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คำนำ 

 

 ดวย สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ที่กำลังแพรระบาดในประเทศไทย

ในขณะนี้ เปนโรคอุบัติใหมและเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสงผลกระทบตอ 

วิถีชีวิต ทำใหนิสิตนักศึกษาแพทยจำเปนตองปรับตัวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลนหรือ

การเรยีนรูทางไกล (remote learning) ตามเนื้อหาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิกปที่ 4-6 ของ

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมากขึ้น  

ในการนี้ งานพัฒนากิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบทจึงได

จัดทำคูมือการสนับสนนุชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทยชวงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 สำหรับนิสิตนักศึกษา

แพทย โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท (Student Support During COVID-19 for Medical Students) 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยไดรับทราบขอมูลและเขาถึงระบบสนับสนุนชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทย ใหเกิด

ความปลอดภัย คงไวซึ่งมาตรฐานการผลิตบัณฑติแพทยตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา และเกิดประโยชนสูงสุดสำหรับการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทยโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท 
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คูมือการสนับสนุนชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทย 

ชวงที่มีการระบาดของโควิด-19 สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย 

โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท 

(Student Support During COVID-19 for Medical Students) 

 

สถานการณโควิด-19 ท่ีกำลังแพรระบาดภายในประเทศไทยขณะนี้ ทำใหนิสิตนักศึกษาแพทยตอง

ปรับตัวกับการเรียนรูผานทางไกลหรือทางออนไลนมากขึ้น (remote learning งานพัฒนากิจการนักศึกษา 

สำนักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพื่อชาวชนบท (สบพช.) จึงไดจัดทำคูมือสำหรับนิสิตนักศกึษา 

เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และคงไวซึ่งมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแพทยตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของแพทยสภา โดยไดแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 

1. การชวยเหลือดานวิชาการ (Academic support) 

2. การดแูลดานชวีิตความเปนอยู (Well-being plan) 

3. การสนับสนุนเงนิทุนฉุกเฉิน (Emergency financial support) 

4. การเตรียมนิสิตนักศึกษาเพ่ือฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย (Clerkship preparation) 

5. การปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาแพทย 

 

1. การชวยเหลือดานวิชาการ (Academic support) 

1.1 การลงทะเบียนเรียน 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยสามารถลงทะเบียนเรียนตอเนื่องได ไมเสียโอกาสทางการศึกษา 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ทำใหไมสามารถลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2563 ได จึงขอใหนิสิตนักศึกษาท่ี

ไดรับผลกระทบนี้ ติดตอประสานงานที่ศนูยแพทยฯ ที่ฝกปฏิบัติงานในขณะนี้ ท้ังนี้ กำหนดให 
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- นสิิตนักศึกษา หรือครอบครัวท่ีประสบปญหาดานการเงิน หรือเศรษฐานะไมดอียูเดิม  

- นสิิตนักศึกษาที่มขีอจำกัดของปจจยัครอบครัว  

- นสิิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนไมดี/สอบตก 

- นสิิตนักศึกษาที่มีปญหาสุขภาพรางกายที่มีอยูกอนและหลังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

- นสิิตนักศึกษาที่มีปญหาสุขภาพจิตใจ ทั้งที่มีอยูกอนและหลังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำเปนตองมีมาตรการดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ  

 

1.2 การเขาช้ันเรยีน 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทย(และ/หรือท่ีครอบครัว) ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเขาชั้นเรียน 

ไดตามความเหมาะสม 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ทำใหไมสามารถเขารวมชั้นเรียนตามวันและเวลาที่ระบุในตารางสอนปกติได 

จึงไดจัดทำมาตรการดแูลชวยเหลอื ดังนี้ 

   1.1 จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา/ทีมผูใหคำปรึกษาเพ่ือเฝาระวงั ติดตาม/ดูแลนิสิตนักศึกษาแพทย 

กลุมเส่ียงสูง ไดแก 

- นสิิตนักศึกษาแพทยท่ีมีความเส่ียงดานการเรียน สังคม เศรษฐานะ หรือสุขภาพจิตอยูเดิม

ต้ังแตกอนมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

- นสิิตนักศึกษาหรือครอบครัวที่ประสบปญหาดานการเงิน จากโควิด-19 

- นสิิตนักศึกษาที่มีขอจำกัดของปจจัยครอบครัว  

- นกัศึกษาท่ีเขาเกณฑสงสัย (PUI) หรือยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานบนหอผูปวย

ที่ไดรับคำแนะนำจากแพทย ผูดูแลรักษาใหแยกกักตัว (isolation) 

   1.2 ศูนยแพทยฯ อำนวยความสะดวก ดแูลชวยเหลือใหสามารถเขาเรียนเนื้อหาบทเรียนตามความ

เหมาะสมของผูเรยีน 
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1.3 การจัดประสบการณเรียนรู 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชพีเวชกรรมของ 

แพทยสภา 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายใหจัดประสบการณเรียนรู การวัดผล การจัดตารางหมุนเวียนโดย 

มุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) เพ่ือใหผูเรียนนิสิตนักศึกษาเกดิการเรียนรูอยาง 

บูรณาการท้ังดานพุทธพิสยั (cognitive) ทักษะพิสัย (psychomotor) และจติพิสัย (affective) 

ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยจัดใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังน้ี 

- การเรียนรูทางไกล (remote/distance learning) หรือออนไลน (online learning)  

- การประชุมทางไกล (teleconference)  

- การเรียนรูจากหุนจำลองหรอืสถานการณจำลอง  

- การเรียนรูจากการผูปวยจำลอง  

- การเรียนรูจากผูปวยจริงหรือสถานการณจริง 

- และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

2. สบพช.และศูนยแพทยฯ จะดำเนนิการจัดเตรียมหุนฝก อุปกรณ เคร่ืองมอืส่ือสาร เทคโนโลยี หองเรียน 

ส่ือการเรียนรูและคูมือการเรียนรู สัญญาณไวไฟและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ใหกระจายครอบคลุมทั้ง

บริเวณหอพักและหองเรียน ใหพรอมใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล หรือ ออนไลน รวมทั้ง 

อำนวยความสะดวกการยืม-คืนหนังสือผานระบบออนไลน ขยายเวลาคืนหนงัสือ และใหสามารถการเขาถึง

ฐานขอมูลทางการแพทยตาง ๆ จากที่บาน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรการเวนระยะ 

หางทางสังคม (social/physical distancing) 

3. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายและแนวทางจัดประสบการณเรียนรูหรือบทเรียนเสริมพิเศษหรือ 

จัดทำแนวทางการดูแลเพิ่มเติม (coaching and mentoring) สำหรับนสิิตนกัศึกษาที่ตองการ 

ความชวยเหลือดานการเรียน 

4. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายและกำหนดมาตรการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยง

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ของนิสิตนักศึกษา และเพ่ือสรางความเชื่อมั่นวา นิสิตนักศึกษาจะไมถูกบังคับ 

