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การสื่อสารความเสี่ยง

“แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 

ความคิดเห็นระหว่างกนั”

2. ผูจ้ดัการความเสีย่ง
(ผูบ้ัญชาการเหตกุารณ์, 

หน่วยงานทีร่ับผดิชอบหลัก)

• เตรยีมก าลังคน (สหสาขา ความสามารถทีห่ลากหลาย) 
และสนับสนุนทรัพยากรในการตอบโตข้า่ว

• สรา้งระบบการสือ่สารความเสีย่งทีค่รบวงจร มปีระสทิธภิาพ
• จัดตัง้ระบบเฝ้าระวังขา่วบดิ ขา่วลวง รวมถงึ การแสดงความ
คดิเห็นทีไ่รว้ชิาการ/ จากผูท้ีไ่มไ่ดเ้ชีย่วชาญจรงิ

• ตอ้งมคีวามรูอ้ะไร
• หาแหลง่อา้งองิจากทีไ่หน
• จะตดิตามผูเ้ชีย่วชาญทา่นใด
• เฝ้าระวังขอ้มลูขา่วบดิ ตอบโต ้
ขา่วดว้ยขอ้เท็จจรงิอยา่งไร

1. ผูป้ระเมนิความเสีย่ง
(แพทย ์& นวก.สธ. กรม คร.)

3. ผูร้บัสาร
(ปชช. หรอื องคก์รทีต่กอยู่

ในความเสีย่ง)

• ลดความตระหนก แตกตืน่ 
(www. ใหข้อ้มลู คน้หา เขา้ถงึไดง้่าย)

• ลดความวติกกังวล (chat bot, LINE)
• ออกค าแนะน าเฉพาะกลุม่เสีย่ง/ เฉพาะองคก์ร



สื่อสารเพือ่...

วตัถุ

ประสงค์

ตดัสินใจ

เพ่ือ

ทราบ

สอนให้

เขา้ใจ
บงัเทิงใจ

จงูใจ

“ในระยะวกิฤต ทีต่อ้งอาศยัความร่วมมอืเพือ่การ
ป้องกนัควบคุมโรค จ าเป็นตอ้งสือ่สารเพือ่...”

สถานการณข์องโรค จดุก าเนิด และ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น ประเด็นความ

ไม่ชดัเจนในตวัโรค

ธรรมชาติของโรค ชอ่งทางการแพรโ่รค ปัจจยั

เส่ียง ปัจจยัป้องกัน และเช้ือก่อโรค บรบิทท่ีเอ้ือ

ตอ่การสมัผสัโรค

โนม้นา้วใหเ้ชื่ อมัน่ในแนวทางการ

ปฏิบตัิตนเพื่ อการป้องกันดว้ย

ขอ้เท็จจรงิท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานทางวชิาการ 

(ไม่ใชค่วามคิดเห็นของ influencer)

ลงมือท าตามค าแนะน าอยา่งเครง่ครดั สม า่เสมอ ท า

ดว้ยความเขา้ใจวา่ เพ่ือการป้องกันตนเอง ผูอ่ื้นและ

เป็นการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

ใหค้ลายความวติกกังวล มัน่ใจในการตอบ

โตก้ับโรคท่ีคกุคาม ไม่ panic ตื่ นตระหนก



ประโยชน์

1. สรา้งเขา้ใจทีถ่กูตอ้งในความเสีย่งของประชาชนตอ่ภยัสขุภาพนัน้ๆ 

2. ใหค้ าแนะน าทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชน

3. เพือ่ใหป้ระชาชน ตดัสนิใจ ลงมอืท าในการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ เพือ่การป้องกนัตนเอง

