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ค าแนะน าในการป้องกนัและแกไ้ขการตตีราทางสงัคม1 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั โควดิ-19 

เอกสารฉบบันีจ้ะแนะน าแนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดการตตีราทีบ่างคนไดร้บัระหว่างการแพรร่ะบาดของไวรสั  

กลุม่เป้าหมาย: ราชการ, สือ่และองคก์รส่วนทอ้งถิน่ทีท่ างานเกีย่วกบัโควดิ-19 

การตตีราทางสงัคมจะลดประสทิธภิาพในการตอบสนองต่อโควดิ-19 

เมือ่เราลดการตตีราทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรค อยา่งเชน่ โควดิ-19 

ก็จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการตอบสนอง การตีตราทางสังคมในบริบทท่ีเก่ียวกบัสาธารณสุขเป็นผลดา้นลบ 

ทีเ่กีย่วขอ้งระหว่างบุคคลทีม่ลีกัษณะเชน่เดยีวกนั และ/หรอืตดิเชือ้โรคเชน่เดยีวกนั ในการแพรร่ะบาด 

ประชาชนทีร่บัทราบว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบัเชือ้โรคอาจพบการเลอืกปฏบิตั ิ 

พวกเขาอาจถูกปฏบิตัแิยกต่างหาก และ/หรอืสญูเสยีสถานะบางประการ  

การตตีราทางสงัคมอาจสง่ผลกระทบต่อบุคคลทีต่ดิเชือ้ และผูดู้แล ครอบครวั เพือ่น และสงัคม 

ประชาชนทีไ่ม่ตดิเชือ้ แต่มลีกัษณะรว่มกบักลุ่มดงักล่าวก็อาจถูกการตตีราทางสงัคมเชน่กนั 

การระบาดของ โควดิ-19 กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายทางสงัคมและพฤตกิรรมการเลอืกปฏบิตัิ 

บุคคลทีม่ภูีมหิลงัดา้นชาตพินัธุแ์ละบุคคลทีถ่กูรบัรูว้่ามกีารสมัผสักบัไวรสัจะไดร้บัผลกระทบมากทีส่ดุ 

 

การขาดความรูน้ าไปสู่การตตีราทางสงัคม  

การตตีราทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 มฐีานอยู่บนปัจจยัหลกัสามประการดงันี:้  

1) มนัเป็นโรคใหม่ทีย่งัมหีลายเรือ่งทีย่งัไม่รู ้

2) พวกเรามกักลวักบัสิง่ทีเ่ราไม่รูจ้กั 

3) มนัเป็นเร ือ่งง่ายทีจ่ะเชือ่มโยงความกลวักบั 'บุคคลอืน่'  

จงึเป็นเร ือ่งทีเ่ขา้ใจไดว้า่จะเกดิความสบัสน ความกงัวล และความกลวัในสาธารณะ โชครา้ย 

ทีปั่จจยัดงักล่าวชว่ยเพิม่การตตีราทางสงัคม 

 

การตตีราทางสงัคมน าไปสู่พฤตกิรรมอนัไม่พงึประสงค ์

การตตีราทางสงัคมจะท าใหค้วามรว่มมอืในสงัคมลดลง 

และท าใหเ้กดิการไม่ใหค้วามส าคญักบักลุม่หรอืบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม สิง่นีท้ าใหไ้วรสัแพรก่ระจายไดม้ากขึน้ 

และอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหารา้ยแรงดา้นสุขภาพ และความยากในการควบคมุการแพรร่ะบาด 

การตตีราทางสงัคมสามารถ: 

● กระตุน้ใหค้นปกปิดการเจ็บป่วยเพือ่หลกีเลีย่งการถกูเลอืกปฏบิตั ิ 

● ขดัขวางบุคคลในการแสวงหาการดูแลสุขภาพในทนัท ี 

 
1 รายการตรวจสอบนีร้วมถงึค าแนะน าจาก Johns Hopkins Center for Communication Programs, READY 

Network 
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● ท าใหป้ระชาชนหมดก าลงัใจในการประพฤตเิพือ่ใหม้สีุขภาพด ี 