ใหปฏิบัติงานสัมผัสกับผูปวยโดยตรง จึงไดกำหนดแนวทางการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย ดงันี ้
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- ใหงดเวนการสัมผัสผูปวยระยะใกลชิด: closed contact และ/หรือหัตถการท่ีมีความเส่ียงสูง 

โดยเฉพาะการเกิดละอองฝอยในอากาศ: aerosol transmission ทั้งนี้ขึ้นกับความสมัครใจ

ของนิสตินักศึกษาแพทย โดยใหพิจารณาตามหลักความปลอดภัย และจัดการลดความเส่ียง 

การติดเชื้อโควิด-19   

- จัดกจิกรรมการเรียนรูที่ลดความเส่ียงและใหปฏิบัติตามแนวทาง universal precaution 

- ใหจัดเตรียมอุปกรณปองกนัสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

อยางเพียงพอและเหมาะสม ตามประกาศของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

- ใหนิสิตนักศกึษาแพทยเปนผูแสดงความสมัครใจและจะไดรับคำแนะนำถงึผลดีผลเสีย 

ในการเขารวมดูแลผูปวยและ/หรือการปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผูปวยโดยตรงเปนลายลกัษณ

อกัษรจากนิสิตนักศึกษาแพทย และ/หรือผูปกครอง  

- งดการฝกปฏิบัติงานที่มีการสัมผัสผูปวยโดยตรงหรือการทำหัตถการของนิสิตนักศึกษาแพทย

โดยพิจาณาจากขอจำกัดของโรงพยาบาลที่ฝกปฏิบัติงานที่มีลักษณะ ดังตอไปนี ้

1) ต้ังอยูในพ้ืนที่ท่ีกำลังมีการระบาดของเชื้อโควิด-19ในระยะ community spread  

2) มีการขาดแคลนอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)  

3) มีความจำกัดในการตรวจหาเชื้อโควิด-19  

4) ไมมีความขาดแคลนบุคคลากรดานสาธารณสุขในการดูแลผูปวยติดเชื้อโควิด-19 หรือ

สงสัยสัมผัสเชื้อโควิด-19 

โดยแนะนำไมใหนิสิตนักศึกษาฝกปฏิบัติท่ีตองสัมผัสกับผูปวยโดยเด็ดขาด 

 

2. การดูแลดานชวีิตความเปนอยู (Well-being plan) 

2.1 การเสริมสรางภูมิคุมกัน (Immunization)  

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทย ไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคไขหวัดใหญกอนขึ้นฝกปฏิบตัิงาน 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ จะประสานงานกับ คณะแพทยศาสตรฯ คูความรวมมือจัดเตรียมงบประมาณ 

สำหรับเสริมสรางภมูคิุมกันฉีดวคัซีนปองกันโรคไขหวัดใหญกอนขึ้นฝกปฏบิัติงาน และฉีดวัคซนีอ่ืนตาม

แนวทางเดิมของศูนยแพทยฯ ท้ังนี้ จะมีการบันทึกสรุปประวัติการไดรับวัคซีนของนิสิตนักศกึษาแพทย 
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2.2  การประเมินความพรอมกอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน 

หลักการ 

เพ่ือใหประเมินสุขภาพรางกาย (physical health) ประเมินความพรอมนิสตินักศกึษาแพทย และ 

ชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทยท่ีตองการความชวยเหลือดานสุขภาพรางกาย 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายใหประเมินสุขภาพรางกาย (physical health) กอนขึ้น 

ฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยและเนนคัดกรองกลุมเสี่ยงสูงท่ีเปนโรคปอดอักเสบรนุแรงจากโรคโควิด-19 

ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน (BMI>30) โรคภูมิคุมกันบกพรอง ประวตัิไดรับยา 

สเตียรอยดหรือกดภมูคิุมกันต้ังแต 2 สัปดาหขึ้นไป  

2. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทยที่ตองการความชวยเหลือ 

ดานสุขภาพรางกาย ใหเขาถึงการรักษาตามมาตรฐานและ/หรือสูงกวาสิทธิการรักษา และปรับตารางเรียน 

และ/หรือการขึ้นฝกปฏบิัติงานใหเหมาะสมกับสุขภาพรางกาย 

3. นิสิตนักศึกษาที่ประสงคขอรับการชวยเหลือโปรดติดตอที่ศูนยแพทยฯ ท่ีฝกปฏิบตัิงานอยู 

 

2.3  การจัดต้ังระบบใหคำปรึกษาครบวงจร (ในเวลาราชการ) 

หลักการ 

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีตองการการสนับสนุนชวยเหลือดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการเรียน ดานสังคม 

ดานการเงิน และดานอ่ืน ๆ ในหวางที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สามารถเขาถงึระบบใหคำปรึกษา 

ดูแลสนับสนุน ชวยเหลือไดงาย สะดวก เทาทันตอสถานการณ 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายใหจัดระบบใหคำปรึกษาและดูแลชวยเหลือนสิิตนักศึกษาอยาง

เหมาะสมโดยจดัเตรียมทีมอาจารยแพทย นักวิชาการการศึกษา และมีชองทางการติดตอสื่อสารที ่

หลากหลาย เชน ทางโทรศัพท ทางอีเมล ทาง Line หรือ Line official account หรือทางเฟสบุค 

อยางเปนทางการ หรือทาง VDO call หรือ teleconference หรือหองสำหรับใหปรึกษารปูแบบพิเศษ 

(green channel) เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยสามารถเขาถึงระบบการใหคำปรึกษาชวยเหลือไดงายและ

สะดวก 
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2. สบพช. และศูนยแพทย กำหนดมาตรการแนวทางการเฝาระวัง ติดตาม ใหคำปรึกษา ดูแล สนับสนุน 

นิสิตนักศึกษาดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการเรียน ดานสังคม ดานการเงิน และดานอ่ืน ๆ และมกีาร

ประเมินบรรยากาศการเรียนรู (learning climate) รวมทั้งสุขภาพจิต (mental health) อยูเปนระยะ 

ในหวางที่มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ใหครบวงจรและเปนองครวม ทั้งนี้ ใหระมัดระวังการเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล และกำหนดการเขาถึงชุดขอมูลที่เปนความลับของนิสิตนักศึกษาแพทย เวนแต เพื่อใช

ประโยชนในการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรค หากสงสัยสัมผัสเชื้อหรอืยนืยันโรคโควิด-19  

3. นิสิตนักศึกษาแพทยทีป่ระสงคขอรับการปรึกษา สามารถติดตอผานชองทางตาง ๆ ท่ีศูนยแพทยฯ ได

จัดเตรียมไวให 

 

2.4  การจัดต้ังระบบดูแลชวยเหลือฉุกเฉิน 

หลักการ 

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีมีดานรางกาย ดานจิตใจ ดานการเรียน ดานสังคม ดานการเงิน และดานอ่ืน ๆ ใน

ระหวางท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 อยางเรงดวนฉุกเฉิน สามารถเขาถึงระบบใหคำปรึกษา 

และไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็วเทาทันตอสถานการณ 

แนวทาง 

1. นิสิตนักศึกษาแพทยที่ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวนฉุกเฉินสามารถตดิตอผานชองทางสายดวน 