4. เป็นการสรา้งความเชือ่ถอืเชือ่ม ัน่ใหป้ระชาชน

5. เป็นชอ่งทางรบัฟงั ประเมนิความเขา้ใจ ทราบถงึความตอ้งการ 

และความตระหนกัของประชาชน



ความเป็นโรคอุบตัิใหม่

1. ไมรู่เ้ชือ้อะไร

2. ไมเ่ขา้ใจการด าเนนิโรค

3. ไมช่ดัเจนในปจัจยัเสีย่ง

4. ไมม่แีหลง่สบืคน้ในธรรมชาตโิรค

5. ไมแ่นน่วา่รกัษาแบบไหน 

6. ไมม่ ัน่ใจวา่ จะป้องกนัอยา่งไร

7. ไมรู่จ้ะเอาอยา่งไรในการอธบิายในสิง่ทีไ่มช่ดัเจน ให้

คนไมรู่.้.ไดรู้แ้ละเขา้ใจตามขอ้มลูทีม่อียา่งจ ากดั



EnvironmentAgent

Host

องคป์ระกอบสามเสา้ทางระบาดวิทยา

“จะส่ือสารเรื่ องโรค ก็ตอ้งเขา้ใจเรื่ องโรค ใน

ประเด็นขนาดปัญหา การกระจายของโรค ปัจจยั

เส่ียง เพ่ือการส่ือสารในการป้องกนัควบคมุโรค”

นพ.ภพกฤต



Bhophkrit Bhopdhornangkul, MD., MPH., Ph.D.(Tropical Medicine)
Cert. of Field Epidemiology

Cert. of Prof. in Prev. Med. (Epidemiology)

องคป์ระกอบสามเสา้ทางระบาดวิทยา
ไขเ้ลือดออกเดงกี

“เม่ือเขา้ใจองคป์ระกอบสาม

เสา้ทางระบาดวทิยาน้ี ก็จะ

สามารถเลือกประเด็นส าคญัท่ี

จะส่ือสาร เพ่ือลดความเส่ียง

ของประชาชนกลุม่เส่ียงได”้

นพ.ภพกฤต



Transmission occurs when the agent leaves its reservoir 
or host through a portal of exit, is conveyed by some 

mode of transmission, and enters through an appropriate 
portal of entry to infect a susceptible host.

ห่วงโซ่ของการตดิเช้ือ

“การส่ือสารท่ีตดั

ช่องทางการแพรโ่รค

ได ้น่ันคือ การส่ือสาร

ความเส่ียงท่ีแทจ้รงิ ใน

มิติของโรคติดเช้ือ”

นพ.ภพกฤต



จะสื่อสาร...ตอ้งรูอ้ะไรบา้ง

รูบ้รบิทงาน

• รูน้โยบาย/ ระบบการจัดการ
ความเสีย่งทีม่อียู ่(EOC,
ศบค.)

• รูก้ารสรา้งและใชส้ือ่ใหบ้รรลุ
วัตถปุระสงคใ์นการสือ่ความ

• รูเ้วลาทีเ่หมาะสมในการ
สือ่สาร เทประเด็นที่
สอดคลอ้งสูส่ังคม

• รูท้ีต่ดิตาม เฝ้าระวัง ตอบโต ้
ขา่วบดิ เทขา่วจรงิไลข่า่วเท็จ

รูโ้รค 

• ธรรมชาตขิองโรค

• ลกัษณะเชือ้กอ่โรค

• มาตรการป้องกนัและควบคมุโรค 

• ผลกระทบจากโรคหรอืสภาวะการณ์

ของโรคเชน่ การกลายพันธุ์

รูก้ลุม่เป้าหมายทีต่อ้งเผชญิกบัภัยคกุคาม

นัน้ หรอื กลุม่เสีย่งตอ่การสมัผัสโรค

• ปชช.ทัว่ไป, 

• กลุม่เสีย่งเฉพาะ 

• องคก์รเฉพาะดา้น



สืบคน้ไดจ้ากท่ีไหน

➢ สบืคน้จาก www. ของหน่วยงานทีน่่าเชือ่ถอื
• DDC, WHO, US.CDC., ECDC, China CDC, 

• Public health & medical database

• Journal 

➢ Social media ของหน่วยงานทีเ่ป็นทีย่อมรับในวงการ เชน่ Hfocus, 
NVI, อว., CVC, etc. 

