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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๓
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
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การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
(Participatory Communication Management in Health Crisis)
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การจั ดการการสื่อ สารอย่ างมีส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ ว นในวิ กฤตสุ ขภาพ เป็ น กระบวนการสาคัญ
ที่สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ การบริหารจัดการวิกฤตสุ ขภาพของภาครั ฐ โดยมีแผนการสื่อสารที่เป็ นระบบ
เพื่อสื่อสารไปยังประชาชน อย่างเป็ นเอกภาพ โปร่งใส และเหมาะสมกับช่วงเวลา และมีศูนย์บัญชาการ
การสื่อสาร ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการจากทุ กภาคส่ วน เป็ นกลไกในการปฏิ บัติตามแผน ด้วยความ
รับผิดชอบ ด้วยภาระรับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ ของทุกฝ่ าย โดยคานึงถึงบทบาท และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกมิติ เพื่อก่อให้เกิ ด ความเข้ าใจที่ถู กต้อ ง ตรงกัน และสร้างความเชื่ อมันให้
่ แ ก่ประ ชา ชน
ทุกกลุ่ม ให้สามารถปฏิบัติตนได้อ ย่า งถู กต้อ ง ปลอดภัย อันจะส่งผลให้สังคมไทยผ่านพ้น วิกฤตสุ ข ภาพ
ไปได้โดยเร็วที่สุด
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่สิบสี่
ได้พิจารณารายงาน เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
ตระหนัก ว่า การสื่อสาร เป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในหลายรูปแบบ ผ่านสื่อที่หลากหลาย
โดยทุกคนในสังคมยุ คดิจิทัลต่า งสามารถเป็ นผู้ผลิตสื่อ ได้ ด้วยตนเอง ทาให้การสื่อสารในยุคนี้ เป็ น ไปอ ย่ า ง
กว้างขวาง รวดเร็ว และเข้าถึงคนจานวนมากได้อย่างไร้พรมแดน
ห่วงใย ว่า ในวิกฤตสุขภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็ นภาวะวิกฤตที่จาเป็ นต้ อ งมี
การจัดการอย่า งมีส่ วนร่ วม เนื่องจากพบว่ามีห ลายมาตรการที่ ดาเนิ นการโดยภาครัฐ ยังไม่สามารถตอบ
คาถาม หรือข้อสงสัยที่ประชาชนยังสับสนได้อย่างครบถ้วน ในอันที่จะสร้างความเชื่อมันได้
่ ในระดับที่น่าพอใจ
เนื่องจากภาครัฐยั งขาดยุท ธศาสตร์ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ ชั ดเจน และยังขาดการบัญชาการใน
ทุกระดับอย่างเป็ นเอกภาพ ส่งผลให้การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตขาดความเหมาะสม ขาดการมีส่วน
ร่วม และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อ่อนไหวและซับซ้อน ทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม
กังวล ว่า ผลกระทบที่เกิ ดจากการสื่อสารในภาวะวิ กฤตที่ ยั งขาดการบริหารจั ดการ จะก่อให้ เกิ ด
ความเข้าใจที่ ไม่ตรงกั น เกิดข่าวลวง ข่าวปลอม และข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อ เท็ จจริง กระทังเกิ
่ ดกระแสแ ห่ ง
ความไม่ เชื่ อ มั น่ ในภาครัฐ อั น จะส่ งผลให้ ป ระชาชนในสังคมไทยไม่ส ามารถปฏิ บั ติตนได้ อ ย่ างถูกต้อง
ปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข ซึ่งเป็ นอุปสรรคสาคัญ ในการจากั ดการแพร่ระบา ดของ
โรคที่ก่อให้เกิดวิ กฤตสุขภาพ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมิอาจ
ประมาณการได้
รั บ ทราบ ว่ า การสื่ อ สารในภาวะวิ กฤตมี แนวทางในการดาเนิน การ ๓ ระยะ คื อ การสื่ อ สาร
ในระยะก่อนเกิดวิกฤต การสื่อสารในระยะเกิดวิกฤต และการสื่อสารในระยะหลังเกิดวิกฤต โดยการสื่อสาร
ทัง้ ๓ ระยะนี้ จาเป็ นต้องมีการวางแผน และดาเนินการอย่างเป็ นระบบ เป็ นขัน้ ตอน รอบคอบ และรัดกุม โดย
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ตระหนักถึงบริบทแวดล้อมด้านการสื่ อสาร ด้านเทคโนโลยีสื่อ ด้านสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ตลอดจนด้านนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชืน่ ชม ว่า มีองค์กร ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนจานวนไม่น้อย ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนได้ ส่ ว น
