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 การศึกษาเร่ือง การส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสาร
สขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ และเพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารสขุภาพ การกําหนดประเด็น
เนือ้หา วิธีการ  ช่องทางการส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการ
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึบคุคลผู้ ดําเนินการและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจํานวน 10 คน และการศกึษา
เอกสาร (Documentary Analysis) เก่ียวกบัการส่ือสารด้านสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุใน
กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จํานวน 16 เร่ือง สรุปผลโดยอาศยั
วตัถุประสงค์หลกัในการศึกษาและกรอบแนวคิด ทฤษฎีการส่ือสาร ทฤษฎีการส่ือสารในภาวะ
วิกฤต ทฤษฎีการสื่อสารสขุภาพ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัมิติทางวฒัธรรม และนํามาประมวลผล
สร้างข้อสรุปแบบอปุนยัในประเดน็สําคญัลําดบัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีการตัง้
คณะทํางานศนูย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาด           
ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 (War room) โดยให้มีหน้าท่ีในการกําหนดประเด็นเนือ้หา
องค์ความรู้ท่ีจะส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งมีแหล่งข้อมูลท่ีสําคญัคือ 
องค์การอนามยัโลก (WHO) หน่วยงาน CDC ของสหรัฐอเมริกา และองค์ความรู้ของผู้ เช่ียวชาญ
ด้านโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมีคณะทํางานส่ือสารประชาสัมพันธ์ดําเนินการ
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จดัการเรียบเรียงเนือ้สารท่ีผ่านการอนมุตัิจากคณะทํางาน War room ให้เป็นข้อความหรือเนือ้สาร
ท่ีเข้าใจง่าย ก่อนจะกําหนดส่ือและช่องทางเพ่ือการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป 
 2. รูปแบบการส่ือสารสขุภาพ การกําหนดประเดน็เนือ้หา วิธีการ  ช่องทางการส่ือสาร และ
กลุ่มเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการส่ือสารประชาสมัพันธ์ทุกช่องทาง โดยกําหนด
ประเด็นเนือ้หาการส่ือสารเป็นสองส่วนคือ (1) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์การระบาด
ของโรค และ (2) การส่ือสารความรู้เร่ืองพฤติกรรมสขุภาพและอนามยัส่วนบคุคล เพ่ือการป้องกนั
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 สําหรับตนเอง ครอบครัว และสงัคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ประชาชนทัว่ไป และความรู้เร่ืองการดแูลรักษาผู้ ป่วยและผู้ติดเชือ้โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
2009 สําหรับบคุลากรทางการแพทย์  

ประเด็นปัญหาสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้เป็นผลสืบเน่ืองจากการขาดแคลนองค์ความรู้เร่ืองโรคท่ี
เพียงพอสําหรับการส่ือสารในระยะเร่ิมต้นของการระบาด ทัง้นีเ้น่ืองจากไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
2009 เป็นโรคอบุตัใิหม่ แตห่ลงัจากการระบาดเข้าสูร่ะยะท่ีสอง กระทรวงสาธารณสขุเร่ิมมีทิศทาง
ในการจดัการกบัภาวะวิกฤตดงักลา่วมากขึน้ โดยมีความพยายามในการปรับแผนการดําเนินงาน
ด้านการสื่อสารอยา่งตอ่เน่ือง   
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 This study aimed investigate 1) the information management of the public health 
communication in response to the 2009 influenza outbreak by the Public Health Ministry 
of Thailand, and 2) the forms of communication, the scope of the communication, the 
communication approaches, the channels of communication and the target audience of 
the communication involved in the public health communication in response to the 2009 
influenza outbreak by the Public Health Ministry of Thailand.   
         The study was a qualitative research. Data collection included intensive 
interviews with ten individuals involved in the operation of the public health 
communication, and the documentary analysis of 16 related documents. The data were 
analyzed and inductively concluded by using the frameworks of communication 
theories, theories of communication in crisis, theories of public health communication, 
and theories related to cultural dimension. 
 The results of the study showed that: 

The information management of the public health communication in response to 
the 2009 influenza outbreak by the Public Health Ministry of Thailand included the 
setting of the 2009 influenza outbreak committee or the war room. The committee was in 
charge of the scope of the communication. The information used in the communication 
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was provided by the World Health Organization (WHO), the CDC of the United States, 
and 2009 influenza experts. There was a public health communication team working on 
information approved by the committee or the war room and adjusting it into media for 
the subsequent public communication. 

The Pubic Health Ministry of Thailand integrated all the channels of 
communication. The scope of the public health communication comprised of to main 
issues: 1) the situation of the 2009 influenza outbreak, and 2) the information about 
health behavior and personal hygiene related to the prevention of the 2009 influenza. 
The target audience of the public health communication included the general public and 
health care practitioners. 

Major problems found were due to the lack of information about the influenza at 
the beginning of the outbreak. However, the Public Health Ministry was able manage the 
public health communication of the 2009 influenza crisis more effectively during the 
second 2009 influenza outbreak. It was evident that the Ministry’s effort to develop its 
public communication continued. 

 



กติตกิรรมประกาศ 
  
 การจดัทําวิทยานิพนธ์เร่ืองการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เกิดจากความสนใจในการจัดทําการกับภาวะวิกฤตท่ี
เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน  โดยเฉพาะภาวะวิกฤตท่ีเก่ียวเน่ืองกับชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชน  ผนวกกับบทบาทหน้าท่ีในการทํางานของผู้ วิจัยในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่               
ในองค์กรสาธารณสขุ ซึง่งานวิจยันีจ้ะเป็นตะกอนความคิดท่ีจะช่วยให้ผู้วิจยันํากลบัไปพฒันาและ
ใช้ประโยชน์สําหรับการทํางานตอ่ไป  

สิ่งท่ีปรากฏขึน้ในระหว่างทางของงานวิจัยเล่มนี  ้ผู้ เขียนมิได้พบเพียงองค์ความรู้หรือ
ประสบการณ์แต่หากเป่ียมด้วยมิตรไมตรีและความเมตตากรุณาท่ีเกินจะกลั่นคําบรรยายให้
กลายเป็นตวัอกัษรท่ีทรงคณุค่า กราบขอบพระคณุ ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์ มิพกัเพียงทํา
หน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ในทุกขัน้ตอน แต่ยงัคอยให้กําลงัใจใน
การทํางานอย่างต่อเน่ือง และขอขอบคณุ อ.ดร.ขวญัจิรา  เสนา และดร.ขวญัเมือง  แก้วดําเกิง ท่ี
กรุณาให้คําแนะนําในการศกึษาครัง้นี ้รวมทัง้กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอขอบคุณ คุณเบญจมาศ  สุรมิตรไมตรี ผู้ อํานวยการกองสุขศึกษา ท่ีให้เวลาและให้
โอกาสทัง้เร่ืองงานและเร่ืองเรียน ขอบคณุ พ่ีๆ เพ่ือนๆ ทกุคนในกองสขุศกึษา กรมสนบัสนนุบริการ
สขุภาพ ท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมลูและเอกสารตา่งๆ อยา่งอบอุน่ตลอดมา 

ขอบคณุเพ่ือนๆ ทกุคนท่ียืนรอตรงเส้นชยั ด้วยกําลงัใจและรอยยิม้ 
หากวิทยานิพนธ์เล่มนี ้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน ผู้ เขียนขอยกความดีนี ้ให้แก่ผู้ มีพระคณุทกุ

ท่าน ด้วยจิตคารวะอยา่งท่ีสดุ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 
  

สํานกัข่าวต่างประเทศรายงานเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2552 ว่า ท่ีกรุงเม็กซิโกซิตี เมืองหลวง
ของประเทศแม็กซิโกได้เกิดโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ คือ ไข้หวดัใหญ่ ชนิดเอ สายพนัธุ์ H1N1 
หรือท่ีเรียกว่า ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 และแพร่ระบาดเข้าสู่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
และกระจายไปสูภ่มูิภาคอ่ืนๆทัว่โลก อยา่งรวดเร็ว เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 องค์การอนามยัโลก 
(WHO) ได้เพิ่มระดบัเตือนภยัการระบาดของไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่เป็นระดบั 5 ซึ่งเป็นขัน้ท่ี
ตรวจ พบว่ามีการแพร่เชือ้จากคนสูค่นในอย่างน้อย 2 ประเทศ ในภมูิภาคเดียวกนั หรือการติดเชือ้
ข้ามประเทศ และเม่ือวนัท่ี 12 มิถนุายน 2552 องค์การอนามยัโลก ได้ประกาศยกระดบัการเตือน
ภยัไข้หวดัใหญ่ 2009 จากระดบั 5 เป็นระดบั 6 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ เน่ืองจากแพร่ระบาดไปทัว่โลก 
ทัง้นี ้เป็นครัง้แรกใน 41 ปีท่ีมีการประกาศเตือนภยัไข้หวดัใหญ่ระบาดกว้างขวางทัว่โลก นอกจากนี ้
องค์การอนามยัโลกยงัประกาศให้เรียกช่ือโรคนีอ้ย่างเป็นทางการว่า โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่
ชนิด A (H1N1)  
 การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ (เอ็ช1เอ็น1) 2009 ได้ขยายการระบาด        
และสง่ผลกระทบเป็นวิกฤติทางสาธารณสขุของประเทศทัว่โลก องค์การอนามยัโลกรายงานผู้ ป่วย
ยืนยนัการระบาดของโรค ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2553 ทั่วโลกมากกว่า 208 ประเทศ และพบ
ผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 13,554 คน อย่างไรก็ตาม องค์การอนามยัโลกได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า 
ปัจจบุนั การระบาดของโรคเร่ิมขยายไปสู่ชมุชนของประเทศต่างๆ ทัว่โลกมากกว่า 206 ประเทศ
แล้ว ซึง่องค์การอนามยัโลกได้แนะนําให้ประเทศท่ีมีการระบาดภายในประเทศ ตรวจยืนยนัผู้ ป่วย
ทางห้องปฏิบตัิการ (confirmed case) ทุกราย เพ่ือป้องกันการระบาดรุนแรง (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2553ง)   
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 สถานการณ์ในประเทศไทย  
ระยะท่ี 1  28 เมษายน 2552-16 มกราคม 2553  
สถานการณ์ในประเทศไทย ซึง่มีรายงานการระบาดของโรคอย่างเป็นทางการ ตัง้แต่วนัท่ี 

28 เมษายน 2552 ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2553 โดยกระทรวงสาธารณสขุ ระบใุห้เป็นสถานการณ์                     
การระบาดระยะท่ี 1 พบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ            
ทัว่โลก กล่าวคือ ลกัษณะการระบาด จะเร่ิมจากการพบผู้ติดเชือ้จากต่างประเทศ เม่ือต้นเดือน
พฤษภาคม 2552 เร่ิมมีการแพร่ในวงจํากัด และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง กระทั่ง ณ วันท่ี 16 
มกราคม 2552 พบผู้ เสียชีวิตจากการติดเชือ้ 198 ราย สว่นจํานวนผู้ ป่วยคาดว่า อตัราการติดเชือ้
เฉล่ียร้อยละ13 ในประชากรหรือมีประมาณผู้ตดิเชือ้ 8.4 ล้านคน  

ระยะท่ี 2  17 มกราคม-กมุภาพนัธุ์ 2553  
สําหรับการระบาดของโรคในระยะท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 17 มกราคม-กมุภาพนัธุ์ 2553 พบ 5 

สญัญาณ การระบาด ดงันี ้
1) แนวโน้มพบไข้หวดัใหญ่เพิ่มขึน้ ร้อยละของผู้ ป่วยอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่และผู้มารับ

บริการท่ีโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ หลายจดุเพิ่มสงูกวา่ร้อยละ 5 
2) การเฝ้าระวงัโดยจดุสงัเกต 13 โรงพยาบาล (Sentinel Surveillance) ในกลุ่มผู้ ป่วย

นอกท่ีมีอาการไข้หวดัใหญ่ พบผลบวกเพิ่มจากร้อยละ 6 (เดือนธนัวาคม 2552) เป็นร้อยละ 12.6 
และในกลุม่ผู้ ป่วยในมีคา่เฉลี่ยมากกวา่ร้อยละ 20  

3) มีการระบาดเป็นกลุม่ (Clusters of outbreaks) อย่างตอ่เน่ืองหลายสปัดาห์ มากกว่า 
20 ครัง้ โดยพบการระบาดอยู่ในระดบัพืน้ท่ี อําเภอ ตําบล และมกัจะมีการระบาดรุนแรงในพืน้ท่ีท่ี
พบการระบาดใหม ่  

4) มีผู้ เสียชีวิตเพิ่มขึน้และต่อเน่ือง จากสัปดาห์ละ 0-1 ราย ในเดือน พฤศจิกายน-
ธนัวาคม 2552 เพิ่มเป็น 2-4 รายตอ่สปัดาห์ 

5) จํานวนผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง (เสียชีวิตหรือป่วยเป็นปอดอกัเสบ) บางส่วนยงัเข้าถึง
บริการหรือได้รับการบริการลา่ช้า โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชนบท 

สําหรับการระบาดท่ีแสดงให้เห็นว่ามีความรุนแรงมากขึน้คือ จํานวนผู้ ป่วยท่ีเพิ่มขึน้และ
อตัราจํานวนผู้ เสียชีวิตเพิ่มขึน้จากการระบาดระยะแรก สปัดาห์ละ 0-1 รายเป็น 2-4 ราย ในการ
ระบาดระยะท่ีสอง    

สําหรับการระบาดในระยะท่ีสอง นัน้ กระทรวงสาธารณสขุมีการออกมาตรการการจดัการ
ระบาดของไข้หวดัใหญ่ 2009 ผ่านยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง คือลดการป่วย ลดการตาย เร่งเสริม
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บทบาทอาสาสมคัร เร่งเผยแพร่ส่ือสารข้อความ ความรู้ รวมทัง้เร่งบริหารจดัการประสานความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการปัญหาไข้หวดัใหญ่ใน
ระยะตอ่ไป (กระทรวงสาธารณสขุ, 2553ง)  

ในด้านการส่ือสารข้อมลูแก่ประชาชน เร่ืองการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่            
ของกระทรวงสาธารณสุข นัน้ พบว่า ในระยะแรกของการระบาด มีการให้ข้อมูลในประเด็นท่ี
หลากหลาย ทัง้ในระดับของการป้องกันโรค และรายงานสถานการณ์การระบาด ซึ่งผู้ แทน
กระทรวงสาธารณสุข  ได้นําเสนอปัญหาท่ีเกิดขึน้ในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ว่า กระทรวงสาธารณสขุควรมี
การรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องผ่านระบบสายตรงไข้หวดัใหญ่ 2009 (Call Center) ทัง้ในเร่ืองการ
รักษาพยาบาล ความรู้ด้านการป้องกัน ตลอดจนความเช่ือมั่นการสาธารณสุขของประเทศ 
นอกจากนีย้งันําเสนอข้อจํากดั ของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีดงักลา่วคือ เม่ือเสนอตวัเลขผู้ ป่วย
หรือผู้ เสียชีวิตหรือข้อมลูเชิงวิชาการทําให้ประชาชนเกิดการตระหนก ซึง่ท่ีประชมุได้เสนอความเห็น
สําหรับทิศทางการนําเสนอขา่วหรือประเดน็ เห็นควรกําหนดแนวทาง 3 แนวทางคือ  

1.  ให้มีการตรวจสอบเฝ้าระวังส่ือเม่ือพบว่าส่ือนําเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนให้มีฝ่าย
นําเสนอข้อมลูแก้ไขให้ถกูต้อง  ป้องกนัการเข้าใจผิด   

2.  ให้มีการตอบสนองตอ่ส่ือโดยการเช่ือมโยงจากการจดัทําโฆษณาผา่นส่ือนัน้ ๆ   
3.  ให้มีการรณรงค์เร่ืองการไอ  จามของผู้ ป่วยโดยไม่ปิดปาก  ปิดจมกู  และรณรงค์ให้มี

การล้างมือ  การใช้หน้ากากอนามยัอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง  
 สําหรับประเด็นเป้าหมายของการประชาสมัพนัธ์ มีการวางระดบัของการดําเนินการโดยเร่ิม
จากการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือลดความตระหนก ความกลวั ก่อนจะยกระดบัไปสูค่วามรู้เพ่ือการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรม และการทําให้ประชาชนเข้าใจในความแตกตา่งระหว่างการแพร่ระบาดของไข้หวดัทัว่ไป
และโรคไข้หวดัสายพนัธ์ใหม่ว่ามีความรุนแรงกว่าและแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า โดยตัง้เป้าหมาย
หลักในเบือ้งต้นคือ เน้นให้ทุกคนป้องกันตนเองและวิ ธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคใน
ชีวิตประจําวนั   

ในสว่นของประชาชนนัน้ ภายหลงัการรับรู้ข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ เร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่ 
สายพนัธุ์ใหม่ ผ่านการนําเสนอทางช่องทางส่ือท่ีหลากหลายของกระทรวงสาธารณสขุ โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะเร่ิมต้นของการระบาด ได้ก่อให้เกิดความตระหนก และหวาดระแวงเกิดขึน้ใน
สังคมไทยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นความรุนแรงของโรคท่ีนําเสนอผ่านตัวเลขของ
ผู้ เสียชีวิตท่ีมีจํานวนเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
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 รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจงึต้องพยายามทกุวิถีทางในการควบคมุสถานการณ์การ
ระบาด และความตระหนกของประชาชน ไปพร้อมกนั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรคและสขุภาพของประชาชน เป็นแกนในการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพท่ี
ถกูต้อง ซึง่หน่วยงานดงักล่าวคือของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ต้องมีการควบคมุสถานการณ์ทัง้ใน
ส่วนของการระบาดของโรคและสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเร่ืองการป้องกนัตนเองจากโรค 
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ทัง้นี ้กลยทุธ์สําคญัท่ีเข้ามามีบทบาทในการควบคมุการแพร่ระบาด คือ 
การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยอาศัยการบริหารและการส่ือสารอย่างถูกหลักการ ทัง้นี ้
เพราะหัวใจสําคัญของการจัดการส่ือสารในภาวะวิกฤตคือการเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ประชาชนกลุม่เป้าหมายแต่ละกลุม่ว่า มีความคิดเห็น ความเข้าใจและมีข้อวิตกกงัวลอย่างไร เพ่ือ
นํามาใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดกลยทุธ์การส่ือสารท่ีเหมาะสม โดยต้องดําเนินการภายใต้ความ
กดดันของเง่ือนไขเวลา และการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาของเหตุการณ์ อีกทัง้ การจัดการ
ส่ือสารด้านสขุภาพในภาวะวิกฤต ต้องจบัตามองกระแสสาธารณะ ทัง้ท่ีเกิดจากการรายงานข่าว
ของส่ือมวลชน เพ่ือปรับเปล่ียนกลยทุธ์ให้เหมาะสมตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถควบคมุสถานการณ์
การแพร่กระจายข่าวสารให้อยู่ในทิศทางท่ีกําหนด เพ่ือลดความตระหนก เพิ่มความตระหนกัและ
สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องของประชาชน  

การสื่อสารในภาวะวิกฤตมีความแตกตา่งจากการส่ือสารในภาวะปกติ เน่ืองจาก ในช่วงท่ี
เกิดวิกฤต ความต้องการข้อมลูขา่วสารจะมีมากกวา่ปกต ิเน่ืองจากภาวะวิกฤตตา่งๆท่ีเกิดขึน้อย่าง
ไม่คาดคิด ล้วนส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และสขุภาพอนามยัของประชาชน ซึง่ภาวะวิกฤต
ดงักล่าวเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างกะทนัหนั สร้างความรู้สกึตกใจ แปลกใจ รุกรานความรู้สกึ 
และจิตใจของผู้คนท่ีประสบเหตกุารณ์นัน้ๆ มีเวลาในการตดัสินใจเพ่ือหาทางแก้ปัญหาได้ในเวลา
อนัจํากัด ซึ่งการตดัสินใจนัน้ ต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานเร่ืองข้อมลู ข้อเท็จจริงอนัถูกต้อง ดงันัน้ การ
จดัการข้อมลูเพ่ือการส่ือสารในภาวะวิกฤต จงึมีความสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารอย่างมี
ประสทิธิภาพทัง้ภายในและภายนอกองค์กร หรือ ก่อน ระหว่าง และหลงัเกิดเหตกุารณ์ท่ีเกิดวิกฤต
นัน้ ซึ่งรวมถึงต้องมีการเตรียมการ มีแผนงาน มีกลวิธีในการสื่อสารท่ีดีและเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลา รวมทัง้ต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทัง้นี  ้เพราะเม่ือใดท่ีการส่ือสารข้อมูล
เกิดขึน้อย่างไร้ระบบและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ความสบัสนและความเข้าใจผิดจะเกิดขึน้ใน
สงัคมทนัที อนัหมายถึงความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ตามมาอยา่งประเมินคา่มิได้ 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข                
ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่ง 
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ซึ่งจะทําให้รับรู้ถึงแนวทางการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึง รูปแบบการส่ือสารด้านสุขภาพ                   
การกําหนดประเด็น วิธีการ ช่องทางการส่ือสารและกลุ่มเป้าหมาย การดําเนินการส่ือสารสขุภาพ
ของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้ของผู้ รับสาร วา่มีการดําเนินการอยา่งไรบ้าง และผลการศกึษาดงักลา่วจะยงัสามารถนําไป
ปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพในอนาคตของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ 

 
1.2  ปัญหานําการวจิัย 
 

1.  การจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการ
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม ่2009 มีการดําเนินการอยา่งไร  

2.  รูปแบบการสื่อสาร การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการส่ือสารและ
กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารสขุภาพ กรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ 2009 มี
ลกัษณะอยา่งไร 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาการจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ              
ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  

2.  เพ่ือศกึษารูปแบบการส่ือสารสขุภาพ การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการ
ส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม ่2009  
 
1.4  ขอบเขตการวจิัย 

 
1.  ศกึษาเฉพาะการจดัการข้อมลูขา่วสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างเดือนเมษายน 2552 ถึง เดือน
กมุภาพนัธ์ 2553 

2.  ศึกษาเฉพาะรูปแบบการส่ือสารสขุภาพ การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทาง              
การสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่            
สายพนัธุ์ใหม ่2009 ระหวา่งเดือนเมษายน 2552ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 
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1.5  ระเบยีบวธีิวจิัย 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของ
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ผู้ศึกษาได้เลือกประเภทการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึผู้ ดําเนินการและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการส่ือสารสขุภาพ ในกรณีการระบาด
ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างเดือนเมษายน 2552ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2553 
รายละเอียดจะกลา่วในบทท่ี 3 ตอ่ไป 
 
1.6  นิยามคาํศัพท์ในการวจิัย 

 
 โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ หมายถึง เป็นโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชือ้
ไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) ติดตอ่จากคนสูค่น มีอาการรุนแรง
กว่าโรคไข้หวดัธรรมดา กระทรวงสาธารณสขุประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึง่อบุตัิขึน้ในปี 
2552 
 ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างไม่ทันตัง้ตัว อาจเกิดขึน้ภายนอกการ
ควบคมุขององค์กรนัน้และอาจก่อให้เกิดผลเสียตอ่ช่ือเสียงหรือการปฏิบตัิงานขององค์กร หรือเป็น
สถานการณ์พิเศษ ท่ีทําให้เกิดการสื่อสารชนิดพิเศษกว่าปกติ เช่น เม่ือพบผู้ ป่วยและเสียชีวิตจาก
โรคไข้หวดัใหญ่จํานวนมาก และยงัไมส่ามารถควบคมุได้ ประชาชนเกิดความตระหนก และสบัสน 
 การสื่อสารสขุภาพ หมายถึง กระบวนการสื่อสารท่ีใช้กลยทุธ์ของศาสตร์ด้านการสื่อสารใน
งานสขุภาพ เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ สนใจ ตระหนกั เกิดการเรียนรู้ การ
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเพ่ือให้เกิดพฤตกิรรมด้านสขุภาพในการป้องกนัโรคท่ีเกิดขึน้จากการระบาด 

การจดัการข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพ หมายถึง กระบวนการ ขัน้ตอน หรือวิธีการได้มาซึง่
ข้อมลูขา่วสาร และความรู้ด้านสขุภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ และการ
ปรับเนือ้หาให้ง่ายตอ่การเข้าใจของกลุม่เป้าหมาย    
 รูปแบบการส่ือสารด้านสุขภาพ หมายถึง วิธีการ หรือช่องทางในการส่งหรือถ่ายทอด
ขา่วสารหรือความรู้ด้านสขุภาพเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 
 การระบาด หมายถึง หมายถึง การเกิดขึน้ของโรคโดยมีความถ่ีของการเกิดท่ีผิดปกติใน
ประชากรกลุม่หนึง่  เป็นโรคท่ีระบาดออกไปเป็นวงกว้าง อาจเป็นหลายๆ ประเทศหรือ ทัว่ภมูิภาคก็ได้ 
ซึง่องค์การอนามยัโลก ได้ระบรุะดบัขัน้ของการแพร่กระจายเชือ้โรค ไว้ 6 ระดบัคือ 
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ระดบั 1 หมายถึง ระยะท่ีไม่พบเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ในมนษุย์จากการเฝ้า
ระวงั และเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ท่ีพบในสตัว์ต้องมีความเสี่ยงต่ําท่ีจะติดเชือ้มายงั
มนษุย์ 

ระดบั 2 หมายถึง ระยะท่ีไม่พบเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ในมนษุย์จากการเฝ้า
ระวงั แต่พบเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ในสตัว์และเชือ้มีความเส่ียงสงูท่ีจะติดเชือ้มายงั
มนษุย์ 

ระดบั 3 หมายถึง ระยะท่ีพบเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม่ในมนษุย์จากการเฝ้าระวงั          
แตไ่มพ่บการตดิเชือ้จากมนษุย์สูม่นษุย์ การตดิเชือ้เกิดจากการสมัผสัโดยใกล้ชิด 

ระดบั 4 หมายถึง ระยะท่ีพบเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม่ในมนษุย์จากการเฝ้าระวงั 
และพบการตดิเชือ้จากมนษุย์สูม่นษุย์ แตพ่บการระบาดอยูใ่นวงจํากดั เป็นกลุม่ก้อนเลก็ ๆ 

ระดบั 5 หมายถึง ระยะท่ีพบเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม่ในมนษุย์จากการเฝ้าระวงั 
พบการติดเชือ้จากมนษุย์สูม่นษุย์ พบการระบาดขยายวงออกไป เป็นกลุ่มก้อนหลาย ๆ กลุม่ก้อน 
อยา่งน้อย 2 ประเทศ 

ระดบั 6 หมายถึง ระยะท่ีเชือ้ไวรัสยังปรับตวัทางพันธุกรรมมากขึน้และมีศกัยภาพ                  
ท่ีจะแพร่กระจายจากมนษุย์สูม่นษุย์อยา่งรุนแรงมากกวา่ 1 ภมูิภาคขององค์การอนามยัโลก  

ในกรณีของการเฝ้าระวงัโรคไข้หวดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม่ H1N1 ท่ีระบาดในประเทศเม็กซิโก
และสหรัฐอเมริกา ทางองค์การอนามยัโลกจดัให้อยู่ในระดบัการเฝ้าระวงั ระดบัท่ี 5 และยกเป็น
การระบาดระดบั 6 ในเวลาตอ่มา หลงัจากมีการระบาดในทกุภมูิภาคทัว่โลก 

 
1.7  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

1.7.1  เชิงวิชาการ 
1)  หน่วยงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวิจยั ไป

ใช้เป็นแนวทางในการส่ือสารด้านสขุภาพในภาวะวิกฤต หรือกรณีท่ีใกล้เคียงได้ 
2)  ผู้สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าหวัข้อท่ีเก่ียวข้องในอนาคต  

 
1.7.2  เชิงวิชาชีพ 

1)  นักการส่ือสารด้านสุขภาพสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
สําหรับกรณีเกิดการระบาดของโรคในอนาคต 
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2)  นกัการสื่อสาร ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ศนูย์สารนิเทศของกระทรวงสาธารณสขุ และ
ผู้ มีบทบาทในการดําเนินการส่ือสารสุขภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการ
ข้อมลูขา่วสารเพ่ือการส่ือสารด้านสขุภาพในภาวะวิกฤต  

 
 



บทที่ 2 
 

ทฤษฎี แนวคดิ และผลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
  

ในการศึกษาเร่ือง การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาด                
ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ผู้ศึกษาได้ทบทวนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบในการศกึษา การวิเคราะห์ข้อมลู และอภิปรายผลในการวิจยั โดย
มีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสาร 
2.1.1  ความหมายของการส่ือสาร 
2.1.2  องค์ประกอบของการส่ือสาร 
2.1.3  วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร 
2.1.4  การสื่อสารสองทาง 

2.2  การสื่อสารสขุภาพ 
 2.2.1  ความหมายของการส่ือสารสขุภาพ 
 2.2.2  องค์ประกอบของการส่ือสารสขุภาพ 
2.3  แนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะภาวะวิกฤต 

2.3.1  ความหมายของภาวะวิกฤต 
2.3.2  ประเภทของภาวะวิกฤต 
2.3.3  ลกัษณะของภาวะวิกฤต 
2.3.4  ระยะของการเกิดภาวะวิกฤต  

2.4  แนวคดิเก่ียวกบัการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤต (Communication for Crisis 
Management: CCM) 

2.4.1  ความหมายและการดําเนินการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
2.4.2  การสื่อสารตามระยะของการเกิดวิกฤต 
2.4.3  การสื่อสารในภาวะเกิดโรคระบาด 

2.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัมิตทิางวฒันธรรม  
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
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2.1  แนวคดิเก่ียวกับการส่ือสาร 
 

2.1.1  ความหมายของการส่ือสาร  

การสื่อสาร (Communication) คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสารระหว่างบคุคล
ต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สญัลกัษณ์ สญัญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเข้าใจกัน โดยมี
องค์ประกอบดงันี ้ 

 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงองค์ประกอบการสื่อสาร 
 
 

มีนกัวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายของการส่ือสารไว้ตา่งๆ กนัดงันี ้ 
 ปี 1954 Wilber schramm และ C.E. Osgood ได้สร้าง Model รูปแบบจําลองเชิงวงกลม
การสื่อสาร เป็นรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) และให้ความหมาย
โดยทัว่ไปว่า การส่ือสารเกิดขึน้เม่ือฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ รับสาร โดย
ใช้สญัลกัษณ์ตา่งๆ ซึง่ถกูสง่ผา่นส่ือท่ีเช่ือมตอ่สองฝ่าย (Schramm, 1954) 

 
ภาพที่ 2.2  แสดงแบบจําลองเชิงวงกลม การสื่อสารของ ออสกดูและชแรมม์ 
แหล่งที่มา:  กิดานนัท์  มลทิอง, 2536. 
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Schramm (1954) ให้ความหมายว่า การส่ือสาร คือ การมีความเข้าใจร่วมมือกัน                 
ต่อเคร่ืองหมายท่ีแสดงข่าวสาร โดยกล่าวถึงพืน้ฐานประสบการณ์ร่วม (Field of Experience) 
ระหวา่ง ผู้สง่สารและผู้ รับสารวา่ จะต้องมีประสบการณ์ร่วมกนัเพ่ือส่ือสารให้เข้าใจตรงกนั 

Berlo (1960) ได้เสนอแบบจําลองการสื่อสารโดยให้ความสําคญัในปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผล        
ทําให้การส่ือสารประสบผลสําเร็จ โดยอธิบายให้เห็นว่าในตวัผู้ ส่ือสารไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ ส่งสาร        
หรือผู้ รับสาร ต่างมีทกัษะในการส่ือสารของแต่ละคนไม่เหมือนหรือไม่เท่ากนั ตา่งคนมีทศันคติ ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองท่ีกําลงัส่ือสารหรือต่อคู่ส่ือสารหรือแม้แต่ตนเอง ต่างมีความรู้ มีบทบาทหน้าท่ีใน
สงัคมตลอดจนอยู่ในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เหลา่นีล้้วนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดรูปแบบ              
หรือพฤตกิรรมการสื่อสารทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  แสดงรูปแบบจําลอง SMCR ของเบอร์โล 
แหล่งที่มา:  กิดานนัท์  มลทิอง, 2536. 

 
กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ (2552: 17) อธิบายว่า การสื่อสารคือการติดต่อสมัพนัธ์กนั

ระหว่างมนุษย์ โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดสาร แลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ ทัศนคต ิ
ประสบการณ์และการปฏิบตัิระหว่างกันและกัน จากบุคคลสู่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสาธารณชน 
เพ่ือให้เกิดผลสนองตามตรงตามจดุมุง่หมายท่ีกําหนดไว้  
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2.1.2  องค์ประกอบของการส่ือสาร  
การสื่อสารจะมีประสทิธิผลมากท่ีสดุก็ตอ่เม่ือองค์ประกอบทกุองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ โดย องค์ประกอบการสื่อสารท่ีสําคญัคือ 1) แหล่งข่าวสาร(Source)  2) ข่าวสาร (Message) 
3) ผู้ รับ (Receiver)  4) ช่องทางขา่วสาร (Channel) และ  5) สมัฤทธ์ิผล (Effect)   
 2.1.2.1  แหลง่ขา่วสาร (Source) 
 ในกระบวนการสื่อสาร แหลง่ขา่วสารหรือผู้สง่สารเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอยา่งยิ่ง 
เพราะนอกจากองค์ประกอบอ่ืนๆท่ีจะทําให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้ ส่งสารก็เป็นผู้ มี
อิทธิพลต่อความเช่ือถือให้แก่ตวัสารด้วยคณุลกัษณะของผู้ส่งสารเอง (อภิสสรา  เกิดชช่ืูน, 2545: 
45) และผู้ส่งสารไม่จําเป็นต้องเป็นตวับุคคลเสมอไป อาจอยู่ในรูปของสถาบนั องค์กร หน่วยงาน 
กลุ่มบุคคล หรือคณะทํางานก็ได้ ซึ่งความน่าเช่ือถือของแหล่งสารมาจาก ปัจจัย 2 ประการ 
(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2549: 120) คือ  

1) ความสามารถหรือความเป็นผู้ ชํานาญ ( Competence of expertness)  
2) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness)  

  2.1.2.2  ขา่วสาร (Message)  
 เนือ้หาสาร/ข้อมลู/ข่าวสาร หมายถึงข้อมลู ข้อเท็จจริง ความคิดต่างๆ หรือชุดของ
สญัลกัษณ์ ท่ีผู้สง่สารต้องการจะนําเสนอหรือส่ือความหมายไปยงัผู้ รับสารโดยมีเป้าหมายอย่างใด
อย่างหนึ่ง สุมาลี  เล็กประยูร (2551: 103) อธิบายว่า กระบวนการเข้ารหัสนําไปสู่การพัฒนา
ข้อความ ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูหรือความหมายท่ีผู้สง่ข่าวสารต้องการส่งไปยงัผู้ รับข่าวสาร โดยท่ี
อาจเป็นข้อความเป็นภาษาพดู (verbal) หรือข้อความท่ีไม่เป็นภาษา (nonverbal) ใช้การพดูหรือ
เขียนหรือใช้สญัลกัษณ์ก็ได้และปรับเปล่ียนข้อความให้อยู่ในรูปท่ีเหมาะสมสําหรับช่องทางการ
ส่ือสารท่ีจะใช้  
 ดงันัน้ ผู้ส่งสารจึงต้องกําหนดเนือ้หาสารให้ตรงกับความสนใจหรือความต้องการ
ของผู้ รับและต้องมีวิธีการวางโครงสร้างสารมาเป็นอยา่งดี 
 2.1.2.3  ผู้ รับสาร (Receiver) 

ในกระบวนการส่ือสาร มีบุคคลเข้ามาเก่ียวข้อง 2 ฝ่าย คือ ผู้ รับสารและผู้ส่งสาร                 
ซึ่งผู้ รับสารในการส่ือสารนัน้ อาจมีความหมายถึงบุคคลคนเดียว หรืออาจหมายหมายถึงกลุ่ม
บคุคล หรือมวลชน ท่ีเป็นผู้ ฟัง ผู้อา่น ผู้ชม  

การท่ีจะให้ข่าวสารท่ีเหมาะสมกบัผู้ รับสาร ต้องเข้าใจในความต้องการข่าวสารของ
ผู้ รับสาร ซึง่โดยปกตมีิอยู ่4 อยา่ง (พรทิพย์  วรกิจโภคาทร, 2546: 290) คือ  
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 1)  ความต้องการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง เน่ืองจากในสงัคม
ปัจจุบนัมีการติดต่อส่ือสาร แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ แก่กนั 
ข่าวสารนัน้มีมากมายหลายประเภท ผู้ รับสารแตล่ะบคุคลหรือกลุ่ม จะเลือกรับเฉพาะข่าวสารท่ีมี
สาระตรงกบัความสนใจ ความต้องการ หรือวตัถปุระสงค์ท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละคน และสนใจ
จดจําสว่นนัน้มากเป็นพิเศษ 

2)  ความต้องการข่าวสารท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยม ความเช่ือและทศันคต ิ
ข่าวสารใดท่ีไม่สอดคล้องมกัจะไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการปฏิเสธจากผู้ รับสาร ระบบสงัคม
และวฒันธรรม มีผลต่อการแปลหรือการตีความของผู้ รับสาร คนมาจากสงัคมท่ีต่างกัน หรือภูมิ
หลงัวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั ยอ่มตีความเร่ืองราวข่าวสารท่ีได้รับมาแตกตา่งกนัไปด้วย ตามระบบ
สงัคม และวฒันธรรมท่ีเป็นอยู ่

3)  ความต้องการข่าวสารท่ีสะดวกในการได้มา ถึงแม้ข่าวสารจะเป็น
ข่าวสารท่ีให้ประโยชน์และสอดคล้องกบัตวัเอง แตถ้่าข่าวสารดงักลา่วได้มาด้วยความยากลําบาก
หรือไมส่ะดวก ผู้ รับสารก็ไมอ่าจเปิดรับขา่วสารนัน้ได้ 

4)  ความอยากรู้อยากเห็น เป็นความต้องการท่ีอยากมีประสบการณ์
ใหม่ๆ ซึง่เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์อยา่งหนึง่ 

ในกระบวนการการติดตอ่ส่ือสาร ต้องอาศยัขอบเขตแห่งความรู้ หรือขอบเขตแห่ง
ประสบการณ์ของผู้ รับสารและผู้สง่สาร ในการเปิดรับขา่วสารของบคุคลในอนัท่ีจะเข้าใจขา่วสารได้
มากน้อยเพียงใดก็ยอ่มขึน้อยูก่บัขอบเขตแห่งประสบการณ์ของผู้ รับสารด้วย 

การตรวจสอบการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยพิจารณาถึง
วตัถปุระสงค์และความต้องการของประชาชนในฐานะผู้ รับสารและกระทรวงสาธารณสขุในฐานะผู้
ส่งสาร จะช่วยอธิบายความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสขุฯ ได้ 
  2.1.2.4  ช่องทางขา่วสาร (Channel) 

การเลือกใช้ช่องทางข่าวสารหรือช่องทางการส่ือสารนัน้เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ี
จะช่วยให้ข้อมลูข่าวสารส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว ซึ่งผู้ส่งสารต้องพิจารณาว่า 
ขา่วสารและกลุม่เป้าหมายนัน้ต้องใช้ช่องทางการส่ือสารใดเป็นหลกั  

ทัง้นี ้การเลือกใช้ส่ือโดยพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของส่ือแต่ละชนิดว่า มีขอบเขต 
ความสามารถแตกตา่งกนัไป ความสามารถดงักลา่วได้แก่ การให้ข่าวสารข้อเท็จจริง ความสามารถใน
การให้หลกัการและให้มองเห็นความสมัพนัธ์ ความสามารถในการให้ติดตามความต่อเน่ืองของ
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กระบวนการ ความสามารถในการให้แก้ปัญหา ชกันําให้เปล่ียนพฤตกิรรม โน้มน้าวให้ลงมือกระทํา 
(อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท, 2549: 150)  

ทัง้นี ้การเลือกใช้ส่ือในการส่ือสารนัน้ ต้องคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ของการใช้ส่ือเป็น
หลกั (เสรี  วงษ์มณฑา, 2542: 29) ดงันี ้ 

1)  การเข้าถึง (Reach) ต้องเข้าถึงกลุม่เป้าหมายให้ได้มากท่ีสดุ 
2)  ความถ่ี  (Frequency)  ต้อง เ ข้าถึ งกลุ่ม เ ป้าหมายด้วยความถ่ี                    

ท่ีเหมาะสม มีจํานวนมากครัง้ พอท่ีจะก่อให้เกิดความสมัฤทธ์ิทางการส่ือสารได้ 
3) ความสมัฤทธ์ิ (Impact) เม่ือเราได้ใช้ส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์แล้ว 

ต้องบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ ไมว่า่จะเป็นการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ การช่ืนชม หรือความ
พร้อม  

4) ความต่อเน่ือง (Continuity) คือต้องมีความต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ี
พอเหมาะ พอเพียงท่ีจะก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการส่ือสาร” 

นอกจากนี ้ในการวางแผนการใช้ส่ือ มีข้อพิจารณาดงันี ้
1) ศึกษาแผนให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร วัตถุประสงค์คืออะไร 

ข้อความท่ีจะต้องส่ือออกไปคืออะไร  
2) ข้อจํากดัของงบประมาณ 
3) เลือกส่ือท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมายให้ได้มากท่ีสดุ 
4) เลือกส่ือท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อมูลข่าวสารท่ี

ต้องการสื่อออกไป 
5) เลือกส่ือท่ีสามารถควบคมุได้มากท่ีสดุ เพ่ือให้ได้ข้อความท่ีต้องการสื่อ

ออกไป มีความถกูต้องและครบถ้วน 
6) พิจารณาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคส่ือ เพ่ือให้การใช้

ส่ือสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายและเป็นท่ีน่าสนใจของกลุม่เป้าหมายอยา่งแท้จริง”  
ซึง่การเลือกใช้ส่ือหรือช่องทางพิจารณาจากลกัษณะและคณุสมบตัิของส่ือแต่ละ

ประเภท ประกอบด้วย (สทิธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552: 201)  
1) ส่ือสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายประกาศและ

โปสเตอร์ แผน่พบั แผน่ปลวิ ภาพพลกิ โปสเตอร์ 
2) ส่ือบคุคล  
3) ส่ือโสตทศัน์ 
4) ส่ืออ่ืนๆ   

โดยแสดงรายละเอียดของส่ือแตล่ะประเภทได้ดงันี ้
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ตารางที่ 2.1  แสดงคณุสมบตัขิองส่ือสิง่พิมพ์  
 

ประเภทส่ือ ข้อดี ข้อด้อย 
หนงัสือพมิพ์ 

(Newspaper) 
- สามารถเข้าถึงประชาชนจํานวน
มาก  
- มีระยะเวลากําหนดออกท่ีแน่นอน
เป็นประจําสม่ําเสมอ 
- ก่ อ ใ ห้ เ กิดประชามติขึ น้ ในหมู่
ประชาชนได้ 
- ให้รายละเอียดข้อมลูได้มาก 

- เลือกกลุม่เป้าหมายได้จํากดั 
- ไม่ดงึดดูความสนใจของคนทัว่ไป
เท่าท่ีควร 
- เนือ้หาข้อมลูไมเ่ป็นปัจจบุนั 
 

นิตยสาร 
(Magazines) 

- มีรูปเลม่ท่ีกะทดัรัดสวยงาม  
- มี ระบบการพิม พ์ ท่ีประณีตมี สี
สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของ
ผู้อา่นได้เป็นอยา่งดี 
- เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้
เฉพาะเจาะจง 

- ผู้ อ่านกําหนดว่าจะอ่านหรือไม่
อา่น 
- อาจหาซือ้ได้ในบางท้องท่ีเท่านัน้  
- ราคาตอ่หน่วยของนิตยสารแพง
กวา่หนงัสือพมิพ์  
- ขาดความรวดเร็ว ทนัตอ่
เหตกุารณ์ เพราะอาจออกเป็นราย
เดือนหรือรายปักษ์  
- มีราคาแพง ประชาชนบางกลุม่
อาจไมส่ามารถซือ้หรือจบัจา่ยได้  

ป้ายประกาศและ
โปสเตอร์  

(Billboard) 

- ดงึดดูความสนใจของประชาชน
ด้วยความเดน่และสะดดุตา 
- จดัทําด้วยสีสนัสวยงาม มีภาพและ
ตวัอกัษรชดัเจน อา่นง่าย แม้อยูไ่กล 

- ราคาแพง 
- พื น้ ท่ีในการนําเสนอเนื อ้หามี
จํากดั 

แผน่พบั (Folder)   - ให้รายละเอียดและเนือ้หาได้มาก 
- คงทน ถาวร เก็บไว้ได้นาน 
- อา่นซํา้เพ่ือทบทวนได้ 
- สามารถพกพาไปอา่นได้สะดวก 

- ต้องอาศยัทกัษะ ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายทัง้ด้านการอ่านและ
การตีความ 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ่) 
 

ประเภทส่ือ ข้อดี ข้อด้อย 
 - เ ข้าถึ งกลุ่มประชาชนไ ด้อย่าง

กว้างขวาง  
 

แผน่ปลวิ(Leaflet)   - บรรจุข่าวสาร เ ร่ืองราวต่างๆ ท่ี
ต้ อ ง ก า ร จ ะป ร ะ ช า สัม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง ใน
กลุม่เป้าหมายได้อยา่งกว้างขวาง 
- สะดวกในการพกพา 
- ประหยดัคา่ใช้จ่าย 
- ไมต้่องเสียคา่ไปรษณีย์ 
- ไมจํ่าเป็นต้องมีท่ีอยูผู่้ รับ 

- ต้องอาศัยทักษะ ความเข้าใจ
ของกลุ่มเป้าหมายทัง้ด้านการ
อา่นและการตีความ 
 
 

ภาพพลกิ  
(Flip charts) 

- เหมาะสําหรับการสอนเป็นลกัษณะ
กลุม่ยอ่ย 
- มีความใกล้ชิดระหวา่งผู้สง่สารและ
ผู้ รับสาร สามารถถามและตอบได้
ทนัที 

- ผู้ ถ่ายทอดโดยใช้ภาพพลกิต้อง
มีความรู้ ความชํานาญ 
- ผู้ ถ่ายทอดต้องมีความ
น่าเช่ือถือ 

โปสเตอร์ 
 

- สีสนัสดใส สวยงาม ดงึดดูสายตา 
- ให้ข้อความดงึดดูความสนใจ 

- ให้รายละเอียดได้น้อย 
- ผู้ รับสารต้องมีทกัษะในการ
อา่น 

 
แหล่งที่มา:  วิรัช  ลภิรัตนกลุ, 2549:  313. 
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ตารางที่ 2.2  แสดงคณุสมบตัขิองส่ือบคุคล  
 

ประเภทส่ือ ข้อดี ข้อด้อย 
ส่ือบคุคล 

(Personal Media)   
- เป็นส่ือท่ีทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้อง
สิน้เปลืองในการซือ้ส่ือแบบส่ืออ่ืน ๆ  
- ทําให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา 
บุ ค ลิ ก  ลี ล า  ท่ า ท า ง  นํ ้า เ สี ย ง
ประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการ
ชกัจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า  
- เป็นการส่ือสารสองทาง ทัง้ผู้ พูด
และผู้ ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที  
- ผู้พูดสามารถปรับเนือ้หาให้เหมาะ
กบัผู้ ฟังได้ทนัท่วงที  

- ไมมี่ความคงทนถาวร พดูแล้วก็
ผา่นเลยไป  
- ไม่สามารถครอบคลุมผู้ ฟั ง
จํานวนมาก ๆได้  
- หากผู้พดูขาดความสามารถใน
การพูดจูงใจ ก็จะทําให้การพูด
ล้มเหลว  
- เป็นส่ือท่ีไม่มีหลกัฐานอ้างอิงท่ี
ชดัเจน 

 
แหล่งที่มา:  กองสขุศกึษา, 2546: 17. 
 
ตารางที่ 2.3  แสดงคณุสมบตัขิองส่ือโสตทศัน์  
 

ประเภทส่ือ ข้อดี ข้อด้อย 
ภาพยนตร์ (Films) 
หรือวิดีโอ (Video) 

- มีทัง้แสงสีเสียงและภาพเคล่ือนไหว
ประกอบดนตรี ทําให้ประทับใจและ
จดจํา สามารถเร่งเร้าความสนใจของ
ผู้ชมได้ตลอดเวลา 
- สามารถสอดแทรกความคิดเห็น 
และเป็น ส่ือในการเป ล่ียนแปลง
ทศันคตพิฤตกิรรมได้ง่าย  
- สามารถเสนอภาพในอดีตท่ีเราไม่
สามารถย้อนกลบัไปชมได้อีก  

- คา่ใช้จ่ายและระยะเวลาในการ
ถ่ายทําภาพยนต์สงูมาก  
-ไ ม่ ส าม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม ชน
เป้าหมายจํานวนมากๆได้  
- ชมได้ในจํานวนจํากัด เพราะ
ผู้ ชมอยู่ในห้องฉายภาพยนตร์
เท่านัน้  
- มี ข้ อ จํ ากัด เ ก่ี ย วกับ เค ร่ือ ง
อปุกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์ 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ่)  
 

ประเภทส่ือ ข้อดี ข้อด้อย 
 - ใช้เทคนิคสร้างเหตกุารณ์ประกอบ

ฉากการถ่ายทําได้อย่างสมจริงสมจงั
ท่ีสดุ 

 

“วิทย ุ(Radio) - มีราคาถูกเม่ือเทียบกับส่ือโทรทศัน์ 
มีความรวดเร็ว ครอบคลุมบริเวณ
พืน้ท่ีกว้างขวาง 
- เ ข้าถึ งกลุ่ม เ ป้าหมาย  ผู้ ท่ี อ่ าน
หนงัสือไมอ่อกก็สามารถรับฟังได้  
- ให้ความรู้สึกเป็นกันเองกับผู้ ฟัง 
สร้างความใกล้ชิด และพกติดตวัได้
ตลอดเวลา  
- ให้ความรู้สึกเร้าอารมณ์ และเป็น
ส่ือท่ีจูงใจได้ง่าย เพราะเน้นจังหวะ 
ลี ล า ท่ี ใ ส่ อ า ร ม ณ์ ทํ า ใ ห้ ผู้ ฟั ง
จินตนาการ และมีความรู้สกึร่วมด้วย  
- สามารถฟังไปด้วยและทํางานอ่ืน
ไปด้วยได้ 

- ไม่สามารถเสนอรายละเอียด
ได้มาก  เพราะต้องพูดให้สัน้ 
กระชบั เข้าใจง่าย  
- ไม่มีความคงทนถาวร ถ้าผู้ ฟัง
พลาดรายการไปก็ไม่สามารถจะ
รับฟังได้อีก  
- ถ้ามีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้
ยาก 
- ต้องฟังอย่างมีสมาธิจึงจะได้
ใจความทัง้หมด  
- ไมมี่ภาพเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

โทรทศัน์ 
(Television) 

 

- ดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะ
สามารถทดแทนได้ทัง้ หนังสือพิมพ์ 
วิทย ุและภาพยนต์  
- ผู้ชมเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีทัง้
ภาพและเสียง  
- ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็ว ทําให้
ขา่วเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  
- สามารถเสนอรายการบางรายการ
ได้ดีกวา่วิทยแุละหนงัสือพิมพ์ เช่น  

- ราคาแพงกวา่ส่ือประเภทอ่ืน  
- เม่ือพลาดรายการก็ไม่สามารถ
จะชมได้อีก นอกจากบนัทึกเป็น
วิดีโอเทป  
 (อย่ า ง ไ ร ก็ ต าม ใน ปั จ จุ บัน  
ส่ือโทรทัศน์สามารถเอาชนะ
ข้อด้อยเร่ืองการสื่อสารทางเดียว
และการกลบัมาดซูํา้ โดยใช้ช่อง 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ่)  
 

ประเภทส่ือ ข้อดี ข้อด้อย 
 รายการสารคดี การสาธิตทาง

วิชาการตา่ง ๆ 
ทางการส่ือสารระบบ
อินเตอร์เน็ต) 

 
แหล่งที่มา:  อรวรรณ  องค์ครุฑรักษา, 2548: 125. 
 