➢ รับฟังจากผูเ้ชีย่วชาญ/นักวจิัย/ ผูม้ปีระสบการณ์เฉพาะดา้น
➢ การอบรม ประชมุ สัมมนา

➢ การใหส้ัมภาษณ์ทางวชิาการ

➢ บทความ รายงานสถานการณ์

➢ News



พฒันาตนเองอยา่งไร

➢ เลอืกสบืคน้จากแหลง่ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอื ถกูตอ้งทางวชิาการ (DDC, WHO, 
US.CDC., ECDC, China CDC, Public health & medical database, etc..)

➢ อา่นและสงัเคราะห ์ดงึประเด็นจากเอกสารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุที่
เกีย่วขอ้ง (คน้จาก pubmed, ดงึจาก sci-hub.st)

➢ รับฟังจาก ผชช./นักวจัิย/ influencer แลว้ แสวงหาเอกสารอา้งองิ/ ผลการวจัิย 
มาอา่น วเิคราะหส์งัเคราะหแ์ลว้เลอืกประเด็นมาน าเสนอ (อยา่เอาแคค่ าบอก
เลา่ กลา่วอา้ง จากหนา้ขา่ว หรอื FB หรอื Twitter หรอื TikTok สว่นตวั มา
ใช)้

➢ ขา่วตา่งประเทศ/ บทความของหน่วยงานทีไ่มใ่ชท่างการ สธ. พงึระวงั อาจจะมี
ผลประโยชนทั์บซอ้น  



พฒันาตนเองอยา่งไร

➢ ฝึกการคัดเลอืกประเด็น แงม่มุทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคม เปลีย่นการรับรู ้ชกั

จงูความรว่มมอืจากผูร้ับสาร

➢ อยา่ลมืใสแ่หลง่อา้งองิ/แหลง่ขอ้มลู ไวใ้นสือ่ทีท่ า เพือ่ใหต้รวจสอบความ

ถกูตอ้งและอา่นเพิม่เตมิรายละเอยีดในอนาคต 

➢ ปรับแกก้บัทีป่รกึษา/พีเ่ลีย้ง ทีเ่ชีย่วชาญหรอืมปีระสบการณ์และทันสมัย

ในเรือ่งหรอืประเด็นทีต่อ้งการสือ่ แลว้สง่ทมี กบว. ตรวจสอบ

➢ สง่ใหท้มี IT หรอื Graphic ท าสือ่ social media ในหลากหลายรปูแบบ 



พฒันาหน่วยงานอยา่งไร

➢ จดัต ัง้ทมีเฝ้าระวงัขา่วสาร (เท็จ เฟค บดิ ไมค่รบความ ตัดตอน) 

• ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งจากทกุ platform ของสือ่เชน่ Twitter, Instagram, FB 
(Metaverse), TikTok, etc… 

• ตอบโตด้ว้ยการใส ่ขา่วสาร/สือ่สารในสิง่ทีถ่กูตอ้ง ตรงประเด็น ครบความ เพือ่
หักลา้งความน่าเชือ่ถอืของเดมิ หรอืทา้ยการรับรูใ้หมข่องผูรั้บสาร

• ทัง้ในทีเ่กดิเหต ุและ ทีอ่ ืน่ๆ ใน social 

➢ สถาปนาทมี กบว.

• ชว่ย นวก.สธ. ในการคัดกรองขา่ว/ เลอืกประเด็น/ สบืคน้แหลง่ขอ้มลู เพือ่
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขา่วสารทีผ่า่นการสังเคราะหม์าแลว้ กอ่นไปท าสือ่ และ
กอ่นเผยแพร่



พฒันาหน่วยงานอยา่งไร

➢ ใชค้นใหห้วั ใชต้วัใหถ้กูงาน 

• อยา่ให ้IT/ สือ่ มาท า content (ถา้ไมไ่ดเ้รยีนมาทางวทิยาศาสตร์
สขุภาพ) หรอื 

• อยา่น า นวก.สธ. ไปท า IT/ สือ่ (ถา้ไมผ่า่นการอบรมการท าสือ่หรอืการ
น าเสนอ)

