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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างหลัก ๓
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
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การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
(Participatory Communication Management in Health Crisis)
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๑. สถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
“วิ ก ฤตสุ ข ภาพ” หมายถึ ง ภาวะทางสุ ข ภาพในมิ ติ ท างกาย จิ ต สั งคม และปั ญ ญาที่ ไ ม่ อ ยู่
ในภาวะปกติ อาจเกิดจากธรรมชาติหรือ ไม่ ก็ไ ด้ เป็ นภาวะที่อยู่ใ นสถานการณ์อันตรายที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมโดยรวม ที่ควรต้องมีนโยบายหรือ การตัดสิ นใจเพื่อแก้ ไขปั ญ หา
ภายในเวลาที่จากัด๑
นับตัง้ แต่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อุบัติขึ้นในประเทศจีนเมื่อปลายปี ๒๐๑๙ โควิด-19 ได้ระบาด
ไปทัวโลก
่
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ยกให้วิกฤตการณ์นี้เป็ นความท้าทายครั ้ง
ใหญ่ ที่ สุ ดนั บ ตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ที่ สองเป็ นต้นมา การระบาดของโรคโควิ ด -19 ส่ งผลกระทบต่อสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม นับเป็ นสถานการณ์วิกฤตสุขภาพที่นาไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและ
สังคมครัง้ รุนแรงเป็ นประวัติการณ์ เพราะการใช้มาตรการควบคุมโรค เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม และการ
ปิ ดสถานที่ หรือปิ ดเมืองในประเทศต่างๆ ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อ ธุรกิ จหลายภาคส่วน ตัง้ แต่ใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน ภาคการส่งออก อุตสาหกรรมน้ามัน อุตสาหกรรมบันเทิง
งานบริการ ตลอดจนร้านค้าปลีกต่างๆ
โรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โควิ ด -19 เป็ น โรคระบาดใหญ่ ที่ ก่อ ให้ เกิ ดวิ กฤตสุ ข ภาพ
ครัง้ ล่าสุด โดยพบผู้ป่วยสะสมทัว่ โลกรวมมากกว่า ๑๗๐ ล้านราย จานวนผู้ป่วยรายวันเพิ่มสูงขึ้นตัง้ แต่ ช่ ว ง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนอยู่ในระดับมากกว่า ๘ แสนรายต่อวัน ซึ่งเกิดจากการระบาดที่เพิ่มมากขึ้ น
ในอินเดีย ผู้เสียชีวิตทัง้ หมดมากกว่า ๓.๕ ล้านราย ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดใน
ระลอกใหม่ทงั ้ สิ้น ๑๑๒,๓๕๔ ราย ซึ่งทาให้ประเทศไทยมีจานวนผู้ติดเชื้อทัง้ หมด ๑๔๑,๒๑๗ ราย ผู้เสียชีวิต
สะสมรวมทัง้ สิ้น ๘๒๖ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและรุนแรงสาหรับคนบางกลุ่ม ส่งผลกระทบด้านสังคมที่จะตามมาอีก
หลากหลาย โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กในครอบครัวยากจนมีความสามารถในการเรียนรู้
ออนไลน์ น้อ ยกว่ าเด็ กฐานะดี ผู้ ป กครองก็ มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนร่วมกั บ ลูกน้อยกว่า
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวในครอบครัวเปราะบางก็เข้าถึงบริการทางการแพทย์ลดลงมากกว่า ๒ นอกจากนี้ผู้คน
จาเป็ นต้องป้ องกันตนเองเพื่อให้มีชี วิตรอดด้ วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดารงชี วิตที่แตกต่างไปจากวิ ถี
เดิมๆ สถานการณ์ปัญหาที่รุมเร้า ก่อให้เกิดความเครี ยด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ซึ่งปัญหาที่ตามมาที่
ร้ายแรงที่สุด คือ ปัญหาการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต ๓ เปิ ดเผยว่า ในปี ๒๕๖๓ พบว่า อัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จไต่ระดับขึ้น โดยเมื่อนาใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเป็ นฆ่าตัวตาย พบว่า อยู่ที่ ๗.๓ คน ต่อ
ประชากรแสนคน ส่วนภาวะอ่อนล้า ทางอารมณ์ หรือภาวะหมดไฟในคนทั ว่ ไปอยู่ ที่ร้อ ยละ ๖ แต่ในกลุ่ ม
เปราะบาง คือ คนที่มีปัญหาสุข ภาพจิต อยู่ แล้ ว คนที่ต้องกักกันตัวและญาติจะอยู่ที่ร้อ ยละ ๑๙ นอกจากนี้
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พบว่า การโทรปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ ปัญหาความเครียดส่วนใหญ่เกี่ยวกับโควิ ด -19 โดยใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพียงเดือนเดียวมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหามากถึง ๑.๘ แสนคน จากที่ในปี ๒๕๖๓ ทั ง้ ปี
มีการโทรปรึกษาอยู่ที่ราว ๗ แสนคน
ปัจจุบันสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็ นทางออกของการควบคุมการระบาดของโรคโควิ ด -19 คือ การฉีดวัคซีน๔
แต่ข้อมูลข่าวสารเรื่องผลข้างเคียงที่ เกิดขึ้นหลั งการฉีดก็อาจทาให้ประชาชนบางส่ว นยั งตัดสิน ใจไม่ไ ด้ว่ า จะ
ฉีดวัคซีนดีหรือไม่ ซึ่งกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และกระทบต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในภาพร วม
นอกจากนี้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่า ผู้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันยาวนานแค่ไหน และไวรัสมักจะมีการ
กลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา วัคซีนที่มีจะสามารถรับมือกับไวรัสได้หรือไม่ เราจึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ แ น่
ชัดว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
๒. แนวทางการจัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพในปัจจุบนั
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็ นวิกฤตสุขภาพครัง้ สาคั ญ ที่เกือ บทุ กประเทศทัวโลกก
่
าลั งเผ ชิ ญ อยู่
และแต่ ล ะประเทศต่ า งก็ มี น โยบาย หรื อ แนวทางในการบริ ห ารจั ดการวิ กฤตดั งกล่ า วเพื่ อ จากั ด และ
ลดการแพร่ระบาดของโรคลงให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันข้อมูลข่าวสารในสังคมที่ประชาชนแสวงหาเพื่อการ
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และปลอดภัย ตลอดจนข้อมูลสถิติตัวเลขเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต ข้อมูลด้านการ
รั ก ษ า พ ยา บาล กา ร ฉี ด วั ค ซี น แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต่ า งเป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ าเป็ น และ
เป็ นที่ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน จึงทาให้ภาครัฐ และหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ต้องมี
การสื่อสารไปยังประชาชนในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและจาเป็ น
ส าหรั บ แนวทางที่ ป ระเทศไทยใช้ ใ นการ จั ด การการสื่ อ สารใน สถานการณ์ วิ กฤตโควิ ด - 19
ประกอบด้วยมาตรการหลายประการ ดังนี้
(๑) การจัดตัง้ ศูนย์บริ หารสถานการณ์โ ควิ ด -19 (ศบค.) เป็ นหน่วยงานพิ เศษเพื่อ ปฏิบัติ หน้ า ที่ ใ น
วิกฤตสุขภาพครัง้ นี้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นผู้อานวยการ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
(๑.๑) สานักงานเลขาธิ การ รับผิดชอบโดย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมื อง (นาย
ประทีป กีรติเรขา)
(๑.๒) ส านั กงานประสานงานกลาง รั บ ผิ ดชอบโดย เลขาธิ การส านั กงานสภาความมัน่ คง
แห่งชาติ (สมช.)
