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ถึงผูป้ กครอง ผูด้ แู ล และผูใ้ ห้การศึกษา
ในขณะทีเ่ ราเผชิญหน้ากับโควิด – 19 ทัวโลก
่
อาจเป็ นเรื่องยากสําหรับผูใ้ หญ่เช่นเราทีจ่ ะสื่อสารความรูส้ กึ
หรือยิง่ เป็ นเรื่องท้าทายทีจ่ ะอธิบายความรูส้ กึ ของเราให้แก่เยาวชน ในขณะทีล่ ูกหลานในความดูแลของเรา
ต้องเดินผ่านวิกฤตนี้ตามคําชีแ้ นะของเรา อาจมีคาํ ถามทีย่ ากจะตอบเกิดขึน้ โควิด – 19 คืออะไร กําลังเกิดอะไรขึน้ บนโลกนี้
และผูค้ นรูส้ กึ อย่างไร การเว้นระยะห่าง การล้างมือ การปิ ดปากปิ ดจมูกตัวเองจะช่วยป้ องกันเราได้อย่างไร โควิด – 19
มีผลต่อหลาย ๆ ครอบครัวและชุมชนอย่างไร การตื่นตัวรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับโควิด – 19 จะช่วยได้อย่างไร
ปฏิบตั กิ ารใดทีเ่ ราสามารถลงมือทําตอนนี้ได้เลย เพื่อช่วยปกป้ องตัวเองและผูอ้ ่นื คุณไม่จาํ เป็ นต้องมี “คําตอบ”
สําหรับคําถามทุกข้อเหล่านี้
สิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่อย่างเราควรหยิบยื่นให้กบั เยาวชนในขณะนี้กค็ อื ความจริงใจและความมั ่นคงปลอดภัย
พืน้ ฐานของข้อมูลนี้มาจากวิทยาศาสตร์
วิธที ด่ี ที ส่ี ุดทีจ่ ะทําให้เรารูส้ กึ อุ่นใจในการเปลีย่ นแปลงของโลกก็คอื การติดอาวุธทางความรูใ้ ห้กบั ตัวเอง
และใช้ความรูน้ ัน้ ในการช่วยโลกของเราได้ และนี้คอื สิง่ ทีเ่ ยาวชนสามารถทําได้เช่นกัน
ในขณะทีเ่ ยาวชนทัวโลกต่
่
างมีปฏิสมั พันธ์กบั กิจกรรมตามข้อแนะนํานี้
พวกเขาจะได้รบั ความความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ทอ่ี ยู่เบือ้ งหลังโควิด – 19
พวกเขาจะสามารถเผยแพร่ความรูส้ ่ชู ุมชนตนเอง และสร้างการลงมือปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นรูปธรรมในช่วงเวลาทีท่ า้ ทายนี้
และยังสามารถหาข้อมูลในหัวข้อนี้มาเพิม่ เติมจากแหล่งข้อมูลทีด่ เี ยีย่ มอีกด้วย
หากแต่ความรูใ้ หม่น้อี าจทําให้กลุ่มประชากรทีย่ งั อายุน้อยรูส้ กึ กลัว และมากเกินกว่าทีจ่ ะรับไหวได้
พวกเขาอาจต้องพึง่ พาคุณในการให้คาํ ชีแ้ นะเพื่อนําความรูใ้ หม่น้ไี ปใช้ ถามเยาวชนทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั คุณว่าเขารูส้ กึ อย่างไร
และเขาคิดอย่างไรกับสิง่ ทีเ่ ขาได้เรียนรูไ้ ป ให้น้ําหนักกับคําถามทีพ่ วกเขาถามคุณ
แม้ว่าพวกเขาจะถามคุณซํ้าแล้วซํ้าอีกก็ตาม
กิจกรรมแหล่านี้ได้รบั การออกแบบมาให้คุณและเด็ก ๆ ในการดูแลของคุณทําร่วมกัน
กิจกรรมแต่ละส่วนมีพน้ื ฐานมาจากคําถามทีเ่ ยาวชนอาจจะถามคุณเกีย่ วกับโควิด – 19
กิจกรรมแต่ละส่วนมีวธิ กี ารทําทีช่ ่วยให้เด็ก ๆ (และตัวคุณเอง) ในการ (1) ค้นพบ
คําตอบของคําถามในสภาพแวดล้อมทีค่ ุณอาศัยอยู่ (2) ทําความเข้าใจ วิทยาศาสตร์ทซ่ี ่อนอยู่ในคําถาม และ (3)
ให้แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อช่วยคุณและเยาวชนทีค่ ุณห่วงใย สามารถลงมือปฏิบตั ิ และใช้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ได้
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เยาวชนสามารถนําความรูใ้ หม่น้ไี ปใช้เพื่อป้ องกันตนเองและผูอ้ น่ื ได้อย่างไรบ้าง กิจกรรมที่ 1
จะทําให้คุณและเด็กทีค่ ุณห่วงใยเข้าใจว่าเขาเป็ นใคร เพื่อทีว่ ่าพวกเขาจะได้เตรียมตัวทําความเข้าใจผูอ้ ่นื ได้ดขี น้ึ
กิจกรรมแรกมีความสําคัญ เพราะในกิจกรรมที่ 2 – 4 คุณจะต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนทีก่ ําลังแยกกักตัว หรือเพือ่ น
หรือครอบครัวผ่านทางการสื่อสารออนไลน์ การมีปฏิสมั พันธ์น้จี ะเป็ นรากฐานความเข้าใจในการทํากิจกรรมที่ 5 – 7
ในหัวข้อเรื่องเราจะป้ องกันตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไรจากโควิด – 19
ในฐานะผูป้ กครอง ผูด้ แู ล และผูใ้ ห้การศึกษา คุณอาจเลือกทีจ่ ะข้ามคําถามใดคําถามหนึ่ง กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือ
ทัง้ กิจกรรม เนื่องจากการทํากิจกรรมบางอย่าง อาจขัดต่อคําแนะนําท้องถิน่ ในการปฏิบตั ติ วั หรืออาจทําให้คุณกังวลใจ
การตัดสินใจนี้เป็ นเรื่องทีย่ อมรับได้ เราขอให้คุณปรับกิจกรรมให้มคี วามเหมาะสมตามทีค่ ุณเห็นสมควร
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัวคุณและลูกหลานในการดูแลของคุณ
ทางสถาบัน สมิธโซเนียนไม่ใช่บคุ ลากรแถวหน้าทีต่ อ้ งรับมือ
หากแต่เราเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการช่วยเหลือเยาวชนให้เข้าใจวิทยาศาสตร์ และผลกระทบทีม่ ตี ่อโลกรอบ ๆ ตัวพวกเขา
เรายังมีความเชื่ออย่างสูงในความสําคัญของการใช้เป้ าหมายด้านการพัฒนาทีย่ ั ่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
ในการเป็ นแนวทางยึดถือต่อการทํางาน เพื่อการลงมือปฏิบตั งิ านทีย่ ั ่งยืนจากเยาวชน
ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการสมิธ โซเนียน วิทยาศาสตร์เพื่อเป้ าหมายทัวโลก
่
โควิด-19
เราจะปกป้ องตนเองและคนรอบข้างได้อย่างไร อ้างอิงจาก เอสดีจี เป้ าหมายที่ 3 (สุขภาพดีและความเป็ นอยูท่ ด่ี )ี
เป้ าหมายที่ 4 (การศึกษาทีม่ คี ุณภาพ) เป้ าหมายที่ 6 (นํ้าสะอาดและสุขอนามัย) และเป้ าหมายที่ 11 (เมืองทีย่ ั ่งยืน)
เราตระหนักถึงพลังแห่งการร่วมมือและการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ กับผูอ้ ่นื แม้จะอยูห่ ่างไกลกันก็ตาม เราขอขอบคุณ
องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรความร่วมมือกันระหว่างสถาบัน (ไอเอพี) มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิน้ ส์
และผูร้ ่วมงานในสมิธโซเนียน ในด้านวิสยั ทัศน์ และการสนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อให้ม ั ่นใจว่าวิทยาศาสตร์มคี วามแม่นยํา
เราขอขอบคุณต่อองค์กรกอร์ดอนและแบตตี้ มอร์ ทีใ่ ห้การสนับสนุนในระหว่างการพัฒนากระบวนการนี้
นอกจากนี้เรายังขอบคุณองค์การอนามัยโลกและ เอไอพี
สําหรับจัดหาการแปลและพิสจู น์อกั ษรเพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนและคุณ – ในฐานะพ่อแม่ ผูด้ แู ล
และผูใ้ ห้การศึกษาทัวโลกสามารถใช้
่
เนื้อหานี้ได้
“ ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์สมิธโซเนียนทําให้วทิ ยาศาสตร์น่าตืน่ เต้นและเข้าถึงได้สาํ หรับเด็กและเยาวชนทัวทุ
่ กมุมโลก
และกระตุน้ ให้พวกเขาค้นหาวิธแี ละสาเหตุของสิง่ ต่าง ๆ รอบตัว โครงการสมิธ โซเนียนวิทยาศาสตร์
เพือ่ เป้ าหมายระดับโลกใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็นนวัตกรรมทีเ่ ด็กและเยาวชนเรียนรูผ้ ่านการลงมือทํา
และต้องค้นหาคําตอบด้วยตนเอง
ความเข้าใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิง่ แวดล้อมจะช่วยให้เรามีชวี ติ ทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
และเตรียมพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ในอนาคต ในสภาวะทีค่ วามเชือ่ และความเข้าใจผิดมีอยูท่ วไป
ั่
เป็นเรือ่ งสําคัญสําหรับเด็กและเยาวชนทีจ่ ะเข้าใจธรรมชาติของการระบาดใหญ่ครัง้ นี้
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สมิธโซเนียน วิทยาศาสตร์ เพื่อเป้าหมายระดับโลก
และจะทําอะไรได้บา้ งเพือ่ ป้ องกันการระบาดในอนาคตไม่ให้เกิดขึ้นอีก” - ดร. เสามยา สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์
องค์การอนามัยโลก
"มันเป็นสิง่ สําคัญสําหรับเด็ก ๆ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ทไี ่ หนในโลก ในการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และ
การคิดอย่างมีเหตุผลของพวกเขา
เพียงแค่เราสามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทดี ่ ที สี ่ ุดและข้อมูลหลักฐานทีม่ อี ยู่
พวกเราจะสามารถปรับพฤติกรรมของเราเพือ่ ป้ องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเช่น โควิด-19 ได้" ศาสตราจารย์วอลเคอร์ เทอ เมลูน ประธานหุน้ ส่วน อินเตอร์อคาเดมี
โรคโควิด-19 ก็เหมือนกับโรคระบาดทัง้ หลายทีเ่ คยมีมา มันน่ากลัว มันทําให้ชวี ติ เราเปลีย่ นแปลงไป
แต่มนั ก็ทาํ ให้เราใกล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ ในฐานะชุมชนระดับโลก เราอาจมีชวี ติ อยู่ขา้ มขอบเขตทางภูมศิ าสตร์
แต่เราทุกคนอยูใ่ นการต่อสูค้ รัง้ นี้ดว้ ยกัน วิทยาศาสตร์ และการลงมือทํา จะสามารถช่วยเราให้ชนะการต่อสูน้ ้ีไปด้วยกัน

ขอให้อยู่อย่างปลอดภัย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และตื่นตัวรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอยู่เสมอ
ด้วยความนับถือ

ดร. คาโรล โอโดแนล ผูอ้ ํานวยการ
ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์ สมิธโซเนียน
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กิจกรรมที่ 1: ตอนนี้ กาํ ลังเกิดอะไรขึน้ บนโลก
________________________________________________________________________________
การค้นพบ: ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงโควิ ด – 19 (15-30 นาที)
คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีหลายสิง่ ทีแ่ ตกต่างจากเมื่อสองสามเดือนก่อน ผูใ้ หญ่รอบ ๆ ตัวคุณอาจดูเครียดหรือวิตกกังวล
คุณอาจรูส้ กึ แบบเดียวกัน โดยเฉพาะถ้าคุณได้ดขู า่ ว ใช้เวลาในโลกโซเชียลมีเดียหรือได้พดู คุยกับเพื่อน
โครงการนี้ โควิด – 19 เราจะป้ องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างไร จะช่วยคุณ
และชุมชนของคุณให้เข้าใจวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับไวรัสทีท่ าํ ให้เกิดโรคโควิด – 19 และไวรัสอื่น ๆ ทีค่ ล้ายกัน
เนื้อหาและกิจกรรมในโครงการนี้ จะทําให้คุณเข้าใจว่า ไวรัสนี้ส่งผล หรือ มีผลกระทบต่อคุณ
หรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณในอนาคตได้อย่างไร
นอกจากนี้ยงั ช่วยให้คุณเข้าใจการลงมือปฏิบตั ทิ ค่ี ุณสามารถทําได้เพื่อดูแลตัวคุณเองและชุมชนให้ปลอดภัย
ในโครงการนี้คุณจะได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความรูส้ กึ ของผูค้ นทีม่ ตี อ่ ไวรัส คุณจะได้ศกึ ษาทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับไวรัสนี้
คุณจะได้สาํ รวจมาตรการทางสาธารณสุข ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนของคุณหรืออาจเกิดขึน้ เร็ว ๆ นี้เพื่อป้ องกันโควิด –
19 ไม่ให้แพร่กระจาย คุณจะได้ลงมือทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนด้านสุขภาพให้กบั ชุมชนของคุณ
1. เริม่ ต้นด้วยการพูดคุย คุณสามารถพูดคุยกับผูป้ กครอง ผูด้ แู ล หรือผูใ้ หญ่ทเ่ี ชื่อถือได้ คุยกับพีน่ ้อง
เพื่อนหรือคนทีค่ ุณสามารถโทรหาได้ คุณสามารถใช้ขนั ้ ตอนทีแ่ นะนําด้านล่างนี้ในการพูดคุย
2. หากคุณสามารถทําได้ ให้นั ่งคุยกับคู่สนทนาของคุณต่อหน้ากัน ใช้เวลา 30 วินาทีเพือ่ ลองคิดเกีย่ วกับคําถามนี้ดู
ชีวิตช่วงทีผ่ า่ นมาเปลีย่ นไปอย่างไรบ้าง และฉันรู้สึกอย่างไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี้
3. เลือกให้มผี พู้ ดู และผูฟ้ ั ง สําหรับในอีก 2 นาทีต่อไปนี้ ผูพ้ ดู จะสามารถตอบคําถามได้อย่างอิสระ
งานของผูฟ้ ังคือการฟั งอย่างตัง้ ใจ แต่ไม่พดู อะไรเลย เมื่อครบ 2 นาทีแล้วให้สลับบทบาทกัน
4. ใช้ขนั ้ ตอนเดียวกันกับสามคําถามดังต่อไปนี้
ก. ฉันเข้าใจหรือไม่ว่าทําไมสิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้
ข. ความกลัวของฉันเกีย่ วกับโรคโควิด – 19 คืออะไรบ้าง
ค. ฉันรูส้ กึ ตื่นเต้นเกีย่ วกับอะไร
5. เมื่อคุณเสร็จสิน้ การสนทนาแล้ว ขอบคุณคู่สนทนาของคุณ พูดคุย แลกเปลีย่ นถึงสิง่ ทีไ่ ด้มกี ารพูดถึง
ตลอดจนสิง่ ทีค่ ุณอยากพูดคุยลึกลงไปอีก ขัน้ ตอนการสนทนานี้เรียกว่า “ดายแอด
(Dyad)”เป็ นวิธกี ารพูดคุยเกีย่ วกับสิง่ ทีท่ า้ ทาย เพื่อให้ทุกคนรูส้ กึ ว่ามีคนรับฟังและเคารพ1
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✔ความปลอดภัยทางอารมณ์: บทสนทนานี้น่ากลัวหรือไม่ มันเศร้าไหม มีประโยชน์หรือไม่
คุณจะเห็นข้อความนี้ขน้ึ เตือน เมื่อความรูส้ กึ เหล่านี้อาจเกิดขึน้
นี่เป็ นช่วงเวลาทีด่ ใี นการพูดคุยกับผูใ้ หญ่หรือเพื่อนทีค่ ุณไว้ใจ
6. ในระหว่างการทําโครงการนี้ คุณจะถูกขอให้รวบรวมความคิดความรูส้ กึ ของคุณและสิง่ ทีค่ ุณได้สบื ค้น
ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ว่าคุณเลือกทีจ่ ะบันทึกข้อมูลอย่างไร ให้เก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
เราจะเรียกสิง่ นี้ว่า "บันทึก (Journal)" ไปตลอดโครงการนี้ มีเหตุผลสองสามข้อทีเ่ ราต้องทําแบบนี้2
ก. มีหลายสิง่ เกิดขึน้ มากมายในโลกขณะนี้
หนึ่งในวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการประมวลผลความรูส้ กึ ของคุณคือการเขียนข้อมูลนัน้ ลงไป
ข. นักวิทยาศาสตร์เขียนบันทึก ตลอดการวิจยั
นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ทีพ่ วกเขากําลังศึกษาอยู่เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในทีเ่ ดียวกัน
ค. คุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาประวัตศิ าสตร์
ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยรูส้ กึ ว่ากําลังอยู่ในช่วงสําคัญของหน้าประวัตศิ าสตร์สกั เท่าไหร่
แต่ประวัตศิ าสตร์กําลังถูกจารึกในระดับโลกและระดับประเทศ
และคุณคือส่วนหนึ่งในหน้าประวัตศิ าสตร์น้ี สักวันหนึ่งคนรุ่นต่อไปจะอยากรูว้ ่าช่วงเวลานี้เป็ นอย่างไร
7. ให้เวลาตัวเองในการเขียนบันทึกว่าคุณรูส้ กึ อย่างไรกับโรคโควิด – 19 ในบันทึกของคุณ
คุณประสบเหตุการณ์อะไรมาบ้างแล้ว คุณเรียนรูอ้ ะไรจากการพูดคุยด้วยขัน้ ตอนดายแอด