 
 

วธิกีารจดัการกบัการตตีราทางสงัคม 

การตตีราทางสงัคมเกีย่วกบัโรคตดิตอ่จะลดประสทิธภิาพในการตอบสนอง เพือ่แกไ้ขปัญหา 

เราตอ้งสรา้งสงัคมทีเ่ช ือ่มัน่ในการใหบ้รกิารและค าแนะน า ดา้นสุขภาพ เราตอ้งท าใหส้งัคมเขา้ใจเกีย่วกบัโรค 

ยอมรบัมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพและใชไ้ดจ้รงิเพือ่จดัการปัญหา และแสดงความเห็นอกเห็นใจ ตอ่ผูท้ีร่บัผลกระทบ 

วธิกีารทีเ่ราสือ่สารเกีย่วกบัโควดิ-19 เป็นเร ือ่งส าคญัมาก 

เราสนับสนุนประชาชนทีป่ฏบิตัตินอย่างมปีระสทิธภิาพในการต่อสูก้บัโรค 

เมือ่เราสรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ระชาชนสามารถปรกึษาหารอืและจดัการกบัโรครวมทัง้ผลกระทบไดอ้ย่างเปิดเผย 

จรงิใจ และมปีระสทิธภิาพ สิง่นีจ้ะชว่ยลดความกลวัและการตตีราทางสงัคมทีอ่าจเกดิจากโรค 

เอกสารนีร้วมถงึขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัเิพือ่ลดการตตีราทางสงัคม: 

1. ถอ้ยค ามคีวามส าคญั: สิง่ทีค่วรท าและไม่ควรท าเมือ่พูดถงึโควดิ-19 

2. ท าส่วนของคุณ: แนวคดิงา่ยๆ ในการจดัการและป้องกนัการตตีราทางสงัคม 

3. เคล็ดลบัในการสือ่สารและขอ้ความ 

 

1. ถอ้ยค ามคีวามส าคญั: สิง่ทีค่วรท าและไม่ควรท าเมือ่พูดถงึโควดิ-19  

ขอ้ความบางอย่างอาจชว่ยใหเ้กดิการตตีรา ตวัอย่างเชน่ ค าเชน่ 'เคสตอ้งสงสยั' และ 'การแยกผูป่้วย' 

ค าเหล่านีช้ว่ยเพิม่ความคดิดา้นลบทีม่อียู่แลว้ ชว่ยเสรมิความเชือ่มโยงผดิทีผ่ดิระหว่างโรคกบัปัจจยัอืน่ๆ 

สรา้งความกลวั หรอืท าใหเ้กดิการปฏบิตัทิีด่อ้ยกว่าต่อผูท้ีต่ดิเชือ้ 

สิง่เหล่านีจ้ะท าใหป้ระชาชนไมอ่ยากรบัการคดักรอง ทดสอบ หรอืกกักนัตวั เราแนะน าใหใ้ชภ้าษาที ่

'เห็นแกป่ระชาชนกอ่น' ซึง่ใหค้วามเคารพและใหพ้ลงั แกป่ระชาชนในการสือ่สารทุกชอ่งทาง ซึง่รวมถงึทางสือ่ต่างๆ 

ถอ้ยค าทีใ่ชใ้นสือ่มคีวามส าคญัเป็นพเิศษ เพราะมนัชว่ยสรา้งภาษาทีเ่ป็นทีนิ่ยม และการสือ่สารเกีย่วกบัโควดิ-19 

การรายงานดา้นลบอาจส่งผลกระทบต่อมมุมองและวธิกีารปฏบิตัขิองสงัคมตอ่ผูส้งสยัทีจ่ะตดิเชือ้โควดิ-19 ผูป่้วย 
และครอบครวั รวมทัง้สงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

มตีวัอย่างมากมายของการใชภ้าษาอย่างกวา้ง ๆ และการใชถ้อ้ยค าทีท่ าใหรู้ส้กึถกูตตีรานอ้ยกว่า 

