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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
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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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จัดการเรียบเรียงเนื ้อสารที่ผ่านการอนุมัติจากคณะทํางาน War room ให้เป็นข้อความหรือเนื ้อสาร

ท่ีเข้าใจง่าย ก่อนจะกําหนดสื่อและช่องทางเพื่อการส่ือสารประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 2.  รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ การกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ  ช่องทางการสื่อสาร และ

กลุ่มเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง โดยกําหนด

ประเด็นเนื ้อหาการสื่อสารเป็นสองส่วนคือ (1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การระบาด

ของโรค และ (2) การสื่อสารความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล เพื่อการป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สําหรับตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 

ประชาชนทั่วไป และความรู้เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื ้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 สําหรับบุคลากรทางการแพทย์  

ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ ้นเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดแคลนองค์ความรู้เรื่องโรคที่

เพียงพอสําหรับการสื่อสารในระยะเริ่มต้นของการระบาด ทั้งนี ้เนื่องจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 เป็นโรคอุบัติใหม่ แต่หลังจากการระบาดเข้าสู่ระยะที่สอง กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีทิศทาง

ในการจัดการกับภาวะวิกฤตดังกล่าวมากขึ ้น โดยมีความพยายามในการปรับแผนการดําเนินงาน

ด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง   
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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. 
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ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เกิดจากความสนใจในการจัดทําการกับภาวะวิกฤตที่

เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน  โดยเฉพาะภาวะวิกฤตที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและสุขภาพของ

ประชาชน  ผนวกกับบทบาทหน้าที่ในการทํางานของผู้วิจัยในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่               

ในองค์กรสาธารณสุข ซึ่งงานวิจัยนี ้จะเป็นตะกอนความคิดที่จะช่วยให้ผู้วิจัยนํากลับไปพัฒนาและ
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กลายเป็นตัวอักษรที่ทรงคุณค่า กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์ มิพักเพียงทํา

หน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน แต่ยังคอยให้กําลังใจใน

การทํางานอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ อ.ดร.ขวัญจิรา  เสนา และดร.ขวัญเมือง  แก้วดําเกิง ท่ี

กรุณาให้คําแนะนําในการศึกษาครั้งนี ้ รวมทั้งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น 

ขอขอบคุณ คุณเบญจมาศ  สุรมิตรไมตรี ผู้อํานวยการกองสุขศึกษา ท่ีให้เวลาและให้

โอกาสทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียน ขอบคุณ พ่ๆี เพื่อนๆ ทุกคนในกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ท่ีให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลและเอกสารต่างๆ อย่างอบอุ่นตลอดมา 

ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ยืนรอตรงเส้นชัย ด้วยกําลังใจและรอยยิ ้ม 

หากวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ผู้เขียนขอยกความดีนี ้ ให้แก่ผู้มีพระคุณทุก

ท่าน ด้วยจิตคารวะอย่างที่สุด 
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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  

ระยะที่ 1  28 เมษายน 2552-16 มกราคม 2553  

สถานการณ์ในประเทศไทย ซึ่งมีรายงานการระบาดของโรคอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 

28 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2553 โดยกระทรวงสาธารณสุข ระบุให้เป็นสถานการณ์                     

การระบาดระยะที่ 1 พบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ            

ทั่วโลก กล่าวคือ ลักษณะการระบาด จะเริ่มจากการพบผู้ติดเชื ้อจากต่างประเทศ เมื่อต้นเดือน

พฤษภาคม 2552 เริ่มมีการแพร่ในวงจํากัด และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง กระทั่ง ณ วันที่ 16 

มกราคม 2552 พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื ้อ 198 ราย ส่วนจํานวนผู้ป่วยคาดว่า อัตราการติดเชื ้อ

เฉลี่ยร้อยละ13 ในประชากรหรือมีประมาณผู้ติดเชื ้อ 8.4 ล้านคน  

ระยะที่ 2  17 มกราคม-กุมภาพันธุ์ 2553  

สําหรับการระบาดของโรคในระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม-กุมภาพันธุ์ 2553 พบ 5 

สัญญาณ การระบาด ดังนี ้ 

1) แนวโน้มพบไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ ้น ร้อยละของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และผู้มารับ

บริการที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ ้น หลายจุดเพิ่มสูงกว่าร้อยละ 5 

2) การเฝ้าระวังโดยจุดสังเกต 13 โรงพยาบาล (Sentinel Surveillance) ในกลุ่มผู้ป่วย

นอกที่มีอาการไข้หวัดใหญ่ พบผลบวกเพิ่มจากร้อยละ 6 (เดือนธันวาคม 2552) เป็นร้อยละ 12.6 

และในกลุ่มผู้ป่วยในมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 20  

3) มีการระบาดเป็นกลุ่ม (Clusters of outbreaks) อย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์ มากกว่า 

20 ครั้ง โดยพบการระบาดอยู่ในระดับพื ้นที่ อําเภอ ตําบล และมักจะมีการระบาดรุนแรงในพื ้นที่ท่ี

พบการระบาดใหม่   

4) มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ ้นและต่อเนื่อง จากสัปดาห์ละ 0-1 ราย ในเดือน พฤศจิกายน-

ธันวาคม 2552 เพิ่มเป็ น 2-4 รายต่อสัปดาห์ 

5) จํานวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (เสียชีวิตหรือป่วยเป็นปอดอักเสบ) บางส่วนยังเข้าถึง

บริการหรือได้รับการบริการล่าช้า โดยเฉพาะในพื ้นที่ชนบท 

สําหรับการระบาดที่แสดงให้เห็นว่ามีความรุนแรงมากขึ ้นคือ จํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้นและ

อัตราจํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ ้นจากการระบาดระยะแรก สัปดาห์ละ 0-1 รายเป็ น 2-4 ราย ในการ

ระบาดระยะที่สอง     

สําหรับการระบาดในระยะที่สอง นั้น กระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาตรการการจัดการ

ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ผ่านยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง คือลดการป่วย ลดการตาย เร่งเสริม
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บทบาทอาสาสมัคร เร่งเผยแพร่ส่ือสารข้อความ ความรู้ รวมทั้งเร่งบริหารจัดการประสานความ

ร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเสริมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาไข้หวัดใหญ่ใน

ระยะต่อไป (กระทรวงสาธารณสุข, 2553ง)  

ในด้านการสื่อสารข้อมูลแก่ประชาชน เรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่             

ของกระทรวงสาธารณสุข นั้น พบว่า ในระยะแรกของการระบาด มีการให้ข้อมูลในประเด็นที่

หลากหลาย ทั้งในระดับของการป้องกันโรค และรายงานสถานการณ์การระบาด ซึ่งผู้แทน

กระทรวงสาธารณสุข  ได้นําเสนอปัญหาที่เกิดขึ ้นในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ว่า กระทรวงสาธารณสุขควรมี

การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสายตรงไข้หวัดใหญ่ 2009 (Call Center) ทั้งในเรื่องการ

รักษาพยาบาล ความรู้ ด้านการป้องกัน ตลอดจนความเชื่อมั่นการสาธารณสุขของประเทศ 

นอกจากนี ้ยังนําเสนอข้อจํากัด ของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีดังกล่าวคือ เมื่อเสนอตัวเลขผู้ป่วย

หรือผู้เสียชีวิตหรือข้อมูลเชิงวิชาการทําให้ประชาชนเกิดการตระหนก ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความเห็น

สําหรับทิศทางการนําเสนอข่าวหรือประเด็น เห็นควรกําหนดแนวทาง 3 แนวทางคือ  

1.  ให้มีการตรวจสอบเฝ้าระวังสื่อเมื่อพบว่าสื่อนําเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนให้มีฝ่าย

นําเสนอข้อมูลแก้ไขให้ถูกต้อง  ป้องกันการเข้าใจผิด   

2.  ให้มีการตอบสนองต่อสื่อโดยการเช่ือมโยงจากการจัดทําโฆษณาผ่านสื่อนั้น ๆ   

3.  ให้มีการรณรงค์เรื่องการไอ  จามของผู้ป่วยโดยไม่ปิดปาก  ปิดจมูก  และรณรงค์ให้มี

การล้างมือ  การใช้หน้ากากอนามัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

 สําหรับประเด็นเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ มีการวางระดับของการดําเนินการโดยเริ่ม

จากการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดความตระหนก ความกลัว ก่อนจะยกระดับไปสู่ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และการทําให้ประชาชนเข้าใจในความแตกต่างระหว่างการแพร่ระบาดของไข้หวัดทั่วไป

และโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ว่ามีความรุนแรงกว่าและแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า โดยตั้งเป้าหมาย

หลักในเบื ้องต้นคือ เน้นให้ ทุกคนป้องกันตนเองและวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคใน

ชีวิตประจําวัน   

ในส่วนของประชาชนนั้น ภายหลังการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 

สายพันธุ์ใหม่ ผ่านการนําเสนอทางช่องทางสื่อที่หลากหลายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ

ในช่วงระยะเริ่มต้นของการระบาด ได้ก่อให้เกิดความตระหนก และหวาดระแวงเกิดขึ ้นใน

สังคมไทยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นความรุนแรงของโรคที่นําเสนอผ่านตัวเลขของ

ผู้เสียชีวิตที่มีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง  
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 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องพยายามทุกวิถีทางในการควบคุมสถานการณ์การ

ระบาด และความตระหนกของประชาชน ไปพร้อมกัน โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

กับโรคและสุขภาพของประชาชน เป็นแกนในการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่

ถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวคือของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องมีการควบคุมสถานการณ์ทั้งใน

ส่วนของการระบาดของโรคและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตนเองจากโรค 

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี ้ กลยุทธ์สําคัญที่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมการแพร่ระบาด คือ 

การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยอาศัยการบริหารและการสื่อสารอย่างถูกหลักการ ทั้งนี ้ 

เพราะหัวใจสําคัญของการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตคือการเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มว่า มีความคิดเห็น ความเข้าใจและมีข้อวิตกกังวลอย่างไร เพื่อ

นํามาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสม โดยต้องดําเนินการภายใต้ความ

กดดันของเงื่อนไขเวลา และการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของเหตุการณ์ อีกทั้ง การจัดการ

ส่ือสารด้านสุขภาพในภาวะวิกฤต ต้องจับตามองกระแสสาธารณะ ทั้งที่เกิดจากการรายงานข่าว

ของสื่อมวลชน เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์

การแพร่กระจายข่าวสารให้อยู่ในทิศทางที่กําหนด เพื่อลดความตระหนก เพิ่มความตระหนักและ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน  

การสื่อสารในภาวะวิกฤตมีความแตกต่างจากการสื่อสารในภาวะปกติ เนื่องจาก ในช่วงที่

เกิดวิกฤต ความต้องการข้อมูลข่าวสารจะมีมากกว่าปกติ เนื่องจากภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ ้นอย่าง

ไม่คาดคิด ล้วนส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งภาวะวิกฤต

ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ ้นอย่างกะทันหัน สร้างความรู้สึกตกใจ แปลกใจ รุกรานความรู้สึก 

และจิตใจของผู้คนที่ประสบเหตุการณ์นั้นๆ มีเวลาในการตัดสินใจเพื่อหาทางแก้ปัญหาได้ในเวลา

อันจํากัด ซึ่งการตัดสินใจนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื ้นฐานเรื่องข้อมูล ข้อเท็จจริงอันถูกต้อง ดังนั้น การ

จัดการข้อมูลเพื่อการส่ือสารในภาวะวิกฤต จึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร หรือ ก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์ท่ีเกิดวิกฤต

นั้น ซึ่งรวมถึงต้องมีการเตรียมการ มีแผนงาน มีกลวิธีในการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงเวลา รวมทั้งต้องมีการจัดการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี ้ เพราะเมื่อใดที่การสื่อสารข้อมูล

เกิดขึ ้นอย่างไร้ระบบและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความสับสนและความเข้าใจผิดจะเกิดขึ ้นใน

สังคมทันที อันหมายถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นตามมาอย่างประเมินค่ามิได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข                

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง 



 5 

ซึ่งจะทําให้รับรู้ ถึงแนวทางการจัดการข้อมูลข่าวสาร รวมถึง รูปแบบการสื่อสารด้านสุขภาพ                   

การกําหนดประเด็น วิธีการ ช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย การดําเนินการสื่อสารสุขภาพ

ของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ท่ีส่งผลต่อ

การรับรู้ของผู้รับสาร ว่ามีการดําเนินการอย่างไรบ้าง และผลการศึกษาดังกล่าวจะยังสามารถนําไป

ปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพในอนาคตของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 

1.2  ปัญหานําการวิจัย 
 

1.  การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มีการดําเนินการอย่างไร  

2.  รูปแบบการสื่อสาร การกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสารและ

กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารสุขภาพ กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 มี

ลักษณะอย่างไร 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข              

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  

2.  เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารสุขภาพ การกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการ

ส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009  

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

1.  ศึกษาเฉพาะการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างเดือนเมษายน 2552 ถึง เดือน

กุมภาพันธ์ 2553 

2.  ศึกษาเฉพาะรูปแบบการสื่อสารสุขภาพ การกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทาง              

การสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่            

สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างเดือนเมษายน 2552ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
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1.5  ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของ

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผู้ศึกษาได้เลือกประเภทการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ดําเนินการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ ในกรณีการระบาด

ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระหว่างเดือนเมษายน 2552ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 

รายละเอียดจะกล่าวในบทที่ 3 ต่อไป 

 

1.6  นิยามคําศัพท์ในการวิจัย 
 

 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หมายถึง เป็นโรคติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื ้อ

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) ติดต่อจากคนสู่คน มีอาการรุนแรง

กว่าโรคไข้หวัดธรรมดา กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งอุบัติขึ ้นในปี 

2552 

 ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว อาจเกิดขึ ้นภายนอกการ

ควบคุมขององค์กรนั้นและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงหรือการปฏิบัติงานขององค์กร หรือเป็ น

สถานการณ์พิเศษ ท่ีทําให้เกิดการสื่อสารชนิดพิเศษกว่าปกติ เช่น เมื่อพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจาก

โรคไข้หวัดใหญ่จํานวนมาก และยังไม่สามารถควบคุมได้ ประชาชนเกิดความตระหนก และสับสน 

 การสื่อสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่ใช้กลยุทธ์ของศาสตร์ด้านการสื่อสารใน

งานสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ สนใจ ตระหนัก เกิดการเรียนรู้ การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมด้านสุขภาพในการป้องกันโรคที่เกิดขึ ้นจากการระบาด 

การจัดการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอน หรือวิธีการได้มาซึ่ง

ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการ

ปรับเนื ้อหาให้ง่ายต่อการเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย    

 รูปแบบการสื่อสารด้านสุขภาพ หมายถึง วิธีการ หรือช่องทางในการส่งหรือถ่ายทอด

ข่าวสารหรือความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 การระบาด หมายถึง หมายถึง การเกิดขึ ้นของโรคโดยมีความถี่ของการเกิดที่ผิดปกติใน

ประชากรกลุ่มหนึ่ง  เป็นโรคที่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง อาจเป็นหลายๆ ประเทศหรือ ทั่วภูมิภาคก็ได้ 

ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ระบุระดับขั้นของการแพร่กระจายเชื ้อโรค ไว้ 6 ระดับคือ 
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ระดับ 1 หมายถึง ระยะที่ไม่พบเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในมนุษย์จากการเฝ้ า

ระวัง และเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ท่ีพบในสัตว์ต้องมีความเสี่ยงตํ่าที่จะติดเชื ้อมายัง

มนุษย์ 

ระดับ 2 หมายถึง ระยะที่ไม่พบเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในมนุษย์จากการเฝ้ า

ระวัง แต่พบเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในสัตว์และเชื ้อมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื ้อมายัง

มนุษย์ 

ระดับ 3 หมายถึง ระยะที่พบเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ในมนุษย์จากการเฝ้าระวัง          

แต่ไม่พบการติดเชื ้อจากมนุษย์สู่มนุษย์ การติดเชื ้อเกิดจากการสัมผัสโดยใกล้ชิด 

ระดับ 4 หมายถึง ระยะที่พบเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ในมนุษย์จากการเฝ้าระวัง 

และพบการติดเชื ้อจากมนุษย์สู่มนุษย์ แต่พบการระบาดอยู่ในวงจํากัด เป็นกลุ่มก้อนเล็ก ๆ 

ระดับ 5 หมายถึง ระยะที่พบเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ในมนุษย์จากการเฝ้าระวัง 

พบการติดเชื ้อจากมนุษย์สู่มนุษย์ พบการระบาดขยายวงออกไป เป็นกลุ่มก้อนหลาย ๆ กลุ่มก้อน 

อย่างน้อย 2 ประเทศ 

ระดับ 6 หมายถึง ระยะที่เชื ้อไวรัสยังปรับตัวทางพันธุกรรมมากขึ ้นและมีศักยภาพ                  

ท่ีจะแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์อย่างรุนแรงมากกว่า 1 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก  

ในกรณีของการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ท่ีระบาดในประเทศเม็กซิโก

และสหรัฐอเมริกา ทางองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในระดับการเฝ้าระวัง ระดับที่ 5 และยกเป็ น

การระบาดระดับ 6 ในเวลาต่อมา หลังจากมีการระบาดในทุกภูมิภาคทั่วโลก 

 

1.7  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 

1.7.1  เชิงวิชาการ 

1)  หน่วยงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ไป

ใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารด้านสุขภาพในภาวะวิกฤต หรือกรณีท่ีใกล้เคียงได้ 

2)  ผู้สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวข้องในอนาคต  

 

1.7.2  เชิงวิชาชีพ 

1)  นักการสื่อสารด้านสุขภาพสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม

สําหรับกรณีเกิดการระบาดของโรคในอนาคต 
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2)  นักการสื่อสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารนิเทศของกระทรวงสาธารณสุข และ

ผู้มีบทบาทในการดําเนินการสื่อสารสุขภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารด้านสุขภาพในภาวะวิกฤต  

 

 



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  วตัถปุระสงค์ของการสื่อสาร 
2.1.4  การส่ือสารสองทาง 

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  การส่ือสารตามระยะของการเกิดวิกฤต 

2.4.3  การส่ือสารในภาวะเกิดโรคระบาด 
2.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัมิตทิางวฒันธรรม  
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 

2.1.1  ความหมายของการสื่อสาร  

การสื่อสาร (Communication) คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคล

ต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน โดยมี

องค์ประกอบดังนี ้  

 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงองค์ประกอบการสื่อสาร 

 
 

มีนักวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ต่างๆ กันดังนี ้  

  1954 Wilber schramm  C.E. Osgood  Model 

  (Two-way  Communication) 

      

  (Schramm, 1954) 

 
ภาพที่ 2.2  แสดงแบบจําลองเชิงวงกลม การสื่อสารของ ออสกูดและชแรมม์ 

แหล่งที่มา:  กิดานันท์  มลิทอง, 2536. 



 11 

Schramm (1954) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือ การมีความเข้าใจร่วมมือกัน                 

ต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร โดยกล่าวถึงพื ้นฐานประสบการณ์ร่วม (Field of Experience) 

ระหว่าง ผู้ส่งสารและผู้รับสารว่า จะต้องมีประสบการณ์ร่วมกันเพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน 

Berlo (1960) ได้เสนอแบบจําลองการสื่อสารโดยให้ความสําคัญในปัจจัยต่างๆ ที่มีผล        

ทําให้การสื่อสารประสบผลสําเร็จ โดยอธิบายให้เห็นว่าในตัวผู้ส่ือสารไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ส่งสาร        

หรือผู้รับสาร ต่างมีทักษะในการสื่อสารของแต่ละคนไม่เหมือนหรือไม่เท่ากัน ต่างคนมีทัศนคติ ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องที่กําลังสื่อสารหรือต่อคู่สื่อสารหรือแม้แต่ตนเอง ต่างมีความรู้ มีบทบาทหน้าที่ใน

สังคมตลอดจนอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เหล่านี ้ล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดรูปแบบ              

หรือพฤติกรรมการสื่อสารทั้งสิ ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  แสดงรูปแบบจําลอง SMCR ของเบอร์โล 

แหล่งที่มา:  กิดานันท์  มลิทอง, 2536. 

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2552: 17) อธิบายว่า การสื่อสารคือการติดต่อสัมพันธ์กัน

ระหว่างมนุษย์ โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ 

ประสบการณ์และการปฏิบัติระหว่างกันและกัน จากบุคคลสู่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสาธารณชน 

เพื่อให้เกิดผลสนองตามตรงตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  
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2.1.2  องค์ประกอบของการสื่อสาร  

การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดย องค์ประกอบการสื่อสารที่สําคัญคือ 1) แหล่งข่าวสาร(Source)  2) ข่าวสาร (Message) 

3) ผู้รับ (Receiver)  4) ช่องทางข่าวสาร (Channel) และ  5) สัมฤทธิ์ผล (Effect)   

 2.1.2.1  แหล่งข่าวสาร (Source) 

 ในกระบวนการสื่อสาร แหล่งข่าวสารหรือผู้ส่งสารเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างยิ่ง 

เพราะนอกจากองค์ประกอบอื่นๆที่จะทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้ส่งสารก็เป็นผู้มี

อิทธิพลต่อความเชื่อถือให้แก่ตัวสารด้วยคุณลักษณะของผู้ส่งสารเอง (อภิสสรา  เกิดชูช่ืน, 2545: 

45) และผู้ส่งสารไม่จําเป็นต้องเป็นตัวบุคคลเสมอไป อาจอยู่ในรูปของสถาบัน องค์กร หน่วยงาน 

กลุ่มบุคคล หรือคณะทํางานก็ได้ ซึ่งความน่าเชื่อถือของแหล่งสารมาจาก ปัจจัย 2 ประการ 

(อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2549: 120) คือ  

1) ความสามารถหรือความเป็นผู้ชํานาญ ( Competence of expertness)  

2) ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness)  

  2.1.2.2   ข่าวสาร (Message)  

 เนื ้อหาสาร/ข้อมูล/ข่าวสาร หมายถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดต่างๆ หรือชุดของ

สัญลักษณ์ ท่ีผู้ส่งสารต้องการจะนําเสนอหรือสื่อความหมายไปยังผู้รับสารโดยมีเป้าหมายอย่างใด

อย่างหนึ่ง สุมาลี  เล็กประยูร (2551: 103) อธิบายว่า กระบวนการเข้ารหัสนําไปสู่การพัฒนา

ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหรือความหมายที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการส่งไปยังผู้รับข่าวสาร โดยที่

อาจเป็นข้อความเป็นภาษาพูด (verbal) หรือข้อความที่ไม่เป็นภาษา (nonverbal) ใช้การพูดหรือ

เขียนหรือใช้สัญลักษณ์ก็ได้และปรับเปลี่ยนข้อความให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมสําหรับช่องทางการ

ส่ือสารที่จะใช้  

 ดังนั้น ผู้ส่งสารจึงต้องกําหนดเนื ้อหาสารให้ตรงกับความสนใจหรือความต้องการ

ของผู้รับและต้องมีวิธีการวางโครงสร้างสารมาเป็นอย่างดี 

 2.1.2.3   ผู้รับสาร (Receiver) 

ในกระบวนการสื่อสาร มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ ผู้รับสารและผู้ส่งสาร                 

ซึ่งผู้รับสารในการสื่อสารนั้น อาจมีความหมายถึงบุคคลคนเดียว หรืออาจหมายหมายถึงกลุ่ม

บุคคล หรือมวลชน ท่ีเป็นผู้ฟัง ผู้อ่าน ผู้ชม  

การที่จะให้ข่าวสารที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ต้องเข้าใจในความต้องการข่าวสารของ

ผู้รับสาร ซึ่งโดยปกติมีอยู่ 4 อย่าง (พรทิพย์  วรกิจโภคาทร, 2546: 290) คือ  
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 1)  ความต้องการข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เนื่องจากในสังคม

ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ แก่กัน 

ข่าวสารนั้นมีมากมายหลายประเภท ผู้รับสารแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม จะเลือกรับเฉพาะข่าวสารที่มี

สาระตรงกับความสนใจ ความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ท่ีเป็นเป้าหมายของแต่ละคน และสนใจ

จดจําส่วนนั้นมากเป็นพิเศษ 

2)  ความต้องการข่าวสารที่สอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติ 

ข่าวสารใดที่ไม่สอดคล้องมักจะไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับการปฏิเสธจากผู้รับสาร ระบบสังคม

และวัฒนธรรม มีผลต่อการแปลหรือการตีความของผู้รับสาร คนมาจากสังคมที่ต่างกัน หรือภูมิ

หลังวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมตีความเรื่องราวข่าวสารที่ได้รับมาแตกต่างกันไปด้วย ตามระบบ

สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ 

3)  ความต้องการข่าวสารที่สะดวกในการได้มา ถึงแม้ข่าวสารจะเป็ น

ข่าวสารที่ให้ประโยชน์และสอดคล้องกับตัวเอง แต่ถ้าข่าวสารดังกล่าวได้มาด้วยความยากลําบาก

หรือไม่สะดวก ผู้รับสารก็ไม่อาจเปิดรับข่าวสารนั้นได้ 

4)  ความอยากรู้อยากเห็น เป็นความต้องการที่อยากมีประสบการณ์

ใหม่ๆซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง 

ในกระบวนการการติดต่อสื่อสาร ต้องอาศัยขอบเขตแห่งความรู้ หรือขอบเขตแห่ง

ประสบการณ์ของผู้รับสารและผู้ส่งสาร ในการเปิดรับข่าวสารของบุคคลในอันที่จะเข้าใจข่าวสารได้

มากน้อยเพียงใดก็ย่อมขึ ้นอยู่กับขอบเขตแห่งประสบการณ์ของผู้รับสารด้วย 

การตรวจสอบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยพิจารณาถึง

วัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนในฐานะผู้รับสารและกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้

ส่งสาร จะช่วยอธิบายความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขฯ ได้ 

  2.1.2.4   ช่องทางข่าวสาร (Channel) 

การเลือกใช้ช่องทางข่าวสารหรือช่องทางการสื่อสารนั้นเป็นองค์ประกอบสําคัญที่

จะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งผู้ส่งสารต้องพิจารณาว่า 

ข่าวสารและกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องใช้ช่องทางการสื่อสารใดเป็นหลัก  

ทั้งนี ้ การเลือกใช้ส่ือโดยพิจารณาบทบาทหน้าที่ของสื่อแต่ละชนิดว่า มีขอบเขต 

ความสามารถแตกต่างกันไป ความสามารถดังกล่าวได้แก่ การให้ข่าวสารข้อเท็จจริง ความสามารถใน

การให้หลักการและให้มองเห็นความสัมพันธ์ ความสามารถในการให้ติดตามความต่อเนื่องของ
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กระบวนการ ความสามารถในการให้แก้ปัญหา ชักนําให้เปลี่ยนพฤติกรรม โน้มน้าวให้ลงมือกระทํา 

(อรวรรณ  ปิ ลันธน์โอวาท, 2549: 150)  

ทั้งนี ้ การเลือกใช้ส่ือในการสื่อสารนั้น ต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ส่ือเป็ น

หลัก (เสรี  วงษ์มณฑา, 2542: 29) ดังนี ้  

1)  การเข้าถึง (Reach) ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

2) ความถี่ (Frequency) ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยความถี่                    

ท่ีเหมาะสม มีจํานวนมากครั้ง พอที่จะก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารได้ 

3) ความสัมฤทธิ์ (Impact) เมื่อเราได้ใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์แล้ว 

ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ การชื่นชม หรือความ

พร้อม  

4) ความต่อเนื่อง (Continuity) คือต้องมีความต่อเนื่องในระยะเวลาที่

พอเหมาะ พอเพียงที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร” 

นอกจากนี ้ ในการวางแผนการใช้ส่ือ มีข้อพิจารณาดังนี ้ 

1) ศึกษาแผนให้ รู้ ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร วัตถุประสงค์คืออะไร 

ข้อความที่จะต้องสื่อออกไปคืออะไร  

2) ข้อจํากัดของงบประมาณ 

3) เลือกส่ือที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

4) เลือกสื่อที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อมูลข่าวสารที่

ต้องการสื่อออกไป 

5) เลือกส่ือที่สามารถควบคุมได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ข้อความที่ต้องการสื่อ

ออกไป มีความถูกต้องและครบถ้วน 

6) พิจารณาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการบริโภคสื่อ เพื่อให้การใช้

ส่ือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง”  

ซึ่งการเลือกใช้ส่ือหรือช่องทางพิจารณาจากลักษณะและคุณสมบัติของสื่อแต่ละ

ประเภท ประกอบด้วย (สิทธิ์  ธีรสรณ์, 2552: 201)  

1) ส่ือสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายประกาศและ

โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว ภาพพลิก โปสเตอร์ 

2) ส่ือบุคคล  

3) ส่ือโสตทัศน์ 

4) ส่ืออื่นๆ   

โดยแสดงรายละเอียดของสื่อแต่ละประเภทได้ดังนี ้ 
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ตารางที่ 2.1  แสดงคุณสมบัติของสื่อสิ่งพิมพ์  

 

ประเภทสื่อ ข้อดี ข้อด้อย 

หนังสือพิมพ์ 

(Newspaper) 

- สามารถเข้าถึงประชาชนจํานวน

มาก  

- มีระยะเวลากําหนดออกที่แน่นอน

เป็นประจําสมํ่าเสมอ 

- ก่อให้เกิดประชามติขึ ้นในหมู่

ประชาชนได้ 

- ให้รายละเอียดข้อมูลได้มาก 

- เลือกกลุ่มเป้าหมายได้จํากัด 

- ไม่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป

เท่าที่ควร 

- เนื ้อหาข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

นิตยสาร 

(Magazines) 

- มีรูปเล่มที่กะทัดรัดสวยงาม  

- มีระบบการพิมพ์ท่ีประณีตมีสี

สวยงามช่วยดึงดูดความสนใจของ

ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

เฉพาะเจาะจง 

- ผู้อ่านกําหนดว่าจะอ่านหรือไม่

อ่าน 

- อาจหาซื ้อได้ในบางท้องที่เท่านั้น  

- ราคาต่อหน่วยของนิตยสารแพง

กว่าหนังสือพิมพ์  

- ขาดความรวดเร็ว ทันต่อ

เหตุการณ์ เพราะอาจออกเป็นราย

เดือนหรือรายปักษ์  

- มีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่ม

อาจไม่สามารถซื ้อหรือจับจ่ายได้  

ป้ายประกาศและ

โปสเตอร์  

(Billboard) 

- ดึงดูดความสนใจของประชาชน

ด้วยความเด่นและสะดุดตา 

- จัดทําด้วยสีสันสวยงาม มีภาพและ

ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย แม้อยู่ไกล 

- ราคาแพง 

- พื ้นที่ในการนําเสนอเนื ้อหามี

จํากัด 

แผ่นพับ (Folder)   - ให้รายละเอียดและเนื ้อหาได้มาก 

- คงทน ถาวร เก็บไว้ได้นาน 

- อ่านซํ ้าเพื่อทบทวนได้ 

- สามารถพกพาไปอ่านได้สะดวก 

- ต้องอาศัยทักษะ ความเข้าใจของ

กลุ่มเป้าหมายทั้งด้านการอ่านและ

การตีความ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

 

ประเภทสื่อ ข้อดี ข้อด้อย 

 -  เข้าถึงกลุ่มประชาชนได้อย่าง

กว้างขวาง  

 

แผ่นปลิว(Leaflet)   - บรรจุข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ท่ี

ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงใน

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 

- สะดวกในการพกพา 

- ประหยัดค่าใช้จ่าย 

- ไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์ 

- ไม่จําเป็นต้องมีท่ีอยู่ผู้รับ 

- ต้องอาศัยทักษะ ความเข้าใจ

ของกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านการ

อ่านและการตีความ 

 

 

ภาพพลิก  

(Flip charts) 

- เหมาะสําหรับการสอนเป็นลักษณะ

กลุ่มย่อย 

- มีความใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งสารและ

ผู้รับสาร สามารถถามและตอบได้

ทันที 

- ผู้ถ่ายทอดโดยใช้ภาพพลิกต้อง

มีความรู้ ความชํานาญ 

- ผู้ถ่ายทอดต้องมีความ

น่าเชื่อถือ 

โปสเตอร์ 

 

- สีสันสดใส สวยงาม ดึงดูดสายตา 

- ให้ข้อความดึงดูดความสนใจ 

- ให้รายละเอียดได้น้อย 

- ผู้รับสารต้องมีทักษะในการ

อ่าน 

 

แหล่งที่มา:  วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2549:  313. 
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ตารางที่ 2.2  แสดงคุณสมบัติของสื่อบุคคล  

 

ประเภทสื่อ ข้อดี ข้อด้อย 

ส่ือบุคคล 

(Personal Media)   

- เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้อง

สิ ้นเปลืองในการซื ้อสื่อแบบสื่ออื่น ๆ  

- ทําให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา 

บุคลิ ก ลีลา ท่าทาง นํ ้าเสียง

ประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลในการ

ชักจูงและเร้าความสนใจได้มากกว่า  

- เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูด

และผู้ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที  

- ผู้พูดสามารถปรับเนื ้อหาให้เหมาะ

กับผู้ฟังได้ทันท่วงที  

- ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็

ผ่านเลยไป  

- ไม่สามารถครอบคลุมผู้ ฟั ง

จํานวนมาก ๆได้  

- หากผู้พูดขาดความสามารถใน

การพูดจูงใจ ก็จะทําให้การพูด

ล้มเหลว  

- เป็นสื่อที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่

ชัดเจน 

 

แหล่งที่มา:  กองสุขศึกษา, 2546: 17. 

 

ตารางที่ 2.3  แสดงคุณสมบัติของสื่อโสตทัศน์  

 

ประเภทสื่อ ข้อดี ข้อด้อย 

ภาพยนตร์ (Films) 

หรือวิดีโอ (Video) 

- มีทั้งแสงสีเสียงและภาพเคลื่อนไหว

ประกอบดนตรี ทําให้ประทับใจและ

จดจํา สามารถเร่งเร้าความสนใจของ

ผู้ชมได้ตลอดเวลา 

- สามารถสอดแทรกความคิดเห็น 

และเป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติพฤติกรรมได้ง่าย  

- สามารถเสนอภาพในอดีตที่เราไม่

สามารถย้อนกลับไปชมได้อีก  

- ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการ

ถ่ายทําภาพยนต์สูงมาก  

-ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มชน

เป้าหมายจํานวนมากๆได้  

- ชมได้ในจํานวนจํากัด เพราะ

ผู้ชมอยู่ในห้องฉายภาพยนตร์

เท่านั้น  

- มี ข้อจํากัดเกี่ยวกับเครื่อง

อุปกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์ 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)  

 

ประเภทสื่อ ข้อดี ข้อด้อย 

 -  ใช้เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบ

ฉากการถ่ายทําได้อย่างสมจริงสมจัง

ท่ีสุด 

 

“วิทยุ (Radio) - มีราคาถูกเมื่อเทียบกับสื่อโทรทัศน์ 

มีความรวดเร็ว ครอบคลุมบริเวณ

พื ้นที่กว้างขวาง 

- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ ท่ีอ่าน

หนังสือไม่ออกก็สามารถรับฟังได้  

- ให้ความรู้ สึกเป็นกันเองกับผู้ ฟั ง 

สร้างความใกล้ชิด และพกติดตัวได้

ตลอดเวลา  

- ให้ความรู้ สึกเร้าอารมณ์ และเป็ น

ส่ือที่จูงใจได้ง่าย เพราะเน้นจังหวะ 

ลีลาที่ใส่อารมณ์ ทําให้ ผู้ ฟั ง

จินตนาการ และมีความรู้สึกร่วมด้วย  

- สามารถฟังไปด้วยและทํางานอื่น

ไปด้วยได้ 

- ไม่สามารถเสนอรายละเอียด

ได้มาก เพราะต้องพูดให้ สั้น 

กระชับ เข้าใจง่าย  

- ไม่มีความคงทนถาวร ถ้าผู้ฟัง

พลาดรายการไปก็ไม่สามารถจะ

รับฟังได้อีก  

- ถ้ามีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้

ยาก 

- ต้องฟังอย่างมีสมาธิจึงจะได้

ใจความทั้งหมด  

- ไม่มีภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ 

โทรทัศน์ 

(Television) 

 

- ดึงดูดความสนใจได้มาก เพราะ

สามารถทดแทนได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ 

วิทยุ และภาพยนต์  

- ผู้ชมเก็บข่าวสารได้มากเพราะมีทั้ง

ภาพและเสียง  

- ถ่ายทอดข่าวสารได้รวดเร็ว ทําให้

ข่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ  

- สามารถเสนอรายการบางรายการ

ได้ดีกว่าวิทยุและหนังสือพิมพ์ เช่น  

- ราคาแพงกว่าสื่อประเภทอ่ืน  

- เมื่อพลาดรายการก็ไม่สามารถ

จะชมได้อีก นอกจากบันทึกเป็ น

วิดีโอเทป  

 (อย่างไรก็ตามในปัจจุ บัน  

ส่ือโทรทัศน์สามารถเอาชนะ

ข้อด้อยเรื่องการสื่อสารทางเดียว

และการกลับมาดูซํ ้า โดยใช้ช่อง 



 19 

ตารางที่ 2.3 (ต่อ)  

 

ประเภทสื่อ ข้อดี ข้อด้อย 

 รายการสารคดี การสาธิตทาง

วิชาการต่าง ๆ 

ทางการสื่อสารระบบ

อินเตอร์เน็ต) 

 

แหล่งที่มา:  อรวรรณ  องค์ครุฑรักษา, 2548: 125. 