ตารางที่ 2.4  แสดงคณุสมบตัขิองส่ืออ่ืนๆ  
 

ประเภทส่ือ ข้อดี ข้อด้อย 
การจดักิจกรรม 

(Event) 
 

- มีความยืดหยุน่สงู 
- ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคและ
กลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัด
งานหรือตามสถานการณ์จริงได้ 
- ผู้จดัได้พบปะโดยตรงกบั
กลุม่เป้าหมาย 

- ใช้งบประมาณมาก 
- มีช่วงเวลาท่ีจํากดั 
- ต้องใช้ทกัษะในการ
ประสานงานสงู 

อินเตอร์เน็ตหรือ
เว็บไซต์ 

(Internet,Home 
page) 

- อตัราการเข้าถึงผู้ รับมีสงูเพราะ
สามารถส่ือสารได้ตลอดเวลา 24 
ชัว่โมง 
- ประหยดัคา่พิมพ์และคา่กระดาษ 
- สง่ขา่วสารได้อยา่งละเอียด 
- แก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยทนัทีและ
เสียคา่ใช้จ่ายน้อย 

- ไมค่รอบคลมุผู้ ท่ีไมมี่
คอมพิวเตอร์หรือใช้คอมพิวเตอร์
ไมไ่ด้ 
 

โทรศพัท์มือถือ 
หรือการสง่ SMS  

- ใช้ได้สะดวกตดิตอ่ได้ทกุท่ี 
- สง่ข้อมลูขา่วสารโดยตรงไปยงั
กลุม่เป้าหมายท่ีต้องการ 
- ประหยดัคา่พิมพ์และคา่กระดาษ 

- ไมค่รอบคลมุผู้ ท่ีไมมี่โทรศพัท์ 
- กลุ่มเป้าหมายอาจไม่คุ้ นเคย
กบัการใช้ส่ือแบบใหม ่

  
แหล่งที่มา:  อรวรรณ  องค์ครุฑรักษา, 2548: 122. 
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 การเลือกใช้ส่ือ 

  การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสม จะทําให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ นอกจาก

ความรู้เร่ืองคณุสมบตัแิละประเภทของส่ือแล้ว ต้องมีหลกัการวิเคราะห์เพ่ือเลือกใช้  

  โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ 4 อย่าง  (อรวรรณ  องค์ครุฑรักษา, 2548: 128-137) 

คือ  

1)  วตัถปุระสงค์ 

   (1)  เพ่ือสร้างความนิยม 

   (2)  เพ่ือรักษาช่ือเสียงท่ีดี 

   (3)  เพ่ือแก้ไขช่ือเสียงไมดี่ 

   (4)  เพ่ือรับฟังความคดิเห็นประชาชน 

2)  กลุม่เป้าหมาย 

   (1)  เนือ้หาสาระของขา่วสารท่ีจะสง่ให้กลุม่เป้าหมาย  

   (2)  ความสะดวกในการเข้าถึงส่ือของกลุม่เป้าหมาย 

(3)  ส่ือท่ีกลุม่เป้าหมายมีความคุ้นเคย เช่น กลุม่เป้าหมาย

มีส่ือวิทย ุส่ือโทรทศัน์แล้ว  

(4)  ส่ือท่ีมีความสอดคล้องกับความเช่ือ ทัศนคติและค่านิยม

ของกลุม่ประชาชนเป้าหมาย 

3)  สถานการณ์และสิง่แวดล้อม 

   (1)  สภาพของสงัคม  

   (2)  สภาพทางเศรษฐกิจ  

   (3)  สภาพทางการเมือง 

   4)  ศกัยภาพในการดําเนินงาน  

    (1)  ส่ือท่ีหน่วยงานไมมี่อํานาจควบคมุได้ เช่น ส่ือมวลชน 

    (2)  ส่ือประเภทท่ีหน่วยงานสามารถควบคมุได้ เช่น บคุลากร 

งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือและการจดัการ 

2.1.2.5  สมัฤทธ์ิผล (Effect)   

ในกระบวนการสื่อสารผู้ส่งสารย่อมมุ่งให้เกิดผลสมัฤทธ์ิสงูสดุ ตามวตัถปุระสงค์ 

ซึง่ผลของการสื่อสารโดยทัว่ไปมี 3 ประการ (สโุขทยัธรรมาธิราช, 2546: 16-17) คือ 
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 1) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ (Knowledge) ของผู้ รับสาร 
 2) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคต ิ(Attitude) ของผู้ รับสารท่ีมีตอ่สิง่ท่ี
ได้รับรู้ ซึง่ทศันคตนีิเ้องท่ีจะก่อให้เกิดการกระทําตามมา 

 3) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพฤตกิรรมท่ีแสดงออก (Practice) 
 การเปลี่ยนแปลงทัง้สามประเภทนีจ้ะเกิดขึน้ในลักษณะต่อเน่ือง 

กล่าวคือเม่ือผู้ รับสารได้รับข่าวสารก็จะทําให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ขึน้ก็จะไปมีผลทําให้เกิด
การสร้างทศันคต ิและขัน้สดุท้าย คือ การก่อให้เกิดการกระทํา 

อย่างไรก็ตาม การส่ือสารจะทําหน้าท่ีดงักล่าวได้ดีเพียงใดนัน้ ขึน้อยู่กับหน่วยงานผู้ ทํา
หน้าท่ีในการสื่อสารจะพิจารณาใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เน่ืองจากช่องทางการส่ือสาร                   
แตล่ะประเภทจะมีคณุสมบตัแิละประสทิธิภาพแตกตา่งกนั  

 
2.1.3  วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 
ในกระบวนการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารในระดบัใดก็ตาม ทัง้ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร 

ตา่งมีวตัถปุระสงค์ในการตดิตอ่ส่ือสารท่ีเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัได้ (ธนวดี  บญุลือ, 2546 : 16-
19) วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารสามารถแยกได้ เป็นวตัถปุระสงค์ของผู้สง่สารกบัวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ รับสาร ถ้าวตัถุประสงค์ของทัง้สองฝ่าย เหมือนกัน หรือสอดคล้องกบัผลของการส่ือสารในครัง้
นัน้ๆจะเกิดผลสําเร็จได้ง่าย ในทางตรงกนัข้ามถ้าวตัถปุระสงค์ของทัง้สองฝ่ายไม่ตรงกนั ผู้ รับสาร
อาจมีปฏิกิริยาต่อสารผิดไปจากความตัง้ใจของผู้สง่สาร ซึง่จะทําให้การสื่อสารไม่บรรลเุป้าหมาย 
หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ ส่ง ทําให้การสื่อสารในครัง้นัน้ๆ เกิดความล้มเหลว 
(Communication breakdown) ดังนัน้ในการส่ือข้อมูลข่าวสาร ผู้ ส่งต้องมีความชัดเจนทัง้ใน
ตนเอง และต้องเรียนรู้ความต้องการของผู้ รับ ซึง่วตัถปุระสงค์ของผู้ รับสารประกอบด้วย  

1) เพ่ือแจ้งให้ทราบ คือต้องการจะบอกกล่าว หรือชีแ้จงข่าวสาร เร่ืองราว 
เหตกุารณ์ข้อมลู หรือสิง่อ่ืนใด 

2) เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา คือผู้ส่งสารมีความต้องการท่ีจะสอนวิชาความรู้ 
หรือเร่ืองราวท่ีเป็นวิชาการให้ผู้ รับสารได้รับความรู้เพิ่มเตมิ 

3) เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง คือต้องการท่ีจะให้เกิดความร่ืนเริง
บนัเทิงใจ จากสารท่ีผู้สง่สารสง่ออกไป ทัง้ในรูปของการพดู การเขียน หรือการแสดงอาการท่าทาง 
เช่น นวนิยาย เพลง ละคร เกมโชว์ 

4) เพ่ือเสนอแนะหรือชกัจงูใจ เป็นการส่ือสารท่ีผู้สง่มีความต้องการชกัจงู หรือจงูใจ 
ให้ผู้ รับสาร มีความคิดคล้อยตาม หรือยอมรับปฏิบตัิตามการเสนอแนะของตน และวตัถปุระสงค์
ของผู้ รับสาร ประกอบด้วย  
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(1)  เพ่ือทราบ ผู้ รับสารมีความต้องการท่ีจะทราบเร่ืองราวข่าวสาร 
เหตกุารณ์ ข้อมลู หากข่าวสารท่ีได้รับทราบนัน้เป็นของใหม่ ก็ทําให้ผู้ รับสารได้ข่าวสารเพิ่มเติม 
หากข่าวสารเป็นสิ่งท่ีเคยทราบมาก่อน ก็เป็นการยืนยนัความถูกต้องของข่าวสารท่ีมีอยู่ให้เกิด
ความมัน่ใจยิ่งขึน้ 

 (2)  เพ่ือเรียนรู้ เป็นการแสวงหาความรู้ของผู้ รับสารจากการส่ือสาร 
ลกัษณะของสารในกรณีนี ้มกัเป็นสารท่ีมีเนือ้หาสาระเก่ียวกบัวิชาความรู้ 

 (3)  เพ่ือความพอใจ ในบางสถานการณ์ผู้ รับสารอาจมีความต้องการท่ี
จะแสวงหาสิง่ท่ีสามารถสร้างความขบขนั บนัเทิงและความสบายใจให้แก่ตนเอง 

 (4)  เพ่ือกระทําหรือตดัสนิใจ การตดัสนิใจของคนมกัได้รับการเสนอแนะ
หรือชกัจงูใจให้กระทําจากบคุคลอ่ืนอยูเ่สมอ ดงันัน้ ทางเลือกในการตดัสินใจจึงขึน้อยู่กบัข้อเสนอ
ว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่ รวมทัง้อาศยัจากข่าวสาร ข้อมลูความรู้ และความเช่ือมัน่ท่ีสัง่สมมา
เป็นเคร่ืองมือในการตดัสนิใจ 
 
 2.1.4  รูปแบบการส่ือสาร (Model of public relations) 

 นอกจากแนวคิดเร่ืองการสื่อสารแล้วเพ่ือให้ทราบว่า การจัดการและการเผยแพร่ข้อมูล
เร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ของกระทรวงสาธารณสขุ เป็นไปในลกัษณะใด ผู้ศกึษาจึง
ใช้กรอบแนวคิดในการส่ือสารสองทางมาใช้เป็นกรอบสําคญั ซึ่งแบบจําลองการประชาสมัพนัธ์           
4 แบบ (Four classic models of public relations) ประกอบด้วย 1)  แบบจําลองท่ี 1 การเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสาร(Press Agentry / Publicity)  2) แบบจําลองท่ี 2 ข้อมลูข่าวสารสาธารณะ (Public 
Information)  3) แบบจําลองท่ี 3 การสื่อสารสองทางแบบอสมมาตร (Two-way Asymmetric) 
และ 4) แบบจําลองท่ี 4 การสื่อสารสองทางแบบสมมาตร (Two-way Symmetric)  (Grunig  and 
Grunig, 1992) มีรายละเอียด ดงันี ้   

แบบจําลองท่ี 1 การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร (Press A gentry / Publicity) 
มีการสื่อสารแบบทางเดียว โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการโน้มน้าวใจผู้ รับสาร ส่วนใหญ่เป็น

การสื่อสารผา่นส่ือมวลชน ซึง่ข้อมลูข่าวสารนัน้อาจเกินความเป็นจริง หรือบิดเบือนความจริง หรือ
ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  นักประชาสมัพันธ์ท่ีใช้การประชาสมัพันธ์ในรูปแบบนีเ้ป็นหลกัได้แก่ นัก
ประชาสมัพนัธ์ด้านกีฬา โรงภาพยนตร์ ดนตรี  

แบบจําลองท่ี 2 ข้อมลูขา่วสารสาธารณะ (Public Information) 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางเดียวไม่จําเป็นว่าจะมุ่งเน้นไปท่ีการโน้ม

น้าวใจ ในการปฏิบตัิงานจะยึดหลกัการปฏิบตัิตามอุดมการณ์ด้านวารสารศาสตร์คือเร่ืองของ
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ความถกูต้องและครบถ้วน เลือกส่ือมวลชนเป็นช่องทางการส่ือสารเบือ้งต้น มีการค้นหาข้อเท็จจริง
ในการผลิตเนือ้หา แต่จะศึกษาข้อมูลด้านผู้ บริโภคน้อย หน่วยงานท่ีใช้วิธีปฏิบัติงานตาม
แบบจําลองนีส้ว่นมากได้แก่ รัฐบาล กลุม่ไมห่วงัผลกําไร และสถาบนัของรัฐ 

แบบจําลองท่ี 3 การสื่อสารสองทางแบบอสมมาตร (Two-way Asymmetric) 
 มีวตัถุประสงค์เพ่ือใช้หลกัจูงใจตามหลกัทฤษฎีทางวิชาการ และเป็นการส่ือสารแบบ 2 
ทางแบบไม่สมดลุ ซึง่หมายถึงการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือช่วยให้การส่ือสารทําให้เกิดความเข้าใจ
ผู้ รับสารได้ดีขึน้เพ่ือหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการชักจูงใจแบบจําลองนีเ้ร่ิมใช้ในหน่วยงานด้าน
การตลาด การโฆษณาในธุรกิจคูแ่ขง่ และหน่วยงานด้านการประชาสมัพนัธ์ 

แบบจําลองท่ี 4 การสื่อสารสองทางแบบสมมาตร (Two-way Symmetric) 
มีวตัถุประสงค์เพ่ือทําความเข้าใจซึ่งกนัและกนั และเป็นการส่ือสาร 2 ทางแบบสมดลุมี

การนําผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการศึกษาการรับรู้ของ
สาธารณชนท่ีมีต่อองค์กร และมีการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงานและ
นโยบายขององค์กรต่อสาธารณชน โดยผลการวิจยัท่ีได้จะนําไปใช้เป็นข้อแนะนําในการจัดการ
เพ่ือให้เกิดผลจากการปฏิบตัิงานอย่างแท้จริง ซึง่องค์กรท่ีนําแบบจําลองนีม้าใช้ในปัจจบุนัได้แก่ 
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดวาระประเด็นต่างๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการภาวะ
วิกฤตและความเส่ียง และการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

กล่าวโดยสรุป การสื่อสาร คือการส่ือความหมาย หรือการถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้ 
ความคดิ ระหวา่งบคุคล เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเร่ืองราวระหวา่งกนั ซึง่เป็นพฤตกิรรมท่ีมีอยู่
ในสังคมมนุษย์ การสื่อสารจึงมีความสําคัญทัง้ในชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล สังคมธุรกิจ
การค้า อตุสาหกรรม การเมืองการปกครอง และการศกึษา การสื่อสารเป็นพืน้ฐานของการติดต่อ
ของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซบัซ้อนมากและประกอบด้วยคนจํานวนมากขึน้
เท่าใด การส่ือสารยิ่งมีความซับซ้อนและสร้างความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกในสังคม             
จึงต้องอาศยั การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้
โดยมีองค์ประกอบตา่งๆ คือ ผู้สง่สาร สาร ช่องทางในการสง่สาร และผู้ รับสาร และพฤติกรรมหรือ
ผลท่ีเกิดจากการสื่อสารท่ีจะเกิดผลสําเร็จ ต้องอาศัยคุณสมบัติ ของผู้ รับและผู้ ส่งหลายด้าน
ประกอบกนั คือ ความรู้ความสามารถทัว่ไป มีทกัษะในการสื่อสาร มีเจตคติท่ีดี และเข้าใจพืน้ฐาน
ทางสงัคม วฒันธรรม รวมถึงการกําหนดกรอบหรือประเด็นท่ีจะทําการส่ือสาร โดยจะต้องประมวล
ความรอบด้านของกระบวนการส่ือสาร คือ ความต้องการของผู้สง่และผู้ รับต้องตรงหรือใกล้เคียงกนั จึง
จําเป็นท่ีผู้ ส่งสารต้องมีข้อมูลความต้องการของผู้ รับสาร เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบในการกําหนด
เนือ้หาและช่องทางการส่ือสารท่ีสมดลุสอดคล้องกนัทัง้สองฝ่าย เพ่ือให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพ
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สงูสดุ นอกจากนีย้งัต้องอาศยัปัจจยัด้านส่ือและเทคนิคในการส่ือสาร โดยรวมถึงเทคนิคในการใช้
ส่ือแตล่ะประเภทเพ่ือให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในการส่ือสารด้วย  
 
2.2  การส่ือสารสุขภาพ  
 
 2.2.1  ความหมายของการส่ือสารสุขภาพ 

การศกึษาเร่ืองการสื่อสารสขุภาพ มีความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับงานด้านการสาธารณสขุ 
ในการท่ีจะพฒันาองค์ความรู้ และทกัษะของประชาชนด้านสขุภาพ โดยเฉพาะการศกึษาเร่ือง การ
ส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
ซึง่ต้องใช้การวิเคราะห์ตามกรอบของการสื่อสารสขุภาพเป็นสําคญั 

ความหมายของการส่ือสารสขุภาพ 
วาสนา  จนัทร์สวา่งและคณะ (2550: 54-55) ให้ความหมายของการส่ือสารสขุภาพวา่  
 
หมายถึงกระบวนการส่ือสารท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพในด้านการป้องกนัโรคและการสร้าง
สร้างเสริมสขุภาพโดยใช้กลยทุธ์ของศาสตร์ด้านการสื่อสารในงานสขุภาพ เพ่ือให้
ประชาชนทัว่ไปหรือกลุม่เป้าหมายได้รับรู้สนใจ ตระหนกั เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ มี
ค่านิยมด้านสขุภาพ และจิตสํานึกในการปฏิบตัิตนด้านสขุภาพ ...โดยระดมสรรพ
กําลงัของการส่ือสารทุกระดบั ทุกประเภท ตัง้แต่การส่ือสารส่วนบุคคล ระหว่าง
บุคคล การส่ือสารกลุ่ม การสื่อสารองค์กร การส่ือสารสาธารณะ ไปจนถึงการ
ส่ือสารมวลชน โดยใช้ส่ือขนาดเล็ก ส่ือบุคคล ส่ือพืน้บ้าน ส่ือท้องถ่ิน ส่ือเฉพาะกิจ 
ไปจนถึงส่ือขนาดใหญ่คือ ส่ือมวลชนและการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ 
การจดังานพิเศษ...ในรูปแบบของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการสื่อสารอย่าง
มีสว่นร่วม 
 
กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ (2552: 17-18) อธิบายความหมายวา่ เป็นการตดิตอ่สมัพนัธ์ 

โดยอาศยักระบวนการถ่ายทอดสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ ประสบการณ์และการ
ปฏิบตัริะหวา่งกนัและกนั โดยมุง่ให้สาธารณชนเกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ การรับรู้ ทศันคติ และ
พฤตกิรรมไปในทางท่ีพงึประสงค์ โดยเฉพาะพฤตกิรรมด้านสขุภาพ 
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2.2.2  องค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพ 
 การส่ือสารสขุภาพเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีส่งผลต่อสขุภาพในด้านการป้องกนัโรคและ
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การส่ือสารหลายรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
ส่ือสารสขุภาพ อธิบายองค์ประกอบได้ดงันี ้(วาสนา  จนัทร์สวา่ง และคณะ, 2550: 84-85) 

1)  ผู้สง่สาร หมายถึง ผู้ นําด้านสขุภาพ หรือผู้ปฏิบตักิารด้านสขุภาพ  
2)  เนือ้ของสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตสํานึกเพ่ือการสร้างเสริม 

ปรับเปล่ียน และคงไว้ซึง่พฤตกิรรมสขุภาพท่ีถกูต้องและเหมาะสม เพ่ือพฒันาสขุภาพและคณุภาพ
ชีวิต 

3)  ส่ือ หรือช่องทาง กิจกรรม รูปแบบ วิธีการ 
4)  กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ ทัง้กลุ่มเป้าหมายหลกั กลุ่มเป้าหมายรอง และ

ประชาชนทัว่ไป 
5)  ผลของการสื่อสาร อาจเกิดขึน้ในรูปของการรับรู้ ความสนใจ ความตระหนกั 

และการปฏิบตัตินด้านสขุภาพ 
6)  ผลกระทบ คือ ประโยชน์หรือโทษท่ีเกิดขึน้ตามมาจากการดําเนินงานของการ

ส่ือสาร 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะภาวะวกิฤต 
 
 งานวิจัยเร่ืองการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีความจําเป็นท่ีจะต้องทําความเข้าใจความหมายและลกัษณะ
ของภาวะวิกฤต เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นว่า การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นัน้ 
ดําเนินการอยู่บนสภาวการณ์ของภาวะวิกฤตหรือไม่ โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็นส่ีส่วนคือ (2.3.1) 
ความหมายของภาวะวิกฤต (2.3.2) ประเภทของภาวะวิกฤต (2.3.3) ลกัษณะของภาวะวิกฤต และ 
(2.3.4) ระยะของการเกิดวิกฤต มีรายละเอียดดงันี ้
  
 2.3.1  ความหมายของภาวะวิกฤต 
 ในประเด็นการให้ความหมายของภาวะวิกฤต นัน้มีผู้ นิยามความหมายท่ีเก่ียวข้อง 2 
ลกัษณะคือ ความหมายในลกัษณะของปรากฏการณ์ 5 คน ดงันี ้ 

เสรี  วงษ์มณฑา (2542: 41) กล่าวว่า วิกฤต หมายถึง ปรากฏการณ์เชิงลบอนัรุนแรงท่ี
เกิดขึน้โดยไมค่าดคดิ แตอ่าจสง่ผลเสียในระยะยาวกบัภาพพจน์ของบริษัท 
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 ศภุวรรณ  สจัจพงศ์ (2544) ได้ให้ความหมายของภาวะวิกฤตว่าเป็นเหตกุารณ์ร้ายแรงท่ีมี
ผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภาพแวดล้อม สินค้าท่ีองค์กร
ผลิตขึน้ หรือต่อช่ือเสียงขององค์กร ซึง่เร่ืองราวดงักล่าวได้ถกูนําเสนอเป็นข่าวในด้านลบทางการ
ส่ือสารมวลชนแขนงตา่งๆ 
 ดวงทิพย์  วรพนัธุ์ (2545) ได้ให้ความหมายของ ภาวะวิกฤตว่าเป็นเหตกุารณ์ไม่ปกติท่ี
เกิดขึน้อาจจะครัง้เดียว วนัเดียว หรือหลายครัง้ และหรือกินเวลานานหลายวนัติดต่อกันท่ีทําให้
เกิดผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจํานวนมาก รวมถึงก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ศรัทธาท่ีสาธารณชนมีต่อรัฐบาล บุคคลในรัฐบาลและประเทศชาติ
โดยสว่นรวมด้วยสําหรับองค์กรใหญ่ระดบัรัฐบาลหรือประเทศชาติ ภาวะวิกฤตหมายถึง ภาวะท่ีมี
กรณีหรือเหตุการณ์เกิดขึน้ ทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ต่อภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของประเทศและรัฐบาลในภาพรวม รวมถึงเหตกุารณ์ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง 
สงัคม และเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง 

ศริินทร  มหามนตรี (2547) อธิบายความหมายของ ภาวะวิกฤต สําหรับประเทศไทยว่าจะ
ใช้คําวา่ “ภาวะไมป่กติ” ในแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติด้านการประชาสมัพนัธ์และการจดัการ
ด้านขา่วสาร โดยหมายถึง เหตกุารณ์ความไมส่งบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้แก่ 

1.  กรณีท่ีประเทศไทยมีภยัคกุคามด้วยกําลงัทหารจากภายนอกประเทศ 
2.  กรณีท่ีประเทศไทยถกูคกุคามด้วยกําลงัทหารในบริเวณชายแดนทัง้ทางบกและทาง

ทะเล รวมทัง้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการสู้ รบของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีส่งผลต่อชีวิตความ
เป็นอยูข่องราษฎรในบริเวณชายแดน ไมส่ามารถจะดําเนินชีวิตตามปกตสิขุได้ 

3.  กรณีท่ีมีเหตกุารณ์ก่อความไมส่งบและการจลาจลอยา่งรุนแรง 
4.  กรณีเกิดสาธารณภยัและภยัธรรมชาตอิยา่งรุนแรงในพืน้ท่ีบางสว่นของประเทศ 
5.  กรณีเกิดสถานการณ์รุนแรงอนัเน่ืองมาจากการแพร่กระจายของนิวเคลียร์ สารเคมี

และอาวธุชีวภาพ 
6.  กรณีเกิดสถานการณ์รุนแรง อันเน่ืองมาจากการแพร่กระจายข่าวสารผ่านทาง

เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีรวดเร็ว เช่น อินเตอร์เน็ต และผ่านทางส่ือข้ามชาติท่ีกระทบตอ่ความมัน่คง
ของชาต ิ
 ในขณะท่ีกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2551) ให้
นิยามของภาวะวิกฤตวา่เป็นเหตกุารณ์หรือสถานการณ์พิเศษท่ีทําให้เกิดการส่ือสารชนิดพิเศษกว่า
ปกต ิ(Extraordinary communication challenges) วิธีการสื่อสารในภาวะปกติไม่เพียงพอตอ่การ
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รับมือกบัสถานการณ์ เช่น เม่ือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและปศสุตัว์ ต้องเผชิญกบัแรงเสียดทาน และ
การต่อต้านจากชมุชนในการควบคมุโรค เช่น การทําลายไก่ทัง้หมด เม่ือเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ถกูมองว่า
เป็นสว่นหนึง่ของชมุชน 
  

2.3.2  ประเภทของภาวะวิกฤต 
ตามแนวคิดของ Seeger,Sellnow, และ Ulmer (2007: 11) แบ่งภาวะวิกฤตออกเป็น 2 

ประเภทดงันี ้
1)  เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งตัง้ใจ 

(1) การก่อการร้าย (Terrorism) 
(2) การขดัขวางการทํางาน (Sabotage) สว่นใหญ่เป็นวิธีเพ่ือระบายความแค้น

สว่นตวั 
(3) ความรุนแรงในท่ีทํางาน (Workplace Violence) 
(4) ความสมัพนัธ์ไมดี่กบัลกูจ้าง (Poor Employee Relationship) 
(5) ความเป็นเจ้าของปัจจยัวตัถดุบิโดยฝ่ายตรงข้าม (Hostile Takeover) 
(6) การเป็นผู้ นําท่ีไร้ศีลธรรม (Unethical Leadership) 

2)  เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งไมต่ัง้ใจ 
(1) ภยัธรรมชาต ิ(Natural disaster) 
(2) การแพร่ระบาดของโรค (Disease outbreak) 
(3) ความขัดข้องทางเทคนิคท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ (Unforeseeable 

technical Interaction) 
(4) ผลติภณัฑ์ท่ีเกิดจากความผิดพลาด (Product failure) 
(5) ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ (Downturn in economy) 

 นอกจากการแบ่งประเภทของภาวะวิกฤตตามลกัษณะของการเกิดเหตุการณ์แล้ว ยงัมี
นกัวิชาการบางกลุม่ได้แบง่ภาวะวิกฤตตามความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ทางกายภาพ (สรงค์กฏณ์  ดวงคํา
สวสัดิ ์และ อโนมา  กลิน่เจริญ, 2548 : 2) ดงันี ้

1) ภาวะวิกฤตท่ีมีความรุนแรงทางกายภาพ เป็นภยัพิบตัิท่ีท่ีทําให้เกิดความ
เสียหายอยา่งรุนแรง มีการสญูเสียชีวิตและทรัพย์สนิอยา่งมากมายในทนัที  

2) ภาวะวิกฤตท่ีไม่รุนแรงในทางกายภาพ เป็นภาวะวิกฤตท่ีเกิดความวุ่นวาย 
สบัสน และเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั แตค่วามเสียหายยงัไมม่ิได้เกิดขึน้ในทนัที 
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 2.3.3  ลักษณะของภาวะวิกฤต 
ลกัษณะท่ีแสดง “วิกฤตการณ์” นัน้ จะเป็นจดุท่ีบง่บอกถึงความอยู่รอดหรือความล้มเหลว

ขององค์กร เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กรอย่างรุนแรงทําให้เกิดความตึงเครียด ขาดแคลน
ข่าวสาร ซึ่งบุคคลท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน (พิมลพรรณ สวุรรณทตั, 2548: 13) ซึ่ง
ภาวะวิกฤตพิจารณาได้จากลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

Slaikeu (1984: 53) ได้อธิบายถึงสิ่งท่ีบง่บอกว่าสถานการณ์นัน้กําลงัอยู่ในภาวะวิกฤต
หรือไม ่โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1)  เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างปัจจุบนัทนัด่วน กล่าวคือ เหตกุารณ์ต่างๆจะดําเนินไป
เร่ือยๆ นบัเป็นปีๆ แตภ่าวะวิกฤตจะเกิดขึน้อยา่งทนัใด 

2)  เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดคิดมาก่อน แม้ว่าจะมีบางคนเตรียมการสําหรับ
เหตุการณ์ในภาวะวิกฤตบ้าง แต่คนส่วนใหญ่มักคิดเข้าข้างตนเองว่า น่าจะเกิดขึน้กับคนอ่ืน
มากกวา่ 

3)  มีคณุลกัษณะของความฉกุเฉิน ซึ่งมีผลกระทบทัง้ต่อร่างกายและจิตใจ เช่น หวาดกลวั 
หรือต่ืนตระหนกกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

4)  มีผลกระทบตอ่สาธารณชน เน่ืองจากเป็นเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัคนเป็นจํานวนมาก 
ทัง้ญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนฝงู จงึจําเป็นต้องแก้ไขหรือดําเนินการตอ่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบอยา่งทนัท่วงที 
 นอกจากนี ้ Wiener และ Kahn (1972) ศกึษาและประมวลลกัษณะของวิกฤตการณ์ว่ามี
ลกัษณะทัว่ไป 12 มิต ิคือ 

1)  วิกฤตการณ์คือช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่ของเหตกุารณ์หรือการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
2)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ซึง่บคุคลผู้ มีส่วนร่วมมีความต้องการในระดบัสงูท่ีจะทํา

ให้เกิดการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
3)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีจะคุกคามต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง 
4)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยก่อให้เกิดผลบางอย่างท่ีจะกําหนดอนาคต

ผู้ เก่ียวข้อง 
5)  วิกฤตการณ์เป็นศนูย์กลางของเหตกุารณ์ ซึง่มีผลตอ่การกําหนดสถานการณ์ใหม ่
6)  วิกฤตการณ์นําไปสู่ความไม่แน่นอนใจในการควบคมุสถานการณ์ และในการสร้าง

ทางเลือกตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 
7)  วิกฤตการณ์ จะเป็นสถานการณ์ท่ีลดความสามารถขององค์กรในการควบคุม

เหตกุารณ์และผลท่ีจะเกิดขึน้ตามมา 
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8)  วิกฤตการณ์ทําให้เกิดสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมกัสร้างความโกลาหลและความวิตกกังวล
ให้กบัผู้ มีสว่นร่วม 

9)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีผู้ มีส่วนร่วมในเหตกุารณ์รู้สึกขาดข้อมลูข่าวสารอย่าง
ผิดปกต ิ

10)  วิกฤตการณ์เป็นเหตกุารณ์ท่ีเพิ่มความกดดนัทางด้านเวลาแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
11)  วิกฤตการณ์ถกูกําหนดโดยความเปล่ียนแปลงของความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ มีสว่นร่วม 
12)  วิกฤตการณ์เป็นเหตกุารณ์ท่ีสร้างความตึงเครียดระหว่างผู้ มีส่วนร่วมโดยเฉพาะใน

ด้านวิกฤตการณ์ทางการเมือง หรือ วิกฤตการณ์ระหวา่งชนชาต ิ
 
2.3.4  ระยะของการเกิดภาวะวิกฤต 

 ในการแบง่ระยะของการเกิดภาวะวิกฤตนัน้ Newsom, Turk และ Kruckeberg  (2010: 
316-341) แบง่ระยะของการเกิดภาวะวิกฤตเป็น 3 ระดบัคือ 

1)  การเตรียมป้องกัน (Anticipating a crisis) ซึ่งถือเป็นระยะป้องกัน เป็นการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก นกัส่ือสาร นกัประชาสมัพนัธ์ หรือผู้ เก่ียวข้องต้องหาสาเหต ุหรือสญัญาณท่ี
บง่บอกถึงภาวะวิกฤต ก่อนจะนําข้อมลูนัน้มาวางแผนเพ่ือจดัการประเดน็ท่ีอาจก่อให้เกิดวิกฤต  

2)  การจดัการ (Dealing with a Crisis) เป็นระยะท่ีเกิดเหตกุารณ์ นกัการสื่อสาร หรือนกั
ประชาสมัพนัธ์ต้องมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน มีความละเอียดรอบคอบในการจดัการกบัปัญหา และ
สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงคือ การมีช่องทางการส่ือสารท่ีมากกว่าเดิม ลกูจ้างและจดัการเร่ืองบทบาทใน
ภาวะวิกฤต ความรับผิดชอบของนกัประชาสมัพนัธ์ การตอบสนองทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
กรณีนีคื้อ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารมากขึน้ เปิดเผยข้อมลูเท่าท่ีจําเป็น การตอบสนองต่อภาวะ
วิกฤต เช่น จดัการกบัข่าวลือ เรียกความน่าเช่ือถือขององค์กรกลบัมา ด้วยการให้ข่าวเองและเปิด
โอกาสให้ส่ือหรือประชาชนได้ซกัถาม 

3)  การประเมินผล (Recovery and Evaluation) องค์กรต้องถอดบทเรียนจากกรณีวิกฤต 
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสาเหต ุวิธีการหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจเกิดในอนาคต ประเมินข้อดีข้อด้อย
ของวิธีการจดัการปัญหาและประเมินศกัยภาพของบคุลากรในการจดัการปัญหา 
 โดยสรุปแล้ว แนวความคิดเก่ียวกับลกัษณะภาวะวิกฤต จะมีลกัษณะการเกิดขึน้อย่าง
กะทันหันทัง้จากการกระทําของมนุษย์และเกิดขึน้ตามธรรมชาติ โดยปรากฏขึน้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะเม่ือเกิดภาวะวิกฤตขึน้แล้วจําเป็นต้องมีการจดัการแก้ไขเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ความ
กดดนัของสถานการณ์ ซึ่งการเกิดภาวะวิกฤตนัน้จะมีผลกระทบทัง้ต่อร่างกายและจิตใจของผู้
สญูเสียและผู้ประสบเหต ุตลอดจนความต่ืนตระหนกของประชาชนท่ีแสดงออกในขณะเกิดภาวะ
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วิกฤต ซึง่กรอบแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะภาวะวิกฤต จะช่วยให้ผู้วิจยัสามารถสรุปสถานการณ์การ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ว่าเป็นวิกฤตประเภทใด และการส่ือสารของ
กระทรวงสาธารณสขุฯสอดคล้องกบัแนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤตหรือไม ่
 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารในภาวะวกิฤต (Communication for Crisis   
      Management: CCM) 
 
 2.4.1  ความหมายและการดาํเนินการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
  บทบาทของการส่ือสารในภาวะวิกฤตคือ การแยกเร่ืองข่าวลือออกแล้วมุ่งเน้นไปท่ีข้อมลู
ข้อเท็จจริงขององค์กรท่ีต้องการส่ือสารไปยงัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและไปยงัสาธารณะ ดงันัน้ การ
ส่ือสารในภาวะวิกฤตจึงเป็นการส่ือสารท่ีผู้ เช่ียวชาญพยายามท่ีจะให้ข้อมลูต่างๆ เพ่ือให้บคุคลผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สาธารณชน เลือกปฏิบตัิในสิ่งท่ีดีท่ีสดุเพ่ือความผาสกุ ภายในเวลาท่ีมีอยู่จํากัด 
ดงันัน้ ความเข้าใจในรูปแบบของวิกฤตว่ามีขัน้ตอนของการเกิดเป็นอย่างไร จึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะ
ช่วยให้สามารถคาดเดาปัญหาและรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม แนวทางการจัดการการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤต สําหรับแนวคิดเก่ียวกับการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตนัน้ มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมาย กรอบแนวทางและการดําเนินการส่ือสารในภาวะวิกฤตไว้ดงันี ้ 
 วิรัช ลภิรัตนกลุ (2552: 62) อธิบายว่า การสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ กลยทุธ์และนโยบาย
ท่ีองค์กรใช้ในการเผยแพร่กระจายข่าวสาร (Distributing information) ด้วยการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์สู่สาธารณชนเม่ือการดําเนินงานขององค์กรต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับสถานการณ์
วิกฤต และมีผลกระทบต่อสาธารณชน และยงัระบุว่า การบริหารภาวะวิกฤตในสถานการณ์อดุม
คตพิงึมีการดําเนินการส่ือสารสําคญั 2 อยา่งคือ เพิ่มพนูความสมัพนัธ์กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีเข้า
มาเก่ียวข้อง (Stakeholders) และเพิ่มพนูความช่วยเหลือร่วมมือกนั (Collaboration) ระหว่างผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียหรือเก่ียวข้อง (Stakeholders) 
 สรงค์กฏณ์  ดวงคําสวสัดิ์ และ อโนมา  กลิ่นเจริญ (2548: 3) ได้อธิบายความหมายของ
การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตวา่ มีความครอบคลมุเร่ืองของการบริหารจดัการข้อมลูขา่วสาร 
และการดําเนินการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤต ซึ่งถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหาร
ภาวะวิกฤต แต่ก็เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ
ศรัทธาขององค์กรอย่างยิ่ง เน่ืองจากเม่ือมีเหตวุิกฤตเกิดขึน้ สถานะของความวิกฤตนัน้ไม่ได้อยู่ท่ี
ตวัเหตกุารณ์ท่ีเกิด แตอ่ยูท่ี่ความคดิของผู้คนท่ีวา่เกิดอะไรขึน้ ดงันัน้ การบริหารจดัการภาวะวิกฤต
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ให้เป็นผลสําเร็จ โดยท่ีสามารถรักษาภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือศรัทธาขององค์กรไว้
ให้ได้ จึงจําเป็นต้องเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของวิกฤตท่ีว่า Perception is Reality คือ ความ
คิดเห็นของผู้คนสําคญักว่าข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ีด้านข้อมลูข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ 
รวมถึงผู้ บริหารขององค์กรหรือรัฐบาล ต้องค้นหาและระบุให้ได้ว่า เ ม่ือเกิดวิกฤตขึน้นัน้ 
กลุม่เป้าหมายคดิเห็นหรือเข้าใจอยา่งไร แล้วจงึสามารถวางแผนบริหารจดัการ เพ่ือคล่ีคลายวิกฤต
ให้บรรลจุดุมุง่หมายได้ 
 Seitel (1992) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์กรท่ีขาดประสบการณ์ด้านวิกฤตการณ์อาจจดัการ
ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ในภาวะวิกฤตอยา่งไมเ่หมาะสม ได้แก่ 
 1)  วิกฤตการณ์จู่โจม เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติหรือ
หายนะอนัเกิดจากการกระทําของบคุคล การปล้น การทจุริต การขาดทนุ บอ่ยครัง้ท่ีนกัประชาสมัพนัธ์
จะเรียนรู้เม่ือวิกฤตการณ์ได้เกิดขึน้แล้ว 
 2)  การขาดแคลนข่าวสาร การไม่ได้รับข่าวสารท่ีเพียงพอ ทําให้เกิดการแพร่กระจายของ
ข่าวลือ เน่ืองจากผู้ ส่ือข่าวไม่รู้ว่าเหตุของวิกฤตการณ์ จึงเป็นการยากท่ีจะเข้าใจในเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ 
 3)  การทําให้เหตุการณ์รุนแรงขึน้ ถ้าไม่มีการเตรียมข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพ่ือ
เผยแพร่อยา่งเป็นทางการ จะทําให้วิกฤตมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและเกิดขา่วลือ 
 4)  สญูเสียการควบคมุ ทําให้วิกฤตท่ีเกิดขึน้มีความรุนแรง 
 5)  การถกูจบัตามองจากภายนอก 
 6)  ภาวะทางจิตวิทยา ความรู้สึกของผู้ เก่ียวข้องกับวิกฤตมีผลกระทบต่อองค์กร หาก
ปฏิเสธหรือไมชี่แ้จงในการแสดงความรับผิดชอบ จะทําให้เกิดผลเสียหายตามมา 
 Saffir และ Tarrant (1994) จึงได้เสนอหลกัการทั่วไปในการจัดการภาวะวิกฤต 
ประกอบด้วย 
 1)  จดัตัง้คณะทํางานในภาวะวิกฤตเพ่ือดําเนินการเก่ียวกบัปัญหา เพ่ือให้เป็นศนูย์กลาง
ในการควบคมุการไหลของขา่วสารเก่ียวกบัวิกฤต มีการจดัเตรียมข่าวสาร ฝึกอบรม การแสดงท่าที
ขององค์กร กลยทุธ์การนําเสนอขา่วสารและแตง่ตัง้ผู้แถลงขา่วเพ่ือชีแ้จงข้อเท็จจริงแก่ส่ือ 
 2)  ปรับกลยทุธ์เพ่ือรองรับวิกฤต วางแผนหรือโครงการ โดยคาดการณ์สิ่งท่ีเลวร้ายท่ีจะ
เกิดขึน้กบัองค์กรลว่งหน้า เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้โดยไมค่าดคดิ 
 3)  จุดมุ่งหมายเพ่ือสกดักัน้ วิกฤตอาจขยายขอบเขตของปัญหาจากระดบัท้องถ่ินไปยงั
ระดบัประเทศและระดบัชาตไิด้ถ้าเกิดความล้มเหลวในการควบคมุการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันัน้จงึต้องมีการจดัการควบคมุการใช้ส่ืออยา่งเหมาะสมเพ่ือสกดักัน้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
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 4)  ตระหนักถึงผู้ ท่ีจะมีส่วนช่วยและขอความช่วยเหลือ ระบุกลุ่มประชาชนหรือองค์กร
อิสระท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้เม่ือเกิดวิกฤต 
 5)  เตรียมพร้อมในการกําหนดแผนงานในวิกฤตระยะยาว โดยการประเมินความพร้อม
ทรัพยากรขององค์กรล่วงหน้า เพ่ือวางแผนในการนําไปใช้ในภาวะวิกฤตล่วงหน้า โดยกําหนด
ความเป็นไปได้ของแผนอยา่งชดัเจน เพ่ือลดความเส่ียงในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
 6)  จัดเตรียมแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤตท่ีครอบคลุมรายละเอียดด้านต่างๆ ได้แก่ 
หลักการในการให้รายละเอียดของข่าวสารในการวิกฤต บญัชีรายการเก่ียวกับกลุ่มประชาชน
เป้าหมาย องค์กรฝ่ายตรงข้าม การวิเคราะห์ทรัพยากรในการวางแผนวิกฤต สมาชิกของ
คณะทํางานในภาวะวิกฤต ตําแหน่ง สถานท่ี หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร 
 7)  ฝึกซ้อมคณะทํางานในภาวะวิกฤต มีการฝึกซ้อมเป็นระยะ เพ่ือป้องกนัการขาดแคลน
ข่าวสารท่ีเปิดเผย ซื่อสตัย์หรือเพียงพอท่ีจะนําไปใช้ได้ ความล้มเหลวในการตระเตรียมเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ท่ีเลวร้ายท่ีอาจเกิดขึน้หรือการแสดงท่าทีขององค์กรท่ีไมเ่หมาะสม 
 การส่ือสารในภาวะวิกฤตมีบทบาทท่ีสําคญัต่อองค์กรในการดําเนินงานตามนโยบาย
บริหารจัดการในขัน้ตอนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การสื่อสารในกรณีวิกฤตด้านการ
สาธารณสขุ ซึง่สง่ผลตอ่ชีวิตและสขุภาพของประชาชน เช่น การระบาดของโรคติดเชือ้ในทางเดิน
หายใจ การระบาดของโรคจากสตัว์สูค่น 
   
       2.4.2  การส่ือสารตามระยะของการเกิดวิกฤต 
 กองสขุศกึษา กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ (2551) ใช้วิธีการสื่อสาร
เป็นกลไกสําคญัเพ่ือให้องค์กรสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรน้อยท่ีสดุ 
โดยแบง่การดําเนินงานออกเป็น 5 ระยะดงันี ้

 2.4.2.1  ระยะก่อนเกิดวิกฤต (Pre-crisis phase)  
 จดุประสงค์ของการส่ือสารในช่วงระยะก่อนเกิดวิกฤตมีดงันี ้

1) เตรียมความพร้อม 
2) สร้างทีมงาน 
3) พฒันาวิธีการท่ีทกุคนเห็นพ้อง 
4) ทดลองสารท่ีจะใช้ 

 องค์กรสามารถคาดเดาได้ว่า ต้องเตรียมรับมือกบัภยัพิบตัิประเภทใด สามารถวิเคราะห์
ได้ว่า ต้องพบกับคําถามอะไรบ้าง และสามารถเตรียมหาคําตอบล่วงหน้าได้ โดยการแผนการ
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ส่ือสาร สามารถระบุได้ว่า มีโฆษก ทรัพยากร และกลไกจดัการทรัพยากรอะไร บ้าง สามารถทํา
การอบรมเร่ืองแผนและแก้ไขข้อความท่ีจะใช้ได้ และสามารถให้การสนับสนุนแก่พนัธมิตรท่ีจะ
ร่วมงานในด้านความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดจะเข้าใจและพดูตรงกนั 
เม่ือเกิดสถานการณ์ 
 2.4.2.2  ระยะฟักตวั (Initial phase) 

 จดุประสงค์ของการส่ือสารในระยะนีคื้อ 
1) รับมือกบัเหตกุารณ์ด้วยความเข้าอกเข้าใจ 
2)  แจ้งและอธิบายความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ให้แก่สาธารณะทราบด้วยข้อความ  

ท่ีเรียบง่าย 
3) สร้างความน่าเช่ือถือให้กบัเจ้าหน้าท่ีและโฆษก 
4) แนะนําข้อควรปฏิบตัิในภาวะฉุกเฉิน(รวมทัง้แจ้งด้วยว่าจะขอข้อมูล

เพิ่มได้จากท่ีไหน อยา่งไร) 
5) สร้างสญัญาใจกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และประชาชนเพ่ือทําการส่ือสาร

ตอ่ไป 
 การสื่อสารในระยะนีมี้มุ่งประเด็นหลกัเร่ือง เนือ้หาท่ีส่ือสารต้องเข้าใจง่าย 

น่าเช่ือถือ ยืนยนัได้ สอดคล้องกนัและรวดเร็ว จะสงัเกตได้ว่าสถานการณ์ในระยะฟักตวัโดยดจูาก
การนําเสนอข่าวของส่ือมวลชน องค์กรต้องรับฟังข้อมูลต่างๆ จากส่ือ เพ่ือพิจารณาเร่ืองความ
น่าเช่ือถือและความหนกัแน่นของข้อมลู หน้าท่ีของผู้ เก่ียวข้องคือ รับรู้ข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเกิดอะไร
ขึน้ เพ่ือการตัดสินใจว่าควรตอบสนองกับสถานการณ์อย่างไรและเพ่ือวัดระดับความรุนแรงท่ี
แท้จริงของเหตกุารณ์ให้ได้โดยเร็วท่ีสดุ  

 2.4.2.3  ระยะเกิดเหตกุารณ์ (Maintenance phase) 
 จดุประสงค์ของการส่ือสารในระยะนีคื้อ 

1) ช่วยเหลือให้สาธารณะเข้าใจความเส่ียงของตนเองให้แมน่ยํายิ่งขึน้ 
2) ให้ข้อมลูBackground และสง่ข้อมลูให้กบัผู้ ท่ีต้องการ 
3) ทําความเข้าใจและให้การสนบัสนนุเพ่ือวางแผนการฟืน้ฟ ู
4) รับฟังการตอบรับจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ รับสาร จากนัน้แก้ไข

ข้อมลูท่ีผิดพลาด 
5) อธิบายข้อเสนอแนะในภาวะฉกุเฉิน 
6) ผลกัดนัให้เกิดการตดัสนิใจในด้านความเส่ียง 
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 เม่ือวิกฤตก่อตวัขึน้ให้เตรียมป้อนสิง่ท่ีส่ือต้องการ และตรวจสอบข้อมลูทกุอย่างด้วย
ความละเอียด เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดฝัน ข่าวลือหรือข้อมูลท่ีผิดพลาด อาจทําให้ส่ือ
เรียกร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรท่ีทําหน้าท่ีส่ือสารได้ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของ 
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ท่ีมีอาชีพเก่ียวข้อง และไม่ได้สงักัดในองค์กร สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ ควบคมุการไหล
ของข้อมลูขา่วสารและประสานความร่วมมือไว้ให้ดีท่ีสดุ ขัน้ตอนในการติดตามการเคล่ือนไหวของ
การสื่อสารมีความสําคญัยิ่ง 

 2.4.2.4  ระยะคลี่คลาย (Resolution) 
 จดุประสงค์ของการส่ือสารในระยะนีคื้อ 
  1)  แนะนําให้สาธารณะทราบถึงการปฏิบัติตัวในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
คล้ายกนันีข้ึน้อีกด้วยการให้การศกึษา 
  2)  ศกึษาปัญหาและความเสียหายอย่างตรงไปตรงมาและเน้นการทํางาน
ไปในจดุท่ีคดิวา่ได้ผล 
  3)  โน้มน้าวให้ประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายท่ีออกมาและจัดส่ง
ทรัพยากรและความช่วยเหลือไปยงัท่ีๆเกิดปัญหา 
  4)  สง่เสริมการปฏิบตังิานและขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี 
 ส่ือมวลชนและสาธารณะเร่ิมลดความสนใจในข้อมลูลง หน่วยงานอาจต้อง
ตอบคําวิพากษ์วิจารณ์การทํางานขององค์กรจากส่ือมวลชน และอาจต้องเพิ่มเติมความรู้หรือ
ข้อมูลท่ีเคยส่งออกไปให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังต้องรณรงค์ให้การศึกษาหรือการ
เปล่ียนแปลงข้อมลูในเว็บไซด์ เน่ืองจากผลการวิจยัระบวุ่าชมุชนมกัสนใจศกึษาเร่ืองการหลีกเล่ียง
ความเส่ียงและการลดระดบัความรุนแรงของภยัพิบตัทินัทีหลงัจากเหตกุารณ์ผา่นพ้นไป  
 2.4.2.5  ระยะประเมินผล (Evaluation) 
 นอกจากการทําความเข้าใจในการเกิดวิกฤตและสิ่งท่ีต้องดําเนินการในแตล่ะระยะ
ของเหตุการณ์แล้ว แนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้การรับมือกับภาวะวิกฤตมีประสิทธิภาพลดความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึน้ได้นัน้ คือการวางแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉกุเฉิน ซึง่ควร
มีองค์ประกอบดงันี ้
  1)  ขอการลงลายมือช่ือรับรองจากผู้บริหาร ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้บริหาร
รับทราบในแผนการดําเนินงานแล้ว ยงัแสดงให้เห็นถึงการมีสว่นร่วมของผู้บริหาร  
  2)  ระบุขอบเขตงานและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีทีมงานท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองจดัการข้อมลูขา่วสารให้กบัส่ือ ประชาชนและผู้ ร่วมงาน 
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  3)  การตรวจสอบขัน้ตอนการขออนมุตัแิละการรับรองข้อมลู 
  4)  ตกลงแบ่งอํานาจในการปล่อยข้อมูล (ใครจะเป็นผู้ปล่อยข้อมูลไหน 
เม่ือไร อยา่งไร) 
  5)  เรียบเรียงรายช่ือส่ือท้องถ่ิน รวมทัง้ฝ่ายขา่วหลงัเวลาทําการ 
  6)  วางแผนการร่วมมือประสานงานกบัองค์กรท่ีรับผิดชอบด้านสาธารณสขุ 
  7)  ระบุตัวโฆษกสําหรับประเด็นด้านสาธารณสุข  และกําหนดตัว
บคุคลภายนอกไว้เพ่ือฉกุเฉิน 
  8)  ข้อตกลงและขัน้ตอนในการร่วมกนัจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารรับมือกบัภาวะ
ฉกุเฉิน 
  9)  วิธีการในการรักษาทรัพยากรท่ีต้องการ (พืน้ท่ี อุปกรณ์ กําลังคน) 
สําหรับการปฏิบัติการส่ือสารให้ข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขให้เพียงพอท่ีจะ
ทํางานได้ 24 ชัว่โมง และ 7วนัตอ่สปัดาห์ หากจําเป็น 
 

  2.4.3  การส่ือสารในภาวะเกิดโรคระบาด 
 ในช่วงท่ีเกิดโรคระบาดถือว่าเป็นภาวะวิกฤต จําเป็นต้องส่ือสารกับกลุ่มประชาชนให้

ชดัเจนและรวดเร็วท่ีสดุ จึงจําเป็นต้องกําหนดแนวทาง (กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ, 2552:18-19) 
ไว้ดงันี ้

  2.4.3.1  ความเช่ือถือหรือความไว้วางใจ (Trust) เป้าหมายความสําเร็จของใน
การสื่อสารระหว่างการระบาดคือ การติดต่อส่ือสารกบัสาธารณชนในทางสร้างสรรค์ เกือ้กลู และ
ด้วยความไว้วางใจ 

  2.4.3.2  การประกาศท่ีรวดเร็ว (Announcing early) ตวัชีว้ดัของความน่าเช่ือถือ
คือ การจัดให้มีประกาศอย่างเป็นทางการเม่ือเกิดการระบาด การสื่อสารในภาวการณ์ระบาดท่ี
สําคัญมากท่ีสุดได้แก่เวลาท่ีให้ข่าวสารความตรงไปตรงมา และครอบคลุมกว้างขวาง จัดทํา
ประกาศลดพฤตกิรรมเส่ียงของประชาชนเพ่ือยบัยัง้การระบาด 

  2.4.3.3  ความโปร่งใส (Transparency) เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาในระหว่าง
การระบาด เพ่ือก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ การสื่อสารต้องเปิดเผย เข้าใจง่าย มีความสมบูรณ์และ
ถกูต้องตามความเป็นจริง  

  2.4.3.4  สาธารณชน (The public) ประสิทธิผลของการสื่อสารคือ การวิเคราะห์
ความเข้าใจของสาธารณชน ปกตแิล้วเป็นการยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงความเช่ือ เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะ
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เกิดความสําเร็จในการส่ือสารหากเกิดช่องว่างระหว่างผู้ ให้ข่าวกับสาธารณชน นั่นคือ เข้าใจว่า
สาธารณชนคดิอยา่งไร  

  2.4.3.5 การวางแผน (Planning) การวางแผนสื่อสารความเส่ียงต้องมีความพร้อม
ก่อนการระบาด แผนงานส่ือสารการระบาดเป็นสว่นหนึง่ของแผนงานบริหารจดัการการระบาด 

ทัง้นี ้ประเด็นสําคญั หลงัจากเข้าใจในองค์ประกอบ สถานการณ์และระยะของการเกิด
เหตกุารณ์แล้ว นกัการสื่อสารหรือนกัประชาสมัพนัธ์ต้องเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการจดัการกบั
ภาวะวิกฤต  โดยให้ครอบคลุมถึงการกําหนดแผนการส่ือสาร ท่ีประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร             
การกําหนดช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้ เผยแพร่ ซึ่งแผนการส่ือสารนี ้
จะต้องระบุผู้ รับผิดชอบและรายละเอียดของหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สภาพแวดล้อมในภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึน้ ซึง่ แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤตจะช่วยอธิบาย
การดําเนินการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม ่2009  

 
2.5  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมิตทิางวัฒนธรรม 
 
 ในการศึกษาเร่ืองการสื่อสารต่างวฒันธรรมมีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกนั การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุคล ความเข้าใจและยอมรับสงัคมท่ีแตกตา่งไปจาก
ตน ความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกัน รวมถึงการร่วมมือระหว่างกัน การนําทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกบัมิติทางวฒันธรรมมาใช้ในการศกึษาเร่ืองการสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ
ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 จะเป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่ามิติทาง
วฒันธรรมมีอิทธิพลอยา่งไรตอ่การส่ือสารสขุภาพ  
 
 2.5.1  ความหมายของวัฒนธรรม 
 เมตตา วิวฒันานกุลู (2548: 50) อธิบายว่า วฒันธรรมคือวิถีชีวิตเฉพาะกลุม่ท่ีเป็นรูปแบบ
การดํารงชีวิต วิถีชีวิตเฉพาะกลุม่นัน้แสดงให้เห็นถึง “วฒันธรรม” ท่ีทําให้พวกเขาแตกตา่งจากกลุม่
อ่ืนๆ  
 ในขณะท่ี ยศ  สนัตสมบตั ิ(2544:11-12 )สรุปลกัษณะพืน้ฐานท่ีสําคญัของวฒันธรรมได้ 6 
ประการคือ 
 1)  วฒันธรรมเป็นความคดิร่วม 
 2)  วฒันธรรมเป็นสิง่ท่ีมนษุย์เรียนรู้ 
 3)  วฒันธรรมมีพืน้ฐานมาจากการใช้สญัลกัษณ์ 
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 4)  วฒันธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภมูิปัญญา 
 5)  วฒันธรรมคือกระบวนการท่ีมนษุย์กําหนดนิยามความหมายให้กบัชีวิตและสิ่ง
ตา่งๆท่ีอยูร่อบตวั 
 6)  วฒันธรรมเป็นสิง่ท่ีไมห่ยดุน่ิง 
 กลา่วโดยสรุป วฒันธรรม จงึหมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสงัคม รวมถึงวิถีการกินอยู ่ 
ค่านิยม ความเช่ือ การแต่งกาย การทํางาน การแสดงอารมณ์ การส่ือสารหรือส่ือความ การอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การแสดงความสุขทางใจและหลกัเกณฑ์การดําเนินชีวิต โดยแนวทางการ
แสดงออกถึงวิถีชีวิตนัน้ อาจเร่ิมมาจากเอกชนหรือบคุคลทําเป็นต้นแบบ แล้วตอ่มาคนสว่นใหญ่ก็
ปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา ซึง่แสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมได้รับการถ่ายทอดและเป็นสิ่งท่ีมนษุย์เรียนรู้และ
ทําความเข้าใจร่วมกนั 
  
 2.5.2  ผลของวัฒนธรรมต่อการรับรู้และความเข้าใจของมนุษย์ 
 กระบวนการส่ือสารเกิดจากกระบวนการเลือกรับรู้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวฒันธรรม 
โดยทัว่ไปวฒันธรรมมีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของมนุษย์ใน 3 ขัน้ตอนคือ การเลือกสนใจ 
การรวบรวม และ การตีความ ซึ่งในกระบวนการตีความ เป็นการผนวกความหมายเข้ากับ
ความรู้สึกในสถานการณ์เดียวกันของคนจากต่างวัฒนธรรม สามารถตีความได้แตกต่างกัน  
(Jandt,1998 อ้างถึงใน เมตตา วิวฒันานกุลู, 2548: 47-48) 
 ในประเด็นเร่ืองผลของวฒันธรรมตอ่การรับรู้ด้านสขุภาพนัน้ ประภาเพ็ญ  สวุรรณ.(2540: 
155) อธิบายว่า องค์ประกอบทางด้านสงัคมและวฒันธรรม อนัได้แก่ ครอบครัว กลุ่มบุคคลใน
สงัคม สถานภาพของสงัคม วฒันธรรม และศาสนา สง่ผลตอ่การปฏิบตัทิางด้านสขุภาพของแตล่ะ
บุคคลให้แตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ของชุมชนหรือสังคมนัน้ๆ 
นอกจากนี ้ในกรอบวฒันธรรมท่ีประกอบด้วย ค่านิยม ความเช่ือ ยงัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ อนัส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสขุภาพของบุคคล (นยันา  หนูนิล, 2543) ซึ่งความเช่ือด้าน
สขุภาพเป็นการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อภาวะสขุภาพของตนเอง ก่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความรับผิดชอบและปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพท่ีดี  โดยมี องค์ประกอบ 4 ประการคือ 
(Becker,1974) 

1) การรับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค 
2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
3) การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตัพิฤตกิรรม 
4) การรับรู้อปุสรรคตอ่การปฏิบตัพิฤตกิรรม 
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ซึ่งหากบุคคลมีการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตัิพฤติกรรมมากกว่าการรับรู้อุปสรรคต่อ
การปฏิบตั ิผลลพัธ์ท่ีตามมาคือ บคุคลมีพฤตกิรรมการป้องกนัโรคเกิดขึน้   
 ดังนัน้การนําเร่ืองมิติทางวัฒนธรรมมาศึกษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โดยเฉพาะในประเด็นการ
จัดการข้อมูลข◌่าวสาร จะทําให้เห็นกระบวนการท่ีนํามาซึ่งความสําเร็จและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

โดยสรุป ผู้วิจยันําทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องและกระบวนการส่ือสารมาใช้ในการวิจยั เน่ืองจากเป็น
กระบวนการท่ีมีความสําคัญในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤต โดยเฉพาะวิกฤตท่ีเก่ียวข้องกับ
สาธารณชนอยา่งกว้างขวาง 
 
2.6  ผลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
 2.6.1  การจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้พบว่ามีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและ
ดําเนินการวิจยัโดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องเร่ืองการบริหารจดัการข้อมลู ข่าวสารเพ่ือการเผยแพร่ใน
ระยะท่ีเกิดภาวะวิกฤตจาการระบาดของโรคสองเร่ืองดงันี ้(1) แผนกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ภาวะ
วิกฤต : ศกึษากรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (โรคซาร์ส) ของกระทรวงสาธารณสขุ ของ 
ศิรินทร มหามนตรี และ (2) การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตโรคซาร์ส กรณีศึกษาโรงแรม 5 
ดาว ในกรุงเทพมหานคร ของ จรีุ อมัมะรงค์ 

ศิรินทร  มหามนตรี  (2547) ศึกษาแผนกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ภาวะวิกฤต : ศึกษา
กรณีโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (โรคซาร์ส) ของกระทรวงสาธารณสขุ ผลการศกึษาพบวา่  

กระทรวงสาธารณสขุมีการดําเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์ในภาวะวิกฤตโรคซาร์สท่ี
สอดคล้องแนวคิดการบริหารประเด็นข้อมลูข่าวสารใน2ช่วงคือ ช่วงท่ี 1 การเตรียมการก่อนเกิด
วิกฤต คือ มีการตรวจพบภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคซาร์สลว่งหน้าจากตา่งประเทศ และมีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือการป้องกนัและควบคมุโรคซาร์สลว่งหน้าภายในประเทศ และช่วงท่ี 2 การ
ดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤตพบว่า มีการนําแนวคิดการบริหารประเด็นข้อมลูข่าวสารมาใช้ใน
การปรับกลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ตลอดเวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤตโรคซาร์ส และพบว่า กระทรวง
สาธารณสุขมีการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตโรคซาร์สท่ีสอดคล้องกับ
แนวคดิการบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤต 3 ช่วงคือ  
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ช่วงท่ี 1 การเตรียมการก่อนเกิดภาวะวิกฤต พบว่า กระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานท่ี
มีการจัดทําแผนภาวะวิกฤตไว้ล่วงหน้าและเป็นหน่วยงานท่ีมีการวางระบบ การตรวจสอบ
ภาวการณ์เกิดโรคระบาดเตรียมพร้อมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ช่วงท่ี 2 การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะวิกฤตพบวา่ กระทรวงสาธารณสขุได้ดําเนินกิจกรรม
ตามกระบวนการบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤต 10 ประการคือ (1) การดําเนินงานเม่ือได้รับ
แจ้งเหต ุ(2) การจดัตัง้คณะทํางานภาวะวิกฤต (3) การจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการโรคซาร์ส (4) การตัง้
โฆษกเหตกุารณ์ (5) การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและความต้องการด้านข่าวสาร (6) การกําหนด
ประเด็นเนือ้หาข้อมูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่  (7) การกําหนดกลยุทธ์และส่ือท่ีใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ (8) การควบคมุแหลง่ข่าว (9) การติดตามและประเมินกระแสส่ือมวลชนและการ
รับรู้ของประชาชน (10) การปรับกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ 

ช่วงท่ี 3 การดําเนินงานเม่ือภาวะวิกฤตสิน้สดุลง กระทรวงสาธารณสขุได้มีการจดัประชมุ
สรุปผลการดําเนินงาน สรุปรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าการดําเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคซาร์ส จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและมีการประกาศปิดศูนย์อย่างเป็น
ทางการ 

การศึกษาครัง้นีย้ังพบว่าในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2546 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ
หนงัสือพิมพ์มติชน มีการนําเสนอประเด็นข่าวสารเร่ืองการวิเคราะห์ประเด็นเนือ้หาการนําเสนอ
ข้อมลูข่าวสารเร่ืองโรคซาร์ส จากส่ือหนงัสือพิมพ์ ในระหว่างเดือนมีนาคมโรคซาร์ส คือ ประเด็น
การรายงานสถานการณ์โรคภายในประเทศ ประเดน็การรายงานโรคซาร์สในตา่งประเทศ ประเด็น
มาตรการตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด และประเด็นการให้ความรู้เก่ียวกบัโรคซาร์สและวิธี
ป้องกนัโรค ในสว่นของทิศทางการนําเสนอขา่วโรคซาร์ส พบวา่ มีทิศทางท่ีเป็นกลางมากท่ีสดุ 

จุรี  อัมระรงค์ (2547) ศึกษาเร่ือง การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤตโรคซาร์ส 
กรณีศกึษาโรงแรม 5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร พบวา่  

โรงแรมท่ีศึกษาทัง้หมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคซาร์ส โดยเฉพาะด้านห้องพกัและ
กลุ่มประชุมสมัมนา (MICE) เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ และส่วนใหญ่มีนโยบายในการ
แก้ไขภาวะวิกฤตโรคซาร์ส โดยการลดค่าใช้จ่าย คือ การปิดตึกบางส่วน ปิดห้องพกับางชัน้ ปิด
ห้องอาหารบางห้อง และปิดแอร์ ปิดไฟฟ้าในเวลาพกั นอกจากนีย้งัมีการให้พนกังานใช้วนัพกัร้อน
หรือวนัหยดุสะสมอยู่ให้หมด รวมทัง้มีการวางแผนการส่ือสารภายใน เพ่ือให้ความรู้และมาตรการ
ป้องกันของโรงแรม โดยการใช้จดหมายส่งขึน้ห้องพกั และโปสเตอร์เป็นส่ือในการติดต่อส่ือสาร 
สําหรับการวางแผนการใช้ส่ือภายนอกโรงแรมในการกระตุ้นการขายในภาวะวิกฤตโรคซาร์ส จะใช้
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แผ่นพับและใบปลิว โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดประสบความสําเร็จจากการใช้ส่ือภายในโรงแรม 
เพ่ือให้ความรู้และแจ้งถึงมาตรการป้องกันโรคซาร์สของโรงแรม สําหรับส่ือภายนอก พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งจํานวนคร่ึงหนึง่ประสบความสําเร็จจากการทําแพ็คเกจราคาพิเศษเพ่ือกระตุ้นและสง่เสริม
การขายของโรงแรม 
 

2.6.2  การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 
การศึกษาประเด็นเร่ืองการควบคุมการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร การกําหนดส่ือเพ่ือให้

สอดคล้องและเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย และการประเมินเร่ืองการรับรู้ข้อมลูข่าวสารและความ
เช่ือมั่นของประชาชนต่อการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามี จํานวนสองเร่ือง
ประกอบด้วย (1) กลยทุธ์การจดัการการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีศกึษาองค์การเภสชักรรม ของ 
คนัธรัตน์  มณีโชต ิ(2) การสื่อสารภาวะวิกฤต : กรณีศกึษาเปรียบเทียบโรคซาร์สและโรคไข้หวดันก 
ของกระทรวงสาธารณสขุ ของ อภิสทิธ์ิ  เหมาะสมสกลุ 

คันธรัตน์  มณีโชติ (2551) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต 
กรณีศึกษาองค์การเภสชักรรม เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัองค์การเภสชักรรม รูปแบบการ
ส่ือสารรวมถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีส่งผลต่อการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
ปัจจยัในการสร้างความเช่ือมัน่ของผลติภณัฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ ในช่วงวิกฤตการณ์ท่ีมีการนําเสนอ
บทความว่า จากการศกึษาของมหาวิทยาลยัมหิดลในปี 2548 พบว่า ยาวีไออาร์ ซึง่องค์การเภสชั
กรรมผลิตเลียนแบบยารักษาเอชไอวี ทําให้เกิดการต้านยาถึง 39.6%-58% (จากการศกึษาผู้ ป่วย
จํานวน 300 คน) ผลการศกึษานีอ้าจแสดงให้เห็นว่ายาดงักลา่วก่อให้เกิดการต้านยารักษาเอชไอวี
ในระดับสูงท่ีสุดในโลก พบว่า องค์การเภสัชกรรม ได้มีการแก้ไขการเกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

1.  นําเสนอข่าวออกมาอย่างรวดเร็ว โดยจัดแถลงข่าวโดยกระทรวงสาธารณสุข 
นักวิชาการจากสถาบนัวิจัย มหาวิทยาลยัต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและมีผลงานวิจัยท่ีน่าเช่ือถือ 
กระทรวงการตา่งประเทศท่ีต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ 

2.  องค์การอาหารและยา มลูนิธิผู้ติดเชือ้/ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้ออกมายืนยนัในประสิทธิภาพ
ของยาต้านไวรัสท่ีผลติโดยองค์การเภสชักรรม 

3.  มีนโยบายการบริหารข้อมลูขา่วสาร ยดึถือการนําเสนอข้อมลูท่ีเป็นจริง เช่ือถือได้ฉบัไว
ทนัต่อเหตุการณ์ เนือ้หาข่าวสารท่ีนําเสนอเน้นข้อเท็จจริงท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือเรียกความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนให้กลบัคืนมาโดยเร็วท่ีสดุ 
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4.  มีการใช้ส่ือทุกส่ือในการนําเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ในและต่างประเทศ 
ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสมัพันธ์ ส่ือมวลชนทุกแขนง องค์กรมหาวิทยาลยั 
NGO 

5.  มีการส่ือสารภายในองค์การเภสชักรรมอย่างรวดเร็ว ถกูต้อง เพ่ือพนกังานจะได้ข้อมลู
ท่ีถกูต้องและแท้จริง 

ผู้ศึกษายังได้เสนอแนะต่อประเด็นต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อการส่ือสารภาวะวิกฤตของ
องค์การเภสัชกรรม ในช่วงวิกฤตการณ์ท่ีมีการนําเสนอบทความว่า “จากการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหิดลในปี พ.ศ. 2548 พบว่า ยาวีไออาร์ซึ่งองค์การเภสชักรรมผลิตเลียนแบบยา
รักษาเอชไอวี ทําให้เกิดการต้านยาถึง 39.6-58% (จากการศึกษาผู้ ป่วยจํานวน 300คน) ว่า 
องค์การเภสัชกรรมควรมีการนําเสนอข่าวอย่างต่อเน่ือง โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลเป็นผู้ นําก่อน 
โดยเฉพาะข้อมลูความคืบหน้าเก่ียวกบัการฟ้องร้องบริษัท USA for Innovation ผู้ลงโฆษณา
บทความ นัน้ องค์การเภสชักรรม ควรมีการเตรียมข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ให้กับ
ส่ือมวลชนอย่างรวดเร็วและสม่ําเสมอ รวมถึงควรใช้ช่องทางอ่ืนๆนอกจากส่ือมวลชน ในการให้
ข้อมลูข่าวสาร ในการให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนให้มากขึน้ และนําเสนอถึงการผลิตยา การให้
ความรู้ผ่านส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ รายการองค์การเภสัชกรรมพบประชาชน เป็นต้น อีกทัง้
องค์การเภสัชกรรม ควรมีการประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
สถาบนัวิจยัต่างๆ มีการแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และควรมีการประเมินผล
โดยใช้กระบวนการสื่อสาร เพ่ือวางแผนการส่ือสารภาวะวิกฤตในด้านอ่ืนๆตอ่ไป 

อภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกลุ (2547) ศกึษาเร่ือง การสื่อสารภาวะวิกฤต: กรณีศกึษาเปรียบเทียบ
โรคซาร์สและโรคไข้หวดันก ของกระทรวงสาธารณสขุ พบวา่  

1. กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดําเนินงานในการจัดการกับภาวะวิกฤตของการแพร่
ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกเหมือนกัน โดยนําแผนการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซํา้
(Emerging Diseases) มาประยกุต์ใช้ แต่โรคไข้หวดันกได้มีการนําแผนรองรับโรคซาร์ส์ร่วมกบั
แผนการป้องกนัโรคอบุตัใิหมอ่บุตัซิํา้มาประยกุต์ใช้ นอกจากนี ้กระทรวงสาธารณสขุได้มีการจดัตัง้
ศนูย์ปฏิบตัิการขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการให้ข้อมลูข่าวสารพร้อมกบักําหนดผู้ ให้ข้อมลูข่าวสาร
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั พร้อมกบักําหนดกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นีก้ลุ่มเป้าหมายของการแพร่
ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวดันกมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากโรคซาร์สเป็นการแพร่ระบาดจาก
คนสู่คนแตย่งัไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่วนโรคไข้หวดันกเป็นการแพร่ระบาดจากสตัว์สู่
คน และมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยแล้ว 
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2.  กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามสร้างความเช่ือมั่นในเร่ืองมาตรการป้องกันโรค 
รวมถึงการลดความต่ืนตระหนกของประชาชน โดยการให้ข้อเท็จจริงอยา่งสม่ําเสมอ และมาตรการ
ดงักลา่วสามารถปฏิบตัใิห้ประชาชนเห็นวา่ทกุมาตรการสามารถนําไปปฏิบตัิได้ พร้อมกบัใช้บคุคล
สําคญัคือ นายกรัฐมนตรีมาเป็น Presenter เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ นอกจากนีไ้ด้ใช้ทกุช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 

3.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงวิกฤตการแพร่
ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวดันกมีความแตกต่างกนั โดยโรคซาร์สนัน้กระทรวงสาธารณสขุขาด
ความรู้เก่ียวกบัโรค เน่ืองจากหน่วยงานต่างๆทัว่โลกมีความรู้เร่ืองโรคซาร์สจํากดั ทําให้กระทรวง
สาธารณสขุจดัทําข้อมลูไม่ชดัเจนในบางประเด็น ส่วนกรณีโรคไข้หวดันกนัน้ มี 2 หน่วยงาน คือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสขุ ทําให้เกิดปัญหาในการประสานข้อมลู การ
แลกเปล่ียนข้อมลู ซึ่งจากการสํารวจการเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ์จํานวน 15 ฉบบั พบว่า ทัง้ 2 
กรณี มีการเสนอข่าวเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสขุออกมาเปิดเผยข้อมลูข้อเท็จจริง โดยเฉพาะ
โรคไข้หวดันกนัน้ มีการนําเสนอขา่วเรียกร้องมากกวา่โรคซาร์ส 

4.  สําหรับการรับรู้การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวดันก ประชาชนสว่นใหญ่ยงัไมท่ราบเก่ียวกบัการจดัตัง้ศนูย์เฉพาะกิจ 
การเปิดสายด่วนและเว็บไซด์ในการให้ข้อมลูข่าวสาร และไม่แน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของกระทรวง
สาธารณสขุถูกต้อง ครบถ้วนและตรงไปตรงมา รวมทัง้ไม่แน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสขุเผยแพร่
ข้อมูลได้อย่างอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล แต่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
ดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุมีความรวดเร็ว สม่ําเสมอ สามารถทําความเข้าใจและปรับ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคได้ นอกจากนี  ้ประชาชนเช่ือถือข้อมูลข่าวสารจากแพทย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสขุมากท่ีสดุ 
 

2.6.3  การส่ือสารสุขภาพ 
สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารสุขภาพ พบในงานศึกษาวิจัยของนาตยา                    

เกรียงชยัพฤกษ์, วิภาวิน  โมสงูเนิน, ต่อโชติ  โสตถิกุล และ นวลฉวี  รตางศ ุ(2551) ศึกษาเร่ือง 
การดําเนินการส่ือสารด้านสุขภาพของหน่วยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย : 
กรณีศกึษา จงัหวดัสระบรีุ ชยัภมูิ อทุยัธานีและกําแพงเพชร เพ่ือศกึษาการดําเนินงานการส่ือสาร
ด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤต ของหน่วยงานในสงักัดกระทรวง
สาธารณสขุและเครือข่ายสขุภาพ จงัหวดัซึ่งเป็นพืน้ท่ีนําร่อง ได้แก่ สระบุรี ชัยภูมิ อุทยัธานีและ
กําแพงเพชร โดยการคดัเลือก 2 ตําบล พบวา่  
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การดําเนินงานการบริหารจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตในจงัหวดัเป้าหมายทัง้ 4 แห่ง 
มีวิธีการดําเนินการแตกตา่งกนัในเร่ืองของการจดัทําแผนการสื่อสาร ได้แก่ จงัหวดัสระบรีุไม่มีการ
ทําแผนการบริหารจดัการการสื่อสารในภาวะวิกฤตระดบัจงัหวดั แต่มีการจดัทําแผนการบริหาร
จดัการการสื่อสารในระดบัตําบลท่ีเป็นพืน้ท่ีนําร่อง สว่นจงัหวดัชยัภมูิไมมี่การจดัทําแผนการบริหาร
จดัการการสื่อสารในภาวะวิกฤตระดบัจงัหวดัและระดบัตําบล ส่วนจงัหวดัอุทยัธานีและจงัหวดั
กําแพงเพชรมีการจดัทําแผนการบริหารจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตระดบัจงัหวดัและระดบั
ตําบล สําหรับการซ้อมแผนการส่ือสารการป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาวะวิกฤตพบว่า จังหวัด
สระบุรี ชัยภูมิ อุทัยธานีและกําแพงเพชร มีการดําเนินการซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนกท่ี
เหมือนๆกนั และได้มีการนําวงจรของการส่ือสารภาวะวิกฤต ได้แก่ ระยะก่อนเกิดวิกฤต (Pre-crisis 
Phase) ระยะฟักตวั (Initial Phase) ระยะเกิดเหตกุารณ์ (Maintenance Phase) ระยะคล่ีคลาย 
(Resolution) ระยะประเมินผล (Evaluation) มาประยกุต์ใช้ในการดําเนินการซ้อมแผนการป้องกนั
โรคไข้หวดันกในระดบัตําบลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
2.6.4  การจัดการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
สําหรับการศกึษาภาพรวมของการบริหารจดัการและการสื่อสาร กรณีการระบาดของโรค 

เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของแผนการปฏิบตัิงาน โดย Kotalik (2005) ศกึษาเร่ือง Preparing For 
an Influenza Pandemic: Ethical Issues โดยการตรวจสอบแผนการรับมือการระบาดของ
โรคตดิตอ่ในระบบทางเดนิหายใจในสามประเทศประกอบด้วย แคนาดา องักฤษและสหรัฐอเมริกา 
พบวา่ 

หลายประเทศได้จัดทําแผนรับมือการระบาดของโรค แต่ยังขาดประเด็นสําคญัสําหรับ
กรณีการเกิดวิกฤตคือ หนึ่ง  ประเด็นเ ร่ืองบุคลากรและทรัพยากร ซึ่งต้องมีการจัดลําดับ
ความสําคญัให้เหมาะสม และระบุแหล่งท่ีมาของทรัพยากรให้ชดัเจน หากเกิดการระบาดรุนแรง 
จุดหมายของแผนงานอยู่ท่ีการจัดลําดับความสําคัญ แต่ไม่ได้ระบุแหล่งท่ีจะมีความต้องการ
เหมาะสมท่ีสดุเพ่ือลดการเสียชีวิตและผลท่ีเกิดขึน้อย่างร้ายแรงอ่ืนๆ ดงันัน้ แผนงานเหลา่นีจ้ึงไม่มี
ข้อมลูท่ีแท้จริงเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบันโยบายเพ่ือการลงทนุในส่วนท่ีขาดแคลน สอง 
วคัซีน ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการลดความรุนแรงของการติดเชือ้ แต่ขาด
แนวทางในการจดัหางบประมาณ และผู้ รับผิดชอบท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการ
เข้าถึงวคัซีนของทุกคนอย่างเท่าเทียม สาม แผนรับมือการแพร่ระบาดมีความต้องการเจ้าหน้าท่ี
ผู้ดแูลสขุภาพ องค์กรวิชาชีพ และสหพนัธ์ เป็นพิเศษ แต่ยงัไม่มีการบรูณาการในการกําหนดแผน 
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อีกทัง้การสร้างหลกัประกันและความรับผิดชอบเพ่ือสร้างความมั่นใจสําหรับผู้ปฏิบตัิงานด้าน
สขุภาพในกรณีเกิดวิกฤต ส่ี สถานการณ์การระบาดก่อให้เกิดความต้องการ การร่วมมือกันของ
ทุกๆหน่วยในสังคมและระดับปัจจเจก ท่ีล้วนได้รับผลโดยตรง แต่จากปรากฎการณ์ท่ีผ่านมา 
ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารท่ีเพียงพอ ดงันัน้ สิ่งจําเป็นท่ีสดุของการพฒันาแผนงานและกลวิธีใน
การสื่อสาร จึงไม่ใช่เพียงการบอกกลา่วหรือแจ้งให้ทราบเท่านัน้ แตต้่องสร้างบรรยากาศแห่งความ
เช่ือและความสามคัคีร่วมกนั ซึง่เป็นสิง่ท่ีมีความต้องการมากท่ีสดุในห้วงเวลาท่ีเกิดภาวะวิกฤต 
 อาจกล่าวได้ว่า สิ่งสําคญัของการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตต้องมีองค์ประกอบหลกั 
สามส่วนคือ (1) มีแผนงานรองรับท่ีครอบคลมุทัง้แผนงาน แผนเงิน แผนคน (2) ต้องมีการตัง้หรือ
รวมทีมในการทํางาน โดยเฉพาะแผนการส่ือสารท่ีต้องทําความเข้าใจกบัประชาชนกลุม่เป้าหมาย 
และ (3) เม่ือเกิดวิกฤตต้องกําหนดให้มีผู้ รับผิดชอบและแถลงเหตกุารณ์ 

 
2.6.5  การส่ือสารสุขภาพกับมิตทิางวัฒนธรรม 
สชุาดา  แก้วชนะ, รัตนา  สําโรงทอง และ สมรัตน์  เลิศมหาฤทธ์ิ (2553) ศกึษาเร่ือง การ

วิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการรับรู้เ ร่ืองการล้างมือในกลุ่มผู้ ดูแลเด็กป่วยไข้หวัดใหญ่ เขต
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จํานวน 25 คน โดยการสมัภาษณ์ พบวา่  

ผู้ดแูลเด็กมีความรู้เก่ียวกบัมือว่าเป็นพาหะนําเชือ้โรค และรับรู้ว่าการล้างมือเป็นวิธีการท่ี
ประหยัดท่ีสุดในการป้องกันโรค และอุปสรรคในการล้างมือ ท่ีพบบ่อยในกลุ่มสมาชิกครัวเรือน
เหล่านีคื้อ ลืม รีบเร่ง ไม่ตระหนกัถึงความสําคญั และความไม่สะดวก นอกจากนี ้อาสาสมคัรกลุ่ม
นีย้งัรายงานวา่เดก็ๆ อายรุะหวา่ง 7-15 ปี มกัจะไมค่อ่ยเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการล้าง
มือเพ่ือป้องกนัโรค และได้เสนอแนะกลวิธีท่ีอาจได้ผลในการส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือ ได้แก่ 
การสาธิตขัน้ตอนการล้างมือ การติดโปสเตอร์ เพ่ือเตือนให้ล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการให้รางวลั
เพ่ือสง่เสริมความถ่ีในการล้างมือ 
 รุจิรา  อกัษร (2550) ศึกษาเร่ือง ความเช่ือด้านสขุภาพเก่ียวกบัมะเร็งตบัและพฤติกรรม
การบริโภคของบุคคลในอําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยใช้การศึกษาเชิงพรรณนาแบบหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเช่ือด้านสุขภาพเก่ียวกับมะเร็งตับกับพฤติกรรมการบริโภค ผล
การศกึษา พบว่า ความเช่ือด้านสขุภาพ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้โอกาสเส่ียงตอ่การเกิดโรคมะเร็ง
ตบัและการรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งตบัอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู โดยสว่นใหญ่ได้รับข้อมลูความรู้
จากหนังสือและเอกสารแผ่นพับมากท่ีสุด รองลงมาคือโทรทัศน์และวิทยุ สําหรับการรับรู้เร่ือง
ประโยชน์ของการปฏิบตัิพฤติกรรมบริโภค กลุม่ตวัอย่างมีความรู้สกึหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัผลดี
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และประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งตบั ในขณะท่ี
ด้านพฤตกิรรมการบริโภค กลุม่ตวัอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมในการลดภาวะเส่ียงตอ่
การเกิดมะเร็งตบั สําหรับความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือด้านสขุภาพและพฤติกรรมการบริโภค 
กลา่วได้ว่า ความเช่ือด้านสขุภาพโดยรวม สามารถนํามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคใน
การลดความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งตบัในบคุคล ซึง่ผลท่ีได้สนบัสนนุแนวคิดความเช่ือด้านสขุภาพ
ท่ีว่า การรับรู้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสขุภาพ เป็นตวักําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
บคุคลจะปฏิบตัิพฤติกรรมตามความคิดและความเช่ือของตนเอง ถ้าบุคคลมีการรับรู้เหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้กบัตนเองถกูต้อง ก็จะแสดงพฤตกิรรมท่ีดีและเหมาะสม 
 ซึง่ในประเด็นดงักล่าว อาจกล่าวได้ว่า บริบท (Context) หรือสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม
นัน้มีความสําคญัตอ่การส่ือสารด้านสขุภาพ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารสขุภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ซึ่งเป็น
สถานการณ์การระบาดท่ีเกิดขึน้ทัว่โลก องค์ความรู้ด้านการรักษาและความรู้เร่ืองการป้องกนัโรค 
ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ ดังนัน้ การจัดการส่ือสารเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับ
ประชาชน เป็นสิง่ท่ีน่าสนใจวา่ กระทรวงสาธารณสขุได้จดัการกบัเร่ืองนีอ้ยา่งไร  

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้นนี ้ผู้วิจยัจะนํามาใช้เป็นกรอบ
ในการศกึษาวิจยั  การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั โดยเน้นเร่ืองการส่ือสารสขุภาพของกระทรวง
สาธารณสขุกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 เพ่ือวิเคราะห์การจดัการข้อมลู
ข่าวสาร รูปแบบการส่ือสาร รวมถึง ประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางและกลุ่มเป้าหมาย ตามกรอบ
ทฤษฎีการส่ือสาร  แบบจําลองการส่ือสารแบบสมดุล  การสื่อสารในภาวะวิกฤต และทฤษฎี         
ท่ีเก่ียวข้องกบัมิตทิางวฒันธรรม  

 



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การศึกษาเร่ืองการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของ               

โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ผู้ศึกษาได้เลือกประเภทการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) ซึง่ สภุางค์ จนัทวานิช (2543: 13) ระบวุ่า การวิจยัเชิงคณุภาพ คือการแสวงหาความรู้
โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ เพ่ือหา
ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์กบัสภาพแวดล้อม ใช้การสงัเกตและการสมัภาษณ์เป็นวิธีการหลกั
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ดงันัน้ การศกึษาเร่ือง การสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของ               
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 จึงใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก
บุคคลผู้ ดําเนินการและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและการศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) 
เก่ียวกบัการส่ือสารด้านสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม ่2009  
 

3.1 แหล่งข้อมูล 
 
 การวิจยัครัง้นีใ้ช้แหลง่ข้อมลู 2 ประเภทด้วยกนัคือ 
 
 3.1.1  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เจาะลกึบคุคลผู้ ดําเนินการและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในสถานการณ์ 
ได้แก่  

         3.1.1.1 ผู้ รับผิดชอบระดบับริหาร ของกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องอนั
เน่ืองมาจากหน้าท่ีหรือมีคําสัง่แต่งตัง้ของกระทรวงสาธารณสขุและเป็นผู้ มีบทบาทและหน้าท่ีใน
การบริหารจดัการการสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในระยะท่ีเกิดการระบาดโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 โดยตรง ประกอบด้วย 
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  1)  ผู้ เ ก่ียวข้องในระดับบริหาร  ระดับ 10 ซึ่งเก่ียวข้องในฐานะของ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการประชาสมัพนัธ์ กําหนดรหสั เป็น M1 

2)  ผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร  ระดบั 9 รองอธิบดี ซึ่งเก่ียวข้องในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ กําหนดรหสั เป็น M2 

3)  ผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร ระดบั 9 รองอธิบดี ซึ่งเก่ียวข้องในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบด้านการควบคมุและป้องกนัโรค กําหนดรหสั เป็น M3 

4)  ผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร  ระดบั 9  ผู้ อํานวยการสํานกั ซึง่เก่ียวข้อง
ในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ กําหนดรหสั เป็น M4 

5)  ผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร  ระดบั 9  ระดบัสาธารณสขุจงัหวดั กําหนด
รหสั เป็น M5 

          3.1.1.2  ผู้ รับผิดชอบระดบัปฏิบตักิารซึง่เป็นบคุคลท่ีมีบทบาทและมีสว่นเก่ียวข้อง
ในส่วนปฏิบตัิการด้านการสื่อสารโดยตรง และสามารถเป็นตวัแทนในการให้ข้อมลูของแต่ละส่วน
งานได้  

 1)  ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ ระดบั 9 ผู้ อํานวยการสํานัก ในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบด้านการประชาสมัพนัธ์ กําหนดรหสั เป็น P1 

 2)   ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ ระดบั 8 ในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ กําหนดรหสั เป็น P2 

 3)  ผู้ เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ ระดับ 8 ผู้ อํานวยการกองในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบด้านการสื่อสารสขุภาพ กําหนดรหสั เป็น P3 

 4)   ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ ระดบั 8 ในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านการ
ส่ือสารสขุภาพ กําหนดรหสั เป็น P4 

 5)   ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ ระดบั 8 ในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านการ
ประเมินแผนการส่ือสารสขุภาพในการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ภาคประชาชน 
กําหนดรหสั เป็น P4 

 โดย 4 ท่านแรก เป็นผู้ เก่ียวข้องในระดับบริหาร และ 4 ท่านหลัง เป็น
ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตักิาร 

 
 3.1.2  ข้อมูลประเภทเอกสาร 

ข้อมลูประเภทเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณี
การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ได้แก่ 
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  1) คําสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ป้องกนัและควบคมุแก้ไข
สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ 1/2552 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2553ค) 

2) คําสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการท่ีปรึกษาวิชาการและยทุธศาสตร์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขระดบัชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคมุแก้ไขสถานการณ์การ
ระบาดของไข้หวดัใหญ่ 3/2552 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ฉ) 

3) คําสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ ท่ี 
2/2552 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ช) 

4) หนงัสือ กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ 0226.3/ ว 412 เร่ือง การยกระดบัความ
พร้อมและการปฏิบตัิการป้องกนัควบคมุโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)(กระทรวง
สาธารณสขุ, 2553ก) 

5) เอกสารสรุปสถานการณ์ นโยบาย ยทุธศาสตร์และแนวทางการป้องกนัควบคมุ
ไข้หวดัใหญ่ระบาดใหญ่ (H1N1) 2009 โดย กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ  

6) เอกสารแผนปฏิบตัิการแม่บท การเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวดัใหญ่ พ.ศ. 2552 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ญ) 

7) เอกสารแผนงานการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
(กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ฌ) 

8) เอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ซ) 

9) เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 2/2552  วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2552 (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552จ) 

10) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสธ.0444/ ว 390 เร่ือง เร่งรัดการป้องกัน
ควบคมุโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ท่ีระบาดในเม็กซโิก (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ค) 

11) หนงัสือกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีสธ.0226.3/ว 412 เร่ือง การยกระดบัความ
พร้อมและการปฏิบตัิการป้องกนัควบคมุโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2552ข) 

12) หนงัสือด่วนท่ีสดุ กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี สธ.0226.3 ว 50 เร่ือง มาตรการ
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น1) (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ง) 

13) หนงัสือกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีสธ.0226.3/ว 69 เร่ือง มาตรการหลกัในการ
แก้ปัญหาไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหมช่นิดเอ (เอช1เอ็น1) ระดบัพืน้ท่ี (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552ก)  
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14) หนงัสือกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีสธ.0437.4/ว 1038 เร่ือง ขอความร่วมมือใน
การจดักิจกรรมและเผยแพร่คําแนะนําในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม ่(เอ็ช1เอ็น1) 2009  (กระทรวงสาธารณสขุ, 2553ข) 

15) คําสัง่กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี 572/2552 เร่ือง จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการตอบโต้
ภาวะฉกุเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ  

16) คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข  ท่ี2/2552 เ ร่ือง  แต่งตัง้
คณะทํางานประจําศนูย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ
ระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ กระทรวงสาธารณสขุ 
 ซึง่ข้อมลูทัง้สองส่วนมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะของการเช่ือมโยงข้อมลูคือ ข้อมลูจาก
เอกสารเป็นการแสดงลายลกัษณ์อักษรเร่ืองบทบาทหน้าท่ีและภารกิจงาน ส่วนข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เป็นข้อมลูเชิงปฏิบตักิาร 
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ใช้แบบสอบถามคําถามปลายเปิด (Open-ended questions) ใช้เป็นแนวทางในการ
สนทนา เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ตอบแบบสอบถามตอบหรือบรรยายข้อมูลได้ละเอียดมากขึน้               
(ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2547: 149) โดยมีการกําหนดคําถามลว่งหน้าและจดัเรียงลําดบัทัง้หมด 
ซึ่งแบ่งคําถามออกเป็น 2 ชุดคือ ชุดท่ี 1 คําถามสําหรับผู้ รับผิดชอบระดบับริหาร และชุดท่ี 2 
คําถามสําหรับผู้ รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ โดยคําถามแต่ละชุดประกอบด้วยแนวคําถาม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชดุท่ี 1 กรอบคําถามสําหรับผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร  
 1)  การจดัการข้อมลู ประกอบด้วยท่ีมาของข้อมลู ความน่าเช่ือถือ 
 2)  รูปแบบการส่ือสารสุขภาพ การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการ

ส่ือสาร และกลุม่เป้าหมาย  
ชดุท่ี 2 กรอบคําถามสําหรับผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตักิาร 

1) การจดัการข้อมลู ประกอบด้วยท่ีมาของข้อมลู ความน่าเช่ือถือ 
2) รูปแบบการส่ือสารสุขภาพ การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการ

ส่ือสาร และกลุม่เป้าหมาย  
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3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 1.  ผู้วิจยัทําการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการติดต่อนดัหมายสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลู พร้อมทัง้
จดัทําแนวทางการสมัภาษณ์ ส่งให้ล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์และนดั
หมายทําการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึโดยขออนญุาตบนัทกึเสียงและถอดคําสมัภาษณ์ ใช้ระยะเวลา
ในการสมัภาษณ์คนละอย่างน้อย 1 ชัว่โมงโดยเฉล่ีย และจะเป็นการสมัภาษณ์ในช่วงเวลาทํางาน 
ณ สถานท่ีทํางาน คือ 09.00 – 16.30 น. จํานวน 8 คน และอีก 2 คน สมัภาษณ์นอกสถานท่ีและ
นอกเวลาทํางานคือ 19.00 – 22.00 น. 
 2.  ข้อมูลประเภทเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารสุขภาพในกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ผู้วิจยัใช้แบบบนัทกึข้อมลู ตามกรอบแนวทางการสมัภาษณ์เชิงลกึ
เพ่ือวิเคราะห์เร่ืองความสอดคล้องหรือความแตกต่างกนัเช่น ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่ามีการ
ตัง้คณะทํางานส่ือสารประชาสัมพันธ์ และมอบหมายภารกิจให้มีหน้าท่ีเรียบเรียงเนือ้หาและ
กําหนดส่ือ สามารถตรวจสอบจากเอกสารคําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางานส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 
 
ตารางที่ 3.1  แสดงแบบบนัทกึตามกรอบแนวทางการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร 
 
กรอบคําถามสําหรับผู้ เก่ียวข้อง การวิเคราะห์เอกสาร ประเดน็ท่ีพบ 

กระทรวงสาธารณสขุมีการแตง่ตัง้
คณะทํางานเพ่ือกําหนด วิเคราะห์
เนือ้หา รูปแบบ ช่องทางกลุม่เป้าหมาย
ท่ีจะดําเนินการส่ือสาร หรือไม่   
 

มีคําสัง่ศนูย์ปฏิบตักิารกระทรวง
สาธารณสขุ ท่ี2/2552 เร่ือง 
แตง่ตัง้คณะทํางานประจําศนูย์
ปฏิบตักิารเตรียมความพร้อม
ป้องกนัและควบคมุแก้ไข
สถานการณ์ การระบาดใหญ่
ของไข้หวดัใหญ่ กระทรวง
สาธารณสขุ   
ประกอบด้วย ส่วนส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ 
 

ตรวจสอบกลัน่กรองข้อมลู
และวิเคราะห์สถานการณ์ 
โดยปฏิบตัหิน้าท่ีตาม

แผนปฏิบตักิารเพ่ือส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์ระหวา่ง
หน่วยงานสว่นราชการของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชมุชนในการป้องกนัและ
แก้ไขการระบาดของไข้หวดั
ใหญ่ ผา่นส่ือตา่งๆ เช่น 
วิทย ุโทรทศัน์ เว็บไซต์  
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3.4  การนําเสนอข้อมูล 
 
 การนําเสนอข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ใช้ข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากการสมัภาษณ์และ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร โดยนําเสนอข้อมูลเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงการจัดการข้อมูลข่าวสาร         
และรูปแบบการสื่อสาร โดยครอบคลมุถึงการกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการส่ือสาร
และกลุม่เป้าหมายในการส่ือสารสขุภาพ กรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ 2009 
โดยนําเสนอ เป็น 2 ตอน ดงันี ้    
 ตอนท่ี 1 การจดัการข้อมลูข่าวสารให้ได้มาซึง่ข้อมลูเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวง
สาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 นําเสนอเนือ้หาด้วยการ
พรรณนาวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ว่า กระทรวงสาธารณสขุมีโครงสร้างและการดําเนินงาน
เพ่ือการจดัการข้อมลูขา่วสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพ อยา่งไร โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 
  1)  โครงสร้างการดําเนินงาน  
  2)  การดําเนินงาน 
  (1) การออกมาตรการ 
  (2) การจดัการข้อมลูเพ่ือการส่ือสาร 
 ตอนท่ี 2 รูปแบบการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาด                
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 นําเสนอเนือ้หาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ จากการ
สมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสาร โดยการ
กําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการส่ือสารและกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 3 
สว่นได้แก่ 
   1)  รูปแบบ/กลยทุธ์ในการสื่อสาร 
  (1) แผนการส่ือสาร 
  (2) ประเดน็ เนือ้หา 
  (3) ส่ือ/ช่องทาง 
   2)  กลุม่เป้าหมาย 
    (1) กลุม่เป้าหมาย  
    (2) การรับรู้ของประชาชนกลุม่เป้าหมาย 
   3)  ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะในเร่ืองการสื่อสารสขุภาพ  
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้ วิจัยใช้ส่วนของข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และนําเสนอร่วมกัน สอดคล้องกับ ปาริชาต ิ             
สถาปิตานนท์ (2548: 87) ว่า เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เชิงอุปนัย (induction) เป็น
กระบวนการวิจยัท่ีเร่ิมต้นจากการสงัเกตปรากฏการณ์ และเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือนํามาวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์และค้นหาข้อสรุปแล้วนําเสนอในรูปของทฤษฎี   
 การวิเคราะห์ผลการศึกษาเร่ืองการสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการ
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ใช้การนําเสนอข้อมลูแบบพรรณนาความ อธิบาย 
ความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลู แล้วสรุปผลโดยอาศยัวตัถปุระสงค์หลกัในการศกึษาและกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีการส่ือสารในกรณีวิกฤต และนํามาประมวลผลสร้างข้อสรุปแบบอปุนยัในประเด็นสําคญั
ลําดบัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ 
 1.  วิเคราะห์การจดัการข้อมลูข่าวสาร เพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ        
ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เพ่ือศกึษาวตัถปุระสงค์ท่ี 1 ว่าด้วยการ
จดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการส่ือสาร และการจดัการข้อมลู
ขา่วสาร เพ่ือการส่ือสารในภาวะวิกฤต ิ
 2.  วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของ
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 เพ่ือศกึษา วตัถปุระสงค์ท่ี 2 วา่ด้วย รูปแบบการส่ือสารสขุภาพ 
การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวง
สาธารณสขุ ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการส่ือสาร  การส่ือสารสุขภาพ และกรอบแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารในภาวะวิกฤต           
เพ่ือทราบถึงรูปแบบการส่ือสาร ประเด็น ช่องทางการส่ือสาร กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสารท่ี
เก่ียวข้องกบัมิติทางวฒันธรรม และสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในการดําเนินการสื่อสารสขุภาพ
ของกระทรวงสาธารณสขุ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ และบทเรียนสําหรับการดําเนินงานท่ีมี
ประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต 



 
บทที่ 4 

 
ผลการวจิัย 

 
การศึกษาเร่ือง การส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาด ของโรค

ไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม ่2009 ได้ทําการวิจยัโดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ 

 1.  เพ่ือศึกษาการจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ              

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  

 2.  เพ่ือศกึษารูปแบบการสื่อสารสขุภาพ การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการ

ส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สาย

พนัธุ์ใหม ่2009  

ในการนําเสนอผลการวิจยั ผู้วิจยัจะแบง่เนือ้หาเป็น 2 ตอน ตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ี 1

และ 2 ตามลําดบั  

4.1  ผลการศึกษาการจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 

4.2  ผลการศกึษารูปแบบการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาด

ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  

 

4.1  ผลการศกึษาการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารสุขภาพของกระทรวง 
 สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 
 

ผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ท่ี 1 จากการวิเคราะห์เอกสาร โดยศึกษา สถานการณ์การ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โครงสร้างและขัน้ตอนการดําเนินงานส่ือสาร

สขุภาพ ของกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์การจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสาร

สขุภาพเป็น 3 สว่นคือ  
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 4.1.1 ระยะเกิดการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 

 4.1.2  โครงสร้างการดําเนินงาน   

 4.1.3  การดําเนินงาน 

           4.1.3.1  การออกมาตรการ 

           4.1.3.2  การจดัการข้อมลูเพ่ือการส่ือสาร 

  
 4.1.1 ระยะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์

ใหม่ 2009 พบว่า องค์การอนามัยโลกได้เร่ิมรายงานการระบาดของโรคปอดบวมในประเทศ

เม็กซิโกตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2552และทวีความรุนแรงมากขึน้ในเดือนเมษายน จนกระทัง่มีการ

ระบาดในหลายประเทศทัว่โลกตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2552 พบผู้ ป่วยยืนยนัการ

ติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 จํานวน 10,243 ราย ใน 41 ประเทศ เสียชีวิต 

80 ราย  

สําหรับสถานการณ์โรคในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 กระทรวง

สาธารณสขุแถลงว่า พบผู้ ป่วยท่ีตรวจยืนยนัว่าติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น

1) จํานวน 2 ราย ซึง่ติดเชือ้จากประเทศเม็กซิโก เร่ิมมีไข้หลงัจากเดินทางมาถึงประเทศไทย ผู้ ป่วย

มีอาการไม่รุนแรง  ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครบชุด หายเป็นปกติไม่มีเชือ้ในร่างกายแล้ว 

สว่นผู้สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย ได้รับยาต้านไวรัสครบชดุและติดตามเฝ้าสงัเกตอาการอย่างตอ่เน่ือง 

ไมมี่ผู้ใดมีอาการป่วยแตอ่ยา่งใด  

องค์การอนามยัโลก แนะนําว่าไม่มีความจําเป็นท่ีจะจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 

หรือปิดแนวชายแดน แต่ควรชะลอหรือเล่ือนการเดินทางออกไปก่อน ในกรณีท่ีมีอาการป่วย           

และหากพบว่ามีอาการเจ็บป่วยในขณะท่ีกําลงัเดินทางอยู่นัน้ ควรได้รับการแนะนํารักษาจาก

แพทย์ผู้ รับผิดชอบ และปฎิบตัิตนตามกฎระเบียบว่าด้วยการเดินทางระหว่างประเทศ ประชาชน

สามารถบริโภคเนือ้หมหูรือผลิตภณัฑ์จากหมท่ีูปรุงสกุนัน้ปลอดภยั เชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์

ใหม่จะถกูทําลาย (Inactivate) ได้ด้วยความร้อนจากการปรุงอาหารท่ีอณุหภมูิ 70 องศาเซลเซียส

ขึน้ไป อยา่งไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภยัจากเชือ้โรคตา่งๆ ไม่ควรนําหมท่ีูป่วยหรือตายมาประกอบ

อาหาร นอกจากนัน้การมีสขุอนามยัท่ีดี เช่น ล้างมือด้วยสบู่และนํา้ เป็นวิธีการป้องกนัการติดเชือ้

ไวรัสนีไ้ด้เป็นอยา่งดี และเม่ือมีอาการป่วยคล้ายไข้หวดัใหญ่ ควรพบแพทย์ทนัที 
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  นอกจากนีใ้นประเด็นเร่ืองการติดต่อของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ องค์การอนามยั

ระบวุา่เน่ืองจากเป็นเชือ้สายพนัธุ์ใหมแ่ละข้อมลูการสอบสวนโรคบง่ชีว้่า การระบาดเป็นการติดตอ่

จากคนสูค่น และมีผู้ เสียชีวิต องค์การอนามยัโลกได้ออกประกาศเตือนประเทศสมาชิก ตามลําดบั 

ดงันี ้

วนัท่ี 25 เมษายน 2552 ประกาศให้สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซโิก เป็น

ภาวะฉกุเฉินทางด้านสาธารณสขุระหวา่งประเทศ (Public Health Emergency of International 

Concern: PHEIC)  

วนัท่ี 27 เมษายน 2552 ประกาศปรับระยะการระบาดจากเดมิ ระดบั 3 เป็นระดบั 4คือมี

การระบาดอยา่งตอ่เน่ืองในระดบัชมุชน (จากระดบัความรุนแรงสงูสดุ  6 ระดบั)   

วนัท่ี 29 เมษายน 2552 ประกาศยกระดบัการเตือนการระบาดเป็นระดบั 5 คือมีการแพร่

เชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ดงักล่าวจากคนสู่คนในอย่างน้อย 2 ประเทศในภมูิภาคเดียวกนัขององค์การ

อนามยัโลกและประเทศสว่นใหญ่ยงัไม่มีการติดเชือ้ พร้อมเน้นยํา้ให้ทกุประเทศเร่ิมปฏิบตัิการตาม

แผนเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการเฝ้า

ระวงัโรคอย่างเข้มข้น การค้นหาโรคได้รวดเร็ว การรักษาพยาบาล และการป้องกนัการติดเชือ้ใน

โรงพยาบาลในสถานบริการสาธารณสขุ และประกาศช่ือโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ท่ีกําลงัแพร่

ระบาดอยา่งรวดเร็วอยูใ่นขณะนีว้า่ โรค  Influenza A (H1N1) 

ทัง้นี ้ในระยะแรกของการระบาดในตา่งประเทศ (24 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2552) การ

รายงานโรค ภาษาองักฤษใช้คําว่า “Swine Flu” หรือไข้หวดัใหญ่สกุร โดยปกติแล้ว ไข้หวดัใหญ่

สกุรเป็นโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดขึน้ในสกุร มีสาเหตมุาจากเชือ้ไวรัสไข้หวดัใหญ่ หลายชนิด เช่น 

H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 และแตล่ะชนิดมีหลากหลายสายพนัธุ์ ตามปกติการเกิดโรคในสกุร 

บางครัง้อาจมีผู้ตดิเชือ้จากสกุรและป่วยซึง่ไม่บอ่ยนกั การติดเชือ้เกิดโดยคนหายใจเอาละอองฝอย

เม่ือสกุรไอ หรือจามเข้าไป หรือการสมัผสักบัสกุรหรือสิ่งแวดล้อมท่ีสกุรอาศยัอยู่ อย่างไรก็ตามเชือ้

ไข้หวดัใหญ่ท่ีระบาดในเมก็ซโิกนี ้ผลการตรวจวิเคราะห์ในระดบัพนัธุกรรม พบวา่ เป็นเชือ้สายพนัธุ์

ใหมท่ี่พบในคน ซึง่ยงัไมเ่คยพบในสกุรมาก่อน และการระบาดดงักลา่ว ไมมี่รายงานโรคนีร้ะบาดใน

สกุรทัง้ในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาและผลการสอบสวนโรค ไม่พบผู้ ใดติดโรคจากสกุร 

หากแตเ่ป็นการแพร่กระจายโรคอย่างรวดเร็วจาก “คนสูค่น” เชือ้นีมี้ความไวตอ่ยาต้านไวรัสโอเซล

ทามิเวียร์ และคาดว่าวคัซีนป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาลของคน ซึ่งมีสายพนัธุ์ H1N1

ประกอบอยูด้่วย อาจไมส่ามารถใช้ป้องกนัเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ใหมต่วันีไ้ด้  
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สําหรับประเทศไทย เม่ือองค์การอนามยัโลกประกาศปรับเปล่ียนช่ือโรคไข้หวดัใหญ่สาย

พนัธุ์ใหม่ท่ีกําลงัแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนีว้่า โรค Influenza A (H1N1) ดงันัน้เพ่ือให้

สอดคล้องกบัประกาศขององค์การอนามยัโลก และความเข้าใจท่ีถกูต้องของประชาชน กระทรวง

สาธารณสขุจึงประกาศปรับเปลี่ยนช่ือเรียกโรคนี ้จากเดิมว่า “โรคไข้หวดัใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโก” 

เป็น “ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1” หรือช่ือยอ่วา่“ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009”    

 โดยในประเดน็การเปล่ียนช่ือโรคให้สอดคล้องกบัทัว่โลกนัน้ จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง

พบวา่ มีการให้ความเห็นและทศันะไปในทิศทางท่ีหลากหลาย 

 

 P1 ระบวุา่ 

เราต้องเปล่ียนช่ือตาม WHO. ตลอดเพ่ือให้สอดคล้องคล้องกับเขา แต่

ขณะเดียวกนัก็ต้องให้คนไทยเข้าใจง่ายๆด้วย ท่ีเปล่ียนช่ือมาเป็น ไข้หวดัใหญ่

สายพนัธุ์ใหม ่2009 ก็มีค้านกนัวา่ถ้ามนัเกิดระบาดในปี 2010 แล้วสายพนัธุ์มนั

เปล่ียนอีกเราต้องเปล่ียนช่ือตามไหม ก็ไมมี่คําตอบ แตต่อนนีใ้ห้ใช้ช่ือนีก่้อน 

 

P3 ระบวุา่ 

การทํางานของรัฐอยา่งกระทรวงสาธารณสขุมนัต้องเป็นขัน้ตอน  ต้องพิจารณา

หลายฝ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบ เฉพาะการเปล่ียนช่ือ ก็ใช้เวลานานกว่าจะ

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เราพัฒนาช่ือจากไข้หวัดหมู ไข้หวัดเม็กซิโก 

กระทัง่มาเป็นไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 คือต้องแปลจากภาษาองักฤษ

มาเป็นช่ือไทย ท่ีไม่สร้างความตระหนกให้กบัประชาชนมากจนเกินไป ซึ่งการ

ตัง้ช่ือโรคมีความสําคญัไหม ส่วนตวัคิดว่าสําคญั เช่นตอนท่ีเราทําเร่ืองไข้หวดั

นก เราพยายามหาช่ือมาใช้กรณีเกิดการกลายพนัธุ์ในโรคไข้หวดันก จะใช้ช่ือ

อะไร  ซึ่งมีการใช้ไข้หวดัมรณะอยู่พกัหนึ่ง ซึ่งสิ่งท่ีต้องการจากการตัง้ช่ือแรงๆ

แบบนีก็้เพราะต้องการให้ประชาชนกลวั 

  

จากข้อมูลดงักล่าวสรุปได้ว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มี

จุดเร่ิมต้นการระบาดในประเทศเม็กซิโก ก่อนมีการระบาดรุนแรงมากขึน้และลุกลามไปทั่วโลก 

จํานวน 41 ประเทศ องค์การอนามยัโลกได้ประกาศให้สถานการณ์การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉิน
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ทางด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ จากระดบั 3 เป็น 4 และระดบั 5สู ่6 ซึง่เป็นการระบาดระดบั

สงูสดุ  

สําหรับการระบาดในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขตรวจพบผู้ติดเชือ้จากประเทศ
เม็กซิโกจํานวน 2 ราย ก่อนท่ีจะมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชือ้และเร่ิมรายงานจํานวนผู้ ป่วยและ
เสียชีวิตอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่โดยสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่เส่ียงท่ีประกอบด้วย ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง (เบาหวาน 
ความดนั) ผู้ มีภาวะโรคอ้วน เดก็ และคนสงูอาย ุ 

อยา่งไรก็ตาม นอกจากสถานการณ์การระบาดแล้วยงัมีปรากฏการณ์เร่ืองการปรับเปล่ียน
ช่ือโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองตามสถานการณ์ โดยมีการระบุช่ือของโรคตาม
สถานการณ์และพยากรณ์การระบาด โดยเฉพาะประเด็นการเปล่ียนช่ือของโรคนัน้ ในส่วนของ
ประเทศไทยได้มีการปรับเปล่ียนช่ือให้สอดคล้องกับต่างประเทศผนวกกับการวิเคราะห์เร่ืองการ          
ใช้ช่ือเพ่ือต้องการให้เกิดความตระหนกัเร่ืองความกลวัต่อโรคมุ่งหวงัให้เกิดพฤติกรรมการป้องกนั
โรคมากขึน้ โดยสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ได้ดงันี ้
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ภาพที่ 4.1  แสดงผลสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 
 
 

26 เมษายน-พฤษภาคม 

 

เกิดการระบาด 
ของโรคปอดบวมใน
ประเทศเม็กซโิก 

         7  เมษายน 2552 

 

เชือ้โรคระบาดลกุลามไปยงั     
41 ประเทศ  

12 มิถนุายน 2552 

ประเทศไทยพบผู้ ป่วยท่ีตดิเชือ้
จากประเทศเม็กซโิก            
จํานวน 2 ราย

ประเทศไทย ตัง้ช่ือ โรควา่ 
“โรคไข้หวดัใหญ่ท่ีระบาด
ในเมก็ซิโก” 

ปรับเป็น“ไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
ชนิดเอ เอช1เอน็1” 

องค์การอนามัยโลก
ยกระดับการระบาด
เป็นระดบั 6 

พฤษภาคม 2552 
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 4.1.2  โครงสร้างการดาํเนินงาน 
ผู้วิจยัพบว่า กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ เป็นสถานการณ์ความ

รุนแรงท่ีส่งผลต่อ สุขภาพ เศรษฐกิจ และสงัคม ดงันัน้ รัฐบาล ได้จัดทําคําสัง่แต่งตัง้หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามามีบทบาทหน้าท่ีร่วมกนั โดยสรุปจากการวิเคราะห์เอกสารได้ ดงันี ้

 
ตารางที่ 4.1  แสดงคําสัง่แตง่ตัง้บคุลากรภาครัฐในการแก้ปัญหาโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่          
                     2009 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี
110/2552 เร่ือง แต่งตัง้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อํานวยการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม แ ก้ ไ ข
สถานการณ์การระบาด
ใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ ลง
วนัท่ี 29 เมษายน 2552 

- ประธาน รองนายกรัฐมตรี 
- กรรมการ  ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวง,
หัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลดักระทรวง อธิบดี คณบดี
คณะแพทย์ของมหาวิทยาลยั
ทุกแห่ ง  นัก วิ ช าการและ
ผู้ เช่ียวชาญ 
- เลขานกุารรอง
ปลดักระทรวงสาธารณสขุใน
ขณะนัน้  
 

1. กําหนดนโยบายและยทุธศาสตร์
ระดับชาติในการป้องกัน ควบคุม
การระบาด  การ เต รียมพ ร้อม
สําหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวดั
ใหญ่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
กํากับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทัง้กําหนดมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ เดือดร้อนและผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 
2. ดําเนินการบรูณาการงบประมาณ
และการประสานงานกับส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์แก้ไข
ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ และการ
เตรียมพร้อมสําหรับการระบาด
ใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ 
3 .  อํ า น ว ยก า ร จั ด ร ะบบกา ร
ประสานงานและการสื่อสารการ
ปฏิบตัิในช่วงวิกฤต เช่น กรณีเกิด
การระบาดของโรค  
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
  สนับสนุนให้มีการเตรียมความ

พร้อม รวมทัง้การกํากบั ตดิตามผล
การดําเนินงานของทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
4.กําหนดกรอบนโยบายในการ
ประสานสนบัสนนุความร่วมมือกบั
องค์การนานาชาติ เช่น องค์การ
อนามัยโลก องค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ  องค์การ
อ า ห า ร แ ล ะ เ ก ษ ต ร แ ห่ ง
สหประชาชาติ รวมทัง้การให้ความ
ร่วมมือตามกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท่ีมีพันธะสัญญา
กนัไว้แล้ว 

คํ าสั่ ง คณะกร รมการ
อํานวยการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม แ ก้ ไ ข
สถานการณ์การระบาด
ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ท่ี 
1 /2552 เ ร่ือง  แต่งตั ง้
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ป้องกนัและควบคมุแก้ไข
สถานการณ์การระบาด
ใหญ่ของไข้หวดัใหญ่  

- ร อ ง ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข  เ ป็นประธาน
อนกุรรมการ 
- อนุกรรมการประกอบด้วย 
รองปลดักระทรวง ทบวง กรม 
ท่ีเก่ียวข้อง  
- โดยมีรองอธิบดีกรมควบคมุ
โรค  เป็นอนุกรรมการและ
เลขานกุาร  

1. ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติ
การของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานตามยทุธศาสตร์ป้องกนั
และควบคุมแก้ไขสถานการณ์โรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ชนิดเอ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 
2. ประสานการแก้ไขปัญหาและ
อปุสรรคในการดําเนินงาน 
3 .  กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ติ ด ต า ม
ประเมินผลการดําเนินงาน 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

ลงวัน ท่ี  29  มิถุนายน 

2552 

 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบตักิารให้ทนั

ตอ่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว 

4. ประสานการจดัหางบประมาณ

และทรัพยากร เพ่ือสนบัสนนุการ

ดําเนินงานของทกุหน่วยงาน 

5. แตง่ตัง้คณะทํางานฯ 

คํ าสั่ ง คณะกร รมการ

อํานวยการเตรียมความ

พ ร้ อ ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ

ค ว บ คุ ม แ ก้ ไ ข

สถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ท่ี 

2 /2552 เ ร่ือง  แต่งตั ง้

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และประชาสัมพันธ์ ลง

วนัท่ี 29 มิถนุายน 2552 

- ป ร ะ ธ า น  อ ธิ บ ดี ก ร ม

ประชาสมัพนัธ์ 

-ร อ งป ร ะ ธ า น  ท่ี ป รึ กษ า

กระทรวงสาธารณสขุ  

- อนกุรรมการและเลขานกุาร 

ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนา

น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก ร ม

ประชาสมัพนัธ์ 

-อนุกรรมการและเลขานุการ

ร่วม  ผู้ อํานวยการกองสุข

ศึกษา ,นักวิชาการเผยแพร่ 

สํานักงานปลัดกระทรวง

ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ นั ก

ประชาสัมพันธ์กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสขุ  

1 .  จั ด ทํ า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

แผนปฏิบัติการด้านการส่ือสาร

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือการป้องกนัและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ

ร ะบาด ให ญ่ของ ไ ข้ห วัด ให ญ่ 

รวมทัง้การระบาดของไข้หวดัใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ

ระบาดของโรคและสร้างความ

ตระหนักให้กับประชาชน โดยไม่

ต่ืนตระหนก 

2. อํานวยการ ประสาน สนบัสนุน 

การดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ

ส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริม

พฤติกรรมและวัฒนธรรมการ

ป้องกันโรค  ผ่านเครือข่ายและ

ช่องทางการส่ือสารตา่งๆ   สําหรับ 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธิภาพ  
3. ติดตาม กํากับ การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตักิาร 
4 .  ป ร ะ ส า น ง า น  เ พ่ื อ จั ด ห า
งบประมาณและทรัพยากร สําหรับ
สนบัสนนุการดําเนินงาน 
5. แตง่ตัง้คณะทํางานเพ่ือ
ปฏิบตังิานตามความจําเป็น 

คํ าสั่ ง คณะกร รมการ
อํานวยการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม แ ก้ ไ ข
สถานการณ์การระบาด
ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ท่ี 
3 /2552 เ ร่ือง  แต่งตั ง้
คณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ท่ี
ป รึ กษา วิ ช า ก า รและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุขระดับชาต ิ
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ป้องกนัและควบคมุแก้ไข
สถานการณ์การระบาด
ใหญ่ของไข้หวดัใหญ่  

- ประธาน  ท่ีป รึกษาคณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
- อนุกรรมการ ประกอบด้วย 
นักวิชาการจากกระทรวง
สาธารณสขุ ,นกัวิชาการจาก
คณะแพทย์ของมหาวิทยาลยั
ทั่วประเทศ ,ผู้ แทนองค์การ
อนามยัโลก โครงการโรคติด
เ ชื อ้ อุ บัติ ใ หม่ ศู น ย์ ค ว าม
ร่วมมือไทย-สหรัฐ, 
- โดยมี นักวิชาการจากกรม
ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสขุเป็น อนกุรรมการ
และเลขานกุาร 

1. ศึกษา ทบทวน และพยากรณ์
แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค
ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่  เ พ่ื อ นํ า ม า ใ ช้
ประกอบการจดัทํายทุธศาสตร์และ
แนวทา ง ด้ านกา ร แพท ย์ และ
สาธารณสขุ ในการจดัการ ควบคมุ 
และแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่
ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย 
รวมถึงการทบทวนสถานการณ์
แนวทางการควบคุมแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนยุทธศาสตร์การระบาด
ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศ
ไทย  
2. ให้คําแนะนําทางวิชาการและ
ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุกบัคณะกรรมการ  
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ตารางที่ 4.1 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
ลงวันท่ี  17 กรกฎาคม 
2552 

 อํานวยการเตรียมความพร้อม
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม แ ก้ ไ ข
สถานการณ์การระบาดใหญ่ของ
ไข้หวดัใหญ่ในประเทศไทย  
3 .  สนับ สนุ น คณะก ร ร ม ก า ร
อํานวยการเตรียมความพร้อม
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม แ ก้ ไ ข
สถานการณ์การระบาดใหญ่ของ
ไข้หวดัใหญ่ในการเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการ 

 
กล่าวโดยสรุป ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่

2009 นายกรัฐมนตรีได้มีคําสัง่ (คําสัง่ สํานกันายกรัฐมนตรี ท่ี 110/2552 ลงวนัท่ี 29 เมษายน 
2552) แต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกนัและควบคมุแก้ไขการระบาด
ใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนัน่ ขจรประศาสน์) เป็นประธานกรรมการ 
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นกรรมการและเลขานกุาร เพ่ือกํากบัดแูลด้านนโยบายและสนบัสนนุ
การดําเนินงาน และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกนั และควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดของ
โรคไข้หวดัใหญ่ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 3 คณะ (ลงนาม 29 มิถุนายน 2552) คือ                     
(1) คณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ป้องกนัและควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่
ของไข้หวดัใหญ่ (2) คณะอนุกรรมการ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ และ (3) 
คณะอนกุรรมการท่ีปรึกษาวิชาการและยทุธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ นอกจากนี ้
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แต่งตัง้
คณะอนกุรรมการสนบัสนนุการป้องกนั ควบคมุ และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 
เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานสง่เสริมสขุภาพเพ่ือต้านไข้หวดัอีกทางหนึ่ง ซึง่สรุปเป็นโครงสร้างการ
ดําเนินงานได้ดงันี ้



 63 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ฯ 

คณะอนุกรรมการ
เผยแพร่ ปชส.(กปส.)