ทีช่ว่ยในการควบคุมโรคระบาด ทัง้ในวงกวา้งและทั่วไป จาก เอชไอว ีวณัโรค และไขห้วดัเอช 1 เอ็น 12  

สิง่ทีค่วรท าและสิง่ทีไ่ม่ควรท า 

ดา้นล่างนีค้อืบางส่วนของ สิง่ทีค่วรท าและไม่ควรท า เกีย่วกบัการใชภ้าษาเมือ่พูดถงึ โควดิ-19:  

 

สิง่ทีค่วรท า   -พูดเกีย่วกบัโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ (โควดิ-19)  

สิง่ทีไ่ม่ควรท า  -แนบสถานทีห่รอืเชือ้ชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัโรค อย่าอา้งถงึโรคว่า "ไวรสัอู่ฮัน่", "ไวรสัจนี" 

หรอื "ไวรสัเอเชยีน"  

 
2
 แนวทางค าศพัทข์อง UNAIDS: จาก ‘เหยือ่เอดส’์ เป็น ‘บุคคลทีม่เีชือ้เอชไอว’ี จาก ‘การสูก้บัโรคเอดส’์ เป็น ‘การตอบสนองตอ่โรคเอดส’์ 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_en_1.pdf
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ชือ่ทีเ่ป็นทางการของโรคถูกคดัเลอืกอย่างรอบคอบเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย - ค าว่า "co" 

ย่อมาจาก Corona ค าวา่ "vi" ย่อมาจาก "virus" และ "d" ย่อมาจาก disease ,19 

ถูกใชเ้พราะเป็นโรคทีเ่กดิในปี 2019  
 

สิง่ทีค่วรท า - พูดถงึ "คนทีต่ดิโควดิ-19" "คนทีไ่ดร้บัการรกัษาโควดิ-19" "คนทีห่ายจากโควดิ-19" หรอื 

"คนทีเ่สยีชวีติภายหลงัจากตดิโควดิ-19" 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า-อา้งถงึบุคคลทีต่ดิเชือ้ว่า "เคสโควดิ-19" หรอื "เหยือ่" 
 

สิง่ทีค่วรท า - พูดถงึ "คนทีอ่าจตดิโควดิ-19" หรอื "คนทีอ่าจเป็นไปไดว้า่จะตดิโควดิ-19" 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า   - พูดถงึ "ผูต้อ้งสงสยัโควดิ-19" หรอื "เคสตอ้งสงสยั"  

 

สิง่ทีค่วรท า - พูดถงึคน "ทีไ่ดร้บั" หรอื "ตดิโรค" โควดิ-19   

สิง่ทีไ่ม่ควรท า   พูดถงึคน "ทีก่ าลงัแพรเ่ชือ้ โควดิ-19" "ทีก่ าลงัท าใหค้นอืน่ตดิเชือ้" หรอื 

"ทีก่ าลงัแพรก่ระจายไวรสั" 

เพราะเป็นการบอกโดยปรยิายถงึความตัง้ใจทีจ่ะแพรเ่ชือ้และเป็นการกล่าวโทษ   

การใชถ้อ้ยค าทีเ่ป็นการกลา่วโทษหรอืลดความเป็นมนุษยจ์ะสรา้งความคดิว่า 

คนทีต่ดิเชือ้ไดท้ าบางอย่างผดิหรอืมคีวามเป็นมนุษยน์อ้ยกว่าเรา 

สิง่นีเ้ป็นการยดัเยยีดความเสือ่มเสยี ลดความเห็นอกเห็นใจ 

และเพิม่ความไม่เต็มใจในการเขา้รบัการรกัษา หรอืรบัการคดักรอง การทดสอบ 

และการกกักนัตวัอยา่งมนัียส าคญั    
 

สิง่ทีค่วรท า- พูดสิง่ทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัความเสีย่งจากโควดิ-19 

บนฐานของขอ้มลูทางวทิยาศาสตรแ์ละค าแนะน าล่าสดุดา้นสขุภาพอย่างเป็นทางการ  

 สิง่ทีไ่ม่ควรท า - ใชภ้าษาทีเ่กนิความจรงิทีถ่กูออกแบบมาเพือ่สรา้งความกลวั เชน่ "โรคระบาด" หรอื 