ความเข้าใจ: ฉันจะอธิ บายเกี่ยวกับตัวฉันเองอย่างไร (30 นาที )
1. ได้เวลาสร้างแผนทีต่ วั ตนของคุณแล้ว แผนทีร่ ะบุตวั ตนเป็ นการใช้รปู ภาพในการอธิบายเรื่องราว
ให้ผอู้ ่นื เข้าใจเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบในการสร้างตัวตนของพวกเขาขึน้ มา
คุณสามารถทําสิง่ นี้ดว้ ยตัวเองหรือทํากับผูอ้ ่นื ก็ได้
คุณสามารถเขียนแผนทีข่ อ้ มูลประจําตัวของคุณลงในบันทึกของคุณ
2. เริม่ จากเขียนชื่อคุณตรงกลาง
3. วงกลมชื่อคุณเอง
4. ลองตอบคําถามนี้ “ฉันเป็ นใคร” หรือ “มีอะไรบ้างทีอ่ ธิบายความเป็ นตัวตนของฉัน”
คุณสามารถใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ดา้ นล่างเพื่อช่วยในการหาคําตอบ
แต่ไม่จาํ กัดว่าจะต้องใช้ขอ้ มูลตามรายการด้านล่างนี้เท่านัน้
อายุ
โรงเรียน/ชัน้
เชือ้ ชาติ หรือเผ่าพันธุ์
เพศ
สัญชาติ
ศาสนา
ประวัตขิ องครอบครัว/ถิน่ กําเนิด
ความสนใจ งานอดิเรก
ด้านกายภาพ (สูง ผมดํา ตาสีฟ้า
หรือสิง่ ทีค่ ุณชอบทํา
ใส่แว่น)
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ลักษณะนิสยั เฉพาะตัว (เสียงดัง
เป็ นคนตลก เศร้า เป็ นคนมีเมตตา)

สถานะในครอบครัว ( พีส่ าว
น้องสาว พีช่ าย น้องชาย ญาติ)

อะไรก็ได้ทค่ี ณ
ุ คิดออก

5. คุณสามารถใช้สงิ่ ของในบ้านเพือ่ สร้างแผนทีต่ วั ตนของคุณ หากคุณต้องการเก็บแผนทีช่ น้ิ นี้เอาไว้
คุณสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ หรือเก็บไว้ในความทรงจํา
6. เด็กสาวชื่ออาดาสร้างแผนทีต่ วั ตนของเธอขึน้ มาสองแบบเพื่อให้คุณดูเป็ นตัวอย่าง:
ก.
พีส่ าวคนโต
ข.
ชอบช้าง
ค.
ต้องการท่องเทีย่ วไปทีเ่ มืองใหญ่
ง.
ชอบขนม
จ.
ฟั งเพลงเยอะมาก
ฉ.
กําลังเรียนรูก้ ารเย็บผ้า
ช.
มีเพื่อนสนิทชื่อนินา
ซ.
อยู่ชนั ้ เกร็ด 7
(โรงเรียนประถม)
ฌ.
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กบั
ธรรมชาติ
รูปที่ 1.1 นี่ คือตัวอย่างแผนที่ระบุตวั ตน
ญ. สีทช่ี อบคือสีสม้ และเขียว

7.
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แผนทีท่ ส่ี ามารถจับต้องได้ของอาดามีของเหล่านี้อยู่ดว้ ย
(รวมถึงธงประจําชาติของเธอ)
ก. ตัวต่อจิก๊ ซอว์เพราะน้องชายของเธอชอบจิก๊ ซอว์
ข. แบบจําลองรูปช้าง เพราะช้างเป็ นสัตว์ทเ่ี ธอชอบ
ค. ไปรษณียบัตรจากเมืองใหญ่
เพราะเธออยากไปเทีย่ วทีน่ ั ่น
ง. ผลไม้ เพราะเธอชอบของหวาน
จ. หูฟัง เพราะเธอชอบฟังเพลง
ฉ. เข็มและด้าย เพราะกําลังเรียนเย็บผ้า
ช. กําไลข้อมือจากนินา เพื่อนสนิทของเธอ
ซ. ไพ่ทม่ี เี ลขเจ็ด เพราะเธออยูช่ นั ้ เกรดเจ็ด (ป.6)
ฌ. ใบไม้ เพราะเธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กบั ธรรมชาติ
ญ. สีไม้ทเ่ี ป็ นสีเขียวและส้ม เพราะเป็ นสีทเ่ี ธอชอบ
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รูปที่ 1.2 อาดาทําแผนที่ระบุตวั ตนของเธอจากของในบ้าน
8. มีอะไรบ้างทีค่ ุณเขียนลงไปในแผนทีต่ วั ตนของคุณ บันทึกไว้ในบันทึกของคุณหรือเก็บไว้ในความทรงจํา
หากคุณกําลังทํากิจกรรมนี้กบั คนอื่น คุณสามารถพูดคุยเกีย่ วกับแผนทีต่ วั ตนของคุณด้วยกันก็ได้
คําถามเหล่านี้เป็ นแนวทางในการช่วยคุณคิด
ก. แผนทีต่ วั ตนของคุณอาจเปลีย่ นแปลงไปได้อย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไป
ข. คุณสามารถควบคุมสิง่ ต่าง ๆ บนแผนทีต่ วั ตนของคุณได้มากแค่ไหน
ค. สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูบ่ นแผนทีต่ วั ตนของคุณอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวติ ของคุณได้อย่างไร
9. ตอนนี้ลองคิดดูสวิ ่าสิง่ ต่าง ๆ บนแผนทีต่ วั ตนของคุณมีผลต่อชีวติ ของคุณอย่างไร
10. กลับมาให้ความสนใจทีโ่ ควิด – 19 กันต่อ ได้เวลาทําแผนทีส่ งิ่ ทีค่ ุณรูแ้ ละสิง่ ทีค่ ุณต้องการเรียนรูเ้ กีย่ วกับโควิด –
19 แล้ว
11. ในสมุดบันทึกของคุณค้นหาช่องว่างใหม่และเขียนคําว่า “โควิด – 19” ทีก่ ง่ึ กลาง แล้ววงกลมคํานี้ไว้

12. จดสิง่ ทีค่ ุณรูห้ รือคิดว่าคุณรูเ้ กีย่ วกับโควิด – 19 ลงไป นี่คอื สิง่ ทีอ่ าจช่วยเป็ นแนวทางในการคิดของคุณ
มันคืออะไร
คุณสามารถเห็น รับรส หรือจับได้ไหม
คนติดเชือ้ ได้อย่างไร
มีอะไรบ้างทีค่ ุณสามารถทําเพื่อปกป้ องตนเองจากการติดเชือ้ ไ
คนบางกลุ่มสามารถติดเชือ้ ได้งา่ ยกว่าหรือไ ด้
ม่
สิง่ นี้มผี ลกระทบต่อชุมชนของคุณอย่างไร
สิง่ นี้มผี ลกระทบต่อโลกอย่างไร
13. คุณไม่จาํ เป็ นต้องมีคาํ ตอบในตอนนี้ หากคุณมีคาํ ถามเกีย่ วกับโควิด – 19 จดคําถามลงไป
ตลอดระยะเวลาทีท่ าํ โครงการนี้คุณอาจมีคาํ ตอบให้กบั บางคําถามเหล่านี้ คุณอาจมีคาํ ถามเพิม่ ลงในแผนทีข่ องคุณ
คุณสามารถอ้างอิงถึงคําถามเหล่านี้ได้ในตอนท้ายของแต่ละกิจกรรม
________________________________________________________________________________________
การลงมือทํา: เราควรทําอะไรบ้างเพือ่ ให้ร้สู ึกปลอดภัย (30-45 นาที)
1. โควิด – 19 น่ากลัวสําหรับทุกคน หากแต่มบี างสิง่ ทีค่ ุณสามารถทําได้เพื่อช่วยให้คุณรูส้ กึ ปลอดภัย
ก. มีอะไรในบ้านบ้างทีค่ ุณทํา แล้วทําให้คุณรูส้ กึ ปลอดภัยมากขึน้ จดรายการเหล่านี้ลงในบันทึกของคุณ
ข. พูดคุยกับคนอื่น ๆ ในบ้านเพื่อทํากิจกรรมเหล่านัน้ ต่อไป
ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย:
พูดคุยกับผูใ้ หญ่เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมเหล่านี้อยูภ่ ายใต้คาํ แนะนําด้านความปลอดภัยของชุมชน
โควิด-19 เราจะปกป้ องตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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2. อีกหนึ่งกลยุทธ์ทค่ี ุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณรูส้ กึ วิตกกังวล ประหม่า หรือกลัว คือการฝึกหายใจ ลองทําตามนี้ดู
ก. หากคุณสามารถทําได้โดยสบาย ให้คุณหลับตาทัง้ สองข้างลง
ข. สังเกตดูว่าคุณได้ยนิ หรือได้กลิน่ อะไรรอบ ๆ ตัวคุณบ้าง
ค. วางมือทัง้ สองข้างลงบนท้องของตัวเอง ประมาณใต้สะดือ
ง. หายใจเข้าทางจมูก ให้ทอ้ งพองขึน้ จากลมจนสามารถรูส้ กึ ถึงท้องทีข่ ยายขึน้ มาสัมผัสกับฝ่ ามือ
จ. หายใจออกทางปาก ดันลมออกจากท้องให้หมด
ฉ. ทําแบบนี้อกี สีค่ รัง้ หรือมากกว่านัน้ จนกว่าคุณจะรูส้ กึ สงบและปลอดภัย3
ขอให้จาํ ไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ คุณไม่ได้อยู่เพียงลําพัง นักวิทยาศาสตร์
นักวิจยั และบุคลากรด้านสุขภาพทัวโลกกํ
่
าลังหาวิธกี ารจัดการกับโรคโควิด – 19
พวกเขากําลังทํางานเพื่อให้ทกุ คนปลอดภัย คุณจะได้เห็นคําพูดของพวกเขาตลอดการทําโครงการนี้
ก่อนทีจ่ ะไปทํากิจกรรมต่อไป นี่คอื ข้อเท็จจริงพืน้ ฐานบางประการเกีย่ วกับโรค โควิด – 19
ทีจ่ ะช่วยคุณเริม่ ต้นลงมือทํากิจกรรม
3. โรคโควิด – 19 คืออะไร
ก. โรคโควิด – 19 เป็ นโรคชนิดหนึ่ง ทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ไวรัสทีเ่ รียกว่า ซาร์ส – โควี-ทู (SARS-CoV-2)
นักวิทยาศาสตร์คดิ ว่าไวรัสนี้แพร่กระจายครัง้ แรกจากสัตว์ส่คู น
ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์รแู้ ล้วว่ามันสามารถแพร่กระจายจากคนสูค่ นได้4
นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาเพิม่ เติมว่าไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนกลับสู่สตั ว์ได้หรือไม่
ข. ไวรัส ซาร์ส – โควี-ทู (SARS-CoV-2) เป็ นส่วนหนึ่งของตระกูลไวรัสทีเ่ รียกว่า "ไวรัสโคโรนา "
(coronaviruses) ภาพประกอบบนปกของโมดูลนี้เป็ นภาพของไวรัสโคโรนา
ไวรัสมีช่อื เช่นนี้เพราะเวลาทีน่ ักวิทยาศาสตร์ส่องดูไวรัสผ่านกล้องจุลทรรศน์
จะเห็นโครงสร้างปลายแหลมทีโ่ ผล่ออกมาจากไวรัสดูเหมือนมงกุฎหรือ "โคโรนา" 5
ค. โรคโควิด – 19 นัน้ ยากต่อการติดตามหรือหาร่องรอยของเชือ้ เพราะพวกมันใช้เวลา 1 ถึง 14
วันอยู่ในร่างกาย ก่อนทีค่ นทีต่ ดิ เชือ้ จะเริม่ รูส้ กึ ไม่สบายหรือเริม่ “แสดงอาการ”
ง. อาการแสดงของโรคคือสิง่ ทีผ่ คู้ นรูส้ กึ เมื่อพวกเขาป่ วย อาการของโรคโควิด – 19 อาจรวมถึง มีไข้
อาการไอแห้ง เหนื่อยล้า ปวดเมื่อยตามร่างกายและหายใจถีห่ รือหายใจลําบาก
ในบางคนอาจสูญเสียการรับรูก้ ลิน่ หรือรสชาติ อาการคัดจมูกหรือเจ็บคอนัน้ พบได้น้อย
จ. บางคนทีไ่ ด้รบั เชือ้ โควิด – 19 มีอาการรุนแรงและพบว่าหายใจลําบาก ผูส้ งู อายุและผูท้ ม่ี โี รคประจําตัว
มีโอกาสทีจ่ ะมีอาการรุนแรง อย่างไรก็ตามอาการรุนแรงนี้อาจเกิดขึน้ กับทุกคนได้เช่นกัน
ฉ. บางคนทีม่ เี ชือ้ ไวรัสในร่างกายของพวกเขา อาจจะไม่แสดงอาการใด ๆ หรือดูแล้วไม่ป่วยเลย
แต่พวกเขายังคงสามารถแพร่เชือ้ ไปสู่ผอู้ ่นื ได้ สิง่ นี้เรียกว่า “ติดเชือ้ แต่ไม่แสดงอาการ” 6
ช. ไวรัสนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูค้ นทัวโลก
่
นอกจากนี้ยงั เปลีย่ นวิธกี ารทีผ่ คู้ นมีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน วิธที พ่ี วกเขาทําธุรกิจ ผลกระทบต่อโลก
และความรูส้ กึ ว่าสิง่ ใดผิด สิง่ ใดถูก คุณสามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
โควิด-19 เราจะปกป้ องตนเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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สิง่ แวดล้อมและมุมมองด้านจริยธรรมในโครงการนี้
ขอให้เตรียมตัวรับข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญและจากกิจกรรมของโครงการ
4. โรคนี้กําลังมีววิ ฒ
ั นาการ สําหรับข้อมูลล่าสุดโปรดดูได้ทแ่ี หล่งข้อมูลเพิม่ เติมด้านล่างนี้
5. สิง่ หนึ่งทีค่ ณ
ุ สามารถทําได้เพื่อให้รสู้ กึ ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 คือการเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับมัน
ยิง่ คุณเข้าใจมันเท่าไหร่ มันจะยิง่ น่ากลัวน้อยลงเท่านัน้
ยิง่ คุณเข้าใจมากเท่าไหร่คุณก็ยงิ่ ป้ องกันตัวเองได้ดขี น้ี เท่านัน้
“ การระบาดใหญ่มกั มีสองครัง้ เสมอ ครัง้ แรกและชัดเจนทีส่ ุดคือการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั ่วโลก ไวรัส
แบคทีเรีย ฯลฯ ครัง้ ทีส่ องนัน้ สร้างความเสียหายได้มาก แต่มกั ไม่ได้รบั การยอมรับหรือตัง้ ชือ่
นัน่ คือความกลัว บางครัง้ ความกลัวจะทําให้เสียเวลาและทรัพยากรในการทีผ่ ้คู นพยายามทําบางสิ ง่ บางอย่าง
สังเกตและเฝ้ าดูว่าปฏิ กิริยาของคนรอบตัวคุณและตัวคุณเองตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความกลัวหรือข้อเท็จจริง
คุณควรทําให้ผ้คู นตระหนักถึงความกลัวเสียก่อน ถ้าหากคุณต้องการให้ใครฟั งและปฏิ บตั ิ ตามข้อเท็จจริง”
แอนนี แมคโดนัล MD, MPH เจ้าหน้าทีฉ่ ุกเฉินสาธารณสุข บริการด้านอาชีวอนามัย สมิธโซเนียน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
6. ในส่วนทีเ่ หลือของโครงการนี้คณ
ุ จะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับโรคโควิด – 19 จากหลายแง่มุม
ในบางกรณีคุณจะได้เรียนรูโ้ ดยตรงจากนักวิทยาศาสตร์และนักวิจยั ทีท่ าํ งานทัวโลก
่
คุณจะได้อ่านคําพูดจากพวกเขาตลอดโครงการนี้
คุณจะพบคําตอบของคําถามมากมายทีค่ ุณคิดไว้ก่อนหน้าและหวังว่าคุณจะรูส้ กึ ปลอดภัยมากขึน้
________________________________________________________________________________________
แหล่งข้อมูลเพิ่ มเติ ม
องค์การอนามัยโลก คําถามและคําตอบเกีย่ วกับไวรัสโคโรนา (โควิด – 19): ภาพรวมของโควิด – 19 อาการของโรค
และการป้ องกันตัวเอง
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

ไวรัสทางเดินหายใจทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ รวมถึงโควิด – 19: วิธกี ารตรวจจับเชือ้ การป้ องกัน การตอบสนองและการควบคุม:
ภาพรวมวิดโี อของโควิด – 19 และไวรัสโคโรนาสายพันธุอ์ ่นื ๆ
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

โควิด-19 เราจะปกป้ องตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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กิจกรรมที่ 2: การรักษาระยะห่างจากคนอื่นช่วยได้อย่างไร
__________________________________________________________________________
การค้นพบ: คุณสังเกตเห็นหรือไม่ว่าผู้คนกําลังรักษาระยะห่างจากกัน (15-30 นาที)
1. ลองคิดเกีย่ วกับคําถามต่อไปนี้ เขียนความคิดเห็นของคุณลงในสมุดบันทึกตัวเอง
ก. คุณเคยได้ยนิ คนพูดคุยในบ้านหรือชุมชนของคุณเรื่องรักษาระยะห่างทางกายมากขึน้ ไหม
คุณคิดไหมว่าทําไมถึงเกิดสิง่ นี้ขน้ึ
ข. มีคาํ สั ่งจากผูน้ ําท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าที่ ทีค่ ุณอาศัยอยู่ให้รกั ษาระยะห่างจากกันหรือไม่
คุณรูส้ กึ อย่างไรกับเรื่องนี้
ค. หากไม่มคี าํ สั ่งให้อยูบ่ า้ นในขณะนี้ คุณลองตอบคําถามนี้ดวู ่า
ถ้ารัฐบาลสั ่งให้คุณอยู่บา้ นและไม่ให้ออกจากบ้านเลยเป็ นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนคุณจะรูส้ กึ อย่
างไร
2. สัมภาษณ์คนในบ้านของคุณโดยใช้คาํ ถามต่อไปนี้ จดบันทึกย่อลงในสมุดบันทึกตัวเอง
ก. ตอนนี้คุณอยู่ห่างจากคนอื่นหรือไม่ เพราะอะไรคุณถึงรักษาระยะห่าง หรือไม่รกั ษาระยะห่าง
ข. คุณได้ตดิ ต่อกับผูป้ ่ วยหรือไม่ ถ้าได้ตดิ ต่อกัน คุณติดต่อไปเมื่อไหร่และทีไ่ หน
ค. คุณคิดว่าทุกคนในบ้านของเราควรอยู่ห่างจากคนภายนอกหรือไม่ ถ้าควร เป็ นเพราะอะไร
ถ้าไม่ควรเป็ นเพราะอะไร
เคล็ดลับการเรียนรู้: เมื่อคุณทําการสัมภาษณ์นี้ ให้ใช้คาํ ถามชุดเดียวกัน
บันทึกคําตอบที่ได้ด้วยวิธีเดียวกันทุกครัง้
รวบรวมคําตอบทัง้ หมดของคุณไว้ด้วยกันเพื่อที่คณ
ุ จะสามารถหาแนวโน้ มในภายหลังได้
✔ความปลอดภัยทางอารมณ์: บางคนไม่ชอบพูดถึงนิสยั ส่วนตัวของพวกเขา ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ข้าใจได้
คุณสามารถข้ามคําถามบางข้อได้
หรือเพียงแค่ถามคําถามสุดท้ายถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาคิดว่าเราควรทําอย่างไร
_____________________________________________________________________________________________________________________

ความเข้าใจ: ทําไมการรักษาระยะห่างถึงสําคัญ (45 นาที)
1. ลองนึกถึงมุมมองทางสังคมของปั ญหาในชุมชนของคุณเมื่อคุณอ่านคําพูดต่อไปนี้จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
“ โควิ ด แพร่กระจายผ่านละอองจากทางเดิ นหายใจ ละอองเหล่านี้ เดิ นทางจากคนหนึ ง่ ไปยังอีกคนหนึ ง่
เชื้อโควิ ดสามารถแพร่กระจายไปสู่คนอืน่ ผ่านทางมือของเราได้อีกด้วย ลองนึ กถึงวันทั ่ว ๆ
โควิด-19 เราจะปกป้ องตนเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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ไปในชุมชนของคุณดู คุณทักทายผู้คนหลายคนด้วยการจับมือกัน กอดและหอมกัน
คุณซื้อของทีร่ า้ นโดยการจ่ายเงิ นผ่านมือคนหนึ ง่ ไปสู่อีกคนหนึ ง่
คุณมีปฏิ สมั พันธ์กบั ผู้คนและสิ ง่ ของอย่างใกล้ชิด
สิ ง่ เหล่านี้ ล้วนเป็ นโอกาสทีท่ าํ ให้มีการแพร่กระจายของโควิด
การจํากัดการมีปฏิ สมั พันธ์และการติ ดต่อกันเหล่านี้ เป็ นสิ ง่ ทีจ่ ะช่วยลดการแพร่เชื้อในชุมชน” แคซี
มอร์แกน ผูป้ ระสานงานการพัฒนาอย่างยั ่งยืนคูนิกา คูเปอร์ สมิธ มาลาวี
2. เพื่อให้เข้าใจว่าทําไมการรักษาระยะห่างถึงมีความสําคัญ คุณต้องเข้าใจอีกสามสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับโควิด – 19:
ละอองจากทางเดิ นหายใจ การติ ดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ และการสัมผัส ลองทํากิจกรรมนี้
ก. เป่ าลมหายใจช้า ๆ ลงในถ้วยแห้งหรือบนกระจก สังเกตและสัมผัสภายในถ้วยหรือกระจกดู
ข. คุณสังเกตเห็นไหมว่ามันชืน้ นี่คอื ตัวอย่างหนึ่งของละอองจากระบบทางเดินหายใจ
3. อ่านข้อความต่อไปนี้เพื่อเรียนรูเ้ พิม่ เติม
ละอองจากระบบทางเดิ นหายใจนัน้ เป็ นของเหลวเล็ก ๆ ทีม่ าจากปอด จมูกและปาก เมื่อคนไอ จามหรือพูดคุย
ละอองอาจออกมาจากร่างกาย ละอองเหล่านี้ออกมาจากร่างกายผ่านทางนํ้าลายและเมือก
ละอองจากระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ประกอบด้วยนํ้า
ไม่ใช่แค่คนป่ วยเท่านัน้ ทีส่ ามารถผลิตละอองจากระบบทางเดินหายใจได้
คนทัวไปก็
่ สามารถผลิตละอองจากระบบทางเดินหายใจได้เช่นกัน
ละอองจากระบบทางเดินหายใจมีหลายขนาด การจามและไอสามารถสร้างละอองขนาดใหญ่ขน้ึ ได้
ละอองนี้สามารถแพร่กระจาย เชือ้ โควิด – 19 หากเป็ นผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส
เมื่อผูท้ ม่ี สี ขุ ภาพดีสมั ผัสกับละอองจากระบบทางเดินหายใจจากคนทีม่ เี ชือ้ ไวรัสโควิด – 19
เชือ้ ไวรัสจะแพร่กระจายไปยังพวกเขา บางคนทีม่ เี ชือ้ ไวรัสอยูใ่ นร่างกายแต่ไม่แสดงอาการใดๆ หรือไม่มอี าการป่ วย
แต่พวกเขายังสามารถส่งต่อเชือ้ ไวรัสไปยังผูอ้ ่นื ได้6 กรณีน้เี รียกว่า "ติ ดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ"6
การไม่แสดงอาการหมายความว่าคุณยังสามารถแพร่เชือ้ ไวรัสไปยังผูอ้ ่นื ได้ เช่นเดียวกับคนทีม่ อี าการ
ซึง่ เกิดขึน้ ผ่านการฟุ้งกระจายของละอองและสัมผัสกับละอองทางเดินหายใจ
มีการสัมผัสหลายประเภททีส่ ามารถแพร่กระจายละอองจากทางเดินหายใจระหว่างผูค้ นได้
ก. การสัมผัสโดยตรง - บุคคลทีต่ ดิ ต่อใกล้ชดิ (ภายใน 2 เมตร) กับคนทีม่ อี าการทางระบบทางเดินหายใจ
(ไอ)
ความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั เชือ้ คือการสัมผัสโดยตรงกับละอองระบบทางเดินหายใจของผูป้ ่ วยผ่านทางปาก
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จมูกหรือดวงตา ในสถานการณ์เหล่านี้คุณมีโอกาสหายใจเข้า
แล้วสูดไวรัสเข้าไปสู่ร่างกายเมื่อผูป้ ่ วยมีอาการไอ จามหรือพูดคุย
ข. การสัมผัสทางอ้อม – ละอองจากทางเดินหายใจทีม่ เี ชือ้ ไวรัสจากอาการไอ
จามหรือจากการพูดคุยอาจหล่นลงบนวัตถุเช่นมือของคุณ โต๊ะ ลูกบิดประตูหรือราวจับบันได ไวรัสโควิด
– 19 สามารถมีชวี ติ อยู่บนผิวหน้าของวัตถุนนั ้ ในชัวขณะหนึ
่
่ง
บางครัง้ อาจจะไม่กช่ี วโมงหรื
ั่
ออาจเป็ นเวลาหลายวัน คนอื่นอาจนํามือไปสัมผัสพืน้ ผิวทีม่ ไี วรัสตกอยู่
หากคนคนนัน้ นํามือมาสัมผัสใบหน้า ปาก จมูกหรือตาของเขา
เชือ้ ไวรัสก็จะเข้าไปในร่างกายของพวกเขาได้
การเดินทางของละอองของระบบทางเดินหายใจถือว่าเป็ นส่วนสําคัญของการแพร่กระจายโรคโควิด – 19
โปรดจําไว้วา่ ไวรัสโควิด – 19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านละอองเหล่านี้ได้
ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย: ความปลอดภัยเป็ นสิง่ สําคัญเสมอเมื่อทําการศึกษาโรคเช่นโรคโควิด – 19
ในกรณีเหล่านี้จะเป็ นการดีกว่าทีจ่ ะใช้และศึกษาแบบจําลองแทนของจริง
อย่างทีค่ ุณได้เรียนรูไ้ ปแล้วก่อนหน้านี้ ละอองจากระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยนํ้า
ดังนัน้ แทนทีจ่ ะศึกษาละอองจากระบบทางเดินหายใจจากอาการไอ และจามของจริง
คุณจะได้ศกึ ษาเรียนรูร้ ปู แบบของมันโดยการใช้น้ําแทน
4. ตอนนี้คุณจะสร้างแบบจําลองของละอองจากทางเดินหายใจ
แบบจําลองนํ้านี้จะช่วยให้คุณสังเกตได้ว่าละอองนํ้าสามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกลแค่ไหน
ข้อสังเกตเหล่านี้จะช่วยให้ได้รวู้ า่ คุณควรต้องอยูห่ ่างจากคนอื่น ๆ แค่ไหน เวลาทีพ่ วกเขาไอ จามและพูดคุย
วัสดุทค่ี ุณต้องใช้: ชามหรือถ้วย ทีม่ นี ้ํามากพอให้มอื สามารถจุม่ ลงไปได้เพียงพอ ผ้าในการทําความสะอาด
นํ้าบนมือและพืน้ ผิว อุปกรณ์วดั (ไม้บรรทัดหรือใช้เท้าของคุณ) วัตถุหรือเทปเพื่อทําเครื่องหมายระยะห่างจากผนัง
ความปลอดภัยทางด้านร่างกาย: คุณควรขอให้ผใู้ หญ่หรือผูท้ โ่ี ตกว่าในบ้านช่วยคุณ ก่อนทีจ่ ะเริม่ การทดลองนี้
คุณควรล้างมือ 40 วินาทีดว้ ยสบู่และนํ้า
5. ค้นหาพืน้ ทีเ่ ปิ ดโล่งทีม่ ผี นังด้านในหรือด้านนอกบ้านของคุณ
แน่ใจว่าคุณได้รบั อนุญาตให้สามารถทําให้กําแพงเปี ยกเล็กน้อยได้ เช่นห้องนํ้าหรือผนังด้านนอก
ข้อกําหนดของสถานที:่
ก. คุณต้องสามารถยืนใกล้กําแพงได้
ข. คุณต้องสามารถทีจ่ ะยืนในระยะห่าง 2 เมตร (4-6 ก้าว)
หรือมากกว่านัน้ จากกําแพงโดยปราศจากสิง่ กีดขวาง
โควิด-19 เราจะปกป้ องตนเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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6. ใช้อุปกรณ์วดั ทําสัญลักษณ์ระยะห่างจากกําแพงบนพืน้ ตามระยะนี้: 0.5 เมตร 1 เมตร 1.5 เมตร 2.0 เมตร
หรือแค่นับก้าว (1 ก้าวจากกําแพง 2 ก้าวจากกําแพง 3 ก้าวจากกําแพง 4 ก้าวจากกําแพง)
7. ยืนหันหน้าเข้าหากําแพงในระยะ 0.5 เมตร หรือ 1 ก้าว ใช้ถว้ ยนํ้าทําสัญลักษณ์เอาไว้
8. ต่อไป คุณจะได้ทาํ การจําลองระยะแพร่กระจายของละอองจากปากและจมูกของคุณ ในเวลาทีค่ ณ
ุ ไอ หรือจาม
โดยการสะบัดนํ้าจากมือไปยังกําแพง โดยการทําแบบนี้
ก. ถือถ้วยนํ้าไว้ดว้ ยมือข้างหนึ่งใต้คาง เพื่อกันไม่ให้น้ําหก
ข. ใช้มอื อีกข้างจุมนิ้วลงไปให้เปี ยกทุกนิ้ว
ค. กํามือข้างทีอ่ ยู่ในนํ้า ยกกําปั น้ ขึน้ จากนํ้าโดยเร็ว
ง. ดีดนิ้วทัง้ ห้าทีเ่ ปี ยกนํ้าออกไปทีก่ ําแพงโดยเร็ว 2-3 ครัง้ นํ้าควรทีจ่ ะกระเด็นออกจากมือคุณไปยังกําแพง
หากยังไม่สามารถดีดนํ้าไปบนกําแพงได้ ลองฝึกแล้วปรับท่าทีเ่ หมาะสมกับคุณดูใหม่
9. สังเกตดูรปู แบบการกระจายตัวของละอองนํ้าทีอ่ ยู่บนกําแพงและบนพืน้ ด้านหน้าคุณโดยละเอียด
ลองวาดรูปแบบการกระจายตัวทีเ่ ห็นและข้อมูลจากการสังเกตลงในบันทึกตัวเอง
ก. ขนาดของละอองนํ้ามีขนาดเดียวกันหรือไม่
ข. ละอองนํ้าขึน้ ไปสูงสุดและตํ่าสุดแค่ไหน
ค. มีละอองนํ้าอยู่บนพืน้ มากหรือน้อยกว่าบนกําแพง
10. ใช้ผา้ เช็ดนํ้าทีพ่ น้ื และกําแพงให้แห้งสะอาด
11. ทําการทดลองซํ้าในระยะห่างจากกําแพง 1 เมตร (2 ก้าว) 1.5 เมตร (3 ก้าว) และ 2.0 เมตร (4 ก้าว)
เช็ดทําความสะอาดกําแพงและพืน้ ให้แห้งในทุกรอบ
12. เปรียบเทียบและเปรียบความแตกต่างของการสังเกตในแต่ละระยะทีแ่ ตกต่างกัน
ทําแผนภูมใิ นบันทึกของคุณเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของระยะห่างแต่ละช่วง
13. หากละอองนํ้ายังสามารถกระเด็นไปโดนกําแพงในระยะ 2 เมตร (4 ก้าว) ได้อยู่ ลองวิธนี ้ีด:ู
ให้ขยับไกลออกไปจากกําแพง 0.5 เมตร (1 ก้าว)
เพื่อดูว่าคุณต้องอยู่ไกลแค่ไหนจนกว่าจะไม่มลี ะอองนํ้ากระเด็นไปติดกําแพง
ก. ระยะไกลทีส่ ุดทีค่ ุณสามารถดีดนํ้าไปบนกําแพงได้อยู่ทร่ี ะยะเท่าไหร่
ข. จดข้อสังเกตลงในสมุดบันทึกของคุณ
14. ขอให้จาํ ไว้ว่า นํ้านัน้ เป็ นการจําลองละอองทีต่ ดิ เชือ้ ซึง่ จะออกจากร่างกายเมื่อคุณไอ จาม พูดหรือหายใจ
ขอให้พจิ ารณาจากการสังเกตในการทําแบบจําลองนี้ว่า
ทําไมระยะทางถึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีค่ วรพิจารณาเมื่อต้องปกป้ องตัวเองและผูอ้ ่นื
เขียนแนวคิดของคุณลงในสมุดบันทึกของคุณ