(hotline) ที่ศูนยแพทยฯ ไดจัดเตรยีมไวให ในกรณีดังตอไปนี ้

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพจิตหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลระดับสูง 

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่สงสัยสัมผสัหรืออาการเจ็บปวยโรคติดเชื้อโควิด-19 

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่ดูแลผูปวยที่ตอมาเสียชีวิตหรือตองไดรับการชวยฟนชีวิตเนื่องจาก  

  ระบบหายใจลมเหลว 

- นิสิตนักศึกษาแพทยที่ทำหัตถการชวยฟนชีวิตหรือใสทอชวยหายใจผูปวย โดยไมไดสวมอุปกรณ  

  ปองกันสวนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 

- นิสิตนักศึกษาแพทยที่สมัผัสสารคัดหลั่ง/เลือด/เข็มท่ิม/เข็มตำ ที่เยื่อบุตาง ๆ /ผวิหนัง  

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่ครอบครัวประสบวิกฤติทางการเงินหรือปญหาภายในครอบครัว 

- นิสิตนกัศึกษาแพทยที่ตองการความชวยเหลือฉุกเฉินดานอ่ืน ๆ 
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2. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายในการกำหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และจัดการความเส่ียง 

เทาทันตอสถานการณอยางเรงดวน 

 

 

2.5  สงเสรมิการจัดต้ังชุมชนนิสิตนักศึกษา/สโมสรนิสิตนักศึกษาออนไลน 

หลักการ 

เพ่ือสงเสริมใหนิสตินักศึกษาแพทยไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารโดยเพ่ือนนิสิตนักศึกษาและสงเสริม 

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการเรียนรูในระหวางการปรับตัวกับรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

รวมทั้งการใหคำแนะนำสำหรับการดูแลตนเอง 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษามีชองทางหรือพื้นท่ีสำหรบัแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสาร หรือ มีการดูแลชวยเหลือโดยเพื่อนนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการเรียนรู เชน 

การจัดตั้งทีมอาจารยที่ปรึกษาสายรหัสสำหรับติดตามดูแลนิสิตนักศึกษาแพทย การจดักิจกรรม 

ชมรมในรูปแบบออนไลน การใหคำแนะนำและการใหกำลังใจผาน teleconference 

2. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายสงเสริมใหนักศึกษาแพทยไดดูแลตนเองดานตาง ๆ ขณะอยูท่ีบาน

เชน การดูแลรักษาสุขภาพรางกาย การออกกำลังกายที่บาน กลุมกีฬาออนไลน (sport club online) 

เทคนิคคลายเครียด การดูแลสภาพจิตใจเมื่อรูสึกกดดันหรือความเครียดหรือกิจกรรมเสริมหลักสตูร 

ที่สามารถปรับใหเขากับบริบทได 

 

2.6  การจัดต้ังชองทาง/ศนูยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย 

หลักการ 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการตดิตอสื่อสาร แจงขอมูลขาวสาร หรือประชาสัมพันธใหกับนิสิตนักศึกษาแพทย ผาน

ชองทางที่เปนเปนทางการ 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายกำหนดใหมีผูรับผิดชอบและจัดเตรียมชองทางการติดตอสื่อสาร 

ที่หลากหลาย เชน ทางเว็บไซต โทรศัพท อีเมล Line หรือ Line official account หรือทางเพจเฟสบุค 

อยางเปนทางการหรือ teleconference หรือติดตอสอบถามขอมูลไดที่ http://www.cpird.in.th 
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2.7  มาตรการเฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิดและดูแลรักษานิสิตนักศึกษาแพทย 

ที่สงสัยเขาเกณฑ PUI หรือติดเชื้อโควิด-19 

หลักการ 

เพ่ือคนหา เฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการดูแลรักษานิสิตนักศึกษาแพทย 

ที่สงสัยเขาเกณฑ PUI หรือติดเชื้อโควิด-19 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายใหการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย ตองปฏิบัติตามแนวทาง 

universal precaution ท้ังนี้ จะจัดเตรยีมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ใหพรอมและเพยีงพอ โดย

การจัดประสบการณเรียนรู ใหพิจารณาตามความปลอดภัยที่ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19   

2. ศูนยแพทยฯ ไดกำหนดมาตรการการสวมหนากากอนามัย การลางมือที่ถูกตอง การรับประทานอาหาร 

การใชชีวิตยามวางสำหรบันิสิตนักศึกษาแพทย 

3. ศูนยแพทยฯ ไดกำหนดมาตรการการอยูรวมกัน ณ สถานที่ตาง ๆ และขณะขึ้นฝกปฏิบัติงาน 

บนหอผูปวย รวมทั้งการจัดหองพัก/หอพักของนิสิตนักศึกษาแพทย ใหมีระยะหางที่เหมาะสม (เวนระยะ

อยางนอย 1-2 เมตร) ใหสอดคลองกับมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (social/physical distancing) 

4. ศูนยแพทยฯ รวมกับโรงพยาบาลที่ฝกปฏิบัติงานกำหนดใหการฝกปฏิบัติงานของนิสิตนักศกึษาแพทย

อยูภายใตมาตรฐานความปลอดภัยของโรงพยาบาล (2P safety) 

5. ศูนยแพทยฯ ไดกำหนดบริเวณหรือพ้ืนท่ีใชงานที่เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย เพ่ือลด 

ความเส่ียงตอการตดิเชื้อและแพรกระจายเชื้อโควิด-19 

6. ศูนยแพทยฯ จะกำหนดมาตรการคัดกรองอาการของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของนิสิตนักศึกษาแพทย  

7. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายให กำหนดชองทางพิเศษหรือแนวทางสำหรับดูแลรักษานิสิต 

นักศึกษาแพทย ที่สงสัยเขาเกณฑ PUI หรือติดเชื้อโควิด-19 

   - กรณีนิสิตนกัศึกษาแพทยเปนผูสัมผัสความเสี่ยงสูง (high risk contact) หรือเขาเกณฑสงสัยติดเชื้อ 

ระหวางรอผลตรวจยืนยัน (PUI) หรือยืนยันปวยโรคโควิด-19 จากการขึ้นฝกปฏิบัติงาน  ศูนยแพทยฯ  

จะจัดเตรียมสถานที่พัก อาหาร คาใชจายในการดูแลรักษา การประเมินสุขภาพจิต การเรียนการสอนและ

ติดตามการเขาชั้นเรียนอยางสม่ำเสมอ ในระหวางที่กักแยกตัว (quarantine/isolation) หรือระหวางการ

รักษา และแจงใหกบัผูปกครองรับทราบ 
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3. การสนับสนุนเงนิทุนฉกุเฉิน (Emergency financial support) 

หลักการ 

เพ่ือลดภาระคาใชจายของนิสิตนักศกึษาแพทยและดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาแพทยที่มตีองการ 

ความชวยเหลือทางดานการเงิน 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายสนบัสนุนเงินทุนฉุกเฉินใหกับนิสิตนักศกึษาที่ไดรับผลกระทบจาก

โรคโควิด-19 และตองการความชวยเหลือทางดานการเงิน เรงดวนฉุกเฉิน  

2. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายในการกำหนดมาตรการชวยเหลือในการลดคาใชจายสวนบุคคล 