 

ตารางที่ 2.4  แสดงคุณสมบัติของสื่ออื่นๆ  

 

ประเภทสื่อ ข้อดี ข้อด้อย 

การจัดกิจกรรม 

(Event) 

 

- มีความยืดหยุ่นสูง 

- ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคและ

กลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัด

งานหรือตามสถานการณ์จริงได้ 

- ผู้จัดได้พบปะโดยตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

- ใช้งบประมาณมาก 

- มีช่วงเวลาที่จํากัด 

- ต้องใช้ทักษะในการ

ประสานงานสูง 

อินเตอร์เน็ตหรือ

เว็บไซต์ 

(Internet,Home 

page) 

- อัตราการเข้าถึงผู้รับมีสูงเพราะ

สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา 24 

ชั่วโมง 

- ประหยัดค่าพิมพ์และค่ากระดาษ 

- ส่งข่าวสารได้อย่างละเอียด 

- แก้ไขข้อผิดพลาดได้โดยทันทีและ

เสียค่าใช้จ่ายน้อย 

- ไม่ครอบคลุมผู้ท่ีไม่มี

คอมพิวเตอร์หรือใช้คอมพิวเตอร์

ไม่ได้ 

 

โทรศัพท์มือถือ 

หรือการส่ง SMS  

- ใช้ได้สะดวกติดต่อได้ทุกที่ 

- ส่งข้อมูลข่าวสารโดยตรงไปยัง

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

- ประหยัดค่าพิมพ์และค่ากระดาษ 

- ไม่ครอบคลุมผู้ท่ีไม่มีโทรศัพท์ 

- กลุ่มเป้าหมายอาจไม่คุ้นเคย

กับการใช้ส่ือแบบใหม่ 

  

แหล่งที่มา:  อรวรรณ  องค์ครุฑรักษา, 2548: 122. 
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 การเลือกใช้ส่ือ 

  การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสม จะทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นอกจาก

ความรู้เรื่องคุณสมบัติและประเภทของสื่อแล้ว ต้องมีหลักการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้  

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

คือ  

1)  วัตถุประสงค์ 

   (1)   เพื่อสร้างความนิยม 

   (2)   เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดี 

   (3)   เพื่อแก้ไขชื่อเสียงไม่ดี 

   (4)  เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน 

2)  กลุ่มเป้าหมาย 

   (1)  เนื ้อหาสาระของข่าวสารที่จะส่งให้กลุ่มเป้าหมาย  

   (2)   ความสะดวกในการเข้าถึงสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

(3)  ส่ือที่กลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคย เช่น กลุ่มเป้าหมาย

มีส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์แล้ว  

(4)  ส่ือที่มีความสอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม

ของกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

3)  สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 

   (1)  สภาพของสังคม  

   (2)   สภาพทางเศรษฐกิจ  

   (3)   สภาพทางการเมือง 

     4)  ศักยภาพในการดําเนินงาน  

    (1)   สื่อที่หน่วยงานไม่มีอํานาจควบคุมได้ เช่น ส่ือมวลชน 

     (2)   ส่ือประเภทที่หน่วยงานสามารถควบคุมได้ เช่น บุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือและการจัดการ 

2.1.2.5  สัมฤทธิ์ผล (Effect)   

ในกระบวนการสื่อสารผู้ส่งสารย่อมมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ 

ซึ่งผลของการสื่อสารโดยทั่วไปมี 3 ประการ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546: 16-17) คือ 
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 1)  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge) ของผู้รับสาร 

 2)  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude) ของผู้รับสารที่มีต่อสิ่งที่

ได้รับรู้ ซึ่งทัศนคตินี ้เองที่จะก่อให้เกิดการกระทําตามมา 

 3)  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่แสดงออก (Practice) 

 การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภทนี ้จะเกิดขึ ้นในลักษณะต่อเนื่อง 

กล่าวคือเมื่อผู้รับสารได้รับข่าวสารก็จะทําให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึ ้นก็จะไปมีผลทําให้เกิด

การสร้างทัศนคติ และขั้นสุดท้าย คือ การก่อให้เกิดการกระทํา 

อย่างไรก็ตาม การสื่อสารจะทําหน้าที่ดังกล่าวได้ดีเพียงใดนั้น ขึ ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ทํา

หน้าที่ในการสื่อสารจะพิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เนื่องจากช่องทางการสื่อสาร                   

แต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพแตกต่างกัน  

 

2.1.3  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
ในกระบวนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระดับใดก็ตาม ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

ต่างมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ (ธนวดี  บุญลือ, 2546 : 16-

19) วัตถุประสงค์ของการส่ือสารสามารถแยกได้ เป็นวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารกับวัตถุประสงค์ของ

ผู้รับสาร ถ้าวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่าย เหมือนกัน หรือสอดคล้องกับผลของการสื่อสารในครั้ง

นั้นๆจะเกิดผลสําเร็จได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามถ้าวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน ผู้รับสาร

อาจมีปฏิกิริยาต่อสารผิดไปจากความตั้งใจของผู้ส่งสาร ซึ่งจะทําให้การสื่อสารไม่บรรลุเป้าหมาย 

หรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ส่ง ทําให้การสื่อสารในครั้งนั้นๆ เกิดความล้มเหลว 

(Communication breakdown) ดังนั้นในการสื่อข้อมูลข่าวสาร ผู้ส่งต้องมีความชัดเจนทั้งใน

ตนเอง และต้องเรียนรู้ความต้องการของผู้รับ ซึ่งวัตถุประสงค์ของผู้รับสารประกอบด้วย  

1) เพื่อแจ้งให้ทราบ คือต้องการจะบอกกล่าว หรือชี ้แจงข่าวสาร เรื่องราว 

เหตุการณ์ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใด 

2) เพื่อสอนหรือให้การศึกษา คือผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอนวิชาความรู้ 

หรือเรื่องราวที่เป็นวิชาการให้ผู้รับสารได้รับความรู้เพิ่มเติม 

3) เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง คือต้องการที่จะให้เกิดความรื่นเริง

บันเทิงใจ จากสารที่ผู้ส่งสารส่งออกไป ทั้งในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงอาการท่าทาง 

เช่น นวนิยาย เพลง ละคร เกมโชว์ 

4) เพื่อเสนอแนะหรือชักจูงใจ เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งมีความต้องการชักจูง หรือจูงใจ 

ให้ผู้รับสาร มีความคิดคล้อยตาม หรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน และวัตถุประสงค์

ของผู้รับสาร ประกอบด้วย  



 22 

(1)  เพื่อทราบ ผู้รับสารมีความต้องการที่จะทราบเรื่องราวข่าวสาร 

เหตุการณ์ ข้อมูล หากข่าวสารที่ได้รับทราบนั้นเป็นของใหม่ ก็ทําให้ผู้รับสารได้ข่าวสารเพิ่มเติม 

หากข่าวสารเป็นสิ่งที่เคยทราบมาก่อน ก็เป็นการยืนยันความถูกต้องของข่าวสารที่มีอยู่ให้เกิด

ความมั่นใจยิ่งขึ ้น 

 (2 )  เพื่อเรียนรู้ เป็นการแสวงหาความรู้ของผู้รับสารจากการสื่อสาร 

ลักษณะของสารในกรณีนี ้ มักเป็นสารที่มีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้ 

 (3 )  เพื่อความพอใจ ในบางสถานการณ์ผู้รับสารอาจมีความต้องการที่

จะแสวงหาสิ่งที่สามารถสร้างความขบขัน บันเทิงและความสบายใจให้แก่ตนเอง 

 (4 )  เพื่อกระทําหรือตัดสินใจ การตัดสินใจของคนมักได้รับการเสนอแนะ

หรือชักจูงใจให้กระทําจากบุคคลอื่นอยู่เสมอ ดังนั้น ทางเลือกในการตัดสินใจจึงขึ ้นอยู่กับข้อเสนอ

ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ รวมทั้งอาศัยจากข่าวสาร ข้อมูลความรู้ และความเชื่อมั่นที่สั่งสมมา

เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 

 

 2.1.4  รูปแบบการสื่อสาร (Model of public relations) 

 นอกจากแนวคิดเรื่องการสื่อสารแล้วเพื่อให้ทราบว่า การจัดการและการเผยแพร่ข้อมูล

เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปในลักษณะใด ผู้ศึกษาจึง

ใช้กรอบแนวคิดในการสื่อสารสองทางมาใช้เป็นกรอบสําคัญ ซึ่งแบบจําลองการประชาสัมพันธ์           

4 แบบ (Four classic models of public relations) ประกอบด้วย 1)  แบบจําลองที่ 1 การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร(Press Agentry / Publicity)  2) แบบจําลองที่ 2 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public 

Information)  3) แบบจําลองที่ 3 การสื่อสารสองทางแบบอสมมาตร (Two-way Asymmetric) 

และ 4) แบบจําลองที่ 4 การสื่อสารสองทางแบบสมมาตร (Two-way Symmetric)  (Grunig  and 

Grunig, 1992) มีรายละเอียด ดังนี ้    

แบบจําลองที่ 1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Press A gentry / Publicity) 

มีการสื่อสารแบบทางเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโน้มน้าวใจผู้รับสาร ส่วนใหญ่เป็ น

การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้นอาจเกินความเป็นจริง หรือบิดเบือนความจริง หรือ

ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  นักประชาสัมพันธ์ท่ีใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนี ้เป็นหลักได้แก่ นัก

ประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา โรงภาพยนตร์ ดนตรี  

แบบจําลองที่ 2 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเดียวไม่จําเป็นว่าจะมุ่งเน้นไปที่การโน้ม

น้าวใจ ในการปฏิบัติงานจะยึดหลักการปฏิบัติตามอุดมการณ์ด้านวารสารศาสตร์คือเรื่องของ
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ความถูกต้องและครบถ้วน เลือกส่ือมวลชนเป็นช่องทางการสื่อสารเบื ้องต้น มีการค้นหาข้อเท็จจริง

ในการผลิตเนื ้อหา แต่จะศึกษาข้อมูลด้านผู้บริโภคน้อย หน่วยงานที่ใช้ วิธีปฏิบัติงานตาม

แบบจําลองนี ้ส่วนมากได้แก่ รัฐบาล กลุ่มไม่หวังผลกําไร และสถาบันของรัฐ 

แบบจําลองที่ 3 การสื่อสารสองทางแบบอสมมาตร (Two-way Asymmetric) 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หลักจูงใจตามหลักทฤษฎีทางวิชาการ และเป็นการสื่อสารแบบ 2 

ทางแบบไม่สมดุล ซึ่งหมายถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อช่วยให้การสื่อสารทําให้เกิดความเข้าใจ

ผู้รับสารได้ดีขึ ้นเพื่อหาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการชักจูงใจแบบจําลองนี ้เริ่มใช้ในหน่วยงานด้าน

การตลาด การโฆษณาในธุรกิจคู่แข่ง และหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

แบบจําลองที่ 4 การสื่อสารสองทางแบบสมมาตร (Two-way Symmetric) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการสื่อสาร 2 ทางแบบสมดุลมี

การนําผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการศึกษาการรับรู้ของ

สาธารณชนที่มีต่อองค์กร และมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานและ

นโยบายขององค์กรต่อสาธารณชน โดยผลการวิจัยที่ได้จะนําไปใช้เป็นข้อแนะนําในการจัดการ

เพื่อให้เกิดผลจากการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซึ่งองค์กรที่นําแบบจําลองนี ้มาใช้ในปัจจุบันได้แก่ 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดวาระประเด็นต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะ

วิกฤตและความเสี่ยง และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

กล่าวโดยสรุป การสื่อสาร คือการสื่อความหมาย หรือการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิด ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวระหว่างกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่

ในสังคมมนุษย์ การสื่อสารจึงมีความสําคัญทั้งในชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล สังคมธุรกิจ

การค้า อุตสาหกรรม การเมืองการปกครอง และการศึกษา การสื่อสารเป็นพื ้นฐานของการติดต่อ

ของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากและประกอบด้วยคนจํานวนมากขึ ้น

เท่าใด การสื่อสารยิ่งมีความซับซ้อนและสร้างความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกในสังคม             

จึงต้องอาศัย การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร เป็นกระบวนการที่เกิดขึ ้น

โดยมีองค์ประกอบต่างๆ คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางในการส่งสาร และผู้รับสาร และพฤติกรรมหรือ

ผลที่เกิดจากการสื่อสารที่จะเกิดผลสําเร็จ ต้องอาศัยคุณสมบัติ ของผู้รับและผู้ส่งหลายด้าน

ประกอบกัน คือ ความรู้ความสามารถทั่วไป มีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติท่ีดี และเข้าใจพื ้นฐาน

ทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงการกําหนดกรอบหรือประเด็นที่จะทําการสื่อสาร โดยจะต้องประมวล

ความรอบด้านของกระบวนการสื่อสาร คือ ความต้องการของผู้ส่งและผู้รับต้องตรงหรือใกล้เคียงกัน จึง

จําเป็นที่ผู้ส่งสารต้องมีข้อมูลความต้องการของผู้รับสาร เพื่อนํามาใช้เป็นกรอบในการกําหนด

เนื ้อหาและช่องทางการสื่อสารที่สมดุลสอดคล้องกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุด นอกจากนี ้ยังต้องอาศัยปัจจัยด้านสื่อและเทคนิคในการสื่อสาร โดยรวมถึงเทคนิคในการใช้

ส่ือแต่ละประเภทเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารด้วย  

 

2.2  การสื่อสารสุขภาพ  
 

 2.2.1  ความหมายของการสื่อสารสุขภาพ 

การศึกษาเรื่องการสื่อสารสุขภาพ มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับงานด้านการสาธารณสุข 

ในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะของประชาชนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการศึกษาเรื่อง การ

ส่ือสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ตามกรอบของการสื่อสารสุขภาพเป็นสําคัญ 

ความหมายของการสื่อสารสุขภาพ 

วาสนา  จันทร์สว่างและคณะ (2550: 54-55) ให้ความหมายของการสื่อสารสุขภาพว่า  

 

หมายถึงกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อสุขภาพในด้านการป้องกันโรคและการสร้าง

สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ของศาสตร์ด้านการสื่อสารในงานสุขภาพ เพื่อให้

ประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้สนใจ ตระหนัก เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ มี

ค่านิยมด้านสุขภาพ และจิตสํานึกในการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ ...โดยระดมสรรพ

กําลังของการสื่อสารทุกระดับ ทุกประเภท ตั้งแต่การสื่อสารส่วนบุคคล ระหว่าง

บุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารองค์กร การสื่อสารสาธารณะ ไปจนถึงการ

ส่ือสารมวลชน โดยใช้ส่ือขนาดเล็ก ส่ือบุคคล ส่ือพื ้นบ้าน ส่ือท้องถิ่น ส่ือเฉพาะกิจ 

ไปจนถึงสื่อขนาดใหญ่คือ ส่ือมวลชนและการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ 

การจัดงานพิเศษ...ในรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารอย่าง

มีส่วนร่วม 

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2552: 17-18) อธิบายความหมายว่า เป็นการติดต่อสัมพันธ์ 

โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์และการ

ปฏิบัติระหว่างกันและกัน โดยมุ่งให้สาธารณชนเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ การรับรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
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2.2.2  องค์ประกอบของการสื่อสารสุขภาพ 

 การสื่อสารสุขภาพเป็นกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อสุขภาพในด้านการป้องกันโรคและ

การสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ

ส่ือสารสุขภาพ อธิบายองค์ประกอบได้ดังนี ้ (วาสนา  จันทร์สว่าง และคณะ, 2550: 84-85) 

1)  ผู้ส่งสาร หมายถึง ผู้นําด้านสุขภาพ หรือผู้ปฏิบัติการด้านสุขภาพ  

2)  เนื ้อของสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตสํานึกเพื่อการสร้างเสริม 

ปรับเปลี่ยน และคงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิต 

3)  ส่ือ หรือช่องทาง กิจกรรม รูปแบบ วิธีการ 

4)  กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง และ

ประชาชนทั่วไป 

5)  ผลของการสื่อสาร อาจเกิดขึ ้นในรูปของการรับรู้ ความสนใจ ความตระหนัก 

และการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ 

6)  ผลกระทบ คือ ประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ ้นตามมาจากการดําเนินงานของการ

สื่อสาร 

 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะวิกฤต 
 

 งานวิจัยเรื่องการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีความจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจความหมายและลักษณะ

ของภาวะวิกฤต เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นว่า การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นั้น 

ดําเนินการอยู่บนสภาวการณ์ของภาวะวิกฤตหรือไม่ โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็นสี่ส่วนคือ (2.3.1) 

ความหมายของภาวะวิกฤต (2.3.2) ประเภทของภาวะวิกฤต (2.3.3) ลักษณะของภาวะวิกฤต และ 

(2.3.4) ระยะของการเกิดวิกฤต มีรายละเอียดดังนี ้ 

  

 2.3.1  ความหมายของภาวะวิกฤต 

 ในประเด็นการให้ความหมายของภาวะวิกฤต นั้นมีผู้นิยามความหมายที่เกี่ยวข้อง 2 

ลักษณะคือ ความหมายในลักษณะของปรากฏการณ์ 5 คน ดังนี ้  

เสรี  วงษ์มณฑา (2542: 41) กล่าวว่า วิกฤต หมายถึง ปรากฏการณ์เชิงลบอันรุนแรงที่

เกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิด แต่อาจส่งผลเสียในระยะยาวกับภาพพจน์ของบริษัท 
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 ศุภวรรณ  สัจจพงศ์ (2544) ได้ให้ความหมายของภาวะวิกฤตว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่มี

ผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สภาพแวดล้อม สินค้าที่องค์กร

ผลิตขึ ้น หรือต่อชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกนําเสนอเป็นข่าวในด้านลบทางการ

ส่ือสารมวลชนแขนงต่างๆ 

 ดวงทิพย์  วรพันธุ์ (2545) ได้ให้ความหมายของ ภาวะวิกฤตว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติท่ี

เกิดขึ ้นอาจจะครั้งเดียว วันเดียว หรือหลายครั้ง และหรือกินเวลานานหลายวันติดต่อกันที่ทําให้

เกิดผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจํานวนมาก รวมถึงก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นศรัทธาที่สาธารณชนมีต่อรัฐบาล บุคคลในรัฐบาลและประเทศชาติ

โดยส่วนรวมด้วยสําหรับองค์กรใหญ่ระดับรัฐบาลหรือประเทศชาติ ภาวะวิกฤตหมายถึง ภาวะที่มี

กรณีหรือเหตุการณ์เกิดขึ ้น ทําให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ต่อภาพลักษณ์และ

ชื่อเสียงของประเทศและรัฐบาลในภาพรวม รวมถึงเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง 

สังคม และเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 

ศิรินทร  มหามนตรี (2547) อธิบายความหมายของ ภาวะวิกฤต สําหรับประเทศไทยว่าจะ

ใช้คําว่า “ภาวะไม่ปกติ” ในแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดการ

ด้านข่าวสาร โดยหมายถึง เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้แก่ 

1.  กรณีท่ีประเทศไทยมีภัยคุกคามด้วยกําลังทหารจากภายนอกประเทศ 

2.  กรณีท่ีประเทศไทยถูกคุกคามด้วยกําลังทหารในบริเวณชายแดนทั้งทางบกและทาง

ทะเล รวมทั้งได้รับผลกระทบจากปัญหาการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณชายแดน ไม่สามารถจะดําเนินชีวิตตามปกติสุขได้ 

3.  กรณีท่ีมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบและการจลาจลอย่างรุนแรง 

4.  กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงในพื ้นที่บางส่วนของประเทศ 

5.  กรณีเกิดสถานการณ์รุนแรงอันเนื่องมาจากการแพร่กระจายของนิวเคลียร์ สารเคมี

และอาวุธชีวภาพ 

6.  กรณีเกิดสถานการณ์รุนแรง อันเนื่องมาจากการแพร่กระจายข่าวสารผ่านทาง

เทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น อินเตอร์เน็ต และผ่านทางสื่อข้ามชาติท่ีกระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 

 ในขณะที่กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2551) ให้

นิยามของภาวะวิกฤตว่าเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์พิเศษที่ทําให้เกิดการสื่อสารชนิดพิเศษกว่า

ปกติ (Extraordinary communication challenges) วิธีการสื่อสารในภาวะปกติไม่เพียงพอต่อการ
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รับมือกับสถานการณ์ เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและปศุสัตว์ ต้องเผชิญกับแรงเสียดทาน และ

การต่อต้านจากชุมชนในการควบคุมโรค เช่น การทําลายไก่ทั้งหมด เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่ถูกมองว่า

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

  

2.3.2  ประเภทของภาวะวิกฤต 

ตามแนวคิดของ Seeger,Sellnow, และ Ulmer (2007: 11) แบ่งภาวะวิกฤตออกเป็ น 2 

ประเภทดังนี ้ 

1)  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นอย่างตั้งใจ 

(1) การก่อการร้าย (Terrorism) 

(2) การขัดขวางการทํางาน (Sabotage) ส่วนใหญ่เป็นวิธีเพื่อระบายความแค้น

ส่วนตัว 

(3) ความรุนแรงในที่ทํางาน (Workplace Violence) 

(4) ความสัมพันธ์ไม่ดีกับลูกจ้าง (Poor Employee Relationship) 

(5) ความเป็นเจ้าของปัจจัยวัตถุดิบโดยฝ่ายตรงข้าม (Hostile Takeover) 

(6) การเป็นผู้นําที่ไร้ศีลธรรม (Unethical Leadership) 

2)  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นอย่างไม่ตั้งใจ 

(1) ภัยธรรมชาติ (Natural disaster) 

(2) การแพร่ระบาดของโรค (Disease outbreak) 

(3) ความขัดข้องทางเทคนิคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ (Unforeseeable 

technical Interaction) 

(4) ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากความผิดพลาด (Product failure) 

(5) ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ (Downturn in economy) 

 นอกจากการแบ่งประเภทของภาวะวิกฤตตามลักษณะของการเกิดเหตุการณ์แล้ว ยังมี

นักวิชาการบางกลุ่มได้แบ่งภาวะวิกฤตตามความรุนแรงที่เกิดขึ ้นทางกายภาพ (สรงค์กฏณ์  ดวงคํา

สวัสดิ์ และ อโนมา  กลิ่นเจริญ, 2548 : 2) ดังนี ้ 

1) ภาวะวิกฤตที่มีความรุนแรงทางกายภาพ เป็นภัยพิบัติท่ีท่ีทําให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรง มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายในทันที  

2) ภาวะวิกฤตที่ไม่รุนแรงในทางกายภาพ เป็นภาวะวิกฤตที่เกิดความวุ่นวาย 

สับสน และเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน แต่ความเสียหายยังไม่มิได้เกิดขึ ้นในทันที 
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 2.3.3  ลักษณะของภาวะวิกฤต 

ลักษณะที่แสดง “วิกฤตการณ์” นั้น จะเป็นจุดที่บ่งบอกถึงความอยู่รอดหรือความล้มเหลว

ขององค์กร เกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กรอย่างรุนแรงทําให้เกิดความตึงเครียด ขาดแคลน

ข่าวสาร ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน (พิมลพรรณ สุวรรณทัต, 2548: 13) ซึ่ง

ภาวะวิกฤตพิจารณาได้จากลักษณะดังต่อไปนี ้ 

Slaikeu (1984: 53) ได้อธิบายถึงสิ่งที่บ่งบอกว่าสถานการณ์นั้นกําลังอยู่ในภาวะวิกฤต

หรือไม่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ 

1)  เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน กล่าวคือ เหตุการณ์ต่างๆจะดําเนินไป

เรื่อยๆ นับเป็นปี ๆ แต่ภาวะวิกฤตจะเกิดขึ ้นอย่างทันใด 

2)  เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน แม้ว่าจะมีบางคนเตรียมการสําหรับ

เหตุการณ์ในภาวะวิกฤตบ้าง แต่คนส่วนใหญ่มักคิดเข้าข้างตนเองว่า น่าจะเกิดขึ ้นกับคนอื่น

มากกว่า 

3)  มีคุณลักษณะของความฉุกเฉิน ซึ่งมีผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เช่น หวาดกลัว 

หรือตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้น 

4)  มีผลกระทบต่อสาธารณชน เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคนเป็นจํานวนมาก 

ทั้งญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง จึงจําเป็นต้องแก้ไขหรือดําเนินการต่อผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที 

 นอกจากนี ้ Wiener และ Kahn (1972) ศึกษาและประมวลลักษณะของวิกฤตการณ์ว่ามี

ลักษณะทั่วไป 12 มิติ คือ 

1)  วิกฤตการณ์คือช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อของเหตุการณ์หรือการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ซึ่งบุคคลผู้มีส่วนร่วมมีความต้องการในระดับสูงที่จะทํา

ให้เกิดการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง 

3)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีจะคุกคามต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง 

4)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ ้น โดยก่อให้เกิดผลบางอย่างที่จะกําหนดอนาคต

ผู้เกี่ยวข้อง 

5)  วิกฤตการณ์เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ ซึ่งมีผลต่อการกําหนดสถานการณ์ใหม่ 

6)  วิกฤตการณ์นําไปสู่ความไม่แน่นอนใจในการควบคุมสถานการณ์ และในการสร้าง

ทางเลือกต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

7)  วิกฤตการณ์ จะเป็นสถานการณ์ท่ีลดความสามารถขององค์กรในการควบคุม

เหตุการณ์และผลที่จะเกิดขึ ้นตามมา 
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8)  วิกฤตการณ์ทําให้เกิดสภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมักสร้างความโกลาหลและความวิตกกังวล

ให้กับผู้มีส่วนร่วม 

9)  วิกฤตการณ์เป็นสถานการณ์ท่ีผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์รู้สึกขาดข้อมูลข่าวสารอย่าง

ผิดปกติ 

10)  วิกฤตการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีเพิ่มความกดดันทางด้านเวลาแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

11)  วิกฤตการณ์ถูกกําหนดโดยความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนร่วม 

12)  วิกฤตการณ์เป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความตึงเครียดระหว่างผู้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะใน

ด้านวิกฤตการณ์ทางการเมือง หรือ วิกฤตการณ์ระหว่างชนชาติ 

 

2.3.4  ระยะของการเกิดภาวะวิกฤต 

 ในการแบ่งระยะของการเกิดภาวะวิกฤตนั้น Newsom, Turk และ Kruckeberg  (2010: 

316-341) แบ่งระยะของการเกิดภาวะวิกฤตเป็ น 3 ระดับคือ 

1)  การเตรียมป้องกัน (Anticipating a crisis) ซึ่งถือเป็นระยะป้องกัน เป็นการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก นักสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้เกี่ยวข้องต้องหาสาเหตุ หรือสัญญาณที่

บ่งบอกถึงภาวะวิกฤต ก่อนจะนําข้อมูลนั้นมาวางแผนเพื่อจัดการประเด็นที่อาจก่อให้เกิดวิกฤต  

2)  การจัดการ (Dealing with a Crisis) เป็นระยะที่เกิดเหตุการณ์ นักการสื่อสาร หรือนัก

ประชาสัมพันธ์ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการกับปัญหา และ

สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ การมีช่องทางการสื่อสารที่มากกว่าเดิม ลูกจ้างและจัดการเรื่องบทบาทใน

ภาวะวิกฤต ความรับผิดชอบของนักประชาสัมพันธ์ การตอบสนองทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

กรณีนี ้คือ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารมากขึ ้น เปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเป็ น การตอบสนองต่อภาวะ

วิกฤต เช่น จัดการกับข่าวลือ เรียกความน่าเชื่อถือขององค์กรกลับมา ด้วยการให้ข่าวเองและเปิ ด

โอกาสให้ส่ือหรือประชาชนได้ซักถาม 

3)  การประเมินผล (Recovery and Evaluation) องค์กรต้องถอดบทเรียนจากกรณีวิกฤต 

ไม่ว่าจะเป็นการประเมินสาเหตุ วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต ประเมินข้อดีข้อด้อย

ของวิธีการจัดการปัญหาและประเมินศักยภาพของบุคลากรในการจัดการปัญหา 

 โดยสรุปแล้ว แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะวิกฤต จะมีลักษณะการเกิดขึ ้นอย่าง

กะทันหันทั้งจากการกระทําของมนุษย์และเกิดขึ ้นตามธรรมชาติ โดยปรากฏขึ ้นอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ ้นแล้วจําเป็นต้องมีการจัดการแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นภายใต้ความ

กดดันของสถานการณ์ ซึ่งการเกิดภาวะวิกฤตนั้นจะมีผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้

สูญเสียและผู้ประสบเหตุ ตลอดจนความตื่นตระหนกของประชาชนที่แสดงออกในขณะเกิดภาวะ
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วิกฤต ซึ่งกรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะวิกฤต จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถสรุปสถานการณ์การ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่าเป็นวิกฤตประเภทใด และการสื่อสารของ

กระทรวงสาธารณสุขฯสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตหรือไม่ 

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Communication for Crisis   

      Management: CCM) 

 
 2.4.1  ความหมายและการดําเนินการสื่อสารในภาวะวิกฤต 

  บทบาทของการสื่อสารในภาวะวิกฤตคือ การแยกเรื่องข่าวลือออกแล้วมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล

ข้อเท็จจริงขององค์กรที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและไปยังสาธารณะ ดังนั้น การ

ส่ือสารในภาวะวิกฤตจึงเป็นการสื่อสารที่ผู้เชี่ยวชาญพยายามที่จะให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้บุคคลผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย สาธารณชน เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีท่ีสุดเพื่อความผาสุก ภายในเวลาที่มีอยู่จํากัด 

ดังนั้น ความเข้าใจในรูปแบบของวิกฤตว่ามีขั้นตอนของการเกิดเป็นอย่างไร จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะ

ช่วยให้สามารถคาดเดาปัญหาและรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม แนวทางการจัดการการ

ส่ือสารในภาวะวิกฤต สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตนั้น มีนักวิชาการ

หลายท่านได้ให้ความหมาย กรอบแนวทางและการดําเนินการสื่อสารในภาวะวิกฤตไว้ดังนี ้  

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2552: 62) อธิบายว่า การสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ กลยุทธ์และนโยบาย

ท่ีองค์กรใช้ในการเผยแพร่กระจายข่าวสาร (Distributing  information) ด้วยการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนเมื่อการดําเนินงานขององค์กรต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์

วิกฤต และมีผลกระทบต่อสาธารณชน และยังระบุว่า การบริหารภาวะวิกฤตในสถานการณ์อุดม

คติพึงมีการดําเนินการสื่อสารสําคัญ 2 อย่างคือ เพิ่มพูนความสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้า

มาเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเพิ่มพูนความช่วยเหลือร่วมมือกัน (Collaboration) ระหว่างผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง (Stakeholders) 

 สรงค์กฏณ์  ดวงคําสวัสดิ์ และ อโนมา  กลิ่นเจริญ (2548: 3) ได้อธิบายความหมายของ

การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตว่า มีความครอบคลุมเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

และการดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ซึ่งถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหาร

ภาวะวิกฤต แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่มีผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ

ศรัทธาขององค์กรอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อมีเหตุวิกฤตเกิดขึ ้น สถานะของความวิกฤตนั้นไม่ได้อยู่ท่ี

ตัวเหตุการณ์ท่ีเกิด แต่อยู่ท่ีความคิดของผู้คนที่ว่าเกิดอะไรขึ ้น ดังนั้น การบริหารจัดการภาวะวิกฤต
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ให้เป็นผลสําเร็จ โดยที่สามารถรักษาภาพลักษณ์ ช่ือเสียง และความน่าเชื่อถือศรัทธาขององค์กรไว้

ให้ได้ จึงจําเป็นต้องเข้าใจและยอมรับธรรมชาติของวิกฤตที่ว่า Perception is Reality คือ ความ

คิดเห็นของผู้คนสําคัญกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ ้น เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 

รวมถึงผู้บริหารขององค์กรหรือรัฐบาล ต้องค้นหาและระบุให้ได้ ว่า เมื่อเกิดวิกฤตขึ ้นนั้น 

กลุ่มเป้าหมายคิดเห็นหรือเข้าใจอย่างไร แล้วจึงสามารถวางแผนบริหารจัดการ เพื่อคลี่คลายวิกฤต

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ 

 Seitel  (1992) ได้เสนอแนวคิดว่าองค์กรที่ขาดประสบการณ์ด้านวิกฤตการณ์อาจจัดการ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภาวะวิกฤตอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ 

 1)  วิกฤตการณ์จู่โจม เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติหรือ

หายนะอันเกิดจากการกระทําของบุคคล การปล้น การทุจริต การขาดทุน บ่อยครั้งที่นักประชาสัมพันธ์

จะเรียนรู้เมื่อวิกฤตการณ์ได้เกิดขึ ้นแล้ว 

 2)   การขาดแคลนข่าวสาร การไม่ได้รับข่าวสารที่เพียงพอ ทําให้เกิดการแพร่กระจายของ

ข่าวลือ เนื่องจากผู้ส่ือข่าวไม่รู้ ว่าเหตุของวิกฤตการณ์ จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจในเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ ้น 

 3)  การทําให้เหตุการณ์รุนแรงขึ ้น ถ้าไม่มีการเตรียมข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อ

เผยแพร่อย่างเป็นทางการ จะทําให้วิกฤตมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดข่าวลือ 

 4)   สูญเสียการควบคุม ทําให้วิกฤตที่เกิดขึ ้นมีความรุนแรง 

 5)   การถูกจับตามองจากภายนอก 

 6)   ภาวะทางจิตวิทยา ความรู้ สึกของผู้เกี่ยวข้องกับวิกฤตมีผลกระทบต่อองค์กร หาก

ปฏิเสธหรือไม่ชี ้แจงในการแสดงความรับผิดชอบ จะทําให้เกิดผลเสียหายตามมา 

 Saffir และ Tarrant (1994) จึงได้เสนอหลักการทั่วไปในการจัดการภาวะวิกฤต 

ประกอบด้วย 

 1)   จัดตั้งคณะทํางานในภาวะวิกฤตเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับปัญหา เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง

ในการควบคุมการไหลของข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤต มีการจัดเตรียมข่าวสาร ฝึกอบรม การแสดงท่าที

ขององค์กร กลยุทธ์การนําเสนอข่าวสารและแต่งตั้งผู้แถลงข่าวเพื่อชี ้แจงข้อเท็จจริงแก่ส่ือ 

 2)   ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับวิกฤต วางแผนหรือโครงการ โดยคาดการณ์สิ่งที่เลวร้ายที่จะ

เกิดขึ ้นกับองค์กรล่วงหน้า เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิด 

 3)   จุดมุ่งหมายเพื่อสกัดกั้น วิกฤตอาจขยายขอบเขตของปัญหาจากระดับท้องถิ่นไปยัง

ระดับประเทศและระดับชาติได้ถ้าเกิดความล้มเหลวในการควบคุมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการควบคุมการใช้ส่ืออย่างเหมาะสมเพื่อสกัดกั้นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้น 
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 4)   ตระหนักถึงผู้ท่ีจะมีส่วนช่วยและขอความช่วยเหลือ ระบุกลุ่มประชาชนหรือองค์กร

อิสระที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดวิกฤต 

 5)   เตรียมพร้อมในการกําหนดแผนงานในวิกฤตระยะยาว โดยการประเมินความพร้อม

ทรัพยากรขององค์กรล่วงหน้า เพื่อวางแผนในการนําไปใช้ในภาวะวิกฤตล่วงหน้า โดยกําหนด

ความเป็นไปได้ของแผนอย่างชัดเจน เพื่อลดความเส่ียงในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 6)   จัดเตรียมแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมรายละเอียดด้านต่างๆ ได้แก่ 

หลักการในการให้รายละเอียดของข่าวสารในการวิกฤต บัญชีรายการเกี่ยวกับกลุ่มประชาชน

เป้าหมาย องค์กรฝ่ายตรงข้าม การวิเคราะห์ทรัพยากรในการวางแผนวิกฤต สมาชิกของ

คณะทํางานในภาวะวิกฤต ตําแหน่ง สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 

 7)   ฝึกซ้อมคณะทํางานในภาวะวิกฤต มีการฝึกซ้อมเป็นระยะ เพื่อป้องกันการขาดแคลน

ข่าวสารที่เปิดเผย ซ่ือสัตย์หรือเพียงพอที่จะนําไปใช้ได้ ความล้มเหลวในการตระเตรียมเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ท่ีเลวร้ายที่อาจเกิดขึ ้นหรือการแสดงท่าทีขององค์กรที่ไม่เหมาะสม 

 การสื่อสารในภาวะวิกฤตมีบทบาทที่สําคัญต่อองค์กรในการดําเนินงานตามนโยบาย

บริหารจัดการในขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การสื่อสารในกรณีวิกฤตด้านการ

สาธารณสุข ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน เช่น การระบาดของโรคติดเชื ้อในทางเดิน

หายใจ การระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน 

   

       2.4.2  การสื่อสารตามระยะของการเกิดวิกฤต 

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2551) ใช้วิธีการสื่อสาร

เป็นกลไกสําคัญเพื่อให้องค์กรสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเกิดผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด 

โดยแบ่งการดําเนินงานออกเป็ น 5 ระยะดังนี ้ 

 2.4.2.1   ระยะก่อนเกิดวิกฤต (Pre-crisis phase)  

 จุดประสงค์ของการส่ือสารในช่วงระยะก่อนเกิดวิกฤตมีดังนี ้ 

1) เตรียมความพร้อม 

2) สร้างทีมงาน 

3) พัฒนาวิธีการที่ทุกคนเห็นพ้อง 

4) ทดลองสารท่ีจะใช้ 

 องค์กรสามารถคาดเดาได้ว่า ต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติประเภทใด สามารถวิเคราะห์

ได้ว่า ต้องพบกับคําถามอะไรบ้าง และสามารถเตรียมหาคําตอบล่วงหน้าได้ โดยการแผนการ
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ส่ือสาร สามารถระบุได้ว่า มีโฆษก ทรัพยากร และกลไกจัดการทรัพยากรอะไร บ้าง สามารถทํา

การอบรมเรื่องแผนและแก้ไขข้อความที่จะใช้ได้ และสามารถให้การสนับสนุนแก่พันธมิตรที่จะ

ร่วมงานในด้านความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจะเข้าใจและพูดตรงกัน 

เมื่อเกิดสถานการณ์ 

 2.4.2.2  ระยะฟักตัว (Initial phase) 

 จุดประสงค์ของการส่ือสารในระยะนี ้คือ 

1) รับมือกับเหตุการณ์ด้วยความเข้าอกเข้าใจ 

2)  แจ้งและอธิบายความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นให้แก่สาธารณะทราบด้วยข้อความ  

ท่ีเรียบง่าย 

3) สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่และโฆษก 

4) แนะนําข้อควรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน(รวมทั้งแจ้งด้วยว่าจะขอข้อมูล

เพิ่มได้จากที่ไหน อย่างไร) 

5) สร้างสัญญาใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเพื่อทําการสื่อสาร

ต่อไป 

 การสื่อสารในระยะนี ้มีมุ่งประเด็นหลักเรื่อง เนื ้อหาที่ส่ือสารต้องเข้าใจง่าย 

น่าเชื่อถือ ยืนยันได้ สอดคล้องกันและรวดเร็ว จะสังเกตได้ว่าสถานการณ์ในระยะฟักตัวโดยดูจาก

การนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน องค์กรต้องรับฟังข้อมูลต่างๆ จากสื่อ เพื่อพิจารณาเรื่องความ

น่าเชื่อถือและความหนักแน่นของข้อมูล หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องคือ รับรู้ข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเกิดอะไร

ขึ ้น เพื่อการตัดสินใจว่าควรตอบสนองกับสถานการณ์อย่างไรและเพื่อวัดระดับความรุนแรงที่

แท้จริงของเหตุการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด  

 2.4.2.3  ระยะเกิดเหตุการณ์ (Maintenance phase) 

 จุดประสงค์ของการส่ือสารในระยะนี ้คือ 

1) ช่วยเหลือให้สาธารณะเข้าใจความเสี่ยงของตนเองให้แม่นยํายิ่งขึ ้น 

2) ให้ข้อมูลBackground และส่งข้อมูลให้กับผู้ท่ีต้องการ 

3) ทําความเข้าใจและให้การสนับสนุนเพื่อวางแผนการฟื ้นฟู 

4) รับฟังการตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับสาร จากนั้นแก้ไข

ข้อมูลที่ผิดพลาด 

5) อธิบายข้อเสนอแนะในภาวะฉุกเฉิน 

6) ผลักดันให้เกิดการตัดสินใจในด้านความเสี่ยง 
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 เมื่อวิกฤตก่อตัวขึ ้นให้เตรียมป้อนสิ่งที่ส่ือต้องการ และตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างด้วย

ความละเอียด เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นโดยไม่คาดฝัน ข่าวลือหรือข้อมูลที่ผิดพลาด อาจทําให้ส่ือ

เรียกร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรที่ทําหน้าที่ส่ือสารได้ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ท่ีมีอาชีพเกี่ยวข้อง และไม่ได้สังกัดในองค์กร สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ควบคุมการไหล

ของข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือไว้ให้ดีท่ีสุด ขั้นตอนในการติดตามการเคลื่อนไหวของ

การสื่อสารมีความสําคัญยิ่ง 

 2.4.2.4  ระยะคลี่คลาย (Resolution) 

 จุดประสงค์ของการส่ือสารในระยะนี ้คือ 

  1)  แนะนําให้สาธารณะทราบถึงการปฏิบัติตัวในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์

คล้ายกันนี ้ขึ ้นอีกด้วยการให้การศึกษา 

  2)  ศึกษาปัญหาและความเสียหายอย่างตรงไปตรงมาและเน้นการทํางาน

ไปในจุดที่คิดว่าได้ผล 

  3)  โน้มน้าวให้ประชาชนให้การสนับสนุนนโยบายที่ออกมาและจัดส่ง

ทรัพยากรและความช่วยเหลือไปยังทีๆ่เกิดปัญหา 

  4)  ส่งเสริมการปฏิบัติงานและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

 ส่ือมวลชนและสาธารณะเริ่มลดความสนใจในข้อมูลลง หน่วยงานอาจต้อง

ตอบคําวิพากษ์วิจารณ์การทํางานขององค์กรจากสื่อมวลชน และอาจต้องเพิ่มเติมความรู้หรือ

ข้อมูลที่เคยส่งออกไปให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังต้องรณรงค์ให้การศึกษาหรือการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซด์ เนื่องจากผลการวิจัยระบุว่าชุมชนมักสนใจศึกษาเรื่องการหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงและการลดระดับความรุนแรงของภัยพิบัติทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไป  

 2.4.2.5  ระยะประเมินผล (Evaluation) 

 นอกจากการทําความเข้าใจในการเกิดวิกฤตและสิ่งที่ต้องดําเนินการในแต่ละระยะ

ของเหตุการณ์แล้ว แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การรับมือกับภาวะวิกฤตมีประสิทธิภาพลดความ

เสียหายที่จะเกิดขึ ้นได้นั้น คือการวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งควร

มีองค์ประกอบดังนี ้ 

  1)  ขอการลงลายมือชื่อรับรองจากผู้บริหาร ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้บริหาร

รับทราบในแผนการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

  2)  ระบุขอบเขตงานและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทีมงานที่รับผิดชอบ

เรื่องจัดการข้อมูลข่าวสารให้กับสื่อ ประชาชนและผู้ร่วมงาน 
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  3)  การตรวจสอบขั้นตอนการขออนุมัติและการรับรองข้อมูล 

  4)  ตกลงแบ่งอํานาจในการปล่อยข้อมูล (ใครจะเป็นผู้ปล่อยข้อมูลไหน 

เมื่อไร อย่างไร) 

  5)  เรียบเรียงรายชื่อสื่อท้องถิ่น รวมทั้งฝ่ายข่าวหลังเวลาทําการ 

  6)  วางแผนการร่วมมือประสานงานกับองค์กรที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข 

  7)  ระบุตัวโฆษกสําหรับประเด็นด้านสาธารณสุข และกําหนดตัว

บุคคลภายนอกไว้เพื่อฉุกเฉิน 

  8)  ข้อตกลงและขั้นตอนในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือกับภาวะ

ฉุกเฉิน 

  9)  วิธีการในการรักษาทรัพยากรที่ต้องการ (พื ้นที่ อุปกรณ์ กําลังคน) 

สําหรับการปฏิบัติการสื่อสารให้ข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขให้เพียงพอที่จะ

ทํางานได้ 24 ชั่วโมง และ 7วันต่อสัปดาห์ หากจําเป็ น 

 

  2.4.3  การสื่อสารในภาวะเกิดโรคระบาด 

 ในช่วงที่เกิดโรคระบาดถือว่าเป็นภาวะวิกฤต จําเป็นต้องสื่อสารกับกลุ่มประชาชนให้

ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด จึงจําเป็นต้องกําหนดแนวทาง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2552:18-19) 

ไว้ดังนี ้ 

  2.4.3.1  ความเชื่อถือหรือความไว้วางใจ (Trust) เป้าหมายความสําเร็จของใน

การสื่อสารระหว่างการระบาดคือ การติดต่อสื่อสารกับสาธารณชนในทางสร้างสรรค์ เกื ้อกูล และ

ด้วยความไว้วางใจ 

  2.4.3.2  การประกาศที่รวดเร็ว (Announcing early) ตัวชี ้วัดของความน่าเชื่อถือ

คือ การจัดให้มีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเกิดการระบาด การสื่อสารในภาวการณ์ระบาดที่

สําคัญมากที่สุดได้แก่เวลาที่ให้ข่าวสารความตรงไปตรงมา และครอบคลุมกว้างขวาง จัดทํา

ประกาศลดพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนเพื่อยับยั้งการระบาด 

  2.4.3.3  ความโปร่งใส (Transparency) เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาในระหว่าง

การระบาด เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น การสื่อสารต้องเปิดเผย เข้าใจง่าย มีความสมบูรณ์และ

ถูกต้องตามความเป็นจริง  

  2.4.3.4  สาธารณชน (The public) ประสิทธิผลของการสื่อสารคือ การวิเคราะห์

ความเข้าใจของสาธารณชน ปกติแล้วเป็นการยากที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะ
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เกิดความสําเร็จในการสื่อสารหากเกิดช่องว่างระหว่างผู้ให้ข่าวกับสาธารณชน นั่นคือ เข้าใจว่า

สาธารณชนคิดอย่างไร  

  2.4.3.5 การวางแผน (Planning) การวางแผนสื่อสารความเสี่ยงต้องมีความพร้อม

ก่อนการระบาด แผนงานสื่อสารการระบาดเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบริหารจัดการการระบาด 

ทั้งนี ้ ประเด็นสําคัญ หลังจากเข้าใจในองค์ประกอบ สถานการณ์และระยะของการเกิด

เหตุการณ์แล้ว นักการสื่อสารหรือนักประชาสัมพันธ์ต้องเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการจัดการกับ

ภาวะวิกฤต  โดยให้ครอบคลุมถึงการกําหนดแผนการสื่อสาร ท่ีประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสาร             

การกําหนดช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผู้เผยแพร่ ซึ่งแผนการสื่อสารนี ้ 

จะต้องระบุผู้รับผิดชอบและรายละเอียดของหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ

สภาพแวดล้อมในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ ้น ซึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตจะช่วยอธิบาย

การดําเนินการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009  

 

2.5  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรม 
 

 ในการศึกษาเรื่องการสื่อสารต่างวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความเข้าใจและยอมรับสังคมที่แตกต่างไปจาก

ตน ความสามารถในการทํางานและอยู่ร่วมกัน รวมถึงการร่วมมือระหว่างกัน การนําทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการศึกษาเรื่องการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะเป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่ามิติทาง

วัฒนธรรมมีอิทธิพลอย่างไรต่อการส่ือสารสุขภาพ  

 