คณะอนุกรรมการ              
ทีป่รึกษทางวิชาการและ

ยุทธศาสตร์าด้าน
การแพทย์และสาธารสุข 

รฐับาลรฐับาล  ((ครมครม.).)

คณะกรรมการ
อาํนวยการฯระดับชาติ                               

(รองนายกฯ สน่ัน)

คณะกรรมการ            
กองทนุส่งเสริมสุขภาพ       

(นายกรัฐมนตรี)
หนว่ยราชการ
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงศกึษาธกิาร  
• กระทรวงวัฒนธรรม            
• กระทรวงคมนาคม                
• กระทรวงวทิยาศาสตร์
• กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
• กระทรวง ICT
• กระทรวงอืน่ๆ

รฐัวสิาหกจิ

กองทนุ 
สง่เสรมิ 
สขุภาพ 
(สสส.)

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลือ่น       
การป้องกนัไข้หวัดใหญ่ 

2009

กิจกรรมป้องกนั ควบคมุโรค 
ดแูลผ ูป่้วย สง่เสริมสขุภาพ เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ์

ช่วยเหลือบรรเทาทกุข ์รกัษาความเรียบรอ้ย

องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ชุมชน

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ฯ 

คณะอนุกรรมการ
เผยแพร่ ปชส.(กปส.)

คณะอนุกรรมการ              
ทีป่รึกษทางวิชาการและ

ยุทธศาสตร์าด้าน
การแพทย์และสาธารสุข 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ฯ 

คณะอนุกรรมการ
เผยแพร่ ปชส.(กปส.)

คณะอนุกรรมการ              
ทีป่รึกษทางวิชาการและ

ยุทธศาสตร์าด้าน
การแพทย์และสาธารสุข 

รฐับาลรฐับาล  ((ครมครม.).)

คณะกรรมการ
อาํนวยการฯระดับชาติ                               

(รองนายกฯ สน่ัน)

คณะกรรมการ            
กองทนุส่งเสริมสุขภาพ       

(นายกรัฐมนตรี)
หนว่ยราชการ
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงศกึษาธกิาร  
• กระทรวงวัฒนธรรม            
• กระทรวงคมนาคม                
• กระทรวงวทิยาศาสตร์
• กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
• กระทรวง ICT
• กระทรวงอืน่ๆ

รฐัวสิาหกจิ

กองทนุ 
สง่เสรมิ 
สขุภาพ 
(สสส.)

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลือ่น       
การป้องกนัไข้หวัดใหญ่ 

2009

กิจกรรมป้องกนั ควบคมุโรค 
ดแูลผ ูป่้วย สง่เสริมสขุภาพ เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ์

ช่วยเหลือบรรเทาทกุข ์รกัษาความเรียบรอ้ย

องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ชุมชน

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

รฐับาลรฐับาล  ((ครมครม.).)

คณะกรรมการ
อาํนวยการฯระดับชาติ                               

(รองนายกฯ สน่ัน)

คณะกรรมการ
อาํนวยการฯระดับชาติ                               

(รองนายกฯ สน่ัน)

คณะกรรมการ            
กองทนุส่งเสริมสุขภาพ       

(นายกรัฐมนตรี)

คณะกรรมการ            
กองทนุส่งเสริมสุขภาพ       

(นายกรัฐมนตรี)
หนว่ยราชการ
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงศกึษาธกิาร  
• กระทรวงวัฒนธรรม            
• กระทรวงคมนาคม                
• กระทรวงวทิยาศาสตร์
• กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
• กระทรวง ICT
• กระทรวงอืน่ๆ

รฐัวสิาหกจิ

กองทนุ 
สง่เสรมิ 
สขุภาพ 
(สสส.)

หนว่ยราชการ
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงศกึษาธกิาร  
• กระทรวงวัฒนธรรม            
• กระทรวงคมนาคม                
• กระทรวงวทิยาศาสตร์
• กระทรวงการทอ่งเทีย่ว
• กระทรวง ICT
• กระทรวงอืน่ๆ

รฐัวสิาหกจิ

กองทนุ 
สง่เสรมิ 
สขุภาพ 
(สสส.)

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลือ่น       
การป้องกนัไข้หวัดใหญ่ 

2009

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลือ่น       
การป้องกนัไข้หวัดใหญ่ 

2009

กิจกรรมป้องกนั ควบคมุโรค 
ดแูลผ ูป่้วย สง่เสริมสขุภาพ เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ์

ช่วยเหลือบรรเทาทกุข ์รกัษาความเรียบรอ้ย

องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ชุมชน

องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

ชุมชน

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงโครงสร้างการดําเนินงานเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ 
                  สายพนัธุ์ใหม ่2009 ของประเทศไทย 
แหล่งที่มา:  กรมควบคมุโรค,  2552. 
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ทัง้นี ้โดยมีบุคลากรของกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ให้มีบทบาทในการดําเนินงาน
ภายใต้โครงสร้างการดําเนินงานป้องกนัและควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ 
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  แสดงบคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุภายใต้โครงสร้างการดําเนินงานป้องกนัและ 
       ควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ 

 
 

คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกนัและ
ควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่  

- รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ
- ปลดักระทรวงสาธารณสขุกรรมการและ 
เลขาฯ 
- รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรรมการและ
รองเลขา 

คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ป้องกนัและ
ควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดั

ใ ่

- รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ  ประธาน
อนกุรรมการ 
- รองอธิบดีกรมควบคมุโรคอนกุรรมการและเลขาฯ 

คณะอนกุรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์ 

- อธิบดีกรมประชาสมัพนัธ์    ประธานอนกุรรมการ
- ผู้ อํานวยการสํานกัพฒันา   อนกุรรมการและเลขาฯ 
 นโยบายและแผนประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์ 
- ผู้ อํานวยการกองสขุศกึษา  อนกุรรมการและเลขาฯ
ร่วม 

- ผู้แทนจากสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ    
                                     อนกุรรมการและผู้ ช่วยเลขาฯ 
-ผู้แทนจากกรมควบคมุโรค อนกุรรมการและผู้ ช่วย
เลขาฯ 

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมป้องกนัและควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ
ไข้หวดัใหญ่ 

 

- ผู้ เช่ียวชาญโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ประธาน
- ผู้แทนจาก สํานกัจดัการความรู้ กรมควบคมุโรค 

   อนกุรรมการและเลขาฯ 
-ผู้แทนจาก สํานกัจดัการความรู้ กรมควบคมุโรค  

อนกุรรมการและผู้ ช่วย   
เลขาฯ 



 65 

สําหรับในระดบัของกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือเป็นการรับมือกบัการระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้มีการตัง้คณะทํางานของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือบูรณาการการ
ทํางาน โดยมีแกนหลกัคือกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้ เช่ียวชาญจากองค์การด้านวิชาการท่ี
เก่ียวข้อง ภายใต้คําสัง่กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี1402/2551 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการ  
คณะท่ีปรึกษาทางวิชาการ คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางานโครงการวคัซีนป้องกนัโรค
ไข้หวดัใหญ่ พ.ศ. 2552, คําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานในโครงการเครือข่ายนกัจดัรายการวิทยสุู้ภยั..
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  ดงันี ้

 
ตารางที่ 4.2  คําสัง่แตง่ตัง้คณะทํางานกระทรวงสาธารณสขุ 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
คํ า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ท่ี 
1402/2551 เร่ืองแต่งตัง้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อํ า น ว ย ก า ร  คณ ะ ท่ี
ป รึ กษาทา ง วิ ช า ก า ร 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น  แ ล ะ
คณะทํางานโครงการให้
วคัซีนป้องกันโรคไข้หวดั
ใหญ่  พ .ศ .  2552  ลง
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2551  

ประธาน  ปลัดก ระทรว ง
สาธารณสขุ 
กรรมการ รองปลดั,อธิบดีทุก
กรม,หัวหน้าผู้ตรวจราชการ,
นายกสมาคมโรคติดเชือ้แห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย , ส ม า ค ม
อายุรเวชช์แห่งประเทศไทย,
ผู้ อํานวยการสํานกัการแพทย์
กทม . ,ผู้ อํานวยการสํานัก
อนามัย  กทม . ,นายแพทย์
สสจ.ทัว่ประเทศ, 
โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุม
โรค,รองเลขาธิการสํานกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ,
ผู้ อํานวยการสํานกัโรคติดต่อ
ทั่วไปและผู้ จัดการกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค  

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จากการเสริมสร้าง
ภมูิคุ้มกนัโรคสงูสดุและทัว่ถึง 
2. อํานวยการประสานงานและแก้ไข
ปัญหาการดําเนินงาน 
3. ตดิตามความก้าวหน้าและผลลพัธ์
ของโครงการ 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
ค ณ ะ ท่ี ป รึ ก ษ า ท า ง
วิชาการ โครงการให้วคัซีน
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 

ทํ า ห น้ า ท่ี ก ร ร มก า ร แล ะ
เลขานุการ ท่ีป รึกษากรม
ควบคุม โ รค  ทํ าห น้ า ท่ี  ท่ี
ปรึกษา โดยมี หัวหน้ากลุ่ม
โรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วย
วคัซีนทําหน้าท่ีเลขานกุาร 

ใ ห้ คํ าป รึกษาและ ข้อ ชี แ้นะทาง
วิชาการ  แก่คณะกรรมการฯและ
คณะทํางาน ในโครงการให้วัคซีน
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ของประเทศ 

คณะทํางานด้านการเฝ้า
ร ะ วั ง  ส อบส ว น  แ ล ะ
ตอบสนองต่อกรณีเ กิด
อากา รภายหลัง ไ ด้ รั บ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ 

ประธาน ผู้ อํานวยการสํานัก
ระบาดวิทยา 
คณะทํางาน ประกอบด้วย 
แพทย์และนักวิชาการจาก
สํ า นั ก ร ะ บ า ด วิ ท ย า ,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
สํานักโรคติดต่อทั่วไป,และ
ผู้ จัดการกองทุนส่ ง เส ริม
สุ ข ภ าพและ ป้ อ ง กั น โ ร ค 
สํ า นั ก ง า น ห ลั ก ป ร ะ กั น
สขุภาพแห่งชาต ิโดยมี สํานกั
ร ะ บ าด วิ ท ย า  ทํ า ห น้ า ท่ี
เลขานกุาร 

1 .  จัด ทํ าแนวทางการ เ ฝ้ า ระวัง 
สอบสวน และตอบสนองต่อกรณีเกิด
อาการภายหลงัได้รับการสร้างเสริม
ภมูิคุ้มกนัโรค ในการให้วคัซีนป้องกนั
โรคไข้หวดัใหญ่ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ติ ด ต ามสถ านก า ร ณ์ แล ะ /ห รื อ
สัญญาณท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดํา เ นินงานใ ห้วัคซีน ป้องกัน โรค
ไข้หวดัใหญ่ 
3. นําเสนอสถานการณ์และวิธีจดัการ 
แก่คณะกรรมการและคณะทํางานท่ี
เก่ียวข้อง 

ค ณ ะ ทํ า ง า น ด้ า น
ประชาสัมพันธ์ โครงการ
ใ ห้ วั ค ซี น ป้ อ ง กั น โ ร ค
ไข้หวดัใหญ่ 

ป ร ะ ธ า น  ผู้ อํ า น ว ย ก า ร
สํ า นั ก ง า น เ ผ ย แพ ร่ แ ล ะ
ประชาสมัพันธ์ กรมควบคุม
โรค  
คณะทํางานประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการกองสขุศกึษา, 

1. กําหนดแนวทางการประชาสมัพนัธ์
แก่กลุ่มเป้าหมาย ในการให้วัคซีน
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่  
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตาม
แนวทางท่ีกําหนด 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
 ผู้ อํานวยการสํานกัสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก
ประชาสัมพันธ์และบริการ
ป ร ะ ช า ช น  สํ า นั ก ง า น
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ,
นั ก วิ ช า ก า ร จ า ก สํ า นั ก
โรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่
โดยมี  สํานักเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ กรมควบคุม
โรค  ทําหน้า ท่ี เลขานุการ
คณะทํางาน 

3.นําเสนอสรุปผลการประชาสมัพนัธ์ 
แก่คณะกรรมการฯและคณะทํางานท่ี
เก่ียวข้อง 

คณะ ทํ า ง า น ด้ า นก า ร
ตดิตามและประเมินผล 

ประธาน ผู้ตรวจราชการ 
คณะทํางาน ประกอบด้วย 
ผู้ อํ า น ว ยก า ร สํ า นั ก ง า น
ป้องกนัและควบคมุโรค,เลขา 
สปสช . ,ผู้ จัดการกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค,ผู้ อํานวยการสํานักงาน
หลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
สาขาพื น้ ท่ี  นครราช สีมา 
กรุงเทพฯ  
โดยมีสํานกัระบาดวิทยา ทํา
หน้าท่ีเลขานกุาร 

1.  จัดทําแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่และหลักเกณฑ์การให้
รา งวัลแ ก่หน่ วย งาน ท่ี มี ผลการ
ให้บริการดีเด่น โดยการสนับสนุน
งบประมาณจาก สปสช. 
2 .  ประสานการ ดํ า เ นิน งานกับ
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินผล 
3.เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปผลการประเมิน  
4. สรุป  เสนอผลการประเมินแก่
ผู้ เก่ียวข้อง 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
 - คณะกรรมการอํานวยการ

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบั
อธิบดีกรมทกุกรม 

1. เห็นชอบและอํานวยความสะดวก
สําหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวดัใหญ่ 

คํ า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสขุ ท่ี 572/2552 
เร่ือง จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิาร
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
สาธารณสุข  ลงวัน ท่ี  1 
พฤษภาคม 2552 

โ ด ย มี ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ฯ 
ขณะนัน้ ทําหน้าท่ีประธาน
กรรมการและรองอธิบดีทุก
กรมในกระทรวงฯ ท่ีปรึกษา
กระทรวงฯ  ผู้ อํ านวยการ
สํ า นั ก ร ะ บ า ด วิ ท ย า 
ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สานสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ก า ร
สาธารณสุขระหว่างประเทศ 
ผู้ อํานวยการสํานักบริหาร
กลาง  ผู้ อํานวยการสํานัก
สารนิเทศ เป็นกรรมการและ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
 

2. สนับสนุนการปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตา่งๆทกุด้าน เช่น งบประมาณ กําลงั
พลผู้ปฏิบตัิงาน หรือบุคลากรสํารอง
การปฏิบตังิาน 
 - กรมควบคมุโรค รับผิดชอบงานเฝ้า
ระวังป้องกัน ควบคุมโรค สนับสนุน
เวชภัณฑ์ ท่ี จํา เ ป็น  งานวิชาการ
ป้องกนัควบคมุโรค  
-ประสานเตรียมความพร้อมตามแผน
ในภาวะปกติ เฝ้าระวงัควบคมุโรค ณ 
ด่ านควบคุม โ รคติดต่อ ระหว่ า ง
ประเทศ ฯลฯ 
- กรมการแพทย์ รับผิดชอบวิชาการ 
ในการดูแลรักษาพยาบาล กําหนด
แนวทางการคดักรองผู้ ป่วย ณ สถาน
บริการ การกําหนดมาตรฐานการ
รักษาผู้ ป่วย  การฝึกอบรมและให้
คําปรึกษาแก่บคุลากรทางการแพทย์
และสาธารณสขุ การควบคมุ ป้องกนั
การแพ ร่กระจาย เ ชื อ้  การส ร้าง
มาตรการความปลอดภัยสําหรับ
บคุลากรทางด้านสาธารณสขุ  
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
  รวมทัง้มาตรการความปลอดภัย

สําหรับเจ้าหน้าท่ีในการเคล่ือนย้าย
ผู้ ป่วย ฯลฯ 
- กรมสนับสนุนบ ริ ก า รสุขภาพ 
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร ใ ห้ สุ ข ศึ ก ษ า
ประชาสัมพันธ์ความรู้เ ร่ืองโรคกับ
ประชาชนและอาสาสมัครร่วมเฝ้า
ระวังและค้นหาผู้ ป่วย  โดยความ
ร่วมมือกบั อสม.เพ่ือการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมพืน้ฐานของประชาชนการ
ประสานกบัสถานบริการภาคเอกชน 
การจัดทําส่ือการสอน  คําแนะนํา
สําหรับบุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนฯลฯ 
- ก รม วิ ท ย า ศ า สต ร์ ก า ร แพท ย์ 
รับผิดชอบชันสูตรและการตรวจการ
ดือ้ยาทางห้องปฏิบตักิาร ฯลฯ 
- กรมอนามัย  รับผิดชอบ  ในการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม
อนามยั ฯลฯ 
- กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลรักษา
ผู้ ป่วยท่ีอาการเครียด ฯลฯ 
- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 
วิจยัและผลติยาสมนุไพรทางเลือกท่ี 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
  จําเป็นในช่วงท่ีมีการระบาด เผยแพร่

ความรู้ในการใช้สมุนไพรท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม ฯลฯ 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  รับผิดชอบในการพัฒนา
วคัซีน ฯลฯ 
- สํานักตรวจราชการ รับผิดชอบใน
การ กํากับติดตามและประสาน
ภู มิ ภ า ค ใ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะ
ดําเนินการตามแผนฯ 
- องค์การเภสัชกรรม รับผิดชอบใน
การจดัระบบและควบคมุการกระจาย
ยา  วัคซี น  และอุปกรณ์ ป้องกัน
ร่างกาย และเวชภัณฑ์อ่ืนๆ รวมทัง้
ผลิตและสํารองเวชภัณฑ์ท่ีจําเป็น 
ฯลฯ  
- ส ถ า บั น ก า ร แ พ ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น 
รับผิดชอบรับสง่ผู้ ป่วย 
- สํานกังานปลดักระทรวง รับผิดชอบ
ในการสนบัสนนุ ประสานงานในสว่น
ภูมิภาค  รวมทั ง้สนับสนุนจัด ทํา
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานตามท่ีระบุไว้ในโครงสร้าง
ของศนูย์ปฏิบตักิารฯ ตามแผนเตรียม
ความพร้อม 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
 - ศูน ย์ป ฏิบัติ ก า รตอบโ ต้

ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง ด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข มีรอง
ปลดักระทรวงสาธารณสขุใน
ข ณ ะ นั ้ น ทํ า ห น้ า ท่ี
ผู้ อํานวยการศูนย์ฯและรอง
อธิบดีทกุกรมในกระทรวงฯ 

- เปิดศนูย์ปฏิบตักิารฯ ระดบั
กระทรวงและระดบัอ่ืนๆ ตาม
โครงสร้างการบงัคบับญัชา การ
ตดิตาม และการบริหาร ประกอบ 
ด้วย 
1. สว่นประสานงาน 
 2. สว่นกําหนดกลยทุธ์และ
วางแผน 
 3. สว่นสนบัสนนุ และงบประมาณ 

 ท่ี ป รึ ก ษ า ก ร ะ ท ร ว ง ฯ 
ผู้ อํานวยการสํานักระบาด
วิทยา  ผู้ อํ านวยการศูน ย์
เทคโนโลยีสานสนเทศและ
การ ส่ือสาร  ผู้ อํานวยการ
สํ า นั ก ก า ร ส า ธ า รณ สุ ข
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
ผู้ อํานวยการสํานักบริหาร
กลาง  ผู้ อํานวยการสํานัก
สารนิเทศ เป็นกรรมการและ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

4 .  ส่ ว น ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ 
- บัญชากา ร เหตุก า ร ณ์ ร ะดับ
กระทรวง (Incident commander) 
- ตรวจสอบกลไก การสัง่การผ่าน
ระบบการอํานวยการ ประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชมุชน ในการป้องกนัและแก้ไข
การระบาดของไข้หวดัใหญ่ 
- สัง่การและกํากับการดําเนินการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย
ต่างๆทุกด้าน เช่น งบประมาณ 
การจัดเตรียมกําลงัพล การจัดหา
พัส ดุ  เ ค ร่ื อ ง อุ ป โ ภค  บ ริ โ ภค 
อปุกรณ์และเวชภณัฑ์ในการ  
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ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกร
รมการ 

การ
ดําเนิน
งาน 

  ปฏิบตัิง
า น ใ ห้
หน่วยง
า น
กระทร
ว ง
สาธาร
ณ สุ ข
ดําเ นิน
การใ ห้
สามาร
ถบรรล ุ
เ ป้าหม
ายตาม
แ ผ น ท่ี
กําหนด
ไว้ 
 - 
ม อ บ ห
ม า ย ผู้
ประสา
น ง า น 
(Coord
inator) 
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แ ล ะ
โ ฆ ษ ก
เหตกุาร
ณ์ 
ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ท่ี
ต า ม
แผนปฏิ
บตักิาร 
- 
ประสา
น ง า น
แ ล ะ
ม อ บ ห
ม า ย
บทบาท
ห น้ า ท่ี
รับผิดช
อบของ
แ ต่ ล ะ
หน่วยง
าน 

คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข  ท่ี2/2552 เ ร่ือง  แต่งตัง้
คณะทํางานประจําศูนย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุม
แก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ กระทรวงสาธารณสขุ ลง
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

- ส่ ว น
กําหนด
กลยุทธ์
แ ล ะ
วางแผ
น 
ประกอ

- 
กําหนด
กลยุทธ์
แ ล ะ
วางแผ
น 
วิเคราะ
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บ ด้ ว ย 
ผู้ ทรงคุ
ณ วุ ฒิ
แ ล ะ
ผู้ เช่ียวช
า ญ
ด้ า น
ก า ร
ควบคมุ
โรค 
- ส่ ว น
สนบัสนุ
น แ ล ะ
งบประ
มาณ 
- ส่ ว น
ส่ือสาร
แ ล ะ
ประชา
สมัพนัธ์ 
ประกอ
บ ด้ ว ย 
สํ า นั ก
สารนิเท
ศ 
ประชา
สมัพนัธ์
ทุกกรม 
สํ า นั ก 

ห์
สถานก
า ร ณ์ 
ประ เมิ
น แ ล ะ
จัดลําดั
บความ
เร่งด่วน
ในการ
แ ก้ ไ ข
ปัญหา
ก า ร
ระบาด 
 
 
ตรวจส
อ บ
กลั่นกร
อ ง
ข้ อ มู ล
แ ล ะ
วิเคราะ
ห์
สถานก
า ร ณ์ 
โ ด ย
ป ฏิ บั ติ
ห น้ า ท่ี
ต า ม
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โ ด ย มี
โ ฆ ษ ก
กระทร
วง เ ป็น
ประธา
น
ค ณ ะ
ทํางาน 
แ ล ะ
นักวิชา
ก า ร
เผยแพ
ร่สํานัก
สารนิเท
ศ  เ ป็ น
เลขานุ
การฯ 

แผนปฏิ
บัติการ
เ พ่ื อ
ส่ือสาร
แ ล ะ
ประชา
สมัพนัธ์
ระหว่าง
หน่วยง
านส่วน
ราชการ
ข อ ง
ภาครัฐ 
ภาคเอ
ก ช น 
แ ล ะ
ชุ ม ช น
ในการ
ป้องกัน
แ ล ะ
แ ก้ ไ ข
ก า ร
ระบาด
ข อ ง
ไข้หวัด
ใ ห ญ่ 
ผ่านส่ือ
ต่ า ง ๆ 
เ ช่ น 
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วิ ท ย ุ
โทรทัศ
น์ 
เว็บไซต์ 

ตารางที่ 4.2 (ตอ่) 
 

คําสัง่ คณะกรรมการ การดําเนินงาน 
คํ า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ท่ี 
1225/2552 เร่ือง แต่งตัง้
คณะทํางานโครงการ
เครือข่ายนักจัดรายการ
วิทยุสู้ ภัย...ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ลง
วนัท่ี 14 กนัยายน 2552 

ท่ีปรึกษา รองปลดักระทรวง
สาธา รณสุข ในขณะนั น้ ,
ผู้ทรงคณุวฒุิและท่ีปรึกษา  
ด้านการประชาสัมพันธ์ของ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 
คณะทํางานประกอบด้วย 
ผู้ อํานวยการสํานกัสารนิเทศ 
สํานกังานปลดัฯผู้ อํานวยการ
สํานกัเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค ,
ประชาสมัพนัธ์ทกุกรม สํานกั  
โ ด ย มี  สํ า นั ก ส า ร นิ เ ท ศ 
สํานักงานปลัด  ทําหน้า ท่ี
เลขานกุาร 

1. วางแผนและกําหนดทิศทางใน
ก า ร สื่ อ ส า ร ส า ธ า รณ ะ  ผ่ า น
เครือขา่ยนกั 
จดัรายการวิทยเุก่ียวกบัโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
2. ประมวลข้อมูลข่าวสาร  องค์
ความรู้ ในเร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สาย
พัน ธ์ ใหม่  2009 เ พ่ือจัด ทํา ส่ือ
ต้นแบบท่ีมีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน 
3. ประสานความร่วมมือ จดัอบรม 
เ ผยแพ ร่ประชาสัมพัน ธ์  ตาม
โครงการ เครือข่ายนักจัดรายการ
วิทยุสู้ ภัย . . .  ไข้หวัดใหญ่  2009 
กระทรวงสาธารณสขุ ปี 2552  
4. ติดตามประเมินผลการจดัอบรม
และการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการฯ 

 
 จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นสรุปเป็นโครงสร้างในการดําเนินงานกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารได้ดงันี ้ 
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กระทรวงสาธารณสขุ 

สว่นกําหนดกลยทุธ์และ
วางแผน 

คณะกรรมการอํานวยการ  
ศนูย์ปฏิบตักิารตอบโต้ภาวะ
ฉกุเฉินทางด้านการแพทย์         

และสาธารณสขุ 

ตัง้คณะทํางานประจําศนูย์
ปฏิบตักิารตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน

ทางด้านการแพทย์             
และสาธารณสขุ 

ศนูย์ปฏิบตักิารตอบโต้ภาวะ
ฉกุเฉินทางด้านการแพทย์        
และสาธารณสขุ กระทรวง

สาธารณสขุ 

สว่นสนบัสนนุและ
งบประมาณ 

สว่นส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ 

ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์  โ ด ย ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ต า ม
แผนปฏิบตักิารเพ่ือส่ือสารและประชาสมัพนัธ์
ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผ่านส่ือ
ตา่งๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เว็บไซต์ 
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ภาพที่ 4.4  โครงสร้างการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 
       สายพนัธุ์ใหม ่2009. 
 

 4.1.3  การดาํเนินงาน 

        4.1.3.1  การออกมาตรการ 

   ผู้วิจยัพบว่า มาตรการป้องกนัการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 

ของประเทศไทย มีเป้าหมายเชิงนโยบายคือ ไม่ต้องการให้โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 

ระบาดในประเทศแต่เม่ือเกิดการระบาด ต้องจํากัดขอบเขตไม่ให้มีการระบาดในวงกว้าง 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการป้องกนัผลกระทบตอ่สขุภาพ เศรษฐกิจ สงัคม โดยมีมาตรการสําคญั ได้แก่ 

การเร่งรัดและเพิ่มระดบัความเข้มข้นการเฝ้าระวงัโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่ และปอด

อกัเสบรุนแรง และการตรวจยืนยนัเชือ้ทางห้องปฏิบตัิการ การดแูลรักษาพยาบาลผู้ ป่วย สํารอง

เวชภณัฑ์และอปุกรณ์ป้องกนัการติดเชือ้ เคร่ืองตรวจวดัอณุหภมูิผู้ เดินทาง (Infrared Thermo 

Scanner) ท่ีสนามบินนานาชาติ และการส่ือสารความเส่ียง การให้สขุศกึษา ประชาสมัพนัธ์ และ

ให้บริการข้อมลูแก่ประชาชน  

 กระทรวงสาธารณสขุได้ดําเนินงานการป้องกันและควบคมุแก้ไขสถานการณ์การ

ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 โดยได้ดําเนินการภายใต้ 7 มาตรการ ประกอบด้วย  

1) การจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารกรณีการระบาด 

 กระทรวงสาธารณสขุ ได้มีการตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารตอบโต้ภาวะฉกุเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุ หรือท่ีเรียกว่า ศนูย์ War room เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 โดยมีรอง

ปลดักระทรวงสาธารณสขุในขณะนัน้ ทําหน้าท่ีผู้ อํานวยการศนูย์ โดยศนูย์ดงักลา่วเป็นศนูย์บงัคบั

บญัชาซึง่มีส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการส่ือสารคือการตัง้ส่วนส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์และ

มอบหมายผู้ประสานงาน (Coordinator) และโฆษกเหตกุารณ์ปฏิบตัิหน้าท่ีตามแผนปฏิบตัิการท่ี

ศนูย์กําหนดโดยมีคําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานประจําศนูย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกนัและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 กระทรวง

สาธารณสขุ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552 มีโฆษกกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานคณะทํางาน 

โดยมีประชาสมัพนัธ์ทกุกรมของกระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในสงักดักระทรวง

สาธารณสุข เป็นคณะทํางานร่วมกัน โดย คณะทํางานดังกล่าวมีหน้าท่ีสําคัญคือ ตรวจสอบ
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กลัน่กรองข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ โดยปฏิบตัิหน้าท่ีตามแผนปฏิบตัิการเพ่ือส่ือสารและ

ประชาสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกัน

และแก้ไขการระบาดของไข้หวดัใหญ่ ผา่นส่ือตา่งๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เว็บไซต์ 

 
2) การรักษาพยาบาล  

โดยจัดทําแนวทางและอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชนทุกระดบัจัดประชุมทีวีออนไลน์ ในด้านการเฝ้าระวงัโรค การดูแลรักษาป้องกันและ

ควบคมุโรค โดยบริการผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่แบบ One-stop service รวมทัง้ให้คําปรึกษาด้านการ

รักษาพยาบาล จากคณะแพทย์ผู้ เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ  

3) การสื่อสารความเส่ียง  

โดยการให้สขุศกึษาประชาสมัพนัธ์ ให้รู้ถึงสถานการณ์ท่ีถกูต้องและรู้วิธี

ในการป้องกนัโรคอย่างครบถ้วน โดยออกประกาศคําแนะนําสําหรับประชาชนในการป้องกนัและ

ดูแลสุขภาพผ่านช่องทางสื่อต่างๆ รวมทัง้การเผยแพร่ทางเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข 

(www.moph.go.th) และสํานักโรคติดต่ออุบตัิใหม่ (http:22beid.moph.go.th) และศูนย์บริการ

ข้อมลูข่าวสาร(Call center) กรมควบคมุโรค หมายเลขโทรศพัท์ 02 590 3333 และ Call center 

กระทรวงสาธารณสขุ 02 590 1994 ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัมีการอบรมให้กบัภาครัฐอ่ืนๆ 

ส่ือมวลชน บริษัททวัร์ และ ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ด้วย  

4) การเฝ้าระวงัโรค  

เร่งรัดและเพิ่มระดบัความเข้มข้นการเฝ้าระวงั การรายงานผู้ ป่วยท่ีมีอยู่

เดิม รวมทัง้ขยายขอบเขตให้ครอบคลมุผู้ ท่ีมีอาการคล้ายไข้หวดัใหญ่และปอดอกัเสบรุนแรง โดย

ได้จดัทําแนวทางปฏิบตัิเผยแพร่ให้กับหน่วยงานสถานบริการสาธารณสขุทัว่ประเทศและทีมเฝ้า

ระวงัและสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วSurveillance and Rapid Response Teamหรือ SRRT ซึง่มี

จํานวนมากกว่า 1,030 ทีม และครอบคลุมทุกจังหวัดและอําเภอ เพ่ือดําเนินการค้นหาผู้ ป่วย

ตรวจจับการระบาดได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมได้ทันท่วงที รวมถึงมอบหมายให้อาสาสมัคร

สาธารณสขุ (อสม.) ช่วยเฝ้าระวงัโรคในชมุชน  

5) การสนบัสนนุยาและเวชภณัฑ์  
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โดยสํารองยาต้านไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 (โอเซลทามิเวียร์) 

สําหรับผู้ ป่วย 1 ล้านคน และสํารองวตัถดุิบสําหรับผลิตเพิ่มสําหรับผู้ ป่วย 4 ล้านคน การกระจาย

ให้โรงพยาบาลของรัฐ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั และสํานกังานป้องกนัควบคมุโรค ทกุเขตทัว่

ประเทศ  

 
6) การบริหารจดัการแบบบรูณาการ  

โดยประสานและสนับสนุนให้กระทรวงต่างๆ ได้บริหารจัดการแบบ 

บรูณาการตามยทุธศาสตร์ และแผนปฏิบตัิการแม่บทการเตรียมความพร้อม สําหรับการระบาด

ใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ 

7) การจดัสรรงบกลาง  

โดยการประสานงานกบักระทรวงตา่งๆ เพ่ือรวบรวมเสนอของบประมาณ

ตามมตขิองคณะรัฐมนตรี โดยตกลงรายละเอียดกบัสํานกังบประมาณ  
 

ทัง้นี ้สําหรับมาตรการต่างๆดงักลา่วข้างต้นของกระทรวงสาธารณสขุนัน้ ได้มีการส่ือสาร

ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยการออกประกาศ คําสัง่ และหนงัสือ

สัง่การ ดงันี ้ 

 

ตารางที่ 4.3  ประกาศ คําสัง่ และหนงัสือราชการของกระทรวงสาธารณสขุ 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 
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หนังสือท่ี สธ 0226.3/ว 412 

เร่ืองการยกระดบัความพร้อม

และการปฏิบัติการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พนัธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 

ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552 

ผู้วา่ราชการจงัหวดั 1. ให้ทุกจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบตัิการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม ่
ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)  

2. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งทัง้ภาครัฐ
และเอกชน จัดตัง้จุดคดักรองผู้ ป่วย
ท่ีมาใช้บริการด้วยการเป็นหวัด ไอ 
จาม มีนํา้มูก ตามแนวทางการคด
กรองเพ่ือเฝ้าระวังและรักษาไข้หวัด
ใ ห ญ่ ร ะ บ า ด ใ ห ญ่  ( Pandemic 
influenza) ในระยะเร่ิมแรก สําหรับ
แพทย์และบคุลากรสาธารณสขุ 

ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 

  3. ให้ทีมสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว 

(SRRT) ดําเนินการเฝ้าระวงั 

สอบสวนโรค รายงานโรค และ

ควบคมุโรคเบือ้งต้น ตามแนวทางท่ี

กําหนด

(http://www.moph.go.th/flu/)            

4. ให้สถานีอนามยั หนว่ยงานบริการ

ปฐมภมูิ ดําเนินการเฝ้าระวงัและ

รักษาผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการเป็นหวดั 

ไอ หรือจาม ตามแนวทางการดแูล

รักษา ตามแนวทางการคดักรองเพ่ือ
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การเฝ้าระวงัและรักษาโรคไข้หวดั

ใหญ่ระบาดใหญ่ สําหรับคลนิิก

เอกชนหรือศนูย์บริการสาธารณสขุ 

และแนวทางการคดักรองเพ่ือการเฝ้า

ระวงัและรักษาโรคไข้หวดัใหญ่

ระบาดใหญ่สําหรับสถานีอนามยั 

หรือ PCU  

5.  ใ ห้อสม . เ ฝ้าระวังผู้ ท่ี เดินทาง

กลับมาจากประ เทศ เ ส่ี ย ง  เ ช่ น 

ประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน  

 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 

  6. ขอความร่วมมือคลินิกเอกชนทุก
แห่ง ดําเนินการเฝ้าระวังและรักษา
ผู้ ป่วยท่ีมาด้วยอาการเป็นหวัด ไอ
หรือจาม  

7. ขอความร่วมมือร้านขายยาทุก
แห่ง ให้คําแนะนําผู้ ป่วยหรือผู้มารับ
บริการท่ีร้านขายยา กรณีท่ีมีอาการ
เป็นไข้ เป็นหวัด ไอ หรือจาม และ
เดินทางกลับมาจากประเทศเส่ียง 
รวมทัง้กรณีท่ีมีผู้ มาใช้บริการท่ีมี
อาการคล้ายไข้หวัด จํานวนเพิ่มขึน้
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ผิ ด สั ง เ ก ต  ใ ห้ แ จ้ ง สํ า นั ก ง า น
ส า ธ า รณสุ ข จั ง ห วั ด ห รื อ  ศู น ย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเ ฉินฯ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

ห นั ง สื อ ด่ ว น ท่ี สุ ด  ท่ี ส ธ 
0 2 2 6 . 3 /ว  5 0  กระทรวง
ส า ธ า รณ สุ ข  ล ง วั น ท่ี  3 
ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 2  เ ร่ื อ ง 
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิดเอ 
(เอช1เอ็น1) 

ผู้วา่ราชการจงัหวดั 1. มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิดเอ 
(เอช1เอ็น1) โดยให้คําแนะนําและขอ
ความ ร่ วม มื อ ร้ าน อิน เ ตอ ร์ เ น็ ต 
โรงเรียนกวดวิชา สถานบริการทัว่ไป 
ให้  

  - ทําความสะอาดอปุกรณ์ของใช้ทกุ
ประเภท ในร้าน รวมถึงประต ูลกูบิด 
หน้าตา่ง  

ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 

  - เ ปิดประตู หน้าต่าง  ให้อากาศ
หมนุเวียน  

- จดัหาเจลล้างมือ หรืออํานวยความ
สะดวกให้ผู้ ใช้บริการในเร่ืองการล้าง
มือก่อนและหลงัการใช้บริการในร้าน  

- ให้คําแนะนํากรณีมีผู้ ป่วยหรือมี
อาการเป็นหวดัให้งดใช้บริการ 

- กรณีมีพนกังานป่วยเป็นไข้หวดั ให้
หยุดพักโดยไม่นับเป็นวันลาและให้
รีบไปพบแพทย์ 

2. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุก
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แห่ ง ใ น พื น้ ท่ี ท่ี มี ก า ร ร ะบ าด ง ด
กิจกรรมรับน้องใหม ่หรือกิจกรรมการ
สงัสรรค์ 

3. ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ ประสาน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความรู้
เพ่ือร่วมสร้างพฤติกรรมสขุภาพ เช่น 
หมั่นล้างมือด้วยนํา้สะอาดและสบู ่
ใช้ต้นแขนเสือ้หรือกระดาษเช็ดหน้า 
ปิดปาก ปิดจมูกทุกครัง้ท่ีมีการไอ 
จ า ม  ใ ช้ ช้ อ น ก ล า ง ทุ ก ค รั ้ ง ท่ี
รับประทานอาหาร และไม่ใช้แก้วนํา้ 
ขนันํา้ หลอดดดูนํา้ และของใช้ต่างๆ
ร่วมกบัคนอ่ืน รณรงค์ให้ทกุ  

ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 

  หน่วยงานทัง้รัฐและเอกชน จัดทํา 
Big Cleaning Day และจดัทํา
คําแนะนําการป้องกันตนเองให้
ปราศจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม ่ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ติดประกาศ
เตือนให้ประชาชนมีความ รู้และ
ตระหนกัในการป้องกนัตนเอง 4. การ
ดูแลรักษาพยาบาลโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 
โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่งทัง้
ภาครัฐและเอกชนจัดสถานท่ีคัด
กรองผู้ ป่วยท่ีมาใช้บริการด้วยอาการ
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โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ชนิดเอ 
(เอช1เอ็น1) และให้สํารวจหอผู้ ป่วย 
เพ่ือรองรับกรณีมีจํานวนผู้ ป่วยติด
เชือ้จํานวนมาก 

หนังสือ ท่ี สธ 0226.3/ว 69 
ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 
เร่ือง มาตรการหลักในการ
แก้ปัญหาไข้หวัดใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 
ระดบัพืน้ท่ี 

นายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดั/
ผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาลศนูย์/
ผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาลทัว่ไป/
ผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาลชมุชน  

ให้ดําเนินการมาตรการด้านการลด
การตาย                                        
1. เร่งรัดการจดัสมัมนาทบทวน
ความรู้และเพิม่พนูทกัษะ เพ่ือให้
แพทย์ทกุคนทัง้ภาครัฐและเอกชน 
สามารถดแูลรักษาผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่
ตามแนวปฏิบตักิารดแูลผู้ ป่วยท่ีตดิ
เชือ้หรืออาจตดิเชือ้ 

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 

  2 .  ประสานความร่วมมือคลิ นิก
เอกชนท่ีมีแพทย์ประจําเพ่ือขยาย
บริการด้านการดูแลรักษาผู้ ป่วย 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนเข้าถงุบริการ
ท่ี มี ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
โดยสะดวก โดยสธ.สนบัสนนุยาต้าน
ไวรัส  

มาตรการด้านลดการป่วย 

  1. ให้โรงเรียนและสถานศึกษาคัด
กรองผู้ ป่วยไข้หวดั ท่ีมีอาการ 2 ใน 4 
คือ ไข้ ไอ นํา้มกู เจ็บคอ เป็นประจํา
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ทกุวนั 

 2. ให้โรงงานและสถานประกอบการ 
จัดการคดักรองผู้ ป่วย และให้ผู้ ป่วย
หยดุงานชัว่คราว โดยไมถื่อเป็นวนัลา 
ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

 3.  เ ฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
อย่ า ง เ ป็นระบบโดยไม่ เ น้นการ
ตรวจหาเชือ้ในผู้ ป่วยทุกราย แต่ใช้
การติดตามจํานวนผู้ ป่วยท่ีมีอาการ
คล้ายไข้หวดั 

  

 

ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 

  4. เร่งรัดการเผยแพร่ความรู้ และ
คําแนะนําประชาชน เพ่ือสร้างสุข
นิสัยในการป้องกันตนเอง ลดการ
แพร่เชือ้ โดยเน้นการปิดปาก ปิดจมกู
เม่ือไอ จาม และการล้างมือ โดยใช้
ความร่วมมือจากเครือข่ายในจงัหวดั
และอสม. 

5. ขอความร่วมมือหน่วยงานและ
ผู้ ประกอบการ  เ ล่ือนการจัดงาน
ชุมนุม  หรือสังสรรค์  ท่ีจะมีผู้ ร่วม
กิจกรรมจํานวนมาก 
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มาตรการด้านการบริหารจดัการแบบ
บรูณาการ 

 จัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ชนิดเอ 
(เอช1เอ็น1) ระดับจังหวัด อําเภอ 
เ พ่ื อ เ ร่ ง รั ด  ประสาน  สนับสนุน 
ติดตาม และประเมินผล โดยความ
ร่วมมือของภาคส่วน และเครือข่าย
ต่ า ง ๆภาย ในจั ง ห วัด  เ พ่ื อป รั บ
มาตรการต่างๆให้สอดคล้องกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
หน่ ว ย ง าน เผยแพ ร่และ ดํ า เ นิ น
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบั 

ตารางที่ 4.3 (ตอ่) 

 

หนงัสือ/คําสัง่ เป้าหมาย รายละเอียด 

หนัง สือ  ท่ี  สธ  0437 .4 /ว 
1038 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 
2552 เร่ือง ขอความร่วมมือ
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ คํ า แ น ะ นํ า ก า ร
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
(เอช 1เอ็น 1) 2009 

หน่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
เอกชน ส่ือมวลชน 

คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 
เ ร่ื อ ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด ก า ร
แพร่กระจายเชือ้จากการรวมตัวกัน
ของคนหมูม่าก 

 

กล่าวโดยสรุป ในสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุภาคส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสขุ ได้ดําเนินการ
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ตามแผนยทุธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา รวมทัง้การเตรียมพร้อมในการป้องกนัและแก้ปัญหาการ

ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่มาเป็นลําดับ ดังนัน้เม่ือเกิดการระบาดของโรค จึงมีการปรับใช้

มาตรการท่ีได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว สําหรับการระบาดในครัง้นีก้ระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนิน

มาตรการหลกัประกอบด้วย การจัดตัง้ศูนย์ปฏิบตัิการกรณีการระบาด การรักษาพยาบาล การ

ส่ือสารความเส่ียง การเฝ้าระวงัโรค การสนบัสนุนยาและเวชภณัฑ์ การบริหารจดัการแบบบูรณา

การและการจดัสรรงบประมาณ ทัง้ในภาครัฐและเอกชน สว่นกลางและระดบัพืน้ท่ี 

4.1.3.2  การจดัการข้อมลู 

สําหรับประเดน็การจดัการข้อมลูเพ่ือการส่ือสาร ผู้วิจยันําเสนอข้อมลูเป็นสองสว่น 

คือ สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการข้อมลูความรู้ และการจดัการข้อมลูขา่วสาร 

1) การจดัการข้อมลูความรู้ 

จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแต่งตัง้

คณะทํางานด้านวิชาการเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และประเด็นท่ีจะดําเนินการส่ือสารเพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมท่ีถูกต้อง โดยมีหน่วยงานหลักคือ สํานักระบาด กรม

ควบคมุโรคฯ  WHO ซึง่ข้อมลูจะต้องผ่านการกลัน่กรองจาก War room กระทรวงสาธารณสขุ ทกุ

ครัง้และเม่ือมาถึงคณะทํางานฯ จะทําหน้าท่ีปรับเนือ้สารท่ีมีลักษณะเป็นเชิงวิชาการให้เป็น

ข้อความท่ีส่ือสารได้เข้าใจ จดจําได้ง่าย ก่อนท่ีจะเผยแพร่ทางสื่อและช่องทางอ่ืนๆ ออกไป 

นอกจากนี ้ประเด็นเนือ้หาดงักล่าวจะถกูนําเสนอต่อคณะกรรมการระดบัชาติ เพ่ือให้การเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้หมด 

โดยประเด็นเร่ืองความน่าเช่ือถือของข้อมูลความรู้นัน้ จากการสัมภาษณ์

ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการพบว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากโอกาสในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูของส่ือและ

ประชาชน  

 

P3 ระบวุา่ 

ในเร่ืองความน่าเช่ือถือของข้อมลู เป็นสิ่งท่ีมีปัญหามากสําหรับกรณี
การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเกิดจากปัจจยั
สองส่วนคือ ภาครัฐประกาศช้า ปัจจบุนัโลกของการส่ือสารมนัรวดเร็ว
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กว้างไกล ส่ือมวลชนจึงใช้การแสวงหาข้อมลูจากแหล่งอ่ืน เช่น จาก
เว็บไซต์ของ WHO โดยตรงและระบบการทํางานของส่ือก็รวดเร็วกว่า
ของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ทําให้ประชาชนเช่ือส่ือมวลชน
มากกว่า ยกตัวอย่างกรณีของผู้ ติดเชือ้ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ ใหม ่
2009 จากจงัหวดัอตุรดิตถ์ ท่ีขบัรถจากบ้าน มาขอตรวจท่ีโรงพยาบาล
บําราศนราดรู หลงัจากฟังโฆษกรายการเลา่ขา่วเช้าทางสถานีโทรทศัน์
แห่งหนึ่ง ท่ีบอกเล่าเร่ืองอาการท่ีพึงสงสัยว่าจะติดเชือ้ ซึ่งผลตรวจ
ออกมาก็ยืนยันว่าติดเชือ้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 จริง
ตามท่ีสงสยั   

 
อย่างไรก็ตามในประเด็นเดียวกันนี  ้มีมุมมองของผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหารมี

ความเห็นวา่ ท่ีกระทรวงสาธารณสขุช้า เน่ืองจากต้องตรวจสอบเร่ืองความถกูต้องของข้อมลู และมี
ขัน้ตอนในการจดัการและนําเสนอข้อมลูโดย 

 
M 5 ระบวุา่ 
ส่ือมวลชนทํางานเร็วกว่าเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี ทําให้เกิดปัญหาในการ
ทํางาน เพราะสื่อจะนําเสนอข่าวอย่างรวดเร็ว แต่เจ้าหน้าท่ีต้อง
ตรวจสอบความถกูต้อง ชดัเจน และต้องมีการรายงานเป็นขัน้ตอนจาก
ลา่งขึน้สูบ่น 
 
ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณ์พบว่า ข้อมลูความรู้ท่ีกระทรวงสาธารณสขุมีการเผยแพร่

แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนัน้ แบ่งเป็นสองส่วนคือ องค์ความรู้ทางการแพทย์สําหรับบุคลากร

ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ซึง่มีหน้าท่ีในการเฝ้าระวงัและตรวจรักษาผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้หรือสงสยั

ว่าติดเชือ้ ส่วนท่ีสองคือ องค์ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคท่ีเน้นกลุ่มประชาชน โดยมุ่งให้ความรู้แก่

ประชาชนเพ่ือการเฝ้าระวงัป้องกนัตนเอง และคนในครอบครัวไมใ่ห้ตดิเชือ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

องค์ความรู้ด้านการแพทย์ ประกอบด้วย  

  (1) แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนผู้ ป่วยสงสยัไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ท่ี
ระบาดในเม็กซโิก 



 90 

  (2) แนวทางการปฏิบตัิและอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2523 

(3) แนวทางปฏิบตัิการดูแลผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้หรืออาจติดเชือ้ไข้หวัดใหญ่
สายพนัธุ์ใหมช่นิดเอ (เอช1เอ็น1) 

(4) แนวทางการป้องกนัและควบคมุโรค 
(5) แนวทางการเฝ้าระวงัและสอบสวนโรค 
(6) แนวทางการตรวจวิเคราะห์ และเฝ้าระวงัโรคทางห้องปฏิบตักิาร 
(7) แนวทางการวินิจฉยั และดแูลรักษาผู้ ป่วย 
(8) แนวทางการจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงส่ือความรู้ด้านการแพทย์ 
แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสขุ,  2553ก. 
 

