สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวำระที่ ๒.๓
ปัจจัยนำเข้ำ

(ร่ำง) เส้นทำงเดินของมติฯ
กำรจัดกำรกำรสื่อสำรอย่ำงมีสว่ นร่วมในวิกฤตสุขภำพ
กระบวนกำร

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

สมัชชำสุขภำพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑
๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔
ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรค 1

รัฐบาล โดย
และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม กระทรวงแรงงาน สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑. ก าหนดให้ ก ารจั ด การการสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ วมใน
วิกฤตสุขภาพเป็นวาระส าคัญเร่งด่ วนในระดับชาติ พร้อ ม
จัดทาแนวทางการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพไว้เป็นการเฉพาะ
ในแผนแม่ บ ท โดยแบ่ ง เป็ น ๓ ระยะ คื อ ระยะก่ อ นเกิด
วิ ก ฤต ระยะเกิดวิ กฤต และระยะหลั ง เกิ ดวิก ฤต ทั ้ง แผน
ระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ และยาว พร้อมทัง้ จัดทาแผนบู ร ณา
การการจั ด การการสื่ อ สารในวิ ก ฤตสุ ข ภาพร่ ว มกั น กับ
ทุกภาคส่วน

๑. การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤต
สุขภาพเป็นวาระสาคัญเร่งด่วนในระดับชาติ และได้
แนวทางการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ ทัง้ ๓ ระยะ
ที่ปรากฎในแผนแม่บท พร้อมได้แผนบูรณาการ
การจัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญ
เร่งด่วนในระดับชาติที่จะต้องมีการ
จัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม
ในวิกฤตสุขภาพ และมีความพร้อม
ในการบูรณาการการทางานร่วมกัน2
ตามแนวทางการสื่อสารที่กาหนดใน
แผนแม่บท

รัฐบาล โดยศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรค 2
และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการสื่อ สาร องค์กร
วิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการด้านสื่อ และ
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อภาคประชาชน และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

๒. จั ด ตั ้ง ศูนย์บัญชำกำรกำรสื่ อสำรในวิ ก ฤตสุ ข ภำพ
ที่จัดตัง้ โดยรัฐบาล ในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากก ารมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่ว น ที่สื่อสารจากจุ ดเดียวอย่ า งเ ป็ น
เอกภาพ พร้อมทัง้ มีผู้บัญชาการศูนย์ ที่ มีความรับ ผิ ด ช อบ
และอานาจตัด สิน ใจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ ส่ว น รวม
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อรวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลิตสื่อ และเผยแพร่ข้อมู ลข่ า ว ส าร
ผ่านช่องทางต่ า งๆ ที่หลากหลาย ครบถ้วน ตามแผนการ
สื่อสารในวิกฤตสุขภาพ พร้อมทัง้ พัฒนาฐานข้อมูลหรือ ศู น ย์
ข้อมูลระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดั บ
ชุ ม ชน ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยง่ า ย โดยมี ผู้
ประสานงานที่ได้รับมอบหมายในทุกระดับ อย่างชัดเจน และ
สามารถประสานงานได้ อย่ า งรวดเร็ว ทันต่อสถาน กา ร ณ์
และให้ ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด ปรั บ ภารกิ จ มาเป็น
หน่วยหลักประสานงานในระดับจัง หวัดทัน ที

๑. เกิดศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ
ที่ประกอบด้วยผู้บัญชาการศูนย์ และคณะกรรมการ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานกลางใน
การจัดการการสื่อสารอย่างเป็นเอกภาพ

๑. เกิดระบบการจัดการการสื่อสาร
ในวิกฤตสุขภาพอย่างเป็นเอกภาพ ที่มี
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันในทุกระดับ
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๒. ได้ฐานข้อมูล หรือศูนย์ข้อมูลระดับประเทศ
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยมี
ผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายในทุกระดับอย่า ง
ชัดเจน