(๑.๓) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ น ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข กรณี โ รคติ ดเชื้ อ โควิ ด -19
รับผิดชอบโดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๑.๔) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การด้ า นมาตรการป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ ประชาชน รั บ ผิ ดชอบโดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑.๕) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การกระจายหน้ า กากและเวชภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ประชาชน รั บ ผิ ดชอบโดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑.๖) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้า รับผิดชอบโดย ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(๑.๗) ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดิน ทางเข้า ออกประเทศและการดูแ ลคนไทยในต่า งประเทศ
รับผิดชอบโดย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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(๑.๘) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การด้ า นการแก้ ไ ขสถานการณ์ฉุ กเฉิ น ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารใน
อิ น เทอร์ เน็ ต รั บ ผิ ดชอบโดย เลขาธิ การคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศ น์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
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(๑.๙) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ นด้า นความมั น่ คง รับผิดชอบโดย ผู้บัญชาการ
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ทหารสูงสุด
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(๑.๑๐) ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด -19 รับผิดชอบโดย
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(๑.๑๑) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่ งทัวราชอาณาจั
่
กร
รับผิดชอบโดย ปลัดกระทรวงคมนาคม
(๑.๑๒) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การด้ า นมาตรการให้ ความช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา รั บ ผิ ดชอบโดย ปลั ด
กระทรวงการคลัง
(๑.๑๓) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การด้ า นนวั ตกรรมการแพทย์ แ ละการวิ จัย และพัฒ นา รั บ ผิดชอบโดย
ผู้อานวยการสานักงานวิจัยแห่งชาติ
(๑.๑๔) คณะที่ ป รึกษาด้ านธุ รกิ จเอกชนใน ศบค. รั บ ผิ ดชอบโดย เลขาธิ การสานั กงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
(๑.๑๕) คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ย วกับ การบริหารจั ดการพั สดุ สาหรับ ป้ องกัน ควบคุม หรือ
รักษาฯ รับผิดชอบโดย ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(๑.๑๖) คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย รับผิดชอบโดย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
(๑.๑๗) คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รับผิดชอบโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส
สุวรรณเวลา
(๑.๑๘) คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบั งคับ ใช้มาตรการในการป้ อ งกั น
และยับยัง้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รับผิดชอบโดย เลขาธิการ สานักงาน
สภาความมันคงแห่
่
งชาติ (สมช.)
(๑.๑๙) ผู้ บั ญ ชาการเหตุ การณ์ ณ ท่ า อากาศยานทั ว่ รา ชอาณา จั กร รั บ ผิ ดชอบโ ดย
กองบัญชาการกองทัพ ไทย (บก.ทท.) ส่วนท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ /ดอนเมื อง และผู้ว่าราชการจั งหวั ด . /
ผู้อานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวั ด (ผอ.รมน.จว.) ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าอากาศยานใน
จังหวัดของตน
(๑.๒๐) คณะกรรมการกากั บ ดู แ ลด้ า นผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจา กการแพร่ ร ะบาดขอ งโ ร ค
โควิด-19 รับผิดชอบโดย ปลัดกระทรวงการคลัง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(๒) การจัดตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร ให้ทาหน้าที่บริหารจัดการการสื่อสาร และ
การประชาสัม พัน ธ์ ข องภาครัฐ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู กต้อง ครอบคลุ มทุ กประเด็ น และแก้ ปัญ หาการ
บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในสังคม
(๓) การจัดให้มีสายด่ วน เพื่อตอบคาถาม และชี้แจงข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจในประ เด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของแต่ละหน่ ว ยงาน ได้แก่ สายด่วน ๑๖๖๘ ของกรมการแพทย์ สายด่วน ๑๖๖๙ ของ
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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่ งชาติ สายด่วน ๑๔๒๒ ของกรมควบคุมโรค สายด่วน ๑๓๓๐ ของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นต้น
(๔) การผลิตและเผยแพร่สื่อในรูปแบบข้อความ คลิป และอินโฟกราฟิ ก ของหน่วยงานภาครัฐ และ
การเผยแพร่ส่งต่อสื่อดังกล่าวผ่านสื่อภาคประชาชน และสื่อในระดับชุมชนท้องถิ่น
(๕) การจัดทาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
(๖) การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อสื่อสารข้อมูลรายวันที่ทันต่อสถานการณ์ ของแต่ละจังหวัด โดย
ความร่ ว มมื อกั บ ส านั ก งานประชาสั มพั นธ์ จังหวั ด ส านั กงานสาธารณสุข จั งหวั ด (สสจ.) และส านั กงาน
สาธารณสุขอาเภอ (สสอ.)