องค์ความรู้ด้านการป้องกนัโรค 
  พฤตกิรรมในการป้องกนัโรค 
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(1)  พฤติกรรมป้องกันไข้หวดัใหญ่ คือ ออกกําลงักาย การรับประทาน
เนือ้ ไข่ นม ผกั ผลไม้ เช่น ฝร่ัง ซึง่อดุมด้วยวิตามินซี การพกัผ่อนนอนหลบัให้เพียงพอ  และการใช้
ช้อนกลาง 

(2)  ปิดปากจมกูเม่ือป่วย ไอจาม ใช้กระดาษทิชชู สวมหน้ากากอนามยั  
หรือไอใสต้่นแขนตนเอง     

(3)  ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลงัไอจาม สัง่นํา้มูก ดูแล
ผู้ ป่วย ขบัถ่าย จบัต้องสตัว์  และล้างเช็ดทําความสะอาดสิง่ของ พืน้ผิว ท่ีมีคนสมัผสัมาก 

(4)  เล่ียงการอยู่ใกล้ผู้ มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม เล่ียงสถานท่ีคนมาอยู่
รวมกนัจํานวนมาก (โดยเฉพาะช่วงท่ีมีโรคระบาดมาก)  

(5)  หยดุงาน หยดุเรียน หยดุกิจกรรมกบัผู้ อ่ืน เม่ือป่วย เพ่ือให้หายป่วย
เร็ว และไมแ่พร่เชือ้ให้คนอ่ืน  

(6)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเส่ียงป่วยรุนแรง ตาม
คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสขุ 

 
  สาเหตขุองการตดิเชือ้  

(1)  ถกูผู้ ป่วยไอจามรด ในระยะ 1 ช่วงแขน  

(2)  จบัต้องสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีปนเปือ้นเชือ้จากผู้ ป่วย เช่น โทรศพัท์ แป้น
คอมพิวเตอร์ ผ้าเช็ดมือ ลกูบดิประต ู แล้วใช้มือมาแคะจมกู ขยีต้า จบัปาก 
   อาการป่วย  

(1)  หลงัได้รับเชือ้ 2-3 วนั (มกัไมเ่กิน 7 วนั) ผู้ ป่วยจะมีไข้  ปวดศีรษะ 
หนาวสัน่ ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ ไอ เจ็บคอ คดัจมกู นํา้มกูไหล บางคนอาจมีอาเจียน ท้องเสียร่วม
ด้วย 
  ผู้ ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง 

(1)  ไข้สงู ไมล่ดลงภายใน  2 วนั  
(2)  ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจถ่ี หอบเหน่ือย   
(3)  ซมึ ออ่นเพลียมาก เดก็ร้องไห้งอแงมาก  
(4)  กินอาหารไมไ่ด้ หรือกินน้อยมาก 
(5)  อาเจียน ท้องร่วงมาก มีภาวะขาดนํา้ เช่น ผิวแห้ง ริมฝีปากแห้ง ตาโหล 

ปัสสาวะน้อย  
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(6) ปลายมือปลายเท้ามีสีมว่งคลํา้  
  ฯลฯ 
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ภาพที่ 4.6 แสดงส่ือความรู้ด้านการป้องกนัโรค 
แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสขุ, 2553ก. 
 

 

 

 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสารนํามาสู่การสรุปข้อมูล องค์ความรู้ท่ี

กระทรวงสาธารณสขุดําเนินการเผยแพร่แก่กลุม่เป้าหมาย ได้ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  แสดงประเภทขององค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ 

ศนูย์ปฏิบตักิารฯ 
องค์ความรู้ด้าน
การแพทย์ 

องค์ความรู้ด้าน       
การป้องกนัโรค 

บคุลากรทางการแพทย์
และสาธารณสขุ 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุและ
ผู้ เก่ียวข้องในการให้ความรู้

มวลชน 

ประชาชนทัว่ไป/กลุม่
เส่ียง 

สว่นส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ 
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อย่างไรก็ตามในประเด็นเร่ืองการจัดการข้อมูลความรู้นัน้ จากการสัมภาษณ์พบว่า 

ผู้ เก่ียวข้องทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการมี ข้อสรุปตรงกนัว่า สถานการณ์ความตระหนก
และเกรงกลวัโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ของประชาชนท่ีเกิดขึน้เป็นผลจากการขาดข้อมลู
และองค์ความรู้ท่ีเพียงพอเร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 การส่ือสารท่ีมุ่งหวงัสร้างความรู้ 
ความเข้าใจกับประชาชน จึงเป็นการสร้างความตระหนกแทน และผลจากการขาดข้อมูลองค์
ความรู้ท่ีเพียงพอทําให้การตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีจะจดัการกบัปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ โดยการ
สมัภาษณ์พบประเดน็ท่ีน่าสนใจดงันี ้

 
M2 ระบวุา่ 
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้คาดการณ์เร่ืองการระบาดของโรคผิด แต่เราไม่มี
องค์ความรู้ท่ีเพียงพอ การปกปิดหรือเปิดเผยจะไม่เป็นปัญหาหากเรามีองค์
ความรู้ ซึง่องค์ความรู้และความสมบรูณ์ของข้อมลูคือสิ่งสําคญัในการตดัสินใจ
เชิงนโยบาย 
สถานการณ์ความตระหนกของประชาชนท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการท่ีประชาชนไม่มี
องค์ความรู้ และการท่ีประชาชนไม่มีองค์ความรู้ก็เพราะกระทรวงสาธารณสขุ
ไม่มีองค์ความรู้เร่ืองโรค ท่ีจะเผยแพร่ให้กับประชาชน อย่างถูกต้อง ซึ่ง องค์
ความรู้ท่ีไม่พอนี ้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็น
โรคอบุตัิใหม่ องค์ความรู้ท่ีได้จึงมาจากต่างประเทศ ผนวกกับองค์ความรู้เดิม
และองค์ความรู้ใหม่ แต่สิ่งท่ีขาดหายไปคือ ความรู้ทุกส่วนท่ีเป็นวิทยาศาสตร์
ไม่ได้มีการศึกษาผสานเข้ากับสงัคมวิทยา นั่นคือ  ขาดการศึกษาเร่ืองบริบท
และวิถีชีวิตของคนในสงัคม ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างคนไทยกับชาติ
ตะวนัตก  
สําหรับการเผยแพร่ส่ือถึงประชาชนต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ให้ประชาชนเกิด
ความตระหนกั ไม่ใช่เกิดภาวะตระหนกตกใจ นอกจากการส่ือสารให้รู้จกัและ
เข้าใจในการป้องกันและปฏิบตัิตนแล้วต้องส่ือสารด้วยว่าประชาชนจะต้องมี
การดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไร สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องให้ความรู้แก่ประชาชน 
เน่ืองจากในสถานการณ์การระบาดของโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องให้
ความสําคญัเร่ืองการสาธารณสขุมากกว่าการแพทย์และการรักษา เพราะใน
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เร่ืองของการแพทย์นัน้เป็นเร่ืองของการทําให้คนท่ีป่วยมีความเส่ียงต่อการ
เสียชีวิตน้อยลงแตก่ารสาธารณสขุเป็นการป้องกนัคนดีไมใ่ห้ป่วย 
 
สําหรับการจดัการข้อมลูความรู้นัน้ ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่ีเก่ียวข้องในระดบับริหารแสดงข้อคิด

เร่ืองการปรับข้อมูลจากต่างประเทศให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของคนไทยได้อย่าง
น่าสนใจโดย  

 
M2 ระบวุา่ 
โลกของไอทีทําให้การเข้าถึงข้อมลูมีความเร็วและง่ายโดยเฉพาะคนท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น WHO ดงันัน้เม่ือโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009 ระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทย การจดัการความรู้ ซึง่เรามีองค์ความรู้
พืน้ฐานระดบัหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกนัการแสวงหาองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกบั
พืน้ท่ีของประเทศไทย เป็นเร่ืองท่ีจําเป็น โดยเฉพาะความรู้ทางด้านสงัคมวิทยา 
เพราะแต่ละประเทศ วฒันธรรม การดํารงชีวิต ความเป็นอยู่มีความแตกต่าง 
ซึ่งความแตกต่างนีเ้อง มีผลต่อเร่ืองของสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล คือด้าน
สาธารณสขุค่อนข้างมาก ทางการแพทย์เองอาจจะมีความแตกต่างนิดหน่อย
เช่น สายพันธุ์ของเชือ้ท่ีอาจจะมีความแตกต่างของสายพันธุ์ต่างพืน้ท่ี การ
ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาล โอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน การควบคุม
อตัราการตายสงูหรือต่ํา ตรงนีเ้ป็นข้อแตกต่างของพืน้ท่ีในด้านการแพทย์  แต่
ความแตกต่างของพืน้ท่ีในด้านการสาธารณสุข เป็นความแตกต่างทางด้าน
สงัคมวิทยาเป็นเร่ืองท่ีชัดเจน ฉะนัน้ เม่ือเกิดการระบาดในประเทศไทย สิ่งท่ี
ต้องสงัเคราะห์ใหม่ก็คงมีบางส่วนในขณะเดียวกันการรับองค์ความรู้มาจาก
ต่างประเทศท่ีเป็นแหล่งกําเนิดของโรคนัน้ ก็ต้องถกูสงัเคราะห์เพิ่มเติมภายใต้
บริบทของประเทศไทยเช่นวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรม
สขุภาพ ท่ีเห็นชดัเจนคือ เร่ืองการสวมหน้ากากอนามยัคนไทยไม่คุ้นเคยทําให้
ไมค่อ่ยมีการใส ่ต้องมีการรณรงค์เพ่ือให้เห็นความสําคญั 

 
ในขณะท่ีผู้ เก่ียวข้องระดบับริหารมองเร่ืองความผิดพลาดในประเดน็การส่ือสาร

วา่มีความผิดพลาด โดย 
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M 5 ระบวุา่ 
เป็นเร่ืองผิดพลาดของกระทรวงสาธารณสุข เพราะเน้นแต่เร่ืองเจล ทําให้
ชาวบ้านต่ืนตัวเร่ืองเจล แต่ไม่ได้ระบุว่าการทําความสะอาดด้วยนํา้ยา หรือ
อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในมือ เช่น สบู่ ผงซักฟอก ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะ
เหมือนสาธารณสขุสร้างความเข้าใจว่าสบูไ่ม่เพียงพอ ต้องใช้เจลล้างมือ ทําให้
เกิดความสิน้เปลือง สิ่งท่ีสมควรจะเผยแพร่และเป็นสิ่งท่ีถูกต้องคือ กินร้อน 
ช้อนกลาง ล้างมือใส่หน้ากาก ป่วยไข้ไม่ไปทาํงาน 
 
นอกจากนีข้้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องระดับปฏิบัติการพบว่าหลังการ

ระบาด องค์การอนามยัโลกประเมินผลการทํางานเร่ืองการควบคมุและป้องกนัโรคของกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับคําชมในเร่ืองกระบวนการดําเนินงาน คือมีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
จริงจงั ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุต่างให้ความสําคญัในการทํางาน แต่สิ่งท่ีกระทรวง
สาธารณสุขล้มเหลวคือการส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้ เพราะให้ความสําคญัเร่ืองการควบคุมและ
รักษามากกว่าการสร้างความรู้เพ่ือการป้องกันโรค เน้นการแถลงและการให้ข่าว (Public 
information) มากกว่าการส่ือสารความรู้ (Public education) อีกทัง้การส่ือสารความรู้ให้กับ
ประชาชนมีความลา่ช้าไมท่นัตอ่สถานการณ์ เช่น เม่ือเกิดการระบาดของโรคในช่วงแรก (เมษายน-
พฤษภาคม 2552) กระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงข่าวจํานวนผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิต มากกว่าจะให้
ข้อมลูความรู้เร่ืองการป้องกนัโรค หรือพฤตกิรรมท่ีถกูต้องในการป้องกนัโรค  

2) การจดัการข้อมลูขา่วสาร 
ในประเด็นเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงแก่

ประชาชน โดยเฉพาะด้านสถานการณ์การแพร่ระบาด และการติดเชือ้ของประชาชนในประเทศนัน้ 
ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบว่า ในระยะแรกท่ีพบผู้ ป่วยติดเชือ้โรคไข้หวดัใหญ่ 200 9 กระทรวง
สาธารณสขุ รวมถึงรัฐบาลไมม่ัน่ใจวา่จะปิดหรือเปิดเผยข้อมลู เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในระหว่าง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว หากเปิดเผยข้อมลูอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 
และสร้างความต่ืนตระหนก แก่ประชาชน แตเ่ม่ือมีการเปิดเผยข้อมลูในระยะตอ่มาประชาชนกลบั
ไมมี่ความเช่ือถือในข้อมลู  

จากการสัมภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในระดับบริหาร พบว่าผลจากการท่ีรัฐบาล
เปิดเผยข้อมลูล่าช้า ส่งผลต่อการแสวงหาข้อมลูของส่ือมวลชน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการข้อมลูท่ีเป็น
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จริงทันต่อความต้องการของประชาชน จึงใช้วิธีการติดตามข่าวในระดับพืน้ท่ี ทําให้เกิดความ
สบัสนด้านข้อมลูเน่ืองจากมีรายงานผู้ เสียชีวิตในพืน้ท่ีในขณะท่ีผู้บริหารไมพ่ร้อมในการเปิดเผย  
 

M2 ระบวุา่  
เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสขุได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจ ประเด็น
แรกต้องไม่ปกปิดข้อมลู ท่ีผ่านมาการระบาดของโรคซาร์ส ไข้หวดันก
หรือแม้กระทัง่โรคไข้หวดัใหญ่2009 สิ่งท่ีมีปัญหาเสมอก็คือการปกปิด
ข้อมลู ท่ีเป็นคําถามจากสงัคม ซึ่งมาเปิดเผยก็ต่อเม่ือมนัคมุไม่ได้แล้ว
มนัระบาดไปแล้ว เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นนโยบายท่ีชดัเจน 
 
จากการสัมภาษณ์ ยังพบว่า แม้ในท่ีสุดรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข                   

จะตดัสนิใจเปิดเผยข้อมลูในช่วงของการระบาดระยะท่ีสอง แตก่ารสง่สญัญาณดงักลา่วไมส่ามารถ
ลดกระแสความตระหนกและกงัวลของประชาชนได้   

M4 ระบวุา่ 
กระทรวงสาธารณสขุ ต้องกลบัมาแก้ไขสถานการณ์ใหม่ โดยใช้การประสานกบั
คอลมัน์นิสต์ในส่ือมวลชนทุกแขนง เพ่ือสร้างความเข้าใจเร่ืองสถานการณ์และ
การป้องกนัโรคแก่ส่ือมวลชนเพ่ือให้เผยแพร่แก่กลุม่ประชาชนตอ่ไป 
   
นอกจากประเด็นเร่ืองการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนโดยใช้ข้อมลูในระดบัพืน้ท่ี

แล้ว การนําเสนอข้อมูลของส่ือมวลชนในส่วนกลาง จะใช้แนวทางการแสวงหาข่าวโดยการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ผู้บริหารภายในกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับโรคและสถานการณ์ 
กระทรวงสาธารณสุข โดย สํานกังานสารนิเทศซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านข่าวประชาชน
สมัพนัธ์ไมส่ามารถควบคมุการให้ขา่วของนกัวิชาการและผู้บริหารได้  

 
M1 ระบวุา่ 
การให้ข่าวเร่ืองโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ตอนแรกส่ือก็
สบัสน เพราะตา่งคนตา่งให้ขา่ว ตอนหลงัก็เลยมาตกลงกนัว่าให้โฆษก
เป็นผู้ ให้ข่าวเอง สงัเกตว่าตอนนัน้ผมจะออกบ่อยมาก เพราะว่าตอน
แรก เด๋ียวปลดัก็ออก ท่านรัฐมนตรีก็ออก อธิบดีก็ออก ทุกคนต่างคน
ต่างพูดแล้วมันทําให้ชาวบ้านสับสน สุดท้ายเราก็ทําตามท่ี WHO 
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แนะนําเรา คือหลงัเสร็จสิน้การประชมุจะมีคนแถลงคนเดียวคือโฆษก 
ยกเว้นบางเร่ืองท่ีท่านประธานต้องการจะพดูนโยบายของท่านเอง 

 
M4 ระบวุา่  
ในระยะแรกของการระบาด กระทรวงสาธารณสุขใช้การส่ือสารตาม
สถานการณ์การระบาดของโรค การนําเสนอข่าวของส่ือมวลชนก็จะ
เน้นไปท่ีการนําเสนอตัวเลขผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิต ทําให้สถานการณ์มัน
รุนแรงคือคนเร่ิมตระหนกกบัการระบาดของโรค ตรงนีเ้ราอาจวิเคราะห์
ได้ว่าเกิดจาก การท่ีเราไม่ได้เตรียมเนือ้หาและนําเสนอข้อมูลด้าน
สถานการณ์มากกวา่องค์ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรค 
 
 
P1 ระบวุา่ 
เราไม่สามารถควบคมุการให้ข่าวของผู้บริหารได้ เน่ืองจากช่วงนัน้เป็น
ช่วงเปล่ียนผู้บริหาร ทุกคนต้องการโชว์ศักยภาพ เม่ือส่ือมวลชนไป
สมัภาษณ์ทกุคนก็ต้องการพดู ทําให้เราควบคมุ Massege ยากมาก 
หรือบางครัง้นักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
บางครัง้สองมหาวิทยาลยัก็มีความเห็นไม่เหมือนกันอีก ข้อผิดพลาด
ครัง้นัน้คือ เราต้องทําข่าวตามท่ีนักข่าวตัง้หัวข้อ ต้องตามแก้เป็น
ประเดน็ไปวนัๆ ซึง่มองว่าสิ่งสําคญัท่ีสดุคือเราคมุบคุคลไม่ได้เลย สว่น
การแต่งตัง้โฆษกกระทรวงมีการตัง้ขึน้มา อย่างเป็นทางการ แต่มี
โอกาสได้พดูเพียง 2-3 ครัง้ เท่านัน้   

  
P1 ระบวุา่ 
ต้องยอมรับว่าการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เรา
เร่ิมผิดทางในตอนแรกคือ มุ่งไปท่ีการให้ข่าวสถานการณ์ในตอนแรก 
แต่ในการทําอย่างนัน้ก็ตัง้บนพืน้ฐานความคิดท่ีว่า เรานําเสนอข่าวท่ี
ทําให้ประชาชนกลัว  เ พ่ือจะได้เกิดความตระหนักและเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการป้องกันตนเอง แต่เม่ือดําเนินไปสักระยะ
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กลบัพบว่าผลท่ีเราต้องการไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ชาวบ้านตระหนกแทนท่ี
จะตระหนกั 

 
P3 ระบวุา่ 
คําว่า”รุนแรง”ของหมอกับของชาวบ้านไม่เหมือนกัน ในการประชุม
เพ่ือพิจารณาวา่จะนําเสนอทิศทางข่าวอย่างไร มีหมอท่ีเข้าร่วมประชมุ
เสนอวา่ เราควรเสนอข่าวเร่ืองการตายด้วย แตใ่ห้ระบดุ้วยว่าไม่รุนแรง
เพราะอตัราการตายแค1่% ก็มีการคดัค้านว่า ในมมุของหมอเร่ืองตาย
เป็นเร่ืองธรรมดา แตสํ่าหรับชาวบ้าน แคบ่อกว่ามีคนป่วยแล้วตาย เขา
ไม่สนใจหรอกว่าเป็นอตัราเท่าไหร่ พอนําเสนอข่าวเร่ืองจํานวนผู้ตาย
ออกไปก็เป็นอย่างนัน้จริงๆ คือคนยิ่งตระหนกใหญ่ สุดท้ายจากการ
เสนอตวัเลขคนตายทกุวนั ก็เร่ิมปรับเป็นสามวนัแถลงครัง้ เป็นสปัดาห์
ละครัง้ ซึง่ก็สอดรับกบัสถานการณ์การระบาดมนัลดลง    
M2 ระบวุา่  
ปัญหาในเร่ืองของการส่ือสารท่ียงัสบัสน เป็นบทเรียนสําคญั ซึง่เป็น
ความสบัสนในการส่ือสารตัง้แต่แรกท่ีมีการระบาด ทางการแพทย์ได้
เน้นยํา้วา่โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ไมรุ่นแรง โดยเช่ือวา่บอก
ให้หนกัไว้ดีกว่าบอกว่าเบา ซึ่งตอนนัน้เราสงัเกตเห็นว่าประชาชนมี
ความต่ืนตระหนก กระทรวงสาธารณสขุจงึพยายามลดการต่ืนกลวัโดย
การบอกว่าสถานการณ์และโรคนัน้ไม่รุนแรง ซึง่ทางการแพทย์ได้เน้น
ยํา้ว่าโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 ไม่รุนแรง หมายถึงอตัราการเสียชีวิตต่ํา
กว่า 1% แตใ่นมมุของชาวบ้าน คําว่าไม่รุนแรงคือ”ต้องไม่มีคนตาย” 
ดงันัน้ เม่ือมีคนตายเกิดขึน้ทําให้ประชาชนไม่เช่ือมั่นกระทรวง
สาธารณสขุ 

 
อย่างไรก็ตามแม้การสื่อสารท่ีเน้นการให้ข่าวสารสถานการณ์จะสร้างความ

ตระหนกกบัประชาชนแตใ่นขณะเดียวกนัส่ือสารมวลชนก็เป็นส่ือท่ีทําให้การสื่อสารความรู้สามารถ
เข้าถึงประชาชนกลุม่เป้าหมายได้อยา่งครอบคลมุ  

 
  P2 ระบวุา่ 
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ส่วนหนึ่ง ท่ีช่วยให้สถานการณ์คล่ีคลายได้  ก็มาจากส่ือมวลชน 
องค์การอนามัยโลกและต่างประเทศช่ืนชมว่าส่ือมวลชนไทยให้
ความสําคัญและทําหน้าท่ีเป็นหน่วยเฝ้าระวังการระบาดของโรคได้
อยา่งยอดเย่ียม 

 
  M2 ระบวุา่ 

ในโลกของส่ือสารมวลชน ไมว่า่จะเป็นโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ วิทย ุหรือ
โลกทางอินเตอร์เน็ต เป็นจดุท่ีเราเองจะสามารถเผยแพร่ส่ือสารข้อมลู
ความรู้ถึงประชาชนได้รวดเร็ว ในขณะเดียวกันการส่ือสารผ่าน
ส่ือมวลชนเป็นการส่ือสารด้านเดียว สิ่งท่ีกระทรวงสาธารณสุขทํา
เพ่ือให้เกิดการส่ือสารสองทางคือการเปิดศนูย์ฮ็อทไลน์ (Call center) 
ให้ประชาชนท่ีมีภาวะต่ืนกลวั ตระหนกตกใจสามารถท่ีจะติดตอ่เข้ามา
ทางศนูย์ฮ็อทไลน์ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจได้มากขึน้ 

จากวตัถปุระสงค์ในการศึกษาจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวง
สาธารณสขุกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ดงักล่าวเพ่ือแสดงให้เห็น
กระบวนการจดัการข้อมลูข่าวสารชดัเจนขึน้ ผู้วิจยันํากรณีการจดัการข้อมลูข่าวสารเร่ือง การปิด
ปาก ปิดจมกู เม่ือไอจาม โดยรณรงค์ให้คนไทยใช้หน้ากากอนามยั  

 
กรณีการรณรงค์ให้ประชาชนใสห่น้ากากอนามยัของกระทรวงสาธารณสขุ 
สถานการณ์ 
เม่ือวันท่ี ศุกร์ท่ี 29 สิงหาคม 2552 ได้มีผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจํานวน 

1,215 ครัวเรือน เก่ียวกบัโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โดยสํานกัวิจยัเอแบคโพลล์ ระบุว่า 
ประชาชน 61.4% ยงัไมเ่ข้าใจดีเร่ืองการป้องกนั มีเพียง 38.6% ท่ีเข้าใจดี แตเ่ม่ือถามถึงการปฏิบตัิ
ตวัในสถานท่ีตา่งๆ พบว่า 88.7% ไม่ใสห่น้ากากอนามยัในคอนโดมิเนียมหรือหอพกั 73.8% ไม่ใส่
ในสถานท่ีท่องเท่ียว 71.7% ไม่ใส่ในห้างสรรพสินค้า 69.1% ไม่ใส่ในโรงภาพยนตร์ สถานบนัเทิง 
63.5% ไมใ่สบ่นรถเมล์ รถแท็กซ่ี และ 63.2% ไมใ่สใ่นสถานท่ีท่ีมีคนจํานวนมาก 

วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ 
ผลวิเคราะห์สถิติวิจัยพบว่า ปัจจัยเส่ียงต่อการไม่สบายจากไข้หวดัใหญ่ 2009 คือ ผู้ ท่ี

เดินทางโดยรถโดยสาร รถเมล์ รถแท็กซี่โดยไม่ใส่หน้ากากอนามยั เส่ียงสงูเกือบ 4 เท่า คือ 3.832 
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เท่า ของผู้ ท่ีใส่หน้ากาก ส่วนผู้ เดินทางไปสถานท่ีท่ีมีคนจํานวนมากโดยไม่ใส่หน้ากากอนามยั จะ
เส่ียง 2.297 เท่าของผู้ ท่ีใสห่น้ากากอนามยั ผู้ ท่ีเดนิทางไปห้างสรรพสนิค้าเส่ียง 2.174 เท่า  

ข้อมูลความรู้ 
ข้อมลูจากองค์การอนามยัโลก (WHO) พบว่า การใสห่น้ากากอนามยัจะช่วยกรองเชือ้โรค

และลดการแพร่กระจายเชือ้โรคท่ีอยู่ในละอองเสมหะ นํา้มกู นํา้ลาย จากการไอ จาม หรือสมัผสั
นํา้มกู จะช่วยป้องกนัโรคตดิตอ่ทางเดนิหายใจได้เป็นอยา่งดี หากทําควบคูก่นัไปทัง้ 2 วิธีนี ้จะช่วย
ให้คนไทยสว่นใหญ่ปลอดภยัจากโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ได้  

การดาํเนินงาน 
กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข (War room) และคณะผู้ เช่ียวชาญด้านการควบคุมป้องกันโรค 
คาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 จะขยายตวัไปทัว่ประเทศและ
อาจยาวนานถึง 2 ปี กระทรวงสาธารณสขุจงึต้องรณรงค์ให้คนไทยใสห่น้ากากอนามยัเม่ือป่วยเป็น
ไข้หวดั หรือโรคติดเชือ้อ่ืนๆ ท่ีติดต่อกันได้ทางการไอ จาม และใส่ป้องกันตนเองเม่ือต้องอยู่ในท่ี
ชุมชน ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือลดการ
แพร่กระจายเชือ้ในท่ีชมุชน  

การส่ือสาร 
1) มอบหมายกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพเร่งรณรงค์ให้ความรู้กบัประชาชนในพืน้ท่ี  
2) จดักิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “หน้ากากอนามยั ใส่ใจสขุภาพ “The Mask of 

Hero: Do it your Self” เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนทําหน้ากากอนามยัใช้เองและสร้างกระแสให้คน
ไทยยกย่องคนท่ีสวมหน้ากากอนามยัเม่ือป่วยว่าเป็นฮีโร่ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือป้องกนั
การแพร่กระจายของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  

(1) ประกวดการออกแบบหน้ากากอนามยั 2 ประเภทคือ การออกแบบทัว่ไป และ
การออกแบบแฟชัน่หน้ากากให้เข้ากบัเสือ้ผ้าท่ีสวมใส ่ 

- รับสมคัร 17 กรกฎาคม -14 สงิหาคม 2552)  
- ประกาศผล 21 สงิหาคม 2552 

(2) จัดทําส่ือการสอนทําหน้ากากอนามัยชนิดผ้าท่ีได้มาตรฐานด้วยตนเอง                
และจดัสง่ส่ือดงักลา่วให้ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

3) ผลิตและเผยแพร่ส่ือรณรงค์ให้คนไทยใส่หน้ากากอนามยัเพ่ือลดการแพร่เชือ้เม่ือป่วย
เป็นไข้หวดั หรือโรคตดิเชือ้อ่ืนๆ  
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สธ.เปิดสตูรทําเจลลา้งมอื-ประกวดดไีซนห์นา้กากเก ๋

สรา้งกระแสใหค้นไทยยกยอ่งคนทีส่วมหนา้กากอนามยัเมือ่ป่วยวา่
เป็นฮโีร ่เป็นผูท้ ีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม  

เมือ่วนัที ่17 ก.ค. นายวทิยา แกว้ภราดยั รมว.สาธารณสขุ เป็นประธานใน
การแถลงขา่วการจัดประกวดการออกแบบหนา้กากอนามัย ใสใ่จสขุภาพ (The Mask 
of Hero : Do it Your Self) เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนหนัมาทําหนา้กากอนามัยใชเ้อง 
และสรา้งกระแสใหค้นไทยยกยอ่งคนทีส่วมหนา้กากอนามัยเมือ่ป่วยวา่เป็นฮโีร ่ เป็นผู ้
ทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมในการป้องกนัการแพรก่ระจายของโรคไขห้วดัใหญส่าย
พนัธุใ์หมช่นดิเอ เอช 1 เอ็น 1  
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ภาพที่ 4.8  แสดงภาพขา่วการจดักิจกรรมรณรงค์ใสห่น้ากากอนามยั 
แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสขุ,  2553ข. 
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ภาพที่ 4.9  แสดงตวัอยา่งส่ือรณรงค์ใสห่น้ากากอนามยั 
แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสขุ,  2553ก. 
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ภาพที่ 4.10  แสดงตวัอยา่งส่ือสอนการทําหน้ากากอนามยัด้วยตนเอง 
แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสขุ,  2553ก. 

 
 
กล่าวโดยสรุป ในประเด็นเร่ืองการจดัการข้อมลูข่าวสาร ตามวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการ

จัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 กล่าวโดยสรุปได้ว่า เม่ือเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่           
สายพนัธุ์ใหม ่2009 ประเทศไทยได้ดําเนินการตามแนวทางการรับมือการระบาดของโรคไข้หวดันก   
โดยมีการจัดตัง้คณะกรรมการและคณะทํางานระดบัชาติเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและประสานสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน เน่ืองจากการระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของประเทศทัง้ในทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ดงันัน้การจดัการเพ่ือเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารระหว่างเกิดการระบาดจึงครอบคลมุทัง้ท่ีเป็นประเด็นเร่ืององค์ความรู้ในการดแูลป้องกนั
ตนเองเพ่ือให้ปลอดภยัจากการตดิเชือ้ และการเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์การระบาดท่ีเกิดขึน้ทัง้
ในและตา่งประเทศ ซึง่สรุปการดําเนินงานได้ดงันี ้  
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วิเคราะห์สถานการณ์การระบาด 
ของโรคทัง้ในและตา่งประเทศ 

แต่งตั ง้คณะทํางานประจําศูน ย์
ปฏิบตักิารเตรียมความพร้อมป้องกนั
และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ
ร ะ บ า ด ใ ห ญ่ ข อ ง ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่ 
กระทรวงสาธารณสขุ  

ออกมาตรการ  

- การจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการกรณี
การระบาด  
- การรักษาพยาบาล  
- การสื่อสารความเส่ียง  
-การเฝ้าระวงัโรค  

วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูความรู้ ข้อมลูขา่วสาร 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพที่ 4.11  แสดงการจดัการข้อมลูขา่วสาร และการสร้างความเช่ือมัน่ 

 

 

 

 

4.2  ผลการศกึษารูปแบบการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณี  
      การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009  
 

ผู้วิจยันําเสนอเนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 สว่น
ได้แก่ 
 4.2.1  รูปแบบในการส่ือสาร 
          4.2.1.1  แผนการส่ือสาร 
 4.2.1.2  ประเดน็ เนือ้หา 
 4.2.1.3  ส่ือ/ช่องทาง 
 4.2.2 กลุม่เป้าหมาย 
  4.2.2.1  กลุม่เป้าหมาย  
  4.2.2.2  การรับรู้ของประชาชนกลุม่เป้าหมาย 
 4.2.3 ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ  

 
4.2.1  รูปแบบการส่ือสาร 

ด้านการแพทย์ 

ด้านการป้องกนัโรค 

- สถานการณ์
การระบาด 
- จํานวนผู้ ป่วย/
ผู้ เสียชีวิต 
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จากการสัมภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ พบว่า โดยปกติ
โครงสร้างภายในของกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองการการควบคมุโรคมีอยู่แล้ว โดยมีกรมควบคมุโรค
เป็นแกนหลัก  สําหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ มีการแต่งตัง้
คณะทํางานส่ือสารประชาสมัพนัธ์ขึน้มา โดยมีผู้ตรวจราชการ เป็นประธานคณะทํางาน และทํา
หน้าท่ีเป็นโฆษกเหตกุารณ์ ไปพร้อมกนั  มีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของแต่ละกรม ซึง่ประกอบด้วยกรม
สนบัสนนุบริการสขุภาพ กรมอนามยั กรมสขุภาพจิต กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ
องค์การเภสชักรรม ทัง้นี ้คณะกรรมการดงักล่าว ตัง้ขึน้มาให้มีหน้าท่ีในการประสานข้อมลูท่ีเป็น
ปัจจุบนั ครบถ้วน รวดเร็ว ทนัเวลา ถือเป็นจุดต่างของการทํางานท่ีแต่ละกรมดําเนินการ โดย
คณะทํางานส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ได้มีการดําเนินงานติดตามสถานการณ์ข่าวสารเร่ืองโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ตัง้แต่ระยะเร่ิมต้น โดยคณะกรรมการด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ของ
กระทรวง ซึง่ประกอบด้วย โฆษกกระทรวงสาธารณสขุ และประชาสมัพนัธ์ทกุกรม  

 
4.2.1.1  แผนการส่ือสาร 
สําหรับการดําเนินงานส่ือสารประชาสมัพนัธ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณี

การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  ผู้ วิจัยพบว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่มีแผน
ส่ือสารประชาสมัพนัธ์โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009เป็นการเฉพาะ แต่ใช้การปรับแผนและ
กิจกรรมจากแผนปฏิบตัิการแม่บท การเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดั
ใหญ่ พ.ศ. 2552 ร่วมกบัแผนอบุตัิภยัแผนโรคติดต่อร้ายแรง แผนรับมือโรคนํา้ท่วม แผนรับมือโรค
ในหน้าร้อน กอปรกบัการวิเคราะห์สถานการณ์การดําเนินงานในช่วงการระบาดของโรค และนํามา
เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนส่ือสารในภาวะวิกฤติโรคไข้หวัดใหญ่ 2009  ซึ่งในเนือ้หาของแผน
ดงักลา่ว ประกอบด้วย  

สว่นท่ี 1 ความเป็นมาและการเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรค
ไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยท่ีผ่านมา ซึ่งเสนอความเป็นมา ผลการดําเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ฉบบัท่ี 1และแผนยทุธศาสตร์ฉบบัท่ี 2   

สว่นท่ี 2 ระบบการเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ 
ได้เสนอนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมรับภยัพิบตัแิห่งชาติ โครงสร้างการอํานวยการและการ
สั่งการในภาวะวิกฤต การบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพร้อม บทบาทและหน้าท่ีหลักของ
หน่วยงาน  
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ส่วนท่ี 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่บท ซึ่งเป็นรายละเอียด แนว
ทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามระยะความรุนแรงของการระบาด โดยตอบสนองตาม
สถานการณ์สมมุติระดับต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึน้  รวมถึงแนวทางปฏิบตัิด้านการ
ส่ือสารประชาสมัพันธ์ ท่ีมีการกําหนดภารกิจ มาตรการหลกั หน่วยงานรับผิดชอบ กฎระเบียบ 
กฎหมาย  แนวทางปฏิบัติในแต่ละเหตุการณ์สมมุติ โดยระบุบทบาทหน้าท่ีของการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ว่า หมายถึงการเตรียมความพร้อมด้านระบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชน โดยกําหนดให้มีการดําเนินการตามเหตกุารณ์สมมตุท่ีิระบไุว้ใน
แผน ซึง่สว่นใหญ่จะเน้นการให้ความรู้กบัประชาชนเป็นหลกั 

จากเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสมัพันธ์ ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอ
โครงการสื่อสารสาธารณะป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมการ
รณรงค์การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามยั และประชาชนทุกกลุ่มวยัทุกอาชีพท่ีทุกหน่วยงาน
รับผิดชอบ มีความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคเพิ่มขึน้ ผา่นส่ือ/ช่องทาง/กิจกรรม ประกอบด้วย 

1)  ส่ือโทรทศัน์ ผลติและเผยแพร่สปอตโทรทศัน์ทางสถานีทกุช่อง 
2)  ส่ือสิง่พิมพ์ ผลติและเผยแพร่ทางหน้าหนงัสือพิมพ์รายวนั 
3)  ส่ือกิจกรรม จดักิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมสร้างการมีสว่นร่วม 
4)  จดัทําส่ือต้นแบบเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ 
5)  จดังบประมาณสนบัสนนุการดําเนินงานของสว่นภมูิภาค 
6)  จดัสายดว่น 2009 เพ่ือให้ข้อมลูแบบ FAQ เป็น Audio text /fax  
7)  จดัทําระบบข้อมลูเพ่ือการส่ือสาร เช่น เว็บไซต์ข้อมลูความรู้เร่ืองโรค

ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่,ส่ือต้นแบบเร่ืองการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ฯ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องสามารถ
สืบค้นและนําไปเผยแพร่ได้ 

8)  จดัทําเว็บไซต์ความรู้เร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 สําหรับ
ประชาชน คือwww.flu 2009.com  

จากเอกสารดังกล่าวยังพบว่า ผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสารจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขว่า อยู่ ท่ี
กระบวนการบริหารจดัการ คือ ไม่มีชุดทํางานเฉพาะกิจท่ีจะเป็นผู้ออกแบบส่ือท่ีเป็นมืออาชีพ ท่ี
สามารถปฏิบตัิงานได้ทนัทีเม่ือคณะทํางานส่ือสารมีประเด็นท่ีต้องผลิตส่ือโดยเร่งด่วน ทําให้การ
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ทํางานล่าช้า และไม่เป็นเชิงยทุธศาสตร์ การทํางานแบบแยกหน่วยงานไม่เป็นเอกภาพ พร้อมกบั
เสนอให้มีการวางแผนการส่ือสารให้ชดัเจน มีการ Segment target โดยต้องทําทัง้ในระดบักว้าง
และพืน้ท่ีเส่ียงคือ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน  

นอกจากนีใ้นประเด็นเร่ืองบุคลากรท่ีทํางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์             
(ท่ีได้รับการแต่งตัง้ในคณะทํางานประจําศนูย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุม
แก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ กระทรวงสาธารณสขุ) ผู้ เช่ียวชาญระบวุ่า ขาด
คนทํางาน Crisis communication specialist จึงเสนอให้ตัง้ชุดเฉพาะกิจท่ีมีอํานาจในการ
ตดัสนิใจ แก้สถานการณ์ดว่น และต้องเป็นการดําเนินการอยา่งมียทุธศาสตร์ ทิศทาง และแผนงาน 
ท่ีเรียกว่า emergency incident command committee โดยมีคณะทํางานหลกัคือCrisis 
communication Team  

ในประเด็นเดียวกนั จากการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในระดบับริหารกรณีการ
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ระบวุา่ แม้กระทรวงสาธารณสขุจะมีแผนแมบ่ทฯใน
การรองรับกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ ซึ่งเป็นแผนท่ีปรับใช้จากแผนแม่บทเร่ืองโรค
ไข้หวดันก ทําให้มีปัญหาเร่ืองการปฏิบตัเิพราะไมมี่ความละเอียดเพียงพอท่ีจะรับกบัสถานการณ์   

M1 ระบวุา่ 
เรามีแผนอยู่แล้ว คือแผนแตล่ะกรมกอง อนันีถื้อว่าเป็นภาวะฉกุเฉิน จึงใช้แผน
รวมของกระทรวง ถามวา่เรามีแผนไหม เรามี 

 
M2 ระบวุา่ 
ถามว่าเรามีแผนไหม มี มีกระทัง่การซ้อมว่า ถ้าเกิดการระบาดในแต่ละระดบั
จะมีการปฏิบตัิการอย่างไร เป็นลกัษณะของการซ้อมแผนบนโต๊ะแต่ยงัไม่เคย
ใช้จริงก็ย่อมมีปัญหาในทางปฏิบตัิ เหมือนกับการทําแผนรบแต่ไม่เคยรบเม่ือ
เกิดสถานการณ์จริงก็ต้องมีประสบปัญหาอปุสรรคบ้าง 
 
M3 ระบวุา่ 
กระทรวงสาธารณสขุมีแผน และมีการใช้แผนท่ีวางไว้ แต่เป็นแผนท่ีปรับจาก
แผนโรคไข้หวดันก ซึง่เม่ือใช้จริงเราพบวา่ การสื่อสารสร้างความตระหนกให้กบั
ประชาชน ทําให้ต้องแก้ปัญหาเร่ืองความตระหนกมากกวา่การป้องกนัโรค 
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M5 ระบวุา่ 
สาธารณสุขทํางานช้าขาดแนวทางรับมือและการทํางานท่ีชัดเจนในภาวะ
ฉกุเฉิน อย่างบริษัทเอกชนในพืน้ท่ี เขาต่ืนตวัเร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
2009 มีการจ้างดารานกัแสดงมาเป็น Presenter ซือ้เคร่ืองตรวจวดัอณุหภมูิ
ติดตัง้ทางเข้าโรงงาน มีการรณรงค์ป้องกนัในโรงงาน และมีมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายในโรงงาน โดยหากมีพนกังานป่วยให้หยุดงาน ซึ่งมาตรการ
เหล่านี ้โรงงานอุตสาหกรรมเขาทําก่อนท่ีกระทรวงสาธารณสขุจะประกาศถึง
สามเดือน 

 
P2 ระบวุา่ 
ถ้าพดูถึงแผนหลกัท่ีเป็นแผนส่ือสารเฉพาะโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
เราไม่มี แตใ่ช้การปรับแผนการระบาดของโรคไข้หวดันกมาใช้ ก็เป็นแบบทําไป
แก้ไป เพราะแผนงานเราไม่ละเอียด ไม่ลึก นักวิชาการก็มีการวิเคราะห์ตาม
สถานการณ์ไปวนัๆ 
P3 ระบวุา่ 
กระทรวงสาธารณสขุมีการนําแผนโรคไข้หวดันกมาปรับใช้สําหรับการระบาด
ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ในฐานะนกัการส่ือสารเราพยายามเตือนว่า 
สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่กับโรคไข้หวดันกมนัต่างกัน เพราะ
ไข้หวดัใหญ่ฯเป็นการระบาดจากคนสูค่น แตไ่ข้หวดันกเป็นการระบาดจากสตัว์
สูค่น ฉะนัน้การป้องกนัมนัต่างกนั โดยเฉพาะในช่วงไข้หวดันกเรามีพนัธมิตรท่ี
ช่วยกันคือกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะดูแลการ
ระบาดในสตัว์ กระทรวงสาธารณสขุดแูลเร่ืองการระบาดในคนแต่พอมาโรคนี ้
กระทรวงสาธารณสขุต้องดแูลเร่ืองการระบาดในคนทัง้หมด ดงันัน้การท่ีใช้ฐาน
จากแผนไข้หวดันกจึงไม่เหมาะสมนกั ซึง่ในท่ีสดุก็มีความพยายามในการปรับ
แผนการส่ือสาร รวมถึงการป้องกนัการระบาดให้สอดคล้องกบัสถานการณ์มาก
ท่ีสดุ 
 
P5 ระบวุา่ 
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สิ่งท่ีกระทรวงสาธารณสขุต้องพฒันาให้เร็วท่ีสดุคือ การศกึษาเชิงลกึระบบการ
ส่ือสาร และการเช่ือมโยงของเครือข่ายท่ีชัดเจน ต้องมีระบบการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพในชุมชนให้เกิดขึน้ เราต้องหาให้ได้ว่าแกนนําอสม.ท่ีมี
ศกัยภาพในการสื่อสารของชมุชนคือใคร เพราะในการป้องกนัหรือบรรเทาการ
ระบาดของโรคท่ีดีท่ีสดุคือความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งตรงนีเ้ราต้องไปสร้างให้
เกิดการมีสว่นร่วมในชมุชนให้ได้ 
 
นอกจากนี ้ผู้วิจยัพบวา่คณะทํางานส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ได้มีความพยายามในการจดัทํา

แผนการส่ือสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โดยเสนอให้มีการปรับโฉมห้อง
ยทุธการ เป็นศนูย์อํานวยการและการแถลงข่าว ท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเร่ืองการ
ส่ือสารความเส่ียงมาเป็นฐานในการวางแผนส่ือสาร ดงันี ้

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง 

สปอตโทรทศัน์/วิทย/ุโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ (กองสขุ

สารคดีโทรทศัน์/วิทย,ุSMS, Internet (สํานกัสารนิเทศ) 

การให้ข่าวสารในภาวะ
วิกฤต ิ

วเิคราะห์ประเดน็ (ตอบคาํถามกบัแสดงความคิดเห็นท่ี
สะทอ้นจากส่ือ 

แถลงข่าวรายวนั/ผลติรายการโทรทศัน์,วิทยเุป็นรายการ
ของกระทรวงให้มีหลายรายการ หลายช่องทาง เพ่ือส่ือสาร
กบัประชาชนโดยไมต้่องผา่นผู้ ส่ือข่าว 

การขอความร่วมมือด้านส่ือ 

เย่ียมเยือนส่ือ : โดยขอความร่วมมือส่ือ ช่วยให้ความรู้         
อยา่ซํา้เติมสถานการณ์ 

ประชมุส่ือมวลชน : โดยประสานความร่วมมือจากผู้ ท่ีมี
อิทธิพลตอ่สงัคม นกัวิชาการส่ือสาร ตวัแทนประชาชน 
ผู้แทนส่ือมวลชน 
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ภาพที่ 4.12  แสดงแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 
แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสขุ,  2553ข. 
 

อย่างไรก็ตามจากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิพบว่า จากแผนการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤตโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีเพียง 3 กิจกรรมหลกั ท่ีมีการดําเนินงานชดัเจน 
คือ  

1)  การประชาสมัพนัธ์ในวงกว้าง 
  (1)  การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ 

มีการผลิตสปอตโทรทัศน์/วิทยุ/โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ดําเนินการโดยกอง           
สขุศกึษา ซึง่ได้รับงบประมาณจากองค์การ UNICEF มาใช้ในการผลิต แตสํ่าหรับการออกอากาศ
ใช้การขอความอนเุคราะห์จากสถานีโทรทศัน์ช่องตา่งๆในการเผยแพร่   
  เนือ้หาสปอตโทรทศัน์  ความยาว 30 วินาที โดยมีคณุแอน  ทองประสม เป็น 
Presenter โดยมีเนือ้หา ดงันี ้

- ห่วงใยลกูหลานของเรา ด้วยการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่นะคะ ด้วยการ
ล้างมือบอ่ยๆด้วยนํา้และสบู ่หรือใช้แอลกอฮอลล์เจลเพ่ือฆา่เชือ้โรค 

- เป็นไข้หวดัใสห่น้ากากอนามยั หยดุงาน หยดุเรียน พกัอยูท่ี่บ้าน 7 วนั 
- แตถ้่าเป็นกลุม่เส่ียงหรือมีอาการรุนแรง รีบไปพบคณุหมอนะคะ 
- เราทกุคน ช่วยกนัป้องกนัไข้หวดัใหญ่เด๋ียวนี ้นะคะ   

สร้างการสนับสนุนด้านนโยบาย 
จดันโยบายเชิงยทุธศาสตร์ โดยมีข้อมลูอ้างอิงเผยแพร่ให้
ประชาชนเข้าใจ ผู้ เก่ียวข้องสามารถให้ความร่วมมือได้ 
โดยมี            4 นโยบาย ด้วยกนั   
- นโยบายป้องกนั   - นโยบายการใช้วคัซีน 
- นโยบายการรักษา - นโยบายสร้างการมีสว่น

ร่วมของ ทกุภาคสว่น 

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน จดัชดุส่ือและกิจกรรมรณรงค์ 
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ภาพที่ 4.13  แสดงตวัอยา่งสปอตโทรทศัน์ 
แหล่งที่มา:  กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ,  2552. 
 
  (2)  โฆษณาทางส่ือหนงัสือพิมพ์ 
   จะเน้นการให้ความรู้เร่ืองพฤตกิรรมท่ีถกูต้องในการป้องกนัโรค ประกอบด้วย 
 

- การสวมหน้ากากอนามยั 
- การล้างมือ 
- ความรู้เร่ืองการกินร้อน ช้อนกลาง  
- ความรู้เร่ืองการสงัเกตอาการท่ีบ่งชีว้่าเส่ียงต่อการเป็นโรคไข้หวดัใหญ่

สายพนัธุ์ใหม ่2009    
2)  การให้ขา่วสารในภาวะวิกฤตดําเนินการโดย สํานกัสารนิเทศ สํานกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ ประกอบด้วย 
(1)  การนําเสนอขา่ว สารคดีทางสถานีโทรทศัน์/วิทย ุ 
(2)  การนําเสนอขา่ว SMS, Internet  

3)  การขอความร่วมมือด้านส่ือ 
 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (ในขณะนัน้) มอบหมายให้อธิบดีกรม สํานัก ออกเย่ียม
เยียนกองบรรณาธิการของส่ือหนงัสือพิมพ์และสถานีโทรทศัน์เพ่ือให้ข้อมลูข่าวสารความรู้ท่ีถกูต้อง 
และช่วยกนับรรเทาสถานการณ์ โดยประเด็นท่ีเน้นเป็นพิเศษ คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนเร่ือง
การป้องกนัโรค การเฝ้าระวงัสงัเกตอาการของตนและคนใกล้ชิด  
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ซึ่งในการออกเย่ียมเยียนส่ือเพ่ือทําความเข้าใจกบัส่ือมวลชนนัน้ เน่ืองจากเกิดกรณีการ
นําเสนอขา่วของส่ือมวลชนเร่ืองการฉีดวคัซีนโรคไข้หวดัใหญ่แล้วเสียชีวิต 
  
 M 4 ระบวุา่ 

นโยบายตอนนัน้คือต้องทําความเข้าใจกบัส่ือมวลชน โดยประเด็นหลกัคือการ
ขอความร่วมมือกบัส่ือมวลชนทกุแขนงในการให้ความรู้กบัประชาชนท่ีถกูต้อง 
และท่ีสําคญัคือ ในช่วงนัน้มีการนําเสนอขา่วทางหนงัสือพิมพ์ยกัษ์ใหญ่วา่  

  วัคซีนหวัดมรณะคร่าทารก   
 เจออีกรายที่พัทลุงเหยื่อวัคซีนหวัดใหญ่ 09 หญิงตัง้ครรภ์ 5 
เดือน ไปให้แพทย์ฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ 09 แล้วเกิดปอดอักเสบ
รุนแรงถึงกับน็อกต้องหามส่ง รพ. กะทันหัน ส่วนเหยื่อวัคซีนอีก 2 ราย 
ในจังหวัดสตูล ปรากฏลูกเน่าตายคาท้องยังนอนรอความช่วยเหลือ อีก
รายอาการโคม่าทัง้แม่ทัง้ลูกนอนห้องไอซียู ในขณะที่ปลัด สธ.ยังไม่ชี ้
ชัดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 จะกลายเป็นวัคซีนมรณะรอนําศพ
ทารกส่งตรวจพิสูจน์ พร้อมส่ังชะลอฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตัง้ครรภ์แล้ว
จนกว่าผลการตรวจสอบจะออกมาเหตุสะเทือนใจกรณีหญิงตัง้ครรภ์ 2 
ราย กลายเป็นหนูทดลองยาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ 2009  

 จากข่าวนีทํ้าให้มีประชาชนกลุม่เส่ียงไปรับการฉีดวคัซีนน้อยกว่าเป้าหมายท่ีรัฐตัง้ไว้ เรา
ต้องทําความเข้าใจกบัส่ือมวลชน นําผลการพิสจูน์ศพมาเผยแพร่วา่มีสาเหตจุากอะไร ไปฉีดวคัซีน
ให้ฟรีทําทกุอย่างเพ่ือให้ส่ือมวลชนช่วยเราในการให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง โดยเฉพาะกลุม่เส่ียงท่ีต้องรับ
วคัซีน  
 นอกจากแผนการส่ือสารท่ีมุ่งเน้นเร่ืองส่ือในการส่ือสารกับมวลชนแล้ว กระทรวง
สาธารณสขุ โดย กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพซึง่มีบทบาทในการพฒันาศกัยภาพและสร้างความ
เข้มแข็งภาคประชาชน ได้จดัทําแผนการสื่อสารสขุภาพในการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 ภาค
ประชาชน โดยมุ่งเน้น การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพของแกนนําภาคประชาชนให้มีความรู้และมี
พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 ได้อย่างถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สําคญัคือ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) อาสาสมคัรแรงงานตา่งด้าว (อสต.) ซึง่ในการดําเนินงานดงักลา่ว
สรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
 
ตารางที่ 4.4  แสดงกลยทุธ์แผนการส่ือสารสขุภาพในการป้องกนัโรคฯ ภาคประชาชน 
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กลุม่เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์การดาํเนินงาน 

อาสาสมคัร
สาธารณสขุ (อสม.) 
อาสาสมคัรแรงงาน
ตา่งด้าว (อสต.) 