ตาง ๆ หรือขยายเวลาชำระเงินลูกหนี้ของนิสิตนักศึกษาแพทย อาจสนันสนุนใชจายตาง ๆ ตามบริบทของ

ศูนยแพทย หรืออาจจัดใหมีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณตาง ๆ สำหรับนิสิตนกัศึกษายืมใชหรือยืมเรียน 

3. นิสิตนักศึกษาที่ตองการความชวยเหลือเงินทุนฉุกเฉิน สามารถติดตอสอบถามไดที่ ศูนยแพทยฯ ที่ฝก

ปฏิบัติงาน หรือตดิตามขอมูลของ สบพช. ผานทาง  http://www.cpird.in.th 

 

4. การเตรียมนิสิตนักศึกษาแพทยเพ่ือฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย 

 4.1 การจัดเตรียมอุปกรณปองกนัสวนบุคคล (Personal Protective Equipement: PPE) 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยใชอปุกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) อยางเหมาะสมและเพยีงพอ 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายใหจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ใหเพียงพอและ 

เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานที่หอผูปวยตามประกาศของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

2. ศูนยแพทยฯ จะกำหนดแนวทางปฏิบตัิและ/หรือจัดกิจกรรมเพ่ือฝกทักษะการใส-การถอด-

การเก็บรักษา-การนำมาใชซำ้ อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ใหกับนิสิตนักศึกษาแพทย 

 

 4.2 การอบรมความรูเก่ียวกับโรคโควิด-19 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพ่ือใหเกิดความตระหนัก 

ในการใหความรวมมือกับมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคและปองกนัการตตีราทางสังคม 
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แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายใหจัดอบรมความรูเก่ียวกับโรคโควิด-19 ไดแก ระบาดวิทยา 

กลไกการเกิดโรค อาการทางคลนิิก การเฝาระวังและปองกันควบคุมโรค การดูแลรักษา การปองกัน 

การตีตราทางสังคม และการปฏิบตัิตัวระหวางแยกกักตัว (isolation/quarantine) โดยนิสิตนักศึกษา

แพทยตองปฏิบัตติามโดยเครงครัดในกรณีที่เขาเกณฑสงสัยติดเชื้อ (PUI) หรือยืนยันปวยโรคโควิด-19 

2. นิสิตนักศึกษาแพทย จะตองมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม โดยจะตองปฏิบัตติัวเปนแบบอยาง

ที่ดีแกประชาชน และงดเวนการเขารวมหรือทำกิจกรรมท่ีเส่ียงตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

  

4.3 บทบาทของนิสิตนักศึกษาแพทยกับสถานการณโรคโควิด-19 

หลักการ 

เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาแพทยทราบ และตระหนักบทบาทของนิสตินักศึกษาแพทยในชวงที่มีการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ จะชี้แจงบทบาทหนาท่ีและเตรียมความพรอมนิสิตนักศึกษาแพทย เพ่ือชวย

สนับสนุนการดูแลผูปวยเพ่ือแบงเบาภาระของบุคลากรทางการแพทยท่ีปฏบิัติงานอยูในปจจุบัน  

2. นิสิตนักศึกษาแพทย อาจชวยซักถามประวัตหิรือใหสุขศึกษาที่เก่ียวของกับโรคโควิด-19 เมื่อข้ึนฝก

ปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอก หรือแผนกอ่ืน ๆ 

3. ศูนยแพทยฯ อาจมอบหมายใหนิสิตนักศึกษาแพทยชวยเหลืองานที่เก่ียวกบั telemedicine หรืองาน

อ่ืน ๆ ท่ีไมมีความเส่ียงตอการติดเชื้อโรคโควิด-19 

4. ศูนยแพทยฯ อาจเตรียมการใหนิสิตนักศึกษาแพทยใหมีความพรอมในกรณีที่สถานการณการแพร

ระบาดรุนแรงมากขึ้นในอนาคต (ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ นร.0505/ว 144 

เร่ือง การดำเนนิการในเร่ืองตาง ๆ เพือ่บริหารจัดการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019) 
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5. การปฐมนิเทศนกัศกึษา 

หลักการ 

เพ่ือชี้แจงขอมูลแกนิสตินักศึกษาแพทยและผูปกครองของนิสิต เก่ียวกับโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพ่ือ 

ชาวชนบท และระบบการดูแลชวยเหลือสนับสนุนพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย 

แนวทาง 

1. สบพช. และศูนยแพทยฯ มีนโยบายจดักิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รูปแบบออนไลนเพ่ือชี้แจงขอมูล 

แกนิสิตนักศึกษาแพทยใหมชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 4 และชั้นปที่ 6 และผูปกครองของนิสตินักศึกษา โดยมี

เน้ือหา ดังนี้ 

 ความสำคัญและวัตถุประสงคโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค (CPIRD DNA)  

 สัญญาชดใชทุน พื้นท่ีชดใชทุน  

 การปรับตัวในการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแตละชั้นป  

 การสอบประเมินผล การสอบใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมขั้นตอนตาง 

ๆ  รวมทั้งกรณีสอบไมผานใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

 ระบบการดูแลชวยเหลือสนบัสนนุพัฒนานสิิตนกัศึกษาแพทยของนิสิตนักศึกษาแพทย

โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท 

 อ่ืน ๆ ตามบริบทของศูนยแพทย 

2. นิสิตนักศึกษาหรือผูปกครองท่ีตองการสอบถามเพ่ิมเติมใหติดตอท่ีศูนยแพทยฯ หรือ ติดตามขอมูลจาก 

สบพช. ผานทางเว็บไซต   http://www.cpird.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Role of Medical Students During the COVID-19 Pandemic
David Gibbes Miller, MSc; Leah Pierson, BA; and Samuel Doernberg, BA

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has upended
medical education. Owing to widespread uncer-

tainty and disagreement about the appropriate roles
for medical students during a pandemic, student par-
ticipation in clinical care has varied across institutions.
Some schools forbid any patient interaction, whereas
others have recruited students for hospital-based roles
or even graduated medical students early so that they
can serve as frontline clinicians (1–3). The American As-
sociation of Medical Colleges (AAMC) has instructed
medical schools to suspend student clerkships and has
recommended that “unless there is a critical health care
workforce need locally, we strongly suggest that med-
ical students not be involved in any direct patient care
activities” (4, 5). We disagree with the AAMC that med-
ical student involvement should be reserved for critical
health care personnel shortages. Rather, medical schools
should offer students clinical opportunities that would
benefit patient care and potentially help to prevent work-
force shortages.

TRADITIONAL ROLES OF THE MEDICAL

STUDENT
The AAMC frames its guidance by highlighting that

“medical students are students, not employees . . . They
are not yet MDs” (5). Although true, this framing fails to
acknowledge that medical students have roles not only as
learners, but also as clinicians-in-training. The primary role
of medical students is to learn medicine. However, stu-
dents are also clinicians who care for patients. They inter-
view patients, call consults, respond to pages, communi-
cate with families, write notes, assist with procedures, and
help with care coordination and discharge planning.