๒. ประชาชนเข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
วิกฤตสุขภาพ และใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง อย่างรวดเร็ว

ศูนย์บริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแห่งชาติ (ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดกรณีโรคระบาดใหญ่) มาจากมติ ๑๓.๒
ศูนย์บริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแห่งชาติ (ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดกรณีโรคระบาดใหญ่) มาจากมติ ๑๓.๒
สมัชชาสุขภาพ ๑๔/ เส้นทางเดินของร่างมติ ๓ เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ หน้า ๑/๔

รัฐบาล โดย ศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ3 และ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน ผู้ประกอบการด้านสื่อ และด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม สื่อภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาล โดย ศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ และ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงาน
หลัก ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ องค์กรวิชาชีพสื่อ
ผู้ประกอบการด้านสื่อ และด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล โดย ศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ และ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงาน
หลัก ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
3

๓. จัดกระบวนการการสื่อ สารในวิกฤตสุขภาพ อย่างน้ อ ย
๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ ทัง้ เชิงรุก
และเชิงรับ โดยอาศัยกลไกในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด้านการ
สื่ อ สารเป็ น การเฉพาะ ทั ้ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง บรรยากาศการ
สื่อสารที่สร้างสรรค์ ในทุกระดับ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และ
สื่อที่เข้าถึงได้โดยง่าย สาหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในทุกพื้นที่

๑. เกิดกระบวนการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ

๑. เกิดระบบการทางานเพื่อจัดการการ

อย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติการ ทัง้ เชิงรุก และเชิงรับ ผ่านกลไกใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และชุมชน

สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
กลไกในแต่ละระดับได้เชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกัน ทัง้ ในเชิงข้อมูลที่ถูกต้อง

๔. กาหนดให้มีการรับ ฟังข้ อมู ล และความคิดเห็นจา กทุ ก
ฝ่ าย พร้อมทัง้ จัดหน่ วยเฝ้ าระวั ง และติดตามประเด็ นก าร
สื่อสารที่ยั งไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ สร้ า ง
ความสับสนในสัง คม เพื่อรวบรวม แสวงหาค าตอบ และ
เผยแพร่คาตอบด้วยวิธีการที่เ หมาะสม ทันต่อสถานการณ์
ด้วยหลักจิตวิทยาการสื่อสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่ง
รวมถึ ง สื่ อ ท้ อ ง ถิ่ น และสื่ อ ภาคปร ะช าชน ไปยั ง ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย โดยคานึงถึงปฏิสัมพันธ์จากทุกฝ่ าย เพื่อรับ
ฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือความคิดเห็นจากประช าชน
ทุ ก ก ลุ่ ม อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
(Responsibility) และภาระรั บ ผิ ดชอบต่ อ ตาแหน่ง
หน้าที่ (Accountability) ของทุกฝ่ าย และคานึ ง ถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตงั ้
๕. เปิดช่องทางในการสื่ อสารไปยัง ประชาชนทุก กลุ่ ม ทุก
ช่วงวัย ให้เข้าถึงข้อมู ลข่า วสารที่ถู กต้ อง ครบถ้วน อย่า ง
ทันท่วงที ด้วยข้อมูลที่ตรงกัน และเป็นเอกภาพ (Single
Message) พ ร้ อ ม ทั ้ ง มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น
(Consistency) ในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชน ป ฏิ บั ติ
ตนได้อย่างถูกต้อ ง และเข้าถึงบริ ก ารสาธารณสุขได้ อย่ า ง
รวดเร็ ว ผ่ า นสื่ อ ที่ หลากหลาย ทั ้ง สื่ อ เดิม สื่ อ ใหม่ และสื่อ

๑. เกิดพื้นที่ในการรับฟังข้อมูล และความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพ จากทุกฝ่ าย และมีหน่วยเฝ้า
ระวังประเด็นการสื่อสารที่ยังเป็นปัญ หาในวิกฤต
สุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อรวบรวม แสวงหา
คาตอบ และเผยแพร่คาตอบด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ทันต่อสถานการณ์ ด้วยหลักจิตวิทยาการสื่อสาร
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