(๗) การเผยแพรข้ อ มูลข่ าวสารของส านั กงานสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข เพื่ อ ให้ ข้ อมูลแก่
ประชาชน และชี้แจงในประเด็นเร่งด่วน และประเด็นที่ยังสับสนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
(๘) การดาเนิ นการตามข้อ สัง่ การของนายกรัฐมนตรี ในมติที่ ประชุ มคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒
ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ให้กระทรวงมหาดไทยเป็ นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดาเนิน การสร้ า ง
การรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้
กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อทาความเข้าใจและนาไปถ่ายทอดหรือ เผยแ พร่
ให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บัติงาน และประชาชนในพื้ นที่ ที่ รับผิดชอบ ให้ ถู กต้อ ง รวดเร็ว และทัวถึ
่ ง โดยพิ จารณาใช้ช่อง
ทางการเผยแพร่ที่หลากหลาย และเหมาะสม ตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้แต่ละจั งหวั ด
แต่ งตั ้งคณะท างานบริห ารจั ดการข้อ มูลข่ าวสาร เพื่ อ สร้ างการรับ รู้ระดั บ จั งหวั ด หรื อ ที มแอดมิน ( Admin)
จังหวัด และระดับอาเภอ/ท้องถิ่น หรือทีมแอดมิน (Admin) อาเภอ/ท้องถิ่น และให้กาชับและติดตามผลการ
ดาเนินการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ทัง้ ในระดับจังหวัด อาเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น ตามที่กาหนด (หนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)
(๙) การจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลโควิ ด -19 ดาเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้ติดตาม ณ วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จานวน ๑,๑๙๓,๒๓๕ คน เป็ นการให้ข้อมูล สถิติ สถานการณ์รายวัน และข้อควรปฏิบัติ
ตามมาตรการสาธารณสุข
(๑๐) การให้ข้อเสนอแนะ โดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อเป็ นแนวปฏิบัติของสื่อ ที่เกี่ย วข้ อ งกั บ
การนาเสนอข่าวผ่านสื่อ เรื่องวัคซีน โดยเฉพาะผลข้างเคีย งต่อผู้รับการฉี ด ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีการ
นาเสนอข่าวในเชิงผลกระทบด้านลบของการฉีดวัคซีนอย่า งไม่ระมัดระวัง และเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อ นต่ อ
อัตราส่วนการเกิดผลข้างเคี ย งจากการฉี ดวัคซีน ในภาพรวม จนทาให้ประชาชนเกิ ดความเข้า ใจผิ ด กระทั ง่
นาไปสู่ความหวาดกลั วของประชาชนในการตัดสินใจเข้ารั บการฉี ดวั คซี น ซึ่งอาจทาให้สถานการณ์การแ พร่
ระบาดส่งผลเสียหายต่อประเทศในระยะยาวได้
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจริยธรรม ได้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
การสื่อมวลชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาพิจารณา เพื่อออกข้อเสนอแนะ
ต่อองค์กรสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด -19 ดังต่อไปนี้
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(๑๐.๑) สื่อมวลชนควรต้องนาเสนอข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบของวัค ซีนอย่างรอบด้าน
ไม่ใส่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นลงในข่าว โดยไม่ละเลยการนาเสนอผลกระทบต่อประชาชน แต่ระมัดระวังการ
นาเสนอข่าวและภาพข่าวที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญของข่าว
(๑๐.๒) สื่อมวลชนต้องนาเสนอข่าวและภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ตาม
ข้อเท็จจริง โดยย้าถึงข้อมูลภาพรวมที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในเชิงสัดส่วนของผู้ไ ด้ รั บ
การฉีดทัง้ หมดในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ เพื่อไม่ทาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุ
(๑๐.๓) สื่ อ มวลชนต้ อ งระมั ดระวั งการพาดหั ว ข่ า วที่ เร้า อารมณ์ เพื่ อ เรี ย กความสนใจ แต่
ไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวจนทาให้เกิ ดความเข้า ใจผิ ด แต่ควรใช้ถ้อยคาที่รัดกุม รอบคอบและสะท้อนสาระสาคั ญ
ของข่าว
(๑๐.๔) สื่อมวลชนต้องนาเสนอข่าว โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อป้ องกันความ
เข้าใจผิดจากข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน โดยเฉพาะการนาเสนอผ่านรูปแบบของอินโฟกราฟิก
(๑๐.๕) สื่อมวลชนต้องนาเสนอข่าวและภาพข่าวด้วยความถูกต้องมากกว่าความเร็ว และเมื่อพบ
ความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องแก้ไขทันทีในทุกช่องทางที่ได้นาเสนอไปแล้ว
(๑๐.๖) สื่อมวลชนพึงนาเสนอข่าว โดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อ ให้ไ ด้ข้ อ มู ล ที่
ถูกต้อง ชัดเจนและรอบด้าน แต่ต้องระวังการใช้ภาษาทางการแพทย์ที่เป็ น ภาษาในเชิ งเทคนิคมากเกิน ไปจน
อาจทาให้ประชาชนสับสน โดยต้องนาเสนอข่าวโดยเน้นภาษาที่ง่าย ชัดเจนและไม่คลุมเครือ
นอกจากนี้ ในการนาเสนอข่าวและภาพข่า วเกี่ ยวกับ สถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิ ด -19 ใน
ภาพรวมนัน้ สื่อมวลชนยังต้องยึดมัน่ ในแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิ กฤต ที่องค์กรวิชาชี พ
สื่อมวลชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทาขึ้นก่อนหน้านี้อีกด้วย
(๑๑) การสื่อสารของบุคคลและกลุ่มบุ คคลในพื้นที่ ชุม ชน เช่น บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นาชุมชน หรือแกนนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสื่อสารและใกล้ ชิดกับ ชุม ชน ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่สาคัญในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และด้านสาธารณสุขอื่นๆ โดย
ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อสม. มีบทบาทอย่างมากในการยับยัง้ การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ รวมทัง้ การ
ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณสุข
๓. ปัญหา และผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่ เกิ ดจากวิ กฤตการสื่อ สาร จะพบว่า การสื่อสารในสังคมในช่ ว งภา วะ
วิกฤต ถือเป็ นภาพสะท้อนคุณภาพของสภาวะทางจิตของประชาชน ซึ่งคุณภาพของสภาวะทางจิตที่แตกต่า ง
กัน นาไปสู่การส่งข้อมูลข่าวสารที่แตกต่า งกัน โดยสภาวะทางจิตมี ๓ รูปแบบ คือ (๑) สภาวะที่เกิดความ
ตระหนก เป็ นสภาวะที่สามารถรับข่าวสาร และเผยแพร่ได้ง่าย เนื่องจากยังไม่เข้า ใจโรคอย่ า งแท้ จริ ง (๒)
สภาวะการเรียนรู้ มีพฤติกรรมป้ องกันตนเองมากกว่าความกลัว สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเรียนรู้ที่จะ
ป้ องกันตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริงมากขึ้น และ (๓) สภาวะการพัฒนา คือ ภาวะที่
เริ่มเข้าใจว่า ภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาด ทุกคนจะต้องรอดพ้นจากวิกฤตไปด้ว ยกัน โดยมีความคิดที่ จะ
ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่อ ที่ประชาชนให้ความสาคัญ และรู้สึกไว้วางใจ หากเกิดการ
สื่อสารที่สร้างความตระหนกให้แก่ผู้รับสาร จะทาให้พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของบุ คคลดั งกล่า วช้าลง แต่
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หากสื่อสารด้วยความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก็จะช่วยทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เหมาะสม และน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยลดความตื่นตระหนกลงไปได้ ๕
การสื่อสารในปัจจุบัน นอกจากจะมีการสื่อสารผ่านสื่อเดิม (Traditional Media) ซึ่งได้แก่ โทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ผู้คนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว
ผ่านสื่อใหม่ (New Media) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ที่มีเครื่องมือในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ต่างสามารถเป็ นผู้ผลิตข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับสารเป้ าหมายได้อย่างง่ายดาย
ทัง้ แบบตัวต่อตัว (Interpersonal Communication) และสื่อสารกันเป็ นกลุ่มผ่า นสื่อ สังคมออนไลน์ (Social
Media)
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่า วสารจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน ผ่านสื่อในทุกรูปแบบ ซึ่งพบว่ามีข่าวลวง ข่าวปลอมปรากฏขึ้นเป็ นจานวนมาก
โดยศู น ย์ ต่ อต้านข่า วปลอม กระทรวงดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม (๒๕๖๔) ได้ ส รุ ป ข้ อมูลจากการแจ้ง
เบาะแส และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จานวนข้อความที่มีการคัดกรองทั ้งหมด ๗๓,๘๓๓,๑๙๒ ข้อความ เป็ นข้อความที่เข้าหลักเกณฑ์ ดาเนิน การ
ตรวจสอบ จานวน ๖,๗๙๑ ข้อความ โดยข้อมูลอันดับที่ ๑ คือ หมวดสุขภาพ จานวน ๒,๒๔๒ เรื่อง คิดเป็ น
ร้อยละ ๖๖ หมวดนโยบายรัฐ พบจานวน ๑๒๔ เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ ๓๐ และหมวดเศรษฐกิจ จานวน ๑๒๔
เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ ๔ ตามลาดับ และที่ดาเนินการเผยแพร่ทั ้งหมด ๕๐๓ เรื่อง แบ่งเป็ นข่าวปลอม ๔๐๑
เรื่อง ข่าวจริง ๔๘ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๕๔ เรื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ในภาพรวมประชาชนมี
การเข้าถึงโพสต์ต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่า วปลอม จานวน ๑๖,๓๗๙,๕๐๐ Reach และพบการมีส่วนร่ ว ม
จานวน ๑,๒๔๓,๖๔๙ Engagement (ข้ อ มู ล ตั ้งแต่วั น ที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ ถึ งวั น ที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๔) นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากสื่อหลักนาข้อมูลไปนาเสนอผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย
ข่ า วลวง ข่ า วปลอม หรื อ Fake news เดิ ม มี การให้ นิ ย ามไว้ ห ลากหลายความหมาย แต่ จาก
คณะกรรมาธิการยุโรป และในบริบทการเมืองของสหรัฐอเมริกา สามารถสรุปได้ว่า ๖ “ข่าวลวง” หมายถึงข่าว
ที่มีเนื้อหาอันไม่ เป็ นข้อ เท็ จจริ ง หลอกหลวง หรือข่าวสร้างสถานการณ์ รวมถึงการเขีย นข่า วที่ไ ด้รั บ การ
สนับสนุนอย่างปิ ดบังหรือแอบแฝง ซึ่งนาเสนอในสื่อสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ จากรายงานของ
LSE Media Policy Project ที่ทาขึ้นโดย Tambini ในปี ๒๐๑๗ สามารถจาแนกประเภทของ Fake News ได้
๖ กลุ่ม ตามลักษณะการนาเสนอเนื้อหาหรือคอนเทนต์ ดังนี้ (๑) Fabricated Content หมายถึง ข่าวปลอมที่
เป็ นข้อมูลเท็จทัง้ หมด หวังให้ประชาชนเข้าใจผิด (๒) Manipulated Content หมายถึง ข่าวบิดเบือน แม้จะมี
ข้อมูลหรือภาพจริง และมักพาดหัวข่ าวดึงดู ดความสนใจ (๓) Imposter Content หมายถึง ข่าวแอบอ้าง มี
แหล่ งข่ า วและภาพบุ คคลจริ งมาอ้ า งอิ งเพื่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มั กท าให้ เกิ ดความเข้ า ใจผิ ดได้ ง่า ย (๔)
Misleading Content หมายถึง ข่าวที่นาเสนอข้อมูลชี้นาเพื่อโจมตีฝ่ายใดฝ่ า ยหนึ่ ง พบบ่อยในข่าวการเมื อ ง