 2.5.1  ความหมายของวัฒนธรรม 
 เมตตา วิวัฒนานุกูล (2548: 50) อธิบายว่า วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตเฉพาะกลุ่มที่เป็นรูปแบบ

การดํารงชีวิต วิถีชีวิตเฉพาะกลุ่มนั้นแสดงให้เห็นถึง “วัฒนธรรม” ท่ีทําให้พวกเขาแตกต่างจากกลุ่ม

อื่นๆ  

 ในขณะที่ ยศ  สันตสมบัติ (2544:11-12 )สรุปลักษณะพื ้นฐานที่สําคัญของวัฒนธรรมได้ 6 

ประการคือ 

 1)   วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม 

 2)   วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ 

 3)  วัฒนธรรมมีพื ้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ 
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 4)   วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา 

 5)  วัฒนธรรมคือกระบวนการที่มนุษย์กําหนดนิยามความหมายให้กับชีวิตและสิ่ง

ต่างๆที่อยู่รอบตัว 

 6)  วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง 

 กล่าวโดยสรุป วัฒนธรรม จึงหมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม รวมถึงวิถีการกินอยู่  

ค่านิยม ความเชื่อ การแต่งกาย การทํางาน การแสดงอารมณ์ การสื่อสารหรือสื่อความ การอยู่

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การแสดงความสุขทางใจและหลักเกณฑ์การดําเนินชีวิต โดยแนวทางการ

แสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้น อาจเริ่มมาจากเอกชนหรือบุคคลทําเป็นต้นแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็

ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมได้รับการถ่ายทอดและเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้และ

ทําความเข้าใจร่วมกัน 

  

 2.5.2  ผลของวัฒนธรรมต่อการรับรู้และความเข้าใจของมนุษย์ 

 กระบวนการสื่อสารเกิดจากกระบวนการเลือกรับรู้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรม 

โดยทั่วไปวัฒนธรรมมีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของมนุษย์ใน 3 ขั้นตอนคือ การเลือกสนใจ 

การรวบรวม และ การตีความ ซึ่งในกระบวนการตีความ เป็นการผนวกความหมายเข้ากับ

ความรู้ สึกในสถานการณ์เดียวกันของคนจากต่างวัฒนธรรม สามารถตีความได้แตกต่างกัน  

(Jandt,1998 อ้างถึงใน เมตตา วิวัฒนานุกูล, 2548: 47-48) 

 ในประเด็นเรื่องผลของวัฒนธรรมต่อการรับรู้ด้านสุขภาพนั้น ประภาเพ็ญ  สุวรรณ.(2540: 

155) อธิบายว่า องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อันได้แก่ ครอบครัว กลุ่มบุคคลใน

สังคม สถานภาพของสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ส่งผลต่อการปฏิบัติทางด้านสุขภาพของแต่ละ

บุคคลให้แตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กับลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ 

นอกจากนี ้ ในกรอบวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย ค่านิยม ความเชื่อ ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ อันส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคคล (นัยนา  หนูนิล, 2543) ซึ่งความเชื่อด้าน

สุขภาพเป็นการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อภาวะสุขภาพของตนเอง ก่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้

บุคคลเกิดความรับผิดชอบและปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพที่ดี  โดยมี องค์ประกอบ 4 ประการคือ 

(Becker,1974) 

1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 

2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค 

3) การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม 

4) การรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรม 
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ซึ่งหากบุคคลมีการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมมากกว่าการรับรู้ อุปสรรคต่อ

การปฏิบัติ ผลลัพธ์ท่ีตามมาคือ บุคคลมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเกิดขึ ้น    

 ดังนั้นการนําเรื่องมิติทางวัฒนธรรมมาศึกษาเรื่องการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยเฉพาะในประเด็นการ

จัดการข้อมูลขาวสาร จะทําให้เห็นกระบวนการที่นํามาซึ่งความสําเร็จและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

โดยสรุป ผู้วิจัยนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและกระบวนการสื่อสารมาใช้ในการวิจัย เนื่องจากเป็ น

กระบวนการที่มีความสําคัญในการแก้ ปัญหาภาวะวิกฤต โดยเฉพาะวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับ

สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 

2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 2.6.1  การจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและ

ดําเนินการวิจัยโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ใน

ระยะที่เกิดภาวะวิกฤตจาการระบาดของโรคสองเร่ืองดังนี ้ (1) แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะ

วิกฤต : ศึกษากรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) ของกระทรวงสาธารณสุข ของ 

ศิรินทร มหามนตรี และ (2) การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรคซาร์ส กรณีศึกษาโรงแรม 5 

ดาว ในกรุงเทพมหานคร ของ จุรี อัมมะรงค์ 

ศิรินทร  มหามนตรี  (2547) ศึกษาแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต : ศึกษา

กรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (โรคซาร์ส) ของกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า  

กระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตโรคซาร์สที่

สอดคล้องแนวคิดการบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารใน2ช่วงคือ ช่วงที่ 1 การเตรียมการก่อนเกิด

วิกฤต คือ มีการตรวจพบภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคซาร์สล่วงหน้าจากต่างประเทศ และมีการ

เตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคซาร์สล่วงหน้าภายในประเทศ และช่วงที่ 2 การ

ดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะวิกฤตพบว่า มีการนําแนวคิดการบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสารมาใช้ใน

การปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตโรคซาร์ส และพบว่า กระทรวง

สาธารณสุขมีการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตโรคซาร์สที่สอดคล้องกับ

แนวคิดการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต 3 ช่วงคือ  
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ช่วงที่ 1 การเตรียมการก่อนเกิดภาวะวิกฤต พบว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่

มีการจัดทําแผนภาวะวิกฤตไว้ล่วงหน้าและเป็นหน่วยงานที่มีการวางระบบ การตรวจสอบ

ภาวการณ์เกิดโรคระบาดเตรียมพร้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ช่วงที่ 2 การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะวิกฤตพบว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินกิจกรรม

ตามกระบวนการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤต 10 ประการคือ (1) การดําเนินงานเมื่อได้รับ

แจ้งเหตุ (2) การจัดตั้งคณะทํางานภาวะวิกฤต (3) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโรคซาร์ส (4) การตั้ง

โฆษกเหตุการณ์ (5) การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและความต้องการด้านข่าวสาร (6) การกําหนด

ประเด็นเนื ้อหาข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ (7) การกําหนดกลยุทธ์และสื่อที่ใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ (8) การควบคุมแหล่งข่าว (9) การติดตามและประเมินกระแสสื่อมวลชนและการ

รับรู้ของประชาชน (10) การปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

ช่วงที่ 3 การดําเนินงานเมื่อภาวะวิกฤตสิ ้นสุดลง กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุม

สรุปผลการดําเนินงาน สรุปรายงานสถานการณ์และความก้าวหน้าการดําเนินงานป้องกันและ

ควบคุมโรคซาร์ส จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและมีการประกาศปิดศูนย์อย่างเป็ น

ทางการ 

การศึกษาครั้งนี ้ยังพบว่าในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2546 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ

หนังสือพิมพ์มติชน มีการนําเสนอประเด็นข่าวสารเรื่องการวิเคราะห์ประเด็นเนื ้อหาการนําเสนอ

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคซาร์ส จากสื่อหนังสือพิมพ์ ในระหว่างเดือนมีนาคมโรคซาร์ส คือ ประเด็น

การรายงานสถานการณ์โรคภายในประเทศ ประเด็นการรายงานโรคซาร์สในต่างประเทศ ประเด็น

มาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และประเด็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซาร์สและวิธี

ป้องกันโรค ในส่วนของทิศทางการนําเสนอข่าวโรคซาร์ส พบว่า มีทิศทางที่เป็นกลางมากที่สุด 

จุรี  อัมระรงค์ (2547) ศึกษาเรื่อง การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรคซาร์ส 

กรณีศึกษาโรงแรม 5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร พบว่า  

โรงแรมที่ศึกษาทั้งหมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคซาร์ส โดยเฉพาะด้านห้องพักและ

กลุ่มประชุมสัมมนา (MICE) เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และส่วนใหญ่มีนโยบายในการ

แก้ไขภาวะวิกฤตโรคซาร์ส โดยการลดค่าใช้จ่าย คือ การปิดตึกบางส่วน ปิดห้องพักบางชั้น ปิ ด

ห้องอาหารบางห้อง และปิดแอร์ ปิดไฟฟ้าในเวลาพัก นอกจากนี ้ยังมีการให้พนักงานใช้วันพักร้อน

หรือวันหยุดสะสมอยู่ให้หมด รวมทั้งมีการวางแผนการสื่อสารภายใน เพื่อให้ความรู้และมาตรการ

ป้องกันของโรงแรม โดยการใช้จดหมายส่งขึ ้นห้องพัก และโปสเตอร์เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร 

สําหรับการวางแผนการใช้ส่ือภายนอกโรงแรมในการกระตุ้นการขายในภาวะวิกฤตโรคซาร์ส จะใช้
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แผ่นพับและใบปลิว โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดประสบความสําเร็จจากการใช้ส่ือภายในโรงแรม 

เพื่อให้ความรู้และแจ้งถึงมาตรการป้องกันโรคซาร์สของโรงแรม สําหรับสื่อภายนอก พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างจํานวนครึ่งหนึ่งประสบความสําเร็จจากการทําแพ็คเกจราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นและส่งเสริม

การขายของโรงแรม 

 

2.6.2  การนําเสนอข้อมูลข่าวสาร 

การศึกษาประเด็นเรื่องการควบคุมการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร การกําหนดสื่อเพื่อให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการประเมินเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความ

เชื่อมั่นของประชาชนต่อการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามี จํานวนสองเรื่อง

ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต กรณีศึกษาองค์การเภสัชกรรม ของ 

คันธรัตน์  มณีโชติ (2) การสื่อสารภาวะวิกฤต : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก 

ของกระทรวงสาธารณสุข ของ อภิสิทธิ์  เหมาะสมสกุล 

คันธรัตน์  มณีโชติ (2551) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต 

กรณีศึกษาองค์การเภสัชกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับองค์การเภสัชกรรม รูปแบบการ

สื่อสารรวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน

ปัจจัยในการสร้างความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ ในช่วงวิกฤตการณ์ท่ีมีการนําเสนอ

บทความว่า จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2548 พบว่า ยาวีไออาร์ ซึ่งองค์การเภสัช

กรรมผลิตเลียนแบบยารักษาเอชไอวี ทําให้เกิดการต้านยาถึง 39.6%-58% (จากการศึกษาผู้ป่วย

จํานวน 300 คน) ผลการศึกษานี ้อาจแสดงให้เห็นว่ายาดังกล่าวก่อให้เกิดการต้านยารักษาเอชไอวี

ในระดับสูงที่สุดในโลก พบว่า องค์การเภสัชกรรม ได้มีการแก้ไขการเกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว 

ประกอบด้วย 

1.  นําเสนอข่าวออกมาอย่างรวดเร็ว โดยจัดแถลงข่าวโดยกระทรวงสาธารณสุข 

นักวิชาการจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ 

กระทรวงการต่างประเทศที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ 

2.  องค์การอาหารและยา มูลนิธิผู้ติดเชื ้อ/ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้ออกมายืนยันในประสิทธิภาพ

ของยาต้านไวรัสที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม 

3.  มีนโยบายการบริหารข้อมูลข่าวสาร ยึดถือการนําเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ฉับไว

ทันต่อเหตุการณ์ เนื ้อหาข่าวสารที่นําเสนอเน้นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของ

ประชาชนให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด 
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4.  มีการใช้ส่ือทุกสื่อในการนําเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ 

ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ส่ือมวลชนทุกแขนง องค์กรมหาวิทยาลัย 

NGO 

5.  มีการสื่อสารภายในองค์การเภสัชกรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อพนักงานจะได้ข้อมูล

ท่ีถูกต้องและแท้จริง 

ผู้ศึกษายังได้เสนอแนะต่อประเด็นต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารภาวะวิกฤตของ

องค์การเภสัชกรรม ในช่วงวิกฤตการณ์ท่ีมีการนําเสนอบทความว่า “จากการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ. 2548 พบว่า ยาวีไออาร์ซึ่งองค์การเภสัชกรรมผลิตเลียนแบบยา

รักษาเอชไอวี ทําให้เกิดการต้านยาถึง 39.6-58% (จากการศึกษาผู้ป่วยจํานวน 300คน) ว่า 

องค์การเภสัชกรรมควรมีการนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลเป็นผู้นําก่อน 

โดยเฉพาะข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟ้องร้องบริษัท USA for Innovation ผู้ลงโฆษณา

บทความ นั้น องค์การเภสัชกรรม ควรมีการเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ให้กับ

ส่ือมวลชนอย่างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ รวมถึงควรใช้ช่องทางอื่นๆนอกจากสื่อมวลชน ในการให้

ข้อมูลข่าวสาร ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มากขึ ้น และนําเสนอถึงการผลิตยา การให้

ความรู้ ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ รายการองค์การเภสัชกรรมพบประชาชน เป็นต้น อีกทั้ง

องค์การเภสัชกรรม ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ

สถาบันวิจัยต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และควรมีการประเมินผล

โดยใช้กระบวนการสื่อสาร เพื่อวางแผนการสื่อสารภาวะวิกฤตในด้านอื่นๆต่อไป 

อภิสิทธิ์  เหมาะสมสกุล (2547) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารภาวะวิกฤต: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

โรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า  

1. กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดําเนินงานในการจัดการกับภาวะวิกฤตของการแพร่

ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกเหมือนกัน โดยนําแผนการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ ้า

(Emerging Diseases) มาประยุกต์ใช้ แต่โรคไข้หวัดนกได้มีการนําแผนรองรับโรคซาร์ส์ร่วมกับ

แผนการป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซํ ้ามาประยุกต์ใช้ นอกจากนี ้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการขึ ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกับกําหนดผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี ้กลุ่มเป้าหมายของการแพร่

ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกมีความแตกต่างกัน เนื่องจากโรคซาร์สเป็นการแพร่ระบาดจาก

คนสู่คนแต่ยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่วนโรคไข้หวัดนกเป็นการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่

คน และมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยแล้ว 
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2.  กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรการป้องกันโรค 

รวมถึงการลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยการให้ข้อเท็จจริงอย่างสมํ่าเสมอ และมาตรการ

ดังกล่าวสามารถปฏิบัติให้ประชาชนเห็นว่าทุกมาตรการสามารถนําไปปฏิบัติได้ พร้อมกับใช้บุคคล

สําคัญคือ นายกรัฐมนตรีมาเป็ น Presenter เพื่อสร้างความเชื่อมั่น นอกจากนี ้ได้ใช้ทุกช่องทางใน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

3.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงวิกฤตการแพร่

ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกมีความแตกต่างกัน โดยโรคซาร์สนั้นกระทรวงสาธารณสุขขาด

ความรู้เกี่ยวกับโรค เนื่องจากหน่วยงานต่างๆทั่วโลกมีความรู้เรื่องโรคซาร์สจํากัด ทําให้กระทรวง

สาธารณสุขจัดทําข้อมูลไม่ชัดเจนในบางประเด็น ส่วนกรณีโรคไข้หวัดนกนั้น มี 2 หน่วยงาน คือ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ทําให้เกิดปัญหาในการประสานข้อมูล การ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจากการสํารวจการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์จํานวน 15 ฉบับ พบว่า ทั้ง 2 

กรณี มีการเสนอข่าวเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง โดยเฉพาะ

โรคไข้หวัดนกนั้น มีการนําเสนอข่าวเรียกร้องมากกว่าโรคซาร์ส 

4.  สําหรับการรับรู้การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่

ระบาดโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ 

การเปิดสายด่วนและเว็บไซด์ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และไม่แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารของกระทรวง

สาธารณสุขถูกต้อง ครบถ้วนและตรงไปตรงมา รวมทั้งไม่แน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่

ข้อมูลได้อย่างอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล แต่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ

ดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขมีความรวดเร็ว สมํ่าเสมอ สามารถทําความเข้าใจและปรับ

พฤติกรรมในการป้องกันโรคได้ นอกจากนี ้ ประชาชนเชื่อถือข้อมูลข่าวสารจากแพทย์สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด 

 

2.6.3  การสื่อสารสุขภาพ 

สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพ พบในงานศึกษาวิจัยของนาตยา                    

เกรียงชัยพฤกษ์, วิภาวิน  โมสูงเนิน, ต่อโชติ  โสตถิกุล และ นวลฉวี  รตางศุ (2551) ศึกษาเรื่อง 

การดําเนินการสื่อสารด้านสุขภาพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย : 

กรณีศึกษา จังหวัดสระบุรี ชัยภูมิ อุทัยธานีและกําแพงเพชร เพื่อศึกษาการดําเนินงานการสื่อสาร

ด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดซึ่งเป็นพื ้นที่นําร่อง ได้แก่ สระบุรี ชัยภูมิ อุทัยธานีและ

กําแพงเพชร โดยการคัดเลือก 2 ตําบล พบว่า  
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การดําเนินงานการบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตในจังหวัดเป้าหมายทั้ง 4 แห่ง 

มีวิธีการดําเนินการแตกต่างกันในเรื่องของการจัดทําแผนการสื่อสาร ได้แก่ จังหวัดสระบุรีไม่มีการ

ทําแผนการบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตระดับจังหวัด แต่มีการจัดทําแผนการบริหาร

จัดการการสื่อสารในระดับตําบลท่ีเป็นพื ้นที่นําร่อง ส่วนจังหวัดชัยภูมิไม่มีการจัดทําแผนการบริหาร

จัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตระดับจังหวัดและระดับตําบล ส่วนจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัด

กําแพงเพชรมีการจัดทําแผนการบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตระดับจังหวัดและระดับ

ตําบล สําหรับการซ้อมแผนการสื่อสารการป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาวะวิกฤตพบว่า จังหวัด

สระบุรี ชัยภูมิ อุทัยธานีและกําแพงเพชร มีการดําเนินการซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนกที่

เหมือนๆกัน และได้มีการนําวงจรของการสื่อสารภาวะวิกฤต ได้แก่ ระยะก่อนเกิดวิกฤต (Pre-crisis 

Phase) ระยะฟักตัว (Initial Phase) ระยะเกิดเหตุการณ์ (Maintenance Phase) ระยะคลี่คลาย 

(Resolution) ระยะประเมินผล (Evaluation) มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการซ้อมแผนการป้องกัน

โรคไข้หวัดนกในระดับตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.6.4  การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต 

สําหรับการศึกษาภาพรวมของการบริหารจัดการและการสื่อสาร กรณีการระบาดของโรค 

เพื่อตรวจสอบความพร้อมของแผนการปฏิบัติงาน โดย Kotalik (2005) ศึกษาเรื่อง Preparing For 

an Influenza Pandemic: Ethical Issues โดยการตรวจสอบแผนการรับมือการระบาดของ

โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจในสามประเทศประกอบด้วย แคนาดา อังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

พบว่า 

หลายประเทศได้จัดทําแผนรับมือการระบาดของโรค แต่ยังขาดประเด็นสําคัญสําหรับ

กรณีการเกิดวิกฤตคือ หนึ่ง ประเด็นเรื่องบุคลากรและทรัพยากร ซึ่งต้องมีการจัดลําดับ

ความสําคัญให้เหมาะสม และระบุแหล่งที่มาของทรัพยากรให้ชัดเจน หากเกิดการระบาดรุนแรง 

จุดหมายของแผนงานอยู่ท่ีการจัดลําดับความสําคัญ แต่ไม่ได้ระบุแหล่งที่จะมีความต้องการ

เหมาะสมที่สุดเพื่อลดการเสียชีวิตและผลที่เกิดขึ ้นอย่างร้ายแรงอื่นๆ ดังนั้น แผนงานเหล่านี ้จึงไม่มี

ข้อมูลที่แท้จริงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายเพื่อการลงทุนในส่วนที่ขาดแคลน สอง 

วัคซีน ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการลดความรุนแรงของการติดเชื ้อ แต่ขาด

แนวทางในการจัดหางบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ

เข้าถึงวัคซีนของทุกคนอย่างเท่าเทียม สาม แผนรับมือการแพร่ระบาดมีความต้องการเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลสุขภาพ องค์กรวิชาชีพ และสหพันธ์ เป็นพิเศษ แต่ยังไม่มีการบูรณาการในการกําหนดแผน 
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อีกทั้งการสร้างหลักประกันและความรับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน

สุขภาพในกรณีเกิดวิกฤต ส่ี สถานการณ์การระบาดก่อให้เกิดความต้องการ การร่วมมือกันของ

ทุกๆหน่วยในสังคมและระดับปัจจเจก ท่ีล้วนได้รับผลโดยตรง แต่จากปรากฎการณ์ท่ีผ่านมา 

ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารที่เพียงพอ ดังนั้น สิ่งจําเป็นที่สุดของการพัฒนาแผนงานและกลวิธีใน

การสื่อสาร จึงไม่ใช่เพียงการบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบเท่านั้น แต่ต้องสร้างบรรยากาศแห่งความ

เชื่อและความสามัคคีร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความต้องการมากที่สุดในห้วงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤต 

 อาจกล่าวได้ว่า สิ่งสําคัญของการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตต้องมีองค์ประกอบหลัก 

สามส่วนคือ (1) มีแผนงานรองรับที่ครอบคลุมทั้งแผนงาน แผนเงิน แผนคน (2) ต้องมีการตั้งหรือ

รวมทีมในการทํางาน โดยเฉพาะแผนการสื่อสารที่ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

และ (3) เมื่อเกิดวิกฤตต้องกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบและแถลงเหตุการณ์ 

 

2.6.5  การสื่อสารสุขภาพกับมิติทางวัฒนธรรม 

สุชาดา  แก้วชนะ, รัตนา  สําโรงทอง และ สมรัตน์  เลิศมหาฤทธิ์ (2553) ศึกษาเรื่อง การ

วิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องการล้างมือในกลุ่มผู้ ดูแลเด็กป่วยไข้หวัดใหญ่ เขต

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จํานวน 25 คน โดยการสัมภาษณ์ พบว่า  

ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เกี่ยวกับมือว่าเป็นพาหะนําเชื ้อโรค และรับรู้ว่าการล้างมือเป็นวิธีการที่

ประหยัดที่สุดในการป้องกันโรค และอุปสรรคในการล้างมือ ท่ีพบบ่อยในกลุ่มสมาชิกครัวเรือน

เหล่านี ้คือ ลืม รีบเร่ง ไม่ตระหนักถึงความสําคัญ และความไม่สะดวก นอกจากนี ้ อาสาสมัครกลุ่ม

นี ้ยังรายงานว่าเด็กๆ อายุระหว่าง 7-15 ปี มักจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการล้าง

มือเพื่อป้องกันโรค และได้เสนอแนะกลวิธีท่ีอาจได้ผลในการส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือ ได้แก่ 

การสาธิตขั้นตอนการล้างมือ การติดโปสเตอร์ เพื่อเตือนให้ล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการให้รางวัล

เพื่อส่งเสริมความถี่ในการล้างมือ 

 รุจิรา  อักษร (2550) ศึกษาเรื่อง ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งตับและพฤติกรรม

การบริโภคของบุคคลในอําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยใช้การศึกษาเชิงพรรณนาแบบหา

ความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งตับกับพฤติกรรมการบริโภค ผล

การศึกษา พบว่า ความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ตับและการรับรู้ความรุนแรงของมะเร็งตับอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลความรู้

จากหนังสือและเอกสารแผ่นพับมากที่สุด รองลงมาคือโทรทัศน์และวิทยุ สําหรับการรับรู้เรื่อง

ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมบริโภค กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดี
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และประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ ในขณะที่

ด้านพฤติกรรมการบริโภค กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมในการลดภาวะเสี่ยงต่อ

การเกิดมะเร็งตับ สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค 

กล่าวได้ว่า ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม สามารถนํามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคใน

การลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในบุคคล ซึ่งผลที่ได้สนับสนุนแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพ

ท่ีว่า การรับรู้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง

บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมตามความคิดและความเชื่อของตนเอง ถ้าบุคคลมีการรับรู้เหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ ้นกับตนเองถูกต้อง ก็จะแสดงพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม 

 ซึ่งในประเด็นดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า บริบท (Context) หรือสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

นั้นมีความสําคัญต่อการสื่อสารด้านสุขภาพ อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเป็ น

สถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ ้นทั่วโลก องค์ความรู้ด้านการรักษาและความรู้เรื่องการป้องกันโรค 

ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ ดังนั้น การจัดการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับ

ประชาชน เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการกับเรื่องนี ้อย่างไร  

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นนี ้ ผู้วิจัยจะนํามาใช้เป็นกรอบ

ในการศึกษาวิจัย  การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย โดยเน้นเรื่องการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อวิเคราะห์การจัดการข้อมูล

ข่าวสาร รูปแบบการสื่อสาร รวมถึง ประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางและกลุ่มเป้าหมาย ตามกรอบ

ทฤษฎีการสื่อสาร  แบบจําลองการสื่อสารแบบสมดุล  การสื่อสารในภาวะวิกฤต และทฤษฎี         

ท่ีเกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรม  

 



 
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)   ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร  ระดับ 10 ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ กําหนดรหัส เป็ น M1 

2)  ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร  ระดับ 9 รองอธิบดี ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะ

ผู้รับผิดชอบด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กําหนดรหัส เป็ น M2 

3)  ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร ระดับ 9 รองอธิบดี ซึ่งเกี่ยวข้องในฐานะ

ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมและป้องกันโรค กําหนดรหัส เป็ น M3 

4)  ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร  ระดับ 9  ผู้อํานวยการสํานัก ซึ่งเกี่ยวข้อง

ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการเผยแพร่ กําหนดรหัส เป็ น M4 

5)  ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร  ระดับ 9  ระดับสาธารณสุขจังหวัด กําหนด

รหัส เป็ น M5 

          3.1.1.2  ผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในส่วนปฏิบัติการด้านการสื่อสารโดยตรง และสามารถเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลของแต่ละส่วน

งานได้  

 1)   ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ระดับ 9 ผู้อํานวยการสํานัก ในฐานะ

ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ กําหนดรหัส เป็ น P1 

  2)   ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ระดับ 8 ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กําหนดรหัส เป็ น P2 

 3)   ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ระดับ 8 ผู้อํานวยการกองในฐานะ

ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารสุขภาพ กําหนดรหัส เป็ น P3 

  4)   ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ระดับ 8 ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการ

ส่ือสารสุขภาพ กําหนดรหัส เป็ น P4 

  5)   ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ระดับ 8 ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการ

ประเมินแผนการสื่อสารสุขภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ภาคประชาชน 

กําหนดรหัส เป็ น P4 

 โดย 4 ท่านแรก เป็นผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร และ 4 ท่านหลัง เป็ น

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ 

 

 3.1.2  ข้อมูลประเภทเอกสาร 

ข้อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณี

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้แก่ 
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  1) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 1/2552 (กระทรวงสาธารณสุข, 2553ค) 

2) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์

และการสาธารณสุขระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ

ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 3/2552 (กระทรวงสาธารณสุข, 2552ฉ) 

3) คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ที่ 

2/2552 (กระทรวงสาธารณสุข, 2552ช) 

4) หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0226.3/ ว 412 เรื่อง การยกระดับความ

พร้อมและการปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)(กระทรวง

สาธารณสุข, 2553ก) 

5) เอกสารสรุปสถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการป้องกันควบคุม

ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ (H1N1) 2009 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

6) เอกสารแผนปฏิบัติการแม่บท การเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่

ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2552 (กระทรวงสาธารณสุข, 2552ญ) 

7) เอกสารแผนงานการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2552ฌ) 

8) เอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 (กระทรวงสาธารณสุข, 2552ซ) 

9) เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ

ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2552  วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 (กระทรวงสาธารณสุข, 2552จ) 

10) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสธ.0444/ ว 390 เรื่อง เร่งรัดการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในเม็กซิโก (กระทรวงสาธารณสุข, 2552ค) 

11) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสธ.0226.3/ว 412 เรื่อง การยกระดับความ

พร้อมและการปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) (กระทรวง

สาธารณสุข, 2552ข) 

12) หนังสือด่วนที่สุด กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ.0226.3 ว 50 เรื่อง มาตรการ

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น1) (กระทรวงสาธารณสุข, 2552ง) 

13) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสธ.0226.3/ว 69 เรื่อง มาตรการหลักในการ

แก้ปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ระดับพื ้นที่ (กระทรวงสาธารณสุข, 2552ก)  
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14) หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสธ.0437.4/ว 1038 เรื่อง ขอความร่วมมือใน

การจัดกิจกรรมและเผยแพร่คําแนะนําในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ (เอ็ช1เอ็น1) 2009  (กระทรวงสาธารณสุข, 2553ข) 

15) คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 572/2552 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  

16) คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ท่ี2/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะทํางานประจําศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ

ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข 

 ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูลคือ ข้อมูลจาก

เอกสารเป็นการแสดงลายลักษณ์อักษรเรื่องบทบาทหน้าที่และภารกิจงาน ส่วนข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เป็นข้อมูลเชิงปฏิบัติการ 

 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ใช้แบบสอบถามคําถามปลายเปิ ด (Open-ended questions) ใช้เป็นแนวทางในการ

สนทนา เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ตอบแบบสอบถามตอบหรือบรรยายข้อมูลได้ละเอียดมากขึ ้น               

(ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2547: 149) โดยมีการกําหนดคําถามล่วงหน้าและจัดเรียงลําดับทั้งหมด 

ซึ่งแบ่งคําถามออกเป็ น 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 คําถามสําหรับผู้รับผิดชอบระดับบริหาร และชุดที่ 2 

คําถามสําหรับผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ โดยคําถามแต่ละชุดประกอบด้วยแนวคําถาม

ดังต่อไปนี ้ 

ชุดที่ 1 กรอบคําถามสําหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร  

 1)  การจัดการข้อมูล ประกอบด้วยที่มาของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ 

 2)  รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ การกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการ

ส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมาย  

ชุดที่ 2 กรอบคําถามสําหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ 

1) การจัดการข้อมูล ประกอบด้วยที่มาของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ 

2) รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ การกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการ

ส่ือสาร และกลุ่มเป้าหมาย  
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3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 1.   ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อนัดหมายสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้ง

จัดทําแนวทางการสัมภาษณ์ ส่งให้ล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และนัด

หมายทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยขออนุญาตบันทึกเสียงและถอดคําสัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลา

ในการสัมภาษณ์คนละอย่างน้อย 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และจะเป็นการสัมภาษณ์ในช่วงเวลาทํางาน 

ณ สถานที่ทํางาน คือ 09.00 – 16.30 น. จํานวน 8 คน และอีก 2 คน สัมภาษณ์นอกสถานที่และ

นอกเวลาทํางานคือ 19.00 – 22.00 น. 

 2.   ข้อมูลประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพในกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูล ตามกรอบแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก

เพื่อวิเคราะห์เรื่องความสอดคล้องหรือความแตกต่างกันเช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่ามีการ

ตั้งคณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ์ และมอบหมายภารกิจให้มีหน้าที่เรียบเรียงเนื ้อหาและ

กําหนดสื่อ สามารถตรวจสอบจากเอกสารคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

 

ตารางที่ 3.1  แสดงแบบบันทึกตามกรอบแนวทางการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร 

 

กรอบคําถามสําหรับผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์เอกสาร ประเด็นที่พบ 

กระทรวงสาธารณสุขมีการแต่งตั้ง

คณะทํางานเพื่อกําหนด วิเคราะห์

เนื ้อหา รูปแบบ ช่องทางกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีจะดําเนินการสื่อสาร หรือไม่   

 

มีคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง

สาธารณสุข ท่ี2/2552 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะทํางานประจําศูนย์

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์ การระบาดใหญ่

ของไข้หวัดใหญ่ กระทรวง

สาธารณสุข   

ประกอบด้วย ส่วนสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ 

 

ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล

และวิเคราะห์สถานการณ์ 

โดยปฏิบัติหน้าที่ตาม

แผนปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานส่วนราชการของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ชุมชนในการป้องกันและ

แก้ไขการระบาดของไข้หวัด

ใหญ่ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 

วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์  
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3.4  การนําเสนอข้อมูล 
 

 การนําเสนอข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ ใช้ข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ

ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร โดยนําเสนอข้อมูลเพื่อชี ้ให้เห็นถึงการจัดการข้อมูลข่าวสาร         

และรูปแบบการสื่อสาร โดยครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร

และกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารสุขภาพ กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 

โดยนําเสนอ เป็ น 2 ตอน ดังนี ้     

 ตอนที่ 1 การจัดการข้อมูลข่าวสารให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นําเสนอเนื ้อหาด้วยการ

พรรณนาวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีโครงสร้างและการดําเนินงาน

เพื่อการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่ือสารสุขภาพ อย่างไร โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 

  1)  โครงสร้างการดําเนินงาน  

  2)  การดําเนินงาน 

   (1) การออกมาตรการ 

   (2) การจัดการข้อมูลเพื่อการส่ือสาร 

 ตอนที่ 2 รูปแบบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาด                

ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นําเสนอเนื ้อหาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ จากการ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสาร โดยการ

กําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 

ส่วนได้แก่ 

   1)   รูปแบบ/กลยุทธ์ในการสื่อสาร 

   (1) แผนการสื่อสาร 

   (2) ประเด็น เนื ้อหา 

   (3) ส่ือ/ช่องทาง 

   2)   กลุ่มเป้าหมาย 

    (1) กลุ่มเป้าหมาย  

    (2) การรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

   3)  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเรื่องการสื่อสารสุขภาพ  
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ผู้วิจัยใช้ส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและข้อมูลจากการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และนําเสนอร่วมกัน สอดคล้องกับ ปาริชาติ              

สถาปิตานนท์ (2548: 87) ว่า เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เชิงอุปนัย (induction) เป็ น

กระบวนการวิจัยที่เริ่มต้นจากการสังเกตปรากฏการณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนํามาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และค้นหาข้อสรุปแล้วนําเสนอในรูปของทฤษฎี   

 การวิเคราะห์ผลการศึกษาเรื่องการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ใช้การนําเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความ อธิบาย 

ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล แล้วสรุปผลโดยอาศัยวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาและกรอบแนวคิด 

ทฤษฎีการสื่อสารในกรณีวิกฤต และนํามาประมวลผลสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยในประเด็นสําคัญ

ลําดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 

 1.   วิเคราะห์การจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข        

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ท่ี 1 ว่าด้วยการ

จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร และการจัดการข้อมูล

ข่าวสาร เพื่อการส่ือสารในภาวะวิกฤติ 

 2.   วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของ

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อศึกษา วัตถุประสงค์ท่ี 2 ว่าด้วย รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ 

การกําหนดประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวง

สาธารณสุข ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี

เกี่ยวกับการสื่อสาร  การสื่อสารสุขภาพ และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต           

เพื่อทราบถึงรูปแบบการสื่อสาร ประเด็น ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารที่

เกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรม และสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงในการดําเนินการสื่อสารสุขภาพ

ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น และบทเรียนสําหรับการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 



 
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  ผลการศึกษาการจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง
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  ระยะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

 4.1.2  โครงสร้างการดําเนินงาน    

 4.1.3   การดําเนินงาน 

            4.1.3.1  การออกมาตรการ 

            4.1.3.2  การจัดการข้อมูลเพื่อการส่ือสาร 

  

 4.1.1 ระยะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ 2009 พบว่า องค์การอนามัยโลกได้เริ่มรายงานการระบาดของโรคปอดบวมในประเทศ

เม็กซิโกตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552และทวีความรุนแรงมากขึ ้นในเดือนเมษายน จนกระทั่งมีการ

ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2552 พบผู้ป่วยยืนยันการ

ติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1 จํานวน 10,243 ราย ใน 41 ประเทศ เสียชีวิต 

80 ราย  

สําหรับสถานการณ์โรคในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 กระทรวง

สาธารณสุขแถลงว่า พบผู้ป่วยที่ตรวจยืนยันว่าติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น

1) จํานวน 2 ราย ซึ่งติดเชื ้อจากประเทศเม็กซิโก เริ่มมีไข้หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย ผู้ป่วย

มีอาการไม่รุนแรง  ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครบชุด หายเป็นปกติไม่มีเชื ้อในร่างกายแล้ว 

ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้รับยาต้านไวรัสครบชุดและติดตามเฝ้าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีผู้ใดมีอาการป่วยแต่อย่างใด  

องค์การอนามัยโลก แนะนําว่าไม่มีความจําเป็นที่จะจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ 

หรือปิดแนวชายแดน แต่ควรชะลอหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน ในกรณีท่ีมีอาการป่วย           

และหากพบว่ามีอาการเจ็บป่วยในขณะที่กําลังเดินทางอยู่นั้น ควรได้รับการแนะนํารักษาจาก

แพทย์ผู้รับผิดชอบ และปฎิบัติตนตามกฎระเบียบว่าด้วยการเดินทางระหว่างประเทศ ประชาชน

สามารถบริโภคเนื ้อหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมูท่ีปรุงสุกนั้นปลอดภัย เชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่จะถูกทําลาย (Inactivate) ได้ด้วยความร้อนจากการปรุงอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

ขึ ้นไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยจากเชื ้อโรคต่างๆ ไม่ควรนําหมูท่ีป่วยหรือตายมาประกอบ

อาหาร นอกจากนั้นการมีสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยสบู่และนํ ้า เป็นวิธีการป้องกันการติดเชื ้อ

ไวรัสนี ้ได้เป็นอย่างดี และเมื่อมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรพบแพทย์ทันที 
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  นอกจากนี ้ในประเด็นเรื่องการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ องค์การอนามัย

ระบุว่าเนื่องจากเป็นเชื ้อสายพันธุ์ใหม่และข้อมูลการสอบสวนโรคบ่งชี ้ว่า การระบาดเป็นการติดต่อ

จากคนสู่คน และมีผู้เสียชีวิต องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือนประเทศสมาชิก ตามลําดับ 

ดังนี ้ 

วันที่ 25 เมษายน 2552 ประกาศให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโก เป็ น

ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International 

Concern: PHEIC)  

วันที่ 27 เมษายน 2552 ประกาศปรับระยะการระบาดจากเดิม ระดับ 3 เป็นระดับ 4คือมี

การระบาดอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชน (จากระดับความรุนแรงสูงสุด  6 ระดับ)   

วันที่ 29 เมษายน 2552 ประกาศยกระดับการเตือนการระบาดเป็นระดับ 5 คือมีการแพร่

เชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวจากคนสู่คนในอย่างน้อย 2 ประเทศในภูมิภาคเดียวกันขององค์การ

อนามัยโลกและประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีการติดเชื ้อ พร้อมเน้นยํ ้าให้ทุกประเทศเริ่มปฏิบัติการตาม

แผนเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการเฝ้ า

ระวังโรคอย่างเข้มข้น การค้นหาโรคได้รวดเร็ว การรักษาพยาบาล และการป้องกันการติดเชื ้อใน

โรงพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุข และประกาศชื่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ท่ีกําลังแพร่

ระบาดอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี ้ว่า โรค  Influenza A (H1N1) 

ทั้งนี ้ ในระยะแรกของการระบาดในต่างประเทศ (24 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2552) การ

รายงานโรค ภาษาอังกฤษใช้คําว่า “Swine Flu” หรือไข้หวัดใหญ่สุกร โดยปกติแล้ว ไข้หวัดใหญ่

สุกรเป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ ้นในสุกร มีสาเหตุมาจากเชื ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หลายชนิด เช่น 

H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 และแต่ละชนิดมีหลากหลายสายพันธุ์ ตามปกติการเกิดโรคในสุกร 

บางครั้งอาจมีผู้ติดเชื ้อจากสุกรและป่วยซึ่งไม่บ่อยนัก การติดเชื ้อเกิดโดยคนหายใจเอาละอองฝอย

เมื่อสุกรไอ หรือจามเข้าไป หรือการสัมผัสกับสุกรหรือสิ่งแวดล้อมที่สุกรอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามเชื ้อ

ไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโกนี ้ ผลการตรวจวิเคราะห์ในระดับพันธุกรรม พบว่า เป็นเชื ้อสายพันธุ์

ใหม่ท่ีพบในคน ซึ่งยังไม่เคยพบในสุกรมาก่อน และการระบาดดังกล่าว ไม่มีรายงานโรคนี ้ระบาดใน

สุกรทั้งในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาและผลการสอบสวนโรค ไม่พบผู้ใดติดโรคจากสุกร 

หากแต่เป็นการแพร่กระจายโรคอย่างรวดเร็วจาก “คนสู่คน” เชื ้อนี ้มีความไวต่อยาต้านไวรัสโอเซล

ทามิเวียร์ และคาดว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของคน ซึ่งมีสายพันธุ์ H1N1

ประกอบอยู่ด้วย อาจไม่สามารถใช้ป้องกันเชื ้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตัวนี ้ได้  
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สําหรับประเทศไทย เมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศปรับเปลี่ยนชื่อโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ท่ีกําลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี ้ว่า โรค Influenza A (H1N1) ดังนั้นเพื่อให้

สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลก และความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน กระทรวง

สาธารณสุขจึงประกาศปรับเปลี่ยนชื่อเรียกโรคนี ้ จากเดิมว่า “โรคไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโก” 

เป็ น “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1” หรือชื่อย่อว่า“ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009”    

 โดยในประเด็นการเปลี่ยนชื่อโรคให้สอดคล้องกับทั่วโลกนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

พบว่า มีการให้ความเห็นและทัศนะไปในทิศทางที่หลากหลาย 

 

 P1 ระบุว่า 

เราต้องเปลี่ยนชื่อตาม WHO. ตลอดเพื่อให้สอดคล้องคล้องกับเขา แต่

ขณะเดียวกันก็ต้องให้คนไทยเข้าใจง่ายๆด้วย ที่เปลี่ยนชื่อมาเป็ น ไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ 2009 ก็มีค้านกันว่าถ้ามันเกิดระบาดในปี 2010 แล้วสายพันธุ์มัน

เปลี่ยนอีกเราต้องเปลี่ยนชื่อตามไหม ก็ไม่มีคําตอบ แต่ตอนนี ้ให้ใช้ช่ือนี ้ก่อน 

 

P3 ระบุว่า 

การทํางานของรัฐอย่างกระทรวงสาธารณสุขมันต้องเป็นขั้นตอน  ต้องพิจารณา

หลายฝ่าย ต้องได้รับความเห็นชอบ เฉพาะการเปลี่ยนชื่อ ก็ใช้เวลานานกว่าจะ

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เราพัฒนาชื่อจากไข้หวัดหมู ไข้หวัดเม็กซิโก 

กระทั่งมาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คือต้องแปลจากภาษาอังกฤษ