During the COVID-19 pandemic, medical students
acting solely as learners introduce unnecessary risks for
patients and other clinicians. Medical students can act
as additional vectors for viral transmission, consume
personal protective equipment (PPE)—of which there
are serious shortages (6)—and place additional burden
on teaching physicians. Medical education alone does
not justify these risks.

However, allowing medical students to serve in
clinical roles may benefit patients overall. There is prec-
edent for this kind of involvement. During the Spanish
flu outbreak of 1918, medical students at the University
of Pennsylvania cared for patients in the capacity of
physicians (7). In a 1952 polio epidemic in Denmark,
groups of medical students were tasked with manually
ventilating patients (8). In the current pandemic, medi-
cal schools in the United States, Italy, and the United
Kingdom are graduating medical students early on the
condition that they serve as frontline clinicians (3, 9).

The health care system should not wait until it
reaches a breaking point to invite medical students to

serve. Medical students are adept at many clinical roles.
Allowing them to serve may improve patient care long
before the health care system reaches a personnel cri-
sis, and in some cases may even help prevent such cri-
ses from occurring. In this article, we suggest several
roles for medical students to play in offsetting the bur-
dens caused by COVID-19.

CLINICAL ROLES FOR MEDICAL STUDENTS

DURING THE COVID-19 PANDEMIC
We presume that the AAMC's guidelines stem pri-

marily from concerns about the risks for infection to
patients and students, PPE shortages, and associated
liability issues. These risks undoubtedly warrant careful
consideration, but they can be mitigated. We believe
that allowing students to perform clinical tasks may, in
specific instances, confer benefits to patients that out-
weigh the risks associated with students' involvement.

First, medical students can assist with routine out-
patient clinical care. Medical students can boost the ef-
ficiency of lightly staffed clinics by taking histories, call-
ing patients with laboratory test results, providing
patient education, documenting visits, and fielding
questions about COVID-19 (2). Even in a pandemic, pa-
tients with chronic conditions need ongoing care. Preg-
nant women need routine check-ins, and discharged
patients require follow-up. Many of these tasks can be
performed via telemedicine, so there would be no risk
for infectious transmission.

Second, students can provide care on inpatient ser-
vices that do not have patients with COVID-19. Under
the supervision of senior residents or attending physi-
cians, advanced medical students (“subinterns”) usually
carry their own patients. In the absence of medical stu-
dents, these patients would need to be covered by
house officers, potentially exacerbating the personnel
shortage about which the AAMC is concerned. Al-
though this form of involvement would require appro-
priate PPE, staffing hospital services with upper-level
students could maximize the availability of other clini-
cians to treat patients with COVID-19.

If students are permitted to work in hospitals, they
would be at increased personal risk from severe acute
respiratory syndrome-coronavirus-2 (SARS-CoV-2). How-
ever, students are also at increased risk for contracting
SARS-CoV-2 while screening visitors entering hospitals,
hosting PPE drives, and providing childcare for physi-
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cians, all of which they are already being deployed to do,
and some of which require PPE (2). In addition, the risks
incurred from student involvement may be lower than
the risks to retired clinician volunteers, who are more
susceptible to complications of COVID-19 owing to
their age (10). However, given that the personal risks
cannot be eliminated, we agree with the AAMC (5) that
any in-person involvement of medical students should
be voluntary.

Finally, medical students can remotely assist in the
care of patients with COVID-19. They can monitor pa-
tients with mild COVID-19 symptoms who are not admit-
ted; expedite care for admitted patients by reviewing
charts, drafting notes, and ensuring tests are performed;
and follow-up with patients after discharge. Although all
of the roles we have discussed would require physician
supervision, they would reduce the overall burden on
clinical teams. We believe they would, on balance, im-
prove patient care.

In conclusion, as medical schools decide how to
proceed in the time of COVID-19, we are wary of at-
tempts to shelter students from voluntary service. Med-
ical students are clinicians who have responsibilities to
patients and who should be allowed to fulfill their du-
ties as such. In addition to the benefits to patients and
the health care system, allowing students to participate
reinforces important values, such as altruism, service in
times of crisis, and solidarity with the profession. Stu-
dents are willing and able to fight in this historic pan-
demic and should be given the opportunity to do so.
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การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 
 

  

1 หัวขอตอไปนี้เปนคําแนะนาํที่ประมวลจาก John Hopkins Center for Communication, READY Network   
  

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป� องกันและแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม1 

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานภาครฐั สือ่มวลชน และองคก์รทอ้งถิน่ทีม่กีารดาํเนินงานเกีย่วขอ้งกบั

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การตีตราทางสังคมคืออะไร  

ในบรบิททางสาธารณสขุ การตตีราทางสงัคม (social stigma) หมายถงึการเชื่อมโยง

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลกบัลกัษณะบางอย่างทีม่ร่ีวมกนัหรอืเป็นโรคบางชนิดที่

เป็นเหมอืนกนั  ในแง่การระบาดของโรค คาํน้ีอาจหมายถงึการปฏบิตัต่ิอกลุ่มบุคคลดว้ยการ

เรยีกชื่อแบบดแูคลน การเหมารวม การเลอืกปฏบิตั ิการปฏบิตัแิยกจากคนอื่น และ/หรอืการ

สญูเสยีสถานะบางอย่างเน่ืองจากความเชื่อมโยงกบัโรคชนิดหน่ึงทีเ่กดิขึน้จากการรบัรู ้ 

การปฏบิตัดิงักล่าวอาจมผีลกระทบต่อผูป่้วย ผูด้แูลคนป่วย ครอบครวั เพื่อนฝงู และชมุชน  คนที่

ไม่เป็นโรคแต่มลีกัษณะอื่นทีเ่หมอืนกบัคนกลุ่มน้ีอาจพลอยไดร้บัความทุกขร์อ้นใจจากการตตีรา

ทางสงัคมดว้ยการระบาดในปัจจบุนัของ COVID-19 เร่งเรา้ใหเ้กดิการตตีราทางสงัคมและ

พฤตกิรรมเลอืกปฏบิตัทิีม่ผีลต่อชนบางเชือ้ชาตแิละทุกคนทีส่งัคมเขา้ใจว่าสมัผสักบัเชือ้ไวรสั 

ทําไม COVID-19 ก่อให้เกิดการตีตราทางสังคมมากมาย  

ระดบัการตตีราทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 สมัพนัธก์บัปัจจยัหลกั 3 ประการ 1) COVID-19 เป็นโรคใหมแ่ละมี

หลายอย่างทีเ่รายงัไม่รูเ้กีย่วกบัโรคน้ี 2) เรามกักลวัสิง่ทีไ่ม่รู ้และ 3) การแสดงความรูส้กึกลวั “คนอื่น” ทาํไดง้่าย  

เป็นทีเ่ขา้ใจไดว้่ามคีวามสบัสน ความวติกกงัวล และความหวาดกลวัเกดิขึน้ในสงัคม  ปัจจยัเหล่าน้ีแพร่ความคดิแบบ