เกิดปฏิสัมพันธ์การสื่อสารเกี่ยวกับวิกฤต
สุขภาพในสังคมอย่างกว้างขวาง
สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ าย

๑. มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤต
สุขภาพที่ถูกต้อง และเป็นเอกภาพ จากภาครัฐไปสู่
ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างรวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ผ่านสื่อที่

๑. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีสิทธิ
และเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข้าวสารที่
ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างทันท่วงที และ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว

ภายใต้บรรยากาศการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เข้าถึงได้ ในแต่ละช่วงเวลา และในเชิง
ง่าย และเข้าใจง่าย
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ มาจากข้อเสนอมติ ข้อ2 ของระเบียบวาระปีนี้ โดยที่ศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ เป็นกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สมัชชาสุขภาพ ๑๔/ เส้นทางเดินของร่างมติ ๓ เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ หน้า ๒/๔

สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวำระที่ ๒.๓
ปัจจัยนำเข้ำ

(ร่ำง) เส้นทำงเดินของมติฯ
กำรจัดกำรกำรสื่อสำรอย่ำงมีสว่ นร่วมในวิกฤตสุขภำพ
กระบวนกำร

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม องค์กรวิชาชีพสื่อ ผู้ประกอบการด้านสื่อ และด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม สื่อภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

บุคคล โดยคานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ห ลากหลาย ได้แก่ เด็ก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
และเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ในสังคม
และแรงงานข้ามชาติ และคานึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
พื้นที่ ที่มีการใช้ภาษาถิ่น และภาษาเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างกัน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ ภาค
ประชาสังคมด้านการสื่อสาร องค์กรวิชาชีพสื่อ องค์กรวิชาชีพด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖. บังคับใช้ระเบีย บ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ย วข้ อง
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม รวดเร็ว และทันต่อสถานก าร ณ์
ในการจั ด การกั บ ข่ า วลวง ข่ า วปลอม และการบิ ด เบือน
ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ความเชื่อ มั น่ ที่ มี ต่อ การ
สื่อสารของภาครัฐ ตลอดจนการล่วงละเมิดสิ ทธิ ส่วน บุ ค คล
ของทุ ก คนในสั ง คม ทั ้ง นี้ ให้ ค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนในกา ร แส ดงค วา มคิ ด เ ห็ น ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
๗. กาหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติ งานส าหรับ สื่อ ในวิ ก ฤต
สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทัง้ ข้ อก าหนด ข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้า ม
ปฏิบัติ และบทลงโทษที่ชัดเจน เมื่อมีการฝ่ าฝืน ตลอดจน
กาหนดแนวทางส่งเสริมสนั บสนุนสื่ อให้ปฏิ บัติง านตาม หลั ก
จริยธรรมวิชาชีพ และกฎหมายอย่ า งเคร่ งครัด ด้วยความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงาน
หลัก ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรวิชาชีพสื่อ สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ด้านการสื่อสาร ผู้ประกอบการด้านสื่อ และการสื่อสารโทรคมนาคม
สื่อภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สมัชชำสุขภำพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑
๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔
ผลลัพธ์/ผลกระทบ
๒. ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์
วิกฤตสุขภาพ
๓. ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพ
ไปได้โดยเร็ว

๑. มีการบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในวิกฤตสุขภาพอย่างเหมาะสม เป็น
ธรรม รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
๒. จานวนข่าวลวง ข่าวปลอม และข่าวบิดเบือน
ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั ่นของประชาชนในการบริ หาร
จัดการวิกฤตสุขภาพลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
๑.มีแนวปฏิบัติสาหรับการปฏิบัติง านของสื่อใน
วิกฤตสุขภาพ ที่มีข้อมูลครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักจริยธรรม และกฎหมาย