"หายนะของโลก"  

สิง่ทีไ่ม่ควรท า -  กล่าวย า้หรอืแชรข่์าวลอืทีย่งัไม่ไดร้บัการยนืยนั 
 

สิง่ทีค่วรท า -  พูดในทางบวกและย า้ถงึความมปีระสทิธภิาพในมาตรการป้องกนัและการรกัษา 

ส าหรบัคนส่วนใหญ่แลว้ พวกเขาสามารถหายจากโรคนีไ้ด ้มขีัน้ตอนง่ายๆ 

ทีพ่วกเขาสามารถท าไดเ้พือ่ปกป้องตวัเอง คนทีเ่รารกัหรอืมคีา่ทีสุ่ดส าหรบัเราใหป้ลอดภยั 

เราตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนัชว่ยผูท้ีม่คีวามเสีย่งใหป้ลอดภยั 

อย่า -  เนน้ย า้หรอือยู่กบัความคดิเชงิลบหรอืขอ้ความข่มขู่   
 

จง  - เนน้ย า้ถงึประสทิธภิาพของมาตรการทีใ่ชเ้พือ่ป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 รวมถงึการคดักรองแต่เน่ินๆ 

การทดสอบ และการรกัษา 
 

 

 

2. ท าสิง่ทีคุ่ณตอ้งท า: แนวคิดง่ายๆ ในการพูดถึงและป้องกนัการตีตรา   

รฐับาล พลเมอืง สือ่ ผูม้อีทิธพิลหลกั และชมุชนมบีทบาทส าคญัในการป้องกนัและหยุดยัง้การตตีราทางสงัคม 

เราทุกคนตอ้งแสดงพฤตกิรรมเชงิสนับสนุนเกีย่วกบัโควดิ-19 

ในขณะสือ่สารในสือ่สงัคมออนไลนห์รอืแพลตฟอรม์สือ่สารอืน่ 

ตวัอยา่งและเคล็ดลบัการด าเนินการบางประการเพือ่ตอบโตก้ารตตีราทางสงัคม  
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● ขยายขอ้เท็จจรงิ  : การตตีราทางสงัคมเพิม่ขึน้จากความรูท้ีไ่ม่เพยีงพอเกีย่วกบัโควดิ-19  เก็บ รวบรวม 

และเผยแพรข่อ้มูลของประเทศและชมุชนทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ บุคคล 

และกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งตอ่เชือ้โควดิ-19 ตวัเลอืกในการรกัษา และสถานทีเ่ขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขและขอ้มลู 

ใชภ้าษาทีคุ่น้เคยและหลกีเลีย่งศพัทท์างการแพทย ์

สือ่สงัคมออนไลนเ์ป็นประโยชนใ์นการสือ่สารขอ้มลูสาธารณสุขแกผู่ค้นจ านวนมากดว้ยตน้ทุนทีค่่อนขา้งต า่3  

 

● ขอความรว่มมอืจากผูม้อีทิธพิลทางสงัคม 4  เชน่ ผูน้ าทางศาสนาหรอืผูน้ าชมุชนอืน่ๆ 

กระตุน้ใหผู้ม้อีทิธพิลเหล่านีแ้จง้ชมุชนของตนใหพ้จิารณากลุม่คนทีถู่กตตีราและวธิสีนับสนุนและลดการตตีราทา

งสงัคม ใชผู้ม้ชี ือ่เสยีงทีน่่านับถอืเพือ่สือ่สารขอ้ความทีต่อ้งการ 

ผูม้ชี ือ่เสยีงซึง่สือ่สารขอ้มลูนีต้อ้งมสี่วนรว่มโดยตรง 

และเหมาะสมในเชงิภูมศิาสตรแ์ละเชงิวฒันธรรมแกผู่ร้บัสารทีต่อ้งการสือ่ขอ้มูลไป ตวัอย่างเชน่ นายกเทศมนตร ี

(หรอืผูม้อีทิธพิลหลกัคนอืน่) ถา่ยทอดสดทางสือ่สงัคมออนไลนแ์ละทกัทายผูน้ าชมุชนทีถ่กูตตีรา 