• ถา้คนไมม่ ีก็สรา้งคนขึน้มา ดว้ยการจัด in-house workshop 



พฒันาหน่วยงานอยา่งไร

➢ แปลงองคก์รใหเ้ป็นแหลง่สบืคน้และอา้งองิ รวมถงึ เป็นที่
แลกเปลีย่นการรบัรูร้ะหวา่งผูร้บัสาร

• www. หน่วยงานทีเ่ขา้ถงึ เขา้ใจ และ พัฒนาความรูน้ าไปสูก่ารตัดสนิใจ
ของผูรั้บสาร

• สรา้งความเชือ่มโยงกับแหลง่ขอ้มลูส าคัญอืน่ๆ 

• Chat bot, interactive dashboard

• ตัง้กระทูใ้น Pantip.com

• แทรกซมึไปกับ social media ในทกุ platform   



สื่อสารในยุค

COVID-19

พ.ท.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรองักูร

แพทยเ์วชศาสตรป้์องกนั แขนงระบาดวิทยา

กองส่งเสรมิสุขภาพและเวชกรรมป้องกนั 

กรมแพทยท์หารบก



การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) 

• การส่ือสารของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ร ถึงเรื่องสถานการณ์

ท่ีก าลงัเกิดวกิฤตไปยงัสาธารณชน เพื่อเป็นการช้ีแจงใหร้บัทราบ

และสรา้งความเขา้ใจท่ีตรงกนั

– ตอ้งมีความรวดเร็วในการส่ือสารไมป่ล่อยใหปั้ญหาบานปลาย 

– ท างานเชิงรุก 

– ใชก้ารส่ือสารหลากหลายรูปแบบ 

– สรา้งความสมัพนัธก์บัส่ือเพื่อใหส่ื้อเป็นผูส้นับสนุนในการ

น าเสนอขอ้เท็จจริงอยา่งเป็นธรรม 



การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) 

• ตอ้งวเิคราะหป์ระเด็น

• เตรียมความพรอ้มท่ีจะใหข้อ้มลูท่ีครบทุกประเด็น และ

• ตอ้งพรอ้มรบัความอยากรูอ้ยากเห็นของสาธารณชนเพ่ือ

น ามาเสริมสรา้งการเตรียมขอ้มลูใหเ้พียงพอ

• ใหข้อ้มลูดว้ยความน่าเชื่อถือ 

• สามารถควบคุมอารมณใ์นการส่ือสาร (ใหข้า่ว) รวมถึง

ตอบขอ้ซกัถาม



หลกัการน าเสนอ

19

สือ่ความจรงิ (ขอ้เท็จจรงิ)

ตใีหต้รงประเด็น

หยบิใชเ้ครือ่งมอืใหถ้กู

Highlight สิง่ท ีส่ าคญั

ท าใหง้า่ยตอ่การเขา้ใจ



หลกัการผลิตสื่อการสอน

“ในยคุท่ีเทคโนโลยีพฒันาอยา่งรวดเรว็น้ี มิใช่ม ุง่เนน้ท่ี

ตวัส่ือเพียงปัจจยัเดียวเท่านัน้ แต่ควรค านึงถึงความ

เหมาะสมของการน าเทคโนโลยีมาใชใ้หต้รงกบั

กล ุม่เป้าหมายประกอบกนั” 

20

ผศ.ดร.นพพล เผา่สวสัดิ ์สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ์

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 



21

สอดคลอ้งกบัความอยากรูข้อง ปชช. และจดุมุง่หมายที่

จะสือ่

เนือ้หาถกูตอ้ง เป็นทีย่อมรบั

นา่สนใจ ทนัสมยั ทนัเวลา

เป็นล าดบัข ัน้ตอน ไมซ่บัซอ้นจนเกนิไป 

มคีวามชดัเจน 

หลกัการผลิตสื่อเพื่อขอความรว่มมือ



หลกัการผลิตสื่อเพื่อขอความรว่มมือ
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สามารถมองเห็นภาพ ไดย้นิเสยีง สมัผสัได ้ท าใหเ้กดิ