เหมารวมทีอ่นัตรายเพิม่ขึน้ดว้ย  
 ผลกระทบคืออะไร 

การตตีราทางสงัคมทาํลายความสมคัรสมานในสงัคมและทาํใหเ้กดิการแยกตวัทางสงัคมของกลุ่มคน ซึง่อาจเป็นปัจจยั

สง่เสรมิใหเ้กดิสถานการณ์ทีเ่อือ้อาํนวยการแพร่ระบาดของไวรสัมากขึน้ ไม่ใช่น้อยลง  ผลทีต่ามมาคอืปัญหาสขุภาพที่

รุนแรงขึน้และการควบคุมการระบาดทีย่ากลาํบากขึน้  
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การตตีราทางสงัคม 

• อาจทาํใหป้ระชาชนปกปิดอาการเจบ็ป่วยเพื่อหลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตั ิ

• อาจขดัขวางไม่ใหป้ระชาชนเขา้รบัการรกัษาทนัท ี

• อาจทาํใหป้ระชาชนหมดกาํลงัใจทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อสขุภาพทีด่ ี

วิธีแก้ปัญหาการตีตราทางสังคม 

ผลการวจิยับง่ชีอ้ย่างชดัเจนว่าการตตีราทางสงัคมและความกลวัโรคตดิต่อเป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัและควบคมุโรค  

มาตรการทีม่ปีระสทิธผิลประกอบดว้ยการสรา้งความเชื่อมัน่ในการบรกิารสขุภาพและคาํแนะนําเกีย่วกบัสขุภาพทีเ่ชื่อถอืได ้

การแสดงความเหน็อกเหน็ใจผูไ้ดร้บัผลกระทบ การเขา้ใจโรค และการดาํเนินมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลและปฏบิตัไิดจ้รงิ 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถชว่ยดแูลตนเองและคนใกลช้ดิใหป้ลอดภยั  

วธิกีารสือ่สารเกีย่วกบั COVID-19 มคีวามสาํคญัมากในการสนบัสนุนใหป้ระชาชนปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมเพื่อชว่ยต่อสูก้บั

โรคและหลกีเลีย่งการทาํใหค้วามหวาดกลวัและการตตีราทางสงัคมแพร่กระจายมากขึน้  เราจาํเป็นตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ทีเ่อือ้ต่อการพดูถงึโรคและผลกระทบรวมทัง้การแกปั้ญหาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และมปีระสทิธผิล 

ต่อไปน้ีเป็นคาํแนะนําการแกปั้ญหาการตตีราทางสงัคมและหลกีเลีย่งการทาํใหปั้ญหาพอกพนู 

1. การใชค้าํพดูนัน้สาํคญั: สิง่ทีค่วรทาํ/ ไม่ควรทาํเวลาพดูถงึโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ทุกคนมบีทบาทสาํคญั: ความคดิง่าย ๆ ทีช่่วยขจดัการตตีราทางสงัคม  

3. คาํแนะนําและขอ้ความทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 

การใช�คําพูดนั �นสําคัญ 

เวลาพดูถงึโรคไวรสัโคโรน่า คาํบางคาํ (ผูป่้วยสงสยั, แยกกกั เป็นตน้) และภาษาทีใ่ชอ้าจกลายเป็นความหมายไม่ดใีนสงัคม

และสรา้งทศันคตแิบบเหมารวม  คาํเหล่าน้ีอาจทาํใหค้วามคดิแบบเหมารวมหรอืการคดิไปเองในแง่ลบคงอยูต่ลอดไป ตอก

ยํ้าความสมัพนัธร์ะหว่างโรคกบัปัจจยัอีน่ทีไ่ม่มอียูจ่รงิ สรา้งความหวาดกลวัในวงกวา้ง หรอืทาํใหส้งัคมไรค้วามรูส้กึเหน็อก

เหน็ใจผูต้ดิเชือ้ 

สภาพเช่นน้ีจะบบีคัน้ใหป้ระชาชนหลกีเลีย่งการคดักรอง การตรวจ และการกกัตวั  เราแนะนําใหใ้ชภ้าษาทีค่าํนึงถงึความ

เป็นมนุษย ์(people-first language) ซึง่ใหค้วามเคารพและไม่จาํกดัสทิธคินในทุกช่องทางการสือ่สารรวมทัง้สือ่ต่าง ๆ  คาํที่

ใชใ้นสือ่ต่าง ๆ สาํคญัอย่างยิง่ เพราะคาํเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อภาษาทีนิ่ยมใชแ้ละการสือ่สารเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19)  การรายงานขอ้มลูแงล่บอาจมอีทิธพิลต่อความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบัและการปฏบิตัต่ิอบคุคลตอ้งสงสยัตดิ

เชือ้โคโรน่าพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ผูป่้วย ครอบครวัของผูป่้วย และชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ  

มตีวัอย่างมากมายเกีย่วกบัการใชภ้าษาทีไ่มแ่บ่งแยกและการใชศ้พัทส์าํนวนทีล่ดการตตีราทางสงัคมทีจ่ะช่วยควบคุมการ

ระบาดในวงกวา้งและการระบาดทัว่โลกของเอชไอว ีวณัโรค และไขห้วดัใหญ่ชนิด H1N1 2 

 

2 แนวทางปฏิบัติการใชศัพทสํานวนของ UNAIDS: เปล่ียนจากคําวา “เหยื่อโรคเอดส” (AIDS victim) เปน “ผูติดเชื้อเอชไอวี” (people living with 

HIV) เปล่ียนจากคําวา “การตอสูกบัโรคเอดส” (fight against AIDS) เปน “การปองกันและควบคุมโรคเอดส” (response to AIDS) 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_en_1.pdf
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ส่ิงที่ควรทํา/ ไมค่วรทํา 
ตอไปน้ีเปนสิ่งท่ี ควรทํา/ไมค่วรทํา บางสวนเวลาพูดถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – พูดช่ือสถานท่ีหรือเช้ือชาติประกอบกับช่ือโรค โรคน้ืไมใช “ไวรัสอูฮั่น” “ไวรสัจีน” หรือ“ไวรสั

เอเชีย” ช่ือทางการของโรคผานการพิจารณาคัดเลือกอยางรอบคอบเพ่ือหลีกเลี่ยงการตตีราทางสังคม – “co” ยอมา

จาก Corona “vi” ยอมาจาก virus “d” หมายถึง disease และเหตุท่ีเรียกวา 19 เพราะโรคน้ือุบัตข้ึินในป 2019  

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวา “ผูติดเช้ือ COVID-19” “คนท่ีไดรับการรักษา COVID-19” “คนท่ีทุเลาจาก COVID-19” หรือ 

“ผูเสียชีวิตจากการติดเช้ือ COVID-19” 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – เรยีกผูต้ดิเชือ้ว่า “ผูป่้วย COVID-19” หรอื “เหยื่อ COVID-19” 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวา “คนท่ีอาจติดเช้ือ COVID-19” หรือ “คนท่ีสันนิษฐานวาติดเช้ือ COVID-19” 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – ใชค้าํวา่ “ผูต้อ้งสงสยัตดิเชือ้ COVID-19” หรอื “ผูป่้วยตอ้งสงสยั” 