 

● กระจาย เร ือ่งราวและภาพผูค้นทอ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณโ์ควดิ-19 และพสิูจนว์่าผูป่้วยดว้ยโรคนีฟ้ื้นตวัได ้ 

เนน้ย า้วา่คนส่วนใหญฟ้ื่นตวัจากโควดิ-19 ได ้

 

● ท าแคมเปญ “วรีบุรุษ”  ยกย่องผูดู้แลและเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขทีอ่าจถกูตตีรา 

อาสาสมคัรชมุชนเองก็มบีทบาทส าคญัในการลดการตตีราในชมุชน 

 

● แสดงถงึกลุ่มชาตพินัธุท์ีแ่ตกต่างกนั 

สือ่ทุกชิน้ควรแสดงชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบทีห่ลากหลายและรว่มมอืรว่มใจกนัป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-

19 แบบตวัอกัษร สญัลกัษณ ์และรูปแแบบตอ้งเป็นกลาง โดยไม่ชีช้ดัไปยงักลุม่ใดกลุ่ ุ มหน่ึงโดยเฉพาะ 

 

● สนับสนุนการสือ่สารทีถู่กจรยิธรรม:  สนับสนุนเนือ้หาเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน 

อาการของโควดิ-19 และเมือ่ใดทีต่อ้งเขา้รบับรกิารสาธารณสุข การ 

เนน้พฤตกิรรมส่วนบุคคลและความรบัผดิชอบอาจเพิม่การตตีราของผูค้นทีอ่าจไดร้บัเชือ้โรค เชน่ 

สือ่สบืเสาะแหล่งก าเนิดของโควดิ-19 พยายามระบุ "ผูป่้วยตน้ตอ" ในแตล่ะประเทศ 

การเนน้ย า้ความพยายามคน้หาวคัซนีและการรกัษาเพิม่ความกลวัและใหค้วามรูส้กึว่าเราไม่มอี านาจหยุดยัง้การติ

ดเชือ้ได ้ 

 

● เชือ่มต่อ: มกีารรเิร ิม่หลายประการเพือ่พูดถงึการตตีราทางสงัคมและการเหมารวม  

เขา้รว่มกจิกรรมต่อไปนีเ้พือ่เพิม่การพยายามและสภาพแวดลอ้มเชงิบวกเพือ่แสดงถงึความห่วงใยและความเห็นอ

กเห็นใจทุกคน 

 

 
3 ไนจเีรยีประสบความส าเรจ็ในการควบคมุการระบาดของเชือ้อโีบลา ปี 2014 ทีม่ผีลกระทบต่อประเทศ 3 ประเทศในแอฟรกิาตะวนัดก 

ส่วนหน่ึงจากการใชแ้คมเปญสือ่สงัคมออนไลนท์ีเ่จาะจงเพือ่เผยแพรข่อ้มูลทีถู่กตอ้งและแกไ้ขขอ้ความหลอกลวงทีส่่งต่อกนัใน Twitter และ Facebook 

การแทรกแซงนีม้ปีระสทิธภิาพส่วนหน่ึงเพราะองคก์รทีไ่ม่ใชอ่งคก์รของรฐั (NGOs) ผูม้อีทิธพิลทางสือ่สงัคมออนไลน ์ผูม้ชี ือ่เสยีง 

และบล็อกเกอรใ์ชแ้พลตฟอรม์ของตนในการส่งต่อและแบ่งปันขอ้มูลและความคดิเห็นเกีย่วกบัการสือ่สารดา้นสาธารณสุขทีแ่บ่งปันกนั Fayoyin, A. 2016. 

การใชส้ือ่สงัคมออนไลนเ์พือ่การสือ่สารดา้นสุขภาพในแอฟรกิา: แนวทาง ผลลพัธ ์และบทเรยีน Journal of Mass Communication and Journalism, 

6(315).  