จนิตนาการ 

เปิดโอกาสใหผู้ร้บัสาร สามารถใหข้อ้มลูยอ้นกลบั แนะน า 

ตชิม 

มทีางเลอืก ชีท้าง แนะน าทีเ่หมาะสม

ใชเ้ทคโนโลยสีรา้งสือ่ท ีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 



กรณีศกึษา COVID-19 



“▸Omicron sublineage BA.1 (B.1.1.529.1) จากยโุรปก าลัง

แพรก่ระจายระบาดท่ัวโลก 

▸ผูต้ดิเชือ้ 1 ราย สามารถแพรเ่ชือ้ใหผู้อ้ ืน่ไดเ้ฉลีย่ 9 ราย (Ro = 8.5 > Ro ของ 

Delta =6.5) ซึง่ อตัราการแพรโ่รคสงูกวา่ Delta 

▸อัตราการเขา้รักษาใน รพ. และอัตราการเสยีชวีติของประเทศแอฟรกิาใตไ้มไ่ด ้

โดดเดน่กวา่ Delta อนุมานไดว้า่ไมร่นุแรงกวา่ Delta 

▸วัคซนีทัง้ mRNA และ AZ มปีระสทิธภิาพลดลงในการป้องกัน ดังนัน้ การฉดี

เข็มกระตุน้จงึมปีระโยชนท์ีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัได ้

ดกีวา่ ~70-75%
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“ ▸Omicron มคีวามชุกมากสดุ 

5 ประเทศ ไดแ้ก ่

▸USA 22.0%, 

▸South Africa 19.0%, 

▸Botswana 16.0%, 

▸Switzerland 14.0%, 

▸UK 5.0%
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“มรีายงานผูต้ดิเช ือ้ Omicron สะสม 104 ราย ทัง้หมดยงัเป็นการผูกโยง

กบัผูเ้ดนิทางจากตา่งประเทศ ในจ านวนนีม้คีนไทย 2 รายทีต่ดิเช ือ้ภายในประเทศ 

▸1 ราย ภรรยาคนไทยทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศ แต่ตดิเช ือ้โอไมครอนจากสามทีี่

เดนิทางมาจากต่างประเทศ 

▸1 รายเป็นลูกเขยทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศ แต่ตดิเช ือ้จากคู่สามภีรรยาทีเ่ดนิทาง

กลบัมาจากต่างประเทศ เป็นกรณีครอบครวักาฬสนิธุ ์โดยลูกเขยอยู่ทีจ่.อุดรธานี

ทัง้หมดยงัเป็นการตดิเชือ้ทีผู่กโยงกบัผูเ้ดนิทางมาจาก

ตา่งประเทศทัง้สิน้ ยงัไม่มกีารระบาดเป็นกลุม่กอ้นใหญท่ีเ่ป็นการตดิเชือ้

ภายในประเทศ
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“
▸ทมีวจัิยแอฟรกิาใต ้พบอัตราสว่นผูต้ดิเชือ้โอไมครอนเขา้โรงพยาบาล

นอ้ยกวา่สายพนัธุเ์ดลตาถงึ 70-80% แตอ่าการป่วยของผูท้ีเ่ขา้

โรงพยาบาลแลว้จะรนุแรงไมต่า่งกัน

▸ทมีวจัิยฮอ่งกงพบ Omicron แบง่ตวัในล าคอมากกวา่สายพนัธุอ์ ืน่ 

70 เทา่ ชีอ้าจเป็นสาเหตใุหโ้อไมครอนแพรเ่ชือ้เร็วกวา่สายพนัธุอ์ ืน่

ก็อาจมผีลใหไ้วรัสสายพันธุโ์อไมครอนแพรเ่ชือ้ไปยงัคนอืน่ไดง้า่ย

กวา่ แตแ่บง่ตัวในปอดนอ้ยกวา่ 10 เทา่ ท าใหผู้ป่้วยอาการไมห่นัก
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“
▸ทมีวจัิย Imperial College London ระบวุา่ ผูต้ดิเชือ้โอไมครอน ตอ้ง

