สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครัง้ ที่ ๑๔
ระเบียบวำระที่ ๒.๓

เส้นทำงเดิ นของมติ ฯ กำรจัดกำรกำรสื่อสำรอย่ำงมีส่วนร่วมในวิ กฤตสุขภำพ

สมัชชำสุขภำพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑
๑๙ พฤศจิ กำยน ๒๕๖๔

ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

รัฐบาล โดย ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรค๑
และกระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม กระทรวงแรงงาน สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

๑.ขอให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในวิกฤต
สุขภาพ โดยกาหนดให้เป็ นวาระสาคัญเร่งด่วนในระดับชาติ
พร้อมกาหนดแนวทางการสื่อ สารในวิกฤตสุขภาพไว้เป็ น
การเฉพาะในแผนแม่บท ซึ่งกาหนดให้ม ีแผนการจัด การ
การสื่อสารในภาวะวิกฤตเป็ น ๓ ระยะ คือ ระยะก่อ นเกิด
วิก ฤต ระยะเกิด วิก ฤต และระยะหลัง เกิด วิก ฤต ทัง้ แผน
ระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ และระยะยาว พร้อมทัง้ กาหนดแผน
บูรณาการการจัดการและงบประมาณที่เ หมาะสมในการ
จัดการ การสื่อสารในวิกฤตสุขภาพร่วมกันกับทุกภาคส่วน
โดยต้องคานึงถึงบริบทและสถานการณ์จริงที่เกิดขึน้ ในแต่
ละพืน้ ทีเ่ ป็ นสาคัญ
๒. ขอให้ภาครัฐกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการการสื่อสาร
ในวิกฤตสุขภาพ โดยร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง จัดตัง้
ศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพทัง้ ระดับชาติ ระดับ
จัง หวัด และอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม ในรู ป แบบของ
คณะกรรมการจากภาคส่ ว นที่เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ
ที่ส่ือ สารจากจุ ด เดีย ว อย่ า งเป็ น เอกภาพและสอดคล้ อ ง
ตรงกัน ในทุ ก ระดับ พร้ อ มทัง้ มีผู้ อ านวยการที่ม ี ค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ แล ะอ านาจตั ด สิ น ใ จ บ นพื้ น ฐา น ข อ ง
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม เพื่อ เป็ นหน่ ว ยงานกลางในการ
ประสานงาน เพื่อ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลิตสื่อ
และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
ครบถ้วนรวมทัง้ การจัดการงบประมาณให้เหมาะสม ตาม
แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมทัง้ พัฒนาฐานข้อ มูล
หรือศูนย์ข้อมูลระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น

๑. การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤต
สุขภาพเป็ นวาระสาคัญเร่งด่วนในระดับชาติ และได้
แนวทางการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ ทัง้ ๓ ระยะ ที่
ปรากฎในแผนแม่บท พร้อมได้แผนบูรณาการการ
จัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญ
เร่งด่วนในระดับชาติทจ่ี ะต้องมีการ
จัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมใน
วิกฤตสุขภาพ และมีความพร้อมใน
การบูรณาการการทางานร่วมกันตาม
แนวทางการสื่อสารทีก่ าหนดในแผน
แม่บท

๑. เกิดศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ ที่
ประกอบด้วยผูอ้ านวยการศูนย์ และคณะกรรมการ
จากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นหน่วยงานกลางใน
การจัดการการสื่อสารอย่างเป็ นเอกภาพ
๒. ได้ฐานข้อมูล หรือศูนย์ขอ้ มูลระดับประเทศ
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิน่ และระดับชุมชน ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยมีผู้
ประสานงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในทุกระดับอย่าง
ชัดเจน

๑. เกิดระบบการจัดการการสื่อสารใน
วิกฤตสุขภาพอย่างเป็ นเอกภาพ ทีม่ ี
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันในทุกระดับ
๒. ประชาชนเข้าถึงฐานข้อมูลเกีย่ วกับ
วิกฤตสุขภาพ และใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง อย่างรวดเร็ว

รัฐบาล โดยศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรค๑
และกระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนด้านการสื่อสาร องค์กร
วิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ กรมประชาสัมพันธ์ ผูป้ ระกอบการด้านสื่อ และ
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อภาคประชาชน และภาคส่วนที่
เกีย่ วข้อง

๑

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ศูนย์บริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแห่งชาติ (ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดกรณีโรคระบาดใหญ่) มาจากมติ ๑๓.๒
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤติสุขภาพ หน้า ๑/๕

ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๑. เกิดกระบวนการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ
อย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบตั กิ าร ทัง้ เชิงรุก และเชิงรับ ผ่านกลไกใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ และชุมชน
ภายใต้บรรยากาศการสื่อสารทีส่ ร้างสรรค์ เข้าถึงได้
ง่าย และเข้าใจง่าย