ส่ิงที่ควรทํา – ใชคําวาคนท่ี “ไดรับเช้ือ” หรือ “ติดเช้ือ” COVID-19 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – ไม่ใชค้าํว่าคนที ่“แพร่เชือ้ COVID-19” “ทาํใหค้นอื่นตดิเชือ้” หรอื “แพร่เชือ้ไวรสั” 

เน่ืองจากถอ้ยคาํดงักล่าวสือ่เป็นนยัถงึการแพร่เชือ้โดยตัง้ใจและเป็นการกล่าวโทษ 

การใชศ้พัทส์าํนวนทีบ่ง่ชีถ้งึการกระทาํความผดิหรอืการไม่เหน็อกเหน็ใจสรา้งความรูส้กึว่าผูต้ดิเชือ้กระทาํ

ความผดิหรอืมคีวามเป็นมนุษยน้์อยกว่าคนอื่น เร่งเรา้การตตีราทางสงัคม ทาํใหส้งัคมไรค้วามเหน็อกเหน็ใจซึง่

กนัและกนั และอาจทาํใหผู้ต้ดิเชือ้ลงัเลทีจ่ะเขา้ไปรกัษาหรอืรบัการคดักรอง การตรวจ หรอืการกกัตวั 

ส่ิงที่ควรทํา – ควรพูดถึงความเสี่ยงจาก COVID-19 อยางถูกตองตามขอมูลทางวิทยาศาสตรและคําแนะนําการดูแลสุขภาพ

ลาสดุท่ีประกาศอยางเปนทางการ 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – กระจายขา่วลอืทีไ่ม่ไดร้บัการยนืยนัหรอืผลติซํ้าเน้ือหาดงักล่าว และหลกีเลีย่งการใชภ้าษา

เกนิความจรงิทีต่ัง้ใจจะสรา้งความหวาดกลวั เช่น “โรคตดิเชือ้รา้ยแรงทีค่ร่าชวีติคนจาํนวนมาก” “หายนะของ

โลก” ฯลฯ 

ส่ิงที่ควรทํา – พูดในแงดีเก่ียวกับประสิทธิผลของมาตรการปองกันและรักษาโรคและเนนพูดถึงเรือ่งน้ี  สําหรับคนสวนใหญ 

โรคน้ีเปนโรคท่ีประชาชนเอาชนะได  มีข้ันตอนงาย ๆ ท่ีเราทุกคนสามารถทําไดเพ่ือดูแลตนเอง คนใกลชิด และผูเสี่ยงตดิเช้ือ

มากท่ีสุดใหปลอดภยั 

ส่ิงที่ไม่ควรทํา – เน้นพดูถงึหรอืหมกมุ่นอยู่กบัเรือ่งไม่ด ีๆ หรอืถอ้ยคาํทีส่รา้งความหวาดกลวั  เรา

จาํเป็นตอ้งจบัมอืกนัทาํงานเพื่อช่วยดแูลใหก้ลุ่มเสีย่งทีส่ดุปลอดภยั 

ส่ิงที่ควรทํา – เนนพูดถึงประสิทธิผลของมาตรการเชิงปองกันท่ีปองกันการติดเช้ือติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  รวมท้ังการคัด

กรองแตเน่ิน ๆ การตรวจ และการรักษา 
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ทุกคนมีบทบาทสําคัญ 

รฐับาล ประชาชน สือ่มวลชน ผูม้อีทิธพิลทางความคดิ และชมุชนมบีทบาทสาํคญัในการป้องกนัและหยุดการตตีราคนทีม่า

จากประเทศจนีและทวปีเอเชยี  ทุกคนตอ้งใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนสือ่สารขอ้ความทางสือ่โซเชยีลหรอืช่องทางการ

สือ่สารอื่น โดยแสดงพฤตกิรรมสนบัสนุนการจดัการแกปั้ญหาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) 

ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งและคาํแนะนําเกีย่วกบัการกระทาํทีช่่วยลดทศันคตแิบบเหมารวม 

• เผยแพร่ข้อเท็จริง: การตตีราทางสงัคมอาจเพิม่มากขึน้เน่ืองจากขาดความรูค้วามเขา้ใจทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัการ

แพร่ระบาดและการรกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19) และการป้องกนัการตดิเชือ้  มาตรการ

ป้องกนัและควบคุมโรคประกอบดว้ยการจดัลาํดบัความสาํคญัของการเกบ็รวบรวม การจาํแนก และการเผยแพร่

ขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัพืน้ทีแ่พร่ระบาดในประเทศและชมุชนรวมทัง้บคุคลและกลุ่มบุคคลทีเ่สีย่งตดิเชือ้ COVID-

19 ทางเลอืกในการรกัษา และชอ่งทางการเขา้ถงึการรกัษาและขอ้มลูการดแูลสขุภาพ  ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย

และหลกีเลีย่งศพัทแ์พทย ์ สื่อโซเชียลมปีระโยชน์ในแง่การสือ่สารขอ้มลูการดแูลสขุภาพไปถงึคนจาํนวนมากแต่

เสยีค่าใชจ้่ายน้อย3 

 

• เชิญชวนให้ผู้มอิีทธิพลทางความคิดในสังคมมีส่วนร่วม4 เช่น ผูนํ้าทางศาสนา เพื่อแสดงความคดิเหน็

เกีย่วกบัคนทีถู่กสงัคมตราหน้าและการสนบัสนุนคนเหล่าน้ี หรอืเชญิชวนผูม้ชีื่อเสยีงทีส่งัคมเคารพ เพื่อใหม้คีนฟัง

ขอ้มลูขา่วสารเพิม่ขึน้และลดการตตีราทางสงัคม  ขอ้มลูดงักล่าวควรมกีลุ่มเป้าหมายทีก่าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน และ

ผูม้ชีื่อเสยีงทีถู่กขอรอ้งใหส้ือ่สารขอ้มลูน้ีตอ้งกล่าวถอ้ยคาํดว้ยตวัเองและเป็นบุคคลทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย

ทัง้ในเชงิภมูศิาสตรแ์ละวฒันธรรม  ตวัอย่างเช่น นายกเทศมนตร ี(หรอืบุคคลอื่นทีม่อีทิธพิลทางความคดิ) ที่

ออกไปพดูทางสือ่โซเชยีลทีถ่่ายทอดสดการจบัมอืกบัผูนํ้าชมุชนชาวจนี 

 

• แพร่ภาพกระจายเสยีงและเร่ืองราวในวงกว้างเกีย่วกบัคนทอ้งถิน่ทีต่ดิเชือ้ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และ

หายแลว้หรอืคนทีด่แูลคนใกลช้ดิระหว่างการพกัฟ้ืนจากอาการป่วย เพื่อเน้นว่าคนสว่นใหญ่หายจาก COVID-19 

ได ้ นอกจากน้ี จดัทาํกจิกรรมรณรงคเ์ชดิช ู“ฮโีร่” เพื่อยกย่องผูด้แูลผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทยท์ีอ่าจถูก

สงัคมตตีรา  อาสาสมคัรชมุชนมบีทบาทสาํคญัในการลดการตตีราทางสงัคมในชมุชนดว้ย  
 

 