1. เ พ่ือให้แกนนําสุขภาพ  มี
ความรู้และมีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 
และสามารถส่ือสาร/ถ่ายทอด
ความ รู้ ใ นกา ร ป้ อ งกัน โ รค
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
2. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและดําเนินการเฝ้า
ระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ การ 

1. การสื่อสาร /ประชาสัมพันธ์ /การ
พฒันาส่ือ 
 1.1 ชดุส่ือสําหรับอสม แกนนําสขุภาพ
แ ล ะ แ ก น นํ า แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว 
ประกอบด้วยคู่ มือการดํา เ นินงาน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สําหรับ  
อสม. แกนนําสุขภาพและอสต.,ภาพ
พลกิการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 2009  
 1.2 ผลติส่ือสําหรับประชาชน/แรงงาน 

 ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวดั
ใหญ่ 2009 
3. เพ่ือพฒันาศกัยภาพแกนนํา
สุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) อาสาสมคัรแรงงาน  

ต่างด้าว ประกอบด้วย ภาพโฆษณา 
(โปสเตอร์) คําแนะนําการป้องกัน ,
เอกสารเผยแพร่ 
 1.3 ชุดส่ือสําหรับส่ือมวลชน/นักจัด
รายการ/วิทยชุมุชน หอกระจายขา่ว  

ตารางที่ 4.4  (ตอ่) 
 

  

กลุม่เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์การดาํเนินงาน 
 ต่างด้าว (อสต.) องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและภาคีเครือข่าย
ท่ีเก่ียวข้อง ในการจัดการกับ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่ 2009 ได้ 
4. เพ่ือพฒันาระบบ กลไก การ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการสนบัสนนุการ
ดําเนินการป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ 2009 

ประกอบด้วย สําเนาสปอตวิทยุ,บท
วิทยโุรคไข้หวดัใหญ่ 2009 
 1.4 การประชาสมัพนัธ์ ประกอบด้วย 
สําเนาสปอตโทรทศัน์ 

2. การพัฒนาศักยภาพ เตรียมความ
พร้อมและซ้อมแผนปฏิบัติการ รับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้หวดั
ใหญ่ 2009 ของเครือข่ายและแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ
แกนนําแรงงานต่างด้าว (อสต.) ระดบั
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ภาค/จงัหวดั 
3. การดําเนินงานสขุศกึษาและการเฝ้า
ระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 

 
 จากการศึกษาเร่ืองแผนการส่ือสารของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ทําให้ทราบว่า กระทรวงสาธารณสขุใช้การปรับแผนและกิจกรรม
จากแผนปฏิบตัิการแม่บทโรคไข้หวดันก ซึ่งมีการซ้อมแผนทัง้ในระดบัพืน้ท่ีและส่วนกลาง โดยมี
นกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องบางส่วนวิเคราะห์ว่า การปรับแผนจากโรคไข้หวดันกมาใช้ในการรับมือกบั
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อาจเป็นความผิดพลาดท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานในภาพรวม 
เน่ืองจาก บริบทและการระบาดของโรคมีความแตกต่างกันนัน่คือ ไข้หวดันกเป็นการระบาดจาก
สตัว์สูค่น ซึง่ประชาชนสามารถเฝ้าระวงัตนเองกจากการตดิเชือ้ด้วยการหลีกเล่ียงการสมัผสักบัสาร
คดัหลัง่หรือสตัว์ปีกโดยตรง ในขณะท่ีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็นการ
ระบาดจากคนสู่คน การป้องกันโรคต้องมุ่งเน้นท่ีการดูแลสุขภาพอนามยัและความสะอาดส่วน
บุคคล โดยนอกจากการใช้ส่ือมวลชน และส่ือกิจกรรมแล้ว ยังมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพ
เครือขา่ยภาคประชาชน โดยเฉพาะ อสม. ให้มีศกัยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน
ในระดบัพืน้ท่ีด้วย 
  4.2.1.2  ประเดน็ เนือ้หา 
   1)  การกําหนดเนือ้หาข้อมลูความรู้ 
    จากการวิจยัพบว่า การกําหนดประเด็นเนือ้หา ข้อมลูความรู้นัน้ ข้อมูล
หลักจะมาจาก คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไข
สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 กระทรวงสาธารณสุข (War 
room) ซึง่จะมีการประชมุเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์โรคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมี สํานกั
ระบาด สํานกัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่เป็นผู้รวบรวมข้อมลู ก่อนนําเสนอตอ่ War room เพ่ือพิจารณาวา่ 
ในแตล่ะห้วงของสถานการณ์ กระทรวงสาธารณสขุต้องส่ือสาร เร่ืองอะไร ซึง่ในช่วงท่ีมีการระบาด 
พบว่าการมีการออกประกาศและขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณะในการให้ความรู้โดยมี
ข้อแนะนําในการปฏิบตัดิงันี ้
    (1)  ความรู้เร่ืองพฤตกิรรมและอนามยัสว่นบคุคล  
    -  ปิดปาก ปิดจมกู เม่ือไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือแขนเสือ้
ของตนเอง สวมหน้ากากอนามยัเม่ือเป็นไข้หวดั เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้  
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    -  ล้างมือบอ่ยๆ ด้วยนํา้และสบู ่หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ทําความ
สะอาดมือ เช็ดทําความสะอาดพืน้ผิว และสิ่งของท่ีมีคนสมัผสับอ่ย ๆ ด้วยนํา้ผงซกัฟอกหรือนํา้ยา
ทําความสะอาดทัว่ไป โดยใช้การส่ือสารภายใต้คําขวญัท่ีว่า “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และการ
สวมหน้ากากอนามยั” 
    (2)  ความรู้เร่ืองโรค เพ่ือให้ประชาชนเฝ้าระวงัตนเอง และคนใน
ครอบครัว 
    -  หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้กบัผู้ ป่วย (ในระยะ 1 เมตร) และในพืน้ท่ี
ท่ีมีการระบาด ไม่ควรเข้าไปในสถานท่ีเส่ียงต่อการติดโรค เช่น สถานท่ีท่ีมีผู้คนแออดัและอากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน หากจําเป็นต้องเข้าไปในสถานท่ีดงักล่าวต้องป้องกันตนเอง               
อยา่งดี โดยเฉพาะกลุม่เส่ียงควรสวมหน้ากากอนามยั  
    -  งดกิจกรรมการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน เม่ือป่วยเป็น
ไข้หวดั จนกวา่จะหายเป็นปกตแิล้วอย่างน้อย 1 วนั และในช่วงเวลาดงักลา่วหลีกเล่ียงการคลกุคลี
ใกล้ชิดหรือใช้สิง่ของร่วมกบัผู้ อ่ืน 

นอกจากการกําหนดประเด็น เนือ้หา เพ่ือการส่ือสารกับกลุ่ม

ประชาชนทัว่ไปแล้ว กระทรวงสาธารณสขุได้ กําหนดเนือ้หาเพ่ือการส่ือสารในกลุ่มบุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณชน เข้าถึงได้ใน 

http:22beid.moph.go.th   

(3)  ข้อมลูสําหรับหน่วยงาน องค์กร ท่ีเก่ียวข้องกบัสาธารณชน
โดยกระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศและทําหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้ดําเนินการตามมาตรการ โดยมีรายละเอียดคําสัง่ดงันี ้

คําแนะนํา เร่ือง ข้อปฏิบตัิสําหรับกิจกรรมการรวมตวัของคนหมู่
มากเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายโรคไข้หวดัใหญ่ 
     คําแนะนําสําหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 

   ผู้ ท่ีมีอาการป่วยคล้ายไข้หวดัใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีนํา้มกู 
หากอาการไม่มาก ควรหยดุพกัรักษาตวัอยู่ท่ีบ้านเป็นเวลา 7 วนันบัจากวนัเร่ิมป่วย หรือหลงัจาก
หายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วนัและไม่ควรเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมกับคนหมู่มาก แต่หาก
จําเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 

   กลุ่มเส่ียงท่ีหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการรุนแรง 
ได้แก่ ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ผู้สงูอายมุากกวา่ 65 ปี เดก็อายต่ํุากวา่ 2 ปี ผู้ มีภมูิต้านทานต่ํา หญิงมีครรภ์ 
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และผู้ มีโรคอ้วน ผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงดงักล่าวควรหลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีมีการรวมตวัของคน
หมูม่าก เพ่ือลดโอกาสการตดิเชือ้ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีการแพร่กระจายของโรคนีใ้นวงกว้างแล้ว   
    ประชาชนทั่วไปท่ีไปรวมตวักัน ควรปฏิบตัิตามหลกัสุขอนามัย          
ท่ีดี  เช่น ล้างมือด้วยนํา้และสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอ จามให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากปิด
จมกู หากไม่มีหรือหยิบไม่ทนั  ไม่ควรใช้มือป้องจมกูปากให้ไอจามใส่แขนเสือ้แทนจะช่วยลดการ               
ฟุ้ งกระจายของฝอยละอองนํา้มกูนํา้ลายหรือเสมหะได้ดี 

   จากความรู้เร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่และสถานการณ์ในขณะนี ้การท่ี
ประชาชนท่ีไมป่่วยสวมหน้ากากอนามยั จะมีประโยชน์น้อย แตห่ากผู้ ป่วยสวมหน้ากากอนามยัจะ
มีประโยชน์ในการลดการแพร่กระจายเชือ้และป้องกนัการระบาดได้มาก 
    คําแนะนําสําหรับผู้จดังานหรือเจ้าภาพงาน 

   ผู้จัดงานหรือกิจกรรมการรวมตวัของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูล
ข่าวสารในการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรคแก่ผู้มาร่วมงานหรือกิจกรรม โดยใช้ช่องทางต่างๆ 
เช่น การสง่จดหมายแจ้งขา่ว การประกาศในงาน  การลงคําแนะนําในหนงัสือพิมพ์  มมุนิทรรศการ 

   ผู้จดังานควรอํานวยความสะดวกในการป้องกนัการแพร่กระจาย
เชือ้โรคแก่ผู้ ร่วมงาน เช่น 
     ทําป้ายคําแนะนําหรือหน่วยให้คําแนะนําผู้ ท่ีมีอาการป่วยคล้าย
ไข้หวดัใหญ่บริเวณทางเข้างาน 
     จดับริการทางเลือกสําหรับผู้ ท่ีประสงค์มาร่วมงานเพ่ือลดความ
แออดั โดยการส่ือสารข้อมลูทางอ่ืนทดแทนการมาร่วมงาน เช่น ให้ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ จดหมาย 
    จดัให้มีผู้ ทําความสะอาดอปุกรณ์และบริเวณท่ีมีผู้สมัผสัปริมาณ
มาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องนํา้ ด้วยนํา้ผงซักฟอก หรือนํา้ยาทําความสะอาดทั่วไป           
อยา่งสม่ําเสมอและบอ่ยกวา่ในภาวะปกต ิ
    จัดหาหน้ากากอนามัยสําหรับผู้ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ท่ีมี
ความจําเป็นต้องอยูร่่วมกิจกรรม 
     (4)  คําแนะนําการป้องกนัในรถโดยสารสาธารณะ 
     ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัโรค  
     รณรงค์ติดส่ือประชาสมัพนัธ์ในรถโดยสารสาธารณะ  เร่ืองการ
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหมเ่ช่นสติก๊เกอร์ สปอตวิทย ุเพลงรณรงค์  

   หมัน่ทําความสะอาดบอ่ยๆ 
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  หมัน่ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีมีผู้สมัผสัมาก  เช่น ราวจบัในรถรถ
โดยสาร ท่ีจบับริเวณประตเูบาะท่ีนัง่โดยใช้นํา้ยาทําความสะอาดทัว่ไป หรือนํา้ผงซกัฟอกและบาง
ช่วง เช่น เวลาหยดุพกั ควรเปิดม่านให้แสงแดดสอ่งเข้ามาได้และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก   

ให้ผู้ขบัข่ีและพนกังานประจํารถโดยสารสาธารณะท่ีป่วยหยดุงาน  
  หากผู้ ขับข่ีและพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะ มีอาการ

ป่วยคล้ายไข้หวดัใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนํา้มกู เจ็บคอ ปวดเม่ือยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ขอให้
ลาหยดุงานและพกัรักษาตวัท่ีบ้านประมาณ 7 วนั เพ่ือให้พ้นระยะการแพร่เชือ้ หากหายป่วยเร็ว
กว่านี ้จะต้องรอจนกว่าจะหายเป็นปกติไปแล้ว 24 ชัว่โมง จึงกลบัมาทํางาน แตห่ากภายใน 2 วนั 
อาการยงัไม่ดีขึน้ เช่น รับประทานยาลดไข้แล้วแต่ยงัมีไข้สงู รับประทานอาหารไม่ได้ ไอมาก เจ็บ
หน้าอก อาเจียนมาก ท้องร่วง หายใจถ่ี เหน่ือยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามยัและไปพบแพทย์ท่ี
โรงพยาบาลทนัที สําหรับกลุ่มเส่ียงท่ีอาจเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ผู้ ท่ีมีโรคประจําตวัเรือ้รัง 
(เช่น โรคปอด หัวใจ  ไต  เบาหวาน) สตรีมีครรภ์ โรคอ้วน ผู้ ท่ีมีภูมิต้านทานต่ํา(เช่น โรคมะเร็ง 
เอดส์) เด็กเล็กอายนุ้อยกว่า 2 ปี ผู้สงูอายมุากกว่า 65 ปี หากเร่ิมมีอาการไข้หวดัใหญ่ ให้รีบไปพบ
แพทย์ท่ีโรงพยาบาลทนัที 
    ไมป่ฏิเสธผู้ โดยสารท่ีมีอาการไอจามเลก็น้อย 

  ไม่ควรปฏิเสธผู้ โดยสารท่ีมีอาการไอจามเล็กน้อย แต่ควรให้
คําแนะนําแก่ผู้ โดยสาร เช่นสวมหน้ากากอนามยั หรือใช้กระดาษทิชชูปิดปากปิดจมกู และทํา
ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

  เตรียมอปุกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้สําหรับบริการผู้ โดยสาร 
   จัดเตรียมอุปกรณ์  เช่น  หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
สําหรับทําความสะอาดมือ  กระดาษทิชชู รวมทัง้ถังขยะท่ีมีฝาปิดไว้ประจํารถโดยสาร สําหรับ
บริการผู้ โดยสารท่ีมีอาการไอจามเลก็น้อย โดยจดัวางไว้ในจดุท่ีหยิบใช้ได้สะดวก 
   ผู้ ขับข่ีและพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะท่ีต้องพบ
ผู้ โดยสารจํานวนมาก ควรสวมหน้ากากอนามยั 

  ผู้ขบัข่ีและพนกังานประจํารถโดยสารสาธารณะ ขณะปฏิบตัิงาน
ต้องใกล้ชิดกบัผู้ โดยสารจํานวนมาก ควรสวมหน้ากากอนามยัเพ่ือป้องกนัการตดิเชือ้ สําหรับผู้ขบัข่ี
รถแท็กซ่ี หากไม่มีผู้ โดยสาร หรือผู้ โดยสารไม่มีอาการเป็นไข้หวัด ไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากาก
อนามยั ควรล้างทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือนํา้สบูบ่อ่ยๆ และควรฝึกนิสยัไม่ใช้มือ
แคะจมกู จบัปาก ขยีต้า หากยงัไมไ่ด้ทําความสะอาดมือเสียก่อน 
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 (5) คําแนะนําเร่ืองข้อปฏิบัติสําหรับสถาบันกวดวิชา ร้าน
อินเตอร์เน็ตและร้านเกมส์ 

ทําความสะอาดอปุกรณ์ สิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีผู้สมัผสัจํานวนมาก 
เช่น โต๊ะเรียน ลกูบิดประต ูโทรศพัท์ ราวบนัได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้นํา้ละลายผงซกัฟอก
หรือนํา้ยาทําความสะอาดทัว่ไป อย่างน้อยวนัละ 1-2 ครัง้ สําหรับเมาส์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ ท่ีมีผู้ ใช้งานเป็นจํานวนมากควรทําความสะอาดให้บ่อยท่ีสุดเท่าท่ี
สามารถทําได้  

เผยแพร่คําแนะนํา (เอกสาร โปสเตอร์ อีเมลล์) ให้กบันกัเรียน
หรือผู้มาใช้บริการ เก่ียวกับการปฏิบตัิตวัเพ่ือป้องกัน การติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ รวมถึงการให้
คําแนะนําการปฏิบตัติวัสําหรับผู้ ป่วย 

แนะนําและสนบัสนนุให้นกัเรียนหรือผู้มาใช้บริการล้างมือบอ่ยๆ 
โดยการจดัให้มีอา่งล้างมือ นํา้และสบู ่อยา่งเพียงพอ 

จดัเตรียมหน้ากากอนามยัและเจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาด
มือไว้ท่ีจดุบริการ สําหรับนกัเรียนหรือผู้มาใช้บริการร้านเกมส์ 

เปิดประตหูน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงแดดส่อง
ได้ 

กรณีสถาบนักวดวิชาหรือโรงเรียนสอนพิเศษต่างๆ ควรเตรียม
มาตรการชดเชยทัง้ด้านการเรียน การสอน เวลาในการเรียน และการปฏิบตัิงานของนกัเรียน ครู 
อาจารย์ รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ หากมีความจําเป็นต้องงดการเรียนการสอน 

(6)  ข้อมลูสําหรับบคุลากรทางการแพทย์                                                           

แนวทางการปฏิบตัิการดแูลรักษาผู้ ป่วยปอดอกัเสบจากการติด

เชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ A (H1N1) (แนวทางการปฏิบตัินี ้ เป็นเพียงข้อมลูทัว่ไปและใช้

ประกอบการดแูลรักษาผู้ ป่วยปอดอกัเสบแพทย์ผู้ รักษาพงึพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะ

ราย) 

การวินิจฉยั 

ผู้ ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้กบัการติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่

A(H1N1) ร่วมกบัอาการแสดงอาการท่ีสงสยัวา่จะมีปอดอกัเสบ ได้แก่ 

- หายใจเร็ว  

 อาย ุ< 2 เดือน อตัราการหายใจ > 60 ครัง้/นาที 
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 อาย ุ2-12 เดือน อตัราการหายใจ > 50 ครัง้/นาที 

 อาย ุ1-5 ปี อตัราการหายใจ > 40 ครัง้/นาที 

 อาย ุ> 5 ปี อตัราการหายใจ > 30 ครัง้/นาที 

 เดก็โตและผู้ใหญ่ อตัราการหายใจ > 24 ครัง้ /นาที 

- หายใจหอบเหน่ือย เจ็บหน้าอกฟังปอดได้ยินเสียงผิดปรกติ

SpO2 < 95% โดยไม่ได้ให้ออกซิเจนเพิ่ม ผู้ ท่ีมีอาการ

เหลา่นีค้วรได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทกุราย 

   ภาพรังสีปอดท่ีแสดงวา่ปอดอกัเสบ 

ในระยะแรกอาจพบแค ่increased bronchovascular marking 

หรือคล้ายกบัมี cardiogenic pulmonary congestion ได้ ควรถ่ายภาพรังสีทรวงอกซํา้ในวนั

ถดัไปเพ่ือยืนยนัการวินิจฉยั ภาพรังสีปอดส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น interstitial infiltration แบบ

bilateral หรือ unilateral ท่ีพบเป็น lobar หรือ multi-lobar infiltration พบน้อย 

การรับไว้ในโรงพยาบาล 

ผู้ ป่วยปอดอักเสบหรือสงสัยปอดอักเสบควรรับไว้รักษาใน

โรงพยาบาลทกุราย 

การสง่ตรวจหาไวรัสไข้หวดัใหญ่ 

การให้ยา 

- ยาต้านไวรัส 

- เร่ิมยา oseltamivir ทนัที โดยไม่ต้องรอผลการตรวจไวรัส 
ควรให้ยานาน 5 วนั แตห่ากเป็นผู้ ป่วยหนกั หรือยงัมีอาการหนกัเม่ือรักษาได้ 5 วนั ให้กินยาตอ่อีก 
5 วนั รวมเป็น 10 วนั 

- ไม่หยุดยาก่อนกําหนดแม้ว่าผลการตรวจจะพบเป็นลบใน
ภายหลงั จะหยดุยาก่อนกําหนดได้เม่ือพบและเปล่ียนการวินิจฉยัสาเหตขุองปอดอกัเสบว่าเกิด
จากสาเหตอ่ืุนเท่านัน้ 

- ผู้ ป่วยปอดอกัเสบท่ีอาการรุนแรงมาก หรือไม่คอ่ยตอบสนอง
ตอ่การรักษาอาจพิจารณาให้ zanamivir ร่วมด้วย 

- ขนาดยา oseltamivir โดยทัว่ไปในผู้ ใหญ่ คือ 75 มก.ตอ่
ครัง้วนัละ 2 ครัง้ในคนอ้วนมาก อาจจะพิจารณาให้เป็นสองเท่าของคนปกติหรือ 150 มก. ตอ่ครัง้ 
วนัละ 2 ครัง้ 



 123

ในประเดน็เร่ืองเนือ้หา ข้อมลูในการส่ือสารกบัประชาชนนัน้  
 
M 5 ระบวุา่ 
กระทรวงสาธารณสขุต้องสนบัสนนุข้อมลูท่ีถกูต้องให้แก่เครือข่าย หรือองค์กรท่ี
จะช่วยเผยแพร่ข้อมลู และต้องเป็นข้อมลูท่ีถูกต้องในเชิงวิชาการ เพราะหาก
ข้อมลูท่ีออกจากกระทรวงสาธารณสขุไมถ่กูต้องแล้ว ก็จะทําให้เกิดความสบัสน 
โดยเฉพาะข้อมูลวิชาการในเชิงพฤติกรรม เช่น องค์ความรู้เร่ืองการป้องกัน 
สาเหต ุซึ่งทัง้หมดนี ้กระทรวงสาธารณสขุต้องมีการแจ้งเตือนเร่ืองภาวะเส่ียง
ต่อการระบาดและพฤติกรรมเส่ียง และต้องกําหนดมาตรการในการป้องกนัท่ี
สอดคล้องกันระหว่างการป้องกันตนเองทําอย่างไร และในฐานะของคนใน
ชมุชน หรือสงัคม เราต้องมีหน้าท่ีหรือบทบาทอยา่งไร 

 
สรุปได้ว่า ข้อมลูหลกัมาจากคณะทํางานศนูย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกันและ

ควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 โดยมีประเดน็หลกัท่ี
ส่ือสารคือ ความรู้เร่ืองพฤติกรรมและอนามยัส่วนบคุคล ความรู้เร่ืองโรคเพ่ือให้ประชาชนเฝ้าระวงั
ตนเองและคนในครอบครัว ข้อมลูสําหรับหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัสาธารณชน คําแนะนํา
ในการป้องกันในรถโดยสารสาธารณะ คําแนะนําเร่ืองข้อปฏิบัติสําหรับสถาบันกวดวิชา ร้าน
อินเตอร์เน็ตและร้านเกมส์ และข้อมลูสําหรับบคุลากรทางการแพทย์ สรุปเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานประจําศนูย์ปฏิบตักิารเตรียม
ความพร้อมป้องกนัและควบคมุแก้ไข
สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดั

ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 

 

สว่นส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ 
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ภาพที่ 4.14  แสดงการกําหนดเนือ้หาข้อมลูความรู้ 
 
   2)  การกําหนดเนือ้หา ข้อมลูขา่วสาร  

   สําหรับการกําหนดประเด็นและเนือ้หานัน้ ข้อมลูมาจาก War 

room โดยจะมีประเดน็ท่ีถกูนําเสนอหลกัคือ 

(1) สถานการณ์ผู้ตดิเชือ้หรือผู้ ป่วย 

(2) รายงานจํานวนผู้ เสียชีวิต 

(3) การรักษา 

(4) รายงานความก้าวหน้าการผลติวคัซีน  

โดยส่วนใหญ่จะถูกนําเสนอในลักษณะของข่าว โดยสํานักสารนิเทศ สํานักงานปลดักระทรวง

สาธารณสขุและการแถลงข่าวของ War room ตอ่ส่ือมวลชน สรุปเป็นแผนภาพการดําเนินงานได้

ดงันี ้

 

 

 

 

 

ข้อมลูสําหรับประชาชน ข้อมลูสําหรับบคุลากร         
ทางการแพทย์ 

ข้อมลูสําหรับ
หนว่ยงาน องค์กรท่ี

เก่ียวข้องกบั
สาธารณชน 

มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
การป้องกนัตนเอง/ปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมสขุภาพ 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถกูต้องในการดแูล
รักษาผู้ ป่วย/ผู้ตดิเชือ้ 

ลดการระบาดของโรค    
ในท่ีสาธารณะ 
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คณะทํางานศนูย์ปฏิบตักิารเตรียมความ
พร้อมป้องกนัและควบคมุแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 

ข้อมลูสําหรับประชาชน 

สว่นส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ 

ศนูย์ปฏิบตักิารตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน       
ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
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ภาพที่ 4.15  แสดงการกําหนดเนือ้หาข้อมลูขา่วสาร 

 

 

 

4.2.1.3  ส่ือ/ช่องทาง 
จากการวิจยัพบวา่ ในช่วงท่ีมีการเกิดการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่

2009 กระทรวงสาธารณสุขมีการบูรณาการช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ช่อง
ทางการส่ือสารท่ีแตล่ะกรม กองมีอยูแ่ล้วตามแผนงาน ให้ปรับประเดน็เนือ้หาจากสถานการณ์ปกติ
มานําเสนอข้อมูลองค์ความรู้เร่ืองโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นหลัก โดยมีการมอบหมาย
ภารกิจให้แตล่ะกรม กอง ดําเนินงานดงันี ้

  1)  สํานกังานสารนิเทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ รับผิดชอบ
การสื่อสารกบัส่ือมวลชน โดยการนําเสนอขา่ว ผลการประชมุ War room รายงานสถานการณ์โรรค 

2)  กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กองสุขศึกษา 
ดําเนินการผลติและเผยแพร่ส่ือสําหรับประชาชนและกลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย 

ขา่วแจก/ขา่วประชาสมัพนัธ์ 
โดย สํานกัสารนิเทศ 

สํานกังานปลดักระทรวงฯ 

แถลงขา่ว 
โดย  

War room 

              สถานการณ์ผู้ตดิเชือ้หรือผู้ ป่วย    

            รายงานจํานวนผู้ เสียชีวิต 

        การรักษา 

      รายงานความก้าวหน้าการผลติวคัซีน 

ประชาชนรับทราบข้อมลูสถานการณ์ 
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ตารางที่ 4.5  แสดงส่ือความรู้เร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธ์ใหม ่2009 
 

ส่ือ เนือ้หา 
1. คูมื่อประชาชน รู้เท่าทนัเพ่ือป้องกนั
โรคไข้หวดัใหญ่ 2009  
 เลม่ท่ี 1 รูปเลม่ ขนาด เอ5  
  

 สถานการณ์การระบาดของโรค 

 การแพร่เชือ้ การตดิตอ่ 

 อาการป่วย/การรักษา 

 คําแนะนําสําหรับผู้ ป่วย 

 คําแนะนําสําหรับนกัเรียนและประชาชนทัว่ไป
ในชีวิตประจําวนั  

 คําแนะนําสําหรับสถานศกึษา 

 คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการและ
สถานท่ีทํางาน 

 วิธีการล้างมือท่ีถกูต้อง 7 ขัน้ตอน 

 สถานท่ีตดิตอ่เพ่ือขอรับข้อมลู 

 คําขวญัหลกัคือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวม
หน้ากากอนามยัเม่ือเป็นหวดั ดแูลรักษา
สขุภาพให้แข็งแรง 

 
ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 
 

ส่ือ เนือ้หา 
2. ภาพพลกิสําหรับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุและอสม. เร่ือง ไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 
ป้องกนัได้ รักษาหาย 

 สถานการณ์การระบาดของโรค 

 การแพร่ตดิตอ่ 

 อาการป่วย 

 พฤตกิรรมในการป้องกนัตนเอง ประกอบด้วย 
การล้างมือให้สะอาดอยา่งถกูวิธี ใสห่น้ากาก
อนามยัป้องกนัการแพร่เชือ้และรับเชือ้  ปิดปาก 



 128

ปิดจมกู เม่ือไอ จาม  

 การดแูลรักษาผู้ ป่วย ผู้ตดิเชือ้ 

 แหลง่สอบถามและค้นหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 
3. คูมื่อประชาชน รู้เท่าทนัเพ่ือป้องกนั
โรคไข้หวดัใหญ่ 2009  
เลม่ท่ี 2 ขนาด ½ เอ5 

 

 ไข้หวดัใหญ่สําคญัอยา่งไร 

 ไข้หวดัใหญ่ระบาดใหญ่คืออะไร 

 การตดิตอ่ของโรค 

 อาการของผู้ ป่วยโรคไข้หวดัใหญ่ 

 ข้อปฏิบตัใินการดแูลรักษาผู้ ป่วย 

 การป้องกนัการแพร่เชือ้ 

 การสวมหน้ากากอนามยัท่ีถกูต้อง/การดแูล
รักษาหน้ากากอนามยั 

 วิธีป้องกนั 

 การรักษาสขุอนามยัสว่นบคุคล/และการดแูล
สขุภาพ 

 คําแนะนําเร่ืองวคัซนีไข้หวดัใหญ่ 

 คําขวญั คนรอบข้างปลอดภยั จากโรคตดิเชือ้
ทางเดนิหายใจ สวมหน้ากากอนามยัและล้าง
มือบอ่ยๆ  

 
ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 
 

ส่ือ เนือ้หา 
4. คูมื่ออาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา
หมูบ้่าน ร่วมเฝ้าระวงัป้องกนัโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 

 สถานการณ์ของโรค 

 ความรู้เร่ืองโรค อาการ การแพร่ตดิตอ่ ระยะฟัก
ตวั การป้องกนั 

 บทบาทอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน 
(อสม.)  

5. แผน่พบั   ความรู้เร่ืองโรค 
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ไข้หวดัใหญ่ Influenza   การแพร่ตดิตอ่ 

 อาการของโรค 

 อาการแทรกซ้อน 

 การรักษา 

 การป้องกนั 
6. แผน่พบั 
 ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช 
1 เอ็น 1) 

 เชือ้สาเหต ุ

 การแพร่ตดิตอ่ 

 อาการป่วย 

 การรักษา 

 การป้องกนัไมใ่ห้ตดิเชือ้ 

 การป้องกนัไมใ่ห้แพร่เชือ้ 

 คําขวัญ ใส่ใจ ห่วงใยคนข้างๆ สวมหน้ากาก
อนามยั และล้างมือบอ่ยๆ 

7. แผน่พบัขนาดจ๋ิว 
คู่มือการป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 
สําหรับประชาชน  

 อาการ 

 การป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 

 คําแนะนําสําหรับผู้ ป่วย 

 คําขวญั กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 
 

 
ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 
 

ส่ือ เนือ้หา 
8. โปสเตอร์ 
รู้ทนั ป้องกนั ไข้หวดัใหญ่ 2009  

 การตดิตอ่ 
 อาการของโรค 
 การป้องกนั 
 คําแนะนําสําหรับผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่ 2009  

9. แผน่ปลวิ  
วิธีการใช้หน้ากากอนามยั  

 วิธีการใช้หน้ากากอนามยั 5 ขัน้ตอน 
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10. โฆษณาทางส่ือหนงัสือพิมพ์  กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ  สวมหน้ากาก
อนามัยเม่ือเป็นหวัด  ดูแลรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง 

11. ส่ือกิจกรรม  
จัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมสร้าง
การมีสว่นร่วม 

 รณรงค์เร่ืองการล้างมือ/สวมหน้ากากอนามยั 

 สาธิตการทําเจล/การทําหน้ากากอนามัยด้วย
ตนเอง 

12. ส่ือวิทยกุระจายเสียง 
 
 
 
 

 ผลติสปอตวิทย ุ

 ทําบทวิทยุ ความรู้เร่ืองโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม ่2009 

 อบรมให้ความรู้นกัจดัรายการวิทยฯุ 
 

13. จดัทําเว็บไซต์ สําหรับประชาชน 
WWW.Flu 2009 .com 

 สถานการณ์ ข้อมลูความรู้เร่ืองโรค  

 การป้องกนัตนเอง การดแูลผู้ ป่วย 
14. สายดว่น 2009  
02 590 3333  

 ข้อมลูแบบ FAQ เป็น audio และ fax 

 

สําหรับการพิจารณาเนือ้หาและการกําหนดรูปแบบของสื่อแตล่ะประเภทนัน้ ผู้ เก่ียวข้องใน

ระดบัปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสาร อธิบายว่า การผลิตส่ือแต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายท่ี

ชดัเจน 

P4 ระบวุา่ 
การเลือกผลติส่ือแตล่ะประเภทเรามีการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมลูจากการประเมิน
ส่ือเร่ืองโรคไข้หวดันกมาเป็นฐาน โดยเฉพาะส่ือท่ีเหมาะสําหรับการส่ือสารท่ี
เป็นส่ือการสอนของ อสม. คือ ภาพพลิก และท่ีเราเลือกภาพพลิกเพราะเรา
ได้รับมอบหมายเร่ืองการผลิตส่ือสําหรับการพฒันาศกัยภาพของอสม.ให้ทํา
หน้าท่ีถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท่ีได้ 
การเลือกส่ือแต่ละประเภท โดยเฉพาะส่ือเฉพาะกิจ มีการวิเคราะห์ร่วมกับ
องค์การยนิูเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) ซึง่เป็นคนสนบัสนนุงบประมาณว่าจะ
ใช้ส่ืออะไรบ้าง ใช้สีอะไรเป็นหลกัและใช้รูปอะไรเป็นจุดดึงดดู สําหรับการใช้สี 
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สีเขียวเน้นไปท่ีกลุ่มคนไม่ป่วยแต่ให้ดแูลตวัเอง สีแดงสําหรับคนท่ีมีอาการแล้ว
สีฟ้าเ พ่ือความสวยงาม  สบายตา  และจะพบว่า  ถ้าเป็นส่ือท่ีผลิตโดย
งบประมาณของ UNICEF จะเน้นโทนกลุ่มสีฟ้าเป็นหลกั ตวัอกัษร ตวัหนงัสือ
จะใหญ่  อ่านง่ าย  เ น้น ข้อความสํ าคัญและต้อง เ ป็นตัวหนัง สือ มีหัว 
ภาพประกอบ ใช้รูปเด็กเป็นส่วนใหญ่ เพราะเด็กเป็นกลุ่มเส่ียง ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่จะห่วงใยและให้การดแูลเดก็ก่อน 
เราแบ่งส่ือออกตามกลุ่มเป้าหมายและวตัถปุระสงค์การเผยแพร่ คือ แผ่นพบั
สําหรับแจกบุคคลหรือครัวเรือน CDสปอตวิทยุกระจายเสียง สําหรับหอ
กระจายขา่ว วิทยชุมุชน เครือขา่ยส่ือมวลชน 

 
P5 ระบวุา่ การสื่อสารข้อมลูความรู้ไปยงัประชาชนกลุม่เป้าหมาย ต้องเลือกส่ือ
ท่ีเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและกว้างขวางท่ีสุด ซึ่งคิดว่าส่ือโทรทัศน์น่าจะ
เหมาะสมท่ีสดุ เพราะเป็นส่ือท่ีชาวบ้านชอบ ตดิตาม และเข้าถึงมากท่ีสดุ 
 
P5 ระบวุา่  
ถามว่าทําไมเราเน้นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกัก็เพราะเราไม่มีงบประมาณในการซือ้ส่ือโทรทศัน์ 
มนัแพงมากและงบประมาณท่ีได้รับการสนบัสนนุก็ช้ามาก กวา่จะมาถึงโรคก็ระบาดลดลง
แล้ว อนันีเ้ป็นปัญหามาก ตอ่ไปรัฐบาลต้องวางระบบเร่ืองงบประมาณให้ดี เพราะแม้ว่าจะ
มีการสื่อสารออกโทรทศัน์แต่เป็นช่องของรัฐบาลเช่น ช่อง 11 ชาวบ้านก็ไม่ค่อยด ูเราต้อง
ใช้ส่ือท่ีมีคนสนใจมาก 
จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ กรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พบว่า ในการผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนัน้ 
เน่ืองจากต้องการให้องค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ออกมามีความถูกต้องและชัดเจนมากท่ีสุด ทําให้
เผยแพร่ออกมาล่าช้า เม่ือส่ือเผยแพร่ออกมา สถานการณ์ของโรคเปล่ียนไปแล้วทําให้ไม่ทนักับ
ความต้องการท่ีเกิดขึน้จากสถานการณ์จริง 

 
 4.2.2  กลุ่มเป้าหมาย 
   4.2.2.1  การกําหนดกลุม่เป้าหมาย  
   ในระยะแรกของเหตกุารณ์ กระทรวงสาธารณสขุได้แบง่กลุม่เป้าหมายท่ีต้องส่ือสาร
เพ่ือให้ความรู้โดยเร่งด่วนเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทัว่ไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
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เน่ืองจากภารกิจท่ีเกิดขึน้ขณะนัน้คือการรักษาพยาบาล และการให้ความรู้เร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่
สายพันธุ์ ใหม่กับประชาชน ดังนัน้ เป้าหมายของการดําเนินงานท่ีชัดเจนในขณะนัน้คือ กลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการของโรงพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งกรมสนับสนุน
บริการสขุภาพ รับผิดชอบดแูล โดยความรู้ท่ีถ่ายทอดลงไปจะเน้นเร่ืองทางการแพทย์ เน่ืองจาก
บคุลากรกลุม่นีจ้ะต้องรับรู้ข้อมลูข่าวสารและประสานงานเพ่ือทําให้เกิดการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบั
นโยบายของกระทรวง รวมทัง้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงท่ีจะควบคุม ป้องกันการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่ รวมถึงการรักษาท่ีรวดเร็ว มีมาตรฐาน สว่นกลุม่เป้าหมายประชาชนนัน้ จะถกูแบง่เป็น
กลุม่เส่ียง ประกอบด้วย เดก็ ผู้สงูอาย ุผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง และผู้ มีภาวะอ้วนและประชาชนทัว่ไป 
   อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคใหม่องค์ความรู้
ทางด้านการแพทย์ยงัไมเ่พียงพอ ดงันัน้การปรับกระบวนการหรือมาตรฐานรักษาจงึคอ่นข้างสบัสน
ในช่วงแรกๆ และมีการเปล่ียนแปลงหลายครัง้ ในขณะท่ีกลุ่มประชาชนนัน้ ในเบือ้งแรกกระทรวง
สาธารณสขุจะสร้างความเข้าใจเร่ืองสถานการณ์การระบาด และองค์ความรู้เร่ืองการดแูลป้องกนั
ตนเองให้ปลอดภยั ไมต่ดิเชือ้   
   จากเอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 พบว่า คณะอนกุรรมการฯมีการเสนอให้พิจารณา
แยกเนือ้หาให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย โดยในเบือ้งต้นให้จดัทําเป็นส่ือต้นแบบ แล้วแจกจ่ายไป
ยงัหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและใช้ส่ือต้นแบบผลติเพิ่มเตมิได้  
   จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า เม่ือสถานการณ์การระบาดเร่ิมลุกลามมากขึน้
กระทรวงสาธารณสขุเร่ิมมีการปรับยทุธศาสตร์ในการดําเนินงาน โดยให้อาสาสมคัรสาธารณสขุ
(อสม.) เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและคดักรองผู้ ป่วยโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ในระดบั
ชมุชนด้วย และมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ โดยนอกจากการดําเนินงานของ
คณะทํางานส่ือสารประชาสมัพนัธ์แล้ว กระทรวงสาธารณสขุมอบหมายให้แตล่ะหน่วยงานบรูณา
การเร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 เข้าไปในแผนงานปกตด้ิวย  
  
  P4 ระบวุา่ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับงบประมาณจากUNICEF ให้
ดํา เ นินการ ส่ือสารประชาสัมพัน ธ์ในกลุ่มแกนนําอาสาสมัคร
สาธารณสขุ (อสม.) อาสาสมคัรแรงงานต่างด้าว (อสต.) บคุลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและนักจัดรายการวิทยุ หอกระจายข่าว
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และวิทยชุมุชน ให้มีความรู้ด้านพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 
2009 และการเฝ้าระวงัโรคในระดบัพืน้ท่ี” 

  
  สําหรับการส่ือสารในระดบัพืน้ท่ี ด้วยโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข จะมี
ระบบสัง่การจากสว่นกลางไปยงัสว่นภมูิภาค ดงันัน้ กลุม่เป้าหมายท่ีกระทรวงต้องส่ือสารให้มีการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกนัในเร่ืองการเฝ้าระวงัและการรักษา คือ หน่วยงานในสงักดัท่ีต้อง
ดแูลสขุภาพประชาชนในระดบัพืน้ท่ีคือ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัว่ประเทศ โรงพยาบาลศนูย์ 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชน สถานีอนามยัหรือ PCU ซึง่เป็นหน่วยงานด้านการรักษาของ
กระทรวงสาธารณสขุ  
  เน่ืองจากโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 มีการระบาดในพืน้ท่ีกว้างขวาง และ
ลกัษณะของโรคเป็นไวรัส ทําให้เกิดการระบาดได้ในเวลาสัน้และรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสขุจึง
ต้องวางมาตรการและกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานให้ครอบคลุมมากท่ีสุด โดยจาก
การศึกษาพบว่า  กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยกลุ่มประชาชน                   
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมายในการเป็นช่องทางเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งสรุปเป็น
แผนภาพได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

กระทรวงสาธารณสขุ 

กลุม่ประชาชน บคุลากรสาธารณสขุ เครือขา่ยสขุภาพ 

- กลุม่ประชาชนทัว่ไป 

- ประชาชนกลุม่เส่ียง  
- บคุลากรทาง
การแพทย์ในสว่นกลาง 
- บคุลากรทาง
การแพทย์ในระดบัพืน้ท่ี 

 

อาสาสมคัร
สาธารณสขุ 
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ภาพที่ 4.16  แสดงกลุม่เป้าหมายของการสื่อสาร 
 
  4.2.2.2  การรับรู้ของประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

จากเอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์ ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ระบวุ่า ท่ีประชมุเสนอให้มีการประเมินผลเร่ือง
ความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบของโพล โดยมอบหมายให้องค์กรภายนอกเป็นผู้ ดําเนินการ ซึ่งใน
การประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสมัพันธ์ครัง้ท่ี 2/2552 ได้มีการ
นําเสนอสถานการณ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งทําการสํารวจโดยสวนดุสิตโพล 
จํานวน 3 ครัง้ คือ  

ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 29 เมษายน 2552-วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2552 ประชาชนคิดอย่างไรกบั
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ผลการสํารวจ พบวา่  

ประชาชนส่วนใหญ่76.93 %รับรู้และมีความใส่ใจมากในเร่ืองการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 รองลงมาคือรับรู้แตไ่มค่อ่ยใสใ่จมากนกั 17.01%  

ประเดน็เร่ืองความวิตกกงัวลพบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่ 41.19% คอ่นข้างวิตกกงัวล

กบักรณีการแพร่ระบาดของไข้หวดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม ่2009 รองลงมาคือไม่คอ่ยวิตกกงัวล 30.29 % 

และวิตกกงัวลมาก 19.21%  

ด้านการยอมรับเร่ืองการทําหน้าท่ีพบว่า ประชาชนยอมรับการทําหน้าท่ีของรัฐบาล 
39.12% และส่ือมวลชน 38.09% ท่ีทําให้เกิดความตระหนักและระมัดระวังตัวส่วนกระทรวง
สาธารณสขุประชาชนให้การยอมรับ 22.79%  

ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 17-18 มิถนุายน 2552 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอ่การแพร่
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ผลการสํารวจพบวา่  

ในประเด็นความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
สว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดบัพอเข้าใจ 62.09% สว่นท่ีมีความรู้และเข้าใจดีมี 25.54%  

การรับรู้ถึงวิธีป้องกนั ประชาชนสว่นใหญ่ 88.27% มีการรับรู้ในเร่ืองหมัน่ออกกําลงั
กายเป็นประจํา,รับประทานอาหารท่ีสะอาดมีประโยชน์,หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ผู้ ท่ีไม่สบาย ไอ จาม
,ไมอ่ยูใ่นท่ีแออดั,ล้างมือทกุครัง้เม่ือรับประทานอาหาร,ใช้ผ้าปิดจมกูฯ  



 135

ส่วนการปฏิบตัิตนเม่ือสงสยัว่าตวัเองหรือคนในครอบครัวติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ฯ จะ
สวมหน้ากากอนามยัปิดปากและจมกู 30.69% และรีบไปพบแพทย์ทนัที 29.70%  

ประเดน็เร่ืองความเช่ือมัน่ ประชาชนสว่นใหญ่ 51.16% เช่ือมัน่รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขสามารถรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ฯได้ และมีอีก 44.19% ไม่เช่ือมั่น เพราะข้อมูล
ข่าวสารท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาค่อนข้างสบัสน ไม่รู้ว่าโรคนีอ้ยู่ในระดบัร้ายแรง
หรือไมร้่ายแรงกนัแน่,ไมเ่ห็นรัฐบาลมีมาตรการหรือการเตรียมพร้อมในการรับมือกบัโรคนี ้ท่ีชดัเจน 

ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 1-4 กรกฎาคม 2552 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 พบวา่มีประเดน็สําคญัคือ 

ข้อเสนอแนะของประชาชนเก่ียวกับโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 29.90% 
ระบุว่า กระทรวงสาธารณสขุควรมีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรคไข้หวดัใหญ่ฯ
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง  มี 26.47 เสนอให้รัฐบาลยกเร่ืองนีใ้ห้เป็นเร่ืองด่วนท่ีควรแก้ไขและ 
23.28% ให้มีการตดิตามเฝ้าระวงับคุคลท่ีเดนิทางเข้า-ออกประเทศอยา่งเข้มงวด  

เร่ืองความเช่ือมัน่ พบวา่ ประชาชนมีความเช่ือมัน่ตอ่การป้องกนัรักษา และดแูลการ
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ฯ เพราะการทํางานอย่างเอาจริงเอาจังของหน่วยงานต่างๆ 
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสขุและส่ือมวลชนท่ีนําเสนอขา่วในการเตือนภยัตลอดเวลา  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในระดับบริหารพบว่า การสื่อสารข้อมูลของภาค
ประชาชนนัน้ กระทรวงสาธารณสขุใช้ช่องทางการส่ือสารผ่าน ส่ือท่ีเป็น Mass media ซึง่การสร้าง
องค์ความรู้ในลกัษณะของการกระจายทาง Mass media รวมทัง้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เว็บไซต์             
อีเมลล์ เฟซบุค ทวิตเตอร์ มีจุดอ่อนคือเป็นการให้ความรู้ทางด้านเดียว จะมีบางส่วนเท่านัน้ท่ีให้
ความรู้ในลกัษณะโต้ตอบสองทางหรือ two-way communication เช่น สายดว่นไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม่ 2009 (Call center) สําหรับการประเมินองค์ความรู้ ทัศนคติ หรือการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมของประชาชนในสงัคม โดยมีการประเมินผลเป็นระยะๆ พบวา่ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
แตไ่มนํ่าไปสูก่ารปฏิบตัซิึง่เป็นประเดน็ปัญหาท่ีกระทรวงสาธารณสขุจะต้องหาทางแก้ไขตอ่ไป โดย
มีผู้ให้สมัภาษณ์ในประเดน็ดงักลา่ว ดงันี ้

 
M2 ระบวุา่ 
ยังไม่ เ ป็น ท่ีพอใจ  เพราะสิ่ง ท่ีประชาชนมีความรู้มากเพียงพอ 
จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการการป้องกันตัวเอง กับสิ่งท่ีกระทรวง
สาธารณสุขพูดอยู่เสมอเช่นเร่ืองของการใช้ช้อนกลาง การล้างมือ
บ่อยๆ ส่วนของการออกกําลังกายให้มีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งอยู่
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ตลอดเวลาเพ่ือป้องกนัการติดตอ่ของโรคนัน้ ประชาชนบางสว่นเองก็รู้
แตไ่ม่ปฏิบตัิ ยงัมีพฤติกรรมเดิมๆ เช่นการล้างมือบอ่ยๆก็จะมีข้อจํากดั 
เร่ืองของการออกกําลงักาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงก็ปฏิบตัิได้แต่ไม่
เต็มท่ีเท่ากับท่ีเราอยากให้เกิดขึน้ ตรงนีก็้เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึน้
ในช่วงของการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ฯ  ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
กระทรวงสาธารณสขุต้องมาขบคดิเพ่ือหาทางแก้ไขตอ่ไป 

 
นอกจากนีใ้นประเด็นเดียวกัน ผู้ ให้สมัภาษณ์ระดบับริหารให้ข้อมูลด้วยว่า การสํารวจ

ความคดิเห็นสามารถนําข้อมลูมาใช้ประโยชน์ได้บางสว่น  
 

M2 ระบวุา่ 
การประเมินการรับรู้ของประชาชน แม้จะมีการประเมินและได้รับทราบ
ผลแตเ่ป็นการประเมินท่ีเกิดขึน้เม่ือสถานการณ์การระบาดได้ลดความ
รุนแรงลงไปแล้ว ข้อมูลท่ีได้มา เกิดประโยชน์ไม่มากนัก นอกจากใช้
เป็นข้อมลูสําหรับการเผยแพร่ข้อมลูสําหรับการระบาดครัง้ตอ่ไป  

 
จากการวิจยัโดยการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (ผลสํารวจ) 

สรุปได้ว่า ประชาชนมีการรับรู้ข้อมลูเป็นสองส่วนคือ ความรู้เร่ืองวิธีป้องกันตนเอง และการรับรู้
เร่ืองสถานการณ์การระบาด รวมถึงการรับรู้เร่ืองการทําหน้าท่ีของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและ
ความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่การดําเนินงานของรัฐบาลดงักลา่ว ซึง่สรุปเป็นตารางข้อมลูได้ดงันี ้
ตารางที่ 4.6  แสดงข้อมลูการรับรู้ของประชาชน 
 

การรับรู้ 
ความรู้ สถานการณ์ ความเช่ือมัน่ 

- ส่วนใหญ่ มีความ รู้ความ

เ ข้ า ใ จ ใ น ร ะ ดับพอ เ ข้ า ใ จ 

62.09%             

- ส่วนท่ีมีความรู้และเข้าใจดีมี 

- ประชาชนสว่นใหญ่76.93 %
รับรู้และมีความใสใ่จมากใน
เร่ืองการระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 

- ประชาชนสว่นใหญ่ 51.16% 
เช่ือมัน่รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสขุสามารถรับมือกบั
โรคไข้หวดัใหญ่ฯได้ 
- 44.19% ไมเ่ช่ือมัน่ เพราะ
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25.54%  

- ส่วนการรับรู้ถึงวิ ธี ป้องกัน 

ประชาชนส่วนใหญ่ 88.27%  

มีการรับ รู้ในเ ร่ืองหมั่นออก

กํ า ลั ง ก า ย เ ป็ น ป ร ะ จํ า ,

รับประทานอาหารท่ีสะอาดมี

ประโยชน์,หลีกเล่ียงการอยู่

ใกล้ผู้ ท่ีไม่สบาย ไอ จาม,ไม่อยู่

ในท่ีแออัด,ล้างมือทุกครัง้เม่ือ

รับประทานอาหาร,ใช้ผ้าปิด

จมกู 

ข้อมลูขา่วสารท่ีกระทรวง
สาธารณสขุประกาศออกมา
คอ่นข้างสบัสน ไมรู้่วา่โรคนีอ้ยู่
ในระดบัร้ายแรงหรือไมร้่ายแรง
กนัแน,่ไมเ่ห็นรัฐบาลมี
มาตรการหรือการเตรียมพร้อม
ในการรับมือกบัโรคนี ้ท่ีชดัเจน 

 

 4.2.3  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
  4.2.3.1  ปัญหา อปุสรรค 
  จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ เก่ียวข้องในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบตัิการของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
ผู้ เก่ียวข้องทัง้สองสว่นได้นําเสนอปัญหา อปุสรรคและแนวทางแก้ไข ไว้ดงันี ้

 1) ในสภาวการณ์ท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 กระทรวง

สาธารณสขุมีช่องทางสําหรับการให้ข่าวท่ีมากเพียงพอ เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีอยู่ในกระแสความ

สนใจของประชาชนและสื่อมวลชน แต่กระทรวงสาธารณสขุ ขาดเนือ้หา และองค์ความรู้ท่ีถกูต้อง 

และชดัเจน ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้กบัประชาชน 

2) ไม่สามารถควบคมุ และกําหนดทิศทางในการให้ข้อมลูข่าวสารกบัส่ือมวลชน

ได้ เน่ืองจาก มีหลายปัจจยั คือ  

(1)  ส่ือมวลชนใช้การเจาะขา่ว จากผู้บริหารท่ีตนรู้จกัหรือใกล้ชิด 

(2)  ส่ือมวลชนท้องถ่ิน เจาะขา่วจากผู้ปฏิบตัใินพืน้ท่ี 
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(3)  กระทรวงสาธารณสขุอยู่ในช่วงของการเปล่ียนผ่านและการแต่งตัง้

ผู้บริหาร ทําให้แตล่ะหน่วยงานต้องแสดงผลงานและศกัยภาพ 

(4)  ความน่าเช่ือถือของผู้ ให้ข่าว มีการกําหนดโฆษกเหตกุารณ์ให้ทํา

หน้าท่ี แตใ่นทางปฏิบตัไิมส่ามารถทําได้ 

(5)  กระทรวงสาธารณสขุสามารถคมุข่าวท่ีออกจากกระทรวงได้ แต่ไม่

สามารถคมุการแสดงความคดิเห็นของนกัวิชาการในมหาวิทยาลยัได้ 

3)  การประสานงาน เน่ืองจากต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 

4)  ขาดแผนและงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนินงาน 

5)  การทํางานแบบแยกสว่น ไมเ่ป็นเนือ้เดียวกนัทัง้กระทรวง  

6)  การบรูณาการข้อมลูไมดี่ การเช่ือมโยงข้อมลูมีน้อย  

7)  ไม่มีการนําทฤษฎีเร่ืองการส่ือสารความเส่ียงมาใช้/บุคลากรไม่มีความรู้เร่ือง

การสื่อสารความเส่ียง  

4.2.3.2 ข้อเสนอแนะ 
1)  ผู้สง่สาร 

(1) กระทรวงสาธารณสขุต้องมีแผนการส่ือสารในภาวการณ์ระบาด
ของโรคท่ีชดุเจน ทัง้แผนการดําเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ 

(2) มีคลงัข้อมลูและองค์ความรู้เร่ืองโรคและการป้องกนัโรคท่ีชดัเจน
และเพียงพอท่ีจะส่ือสารกบัประชาชน 

(3)  กําหนดโฆษกเหตกุารณ์ให้ชดัเจนและให้สามารถปฏิบตัิงานได้
จริง โดยต้องให้มีคณุลกัษณะสําคญัคือ มีความรู้เร่ืองโรค ผู้บริหารไว้ใจ เป็นนกัส่ือสารท่ีใช้ภาษา
ง่ายๆให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย มีทกัษะในการหยดุส่ือหรือหยดุการตอบคําถามของส่ือบางคําถาม
ท่ีจะก่อให้เกิดประเดน็อ่ืนๆตามมาในอนาคต เช่น คําถามสมมตุหิรือถ้า  

(4) ในทุกเหตุการณ์เร่ืองการระบาดกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็น
ฝ่ายรุก 

2)  สาร/ข้อมูล มีความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

3)  ช่องทาง/ส่ือ 
 (1)  มีแหลง่และช่องทางของข้อมลูท่ีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  
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 (2)  การเผยแพร่ส่ือเพ่ือให้ความรู้ต้องกําหนดส่ือให้เหมาะสมกบัคน
แตล่ะกลุม่เป้าหมาย 

 (3)  โฆษกเหตกุารณ์ในกรณีการระบาดของโรค ไม่จําเป็นต้องเป็น
หมอหรือเป็นคนของกระทรวงสาธารณสขุ แตค่วรจะให้คนท่ีได้รับการยอมรับจากสงัคม หรือเป็นท่ี
รู้จกัของสงัคม เช่น ส่ือมวลชน  

4)  รูปแบบการส่ือสาร เน้น Public education คือการส่ือสารเพ่ือให้
ความรู้มากกวา่ Public information คือการให้ข้อมลูขา่วสารของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 ทัง้นี ้สําหรับข้อเสนอแนะท่ีมีนยัสําคญัตอ่การส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ คือ 
รูปแบบการส่ือสารในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 คือ การสื่อสารท่ีต้อง
มุง่เน้นการให้ความรู้สําหรับประชาชนในเร่ืองพฤตกิรรมสขุภาพท่ีถกูต้องสําหรับการป้องกนัการติด
เชือ้โรคไข้หวดัใหญ่ ผู้วิจยัจะนําเสนอในบทตอ่ไป 
 

 
 
  



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวจิัย 

 
 การวิจัยเร่ือง การส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธรณสุขในกรณีการระบาดของโรค 
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการข้อมลูขา่วสารและรูปแบบการ
ส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
โดยใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดย 1) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จํานวน 10 คน และ 2) การวิเคราะห์เอกสาร                
ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของ                
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 จํานวน 16 ชิน้ 
 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษา 2 ประเดน็คือ 
 1)  การจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการ
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างเดือนเมษายน 2552- เดือนกุมภาพนัธ์ 
2553   
 2)  รูปแบบการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ระหวา่งเดือนเมษายน 2552- เดือนกมุภาพนัธ์ 2553  
 โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการจัดการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการส่ือสารในภาวะวิกฤต ิ             
การสื่อสารสองทางแบบสมดลุ และกรอบทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัมิตทิางวฒันธรรม 
 