4 นักวจิยัดา้นการสือ่สารทางสาธารณสุขไดป้ระดษิฐค์ าว่า "ผลกระทบ Angelina Jolie" 

ขึน้เพือ่อธบิายถงึการเพิม่ขึน้ของการคน้หาทางอนิเทอรเ์น็ตเกีย่วกบัพนัธกุรรมและการทดสอบมะเรง็เตา้นมเป็นเวลาหลายปีหลงัจากนักแสดง Angelina Jolie 

เขา้รบัการผ่าตดัมะเรง็เตา้นมสองคร ัง้ในปี 2013 ทีม่กีารเสนอข่าวในวงกวา้ง  "ผลกระทบ" 

ชีใ้หเ้ห็นว่าการไดร้บัการรบัรองจากผูม้ชี ือ่เสยีงจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชือ่ถอืไดจ้ะมปีระสทิธภิาพต่อการมอีทิธพิลต่อสาธารณะทีค่น้หาความรูท้างสุขภาพ 

ทศันคตขิองผูค้น และการรบัรูด้า้นบรกิารสาธารณสุขของโควดิ-19 
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อปัเดตเนือ้หา: 24 กมุภาพนัธ ์2020 อปัเดตเนือ้หาในภาษาอย่างง่าย: 15/03/2020 

3. เคล็ดลบัการสือ่สารและขอ้ความ 

การ "ระบาดของขอ้มลู" ผดิๆ และข่าวลอืก าลงัแพรก่ระจายรวดเรว็กว่าการระบาดของโควดิ-19 ในปัจจบุนั 

ซึง่ท าใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบ 

รวมถงึการตตีราทางสงัคมและการเลอืกปฏบิตัติอ่ผูค้นทีม่าจากพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาด 

เราตอ้งเป็นน ้าหน่ึงใจเดยีวกนั 

และตอ้งมขีอ้มูลทีช่ดัเจนและปฏบิตัไิดเ้พือ่สนับสนุนชมุชนและผูค้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบุคร ัง้ใหม่นี ้ 

การเขา้ใจผดิ ข่าวลอื 

และการไดร้บัขอ้มูลผดิส่งเสรมิการตตีราทางสงัคมและการเลอืกปฏบิตัซิ ึง่ท าใหก้ารตอบสนองมปีระสทิ

ธภิาพลดลง  

- พูดถงึการเขา้ใจผดิแต่ในขณะเดยีวกนัก็   

เขา้ใจว่าความรูส้กึของผูค้นและพฤตกิรรมทีต่ามมาเป็นของจรงิ แมว้่าขอ้สนันิษฐานเบือ้งหลงัจะผดิกต็าม  

- ส่งเสรมิความส าคญัของการป้องกนัการปฏบิตัทิีช่ว่ยชวีติได ้การคดักรองแต่เน่ินๆ และการรกัษา  

 

การเป็นน ้าหน่ึงใจเดยีวกนัและความรว่มมอืทัว่โลกชว่ยป้องกนัการแพรเ่ชือ้ต่อและลดความกงัวลของ

ชมุชน   

− แบ่งปันขอ้ความทีเ่ห็นอกเห็นใจ 

หรอืเร ือ่งราวประสบการณเ์ป็นจรงิและความพยายามของแตล่ะบุคคลหรอืกลุ่มคนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควิ

ด-19  

− สือ่สารการสนบัสนุน และก าลงัใจใหผู้ซ้ ึง่ท างานแนวหนา้เพือ่โตต้อบการระบาดนี ้รวมถงึ 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุข อาสาสมคัร และผูน้ าชมุชน  

 

สิง่ทีจ่ะหยุดย ัง้การแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 ได ้คอื ความจรงิ ไม่ใชค่วามกลวั 
- แบ่งปันขอ้เท็จจรงิและขอ้มูลทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัโรคนี ้

- พูดถงึ ข่าวลอื และการเหมารวม 
- เลอืกใชค้ าอยา่งระมดัระวงั วธิทีีเ่ราสือ่สารอาจมผีลกระทบต่อทศันคตขิองผูอ้ืน่ 

(ดูสิง่ทีค่วรท าและสิง่ทีไ่ม่ควรท าดา้นบน) 

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