๑. เกิดระบบการทางานเพื่อจัดการการ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
กลไกในแต่ละระดับได้เชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกัน ทัง้ ในเชิงข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ในแต่ละช่วงเวลา และในเชิง
กลุ่มเป้ าหมายทีห่ ลากหลาย

๑. เกิดพืน้ ทีใ่ นการรับฟั งข้อมูล และความคิดเห็น
เกีย่ วกับวิกฤตสุขภาพ จากทุกฝ่ าย และมีหน่วยเฝ้ า
ระวังประเด็นการสื่อสารทีย่ งั เป็ นปั ญหาในวิกฤต
สุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม เพื่อรวบรวม แสวงหา
คาตอบ และเผยแพร่คาตอบด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ทันต่อสถานการณ์ ด้วยหลักจิตวิทยาการสื่อสาร
ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย

เกิดปฏิสมั พันธ์การสื่อสารเกีย่ วกับวิกฤต
สุขภาพในสังคมอย่างกว้างขวาง
สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ าย

และระดับชุมชน ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดย
มีผปู้ ระสานงานที่ได้รบั มอบหมายในทุกระดับอย่างชัดเจน
และสามารถประสานงานได้ อ ย่ า ง รวดเร็ ว ทั น ต่ อ
สถานการณ์
รัฐบาล โดยศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ๒ และกระทรวง
สาธารณสุขเป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
วิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น ผูป้ ระกอบการด้านสื่อ และด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อ
ภาคประชาชน และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

๓. ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญกับการสื่อสารในภาวะ
วิก ฤตอย่ า งมีส่ ว นร่ ว มที่ ค รอบคลุ ม และทัว่ ถึ ง ทัง้ เชิง
ประเด็นที่เป็ นข้อ มูลความรู้ท่ถี ูกต้อ ง และสาคัญ ในแต่ ล ะ
ช่ ว งเวลา และเชิง กลุ่ ม เป้ า หมายที่ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ใน
สัง คม โดยจัด กระบวนการการสื่อ สารในวิก ฤตสุ ข ภาพ
อย่างน้อย ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบาย และระดับปฏิบตั กิ าร
ทัง้ เชิงรุก และเชิงรับ โดยอาศัย กลไกในส่ ว นกลาง ส่ว น
ภู ม ิภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดยมอบหมายให้ ม ี
ผู้รบั ผิดชอบด้านการสื่อ สารเป็ นการเฉพาะ มีบรรยากาศ
การสื่อสารทีส่ ร้างสรรค์ ในทุกระดับ ด้วยภาษาทีเ่ หมาะสม
กับกลุ่ม เป้ าหมายและสื่อ ที่เข้าถึงได้โดยง่าย โดยปรากฎ
แหล่งอ้างอิงทีส่ ามารถตรวจสอบได้
๔. ขอให้ภ าครัฐ ให้ค วามส าคัญ กับ การสร้า งความเข้าใจ
รัฐบาล โดยศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ และ สานักงาน
ร่วมกันให้กบั คนในสังคม โดยกาหนดให้มกี ารรับฟั งข้อมูล
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
และความคิดเห็นจากทุ กฝ่ าย พร้อมทัง้ จัดหน่ วยเฝ้ าระวัง
โทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานหลัก
และติดตามประเด็นการสื่อสารที่ยงั ไม่ชดั เจน ไม่ครบถ้วน
ร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข
ไม่ถูกต้อง สร้างความสับสนในสังคมหรืออาจส่งผลกระทบ
กรมสุขภาพจิต องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองทุน กับ สัง คมในอนาคต เพื่อ รวบรวม แสวงหาค าตอบ และ
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สานักงานกองทุน
เผยแพร่คาตอบด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรวิชาชีพสื่อ ผูป้ ระกอบการด้าน ด้วยหลักจิตวิทยาการสื่อสาร ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย ซึง่
รวมถึง สื่อ ท้อ งถิ่ น และสื่อ ภาคประชาชน ด้ว ยภาษาที่
สื่อ และด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อภาคประชาชน ภาคประชา
เหมาะสมกับ ทุ กกลุ่ม เป้ าหมาย โดยคานึงถึงปฏิสมั พันธ์
สังคม และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๒

ศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ เป็ นกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑ เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมในวิกฤตสุขภาพ หน้า ๒/๕

ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

จากทุ กฝ่ าย เพื่อ รับฟั ง และแลกเปลี่ยนข้อ มูล หรือ ความ
คิดเห็นจากประชาชนทุ กกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) และภาระรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตาแหน่งหน้าที่ (Accountability) ของทุกฝ่ าย และคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นทีต่ งั ้
๕. ขอให้ภาครัฐคานึงถึงสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนใน
รัฐบาล โดยศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ และสานักงาน
การเข้ า ถึ ง และตรวจสอบข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยเปิ ดช่ อ ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
ทางการสื่อสารให้ประชาชนทุ กกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้เข้าถึง
โทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานหลัก
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น รวดเร็ ว ทั น ต่ อ
ร่วมกับ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
สถานการณ์ ด้วยข้อมูลทีต่ รงกัน และเป็ นเอกภาพ (Single
สาธารณสุข องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวง Message) พร้อ มทัง้ มีความสอดคล้อ งกัน (Consistency)
การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
ในทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง และ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ เข้ า ถึ ง บริก ารสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผ่ า นสื่ อ ที่
หลากหลาย ทัง้ สื่อเดิม สื่อใหม่ และสื่อบุคคล โดยครอบคลุม
นวัตกรรม องค์กรวิชาชีพสื่อ ผูป้ ระกอบการด้านสื่อ และด้านการ
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย เช่น เด็กและเยาวชน ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
สื่อสารโทรคมนาคม สื่อภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาค
กลุ่มเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบตั ิ กลุ่มประชากรเฉพาะ
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุ่มชาติพนั ธุ์ แรงงานข้ามชาติ และผู้มคี วามหลากหลาย
ทางเพศ เป็ น ต้น โดยค านึ ง ถึง ลัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
พื้นที่ ทีม่ กี ารใช้ภาษาถิ่น และภาษาเฉพาะกลุ่มที่แตกต่าง
กัน
๖. ขอให้ภ าครัฐให้ความสาคัญ กับการกากับทิศทาง และ
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานคณะกรรมการ
ความถูกต้อ งของข้อมูลข่าวสารในวิกฤตสุขภาพในสังคม
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ ภาค โดยบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง
อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
ประชาสังคมด้านการสื่อสาร องค์กรวิชาชีพสื่อ องค์กรวิชาชีพด้าน
โดยให้หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เฝ้ าระวัง จัดการกับข่าวลวง
การแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงยุตธิ รรม สานักงาน
ข่าวปลอม และการบิดเบือนข้อเท็จจริงทีส่ ร้างผลกระทบต่อ
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ความเชื่อมั ่นที่มตี ่อการสื่อสารของภาครัฐ และการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของทุกคนในสังคมตลอดจนประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานและช่องทางรับข้อมูลจากประชาชน ทัง้ นี้

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๑. มีช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับวิกฤต
สุขภาพทีป่ ระชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได้ สื่อสารข้อมูลข่าวสารถูกต้อง และเป็ น
เอกภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ด้วย
ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ผ่านสื่อทีเ่ หมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายทีม่ คี วามหลากหลาย
ในสังคม

๑. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีสทิ ธิ
และเสรีภาพในการเข้าถึงและตรวจสอบ
ข้อมูลข้าวสารทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน อย่าง
ทันท่วงที และเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างรวดเร็ว
๒. ประชาชนสามารถปฏิบตั ติ นได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์
วิกฤตสุขภาพ
๓. ประเทศผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพ
ไปได้โดยเร็ว

๑. มีการบังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลข่าวสารในวิกฤตสุขภาพอย่าง
เหมาะสม เป็ นธรรม รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์
๒. จานวนข่าวลวง ข่าวปลอม และข่าวบิดเบือน ที่
ส่งผลต่อความเชื่อมั ่นของประชาชนในการบริหาร
จัดการวิกฤตสุขภาพลดลงอย่างมีนัยสาคัญ

มีการกากับทิศทาง และความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารในวิกฤตสุขภาพใน
สังคมไทย อย่างเหมาะสม เป็ นธรรม
รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤติสุขภาพ หน้า ๓/๕

ปัจจัยนำเข้ำ

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงาน
หลัก ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารเรียนการสอน
ด้านการสื่อสาร ผูป้ ระกอบการด้านสื่อ และการสื่อสารโทรคมนาคม
สื่อภาคประชาชน และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

รัฐบาล โดยศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ สานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมประชาสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา
ทุกสังกัด สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนด้านการสื่อสาร
กองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข องค์กรวิชาชีพสื่อ ภาคประชาสังคมด้านการสื่อสาร
ผูป้ ระกอบการด้านการสื่อสาร และด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สื่อ
ภาคประชาชน และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