เขา้รบัการรกัษาตวัในแผนกฉุกเฉนิในโรงพยาบาลต า่กวา่สาย

พนัธุเ์ดลตาอยูท่ ี ่11% ในกรณีทีผู่ต้ดิเชือ้ไมเ่คยมภีมูคิุม้กันมากอ่น 

▸หากรา่งกายผูต้ดิเชือ้มภีมูคิุม้กนั ความเสีย่งรักษาตัวในแผนกฉุกเฉนิ

จะลดลงไปถงึ 25-30% 

▸การตดิเชือ้สายพันธุ์ Omicron จะลดความเสีย่งรกัษาตวัใน

โรงพยาบาลนานกวา่ 1 วนัไดม้ากถงึราว 40% ดว้ย
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“▸ทมีวจัิยของ Cambridge พบวา่ ไวรัสตัวแทนทีใ่ชโ้ปรตนีหนามสไปคข์องโอมคิ

รอนเขา้สูเ่ซลล ์3 มติ ิปอดมนุษยไ์ดไ้มด่ ีเทยีบกับ เดลตา้ และ สายพันธุดั์ง้เดมิ 

▸เนือ่งจากโปรตนีหนามสไปคข์องโอมคิรอนมกีารตัดตัวเอง (cleave) ไมเ่กง่เทา่

อกี 2 สายพันธุท์ าใหก้ลไกการเขา้เซลลป์อดไมด่เีทา่ 

▸ทมีวจัิยเชือ่วา่อันนีอ้าจเป็นกลไกทีอ่ธบิายวา่ Omicron อาจตดิเขา้เซลล์

ปอดไมด่เีทา่สายพนัธุอ์ ืน่ เชน่ เดลตา้ และ ตัวดัง้เดมิซึง่สอดคลอ้งกับผลของ

ทมีฮอ่งกง

▸นอกจากนีท้มี HK บอกวา่ Omicron อาจตดิปอดชา้กวา่สายพนัธุอ์ ืน่ 24 

ช ัว่โมง สรปุคอื ตดิชา้แตก่็ยังตดิได ้
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“▸ทมีวจัิยของเดนมารก์ไดค้ านวณคา่ประสทิธภิาพของวคัซนี Pfizer ใน

การป้องกันการตดิเชือ้ Omicron เทยีบกับ Delta พบวา่

▸ประสทิธภิาพของ PZ 2 เข็ม (ภายใน 1 เดอืน) ตอ่การป้องกนั 

Omicron สงูสดุคอืประมาณ 55.2% แตห่ลังจาก 1 เดอืน 

ประสทิธภิาพของวคัซนี PZ 2 เข็ม จะลดลงอยา่งรวดเร็วคอื  16.1% ที่

1-2 เดอืน และ 9.8% ที ่2-3 เดอืน

▸หลงั 1 เดอืนภมูจิาก Pfizer 2 เข็ม ป้องกนัการตดิเชือ้ Omicron 

ไดน้อ้ยมาก ซึง่แตกตา่งจาก Delta ทีภ่มูจิาก PZ 2 เข็มยังสามารถมี

ประสทิธภิาพไดม้ากกวา่ 50% ไดน้านกวา่ 5 เดอืน (150 วนั)
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https://www.medrxiv.org/.../2021.12.20.21267966v2.full.pdf
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“▸ทมีวจัิยของเดนมารก์ไดค้ านวณคา่ประสทิธภิาพของวคัซนี Pfizer ใน

การป้องกันการตดิเชือ้ Omicron เทยีบกับ Delta พบวา่

▸ภมูจิาก PZ 3 เข็ม หรอื จากการกระตุน้ดว้ย PZ เข็ม 3 สามารถเพิม่

ประสทิธภิาพการป้องกนั Omicron ได ้54.6% ซึง่ใกลเ้คยีงกับภมูิ

ที ่PZ 2 เข็มท าไดใ้นชว่งเดอืนแรกหลังเข็มสอง
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“▸ทมีวจัิยของฮอ่งกง ไดค้ านวณคา่ประสทิธภิาพของวคัซนี Pfizer ในการ

