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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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การรัั บ รู้้�ข่่ า วสารเชิิ ง ร้้ า ยในผู้้�สูู ง วัั ย ในช่่ ว ง
การแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส COVID-19 ที่่� ก ารระบาด
ของโรคทวีี ค วามรุุ น แรงและกระจายเป็็ น วงกว้้ า ง
ทั่่� ว ประเทศไทย เริ่่� ม มีี ก ารรายงานเกี่่� ย วกัั บ ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ
จากประเทศจีีน ในช่่วงระยะแรกของการระบาดของจีีน
ผ่่านทางสำำ�นัักข่่าวต่่าง ๆ มีีการนำำ�เสนอข่่าวหรืือบทความ
เป็็ น ภาษาไทย ผ่่ า นทางสื่่� อ ต่่ า งๆ ทั้้� ง ทางโทรทัั ศ น์์
ทางสื่่อ� ออนไลน์์ มีีการรายงานว่่าร้้อยละ 80.4 ของผู้้�ติิดเชื้้อ�
ของจีีนไม่่แสดงอาการที่่�รุุนแรง ขณะที่่�ผู้้�ติิดเชื้้�อร้้อยละ
13.8 มีีอาการป่่วยรุุนแรง และร้้อยละ 4.7 อยู่่�ในขั้้�นวิิกฤต
โดยกลุ่่�มอายุุที่่�มีีอััตราการเสีียชีีวิิตสููงสุุดคืือ กลุ่่�มที่่�มีีอายุุ
80 ปีีขึ้้�นไป เฉลี่่�ยร้้อยละ 14.8 เมื่่�อแยกตามอายุุพบว่่า
ผู้้�รัับผิิดชอบบทความ
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ยัังไม่่มีีกรณีีเสีียชีีวิิตจากโรคโควิิด-19 ในกลุ่่�มเด็็กอายุุ
ไม่่เ กิิ น 9 ปีี ส่่ ว นกลุ่่�มผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ที่่� อ ายุุ ต่ำ ำ � � กว่่ า 39 ปีี
มีีอัตั ราการเสีียชีีวิติ อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 0.2 โดยอััตราการเสีียชีีวิติ
จะเพิ่่�มสููงขึ้้น� ตามลำำ�ดับั ในกลุ่่�มผู้้�มีีอายุุ 40 ปีี (ร้้อยละ 0.4),
50 ปีี (ร้้อยละ 1.3), 60 ปีี (ร้้อยละ 3.6) และ 70 ปีี (ร้้อยละ 8)
(The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency
Response Epidemiology Team, 2020)
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุุ ข
รายงานสถานการณ์์ โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
หรืือโควิิด-19 เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2563 ว่่าผู้้�ติิดเชื้้�อ
ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น วัั ย ทำำ � งาน แต่่ จ ากการวิิ เ คราะห์์ ข อง
กรมควบคุุ ม โรค กลุ่่�มที่่� มี ี อัั ต ราเสีี ย ชีี วิิ ต มากที่่� สุ ุ ด
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แต่่จำำ�นวนป่่วยไม่่มาก คืือกลุ่่�มอายุุ 70 ปีีขึ้้�นไป อััตรา
การเสีี ย ชีี วิิ ต ร้้ อ ยละ 12 ผู้้�ที่่� อ ายุุ ม ากกว่่ า 80-89 ปีี
มีีอัตั ราเสีียชีีวิติ ร้้อยละ 24 สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในช่่วงโควิิด 19
ระบาด แม้้สภาพร่่างกายดููเหมืือนปกติิ แต่่พลัังสำำ�รอง
ร่่างกายน้้อยกว่่ากลุ่่�มวััยอื่่�น จึึงมีีโอกาสป่่วยรุุนแรงและ
เสีียชีีวิิตสููงกว่่ากลุ่่�มวััยอื่่�น (บางกอกบิิสนิิวส์์, 2020)
นอกจากนี้้�การรายงานข่่าวของช่่องข่่าวไทยพีีบีเี อส เมื่่อ� วัันที่่�
6 เมษายน 2563 เนื้้�อความว่่า กรมการแพทย์์ออกแนวทาง
การดููแลผู้้�สููงอายุุในช่่วงที่่�มีีการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19
เน้้นจััดระยะห่่าง จััดผู้้�ดููแลหลััก และไม่่ออกนอกบ้้าน
ในช่่ ว งการระบาดเนื่่� อ งจากผู้้�สูู ง อายุุ เ ป็็ น กลุ่่�มเสี่่� ย งที่่�
จะมีี โ อกาสเสีี ย ชีี วิิ ต มากกว่่ า คนทั่่� ว ไป เนื่่� อ งจาก
สภาพร่่ า งกายที่่� ไ ม่่ แ ข็็ ง แรง ภูู มิิ คุ้้� มกัั น ลดลงตามวัั ย
โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�มีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น โรคเบาหวาน
โรคความดัันโลหิิตสููง โรคปอดเรื้้อ� รััง โรคไตเรื้้อ� รััง โรคหััวใจ
และหลอดเลืือด โรคมะเร็็ง เป็็นต้้น (ข่่าวไทยพีีบีีเอส,
2563)
ข่่าวสารเกี่่ย� วกัับผู้้�ติิดเชื้้อ� และกระบวนการรัักษา
ขยายวงกว้้าง ข่่าวต่่างๆจึึงเข้้าข่่าย ข่่าวร้้าย ซึ่่�งหมายถึึง
ข่่าวในทางลบ ข่่าวที่่�สร้้างความตื่่�นตระหนก ตื่่�นกลััว
เกิิดกระแสความหวาดกลััว อาจส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ทางกายและส่่งผลให้้คนในสัังคมวิิตกกัังวลจนสภาพจิิตใจ
ไม่่ เ ป็็ น สุุ ข ได้้ (Baig et.al, 2018, Biszar et.al.,
2019) ปััจจุุบัันข่่าวมาจากหลายแหล่่ง ส่่วนใหญ่่คืือ
สื่่�อโทรทััศน์์ สื่่�อวิิทยุุ สื่่�อที่่�ส่่งต่่อไปได้้เร็็วที่่�สุุดคืือสื่่�อสัังคม
สื่่อ� ออนไลน์์ ซึ่่ง� หลายๆข่่าว ไม่่เป็็นจริิง เป็็นข่่าวที่่�ก่อ่ ให้้เกิิด
ความกลััว ความตระหนก เมื่่�อถููกแปลงเป็็นข้้อมููลส่่ง
ต่่อให้้ผู้้�สููงวััย มีีโอกาสสร้้างความตื่่�นตระหนก ความกลััว
วิิตกกัังวล ได้้
ในทางจิิตวิิทยา แนวความคิิดแบบภวนิิยม
(Existentialism) เชื่่อ� ว่่ามนุุษย์์ควบคุุมพฤติิกรรมของตนเอง
และมีี เ สรีี ภ าพในการเลืื อ กดำำ � เนิิ น ชีี วิิ ต ของตนเอง
มีีอนาคตและกระทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ เพื่่�อเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
ปััญหาของบุุคคลเกิิดจากการที่่บุ� คุ คลรู้้�สึึกว่่าตนถููกคุุกคาม
ไม่่มีีเสรีีภาพ รู้้�สึึกว่่าตนไม่่มีีอนาคต ไม่่มีีจุุดมุ่่�งหมาย
และเกิิดจากความไม่่แน่่นอนของสภาพแวดล้้อม ทำำ�ให้้เกิิด
ความกัังวลที่่�ต้้องเลืือกเมื่่�อมนุุษย์์ตกอยู่่�ในสถานการณ์์
ที่่�คลุุมเครืือหรืือมีีอัันตราย (Subme, 1990) มนุุษย์์จะมีี
ความสามารถในการตััดสิินใจแก้้ปัญ
ั หาและใช้้วิจิ ารณญาณ
เกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งต่่ า ง ๆ เหตุุ ผ ลเป็็ น สิ่่� ง สำำ �คััญ ที่่�จ ะทำำ � ให้้
พฤติิกรรมของบุุคคล มีีประสิิทธิิภาพ ปััญหาในการปรัับตััว
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เกิิดจากไม่่สามารถสนองความต้้องการของตนเอง ทำำ�ให้้
เกิิดแนวโน้้มที่่จ� ะบิิดเบืือนสภาพความเป็็นจริิง (Chaisang,
et al., 2018) มนุุษย์์จึึงมัักจะแสวงหาข้้อมููล เพื่่�อหาคำำ�ตอบ