3 ไนจเีรยีประสบความสาํเรจ็ในการควบคุมการระบาดของอโีบล่าเมือ่ปี 2547 ทีม่ผีลกระทบต่อประเทศอื่นอกี 3 ประเทศแถบแอฟรกิาตะวนัตก  

ปัจจยัความสาํเรจ็ส่วนหนึ่งเป็นกจิกรรมรณรงคท์างสือ่โซเชยีลทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและแกข้า่วลวงทีเ่ผยแพรใ่นทวติเตอรแ์ละเฟซบุ๊ก  

มาตการนี้มปีระสทิธผิลมากเพราะองคก์รพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ (เอน็จโีอ) ผูม้อีทิธพิลทางความคดิในสือ่โซเชยีล บุคคลทีม่ชี ือ่เสยีง และ

บลอ็กเกอรใ์ชแ้พลตฟอรม์ส่วนตวัเพือ่ส่งต่อหรอืใหข้อ้มลูและความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งสขุภาพ (Fayoyin A., 2016. Engaging 

social media for health communication in Africa: Approaches, results and lessons. Journal of Mass Communication and Journalism, 

6(315)) 
4สาํนวน “Angelina Jolie effect” เป็นถอ้ยคาํทีน่กัวจิยัการสือ่สารดา้นสาธารณสุขตัง้ขึน้เพือ่ใชอ้ธบิายการคน้หาขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตเกีย่วกบั

พนัธุกรรมของมะเรง็เตา้นมและการตรวจทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงเวลาหลายปีตัง้แต่ปี 2556 เมือ่ดาราดงัแอนเจลนีา โจลเีขา้รบัการผ่าตดัเตา้นมทัง้สอง

ขา้งออกทัง้หมด  คาํว่า “effect” บ่งชีว้่าการรณรงคโ์ดยบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงทีม่าจากแหล่งขา่วทีไ่วใ้จไดม้ปีระสทิธผิลในการชกัจงูใหป้ระชาชน

แสวงหาความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพและมอีทิธพิลต่อทศันคตแิละความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรกิารสุขภาพสาํหรบั COVID-19 
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• แสดงภาพกลุ่มคนหลากหลายเชื� อชาติ ทุกสือ่ควรแสดงภาพใหเ้หน็ว่าชุมชนทีม่คีวามหลากหลายไดร้บั

ผลกระทบและร่วมมอืกนัเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ควรเลอืกใชแ้บบตวัหนงัสอื สญัลกัษณ์ และ

รปูแบบการนําเสนอ โดยไมม่อีคตแิละไม่สือ่ถงึกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านัน้  

 

• จริยธรรมในการรายงานข่าว: การรายงานขา่วทีต่อกยํ้าพฤตกิรรมของบุคคลและความรบัผดิชอบของผูป่้วย

ทีม่อีาการป่วยและแพร่เชือ้ COVID-19 มากเกนิไปอาจเพิม่พนูการตตีราทางสงัคมต่อบุคคลทีอ่าจตดิเชือ้  

ตวัอย่างเช่น สือ่มวลชนบางรายมุ่งเน้นรายงานขา่วทีม่กีารคาดเดาแหล่งแพร่เชือ้ COVID-19 พยายามชีต้วัผูป่้วย

คนแรกทีแ่พร่เชือ้ในแต่ละประเทศ  การเน้นรายงานขา่วความพยายามคดิคน้วคัซนีและวธิกีารรกัษาอาจทาํให้

ความหวาดกลวัเพิม่ขึน้และทาํใหเ้กดิความรูส้กึว่าขณะน้ีเราไมม่หีนทางทีจ่ะยบัยัง้การตดิเชือ้  ในทางกลบักนั 

สง่เสรมิการรายงานขา่วเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัเิพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ อาการของ COVID-19 และจงัหวะเวลาทีค่วรเขา้

รบัการรกัษา 

 

• การเช่ือมโยงกิจกรรม: มกีจิกรรมรเิริม่มากมายทีมุ่ง่แกปั้ญหาการตตีราทางสงัคมและการเหมารวม  การ

เชื่อมโยงกจิกรรมเหล่าน้ีมคีวามสาํคญัมากในการสรา้งกระแสสงัคมและสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อาํนวย ซึง่แสดงให้

เหน็ว่าทุกคนดแูลเอาใจใสแ่ละเหน็ใจซึง่กนัและกนั 

 

คําแนะนําการสื่อสารและสิ่งที่ควรทํา 

การกระจายขา่วลวงและขา่วลอื (infodemic) ทีส่รา้งความเขา้ใจผดิแพร่เรว็กว่าการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019(COVID-19)  ปรากฏการณ์น้ีก่อใหเ้กดิผลเสยีหลายประการ รวมทัง้การตตีราทางสงัคมและการเลอืกปฏบิตัคินทีม่า

จากพืน้ทีร่ะบาด  เราจาํเป็นตอ้งสมคัรสมานกนัและชว่ยสือ่สารขอ้มลูทีเ่ขา้ใจง่ายและปฏบิตัไิดจ้รงิ เพื่อสนบัสนุนชุมชนและผู้

ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดครัง้ใหม่น้ี 

ความเข้าใจผิด ข่าวลอื และข่าวลวงส่งเสริมการตีตราทางสังคมและการเลือกปฏบิัติที่เป�นอุปสรรคต่อ
การป� องกันและควบคมุโรค 

- แก้ความเข้าใจผิดเป็นการรบัรูค้วามรูส้กึและพฤตกิรรมจรงิของประชาชน แมว้่าความคดิพืน้ฐานไม่ถูกตอ้ง  

- ส่งเสริมให้สังคมตระหนักถงึความสาํคญัของการป� องกัน การช่วยชวีติ การตรวจคดักรองและการรกัษา

แต่เน่ิน ๆ  

ความสมัครสมานในสงัคมและความร่วมมือกนัทัว่โลกเป�นปัจจัยที่จําเป�นในการป� องกันไม่ให้การแพร่
ระบาดรุนแรงขึ�นและการบรรเทาความหวาดวิตกของชุมชน 

- บอกเลา่หรือการเผยแพร่เร่ืองราวประสบการณ์ที่นา่เห็นใจของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลทีป่ระสบความทุกข์

ยากเน่ืองจากผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019(COVID-19) 

- แสดงความรู้สกึเห็นใจและส่งกําลังใจไปใหผู้ป้ฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีม่หีน้าทีป้่องกนัและควบคุมการระบาด 

(เจา้หน้าทีบ่รกิารสขุภาพ อาสาสมคัร ผูนํ้าชมุชน เป็นตน้)  
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ข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความกลัว เป�นปัจจยัที่จะหยุดการระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- บอกเล่าขอ้เทจ็รงิและขอ้มลูทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัโรค 

- ตัง้คาํถามเกีย่วกบัความเชื่อผดิ ๆ ในสงัคม (myth) และทศันคตแิบบเหมารวม 

- เลอืกคาํทีใ่ชอ้ย่างระมดัระวงั วธิกีารสือ่สารมผีลต่อทศันคตขิองผูอ้ื่น (อ่าน “สิง่ทีค่วรทาํ/ ไม่ควรทาํ” ขา้งตน้)  

 

 

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