เสียในวิกฤตสุขภาพ ต่างมีความตื่นรู้ และตระหนั กถึงปัญหาด้านการสื่อสารที่ เกิดขึ้น ในสถานการณ์วิ กฤต
โควิด-19 ซึ่งเป็ นวิกฤตสุข ภาพที่ เผชิญ อยู่ ในปั จจุ บัน และแสดงความประสงค์ ที่ จะร่วมกัน พัฒ นาแน วทาง
ในการสื่ อ สารเพื่ อให้ ประเทศชาติผ่านพ้น วิ กฤตสุ ข ภาพครัง้ นี้ ไ ปให้ ไ ด้ โดยเกิ ดผลกระทบต่อทุ กฝ่ ายให้
น้อยที่สุด
เห็ น ว่ า การจั ดการการสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ว มในวิ กฤตสุ ข ภาพ เป็ น แนวทางส าคั ญ อย่ า งยิ่ งที่
คนในสังคมจะต้องให้ความร่วมมือ และควรมีนโยบายสาธารณะเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดาเนินการ และ
ขับเคลื่อนให้เป็ นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริงต่อไป
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จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในวิ กฤตสุ ขภาพ โดยกาหนดให้เป็ นวาระสาคั ญเร่ ง ด่ ว น
ในระดั บ ชาติ พร้ อ มกาหนดแนวทางการสื่ อสารในวิ กฤตสุข ภาพไว้ เป็ น การเฉพาะในแผนแม่บ ท ซึ่ ง
กาหนดให้มีแผนการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดวิกฤต ระยะเกิดวิก ฤต
และระยะหลังเกิดวิกฤต ทัง้ แผนระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ และระยะยาว พร้อมทัง้ กาหนดแผนบูรณาการการ
จัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพร่วมกันกับทุกภาคส่วน
๒. ขอให้ภาครัฐกาหนดยุทธศาสตร์การจั ดการการสื่อสารในวิ กฤตสุขภาพ โดยร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ ย วข้ อ ง
จัดตัง้ ศูนย์บัญ ชาการการสื่อสารในวิ กฤตสุข ภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการจากภาคส่ วนที่ เกี่ย วข้ อง ที่
สื่ อ สารจากจุ ดเดี ย ว อย่ า งเป็ นเอกภาพ พร้ อ มทั ้งมีผู้ บัญ ชาการศู นย์ ที่ มีความรั บผิดชอบ และอานาจ
ตัดสินใจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อรวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลิตสื่อ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย ครบถ้วน ตาม
แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมทัง้ พัฒนาฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับ
ท้องถิ่น และระดับชุมชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยมีผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกระดับอย่างชัดเจน และสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
๓. ขอให้ทุกภาคส่ วนให้ ความสาคั ญ กับ การสื่อสารในภาวะวิ กฤตอย่า งมีส่ ว นร่วมที่ ครอบคลุม และทัว่ ถึ ง
ทั ้งเชิ งประเด็ น ที่ เป็ น ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ ถูกต้ อง และส าคั ญ ในแต่ล ะช่ ว งเวลา และเชิ งกลุ่ ม เป้ า หมายที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคม โดยจัดกระบวนการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ อย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย และระดั บปฏิบั ติการ ทั ้งเชิ งรุ ก และเชิ งรับ โดยอาศั ย กลไกในส่ วนกลาง ส่ ว นภู มิ ภาค ส่ วน
ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดยมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบด้ า นการสื่ อสารเป็ นการเฉพาะ ทั ้งนี้ ให้ คานึ งถึง
บรรยากาศการสื่อสารที่สร้างสรรค์ ในทุกระดับ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสื่อที่เข้าถึงได้โดยง่าย
๔. ขอให้ภาครัฐให้ความสาคัญกั บการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ให้ กับ คนในสั งคม โดยกาหนดให้มีการรับ ฟั ง
ข้อมูล และความคิดเห็นจากทุ กฝ่ าย พร้อมทัง้ จัดหน่วยเฝ้ าระวัง และติดตามประเด็นการสื่อสาร ที่ยั งไม่
ชัดเจน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความสับสนในสังคม เพื่อรวบรวม แสวงหาคาตอบ และเผยแพร่
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คาตอบด้ ว ยวิ ธีการที่ เหมาะสม ทั น ต่ อ สถานการณ์ ด้ ว ยหลั กจิ ต วิ ท ยาการสื่ อ สาร ผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลาย ซึ่งรวมถึงสื่อท้องถิ่น และสื่อภาคประชาชน ไปยังทุกกลุ่มเป้ าหมาย โดยคานึงถึงปฏิสัมพัน ธ์