ที่่�ในประเด็็นที่่�แต่่ละคนกลััว เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจปััญหา
และหาทางออกให้้มากที่่�สุุด คนเรามัักมีีความเชื่่�อส่่วนตััว
อยู่่�แล้้ว และมัักเลืือกรัับข้้อมููลที่่ส� อดคล้้องกัับความเชื่่อ� เดิิม
หรืือประสบการณ์์เดิิมของตน ขาดการพิิจารณารอบด้้าน
ไม่่ตรวจสอบความถููกต้้อง
นอกจากนี้้�อีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีผลกระทบในการ
รัับรู้้�ข่่าวสารในปััจจุุบัันคืือ ปริิมาณข่่าวสารจำำ�นวนมาก
ที่่� ถาโถมเข้้ า มาถึึงเราในแต่่ ละวัั น ทำำ � ให้้ การคัั ดกรอง
ทำำ�ได้้ยากมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะในโลกสัังคมออนไลน์์
ปััจจุุบัันที่่�ทุุกคนสามารถสื่่�อสารไปได้้ทั่่�วทุุกมุุมโลกจาก
แพลตฟอร์์มที่่�มีี เช่่น Blog, YouTube, Twitter, Facebook
ฯลฯ จนกล่่าวได้้ว่่า “ใครๆก็็สามารถเป็็นสื่่�อได้้” การมา
ทำำ � หน้้ า ที่่� ท ดแทน “สื่่� อ มวลชนมืื อ อาชีี พ ” ซึ่่ � ง ปกติิ
จะทำำ � หน้้ า ที่่� ต รวจสอบข่่ า วสารตามกรอบจริิ ย ธรรม
ที่่�เ หมาะสม ผ่่านขั้้� น ตอนการตรวจสอบความถูู ก ต้้ อ ง
ด้้วยระบบกองบรรณาธิิการ ก่่อนนำำ�เสนอสู่่�สาธารณะ
โดยการทำำ�หน้้าที่่�ของ “ใครๆก็็สามารถเป็็นสื่่�อได้้” นี้้�
กลัั บ ย้้ อ นแย้้ ง กัั บ แนวความคิิ ด ของ Mark Glaser
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสื่่�อที่่�กล่่าวว่่า “วารสารศาสตร์์พลเมืือง
หรืื อ Citizen Journalism คืื อ การนำำ � เสนอข่่ า วสาร
โดยประชาชนทั่่� ว ๆไปที่่�ไม่่ไ ด้้ ผ่ ่ า นการฝึึ ก ฝนให้้ เ ป็็ น
นัั ก ข่่ า วมืื อ อาชีี พ แต่่ ส ามารถใช้้ เ ครื่่� อ งมืื อ อุุ ป กรณ์์
เทคโนโลยีี อัั น ทัั น สมัั ย รวมถึึงการใช้้ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ใน
การสร้้ า งสรรค์์ โต้้ แ ย้้ ง หรืื อ ตรวจสอบข้้ อ มูู ล ของสื่่� อ
ด้้วยตััวเอง” โดยนัักข่่าวพลเมืืองสามารถรายงานข่่าว
นำำ�เสนอใน Blog, YouTube, Twitter, Facebook รวมถึึง
ตรวจสอบข่่าวหรืือบทความในสื่่�อกระแสหลััก แล้้วเขีียน
วิิพากษ์์วิิจารณ์์ด้้วยก็็ได้้ (Glaser, 2006)
ในขณะที่่�สื่่�อมวลชนยุุ ค ใหม่่ สนใจกัั บ
ความรวดเร็็ ว ในการนำำ � เสนอ โดยไม่่ ผ่ ่ า นขั้้� น ตอน
การตรวจสอบของระบบกองบรรณาธิิการอย่่างเช่่นเคย
ด้้วยความต้้องการช่่วงชิิงพื้้�นที่่�ออนไลน์์เรีียกความนิิยม
เพื่่� อผลทางการตลาด โดยละเลยการนำำ � เสนอเนื้้� อหา
ที่่�ถููกต้้อง มีีคุุณภาพ และมีีจริิยธรรมแต่่อย่่างใด จึึงส่่งผล
ต่่อการนำำ�ข่่าวสารไปเผยแพร่่ต่่ออย่่างมาก ยิ่่�งเราต้้องการ
ความเร็็วมากเท่่าใด การตรวจสอบความถููกต้้องจึึงมีี
น้้อยลงมากเท่่านั้้�น

J Gerontol Geriatr Med. 2020; 19(9-12)
Prevention of COVID-19 for geriatric people
ปััจจััยด้้านการรัับรู้้�ข่่าวในผู้้�สููงวััย
การสนัับสนุุนทางสัังคม (social support)
เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีผลต่่อการรัับรู้้�ข่่าวสารสำำ�หรัับผู้้�สููงวััย