กระบวนกำร
ให้คานึงถึงสิท ธิเสรีภ าพของประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็นที่บัญ ญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปั จจุบนั
๗. ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความสาคัญกับการ
กากับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสื่อ โดยกาหนดแนวปฏิบตั ิ
ในการปฏิบตั งิ านสาหรับสื่อในวิกฤตสุขภาพ ซึง่ ครอบคลุม
ทัง้ ข้อกาหนด ข้อพึงปฏิบตั ิ ข้อห้ามปฏิบตั ิ และบทลงโทษที่
ชัดเจน เมื่อมีการฝ่ าฝืน ตลอดจนกาหนดแนวทางส่งเสริม
สนับสนุนสื่อให้ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
๘. ขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กร
วิชาชีพสื่อ ให้ความสาคัญอย่างจริงจัง ในการเสริมสร้างให้
การสื่ อ สารในสัง คมไทยเป็ นไปอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม และไม่ขดั กับหลักกฎหมายของบ้านเมือง ทัง้ การ
สื่อสารผ่านสื่อเดิม สื่อใหม่ และสื่อ บุคคล พร้อมทัง้ สร้าง
การรู้ เ ท่ า ทัน สื่อ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และเทคโนโลยีดิ จิ ท ัล
(MIDL) ให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้า ผ่านการศึกษาทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบ เพื่อ ให้ส ามารถเข้า ถึง วิเ คราะห์
สร้างสรรค์เนื้อหา นาไปใช้ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่
ได้รบั จากสื่อต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และลดผลกระทบที่ไม่
พึงประสงค์จากการสื่อสารให้เหลือน้อยทีส่ ุด เพื่อการปฏิบตั ิ
ตนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ในวิกฤตสุขภาพ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

๑.มีแนวปฏิบตั สิ าหรับการปฏิบตั งิ านของสื่อใน
วิกฤตสุขภาพ ทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักจริยธรรม และกฎหมาย

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๑. สื่อสามารถปฏิบตั งิ านในวิกฤต
สุขภาพได้ ตามหลักจริยธรรม และ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยความ
รับผิดชอบต่อม
๒. ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นประโยชน์ใน
การปฏิบตั ติ นในวิกฤตสุขภาพอย่าง
ปลอดภัย

๑. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในวิกฤตสุขภาพ ให้
ความสาคัญต่อคุณภาพการสื่อสารในสังคมไทย มี
กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ พร้อม
กิจกรรมสร้างการรูเ้ ท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
๒. เกิดหลักสูตร หรือชุดการเรียนรูด้ า้ นการรูเ้ ท่า
ทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (MIDL)
ผ่านการศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ
๓. ประชาชนได้รบั ผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จาก
การสื่อสารในวิกฤตสุขภาพน้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ

๑. การสื่อสารในสังคมไทยเป็ นไปอย่าง
สร้างสรรค์ ภายใต้หลักกฎหมาย
คุณธรรมและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
สื่อสาร
๒. ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยรูเ้ ท่า
ทันสื่อ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (MIDL)

ปัจจัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

รัฐบาล โดยศูนย์อานวยการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ และ
สถาบันการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนด้านการสื่อสาร เป็ น
หน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาค
ประชาสังคมด้านการสื่อสาร และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง

๙. ขอให้ศูนย์อานวยการสื่อ สารในภาวะวิกฤต และภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ การ
ประเมิน ผล เพื่อ ให้เ กิด การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ น าไปสู่
ข้ อ เสนอแนะเพื่อ การพัฒ นา โดยจัด ให้ ม ีก ารรวบรวม
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤต และการ
สื่อสารในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น พร้อมทัง้ ถอดบทเรียนการ
ท างานอย่ า งเป็ นระบบ โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลให้สอดคล้อ งกับแผนการจัดการการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤตระดับชาติ
๑๐. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และทุกภาคส่วน
ของสังคมร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ในประเด็ น นี้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ โดยเป็ นไปตาม
แนวทาง ทิศทาง กระบวนการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องใน
เส้นทางเดินของมติฯ
๑๑. รายงานความก้าวหน้ าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๕ และครัง้ ที่ ๑๖

สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกภาคส่วน

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั
๑. ได้ชุดความรู้ และผลการประเมินเกีย่ วกับการ
จัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพ ทีร่ ะบุถงึ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ทีส่ อดคล้องกับ
แผนการสื่อสารระดับชาติ

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
เกิดบรรยากาศแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกีย่ วกับการจัดการการสื่อสารในวิกฤต
สุขภาพในหมู่ประชาชนทุกระดับ โดยมี
เป้ าหมายเพื่อการพัฒนาการจัดการการ
สื่อสารในวิกฤตสุขภาพให้ดขี น้ึ ในอนาคต
ร่วมกัน

เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นการ เกิดการเตรียมพร้อมในการจัดการการ
จัดการการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพอย่างเป็ น
สื่อสารในวิกฤตสุขภาพต่อไป
รูปธรรม

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๓ / ผนวก ๑ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤติสุขภาพ หน้า ๕/๕

