม
(Existentialism) เชื่อว่ามนุษย์ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
และมีเสรีภาพในการเลือกดาเนินชีวิตของตนเอง มีอนาคต
และกระทาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปั ญหาของ
บุคคลเกิดจากการที่บคุ คลรู ส้ กึ ว่าตนถูกคุกคาม ไม่มีเสรีภาพ
รู ส้ ึกว่าตนไม่มีอนาคต ไม่มีจุดมุ่งหมาย และเกิ ดจากความ
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ทาให้เกิ ดความกังวลที่ตอ้ ง
เลื อ กเมื่ อ มนุ ษ ย์ต กอยู่ ใ นสถานการณ์ที่ ค ลุม เครื อ หรื อ มี
อันตราย (Subme, 1990) มนุษย์จะมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาและใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ
เหตุ ผ ลเป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คล
มี ป ระสิท ธิ ภาพ ปั ญ หาในการปรับ ตัว เกิ ด จากไม่สามารถ
สนองความต้ อ งการของตนเอง ท าให้ เ กิ ด แนวโน้ ม
ที่จะบิดเบือนสภาพความเป็ นจริง (Chaisang, et al., 2018)
มนุษย์จึงมักจะแสวงหาข้อมูล เพื่อหาคาตอบที่ในประเด็นที่
แต่ละคนกลัว เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาและหาทางออกให้
มากที่สดุ คนเรามักมีความเชื่อส่วนตัวอยู่แล้ว และมักเลือก
รับข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมหรือประสบการณ์เดิม
ของตน ขาดการพิ จ ารณารอบด้า น ไม่ ต รวจสอบความ
ถูกต้อง
นอกจากนีอ้ ีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลกระทบในการรับรู ้
ข่าวสารในปั จจุบนั คือ ปริมาณข่าวสารจานวนมากที่ถาโถม
เข้ามาถึงเราในแต่ละวัน ทาให้การคัดกรองทาได้ยากมาก
ยิ่ ง ขึ น้ โดยเฉพาะในโลกสัง คมออนไลน์ปั จ จุ บัน ที่ ทุก คน
สามารถสื่อสารไปได้ท่ วั ทุกมุมโลกจากแพลตฟอร์มที่มี เช่น
Blog, YouTube, Twitter, Facebook ฯลฯ จนกล่ า วได้ ว่ า
“ใครๆก็ ส ามารถเป็ นสื่ อ ได้ ” การมาท าหน้ า ที่ ท ดแทน
“สื่อมวลชนมืออาชีพ” ซึ่งปกติจะทาหน้าที่ตรวจสอบข่าวสาร
ตามกรอบจริยธรรมที่เหมาะสม ผ่านขัน้ ตอนการตรวจสอบ
ความถูก ต้อ งด้ว ยระบบกองบรรณาธิ ก าร ก่ อ นน าเสนอสู่
สาธารณะ โดยการทาหน้าที่ของ “ใครๆก็สามารถเป็ นสื่อได้”
นี ้ กลั บ ย้ อ นแย้ ง กั บ แนวความคิ ด ของ Mark Glaser
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่อที่กล่าวว่า “วารสารศาสตร์พลเมือง หรือ
Citizen Journalism คือการนาเสนอข่าวสารโดยประชาชน
ทั่ ว ๆไปที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า นการฝึ กฝนให้ เ ป็ นนั ก ข่ า วมื อ อาชี พ
แต่สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีอนั ทันสมัย รวมถึง
การใช้อินเตอร์เน็ตในการสร้างสรรค์ โต้แย้ง หรือตรวจสอบ
ข้อ มู ล ของสื่ อ ด้ว ยตัว เอง” โดยนั ก ข่ า วพลเมื อ งสามารถ
รายงานข่าวนาเสนอใน Blog, YouTube, Twitter, Facebook
รวมถึ ง ตรวจสอบข่ า วหรื อ บทความในสื่ อ กระแสหลั ก
