สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๔. มติ ๓
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิ กฤตสุขภาพ
(Participatory Communication Management in Health Crisis)
การจัด การการสื่อ สารอย่ า งมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในวิก ฤตสุ ข ภาพ เป็ นกระบวนการส าคัญ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพของภาครัฐ โดยมีแผนการสื่อสารที่เป็ นระบบ
เพื่อสื่อสารไปยังประชาชน อย่างเป็ นเอกภาพ โปร่งใส และเหมาะสมกับช่วงเวลา และมีศูนย์อานวยการ
สื่อ สาร ที่ป ระกอบด้ว ยคณะกรรมการจากทุ ก ภาคส่ว น เป็ น กลไกในการปฏิบัติต ามแผน ด้ว ยความ
รับผิดชอบ ด้วยภาระรับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าทีข่ องทุกฝ่ าย โดยกาหนดให้มบี ทบาทการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกมิติ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ประชาชนทุก
กลุ่ม ให้สามารถปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย อันจะส่งผลให้สงั คมไทยผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพไปได้
โดยเร็วทีส่ ุด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สี่
ได้พจิ ารณารายงาน เรื่อง การจัดการการสือ่ สารอย่างมีสว่ นร่วมในวิกฤตสุขภาพ๑
ตระหนัก ว่า การสื่อสาร เป็ นการกระทาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลาในหลายรูปแบบ ผ่านสื่อทีห่ ลากหลาย
โดยทุกคนในสังคมยุคดิจทิ ลั ต่างสามารถเป็ นผู้ผลิตสื่อได้ด้วยตนเอง ทาให้การสื่อสารในยุคนี้เป็ นไปอย่าง
กว้างขวาง รวดเร็ว และเข้าถึงคนจานวนมากได้อย่างไร้พรมแดน
ห่วงใย ว่า ในวิกฤตสุขภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์วกิ ฤตโควิด -19 เป็ นภาวะวิกฤตที่จาเป็ นต้องมี
การจัดการอย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากพบว่ามีหลายมาตรการที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ยังไม่สามารถตอบ
คาถาม หรือข้อสงสัยทีป่ ระชาชนยังสับสนได้อย่างครบถ้วน ในอันทีจ่ ะสร้างความเชื่อมันได้
่ ในระดับทีน่ ่าพอใจ
เนื่องจากภาครัฐยังขาดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ชดั เจน และยังขาดการบัญชาการใน
ทุกระดับอย่างเป็ นเอกภาพ ส่งผลให้การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตขาดความเหมาะสม ขาดการมีส่วน
ร่วม และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทอ่ี ่อนไหวและซับซ้อน ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กังวล ว่า ผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ยงั ขาดการบริหารจัดการ จะก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เกิดข่าวลวง ข่าวปลอม และข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กระทังเกิ
่ ดกระแสแห่ง
ความไม่ เ ชื่อ มัน่ ในภาครัฐ อัน จะส่ง ผลให้ป ระชาชนในสัง คมไทยไม่ ส ามารถปฏิ บัติต นได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข ซึ่งเป็ นอุปสรรคสาคัญในการจากัดการแพร่ระบาดของ
โรคที่ก่อให้เกิดวิกฤตสุขภาพ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างมิอาจ
ประมาณการได้
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๓
สมัชชาสุขภาพ ๑๔. มติ ๓ การจัดการการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในวิกฤตสุขภาพ หน้าที่ ๑/๔

รับ ทราบ ว่ า การสื่อ สารในภาวะวิก ฤตมีแ นวทางในการด าเนิ น การ ๓ ระยะ คือ การสื่อ สาร
ในระยะก่อนเกิดวิกฤต การสื่อสารในระยะเกิดวิกฤต และการสื่อสารในระยะหลังเกิดวิกฤต โดยการสื่อสาร
ทัง้ ๓ ระยะนี้ จาเป็ นต้องมีการวางแผน และดาเนินการอย่างเป็ นระบบ เป็ นขัน้ ตอน รอบคอบ และรัดกุม โดย
ตระหนักถึงบริบทแวดล้อมด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสอ่ื ด้านสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนด้านนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ชืน่ ชม ว่า มีองค์กร ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนจานวนไม่น้อย ซึ่งเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียในวิกฤตสุขภาพ ต่างมีความตื่นรู้ และตระหนั กถึงปั ญหาด้านการสื่อสารที่เกิดขึ้นในสถานการณ์วกิ ฤต
โควิด-19 ซึ่งเป็ นวิกฤตสุขภาพที่เผชิญอยู่ในปั จจุบนั และแสดงความประสงค์ท่จี ะร่วมกันพัฒนาแนวทาง
ในการสื่อ สารเพื่อ ให้ประเทศชาติผ่ า นพ้นวิกฤตสุ ขภาพครัง้ นี้ไปให้ได้ โดยเกิดผลกระทบต่อ ทุกฝ่ ายให้
น้อยทีส่ ุด