การลงมือทํา: คุณสามารถทําอะไร หรือแบ่งปันข้อมูลอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการเว้นระยะห่าง (15-30
นาที)
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1. ลองคิดเกีย่ วกับมุมมองทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและสังคมของปั ญหาในระหว่างทีค่ ุณอ่านคําพูดจากผูเ้ ชีย่ วชาญต่อไปนี้ดู
“ เศรษฐศาสตร์เป็ นภาพรวมของกลุ่มคนทีท่ าํ เพือ่ ความอยูร่ อด
ความจําเป็ นต้องเอาตัวรอดทันทีจากภัยคุกคามของความอดอยาก การขาดทีอ่ ยู่อาศัย ความปลอดภัย นํ้า
และการดํารงชีวิตสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ ง่
ครอบครัวหรือชุมชนเป็ นแรงจูงใจทีร่ นุ แรงทีส่ ุดของพฤติ กรรมของผู้คนทีแ่ สดงออกมา
หากคุณไม่สามารถซื้ออาหารได้เพียงพอสําหรับ 2 สัปดาห์ หรือไม่สามารถหาทีพ่ กั พิ งทีห่ ่างจากคนอืน่ 2 เมตรได้
ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ คุณจะไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามหลักการการรักษาระยะห่างทางสังคม
หรือทําตามกฎทีต่ ้องอยูบ่ ้านได้เลย
ความต้องการอาหารหรือนํ้าดืม่ จะทําให้คณ
ุ ออกจากบ้านไปทํางานและมีปฏิ สมั พันธ์กบั คนอืน่ ๆ
หากไม่เข้าใจสิ ง่ เหล่านี้ และนําเรือ่ งนี้ มาพิ จารณาในการรับมือและตอบสนองต่อการระบาดใหญ่
จะถือว่าไม่ได้รบั การไต่ตรองมาดีพอ” แอนนี แมคโดนัล, MD, MPH เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขฉุกเฉิน สถาบันสมิธ โซเนียน
บริการด้านอาชีวอนามัย สหรัฐอเมริกา
“ในช่วงทีม่ ีการระบาดใหญ่
คําแนะนําทีม่ าจากหลักฐานข้อมูลทางวิ ทยาศาสตร์อาจขัดแย้งกับความเชือ่ ทางวัฒนธรรมของผู้คน
หรือสิ ง่ ทีเ่ ขายึดเหนี ย่ วอยู่ ตัวอย่างเช่น ในบางวัฒนธรรมค่านิ ยมในการรวมกลุ่มเพือ่ ทําการบูชา หรือพิ ธีอืน่ ๆ
ล้วนเป็ นสิ ง่ ทีด่ ีมาก คนบางกลุ่มอาจรู้สึกว่าคําแนะนําจากสาธารณสุขทีข่ อให้รกั ษาระยะห่างกัน
หรืองดการสัมผัสกันนัน้ ยากทีจ่ ะยอมรับได้ พวกเขาอาจเลือกทีจ่ ะไม่ทาํ ตามคําแนะนําเหล่านัน้ ” ดร. ลิซ่า คูเปอร์
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิน้ ส์ สหรัฐอเมริกาและกานาา
เขียนคําตอบสําหรับคําถามดังต่อไปนี้ลงในบันทึกตัวเอง
ก. คุณคิดว่าการรักษาระยะห่างทางกายสามารถช่วยปกป้ องคุณจากไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19
ได้หรือไม่
ข. คุณจะเปลีย่ นคําตอบไหม เปลีย่ นเพราะอะไร ไม่เปลีย่ นเพราะอะไร
2. ตอนนี้คุณเข้าใจเกีย่ วกับการรักษาระยะห่างทางกายระหว่างบุคคลมากขึน้ แล้ว
ลองเลือกวิธที ค่ี ุณจะแบ่งปั นความรูน้ ้ไี ปให้คนอื่นดู
ก. ขอใครสักคนในบ้านของคุณให้หายใจในถ้วยดู พวกเขามองเห็นละอองจากระบบทางเดินหายใจหรือไม่
ข. ใช้การจําลองทีต่ อ้ งใช้ถว้ ยนํ้าทีจ่ าํ ลองการแพร่กระจายของละอองนํ้ากับคนในบ้านของคุณดู
ค. บอกคนอื่นเกีย่ วกับการแพร่กระจายของละอองจากทางเดินหายใจทีเ่ กิดขึน้
และสาเหตุทเ่ี ราต้องรักษาระยะห่างจากกัน
ง. ทํารูปวาดหรือโปสเตอร์ ทําข้อมูลเสียง หรือบันทึกวิดโี อ
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3. ในกิจกรรมที่ 1 คุณได้ทราบแล้วว่าโควิด – 19 อาจเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ ของผูค้ นว่าสิง่ ใดผิด สิง่ ใดถูก
(จําไว้ว่าสิง่ นี้เรียกว่าจริยธรรม) ลองนึกภาพว่ามีคนบอกคุณว่า “ฉันไม่จาํ เป็ นต้องรักษาระยะห่าง
เพราะฉันไม่ได้ป่วย”
ก. ลองคิดดูว่าคําพูดเหล่านี้ทาํ ให้คณ
ุ รูส้ กึ อย่างไร คุณคิดว่าสิง่ นี้ถูกหรือผิด
ข. คุณจะพูดกับคน ๆ นัน้ ว่าอย่างไร
4. ขอให้จาํ ไว้ว่าคุณได้อ่านแล้วว่าโควิด – 19 เปลีย่ นแปลงวิธกี ารทํางานของผูค้ นอย่างไร
สิง่ นี้เรียกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ
คนบางคนอาจไม่สามารถรักษาระยะห่างได้เพราะพวกเขาต้องทํางานในพืน้ ทีจ่ าํ กัด คุณคิดอย่างไรเกีย่ วกับเรื่องนี้
การอยู่ใกล้ชดิ กับผูอ้ ่นื เป็ นเรื่องทีร่ บั ได้หรือไม่หากว่าการทํางานในพืน้ ทีจ่ าํ กัดหมายถึงการทีย่ งั มีงานทําอยู่
และยังสามารถสร้างรายได้เข้าบ้านได้ ถึงแม้ว่าการทําแบบนี้อาจเป็ นการแพร่กระจายโควิด-19 ก็ตาม
________________________________________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม:
คําแนะนําในการรักษาระยะห่างทางสังคมจากองค์การอนามัยโลก
https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title
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กิจกรรมที่ 3: การปิดจมูก และปากสามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างไร
_____________________________________________________________________________
การค้นพบ: มีคนในบ้านของคุณปิ ดจมูกและปากหรือไม่ (15 นาที)
1. ลองคิดถึงคําถามพวกนี้ดว้ ยตัวคุณเองก่อน แล้วค่อยไปถามคนอืน่ ๆ ในบ้านคุณดู
ก. คุณปิ ดจมูกหรือปากเวลาไอ จามหรือไม่
ข. คุณคิดว่าการปิ ดจมูกหรือปากจะช่วยปกป้ องคุณจากไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19 ได้หรือเปล่า
✔ ความปลอดภัยทางอารมณ์: คนบางคนอาจไม่ชอบทีจ่ ะพูดถึงนิสยั ของพวกเขา เป็ นเรื่องทีเ่ ข้าใจได้ คุณ
สามารถข้ามคําถามบางข้อไปได้ หรือลองถามด้วยวิธอี ่นื ดู เช่น “เราควรทีจ่ ะปิ ดจมูกหรือปากเวลาทีไ่ อ
จามหรือไม่”
2. คุณได้เรียนรูแ้ ล้วว่าไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคโควิด – 19
นัน้ สามารถแพร่กระจายผ่านละอองจากทางเดินหายใจได้
ตอนทีค่ ุณทําการสัมภาษณ์คุณควรเว้นระยะห่างจากคนทีค่ ุณสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 เมตร
(แม้ว่าเขาคนนัน้ จะเป็ นคนในครอบครัวก็ตาม)
การฝึกรักษาระยะห่างแบบนี้จะช่วยปกป้ องคุณจากละอองจากทางเดินหายใจ
3. ลองอ่านมุมมองทางสังคมจากผูเ้ ชีย่ วชาญถึงสาเหตุทว่ี ่าทําไมการรักษาระยะห่างถึงมีความสําคัญดู
“ การรักษาระยะห่างทางสังคมเป็ นสิ ง่ สําคัญสําหรับโควิ ด – 19 เพราะคุณสามารถแพร่เชื้อ (แพร่กระจาย) ได้
แม้ในขณะทีค่ ณ
ุ ยังดูและรู้สึกว่าสุขภาพดีอยู่ ... ยังไม่มพี ฤติ กรรมใดทีเ่ ราจะเอาไปอ้างอิ งได้ เช่น ‘โอ้ คนนี้ กําลัง
คัดจมูกหรือจามหรือดูเหมือนจะมีไข้สูง ดังนัน้ ฉันควรจะรักษาระยะห่างจากเขา"
ดร.ชวีตา บานซาล รองศาสตราจารย์ชวี วิทยา มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา
4. แต่คุณควรต้องทําอย่างไรละหากคุณไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ตลอดเวลา
คุณจะหลีกเลีย่ งละอองจากระบบทางเดินหายใจได้อย่างไร ลองเขียนข้อคิดเห็นของคุณลงในบันทึกดู
5. ในบางประเทศ คนจะสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้ผา้ ปิ ดจมูกและปาก
หน้ากากอนามัยเป็ นหนึ่งในวิธหี ยุดยัง้ การแพร่กระจายของละอองจากระบบทางเดินหายใจ
บางประเทศให้อสิ ระในการเลือกทีจ่ ะใส่หรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย บางประเทศบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย
คุณสามารถถามผูใ้ หญ่ในบ้านของคุณดูได้ว่าประเทศของคุณมีกฎเกีย่ วกับการใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรบ้าง
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จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุวา่ อีกวิธหี นึ่งในการป้ องกันการแพร่กระจายของละอองจากระบบทางเดินหา
ยใจคือ “ ... การปิ ดปากและจมูกของคุณด้วยข้อพับข้อศอกด้านใน หรือใช้กระดาษทิชชู เวลาไอหรือจาม
จากนัน้ ทิง้ ทิชชูทใ่ี ช้แล้วทันทีและล้างมือ เพราะอะไรนะหรือ เพราะละอองนัน้ เป็ นตัวกระจายไวรัสอย่างไรล่ะ”6
แม้ว่าคุณจะรูส้ กึ มีสุขภาพดีคุณก็ควรปิ ดจมูกและปากของคุณด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งเมื่อคุณจามหรือไอ
สิง่ นี้สาํ คัญเพราะคุณอาจมีไวรัสทีก่ ่อให้เกิดโรคโควิด – 19 แม้วา่ คุณจะรูส้ กึ ว่าไม่ได้ป่วยก็ตาม
คุณอาจแพร่เชือ้ ไวรัสไปให้คนอืน่ ๆ หรือไวรัสจากการไอ จาม ไปตกอยู่ตามพืน้ ผิวต่าง ๆ โดยไม่รตู้ วั 7
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ความเข้าใจ: การปิ ดจมูกและปากตัวเองช่วยได้อย่างไร (15 นาที)
1. ในกิจกรรมล่าสุด คุณจําลองความสามารถของละอองว่าฟุ้งกระจายไปได้ไกลแค่ไหน
ในตอนนี้คุณจะจําลองการปิ ดจมูกและปากดูว่าวิธนี ้สี ามารถช่วยคุณและผูอ้ ่นื ได้อย่างไร
2. สิง่ ทีค่ ุณต้องเตรียมในการทําแบบจําลองนี้
ก. ชามทีม่ นี ้ําใส่อยู่เล็กน้อย ผ้าทีใ่ ช้เช็ดทําความสะอาดนํ้าจากมือและพืน้ ผิว ผ้าทีใ่ ช้ถอื ตรงหน้าคุณ
3. ค้นหาพืน้ ทีท่ ค่ี ุณสามารถเห็นได้งา่ ยว่านํ้าจะหยดลงตรงไหน เช่นกําแพงทีค่ ุณใช้ในภารกิจที่ 2 พืน้ ไม้
ดินหรือกระเบือ้ งหรือบนหนังสือพิมพ์
4. จุ่มมือลงในชามนํ้า เลียนแบบละอองจากระบบทางเดินหายใจ
จากการไอหรือจามด้วยการดีดนํ้าจากมือของคุณออกไป
5. มองดูบริเวณทีน่ ้ําตกลงมา วาดรูปและบันทึกข้อสังเกตของคุณลงในสมุดบันทึก
6. ย้ายไปยังพืน้ ทีใ่ หม่ ทีไ่ ม่มลี ะอองนํ้าเพื่อให้คุณสามารถลองอีกครัง้
7. ขอให้ใครบางคนในบ้านของคุณจับผ้าอีกผืนหนึ่งไว้ประมาณ 3-5 เซนติเมตรด้านหน้ามือของคุณ
ผ้าผืนนี้เป็ นตัวแทนหน้ากากอนามัย ทิชชูทส่ี ะอาด หรือการใช้ขอ้ พับของข้อศอกด้านใน
8. จุ่มมือของคุณลงไปในนํ้าอีกครัง้ และจําลองละอองจากระบบทางเดินหายใจด้วยการดีดนํ้าจากมือของคุณ
9. มองดูบริเวณทีน่ ้ําตกลงมา วาดรูปและบันทึกข้อสังเกตของคุณลงในสมุดบันทึก
10. สังเกตดูว่าผ้าเปลีย่ นวิธที น่ี ้ําตกลงมาได้อย่างไร ละอองนํ้ากระเด็นไปไกลเท่ากับในขัน้ ตอนที่ 4 และ 5 หรือไม่
11. คุณควรสังเกตพบว่าผ้าหยุดละอองนํ้าไม่ให้กระเด็นไปไกล นี่แสดงให้เห็นว่าการใช้หน้ากากอนามัย
ทิชชูทส่ี ะอาดหรือการใช้ขอ้ พับข้อศอกด้านในสามารถขวางละอองจากระบบทางเดินหายใจได้
การใช้หน้ากากอนามัย ทิชชู หรือข้อพับของข้อศอกด้านใน รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างกัน และการล้างมือ
สามารถป้ องกันคุณและคนอื่นจากการแพร่กระจายไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19 ได้
12. ลองอ่านมุมมองทางสังคมนี้จากผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับสาเหตุทก่ี ารเปลีย่ นพฤติกรรมของเราเป็ นสิง่ สําคัญทีป่ กป้ องเร
าจากไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19ได้
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“ นี เ่ ป็ นไวรัสตัวใหม่ ดังนัน้ ร่างกายของเราจึงไม่มีภมู ิ ค้มุ กันตามธรรมชาติ ...
และแต่ละคนก็ไม่มภี มู ิ ค้มุ กันต่อโรคนี้ ... เมือ่ เวลาผ่านไปอาจมีข้อมูลออกมามากขึ้น
ทีจ่ ะบอกเราได้วา่ มีประชากรบางส่วนอาจมีภมู ิ ค้มุ กันมากกว่าคนอืน่ ๆ ...
แต่ในขณะนี้ เราไม่ร้เู ลยว่ามีอะไรทีจ่ ะสามารถปกป้ องแต่ละบุคคลได้ ดังนัน้ ทุกคนจึงตกอยู่ในความเสีย่ ง”
ดร.ชวีตา บานซาล รองศาสตราจารย์ชวี วิทยา มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา
________________________________________________________________________________________