5.1  ปัญหานําการวจิัยข้อที่ 1 การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารสุขภาพ 
  ของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธ์ุ 
  ใหม่ 2009 มีการดาํเนินการอย่างไร 
 
 พบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการตัง้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ (War room) โดยมีรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ในขณะนัน้ทําหน้าท่ีผู้ อํานวยการศนูย์ฯ ร่วมด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการระบาดและการควบคมุการ
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 โดยมีภารกิจคือ  
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1)  บญัชาการเหตกุารณ์ระดบักระทรวง (Incident commander) 
2)  ตรวจสอบกลไก การสั่งการผ่านระบบการอํานวยการ ประสานงานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน สว่นราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และชมุชน ในการป้องกนัและแก้ไขการระบาด
ของไข้หวดัใหญ่ 

3)  สัง่การและกํากับการดําเนินการสนับสนุนการปฏิบตัิงานของฝ่ายต่างๆทุกด้าน เช่น 
งบประมาณ การจดัเตรียมกําลงัพล การจดัหาพสัด ุเคร่ืองอปุโภค บริโภค อปุกรณ์และเวชภณัฑ์ใน
การปฏิบตัิงานให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสขุดําเนินการให้สามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนท่ี
กําหนดไว้ 

4)  มอบหมายผู้ ประสานงาน (Coordinator) และโฆษกเหตุการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
แผนปฏิบตักิาร 

5)  ประสานงานและมอบหมายบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของแตล่ะหน่วยงาน 
 ทัง้นี ้ภายใต้การดําเนินงานของศนูย์ปฏิบตัิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (War room) มีการแต่งตัง้คณะทํางานประจําศูนย์
ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกนัและควบคมุแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ 2009เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552 ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ คือ 
ส่วนส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ ซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบกลัน่กรองข้อมลูและวิเคราะห์สถานการณ์ 
โดยปฏิบตัิหน้าท่ีตามแผนปฏิบตัิการเพ่ือส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานสว่นราชการ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของไข้หวดัใหญ่ ผ่านส่ือ
ตา่งๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เว็บไซต์   
 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามในการ
จัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และให้ความสําคัญกับท่ีมาของข้อมูลโดยการแต่งตัง้
ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง มาร่วมทําหน้าท่ีคณะทํางานเพื่อให้ข้อมลูมีความถกูต้อง โดยมีโดยสํานกั
ระบาด,สํานกัโรคติดต่อ อบุตัิใหม่ ทําหน้าท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอข้อมลูให้แก่คณะทํางาน 
War room พิจารณาและกําหนดว่าในแตล่ะสถานการณ์จะต้องมีการส่ือสารกบัประชาชนในเร่ือง
ประเด็นใดบ้างก่อนส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้ 1)คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์  2) คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขระดบัชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาด
ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และ3) คณะทํางานส่วนส่ือสารและประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ คือ ประชาสมัพนัธ์ของทุกกรม จดัการเรียบ



 138

เรียงเนือ้สารท่ีผ่านการวิเคราะห์จากคณะทํางาน ให้เป็นข้อความ หรือเนือ้สารท่ีเข้าใจง่ายและ
สร้างความสนใจแก่ประชาชน ก่อนจะกําหนดส่ือและช่องทางเพ่ือการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป 
ขณะเดียวกนั โดยสรุปเป็นขัน้ตอนของการจดัการข้อมลูขา่วสารได้ดงันี ้ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.1  แสดงขัน้ตอนการจดัการข้อมลู 

แหล่งข้อมูล 

 WHO  

 CDC ตา่งประเทศ 

 ผู้ เช่ียวชาญของไทย 

นําเสนอที่ประชุม 
ศนูย์ปฏิบตัิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสขุ (War room) เพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์ และกําหนดมาตรการ 

กรมควบคุมโรค 
โดย  สํานักระบาดวิทยา,สํานัก
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ผู้ เช่ียวชาญ 
ทําหน้าท่ีรวบรวม วิเคราะห์ 

เสนอคณะกรรมการระดบัชาต ิ

 คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ขา่วสารและประชาสมัพนัธ์ 

  คณะอนุก ร รมการ ท่ีป รึกษา
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์   
ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข ร ะ ดั บ ช า ต ิ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกัน
และควบคมุแก้ไขสถานการณ์การ
ระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่ 

 
 

ส่วนส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

- ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์
สถานการณ์  
- ปฏิบัติการเพ่ือส่ือสารและประชาสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผ่านส่ือ
ตา่งๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เว็บไซต์ 
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 จากผลสรุปดงักลา่วข้างต้น จะเห็นวา่ กระทรวงสาธารณสขุมีความพยายามในการจดัการ
ข้อมูลข่าวสาร ก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ออกไป โดยพิจารณาจากการตัง้คณะทํางานส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้ทําหน้าท่ีวิเคราะห์ประเดน็ เนือ้หาและทําการเรียบเรียงเนือ้สาร โดยคาดหวงั
ให้เป็นข้อความท่ีเหมาะสมกับส่ือ ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขต้องการ
ส่ือสาร  
 
5.2  ปัญหานําการวจิัยที่ 2 รูปแบบการส่ือสารสุขภาพ การกาํหนดประเดน็   
       เนือ้หา วธีิการ ช่องทางการส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง  
       สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 
 
 จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การกําหนด
ประเดน็เนือ้หา วิธีการ ช่องทางการส่ือสาร และกลุม่เป้าหมาย เป็นดงันี ้ 
 
 5.2.1  รูปแบบการส่ือสาร 

5.2.1.1  แผนการส่ือสาร  
ในด้านแผนการส่ือสารจากการวิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่มีแผนการ

ส่ือสารเร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็นการเฉพาะ แต่ใช้การปรับแผนและกิจกรรม
จากแผนปฏิบตัิการการเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ พ.ศ 2552 
ร่วมกับแผนอุบตัิภยั แผนโรคติดต่อร้ายแรง แผนรับมือโรคนํา้ท่วม ผนวกกับข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ รวมถึงการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชน เพ่ือใช้
เป็นข้อมลูในการจดัทําแผนส่ือสารภาวะวิกฤตโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 และเสนอเป็นโครงการส่ือสาร
สาธารณะ โดยให้มีกิจกรรมประกอบด้วย  

1)  ส่ือโทรทศัน์ ผลติและเผยแพร่สปอตโทรทศัน์ทางสถานีทกุช่อง 
2)  ส่ือสิง่พิมพ์ ผลติและเผยแพร่ทางหน้าหนงัสือพิมพ์รายวนั 
3)  ส่ือกิจกรรม จดักิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมสร้างการมีสว่นร่วม 
4)  จดัทําส่ือต้นแบบเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ 
5)  จดังบประมาณสนบัสนนุการดําเนินงานของสว่นภมูิภาค 
6)  จดัสายดว่น 2009 เพ่ือให้ข้อมลูแบบ FAQ เป็น Audio text /fax  
7)  จดัทําระบบข้อมลูเพ่ือการส่ือสาร 
8)  จดัทําเว็บไซต์สําหรับประชาชน WWW.flu 2009.com  
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นอกจากนีย้งัมีการจดัทําแผนการส่ือสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวดัใหญ่ฯ 
2009 โดยให้มีการปรับ War room เป็นศนูย์อํานวยการและการแถลงข่าว โดยให้มีบทบาทสําคญั
ในการวางยทุธศาสตร์การส่ือสารอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง มีอํานาจในการตดัสินใจและแก้ไข
สถานการณ์ในภาวะเร่งดว่นได้ทนัที  

5.2.1.2  ประเดน็ เนือ้หา  
จากการวิจยัพบว่า การกําหนดประเด็นเนือ้หาเพ่ือการส่ือสาร เป็นข้อมลูท่ีผ่าน

การวิเคราะห์จากคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไข
สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 (War room) โดยพบว่าประเด็น
หลกัท่ีใช้ส่ือสารประกอบด้วย ข้อมลูท่ีเป็นความรู้และข้อมลูท่ีเป็นขา่วสาร 

ข้อมลูความรู้ ประกอบด้วย 
1)  ความรู้เร่ืองพฤติกรรมและอนามยัส่วนบคุคล ประกอบด้วย ปิดปาก 

ปิดจมกู เม่ือไอจาม,พฤติกรรมการล้างมือ,การสวมหน้ากากอนามยั โดยใช้การส่ือสารภายใต้คํา
ขวญั “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามยั 

2)  ความรู้เร่ืองโรคเพ่ือให้ประชาชนเฝ้าระวงัตนเองและคนในครอบครัว 
3)  ข้อมูลความรู้สําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณชน เช่น ข้อ

ปฏิบตัิสําหรับกิจกรรมการรวมตวักนัของคนหมู่มาก, คําแนะนําสําหรับผู้จดังานหรือเจ้าภาพ, 
คําแนะนําการป้องกันในรถโดยสารสาธารณะ, คําแนะนําและข้อปฏิบตัิสําหรับสถาบนักวดวิชา 
และร้านเกมส์ และข้อมลูสําหรับบคุลากรทางการแพทย์ 

ซึง่ในประเด็นนี ้ผู้วิจยัพบว่า สารหลกัท่ีกระทรวงสาธารณสขุส่ือสารกบัประชาชน
ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”,“ปิด
ปาก ปิดจมูก ทุกครัง้เม่ือ ไอ จาม” 

ข้อมลูขา่วสาร ประกอบด้วย 
1) สถานการณ์ผู้ตดิเชือ้หรือผู้ ป่วย 
2) รายงานจํานวนผู้ เสียชีวิต 
3) ความก้าวหน้าการรักษา 
4) รายงานความก้าวหน้าการผลติวคัซีน 

อย่างไรก็ตามในระยะแรกของการระบาด กระทรวงสาธารณสุขมีการนําเสนอ

เนือ้หาสาร ท่ีมุ่งไปในทิศทางของการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค ทัง้ระดบัโลกและ

ระดบัประเทศ ทําให้ประชาชนสนใจจํานวนผู้ติดเชือ้ ผู้ เสียชีวิต และย่ิงมีการรายงานตวัเลขท่ีมี
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จํานวนสูงขึน้ทุกวนั ทําให้ประชาชนเกิดความต่ืนตระหนกมากย่ิงขึน้ ซึ่งความตระหนกท่ีเกิดขึน้

ท่ามกลางการขาดแคลนองค์ความรู้และข้อมลูของโรค ยิ่งทําให้สถานการณ์เกิดความสบัสนมาก

ยิ่งขึน้ และเม่ือรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสขุเห็นว่า ประชาชนมีความหวาดกลวัและตระหนก

ตกใจ ก็ได้มีการปรับกลยทุธ์ใหม ่โดยการสื่อสารว่า โรคไม่มีความรุนแรง สวนทางกบัข้อมลูจํานวน

ผู้ ป่วยและเสียชีวิตท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

ปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อกระทรวง

สาธารณสขุ ซึง่เคยได้รับความช่ืนชมในการแก้ปัญหาโรคซาร์สและไข้หวดันก โดยจากการสํารวจ

การรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 พบว่า 

ประชาชนเช่ือมัน่ว่ากระทรวงสาธารณสขุและรัฐบาลจะรับมือกบัการระบาดได้ แตไ่ม่เช่ือมัน่ข้อมลู

ของกระทรวงสาธารณสุขเพราะให้ข้อมูลท่ีสับสน โดยเฉพาะเร่ืองความอันตรายของโรค ใน

ระยะแรกบอกวา่ไมอ่นัตรายแตต่อ่มากลบัเตือนวา่เป็นโรคอนัตรายท่ีมีโอกาสระบาดรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจยัช่วยเติมเต็มข้อมลู ให้เป็นท่ีชดัเจนว่าการส่ือสารท่ี

สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ของประชาชนตอ่กระทรวงสาธารณสขุนัน้ มีปัจจยัหลกัท่ีสําคญัคือ กระทรวง

สาธารณสขุไมไ่ด้คาดการณ์เร่ืองการระบาดของโรคผิด แตก่ารท่ีไม่มีองค์ความรู้เร่ืองโรคท่ีเพียงพอ 

ทําให้ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงนโยบาย คือ จะปิดหรือเปิดเผยข้อมลู และถ้าเปิดเผยจะมุ่งเน้นไป

ในเร่ืองใดเพ่ือให้ประชาชนคลายความวิตก 

ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี  ้จากงานวิจัยมีคําอธิบายด้วยว่า  สถานการณ์ความ

ตระหนกของประชาชนท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการท่ีประชาชนไม่มีองค์ความรู้ และการท่ีประชาชนไม่มี

องค์ความรู้ก็เพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่มีองค์ความรู้เร่ืองโรค ท่ีจะเผยแพร่ให้กับประชาชน 

อยา่งถกูต้อง ซึง่ องค์ความรู้ท่ีไม่พอนี ้สว่นหนึ่งเป็นเพราะโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็น

โรคอบุตัิใหม่  องค์ความรู้ท่ีได้จึงมาจากต่างประเทศ ผนวกกบัองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม ่

แตส่ิง่ท่ีขาดหายไปคือ ความรู้ทกุสว่นท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการศกึษาผสานเข้ากบัสงัคมวิทยา

นัน่คือ  ขาดการศกึษาเร่ืองบริบทและวิถีชีวิตของคนในสงัคม ซึง่มีความแตกตา่งกนัระหวา่งคนไทย

กบัชาตติะวนัตก ทําให้สง่ผลตอ่การส่ือสารของกระทรวงสาธารณสขุ กรณีการรณรงค์ให้ประชาชน

มีพฤติกรรมการป้องกันโรคโดยการใส่หน้ากากอนามัย พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้รับการ

ตอบสนองจากประชาชน ทําให้กระทรวงสาธารณสขุต้องมีการรณรงค์เร่ืองการใสห่น้ากากอนามยั

อย่างจริงจงั โดยชูประเด็นให้ยกย่องคนท่ีสวมหน้ากากอนามยัเป็นผู้ ท่ีแสดงรับผิดชอบต่อสงัคม

ด้วยการไมแ่พร่เชือ้โรคให้แก่คนอ่ืน 
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5.2.1.3  ส่ือ/ช่องทาง 
จากการวิจยัพบวา่ ในระยะท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 

กระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ส่ือและช่องทางท่ีหลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้กับประชาชน โดยมีการผลิตและ
เผยแพร่ส่ือท่ีเป็นส่ือเฉพาะกลุม่เป้าหมายและส่ือเพ่ือการเผยแพร่ทางส่ือสารมวลชน ดงันี ้

1)  ส่ือสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย คู่มือประชาชนรู้เท่าทันเพ่ือป้องกันโรค
ไข้หวดัใหญ่ 2009 ,คู่มืออาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน ร่วมเฝ้าระวงัป้องกันโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ชนิดเอเอช1เอ็น 1,แผ่นพบัไข้หวดัใหญ่ Influenza, แผ่นพบัไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1, แผ่นพบัขนาดจ๋ิว เร่ือง คูมื่อการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 สําหรับ
ประชาชน, โปสเตอร์รู้ทนั ป้องกนัไข้หวดัใหญ่ 2009, แผ่นปลิว วิธีการใช้หน้ากากอนามยัและภาพ
พลกิสําหรับเจ้าหน้าท่ีและอสม.เร่ือง ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ป้องกนัได้ รักษาหาย 

2)  ส่ือบคุคล ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ อสม.เครือข่ายนกัจดั
รายการวิทย ุ                                                                                                                                                

3)  ส่ือโสตทศัน์ ประกอบด้วย วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์  
4)  ส่ือกิจกรรมประกอบด้วย การจดักิจกรรมรณรงค์  
5)  ส่ือใหม ่ประกอบด้วย SMS, Internet, เว็บไซต์และโทรศพัท์สายดว่น 

2009 
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเร่ืองส่ือและช่องทางการสื่อสารนัน้ จากผลการวิจัย

พบว่า กระทรวงสาธารณสขุใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือหลกัในการเผยแพร่ความรู้ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพบั 
โปสเตอร์ คู่มือความรู้ประชน แกนนําอสม. การจดักิจกรรม ซึ่งมีคําอธิบายว่าด้วยข้อจํากัดเร่ือง
งบประมาณ จึงไม่สามารถใช้ส่ือมวลชนในการให้ข้อมลูความรู้ โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ ซึง่เป็นส่ือท่ี
เข้าถึงผู้ รับและมีอิทธิพลต่อความเช่ือของประชาชน แม้ว่าบางหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ
จะได้รับงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศ แต่ก็มีข้อจํากัดว่า ไม่สามารถซือ้ส่ือท่ีเป็น 
ส่ือมวลชน (Mass media) เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนได้ โดยให้เน้นใช้ส่ือท่ีจะช่วย
เสริมสร้างพฒันาศกัยภาพส่ือบคุคล ซึง่ผลการวิจยัพบด้วยว่าแม้ส่ือมวลชนจะให้ความสนใจใน
การนําเสนอข่าวโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 แตจ่ะเป็นการนําเสนอข้อมลูข่าวสารมากกว่า
ข้อมลูความรู้ เช่น นําเสนอตวัเลขผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิต  

 
 5.2.2  กลุ่มเป้าหมาย  
 ในประเด็นเร่ืองกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจยัสรุปผลเป็นสองส่วนท่ีเก่ียวโยงกนัคือ กลุม่เป้าหมาย
ท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนดในการสื่อสาร และการประเมินการรับรู้ของประชาชนกลุม่เป้าหมาย 



 143

5.2.2.1 กลุม่เป้าหมาย จากผลการวิจยัพบว่า กระทรวงสาธารณสขุมีการกําหนด
เป้าหมายเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนทัว่ไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดย
การดําเนินการส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในระยะแรกของการระบาดจะเน้นให้ข้อมลู
ขา่วสารทางส่ือมวลชนเป็นหลกั ตอ่เม่ือการระบาดเร่ิมขยายพืน้ท่ีมากขึน้กระทรวงสาธารณสขุจึงมี
การปรับยทุธศาสตร์ในการดําเนินงาน โดยให้เน้นการส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนมาก
ขึน้ โดยให้มีการบรูณาการส่ือทกุช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่ประชาชนมากท่ีสดุ ซึง่กลุม่เป้าหมายใน
การสื่อสารของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
สรุปได้ดงันี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.2  แสดงรูปแบบการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 
 

5.2.2.2  การรับรู้ของประชาชนกลุม่เป้าหมาย 
  จากการวิจยัพบว่า กระทรวงสาธารณสขุมีการประเมินผลการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
ด้านสขุภาพกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 โดยให้หน่วยงานภายนอกเป็น
ผู้ประเมินผล จํานวน 3 ครัง้ สรุปได้วา่ 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

บคุลากรทางการแพทย์ 

ประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

คูมื่อการปฏิบติังานป้องกนั
ควบคมุโรคไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม่ (H1N1) สําหรับ
บคุลากรด้านการแพทย์และ

การสาธารณสขุ 

ส่ือมวลชน (ส่ือโสตทศัน์/ส่ือใหม่) 

ส่ือสิง่พิมพ์  

สื่อบคุคล (อสม./อสต./เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ/
นกัจดัรายการ) 

ส่ือกิจกรรม 

มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการป้องกนัตนเอง/
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องในการ
ดแูลรักษาผู้ ป่วย/ผู้ ติดเชือ้ 
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  ด้านการรับรู้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองการป้องกนัและดแูลตนเองเพิ่มขึน้
จากการเผยแพร่ขา่วสารความรู้ของกระทรวงสาธารณสขุท่ีดําเนินการอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง 
  ด้านความเช่ือมัน่ ประชาชนมีความเช่ือมัน่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสขุว่า
สามารถรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ฯได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เช่ือมั่นกระทรวงสาธารณสุขเพราะ
ข้อมูลข่าวสารท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาค่อนข้างสับสน ไม่รู้ว่าโรคนีอ้ยู่ในระดับ
ร้ายแรงหรือไมร้่ายแรงกนัแน่ และไมเ่ห็นรัฐบาลมีมาตรการหรือการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กบัโรคนีท่ี้ชดัเจน 
  นอกจากนีย้ังมีข้อเสนอจากประชาชนให้กระทรวงสาธารณสุขมีการเผยแพร่
ความรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัโรคไข้หวดัใหญ่ฯอยา่งจริงจงั 
  อยา่งไรก็ตาม แม้จะมีการประเมินผลการรับรู้ข้อมลูขา่วสารของประชาชน แตเ่ป็น
การประเมินผลลา่ช้า ทําให้ไม่สามารถนําข้อมลูท่ีได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเร่ืองการสื่อสาร
มากเท่าท่ีควร 
 
 5.2.3  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเร่ืองการส่ือสารสุขภาพ 
 จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยสรุปประเด็นท่ีเป็นปัญหาของการดําเนินงานส่ือสารสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสขุ และข้อเสนอแนะได้ดงันี ้
 
ตารางที่ 5.1  แสดงปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
องค์ความรู้เร่ืองโรคไมเ่พียงพอ เน่ืองจากเป็นโรค
อบุตัใิหม ่ 

-สร้างคลังความรู้เร่ืองโรคและการ
ป้อ งกัน โ รค ท่ี ชัด เ จนและ เ พี ย ง
พอท่ีจะส่ือสารกบัประชาชน 
-มีแหล่ง ข้อมูลและองค์ความรู้ ท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

-ขาดแผนการสื่อสารสขุภาพในภาวะวกิฤต 
-ขาดบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเร่ืองการสื่อสารใน
ภาวะวกิฤต 

กระทรวงสาธารณสขุต้องมีแผนการ
ส่ือสารในภาวะการณ์ระบาดของโรค
ท่ีชดัเจนทัง้แผนการดําเนินงาน 
แผนการใช้งบประมาณ และแผน
บคุลากร  
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ตารางที่ 5.1  (ตอ่) 
 

ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
-การควบคมุประเดน็และทิศทางในการนําเสนอขา่ว -กระทรวงสาธารณสุขต้องกําหนด

โฆษกเหตุการณ์ท่ี มีคุณลักษณะ
สําคญัคือ มีความรู้เร่ืองโรค มีทกัษะ
ในการ ส่ือสาร  และต้อง เ ป็นผู้ ท่ี
ผู้บริหารไว้ใจ 
-ต้องทํางานเชิงรุกมากกวา่รับ 
-กระทรวงสาธารณสขุต้องมีแผนการ
ดําเนินงานร่วมกนัเป็นแผนเดียว 
-เน้นการส่ือสารท่ีเป็นPublic 
education คือการส่ือสารเพ่ือการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกนัโรคมากกวา่ การสื่อสารเพ่ือ
การให้ขา่ว หรือข้อมลูของ
สถานการณ์ Public information  

 
 ซึ่งในประเด็นของรูปแบบการส่ือสารกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่                  
สายพนัธุ์ใหม่ 2009 นัน้ ผู้วิจยัได้สรุปเป็นแผนภาพเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการส่ือสารท่ีสอดคล้องกบั
ห้วงเวลาของการระบาดวา่ ควรจะเน้นหนกัในเร่ืองใด ดงันี ้
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ภาพที่ 5.3  แสดงรูปแบบการส่ือสารตามระยะเวลาการระบาด 
 
5.3  วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคดิเก่ียวกับการส่ือสาร  
 
 กลา่วโดยสรุป การสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 สามารถวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสาร ดงันี ้ 
 การสื่อสาร เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ
บุคคลต่อกลุ่ม ซึ่งในกรณีการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสขุเป็นการส่ือสารระหว่างองค์กรต่อ
กลุม่ คือการส่ือสารจากกระทรวงสาธารณสขุไปยงัประชาชนกลุม่เป้าหมาย เพ่ือมุง่วตัถปุระสงค์ให้
ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการป้องกนัและดแูลตนเอง จากโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009 โดยใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึง่สรุปตามกรอบแนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสารได้ดงันี ้ 
 
 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 
Public information 

ส่ือสารเพ่ือขา่วสาร สถานการณ์ 

 
Public education 

ส่ือสารเพ่ือให้ความรู้ 

การระบาดในระยะแรก การระบาดในระยะท่ีสอง 

 

ประชาชนรับรู้สถานการณ์  
เฝ้าระวงัตนเอง  

และเตรียมความพร้อมรับการระบาด 

 

ประชาชนมีความรู้ 
มีพฤตกิรรมสขุภาพท่ีถกูต้อง 
ในการดแูล ป้องกนัตนเอง 
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1)  แหลง่ขา่วสารหรือผู้สง่สาร  
 ผู้ส่งสารเป็นผู้ มีอิทธิพลต่อการสร้างความน่าเช่ือถือแก่ตวัสาร ด้วยคณุลกัษณะของผู้ส่ง
สารเอง (อภิสสรา  เกิดชช่ืูน, 2545: 45) ซึง่ความน่าเช่ือถือของแหล่งสารมาจาก ปัจจยั 2 ประการ 
คือ ความสามารถหรือความเป็นผู้ ชํานาญ ( Competence of expertness) ความน่าไว้วางใจ 
(Trustworthiness) (อรวรรณ  ปิลนัธน์โอวาท, 2549: 120)  
  ผู้สง่สารในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีลกัษณะเป็นองค์กร
ภายใต้การกํากับดแูลของรัฐบาล โดยมีแกนหลกัคือกระทรวงสาธารณสุข ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ส่ง
สารจึงหมายถึงกระทรวงสาธารณสขุ  ซึ่งหากวิเคราะห์ตามกรอบความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร ก็
ย่อมเป็นท่ีน่าเช่ือถือเน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทภารกิจในการดแูลเร่ืองสขุภาพ ป้องกันและ
รักษาโรคให้กบัประชาชน มีหน่วยงานหลกัประกอบด้วย กรมควบคมุโรค ซึง่เป็นแม่งานหลกัท่ีดแูล
เร่ืองการระบาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าท่ีดูแลตรวจสอบและศึกษาลักษณะทาง
วิทยาศาสตร์ของโรค กรมการแพทย์ดแูลเร่ืองการรักษา กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ รับผิดชอบ
การพฒันาศกัยภาพประชาชน โดยเฉพาะ อาสาสมคัรสาธารณสขุ เพ่ือให้เป็นกําลงัหลกัในการ           
ลงพืน้ท่ีเคาะประตบู้านให้ความรู้กบัประชาชน ซึง่หากพิจารณาจากองค์ประกอบดงักล่าว จึงเป็น
ข้อสนบัสนนุท่ีช่วยสร้างความน่าเช่ือให้กบัผู้สง่สารเป็นอยา่งยิ่ง  
  สาร/ขา่วสาร  สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009  
     และความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ฯและพฤตกิรรม 
     สขุภาพท่ีถกูต้อง   
  ความสําคญัของสารท่ีถกูสง่มาจากผู้ส่งสารก็คือ การทําหน้าท่ีเร้าให้ผู้ รับสารเกิดการรับรู้
ความหมาย และมีปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ีผู้ รับจะรับสารท่ีถกูสง่มาในรูปสญัลกัษณ์ได้หรือไม่นัน้ 
ก็ขึน้อยู่กบัว่า ผู้ รับมีทกัษะในการรับสารมากหรือน้อย ซึง่ผู้ รับจะแสดงพฤติกรรมการรับสารอย่าง
ใดอยา่งหนึง่อนัเป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผู้สง่ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การด ู
การสังเกต อย่างไรก็ตาม สิ่ง ท่ีจะช่วยให้ผู้ รับสารเข้าใจในเนือ้สารมากน้อยเพียงใด ก็มี
สว่นประกอบท่ีต้องพิจารณา 3 ประการคือ รหสัของสาร อนัหมายถึง ภาษาหรือสญัลกัษณ์ ซึง่รหสั
ของสารในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวงสาธารณสขุ คือ 
ภาษาไทย เช่น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”, “ข้อควรรู้สําหรับการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ฯ”, “ปิด
ปากจมกู เม่ือไอจาม..ป้องกนัการแพร่เชือ้โรคไข้หวดัใหญ่” นอกจากนีย้งัมีการใช้อวจันภาษาในส่ือ
ท่ีเผยแพร่แก่ประชาชน เช่น ภาพปิดปาก ปิดจมกู, ภาพเด็ก ท่ีแสดงถึงความห่วงใยและบอกว่าเรา
ต้องให้ความสําคญัดูแลเด็กหรือลูกของเรา เน่ืองจากเป็นกลุ่มเส่ียง และยังรวมถึงการใช้สีเป็น
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สญัญาณเตือนเร่ืองการระบาด คือ โปสเตอร์สีเขียวคือ อยู่ในภาวะปกติ, สีส้ม แสดงถึงภาวะเฝ้า
ระวงัตอ่การเส่ียงและสีแดงแสดงถึงอนัตรายมีความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้สงู  
 2)  ส่วนประกอบท่ีสอง คือ เนือ้หาของสาร โดยเนือ้หาสารประกอบด้วยเนือ้หาสาร
ประเภทข้อเท็จจริง อนัได้แก่ สารท่ีรายงานให้ทราบถึงความจริง และสารประเภทข้อคิดเห็น ได้แก่ 
สารซึ่งเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในจิตใจจากการประเมินของผู้ ส่งสาร ซึ่งสารประเภท
ข้อคิดเห็นยงัแบ่งเป็น เชิงประเมิน เชิงแนะนํา ข้อสงัเกต เชิงตดัสินใจ และแสดงอารมณ์ ในกรณี
การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 พบว่าเนือ้หาของสารท่ีถกูนําเสนอในระยะแรก
ของการระบาดจะเป็นเร่ืองข้อเท็จจริง คือ สถานการณ์การระบาด จํานวนผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิต แตเ่ม่ือ
เข้าสูร่ะยะต่อมา สถานการณ์การระบาดเข้าสูร่ะดบั 6 ซึง่ถือว่ามีความรุนแรงมีผู้ติดเชือ้ ผู้ เสียชีวิต 
สารท่ีถกูส่ือออกมาจากผู้สง่จะเป็นสารประเภทข้อคดิเห็น โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านส่ือมวลชน จะ
เป็นการแสดงความคดิเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ของผู้ เช่ียวชาญผู้ รู้ สว่นสารท่ีเป็นข้อเท็จจริง เป็น
ความรู้ จะได้รับการส่ือสารผา่นส่ือเฉพาะกิจเช่น แผน่พบั แผน่ปลวิ โปสเตอร์ คูมื่อความรู้เป็นหลกั  
 3)  ส่วนประกอบท่ีสาม คือ การจดัสาร การจดัสารท่ีถกูเตรียมมาอย่างดี ทัง้ในเร่ืองการ
เรียบเรียง ลําดบัความ ระดบัความยากง่าย รูปแบบการใช้ภาษา จะทําให้สารนัน้มีคณุสมบตัิใน
การสื่อสารได้ ซึง่ในการส่ือสารของกระทรวงสาธารณสขุ กรณีโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
นัน้จากผลการวิจยัพบว่า หากเป็นเร่ืองความรู้ในการดแูลและป้องกนัตนเอง กระทรวงสาธารณสขุ
จะนําเสนอสารท่ีได้รับการวิเคราะห์จาก War room และผ่านการเรียบเรียงให้เป็นข้อความสัน้
กระชบัโดย คณะทํางานส่ือสารประชาสมัพนัธ์คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”และ“ปิดปากจมกู
เม่ือไอ จาม” โดย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เป็นพฤติกรรมการดแูลตนเอง ป้องกนัการติดเชือ้ 
ส่วน “ปิดปากจมกูเม่ือไอ จาม” เป็นสารท่ีเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ไม่แพร่เชือ้โรคแก่คน
อ่ืนในสงัคม ซึ่งเป็นสารหลกัท่ีกระทรวงสาธารณสขุใช้ในการสื่อสารตลอดระยะเวลาการของการ
ระบาด จนถึงปัจจบุนั 
 
 ผู้ รับสาร  ประชาชนทัว่ไป,ประชาชนกลุม่เส่ียงและบคุลากรทางการแพทย์
    และสาธารณสขุ 
  
 จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ รับสาร ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีความ
เหล่ือมซ้อนกนัเป็นสองสว่นคือ  
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 (1)  กลุม่เป้าหมายซึง่เป็นผู้ รับสารโดยจากกระทรวงสาธารณสขุ ท่ีต้องการให้เกิด
ความรู้และนํามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมดแูลและป้องกนัตนเองจากโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009 กลุ่มเป้าหมายเหล่านี ้ประกอบด้วย ประชาชนทัว่ไป กลุ่มเส่ียงซึ่งหมายถึง ผู้ ป่วยโรค
เรือ้รัง ผู้สงูอาย ุเดก็  
 (2)  กลุ่มเป้าหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ 
เพ่ือให้สามารถนําไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในพืน้ท่ีรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายเหลา่นีป้ระกอบด้วย 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว (อสต.) เครือข่ายนักจัดรายการ
วิทยกุระจายเสียง,เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ,เครือขา่ยส่ือมวลชน 
 ทัง้นี ้การท่ีประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะเกิดความรู้ ความเข้าใจตามท่ีผู้ส่งสารต้องการให้
เกิดขึน้หรือไมน่ัน้ ต้องไปพิจารณาจากผลท่ีเกิดขึน้ในอนัดบัถดัไป 
 
 ช่องทางขา่วสาร  ส่ือสิง่พิมพ์ ส่ือมวลชน ส่ือบคุคล ส่ือกิจกรรม และส่ือ 
     ใหม ่
 ด้วยการสื่อสารของมนษุย์มีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกนั การส่ือสารจึงต้องเลือกใช้
ส่ือหรือช่องทางท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสารแตล่ะประเภท และในการจดัแบง่ประเภทของส่ือท่ีใช้ใน
การสื่อสารนัน้ อาจแบ่งโดยใช้ลกัษณะของส่ือเป็นเกณฑ์เช่น ส่ือธรรมชาติ ส่ือมนุษย์ ส่ือสิ่งพิมพ์ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือระคน และถ้าแบ่งโดยใช้จํานวนและลกัษณะของการเข้าถึงเป็นเกณฑ์ก็จะ
ประกอบด้วย ส่ือบคุคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจและส่ือประสม 
 จากผลการวิจัย พบว่า ในการส่ือสารของกระทรวงสาธารณสขุกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 การใช้ส่ือจะแบง่เป็นสองสว่นคือ 
 สารท่ีเป็นลกัษณะข้อมลูข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์การระบาดนัน้จะ
ใช้ส่ือมวลชนเป็นหลกั โดยใช้การแถลงขา่วของ War room  
 สารท่ีเป็นลกัษณะข้อมลูความรู้ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมสขุภาพเพ่ือการ
ดแูลและป้องกนัตนเอง จากโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ใช้ผสมผสานตามความเหมาะสม 
คือ ใช้ส่ือบคุคลคือ อสม./อสต., เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ สําหรับการให้ความรู้กบัประชาชนในพืน้ท่ี 
โดยมีส่ือประกอบการสอนคือ ภาพพลิก ร่วมกับการใช้แผ่นพับ แผ่นปลิว คู่มือความรู้เร่ืองโรค
ไข้หวดัใหญ่ฯสําหรับประชาชน โดยเม่ืออสม./อสต. และเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนเสร็จแล้ว
ก็จะมอบแผ่นปลิว แผ่นพับ ให้กับประชาชนเพ่ือนําไปอ่านต่อท่ีบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทํา
ความข้าใจได้ละเอียดยิ่งขึน้ 
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 สมัฤทธิผล   การรับรู้ข้อมลูขา่วสารของประชาชนและการ 
     ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสขุภาพเพ่ือป้องกนัโรคไข้หวดั 
     ใหญ่ฯ 
 
 การสื่อสารจะเกิดสมัฤทธิผล ย่อมขึน้อยู่กบัองค์ประกอบและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ผู้สง่สาร 
ผู้ รับสาร ส่ือ/ช่องทาง ในการสื่อสารกรณีโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ได้มีการสํารวจการ
รับรู้ของประชาชนในกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสํารวจ ทําให้พบว่า การส่ือสารของกระทรวง
สาธารณสขุยงัขาดความน่าเช่ือถือในเร่ืองเนือ้หาสาร โดยเฉพาะในระยะแรกท่ีเกิดการระบาด โดย
มีปัจจยัหลกัคือ การขาดแคลนองค์ความรู้ท่ีถกูต้องเร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 ทัง้องค์
ความรู้เร่ืองการระบาดและความร้ายแรงของโรค ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงนโยบายว่าควรจะ
เปิดเผยข้อมลูความรุนแรงหรือไม่ ทัง้นี ้องค์ความรู้ท่ีไม่เพียงพอดงักล่าว เป็นผลอนัเน่ืองมาจาก
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคอบุตัิใหม่ ท่ีแม้ในตา่งประเทศยงัไม่มีความชดัเจนด้วย
เช่นกนั โดยผลจากการวิจยัพบว่า ในระยะแรกท่ีมีการระบาดในต่างประเทศ องค์การอนามยัโลก
ได้ตัง้ช่ือว่า โรค “Swine Flu” หรือไข้หวดัใหญ่สกุร ซึง่นกัวิชาการคาดการณ์โดยประมวลจากการ
สอบสวนโรคว่า อาจแพร่ระบาดจากสกุร ก่อนจะพบว่า เป็นไข้หวดัท่ีเกิดจากคนสู่คนเท่านัน้ และ
ได้เปล่ียนช่ือเป็น “ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1” หรือช่ือย่อว่า“ไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม ่2009”    
 จากท่ีกล่าวมานี  ้สามารถสรุปรูปแบบการส่ือสารได้ดังปรากฏในแผนภูมิโดยใช้กรอบ
แนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสาร ดงันี ้
 
        S            M                  C                R 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.4  แสดงรูปแบบการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุตามกรอบทฤษฎีการสื่อสาร 

 

กระทรวง
สาธารณสขุ 

สถานการณ์การระบาด/
ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรค
ไข้หวดัใหญ่และพฤติกรรม

สขุภาพท่ีถกูต้อง 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ /สือ่มวลชน 
สื่อบคุคล /สือ่กิจกรรม 

และสือ่ใหม ่

 

 

ประชาชนทัว่ไป /
บคุลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสขุ 
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 ทัง้นี ้ในกระบวนการส่ือสารดงักล่าวข้างต้นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการส่ือสาร
สขุภาพ ซึ่ง เป็นกระบวนการส่ือสารท่ีส่งผลต่อสขุภาพในด้านการป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สขุภาพ โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารสขุภาพ ตาม
ความหมายของ วาสนา  จนัทร์สว่าง และคณะ (2550: 84-85) โดยมีผลกระทบท่ีพงึประสงค์ของ
การสื่อสารคือ กลุม่เป้าหมายผู้ รับสารมีความรู้ในเร่ืองท่ีกระทรวงสาธารณสขุดําเนินการส่ือสารคือ 
 กลุ่มประชาชนทั่วไป มีความรู้เร่ืองการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม ่2009 และสามารถปฏิบตัตินในการป้องกนัโรคท่ีถกูต้องได้ 
 กลุม่บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ  มีองค์ความรู้ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยจากโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ประเทศ 
 อย่างไรก็ตามแม้กระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินการส่ือสารสุขภาพสอดคล้องกับ
แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร แต่เม่ือวิเคราะห์ตามแบบจําลองการส่ือสารของ Grunig และGrunig 
(1992) พบว่า การส่ือสารสุขภาพในระยะท่ีเร่ิมการระบาด กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ
สอดคล้องกบัแบบจําลองท่ี 2 คือ ข้อมลูข่าวสารสาธารณะ (Public Information) เป็นการส่ือสาร
ทางเดียว โดยใช้ส่ือมวลชนในการให้ข่าวสารสถานการณ์การระบาดของโรคเป็นหลกั แต่ในระยะ
ตอ่มา กระทรวงสาธารณสขุมีการปรับยทุธศาสตร์ในการทํางานโดย เร่ิมมีการสํารวจการรับรู้ข้อมลู
ขา่วสารและความเช่ือมัน่ของประชาชนตอ่กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาปรับใช้ในการ
วางแผนส่ือสารประชาสมัพนัธ์ และเร่ิมปรับเปลี่ยนการสื่อสารจากการให้ข้อมลูข่าวสาร (Public 
information) มาเป็นการส่ือสารข้อมลูความรู้ (Public education) แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร
ของกระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นไปในลกัษณะการส่ือสารท่ีเน้นผู้ ส่งสารเป็นหลัก เน่ืองจาก
ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองโรค เพ่ือให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม นําสู่
การมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีถูกต้องในการป้องกันโรค โดยในประเด็นนี ้มีข้อมลูจากการสมัภาษณ์
สนบัสนนุวา่ “การประเมินการรับรู้ของประชาชน แม้จะมีการประเมินและได้รับทราบผลแตเ่ป็นการ
ประเมินท่ีเกิดขึน้เ ม่ือสถานการณ์การระบาดได้ลดความรุนแรงลงไปแล้ว ข้อมูลท่ีได้มา              
เกิดประโยชน์ไม่มากนัก นอกจากใช้เป็นข้อมูลสําหรับการเผยแพร่ข้อมลูสําหรับการระบาดครัง้
ตอ่ไป” ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ สอดคล้องกบั แบบจําลอง
ท่ี 2 ข้อมลูข่าวสารสาธารณะ (Public Information) ของ Grunig และGrunig ซึง่มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางเดียว ยึดหลกัการปฏิบตัิตามอดุมการณ์ด้านวารสารศาสตร์คือ
เร่ืองของความถกูต้องและครบถ้วน เลือกส่ือมวลชนเป็นช่องทางการส่ือสารเบือ้งต้น มีการค้นหา
ข้อเท็จจริงในการผลติเนือ้หา แตจ่ะศกึษาข้อมลูด้านผู้ รับสารน้อย หน่วยงานท่ีใช้วิธีปฏิบตัิงานตาม
แบบจําลองนีส้ว่นมากได้แก่ รัฐบาล กลุม่ไมห่วงัผลกําไร และสถาบนัของรัฐ  
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5.4  วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคดิเก่ียวกับลักษณะภาวะวกิฤต 
 

ในประเด็นเก่ียวกับลักษณะภาวะวิกฤต ผู้ วิจัยใช้กรอบแนวคิดเก่ียวกับลักษณะภาวะ
วิกฤตของ Seeger, Sellnow และUlmer (2007: 11) ซึง่อธิบายว่า ภาวะวิกฤตแบง่เป็น 2 ประเภท
คือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างตัง้ใจ และเหตกุารณ์ท่ีตัง้ขึน้อย่างไม่ตัง้ใจ โดยสถานการณ์การระบาด
ของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็นการแพร่ระบาดของโรค (Disease Outbreak) จดัเป็น
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างไม่ตัง้ใจและส่งผลต่อชีวิตและสขุภาพของประชาชน ซึ่งองค์การอนามยั
โลกประกาศสถานการณ์การระบาด ระดบั 6 ซึง่เป็นระดบัการระบาดสงูสดุ เน่ืองจากเป็นระยะท่ี
เชือ้ไวรัสยงัปรับตวัทางพนัธุกรรมมากขึน้และมีศกัยภาพท่ีจะแพร่กระจายจากมนษุย์สูม่นษุย์อย่าง
รุนแรงมากกว่า 1 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก และภาวะวิกฤตดงักล่าวยังตรงกับลกัษณะ
ภาวะวิกฤตของ Slaikeu (1984: 53) ท่ีวา่ภาวะวิกฤตมีลกัษณะของความฉกุเฉิน ซึง่มีผลกระทบทัง้
ต่อร่างกายและจิตใจเช่น หวาดกลวั ต่ืนตระหนกกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งจากการวิจยัพบว่าผล
สํารวจสถานการณ์การรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน ประชาชนสว่นใหญ่คอ่นข้างวิตกกงัวลกบั
กรณีการระบาดของไข้หวดัใหญ่ 2009 ส่วนระยะของการเกิดการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม่ 2009 นัน้วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Newsom, Turkc และKruckeberg  (2010: 
316-341) พบว่า อยู่ในระยะการจดัการ (Dealing with a Crisis) ซึง่เป็นระยะท่ีเกิดเหตกุารณ์ ใน
ระยะนีน้ักส่ือสารหรือนักประชาสมัพนัธ์ต้องมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงคือ การมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีมากกวา่เดมิ และกระทรวงสาธารณสขุได้มีการบรูณาการช่องทางการส่ือสาร
จากหน่วยงานในสงักัดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ส่ือสารกบัประชาชน และพบว่า ในระยะท่ีมีการระบาด
ของโรคนัน้ กระทรวงสาธารณสขุมีช่องทางสื่อมวลชนท่ีมากพอสําหรับการส่ือสาร เน่ืองจากเป็นท่ี
สนใจของประชาชนทําให้ส่ือมวลชนพร้อมท่ีจะนําเสนอขา่วอยา่งตอ่เน่ืองทกุช่องทาง  

แต่อย่างไรก็ตาม ในความเพียงพอของส่ือนัน้ เป็นความเพียงพอสําหรับการให้ข้อมูล
ข่าวสาร แตข่าดส่ือท่ีเข้าถึงประชาชนในด้านการให้ข้อมลูความรู้ ทัง้นี ้เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า 
กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาในเร่ืองการควบคุมเนือ้หาสารท่ีถูกนําเสนอผ่านส่ือมวลชน ซึ่ง 
เนือ้หาสว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองของสถานการณ์คือ จํานวนผู้ตดิเชือ้ จํานวนผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิต สง่ผลตอ่
ความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีการปกปิดหรือเปิดเผย
ข้อมลูไม่หมด ทําให้ประชาชนต้องแสวงหาข้อมลูจากแหล่งอ่ืนท่ีรวดเร็วกว่า โดยผู้ ให้สมัภาษณ์ท่ี
เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ คือ P1 ให้ข้อมลูว่า เราไม่สามารถควบคมุการให้ข่าวของผู้บริหารได้ 
เน่ืองจากช่วงนัน้เป็นช่วงเปล่ียนผู้บริหาร ทกุคนต้องการโชว์ศกัยภาพ เม่ือส่ือมวลชนไปสมัภาษณ์
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ทุกคนก็ต้องการพูด ทําให้เราควบคุม Massege ยากมาก หรือบางครัง้นักข่าวไปสมัภาษณ์
ผู้ เ ช่ียวชาญในมหาวิทยาลัย  ซึ่งบางครัง้สองมหาวิทยาลัยก็มีความเห็นไม่เหมือนกันอีก 
ข้อผิดพลาดครัง้นัน้คือ เราต้องทําข่าวตามท่ีนกัข่าวตัง้หวัข้อ ต้องตามแก้เป็นประเด็นไปวนัๆ ซึ่ง
มองว่าสิ่งสําคญัท่ีสุดคือเราคุมบุคคลไม่ได้เลย ส่วนการแต่งตัง้โฆษกกระทรวงมีการตัง้ขึน้มา 
อยา่งเป็นทางการ แตมี่โอกาสได้พดูเพียง 2-3 ครัง้ เท่านัน้ 

  

5.5  การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคดิเก่ียวกับการจัดการส่ือสารในภาวะ  
  วกิฤต 
 
 จากผลการวิจยัพบว่าการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของ
โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 นัน้ สอดคล้องกบัหลกัการจดัการภาวะวิกฤตของ Saffir และ
Tarrant (1994: 86-88) ประกอบด้วย 
 1.  จัดตัง้คณะทํางานเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการไหลของข่าวสาร มีการ
จดัเตรียมข่าวสาร การแสดงท่าทีขององค์กร การฝึกอบรม กลยุทธ์การนําเสนอข่าวสารและการ
แตง่ตัง้ผู้แถลงขา่วเพ่ือชีแ้จง  
 กระทรวงสาธารณสขุมีการตัง้คณะทํางานศนูย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกนัและ
ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ของกระทรวง
สาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์          
และสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ หรือ War room โดยให้มีหน้าท่ีติดตามรายงานสถานการณ์
การระบาด เฝ้าระวังการติดเชือ้ของผู้ ป่วย นําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์การ
ระบาดท่ีเกิดขึน้ วางแผนการรับมือหากเกิดสถานการณ์การระบาด และกําหนดประเด็นเนือ้หา 
องค์ความรู้ในการท่ีจะส่ือสารเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัประชาชน และแต่งตัง้คณะทํางาน
ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ ให้มีหน้าท่ี ตรวจสอบกลัน่กรองข้อมลูและวิเคราะห์สถานการณ์ โดย
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามแผนปฏิบตัิการเพ่ือส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานสว่นราชการของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกนัและแก้ไขการระบาดของไข้หวดัใหญ่ ผ่านส่ือต่างๆ 
เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เว็บไซต์ 
 กระทรวงสาธารณสขุมีการแตง่ตัง้โฆษกเหตกุารณ์ โดยให้ประธานคณะทํางานส่ือสารและ
ประชาสมัพนัธ์ทําหน้าท่ีโฆษกเหตกุารณ์ แถลงข่าวหรือข้อมลูท่ีผ่านการวิเคราะห์และกลัน่กรอง
ของคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ
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ระบาดใหญ่โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวงสาธารณสขุ หรือ War room ซึ่ง
ในทางปฏิบตัิพบว่า นอกจากโฆษกเหตุการณ์แล้ว ยังมีผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญของกระทรวง
สาธารณสขุและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง จะให้ข่าวแก่ส่ือมวลชน ซึ่งบางครัง้ข่าวสารท่ีเผยแพร่
ออกมาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทําให้เกิดความตระหนกในกลุ่มประชาชนก่อให้เกิดความไม่
เช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูขา่วสารของกระทรวงสาธารณสขุ  
 การฝึกอบรม กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมให้ความรู้กับ
ประชาชน โดยการอบรมอสม.และนักจัดรายการวิทยุในส่วนกลางและชุมชน เพ่ือให้สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สูป่ระชาชนระดบัพืน้ท่ี 
 2.  กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับภาวการณ์
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ โดยปรับแผนท่ีเน้นการให้ขา่วมาเป็นการให้ความรู้เป็นหลกั เช่น การ
ใช้ส่ือบคุคลคือ อสม.ในการให้ความรู้กบัประชาชนพร้อมกบัผลติส่ือสนบัสนนุในการให้ความรู้ เช่น 
ภาพพลิก แผ่นพับ แผ่นปลิว คู่มือความรู้ของประชาชน การใช้ส่ือมวลชน ในการรายงาน
สถานการณ์และสร้างความตระหนกัเร่ืองการป้องกนัและดแูลตนเอง  
 3.  กระทรวงสาธารณสขุ การจดัการควบคมุการใช้ส่ืออย่างเหมาะสม โดย คณะทํางาน
ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ มีการแบ่งภารกิจงานให้ชดัเจน โดย งานด้านข่าวและการประชาสมัพนัธ์ 
(Public Information) มอบหมายให้สํานกัสารนิเทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ และ
ประชาสมัพนัธ์ของทุกกรมพิจารณาร่วมกนั งานด้านการให้ข้อมลูความรู้ (Public Education) 
มอบหมายให้กรมควบคมุโรค และกองสขุศกึษา กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ  
 4.  ภาคีเครือข่ายท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือนัน้ กระทรวงสาธารณสขุเน้นสร้างการมี
ส่วนร่วมเพ่ือช่วยบรรเทาสถานการณ์ความต่ืนตระหนก คือ การขอความร่วมมือกบัส่ือมวลชนใน
การนําเสนอข่าวโดยให้เน้นการให้ความรู้มากขึน้ ประสานหน่วยงาน องค์กรท่ีต้องเก่ียวข้องกับ
มวลชนให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น รถโดยสารสาธารณะ สถาน
ประกอบการ โรงเรียน ร้านเกมส์ โรงเรียนกวดวิชา ผู้จดัคอนเสร์ิตหรือจดัมวลชน 
 5.  กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับแผนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ โดยดําเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัคณะอนกุรรมการเผยแพร่
ข้อมลูขา่วสารและประชาสมัพนัธ์ 
 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการดําเนินการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุฯ ตาม

แนวคิดของ Fraser (1992 : 541-545 ) องค์กรท่ีขาดประสบการณ์ด้านวิกฤตการณ์อาจก่อให้เกิด

การขาดแคลนข่าวสาร การไม่ได้รับข่าวสารท่ีเพียงพอ ทําให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวลือ 
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เน่ืองจากส่ือมวลชนไม่ได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีชดัเจนจากองค์กร ทําให้เหตกุารณ์รุนแรงขึน้ สญูเสีย

การควบคุม หากไม่มีการชีแ้จงจะทําให้เกิดผลเสียหาย พบว่า ข้อมลูจากการวิจยัสอดคล้องกับ

แนวคิดดงักล่าว คือ การท่ีกระทรวงสาธารณสขุมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิง

นโยบายของผู้บริหาร รวมถึงการส่ือสารความรู้ในการดแูลป้องกนัตนเอง ซึง่ผลขององค์ความรู้ท่ีไม่

พียงพอดงักล่าวทําให้ส่งผลถึงการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชน ท่ีแต่ละสํานกัต้องใช้การแสวงหา

ข่าวจากผู้บริหารหรือนกัวิชาการท่ีใกล้ชิด ผู้ รับผิดชอบไม่สามารถควบคมุทิศทางในการนําเสนอ

ข่าวได้ ทําให้ข้อมลูข่าวสารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ประชาชนเกิดความสบัสนและไม่เช่ือมัน่

ตอ่ข้อมลูขา่วสารท่ีกระทรวงสาธารณสขุประกาศออกไป  

 ในประเดน็เร่ืององค์ความรู้ท่ีไมเ่พียงพอนี ้อาจวิเคราะห์ได้วา่ โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่

2009 เป็นโรคอบุตัิใหม่ ท่ีประเทศไทยยงัไม่มีประสบการณ์จดัการการระบาดมาก่อน แม้ว่าท่ีผ่าน

มากระทรวงสาธารณสุขจะมีประสบการณ์เร่ืองการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์ส แต่

เน่ืองจากโรคไข้หวดันกเป็นโรคท่ีมีการตดิตอ่จากสตัว์สูค่น แนวทางการควบคมุการระบาดและการ

ป้องกนัจงึแตกตา่งกนั  

 
ตารางที่ 5.2  แสดงผลสรุปการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตของกระทรวงสาธารณสขุจาก 

                     ผลการวิจยั 

 
แนวคดิการจดัการส่ือสารในภาวะวกิฤต การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ 

- จดัตัง้คณะทํางานเพ่ือให้เป็นศนูย์กลางในการ

ควบคมุการไหลของขา่วสาร 

- กระทรวงสาธารณสุขมีการตัง้คณะทํางาน

ศูนย์ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่โรค

ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวง

สาธารณสขุ หรือ War room 

- ปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับวิกฤต วางแผนหรือ

โครงการ 

- กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับกลยุทธ์การ

ส่ือสารให้สอดคล้องกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลง

ของสถานการณ์ โดยปรับแผนท่ีเน้นการให้ข่าว

มาเป็นการให้ความรู้เป็นหลกั 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ่) 
 

แนวคดิการจดัการส่ือสารในภาวะวกิฤต การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ 
- จัดการควบคุมการ ใ ช้ ส่ื ออย่ า ง
เหมาะสมเพ่ือสกัดกัน้ เหตุการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ 
 

- กระทรวงสาธารณสขุ การจดัการควบคมุการ
ใช้ส่ืออย่างเหมาะสม โดย คณะทํางานส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ มีการแบ่งภารกิจงานให้ชดัเจน  
1.งานด้านข่าวและการประชาสมัพนัธ์ (Public 
Information) มอบหมายให้สํานักสารนิเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และ
ประชาสมัพนัธ์ของทกุกรมพิจารณาร่วมกนั  

 2 .  งาน ด้านการใ ห้ ข้อมูลความ รู้  (Public 
Education) มอบหมายให้กรมควบคมุโรค และ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสขุ 

- ตระหนักถึงผู้ ท่ีจะมีส่วนช่วยและขอความ
ช่วยเหลือ ระบกุลุม่ประชาชนหรือองค์กรอิสระท่ี
สามารถให้ความช่วยเหลือได้เม่ือเกิดวิกฤต 

- กระทรวงสาธารณสขุเน้นสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ือช่วยบรรเทาสถานการณ์ความต่ืนตระหนก 
คือ การขอความร่วมมือกับส่ือมวลชนในการ
นําเสนอขา่วโดยให้เน้นการให้ความรู้มากขึน้  
- ประสานหน่วยงาน องค์กรท่ีต้องเก่ียวข้องกับ
มวลชนให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข เช่น รถโดยสารสาธารณะ สถาน
ประกอบการ โรงเรียน ร้านเกมส์ โรงเรียนกวด
วิชา ผู้จดัคอนเสร์ิตหรือจดัมวลชน 