มาเป็นชื่อไทย ท่ีไม่สร้างความตระหนกให้กับประชาชนมากจนเกินไป ซึ่งการ

ตั้งชื่อโรคมีความสําคัญไหม ส่วนตัวคิดว่าสําคัญ เช่นตอนที่เราทําเรื่องไข้หวัด

นก เราพยายามหาชื่อมาใช้กรณีเกิดการกลายพันธุ์ในโรคไข้หวัดนก จะใช้ช่ือ

อะไร  ซึ่งมีการใช้ไข้หวัดมรณะอยู่พักหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่ต้องการจากการตั้งชื่อแรงๆ

แบบนี ้ก็เพราะต้องการให้ประชาชนกลัว 

  

จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มี

จุดเริ่มต้นการระบาดในประเทศเม็กซิโก ก่อนมีการระบาดรุนแรงมากขึ ้นและลุกลามไปทั่วโลก 

จํานวน 41 ประเทศ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉิน
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ทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ จากระดับ 3 เป็ น 4 และระดับ 5สู่ 6 ซึ่งเป็นการระบาดระดับ

สูงสุด  

สําหรับการระบาดในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขตรวจพบผู้ติดเชื ้อจากประเทศ

เม็กซิโกจํานวน 2 ราย ก่อนที่จะมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื ้อและเริ่มรายงานจํานวนผู้ป่วยและ

เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคเรื ้อรัง (เบาหวาน 

ความดัน) ผู้มีภาวะโรคอ้วน เด็ก และคนสูงอายุ  

อย่างไรก็ตาม นอกจากสถานการณ์การระบาดแล้วยังมีปรากฏการณ์เรื่องการปรับเปลี่ยน

ช่ือโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ โดยมีการระบุช่ือของโรคตาม

สถานการณ์และพยากรณ์การระบาด โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนชื่อของโรคนั้น ในส่วนของ

ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศผนวกกับการวิเคราะห์เรื่องการ          

ใช้ช่ือเพื่อต้องการให้เกิดความตระหนักเรื่องความกลัวต่อโรคมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรมการป้องกัน

โรคมากขึ ้น โดยสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ดังนี ้ 
 

 
 

 

 

 

฿7 FFD 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.1  แสดงผลสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

 

 

26 เมษายน-พฤษภาคม 

 

เกิดการระบาด 

ของโรคปอดบวมใน

ประเทศเม็กซิโก 

         7  เมษายน 2552 

 

เชื ้อโรคระบาดลุกลามไปยัง     

41 ประเทศ  

12 มิถุนายน 2552 

ประเทศไทยพบผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ

จากประเทศเม็กซิโก            

จํานวน 2 ราย

ประเทศไทย ตั้งชื่อ โรคว่า 

“โรคไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาด

ในเม็กซิโก” 

ปรับเป็น“ไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

ชนิดเอ เอช1เอ็น1” 

องค์การอนามัยโลก

ยกระดับการระบาด

เป็นระดับ 6 

พฤษภาคม 2552 
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 4.1.2  โครงสร้างการดําเนินงาน 

ผู้วิจัยพบว่า กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นสถานการณ์ความ

รุนแรงที่ส่งผลต่อ สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น รัฐบาล ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน โดยสรุปจากการวิเคราะห์เอกสารได้ ดังนี ้ 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงคําสั่งแต่งตั้งบุคลากรภาครัฐในการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่           

                     2009 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี

110/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อํานวยการเตรียมความ

พร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ลง

วันที่ 29 เมษายน 2552 

- ประธาน รองนายกรัฐมตรี 

- กรรมการ ประกอบด้วย

รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวง,

หัวหน้าส่วนราชการระดับ

ปลัดกระทรวง อธิบดี คณบดี

คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัย

ทุกแห่ง นักวิชาการและ

ผู้เชี่ยวชาญ 

- เลขานุการรอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน

ขณะนั้น  

 

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

ระดับชาติในการป้องกัน ควบคุม

การระบาด การเตรียมพร้อม

สําหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัด

ใหญ่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

กํากับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

รวมทั้งกําหนดมาตรการช่วยเหลือ

ผู้เดือดร้อนและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

2. ดําเนินการบูรณาการงบประมาณ

และการประสานงานกับส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ

ดําเนินการตามยุทธศาสตร์แก้ไข

ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่ และการ

เตรียมพร้อมสําหรับการระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 

3. อํานวยการจัดระบบการ

ประสานงานและการสื่อสารการ

ปฏิบัติในช่วงวิกฤต เช่น กรณีเกิด

การระบาดของโรค  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

  สนับสนุนให้ มีการเตรียมความ

พร้อม รวมทั้งการกํากับ ติดตามผล

การดําเนินงานของทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

4.กําหนดกรอบนโยบายในการ

ประสานสนับสนุนความร่วมมือกับ

องค์การนานาชาติ เช่น องค์การ

อนามัยโลก องค์การโรคระบาด

สัตว์ระหว่างประเทศ องค์การ

อาหารและเกษตรแห่ ง

สหประชาชาติ รวมทั้งการให้ความ

ร่วมมือตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศที่มีพันธะสัญญา

กันไว้แล้ว 

คําสั่งคณะกรรมการ

อํานวยการเตรียมความ

พร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ท่ี 

1/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่  

- รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธาน

อนุกรรมการ 

- อนุกรรมการประกอบด้วย 

รองปลัดกระทรวง ทบวง กรม 

ท่ีเกี่ยวข้อง  

- โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุม

โรค เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ  

1. ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติ

การของทุกหน่วยงาน เพื่อให้การ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกัน

และควบคุมแก้ไขสถานการณ์โรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2. ประสานการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงาน 

3. กํากับดูแลและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 

2552 

 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการให้ทัน

ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว 

4. ประสานการจัดหางบประมาณ

และทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของทุกหน่วยงาน 

5. แต่งตั้งคณะทํางานฯ 

คําสั่งคณะกรรมการ

อํานวยการเตรียมความ

พร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ท่ี 

2/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และประชาสัมพันธ์ ลง

วันที่ 29 มิถุนายน 2552 

- ประธาน อธิบดีกรม

ประชาสัมพันธ์ 

-รองประธาน ท่ีปรึกษา

กระทรวงสาธารณสุข  

- อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนา

นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์กรม

ประชาสัมพันธ์ 

-อนุกรรมการและเลขานุการ

ร่วม ผู้ อํานวยการกองสุข

ศึกษา ,นักวิชาการเผยแพร่ 

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุ ข และนั ก

ประชาสัมพันธ์กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข  

1. จัดทํายุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการด้านการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ

ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 

รวมทั้งการระบาดของไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ

ระบาดของโรคและสร้างความ

ตระหนักให้กับประชาชน โดยไม่

ต่ืนตระหนก 

2. อํานวยการ ประสาน สนับสนุน 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ส่ือสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม

พฤติกรรมและวัฒนธรรมการ

ป้องกันโรค ผ่านเครือข่ายและ

ช่องทางการสื่อสารต่างๆ   สําหรับ 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3. ติดตาม กํากับ การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

4. ประสานงาน เพื่อจัดหา

งบประมาณและทรัพยากร สําหรับ

สนับสนุนการดําเนินงาน 

5. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ

ปฏิบัติงานตามความจําเป็น 

คําสั่งคณะกรรมการ

อํานวยการเตรียมความ

พร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ท่ี 

3/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการที่

ปรึกษาวิชาการและ

ยุทธศาสตร์ ด้าน

การแพทย์และการ

สาธารณสุขระดับชาติ 

เพื่อเตรียมความพร้อม

ป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่  

- ประธาน ท่ีปรึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

- อนุกรรมการ ประกอบด้วย 

นักวิชาการจากกระทรวง

สาธารณสุข ,นักวิชาการจาก

คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ ,ผู้แทนองค์การ

อนามัยโลก โครงการโรคติด

เชื ้ออุบัติใหม่ ศูนย์ความ

ร่วมมือไทย-สหรัฐ, 

- โดยมี นักวิชาการจากกรม

ควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขเป็ น อนุกรรมการ

และเลขานุการ 

1. ศึกษา ทบทวน และพยากรณ์

แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่ เพื่อนํามาใช้

ประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์และ

แนวทางด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ในการจัดการ ควบคุม 

และแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่

ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย 

รวมถึงการทบทวนสถานการณ์

แนวทางการควบคุมแก้ไขปัญหา 

ตลอดจนยุทธศาสตร์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศ

ไทย  

2. ให้คําแนะนําทางวิชาการและ

ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขกับคณะกรรมการ  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 

2552 

 อํานวยการเตรียมความพร้อม

ป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของ

ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย  

3. สนับสนุนคณะกรรมการ

อํานวยการเตรียมความพร้อม

ป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของ

ไข้หวัดใหญ่ในการเผยแพร่ความรู้

ทางวิชาการ 

 

กล่าวโดยสรุป ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

2009 นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่ง (คําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 110/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 

2552) แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขการระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกํากับดูแลด้านนโยบายและสนับสนุน

การดําเนินงาน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดของ

โรคไข้หวัดใหญ่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ (ลงนาม 29 มิถุนายน 2552) คือ                     

(1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่

ของไข้หวัดใหญ่ (2) คณะอนุกรรมการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ และ (3) 

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข นอกจากนี ้

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อต้านไข้หวัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งสรุปเป็นโครงสร้างการ

ดําเนินงานได้ดังนี ้ 
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คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

คณะอนุกรรมการ
เผยแพร่ ปชส.(กปส.)

คณะอนุกรรมการ              
ที่ปรึกษทางวิชาการและ
ยุทธศาสตร์าด้าน
การแพทย์และสาธารสุข 

รัฐบาลรัฐบาล  ((ครมครม.).)

คณะกรรมการ
อํานวยการฯระดับชาติ                               
(รองนายกฯ สนั่น)

คณะกรรมการ            
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ      
(นายกรัฐมนตรี)

หน่วยราชการ

• กระทรวงสาธารณสุ ข

• กระทรวงมหาดไทย

• กระทรวงศึกษาธิการ  

• กระทรวงวัฒนธรรม            

• กระทรวงคมนาคม                

• กระทรวงวิทยาศาสตร์

• กระทรวงการท่องเที่ยว

• กระทรวง ICT

• กระทรวงอื่นๆ

ร ัฐวิสาหกิจ

กองทุ น 
ส่งเสริม 
สุขภาพ 
(สสส.)

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลื่อน       
การป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

2009

กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรค 
ด ูแลผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รักษาความเรียบร้อย

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ชุมชน

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

คณะอนุกรรมการ
เผยแพร่ ปชส.(กปส.)

คณะอนุกรรมการ              
ที่ปรึกษทางวิชาการและ
ยุทธศาสตร์าด้าน
การแพทย์และสาธารสุข 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

คณะอนุกรรมการ
เผยแพร่ ปชส.(กปส.)

คณะอนุกรรมการ              
ที่ปรึกษทางวิชาการและ
ยุทธศาสตร์าด้าน
การแพทย์และสาธารสุข 

รัฐบาลรัฐบาล  ((ครมครม.).)

คณะกรรมการ
อํานวยการฯระดับชาติ                               
(รองนายกฯ สนั่น)

คณะกรรมการ            
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ      
(นายกรัฐมนตรี)

หน่วยราชการ

• กระทรวงสาธารณสุ ข

• กระทรวงมหาดไทย

• กระทรวงศึกษาธิการ  

• กระทรวงวัฒนธรรม            

• กระทรวงคมนาคม                

• กระทรวงวิทยาศาสตร์

• กระทรวงการท่องเที่ยว

• กระทรวง ICT

• กระทรวงอื่นๆ

ร ัฐวิสาหกิจ

กองทุ น 
ส่งเสริม 
สุขภาพ 
(สสส.)

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลื่อน       
การป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

2009

กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรค 
ด ูแลผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รักษาความเรียบร้อย

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ชุมชน

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

รัฐบาลรัฐบาล  ((ครมครม.).)

คณะกรรมการ
อํานวยการฯระดับชาติ                               
(รองนายกฯ สนั่น)

คณะกรรมการ
อํานวยการฯระดับชาติ                               
(รองนายกฯ สนั่น)

คณะกรรมการ            
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ      
(นายกรัฐมนตรี)

คณะกรรมการ            
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ      
(นายกรัฐมนตรี)

หน่วยราชการ

• กระทรวงสาธารณสุ ข

• กระทรวงมหาดไทย

• กระทรวงศึกษาธิการ  

• กระทรวงวัฒนธรรม            

• กระทรวงคมนาคม                

• กระทรวงวิทยาศาสตร์

• กระทรวงการท่องเที่ยว

• กระทรวง ICT

• กระทรวงอื่นๆ

ร ัฐวิสาหกิจ

กองทุ น 
ส่งเสริม 
สุขภาพ 
(สสส.)

หน่วยราชการ

• กระทรวงสาธารณสุ ข

• กระทรวงมหาดไทย

• กระทรวงศึกษาธิการ  

• กระทรวงวัฒนธรรม            

• กระทรวงคมนาคม                

• กระทรวงวิทยาศาสตร์

• กระทรวงการท่องเที่ยว

• กระทรวง ICT

• กระทรวงอื่นๆ

ร ัฐวิสาหกิจ

กองทุ น 
ส่งเสริม 
สุขภาพ 
(สสส.)

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลื่อน       
การป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

2009

คณะกรรมการ                
สนับสนุนการขับเคลื่อน       
การป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

2009

กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรค 
ด ูแลผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รักษาความเรียบร้อย

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ชุมชน

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ชุมชน

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

ภาคเอกชน

องค์กร
สาธารณประโยชน์

NGO

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงโครงสร้างการดําเนินงานเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 

                  สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของประเทศไทย 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมโรค,  2552. 
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ทั้งนี ้ โดยมีบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีบทบาทในการดําเนินงาน

ภายใต้โครงสร้างการดําเนินงานป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 

ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.3  แสดงบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้โครงสร้างการดําเนินงานป้องกันและ 

       ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 

 

 

คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่  

- รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ

- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรรมการและ 

เลขาฯ 

- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและ

รองเลขา 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัด

ใ ่

- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน

อนุกรรมการ 

- รองอธิบดีกรมควบคุมโรคอนุกรรมการและเลขาฯ 
คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์ 

- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์    ประธานอนุกรรมการ

- ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา   อนุกรรมการและเลขาฯ 

 นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

- ผู้อํานวยการกองสุขศึกษา  อนุกรรมการและเลขาฯ

ร่วม 

- ผู้แทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    

                                     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

-ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค อนุกรรมการและผู้ช่วย

เลขาฯ 

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ ด้าน

การแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความ

พร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ

ไข้หวัดใหญ่ 

 

- ผู้เชี่ยวชาญโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ประธาน

- ผู้แทนจาก สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 

   อนุกรรมการและเลขาฯ 

-ผู้แทนจาก สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค  

อนุกรรมการและผู้ช่วย   

เลขาฯ 
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สําหรับในระดับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้มีการตั้งคณะทํางานของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการการ

ทํางาน โดยมีแกนหลักคือกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การด้านวิชาการที่

เกี่ยวข้อง ภายใต้คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี1402/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  

คณะที่ปรึกษาทางวิชาการ คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางานโครงการวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2552, คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานในโครงการเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุสู้ภัย..

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ดังนี ้ 

 

ตารางที่ 4.2  คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานกระทรวงสาธารณสุข 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

คําสั่งกระทรวง

สาธารณสุ ข ท่ี 

1402/2551 เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อํานวยการ คณะที่

ปรึกษาทางวิชาการ 

คณะกรรมการ

ดําเนินงาน และ

คณะทํางานโครงการให้

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่ พ.ศ. 2552  ลง

วันที่ 18 ธันวาคม 2551  

ประธาน ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

กรรมการ รองปลัด,อธิบดีทุก

กรม,หัวหน้าผู้ตรวจราชการ,

นายกสมาคมโรคติดเชื ้อแห่ง

ประเทศไทย,สมาคม

อายุรเวชช์แห่งประเทศไทย,

ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์

กทม.,ผู้ อํานวยการสํานัก

อนามัย กทม.,นายแพทย์

สสจ.ทั่วประเทศ, 

โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุม

โรค,รองเลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,

ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อ

ทั่วไปและผู้ จัดการกองทุน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค  

1. กําหนดนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ผลประโยชน์จากการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคสูงสุดและทั่วถึง 

2. อํานวยการประสานงานและแก้ไข

ปัญหาการดําเนินงาน 

3. ติดตามความก้าวหน้าและผลลัพธ์

ของโครงการ 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

คณะที่ปรึกษาทาง

วิชาการ โครงการให้วัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ทําหน้าที่กรรมการและ

เลขานุการที่ปรึกษากรม

ควบคุมโรค ทําหน้าที่ ท่ี

ปรึกษา โดยมี หัวหน้ากลุ่ม

โรคติดต่อที่ป้องกันได้ ด้วย

วัคซีนทําหน้าที่เลขานุการ 

ให้ คําปรึกษาและข้อชี ้แนะทาง

วิชาการ แก่คณะกรรมการฯและ

คณะทํางาน ในโครงการให้ วัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศ 

คณะทํางานด้านการเฝ้ า

ระวัง สอบสวน และ

ตอบสนองต่อกรณีเกิด

อาการภายหลังได้ รั บ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่ 

ประธาน ผู้อํานวยการสํานัก

ระบาดวิทยา 

คณะทํางาน ประกอบด้วย 

แพทย์และนักวิชาการจาก

สํานักระบาดวิทยา,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,

สํานักโรคติดต่อทั่วไป,และ

ผู้ จัดการกองทุนส่งเสริ ม

สุขภาพและป้องกันโรค 

สํานักงานหลักประกั น

สุขภาพแห่งชาติ โดยมี สํานัก

ระบาดวิทยา ทําหน้าที่

เลขานุการ 

1. จัดทําแนวทางการเฝ้าระวัง 

สอบสวน และตอบสนองต่อกรณีเกิด

อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ในการให้วัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ติดตามสถานการณ์และ/หรื อ

สัญญาณที่อาจมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานให้ วัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ 

3. นําเสนอสถานการณ์และวิธีจัดการ 

แก่คณะกรรมการและคณะทํางานที่

เกี่ยวข้อง 

คณะทํางานด้าน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ

ให้ วัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ 

ประธาน ผู้ อํานวยการ

สํานักงานเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ กรมควบคุม

โรค  

คณะทํางานประกอบด้วย 

ผู้อํานวยการกองสุขศึกษา, 

1. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์

แก่กลุ่มเป้าหมาย ในการให้ วัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  

2. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ตาม

แนวทางที่กําหนด 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

 ผู้อํานวยการสํานักสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ

ผู้ อํานวยการสํานั ก

ประชาสัมพันธ์และบริการ

ประชาชน สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,

นักวิชาการจากสํานั ก

โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

โดยมี สํานักเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ กรมควบคุม

โรค ทําหน้าที่เลขานุการ

คณะทํางาน 

3.นําเสนอสรุปผลการประชาสัมพันธ์ 

แก่คณะกรรมการฯและคณะทํางานที่

เกี่ยวข้อง 

คณะทํางานด้านการ

ติดตามและประเมินผล 

ประธาน ผู้ตรวจราชการ 

คณะทํางาน ประกอบด้วย 

ผู้ อํานวยการสํานักงาน

ป้องกันและควบคุมโรค,เลขา 

สปสช.,ผู้ จัดการกองทุน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค,ผู้อํานวยการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สาขาพื ้นที่ นครราชสีมา 

กรุงเทพฯ  

โดยมีสํานักระบาดวิทยา ทํา

หน้าที่เลขานุการ 

1. จัดทําแนวทางในการติดตาม

ประเมินผลการให้วัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่และหลักเกณฑ์การให้

รางวัลแก่หน่วยงานที่ มีผลการ

ให้บริการดีเด่น โดยการสนับสนุน

งบประมาณจาก สปสช. 

2. ประสานการดําเนินงานกับ

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินผล 

3.เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ

สรุปผลการประเมิน  

4. สรุป เสนอผลการประเมินแก่

ผู้เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

 -  คณะกรรมการอํานวยการ

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับ

อธิบดีกรมทุกกรม 

1. เห็นชอบและอํานวยความสะดวก

สําหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและ

แก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่

ของโรคไข้หวัดใหญ่ 

คําสั่งกระทรวง

สาธารณสุข ท่ี 572/2552 

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และ

สาธารณสุข ลงวันที่ 1 

พฤษภาคม 2552 

โดยมีปลัดกระทรวงฯ 

ขณะนั้น ทําหน้าที่ประธาน

กรรมการและรองอธิบดีทุก

กรมในกระทรวงฯ ท่ีปรึกษา

กระทรวงฯ ผู้ อํานวยการ

สํานักระบาดวิทยา 

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี

สานสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้ อํานวยการสํานักการ

สาธารณสุขระหว่างประเทศ 

ผู้ อํานวยการสํานักบริหาร

กลาง  ผู้ อํานวยการสํานัก

สารนิเทศ เป็นกรรมการและ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย

ต่างๆทุกด้าน เช่น งบประมาณ กําลัง

พลผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรสํารอง

การปฏิบัติงาน 

 - กรมควบคุมโรค รับผิดชอบงานเฝ้ า

ระวังป้องกัน ควบคุมโรค สนับสนุน

เวชภัณฑ์ท่ีจําเป็ น งานวิชาการ

ป้องกันควบคุมโรค  

-ประสานเตรียมความพร้อมตามแผน

ในภาวะปกติ เฝ้าระวังควบคุมโรค ณ 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศ ฯลฯ 

- กรมการแพทย์ รับผิดชอบวิชาการ 

ในการดูแลรักษาพยาบาล กําหนด

แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย ณ สถาน

บริการ การกําหนดมาตรฐานการ

รักษาผู้ ป่วย การฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข การควบคุม ป้องกัน

การแพร่กระจายเชื ้อ การสร้าง

มาตรการความปลอดภัยสําหรับ

บุคลากรทางด้านสาธารณสุข  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

  รวมทั้งมาตรการความปลอดภัย

สําหรับเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วย ฯลฯ 

- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รับผิดชอบการให้ สุขศึกษา

ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคกับ

ประชาชนและอาสาสมัครร่วมเฝ้ า

ระวังและค้นหาผู้ ป่วย โดยความ

ร่วมมือกับ อสม.เพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมพื ้นฐานของประชาชนการ

ประสานกับสถานบริการภาคเอกชน 

การจัดทําสื่อการสอน คําแนะนํา

สําหรับบุคลากรสาธารณสุขและ

ประชาชนฯลฯ 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รับผิดชอบชันสูตรและการตรวจการ

ดื ้อยาทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

- กรมอนามัย รับผิดชอบ ในการ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม

อนามัย ฯลฯ 

- กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบในการ

ส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลรักษา

ผู้ป่วยที่อาการเครียด ฯลฯ 

- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 

วิจัยและผลิตยาสมุนไพรทางเลือกท่ี 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

  จําเป็นในช่วงที่มีการระบาด เผยแพร่

ความรู้ในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง

และเหมาะสม ฯลฯ 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา รับผิดชอบในการพัฒนา

วัคซีน ฯลฯ 

- สํานักตรวจราชการ รับผิดชอบใน

การกํากับติดตามและประสาน

ภู มิภาคในการเฝ้าระวังและ

ดําเนินการตามแผนฯ 

- องค์การเภสัชกรรม รับผิดชอบใน

การจัดระบบและควบคุมการกระจาย

ยา วัคซีน และอุปกรณ์ ป้องกัน

ร่างกาย และเวชภัณฑ์อ่ืนๆ รวมทั้ง

ผลิตและสํารองเวชภัณฑ์ท่ีจําเป็ น 

ฯลฯ  

- สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิ น 

รับผิดชอบรับส่งผู้ป่วย 

- สํานักงานปลัดกระทรวง รับผิดชอบ

ในการสนับสนุน ประสานงานในส่วน

ภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนจัดทํา

งบประมาณ สนับสนุนการ

ดําเนินงานตามที่ระบุไว้ในโครงสร้าง

ของศูนย์ปฏิบัติการฯ ตามแผนเตรียม

ความพร้อม 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

 -  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข มีรอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน

ขณะนั้นทําหน้าที่

ผู้อํานวยการศูนย์ฯและรอง

อธิบดีทุกกรมในกระทรวงฯ 

- เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับ

กระทรวงและระดับอื่นๆ ตาม

โครงสร้างการบังคับบัญชา การ

ติดตาม และการบริหาร ประกอบ 

ด้วย 

1. ส่วนประสานงาน 

 2. ส่วนกําหนดกลยุทธ์และ

วางแผน 

 3. ส่วนสนับสนุน และงบประมาณ 

 ท่ีปรึกษากระทรวงฯ 

ผู้ อํานวยการสํานักระบาด

วิทยา ผู้ อํานวยการศูนย์

เทคโนโลยีสานสนเทศและ

การสื่อสาร ผู้ อํานวยการ

สํานักการสาธารณสุ ข

ระหว่างประเทศ 

ผู้ อํานวยการสํานักบริหาร

กลาง  ผู้ อํานวยการสํานัก

สารนิเทศ เป็นกรรมการและ

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4. ส่วนสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ์ 

- บัญชาการเหตุการณ์ระดับ

กระทรวง (Incident commander) 

- ตรวจสอบกลไก การสั่งการผ่าน

ระบบการอํานวยการ ประสานงาน

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชน ในการป้องกันและแก้ไข

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

- สั่งการและกํากับการดําเนินการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย

ต่างๆทุกด้าน เช่น งบประมาณ 

การจัดเตรียมกําลังพล การจัดหา

พัสดุ เครื่องอุปโภค บริโภค 

อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการ  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกร

รมการ 

การ

ดําเนิน

งาน 

  ปฏิบัติง

านให้

หน่วยง

า น

กระทร

ว ง

สาธาร

ณสุ ข

ดําเนิน

การให้

สามาร

ถบรรลุ 

เป้าหม

ายตาม

แผนที่

กําหนด

ไว้ 

 - 

มอบห

มายผู้

ประสา

นงาน 

(Coord

inator) 
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และ

โฆษก

เหตุการ

ณ์ 

ปฏิ บัติ

หน้าที่

ตาม

แผนปฏิ

บัติการ 

- 

ประสา

นงาน

และ

มอบห

มาย

บทบาท

หน้าที่

รับผิดช

อบของ

แต่ละ

หน่วยง

าน 

คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ท่ี2/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะทํางานประจําศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุม

แก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ลง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 

- ส่วน

กําหนด

กลยุทธ์

และ

วางแผ

น 

ประกอ

- 

กําหนด

กลยุทธ์

และ

วางแผ

น 

วิเคราะ
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บด้วย 

ผู้ทรงคุ

ณวุ ฒิ

และ

ผู้เชี่ยวช

า ญ

ด้าน

การ

ควบคุม

โรค 

- ส่วน

สนับสนุ

นและ

งบประ

มาณ 

- ส่วน

ส่ือสาร

และ

ประชา

สัมพันธ์ 

ประกอ

บด้วย 

สํานั ก

สารนิเท

ศ 

ประชา

สัมพันธ์

ทุกกรม 

สํานั ก 

ห์

สถานก

ารณ์ 

ประเมิ

นและ

จัดลําดั

บความ

เร่งด่วน

ในการ

แก้ไข

ปัญหา

การ

ระบาด 

 

 

ตรวจส

อ บ

กลั่นกร

อ ง

ข้อมู ล

และ

วิเคราะ

ห์

สถานก

ารณ์ 

โดย

ปฏิ บัติ

หน้าที่

ตาม
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โดยมี

โฆษก

กระทร

วงเป็ น

ประธา

น

คณะ

ทํางาน 

และ

นักวิชา

การ

เผยแพ

ร่สํานัก

สารนิเท

ศ เป็ น

เลขานุ

การฯ 

แผนปฏิ

บัติการ

เพื่ อ

ส่ือสาร

และ

ประชา

สัมพันธ์

ระหว่าง

หน่วยง

านส่วน

ราชการ

ของ

ภาครัฐ 

ภาคเอ

กชน 

และ

ชุมชน

ในการ

ป้องกัน

และ

แก้ไข

การ

ระบาด

ของ

ไข้หวัด

ใหญ่ 

ผ่านสื่อ

ต่างๆ 

เช่ น 
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วิทยุ 

โทรทัศ

น์ 

เว็บไซต์ 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

คําสั่ง คณะกรรมการ การดําเนินงาน 

คําสั่งกระทรวง

สาธารณสุขที่ 

1225/2552 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะทํางานโครงการ

เครือข่ายนักจัดรายการ

วิทยุสู้ภัย...ไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ 2009 ลง

วันที่ 14 กันยายน 2552 

ท่ีปรึกษา รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุขในขณะนั้น,

ผู้ทรงคุณวุ ฒิและที่ปรึกษา  

ด้านการประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวงสาธารณสุ ข 

คณะทํางานประกอบด้วย 

ผู้อํานวยการสํานักสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดฯผู้อํานวยการ

สํานักเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

กรมควบคุมโรค,

ประชาสัมพันธ์ทุกกรม สํานัก  

โดยมี สํานักสารนิเทศ 

สํานักงานปลัด ทําหน้าที่

เลขานุการ 

1. วางแผนและกําหนดทิศทางใน

การสื่อสารสาธารณะ ผ่าน

เครือข่ายนัก 

จัดรายการวิทยุเกี่ยวกับโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2. ประมวลข้อมูลข่าวสาร องค์

ความรู้ ในเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธ์ใหม่ 2009 เพื่อจัดทําสื่อ

ต้นแบบที่มีความถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจแก่

ประชาชน 

3. ประสานความร่วมมือ จัดอบรม 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตาม

โครงการ เครือข่ายนักจัดรายการ

วิทยุสู้ ภัย... ไข้หวัดใหญ่ 2009 

กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552  

4. ติดตามประเมินผลการจัดอบรม

และการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

ตามโครงการฯ 

 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุปเป็นโครงสร้างในการดําเนินงานกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้ดังนี ้  
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กระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนกําหนดกลยุทธ์และ

วางแผน 

คณะกรรมการอํานวยการ  

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์         

และสาธารณสุข 

ตั้งคณะทํางานประจําศูนย์

ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านการแพทย์             

และสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์        

และสาธารณสุข กระทรวง

สาธารณสุข 

ส่วนสนับสนุนและ

งบประมาณ 

ส่วนสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์

สถานการณ์ โดยปฏิ บั ติหน้าที่ตาม

แผนปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันและ

แก้ไขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผ่านสื่อ

ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 



 78 

 

ภาพที่ 4.4  โครงสร้างการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 

       สายพันธุ์ใหม่ 2009. 

 

 4.1.3  การดําเนินงาน 

         4.1.3.1  การออกมาตรการ 

    ผู้วิจัยพบว่า มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ของประเทศไทย มีเป้าหมายเชิงนโยบายคือ ไม่ต้องการให้โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ระบาดในประเทศแต่เมื่อเกิดการระบาด ต้องจํากัดขอบเขตไม่ให้ มีการระบาดในวงกว้าง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยมีมาตรการสําคัญ ได้แก่ 

การเร่งรัดและเพิ่มระดับความเข้มข้นการเฝ้าระวังโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และปอด

อักเสบรุนแรง และการตรวจยืนยันเชื ้อทางห้องปฏิบัติการ การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย สํารอง

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื ้อ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง (Infrared Thermo 

Scanner) ท่ีสนามบินนานาชาติ และการสื่อสารความเสี่ยง การให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และ

ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน  

 กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินงานการป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยได้ดําเนินการภายใต้ 7 มาตรการ ประกอบด้วย  

1) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีการระบาด 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข หรือที่เรียกว่า ศูนย์ War room เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 โดยมีรอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ทําหน้าที่ผู้อํานวยการศูนย์ โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์บังคับ

บัญชาซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสื่อสารคือการตั้งส่วนสื่อสารและการประชาสัมพันธ์และ

มอบหมายผู้ประสานงาน (Coordinator) และโฆษกเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการที่

ศูนย์กําหนดโดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานประจําศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 กระทรวง

สาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 มีโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะทํางาน 

โดยมีประชาสัมพันธ์ทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นคณะทํางานร่วมกัน โดย คณะทํางานดังกล่าวมีหน้าที่สําคัญคือ ตรวจสอบ
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กลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกัน

และแก้ไขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 

 

2) การรักษาพยาบาล  

โดยจัดทําแนวทางและอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนทุกระดับจัดประชุมทีวีออนไลน์ ในด้านการเฝ้าระวังโรค การดูแลรักษาป้องกันและ

ควบคุมโรค โดยบริการผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แบบ One-stop service รวมทั้งให้คําปรึกษาด้านการ

รักษาพยาบาล จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

3) การสื่อสารความเสี่ยง  

โดยการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ให้รู้ถึงสถานการณ์ท่ีถูกต้องและรู้วิธี

ในการป้องกันโรคอย่างครบถ้วน โดยออกประกาศคําแนะนําสําหรับประชาชนในการป้องกันและ

ดูแลสุขภาพผ่านช่องทางสื่อต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ทางเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข 

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

ข้อมูลข่าวสาร(Call center) กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 02 590 3333 และ Call center 

กระทรวงสาธารณสุข 02 590 1994 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี ้ยังมีการอบรมให้กับภาครัฐอื่นๆ 

ส่ือมวลชน บริษัททัวร์ และ ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ด้วย  

4) การเฝ้าระวังโรค  

เร่งรัดและเพิ่มระดับความเข้มข้นการเฝ้าระวัง การรายงานผู้ป่วยที่มีอยู่

เดิม รวมทั้งขยายขอบเขตให้ครอบคลุมผู้ท่ีมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบรุนแรง โดย

ได้จัดทําแนวทางปฏิบัติเผยแพร่ให้กับหน่วยงานสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศและทีมเฝ้ า

ระวังและสอบสวนเคลื่อนที่เร็วSurveillance and Rapid Response Teamหรือ SRRT ซึ่งมี

จํานวนมากกว่า 1,030 ทีม และครอบคลุมทุกจังหวัดและอําเภอ เพื่อดําเนินการค้นหาผู้ป่วย

ตรวจจับการระบาดได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมได้ทันท่วงที รวมถึงมอบหมายให้อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ช่วยเฝ้าระวังโรคในชุมชน  

5) การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์  
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โดยสํารองยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (โอเซลทามิเวียร์) 

สําหรับผู้ป่วย 1 ล้านคน และสํารองวัตถุดิบสําหรับผลิตเพิ่มสําหรับผู้ป่วย 4 ล้านคน การกระจาย

ให้โรงพยาบาลของรัฐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ทุกเขตทั่ว

ประเทศ  

 

6) การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  

โดยประสานและสนับสนุนให้กระทรวงต่างๆ ได้บริหารจัดการแบบ 

บูรณาการตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อม สําหรับการระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 

7) การจัดสรรงบกลาง  

โดยการประสานงานกับกระทรวงต่างๆ เพื่อรวบรวมเสนอของบประมาณ

ตามมติของคณะรัฐมนตรี โดยตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ  
 

ทั้งนี ้ สําหรับมาตรการต่างๆดังกล่าวข้างต้นของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้มีการสื่อสาร

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการออกประกาศ คําสั่ง และหนังสือ

สั่งการ ดังนี ้  

 

ตารางที่ 4.3  ประกาศ คําสั่ง และหนังสือราชการของกระทรวงสาธารณสุข 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 
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หนังสือที่ สธ 0226.3/ว 412 

เรื่องการยกระดับความพร้อม

และการปฏิบัติการป้องกัน

ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 

ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 1. ให้ทุกจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการ

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาด

ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)  

2. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐ

และเอกชน จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย

ท่ีมาใช้บริการด้วยการเป็นหวัด ไอ 

จาม มีนํ ้ามูก ตามแนวทางการคด

กรองเพื่อเฝ้าระวังและรักษาไข้หวัด

ใหญ่ระบาดใหญ่ (Pandemic 

influenza) ในระยะเริ่มแรก สําหรับ

แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 

  3. ให้ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

(SRRT) ดําเนินการเฝ้าระวัง 

สอบสวนโรค รายงานโรค และ

ควบคุมโรคเบื ้องต้น ตามแนวทางที่

กําหนด

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

4. ให้สถานีอนามัย หน่วยงานบริการ

ปฐมภูมิ ดําเนินการเฝ้าระวังและ

รักษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเป็นหวัด 

ไอ หรือจาม ตามแนวทางการดูแล

รักษา ตามแนวทางการคัดกรองเพื่อ
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การเฝ้าระวังและรักษาโรคไข้หวัด

ใหญ่ระบาดใหญ่ สําหรับคลินิก

เอกชนหรือศูนย์บริการสาธารณสุข 

และแนวทางการคัดกรองเพื่อการเฝ้ า

ระวังและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

ระบาดใหญ่สําหรับสถานีอนามัย 

หรือ PCU  

5. ให้อสม.เฝ้าระวังผู้ ท่ีเดินทาง

กลับมาจากประเทศเสี่ยง เช่น 

ประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

ท่ีพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  

 

 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 

  6. ขอความร่วมมือคลินิกเอกชนทุก

แห่ง ดําเนินการเฝ้าระวังและรักษา

ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเป็นหวัด ไอ

หรือจาม  

7. ขอความร่วมมือร้านขายยาทุก

แห่ง ให้คําแนะนําผู้ป่วยหรือผู้มารับ

บริการที่ร้านขายยา กรณีท่ีมีอาการ

เป็นไข้ เป็นหวัด ไอ หรือจาม และ

เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง 

รวมทั้งกรณีท่ีมีผู้มาใช้บริการที่มี

อาการคล้ายไข้หวัด จํานวนเพิ่มขึ ้น
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ผิดสังเกต ให้แจ้งสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหรื อ ศูนย์

ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 

กระทรวงสาธารณสุข 

หนังสือด่วนที่ สุ ด ท่ีสธ 

0226.3/ว 50 กระทรวง

สาธารณสุ ข ลงวันที่ 3 

กรกฎาคม 2552 เรื่อง 

มาตรการป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 

(เอช1เอ็น1) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 1. มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 

(เอช1เอ็น1) โดยให้คําแนะนําและขอ

ความร่วมมือร้านอินเตอร์เน็ ต 

โรงเรียนกวดวิชา สถานบริการทั่วไป 

ให้  

  - ทําความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ทุก

ประเภท ในร้าน รวมถึงประตู ลูกบิด 

หน้าต่าง  

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 

  - เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศ

หมุนเวียน  

- จัดหาเจลล้างมือ หรืออํานวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้บริการในเรื่องการล้าง
มือก่อนและหลังการใช้บริการในร้าน  

- ให้ คําแนะนํากรณีมีผู้ ป่วยหรือมี
อาการเป็นหวัดให้งดใช้บริการ 

- กรณีมีพนักงานป่วยเป็นไข้หวัด ให้
หยุดพักโดยไม่นับเป็นวันลาและให้
รีบไปพบแพทย์ 

2. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุก
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แห่งในพื ้นที่ ท่ี มีการระบาดงด

กิจกรรมรับน้องใหม่ หรือกิจกรรมการ

สังสรรค์ 

3. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประสาน

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ให้ความรู้

เพื่อร่วมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เช่น 

หมั่นล้างมือด้วยนํ ้าสะอาดและสบู่ 

ใช้ต้นแขนเสื ้อหรือกระดาษเช็ดหน้า 

ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่มีการไอ 

จาม ใช้ ช้อนกลางทุกครั้งที่

รับประทานอาหาร และไม่ใช้แก้วนํ ้า 

ขันนํ ้า หลอดดูดนํ ้า และของใช้ต่างๆ

ร่วมกับคนอื่น รณรงค์ให้ทุก  

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 

  หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน จัดทํา 

Big Cleaning Day และจัดทํา

คําแนะนําการป้องกันตนเองให้

ปราศจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) ติดประกาศ

เตือนให้ประชาชนมีความรู้และ

ตระหนักในการป้องกันตนเอง 4. การ

ดูแลรักษาพยาบาลโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 

โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่งทั้ง

ภาครัฐและเอกชนจัดสถานที่คัด

กรองผู้ป่วยที่มาใช้บริการด้วยอาการ
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โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 

(เอช1เอ็น1) และให้สํารวจหอผู้ป่วย 

เพื่อรองรับกรณีมีจํานวนผู้ป่วยติด

เชื ้อจํานวนมาก 

หนังสือ ท่ี สธ 0226.3/ว 69 

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 

เรื่อง มาตรการหลักในการ

แก้ ปัญหาไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 

ระดับพื ้นที่ 

นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/
ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไป/
ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  

ให้ดําเนินการมาตรการด้านการลด

การตาย                                        

1. เร่งรัดการจัดสัมมนาทบทวน

ความรู้และเพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้

แพทย์ทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชน 

สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่

ตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติด

เชื ้อหรืออาจติดเชื ้อ 

 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 

  2. ประสานความร่วมมือคลินิก

เอกชนที่มีแพทย์ประจําเพื่อขยาย

บริการด้านการดูแลรักษาผู้ ป่วย 

เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถุงบริการ

ท่ี มีมาตรฐานและคุณภาพ

โดยสะดวก โดยสธ.สนับสนุนยาต้าน

ไวรัส  

มาตรการด้านลดการป่วย 

  1. ให้โรงเรียนและสถานศึกษาคัด

กรองผู้ป่วยไข้หวัด ท่ีมีอาการ 2 ใน 4 

คือ ไข้ ไอ นํ ้ามูก เจ็บคอ เป็นประจํา
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ทุกวัน 

 2. ให้โรงงานและสถานประกอบการ 

จัดการคัดกรองผู้ป่วย และให้ผู้ป่วย

หยุดงานชั่วคราว โดยไม่ถือเป็นวันลา 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 3. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์

อย่างเป็นระบบโดยไม่เน้นการ

ตรวจหาเชื ้อในผู้ป่วยทุกราย แต่ใช้

การติดตามจํานวนผู้ป่วยที่มีอาการ

คล้ายไข้หวัด 

  

 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 

  4. เร่งรัดการเผยแพร่ความรู้ และ

คําแนะนําประชาชน เพื่อสร้างสุข

นิสัยในการป้องกันตนเอง ลดการ

แพร่เชื ้อ โดยเน้นการปิดปาก ปิดจมูก

เมื่อไอ จาม และการล้างมือ โดยใช้

ความร่วมมือจากเครือข่ายในจังหวัด

และอสม. 