(๕) False context of connection หมายถึง ข่าวที่ใช้ภาพหรือพาดหัวไม่ตรงกับ เนื้อหาที่ถูกต้อ ง เช่น ใช้รูป
เหตุการณ์ในอดีต มาสร้างความแตกตื่น (๖) Satire and Parody หมายถึง เนื้อหาเสียดสี ล้อเลียน ถือเป็ น
ข่าวปลอมที่เป็ นภัยน้อยที่สุด
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จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์มากขึ้น ทาให้มีการพัฒนาการเขียน
ข่าวลวงที่คนทัวไปไม่
่
สามารถรู้เท่าทัน แยกแยะ หรือกลันกรองได้
่
ดีพอ ทาให้ต้องมีวิธีรับมือ และสร้างการ
รู้เท่าทันให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนทัว่ ไป
สถานการณ์วิกฤตสุขภาพที่ดาเนินมาอย่างต่อ เนื่อ ง และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติลงในเวลาอั น ใกล้
ทาให้ประชาชนเริ่มมีสภาวะเสียแรงจูงใจ (Demotivation) จากการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพือ่
ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่รัฐกาหนดอย่างเข้มงวด (Pandemic fatigue)๗ และการได้รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จและสั งคม จึ งส่ งผลต่ออารมณ์ พฤติ กรรม และการรับรู้ข องประชาชน โดยเฉพาะการรับรู้
ทางการเมืองที่ทาให้ขาดความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจต่อภาครัฐ จึงรับรู้ถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิ จและ
สังคมของตนเอง มากกว่าการตระหนักถึงความเสี่ยงของโรคที่ตนเองเผชิญอยู่
นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ทางการเมือ งภายในประเทศที่มี ปัญ หาความขัดแย้ งเรื้อรั งมายา วนาน
ประกอบกับเกิดความขัดแย้งทางการเมือ งระหว่า งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อ งแหล่ งกา เนิ ด
และสาเหตุของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด -19 ตลอดจนประเด็นเรื่องประสิ ทธิ ภาพและผลข้างเคีย งของ
วัคซีนจากผู้ผลิตแต่ละรายในประเทศมหาอานาจ ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความขั ดแย้ งทางความคิ ด
และความเชื่อของประชาชนในประเทศเกิดขึ้นเป็ นวงกว้าง อันเป็ นอุปสรรคสาคัญในการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อ
ภาครัฐในการบริหารจัดการวิ กฤตสุข ภาพ ท่ามกลางสถานการณ์การเมือ งที่ อ่อนไหว และมีความซับซ้อ น
ดังนัน้ ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด -19 ซึ่งต้องมีกระบวนการสื่อ สารเพื่อสร้า งความ
เข้าใจ และขอความร่วมมือจากประชาชน จึงเป็ นไปอย่า งไม่ราบรื่น และก่อให้เกิดปั ญหาความเข้า ใจที่ ไ ม่
ตรงกันในทุกระดับ
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๔. การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต
การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็ นกระบวนการที่มีแนวคิดที่เกี่ยวข้อ งหลายประการ เพื่อที่จะ
ทาให้การสื่อสารในวิกฤตสุขภาพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกั น
อันจะนาไปสู่การก้าวข้ามวิกฤตสุขภาพไปได้โดยเร็ว โดยมีหลักคิดที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารจั ดการภาวะวิก ฤต ในภาวะวิ กฤตจาเป็ นต้ องมียุ ท ธศาสตร์ห ลักในการบริหาร
จัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยในการจัดการการสื่ อสารควรมี ศูน ย์บั ญ ชาการ การ
สื่ อ สารจากจุ ดเดี ย ว (Single Command) เพื่ อ ให้ เกิ ดความเป็ น เอกภาพในการปฏิ บั ติ งานในทุ กระดับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่า วต้อ งกาหนดแนวทางให้แผนการปฏิ บัติงานด้ านต่างๆ ในแต่ละระดับ แต่ละหน่วยงาน
และแต่ละพื้นที่ มีทิศทางเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั นอย่ างเป็ น เอกภาพ โดย Single command๘ หมายถึง
การระดมสรรพทรัพ ยากรในมื อ ทั ้งที่ เป็ น ทรั พ ยากรรูปธรรมและนามธรรม เข้ า มาร่ว มกั น ท างาน เพื่อ
เป้ าหมาย คือความสาเร็จในภารกิจ สิ่งที่ต้องเป็ นเอกภาพอย่างยิ่ง คือ ภารกิจ ไม่ใช่ผู้บัญชาการ หรือผู้นาใน
การปฏิบัติการ ในวิกฤตขนาดใหญ่ระดับประเทศ ไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีความพร้อมสมบูรณ์ ที่ จะ
จัดการทุกเรื่องได้ การแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องใช้การบูรณาการจากทุกภาคส่วน ด้วยระบบการบูรณาการ
ข้อมูล (Big data) ดังนัน้ เพื่อไม่ใ ห้ เกิ ด ความสั บสน จึงต้องมีการมอบหมายแต่ งตัง้ ผู้บัญชาการเหตุ การณ์
หนึ่งคนเป็ นผู้รับผิดชอบสัง่ การทุกส่วนที่เกี่ย วข้องกับ เหตุการณ์ ตามแนวทางที่เรียกว่า “Single Command”
ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่จะมาจากสังกัดไหน แต่หากเกี่ยวข้องกั บการคลี่ คลาย
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สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ทุกคน ทุกสิ่ง ทุกระบบ จะต้องรับฟังคาสั ่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์เท่านัน้ เพื่อ
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อนยุ่งยากในสายการบังคั บบัญ ชา และที่สาคัญ คือ สร้างการบูร
ณาการในการท างานให้ เกิ ดขึ้ น ๙ รวมทั ้งสื่ อ สารข้ อมู ลข่ า วสารสู่ป ระชาชนอย่ า งเป็ น เอกภาพ ( Single
Message)
(๒) การสื่อสารในภาวะวิ กฤต (Crisis Communication) ในภาวะวิกฤตจาเป็ นต้องมี การจั ด การ
การสื่อสาร ซึ่งทุกฝ่ ายในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้วิกฤตผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุด เนื่องจากหากไม่สื่อสาร
ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อ ง ตรงกัน และไม่สามารถต้านทานกระแสข่าวลวง ข่าวปลอมในสังคมได้ ข้อมูล
เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความไม่มนั ่ คงในสังคม (Social Destabilization)๑๐ ทาให้ประชาชนสับสน ปฏิบัติตัว
ไม่ถูกต้อง เกิดเป็ นคาถาม และไม่เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ขณะเดียวกันด้านผู้กาหนดนโยบาย ก็
ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อจัดทานโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการวิกฤตสุข ภาพ ให้ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต จึงจาเป็ นต้องมีการจัดการอย่า งเป็ นระบบ
ทั ้งการสื่ อ สารภายในหน่ว ยงานภาครั ฐ และการสื่ อสารภายนอกจากหน่ว ยงานภาครัฐ สู่ ภาคส่ว นต่าง ๆ
รวมทั ้งการจั ดการข้ อมูล ข่า วสารที่ สะท้ อนความต้อ งการ และความคิ ดเห็ นของประชาชน ซึ่ งการสื่อสาร
ดังกล่าวต้องดาเนินการผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับช่วงเวลาและกลุ่มเป้ าหมาย ทันต่อเหตุการณ์ และมีความ
ถูกต้อง (Accuracy) ครบถ้วน และรอบด้าน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ (Responsibility) ต่อตนเองและ
ผู้อื่น ตลอดจนภาระรับผิดชอบ (Accountability) ต่อตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล
โดยทัวไปแล้
่
ว การสื่อสารในภาวะวิกฤต แบ่งออกเป็ น ๓ ระยะ ๑๑ คือ
ระยะที่ ๑ ระยะก่อนเกิดวิกฤต (Pre-Crisis) ที่สามารถรับรู้ได้ถึงสัญญาณของการเกิ ดวิ กฤต และหา
วิธีในการป้ องกันเพื่อให้ วิกฤตนัน้ ๆ ไม่ขยายวงกว้างออกไป ขัน้ ตอนการดาเนินการในระยะก่อนเกิดวิ กฤต
ประกอบด้วย (๑) คาดการณ์ถึงสถานการณ์การสื่อสารที่จะเกิดขึ้น (๒) ตัง้ ทีมงานด้านการสื่อสารในภาวะ
วิกฤต (๓) เลือกตัวแทนในการแถลงข่า วที่มี ประสบการณ์ และฝึกฝนให้ชานาญ (๔) ตัง้ ระบบตรวจสอบ
กระบวนการสื่อสาร และรับเรื่องร้องเรียน (๕) ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทัง้ หมด รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกกลุ่ม และ (๖) เตรียมข้อมูล และข้อความในการสื่อสาร
ระยะที่ ๒ ระยะเกิดวิกฤต (Crisis) หรือช่วงที่รับรู้แล้วว่าวิกฤตนัน้ เกิดขึ้นแล้ว และจะทาอย่างไรเพื่ อ
หยุดวิกฤตเหล่านัน้ ให้ไ ด้โดยเร็ วที่สุ ด การสื่อสารในระยะเกิดวิกฤตประกอบด้ วย (๑) สื่อสารให้เกิดความ
เชื่อมัน่ และรับมือด้วยความเข้าใจ (๒) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ย งและการรับมือ ผ่านคู่มือและแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย และมีข้อความสาคัญ หรือ Key messages ที่ควรจะสื่อสารให้ครบถ้วน และ (๓) ศึกษา
รับฟังเสียงตอบรับ และแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
ข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยเรื่อ ง ‘คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสั งคม’๑๒ พบว่า คุณลักษณะของข้อมู ล
หรือเรื่องราวในวิกฤตการณ์ทางสังคม ๓ อันดับแรกที่สื่อมวลชนควรรายงานตามความเห็นของผู้เชี่ย วชาญ
สื่อมวลชน และประชาชน จากกรณีไข้หวัดนกระบาดเมื่อปี ๒๕๔๖ ได้แก่ (๑) องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค เช่น
อาการของโรค พาหะ ปัจจัยที่ทาให้เกิดการระบาด และการควบคุมการระบาด (๒) ความเสี่ยง เช่น ระบบเฝ้ า
ระวังการกลายพันธุ์ ความพร้อมของระบบการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศ และ (๓) การแก้ไขปัญหา
ของภาครัฐ เช่น นโยบายและแนวทางในการจั ดการปั ญ หา เพื่อช่วยให้สั งคมทาความเข้า ใจกั บ ปั ญ หาที่
ซับซ้อนและไม่เคยพบมาก่อน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
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ระยะที่ ๓ ระยะหลังเกิดวิก ฤต (Post-Crisis) เป็ น ระยะที่ต้อ งมีการฟื้ น ฟู เยี ยวยา รวมถึ งป้ องกัน
ไม่ ใ ห้ เกิ ดวิ กฤตขึ้ น อี กในครั ้งต่ อ ๆ ไป ขั ้น ตอนในการดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร ประกอบด้ ว ย
(๑) ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทัง้ หมด (๒) ตรวจสอบข้อความหลัก (Key Message) และปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้อ งการของประชาชนที่ เปลี่ยนแปลงไป และ (๓) วิเคราะห์เหตุการณ์
หลังจากสิ้นสุด วิ กฤต ซึ่งวิกฤตสุขภาพใดที่มีผลกระทบรุนแรง ต่อเนื่อง และยาวนานกว่าวิ กฤตทั ว่ ๆ ไป
จาเป็ นต้องมีการถอดบทเรียน และปรับเปลี่ยนการทางานให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์อ ยู่ เป็ นระยะ ๆ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนการจัดการการสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
(๓) แนวทางจัดการการสื่ อสารในระดับนานาชาติ จากการประชุมด้านสุขภาพโลก๑๓ ในเดือ น
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประเทศสมาชิ กขององค์ การอนามัย โลก ได้ ผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม สมัช ชาอนามัยโลก
WHA73.1 เกี่ยวกับการรับมือกับโรคโควิด-19 โดยผลการลงมติ ได้ชี้ให้เห็นว่า การจัดการกับการไหลบ่าของ
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นส่วนสาคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการเรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิกจะต้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ กาหนดมาตรการในการรับมือกับข้อมูลที่ผิด และข้อมูลที่
ถูกบิดเบือน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการรับมือดังกล่าว