มีการกากับทิศทาง และความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารในวิกฤตสุข ภาพใน
สังคมไทย อย่างเหมาะสม เป็นธรรม
รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

๑. สื่อสามารถปฏิบัติงานในวิกฤต
สุขภาพได้ ตามหลักจริยธรรม และ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความ
รับผิดชอบต่อม
๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติตนในวิกฤตสุขภาพอย่าง
ปลอดภัย

สมัชชาสุขภาพ ๑๔/ เส้นทางเดินของร่างมติ ๓ เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ หน้า ๓/๔

รัฐบาล โดย ศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ สานักงาน

๘. เสริ ม สร้ า งให้ ก ารสื่ อ สารในสั ง คมไทยเป็ น ไปอย่างมี ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวิกฤตสุขภาพ ให้

๑. การสื่อสารในสังคมไทยเป็นไปอย่าง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จริ ย ธรรม มี คุ ณธรรม และไม่ ขั ด กั บ หลั ก กฎหมายของ ความสาคัญต่อคุณภาพการสื่อสารในสั งคมไทย มี
บ้านเมือง ทัง้ การสื่อสารผ่านสื่อเดิม สื่อใหม่ และสื่อบุคคล กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ พร้อม
และสร้า งการรู้เ ท่ า ทัน สื่ อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโน โลยี กิจกรรมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และ

สร้างสรรค์ ภายใต้หลักกฎหมาย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

สถานศึกษาทุกสังกัด สถาบันการศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอนด้าน
การสื่อสาร กองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ องค์กรวิชาชีพด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข องค์กรวิชาชีพสื่อ ภาคประชาสังคมด้าน
การสื่อสาร ผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร และด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม สื่อภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดิ จิ ทั ล (MIDL) ให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยถ้ ว นห น้ า ผ่ า น
การศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ เพื่อให้สามารถเข้ า ถึ ง
วิเคราะห์ นาไปใช้ สร้างสรรค์เนื้อ หา และตรวจสอบข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ ไ ด้ รั บ จากสื่ อ ต่ า ง ๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง และลด
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการสื่ อ สารให้เ หลื อน้อ ย ที่ สุ ด
เพื่ อ การปฏิ บั ติ ต นอย่า งถูก ต้อ ง และปลอดภั ย ในวิกฤต
สุขภาพ

เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
๒. เกิดหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้ด้านการรู้
เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล

รัฐบาล โดย ศูนย์บัญชาการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ และ
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการสื่อ สาร เป็น
หน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาค
ประชาสังคมด้านการสื่อสาร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๙. จั ด การความรู้ และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นา โดย
จัดให้มีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกั บ
ภาวะวิกฤต และการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้ น พร้อม
ทั ้ง ถอดบทเรี ยนการท างานอย่า งเป็ นระบบ โดยก าหนด
ระยะเวลาในการประเมินผลให้สอดคล้องกั บแผนการจั ด การ
การสื่อสารในภาวะวิกฤตระดับชาติ

๑. ได้ชุดความรู้ และผลการประเมินเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ ที่ระบุถึง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
แผนการสื่อสารระดับชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑๐. รายงานความก้าวหน้าของมติส มัชชาสุขภาพแห่ ง ชาติ
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมี ส่วนร่วมในวิกฤตสุข ภาพ
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕ และครัง้ ที่ ๑๖

๒. ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยรู้
เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (MIDL)

(MIDL) ผ่านการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ
๓. ประชาชนได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จาก
การสื่อสารในวิกฤตสุขภาพน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ

เกิดบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารในวิกฤต
สุขภาพในหมู่ประชาชนทุกระดับ โดยมี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาการจัดการ
การสื่อสารในวิกฤตสุขภาพให้ดีขึ้น
ในอนาคตร่วมกัน

สมัชชาสุขภาพ ๑๔/ เส้นทางเดินของร่างมติ ๓ เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ หน้า ๔/๔