- เตรียมพร้อมในการกําหนดแผนงานในวิกฤต
ระยะยาว 

- กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับแผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  เ พ่ื อ ร อ ง รั บ
สถานการณ์ โดยดําเนินการสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคณะอนุกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและประชาสมัพนัธ์ 
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 ทัง้นี ้การจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตของกระทรวงสาธารณสขุ ตามแนวทางของ Saffir 
และ Tarrant  (1994: 86-88) ยงัขาดกิจกรรมเร่ืองการฝึกซ้อมคณะทํางานในภาวะวิกฤต เป็นระยะ 
เพ่ือป้องกนัการขาดแคลนข่าวสาร ซึ่งพบว่าในประเด็นดงักล่าวเป็นปัญหาหลกัของสถานการณ์
การระบาดในครัง้นี ้ 
 

5.6  การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบการส่ือสารในภาวะเกดิโรค 
 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (2552: 18-19) กําหนดแนวทางในการสื่อสาร  ไว้
ประกอบด้วย ความเช่ือถือหรือความไว้วางใจ (Trust), การประกาศท่ีรวดเร็ว (Announcing 
early), ความโปร่งใส (Transparency), สาธารณชน (The public) และการวางแผน (Planning) 
ซึ่งการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่                     
สายพนัธุ์ใหม ่2009 มีการดําเนินงานตามแนวทางดงักลา่ว แตใ่นทางปฏิบตัอิาจก่อให้เกิดผลท่ีตา่ง
ไป โดย 
 1.  ความเช่ือถือหรือความไว้วางใจ (Trust) จากการประเมินผลการรับรู้ของประชาชน
กลุม่เป้าหมาย พบวา่ ในระยะแรกของการระบาดประชาชนขาดความเช่ือถือและความไว้วางใจตอ่
ข้อมลูของกระทรวงสาธารณสขุ เน่ืองจากมีความล่าช้าและไม่เป็นเอกภาพ โดยพิจารณาจากบท
สมัภาษณ์ของผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร คือ M2 ระบวุ่า ปัญหาในเร่ืองของการส่ือสารท่ียงัสบัสน 
เป็นบทเรียนสําคญั ซึง่เป็นความสบัสนในการส่ือสารตัง้แตแ่รกท่ีมีการระบาด ทางการแพทย์ได้เน้น
ยํา้ว่าโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ไม่รุนแรง โดยเช่ือว่าบอกให้หนกัไว้ดีกว่าบอกวา่เบา ซึง่
ตอนนัน้เราสงัเกตเห็นวา่ประชาชนมีความต่ืนตระหนก กระทรวงสาธารณสขุจึงพยายามลดการต่ืน
กลวัโดยการบอกวา่สถานการณ์และโรคนัน้ไมรุ่นแรง ซึง่ทางการแพทย์ได้เน้นยํา้ว่าโรคไข้หวดัใหญ่ 
2009 ไม่รุนแรง หมายถึงอตัราการเสียชีวิตต่ํากว่า 1% แตใ่นมมุของชาวบ้าน คําว่าไม่รุนแรงคือ
ต้องไม่มีคนตาย ดงันัน้ เม่ือมีคนตายเกิดขึน้ทําให้ประชาชนไม่เช่ือมัน่กระทรวงสาธารณสขุ หรือ 
ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ P3 ระบวุ่า ในเร่ืองความน่าเช่ือถือของข้อมลู เป็นสิ่งท่ีมีปัญหามาก
สําหรับกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเกิดจากปัจจัยสองส่วนคือ 
ภาครัฐประกาศช้า ปัจจุบนัโลกของการส่ือสารมนัรวดเร็วกว้างไกล ส่ือมวลชนจึงใช้การแสวงหา
ข้อมลูจากแหลง่อ่ืน เช่น จากเว็บไซต์ของ WHO โดยตรงและระบบการทํางานของส่ือก็รวดเร็วกว่า
ของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ทําให้ประชาชนเช่ือส่ือมวลชนมากกว่า ยกตวัอย่างกรณีของผู้
ติดเชือ้ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ ใหม่ 2009 จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีขับรถจากบ้าน มาขอตรวจท่ี
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โรงพยาบาลบําราศนราดรู หลงัจากฟังโฆษกรายการเลา่ขา่วเช้าทางสถานีโทรทศัน์แห่งหนึง่ ท่ีบอก
เล่าเร่ืองอาการท่ีพึงสงสยัว่าจะติดเชือ้ ซึ่งผลตรวจออกมาก็ยืนยนัว่าติดเชือ้โรคไข้หวดัใหญ่สาย
พนัธุ์ใหม ่2009 จริงตามท่ีสงสยั  
 2.  การประกาศท่ีรวดเร็ว (Announcing early) จากผลการวิจัยพบว่า การประกาศ
มาตรการเร่ืองโรคของกระทรวงสาธารณสุขต้องอาศยักระบวนการตดัสินใจจากบุคลากรหลาย
ระดบัและต้องไม่มีความผิดพลาดทําให้การประกาศมาตรการหรือความรู้มีความล่าช้ากว่าการ
ทํางานของส่ือมวลชน โดยพิจารณาจากบทสมัภาษณ์ของผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร M5 ระบวุ่า 
ส่ือมวลชนทํางานเร็วกว่าเจ้าหน้าท่ีในพืน้ท่ี ทําให้เกิดปัญหาในการทํางาน เพราะส่ือจะนําเสนอ
ข่าวอย่างรวดเร็ว แต่เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และต้องมีการรายงานเป็น
ขัน้ตอนจากล่างขึน้สู่บน และ M2 ระบุว่า สําหรับการเผยแพร่ส่ือถึงประชาชนต้องเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ให้ประชาชนเกิดความตระหนกั ไมใ่ช่เกิดภาวะตระหนกตกใจ” อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
ถึงการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ จากการวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้ในงานวิจยัพบว่า เม่ือ
เกิดการระบาดของโรคระยะแรกในประเทศไทยคือ วนัท่ี 28 เมษายน 2552 กระทรวงสาธารณสขุ
ได้มีการประกาศคําแนะนํากระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง โรคไข้หวดัใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโก ฉบบัท่ี 1 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 โดยเนือ้หาของประกาศ เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การ
ระบาดของโรค ส่วนท่ีเป็นความรู้เร่ืองการป้องกนันัน้ยงัเป็นลกัษณะกว้างๆ เช่น รักษาสขุภาพให้
แข็งแรงโดยการรับประทานอาหารและออกกําลงักาย หมัน่ล้างมือบอ่ยๆ และในการประกาศครัง้ท่ี 
1 ยังใช้ช่ือโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโก ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตและส่งข้อมลูไปยงัส่ือมวลชน นอกจากนีย้งัพบว่า กระทรวงสาธารณสขุได้มีการตัง้
ศนูย์ปฏิบตัิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ  เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2552 หลงัเกิดการระบาดในประเทศไทยเพียง 3 วนั และมีการแต่งตัง้คณะทํางานประจําศูนย์
ปฏิบตัิการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัด
ใหญ่ กระทรวงสาธารณสขุ (War room) เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552   
 จากการพิจารณาข้อมลูทัง้สองสว่นคือจากการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารนัน้สรุป
ได้วา่ ในเร่ืองการประกาศท่ีลา่ช้ากวา่ส่ือมวลชนคือจํานวนตวัเลขผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิตซึง่ส่ือมวลชน
ใช้ข้อมลูจากส่ือมวลชนท้องถ่ินในการรายงานตวัเลขผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิตทําให้มีความรวดเร็วมากกว่า 
ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขนัน้ต้องมีระบบการรายงานตามขัน้ตอนทําให้การประกาศเร่ือง
จํานวนผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิต มีความล่าช้ามากกว่า เน่ืองจากต้องให้เกิดความถูกต้องทัง้เร่ืองอาการ
ป่วย และสาเหตขุองการเสียชีวิตท่ีแท้จริง ในขณะท่ีการเผยแพร่ข้อมลูความรู้เร่ืองการป้องกนัโรค 
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นัน้ แม้จะมีการประกาศท่ีรวดเร็ว แต่ยงัไม่ชดัเจนครบถ้วน ดงัเช่นท่ี ประกาศฉบบัแรกท่ียงัไม่ลง
รายละเอียดว่า การป้องกันต้องปฏิบตัิตวัอย่างไร แต่ให้ความรู้ในลกัษณะกว้างๆไว้ คือ การทํา
ร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกําลงักายและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์    
 3.  ความโปร่งใส (Transparency) จากผลการวิจัยพบว่า ในระยะแรกของการระบาด 
กระทรวงสาธารณสุขยงัไม่มีความชัดเจนเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล ทัง้นีเ้น่ืองจากมีปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบตอ่สาถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โดยพิจารณาจากประเด็นสมัภาษณ์
ผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร M2 ระบวุ่า เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสขุได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจ 
ประเด็นแรกต้องไม่ปกปิดข้อมูล ท่ีผ่านมาการระบาดของโรคซาร์ส ไข้หวดันกหรือแม้กระทัง่โรค
ไข้หวดัใหญ่2009 สิ่งท่ีมีปัญหาเสมอก็คือการปกปิดข้อมลู ท่ีเป็นคําถามจากสงัคม ซึง่มาเปิดเผยก็
ตอ่เม่ือมนัคมุไมไ่ด้แล้วมนัระบาดไปแล้ว เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นนโยบายท่ีชดัเจน 
 4.  สาธารณชน (The public) ประสิทธิผลของการส่ือสารคือ การวิเคราะห์ความเข้าใจ
ของสาธารณชน ผลการวิจัยพบว่า ในระยะแรกของการส่ือสาร ของกระทรวงสาธารณสขุ สร้าง
ความตระหนกให้กับประชาชนมากกว่าเกิดความตระหนัก โดยพิจารณาจากบทสัมภาษณ์
ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ P1 ระบวุ่า ต้องยอมรับว่าการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009 เราเร่ิมผิดทางในตอนแรกคือ มุ่งไปท่ีการให้ข่าวสถานการณ์ในตอนแรก แต่ในการทํา
อย่างนัน้ก็ตัง้บนพืน้ฐานความคิดท่ีว่า เรานําเสนอข่าวท่ีทําให้ประชาชนกลวั เพ่ือจะได้เกิดความ
ตระหนกัและเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพเพ่ือการป้องกนัตนเอง แต่เม่ือดําเนินไปสกัระยะกลบัพบว่า
ผลท่ีเราต้องการไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้ ชาวบ้านตระหนกแทนท่ีจะตระหนกั 
 5.  การวางแผน (Planning) การวางแผนส่ือสารความเส่ียงต้องมีความพร้อมก่อนการ
ระบาด ในประเด็นดงักลา่วนี ้จากการผลการวิจยัพบว่า กระทรวงสาธารณสขุมีแผนในการส่ือสาร
กรณีเกิดการระบาดของโรค โดยปรับจากแผนการระบาดของโรคไข้หวดันก ซึ่งพิจารณาจากบท
สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร M2 ระบวุ่า ถามว่าเรามีแผนไหม มี มีกระทัง่การซ้อมว่า ถ้า
เกิดการระบาดในแตล่ะระดบัจะมีการปฏิบตัิการอย่างไร เป็นลกัษณะของการซ้อมแผนบนโต๊ะ แต่
ยังไม่เคยใช้จริงก็ย่อมมีปัญหาในทางปฏิบัติ เหมือนกับการทําแผนรบแต่ไม่เคยรบเม่ือเกิด
สถานการณ์จริงก็ต้องมีประสบปัญหาอุปสรรคบ้าง และ ถ้าพูดถึงแผนหลกัท่ีเป็นแผนส่ือสาร
เฉพาะโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 เราไมมี่ แตใ่ช้การปรับแผนการระบาดของโรคไข้หวดันก
มาใช้ ก็เป็นแบบทําไปแก้ไป เพราะแผนงานเราไม่ละเอียด ไม่ลกึ นกัวิชาการก็มีการวิเคราะห์ตาม
สถานการณ์ไปวนัๆ และข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ P3 ระบุว่า 
กระทรวงสาธารณสขุมีการนําแผนโรคไข้หวดันกมาปรับใช้สําหรับการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่
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สายพนัธุ์ใหม่ ในฐานะนกัการส่ือสารเราพยายามเตือนว่า สถานการณ์โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหมก่บัโรคไข้หวดันกมนัตา่งกนั เพราะไข้หวดัใหญ่ฯเป็นการระบาดจากคนสูค่น แตไ่ข้หวดันกเป็น
การระบาดจากสตัว์สูค่น ฉะนัน้การป้องกนัมนัตา่งกนั โดยเฉพาะในช่วงไข้หวดันกเรามีพนัธมิตรท่ี
ช่วยกนัคือกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะดแูลการระบาดในสตัว์ กระทรวง
สาธารณสุขดูแลเร่ืองการระบาดในคนแต่พอมาโรคนี  ้กระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลเร่ืองการ
ระบาดในคนทัง้หมด ดงันัน้การท่ีใช้ฐานจากแผนไข้หวดันกจึงไม่เหมาะสมนกั ซึง่ในท่ีสดุก็มีความ
พยายามในการปรับแผนการสื่อสาร รวมถึงการป้องกันการระบาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์
มากท่ีสดุ 
 ในประเด็นดงักล่าว จากผลการวิจยัโดยการวิเคราะห์เอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง ผู้ วิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทําแผนท่ีเรียกว่า แผนปฏิบัติการแม่บท 
เตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ พ.ศ. 2552  ซึ่งมีการดําเนินงาน
ตอ่เน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์ป้องกนั แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวดันกและการ
ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2552) เพ่ือให้หน่วยงานทกุภาคส่วนนําไป
เป็นแนวทางในการดําเนินงานเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ โดย
ในรายละเอียดของแผนบรรจแุนวทางปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบัระดบัและระยะการระบาดขององค์การ
อนามยัโลก โดยมีภารกิจหนึง่คือ การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ ทัง้นี ้ในการกําหนดบทบาทหน้าท่ีด้าน
การส่ือสารประชาสมัพนัธ์นัน้ แผนแม่บทดงักล่าว ไม่ได้มีรายละเอียดท่ีเป็นแผนปฏิบตัิการ เป็น
เพียงกรอบแนวทางในการกําหนดบทบาทหน้าท่ี ซึง่การดําเนินงานท่ีจะประสบผลสําเร็จต้องขึน้อยู่
กับความพร้อมและความสามารถของหน่วยงานในการลงมือปฏิบัติ ดงันัน้ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ใน
ประเด็นเร่ืองแผนการส่ือสารความเส่ียงของกระทรวงสาธารณสุขต่อกรณีดงักล่าวว่า กระทรวง
สาธารณสขุไม่ได้มีแผนปฏิบตัิการ การสื่อสารภาวะวิกฤต เป็นการเฉพาะ แต่ได้มีการนําแนวทาง
จากแผนปฏิบตัิการแม่บท เตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวดัใหญ่ พ.ศ. 
2552 มาปรับใช้ในการดําเนินงาน 
 
5.7  การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับมิตทิางวัฒนธรรม 
 

จากผลการวิจยั การจดัการข้อมลูเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณี
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 นัน้ พบว่า ข้อมูลองค์ความรู้ ท่ีกระทรวง
สาธารณสขุนํามาส่ือสารกบัประชาชน ส่วนหนึ่งมาจากข้อมลูขององค์การอนามยัโลก เช่น การใส่
หน้ากากอนามัย ในประเด็นนี  ้ผู้ ให้ข้อมูลในระดับบริหารระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขขาด
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การศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
กําหนดวิธีปฏิบตัแิละพฤตกิรรมในการป้องกนัตนเอง โดยพิจารณาจากข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของ
ผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร M2 ระบุว่า เม่ือโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ระบาดเข้ามาสู่
ประเทศไทย การจัดการความรู้ ซึ่งเรามีองค์ความรู้พืน้ฐานระดบัหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันการ
แสวงหาองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับพืน้ท่ีของประเทศไทย เป็นเร่ืองท่ีจําเป็น โดยเฉพาะความรู้
ทางด้านสงัคมวิทยา เพราะแต่ละประเทศ วฒันธรรม การดํารงชีวิต ความเป็นอยู่มีความแตกต่าง 
ซึ่งความแตกต่างนี เ้อง  มีผลต่อเ ร่ืองของสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล  คือด้านสาธารณสุข
ค่อนข้างมาก ทางการแพทย์เองอาจจะมีความแตกต่างนิดหน่อยเช่น สายพนัธุ์ของเชือ้ท่ีอาจจะมี
ความแตกต่างของสายพันธุ์ต่างพืน้ท่ี การตอบสนองต่อการรักษาพยาบาล โอกาสการเกิดโรค
แทรกซ้อน การควบคมุอตัราการตายสงูหรือต่ํา ตรงนีเ้ป็นข้อแตกต่างของพืน้ท่ีในด้านการแพทย์  
แตค่วามแตกตา่งของพืน้ท่ีในด้านการสาธารณสขุ เป็นความแตกตา่งทางด้านสงัคมวิทยาเป็นเร่ือง
ท่ีชัดเจน ฉะนัน้ เม่ือเกิดการระบาดในประเทศไทย สิ่งท่ีต้องสังเคราะห์ใหม่ก็คงมีบางส่วนใน
ขณะเดียวกันการรับองค์ความรู้มาจากต่างประเทศท่ีเป็นแหล่งกําเนิดของโรคนัน้ ก็ต้องถูก
สังเคราะห์เพิ่มเติมภายใต้บริบทของประเทศไทยเช่นวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนไทย โดยเฉพาะ
วฒันธรรมสขุภาพ ท่ีเห็นชดัเจนคือ เร่ืองการสวมหน้ากากอนามยัคนไทยไม่คุ้นเคยทําให้ไม่ค่อยมี
การใส ่ต้องมีการรณรงค์เพ่ือให้เห็นความสําคญั  ดงันัน้ การนําแนวทางการปฏิบตัขิองตา่งประเทศ
มาใช้ในประเทศไทยจึงต้องมีการศึกษาบริบทให้รอบด้านโดยเฉพาะพฤติกรรมการแสดงออก 
รวมถึงกระบวนการคิดของคนตา่งวฒันธรรมแตกตา่งกนั เป็นผลให้คนในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั
อาจจะแปลความหมายและตอบสนองต่อสถานการณ์เดียวกนัแตกตา่งกนัไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมการปิดปากปิดจมูกเม่ือเป็นไข้หวัด มิใช่วัฒนธรรมด้านสุขภาพของคนไทย ทําให้
แนวทางปฏิบตัดิงักลา่วไมป่ระสบผลสําเร็จสําหรับการรณรงค์ในประเทศไทย 

ในประเด็นเร่ืองผลของวัฒนธรรมต่อการรับรู้ด้านสุขภาพนัน้ จากคําอธิบายของ                
ประภาเพ็ญ  สวุรรณ (2540: 155) นยันา  หนนิูล (2543) และ Becker (1974) มีความสอดคล้อง
กนัว่า องค์ประกอบทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ส่งผลต่อการปฏิบตัิทางด้านสขุภาพของแต่ละ
บคุคล และ ในกรอบวฒันธรรมท่ีประกอบด้วย คา่นิยม ความเช่ือ ยงัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่
การรับรู้ อนัส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสขุภาพของบคุคล ซึ่งความเช่ือด้านสขุภาพเป็นการรับรู้ของ
บคุคลท่ีมีตอ่ภาวะสขุภาพของตนเอง ก่อให้เกิดแรงจงูใจและกระตุ้นให้บคุคลเกิดความรับผิดชอบ
และปฏิบตัิกิจกรรมสขุภาพท่ีดี  โดยมี องค์ประกอบ 4 ประการคือ การรับรู้โอกาสเส่ียงของการ         
เกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตัิพฤติกรรม การรับรู้อปุสรรค
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรม ผลการวิจัยในครัง้นีพ้บว่า ประชาชน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
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สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ในประเด็น สถานการณ์ความ
รุนแรงและโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค และความรู้ในเร่ืองการป้องกนัและการดแูลตนเองจากโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ แต่การรับรู้ดงักล่าวอาจไม่เพียงพอให้เกิดความเช่ือว่าโรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีอนัตรายต่อสขุภาพของตนเอง ทําให้ไม่สามารถกระตุ้น ให้ประชาชนเกิด
พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคได้ ซึ่งการรับรู้ท่ีไม่เพียงพอจนก่อให้เกิดความเช่ือและการ
ตระหนกัรู้ได้นัน้ อาจเป็นผลจากการสื่อสารความรู้ของกระทรวงสาธารณสขุท่ีไม่มีความชดัเจนใน
เร่ืองความรุนแรงของโรค ซึ่งพิจารณาจากบทสมัภาษณ์ของผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร คือ M2 
ระบวุา่ วา่ ปัญหาในเร่ืองของการส่ือสารท่ียงัสบัสน เป็นบทเรียนสําคญั ซึง่เป็นความสบัสนในการ
ส่ือสารตัง้แตแ่รกท่ีมีการระบาด ทางการแพทย์ได้เน้นยํา้วา่โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ไม่
รุนแรง โดยเช่ือวา่บอกให้หนกัไว้ดีกวา่บอกวา่เบา ซึง่ตอนนัน้เราสงัเกตเห็นวา่ประชาชนมีความต่ืน
ตระหนก กระทรวงสาธารณสขุจึงพยายามลดการต่ืนกลวัโดยการบอกว่าสถานการณ์และโรคนัน้
ไม่รุนแรง ซึง่ทางการแพทย์ได้เน้นยํา้ว่าโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 ไม่รุนแรง หมายถึงอตัราการ
เสียชีวิตต่ํากวา่ 1% แตใ่นมมุของชาวบ้าน คําวา่ไมรุ่นแรงคือต้องไมมี่คนตาย ดงันัน้ เม่ือมีคนตาย
เกิดขึน้ทําให้ประชาชนไม่เช่ือมัน่กระทรวงสาธารณสขุ  นอกจากนี ้ในการวิเคราะห์เอกสาร จาก
ผลการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ข้อมลูขา่วสารของประชาชน ซึง่ทําการสํารวจโดยสวนดสุิตโพล 
จํานวน 3 ครัง้ โดยการสํารวจเร่ืองการรับรู้ของประชาชน ในครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 17-18 มิถุนายน 
2552 เร่ืองการรับรู้ถึงวิธีป้องกนั ประชาชนมีการรับรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ โดยเฉพาะเร่ืองหมั่นออกกําลงักายเป็นประจํา ,รับประทานอาหารท่ีสะอาดมีประโยชน์,
หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ผู้ ท่ีไม่สบาย ไอ จาม,ไม่อยู่ในท่ีแออดั,ล้างมือทุกครัง้เม่ือรับประทานอาหาร
,ใช้ผ้าปิดจมกูฯ ในระดบัท่ีสงู คือ 88.27% ส่วนประเด็นเร่ืองความเช่ือมัน่ และความไม่เช่ือมัน่มี
สดัส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คือ เช่ือมัน่รัฐบาล 51.16% และไม่เช่ือมัน่ 44.19%  ทัง้นี ้ประเด็นเร่ือง
ความเช่ือมัน่ อาจกลา่วได้ว่าเป็นผลสืบเน่ืองจากการนําเสนอข่าวสารของกระทรวงสาธารณสขุท่ี
ไม่มีความชดัเจน โดยเฉพาะเร่ืองความร้ายแรงของโรค และการประกาศแนวทางการรับมือการ
ระบาดของโรคท่ีชดัเจน  

อยา่งไรก็ตาม เม่ือกระทรวงสาธารณสขุมีการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองและมีการสื่อสารใน
ประเด็นเร่ืองการป้องกนัโรคท่ีชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะการส่ือสารในประเด็น “กินร้อน ช้อนกลาง 

ล้างมือ”, “ปิดปาก ปิดจมูก ทุกครัง้เม่ือ ไอ จาม” ผลสํารวจเร่ืองความเช่ือมัน่ในครัง้ท่ี 3 เม่ือ
วนัท่ี 1-4 กรกฎาคม 2552 พบว่า ประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อการป้องกนัรักษา และดแูลการแพร่
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ฯ เพราะการทํางานอย่างเอาจริงเอาจงัของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
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กระทรวงสาธารณสขุและส่ือมวลชนท่ีนําเสนอข่าวในการเตือนภยัตลอดเวลา ซึ่งในกรณีนีผู้้ วิจยั
วิเคราะห์ว่า เม่ือการส่ือสารองค์ความรู้ของกระทรวงสาธารณสขุท่ีมีความชดัเจนมากขึน้ ก็ส่งผล
ตอ่พฤตกิรรมของประชาชนในการป้องกนัตนเอง 

สรุปโดยภาพรวมของการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่2009 อาจกลา่วได้วา่ ประเดน็ปัญหาสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้เป็นผลสืบเน่ืองจากการ
ขาดแคลนองค์ความรู้เร่ืองโรคท่ีเพียงพอสําหรับการส่ือสารในระยะเร่ิมต้นของการระบาด ทัง้นี ้
เน่ืองจากไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคอบุตัิใหม่ ท่ีเพิ่งเกิดขึน้จากต่างประเทศก่อนจะ
ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ดงันัน้การรับมือในระยะแรกจึงประสบปัญหาและอุปสรรคแต่หลงัจาก
การระบาดเข้าสู่ระยะท่ีสอง กระทรวงสาธารณสขุมีทิศทางในการจดัการกบัภาวะวิกฤตดงักล่าว
มากขึน้ โดยมีความพยายามในการปรับแผนการดําเนินงานด้านการสื่อสารอยา่งตอ่เน่ือง   



 
บทที่ 6 

 
อภปิรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  อภปิรายผลการวิจัย 
  
 ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยั ทําให้ทราบถึงรูปแบบการจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสาร
สขุภาพและรูปแบบการส่ือสารสขุภาพ การกําหนดประเด็นเนือ้หา วิธีการ ช่องทางการส่ือสารและ
กลุม่เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
วา่มีความสอดคล้องหรือตรงกบัแนวคดิทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการวิจยั ดงันี ้ 

1)  การจดัการข้อมลูข่าวสารเพ่ือการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการ
ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ซึง่มีการตัง้คณะทํางานเพ่ือการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล และคณะทํางานส่ือสารประชาสมัพันธ์เพ่ือให้มีหน้าท่ีเรียบเรียงเนือ้หาและข้อมูลท่ีเป็น
วิชาการให้เป็นข้อความหรือเนือ้สารท่ีสามารถส่ือสารให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างง่ายๆ และกําหนด
ส่ือและช่องทางในการส่ือสารเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด ซึ่งการตัง้คณะกรรมการและคณะทํางานนอกจากวัตถุประสงค์เร่ืองความรวดเร็วในการ
ตดัสินใจและการดําเนินงานแล้ว ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่และน่าเช่ือถือของข้อมลูท่ีเผยแพร่
ออกไป สอดคล้องกบังานวิจยัของคนัธรัตน์  มณีโชติ (2551) ศกึษาเร่ือง กลยทุธ์การจดัการการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤต กรณีศึกษาองค์การเภสชักรรม ซึ่งพบว่า องค์การเภสชักรรมมีการใช้ส่ือทุก
ส่ือในการนําเสนอข้อมลูไปยงักลุ่มเป้าหมาย และมีนโยบายการบริหารข้อมลูข่าวสาร โดยยึดถือ
การนําเสนอข้อมลูท่ีเป็นจริง เช่ือถือได้ เช่นเดียวกบังานวิจยัของอภิสิทธ์ิ  เหมาะสมสกุล (2547) 
ศกึษาเร่ืองการสื่อสารภาวะวิกฤต กรณีศกึษาเปรียบเทียบโรคซาร์สและโรคไข้หวดันกของกระทรวง
สาธารณสขุ ท่ีพยายามสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองมาตรการป้องกนัโรค รวมถึงลดความต่ืนตระหนก
ของประชาชน โดยการให้ข้อเท็จจริงอยา่งสม่ําเสมอ 

สําหรับการจดัทําแผนการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุฯ จากการวิจยัพบว่า
กระทรวงสาธารณสขุไม่มีแผนการส่ือสารสขุภาพในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ฯเป็นการ
เฉพาะ แต่เป็นการปรับแผนส่ือสารประชาสมัพนัธ์ จากกรณีอ่ืนๆมาปรับใช้ ทําให้ขาดกิจกรรม
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สําคญั เช่น แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนบุคลากรซึ่งจะทําหน้าท่ีหลกัในการ
ปฏิบตัิงาน สอดคล้องกบังานวิจยั ของ Kotalik (2005) เร่ือง Preparing For an Influenza 
Pandemic: Ethical Issues โดยการตรวจสอบแผนการรับมือการระบาดของโรคติดตอ่ในระบบ
ทางเดินหายใจในสามประเทศประกอบด้วย แคนาดา อังกฤษและสหรัฐอเมริกา พบว่าหลาย
ประเทศได้จดัทําแผนรับมือการระบาดของโรค แตย่งัขาดประเด็นสําคญัสําหรับกรณีการเกิดวิกฤต
คือ บคุลากรและทรัพยากร ซึง่ต้องมีการจดัลําดบัความสําคญัให้เหมาะสม และระบแุหลง่ท่ีมาของ
ทรัพยากรให้ชดัเจน หากเกิดการระบาดรุนแรง  

สว่นผลการวิจยัซึง่พบวา่ประชาชนสว่นใหญ่รับรู้และมีความเข้าใจในเร่ืองการดแูลป้องกนั 
รวมถึงวิธีปฏิบตัิในการป้องกนัการติดเชือ้จากโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 แต่ไม่ได้ปฏิบตัิ
ตามนัน้ แม้ไม่มีงานวิจยัเร่ืองการรับรู้ข้อมลูข่าวสารโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 โดยตรง 
แตจ่ากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า งานวิจยัของสชุาดา แก้วชนะ, รัตนา  
สําโรงทอง และสมรัตน์  เลิศมหาฤทธ์ิ (2553) เร่ือง การวิจยัเชิงคณุภาพเก่ียวกบัการรับรู้เร่ืองการ
ล้างมือในกลุม่ผู้ดแูลเด็กป่วยไข้หวดัใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึง่พบว่า ผู้ดแูลเด็กมี
ความรู้เก่ียวกบัมือว่าเป็นพาหะนําเชือ้โรค และรับรู้ว่าการล้างมือเป็นวิธีการท่ีประหยดัท่ีสดุในการ
ป้องกนัโรค และอปุสรรคในการล้างมือท่ีพบบ่อยในกลุ่มสมาชิกครัวเรือนเหล่านีคื้อ ลืม รีบเร่ง ไม่
ตระหนักถึงความสําคญั และความไม่สะดวก นอกจากนี ้อาสาสมคัรกลุ่มนีย้งัรายงานว่าเด็กๆ 
อายรุะหว่าง 7-15 ปี มกัจะไม่ค่อยเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการล้างมือเพ่ือป้องกนัโรค 
กลุ่มอาสาสมคัรจึงได้เสนอแนะกลวิธีท่ีอาจได้ผลในการส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือได้แก่ การ
สาธิตขัน้ตอนการล้างมือ การติดโปสเตอร์ เพ่ือเตือนให้ล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการให้รางวลัเพ่ือ
สง่เสริมความถ่ีในการล้างมือ และรุจิรา  อกัษร (2550) ศกึษาเร่ือง ความเช่ือด้านสขุภาพเก่ียวกบั
มะเร็งตบัและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในอําเภอบ้านหลวง จงัหวดัน่าน พบว่า ในประเด็น
ความเช่ือด้านสขุภาพ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งตบัและการรับรู้
ความรุนแรงของมะเร็งตบัอยู่ในระดบัคอ่นข้างสงู โดยสว่นใหญ่ได้รับข้อมลูความรู้จากหนงัสือและ
เอกสารแผ่นพบัมากท่ีสดุ รองลงมาคือโทรทัศน์และวิทยุ สําหรับการรับรู้เร่ืองประโยชน์ของการ
ปฏิบตัิพฤติกรรมบริโภคกลุ่มตวัอย่างมีความรู้สกึหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัผลดีและประโยชน์ของ
การมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งตบั ในขณะท่ีด้านพฤติกรรมการ
บริโภคกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตบั 
สําหรับความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือด้านสขุภาพและพฤตกิรรมการบริโภค กลา่วได้วา่ ความเช่ือ
ด้านสขุภาพโดยรวม สามารถนํามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคในการลดความเส่ียงต่อ
การเกิดมะเร็งตบัในบคุคล 
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ซึง่ผลท่ีได้จากการงานวิจยั สนบัสนนุแนวคดิความเช่ือด้านสขุภาพท่ีว่า การรับรู้เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ เป็นตวักําหนดพฤติกรรมของบคุคล ซึง่บคุคลจะปฏิบตัิพฤติกรรม
ตามความคิดและความเช่ือของตนเอง ถ้าบุคคลมีการรับรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองถูกต้อง 
งานวิจัยทัง้สองเร่ืองนี ้นํามาอธิบายผลการวิจัยการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใน
กรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ในประเด็น การรับรู้และมีความเข้าใจใน
เร่ืองการดแูลป้องกนั รวมถึงวิธีปฏิบตัิในการป้องกนัการติดเชือ้จากโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่
2009 แต่ไม่ได้ปฏิบตัิตาม ได้ว่า การรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชนอาจยงัไม่เพียงพอท่ีจะทําให้ 
เกิดความตระหนกัรู้ และนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้องในการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ 2009 และแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความรู้ สูค่วามตระหนกัและนําให้เกิดพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้องในการป้องกันโรคนัน้ จะต้องมีการใช้ส่ือและช่องทางการส่ือสารท่ีเข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนให้มากท่ีสดุ สอดคล้องกบัพฤติกรรมในการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย ต้องให้ประชาชน
รับรู้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรค รับรู้ความรุนแรงของโรค รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบตัิพฤติกรรม 
และรับรู้อปุสรรคตอ่การปฏิบตัิพฤติกรรม โดยสารท่ีสง่ไปนัน้ ต้องมีความถกูต้อง ชดัเจน และเพียง
พอท่ีจะก่อให้เกิดความตระหนกัรู้และนําสูก่ารเกิดพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้องในการป้องกนัโรค ซึง่
ในการดําเนินการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่
สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ได้มีการปรับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การสื่อสารเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ โดย เพิ่มกลยทุธ์จากการส่ือสารผ่านส่ือมวลชน เช่น โทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง 
หนังสือพิมพ์ ฯ มาใช้การสื่อสารความรู้เร่ืองการป้องกันโรคในส่ือบุคคลในระดับชุมชน เช่น 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ เครือข่ายวิทยชุุมชนในพืน้ท่ี เป็นต้น ซึง่ในประเด็นเร่ืองการปรับแผนการ
ส่ือสารอย่างต่อเน่ืองนี ้ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคท่ีมี
โอกาสในการกลายพนัธุ์ ซึง่หากเกิดการกลายพนัธุ์ การดําเนินการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้และ
ข้อมลูขา่วสาร ต้องมีการปรับเปล่ียนให้ทนัสถานการณ์  

2)  รูปแบบการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ซึง่มีการดําเนินงานโดยมีการบรูณาการแผนการส่ือสารเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ มีการกําหนดประเด็นเนือ้หาข้อมูลท่ีจะส่ือสารโดยปรับถ้อยคําให้เหมาะสมกับ
กลุม่เป้าหมายของการสื่อสาร ซึง่มีการแบง่เป็นสองกลุม่คือ กลุม่ประชาชนทัว่ไปและกลุม่บคุลากร
ทางการแพทย์ โดยใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือมวลชน             
ส่ือโสตทศัน์ ส่ือกิจกรรมและส่ือใหม่ เช่น SMS, Internet, Website และประเด็นเร่ืองส่ือท่ีใช้ในการ
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ให้ข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูลความรู้นัน้ ต้องดําเนินการควบคู่กันไป คือ ใช้ส่ือมวลชนทุก
ประเภทในการให้ข้อมลูข่าวสาร (Public Information) และส่ือบคุคลหรือส่ือชมุชนในการให้ข้อมลู
ความรู้ (Public education) 

นอกจากนี ้ในประเด็นเร่ืองการประเมินการรับรู้ข้อมลูข่าวสารท่ีพบว่า ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้จากการเผยแพร่ความรู้ของกระทรวงสาธารณสขุอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่เช่ือมัน่ต่อข้อมลู
ความรู้ท่ีเผยแพร่ของกระทรวงสาธารณสขุเน่ืองจากมีความสบัสนจากข้อมลูท่ีส่ือสารออกมาจาก
กระทรวงสาธารณสขุ ไมมี่ความชดัเจน โดยข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ
พบว่า ปัญหาในเร่ืองของการส่ือสารท่ียังสบัสน เป็นบทเรียนสําคญั ซึ่งเป็นความสบัสนในการ
ส่ือสารตัง้แต่แรกท่ีมีการระบาด ทางการแพทย์ได้เน้นยํา้ว่า โรคไข้หวดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม่ 2009  
ไมรุ่นแรง โดให้บอกว่าหนกัไว้ดีกว่าบอกว่าเบา สง่ผลให้ประชาชนเกิดความต่ืนตระหนก กระทรวง
สาธารณสขุจึงพยายามลดความต่ืนตระหนก โดยอธิบายว่าสถานการณ์ของโรคไม่มีความรุนแรง 
หมายถึงอตัราการเสียชีวิตต่ํากว่า1%  แต่ในมมุของประชาชนคําว่าไม่รุนแรงคือ ต้องไม่มีคนตาย 
ดงันัน้ เม่ือมีคนตายเกิดขึน้ทําให้ประชาชนไม่เช่ือมัน่กระทรวงสาธารณสขุสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ อภิสทิธ์ิ  เหมาะสมสกลุ (2547) ซึง่พบว่า ประชาชนสว่นใหญ่ยงัไม่แน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของ
กระทรวงสาธารณสขุถกูต้องครบถ้วน และตรงไปตรงมา รวมทัง้ไม่แน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสขุ
เผยแพร่ข้อมลูได้อยา่งอิสระโดยไมมี่การแทรกแซงจากรัฐบาล 

ในประเด็นดงักล่าวนี ้ผู้วิจยัเห็นว่า กระทรวงสาธารณสขุต้องนําแนวทางการส่ือสารความ
เส่ียงมาใช้ในการจดัการส่ือสารกบักรณีวิกฤตท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจาก ในการกระบวนการส่ือสารภาวะ
วิกฤตนัน้ ต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทัง้ในด้านเนือ้สารและกลุ่มผู้ รับสาร จากข้อมลูการ
วิจยัแสดงให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสขุขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้ รับสาร ซึง่สถานการณ์ท่ี
มีผู้ ป่วยและเสียชีวิตส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ก่อให้เกิดความต่ืนกลวั ยิ่งมีการ
รายงานตัวเลขผู้ ป่วยและผู้ เสียชีวิตของประชาชนอย่างต่อเน่ือง ยิ่งส่งผลต่อความรู้สึกของ
ประชาชน ดงันัน้ การนําเสนอข้อมลูควรมีการกําหนดสดัส่วนความเหมาะสม โดย ต้องนําเสนอ
ข้อมลูความรู้ท่ีเน้นเร่ืองพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้องในการป้องกนัโรค มากกว่าการนําเสนอข้อมลู
ขา่วสาร โดยเฉพาะขา่วสารจํานวนผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิต 

 
6.2  ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศกึษาทัง้หมดนี ้ผู้วิจยัสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะสําหรับองค์กรด้านสขุภาพ ท่ี
อาจต้องเผชิญกบัปัญหาภาวะวิกฤต ได้ดงันี ้
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1)  ต้องมีการตัง้คณะทํางานการจัดการข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน โดยนอกเหนือจาก
บคุลากรขององค์กรแล้ว ต้องนําผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสารจากภายนอก เช่น มหาวิทยาลยัหรือ
หน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทํางาน 

2)  การกําหนดเนือ้หา ข้อมลูข่าวสาร ต้องมีข้อมลูเร่ืองกลุ่มเป้าหมายและความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพ่ือให้การ
กําหนดข้อมลูขา่วสารตอบสนองความต้องการ ของกลุม่เป้าหมายด้วย 

3)  กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความสนใจในประเด็นของเร่ืองราวท่ีแตกต่างกนั ต้องหา
วิธีการเรียบเรียงเนือ้หาของข้อมลูขา่วสาร ให้เหมาะสมกบัความต้องการของแตล่ะกลุม่  

4)  รวบรวมข้อมลูข่าวสารให้มากท่ีสดุ จากการพดูคยุกบัผู้ ส่ือข่าว ค้นหาในอินเตอร์เน็ต 
คาดคะเนความต้องการของกลุม่เป้าหมาย สํารวจความคดิเห็นของผู้คนในชมุชนท่ีได้รับผลกระทบ 
แล้วนํามากําหนดเนือ้หาของขา่วสารท่ีจะเผยแพร่ 

5)  กําหนดโฆษกเหตุการณ์ให้ชัดเจนและให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยต้องให้มี
คณุลกัษณะสําคญัคือ ผู้บริหารไว้ใจ เป็นนกัส่ือสารท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร เป็นผู้ ท่ีสงัคมให้ความ
เช่ือถือเช่ือมัน่  

6)  กรณีภาวะวิกฤตท่ีเก่ียวกบัโรคระบาด รูปแบบการส่ือสารให้เป็น Public education 
มากกว่า Public information ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้และพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้องให้กบั
ประชาชนเพ่ือให้สามารถดแูลป้องกนัตนเองจากโรคภยัตา่งๆ ได้ 

7)  เน้นการทํางานเชิงรุก ต้องให้ข้อมลูขา่วสารกบัส่ือ โดยไมต้่องให้ส่ือแสวงหาขา่วเอง 
8)  เพ่ือให้โฆษกเหตกุารณ์สามารถทําหน้าท่ีได้เต็มศกัยภาพ สามารถควบคมุทิศทางการ

นําเสนอข่าวต้องกําหนดโฆษกเหตกุารณ์ท่ีมีคณุลกัษณะสําคญัคือ มีความรู้เร่ืองโรค มีทกัษะใน
การสื่อสาร และต้องเป็นผู้ ท่ีผู้บริหารไว้ใจและยอมรับ   
 
6.3  แนวทางที่ผู้วจิัยนําเสนอในการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใน 
      กรณีโรคระบาด  
 

จากการศกึษาเร่ืองการสื่อสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณีการระบาดของโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ผู้ วิจยัขอเสนอกรอบแนวทางในการสื่อสารสขุภาพกรณีเกิดโรค
ระบาดดงันี ้
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6.3.1  ช่องทาง  
1)  ใช้ส่ือโทรทศัน์ กําหนดเป็นสถานีโทรทศัน์เตือนภยัแห่งชาต ิ
สร้างกระแสให้เกิดความตระหนกัเร่ืองการดแูลสขุภาพ ทัง้นีเ้น่ืองจากการระบาดของโรค

ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 กระทรวงสาธารณสขุมีปัญหาเร่ืองการควบคมุ ประเด็นเนือ้หา
ข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจากส่ือมวลชนมีการแข่งขันการนําเสนอข่าวเพ่ือให้ข้อมูลกับประชาชน 
โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาด จํานวนผู้ ป่วย ผู้ เสียชีวิต ซึง่บางครัง้ผู้ ส่ือข่าวใช้การเจาะข่าวใน
ระดบัพืน้ท่ีและนําเสนอผ่านส่ือได้ทนัที ทําให้กระทรวงสาธารณสขุต้องวิ่งไลต่ามข่าว หรือบางครัง้
กระทรวงสาธารณสขุมีข้อมลูเบือ้งต้นแตย่งัไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพราะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
อยา่งรอบด้านเพราะผิดพลาดไมไ่ด้ ทําให้ดเูหมือนกระทรวงสาธารณสขุทํางานช้ากวา่ส่ือมวลชน 

 การมีส่ือโทรทศัน์ท่ีเป็นส่ือเตือนภยัแห่งชาติ จะช่วยให้มีเคร่ืองมือในการควบคมุทิศทาง
ในการนําเสนอข่าวได้ดียิ่งขึน้ โดยการันตีว่าข้อมูลข่าวสารท่ีออกจากสถานีโทรทัศน์เตือนภัย
แห่งชาตคืิอข้อมลูท่ีถกูต้อง และมีความน่าเช่ือถือท่ีสดุ ดงันัน้ กระทรวงสาธารณสขุ ต้องมีการสร้าง
พนัธมิตรโดยใช้การลงนามความร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ท่ีได้รับความนิยมและความเช่ือถือจาก
ประชาชน เช่น สถานีโทรทศัน์ช่อง 3,5,7,9 และไทยพีบีเอส ให้เป็นช่องสถานีโทรทศัน์หลกัในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเม่ือเกิดการระบาดนอกจากการเป็นส่ือมวลชนท่ีจะแจ้งข่าวสารแล้ว ยงั
สามารถจดัช่วงเวลาในการเผยแพร่ข้อมลูความรู้ท่ีถกูต้องในการดแูลป้องกนัตนเอง และสงัคมให้
ปลอดภยั ร่วมกบัการใช้ส่ือบุคคลท่ีเป็นแกนนําชมุชนและผ่านการอบรมในการให้ความรู้และจดั
กิจกรรมในชมุชน 

2)  สร้างส่ือบคุคล โดย  
(1)  ผลิตหลกัสูตร/คู่มือ/หรือแนวทาง สําหรับการปฏิบตัิงานด้านการส่ือสารใน

ภาวะวิกฤตหรือเกิดการระบาดของโรค โดยจดัประชมุผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและมีสว่นได้เสียในการร่วม
ออกแบบหลักสูตร เช่น นักส่ือสารสุขภาพ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคระบาด นัก
พฤตกิรรมสขุภาพ ส่ือมวลชน องค์กรท่ีเก่ียวข้องเช่น สสส. เป็นต้น 

(2)  พฒันาบุคลากรทุกระดบั คือ ส่วนกลาง ท้องถ่ิน และระดบัชุมชน โดยการ
ฝึกอบรม ตามหลกัสตูร/คูมื่อ/หรือแนวทางฯ  

(3)  ฝึกซ้อมขัน้ตอนการดําเนินงานตามหลกัสตูร/คูมื่อ/หรือแนวทาง ให้เกิดความ
ชํานาญ  

3)  ศกึษาโครงการสร้างการสื่อสารในระดบัชมุชน เพ่ือให้การสื่อสารในระดบัสงัคมท่ีเป็น
หน่วยย่อยท่ีสดุมีประสิทธิภาพ เช่น ในระดบัชุมชน/หมู่บ้าน ใครคือผู้ มีอํานาจ หรือเป็นผู้ นําทาง
ความคดิท่ีจะเป็นแกนหลกัในการส่ือสารกบัคนในชมุชน และมีช่องทางในการส่ือสารอยา่งไร 
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4)  เตรียมพร้อมเร่ืองข้อมลูความรู้ในการป้องกนัโรคท่ีเป็นลกัษณะการระบาดจากคนสู่คน 
และจดัทําส่ือต้นแบบเพ่ือให้พร้อมจดัพิมพ์หรือเผยแพร่ได้ทนัทีในกรณีเกิดการระบาดของโรค  

สําหรับโฆษกเหตกุารณ์ท่ีจะเป็นผู้ควบคมุ และเผยแพร่ข้อมลูนัน้ ควรเป็นผู้ ท่ีได้รับความ
เช่ือถือจากประชาชน เป็นท่ีรู้จกั และสามารถส่ือสารด้วยภาษาท่ีชาวบ้านผู้ รับสาร สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายๆ ซึ่งในกรณีนีจ้ากการวิจัยพบว่า ประชาชนให้ความเช่ือถือส่ือมวลชนบางคนมากกว่า
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยพิจารณาจากผลการสมัภาษณ์ ในเร่ืองความน่าเช่ือถือของข้อมลูซึง่เป็นสิ่งท่ี
มีปัญหามากสําหรับกรณีการระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ซึง่เกิดจากปัจจยัสอง
ส่วนคือ ภาครัฐประกาศช้า ปัจจุบันโลกของการส่ือสารรวดเร็วกว้างไกล ส่ือมวลชนจึงใช้การ
แสวงหาข้อมลูจากแหล่งอ่ืน เช่น จากเว็บไซต์ของ WHO โดยตรงและระบบการทํางานของส่ือก็
รวดเร็วกวา่ของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้มากกวา่ ทําให้ประชาชนเช่ือส่ือมวลชนมากกว่า ยกตวัอย่าง
กรณีของผู้ติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ สายพนัธุ์ใหม่ 2009 จากจังหวดัอุตรดิตถ์ ท่ีขบัรถจากบ้านมาขอ
ตรวจท่ีโรงพยาบาลบําราศนราดรู หลงัจากฟังโฆษกรายการเล่าข่าวเช้าทางสถานีโทรทศัน์แห่ง
หนึ่ง ท่ีบอกเล่าเร่ืองอาการท่ีพึงสงสยัว่าจะติดเชือ้ ซึง่ผลตรวจออกมาก็ยืนยนัว่าติดเชือ้โรคไข้หวดั
ใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 จริงตามท่ีสงสยั ดงันัน้ คนท่ีจะเป็นโฆษกของเหตกุารณ์ต้องเป็นผู้ ท่ีมี
อิทธิพลตอ่ความเช่ือของประชาชนสงู และต้องได้รับการพฒันาศกัยภาพให้เป็นนกัส่ือสารสขุภาพ 
รวมถึงเทคนิคท่ีสําคัญในการส่ือสารกับส่ือมวลชนและสาธารณชนเพ่ือให้สามารถจัดการกับ
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
 
 6.3.2  กลุ่มเป้าหมาย  

1)  แกนนําชมุชน (อบรม/ส่ือบคุคล)  
 2)  ประชาชนทัว่ไป  
 การทํางานในระดบัพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีและ อสม.คือฟันเฟืองสําคญัในการร่วมป้องกัน
และลดสถานการณ์ความรุนแรงของโรค ซึ่งเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีสามารถเข้าถึง
เป้าหมายมากท่ีสุด อีกทัง้อสม.คือเครือข่ายสุขภาพท่ีเข้มแข็งภาคประชาชน ดังนัน้ กระทรวง
สาธารณสขุต้องพฒันาศกัยภาพของอสม.อย่างต่อเน่ืองและต้องเป็นอสม.ท่ีเข้มแข็งมีศกัยภาพ
และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้เร่ืองพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรค เน่ืองจาก
ไมใ่ช่อสม.ทกุคนท่ีสามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้ได้ ต้องมีการคดัเลือกและอบรมอยา่งเข้มข้น  

ซึง่ท้ายท่ีสดุก็จะนํามาสู่ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัคือ ประชาชนมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีถกูต้อง ลด
ความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้โรคระบาด 
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 โดยสรุปเป็นแบบจําลองการดําเนินงานได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.1  แสดงแนวทางท่ีผู้วิจยันําเสนอในการส่ือสารสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุในกรณี 

       โรคระบาด  

 

 

 

 

องค์กรด้านสขุภาพ 

เช่น กระทรวงสาธารณสขุ 

 

สร้างหลกัสตูรการปฏิบตังิาน
ด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต
หรือเกิดการระบาดของโรค 

- พัฒนาศักยภาพนัก ส่ือสาร
สขุภาพระดบัชมุชน 

- พัฒนาศักยภาพนัก ส่ือสาร
สขุภาพในสว่นกลาง 

 

ลงนามความร่วมมือ 
- สถานีโทรทัศน์/ศูนย์เตือนภัยด้าน
สขุภาพ 

- เฝ้าระวงัและเตือนภยัด้านสขุภาพ 

- เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ
เพ่ือการเตรียมความพร้อมอย่าง
ตอ่เน่ือง 

ศกึษาโครงการสร้างการสื่อสาร
ในระดบัชมุชน 

ผลติส่ือต้นแบบ 
- ความรู้เร่ืองโรค การป้องกนัโรค 
- ความรู้เร่ืองพฤติกรรมสุขภาพ
ในการป้องกนัโรค 

ประชาชนมีพฤตกิรรมสขุภาพท่ีถกูต้อง 
ลดความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้จากการระบาด 
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6.4  ข้อเสนอแนะสาํหรับการวจิัยในอนาคต 
 

1)  ศกึษาประสทิธิภาพและประสทิธิผลของส่ือในการส่ือสารกรณีเกิดภาวะวิกฤต เช่น ส่ือ
ท่ีเข้าถึงกลุม่เป้าหมายและมีอิทธิพลสงูสดุ 

2)  ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการส่ือสารในกรณีภาวะวิกฤตระดับชุมชน ว่ามี
โครงสร้างในการสื่อสารอยา่งไร 

3)  ศกึษาเปรียบเทียบการดําเนินงานส่ือสารภาวะวิกฤตในแตล่ะกรณี เช่น โรคไข้หวดันก
กบัโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม ่

4)  ศึกษากลยทุธ์การสื่อสารเพ่ือการสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อองค์กรในระยะ
เกิดภาวะวิกฤตกบัหน่วยงานหรือองค์กร 

5)  ศกึษาปัจจยัแห่งความสําเร็จในการจดัการส่ือสารภาวะวิกฤตขององค์กร 
 
6.5 ข้อจาํกัดในการวจิัย 
  

1)  ผู้วิจยัใช้ระยะเวลามากพอสมควรในการจดัเก็บข้อมลู เน่ืองจากผู้ ให้สมัภาษณ์แต่ละ
คนมีการปรับเปลี่ยนหน้าท่ีในการทํางานในระดบัท่ีสงูขึน้ ทําให้มีเวลาว่างท่ีจะให้สมัภาษณ์น้อย 
ต้องใช้การเดินทางไปราชการเพ่ือติดตามสมัภาษณ์ เช่น ผู้บริหารท่ีต้องเดินทางไปปฏิบตัิราชการ
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

2)  ผู้ ให้ข้อมลูเป็นคณะทํางานในการควบคมุป้องกนัการระบาด ดงันัน้ จึงไม่สามารถให้
ข้อมลูท่ีเป็นจริงทัง้หมด  
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ภาคผนวก ก 

กรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ 
 

ชดุท่ี 1 คําถามสําหรับผู้ เก่ียวข้องในระดบับริหาร  
การสื่อสารสขุภาพ 

 1. ในภาวการณ์ท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ 2009 ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุอยา่ งไร 
 2. ท่านมีแผนงานและนโยบายในการส่ือสารด้านสขุภาพ เพ่ือเตรียมรับการระบาดหรือไม่
อยา่งไร 
 3. เม่ือเกิดการระบาดท่านได้นําแผนงานและนโยบายท่ีมีมาใช้ในการจดัการการส่ือสาร
หรือไม ่อยา่งไร 
 4. การนําแผนมาปฏิบตัจิริง เป็นไปตามขัน้ตอนหรือแผนงานท่ีวางไว้หรือไม ่

 5. ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ขณะปฏิบตังิาน 

 6. ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 การจดัการข้อมลู 

 คณุภาพของข้อมลู 
 1. แหลง่ท่ีมาของข้อมลูความรู้มีความน่าเช่ือถือหรือไม ่อยา่งไร 

2. กระทรวงสาธารณสขุมีการแต่งตัง้คณะทํางานเพ่ือกําหนด วิเคราะห์เนือ้หา รูปแบบ 
ช่องทาง กลุม่เป้าหมายท่ีจะดําเนินการส่ือสาร  

ชดุท่ี 2 คําถามสําหรับผู้ เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตักิาร 
การสื่อสารสขุภาพ 
1. ในภาวการณ์ท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ท่านมีบทบาท

หน้าท่ีอะไร 
 2. ท่านต้องดําเนินการส่ือสารด้านสขุภาพ อยา่งไร กบัใครบ้าง และใช้รูปแบบอยา่งไร 
 3. ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในขณะปฏิบตังิาน 
 4. ข้อเสนอแนะในมมุมองของผู้ รับผิดชอบระดบัปฏิบตักิาร 
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การจดัการข้อมลู 

 คณุภาพของข้อมลู  

 1. แหลง่ท่ีมาของข้อมลูความรู้ท่ีใช้ในการสื่อสาร 
 2.มีการกําหนดและวิเคราะห์เนือ้หา รูปแบบ ช่องทาง กลุ่มเป้าหมายท่ีจะดําเนินการ
ส่ือสารหรือไมอ่ยา่งไร 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารในการวจิัย 
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A(H1N1) 
ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 27 ก.ค. 52 
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