แล้วเขียนวิพากษ์วิจารณ์ดว้ ยก็ได้ (Glaser, 2006)
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ในขณะที่สื่อมวลชนยุคใหม่ สนใจกับความรวดเร็ว
ในการนาเสนอ โดยไม่ผ่านขัน้ ตอนการตรวจสอบของระบบ
กองบรรณาธิการอย่างเช่นเคย ด้วยความต้องการช่วงชิงพืน้ ที่
ออนไลน์เรียกความนิยม เพื่อผลทางการตลาด โดยละเลย
การนาเสนอเนือ้ หาที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และมีจริยธรรมแต่
อย่างใด จึงส่งผลต่อการนาข่าวสารไปเผยแพร่ต่ออย่างมาก
ยิ่ ง เราต้อ งการความเร็ ว มากเท่ า ใด การตรวจสอบความ
ถูกต้องจึงมีนอ้ ยลงมากเท่านัน้
ปัจจัยด้านการรับรู ข้ ่าวในผูส้ ูงวัย
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (social support) เป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรับรู ข้ ่าวสารสาหรับผูส้ งู วัย ลูกหลาน
จึงเป็ นแหล่งข่าวที่สาคัญสาหรับผูส้ งู วัย ในพืน้ ที่ชนบทที่ผสู้ งู
วัย ส่ว นใหญ่ อ าจมี ร ะดับ การศึก ษาไม่สูง และเข้า ไม่ถึ ง สื่อ
ออนไลน์ ความรอบรู ้ด ้า นสุข ภาพ (health literacy) หรื อ
ความสามารถในการอ่ า น เขี ย น รับ รู ้ข ้อ มู ล ด้า นสุข ภาพ
สาหรับ ผู้สูง วัย ที่ มี ร ะดับ การศึก ษาไม่สูง มีร ายงานพบว่ามี
ระดับ การรอบรู ด้ ้า นสุข ภาพที่ ไม่สูง (Jacobs et al., 2016)
ส่งผลต่อการนาข้อมูลไปใช้งาน กระบวนการรับรู ้ (Cognitive
function) ในผูส้ งู วัยมีผลต่อการรับรู ด้ า้ นความเจ็บป่ วย การ
เข้าใจกระบวนการเกิ ดโรค การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
และการปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของแพทย์ ใ นการรัก ษา
(Jacobs et.al., 2016)
การเตรียมการและการช่วยเหลือในการสือ่ สารกับผู ้
สูงวัย
ลูก หลานควรกลั่น กรองขัอมูลที่ไม่สร้างความตื่น
ตระหนก เช่น.” ผูส้ งู วัยเจอเชือ้ ไวรัสจะตายทันที ” ญาติหรือ
บุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขจึงควรเลือกที่จะส่ง
ข่าวที่เป็ นกลางให้ผูส้ ูงวัยรับทราบ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข่าวก่อนส่งต่อไปยังผูส้ งู วัย ในผูส้ งู วัยที่มีความรู ้ เข้าถึง
สื่อออนไลน์ กลุ่มนีต้ อ้ งมีการให้ขอ้ มูลเตือนให้ท่านละความ
วิตกกังวล ในสถานการณ์วิกฤตอาจ มีช่ องทางให้คาปรึกษา
hotline ฯลฯ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือทางสังคมสาหรับกลุ่มที่
อาศัย ในเขตเมื อ ง การส่ง ข่า วเชิ ง ร้ายต่อ ผู้สูง วัย จึ ง ขึน้ กับ
ข้อมูลที่ผูส้ ูงวัยมีอยู่แล้ว เนือ้ หาที่ผูส้ ูงวัยควรรู เ้ พิ่มเติม การ
สือ่ สารที่ชดั เจนเข้าใจง่าย การคานึงถึงผลกระทบด้านอารมณ์
และการรับรูข้ องผูส้ งู วัย
กรณีศกึ ษา การสือ่ สารด้านสุขภาพผูส้ ูงวัยยาม
วิกฤต COVID 19
ในช่ ว งนี ้ หากผู้สูง วัย มีอ าการป่ วย ลูก หลานอาจ
ต้องคอยสังเกตเป็ นกรณีพิเศษ เนื่องจากผูส้ งู วัยมีพฤติกรรม