จากทุกฝ่ าย เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือความคิดเห็นจากประชาชนทุ กกลุ่ม อย่า งสร้า งสรร ค์
ด้วยความรับผิดชอบ (Responsibility) และภาระรับผิดชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ (Accountability) ของทุ ก
ฝ่ าย และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้
๕. ขอให้ภาครัฐคานึงถึงสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา โดยเปิ ดช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชนทุ กกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อ ง
ครบถ้ ว น อย่ า งทั น ท่ ว งที ด้ ว ยข้ อ มู ลที่ ตรงกั น และเป็ น เอกภาพ (Single Message) พร้ อ มทั ้งมีความ
สอดคล้องกัน (Consistency) ในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนได้อย่า งถูกต้อ ง และเข้าถึงบริการ
สาธารณสุ ข ได้ อ ย่ างรวดเร็ ว ผ่ า นสื่ อ ที่ ห ลากหลาย ทั ้งสื่ อ เดิ ม สื่ อ ใหม่ และสื่ อ บุ คคล โดยคานึ งถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และ
แรงงานข้ามชาติ และคานึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ ที่มีการใช้ภาษาถิ่น และภาษาเฉพาะกลุ่มที่
แตกต่างกัน
๖. ขอให้ภาครัฐให้ความสาคัญกับการกากับทิศทาง และความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารในวิกฤตสุขภาพในสังคม
โดยบั งคั บใช้ ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง อย่ า งเหมาะสม เป็ น ธรรม รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ ในการจัดการกับข่าวลวง ข่าวปลอม และการบิดเบือนข้อเท็จจริงที่สร้า งผลกระทบต่อความ
เชื่อมันที
่ ่มีต่อการสื่อสารของภาครัฐ ตลอดจนการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของทุกคนในสังคม ทัง้ นี้ ให้
คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
๗. ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ โดยกาหนดแนว
ปฏิบัติในการปฏิบัติ งานสาหรั บสื่ อ ในวิ กฤตสุข ภาพ ซึ่งครอบคลุมทั ้งข้อ กาหนด ข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้าม
ปฏิ บั ติ และบทลงโทษที่ ชั ดเจน เมื่ อ มี การฝ่ า ฝืน ตลอดจนกาหนดแนวทางส่ งเสริม สนั บ สนุน สื่อให้
ปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปตามหลั กจริ ย ธรรมวิ ช าชี พ และกฎหมายอย่ างเคร่ งครัด ด้ ว ยความรั บ ผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
๘. ขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรวิชาชีพสื่ อ ให้ความสาคัญอย่า งจริ งจั ง ในการ
เสริมสร้างให้การสื่อสารในสังคมไทยเป็ นไปอย่างมี จริยธรรม มีคุณธรรม และไม่ขัดกับหลักกฎหมายของ
บ้านเมือง ทัง้ การสื่อสารผ่านสื่อเดิม สื่อใหม่ และสื่อบุคคล และสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL) ให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า ผ่านการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ เพื่อให้
สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ นาไปใช้ สร้างสรรค์เนื้อหา และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ ได้
ด้วยตนเอง และลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ จากการสื่ อสารให้เหลือน้อ ยที่ สุด เพื่อการปฏิบัติตนอย่ า ง
ถูกต้อง และปลอดภัย ในวิกฤตสุขภาพ
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๙. ขอให้ศูนย์บัญชาการด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับ การจัดการ
ความรู้ การประเมินผล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่ อการพัฒนา โดยจัดให้มี
การรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะวิกฤต และการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่เกิ ด ขึ้ น
พร้อมทัง้ ถอดบทเรียนการทางานอย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดระยะเวลาในการประเมินผลให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตระดับชาติ
๑๐. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรือ่ ง
การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕ และครัง้ ที่ ๑๖
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