5. ขอความร่วมมือหน่วยงานและ

ผู้ประกอบการ เลื่อนการจัดงาน

ชุมนุม หรือสังสรรค์ ท่ีจะมีผู้ ร่วม

กิจกรรมจํานวนมาก 
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มาตรการด้านการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ 

 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 

(เอช1เอ็น1) ระดับจังหวัด อําเภอ 

เพื่อเร่งรั ด ประสาน สนับสนุน 

ติดตาม และประเมินผล โดยความ

ร่วมมือของภาคส่วน และเครือข่าย

ต่างๆภายในจังหวัด เพื่อปรั บ

มาตรการต่างๆให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ขอความร่วมมื อ

หน่วยงานเผยแพร่และดําเนิ น

กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

 

หนังสือ/คําสั่ง เป้าหมาย รายละเอียด 

หนังสือ ท่ี สธ 0437.4/ว 

1038 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

2552 เรื่อง ขอความร่วมมือ

ในการจัดกิจกรรมและ

เผยแพร่ คําแนะนําการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

(เอช 1เอ็น 1) 2009 

หน่วยงานภาครั ฐ 

เอกชน ส่ือมวลชน 

คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่องการป้องกันและลดการ

แพร่กระจายเชื ้อจากการรวมตัวกัน

ของคนหมู่มาก 

 

กล่าวโดยสรุป ในสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการ
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ตามแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการ

ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่มาเป็นลําดับ ดังนั้นเมื่อเกิดการระบาดของโรค จึงมีการปรับใช้

มาตรการที่ได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว สําหรับการระบาดในครั้งนี ้กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนิน

มาตรการหลักประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีการระบาด การรักษาพยาบาล การ

สื่อสารความเสี่ยง การเฝ้าระวังโรค การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ การบริหารจัดการแบบบูรณา

การและการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนกลางและระดับพื ้นที่ 

4.1.3.2  การจัดการข้อมูล 

สําหรับประเด็นการจัดการข้อมูลเพื่อการส่ือสาร ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูลเป็นสองส่วน 

คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลความรู้ และการจัดการข้อมูลข่าวสาร 

1) การจัดการข้อมูลความรู้ 

จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแต่งตั้ง

คณะทํางานด้านวิชาการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และประเด็นที่จะดําเนินการสื่อสารเพื่อ

สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่ถูกต้อง โดยมีหน่วยงานหลักคือ สํานักระบาด กรม

ควบคุมโรคฯ  WHO ซึ่งข้อมูลจะต้องผ่านการกลั่นกรองจาก War room กระทรวงสาธารณสุข ทุก

ครั้งและเมื่อมาถึงคณะทํางานฯ จะทําหน้าที่ปรับเนื ้อสารที่มีลักษณะเป็นเชิงวิชาการให้เป็ น

ข้อความที่ส่ือสารได้เข้าใจ จดจําได้ง่าย ก่อนที่จะเผยแพร่ทางสื่อและช่องทางอื่นๆ ออกไป 

นอกจากนี ้ ประเด็นเนื ้อหาดังกล่าวจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อให้การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 

โดยประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลความรู้ นั้น จากการสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการพบว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของสื่อและ

ประชาชน  

 

P3 ระบุว่า 

ในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นสิ่งที่มีปัญหามากสําหรับกรณี

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเกิดจากปัจจัย

สองส่วนคือ ภาครัฐประกาศช้า ปัจจุบันโลกของการสื่อสารมันรวดเร็ว
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กว้างไกล ส่ือมวลชนจึงใช้การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น จาก

เว็บไซต์ของ WHO โดยตรงและระบบการทํางานของสื่อก็รวดเร็วกว่า

ของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ทําให้ประชาชนเชื่อสื่อมวลชน

มากกว่า ยกตัวอย่างกรณีของผู้ติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 

2009 จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีขับรถจากบ้าน มาขอตรวจที่โรงพยาบาล

บําราศนราดูร หลังจากฟังโฆษกรายการเล่าข่าวเช้าทางสถานีโทรทัศน์

แห่งหนึ่ง ท่ีบอกเล่าเรื่องอาการที่พึงสงสัยว่าจะติดเชื ้อ ซึ่งผลตรวจ

ออกมาก็ยืนยันว่าติดเชื ้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จริง

ตามที่สงสัย   

 

อย่างไรก็ตามในประเด็นเดียวกันนี ้ มีมุมมองของผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหารมี

ความเห็นว่า ท่ีกระทรวงสาธารณสุขช้า เนื่องจากต้องตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของข้อมูล และมี

ขั้นตอนในการจัดการและนําเสนอข้อมูลโดย 

 

M 5 ระบุว่า 

ส่ือมวลชนทํางานเร็วกว่าเจ้าหน้าที่ในพื ้นที่ ทําให้เกิดปัญหาในการ

ทํางาน เพราะสื่อจะนําเสนอข่าวอย่างรวดเร็ว แต่เจ้าหน้าที่ต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และต้องมีการรายงานเป็นขั้นตอนจาก

ล่างขึ ้นสู่บน 

 

ทั้งนี ้จากการสัมภาษณ์พบว่า ข้อมูลความรู้ท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีการเผยแพร่

แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนั้น แบ่งเป็นสองส่วนคือ องค์ความรู้ทางการแพทย์สําหรับบุคลากร

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื ้อหรือสงสัย

ว่าติดเชื ้อ ส่วนที่สองคือ องค์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่เน้นกลุ่มประชาชน โดยมุ่งให้ความรู้แก่

ประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง และคนในครอบครัวไม่ให้ติดเชื ้อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

องค์ความรู้ด้านการแพทย์ ประกอบด้วย  

  (1) แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ท่ี

ระบาดในเม็กซิโก 
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  (2) แนวทางการปฏิบัติและอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2523 

(3) แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื ้อหรืออาจติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช1เอ็น1) 

(4) แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค 

(5) แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 

(6) แนวทางการตรวจวิเคราะห์ และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ 

(7) แนวทางการวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย 

(8) แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  แสดงสื่อความรู้ด้านการแพทย์ 

แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข,  2553ก. 

 

องค์ความรู้ด้านการป้องกันโรค 

  พฤติกรรมในการป้องกันโรค 
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(1)  พฤติกรรมป้องกันไข้หวัดใหญ่ คือ ออกกําลังกาย การรับประทาน

เนื ้อ ไข่ นม ผัก ผลไม้ เช่น ฝรั่ง ซึ่งอุดมด้วยวิตามินซี การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ  และการใช้

ช้อนกลาง 

(2)  ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอจาม ใช้กระดาษทิชชู สวมหน้ากากอนามัย  

หรือไอใส่ต้นแขนตนเอง     

(3)  ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร หลังไอจาม สั่งนํ ้ามูก ดูแล

ผู้ป่วย ขับถ่าย จับต้องสัตว์  และล้างเช็ดทําความสะอาดสิ่งของ พื ้นผิว ท่ีมีคนสัมผัสมาก 

(4)  เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม เลี่ยงสถานที่คนมาอยู่

รวมกันจํานวนมาก (โดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาดมาก)  

(5)  หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อ่ืน เมื่อป่วย เพื่อให้หายป่วย

เร็ว และไม่แพร่เชื ้อให้คนอื่น  

(6)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง ตาม

คําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข 

 

  สาเหตุของการติดเชื ้อ  

(1)  ถูกผู้ป่วยไอจามรด ในระยะ 1 ช่วงแขน  

(2)  จับต้องสิ่งของเครื่องใช้ท่ีปนเปื ้อนเชื ้อจากผู้ป่วย เช่น โทรศัพท์ แป้ น

คอมพิวเตอร์ ผ้าเช็ดมือ ลูกบิดประตู  แล้วใช้มือมาแคะจมูก ขยี ้ตา จับปาก 

   อาการป่วย  

(1)  หลังได้รับเชื ้อ 2-3 วัน (มักไม่เกิน 7 วัน) ผู้ป่วยจะมีไข้  ปวดศีรษะ 

หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื ้อ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก นํ ้ามูกไหล บางคนอาจมีอาเจียน ท้องเสียร่วม

ด้วย 

  ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 

(1)  ไข้สูง ไม่ลดลงภายใน  2 วัน  

(2)  ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจถี่ หอบเหนื่อย   

(3)  ซึม อ่อนเพลียมาก เด็กร้องไห้งอแงมาก  

(4)  กินอาหารไม่ได้ หรือกินน้อยมาก 

(5)  อาเจียน ท้องร่วงมาก มีภาวะขาดนํ ้า เช่น ผิวแห้ง ริมฝีปากแห้ง ตาโหล 

ปัสสาวะน้อย  
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(6) ปลายมือปลายเท้ามีสีม่วงคลํ ้า  

  ฯลฯ 
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ภาพที่ 4.6 แสดงสื่อความรู้ด้านการป้องกันโรค 

แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข, 2553ก. 

 

 

 

 จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสารนํามาสู่การสรุปข้อมูล องค์ความรู้ ท่ี

กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  แสดงประเภทขององค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ 
องค์ความรู้ด้าน

การแพทย์ 

องค์ความรู้ด้าน       

การป้องกันโรค 

บุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุข 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ

ผู้เกี่ยวข้องในการให้ความรู้

มวลชน 

ประชาชนทั่วไป/กลุ่ม

เสี่ยง 

ส่วนสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ 
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อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องการจัดการข้อมูลความรู้ นั้น จากการสัมภาษณ์พบว่า 

ผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมี ข้อสรุปตรงกันว่า สถานการณ์ความตระหนก

และเกรงกลัวโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของประชาชนที่เกิดขึ ้นเป็นผลจากการขาดข้อมูล

และองค์ความรู้ท่ีเพียงพอเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 การสื่อสารที่มุ่งหวังสร้างความรู้ 

ความเข้าใจกับประชาชน จึงเป็นการสร้างความตระหนกแทน และผลจากการขาดข้อมูลองค์

ความรู้ท่ีเพียงพอทําให้การตัดสินใจเชิงนโยบายที่จะจัดการกับปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ โดยการ

สัมภาษณ์พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้ 

 

M2 ระบุว่า 

กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้คาดการณ์เรื่องการระบาดของโรคผิด แต่เราไม่มี

องค์ความรู้ ท่ีเพียงพอ การปกปิดหรือเปิดเผยจะไม่เป็นปัญหาหากเรามีองค์

ความรู้ ซึ่งองค์ความรู้และความสมบูรณ์ของข้อมูลคือสิ่งสําคัญในการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย 

สถานการณ์ความตระหนกของประชาชนที่เกิดขึ ้น เกิดจากการที่ประชาชนไม่มี

องค์ความรู้ และการที่ประชาชนไม่มีองค์ความรู้ก็เพราะกระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีองค์ความรู้เรื่องโรค ท่ีจะเผยแพร่ให้กับประชาชน อย่างถูกต้อง ซึ่ง องค์

ความรู้ท่ีไม่พอนี ้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็ น

โรคอุบัติใหม่ องค์ความรู้ท่ีได้จึงมาจากต่างประเทศ ผนวกกับองค์ความรู้เดิม

และองค์ความรู้ใหม่ แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ ความรู้ทุกส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์

ไม่ได้มีการศึกษาผสานเข้ากับสังคมวิทยา นั่นคือ  ขาดการศึกษาเรื่องบริบท

และวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างคนไทยกับชาติ

ตะวันตก  

สําหรับการเผยแพร่ส่ือถึงประชาชนต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ให้ประชาชนเกิด

ความตระหนัก ไม่ใช่เกิดภาวะตระหนกตกใจ นอกจากการสื่อสารให้รู้จักและ

เข้าใจในการป้องกันและปฏิบัติตนแล้วต้องสื่อสารด้วยว่าประชาชนจะต้องมี

การดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไร สิ่งนี ้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความรู้แก่ประชาชน 

เนื่องจากในสถานการณ์การระบาดของโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องให้

ความสําคัญเรื่องการสาธารณสุขมากกว่าการแพทย์และการรักษา เพราะใน
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เรื่องของการแพทย์นั้นเป็นเรื่องของการทําให้คนที่ป่วยมีความเสี่ยงต่อการ

เสียชีวิตน้อยลงแต่การสาธารณสุขเป็นการป้องกันคนดีไม่ให้ป่วย 

 

สําหรับการจัดการข้อมูลความรู้นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องในระดับบริหารแสดงข้อคิด

เรื่องการปรับข้อมูลจากต่างประเทศให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของคนไทยได้อย่าง

น่าสนใจโดย  

 

M2 ระบุว่า 

โลกของไอทีทําให้การเข้าถึงข้อมูลมีความเร็วและง่ายโดยเฉพาะคนที่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น WHO ดังนั้นเมื่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ 2009 ระบาดเข้ามาสู่ประเทศไทย การจัดการความรู้ ซึ่งเรามีองค์ความรู้

พื ้นฐานระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันการแสวงหาองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับ

พื ้นที่ของประเทศไทย เป็นเรื่องที่จําเป็ น โดยเฉพาะความรู้ทางด้านสังคมวิทยา 

เพราะแต่ละประเทศ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ความเป็นอยู่มีความแตกต่าง 

ซึ่งความแตกต่างนี ้เอง มีผลต่อเรื่องของสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล คือด้าน

สาธารณสุขค่อนข้างมาก ทางการแพทย์เองอาจจะมีความแตกต่างนิดหน่อย

เช่น สายพันธุ์ของเชื ้อที่อาจจะมีความแตกต่างของสายพันธุ์ต่างพื ้นที่ การ

ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาล โอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน การควบคุม

อัตราการตายสูงหรือตํ่า ตรงนี ้เป็นข้อแตกต่างของพื ้นที่ในด้านการแพทย์  แต่

ความแตกต่างของพื ้นที่ในด้านการสาธารณสุข เป็นความแตกต่างทางด้าน

สังคมวิทยาเป็นเรื่องที่ชัดเจน ฉะนั้น เมื่อเกิดการระบาดในประเทศไทย สิ่งที่

ต้องสังเคราะห์ใหม่ก็คงมีบางส่วนในขณะเดียวกันการรับองค์ความรู้มาจาก

ต่างประเทศที่เป็นแหล่งกําเนิดของโรคนั้น ก็ต้องถูกสังเคราะห์เพิ่มเติมภายใต้

บริบทของประเทศไทยเช่นวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรม

สุขภาพ ท่ีเห็นชัดเจนคือ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยคนไทยไม่คุ้นเคยทําให้

ไม่ค่อยมีการใส่ ต้องมีการรณรงค์เพื่อให้เห็นความสําคัญ 

 

ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องระดับบริหารมองเรื่องความผิดพลาดในประเด็นการสื่อสาร

ว่ามีความผิดพลาด โดย 
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M 5 ระบุว่า 

เป็นเรื่องผิดพลาดของกระทรวงสาธารณสุข เพราะเน้นแต่เรื่องเจล ทําให้

ชาวบ้านตื่นตัวเรื่องเจล แต่ไม่ได้ระบุว่าการทําความสะอาดด้วยนํ ้ายา หรือ

อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในมือ เช่น สบู่ ผงซักฟอก ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะ

เหมือนสาธารณสุขสร้างความเข้าใจว่าสบู่ไม่เพียงพอ ต้องใช้เจลล้างมือ ทําให้

เกิดความสิ ้นเปลือง สิ่งที่สมควรจะเผยแพร่และเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือ กินร้อน 

ช้อนกลาง ล้างมือใส่หน้ากาก ป่วยไข้ไม่ไปทํางาน 

 

นอกจากนี ้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการพบว่าหลังการ

ระบาด องค์การอนามัยโลกประเมินผลการทํางานเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุข ได้รับคําชมในเรื่องกระบวนการดําเนินงาน คือมีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

จริงจัง ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขต่างให้ความสําคัญในการทํางาน แต่สิ่งที่กระทรวง

สาธารณสุขล้มเหลวคือการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ เพราะให้ความสําคัญเรื่องการควบคุมและ

รักษามากกว่าการสร้างความรู้เพื่อการป้องกันโรค เน้นการแถลงและการให้ ข่าว (Public 

information) มากกว่าการสื่อสารความรู้ (Public education) อีกทั้งการสื่อสารความรู้ให้กับ

ประชาชนมีความล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ เช่น เมื่อเกิดการระบาดของโรคในช่วงแรก (เมษายน-

พฤษภาคม 2552) กระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงข่าวจํานวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต มากกว่าจะให้

ข้อมูลความรู้เรื่องการป้องกันโรค หรือพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรค  

2) การจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ในประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่

ประชาชน โดยเฉพาะด้านสถานการณ์การแพร่ระบาด และการติดเชื ้อของประชาชนในประเทศนั้น 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ในระยะแรกที่พบผู้ป่วยติดเชื ้อโรคไข้หวัดใหญ่ 200 9 กระทรวง

สาธารณสุข รวมถึงรัฐบาลไม่มั่นใจว่าจะปิดหรือเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในระหว่าง

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว หากเปิดเผยข้อมูลอาจจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 

และสร้างความตื่นตระหนก แก่ประชาชน แต่เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลในระยะต่อมาประชาชนกลับ

ไม่มีความเชื่อถือในข้อมูล  

จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร พบว่าผลจากการที่รัฐบาล

เปิดเผยข้อมูลล่าช้า ส่งผลต่อการแสวงหาข้อมูลของสื่อมวลชน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลที่เป็ น
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จริงทันต่อความต้องการของประชาชน จึงใช้วิธีการติดตามข่าวในระดับพื ้นที่ ทําให้เกิดความ

สับสนด้านข้อมูลเนื่องจากมีรายงานผู้เสียชีวิตในพื ้นที่ในขณะที่ผู้บริหารไม่พร้อมในการเปิดเผย  

 

M2 ระบุว่า  

เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ ประเด็น

แรกต้องไม่ปกปิดข้อมูล ที่ผ่านมาการระบาดของโรคซาร์ส ไข้หวัดนก

หรือแม้กระทั่งโรคไข้หวัดใหญ่2009 สิ่งที่มีปัญหาเสมอก็คือการปกปิ ด

ข้อมูล ท่ีเป็นคําถามจากสังคม ซึ่งมาเปิดเผยก็ต่อเมื่อมันคุมไม่ได้แล้ว

มันระบาดไปแล้ว เรื่องการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจน 

 

จากการสัมภาษณ์ ยังพบว่า แม้ในที่สุดรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข                   

จะตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลในช่วงของการระบาดระยะที่สอง แต่การส่งสัญญาณดังกล่าวไม่สามารถ

ลดกระแสความตระหนกและกังวลของประชาชนได้   

M4 ระบุว่า 

กระทรวงสาธารณสุข ต้องกลับมาแก้ไขสถานการณ์ใหม่ โดยใช้การประสานกับ

คอลัมน์นิสต์ในสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์และ

การป้องกันโรคแก่ส่ือมวลชนเพื่อให้เผยแพร่แก่กลุ่มประชาชนต่อไป 

   

นอกจากประเด็นเรื่องการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนโดยใช้ข้อมูลในระดับพื ้นที่

แล้ว การนําเสนอข้อมูลของสื่อมวลชนในส่วนกลาง จะใช้แนวทางการแสวงหาข่าวโดยการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารภายในกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคและสถานการณ์ 

กระทรวงสาธารณสุข โดย สํานักงานสารนิเทศซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข่าวประชาชน

สัมพันธ์ไม่สามารถควบคุมการให้ข่าวของนักวิชาการและผู้บริหารได้  

 

M1 ระบุว่า 

การให้ข่าวเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตอนแรกสื่อก็

สับสน เพราะต่างคนต่างให้ข่าว ตอนหลังก็เลยมาตกลงกันว่าให้โฆษก

เป็นผู้ให้ข่าวเอง สังเกตว่าตอนนั้นผมจะออกบ่อยมาก เพราะว่าตอน

แรก เดี๋ยวปลัดก็ออก ท่านรัฐมนตรีก็ออก อธิบดีก็ออก ทุกคนต่างคน

ต่างพูดแล้วมันทําให้ชาวบ้านสับสน สุดท้ายเราก็ทําตามที่ WHO 
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แนะนําเรา คือหลังเสร็จสิ ้นการประชุมจะมีคนแถลงคนเดียวคือโฆษก 

ยกเว้นบางเรื่องที่ท่านประธานต้องการจะพูดนโยบายของท่านเอง 

 

M4 ระบุว่า  

ในระยะแรกของการระบาด กระทรวงสาธารณสุขใช้การสื่อสารตาม

สถานการณ์การระบาดของโรค การนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนก็จะ

เน้นไปที่การนําเสนอตัวเลขผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต ทําให้สถานการณ์มัน

รุนแรงคือคนเร่ิมตระหนกกับการระบาดของโรค ตรงนี ้เราอาจวิเคราะห์

ได้ว่าเกิดจาก การที่เราไม่ได้เตรียมเนื ้อหาและนําเสนอข้อมูลด้าน

สถานการณ์มากกว่าองค์ความรู้เรื่องการป้องกันโรค 

 

 

P1 ระบุว่า 

เราไม่สามารถควบคุมการให้ข่าวของผู้บริหารได้ เนื่องจากช่วงนั้นเป็ น

ช่วงเปลี่ยนผู้บริหาร ทุกคนต้องการโชว์ศักยภาพ เมื่อสื่อมวลชนไป

สัมภาษณ์ทุกคนก็ต้องการพูด ทําให้เราควบคุม Massege ยากมาก 

หรือบางครั้งนักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

บางครั้งสองมหาวิทยาลัยก็มีความเห็นไม่เหมือนกันอีก ข้อผิดพลาด

ครั้งนั้นคือ เราต้องทําข่าวตามที่นักข่าวตั้งหัวข้อ ต้องตามแก้เป็ น

ประเด็นไปวันๆ ซึ่งมองว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราคุมบุคคลไม่ได้เลย ส่วน

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงมีการตั้งขึ ้นมา อย่างเป็นทางการ แต่มี

โอกาสได้พูดเพียง 2-3 ครั้ง เท่านั้น   

  

P1 ระบุว่า 

ต้องยอมรับว่าการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เรา

เริ่มผิดทางในตอนแรกคือ มุ่งไปที่การให้ข่าวสถานการณ์ในตอนแรก 

แต่ในการทําอย่างนั้นก็ตั้งบนพื ้นฐานความคิดที่ว่า เรานําเสนอข่าวที่

ทําให้ประชาชนกลัว เพื่อจะได้เกิดความตระหนักและเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันตนเอง แต่เมื่อดําเนินไปสักระยะ
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กลับพบว่าผลที่เราต้องการไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชาวบ้านตระหนกแทนที่

จะตระหนัก 

 

P3 ระบุว่า 

คําว่า”รุนแรง”ของหมอกับของชาวบ้านไม่เหมือนกัน ในการประชุม

เพื่อพิจารณาว่าจะนําเสนอทิศทางข่าวอย่างไร มีหมอที่เข้าร่วมประชุม

เสนอว่า เราควรเสนอข่าวเรื่องการตายด้วย แต่ให้ระบุด้วยว่าไม่รุนแรง

เพราะอัตราการตายแค่1% ก็มีการคัดค้านว่า ในมุมของหมอเรื่องตาย

เป็นเรื่องธรรมดา แต่สําหรับชาวบ้าน แค่บอกว่ามีคนป่วยแล้วตาย เขา

ไม่สนใจหรอกว่าเป็นอัตราเท่าไหร่ พอนําเสนอข่าวเรื่องจํานวนผู้ตาย

ออกไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คือคนยิ่งตระหนกใหญ่ สุดท้ายจากการ

เสนอตัวเลขคนตายทุกวัน ก็เริ่มปรับเป็นสามวันแถลงครั้ง เป็นสัปดาห์

ละครั้ง ซึ่งก็สอดรับกับสถานการณ์การระบาดมันลดลง    

M2 ระบุว่า  

ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่ยังสับสน เป็นบทเรียนสําคัญ ซึ่งเป็ น

ความสับสนในการสื่อสารตั้งแต่แรกที่มีการระบาด ทางการแพทย์ได้

เน้นยํ ้าว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไม่รุนแรง โดยเชื่อว่าบอก

ให้หนักไว้ดีกว่าบอกว่าเบา ซึ่งตอนนั้นเราสังเกตเห็นว่าประชาชนมี

ความตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุขจึงพยายามลดการตื่นกลัวโดย

การบอกว่าสถานการณ์และโรคนั้นไม่รุนแรง ซึ่งทางการแพทย์ได้เน้น

ยํ ้าว่าโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ไม่รุนแรง หมายถึงอัตราการเสียชีวิตตํ่า

กว่า 1% แต่ในมุมของชาวบ้าน คําว่าไม่รุนแรงคือ”ต้องไม่มีคนตาย” 

ดังนั้น เมื่อมีคนตายเกิดขึ ้นทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นกระทรวง

สาธารณสุข 

 

อย่างไรก็ตามแม้การสื่อสารที่เน้นการให้ข่าวสารสถานการณ์จะสร้างความ

ตระหนกกับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันสื่อสารมวลชนก็เป็นสื่อที่ทําให้การสื่อสารความรู้สามารถ

เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม  

 

  P2 ระบุว่า 
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ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายได้ ก็มาจากสื่อมวลชน 

องค์การอนามัยโลกและต่างประเทศชื่นชมว่าสื่อมวลชนไทยให้

ความสําคัญและทําหน้าที่เป็นหน่วยเฝ้าระวังการระบาดของโรคได้

อย่างยอดเยี่ยม 

 

  M2  ระบุว่า 

ในโลกของสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือ

โลกทางอินเตอร์เน็ต เป็นจุดที่เราเองจะสามารถเผยแพร่ส่ือสารข้อมูล

ความรู้ถึงประชาชนได้รวดเร็ว ในขณะเดียวกันการสื่อสารผ่าน

ส่ือมวลชนเป็นการสื่อสารด้านเดียว สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทํา

เพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทางคือการเปิดศูนย์ฮ็อทไลน์ (Call center) 

ให้ประชาชนที่มีภาวะตื่นกลัว ตระหนกตกใจสามารถที่จะติดต่อเข้ามา

ทางศูนย์ฮ็อทไลน์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจได้มากขึ ้น 

จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็น

กระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารชัดเจนขึ ้น ผู้วิจัยนํากรณีการจัดการข้อมูลข่าวสารเรื่อง การปิ ด

ปาก ปิดจมูก เมื่อไอจาม โดยรณรงค์ให้คนไทยใช้หน้ากากอนามัย  

 

กรณีการรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์ 

เมื่อวันที่ ศุกร์ท่ี 29 สิงหาคม 2552 ได้มีผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจํานวน 

1,215 ครัวเรือน เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยสํานักวิจัยเอแบคโพลล์ ระบุว่า 

ประชาชน 61.4% ยังไม่เข้าใจดีเรื่องการป้องกัน มีเพียง 38.6% ท่ีเข้าใจดี แต่เมื่อถามถึงการปฏิบัติ

ตัวในสถานที่ต่างๆ พบว่า 88.7% ไม่ใส่หน้ากากอนามัยในคอนโดมิเนียมหรือหอพัก 73.8% ไม่ใส่

ในสถานที่ท่องเที่ยว 71.7% ไม่ใส่ในห้างสรรพสินค้า 69.1% ไม่ใส่ในโรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง 

63.5% ไม่ใส่บนรถเมล์ รถแท็กซี่ และ 63.2% ไม่ใส่ในสถานที่ท่ีมีคนจํานวนมาก 

วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ 

ผลวิเคราะห์สถิติวิจัยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการไม่สบายจากไข้หวัดใหญ่ 2009 คือ ผู้ท่ี

เดินทางโดยรถโดยสาร รถเมล์ รถแท็กซี่โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย เสี่ยงสูงเกือบ 4 เท่า คือ 3.832 
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เท่า ของผู้ท่ีใส่หน้ากาก ส่วนผู้เดินทางไปสถานที่ท่ีมีคนจํานวนมากโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย จะ

เสี่ยง 2.297 เท่าของผู้ท่ีใส่หน้ากากอนามัย ผู้ท่ีเดินทางไปห้างสรรพสินค้าเสี่ยง 2.174 เท่า  

ข้อมูลความรู้ 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า การใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยกรองเชื ้อโรค

และลดการแพร่กระจายเชื ้อโรคที่อยู่ในละอองเสมหะ นํ ้ามูก นํ ้าลาย จากการไอ จาม หรือสัมผัส

นํ ้ามูก จะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดี หากทําควบคู่กันไปทั้ง 2 วิธีนี ้ จะช่วย

ให้คนไทยส่วนใหญ่ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้  

การดําเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข (War  room) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมป้องกันโรค 

คาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะขยายตัวไปทั่วประเทศและ

อาจยาวนานถึง 2 ปี กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องรณรงค์ให้คนไทยใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็ น

ไข้หวัด หรือโรคติดเชื ้ออื่นๆ ที่ติดต่อกันได้ทางการไอ จาม และใส่ป้องกันตนเองเมื่อต้องอยู่ในที่

ชุมชน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการ

แพร่กระจายเชื ้อในที่ชุมชน  

การสื่อสาร 

1) มอบหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเร่งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพื ้นที่  

2) จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “หน้ากากอนามัย ใส่ใจสุขภาพ “The Mask of 

Hero: Do it your Self” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทําหน้ากากอนามัยใช้เองและสร้างกระแสให้คน

ไทยยกย่องคนที่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยว่าเป็นฮีโร่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกัน

การแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  

(1) ประกวดการออกแบบหน้ากากอนามัย 2 ประเภทคือ การออกแบบทั่วไป และ

การออกแบบแฟชั่นหน้ากากให้เข้ากับเสื ้อผ้าที่สวมใส่  

- รับสมัคร 17 กรกฎาคม -14 สิงหาคม 2552)  

- ประกาศผล 21 สิงหาคม 2552 

(2) จัดทําสื่อการสอนทําหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ได้มาตรฐานด้วยตนเอง                

และจัดส่งสื่อดังกล่าวให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

3) ผลิตและเผยแพร่ส่ือรณรงค์ให้คนไทยใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่เชื ้อเมื่อป่วย

เป็นไข้หวัด หรือโรคติดเชื ้ออื่นๆ  
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สธ.เปิดสูตรทําเจลล้างมือ-ประกวดดีไซน์หน้ากากเก๋ 

สร้างกระแสให้คนไทยยกย่องคนที่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยว่า
เป็นฮีโร่ เป็นผู้ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายวิทยา แก้วภราด ัย รมว.สาธารณสุ ข เป็ นประธานใน
การแถลงข่าวการจัดประกวดการออกแบบหน้ากากอนามัย ใส่ใจสุขภาพ (The Mask 
of Hero : Do it Your Self) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาทําหน้ากากอนามัยใช้เอง 
และสร้างกระแสให้คนไทยยกย่องคนที่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยว่าเป็นฮีโร่ เป็นผู ้
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่สาย
พ ันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1  
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ภาพที่ 4.8  แสดงภาพข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย 

แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข,  2553ข. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 104

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9  แสดงตัวอย่างสื่อรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย 

แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข,  2553ก. 
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ภาพที่ 4.10  แสดงตัวอย่างสื่อสอนการทําหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง 

แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข,  2553ก. 

 

 

กล่าวโดยสรุป ในประเด็นเรื่องการจัดการข้อมูลข่าวสาร ตามวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กล่าวโดยสรุปได้ว่า เมื่อเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่           

สายพันธุ์ใหม่ 2009 ประเทศไทยได้ดําเนินการตามแนวทางการรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนก   

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานระดับชาติเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ทิศทางและประสานสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน เนื่องจากการระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อ

ภาพรวมของประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้นการจัดการเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารระหว่างเกิดการระบาดจึงครอบคลุมทั้งที่เป็นประเด็นเรื่ององค์ความรู้ในการดูแลป้องกัน

ตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื ้อ และการเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ ้นทั้ง

ในและต่างประเทศ ซึ่งสรุปการดําเนินงานได้ดังนี ้   
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วิเคราะห์สถานการณ์การระบาด 

ของโรคทั้งในและต่างประเทศ 

แต่งตั้งคณะทํางานประจําศูนย์

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกัน

และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ

ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 

กระทรวงสาธารณสุข  

ออกมาตรการ  

- การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณี

การระบาด  

- การรักษาพยาบาล  

- การสื่อสารความเสี่ยง  

-การเฝ้าระวังโรค  

วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาพที่ 4.11  แสดงการจัดการข้อมูลข่าวสาร และการสร้างความเชื่อมั่น 

 

 

 

 

4.2  ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณี  

      การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  

 

ผู้วิจัยนําเสนอเนื ้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 3 ส่วน

ได้แก่ 

 4.2.1  รูปแบบในการสื่อสาร 

           4.2.1.1  แผนการสื่อสาร 

 4.2.1.2   ประเด็น เนื ้อหา 

 4.2.1.3   ส่ือ/ช่องทาง 

 4.2.2  กลุ่มเป้าหมาย 

  4.2.2.1   กลุ่มเป้าหมาย  

  4.2.2.2   การรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 4.2.3  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 

4.2.1  รูปแบบการสื่อสาร 

ด้านการแพทย์ 

ด้านการป้องกันโรค 

- สถานการณ์

การระบาด 

- จํานวนผู้ป่วย/

ผู้เสียชีวิต 
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จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ พบว่า โดยปกติ

โครงสร้างภายในของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการการควบคุมโรคมีอยู่แล้ว โดยมีกรมควบคุมโรค

เป็นแกนหลัก  สําหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มีการแต่งตั้ง

คณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ์ขึ ้นมา โดยมีผู้ตรวจราชการ เป็นประธานคณะทํางาน และทํา

หน้าที่เป็นโฆษกเหตุการณ์ ไปพร้อมกัน  มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละกรม ซึ่งประกอบด้วยกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

องค์การเภสัชกรรม ทั้งนี ้ คณะกรรมการดังกล่าว ตั้งขึ ้นมาให้มีหน้าที่ในการประสานข้อมูลที่เป็ น

ปัจจุบัน ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา ถือเป็นจุดต่างของการทํางานที่แต่ละกรมดําเนินการ โดย

คณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้มีการดําเนินงานติดตามสถานการณ์ข่าวสารเรื่องโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยคณะกรรมการด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ของ

กระทรวง ซึ่งประกอบด้วย โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และประชาสัมพันธ์ทุกกรม  

 
4.2.1.1  แผนการสื่อสาร 

สําหรับการดําเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณี

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ผู้วิจัยพบว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่มีแผน

ส่ือสารประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009เป็นการเฉพาะ แต่ใช้การปรับแผนและ

กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการแม่บท การเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัด

ใหญ่ พ.ศ. 2552 ร่วมกับแผนอุบัติภัยแผนโรคติดต่อร้ายแรง แผนรับมือโรคนํ ้าท่วม แผนรับมือโรค

ในหน้าร้อน กอปรกับการวิเคราะห์สถานการณ์การดําเนินงานในช่วงการระบาดของโรค และนํามา

เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนสื่อสารในภาวะวิกฤติโรคไข้หวัดใหญ่ 2009  ซึ่งในเนื ้อหาของแผน

ดังกล่าว ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและการเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรค

ไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทยที่ผ่านมา ซึ่งเสนอความเป็นมา ผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ฉบับที่ 1และแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2   

ส่วนที่ 2 ระบบการเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 

ได้เสนอนโยบายและแผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแห่งชาติ โครงสร้างการอํานวยการและการ

สั่งการในภาวะวิกฤต การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม บทบาทและหน้าที่หลักของ

หน่วยงาน  
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ส่วนที่ 3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่บท ซึ่งเป็นรายละเอียด แนว

ทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามระยะความรุนแรงของการระบาด โดยตอบสนองตาม

สถานการณ์สมมุติระดับต่างๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ ้น  รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านการ

ส่ือสารประชาสัมพันธ์ ท่ีมีการกําหนดภารกิจ มาตรการหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ กฎระเบียบ 

กฎหมาย  แนวทางปฏิบัติในแต่ละเหตุการณ์สมมุติ โดยระบุบทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ว่า หมายถึงการเตรียมความพร้อมด้านระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชน โดยกําหนดให้มีการดําเนินการตามเหตุการณ์สมมุติท่ีระบุไว้ใน

แผน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการให้ความรู้กับประชาชนเป็นหลัก 

จากเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ

ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 กระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอ

โครงการสื่อสารสาธารณะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมการ

รณรงค์การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย และประชาชนทุกกลุ่มวัยทุกอาชีพที่ทุกหน่วยงาน

รับผิดชอบ มีความรู้เรื่องการป้องกันโรคเพิ่มขึ ้น ผ่านสื่อ/ช่องทาง/กิจกรรม ประกอบด้วย 

1)  ส่ือโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ทางสถานีทุกช่อง 

2)  ส่ือสิ่งพิมพ์ ผลิตและเผยแพร่ทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน 

3)  ส่ือกิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 

4)  จัดทําสื่อต้นแบบเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ 

5)  จัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนภูมิภาค 

6)  จัดสายด่วน 2009 เพื่อให้ข้อมูลแบบ FAQ เป็ น Audio text /fax  

7)  จัดทําระบบข้อมูลเพื่อการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ข้อมูลความรู้เรื่องโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่,ส่ือต้นแบบเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ

สืบค้นและนําไปเผยแพร่ได้ 

8)  จัดทําเว็บไซต์ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สําหรับ

ประชาชน คือwww.flu 2009.com  

จากเอกสารดังกล่าวยังพบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขว่า อยู่ท่ี

กระบวนการบริหารจัดการ คือ ไม่มีชุดทํางานเฉพาะกิจที่จะเป็นผู้ออกแบบสื่อที่เป็นมืออาชีพ ท่ี

สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อคณะทํางานสื่อสารมีประเด็นที่ต้องผลิตสื่อโดยเร่งด่วน ทําให้การ
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ทํางานล่าช้า และไม่เป็นเชิงยุทธศาสตร์ การทํางานแบบแยกหน่วยงานไม่เป็นเอกภาพ พร้อมกับ

เสนอให้มีการวางแผนการสื่อสารให้ชัดเจน มีการ Segment target โดยต้องทําทั้งในระดับกว้าง

และพื ้นที่เสี่ยงคือ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน  

นอกจากนี ้ในประเด็นเรื่องบุคลากรที่ทํางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์             

(ท่ีได้รับการแต่งตั้งในคณะทํางานประจําศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุม

แก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข) ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ขาด

คนทํางาน Crisis communication specialist จึงเสนอให้ตั้งชุดเฉพาะกิจที่มีอํานาจในการ

ตัดสินใจ แก้สถานการณ์ด่วน และต้องเป็นการดําเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ ทิศทาง และแผนงาน 

ท่ีเรียกว่า emergency incident command committee โดยมีคณะทํางานหลักคือCrisis 

communication Team  

ในประเด็นเดียวกัน จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับบริหารกรณีการ

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบุว่า แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีแผนแม่บทฯใน

การรองรับกรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นแผนที่ปรับใช้จากแผนแม่บทเรื่องโรค

ไข้หวัดนก ทําให้มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติเพราะไม่มีความละเอียดเพียงพอที่จะรับกับสถานการณ์   

M1 ระบุว่า 

เรามีแผนอยู่แล้ว คือแผนแต่ละกรมกอง อันนี ้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน จึงใช้แผน

รวมของกระทรวง ถามว่าเรามีแผนไหม เรามี 

 

M2 ระบุว่า 

ถามว่าเรามีแผนไหม มี มีกระทั่งการซ้อมว่า ถ้าเกิดการระบาดในแต่ละระดับ

จะมีการปฏิบัติการอย่างไร เป็นลักษณะของการซ้อมแผนบนโต๊ะแต่ยังไม่เคย

ใช้จริงก็ย่อมมีปัญหาในทางปฏิบัติ เหมือนกับการทําแผนรบแต่ไม่เคยรบเมื่อ

เกิดสถานการณ์จริงก็ต้องมีประสบปัญหาอุปสรรคบ้าง 

 

M3 ระบุว่า 

กระทรวงสาธารณสุขมีแผน และมีการใช้แผนที่วางไว้ แต่เป็นแผนที่ปรับจาก

แผนโรคไข้หวัดนก ซึ่งเมื่อใช้จริงเราพบว่า การสื่อสารสร้างความตระหนกให้กับ

ประชาชน ทําให้ต้องแก้ปัญหาเรื่องความตระหนกมากกว่าการป้องกันโรค 
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M5 ระบุว่า 

สาธารณสุขทํางานช้าขาดแนวทางรับมือและการทํางานที่ชัดเจนในภาวะ

ฉุกเฉิน อย่างบริษัทเอกชนในพื ้นที่ เขาตื่นตัวเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 มีการจ้างดารานักแสดงมาเป็ น Presenter ซื ้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

ติดตั้งทางเข้าโรงงาน มีการรณรงค์ป้องกันในโรงงาน และมีมาตรการป้องกัน

การแพร่กระจายในโรงงาน โดยหากมีพนักงานป่วยให้หยุดงาน ซึ่งมาตรการ

เหล่านี ้ โรงงานอุตสาหกรรมเขาทําก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศถึง

สามเดือน 

 

P2 ระบุว่า 

ถ้าพูดถึงแผนหลักที่เป็นแผนสื่อสารเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

เราไม่มี แต่ใช้การปรับแผนการระบาดของโรคไข้หวัดนกมาใช้ ก็เป็นแบบทําไป

แก้ไป เพราะแผนงานเราไม่ละเอียด ไม่ลึก นักวิชาการก็มีการวิเคราะห์ตาม

สถานการณ์ไปวันๆ 

P3 ระบุว่า 

กระทรวงสาธารณสุขมีการนําแผนโรคไข้หวัดนกมาปรับใช้สําหรับการระบาด

ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในฐานะนักการสื่อสารเราพยายามเตือนว่า 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่กับโรคไข้หวัดนกมันต่างกัน เพราะ

ไข้หวัดใหญ่ฯเป็นการระบาดจากคนสู่คน แต่ไข้หวัดนกเป็นการระบาดจากสัตว์

สู่คน ฉะนั้นการป้องกันมันต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงไข้หวัดนกเรามีพันธมิตรที่

ช่วยกันคือกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะดูแลการ

ระบาดในสัตว์ กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องการระบาดในคนแต่พอมาโรคนี ้ 

กระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลเรื่องการระบาดในคนทั้งหมด ดังนั้นการที่ใช้ฐาน

จากแผนไข้หวัดนกจึงไม่เหมาะสมนัก ซึ่งในที่สุดก็มีความพยายามในการปรับ

แผนการสื่อสาร รวมถึงการป้องกันการระบาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์มาก

ท่ีสุด 

 

P5 ระบุว่า 
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สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องพัฒนาให้เร็วที่สุดคือ การศึกษาเชิงลึกระบบการ

ส่ือสาร และการเชื่อมโยงของเครือข่ายที่ชัดเจน ต้องมีระบบการเฝ้าระวัง

พฤติกรรมสุขภาพในชุมชนให้เกิดขึ ้น เราต้องหาให้ได้ว่าแกนนําอสม.ท่ีมี

ศักยภาพในการสื่อสารของชุมชนคือใคร เพราะในการป้องกันหรือบรรเทาการ

ระบาดของโรคที่ดีท่ีสุดคือความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งตรงนี ้เราต้องไปสร้างให้

เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ได้ 

 

นอกจากนี ้ ผู้วิจัยพบว่าคณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้มีความพยายามในการจัดทํา

แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยเสนอให้มีการปรับโฉมห้อง

ยุทธการ เป็ นศูนย์อํานวยการและการแถลงข่าว ท่ีทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเรื่องการ

สื่อสารความเสี่ยงมาเป็นฐานในการวางแผนสื่อสาร ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์ในวง

กว้าง 

สปอตโทรทัศน์/วิทยุ/โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (กองสุข

สารคดีโทรทัศน์/วิทยุ,SMS, Internet (สํานักสารนิเทศ) 

การให้ข่าวสารในภาวะ

วิกฤติ 

วิเคราะห์ประเด็น (ตอบคําถามกับแสดงความคิดเห็นที่

สะท้อนจากสื่อ 

แถลงข่าวรายวัน/ผลิตรายการโทรทัศน์,วิทยุเป็นรายการ

ของกระทรวงให้มีหลายรายการ หลายช่องทาง เพื่อสื่อสาร

กับประชาชนโดยไม่ต้องผ่านผู้ส่ือข่าว 

การขอความร่วมมือด้านสื่อ 

เยี่ยมเยือนสื่อ : โดยขอความร่วมมือสื่อ ช่วยให้ความรู้         

อย่าซํ ้าเติมสถานการณ์ 

ประชุมสื่อมวลชน : โดยประสานความร่วมมือจากผู้ท่ีมี

อิทธิพลต่อสังคม นักวิชาการสื่อสาร ตัวแทนประชาชน 

ผู้แทนสื่อมวลชน 
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ภาพที่ 4.12  แสดงแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

แหล่งที่มา:  กระทรวงสาธารณสุข,  2553ข. 