ผลการลงมติ ยังเรียกร้องให้อ งค์ กรนานาชาติจัดการปั ญหาข้ อมูลที่ผิ ด และข้อมูลที่ถูกบิดเบื อ นใ น
โลกดิจิทัล ป้ องกันการกระทาบนโลกออนไลน์ ที่ เป็ นอันตรายซึ่ งบ่อนทาลายการรับมือ กั บโรค ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
นอกจากนี้ จากผลการสารวจความเห็น ประชาชน และบทเรียนจากประเทศที่ สามารถรับมือกับ
การแพร่ระบาดจนมีจานวนผู้ติดเชื้อ ไม่มากนั ก ต่างเสนอว่าในภาวะเช่น นี้ สิ่งที่ต้องมี คือการสื่อสารที่ ทั น
เหตุการณ์และเป็ นเอกภาพ ด้วยข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เป็ นวิทยาศาสตร์ ตรงไปตรงมา หนักแน่น และชัดเจน
ผ่ า นการแสดงความเป็ นผู้น าที่ พึ่ งพาได้ แ ละการพินิ จพิเคราะห์ อย่ างรอบคอบและสมเหตุสมผล เพื่ อ ให้
ประชาชนทราบว่าต้องทาอย่า งไร จึงจะลดความเสี่ ย งจากการติดเชื้อ ได้อย่า งทัน ท่ ว งที และให้ประชาชน
เชื่อมันว่
่ ารัฐสามารถจัดการกั บภั ยที่ คุกคามชี วิตของเขาได้ จริ ง รวมทัง้ ป้ องกันไม่ใ ห้ประชาชนต้อ งเสาะ หา
แนวทางการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อให้รอดชีวิตจากวิกฤตสุขภาพ จนนาไปสู่ความสับสนของประชาชน
และความขัดแย้งของข้อมูลในวงกว้า ง ดังนัน้ การจัดการการสื่อสารในวิ กฤตสุขภาพ จึงจาเป็ น ต้องคานึ งถึ ง
ปัจจัยด้านความเหมาะสมของช่วงเวลา (Timing) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency) และที่สาคัญคือ
ความเชื่อมัน่ (Trust) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิ กฤตโควิด -19 ของนานาประเทศ ที่
ยกระดับนโยบายด้านการสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึ้น ด้วย
หลักการบริหารงานที่มีความโปร่งใส และเปิ ดเผยได้๑๔
(๔) การวิเคราะห์ผู้รับสาร (Audience Analysis) ในภาวะวิกฤต ผู้รับสาร คือ ประชาชนทุกคนใน
สังคม ซึ่งประกอบไปด้วยคนเป็ นจานวนมาก จึงต้องมีกระบวนการในการจาแนกผู้รับสารออกเป็ นกลุ่ม ต่าง ๆ
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ศาสนา เป็ นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการ
เข้าใจในการสื่อสารทัง้ สิ้น๑๕ ดังนัน้ ในการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต ภาครัฐ หรือผู้ส่งสารจาเป็ นจะต้อง
ให้ความสาคัญต่อความแตกต่างหลากหลายในมิติต่างๆ ของกลุ่มผู้รับสารเป้ าหมาย ผู้ส่งสารจึงจะสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และวิถีในการใช้

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างหลัก ๓ เรื่อ ง การจัดการการสือ่ สารอย่างมีส ่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ หน้าที่ ๙/๑๒

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

สื่อ ของกลุ่มเป้ าหมายดังกล่า ว นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการสื่อสารสองทาง (Two-way communication)
ซึ่ ง โดยปกติ แ ล้ว การสื่ อสารที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ ผู้ ส่ งสารจะต้องให้ ความสนใจต่อการตอบสนอง และการมี
ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารด้วย เนื่องจากการสื่อสารสองทางเกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งในภาวะวิ กฤต จึ งจาเป็ น ต้ อ งคานึ งถึงการเปิ ดพื้ นที่ เพื่ อการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ และใช้ ป ระโยชน์จาก
ปฏิกิริยาของทุกฝ่ าย รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลที่ผิ ด และข้อมูลที่
ถูกบิดเบือน เพื่อนามาปรับใช้ ให้ การจั ดการการสื่อ สารในวิ กฤตสุข ภาพเป็ นไปอย่า งมีประสิท ธิ ภาพ และ
สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด
(๕) เสรีภาพการแสดงออก (Freedom of Expression) หรือเสรีภาพในการพูด (Freedom of
Speech) เสรีภาพทัง้ สองเป็ น สิท ธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสิท ธิมนุษยชนระหว่า งประเทศ ซึ่ง
เป็ นสิทธิที่เราสามารถที่ จะแสดงออกหรือ สื่อสารความรู้สึก นึกคิ ดหรื อความเห็น ทัง้ ด้วยการพูด การแสดง
ท่าทาง หรือการสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ไม่ว่าจะบนหน้ากระดาษหรือในโลกออนไลน์ ตลอดจนในรูปแบบอื่นๆ
เช่น เสียงเพลง ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิ กหรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการค้นคว้า หา
เข้าถึงหรือได้รับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่มีการสื่อสารและเผยแพร่ด้วย
ในระดับปัจเจกบุคคล เสรีภาพในการพูดและการแสดงออกทาให้แต่ละคนสามารถแสดงตัวตน แม้จะ
แตกต่างจากคนอื่น หรือไม่สอดคล้องกับปทัสถานของสังคมนัน้ ไม่ว่าจะผ่านการแต่งตัว การระบุสถานภาพ
บนเฟซบุ๊ก หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ ยิ่งไปกว่านัน้ เมื่อเผชิญความไม่เป็ น ธรรมและกระบวน การ
ยุติธรรมในประเทศไม่สามารถนาผู้กระทาผิดมารับผิดชอบได้ เสรีภาพการแสดงออกที่จ ะโพสต์เรื่องราวนั ้น
ลงสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเรียกร้องความเป็ นธรรมย่อมเป็ นสิ่งจาเป็ นและควรได้รับความคุ้มครอง
เช่นเดียวกัน ในระดับชุมชนหรือสังคมระดับประเทศ เสรีภาพในการแสดงออกคือเครื่องมือส า คั ญ ที่
คนในชุมชนใช้ในการสื่อสารกับรัฐเพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิด การปรับปรุง หรือป้ องกันมิให้เกิดเหตุ
ซ้า นอกจากนี้ เสรีภาพการแสดงออกยังเป็ นปัจจั ยสาคัญ ที่ผลักดัน ให้โลกเกิ ดการพัฒนาในทุกมิติ ทัง้ ในทาง
วิชาการและผลประโยชน์สาธารณะโดยทัว่ ไป เพราะการที่มีคนหลายฝ่ ายนาความคิดหรือข้อเสนอที่แตกต่า ง