ลููกหลานจึึงเป็็นแหล่่งข่่าวที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับผู้้�สููงวััย ในพื้้�นที่่�
ชนบทที่่� ผู้้�สููง วัั ย ส่่ ว นใหญ่่ อ าจมีี ร ะดัั บ การศึึกษาไม่่ สููง
และเข้้าไม่่ถึึงสื่่อ� ออนไลน์์ ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ (health
literacy) หรืือความสามารถในการอ่่าน เขีียน รัับรู้้�ข้้อมููล
ด้้านสุุขภาพ สำำ�หรัับผู้้�สููงวััยที่่�มีีระดัับการศึึกษาไม่่สููง
มีีรายงานพบว่่ามีีระดัับการรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�ไม่่สููง
(Jacobs et al., 2016) ส่่งผลต่่อการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้งาน
กระบวนการรัับรู้้� (Cognitive function) ในผู้้�สููงวััยมีีผลต่่อ
การรัับรู้้�ด้า้ นความเจ็็บป่่วย การเข้้าใจกระบวนการเกิิดโรค
การตััดสิินใจเลืือกวิิธีกี ารรัักษาและการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�
ของแพทย์์ในการรัักษา (Jacobs et.al., 2016)
การเตรีียมการและการช่่วยเหลืือในการ
สื่่�อสารกัับผู้้�สููงวััย
ลูู ก หลานควรกลั่่� น กรองข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ม่่ ส ร้้ า ง
ความตื่่�นตระหนก เช่่น “ผู้้�สููงวััยเจอเชื้้�อไวรััสจะตายทัันทีี”
ญาติิหรืือบุุคลากรทางการแพทย์์หรืือสาธารณสุุขจึึงควร
เลืือกที่่�จะส่่งข่่าวที่่�เป็็นกลางให้้ผู้้�สูงู วััยรัับทราบ ตรวจสอบ
ความถููกต้้องของข่่าวก่่อนส่่งต่่อไปยัังผู้้�สููงวััย ในผู้้�สููงวััย
ที่่�มีีความรู้้� เข้้าถึึงสื่่�อออนไลน์์ กลุ่่�มนี้้�ต้้องมีีการให้้ข้้อมููล
เตืือนให้้ท่่านละความวิิตกกัังวล ในสถานการณ์์วิิกฤต
อาจมีี ช่ ่ อ งทางให้้ คำ ำ �ปรึึ กษา hotline ฯลฯ เพื่่�อเป็็ น
การช่่วยเหลืือทางสัังคมสำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�อาศััยในเขตเมืือง
การส่่งข่่าวเชิิงร้้ายต่่อผู้้�สููงวััย จึึงขึ้้�นกัับข้้อมููลที่่�ผู้้�สููงวััย
มีี อ ยู่่�แล้้ ว เนื้้� อ หาที่่� ผู้้�สูู ง วัั ย ควรรู้้� เ พิ่่� ม เติิ ม การสื่่� อ สาร
ที่่�ชััดเจนเข้้าใจง่่าย การคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านอารมณ์์
และการรัับรู้้�ของผู้้�สููงวััย
กรณีีศึึกษา การสื่่�อสารด้้านสุุขภาพผู้้�สููงวััย
ยามวิิกฤต COVID 19
ในช่่วงนี้้� หากผู้้�สููงวััยมีีอาการป่่วย ลููกหลาน
อาจต้้องคอยสัังเกตเป็็นกรณีีพิิเศษ เนื่่�องจากผู้้�สููงวััย
มีีพฤติิกรรมการสื่่�อสาร ที่่�ไม่่ชอบบอก คืือ ไม่่ชอบบอก
อาการป่่วยให้้ลูกู หลานทราบ ไม่่อยากเป็็นภาระ กลััวการไป
โรงพยาบาล นอกจากนี้้� ข่ ่ า วต่่ า งๆเกี่่� ย วกัั บ โควิิ ด 19
อาจสร้้ า งความวิิ ต กกัั ง วล ความสะเทืื อ นใจผู้้�สูู ง วัั ย
เนื่่�องจากข้้อมููลระยะที่่�โควิิด 19 เริ่่�มแพร่่ระบาด เกิิดก่่อน
ในต่่างประเทศที่่�จีีน และที่่�อิิตาลีี ซึ่่�งจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตคืือ
ผู้้�สููงวััย ข่่าวนี้้�จึึงสร้้างความตระหนกให้้ผู้้�สููงวััยอย่่างมาก