การลงมือทํา: คุณสามารถทําอะไร หรือแบ่งปันอะไรเกี่ยวกับการปิ ดจมูกและปากของเราได้บ้าง (15
– 30 นาที)
1. เขียนคําตอบของคุณลงในบันทึก
ก. คุณคิดว่าการปิ ดจมูกและปากของคุณสามารถป้ องกันคุณจากไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19
ได้หรือไม่
ข. คุณจะเปลีย่ นคําตอบตอนนี้ไหม เพราะอะไรถึงเปลีย่ น เพราะอะไรถึงไม่เปลีย่ น
2. ตอนนี้คุณเข้าใจเกีย่ วกับการปิ ดจมูกและปากมากขึน้ แล้ว ลองเลือกวิธใี นการแบ่งปั นข้อมูลนี้กบั ผูอ้ ่นื ดู
ก. ทําการทดลองเรื่องละอองฝอยและผ้ากับคนในบ้าน
ก. บอกคนอื่น ๆ ถึงวิธปี ้ องกันการแพร่กระจายของละอองจากระบบทางเดินหายใจ ทํารูปวาดหรือโปสเตอร์
ทําข้อมูลเสียง หรือบันทึกวิดโี อ
3. ในกิจกรรมที่ 1 คุณได้เรียนรูแ้ ล้วว่าโควิด – 19 อาจเปลีย่ นแปลงความคิดของผูค้ น ว่าสิง่ ไหนถูก สิง่ ไหนผิด
(จําไว้ว่าสิง่ นี้เรียกว่า จริยธรรม) ลองจินตนาการดูว่า ถ้ามีคนบอกคุณว่า “ฉันไม่จาํ เป็ นต้องปิ ดปาก ปิ ดจมูก เมื่อ
ไอ หรือ จาม เพราะฉันไม่ได้ป่วย”
ก. ลองคิดดูว่า คุณรูส้ กึ อย่างไร คุณคิดว่าทําแบบนี้ ถูกหรือผิด
ข. คุณจะพูดกับคนนัน้ ว่าอย่างไร
4. จําได้หรือเปล่า คุณได้อ่านแล้วว่า ผูค้ นในยุค โควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร
เราเรียกสิง่ นี้ว่าผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม บางคนอาจใช้ทชิ ชู หรือหน้ากากอนามัย และโยนทิง้ ไป
การทําแบบนี้ทาํ ให้เกิดขยะขึน้ คุณคิดกับเรื่องนี้อย่างไร การสร้างขยะเป็ นสิง่ ทีย่ อมรับได้หรือไม่
หากนี่เป็ นการปกป้ องผูค้ นจากการติดโรคโควิด – 19
________________________________________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
การปิ ดปากและจมูกเมื่อคุณไอและจาม: วีดโี อนี้มาจากศูนย์ควบคุมป้ องกันโรค (CDC)
สถาบันสุขภาพแห่งชาติชนั ้ นําของสหรัฐอเมริกา
แสดงวิธกี ารใช้ทชิ ชูสะอาดหรือข้อพับข้อศอกของคุณในการปิ ดเวลาไอหรือจาม
https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI
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ปิ ดปากเวลาคุณไอ: โปสเตอร์น้มี าจากศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แสดงวิธกี าร
ใช้ทชิ ชูทส่ี ะอาด หรือข้อพับข้อศอกของคุณเพื่อปิ ดเวลาไอหรือจาม
https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf
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กิจกรรมที่ 4: การล้างมือช่วยเราได้อย่างไร
____________________________________________________________________________
ค้นพบ: คนที่บ้านคุณล้างมือหรือไม่ (15 นาที)
1. ลองคิดถึงคําถามพวกนี้ดว้ ยตัวคุณเองก่อน แล้วค่อยไปถามคนอืน่ ๆ ในบ้านคุณดู
ก. เมื่อไหร่ทจ่ี าํ เป็ นต้องล้างมือ
ข. คุณล้างมือด้วยอะไร
ค. คุณล้างมือนานขนาดไหน
ง. คุณคิดว่าการล้างมือจะช่วยปกป้ องคุณจากไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19 ได้หรือไม่ ถ้าใช่ ทําไม และ
ถ้าไม่ใช่ ทําไม
✔ ความปลอดภัยทางอารมณ์: บางครัง้ คนบางคนอาจไม่ชอบทีจ่ ะพูดถึงนิสยั การล้างมือของพวกเขา
นี่เป็ นเรื่องทีเ่ ข้าใจได้ คุณสามารถข้ามคําถามบางข้อได้ หรือลองถามด้วยวิธอี ่นื ดู เช่น
“คนเราควรทีจ่ ะล้างมืออย่างไร”
2. จําได้ไหมว่าคุณเรียนรูแ้ ล้วว่าไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19 สามารถพบได้บนพืน้ ผิวต่าง ๆ
หากคุณสัมผัสกับพืน้ ผิวเช่นลูกบิดประตูทม่ี ไี วรัสอยู่ ไวรัสอาจติดมือคุณ และหากคุณเผลอไปจับหน้าตัวเอง
ไวรัสอาจเข้าสู่ร่างกายได้8
3. คุณสามารถปกป้ องมือของคุณจากไวรัสได้อย่างไร เขียนแนวคิดของคุณลงในบันทึกของคุณ
(องค์การอนามัยโลกบอกให้ลา้ งมือด้วยสบูแ่ ละนํ้าเพือ่ ป้ องกันการแพร่กระจายของโควิด – 19)
4. ลองอ่านความคิดเห็นนี้เกีย่ วกับการล้างมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
“ เราสัมผัสใบหน้ าของเราอยูต่ ลอดเวลา
ดังนัน้ เราจิ นตนาการได้เลยว่ามือของเรากลายเป็ นทางหลักของไวรัส ทีจ่ ะเข้าสู่ตวั เรา ผ่านจมูก
ตาและปากของเรา
การล้างมือด้วยสบู่และนํ้าหรือเจลทําความสะอาดมือเป็ นการป้ องกันทีท่ รงพลังอย่างมาก” แคซี
ผูป้ ระสานงานการพัฒนาอย่างยั ่งยืน คูนกิ า คูเปอร์ / สมิธ ลิลองเว มาลาวี
________________________________________________________________________________________

ความเข้าใจ: ทําไมเราถึงต้องล้างมือด้วยสบู่ (30 นาที)
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1. เพื่อค้นพบข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธที ส่ี บูแ่ ละนํ้าช่วยปกป้ องคุณจากไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19
คุณกําลังจะได้ทดลองวิธลี า้ งมือทีแ่ ตกต่างกันสองสามวิธี เขียนสิง่ ทีค่ ุณสังเกตเห็นลงในบันทึกตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนรู:้ หากว่าที่บ้านคุณมีนํ้าไม่เพียงพอ
คุณสามารถทดลองกิ จกรรมนี้ ในคราวหน้ าตอนที่คณ
ุ อาบนํ้าหรือซักเสื้อผ้า
2. สิง่ ทีค่ ุณต้องใช้:
ก. นํ้าสะอาด
ข. นํ้ามันปรุงอาหาร เนย หรือเนยใส
ค. สบู่ (แบบก้อนหรือแบบเหลว)
3. เหตุใดกิจกรรมนี้จงึ ใช้น้ํามันปรุงอาหาร ไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19
มีเยื่อหุม้ หรือชัน้ ด้านนอกล้อมรอบทุกส่วนของมัน เยื่อหุม้ นี้มไี ขมันเหมือนเช่นนํ้ามันปรุงอาหาร
เนยหรือเนยใสของคุณ กิจกรรมนี้จาํ ลองว่าการล้างมือมีผลต่อเยือ่ หุม้ ไขมันของไวรัสอย่างไร
ความปลอดภัยทางร่างกาย: ใช้น้ํามันปรุงอาหารเท่านัน้ ห้ามใช้น้ํามันสําหรับเครื่องมือ
ห้ามกินนํ้ามันปรุงอาหารทีส่ มั ผัสกับผิวของคุณแล้ว
4. เทนํ้ามันปรุงอาหารลงไปพอประมาณ (หรือทาเนย หรือเนยใสลงไปพอประมาณ) บนมือ
หรือบริเวณพืน้ ผิวทีเ่ รียบตรงข้อมือ แล้วระบายออกให้เป็ นวงกลม (ห้ามให้โดนอีกมือ)
ผิวคุณควรจะรูส้ กึ และเห็นได้ว่ามีความมัน
5. ต่อไป รีบล้างผิวส่วนทีม่ คี วามมันนี้ออกด้วยนํ้า
6. ให้สงั เกตว่านํ้าสามารถล้างนํ้ามันออกไปได้หมดหรือไม่
7. ขัน้ ตอนต่อไป ให้ตฟี องสบูจ่ นขึน้ ชัน้ บนมือข้างทีย่ งั ไม่โดนนํ้ามัน
8. ลูบฟองสบู่ผ่านจุดทีม่ นี ้ํามันบนผิวดู ล้างออกด้วยนํ้าอย่างรวดเร็ว
9. ให้สงั เกตว่าการล้างครัง้ นี้ลา้ งนํ้ามันออกไปได้หมดหรือไม่
10. ขัน้ ตอนต่อมา ตีฟองให้สบู่ให้ขน้ึ ชัน้ มากกว่าเดิมด้วยมือข้างทีย่ งั ไม่โดนนํ้ามัน
11. ลูบฟองสบู่ผ่านจุดทีม่ นี ้ํามันบนผิวดูประมาณ 20 วินาที ล้างออกด้วยนํ้าอย่างรวดเร็ว
12. สังเกตว่าการล้างครัง้ นี้ลา้ งนํ้ามันออกไปได้หมดหรือไม่
13. วิธไี หนสามารถล้างนํ้ามันออกไปได้เกลีย้ งทีส่ ุด ทําการทดลองนี้ดอู กี ครัง้ แต่คราวนี้ลา้ งมือให้ได้ 40 วินาที
แล้วลองดูอกี ครัง้ คราวนี้ลา้ งมือให้ได้ 60 วินาที
14. คุณสังเกตหรือไม่ว่าเมือ่ ล้างมืออย่างถีถ่ ว้ นด้วยสบูแ่ ล้วสามารถล้างนํ้ามันออกไปได้เกลีย้ ง
15. ขอให้จาํ ไว้วา่ ไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19 นัน้ โดนห่อหุม้ ด้วยไขมัน เมื่อสบู่ผ่านชัน้ ห่อหุม้ นี้เข้าไป
ชัน้ ห่อหุม้ ก็จะค่อยๆ สลายตัวเปิ ดออก ชัน้ ด้านในของไวรัสก็จะทะลักออกมา เมื่อไวรัสแตกตัวออกจากกัน
มันก็จะไม่สามารถทําให้คุณติดเชือ้ ได้อกี 9 10 11
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16. ลองมองดูรปู ด้านซ้ายล่าง คุณจะเห็นไวรัสกลม ๆ คุณจะเห็นว่ามีเส้นม้วนเป็ นเกลียวยาวของไวรัสทีม่ ชี นั ้ ห่อหุม้
และส่วนทีเ่ ป็ นชิน้ แหลมคม (ส่วนนี้คอื มงกุฎ หรือ “โคโรนา”) คุณยังสามารถมองเห็นชิน้ ส่วนเล็ก ๆ
ทีเ่ ป็ นสบู่อยู่ทางขวาของไวรัสอีกด้วย
17. คราวนี้ลองมองดูรปู ด้านขวาล่าง คุณคิดว่ากําลังเกิดอะไรขึน้ อยู่ บันทึกความคิดของคุณลงในบันทึก
ใช้หลักฐานจากการทดสอบของคุณด้านบนเพื่อสนับสนุนคําตอบของคุณ
สิง่ นี้แสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึน้ หลังจากทีส่ ่วนของสบู่เข้าไปในเยื่อหุม้ ไขมันของไวรัส
เยื่อหุม้ ของไวรัสถูกเปิ ดออกและส่วนต่าง ๆ รั ่วไหลออกมา สบู่ลอ้ มรอบชิน้ ส่วนของเยื่อหุม้

และส่วนปลายแหลมเอาไว้ สบูช่ ว่ ยทําให้งา่ ยต่อการล้างชิน้ ส่วนของไวรัสออกไปด้วยนํ้า
รูปประกอบ 4.1 รูปนี้ แสดงให้เห็นว่าสบูส่ ามารถทําลายเยื่อหุ้มของไวรัสโคโรนาได้อย่างไร
18. การล้างมืออย่างถีถ่ ว้ นช่วยให้คณ
ุ ล้างทุกพืน้ ผิวของมือ และทําลายไวรัสทีอ่ าจอยู่บนมือได้
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าควรล้างมือประมาณ 40 ถึง 60 วินาที
สามารถดูทข่ี อ้ มูลเพิม่ เติมสําหรับแนวทางในการล้างมือ
19. ทําการทดลองอีกครัง้ แต่ในครัง้ นี้แทนทีจ่ ะใช้สบู่และนํ้าให้ใช้เจลทําความสะอาดมือแทน
เจลทําความสะอาดมือสามารถทําลายไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของโควิด – 19 ได้เช่นกัน
มันจะมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุดถ้ามือไม่ได้เปื้ อนด้วยสิง่ สกปรกหรือเมือก (เมือกเป็ นสารลืน่ ๆ
ทีบ่ างครัง้ อาจออกมาจากจมูกของคุณ) ใส่เจลทําความสะอาดมือเล็กน้อยในมือของคุณ ถูเข้าด้วยกันจนแห้ง
เก็บเจลทําความสะอาดมือให้อยูห่ ่างจากดวงตา จมูก ปากและเปลวไฟ
สามารถดูทข่ี อ้ มูลเพิม่ เติมสําหรับแนวทางในการใช้เจลทําความสะอาดมือ
20. ขอให้จาํ ไว้วา่ ให้ลา้ งมือให้ถถ่ี ว้ น และไม่ควรใช้มอื จับบริเวณใบหน้า
21. ลองอ่านมุมมองทางสังคมนี้จากผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับสาเหตุทก่ี ารล้างมือเป็ นสิง่ สําคัญ
“ ในขณะนี้ เราไม่มีเครือ่ งมือมากมายในคลังแสงของเราในการต่อสู้กบั การติ ดเชื้อนี้
การเว้นระยะห่างทางสังคมและการล้างมือเป็ นเครือ่ งมือหลักทีเ่ ราใช้ สําหรับการติ ดเชื้ออืน่ ๆ
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เรายังมียาต้านไวรัส การรักษา ยาและสิ ง่ อืน่ ๆ แต่ในขณะนี้ เรายังไม่มีเครือ่ งมืออืน่ ใดให้ใช้งานมากนัก” ชวีตา
บานซาล รองศาสตราจารย์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา

การลงมือทํา: คุณสามารถทําอะไร หรือแบ่งปันอะไรเกี่ยวกับการล้างมือของเราได้บ้าง (15 – 30
นาที)
1. ลองคิดย้อนไปถึงคําตอบของคุณต่อคําถามเหล่านี้
ก. คุณคิดว่าการล้างมือของคุณสามารถป้ องกันคุณจากโควิด – 19 ได้หรือไม่
ข. คุณจะเปลีย่ นคําตอบตอนนี้ไหม เพราะอะไรถึงเปลีย่ น เพราะอะไรถึงไม่เปลีย่ น
✔ความปลอดภัยทางอารมณ์: เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถเข้าใจได้หากคุณเปลีย่ นพฤติกรรมเพราะได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่
แต่ถา้ คุณไม่สามารถเปลีย่ นวิธกี ารล้างมือของคุณได้เพราะเป็ นเรื่องยากทีจ่ ะหาสบูห่ รือนํ้า
นั ่นเป็ นสิง่ ทีเ่ ข้าใจได้เช่นกัน เพียงทําในสิง่ ทีค่ ุณสามารถทําได้ให้ดที ส่ี ุด
ความปลอดภัยทางร่างกาย:
ถึงแม้ว่าสบู่และเจลล้างมือจะสามารถทําลายไวรัสทีอ่ ยู่ภายนอกร่างกายของคุณได้
แต่คุณต้องไม่กนิ สบูห่ รือเจลแอลกอฮอล์เข้าไป
2. ตอนนี้คุณเข้าใจเกีย่ วกับการล้างมือด้วยสบูแ่ ละเจลล้างมือสามารถช่วยทําลายไวรัสได้มากขึน้ แล้ว
ลองเลือกวิธใี นการแบ่งปั นข้อมูลนี้กบั ผูอ้ ่นื ดู
ก. ทําการทดลองกับใครสักคนในบ้านเพื่อสอนให้พวกเขาเรียนรูว้ ่าสบู่สามารถทําลายไวรัสได้อย่างไร
หรือทํารูปวาดหรือโปสเตอร์ หรือบันทึกวิดโี อเพื่อส่งให้คนอื่น ๆ ดู
ข. เขียนบทเพลง หรือเลือกท่อนใดท่อนหนึ่งของเพลงทีม่ คี วามยาวประมาณ 40 – 60 วินาที
ทีค่ ุณสามารถร้องได้ระหว่างล้างมือ
3. ในกิจกรรมที่ 1 คุณได้อ่านมาว่าโควิด – 19 อาจเปลีย่ นแปลงความรูส้ กึ ของผูค้ นเกีย่ วกับความรูส้ กึ ว่าสิง่ ใดผิด
สิง่ ใดถูก (ขอให้จาํ ไว้ว่า สิง่ นี้เรียกว่าจริยธรรม) ลองจิตนาการดูวา่ ถ้าเพื่อนคุณบอกว่าไม่อยากล้างมือ
ก. ลองคิดดูว่าคําพูดเหล่านี้ทาํ ให้คณ
ุ รูส้ กึ อย่างไร คุณคิดว่าสิง่ นี้ถูกหรือผิด
ข. คุณจะพูดกับคน ๆ นี้ว่าอย่างไร
4. บางคนอาจไม่มสี บูห่ รือนํ้าสะอาดทีบ่ า้ น
คุณลองคิดดูว่าจะสามารถตัง้ จุดล้างมือในทีส่ าธารณะเพื่อให้พวกเขาใช้ได้อย่างไร คุณต้องมีสงิ่ ของอะไรบ้าง
ทํารูปหรือป้ ายประกาศทีค่ ุณออกแบบเองและแชร์ให้คนทีบ่ า้ นคุณดู ดูป้ายประกาศตัวอย่างได้ทด่ี า้ นล่าง
____________________________________________________________________________________________
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ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
วิธลี า้ งมือและการถูมอื : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วธิ ลี า้ งมือและถูมอื จากองค์การอนามัยโลก
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1