 

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติพบว่า จากแผนการสื่อสารใน

ภาวะวิกฤตโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีเพียง 3 กิจกรรมหลัก ที่มีการดําเนินงานชัดเจน 

คือ  

1)  การประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

  (1)  การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ 

มีการผลิตสปอตโทรทัศน์/วิทยุ/โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ดําเนินการโดยกอง           

สุขศึกษา ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การ UNICEF มาใช้ในการผลิต แต่สําหรับการออกอากาศ

ใช้การขอความอนุเคราะห์จากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆในการเผยแพร่   

  เนื ้อหาสปอตโทรทัศน์  ความยาว 30 วินาที โดยมีคุณแอน  ทองประสม เป็ น 

Presenter โดยมีเนื ้อหา ดังนี ้ 

- ห่วงใยลูกหลานของเรา ด้วยการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ ด้วยการ

ล้างมือบ่อยๆด้วยนํ ้าและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอลล์เจลเพ่ือฆ่าเชื ้อโรค 

- เป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัย หยุดงาน หยุดเรียน พักอยู่ท่ีบ้าน 7 วัน 

- แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการรุนแรง รีบไปพบคุณหมอนะคะ 

- เราทุกคน ช่วยกันป้องกันไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวนี ้ นะคะ   

สร้างการสนับสนุนด้านนโยบาย 
จัดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีข้อมูลอ้างอิงเผยแพร่ให้

ประชาชนเข้าใจ ผู้เกี่ยวข้องสามารถให้ความร่วมมือได้ 

โดยมี            4 นโยบาย ด้วยกัน   

- นโยบายป้องกัน   - นโยบายการใช้วัคซีน 

- นโยบายการรักษา -  นโยบายสร้างการมีส่วน

ร่วมของ ทุกภาคส่วน 

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน จัดชุดสื่อและกิจกรรมรณรงค์ 
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ภาพที่ 4.13  แสดงตัวอย่างสปอตโทรทัศน์ 

แหล่งที่มา:  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,  2552. 

 

  (2)  โฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์ 

   จะเน้นการให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ประกอบด้วย 

 

- การสวมหน้ากากอนามัย 

- การล้างมือ 

- ความรู้เรื่องการกินร้อน ช้อนกลาง  

- ความรู้เรื่องการสังเกตอาการที่บ่งชี ้ว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ 2009    

2)  การให้ข่าวสารในภาวะวิกฤตดําเนินการโดย สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ประกอบด้วย 

(1)  การนําเสนอข่าว สารคดีทางสถานีโทรทัศน์/วิทยุ  

(2)  การนําเสนอข่าว SMS, Internet  

3)  การขอความร่วมมือด้านสื่อ 

 รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (ในขณะนั้น) มอบหมายให้อธิบดีกรม สํานัก ออกเยี่ยม

เยียนกองบรรณาธิการของสื่อหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ท่ีถูกต้อง 

และช่วยกันบรรเทาสถานการณ์ โดยประเด็นที่เน้นเป็นพิเศษ คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง

การป้องกันโรค การเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนและคนใกล้ชิด  
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ซึ่งในการออกเยี่ยมเยียนสื่อเพื่อทําความเข้าใจกับสื่อมวลชนนั้น เนื่องจากเกิดกรณีการ

นําเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่แล้วเสียชีวิต 

  

 M 4 ระบุว่า 

นโยบายตอนนั้นคือต้องทําความเข้าใจกับสื่อมวลชน โดยประเด็นหลักคือการ

ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนทุกแขนงในการให้ความรู้กับประชาชนที่ถูกต้อง 

และที่สําคัญคือ ในช่วงนั้นมีการนําเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ว่า  

  วัคซีนหวัดมรณะคร่าทารก   
 เจออีกรายที่พัทลุงเหยื่อวัคซีนหวัดใหญ่ 09 หญิงตั้งครรภ์ 5 
เดือน ไปให้แพทย์ฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ 09 แล้วเกิดปอดอักเสบ
รุนแรงถึงกับน็อกต้องหามส่ง รพ. กะทันหัน ส่วนเหยื่อวัคซีนอีก 2 ราย 
ในจังหวัดสตูล ปรากฏลูกเน่าตายคาท้องยังนอนรอความช่วยเหลือ อีก
รายอาการโคม่าทั้งแม่ทั้งลูกนอนห้องไอซียู ในขณะที่ปลัด สธ.ยังไม่ชี้
ชัดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 จะกลายเป็นวัคซีนมรณะรอนําศพ
ทารกส่งตรวจพิสูจน์ พร้อมสั่งชะลอฉีดวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์แล้ว
จนกว่าผลการตรวจสอบจะออกมาเหตุสะเทือนใจกรณีหญิงตั้งครรภ์ 2 
ราย กลายเป็นหนูทดลองยาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 2009  

 จากข่าวนี ้ทําให้มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรับการฉีดวัคซีนน้อยกว่าเป้าหมายที่รัฐตั้งไว้ เรา

ต้องทําความเข้าใจกับสื่อมวลชน นําผลการพิสูจน์ศพมาเผยแพร่ว่ามีสาเหตุจากอะไร ไปฉีดวัคซีน

ให้ฟรีทําทุกอย่างเพื่อให้ส่ือมวลชนช่วยเราในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับ

วัคซีน  

 นอกจากแผนการสื่อสารที่มุ่งเน้นเรื่องสื่อในการสื่อสารกับมวลชนแล้ว กระทรวง

สาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความ

เข้มแข็งภาคประชาชน ได้จัดทําแผนการสื่อสารสุขภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ภาค

ประชาชน โดยมุ่งเน้น การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของแกนนําภาคประชาชนให้มีความรู้และมี

พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้อย่างถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สําคัญคือ 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว (อสต.) ซึ่งในการดําเนินงานดังกล่าว

สรุปรายละเอียดได้ดังนี ้ 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงกลยุทธ์แผนการสื่อสารสุขภาพในการป้องกันโรคฯ ภาคประชาชน 
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กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การดําเนินงาน 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) 

อาสาสมัครแรงงาน

ต่างด้าว (อสต.) 

1. เพื่อให้แกนนําสุขภาพ มี
ความรู้และมีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 
และสามารถสื่อสาร/ถ่ายทอด
ความรู้ในการป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและดําเนินการเฝ้ า
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ การ 

1. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/การ

พัฒนาสื่อ 

 1.1 ชุดสื่อสําหรับอสม แกนนําสุขภาพ

และแกนนําแรงงานต่างด้าว 

ประกอบด้วยคู่มือการดําเนินงาน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สําหรับ  

อสม. แกนนําสุขภาพและอสต.,ภาพ

พลิกการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009  

 1.2 ผลิตสื่อสําหรับประชาชน/แรงงาน 

 ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่ 2009 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา

สุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) อาสาสมัครแรงงาน  

ต่างด้าว ประกอบด้วย ภาพโฆษณา 

(โปสเตอร์) คําแนะนําการป้องกัน,

เอกสารเผยแพร่ 

 1.3 ชุดสื่อสําหรับสื่อมวลชน/นักจัด

รายการ/วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว  

ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

  

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์การดําเนินงาน 

 ต่างด้าว (อสต.) องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการกับ

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ 

4. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก การ
ประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ในการสนับสนุนการ
ดําเนินการป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ 2009 

ประกอบด้วย สําเนาสปอตวิทยุ,บท

วิทยุโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 

 1.4 การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

สําเนาสปอตโทรทัศน์ 

2. การพัฒนาศักยภาพ เตรียมความ

พร้อมและซ้อมแผนปฏิบัติการรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้หวัด

ใหญ่ 2009 ของเครือข่ายและแกนนํา

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ

แกนนําแรงงานต่างด้าว (อสต.) ระดับ
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ภาค/จังหวัด 

3. การดําเนินงานสุขศึกษาและการเฝ้ า

ระวังพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 จากการศึกษาเรื่องแผนการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทําให้ทราบว่า กระทรวงสาธารณสุขใช้การปรับแผนและกิจกรรม

จากแผนปฏิบัติการแม่บทโรคไข้หวัดนก ซึ่งมีการซ้อมแผนทั้งในระดับพื ้นที่และส่วนกลาง โดยมี

นักวิชาการที่เกี่ยวข้องบางส่วนวิเคราะห์ว่า การปรับแผนจากโรคไข้หวัดนกมาใช้ในการรับมือกับ

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อาจเป็นความผิดพลาดที่ส่งผลต่อการดําเนินงานในภาพรวม 

เนื่องจาก บริบทและการระบาดของโรคมีความแตกต่างกันนั่นคือ ไข้หวัดนกเป็นการระบาดจาก

สัตว์สู่คน ซึ่งประชาชนสามารถเฝ้าระวังตนเองกจากการติดเชื ้อด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร

คัดหลั่งหรือสัตว์ปีกโดยตรง ในขณะที่การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการ

ระบาดจากคนสู่คน การป้องกันโรคต้องมุ่งเน้นที่การดูแลสุขภาพอนามัยและความสะอาดส่วน

บุคคล โดยนอกจากการใช้ส่ือมวลชน และสื่อกิจกรรมแล้ว ยังมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะ อสม. ให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน

ในระดับพื ้นที่ด้วย 

  4.2.1.2  ประเด็น เนื ้อหา 

   1)  การกําหนดเนื ้อหาข้อมูลความรู้ 

    จากการวิจัยพบว่า การกําหนดประเด็นเนื ้อหา ข้อมูลความรู้นั้น ข้อมูล

หลักจะมาจาก คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 กระทรวงสาธารณสุข (War 

room) ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี สํานัก

ระบาด สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ก่อนนําเสนอต่อ War room เพื่อพิจารณาว่า 

ในแต่ละห้วงของสถานการณ์ กระทรวงสาธารณสุขต้องสื่อสาร เรื่องอะไร ซึ่งในช่วงที่มีการระบาด 

พบว่าการมีการออกประกาศและขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณะในการให้ความรู้โดยมี

ข้อแนะนําในการปฏิบัติดังนี ้ 

    (1)  ความรู้เรื่องพฤติกรรมและอนามัยส่วนบุคคล  

     -  ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือแขนเสื ้อ

ของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นไข้หวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อ  
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    -  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ ้าและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ทําความ

สะอาดมือ เช็ดทําความสะอาดพื ้นผิว และสิ่งของที่มีคนสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยนํ ้าผงซักฟอกหรือนํ ้ายา

ทําความสะอาดทั่วไป โดยใช้การสื่อสารภายใต้คําขวัญที่ว่า “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และการ

สวมหน้ากากอนามัย” 

     (2)  ความรู้เรื่องโรค เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเอง และคนใน

ครอบครัว 

     -  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย (ในระยะ 1 เมตร) และในพื ้นที่

ท่ีมีการระบาด ไม่ควรเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค เช่น สถานที่ท่ีมีผู้คนแออัดและอากาศ

ถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน หากจําเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวต้องป้องกันตนเอง               

อย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัย  

     -  งดกิจกรรมการเดินทาง หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อป่วยเป็ น

ไข้หวัด จนกว่าจะหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน และในช่วงเวลาดังกล่าวหลีกเลี่ยงการคลุกคลี

ใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 

นอกจากการกําหนดประเด็น เนื ้อหา เพื่อการสื่อสารกับกลุ่ม

ประชาชนทั่วไปแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้ กําหนดเนื ้อหาเพื่อการสื่อสารในกลุ่มบุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน เข้าถึงได้ใน 

http:22beid.moph.go.th   

(3)  ข้อมูลสําหรับหน่วยงาน องค์กร ท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณชน

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศและทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ดําเนินการตามมาตรการ โดยมีรายละเอียดคําสั่งดังนี ้ 

คําแนะนํา เรื่อง ข้อปฏิบัติสําหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่

มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ 

     คําแนะนําสําหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 

    ผู้ท่ีมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีนํ ้ามูก 

หากอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจาก

หายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วันและไม่ควรเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมกับคนหมู่มาก แต่หาก

จําเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

    กลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการรุนแรง 

ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื ้อรัง ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี ผู้มีภูมิต้านทานตํ่า หญิงมีครรภ์ 
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และผู้มีโรคอ้วน ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ท่ีมีการรวมตัวของคน

หมู่มาก เพื่อลดโอกาสการติดเชื ้อ โดยเฉพาะในพื ้นที่ท่ีมีการแพร่กระจายของโรคนี ้ในวงกว้างแล้ว   

    ประชาชนทั่วไปที่ไปรวมตัวกัน ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย          

ท่ีดี  เช่น ล้างมือด้วยนํ ้าและสบู่บ่อยๆ หากมีอาการไอ จามให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากปิ ด

จมูก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทัน  ไม่ควรใช้มือป้องจมูกปากให้ไอจามใส่แขนเสื ้อแทนจะช่วยลดการ               

ฟุ้งกระจายของฝอยละอองนํ ้ามูกนํ ้าลายหรือเสมหะได้ดี 

   จากความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่และสถานการณ์ในขณะนี ้ การที่

ประชาชนที่ไม่ป่วยสวมหน้ากากอนามัย จะมีประโยชน์น้อย แต่หากผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยจะ

มีประโยชน์ในการลดการแพร่กระจายเชื ้อและป้องกันการระบาดได้มาก 

    คําแนะนําสําหรับผู้จัดงานหรือเจ้าภาพงาน 

    ผู้จัดงานหรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูล

ข่าวสารในการป้องกันการแพร่กระจายเชื ้อโรคแก่ผู้มาร่วมงานหรือกิจกรรม โดยใช้ช่องทางต่างๆ 

เช่น การส่งจดหมายแจ้งข่าว การประกาศในงาน  การลงคําแนะนําในหนังสือพิมพ์  มุมนิทรรศการ 

    ผู้จัดงานควรอํานวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจาย

เชื ้อโรคแก่ผู้ร่วมงาน เช่น 

     ทําป้ายคําแนะนําหรือหน่วยให้คําแนะนําผู้ท่ีมีอาการป่วยคล้าย

ไข้หวัดใหญ่บริเวณทางเข้างาน 

     จัดบริการทางเลือกสําหรับผู้ท่ีประสงค์มาร่วมงานเพื่อลดความ

แออัด โดยการสื่อสารข้อมูลทางอื่นทดแทนการมาร่วมงาน เช่น ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ จดหมาย 

     จัดให้มีผู้ทําความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณ

มาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องนํ ้า ด้วยนํ ้าผงซักฟอก หรือนํ ้ายาทําความสะอาดทั่วไป           

อย่างสมํ่าเสมอและบ่อยกว่าในภาวะปกติ 

     จัดหาหน้ากากอนามัยสําหรับผู้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ท่ีมี

ความจําเป็นต้องอยู่ร่วมกิจกรรม 

     (4)   คําแนะนําการป้องกันในรถโดยสารสาธารณะ 

     ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค  

     รณรงค์ติดสื่อประชาสัมพันธ์ในรถโดยสารสาธารณะ  เรื่องการ

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เช่นสติ๊กเกอร์ สปอตวิทยุ เพลงรณรงค์  

    หมั่นทําความสะอาดบ่อยๆ 
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  หมั่นทําความสะอาดพื ้นผิวที่มีผู้สัมผัสมาก  เช่น ราวจับในรถรถ

โดยสาร ท่ีจับบริเวณประตูเบาะที่นั่งโดยใช้นํ ้ายาทําความสะอาดทั่วไป หรือนํ ้าผงซักฟอกและบาง

ช่วง เช่น เวลาหยุดพัก ควรเปิดม่านให้แสงแดดส่องเข้ามาได้และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้

สะดวก   

ให้ผู้ขับขี่และพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะที่ป่วยหยุดงาน  

  หากผู้ขับขี่และพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะ มีอาการ

ป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนํ ้ามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ขอให้

ลาหยุดงานและพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ 7 วัน เพื่อให้พ้นระยะการแพร่เชื ้อ หากหายป่วยเร็ว

กว่านี ้ จะต้องรอจนกว่าจะหายเป็นปกติไปแล้ว 24 ชั่วโมง จึงกลับมาทํางาน แต่หากภายใน 2 วัน 

อาการยังไม่ดีขึ ้น เช่น รับประทานยาลดไข้แล้วแต่ยังมีไข้สูง รับประทานอาหารไม่ได้ ไอมาก เจ็บ

หน้าอก อาเจียนมาก ท้องร่วง หายใจถี่ เหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ท่ี

โรงพยาบาลทันที สําหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง ได้แก่ผู้ท่ีมีโรคประจําตัวเรื ้อรัง 

(เช่น โรคปอด หัวใจ  ไต  เบาหวาน) สตรีมีครรภ์ โรคอ้วน ผู้ท่ีมีภูมิต้านทานตํ่า(เช่น โรคมะเร็ง 

เอดส์) เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หากเริ่มมีอาการไข้หวัดใหญ่ ให้รีบไปพบ

แพทย์ท่ีโรงพยาบาลทันที 

    ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารที่มีอาการไอจามเล็กน้อย 

  ไม่ควรปฏิเสธผู้โดยสารที่มีอาการไอจามเล็กน้อย แต่ควรให้

คําแนะนําแก่ผู้โดยสาร เช่นสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้กระดาษทิชชูปิดปากปิดจมูก และทํา

ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

  เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื ้อสําหรับบริการผู้โดยสาร 

   จัดเตรียมอุปกรณ์  เช่น  หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์

สําหรับทําความสะอาดมือ  กระดาษทิชชู รวมทั้งถังขยะที่มีฝาปิดไว้ประจํารถโดยสาร สําหรับ

บริการผู้โดยสารที่มีอาการไอจามเล็กน้อย โดยจัดวางไว้ในจุดที่หยิบใช้ได้สะดวก 

   ผู้ ขับขี่และพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะที่ต้องพบ

ผู้โดยสารจํานวนมาก ควรสวมหน้ากากอนามัย 

  ผู้ขับขี่และพนักงานประจํารถโดยสารสาธารณะ ขณะปฏิบัติงาน

ต้องใกล้ชิดกับผู้โดยสารจํานวนมาก ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื ้อ สําหรับผู้ขับขี่

รถแท็กซี่ หากไม่มีผู้โดยสาร หรือผู้โดยสารไม่มีอาการเป็นไข้หวัด ไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากาก

อนามัย ควรล้างทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือนํ ้าสบู่บ่อยๆ และควรฝึกนิสัยไม่ใช้มือ

แคะจมูก จับปาก ขยี ้ตา หากยังไม่ได้ทําความสะอาดมือเสียก่อน 
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 (5) คําแนะนําเรื่องข้อปฏิบัติสําหรับสถาบันกวดวิชา ร้าน

อินเตอร์เน็ตและร้านเกมส์ 

ทําความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ท่ีมีผู้สัมผัสจํานวนมาก 

เช่น โต๊ะเรียน ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้นํ ้าละลายผงซักฟอก

หรือนํ ้ายาทําความสะอาดทั่วไป อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง สําหรับเมาส์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ ท่ีมีผู้ใช้งานเป็นจํานวนมากควรทําความสะอาดให้บ่อยที่สุดเท่าที่

สามารถทําได้  

เผยแพร่คําแนะนํา (เอกสาร โปสเตอร์ อีเมลล์) ให้กับนักเรียน

หรือผู้มาใช้บริการ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน การติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการให้

คําแนะนําการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ป่วย 

แนะนําและสนับสนุนให้นักเรียนหรือผู้มาใช้บริการล้างมือบ่อยๆ 

โดยการจัดให้มีอ่างล้างมือ นํ ้าและสบู่ อย่างเพียงพอ 

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ทําความสะอาด

มือไว้ท่ีจุดบริการ สําหรับนักเรียนหรือผู้มาใช้บริการร้านเกมส์ 

เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงแดดส่อง

ได้ 

กรณีสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนสอนพิเศษต่างๆ ควรเตรียม

มาตรการชดเชยทั้งด้านการเรียน การสอน เวลาในการเรียน และการปฏิบัติงานของนักเรียน ครู 

อาจารย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ หากมีความจําเป็นต้องงดการเรียนการสอน 

(6)  ข้อมูลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์                                                           

แนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติด

เชื ้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ A (H1N1) (แนวทางการปฏิบัตินี ้ เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปและใช้

ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบแพทย์ผู้รักษาพึงพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ

ราย) 

การวินิจฉัย 

ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

A(H1N1) ร่วมกับอาการแสดงอาการท่ีสงสัยว่าจะมีปอดอักเสบ ได้แก่ 

- หายใจเร็ว  

 อายุ < 2 เดือน อัตราการหายใจ > 60 ครั้ง/นาที 
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 อายุ 2-12 เดือน อัตราการหายใจ > 50 ครั้ง/นาที 

 อายุ 1-5 ปี อัตราการหายใจ > 40 ครั้ง/นาที 

 อายุ > 5 ปี อัตราการหายใจ > 30 ครั้ง/นาที 

 เด็กโตและผู้ใหญ่ อัตราการหายใจ > 24 ครั้ง /นาที 

- หายใจหอบเหนื่อย เจ็บหน้าอกฟังปอดได้ยินเสียงผิดปรกติ

SpO2 < 95% โดยไม่ได้ให้ออกซิเจนเพิ่ม ผู้ท่ีมีอาการ

เหล่านี ้ควรได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกทุกราย 

   ภาพรังสีปอดที่แสดงว่าปอดอักเสบ 

ในระยะแรกอาจพบแค่ increased bronchovascular marking 

หรือคล้ายกับมี cardiogenic pulmonary congestion ได้ ควรถ่ายภาพรังสีทรวงอกซํ ้าในวัน

ถัดไปเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ภาพรังสีปอดส่วนใหญ่มีลักษณะเป็ น interstitial infiltration แบบ

bilateral หรือ unilateral ท่ีพบเป็ น lobar หรือ multi-lobar infiltration พบน้อย 

การรับไว้ในโรงพยาบาล 

ผู้ป่วยปอดอักเสบหรือสงสัยปอดอักเสบควรรับไว้รักษาใน

โรงพยาบาลทุกราย 

การส่งตรวจหาไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

การให้ยา 

- ยาต้านไวรัส 

- เริ่มยา oseltamivir ทันที โดยไม่ต้องรอผลการตรวจไวรัส 

ควรให้ยานาน 5 วัน แต่หากเป็นผู้ป่วยหนัก หรือยังมีอาการหนักเมื่อรักษาได้ 5 วัน ให้กินยาต่ออีก 

5 วัน รวมเป็ น 10 วัน 

- ไม่หยุดยาก่อนกําหนดแม้ว่าผลการตรวจจะพบเป็นลบใน

ภายหลัง จะหยุดยาก่อนกําหนดได้เมื่อพบและเปลี่ยนการวินิจฉัยสาเหตุของปอดอักเสบว่าเกิด

จากสาเหตุอ่ืนเท่านั้น 

- ผู้ป่วยปอดอักเสบที่อาการรุนแรงมาก หรือไม่ค่อยตอบสนอง

ต่อการรักษาอาจพิจารณาให้ zanamivir ร่วมด้วย 

- ขนาดยา oseltamivir โดยทั่วไปในผู้ใหญ่ คือ 75 มก.ต่อ

ครั้งวันละ 2 ครั้งในคนอ้วนมาก อาจจะพิจารณาให้เป็นสองเท่าของคนปกติหรือ 150 มก. ต่อครั้ง 

วันละ 2 ครั้ง 
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ในประเด็นเรื่องเนื ้อหา ข้อมูลในการสื่อสารกับประชาชนนั้น  

 

M 5 ระบุว่า 

กระทรวงสาธารณสุขต้องสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่เครือข่าย หรือองค์กรที่

จะช่วยเผยแพร่ข้อมูล และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ เพราะหาก

ข้อมูลที่ออกจากกระทรวงสาธารณสุขไม่ถูกต้องแล้ว ก็จะทําให้เกิดความสับสน 

โดยเฉพาะข้อมูลวิชาการในเชิงพฤติกรรม เช่น องค์ความรู้เรื่องการป้องกัน 

สาเหตุ ซึ่งทั้งหมดนี ้ กระทรวงสาธารณสุขต้องมีการแจ้งเตือนเรื่องภาวะเสี่ยง

ต่อการระบาดและพฤติกรรมเสี่ยง และต้องกําหนดมาตรการในการป้องกันที่

สอดคล้องกันระหว่างการป้องกันตนเองทําอย่างไร และในฐานะของคนใน

ชุมชน หรือสังคม เราต้องมีหน้าที่หรือบทบาทอย่างไร 

 

สรุปได้ว่า ข้อมูลหลักมาจากคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมีประเด็นหลักที่

ส่ือสารคือ ความรู้เรื่องพฤติกรรมและอนามัยส่วนบุคคล ความรู้เรื่องโรคเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวัง

ตนเองและคนในครอบครัว ข้อมูลสําหรับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน คําแนะนํา

ในการป้องกันในรถโดยสารสาธารณะ คําแนะนําเรื่องข้อปฏิบัติสําหรับสถาบันกวดวิชา ร้าน

อินเตอร์เน็ตและร้านเกมส์ และข้อมูลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานประจําศูนย์ปฏิบัติการเตรียม

ความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

 

ส่วนสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 4.14  แสดงการกําหนดเนื ้อหาข้อมูลความรู้ 

 

   2)  การกําหนดเนื ้อหา ข้อมูลข่าวสาร  

   สําหรับการกําหนดประเด็นและเนื ้อหานั้น ข้อมูลมาจาก War 

room โดยจะมีประเด็นที่ถูกนําเสนอหลักคือ 

(1) สถานการณ์ผู้ติดเชื ้อหรือผู้ป่วย 

(2) รายงานจํานวนผู้เสียชีวิต 

(3) การรักษา 

(4) รายงานความก้าวหน้าการผลิตวัคซีน  

โดยส่วนใหญ่จะถูกนําเสนอในลักษณะของข่าว โดยสํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและการแถลงข่าวของ War room ต่อสื่อมวลชน สรุปเป็นแผนภาพการดําเนินงานได้

ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสําหรับประชาชน ข้อมูลสําหรับบุคลากร         

ทางการแพทย์ 

ข้อมูลสําหรับ

หน่วยงาน องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับ

สาธารณชน 

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง

การป้องกันตนเอง/ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ 

ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล

รักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื ้อ 

ลดการระบาดของโรค    

ในที่สาธารณะ 
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คณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ข้อมูลสําหรับประชาชน 

ส่วนสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน       

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
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ภาพที่ 4.15  แสดงการกําหนดเนื ้อหาข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 

4.2.1.3  ส่ือ/ช่องทาง 

จากการวิจัยพบว่า ในช่วงที่มีการเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 กระทรวงสาธารณสุขมีการบูรณาการช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ช่อง

ทางการสื่อสารที่แต่ละกรม กองมีอยู่แล้วตามแผนงาน ให้ปรับประเด็นเนื ้อหาจากสถานการณ์ปกติ

มานําเสนอข้อมูลองค์ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็นหลัก โดยมีการมอบหมาย

ภารกิจให้แต่ละกรม กอง ดําเนินงานดังนี ้ 

  1)  สํานักงานสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ

การสื่อสารกับสื่อมวลชน โดยการนําเสนอข่าว ผลการประชุม War room รายงานสถานการณ์โรรค 

2)  กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กองสุขศึกษา 

ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ส่ือสําหรับประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

ข่าวแจก/ข่าวประชาสัมพันธ์ 

โดย สํานักสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 

แถลงข่าว 

โดย  

War room 

              สถานการณ์ผู้ติดเชื ้อหรือผู้ป่วย    

            รายงานจํานวนผู้เสียชีวิต 

        การรักษา 

      รายงานความก้าวหน้าการผลิตวัคซีน 

ประชาชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์ 
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ตารางที่ 4.5  แสดงสื่อความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 
 

ส่ือ เนื ้อหา 

1. คู่มือประชาชน รู้เท่าทันเพื่อป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009  

 เล่มที่ 1 รูปเล่ม ขนาด เอ5  

  

 สถานการณ์การระบาดของโรค 

 การแพร่เชื ้อ การติดต่อ 

 อาการป่วย/การรักษา 

 คําแนะนําสําหรับผู้ป่วย 

 คําแนะนําสําหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป

ในชีวิตประจําวัน  

 คําแนะนําสําหรับสถานศึกษา 

 คําแนะนําสําหรับสถานประกอบการและ

สถานที่ทํางาน 

 วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน 

 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล 

 คําขวัญหลักคือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวม

หน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด ดูแลรักษา

สุขภาพให้แข็งแรง 
 
ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ส่ือ เนื ้อหา 

2. ภาพพลิกสําหรับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขและอสม. เรื่อง ไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 

ป้องกันได้ รักษาหาย 

 สถานการณ์การระบาดของโรค 

 การแพร่ติดต่อ 

 อาการป่วย 

 พฤติกรรมในการป้องกันตนเอง ประกอบด้วย 

การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี ใส่หน้ากาก

อนามัยป้องกันการแพร่เชื ้อและรับเชื ้อ  ปิดปาก 



 128

ปิดจมูก เมื่อไอ จาม  

 การดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื ้อ 

 แหล่งสอบถามและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

3. คู่มือประชาชน รู้เท่าทันเพื่อป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009  

เล่มที่ 2 ขนาด ½ เอ5 

 

 ไข้หวัดใหญ่สําคัญอย่างไร 

 ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่คืออะไร 

 การติดต่อของโรค 

 อาการของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 

 ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

 การป้องกันการแพร่เชื ้อ 

 การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง/การดูแล

รักษาหน้ากากอนามัย 

 วิธีป้องกัน 

 การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล/และการดูแล

สุขภาพ 

 คําแนะนําเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

 คําขวัญ คนรอบข้างปลอดภัย จากโรคติดเชื ้อ

ทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยและล้าง

มือบ่อยๆ  

 

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ส่ือ เนื ้อหา 

4. คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้าน ร่วมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 

 สถานการณ์ของโรค 

 ความรู้เรื่องโรค อาการ การแพร่ติดต่อ ระยะฟัก

ตัว การป้องกัน 

 บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

(อสม.)  

5. แผ่นพับ   ความรู้เรื่องโรค 
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ไข้หวัดใหญ่ Influenza   การแพร่ติดต่อ 

 อาการของโรค 

 อาการแทรกซ้อน 

 การรักษา 

 การป้องกัน 

6. แผ่นพับ 

 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช 

1 เอ็น 1) 

 เชื ้อสาเหตุ 

 การแพร่ติดต่อ 

 อาการป่วย 

 การรักษา 

 การป้องกันไม่ให้ติดเชื ้อ 

 การป้องกันไม่ให้แพร่เชื ้อ 

 คําขวัญ ใส่ใจ ห่วงใยคนข้างๆ สวมหน้ากาก

อนามัย และล้างมือบ่อยๆ 

7. แผ่นพับขนาดจิ๋ว 

คู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 

สําหรับประชาชน  

 อาการ 

 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 

 คําแนะนําสําหรับผู้ป่วย 

 คําขวัญ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 

 

 

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ส่ือ เนื ้อหา 

8. โปสเตอร์ 

รู้ทัน ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 2009  

 การติดต่อ 

 อาการของโรค 

 การป้องกัน 

 คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009  

9. แผ่นปลิว  

วิธีการใช้หน้ากากอนามัย  

 วิธีการใช้หน้ากากอนามัย 5 ขั้นตอน 
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10. โฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์  กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก

อนามัยเมื่อเป็นหวัด ดูแลรักษาสุขภาพให้

แข็งแรง 

11. ส่ือกิจกรรม  

จัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมสร้าง

การมีส่วนร่วม 

 รณรงค์เรื่องการล้างมือ/สวมหน้ากากอนามัย 

 สาธิตการทําเจล/การทําหน้ากากอนามัยด้วย

ตนเอง 

12. ส่ือวิทยุกระจายเสียง 

 

 

 

 

 ผลิตสปอตวิทยุ 

 ทําบทวิทยุ ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009 

 อบรมให้ความรู้นักจัดรายการวิทยุฯ 

 

13. จัดทําเว็บไซต์ สําหรับประชาชน 

WWW.Flu 2009 .com 

 สถานการณ์ ข้อมูลความรู้เรื่องโรค  

 การป้องกันตนเอง การดูแลผู้ป่วย 

14. สายด่วน 2009  

02 590 3333  

 ข้อมูลแบบ FAQ เป็ น audio และ fax 

 

สําหรับการพิจารณาเนื ้อหาและการกําหนดรูปแบบของสื่อแต่ละประเภทนั้น ผู้เกี่ยวข้องใน

ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร อธิบายว่า การผลิตสื่อแต่ละประเภทมีจุดมุ่งหมายที่

ชัดเจน 

P4 ระบุว่า 

การเลือกผลิตสื่อแต่ละประเภทเรามีการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน

ส่ือเรื่องโรคไข้หวัดนกมาเป็นฐาน โดยเฉพาะสื่อที่เหมาะสําหรับการสื่อสารที่

เป็นสื่อการสอนของ อสม. คือ ภาพพลิก และที่เราเลือกภาพพลิกเพราะเรา

ได้รับมอบหมายเรื่องการผลิตสื่อสําหรับการพัฒนาศักยภาพของอสม.ให้ทํา

หน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนในพื ้นที่ได้ 

การเลือกสื่อแต่ละประเภท โดยเฉพาะสื่อเฉพาะกิจ มีการวิเคราะห์ร่วมกับ

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) ซึ่งเป็นคนสนับสนุนงบประมาณว่าจะ

ใช้ส่ืออะไรบ้าง ใช้สีอะไรเป็นหลักและใช้รูปอะไรเป็นจุดดึงดูด สําหรับการใช้สี 
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สีเขียวเน้นไปที่กลุ่มคนไม่ป่วยแต่ให้ดูแลตัวเอง สีแดงสําหรับคนที่มีอาการแล้ว

สีฟ้าเพื่อความสวยงาม สบายตา และจะพบว่า ถ้าเป็นสื่อที่ผลิตโดย

งบประมาณของ UNICEF จะเน้นโทนกลุ่มสีฟ้าเป็นหลัก ตัวอักษร ตัวหนังสือ

จะใหญ่ อ่านง่าย เน้นข้อความสําคัญและต้องเป็นตัวหนังสือมีหัว 

ภาพประกอบ ใช้รูปเด็กเป็นส่วนใหญ่ เพราะเด็กเป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ปกครองส่วน

ใหญ่จะห่วงใยและให้การดูแลเด็กก่อน 

เราแบ่งสื่อออกตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเผยแพร่ คือ แผ่นพับ

สําหรับแจกบุคคลหรือครัวเรือน CDสปอตวิทยุกระจายเสียง สําหรับหอ

กระจายข่าว วิทยุชุมชน เครือข่ายสื่อมวลชน 

 

P5 ระบุว่า การสื่อสารข้อมูลความรู้ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต้องเลือกสื่อ

ท่ีเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและกว้างขวางที่สุด ซึ่งคิดว่าสื่อโทรทัศน์น่าจะ

เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นสื่อที่ชาวบ้านชอบ ติดตาม และเข้าถึงมากที่สุด 

 

P5 ระบุว่า  

ถามว่าทําไมเราเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักก็เพราะเราไม่มีงบประมาณในการซื ้อสื่อโทรทัศน์ 

มันแพงมากและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนก็ช้ามาก กว่าจะมาถึงโรคก็ระบาดลดลง

แล้ว อันนี ้เป็นปัญหามาก ต่อไปรัฐบาลต้องวางระบบเรื่องงบประมาณให้ดี เพราะแม้ว่าจะ

มีการสื่อสารออกโทรทัศน์แต่เป็นช่องของรัฐบาลเช่น ช่อง 11 ชาวบ้านก็ไม่ค่อยดู เราต้อง

ใช้ส่ือที่มีคนสนใจมาก 

จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ กรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พบว่า ในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนั้น 

เนื่องจากต้องการให้องค์ความรู้ ท่ีเผยแพร่ออกมามีความถูกต้องและชัดเจนมากที่สุด ทําให้

เผยแพร่ออกมาล่าช้า เมื่อสื่อเผยแพร่ออกมา สถานการณ์ของโรคเปลี่ยนไปแล้วทําให้ไม่ทันกับ

ความต้องการท่ีเกิดขึ ้นจากสถานการณ์จริง 

 

 4.2.2  กลุ่มเป้าหมาย 

   4.2.2.1  การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย  

   ในระยะแรกของเหตุการณ์ กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสื่อสาร

เพื่อให้ความรู้โดยเร่งด่วนเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
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เนื่องจากภารกิจที่เกิดขึ ้นขณะนั้นคือการรักษาพยาบาล และการให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่กับประชาชน ดังนั้น เป้าหมายของการดําเนินงานที่ชัดเจนในขณะนั้นคือ กลุ่ม

บุคลากรทางการแพทย์ในสถานบริการของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ รับผิดชอบดูแล โดยความรู้ท่ีถ่ายทอดลงไปจะเน้นเรื่องทางการแพทย์ เนื่องจาก

บุคลากรกลุ่มนี ้จะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประสานงานเพื่อทําให้เกิดการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายของกระทรวง รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่จะควบคุม ป้องกันการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการรักษาที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่วนกลุ่มเป้าหมายประชาชนนั้น จะถูกแบ่งเป็ น

กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื ้อรัง และผู้มีภาวะอ้วนและประชาชนทั่วไป 

   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคใหม่องค์ความรู้

ทางด้านการแพทย์ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการปรับกระบวนการหรือมาตรฐานรักษาจึงค่อนข้างสับสน

ในช่วงแรกๆ และมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ในขณะที่กลุ่มประชาชนนั้น ในเบื ้องแรกกระทรวง

สาธารณสุขจะสร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์การระบาด และองค์ความรู้เรื่องการดูแลป้องกัน

ตนเองให้ปลอดภัย ไม่ติดเชื ้อ   

   จากเอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 พบว่า คณะอนุกรรมการฯมีการเสนอให้พิจารณา

แยกเนื ้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยในเบื ้องต้นให้จัดทําเป็นสื่อต้นแบบ แล้วแจกจ่ายไป

ยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและใช้ส่ือต้นแบบผลิตเพิ่มเติมได้  

   จากการสัมภาษณ์ยังพบว่า เมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มลุกลามมากขึ ้น

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มมีการปรับยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.) เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในระดับ

ชุมชนด้วย และมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมยิ่งขึ ้น โดยนอกจากการดําเนินงานของ

คณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ์แล้ว กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานบูรณา

การเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้าไปในแผนงานปกติด้วย  

  

  P4 ระบุว่า 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ รับงบประมาณจากUNICEF ให้

ดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในกลุ่มแกนนําอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว (อสต.) บุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักจัดรายการวิทยุ หอกระจายข่าว
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และวิทยุชุมชน ให้มีความรู้ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

2009 และการเฝ้าระวังโรคในระดับพื ้นที่” 

  

  สําหรับการสื่อสารในระดับพื ้นที่ ด้วยโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุข จะมี

ระบบสั่งการจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงต้องสื่อสารให้มีการ

ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องการเฝ้าระวังและการรักษา คือ หน่วยงานในสังกัดที่ต้อง

ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับพื ้นที่คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัยหรือ PCU ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการรักษาของ

กระทรวงสาธารณสุข  

  เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีการระบาดในพื ้นที่กว้างขวาง และ

ลักษณะของโรคเป็นไวรัส ทําให้เกิดการระบาดได้ในเวลาสั้นและรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึง

ต้องวางมาตรการและกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยจาก

การศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยกลุ่มประชาชน                   

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมายในการเป็นช่องทางเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสรุปเป็ น

แผนภาพได้ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มประชาชน บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพ 

- กลุ่มประชาชนทั่วไป 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  

- บุคลากรทาง

การแพทย์ในส่วนกลาง 

- บุคลากรทาง

การแพทย์ในระดับพื ้นที่ 

 

อาสาสมัคร

สาธารณสุข 
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ภาพที่ 4.16  แสดงกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร 

 

  4.2.2.2  การรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

จากเอกสารสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ระบุว่า ท่ีประชุมเสนอให้มีการประเมินผลเรื่อง

ความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบของโพล โดยมอบหมายให้องค์กรภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งใน

การประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2552 ได้มีการ

นําเสนอสถานการณ์การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งทําการสํารวจโดยสวนดุสิตโพล 

จํานวน 3 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2552-วันที่ 2 พฤษภาคม 2552 ประชาชนคิดอย่างไรกับ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผลการสํารวจ พบว่า  

ประชาชนส่วนใหญ่76.93 %รับรู้และมีความใส่ใจมากในเรื่องการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รองลงมาคือรับรู้แต่ไม่ค่อยใส่ใจมากนัก 17.01%  

ประเด็นเรื่องความวิตกกังวลพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 41.19% ค่อนข้างวิตกกังวล

กับกรณีการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 รองลงมาคือไม่ค่อยวิตกกังวล 30.29 % 

และวิตกกังวลมาก 19.21%  

ด้านการยอมรับเรื่องการทําหน้าที่พบว่า ประชาชนยอมรับการทําหน้าที่ของรัฐบาล 

39.12% และสื่อมวลชน 38.09% ท่ีทําให้เกิดความตระหนักและระมัดระวังตัวส่วนกระทรวง

สาธารณสุขประชาชนให้การยอมรับ 22.79%  

ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2552 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผลการสํารวจพบว่า  