การสื่ อ สาร ที่ ไ ม่ ช อบบอก คื อ ไม่ ช อบบอกอาการป่ วยให้
ลูกหลานทราบ ไม่อยากเป็ นภาระ กลัวการไปโรงพยาบาล
นอกจากนี ้ข่ า วต่ า งๆเกี่ ย วกั บ โควิ ท 19 อาจสร้า งความ
วิตกกังวล ความสะเทือนใจผูส้ ูงวัย เนื่องจากข้อมูลระยะที่
โควิท 19 เริ่มแพร่ระบาด เกิดก่อนในต่างประเทศที่จีน และที่
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อิ ต าลี ซึ่ง จ านวนผู้เสียชี วิตคื อ ผู้สูงวัย ข่า วนี จ้ ึ งสร้างความ
ตระหนกให้ผสู้ งู วัยอย่างมาก แต่หากวิเคราะห์กรณีที่เกิดใน
ประเทศไทย ที่ ท างกระทรวงสาธารณสุข พยายามแจ้งต่อ
ประชาชน คือ การจาแนก อายุ เพศ ปั จจัยเสีย่ งผูท้ ี่ติดเชือ้ ทา
ให้ขอ้ มูลประเทศไทยพบผูป้ ่ วยอยูใ่ นวัยทางานมากกว่า ทาให้
ผู้สูง วัย ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ม ใหญ่ ที่ จ ะติ ด เชื อ้ โดยตรง อาจเนื่ อ งจาก
จุดเริ่มต้นการระบาดเกิ ดในกรุ งเทพฯ ในขณะที่ผูส้ งู วัยไทย
ส่วนใหญ่ยงั อยู่ในต่างจังหวัด แต่เมื่อเริ่มมีจุดเปลี่ยน ช่วงคน
วัยทางานในกรุ งเทพ เดินทางกลับภูมิลาเนา เนื่องจากต้อง
หยุดงาน การสือ่ สารให้กลุม่ คนเหล่านีอ้ ยูห่ า่ งจากญาติผใู้ หญ่
จึงจาเป็ น ทาให้เกิ ดการส่งข้อความให้ลูกหลาน ไม่ตอ้ งไป
เยี่ ย มผู้สูง วัย ซึ่ง ขัด ต่อ ประเพณี ไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่คนไทยเดินทางกลับบ้านไปไหว้
ญาติผูใ้ หญ่ ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าที่ของลูกหลาน ผูด้ ูแล ญาติ
บุคลากรด้านสาธารณสุขและแพทย์ที่ตอ้ งสื่อสาร ให้ผสู้ งู วัย
แยกตัวห่างจากผูอ้ ื่นในครอบครัว เพื่อท่านจะได้ไม่เกิดความ
เสี่ยง และมีชีวิตยืนยาว สาหรับประเพณี ต่างๆ จาเป็ นต้อง
ชะลอไปก่อน
สาหรับประเทศไทย การสื่อสารด้านสุขภาพผ่า น
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค) โดยจัดให้มีการแถลงข่าวประจาวันทาง
โทรทัศน์โดยโฆษกที่เป็ นทัง้ แพทย์และ นักจิตวิทยา เป็ นการ
ให้ขอ้ มูลการระบาดที่เป็ นจริงแต่ไม่น่ากลัว และให้กาลังใจ
ประชาชน โดยเฉพาะการพยายามส่งข้อมูลความห่วงใยไปยัง
กลุม่ ผูส้ งู อายุและครอบครัว ทาให้คนไทยทุกภาคส่วนยินดีให้
ความร่ว มมื อ เพื่ อ ลดการแพร่ร ะบาดของไวรัส ไปยัง กลุ่ม
ผูส้ งู อายุได้มาก (ข่าวทาเนียบรัฐบาล, 2563)
บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
การสื่อสารให้ผสู้ งู วัยเข้าใจถึงความจาเป็ นต้องช่วย
สังคมด้วยการดูแลตนเอง ไม่ให้เป็ นภาระต่อลูกหลาน และไม่
เรียกร้องให้ใครมาเยี่ยมเยียนในช่วงวิกฤตเป็ นเรื่องที่สาคัญ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ค วรค านึ ง ถึ ง บริ บ ททางสั ง คม
วัฒนธรรมของผูส้ งู วัยเพื่อสร้างความเข้าใจ ความพึงพอใจใน
การสื่อสาร และการปฏิบตั ิตามคาแนะนาจากข้อมูลที่ผสู้ งู วัย
ได้รบั
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