กันมาอภิปรายอย่างเสรีและกว้างขวางย่ อมชี้นาไปสู่ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่กว้า งไกลและ
มีประสิทธิภาพมากกว่า ๑๖ ทัง้ นี้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานกฎหมาย จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และรักษาความสงบสุขของสังคมโดยรวม
(๖) การรู้เท่าทัน สื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Media, Information and Digital
Literacy: MIDL) การที่ผู้คนจะสามารถใช้สื่อได้อย่างปลอดภัย และไม่ได้รับผลกระทบทางลบจากการสื่อสาร
ที่เกิดขึ้น จาเป็ นจะต้องรู้เท่าทัน สื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็ นสมรรถนะการสื่อสารด้ ว ย
ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่มาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึง
การมีความเข้าใจผลกระทบของข้อมูลข่าวสารที่มีต่อสังคม ตระหนักถึงความสาคัญ และรับผิดชอบต่อข้อมูล
ข่าวสาร ทัง้ นี้ การรู้เท่าทันดังกล่ าวยั งเป็ นกระบวนการสร้า งสรรค์สั งคมเพื่ อให้พลเมื องมีทั กษะในการตั ้ง
คาถาม วิพากษ์ วิจารณ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และพลเมืองจะสามารถเปลี่ยนรูป แบบความสัมพัน ธ์ จาก
ผู้ถูกกระทา (Passive) ในฐานะผู้รับสื่อ มาเป็ นผู้กระทา (Active) ที่สามารถเข้าถึง เข้าใจ และรู้เท่าทันการใช้
สื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็ นอย่างดี ๑๗ ที่สาคัญ สมรรถนะนี้จะทาให้ผู้คนสามารถรับมือกับ
ข่าวลวง ข่าวปลอม ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึ งข้ อมูลข่ าวสารได้
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จาเป็ นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นเครือข่ายรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอย่า งทัวถึ
่ ง เพื่อรองรับ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยเสมอภาค
จากสถานการณ์ วิ กฤตโควิ ด -19 ที่ ป ระเทศไทยกาลั งเผชิ ญ อยู่ ใ นขณะนี้ ก่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบใน
วงกว้ า งทั ้งด้ า นการเมื อง เศรษฐกิ จ สุ ข ภาพ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ทั ้งยั งพบความเห็น และความเชื่อที่
แตกต่างหลากหลายในทุ กระดั บ ก่อให้เกิดข่า วลวง ข่าวปลอม การบิดเบือนข้อ เท็ จจริ ง และมีกระแสแห่ ง
ความไม่เชื่อมันต่
่ อภาครัฐเกิ ดขึ้น ในประชาชนหลายกลุ่ม ส่ งผลให้การสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการขอ
ความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุข เป็ นไปอย่างไม่ราบรื่น ขาดเอกภาพ
เกิดความสับสน และอาจเป็ นอุปสรรคสาคัญในการบรรลุ เป้ าหมายด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็ นเป้ าหมายล าดั บ
แรกในการแก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพ
ดังนัน้ ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ จึงจาเป็ นต้องมียุทธศาสตร์ในการบริหารจั ดการอย่า งเป็ น ระบบ
และมีแผนการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในภาวะวิกฤตรองรับ โดยมีศูนย์บัญชาการด้านการสื่อ สาร
จากจุ ดเดี ย วอย่ า งเป็ น เอกภาพ และสอดคล้ องกั บ แผนปฏิ บัติ การในทุกระดั บ ด้ ว ยการมีศู น ย์ กลางการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็ นทางการ เพื่อการสื่อสารจากทุกระดับ ก่อนเผยแพร่ไปสู่ประชาชน ด้วยการมีส่ว น
ร่ ว มจากทุ กภาคส่ ว น บนความรั บ ผิ ดชอบ (Responsibility) ต่ อ ตนเองและสั งคม และภาระรั บ ผิดชอบ
(Accountability) ต่อตาแหน่งหน้าที่ข องแต่ละบุคคล ซึ่งประชาชนทุกกลุ่ มในสั งคมสามารถให้ ข้อ มูล ร่วม
ตรวจสอบ และทาหน้าที่สื่อสารออกไปในเวลาเดียวกัน ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกัน และเป็ นเอกภาพ (Single
Message) พร้อมทัง้ มีความสอดคล้อ งกัน (Consistency) ในทุกระดับ ภายในเวลาที่เหมาะสม (Timing) มี
ความโปร่ งใส (Transparency) และสร้ างความเชื่ อมั น่ (Trust) อั น จะน าไปสู่ก ารคลี่คลายสถานการณ์ให้
ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพไปได้ในที่สุด
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๕. เอกสารอ้างอิง
๑ เอกสารหลัก การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโ รคระบาดใหญ่
๒ ชาคร เลิ ศ นิ ทั ศ น์ , สมชั ย จิ ต สุ ช น. (๒๕๖๓). ความเปราะบางของประชาชนกลุ่ ม เปราะบางภายใต้
โควิด-19.
๓ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๖๓).
๔ ศ.นพ.ยง ภู่ ว รวรรณ หั ว หน้ า ศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง ด้ า นไวรั ส วิ ท ยาคลิ นิ ก คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิร มย์ศานติ ์ รายการเจาะข่าวเช้านี้ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔
๖ วรรณวจี สุจริต ธรรม. (ม.ป.). Fake News รู้ทันข่าวลวง ปัญหาบนโลกออนไลน์ .
๗ World Health Organization (WHO). (2020). Pandemic fatigue–reinvigorating the public to prevent
COVID-19.
๘ นิธิ เอียวศรีวงศ์. (๒๕๖๔). Single Command.
๙ เอกพงษ์ หริ่มเจริญ. (๒๕๖๔). การบริหารจัดการโควิด บทพิสูจน์ 'ความพร้อม' การบูร ณาการภาครัฐ และ
ระบบ Single Command.
๑๐ เอกสารหลัก การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโ รคระบาดใหญ่
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เด็กและเยาวชน.
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