แต่่ ห ากวิิ เ คราะห์์ ก รณีี ที่่�เ กิิ ด ในประเทศไทย ที่่�ท าง
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กระทรวงสาธารณสุุ ข พยายามแจ้้ ง ต่่ อ ประชาชน คืื อ
การจำำ�แนก อายุุ เพศ ปััจจััยเสี่่�ยงผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อ ทำำ�ให้้ข้้อมููล
ประเทศไทยพบผู้้�ป่่วยอยู่่�ในวััยทำำ�งานมากกว่่า ทำำ�ให้้
ผู้้�สููงวััยไม่่ใช่่กลุ่่�มใหญ่่ที่่�จะติิดเชื้้�อโดยตรง อาจเนื่่�องจาก
จุุดเริ่่ม� ต้้นการระบาดเกิิดในกรุุงเทพฯ ในขณะที่่ผู้้�สู
� งู วััยไทย
ส่่วนใหญ่่ยัังอยู่่�ในต่่างจัังหวััด แต่่เมื่่�อเริ่่�มมีีจุุดเปลี่่�ยน ช่่วง
คนวััยทำำ�งานในกรุุงเทพ เดิินทางกลัับภููมิลำิ �ำ เนา เนื่่�องจาก
ต้้องหยุุดงาน การสื่่�อสารให้้กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�อยู่่�ห่่างจาก
ญาติิผู้้�ใหญ่่จึึงจำำ�เป็็น ทำำ�ให้้เกิิดการส่่งข้้อความให้้ลูกู หลาน
ไม่่ต้้องไปเยี่่�ยมผู้้�สููงวััย ซึ่่�งขััดต่่อประเพณีีไทยอย่่างมาก
โดยเฉพาะในช่่วงเทศกาลสงกรานต์์ที่่�คนไทยเดิินทาง
กลัั บบ้้ า นไปไหว้้ ญ าติิ ผู้้� ใหญ่่ ดัั ง นั้้� น จึึงเป็็ นหน้้ า ที่่� ของ
ลููกหลาน ผู้้�ดููแล ญาติิ บุุคลากรด้้านสาธารณสุุขและ
แพทย์์ ที่่ � ต้ ้ อ งสื่่� อ สาร ให้้ ผู้้�สูู ง วัั ย แยกตัั ว ห่่ า งจากผู้้�อื่่� น
ในครอบครััว เพื่่�อท่่านจะได้้ไม่่เกิิดความเสี่่�ยง และมีีชีีวิิต
ยืืนยาว สำำ�หรัับประเพณีีต่่างๆ จำำ�เป็็นต้้องชะลอไปก่่อน
สำำ�หรัับประเทศไทย การสื่่�อสารด้้านสุุขภาพ
ผ่่ า นศูู น ย์์ บ ริิ ห ารสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
การติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (ศบค) โดยจััดให้้มีีการ
แถลงข่่าวประจำำ�วันั ทางโทรทััศน์์โดยโฆษกที่่�เป็็นทั้้�งแพทย์์
และ นัักจิิตวิิทยา เป็็นการให้้ข้้อมููลการระบาดที่่�เป็็นจริิง
แต่่ ไ ม่่ น่ ่ า กลัั ว และให้้ กำ ำ �ลัั ง ใจประชาชน โดยเฉพาะ
การพยายามส่่งข้้อมููลความห่่วงใยไปยัังกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและ
ครอบครััว ทำำ�ให้้คนไทยทุุกภาคส่่วนยิินดีีให้้ความร่่วมมืือ
เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของไวรััสไปยัังกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุได้้มาก
(ข่่าวทำำ�เนีียบรััฐบาล, 2563)
บทสรุุปและข้้อเสนอแนะ
การสื่่อ� สารให้้ผู้้�สูงู วััยเข้้าใจถึึงความจำำ�เป็็นต้้อง
ช่่วยสัังคมด้้วยการดููแลตนเอง ไม่่ให้้เป็็นภาระต่่อลููกหลาน
และไม่่เรีียกร้้องให้้ใครมาเยี่่�ยมเยีียนในช่่วงวิิกฤตเป็็น
เรื่่�องที่่�สำำ�คััญ บุุคลากรทางการแพทย์์ควรคำำ�นึึงถึึงบริิบท
ทางสัังคมวััฒนธรรมของผู้้�สููงวััยเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ความพึึงพอใจในการสื่่อ� สาร และการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�
จากข้้อมููลที่่�ผู้้�สููงวััยได้้รัับ
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