สาธิตการล้ างมือ: ในวีดีโอนี ้เป็ นรูปวาดสาธิตการล้ างมืออย่างถ้ วนถี่
https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14
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กิจกรรมที่ 5: โควิด – 19
มีผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนอย่างไร
การค้นพบ: เราจะปกป้ องคนในชุมชนของเราจากโควิ ด – 19 ได้อย่างไร (30 – 45 นาที)
_______________________________________________________________________________
✔ความปลอดภัยทางอารมณ์: ในกิจกรรมนี้
คุณจะได้ทดลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึน้ หากคนในชุมชนของคุณหรือคนในครอบครัวคุณติดเชือ้ โควิด –
19 หัวข้อนี้อาจฟังดูน่ากลัว หากเป็ นไปได้ ลองทํากิจกรรมนี้ร่วมกับผูป้ กครอง ผูด้ แู ล
หรือผูใ้ หญ่ทค่ี ุณไว้ใจ คุณจะได้ไม่ตอ้ งขบคิดหัวข้อทีย่ ากนี้คนเดียว
1. คุณคิดว่ามีคนกีค่ นทีค่ ุณติดต่อด้วยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
เขียนตัวเลขนัน้ ลงในบันทึกของคุณ เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ในอีกไม่ชา้
2. พิจารณาจากมุมมองทางสังคมและเศรษฐกิจต่อปั ญหาโควิด – 19
เมื่อคุณถามคนในบ้านคุณด้วยคําถามเหล่านี้และตอบคําถามเหล่านี้ดว้ ยตัวคุณเอง
ก. วันนี้คุณได้ตดิ ต่อตัวต่อตัวกับคนอื่นกีค่ น
ข. คุณคิดว่าคุณติดต่อตัวต่อตัวกับคนอื่น ๆ กีค่ นในสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
ค. คุณใช้ความระมัดระวังเพื่อป้ องกันตัวเองจากโควิด – 19 หรือไม่ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ คุณทําอะไรบ้าง
ง. คุณรูห้ รือไม่ว่าคนทีค่ ุณติดต่อด้วย เขากําลังป้ องกันตัวเองจากโควิด – 19 อยู่หรือไม่
ถ้าเป็ นเช่นนัน้ พวกเขาทําอะไรบ้าง?
จ. คุณคิดว่าโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเราอย่างไร
ฉ. คุณคิดว่าโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อชุมชนของเราอย่างไร
เคล็ดลับการเรียนรู:้ เมื่อคุณทําการจัดการสอบถามนี้ ถามทุกคนด้วยคําถามเดียวกัน
จดบันทึกด้วยวิ ธีเดียวกันทุกครัง้
รวบรวมคําตอบทัง้ หมดของคุณไว้ดว้ ยกันเพื่อที่คณ
ุ จะสามารถหาแนวโน้ มในภายหลังได้
3. ตอนนี้คุณเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกิจกรรมที่ 2 3 4 และ 5 แล้ว จัดเก็บคําตอบไว้ดว้ ยกัน
มีแนวโน้มอะไรทีค่ ุณสังเกตเห็นหรือไม่ การตอบกลับทีค่ ุณได้รบั นัน้ คล้ายคลึงกันอย่างไร มีอะไรทีต่ ่างกัน
ผูค้ นรูม้ ากน้อยแค่ไหนเกีย่ วกับโควิด – 19 มีสงิ่ ทีพ่ วกเขาไม่รแู้ ละควรรูห้ รือไม่ เขียนสิง่ เหล่านี้ลงในบันทึกของคุณ
_____________________________________________________________________________________________________________________
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ความเข้าใจ: มีใครที่คณ
ุ ต้องติ ดต่อด้วยบ้าง (15 นาที)
1. ทํารายการชือ่ ของทุกคนในบ้าน เพิม่ คนอื่นทีค่ ุณเคยพบหรือพูดคุยด้วยตนเองในสัปดาห์ทแ่ี ล้วลงไปด้วย
ไม่สาํ คัญว่าคุณจะพบพวกเขาทีไ่ หนหรือพวกเขาอายุเท่าไร นับพวกเขาทัง้ หมด คนเหล่านี้เป็ น “ ผูต้ ดิ ต่อหลัก”
ของคุณ คุณสามารถเขียนข้อมูลนี้ลงไป หรือคุณอาจเริม่ วาดแผนผังรายชื่อติดต่อแบบภาพนี้
รูปภาพประกอบที่ 5.1
คุณคือจุดสูงสุดบนรูปนี้ ในแผนผังรายชื่อ “
ผู้ติดต่อหลัก” ของคุณอยู่ในแถวกลาง และ
“ผู้ติดต่อรอง” อยู่ในแถวล่าง

2. คุณขอให้ทุกคนในบ้านทํารายชือ่ คนทีพ่ วกเขาติดต่อด้วย
ตอนนี้คุณสามารถเพิม่ บุคคลเหล่านี้ในแถวด้านล่างของแผนผังรายชื่อผูต้ ดิ ต่อของคุณ
พวกเขาจะไปอยูใ่ ต้ช่อื คนทีค่ ุณและคนในครอบมีการติดต่อด้วย คนเหล่านี้คอื “ ผูต้ ดิ ต่อรอง ” ของคุณ
ความปลอดภัยด้านร่างกาย: คุณได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการรักษาระยะห่างระหว่างคุณและผูอ้ ่นื
การปิ ดปากจมูกและปากและการล้างมือไปแล้ว ในขณะทีค่ ุณพูดคุยกับคนอื่น ๆ
ให้แน่ใจว่าคุณใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพือ่ ป้ องกันตัวเองและผูอ้ ่นื จากโควิด – 19
3. ตรวจสอบแผนผังของคุณ ทุกคนมีจาํ นวนผูต้ ดิ ต่อเท่ากันหรือไม่ บางคนมีผตู้ ดิ ต่อมากกว่าคนอื่น ๆ หรือไม่
4. คนทีม่ ผี ตู้ ดิ ต่อจํานวนมากนัน้
ทําสิง่ ทีม่ จี ริยธรรมหรือจําเป็ นทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนครอบครัวหรือชุมชนของคุณหรือไม่ เช่นไปทํางาน
ไปตลาด ไปร่วมงานทางศาสนา ทําพิธี หรือดูแลผูส้ งู อายุ
5. ลองทํากิจกรรมนี้ในขณะทีด่ คู นในวิดโี อ หรือรายการทีวี หรือในขณะทีอ่ ่านหนังสือ
ลองสร้างแผนผังรายชื่อสําหรับตัวละครในเรื่องดู
6. ทําไมการติดตามผูส้ มั ผัสของคุณถึงเป็ นเรื่องสําคัญ
ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ชมุ ชนของคุณรูว้ ่าใครอาจติดเชือ้ ไวรัสบ้าง
ข้อมูลนี้ชว่ ยให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าใจการแพร่กระจายของโควิด – 19 ได้หรือไม่
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“ คนทีอ่ ยู่ใกล้ชิดกับคนทีต่ ิ ดเชื้อไวรัสมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะติ ดเชื้อ และอาจแพร่เชื้อไปยังผูอ้ ืน่ ได้ การเฝ้ าดู
ผู้ติดต่อเหล่านี้ อย่างใกล้ชิดหลังจากได้รบั เชื้อจะช่วยให้ผ้ตู ิ ดเชื้อได้รบั การดูแลรักษา
และป้ องกันการแพร่กระจายของไวรัสต่อไปยังผูอ้ ืน่ อีกด้วย
กระบวนการตรวจสอบนี้ เรียกว่าการติ ดตามผู้สมั ผัส12” องค์การอนามัยโลก
7. การติดตามผูส้ มั ผัสสําหรับโควิด – 19 นัน้ เป็ นสิง่ สําคัญเพราะ
ก. นอกเหนือไปจากการเว้นระยะห่างทางจากกัน ปิ ดปากและจมูก และการล้างมือแล้วนัน้
มนุษย์ยงั ไม่มอี ุปกรณ์เครื่องมือใดในการป้ องกันเราจากโควิด – 19 (เอส บานซาล การสื่อสารส่วนบุคคล
วันที่ 23 เดือนเมษายน 2020)
ข. ไวรัสนี้เป็ นไวรัสชนิดใหม่ มนุษย์ยงั ไม่มวี คั ซีนสําหรับไวรัสนี้ (เอส บานซาล การสื่อสารส่วนบุคคล วันที่
23 เดือนเมษายน 2020)
ค. ข้อมูลปั จจุบนั บ่งชีว้ ่าจํานวนผูท้ ป่ี ่ วยหรือตายจากโควิด – 19 นัน้ สูงกว่าไวรัสชนิดอื่น ๆ
นักวิทยาศาสตร์ยงั ไม่มขี อ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะรูไ้ ด้อย่างแม่นยําว่าตัวเลขทีแ่ น่ชดั คือเท่าไหร่ (เอส บานซาล
การสื่อสาร ส่วนบุคคล วันที่ 23 เดือนเมษายน 2020)
ง. ผูค้ นสามารถแพร่เชือ้ ไวรัสนี้ไปยังผูอ้ ่นื ได้แม้ในขณะทีพ่ วกเขาดูมสี ุขภาพดี6
จ. การติดตามผูส้ มั ผัสสามารถระบุผทู้ อ่ี าจติดเชือ้ และแยกพวกเขาออกก่อนทีจ่ ะแพร่กระจายไวรัสให้ผอู้ ่นื 6
8. เมื่อคุณสร้างแผนผังผูต้ ดิ ต่อแล้ว ให้นับจํานวนผูต้ ดิ ต่อหลักและรองทีค่ ุณมีในสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
เปรียบเทียบตัวเลขนี้กบั สิง่ ทีค่ ุณจดไว้ในขัน้ ตอนที่ 1 ของส่วนของการค้นพบ ตัวเลขคุณเพิม่ มากขึน้ หรือไม่
ตัวเลขคุณน้อยลงหรือไม่ หรือการประเมินของคุณถูกต้องหรือไม่
9. แบ่งปั นแผนภูมริ ายชื่อของคุณกับผูท้ อ่ี ยูใ่ นบ้านและถามคําถามต่อไปนี้ (เขียนคําตอบคุณลงในบันทึกตัวเอง)
ก. เราจะลดจํานวนผูต้ ดิ ต่อหลักและผูต้ ดิ ต่อรองทีเ่ รามีอยู่ได้อย่างไร
ข. เราจะป้ องกันตนเองได้อย่างไรเมื่อต้องเจอและพูดคุยกับผูอ้ ่นื
✔ความปลอดภัยทางอารมณ์: อาจไม่ใช่เรื่องทีค่ นอื่น ๆ ในบ้านจะสามารถลดการติดต่อกับบุคคลอื่นได้
จากหลาย ๆ เหตุผล สิง่ นี้อาจฟังดูน่ากลัว ขอให้จาํ ไว้ว่าหากคนในบ้านต้องออกไปข้างนอก
เขาสามารถปฏิบตั ติ วั เพื่อป้ องกันตนเองเท่าทีจ่ ะทําได้ และใช้วธิ กี ารป้ องกันทีเ่ หมาะสมเมื่อกลับถึงบ้าน
____________________________________________________________________________________________________________________

การลงมือทํา: คุณสามารถวางแผนรับมือโควิ ด – 19 ในบ้านตัวเองได้อย่างไร
1. คุณจะทําอย่างไรถ้าคุณรูว้ ่าคุณมีผตู้ ดิ ต่อหลักทีป่ ่ วยด้วยโควิด – 19
สิง่ นี้จะเปลีย่ นแปลงชีวติ ประจําวันของคุณไปอย่างไรบ้าง
คุณกังวลเกีย่ วกับการอยูบ่ า้ นหรือการโดนกักตัวเดีย่ วหรือไม่ มีการลงมือทําเฉพาะเจาะจงอะไรบ้างทีค่ ุณจะทํา
คุณจะเปลีย่ นกิจวัตรประจําวันของคุณได้อย่างไร เขียนแนวคิดของตัวเองลงในบันทึก
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2. ความท้าทายทีค่ รอบครัวต้องได้รบั นี้ มีผลต่อระบบขนาดใหญ่ เช่นทัง้ ประเทศและทัง้ ภูมภิ าค
มีคาํ อธิบายจากมุมมองทางสังคมต่อวิกฤตโควิด – 19 นี้ไว้ดา้ นล่าง
“ ตามทีเ่ ราได้เห็น รับทราบผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ โควิ ด-19 ไปทั ่วโลก ทําให้เกิ ดความเครียดอย่าง
ไม่น่าเชือ่ ต่อคนทัง้ ประเทศ และส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คน ระบบการดูแลสุขภาพ ธุรกิ จ บริการเทศบาล โรงเรียน
และทุกอย่าง ผู้คนต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับความสําคัญของการวางแผนการรับมือกับการระบาดใหญ่ สิ ง่ เหล่านี้
จะทําให้ สังคมฟื้ นตัวได้ ในช่วงการเกิ ดวิ กฤตนี้
และเพือ่ ให้แน่ ใจว่าเราจะมีระบบทีจ่ ะสามารถดูแลสมาชิ กทุกคนได้” ลิซ่า คูเปอร์ MD MPH แพทย์หญิง
นักวิจยั ด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิน้ ส์ สหรัฐอเมริกาและกานา
3. แม้ว่าทุกคนจะลดจํานวนผูต้ ดิ ต่อลง แต่กเ็ ป็ นไปได้ทบ่ี างคนในบ้านของคุณอาจป่ วยด้วยโควิด – 19
เป็ นไปได้วา่ คุณอาจสัมผัสกับไวรัสเช่นกัน นี่อาจเป็ นสิง่ ทีน่ ่ากลัวทีจ่ ะคิด หากแต่น่ีคอื บทเรียนจากโครงการนี้
วิธที ด่ี ที ส่ี ุดทีจ่ ะรูส้ กึ ปลอดภัยคือการเรียนรูเ้ พิม่ เติม เพื่อปกป้ องตัวเองและเตรียมพร้อม
ลองอ่านมุมมองด้านล่างนี้ดู นี่คอื มุมมองทางสังคมหรือไม่ เป็ นมุมมองทางสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม หรือ เศรษฐกิจ
หรือไม่ เขียนแนวคิดของคุณลงในสมุดบันทึกตัวเอง ใช้ขอ้ มูลหลักฐานเพือ่ สนับสนุนข้อคิดเห็นของคุณ
“ หากมีคนในบ้านของคุณป่ วย คุณควรสวมหน้ ากากอนามัย หรือปิ ดปาก จมูกของคุณเมือ่ อยู่ใกล้กนั
ถ้าพวกเขามีไข้หรือไอ ให้รกั ษาตัวอยู่ทีบ่ ้าน
และติ ดต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพือ่ ดูวา่ ผู้ป่วยควรได้รบั การตรวจหาเชื้อโควิ ด – 19 หรือไม่
ถ้าเป็ นไปได้ให้รกั ษาระยะห่างทีป่ ลอดภัยจนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าติ ดเชื้อหรือไม่
หากพวกเขามีปัญหาในการหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์เพือ่ รับการรักษาโดยเร็วทีส่ ุด
หากเป็ นไปได้ผปู้ ่ วยควรอยูใ่ นห้องแยกจากคนอืน่ ๆ ในบ้าน แยกอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการทานอาหาร พวกจาน
และชาม
ซึง่ จําเป็ นต้องได้รบั การฆ่าเชื้อด้วยนํ้ายาล้างจานและนํ้าสะอาด(นํ้าประปาทีม่ ีคลอรีน)ระหว่างการใช้ในแต่ละครัง้ "
แคซี มอร์แกน คูนิกา ผูป้ ระสานงานการพัฒนาอย่างยั ่งยืนจากคูนิกา คูเปอร์/สมิธ ลิลองวา มาลาวี
✔ความปลอดภัยทางอารมณ์: หากมีคนในบ้านของคุณ หรือคนทีค่ ุณรูจ้ กั ป่ วยด้วยโควิด – 19
นั ่นไม่ใช่ความผิดของพวกเขาทีพ่ วกเขาติดเชือ้ พวกเขาอาจกลัวถึงสุขภาพตนเอง
และกังวลว่าจะแพร่กระจายโรคสู่ผอู้ ่นื ขอให้มเี มตตาและความเห็นอกเห็นใจ
4. ทบทวนแนวคิดของคุณเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ุณจะทําถ้ามีคนป่ วย พูดคุยเรื่องนี้กบั ครอบครัวของคุณและวางแผนร่วมกัน
เขียนแนวคิดของคุณลงในสมุดบันทึกตัวเอง คําถามสามข้อทีค่ วรอยู่ในแผนของคุณคือ
ก. เราจะช่วยเหลือและเกือ้ กูลคนทีป่ ่ วยได้อย่างไร ในขณะทีเ่ ราต้องรักษาระยะห่างจากพวกเขาเช่นกัน
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ข. หากผูป้ ่ วยเป็ นคนทีห่ ารายได้เข้ามาเลีย้ งดูคนในบ้าน หรือเป็ นคนทีต่ อ้ งทํางานบ้าน
เช่นทําอาหารหรือทําความสะอาด เราสามารถวางแผนให้ครอบครัวของเราดําเนินต่อไปได้หรือไม่
ในขณะทีพ่ วกเขาไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้ตามปกติ
ค. อะไรคือข้อควรพิจารณาทางเศรษฐกิจสําหรับคุณและครอบครัวของคุณหากมีคนป่ วย
____________________________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม:
บทความจากวอร์ชนิ ตันโพสต์ การจําลองเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา:
การจําลองการแพร่กระจายของไวรัสและการแพร่กระจายในชุมชน (มีให้บริการในหลายภาษา)
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