เห็น ว่ า การจัด การการสื่อ สารอย่ า งมีส่ ว นร่ ว มในวิก ฤตสุ ข ภาพ เป็ น แนวทางส าคัญ อย่ า งยิ่ง ที่
คนในสังคมจะต้องให้ความร่วมมือ และควรมีนโยบายสาธารณะเพือ่ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดาเนินการ และ
ขับเคลื่อนให้เป็ นรูปธรรม และปฏิบตั ไิ ด้จริงตามทิศทางเส้นทางเดินของมติฯ๒ ต่อไป
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ โดยกาหนดให้เป็ นวาระสาคัญเร่งด่วนใน
ระดับชาติ พร้อมกาหนดแนวทางการสือ่ สารในวิกฤตสุขภาพไว้เป็ นการเฉพาะในแผนแม่บท ซึง่ กาหนดให้
มีแผนการจัดการการสือ่ สารในภาวะวิกฤตเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดวิกฤต ระยะเกิดวิกฤต และระยะ
หลังเกิดวิกฤต ทัง้ แผนระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ และระยะยาว พร้อมทัง้ กาหนดแผนบูรณาการการจัดการ
และงบประมาณที่เหมาะสมในการจัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยต้อง
คานึงถึงบริบทและสถานการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่เป็ นสาคัญ
๒. ขอให้ภ าครัฐ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารจัด การการสื่อ สารในวิก ฤตสุ ข ภาพ โดยร่ ว มกับ ทุ ก ภาคส่ว นที่
เกี่ยวข้อง จัดตัง้ ศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพทัง้ ระดับชาติ ระดับจังหวัดและอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ในรูปแบบของคณะกรรมการจากภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ทีส่ ่อื สารจากจุดเดียว อย่างเป็ นเอกภาพและสอดคล้องตรงกันในทุกระดับ
พร้อมทัง้ มีผู้อานวยการที่มคี วามรับผิดชอบ และอานาจตัดสินใจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่ว นรวม
เพือ่ เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพือ่ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลิตสือ่ และเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารผ่ านช่อ งทางต่างๆ ที่ห ลากหลาย ครบถ้ว นรวมทัง้ การจัดการงบประมาณให้เ หมาะสม ตาม
แผนการสือ่ สารในภาวะวิกฤต พร้อมทัง้ พัฒนาฐานข้อมูลหรือศูนย์ขอ้ มูลระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับ
ท้องถิน่ และระดับชุมชน ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยมีผปู้ ระสานงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายใน
ทุกระดับอย่างชัดเจน และสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
๓. ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างมีส่วนร่วมที่ครอบคลุม และทัวถึ
่ ง
ทัง้ เชิง ประเด็น ที่เ ป็ น ข้อ มูล ความรู้ท่ีถู ก ต้อ ง และส าคัญ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา และเชิง กลุ่ ม เป้ า หมายที่
๒

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑
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ครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคม โดยจัดกระบวนการการสือ่ สารในวิกฤตสุขภาพ อย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติก าร ทัง้ เชิงรุก และเชิงรับ โดยอาศัยกลไกในส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภาค ส่ว น
ท้องถิน่ และชุมชน โดยมอบหมายให้มผี รู้ บั ผิดชอบด้านการสือ่ สารเป็ นการเฉพาะ มีบรรยากาศการสื่อสาร
ทีส่ ร้างสรรค์ ในทุกระดับ ด้วยภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและสื่อทีเ่ ข้าถึงได้ง่าย โดยปรากฎแหล่ง
อ้างอิงทีส่ ามารถตรวจสอบได้
๔. ขอให้ภาครัฐให้ความสาคัญ กับการสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กบั คนในสังคม โดยกาหนดให้มกี ารรับฟั ง
ข้อมูล และความคิดเห็นจากทุกฝ่ าย พร้อมทัง้ จัดหน่ วยเฝ้ าระวัง และติดตามประเด็นการสื่อสารที่ยงั ไม่
ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สร้างความสับสนในสังคมหรืออาจส่งผลกระทบต่อสังคมในอนาคต เพื่อ
รวบรวม แสวงหาค าตอบ และเผยแพร่ค าตอบด้ว ยวิธีการที่เ หมาะสม ทันต่อ สถานการณ์ ด้ว ยหลัก
จิตวิทยาการสื่อสาร ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย ซึ่งรวมถึงสื่อท้องถิน่ และสื่อภาคประชาชน ด้วยภาษาที่
เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยคานึงถึงปฏิสมั พันธ์จากทุกฝ่ าย เพือ่ รับฟั ง และแลกเปลีย่ นข้อมูล หรือ
ความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบ (Responsibility) และภาระ
รับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ (Accountability) ของทุกฝ่ าย และคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็ นทีต่ งั ้
๕. ขอให้ภาครัฐคานึงถึงสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึง และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร โดยเปิ ด
ช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ ด้วยข้อมูลทีต่ รงกัน และเป็ นเอกภาพ (Single Message) พร้อมทัง้ มีความสอดคล้อง
กัน (Consistency) ในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านสื่อทีห่ ลากหลาย ทัง้ สื่อเดิม สื่อใหม่ และสื่อบุคคล โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
เช่น เด็กและเยาวชน ผูส้ งู อายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบตั ิ กลุ่มประชากรเฉพาะ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ แรงงานข้ามชาติ และผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ เป็ นต้น โดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่
ละพืน้ ที่ ทีม่ กี ารใช้ภาษาถิน่ และภาษาเฉพาะกลุ่มทีแ่ ตกต่างกัน
๖. ขอให้ภาครัฐให้ความสาคัญกับการกากับทิศทาง และความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารในวิกฤตสุขภาพในสังคม
โดยบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ โดยให้หน่ วยงานที่ร ับผิดชอบ เฝ้ าระวัง จัดการกับข่ าวลวง ข่าวปลอม และการบิดเบือ น
ข้อเท็จจริงที่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมันที
่ ่มตี ่อการสื่อสารของภาครัฐ และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ทุกคนในสังคมตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานและช่องทางรับข้อมูลจากประชาชน ทัง้ นี้ ให้คานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปั จจุบนั
๗. ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสือ่ โดยกาหนดแนว
ปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงานสาหรับสื่อในวิกฤตสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทัง้ ข้อกาหนด ข้อพึงปฏิบตั ิ ข้อห้าม
ปฏิบัติ และบทลงโทษที่ช ัด เจนเมื่อ มีก ารฝ่ าฝื น ตลอดจนก าหนดแนวทางส่ ง เสริม สนั บ สนุ น สื่อ ให้
ปฏิบัติง านเป็ น ไปตามหลัก จริย ธรรมวิช าชีพ และกฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครัด ด้ว ยความรับ ผิด ชอบต่อ
ส่วนรวม
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๘. ขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพ สื่อ ให้ความสาคัญอย่างจริงจัง ในการ
เสริมสร้างให้การสือ่ สารในสังคมไทยเป็ นไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่ขดั กับหลักกฎหมายของ
บ้านเมือง ทัง้ การสือ่ สารผ่านสือ่ เดิม สือ่ ใหม่ และสือ่ บุคคล พร้อมทัง้ สร้างการรูเ้ ท่าทันสือ่ ข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีดิจิทลั (MIDL) ให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้ า ผ่านการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ
เพื่อให้สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ สร้างสรรค์เนื้อหา นาไปใช้ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั จากสื่อ
ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง และลดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากการสื่อสารให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อการปฏิบตั ิ
ตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ในวิกฤตสุขภาพ
๙. ขอให้ศูนย์อานวยการสื่อสารในภาวะวิกฤต และภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้
การประเมินผล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยจัดให้มกี าร
รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤต ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
พร้อมทัง้ ถอดบทเรียนการทางานอย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดระยะเวลาในการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการการสือ่ สารในภาวะวิกฤตระดับชาติ
๑๐. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในประเด็นนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยเป็ นไปตามแนวทาง ทิศทาง กระบวนการ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในเส้นทางเดินของมติฯ
๑๑. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕ และ
ครัง้ ที่ ๑๖
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