ป้องกันการตดิเชือ้ Omicron พบวา่

▸PZ 2 เข็ม (ภายใน 1 เดอืน) ตอ่การป้องกนั Omicron ลดลง 32 

เทา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกับเชือ้สายพันธุด์ัง้เดมิ

▸คาดการณ์วา่ ประสทิธภิาพทีไ่ดจ้ากการฉีด SV 2 เข็ม ก็น่าจะลดลง

อยา่งมากดว้ยและอาจจะลดลงมากกวา่

▸PZ 3 เข็ม (ระยะหา่ง 6 เดอืนจากเข็มทีส่อง) มปีระสทิธภิาพใน

การป้องกนั Omicron ไดด้กีวา่ SV+SV+PZ เพราะใหร้ะดับ

ภมูคิุม้กันทีส่งูกวา่ 
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“
▸Moderna แสดงผลการทดสอบตอ่ไวรัสโอมคิรอนออกมาพบวา่ ผล

การยบัย ัง้ไวรสัตวัแทนของ Omicronไมค่อ่ยแตกตา่งจากผล

ของ Pfizer กลา่วคอื ซร่ัีมทีเ่ก็บจากคนทีไ่ดรั้บ Moderna ครบ 2 โดส 

ภายใน 1 เดอืน ไมส่ามารถป้องกันการตดิเชือ้ได ้

▸จากการกระตุน้ดว้ยเข็ม 3 (โดยเป็นเข็มกระตุน้ชนดิครึง่โดสมาตร

ฐาน) ทีเ่วลา 2 สปัดาหห์ลังกระตุน้ พบวา่ สามารถกระตุน้ภมูยิบัย ัง้

Omicronไดส้งูข ึน้ 
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Respiratory hygiene and Cough 

etiquette  
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สรุป

• สื่อสารอยา่งสรา้งสรรค ์เห็นอกเห็นใจ และดว้ยความจริงใจ

• การประกาศ/เผยแพร่อยา่งเป็นทางการใหไ้ว สอดคลอ้งกบัความอยากรูข้อง

สาธารณชน

• แจกแจงขอ้เท็จจริง เปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมาเพื่อสรา้งความเช่ือมัน่ 

• สื่อใหเ้ขา้ใจง่ายมีความสมบูรณแ์ละถูกตอ้งตามความเป็นจริง

• ตอ้งเขา้ใจว่าสาธารณชนคิดอยา่งไร สื่อใหต้อบโจทยค์นส่วนใหญ่ เพื่อลด

ผลกระทบจากการระบาด

• ตอ้งมีการวางแผนการสื่อสารความเสี่ยงก่อนการระบาด ระหว่างระบาด และ

หลงัระบาด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานบริหารจดัการการระบาด



Take home message 
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• สือ่ท ี ่หา้ม หลกีเลีย่ง งด มกัไมไ่ดร้บัความสนใจ และจะ
หายไปนอนในกร ุ

• สือ่ท ี ่ใหท้างเลอืก ใหค้ าแนะน า จะจงูใจความรว่มมอืที่
ดกีวา่เพราะทกุคนตอ้งการใหต้นเองมทีางเลอืก ไมม่ ี
มาตรการใด Fit for all 



Take home message 
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• สือ่(สาร)ไมใ่ชท่างแรกและทางเดยีวสดุทา้ย... บางทกีาร
ปลอ่ยใหส้งัคมเรยีนรู ้ก็ท าใหส้ ือ่(สาร)มคีณุคา่ขึน้มาใน
ภายหลงั

• สือ่(สาร) ดนีอ้ย สือ่ดอ้ยมมีาก เพราะทกุคนตอ้งการการ
ยอมรบั ถา้สงัคมเลอืกจะเสพสือ่ดอ้ย...ตอ้งใหโ้อกาสเขา
เรยีนรู ้แลว้มาน ัง่ดสู ือ่ด ีๆ  ตอนมสีต ิทหีลงั