วิทยาศาสตร์ทบ่ี า้ น การจําลองรัฐมนตรีโคโรนา: การจําลองทีแ่ สดงถึงเศรษฐกิจทีย่ ากลําบาก
ทางเลือกด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีป่ ระเทศต่าง ๆ ทัวโลกต้
่
องเผชิญหน้า
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสะท้อนการแลกเปลีย่ นนโยบายต่าง ๆ
https://corona.scienceathome.org/
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กิจกรรมที่ 6:
การตื่นตัวรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มีจะช่วยได้อย่างไร
________________________________________________________________________________
การค้นพบ: คนในบ้านคุณได้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิ ด – 19 จากช่องทางไหน (15 – 30 นาที)
1. สัมภาษณ์คนในบ้านเพือ่ เก็บข้อมูลลงในสมุดบันทึกตัวเอง
ก. แหล่งข้อมูลทัง้ หมดทีค่ ุณได้รบั เกีย่ วกับโควิด – 19 มาจากไหนบ้าง (ตัวอย่างเช่น คนทีบ่ า้ น วอท์สแอพ
แอพติก๊ ตอก แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทีวี วิทยุ ยูทปู ทวิตเตอร์ สแนปแชท)
ข. แหล่งข้อมูลใดทีค่ ุณเชื่อถือมากทีส่ ุดสําหรับข้อมูลใหม่เกีย่ วกับโควิด – 19
เลือกมาสามตัวเลือกทีเ่ ชื่อถือทีส่ ุด ทําไมคุณถึงเชื่อมั ่นในแหล่งข้อมูลเหล่านี้มากทีส่ ุด
ค. คุณแชร์ขอ้ มูลเกีย่ วกับโควิด – 19 จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้กบั ผูอ้ ่นื หรือไม่ ทําไมถึงแชร์
หรือทําไมถึงไม่แชร์
ง. เมื่อคุณได้รบั ข้อมูลใหม่เกีย่ วกับโควิด – 19
i. คุณตรวจสอบแหล่งทีม่ าของข้อมูลก่อนทีจ่ ะแชร์ให้คนอื่นหรือไม่ ตรวจสอบเพราะอะไร
และไม่ตรวจสอบเพราะอะไร
ii. คุณได้ตรวจสอบหรือไม่ว่าแหล่งข่าวอื่นได้นําเสนอข้อมูลนี้ไปแล้ว ตรวจสอบเพราะอะไร
และไม่ตรวจสอบเพราะอะไร
จ. คุณให้ความสําคัญแค่ไหนกับการได้รบั ข่าวทีไ่ ม่เป็ นจริงเกีย่ วกับโควิด – 19 เพราอะไร
“ ความเป็ นผู้นําไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องมาจากรัฐบาลและนักวิ ทยาศาสตร์เท่านัน้
แต่มาจากคนทีเ่ ป็ นแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ในชุมชนนัน้ ๆ ได้ด้วย ” ดร. ลิซ่า คูเปอร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิน้ ส์
สหรัฐอเมริกาและกานา
2. จัดลําดับแหล่งข้อมูลทีค่ นในบ้านคุณใช้ จากมากไปหาน้อย
3. จําแนกแหล่งข้อมูลทีค่ นในบ้านคุณใช้มากทีส่ ุดมาสามแหล่ง
4. เลือกหนึ่ง หรือสองหัวข้อข่าวทีเ่ กีย่ วกับโควิด – 19 จากทัง้ สามแหล่งนี้ หากคุณไม่สามารถเลือกได้ดว้ ยตัวเอง
ขอให้คนในบ้านช่วยเลือกข่าวจากแหล่งข่าวของพวกเขาให้คุณ
_______________________________________________________________________________________

ความเข้าใจ: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแหล่งข้อมูลนัน้ เชื่อถือได้ (30-60 นาที)
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1. ลองพิจารณาจากมุมมองทางสังคมต่อปัญหาโควิด – 19 ในระหว่างทีค่ ุณอ่านคําพูดด้านล่างนี้ไปด้วย
“ข่าวปลอมแพร่กระจายไปรวดเร็วกว่าไวรัส13และยังมีความอันตรายพอ ๆ กัน”
“เราไม่ได้กาํ ลังต่อสู่กบั การระบาดใหญ่เท่านัน้ แต่ยงั ต่อสู่กบั การระบาดของข่าวสารอีกด้วย13”
ทีโดรส อัดฮานอม เกเบรเยสัส ผู้อาํ นวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก
“การระบาดของโรคโควิ ดในปี 2019 นัน้ มาพร้อมกับ 'การระบาดของข่าวสาร'
ขนาดใหญ่ของข้อมูลทีล่ ้นเหลือ ข้อมูลนี้ บางส่วนมีความถูกต้องและบางส่วนไม่ถกู ต้อง
สิ ง่ นี้ ทําให้ผ้คู นค้นหาแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้ยาก
นอกจากนี้ ยังยากทีจ่ ะหาคําแนะนําทีไ่ ด้รบั ความน่ าเชือ่ ถือในยามทีผ่ ้คู นต้องการ
ผู้คนมีความต้องการสูงต่อข้อมูลทีท่ นั ต่อเวลาและเชือ่ ถือได้เกีย่ วกับโควิ ด – 19
ทีมงานขององค์การอนามัยโลก ทํางานอย่างใกล้ชิดเพือ่ ติ ดตามและโต้ตอบกับความเชือ่ และข่าวลือต่าง
ๆ14” รายงานสถานการณ์ #13 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การอนามัยโลก
ก. ข้อมูลเท็จและไม่น่าเชื่อถือและข่าวลือเกีย่ วกับโควิด – 19 สามารถพบได้ทุกที่
คุณอาจได้ยนิ เกีย่ วกับการรักษาโรคนี้ดว้ ยเวทมนตร์ ผูท้ เ่ี ป็ นคนรับผิดชอบในการสร้างไวรัสนี้ขน้ึ มา
หรือแนวคิดใหม่เกีย่ วกับไวรัสว่ามาจากไหน
ข. เช่นเดียวกับไวรัส เมื่อผูค้ นแชร์ขอ้ มูลปลอม หรือข่าวลือมันสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลปลอมทีม่ าจากแหล่งทีไ่ ม่น่าเชื่อถืออาจเป็ นอันตรายต่อตัวคุณเองและผูอ้ ่นื ในหลาย ๆ ด้าน
ค. ข้อมูลหรือข่าวลือปลอมอาจเปลีย่ นวิธที ท่ี ค่ี นคนหนึ่งคิด การกระทํา หรือป้ องกันตนเอง
ข้อมูลปลอมนี้อาจทําให้ผคู้ นไม่ปกป้ องตนเอง ลองรักษาตัวด้วยวิธที ไ่ี ม่ได้รบั การพิสจู น์
หรือไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และอาจทําให้คนอื่นป่ วย
ง. บางคนแชร์ขอ้ มูลปลอมหรือข่าวลือด้วยความจงใจ ขอให้ระวัง
จ. บางคนอาจกําลังแชร์ขอ้ มูลปลอมหรือข่าวลือโดยทีพ่ วกเขาไม่รดู้ ว้ ยซํ้าว่าเป็ นข่าวปลอม
พวกเขาอาจไม่ทนั ระวังว่าข้อมูลปลอมนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
ฉ. เช่นเดียวกับไวรัส การหยุดเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่จริงเหล่านี้เป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการปกป้ องผูค้ น
เราทุกคนสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเพื่อหยุดการแชร์ขอ้ มูลปลอมนี้ได้
ช. การตระหนักว่าข่าว ข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลบางอย่างไม่น่าเชื่อถือนัน้ เป็ นขัน้ ตอนแรก
แต่การระบุแหล่งข้อมูลทีไ่ ม่น่าเชื่อถืออาจเป็ นเรื่องยาก
ดังนัน้ การเรียนรูว้ ธิ รี ะบุแหล่งข่าวปลอมนัน้ ต้องผ่านการฝึกซ้อมพอสมควร
ซ. แนวปฏิบตั ทิ วไปที
ั ่ ด่ คี อื ถ้าคุณไม่แน่ใจเกีย่ วกับข้อมูลบางอย่าง
อย่าแชร์จนกว่าคุณจะสามารถเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับข่าวนัน้ ได้เสียก่อน
การแชร์ขอ้ มูลทีผ่ ดิ พลาดอย่างรวดเร็วก่อนตรวจสอบให้แน่ใจ
เป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้ขา่ วปลอมแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
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ฌ. ขอให้ลองอ่านโพสต์ / บทความ / ของข้อมูลทีค่ ุณรวบรวมมาทัง้ หมด
ตอนนี้คุณต้องลองตัดสินใจดูว่าข้อมูลเหล่านี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
และตัดสินใจดูว่าเป็ นข้อมูลทีด่ ที จ่ี ะแชร์ออกไปหรือไม่ เขียนแนวคิดของคุณลงในสมุดบันทึกตัวเอง
ใช้คาํ ถามต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบไปทีละข้อ
การตรวจสอบ #1 ช้าลง หยุด และคิด
ก. บทความ ข้อมูล หรือสิง่ ทีค่ นพูดทําให้คุณรูส้ กึ อย่างไร
ข้อมูลนี้ทาํ ให้คุณมีความรูส้ กึ ทางอารมณ์ทร่ี ุนแรงหรือไม่ (เช่นอารมณ์โกรธหรือความโมโห) ถ้าใช่
คุณควรหยุด และไตร่ตรองก่อนทีจ่ ะแชร์
ข. ข้อมูล หรือสิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ ฟั งดูสมบูรณ์แบบ หรือดีเกินกว่าความเป็ นจริงไปหรือเปล่า
คุณมีความรูส้ กึ ว่าต้องแชร์อะไรบางอย่างออกไปโดยทันทีหรือไม่ ถ้าหากว่าใช่
ขอให้หยุดและคิดก่อนทีจ่ ะแชร์ออกไป
การตรวจสอบ #2 ตรวจสอบแหล่งทีม่ า
ก. ใครเป็ นคนทําหรือพูดข้อมูลนี้ (ตัวอย่างเช่น นักข่าวมืออาชีพ นักข่าวพลเมือง คนทัวไป
่
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม) คุณหรือคนในบ้านของคุณคิดว่าพวกเขาเป็ นแหล่งข่าวโควิด – 19
ทีด่ หี รือไม่ หากไม่ใช่คุณควรหยุดและคิดก่อนทีจ่ ะแชร์ออกไป
ข. ตรวจสอบวันทีข่ องทุกส่วนของข้อมูลหรือสิง่ ทีพ่ วกเขาพูด
บางครัง้ ผูค้ นแชร์ขอ้ มูลเก่าโดยนําเสนอเป็ นข้อมูลใหม่
นอกจากนี้ในขณะทีเ่ ราเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับโควิด – 19
ข้อมูลทีเ่ รามีอาจมีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถหาวันทีไ่ ด้หรือไม่
หากหาไม่พบควรหยุดและคิดก่อนทีจ่ ะแชร์ออกไป
การตรวจสอบ #3 แกะรอยการอ้างอิงและคําพูดของแหล่งทีม่ า
ก. ข้อมูลหรือบุคคลนัน้ ได้แนบแหล่งทีม่ า หรือลิงค์ไปยังฐานข้อมูล หลักฐาน หรือคําพูดอ้างอิงหรือไม่
หากไม่มี ควรหยุดและคิดก่อนทีจ่ ะแชร์ออกไป
ข. ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นรอบตัวคุณ เพื่อค้นหาการอ้างอิงในข้อมูล
หากคุณไม่สามารถตรวจสอบได้มากไปกว่านี้ ควรหยุดและคิดก่อนทีจ่ ะแชร์ออกไป
ค. หากคุณแกะรอยข้อมูลหรือคําพูดอ้างอิง
ขอให้พจิ ารณาว่าข้อมูลและคําพูดอ้างอิงนัน้ ถูกนํามาจากบริบทดัง้ เดิมหรือไม่
นี่เป็ นวิธที วไปและง่
ั่
ายสําหรับผูท้ จ่ี ะบิดเบือนเรื่องจริง
ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ขอให้หยุดและคิดก่อนทีจ่ ะแชร์ออกไป
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การตรวจสอบ #4 หาแหล่งข้อมูลทีด่ กี ว่า
ก. มีแหล่งข้อมูลอื่นทีท่ าํ ข่าวโควิด – 19 เรื่องเดียวกันนี้ ทีไ่ ม่ได้อยู่ในลิสต์ของคุณหรือไม่
จดรายชื่อแหล่งข่าวเหล่านี้ลงไป หากว่าไม่มี ควรหยุดและคิดก่อนแชร์ขา่ วออกไป
ข. มีแหล่งข้อมูลอื่นทีใ่ ห้ขา่ วใกล้เคียงกับแหล่งข้อมูลของคุณหรือไม่ หากว่าไม่มี
ควรหยุดและคิดก่อนแชร์ขา่ วออกไป
ค. คุณสามารถคุยกับคนทีบ่ า้ นถึงข้อมูลทีไ่ ด้มา ก่อนทีจ่ ะแชร์ออกไปได้หรือไม่
พวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับข้อมูลนี้ หากว่าไม่สามารถพูดคุยได้ ควรหยุดและคิดก่อนแชร์ขา่ วออกไป
2. จากบทความหรือข้อมูลทัง้ หมดทีค่ ุณตรวจสอบ มีแหล่งข่าวไหนทีค่ ุณรูส้ กึ ว่าน่าเชื่อถือมากกว่า
ทําไมคุณคิดว่าเหล่าข่าวนัน้ น่าเชื่อถือมากกว่า เขียนแนวคิดของคุณลงในสมุดบันทึกตัวเอง
3. จากบทความหรือข้อมูลทัง้ หมดทีค่ ุณตรวจสอบ มีแหล่งข่าวไหนทีค่ ุณรูส้ กึ ว่าน่าเชื่อถือน้อยกว่า
ทําไมคุณคิดว่าแหล่งข่าวนัน้ น่าเชื่อถือน้อยกว่า เขียนแนวคิดของคุณลงในสมุดบันทึกตัวเอง
________________________________________________________________________________________

การลงมือทํา: แผนการของฉันในการตื่นตัวรับข้อมูลในช่วงการระบาดของข้อมูลข่าวสารคืออะไร
(15 – 30 นาที)
1. ลองคิดเกีย่ วกับมุมมองทางสังคมและเศรษฐกิจของปัญหาโดยการอ่านคําพูดนี้ดู
“ ผู้ทีม่ ีความเสีย่ งมากทีส่ ุดระหว่างการระบาดใหญ่ คือผู้ทีไ่ ม่สามารถป้ องกันตนเองและผู้อืน่ จากการติ ดเชื้อได้
พวกเขามักจะเข้าไม่ถึงอิ นเทอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์
ทําให้พวกเขามีความเสีย่ งต่อการขาดการติ ดต่อทางสังคม และขาดการรับข้อมูลในการป้ องกันตนเอง
จากประวัติศาสตร์และประสบการณ์ในปัจจุบนั ของการเลือกปฏิ บตั ิ และถูกตีตรา หรือ รังเกียจ
พวกเขาอาจไม่ไว้วางใจองค์กรทีส่ ามารถช่วยเหลือปกป้ องพวกเข้าได้ในช่วงการระบาดใหญ่น้ ี ” ดร. ลิซ่า คูเปอร์
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิน้ ส์สหรัฐอเมริกาและกานา
การตระหนักถึงการระบาดของข้อมูลโควิด – 19 ถือเป็ นก้าวแรก แม้ว่าเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวจะแชร์ขอ้ มูล
บางอย่างกับคุณ จงอย่าคิดว่ามันเป็ นเรื่องจริงเสมอไป แม้วา่ เพือ่ นของคุณจะมีเจตนาดีกต็ าม การมีแผนทีจ่ ะหยุดการ
แพร่กระจายของข้อมูลปลอมเป็ นสิง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถทําได้
การพัฒนาแผนสําหรับสิง่ ทีค่ ุณจะทํากับข้อมูลใหม่เมื่อคุณได้รบั นี้ถอื เป็ นก้าวทีส่ อง
แผนจะช่วยทําให้งา่ ยขึน้ สําหรับคุณว่าต้องทําอะไรในยามทีส่ งิ่ นัน้ เกิดขึน้
2. ทํารายการแต่ละขัน้ ตอนสําหรับการลงมือทํา และนี่คอื คําแนะนําบางส่วน
โควิด-19 เราจะปกป้ องตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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ก. ทํารายการคําถามทีค่ ุณยังมีเกีย่ วกับการติดเชือ้ โควิด – 19 ระบุผทู้ ค่ี ุณสามารถพูดคุยด้วยได้ทบ่ี า้ น
หรือชุมชนของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิม่ เติม
ข. คําถามอะไรทีค่ ุณจะถามตัวเอง (หรือคนทีแ่ ชร์ขอ้ มูลกับคุณ) เพื่อจะได้รวู้ ่าเป็ นข้อมูลจริงหรือไม่
ค. คุณและคนในบ้านของคุณสามารถช่วยทําอะไรได้บา้ งเพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลปลอมเกีย่ วกับ
โควิด – 19
ง. คุณสามารถช่วยทําอะไรได้บา้ งเพื่อให้ชุมชนของคุณตระหนักถึงแหล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือได้เกีย่ วกับโควิด
– 19
___________________________________________________________________________________________

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม:
องค์การอนามัยโลก โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) คําแนะนําสําหรับประชาชนทัวไป:
่ เรื่องจริงหรือเท็จ
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

บทความจากนิตยสารสมิธโซเนียน: วิธหี ลีกเลีย่ งข้อมูลปลอมเกีย่ วกับโควิด – 19
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19180974615/

ข่าว องค์การอนามัยโลก ไวรัสโคโรนา (โควิด – 19)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/news

แหล่งข้อมูลคําอธิบายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สาํ หรับเด็กจาก
สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html

โควิด-19 เราจะปกป้ องตนเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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กิ จกรรมที่ 7: ฉันสามารถลงมือทําอะไรได้บ้างตอนนี้
_____________________________________________________________________________________________________________________

การค้นพบ: ฉันควรมีอะไรบ้างในแผนการลงมือทําของฉัน (30 นาที)
1. ลองคิดถึงกิจกรรมในการรักษาระยะห่าง กิจกรรมล้างมือ กิจกรรมปิ ดจมูกและปาก
เคล็ดลับด้านความปลอดภัยทางร่างกายในการใช้แบบจําลองแทนการใช้ของจริง
และเคล็ดลับความปลอดภัยทางอารมณ์ในการไม่ตดั สินผูท้ อ่ี าจติดเชือ้ โควิด – 19
กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้คุณเรียนรูว้ ธิ กี ารลดการแพร่กระจายของโควิด – 19
และการดูแลรักษาด้านอารมณ์ของตัวเองระหว่างช่วงการระบาดใหญ่น้ี คุณยังได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับมุมมองด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับโควิด – 19 จากนักวิทยาศาสตร์เช่นคุณ
มาเรียมและแอนอีกด้วย
เคล็ดลับการเรียนรู:้ ใช้บนั ทึกของคุณในการสะท้อนประสบการณ์ของคุณ
2. เขียนชื่อของโมดูลนี้ลงไป โควิด – 19 ฉันจะปกป้ องตัวเองและคนอืน่ ได้ ลงในสมุดบันทึกตัวเอง
และเขียนถึงประสบการณ์สงิ่ ทีค่ ณ
ุ ทําลงไปรอบ ๆ ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะจําได้ คุณได้ลองลงมือทําอะไรไปแล้วบ้าง
ค่อย ๆ เขียนลงไป บางครัง้ อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการเริม่ ต้น
3. ดูในรายการของคุณ ลองคิดถึงกลยุทธ์ทไ่ี ด้ช่วยคุณ ช่วยครอบครัวคุณ และช่วยชุมชนของคุณในการจัดการโควิด
– 19 วงกลมสิง่ ทีค่ ุณคิดว่ามีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
4. คราวนี้เพิม่ รายการการมีปฏิสมั พันธ์ และการพิจารณากันของครอบครัวและชุมชนทัง้ หมด
(สิง่ นี้จะต้องเป็ นสิง่ ทีม่ าจากส่วนก่อนหน้า) ลองนึกถึงคําถามต่อไปนี้:
ก. มีคนอาศัยอยูใ่ นบ้านกีค่ น
ข. คนทีบ่ า้ นมีกนั กีช่ ่วงอายุ
ค. มีใครไม่สบายไหม
ง. มีกค่ี นทีเ่ รามีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยในแต่ละวัน
่ มี า
i. เหมือนกับทุกความท้าทายในชีวติ ทุกเรื่องทีม
ไม่มที างออกของปั ญหาทีถ่ ูกต้องเพียงทางเดียว
เราต้องใช้การลงมือร่วมกันหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้
ลองดูหน้ากระดาษทีเ่ ราใช้ระดมความคิดกันอีกครัง้ แล้วลองถามตัวเองดูว่า
“การลงมืออะไรสักสองสามข้อ ทีม
่ ปี ระสิทธิภาพสําหรับฉัน ครอบครัวฉัน
และชุมชนของฉันมากทีส่ ุดในตอนนี้”
่ วข้องกับมุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ
ii. คุณคิดว่าการกระทําเหล่านี้เกีย
จริยธรรมและสิง่ แวดล้อมหรือไม่ ถ้าใช่ เกีย่ วข้องอย่างไร
5. เลือกการลงมือปฏิบตั มิ าสักสองถึงสามข้อแล้วลองถามตัวเองดูวา่
“ฉันมีหลักฐานอะไรมาสนับสนุ นการลงมือทําเหล่านี้บา้ ง”
โควิด-19 เราจะปกป้ องตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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6. การลงมือปฏิบตั สิ องถึงสามอย่างทีค่ ุณรูส้ กึ ว่าจะได้ผลดีทส่ี ุด สําหรับคุณครอบครัวของคุณ
และชุมชนจะกลายเป็ นแผนคุณแผนปฏิบตั กิ ารลงมือทําของคุณ แผนการปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารลงมือทําหลาย ๆ
อย่างเรียกว่าแผนปฏิบตั งิ านแบบองค์รวม เพราะฉะนัน้ แล้ว
ถือได้ว่าคุณได้ลงมือพัฒนาสร้างแผนปฏิบตั งิ านแบบองค์รวมแผนแรกของคุณขึน้ มาแล้ว
✔ความปลอดภัยทางอารมณ์:
แผนการปฏิบตั กิ ารลงมือทําของคุณสามารถรวมกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้ร่างกายเข้าด้วยได้เช่นกัน เช่นการล้างมือ
และการรักษาระยะห่าง และเคล็ดลับความปลอดภัยทางอารมณ์ เช่นการพูดคุยกับผูใ้ หญ่ หากคุณกลัว
และการจดบันทึกประจําวันเพื่อบันทึกความคิดและความรูส้ กึ ของคุณ
_____________________________________________________________________________________________________________________

ความเข้าใจ: ฉันควรทําแค่สิ่งเดียวหรือไม่ (15 นาที)
1. นักวิทยาศาสตร์จากทัวโลกทํ
่
าการค้นคว้าปั ญหาทีท่ า้ ทายทีส่ ุด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของยุงทีเ่ ป็ นพาหะของโรค
การเข้าถึงอาหารทีเ่ พียงพอ และแม้แต่โควิด – 19
ทุกคนต่างตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารแบบองค์รวม
2. การรวบรวมการกระทําหลายอย่างเข้าด้วยกันช่วยแก้ไขมุมมองทีแ่ ตกต่างกันของปั ญหา (สังคม เศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อมจริยธรรม) นี่คอื หนึ่งในเหตุผลทีแ่ ผนปฏิบตั กิ ารแบบองค์รวมทีค่ ุณเพิง่ สร้างขึน้ มานัน้
เหมือนแผนการทีม่ กี ารแนะนําจาก องค์การอนามัยโลก องค์กรยูนิเซฟ และศูนย์เพื่อการควบคุมและป้ องกันโรค
(ใช้ขอ้ มูลเพิม่ เติมด้านล่างสําหรับแต่ละองค์กรในทีน่ ้ี ) แต่ละองค์กรแนะนําให้คุณใช้แผนปฏิบตั กิ ารแบบองค์รวม
“ สิ ง่ ทีน่ ่ าสนใจทีส่ ุดสําหรับฉันเกีย่ วกับการระบาดใหญ่ในครัง้ นี้ และภาวะฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุขโดยทั ่วไป
คือมีความซับซ้อนมากและอาศัยผู้เชีย่ วชาญจากหลายด้าน ผู้คน ชุมชน สิ ง่ แวดล้อม
และความรู้ด้านวิ ทยาศาสตร์ทีท่ ุกคนต้องจัดระเบียบ และทํางานร่วมกันอย่างรวดเร็วเพือ่ ค้นหาทางออก
(แบบองค์รวม) ร่วมกันในการแก้ปัญหาโควิ ด – 19 โควิ ด – 19 จึงเป็ นตัวอย่างทีเ่ หมาะสม
เพราะต้องใช้การแก้ปัญหาแบบองค์รวม” แอนนี แมคโดนัล MD MPH เจ้าหน้าทีฉ่ ุกเฉินสาธารณสุข
บริการด้านอาชีวอนามัยของสมิธ โซเนียน สหรัฐอเมริกา
“ เราได้เห็นแล้วว่าในกรณี ของโควิ ด – 19 ประเทศต่าง ๆ
ต้องดําเนิ นการอย่างรวดเร็วมากในการปรับใช้หน่ วยงานย่อย (รวม) ในการตอบสนอง
เพือ่ ให้สามารถเผชิ ญกับสถานการณ์น้ ี ได้ ครอบครัวทีย่ ากจนจะสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างไร
หากชีวิตของพวกเขาต้องออกไปหาเช้ากิ นคํา่
เราจะกําหนกให้มีการแยกกักได้อย่างไรถ้ายังเกิ ดความรุนแรงในครอบครัว หรือการทารุณกรรมเด็ก
เราจะแก้ไขปัญหาของคนจรจัดในระหว่างการระบาดได้อย่างไร
เราสามารถทํางานหนักเพือ่ หาเตียงเพิ ม่ ในโรงพยาบาลหรือคิ ดค้นวัคซีนใหม่ได้อย่างไร
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ในขณะเดียวกันกับทีผ่ ้คู นจําเป็ นต้องมีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงอาหาร นํ้า และการศึกษา” ดร.มาเรียม
บิกเดลิ ผูแ้ ทนองค์การอนามัยโลก โมร็อกโก

รูปที่ 7.1 แผนปฏิ บตั ิ การแบบองค์รวมอาจ
เปรียบเทียบได้กบั เชือกที่ประกอบจากใยสามเส้น

3. ตอนนี้คุณมีแผนปฏิบตั กิ ารแบบองค์รวมแล้ว
ขัน้ ตอนต่อไปคือทําให้แน่ใจว่าข้อความของคุณจะถูกส่งไปถึงครอบครัวและชุมชนของคุณ
___________________________________________________________________________________________________________________

การลงมือ: ฉันจะบอกครอบครัว เพื่อนและชุมชนของฉันอย่างไรดีเกี่ยวกับแผนของฉัน (45 – 60
นาที)
1. ตอนนี้คุณมีแผนปฏิบตั กิ ารแบบองค์รวมแล้ว
ขัน้ ตอนต่อไปคือการแนะนําแผนของคุณให้ครอบครัวและชุมชนของคุณรู้
ความปลอดภัยทางร่างกาย:
หากคุณไม่สามารถปกป้ องตัวเองได้ในระหว่างการแนะนําแผนปฏิบตั กิ ารแบบองค์รวมให้กบั เพื่อนและชุมชน
ของคุณรู้ คุณควรจํากัดอยู่เพียงแค่การบอกให้คนในบ้านรูเ้ ท่านัน้
2. ลองคิดถึงผูร้ บั ฟั งดูว่าเขาชอบรับรูข้ อ้ มูลด้วยวิธไี หน ลองคิดดูวา่ อะไรจะมีผลกระทบกับพีช่ าย น้องชาย
พีส่ าวน้องสาว แม่ ลุง ยาย ย่า หรือเพื่อนบ้านของคุณมากทีส่ ุด คุณควรทําป้ ายประชาสัมพันธ์ดไี หม
แผนป้ ายประกาศใกล้อา้ งล้างมือ ลองเขียนบทความลงหนังสือ หรือแต่งเพลงดี
วิธสี ่อื สารแผนการของคุณนัน้ สําคัญเช่นกัน จงใช้ความคิดสร้างสรรค์
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แผนการนี้สามารถรวมถึง:
ก. โปสเตอร์หรือโครงการศิลปะ
ข. เพลง หรือการแสดงละครฉากเดียว
ค. สื่อข้อมูลทางเสียง
ง. จดหมายถึงผูน้ ําชุมชน
จ. ประกาศตามบริการสาธารณะ (เสียงหรือวิดโี อ)
ฉ. รณรงค์ทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ช. รายชื่อทางโทรศัพท์ / วอท์สแอพ
ซ. รณรงค์ทางอีเมล์
ฌ. ใบปลิว
ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณดู
3. หลังจากทีค่ ุณได้พฒ
ั นาแผนการสื่อสารแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือการนําไปเผยแพร่
และนําเสนอให้กบั ครอบครัวและชุมชนของคุณ ได้เวลาลงมือทําแล้ว

คุณได้ทาํ ทุกกิ จกรรมในโมดุลนี้ เสร็จสิ้ นสมบูรณ์แล้ว แต่โควิ ด – 19
ยังคงเป็ นปัญหาใหญ่สาํ หรับผู้คนทัวโลกอยู
่
่ นักวิ ทยาศาสตร์กาํ ลังเรียนรู้เกี่ยวกับโควิ ด – 19 ทุกวัน
ความเข้าใจใหม่น้จี ะยังคงมีเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง ขอให้จาํ ไว้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน
คําตอบเดียวกันอาจไม่ใช่คาํ ตอบทีถ่ ูกต้องสําหรับทุกชุมชนบนโลกใบนี้ แต่คาํ ถามยังคงเป็ นคําถามเดียวกันอยู่
ฉันจะปกป้ องตนเองและคนรอบข้างจากโควิด – 19 ได้อย่างไร
ถามคําถาม วางแผนลงมือ สํารวจโลกรอบ ๆ ตัวคุณ เปิ ดใจกว้าง
และสิง่ สําคัญทีส่ ุดคือ ลองคิดดูวา่ เราจะใช้วทิ ยาศาสตร์ในการช่วยให้โลกนี้น่าอยู่ขน้ึ ได้อย่างไรบ้าง
________________________________________________________________________________________
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ข้อมูลเพิ่ มเติ ม:
แผนปฏิบตั กิ ารเต็มรูปแบบขององค์การอนามัยโลก
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

แผนปฏิบตั กิ ารเต็มรูปแบบของยูนิเซฟ
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-canavoid-risk-infection

แผนปฎิบตั กิ ารเต็มรูปแบบของศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรค
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID19.html

คําบรรยายแหล่งข้ อมูลของยูนเิ ซฟ
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents

ตัวอย่างโฆษณาประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับโควิด – 19
https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads

แผนปฏิบตั ิการฉบับเต็มของยูนเิ ซฟ: คําบรรยายแหล่งข้ อมูลแบบย่อ
https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%2
0coronavirus%202019%20(COVID-19).pdf

สภากาชาด: คําบรรยายแหล่งข้อมูลฉบับสัน้
https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readinesstips-for-you.html
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ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนจากคุณ
โครงการนี้ได้รบั การสนับสนุนบางส่วนจากมูลนิธิ กอร์ดอน และ แบตตี้ มัวร์ ผ่านทุน GM#9029 ให้กบั
ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์ สมิธโซเนียน
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โควิ ด – 19
เราจะปกป้ องตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไร
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ผูป้ กครอง ผูด้ แู ล และผูใ้ ห้การศึกษา

แผนปฏิ บตั ิ งานสามารถแชร์ร่วมกับเราโดยการใช้แฮชแท็ค #SSfGG!
ทวิ ตเตอร์

เฟซบุค๊

อิ สตาแกรม

www.ScienceEducation.si.edu
สมิธ โซเนียน วิทยาศาสตร์เพือ่ เป้ าหมายระดับโลก (SSfGG) เป็ นหลักสูตรทีส่ ามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ
พัฒนาโดยศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์สมิธโซเนียน ในความร่วมมือกับอินเตอร์อคาเดมี พาร์ทเนอร์ชพิ
โดยใช้กรอบแนวคิดจาก เป้ าหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั ่งยืนของสหประชาชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือปฏิบตั อิ ย่างยั ่งยืน
โดยให้นักเรียนมีบทบาทในการให้คาํ นิยามและดําเนินโครงการ
ด้วยความพยายามในการเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั ผูท้ ม่ี อี ํานาจตัดสินใจทีเ่ ป็ นคนรุ่นใหม่
มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องต่อประเด็นทางสังคมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามซับซ้อน
ซึง่ สังคมมนุษย์กําลังเผชิญอยู่ SSfGG จึงได้ผสานภาคปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น
การศึกษาวิทยาศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็ น สังคมศึกษาศาสตร์ การศึกษาความเป็ นพลเมืองโลก
การเรียนรูท้ างอารมณ์และสังคม และการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
พัฒนาโดย
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