ในประเด็นความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับพอเข้าใจ 62.09% ส่วนที่มีความรู้และเข้าใจดีมี 25.54%  

การรับรู้ถึงวิธีป้องกัน ประชาชนส่วนใหญ่ 88.27% มีการรับรู้ในเรื่องหมั่นออกกําลัง

กายเป็นประจํา,รับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์,หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ท่ีไม่สบาย ไอ จาม

,ไม่อยู่ในที่แออัด,ล้างมือทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหาร,ใช้ผ้าปิดจมูกฯ  
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ส่วนการปฏิบัติตนเมื่อสงสัยว่าตัวเองหรือคนในครอบครัวติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่ฯ จะ

สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก 30.69% และรีบไปพบแพทย์ทันที 29.70%  

ประเด็นเรื่องความเชื่อมั่น ประชาชนส่วนใหญ่ 51.16% เชื่อมั่นรัฐบาลและกระทรวง

สาธารณสุขสามารถรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ฯได้ และมีอีก 44.19% ไม่เชื่อมั่น เพราะข้อมูล

ข่าวสารที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาค่อนข้างสับสน ไม่รู้ ว่าโรคนี ้อยู่ในระดับร้ายแรง

หรือไม่ร้ายแรงกันแน่,ไม่เห็นรัฐบาลมีมาตรการหรือการเตรียมพร้อมในการรับมือกับโรคนี ้ ท่ีชัดเจน 

ครั้งที่ 3 วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2552 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พบว่ามีประเด็นสําคัญคือ 

ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 29.90% 

ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขควรมีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ฯ

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  มี 26.47 เสนอให้รัฐบาลยกเรื่องนี ้ให้เป็นเรื่องด่วนที่ควรแก้ไขและ 

23.28% ให้มีการติดตามเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวด  

เรื่องความเชื่อมั่น พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันรักษา และดูแลการ

แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ฯ เพราะการทํางานอย่างเอาจริงเอาจังของหน่วยงานต่างๆ 

โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและสื่อมวลชนที่นําเสนอข่าวในการเตือนภัยตลอดเวลา  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหารพบว่า การสื่อสารข้อมูลของภาค

ประชาชนนั้น กระทรวงสาธารณสุขใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน ส่ือที่เป็ น Mass media ซึ่งการสร้าง

องค์ความรู้ในลักษณะของการกระจายทาง Mass media รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เว็บไซต์             

อีเมลล์ เฟซบุค ทวิตเตอร์ มีจุดอ่อนคือเป็นการให้ความรู้ทางด้านเดียว จะมีบางส่วนเท่านั้นที่ให้

ความรู้ในลักษณะโต้ตอบสองทางหรือ two-way communication เช่น สายด่วนไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009 (Call center) สําหรับการประเมินองค์ความรู้ ทัศนคติ หรือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของประชาชนในสังคม โดยมีการประเมินผลเป็นระยะๆ พบว่าประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ ้น 

แต่ไม่นําไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องหาทางแก้ไขต่อไป โดย

มีผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว ดังนี ้ 

 

M2 ระบุว่า 

ยังไม่เป็นที่พอใจ เพราะสิ่งที่ประชาชนมีความรู้มากเพียงพอ 

จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการการป้องกันตัวเอง กับสิ่งที่กระทรวง

สาธารณสุขพูดอยู่เสมอเช่นเรื่องของการใช้ช้อนกลาง การล้างมือ

บ่อยๆ ส่วนของการออกกําลังกายให้มีความเข้มแข็ง แข็งแกร่งอยู่
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ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคนั้น ประชาชนบางส่วนเองก็รู้

แต่ไม่ปฏิบัติ ยังมีพฤติกรรมเดิมๆ เช่นการล้างมือบ่อยๆก็จะมีข้อจํากัด 

เรื่องของการออกกําลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก็ปฏิบัติได้แต่ไม่

เต็มที่เท่ากับที่เราอยากให้เกิดขึ ้น ตรงนี ้ก็เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ ้น

ในช่วงของการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่

กระทรวงสาธารณสุขต้องมาขบคิดเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

 

นอกจากนี ้ในประเด็นเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์ระดับบริหารให้ข้อมูลด้วยว่า การสํารวจ

ความคิดเห็นสามารถนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้บางส่วน  

 

M2 ระบุว่า 

การประเมินการรับรู้ของประชาชน แม้จะมีการประเมินและได้รับทราบ

ผลแต่เป็นการประเมินที่เกิดขึ ้นเมื่อสถานการณ์การระบาดได้ลดความ

รุนแรงลงไปแล้ว ข้อมูลที่ได้มา เกิดประโยชน์ไม่มากนัก นอกจากใช้

เป็นข้อมูลสําหรับการเผยแพร่ข้อมูลสําหรับการระบาดครั้งต่อไป  

 

จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผลสํารวจ) 

สรุปได้ว่า ประชาชนมีการรับรู้ ข้อมูลเป็นสองส่วนคือ ความรู้เรื่องวิธีป้องกันตนเอง และการรับรู้

เรื่องสถานการณ์การระบาด รวมถึงการรับรู้เรื่องการทําหน้าที่ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและ

ความเชื่อมั่นที่มีต่อการดําเนินงานของรัฐบาลดังกล่าว ซึ่งสรุปเป็นตารางข้อมูลได้ดังนี ้ 

ตารางที่ 4.6  แสดงข้อมูลการรับรู้ของประชาชน 
 

การรับรู้ 

ความรู้ สถานการณ์ ความเชื่อมั่น 

- ส่วนใหญ่ มีความรู้ความ

เข้าใจในระดับพอเข้าใจ 

62.09%             

- ส่วนที่มีความรู้และเข้าใจดีมี 

- ประชาชนส่วนใหญ่76.93 %

รับรู้และมีความใส่ใจมากใน

เรื่องการระบาดของโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

- ประชาชนส่วนใหญ่ 51.16% 

เชื่อมั่นรัฐบาลและกระทรวง

สาธารณสุขสามารถรับมือกับ

โรคไข้หวัดใหญ่ฯได้ 

- 44.19% ไม่เชื่อมั่น เพราะ
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25.54%  

- ส่วนการรับรู้ ถึงวิธีป้องกัน 

ประชาชนส่วนใหญ่ 88.27%  

มีการรับรู้ในเรื่องหมั่นออก

กําลังกายเป็นประจํ า,

รับประทานอาหารที่สะอาดมี

ประโยชน์,หลีกเลี่ยงการอยู่

ใกล้ผู้ท่ีไม่สบาย ไอ จาม,ไม่อยู่

ในที่แออัด,ล้างมือทุกครั้งเมื่อ

รับประทานอาหาร,ใช้ ผ้าปิ ด

จมูก 

ข้อมูลข่าวสารที่กระทรวง

สาธารณสุขประกาศออกมา

ค่อนข้างสับสน ไม่รู้ว่าโรคนี ้อยู่

ในระดับร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

กันแน่,ไม่เห็นรัฐบาลมี

มาตรการหรือการเตรียมพร้อม

ในการรับมือกับโรคนี ้ ท่ีชัดเจน 

 

 4.2.3  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

  4.2.3.1   ปัญหา อุปสรรค 

  จากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร และระดับ

ปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองส่วนได้นําเสนอปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ไว้ดังนี ้ 

 1) ในสภาวการณ์ท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กระทรวง

สาธารณสุขมีช่องทางสําหรับการให้ข่าวที่มากเพียงพอ เนื่องจากเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความ

สนใจของประชาชนและสื่อมวลชน แต่กระทรวงสาธารณสุข ขาดเนื ้อหา และองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง 

และชัดเจน ในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้กับประชาชน 

2) ไม่สามารถควบคุม และกําหนดทิศทางในการให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชน

ได้ เนื่องจาก มีหลายปัจจัย คือ  

(1)  ส่ือมวลชนใช้การเจาะข่าว จากผู้บริหารที่ตนรู้จักหรือใกล้ชิด 

(2)  ส่ือมวลชนท้องถิ่น เจาะข่าวจากผู้ปฏิบัติในพื ้นที่ 
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(3)  กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและการแต่งตั้ง

ผู้บริหาร ทําให้แต่ละหน่วยงานต้องแสดงผลงานและศักยภาพ 

(4)  ความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข่าว มีการกําหนดโฆษกเหตุการณ์ให้ทํา

หน้าที่ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทําได้ 

(5)  กระทรวงสาธารณสุขสามารถคุมข่าวที่ออกจากกระทรวงได้ แต่ไม่

สามารถคุมการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยได้ 

3)  การประสานงาน เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 

4)  ขาดแผนและงบประมาณที่เพียงพอในการดําเนินงาน 

5)  การทํางานแบบแยกส่วน ไม่เป็นเนื ้อเดียวกันทั้งกระทรวง  

6)  การบูรณาการข้อมูลไม่ดี การเชื่อมโยงข้อมูลมีน้อย  

7)  ไม่มีการนําทฤษฎีเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงมาใช้/บุคลากรไม่มีความรู้เรื่อง

การสื่อสารความเสี่ยง  

4.2.3.2 ข้อเสนอแนะ 

1)  ผู้ส่งสาร 

(1) กระทรวงสาธารณสุขต้องมีแผนการสื่อสารในภาวการณ์ระบาด

ของโรคที่ชุดเจน ทั้งแผนการดําเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ 

(2) มีคลังข้อมูลและองค์ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคที่ชัดเจน

และเพียงพอที่จะสื่อสารกับประชาชน 

(3)  กําหนดโฆษกเหตุการณ์ให้ชัดเจนและให้สามารถปฏิบัติงานได้

จริง โดยต้องให้มีคุณลักษณะสําคัญคือ มีความรู้เรื่องโรค ผู้บริหารไว้ใจ เป็นนักสื่อสารที่ใช้ภาษา

ง่ายๆให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย มีทักษะในการหยุดสื่อหรือหยุดการตอบคําถามของสื่อบางคําถาม

ท่ีจะก่อให้เกิดประเด็นอื่นๆตามมาในอนาคต เช่น คําถามสมมุติหรือถ้า  

(4) ในทุกเหตุการณ์เรื่องการระบาดกระทรวงสาธารณสุขต้องเป็ น

ฝ่ายรุก 

2)  สาร/ข้อมูล มีความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

3)  ช่องทาง/ส่ือ 

 (1)  มีแหล่งและช่องทางของข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย  
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 (2)  การเผยแพร่ส่ือเพื่อให้ความรู้ต้องกําหนดสื่อให้เหมาะสมกับคน

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 (3)  โฆษกเหตุการณ์ในกรณีการระบาดของโรค ไม่จําเป็นต้องเป็ น

หมอหรือเป็นคนของกระทรวงสาธารณสุข แต่ควรจะให้คนที่ได้รับการยอมรับจากสังคม หรือเป็นที่

รู้จักของสังคม เช่น ส่ือมวลชน  

4)  รูปแบบการสื่อสาร เน้น Public education คือการสื่อสารเพื่อให้

ความรู้มากกว่า Public information คือการให้ข้อมูลข่าวสารของสถานการณ์ท่ีเกิดขึ ้น 

 ทั้งนี ้ สําหรับข้อเสนอแนะที่มีนัยสําคัญต่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข คือ 

รูปแบบการสื่อสารในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คือ การสื่อสารที่ต้อง

มุ่งเน้นการให้ความรู้สําหรับประชาชนในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องสําหรับการป้องกันการติด

เชื ้อโรคไข้หวัดใหญ่ ผู้วิจัยจะนําเสนอในบทต่อไป 

 

 

 

  



 
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)  บัญชาการเหตุการณ์ระดับกระทรวง (Incident commander) 

2)  ตรวจสอบกลไก การสั่งการผ่านระบบการอํานวยการ ประสานงานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขการระบาด

ของไข้หวัดใหญ่ 

3)  สั่งการและกํากับการดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆทุกด้าน เช่น 

งบประมาณ การจัดเตรียมกําลังพล การจัดหาพัสดุ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ใน

การปฏิบัติงานให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่

กําหนดไว้ 

4)  มอบหมายผู้ประสานงาน (Coordinator) และโฆษกเหตุการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตาม

แผนปฏิบัติการ 

5)  ประสานงานและมอบหมายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

 ทั้งนี ้ ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์

และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (War  room) มีการแต่งตั้งคณะทํางานประจําศูนย์

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ 2009เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คือ 

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ 

โดยปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ

ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผ่านสื่อ

ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์   

 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามในการ

จัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และให้ความสําคัญกับที่มาของข้อมูลโดยการแต่งตั้ง

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง มาร่วมทําหน้าที่คณะทํางานเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง โดยมีโดยสํานัก

ระบาด,สํานักโรคติดต่อ อุบัติใหม่ ทําหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลให้แก่คณะทํางาน 

War room พิจารณาและกําหนดว่าในแต่ละสถานการณ์จะต้องมีการสื่อสารกับประชาชนในเรื่อง

ประเด็นใดบ้างก่อนส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้ 1)คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์  2) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และ3) คณะทํางานส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คือ ประชาสัมพันธ์ของทุกกรม จัดการเรียบ
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เรียงเนื ้อสารที่ผ่านการวิเคราะห์จากคณะทํางาน ให้เป็นข้อความ หรือเนื ้อสารที่เข้าใจง่ายและ

สร้างความสนใจแก่ประชาชน ก่อนจะกําหนดสื่อและช่องทางเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ขณะเดียวกัน โดยสรุปเป็นขั้นตอนของการจัดการข้อมูลข่าวสารได้ดังนี ้  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1  แสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

 WHO  

 CDC ต่างประเทศ 

 ผู้เชี่ยวชาญของไทย 

นําเสนอที่ประชุม 

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข (War room) เพื่อ

วิเคราะห์สถานการณ์ และกําหนดมาตรการ 

กรมควบคุมโรค 

โดย  สํานักระบาดวิทยา,สํานัก

โรคติดต่ออุบัติใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ 

ทําหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ 

เสนอคณะกรรมการระดับชาติ 

 คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 

  คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา

วิชาการและยุทธศาสตร์   

ด้านการแพทย์และการ

สาธารณสุขระดับชาติ   

เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน

และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ

ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 

 
 

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

- ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์

สถานการณ์  

- ปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันและ

แก้ไขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผ่านสื่อ

ต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 
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 จากผลสรุปดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความพยายามในการจัดการ

ข้อมูลข่าวสาร ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ออกไป โดยพิจารณาจากการตั้งคณะทํางานสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทําหน้าที่วิเคราะห์ประเด็น เนื ้อหาและทําการเรียบเรียงเนื ้อสาร โดยคาดหวัง

ให้เป็นข้อความที่เหมาะสมกับสื่อ ช่องทาง และกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการ

ส่ือสาร  

 

5.2  ปัญหานําการวิจัยที่ 2 รูปแบบการสื่อสารสุขภาพ การกําหนดประเด็น   
       เนื้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง  
       สาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 
 

 จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การกําหนด

ประเด็นเนื ้อหา วิธีการ ช่องทางการสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมาย เป็นดังนี ้  

 

 5.2.1  รูปแบบการสื่อสาร 

5.2.1.1  แผนการสื่อสาร  

ในด้านแผนการสื่อสารจากการวิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่มีแผนการ

ส่ือสารเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการเฉพาะ แต่ใช้การปรับแผนและกิจกรรม

จากแผนปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ 2552 

ร่วมกับแผนอุบัติภัย แผนโรคติดต่อร้ายแรง แผนรับมือโรคนํ ้าท่วม ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนสื่อสารภาวะวิกฤตโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และเสนอเป็นโครงการสื่อสาร

สาธารณะ โดยให้มีกิจกรรมประกอบด้วย  

1)  ส่ือโทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ทางสถานีทุกช่อง 

2)  ส่ือสิ่งพิมพ์ ผลิตและเผยแพร่ทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน 

3)  ส่ือกิจกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 

4)  จัดทําสื่อต้นแบบเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ 

5)  จัดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนภูมิภาค 

6)  จัดสายด่วน 2009 เพื่อให้ข้อมูลแบบ FAQ เป็ น Audio text /fax  

7)  จัดทําระบบข้อมูลเพื่อการส่ือสาร 

8)  จัดทําเว็บไซต์สําหรับประชาชน WWW.flu 2009.com  



 140

นอกจากนี ้ยังมีการจัดทําแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตโรคไข้หวัดใหญ่ฯ 

2009 โดยให้มีการปรับ War room เป็นศูนย์อํานวยการและการแถลงข่าว โดยให้มีบทบาทสําคัญ

ในการวางยุทธศาสตร์การสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีทิศทาง มีอํานาจในการตัดสินใจและแก้ไข

สถานการณ์ในภาวะเร่งด่วนได้ทันที  

5.2.1.2  ประเด็น เนื ้อหา  

จากการวิจัยพบว่า การกําหนดประเด็นเนื ้อหาเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อมูลที่ผ่าน

การวิเคราะห์จากคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไข

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (War room) โดยพบว่าประเด็น

หลักที่ใช้ส่ือสารประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นความรู้และข้อมูลที่เป็นข่าวสาร 

ข้อมูลความรู้ ประกอบด้วย 

1)  ความรู้เรื่องพฤติกรรมและอนามัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย ปิดปาก 

ปิดจมูก เมื่อไอจาม,พฤติกรรมการล้างมือ,การสวมหน้ากากอนามัย โดยใช้การสื่อสารภายใต้คํา

ขวัญ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย 

2)  ความรู้เรื่องโรคเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเองและคนในครอบครัว 

3)  ข้อมูลความรู้ สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชน เช่น ข้อ

ปฏิบัติสําหรับกิจกรรมการรวมตัวกันของคนหมู่มาก, คําแนะนําสําหรับผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ, 

คําแนะนําการป้องกันในรถโดยสารสาธารณะ, คําแนะนําและข้อปฏิบัติสําหรับสถาบันกวดวิชา 

และร้านเกมส์ และข้อมูลสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

ซึ่งในประเด็นนี ้ ผู้วิจัยพบว่า สารหลักที่กระทรวงสาธารณสุขสื่อสารกับประชาชน

ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”,“ปิ ด

ปาก ปิดจมูก ทุกครั้งเมื่อ ไอ จาม” 

ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 

1) สถานการณ์ผู้ติดเชื ้อหรือผู้ป่วย 

2) รายงานจํานวนผู้เสียชีวิต 

3) ความก้าวหน้าการรักษา 

4) รายงานความก้าวหน้าการผลิตวัคซีน 

อย่างไรก็ตามในระยะแรกของการระบาด กระทรวงสาธารณสุขมีการนําเสนอ

เนื ้อหาสาร ท่ีมุ่งไปในทิศทางของการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรค ทั้งระดับโลกและ

ระดับประเทศ ทําให้ประชาชนสนใจจํานวนผู้ติดเชื ้อ ผู้เสียชีวิต และยิ่งมีการรายงานตัวเลขที่มี
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จํานวนสูงขึ ้นทุกวัน ทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกมากยิ่งขึ ้น ซึ่งความตระหนกที่เกิดขึ ้น

ท่ามกลางการขาดแคลนองค์ความรู้และข้อมูลของโรค ยิ่งทําให้สถานการณ์เกิดความสับสนมาก

ยิ่งขึ ้น และเมื่อรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า ประชาชนมีความหวาดกลัวและตระหนก

ตกใจ ก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยการสื่อสารว่า โรคไม่มีความรุนแรง สวนทางกับข้อมูลจํานวน

ผู้ป่วยและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง  

ปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งเคยได้รับความชื่นชมในการแก้ปัญหาโรคซาร์สและไข้หวัดนก โดยจากการสํารวจ

การรับรู้ของประชาชนต่อสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พบว่า 

ประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลจะรับมือกับการระบาดได้ แต่ไม่เชื่อมั่นข้อมูล

ของกระทรวงสาธารณสุขเพราะให้ข้อมูลที่สับสน โดยเฉพาะเรื่องความอันตรายของโรค ใน

ระยะแรกบอกว่าไม่อันตรายแต่ต่อมากลับเตือนว่าเป็นโรคอันตรายที่มีโอกาสระบาดรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจัยช่วยเติมเต็มข้อมูล ให้เป็นที่ชัดเจนว่าการสื่อสารที่

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีปัจจัยหลักที่สําคัญคือ กระทรวง

สาธารณสุขไม่ได้คาดการณ์เรื่องการระบาดของโรคผิด แต่การที่ไม่มีองค์ความรู้เรื่องโรคที่เพียงพอ 

ทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย คือ จะปิดหรือเปิดเผยข้อมูล และถ้าเปิดเผยจะมุ่งเน้นไป

ในเรื่องใดเพื่อให้ประชาชนคลายความวิตก 

ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี ้ จากงานวิจัยมีคําอธิบายด้วยว่า  สถานการณ์ความ

ตระหนกของประชาชนที่เกิดขึ ้น เกิดจากการที่ประชาชนไม่มีองค์ความรู้ และการที่ประชาชนไม่มี

องค์ความรู้ ก็เพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่มีองค์ความรู้เรื่องโรค ท่ีจะเผยแพร่ให้กับประชาชน 

อย่างถูกต้อง ซึ่ง องค์ความรู้ท่ีไม่พอนี ้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็ น

โรคอุบัติใหม่  องค์ความรู้ท่ีได้จึงมาจากต่างประเทศ ผนวกกับองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ 

แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ ความรู้ทุกส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการศึกษาผสานเข้ากับสังคมวิทยา

นั่นคือ  ขาดการศึกษาเรื่องบริบทและวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างคนไทย

กับชาติตะวันตก ทําให้ส่งผลต่อการส่ือสารของกระทรวงสาธารณสุข กรณีการรณรงค์ให้ประชาชน

มีพฤติกรรมการป้องกันโรคโดยการใส่หน้ากากอนามัย พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้รับการ

ตอบสนองจากประชาชน ทําให้กระทรวงสาธารณสุขต้องมีการรณรงค์เรื่องการใส่หน้ากากอนามัย

อย่างจริงจัง โดยชูประเด็นให้ยกย่องคนที่สวมหน้ากากอนามัยเป็นผู้ท่ีแสดงรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยการไม่แพร่เชื ้อโรคให้แก่คนอื่น 
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5.2.1.3  ส่ือ/ช่องทาง 

จากการวิจัยพบว่า ในระยะที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

กระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ส่ือและช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้ ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ให้กับประชาชน โดยมีการผลิตและ

เผยแพร่ส่ือที่เป็นสื่อเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและสื่อเพื่อการเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน ดังนี ้ 

1)  ส่ือสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย คู่มือประชาชนรู้เท่าทันเพื่อป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ 2009 ,คู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ร่วมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอเอช1เอ็น 1,แผ่นพับไข้หวัดใหญ่ Influenza, แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช1เอ็น1, แผ่นพับขนาดจิ๋ว เรื่อง คู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สําหรับ

ประชาชน, โปสเตอร์รู้ทัน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009, แผ่นปลิว วิธีการใช้หน้ากากอนามัยและภาพ

พลิกสําหรับเจ้าหน้าที่และอสม.เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ป้องกันได้ รักษาหาย 

2)  สื่อบุคคล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.เครือข่ายนักจัด

รายการวิทยุ                                                                                                                                                 

3)  ส่ือโสตทัศน์ ประกอบด้วย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  

4)  ส่ือกิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์  

5)  ส่ือใหม่ ประกอบด้วย SMS, Internet, เว็บไซต์และโทรศัพท์สายด่วน 

2009 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องสื่อและช่องทางการสื่อสารนั้น จากผลการวิจัย

พบว่า กระทรวงสาธารณสุขใช้ส่ือสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ความรู้ไม่ว่าจะเป็ น แผ่นพับ 

โปสเตอร์ คู่มือความรู้ประชน แกนนําอสม. การจัดกิจกรรม ซึ่งมีคําอธิบายว่าด้วยข้อจํากัดเรื่อง

งบประมาณ จึงไม่สามารถใช้ส่ือมวลชนในการให้ข้อมูลความรู้ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่

เข้าถึงผู้รับและมีอิทธิพลต่อความเชื่อของประชาชน แม้ว่าบางหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

จะได้รับงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศ แต่ก็มีข้อจํากัดว่า ไม่สามารถซื ้อสื่อที่เป็ น 

ส่ือมวลชน (Mass media) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนได้ โดยให้เน้นใช้ส่ือที่จะช่วย

เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสื่อบุคคล ซึ่งผลการวิจัยพบด้วยว่าแม้ส่ือมวลชนจะให้ความสนใจใน

การนําเสนอข่าวโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่จะเป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารมากกว่า

ข้อมูลความรู้ เช่น นําเสนอตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต  

 

 5.2.2  กลุ่มเป้าหมาย  

 ในประเด็นเรื่องกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยสรุปผลเป็นสองส่วนที่เกี่ยวโยงกันคือ กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดในการสื่อสาร และการประเมินการรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
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5.2.2.1 กลุ่มเป้าหมาย จากผลการวิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนด

เป้าหมายเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดย

การดําเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในระยะแรกของการระบาดจะเน้นให้ข้อมูล

ข่าวสารทางสื่อมวลชนเป็นหลัก ต่อเมื่อการระบาดเริ่มขยายพื ้นที่มากขึ ้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมี

การปรับยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน โดยให้เน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนมาก

ขึ ้น โดยให้มีการบูรณาการสื่อทุกช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนมากที่สุด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายใน

การสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

สรุปได้ดังนี ้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2  แสดงรูปแบบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

 

5.2.2.2  การรับรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

  จากการวิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ด้านสุขภาพกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยให้หน่วยงานภายนอกเป็ น

ผู้ประเมินผล จํานวน 3 ครั้ง สรุปได้ว่า 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 

บุคลากรทางการแพทย์ 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน

ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ (H1N1) สําหรับ

บุคลากรด้านการแพทย์และ

การสาธารณสุข 

ส่ือมวลชน (ส่ือโสตทัศน์/ส่ือใหม่) 

ส่ือสิ่งพิมพ์  

ส่ือบุคคล (อสม./อสต./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/

นักจัดรายการ) 

ส่ือกิจกรรม 

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันตนเอง/

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื ้อ 
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  ด้านการรับรู้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลตนเองเพิ่มขึ ้น

จากการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ของกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

  ด้านความเชื่อมั่น ประชาชนมีความเชื่อมั่นรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขว่า

สามารถรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ฯได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุขเพราะ

ข้อมูลข่าวสารที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาค่อนข้างสับสน ไม่รู้ ว่าโรคนี ้อยู่ในระดับ

ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงกันแน่ และไม่เห็นรัฐบาลมีมาตรการหรือการเตรียมความพร้อมในการรับมือ

กับโรคนี ้ท่ีชัดเจน 

  นอกจากนี ้ยังมีข้อเสนอจากประชาชนให้กระทรวงสาธารณสุขมีการเผยแพร่

ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ฯอย่างจริงจัง 

  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน แต่เป็ น

การประเมินผลล่าช้า ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเรื่องการสื่อสาร

มากเท่าที่ควร 

 

 5.2.3  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในเรื่องการสื่อสารสุขภาพ 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสรุปประเด็นที่เป็นปัญหาของการดําเนินงานสื่อสารสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอแนะได้ดังนี ้ 

 

ตารางที่ 5.1  แสดงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

องค์ความรู้เรื่องโรคไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นโรค

อุบัติใหม่  

-สร้างคลังความรู้เรื่องโรคและการ

ป้องกันโรคที่ ชัดเจนและเพียง

พอที่จะสื่อสารกับประชาชน 

-มีแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ ท่ี

ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

-ขาดแผนการสื่อสารสุขภาพในภาวะวิกฤต 

-ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสื่อสารใน

ภาวะวิกฤต 

กระทรวงสาธารณสุขต้องมีแผนการ

ส่ือสารในภาวะการณ์ระบาดของโรค

ท่ีชัดเจนทั้งแผนการดําเนินงาน 

แผนการใช้งบประมาณ และแผน

บุคลากร  
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ตารางที่ 5.1  (ต่อ) 

 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

-การควบคุมประเด็นและทิศทางในการนําเสนอข่าว -กระทรวงสาธารณสุขต้องกําหนด

โฆษกเหตุการณ์ท่ีมีคุณลักษณะ

สําคัญคือ มีความรู้เรื่องโรค มีทักษะ

ในการสื่อสาร และต้องเป็นผู้ ท่ี

ผู้บริหารไว้ใจ 

-ต้องทํางานเชิงรุกมากกว่ารับ 

-กระทรวงสาธารณสุขต้องมีแผนการ

ดําเนินงานร่วมกันเป็นแผนเดียว 

-เน้นการสื่อสารที่เป็นPublic 

education คือการส่ือสารเพื่อการ

สร้างความรู้ ความเข้าใจในการ

ป้องกันโรคมากกว่า การสื่อสารเพื่อ

การให้ข่าว หรือข้อมูลของ

สถานการณ์ Public information  

 

 ซึ่งในประเด็นของรูปแบบการสื่อสารกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่                  

สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารที่สอดคล้องกับ

ห้วงเวลาของการระบาดว่า ควรจะเน้นหนักในเรื่องใด ดังนี ้ 
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ภาพที่ 5.3  แสดงรูปแบบการสื่อสารตามระยะเวลาการระบาด 

 

5.3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร  
 

 กล่าวโดยสรุป การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สามารถวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ดังนี ้  

 การสื่อสาร เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ

บุคคลต่อกลุ่ม ซึ่งในกรณีการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการสื่อสารระหว่างองค์กรต่อ

กลุ่ม คือการส่ือสารจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งวัตถุประสงค์ให้

ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและดูแลตนเอง จากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ 2009 โดยใช้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารได้ดังนี ้  

 

 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

 
Public information 

ส่ือสารเพื่อข่าวสาร สถานการณ์ 

 
Public education 

ส่ือสารเพื่อให้ความรู้ 

การระบาดในระยะแรก การระบาดในระยะที่สอง 

 

ประชาชนรับรู้สถานการณ์  

เฝ้าระวังตนเอง  

และเตรียมความพร้อมรับการระบาด 

 

ประชาชนมีความรู้ 

มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

ในการดูแล ป้องกันตนเอง 
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1)  แหล่งข่าวสารหรือผู้ส่งสาร  

 ผู้ส่งสารเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ตัวสาร ด้วยคุณลักษณะของผู้ส่ง

สารเอง (อภิสสรา  เกิดชูช่ืน, 2545: 45) ซึ่งความน่าเชื่อถือของแหล่งสารมาจาก ปัจจัย 2 ประการ 

คือ ความสามารถหรือความเป็นผู้ชํานาญ ( Competence of expertness) ความน่าไว้วางใจ 

(Trustworthiness) (อรวรรณ  ปิ ลันธน์โอวาท, 2549: 120)  

  ผู้ส่งสารในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีลักษณะเป็นองค์กร

ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล โดยมีแกนหลักคือกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ในกรณีนี ้ ผู้ส่ง

สารจึงหมายถึงกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งหากวิเคราะห์ตามกรอบความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ก็

ย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นองค์กรที่มีบทบาทภารกิจในการดูแลเรื่องสุขภาพ ป้องกันและ

รักษาโรคให้กับประชาชน มีหน่วยงานหลักประกอบด้วย กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นแม่งานหลักที่ดูแล

เรื่องการระบาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบและศึกษาลักษณะทาง

วิทยาศาสตร์ของโรค กรมการแพทย์ดูแลเรื่องการรักษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับผิดชอบ

การพัฒนาศักยภาพประชาชน โดยเฉพาะ อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้เป็นกําลังหลักในการ           

ลงพื ้นที่เคาะประตูบ้านให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งหากพิจารณาจากองค์ประกอบดังกล่าว จึงเป็ น

ข้อสนับสนุนที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อให้กับผู้ส่งสารเป็นอย่างยิ่ง  

  สาร/ข่าวสาร  สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  

       และความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯและพฤติกรรม 

       สุขภาพที่ถูกต้อง   

  ความสําคัญของสารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่งสารก็คือ การทําหน้าที่เร้าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้

ความหมาย และมีปฏิกิริยาตอบสนอง การที่ผู้รับจะรับสารที่ถูกส่งมาในรูปสัญลักษณ์ได้หรือไม่นั้น 

ก็ขึ ้นอยู่กับว่า ผู้รับมีทักษะในการรับสารมากหรือน้อย ซึ่งผู้รับจะแสดงพฤติกรรมการรับสารอย่าง

ใดอย่างหนึ่งอันเป็นพฤติกรรมการรับสารที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้ส่ง ได้แก่ การอ่าน การฟัง การดู 

การสังเกต อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะช่วยให้ ผู้ รับสารเข้าใจในเนื ้อสารมากน้อยเพียงใด ก็มี

ส่วนประกอบที่ต้องพิจารณา 3 ประการคือ รหัสของสาร อันหมายถึง ภาษาหรือสัญลักษณ์ ซึ่งรหัส

ของสารในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 

ภาษาไทย เช่น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”, “ข้อควรรู้สําหรับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ”, “ปิ ด

ปากจมูก เมื่อไอจาม..ป้องกันการแพร่เชื ้อโรคไข้หวัดใหญ่” นอกจากนี ้ยังมีการใช้อวัจนภาษาในสื่อ

ท่ีเผยแพร่แก่ประชาชน เช่น ภาพปิดปาก ปิดจมูก, ภาพเด็ก ท่ีแสดงถึงความห่วงใยและบอกว่าเรา

ต้องให้ความสําคัญดูแลเด็กหรือลูกของเรา เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง และยังรวมถึงการใช้สีเป็ น
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สัญญาณเตือนเรื่องการระบาด คือ โปสเตอร์สีเขียวคือ อยู่ในภาวะปกติ, สีส้ม แสดงถึงภาวะเฝ้ า

ระวังต่อการเสี่ยงและสีแดงแสดงถึงอันตรายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อสูง  

 2)  ส่วนประกอบที่สอง คือ เนื ้อหาของสาร โดยเนื ้อหาสารประกอบด้วยเนื ้อหาสาร

ประเภทข้อเท็จจริง อันได้แก่ สารที่รายงานให้ทราบถึงความจริง และสารประเภทข้อคิดเห็น ได้แก่ 

สารซึ่งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ ้นในจิตใจจากการประเมินของผู้ส่งสาร ซึ่งสารประเภท

ข้อคิดเห็นยังแบ่งเป็ น เชิงประเมิน เชิงแนะนํา ข้อสังเกต เชิงตัดสินใจ และแสดงอารมณ์ ในกรณี

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 พบว่าเนื ้อหาของสารที่ถูกนําเสนอในระยะแรก

ของการระบาดจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริง คือ สถานการณ์การระบาด จํานวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต แต่เมื่อ

เข้าสู่ระยะต่อมา สถานการณ์การระบาดเข้าสู่ระดับ 6 ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงมีผู้ติดเชื ้อ ผู้เสียชีวิต 

สารที่ถูกสื่อออกมาจากผู้ส่งจะเป็นสารประเภทข้อคิดเห็น โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน จะ

เป็นการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ของผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ ส่วนสารที่เป็นข้อเท็จจริง เป็ น

ความรู้ จะได้รับการสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจเช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ คู่มือความรู้เป็นหลัก  

 3)  ส่วนประกอบที่สาม คือ การจัดสาร การจัดสารที่ถูกเตรียมมาอย่างดี ทั้งในเรื่องการ

เรียบเรียง ลําดับความ ระดับความยากง่าย รูปแบบการใช้ภาษา จะทําให้สารนั้นมีคุณสมบัติใน

การสื่อสารได้ ซึ่งในการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข กรณีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

นั้นจากผลการวิจัยพบว่า หากเป็นเรื่องความรู้ในการดูแลและป้องกันตนเอง กระทรวงสาธารณสุข

จะนําเสนอสารที่ได้รับการวิเคราะห์จาก War room และผ่านการเรียบเรียงให้เป็นข้อความสั้น

กระชับโดย คณะทํางานสื่อสารประชาสัมพันธ์คือ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”และ“ปิดปากจมูก

เมื่อไอ จาม” โดย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เป็นพฤติกรรมการดูแลตนเอง ป้องกันการติดเชื ้อ 

ส่วน “ปิดปากจมูกเมื่อไอ จาม” เป็นสารที่เน้นให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่แพร่เชื ้อโรคแก่คน

อ่ืนในสังคม ซึ่งเป็นสารหลักที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ในการสื่อสารตลอดระยะเวลาการของการ

ระบาด จนถึงปัจจุบัน 

 

 ผู้รับสาร  ประชาชนทั่วไป,ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์

    และสาธารณสุข 

  

 จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีความ

เหลื่อมซ้อนกันเป็นสองส่วนคือ  
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 (1)   กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้รับสารโดยจากกระทรวงสาธารณสุข ท่ีต้องการให้เกิด

ความรู้และนํามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ 2009 กลุ่มเป้าหมายเหล่านี ้ ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยโรค

เรื ้อรัง ผู้สูงอายุ เด็ก  

 (2)   กลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ 

เพื่อให้สามารถนําไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื ้นที่รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายเหล่านี ้ประกอบด้วย 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว (อสต.) เครือข่ายนักจัดรายการ

วิทยุกระจายเสียง,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,เครือข่ายสื่อมวลชน 

 ทั้งนี ้ การที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจะเกิดความรู้ ความเข้าใจตามที่ผู้ส่งสารต้องการให้

เกิดขึ ้นหรือไม่นั้น ต้องไปพิจารณาจากผลที่เกิดขึ ้นในอันดับถัดไป 

 

 ช่องทางข่าวสาร  ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือกิจกรรม และสื่อ 

      ใหม่ 

 ด้วยการสื่อสารของมนุษย์มีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกัน การสื่อสารจึงต้องเลือกใช้

ส่ือหรือช่องทางที่เหมาะสมกับการสื่อสารแต่ละประเภท และในการจัดแบ่งประเภทของสื่อที่ใช้ใน

การสื่อสารนั้น อาจแบ่งโดยใช้ลักษณะของสื่อเป็นเกณฑ์เช่น ส่ือธรรมชาติ ส่ือมนุษย์ ส่ือสิ่งพิมพ์ 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อระคน และถ้าแบ่งโดยใช้จํานวนและลักษณะของการเข้าถึงเป็นเกณฑ์ก็จะ

ประกอบด้วย ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจและสื่อประสม 

 จากผลการวิจัย พบว่า ในการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 การใช้ส่ือจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ 

 สารที่เป็นลักษณะข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์การระบาดนั้นจะ

ใช้ส่ือมวลชนเป็นหลัก โดยใช้การแถลงข่าวของ War room  

 สารที่เป็นลักษณะข้อมูลความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการ

ดูแลและป้องกันตนเอง จากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ใช้ผสมผสานตามความเหมาะสม 

คือ ใช้ส่ือบุคคลคือ อสม./อสต., เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สําหรับการให้ความรู้กับประชาชนในพื ้นที่ 

โดยมีส่ือประกอบการสอนคือ ภาพพลิก ร่วมกับการใช้แผ่นพับ แผ่นปลิว คู่มือความรู้เรื่องโรค

ไข้หวัดใหญ่ฯสําหรับประชาชน โดยเมื่ออสม./อสต. และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเสร็จแล้ว

ก็จะมอบแผ่นปลิว แผ่นพับ ให้กับประชาชนเพื่อนําไปอ่านต่อที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทํา

ความข้าใจได้ละเอียดยิ่งขึ ้น 
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 สัมฤทธิผล    การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการ 

      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไข้หวัด 

      ใหญ่ฯ 

 

 การสื่อสารจะเกิดสัมฤทธิผล ย่อมขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ส่งสาร 

ผู้รับสาร ส่ือ/ช่องทาง ในการสื่อสารกรณีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้มีการสํารวจการ

รับรู้ของประชาชนในกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสํารวจ ทําให้พบว่า การสื่อสารของกระทรวง

สาธารณสุขยังขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องเนื ้อหาสาร โดยเฉพาะในระยะแรกที่เกิดการระบาด โดย

มีปัจจัยหลักคือ การขาดแคลนองค์ความรู้ท่ีถูกต้องเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั้งองค์

ความรู้เรื่องการระบาดและความร้ายแรงของโรค ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายว่าควรจะ

เปิดเผยข้อมูลความรุนแรงหรือไม่ ทั้งนี ้ องค์ความรู้ท่ีไม่เพียงพอดังกล่าว เป็นผลอันเนื่องมาจาก

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคอุบัติใหม่ ท่ีแม้ในต่างประเทศยังไม่มีความชัดเจนด้วย

เช่นกัน โดยผลจากการวิจัยพบว่า ในระยะแรกที่มีการระบาดในต่างประเทศ องค์การอนามัยโลก

ได้ตั้งชื่อว่า โรค “Swine Flu” หรือไข้หวัดใหญ่สุกร ซึ่งนักวิชาการคาดการณ์โดยประมวลจากการ

สอบสวนโรคว่า อาจแพร่ระบาดจากสุกร ก่อนจะพบว่า เป็นไข้หวัดที่เกิดจากคนสู่คนเท่านั้น และ

ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1” หรือชื่อย่อว่า“ไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009”    

 จากที่กล่าวมานี ้ สามารถสรุปรูปแบบการสื่อสารได้ดังปรากฏในแผนภูมิโดยใช้กรอบ

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร ดังนี ้ 

 

        S             M                   C                  R 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4  แสดงรูปแบบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขตามกรอบทฤษฎีการสื่อสาร 

 

กระทรวง

สาธารณสุข 

สถานการณ์การระบาด/

ความรู้เรื่องการป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่และพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง 

 

ส่ือสิ่งพิมพ์ /ส่ือมวลชน 

ส่ือบุคคล /ส่ือกิจกรรม 

และสื่อใหม่ 

 

 

ประชาชนทั่วไป /

บุคลากรทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุข 
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 ทั้งนี ้ ในกระบวนการสื่อสารดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการสื่อสาร

สุขภาพ ซึ่ง เป็นกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อสุขภาพในด้านการป้องกันโรคและการสร้างเสริม

สุขภาพ โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารสุขภาพ ตาม

ความหมายของ วาสนา  จันทร์สว่าง และคณะ (2550: 84-85) โดยมีผลกระทบที่พึงประสงค์ของ

การสื่อสารคือ กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารมีความรู้ในเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการสื่อสารคือ 

 กลุ่มประชาชนทั่วไป มีความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009 และสามารถปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่ถูกต้องได้ 

 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  มีองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 

 อย่างไรก็ตามแม้กระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินการสื่อสารสุขภาพสอดคล้องกับ

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร แต่เมื่อวิเคราะห์ตามแบบจําลองการสื่อสารของ Grunig และGrunig 

(1992) พบว่า การสื่อสารสุขภาพในระยะที่เริ่มการระบาด กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ

สอดคล้องกับแบบจําลองที่ 2 คือ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information) เป็นการสื่อสาร

ทางเดียว โดยใช้ส่ือมวลชนในการให้ข่าวสารสถานการณ์การระบาดของโรคเป็นหลัก แต่ในระยะ

ต่อมา กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับยุทธศาสตร์ในการทํางานโดย เริ่มมีการสํารวจการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการ

วางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเริ่มปรับเปลี่ยนการสื่อสารจากการให้ข้อมูลข่าวสาร (Public 

information) มาเป็นการสื่อสารข้อมูลความรู้ (Public education) แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร

ของกระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นไปในลักษณะการสื่อสารที่เน้นผู้ส่งสารเป็นหลัก เนื่องจาก

ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรค เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นําสู่

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันโรค โดยในประเด็นนี ้ มีข้อมูลจากการสัมภาษณ์

สนับสนุนว่า “การประเมินการรับรู้ของประชาชน แม้จะมีการประเมินและได้รับทราบผลแต่เป็นการ

ประเมินที่เกิดขึ ้นเมื่อสถานการณ์การระบาดได้ลดความรุนแรงลงไปแล้ ว ข้อมูลที่ได้มา              

เกิดประโยชน์ไม่มากนัก นอกจากใช้เป็นข้อมูลสําหรับการเผยแพร่ข้อมูลสําหรับการระบาดครั้ง

ต่อไป” ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับ แบบจําลอง

ท่ี 2 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ (Public Information) ของ Grunig และGrunig ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเดียว ยึดหลักการปฏิบัติตามอุดมการณ์ด้านวารสารศาสตร์คือ

เรื่องของความถูกต้องและครบถ้วน เลือกสื่อมวลชนเป็นช่องทางการสื่อสารเบื ้องต้น มีการค้นหา

ข้อเท็จจริงในการผลิตเนื ้อหา แต่จะศึกษาข้อมูลด้านผู้รับสารน้อย หน่วยงานที่ใช้วิธีปฏิบัติงานตาม

แบบจําลองนี ้ส่วนมากได้แก่ รัฐบาล กลุ่มไม่หวังผลกําไร และสถาบันของรัฐ  



 152

5.4  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะวิกฤต 
 

ในประเด็นเกี่ยวกับลักษณะภาวะวิกฤต ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะภาวะ

วิกฤตของ Seeger, Sellnow และUlmer (2007: 11) ซึ่งอธิบายว่า ภาวะวิกฤตแบ่งเป็ น 2 ประเภท

คือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นอย่างตั้งใจ และเหตุการณ์ท่ีตั้งขึ ้นอย่างไม่ตั้งใจ โดยสถานการณ์การระบาด

ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นการแพร่ระบาดของโรค (Disease Outbreak) จัดเป็ น

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นอย่างไม่ตั้งใจและส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน ซึ่งองค์การอนามัย

โลกประกาศสถานการณ์การระบาด ระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับการระบาดสูงสุด เนื่องจากเป็นระยะที่

เชื ้อไวรัสยังปรับตัวทางพันธุกรรมมากขึ ้นและมีศักยภาพที่จะแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์อย่าง

รุนแรงมากกว่า 1 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก และภาวะวิกฤตดังกล่าวยังตรงกับลักษณะ

ภาวะวิกฤตของ Slaikeu (1984: 53) ท่ีว่าภาวะวิกฤตมีลักษณะของความฉุกเฉิน ซึ่งมีผลกระทบทั้ง

ต่อร่างกายและจิตใจเช่น หวาดกลัว ต่ืนตระหนกกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้น ซึ่งจากการวิจัยพบว่าผล

สํารวจสถานการณ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างวิตกกังวลกับ

กรณีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ส่วนระยะของการเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009 นั้นวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Newsom, Turkc และKruckeberg  (2010: 

316-341) พบว่า อยู่ในระยะการจัดการ (Dealing with a Crisis) ซึ่งเป็นระยะที่เกิดเหตุการณ์ ใน

ระยะนี ้นักสื่อสารหรือนักประชาสัมพันธ์ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ การมี

ช่องทางการสื่อสารที่มากกว่าเดิม และกระทรวงสาธารณสุขได้มีการบูรณาการช่องทางการสื่อสาร

จากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ส่ือสารกับประชาชน และพบว่า ในระยะที่มีการระบาด

ของโรคนั้น กระทรวงสาธารณสุขมีช่องทางสื่อมวลชนที่มากพอสําหรับการสื่อสาร เนื่องจากเป็นที่

สนใจของประชาชนทําให้ส่ือมวลชนพร้อมที่จะนําเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง  

แต่อย่างไรก็ตาม ในความเพียงพอของสื่อนั้น เป็นความเพียงพอสําหรับการให้ข้อมูล

ข่าวสาร แต่ขาดสื่อที่เข้าถึงประชาชนในด้านการให้ข้อมูลความรู้ ทั้งนี ้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า 

กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาในเรื่องการควบคุมเนื ้อหาสารที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อมวลชน ซึ่ง 

เนื ้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสถานการณ์คือ จํานวนผู้ติดเชื ้อ จํานวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต ส่งผลต่อ

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีการปกปิดหรือเปิดเผย

ข้อมูลไม่หมด ทําให้ประชาชนต้องแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่นที่รวดเร็วกว่า โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่ี

เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ คือ P1 ให้ข้อมูลว่า เราไม่สามารถควบคุมการให้ข่าวของผู้บริหารได้ 

เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผู้บริหาร ทุกคนต้องการโชว์ศักยภาพ เมื่อสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์
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ทุกคนก็ต้องการพูด ทําให้เราควบคุม Massege ยากมาก หรือบางครั้งนักข่าวไปสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย  ซึ่งบางครั้งสองมหาวิทยาลัยก็มีความเห็นไม่เหมือนกันอีก 

ข้อผิดพลาดครั้งนั้นคือ เราต้องทําข่าวตามที่นักข่าวตั้งหัวข้อ ต้องตามแก้เป็นประเด็นไปวันๆ ซึ่ง

มองว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราคุมบุคคลไม่ได้เลย ส่วนการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงมีการตั้งขึ ้นมา 

อย่างเป็นทางการ แต่มีโอกาสได้พูดเพียง 2-3 ครั้ง เท่านั้น 

  

5.5  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อสารในภาวะ  

  วิกฤต 
 

 จากผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของ

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น สอดคล้องกับหลักการจัดการภาวะวิกฤตของ Saffir และ

Tarrant (1994: 86-88) ประกอบด้วย 

 1.   จัดตั้งคณะทํางานเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการไหลของข่าวสาร มีการ

จัดเตรียมข่าวสาร การแสดงท่าทีขององค์กร การฝึกอบรม กลยุทธ์การนําเสนอข่าวสารและการ

แต่งตั้งผู้แถลงข่าวเพื่อชี ้แจง  

 กระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวง

สาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์          

และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข หรือ War room โดยให้มีหน้าที่ติดตามรายงานสถานการณ์

การระบาด เฝ้าระวังการติดเชื ้อของผู้ป่วย นําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์การ

ระบาดที่เกิดขึ ้น วางแผนการรับมือหากเกิดสถานการณ์การระบาด และกําหนดประเด็นเนื ้อหา 

องค์ความรู้ในการที่จะสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และแต่งตั้งคณะทํางาน

สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้มีหน้าที่ ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ โดย

ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผ่านสื่อต่างๆ 

เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 

 กระทรวงสาธารณสุขมีการแต่งตั้งโฆษกเหตุการณ์ โดยให้ประธานคณะทํางานสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่โฆษกเหตุการณ์ แถลงข่าวหรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และกลั่นกรอง

ของคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ
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ระบาดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ War room ซึ่ง

ในทางปฏิบัติพบว่า นอกจากโฆษกเหตุการณ์แล้ว ยังมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของกระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะให้ข่าวแก่ส่ือมวลชน ซึ่งบางครั้งข่าวสารที่เผยแพร่

ออกมาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้เกิดความตระหนกในกลุ่มประชาชนก่อให้เกิดความไม่

เชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุข  

 การฝึกอบรม กระทรวงสาธารณสุขมีการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมให้ความรู้ กับ

ประชาชน โดยการอบรมอสม.และนักจัดรายการวิทยุในส่วนกลางและชุมชน เพื่อให้สามารถ

ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนระดับพื ้นที่ 

 2.   กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับภาวการณ์

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โดยปรับแผนที่เน้นการให้ข่าวมาเป็นการให้ความรู้เป็นหลัก เช่น การ

ใช้ส่ือบุคคลคือ อสม.ในการให้ความรู้กับประชาชนพร้อมกับผลิตสื่อสนับสนุนในการให้ความรู้ เช่น 

ภาพพลิก แผ่นพับ แผ่นปลิว คู่มือความรู้ของประชาชน การใช้ ส่ือมวลชน ในการรายงาน

สถานการณ์และสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันและดูแลตนเอง  

 3.   กระทรวงสาธารณสุข การจัดการควบคุมการใช้ส่ืออย่างเหมาะสม โดย คณะทํางาน

ส่ือสารประชาสัมพันธ์ มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน โดย งานด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ 

(Public Information) มอบหมายให้สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ

ประชาสัมพันธ์ของทุกกรมพิจารณาร่วมกัน งานด้านการให้ข้อมูลความรู้ (Public Education) 

มอบหมายให้กรมควบคุมโรค และกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 4.   ภาคีเครือข่ายที่สามารถให้ความช่วยเหลือนั้น กระทรวงสาธารณสุขเน้นสร้างการมี

ส่วนร่วมเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ความตื่นตระหนก คือ การขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนใน

การนําเสนอข่าวโดยให้เน้นการให้ความรู้มากขึ ้น ประสานหน่วยงาน องค์กรที่ต้องเกี่ยวข้องกับ

มวลชนให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น รถโดยสารสาธารณะ สถาน

ประกอบการ โรงเรียน ร้านเกมส์ โรงเรียนกวดวิชา ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือจัดมวลชน 

 5.   กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับแผนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ

สถานการณ์ โดยดําเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคณะอนุกรรมการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการดําเนินการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขฯ ตาม

แนวคิดของ Fraser (1992 : 541-545 ) องค์กรที่ขาดประสบการณ์ด้านวิกฤตการณ์อาจก่อให้เกิด

การขาดแคลนข่าวสาร การไม่ได้รับข่าวสารที่เพียงพอ ทําให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวลือ 
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เนื่องจากสื่อมวลชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนจากองค์กร ทําให้เหตุการณ์รุนแรงขึ ้น สูญเสีย

การควบคุม หากไม่มีการชี ้แจงจะทําให้เกิดผลเสียหาย พบว่า ข้อมูลจากการวิจัยสอดคล้องกับ

แนวคิดดังกล่าว คือ การที่กระทรวงสาธารณสุขมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง

นโยบายของผู้บริหาร รวมถึงการสื่อสารความรู้ในการดูแลป้องกันตนเอง ซึ่งผลขององค์ความรู้ท่ีไม่

พียงพอดังกล่าวทําให้ส่งผลถึงการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน ท่ีแต่ละสํานักต้องใช้การแสวงหา

ข่าวจากผู้บริหารหรือนักวิชาการที่ใกล้ชิด ผู้รับผิดชอบไม่สามารถควบคุมทิศทางในการนําเสนอ

ข่าวได้ ทําให้ข้อมูลข่าวสารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนเกิดความสับสนและไม่เชื่อมั่น

ต่อข้อมูลข่าวสารที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกไป  

 ในประเด็นเรื่ององค์ความรู้ท่ีไม่เพียงพอนี ้ อาจวิเคราะห์ได้ว่า โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 เป็นโรคอุบัติใหม่ ท่ีประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์จัดการการระบาดมาก่อน แม้ว่าที่ผ่าน

มากระทรวงสาธารณสุขจะมีประสบการณ์เรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์ส แต่

เนื่องจากโรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่มีการติดต่อจากสัตว์สู่คน แนวทางการควบคุมการระบาดและการ

ป้องกันจึงแตกต่างกัน  

 

ตารางที่ 5.2  แสดงผลสรุปการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตของกระทรวงสาธารณสุขจาก 

                     ผลการวิจัย 

 

แนวคิดการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 

- จัดตั้งคณะทํางานเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการ

ควบคุมการไหลของข่าวสาร 

- กระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทํางาน

ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและ

ควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่โรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของกระทรวง

สาธารณสุข หรือ War room 

- ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับวิกฤต วางแผนหรือ

โครงการ 

- กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับกลยุทธ์การ

ส่ือสารให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์ โดยปรับแผนที่เน้นการให้ข่าว

มาเป็นการให้ความรู้เป็นหลัก 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ) 

 

แนวคิดการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 

- จัดการควบคุมการใช้ ส่ืออย่าง

เหมาะสมเพื่อสกัดกั้นเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ ้น 

 

- กระทรวงสาธารณสุข การจัดการควบคุมการ

ใช้ส่ืออย่างเหมาะสม โดย คณะทํางานสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน  

1.งานด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Public 

Information) มอบหมายให้ สํานักสารนิเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ

ประชาสัมพันธ์ของทุกกรมพิจารณาร่วมกัน  

 2.  งานด้านการให้ ข้อมูลความรู้ (Public 

Education) มอบหมายให้กรมควบคุมโรค และ

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข 

- ตระหนักถึงผู้ ท่ีจะมีส่วนช่วยและขอความ

ช่วยเหลือ ระบุกลุ่มประชาชนหรือองค์กรอิสระที่

สามารถให้ความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดวิกฤต 

- กระทรวงสาธารณสุขเน้นสร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ความตื่นตระหนก 

คือ การขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการ

นําเสนอข่าวโดยให้เน้นการให้ความรู้มากขึ ้น  

- ประสานหน่วยงาน องค์กรที่ต้องเกี่ยวข้องกับ

มวลชนให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง

สาธารณสุข เช่น รถโดยสารสาธารณะ สถาน

ประกอบการ โรงเรียน ร้านเกมส์ โรงเรียนกวด

วิชา ผู้จัดคอนเสิร์ตหรือจัดมวลชน 

- เตรียมพร้อมในการกําหนดแผนงานในวิกฤต

ระยะยาว 

- กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับแผนการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรั บ

สถานการณ์ โดยดําเนินการสอดคล้องและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคณะอนุกรรมการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
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 ทั้งนี ้ การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตของกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางของ Saffir 

และ Tarrant  (1994: 86-88) ยังขาดกิจกรรมเรื่องการฝึกซ้อมคณะทํางานในภาวะวิกฤต เป็นระยะ 

เพื่อป้องกันการขาดแคลนข่าวสาร ซึ่งพบว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาหลักของสถานการณ์

การระบาดในครั้งนี ้  

 

5.6  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบการสื่อสารในภาวะเกิดโรค 
 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2552: 18-19) กําหนดแนวทางในการสื่อสาร ไว้

ประกอบด้วย ความเชื่อถือหรือความไว้วางใจ (Trust), การประกาศที่รวดเร็ว (Announcing 

early), ความโปร่งใส (Transparency), สาธารณชน (The public) และการวางแผน (Planning) 

ซึ่งการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่                     

สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีการดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติอาจก่อให้เกิดผลที่ต่าง

ไป โดย 

 1.   ความเชื่อถือหรือความไว้วางใจ (Trust) จากการประเมินผลการรับรู้ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ในระยะแรกของการระบาดประชาชนขาดความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อ

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีความล่าช้าและไม่เป็นเอกภาพ โดยพิจารณาจากบท

สัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร คือ M2 ระบุว่า ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่ยังสับสน 

เป็นบทเรียนสําคัญ ซึ่งเป็นความสับสนในการสื่อสารตั้งแต่แรกที่มีการระบาด ทางการแพทย์ได้เน้น

ยํ ้าว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไม่รุนแรง โดยเชื่อว่าบอกให้หนักไว้ดีกว่าบอกว่าเบา ซึ่ง

ตอนนั้นเราสังเกตเห็นว่าประชาชนมีความตื่นตระหนก กระทรวงสาธารณสุขจึงพยายามลดการตื่น

กลัวโดยการบอกว่าสถานการณ์และโรคนั้นไม่รุนแรง ซึ่งทางการแพทย์ได้เน้นยํ ้าว่าโรคไข้หวัดใหญ่ 

2009 ไม่รุนแรง หมายถึงอัตราการเสียชีวิตตํ่ากว่า 1% แต่ในมุมของชาวบ้าน คําว่าไม่รุนแรงคือ

ต้องไม่มีคนตาย ดังนั้น เมื่อมีคนตายเกิดขึ ้นทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุข หรือ 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ P3 ระบุว่า ในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นสิ่งที่มีปัญหามาก

สําหรับกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเกิดจากปัจจัยสองส่วนคือ 

ภาครัฐประกาศช้า ปัจจุบันโลกของการสื่อสารมันรวดเร็วกว้างไกล สื่อมวลชนจึงใช้การแสวงหา

ข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น จากเว็บไซต์ของ WHO โดยตรงและระบบการทํางานของสื่อก็รวดเร็วกว่า

ของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ทําให้ประชาชนเชื่อสื่อมวลชนมากกว่า ยกตัวอย่างกรณีของผู้

ติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ขับรถจากบ้าน มาขอตรวจที่
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โรงพยาบาลบําราศนราดูร หลังจากฟังโฆษกรายการเล่าข่าวเช้าทางสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง ท่ีบอก

เล่าเรื่องอาการที่พึงสงสัยว่าจะติดเชื ้อ ซึ่งผลตรวจออกมาก็ยืนยันว่าติดเชื ้อโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธุ์ใหม่ 2009 จริงตามที่สงสัย  

 2.   การประกาศที่รวดเร็ว (Announcing early) จากผลการวิจัยพบว่า การประกาศ

มาตรการเรื่องโรคของกระทรวงสาธารณสุขต้องอาศัยกระบวนการตัดสินใจจากบุคลากรหลาย

ระดับและต้องไม่มีความผิดพลาดทําให้การประกาศมาตรการหรือความรู้มีความล่าช้ากว่าการ

ทํางานของสื่อมวลชน โดยพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร M5 ระบุว่า 

ส่ือมวลชนทํางานเร็วกว่าเจ้าหน้าที่ในพื ้นที่ ทําให้เกิดปัญหาในการทํางาน เพราะสื่อจะนําเสนอ

ข่าวอย่างรวดเร็ว แต่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน และต้องมีการรายงานเป็ น

ขั้นตอนจากล่างขึ ้นสู่บน และ M2 ระบุว่า สําหรับการเผยแพร่ส่ือถึงประชาชนต้องเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ไม่ใช่เกิดภาวะตระหนกตกใจ” อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา

ถึงการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข จากการวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในงานวิจัยพบว่า เมื่อ

เกิดการระบาดของโรคระยะแรกในประเทศไทยคือ วันที่ 28 เมษายน 2552 กระทรวงสาธารณสุข

ได้มีการประกาศคําแนะนํากระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโก ฉบับที่ 1 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยเนื ้อหาของประกาศ เน้นการให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การ

ระบาดของโรค ส่วนที่เป็นความรู้เรื่องการป้องกันนั้นยังเป็นลักษณะกว้างๆ เช่น รักษาสุขภาพให้

แข็งแรงโดยการรับประทานอาหารและออกกําลังกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และในการประกาศครั้งที่ 

1 ยังใช้ช่ือโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีระบาดในเม็กซิโก ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ทางสื่อ

อินเตอร์เน็ตและส่งข้อมูลไปยังสื่อมวลชน นอกจากนี ้ยังพบว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 

2552 หลังเกิดการระบาดในประเทศไทยเพียง 3 วัน และมีการแต่งตั้งคณะทํางานประจําศูนย์

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัด

ใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข (War room) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552   

 จากการพิจารณาข้อมูลทั้งสองส่วนคือจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารนั้นสรุป

ได้ว่า ในเรื่องการประกาศท่ีล่าช้ากว่าสื่อมวลชนคือจํานวนตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตซึ่งสื่อมวลชน

ใช้ข้อมูลจากสื่อมวลชนท้องถิ่นในการรายงานตัวเลขผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตทําให้มีความรวดเร็วมากกว่า 

ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นต้องมีระบบการรายงานตามขั้นตอนทําให้การประกาศเรื่อง

จํานวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต มีความล่าช้ามากกว่า เนื่องจากต้องให้เกิดความถูกต้องทั้งเรื่องอาการ

ป่วย และสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริง ในขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการป้องกันโรค 



 159

นั้น แม้จะมีการประกาศที่รวดเร็ว แต่ยังไม่ชัดเจนครบถ้วน ดังเช่นที่ ประกาศฉบับแรกที่ยังไม่ลง

รายละเอียดว่า การป้องกันต้องปฏิบัติตัวอย่างไร แต่ให้ความรู้ในลักษณะกว้างๆไว้ คือ การทํา

ร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์    

 3.  ความโปร่งใส (Transparency) จากผลการวิจัยพบว่า ในระยะแรกของการระบาด 

กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี ้เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อสาถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพิจารณาจากประเด็นสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร M2 ระบุว่า เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ 

ประเด็นแรกต้องไม่ปกปิดข้อมูล ท่ีผ่านมาการระบาดของโรคซาร์ส ไข้หวัดนกหรือแม้กระทั่งโรค

ไข้หวัดใหญ่2009 สิ่งที่มีปัญหาเสมอก็คือการปกปิดข้อมูล ท่ีเป็นคําถามจากสังคม ซึ่งมาเปิดเผยก็

ต่อเมื่อมันคุมไม่ได้แล้วมันระบาดไปแล้ว เรื่องการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจน 

 4.   สาธารณชน (The public) ประสิทธิผลของการสื่อสารคือ การวิเคราะห์ความเข้าใจ

ของสาธารณชน ผลการวิจัยพบว่า ในระยะแรกของการสื่อสาร ของกระทรวงสาธารณสุข สร้าง

ความตระหนกให้กับประชาชนมากกว่าเกิดความตระหนัก โดยพิจารณาจากบทสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ P1 ระบุว่า ต้องยอมรับว่าการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ 2009 เราเริ่มผิดทางในตอนแรกคือ มุ่งไปที่การให้ข่าวสถานการณ์ในตอนแรก แต่ในการทํา

อย่างนั้นก็ตั้งบนพื ้นฐานความคิดที่ว่า เรานําเสนอข่าวที่ทําให้ประชาชนกลัว เพื่อจะได้เกิดความ

ตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันตนเอง แต่เมื่อดําเนินไปสักระยะกลับพบว่า

ผลที่เราต้องการไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชาวบ้านตระหนกแทนที่จะตระหนัก 

 5.  การวางแผน (Planning) การวางแผนสื่อสารความเสี่ยงต้องมีความพร้อมก่อนการ

ระบาด ในประเด็นดังกล่าวนี ้ จากการผลการวิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแผนในการสื่อสาร

กรณีเกิดการระบาดของโรค โดยปรับจากแผนการระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งพิจารณาจากบท

สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร M2 ระบุว่า ถามว่าเรามีแผนไหม มี มีกระทั่งการซ้อมว่า ถ้า

เกิดการระบาดในแต่ละระดับจะมีการปฏิบัติการอย่างไร เป็นลักษณะของการซ้อมแผนบนโต๊ะ แต่

ยังไม่เคยใช้จริงก็ย่อมมีปัญหาในทางปฏิบัติ เหมือนกับการทําแผนรบแต่ไม่เคยรบเมื่อเกิด

สถานการณ์จริงก็ต้องมีประสบปัญหาอุปสรรคบ้าง และ ถ้าพูดถึงแผนหลักที่เป็นแผนสื่อสาร

เฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เราไม่มี แต่ใช้การปรับแผนการระบาดของโรคไข้หวัดนก

มาใช้ ก็เป็นแบบทําไปแก้ไป เพราะแผนงานเราไม่ละเอียด ไม่ลึก นักวิชาการก็มีการวิเคราะห์ตาม

สถานการณ์ไปวันๆ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ P3 ระบุว่า 

กระทรวงสาธารณสุขมีการนําแผนโรคไข้หวัดนกมาปรับใช้สําหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
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สายพันธุ์ใหม่ ในฐานะนักการสื่อสารเราพยายามเตือนว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่กับโรคไข้หวัดนกมันต่างกัน เพราะไข้หวัดใหญ่ฯเป็นการระบาดจากคนสู่คน แต่ไข้หวัดนกเป็ น

การระบาดจากสัตว์สู่คน ฉะนั้นการป้องกันมันต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงไข้หวัดนกเรามีพันธมิตรที่

ช่วยกันคือกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะดูแลการระบาดในสัตว์ กระทรวง

สาธารณสุขดูแลเรื่องการระบาดในคนแต่พอมาโรคนี ้ กระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลเรื่องการ

ระบาดในคนทั้งหมด ดังนั้นการที่ใช้ฐานจากแผนไข้หวัดนกจึงไม่เหมาะสมนัก ซึ่งในที่สุดก็มีความ

พยายามในการปรับแผนการสื่อสาร รวมถึงการป้องกันการระบาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์

มากที่สุด 

 ในประเด็นดังกล่าว จากผลการวิจัยโดยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดทําแผนที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการแม่บท 

เตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2552  ซึ่งมีการดําเนินงาน

ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการ

ระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2552) เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนําไป

เป็นแนวทางในการดําเนินงานเตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ โดย

ในรายละเอียดของแผนบรรจุแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับระดับและระยะการระบาดขององค์การ

อนามัยโลก โดยมีภารกิจหนึ่งคือ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี ้ ในการกําหนดบทบาทหน้าที่ด้าน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์นั้น แผนแม่บทดังกล่าว ไม่ได้มีรายละเอียดที่เป็นแผนปฏิบัติการ เป็ น

เพียงกรอบแนวทางในการกําหนดบทบาทหน้าที่ ซึ่งการดําเนินงานที่จะประสบผลสําเร็จต้องขึ ้นอยู่

กับความพร้อมและความสามารถของหน่วยงานในการลงมือปฏิบัติ ดังนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ใน

ประเด็นเรื่องแผนการสื่อสารความเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขต่อกรณีดังกล่าวว่า กระทรวง

สาธารณสุขไม่ได้มีแผนปฏิบัติการ การสื่อสารภาวะวิกฤต เป็นการเฉพาะ แต่ได้มีการนําแนวทาง

จากแผนปฏิบัติการแม่บท เตรียมความพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 

2552 มาปรับใช้ในการดําเนินงาน 

 

5.7  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรม 
 

จากผลการวิจัย การจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณี

การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น พบว่า ข้อมูลองค์ความรู้ ท่ีกระทรวง

สาธารณสุขนํามาสื่อสารกับประชาชน ส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เช่น การใส่

หน้ากากอนามัย ในประเด็นนี ้ ผู้ให้ข้อมูลในระดับบริหารระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขขาด
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การศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ

กําหนดวิธีปฏิบัติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง โดยพิจารณาจากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของ

ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร M2 ระบุว่า เมื่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบาดเข้ามาสู่

ประเทศไทย การจัดการความรู้ ซึ่งเรามีองค์ความรู้ พื ้นฐานระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันการ

แสวงหาองค์ความรู้ ท่ีสอดคล้องกับพื ้นที่ของประเทศไทย เป็นเรื่องที่จําเป็ น โดยเฉพาะความรู้

ทางด้านสังคมวิทยา เพราะแต่ละประเทศ วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ความเป็นอยู่มีความแตกต่าง 

ซึ่งความแตกต่างนี ้เอง มีผลต่อเรื่องของสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล คือด้านสาธารณสุข

ค่อนข้างมาก ทางการแพทย์เองอาจจะมีความแตกต่างนิดหน่อยเช่น สายพันธุ์ของเชื ้อที่อาจจะมี

ความแตกต่างของสายพันธุ์ต่างพื ้นที่ การตอบสนองต่อการรักษาพยาบาล โอกาสการเกิดโรค

แทรกซ้อน การควบคุมอัตราการตายสูงหรือตํ่า ตรงนี ้เป็นข้อแตกต่างของพื ้นที่ในด้านการแพทย์  

แต่ความแตกต่างของพื ้นที่ในด้านการสาธารณสุข เป็นความแตกต่างทางด้านสังคมวิทยาเป็นเรื่อง

ท่ีชัดเจน ฉะนั้น เมื่อเกิดการระบาดในประเทศไทย สิ่งที่ต้องสังเคราะห์ใหม่ก็คงมีบางส่วนใน

ขณะเดียวกันการรับองค์ความรู้มาจากต่างประเทศที่เป็นแหล่งกําเนิดของโรคนั้น ก็ต้องถูก

สังเคราะห์เพิ่มเติมภายใต้บริบทของประเทศไทยเช่นวิถีชีวิต วัฒนธรรมคนไทย โดยเฉพาะ

วัฒนธรรมสุขภาพ ท่ีเห็นชัดเจนคือ เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยคนไทยไม่คุ้นเคยทําให้ไม่ค่อยมี

การใส่ ต้องมีการรณรงค์เพื่อให้เห็นความสําคัญ  ดังนั้น การนําแนวทางการปฏิบัติของต่างประเทศ

มาใช้ในประเทศไทยจึงต้องมีการศึกษาบริบทให้รอบด้านโดยเฉพาะพฤติกรรมการแสดงออก 

รวมถึงกระบวนการคิดของคนต่างวัฒนธรรมแตกต่างกัน เป็นผลให้คนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

อาจจะแปลความหมายและตอบสนองต่อสถานการณ์เดียวกันแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วัฒนธรรมการปิดปากปิดจมูกเมื่อเป็นไข้หวัด มิใช่วัฒนธรรมด้านสุขภาพของคนไทย ทําให้

แนวทางปฏิบัติดังกล่าวไม่ประสบผลสําเร็จสําหรับการรณรงค์ในประเทศไทย 

ในประเด็นเรื่องผลของวัฒนธรรมต่อการรับรู้ ด้านสุขภาพนั้น จากคําอธิบายของ                

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2540: 155) นัยนา  หนูนิล (2543) และ Becker (1974) มีความสอดคล้อง

กันว่า องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลต่อการปฏิบัติทางด้านสุขภาพของแต่ละ

บุคคล และ ในกรอบวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย ค่านิยม ความเชื่อ ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ

การรับรู้ อันส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคคล ซึ่งความเชื่อด้านสุขภาพเป็นการรับรู้ของ

บุคคลที่มีต่อภาวะสุขภาพของตนเอง ก่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความรับผิดชอบ

และปฏิบัติกิจกรรมสุขภาพที่ดี  โดยมี องค์ประกอบ 4 ประการคือ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการ         

เกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้อุปสรรค

ต่อการปฏิบัติพฤติกรรม ผลการวิจัยในครั้งนี ้พบว่า ประชาชน มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
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สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเด็น สถานการณ์ความ

รุนแรงและโอกาสเส่ียงของการเกิดโรค และความรู้ในเรื่องการป้องกันและการดูแลตนเองจากโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แต่การรับรู้ดังกล่าวอาจไม่เพียงพอให้เกิดความเชื่อว่าโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง ทําให้ไม่สามารถกระตุ้น ให้ประชาชนเกิด

พฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคได้ ซึ่งการรับรู้ท่ีไม่เพียงพอจนก่อให้เกิดความเชื่อและการ

ตระหนักรู้ได้นั้น อาจเป็นผลจากการสื่อสารความรู้ของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่มีความชัดเจนใน

เรื่องความรุนแรงของโรค ซึ่งพิจารณาจากบทสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร คือ M2 

ระบุว่า ว่า ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่ยังสับสน เป็นบทเรียนสําคัญ ซึ่งเป็นความสับสนในการ

ส่ือสารตั้งแต่แรกที่มีการระบาด ทางการแพทย์ได้เน้นยํ ้าว่าโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไม่

รุนแรง โดยเชื่อว่าบอกให้หนักไว้ดีกว่าบอกว่าเบา ซึ่งตอนนั้นเราสังเกตเห็นว่าประชาชนมีความตื่น

ตระหนก กระทรวงสาธารณสุขจึงพยายามลดการตื่นกลัวโดยการบอกว่าสถานการณ์และโรคนั้น

ไม่รุนแรง ซึ่งทางการแพทย์ได้เน้นยํ ้าว่าโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ไม่รุนแรง หมายถึงอัตราการ

เสียชีวิตตํ่ากว่า 1% แต่ในมุมของชาวบ้าน คําว่าไม่รุนแรงคือต้องไม่มีคนตาย ดังนั้น เมื่อมีคนตาย

เกิดขึ ้นทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุข  นอกจากนี ้ ในการวิเคราะห์เอกสาร จาก

ผลการสํารวจสถานการณ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งทําการสํารวจโดยสวนดุสิตโพล 

จํานวน 3 ครั้ง โดยการสํารวจเรื่องการรับรู้ของประชาชน ในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 

2552 เรื่องการรับรู้ถึงวิธีป้องกัน ประชาชนมีการรับรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ โดยเฉพาะเรื่องหมั่นออกกําลังกายเป็นประจํา ,รับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์,

หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ท่ีไม่สบาย ไอ จาม,ไม่อยู่ในที่แออัด,ล้างมือทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหาร

,ใช้ผ้าปิดจมูกฯ ในระดับที่สูง คือ 88.27% ส่วนประเด็นเรื่องความเชื่อมั่น และความไม่เชื่อมั่นมี

สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ เชื่อมั่นรัฐบาล 51.16% และไม่เชื่อมั่น 44.19%  ทั้งนี ้ ประเด็นเรื่อง

ความเชื่อมั่น อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการนําเสนอข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขที่

ไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องความร้ายแรงของโรค และการประกาศแนวทางการรับมือการ

ระบาดของโรคที่ชัดเจน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อกระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการสื่อสารใน

ประเด็นเรื่องการป้องกันโรคที่ชัดเจนขึ ้น โดยเฉพาะการสื่อสารในประเด็น “กินร้อน ช้อนกลาง 

ล้างมือ”, “ปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งเมื่อ ไอ จาม” ผลสํารวจเรื่องความเชื่อมั่นในครั้งที่ 3 เมื่อ

วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2552 พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการป้องกันรักษา และดูแลการแพร่

ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ฯ เพราะการทํางานอย่างเอาจริงเอาจังของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
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กระทรวงสาธารณสุขและสื่อมวลชนที่นําเสนอข่าวในการเตือนภัยตลอดเวลา ซึ่งในกรณีนี ้ผู้วิจัย

วิเคราะห์ว่า เมื่อการสื่อสารองค์ความรู้ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความชัดเจนมากขึ ้น ก็ส่งผล

ต่อพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเอง 

สรุปโดยภาพรวมของการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดขึ ้นเป็นผลสืบเนื่องจากการ

ขาดแคลนองค์ความรู้เรื่องโรคที่เพียงพอสําหรับการสื่อสารในระยะเริ่มต้นของการระบาด ทั้งนี ้

เนื่องจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคอุบัติใหม่ ท่ีเพิ่งเกิดขึ ้นจากต่างประเทศก่อนจะ

ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นการรับมือในระยะแรกจึงประสบปัญหาและอุปสรรคแต่หลังจาก

การระบาดเข้าสู่ระยะที่สอง กระทรวงสาธารณสุขมีทิศทางในการจัดการกับภาวะวิกฤตดังกล่าว

มากขึ ้น โดยมีความพยายามในการปรับแผนการดําเนินงานด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง   



 
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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สําคัญ เช่น แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และแผนบุคลากรซึ่งจะทําหน้าที่หลักในการ

ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ Kotalik (2005) เรื่อง Preparing For an Influenza 

Pandemic: Ethical Issues โดยการตรวจสอบแผนการรับมือการระบาดของโรคติดต่อในระบบ

ทางเดินหายใจในสามประเทศประกอบด้วย แคนาดา อังกฤษและสหรัฐอเมริกา พบว่าหลาย

ประเทศได้จัดทําแผนรับมือการระบาดของโรค แต่ยังขาดประเด็นสําคัญสําหรับกรณีการเกิดวิกฤต

คือ บุคลากรและทรัพยากร ซึ่งต้องมีการจัดลําดับความสําคัญให้เหมาะสม และระบุแหล่งที่มาของ

ทรัพยากรให้ชัดเจน หากเกิดการระบาดรุนแรง  

ส่วนผลการวิจัยซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลป้องกัน 

รวมถึงวิธีปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื ้อจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่ไม่ได้ปฏิบัติ

ตามนั้น แม้ไม่มีงานวิจัยเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยตรง 

แต่จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยของสุชาดา แก้วชนะ, รัตนา  

สําโรงทอง และสมรัตน์  เลิศมหาฤทธิ์ (2553) เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องการ

ล้างมือในกลุ่มผู้ดูแลเด็กป่วยไข้หวัดใหญ่ เขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งพบว่า ผู้ดูแลเด็กมี

ความรู้เกี่ยวกับมือว่าเป็นพาหะนําเชื ้อโรค และรับรู้ว่าการล้างมือเป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดในการ

ป้องกันโรค และอุปสรรคในการล้างมือที่พบบ่อยในกลุ่มสมาชิกครัวเรือนเหล่านี ้คือ ลืม รีบเร่ง ไม่

ตระหนักถึงความสําคัญ และความไม่สะดวก นอกจากนี ้ อาสาสมัครกลุ่มนี ้ยังรายงานว่าเด็กๆ 

อายุระหว่าง 7-15 ปี มักจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการล้างมือเพื่อป้องกันโรค 

กลุ่มอาสาสมัครจึงได้เสนอแนะกลวิธีท่ีอาจได้ผลในการส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือได้แก่ การ

สาธิตขั้นตอนการล้างมือ การติดโปสเตอร์ เพื่อเตือนให้ล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการให้รางวัลเพื่อ

ส่งเสริมความถี่ในการล้างมือ และรุจิรา  อักษร (2550) ศึกษาเรื่อง ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับ

มะเร็งตับและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในอําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน พบว่า ในประเด็น

ความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับและการรับรู้

ความรุนแรงของมะเร็งตับอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลความรู้จากหนังสือและ

เอกสารแผ่นพับมากที่สุด รองลงมาคือโทรทัศน์และวิทยุ สําหรับการรับรู้เรื่องประโยชน์ของการ

ปฏิบัติพฤติกรรมบริโภคกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดีและประโยชน์ของ

การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับ ในขณะที่ด้านพฤติกรรมการ

บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค กล่าวได้ว่า ความเชื่อ

ด้านสุขภาพโดยรวม สามารถนํามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคในการลดความเสี่ยงต่อ

การเกิดมะเร็งตับในบุคคล 
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ซึ่งผลท่ีได้จากการงานวิจัย สนับสนุนแนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพที่ว่า การรับรู้เป็นปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรม

ตามความคิดและความเชื่อของตนเอง ถ้าบุคคลมีการรับรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ ้นกับตนเองถูกต้อง 

งานวิจัยทั้งสองเรื่องนี ้ นํามาอธิบายผลการวิจัยการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใน

กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเด็น การรับรู้และมีความเข้าใจใน

เรื่องการดูแลป้องกัน รวมถึงวิธีปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื ้อจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2009 แต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ได้ว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอาจยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ 

เกิดความตระหนักรู้ และนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ 2009 และแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความรู้ สู่ความตระหนักและนําให้เกิดพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันโรคนั้น จะต้องมีการใช้ส่ือและช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่ม

ประชาชนให้มากที่สุด สอดคล้องกับพฤติกรรมในการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย ต้องให้ประชาชน

รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค รับรู้ความรุนแรงของโรค รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม 

และรับรู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรม โดยสารที่ส่งไปนั้น ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน และเพียง

พอที่จะก่อให้เกิดความตระหนักรู้และนําสู่การเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันโรค ซึ่ง

ในการดําเนินการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้มีการปรับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสื่อสารเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดย เพิ่มกลยุทธ์จากการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง 

หนังสือพิมพ์ ฯ มาใช้การสื่อสารความรู้เรื่องการป้องกันโรคในสื่อบุคคลในระดับชุมชน เช่น 

อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายวิทยุชุมชนในพื ้นที่ เป็นต้น ซึ่งในประเด็นเรื่องการปรับแผนการ

ส่ือสารอย่างต่อเนื่องนี ้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นโรคที่มี

โอกาสในการกลายพันธุ์ ซึ่งหากเกิดการกลายพันธุ์ การดําเนินการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้และ

ข้อมูลข่าวสาร ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์  

2)  รูปแบบการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งมีการดําเนินงานโดยมีการบูรณาการแผนการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ มีการกําหนดประเด็นเนื ้อหาข้อมูลที่จะสื่อสารโดยปรับถ้อยคําให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร ซึ่งมีการแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มบุคลากร

ทางการแพทย์ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ประกอบด้วย ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือมวลชน             

ส่ือโสตทัศน์ ส่ือกิจกรรมและสื่อใหม่ เช่น SMS, Internet, Website และประเด็นเรื่องสื่อที่ใช้ในการ
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ให้ข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูลความรู้ นั้น ต้องดําเนินการควบคู่กันไป คือ ใช้ส่ือมวลชนทุก

ประเภทในการให้ข้อมูลข่าวสาร (Public Information) และสื่อบุคคลหรือสื่อชุมชนในการให้ข้อมูล

ความรู้ (Public education) 

นอกจากนี ้ ในประเด็นเรื่องการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่พบว่า ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึ ้นจากการเผยแพร่ความรู้ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เชื่อมั่นต่อข้อมูล

ความรู้ท่ีเผยแพร่ของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากมีความสับสนจากข้อมูลที่ส่ือสารออกมาจาก

กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีความชัดเจน โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ

พบว่า ปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่ยังสับสน เป็นบทเรียนสําคัญ ซึ่งเป็นความสับสนในการ

สื่อสารตั้งแต่แรกที่มีการระบาด ทางการแพทย์ได้เน้นยํ ้าว่า โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009  

ไม่รุนแรง โดให้บอกว่าหนักไว้ดีกว่าบอกว่าเบา ส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก กระทรวง

สาธารณสุขจึงพยายามลดความตื่นตระหนก โดยอธิบายว่าสถานการณ์ของโรคไม่มีความรุนแรง 

หมายถึงอัตราการเสียชีวิตตํ่ากว่า1%  แต่ในมุมของประชาชนคําว่าไม่รุนแรงคือ ต้องไม่มีคนตาย 

ดังนั้น เมื่อมีคนตายเกิดขึ ้นทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นกระทรวงสาธารณสุขสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ อภิสิทธิ์  เหมาะสมสกุล (2547) ซึ่งพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารของ

กระทรวงสาธารณสุขถูกต้องครบถ้วน และตรงไปตรงมา รวมทั้งไม่แน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสุข

เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างอิสระโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล 

ในประเด็นดังกล่าวนี ้ ผู้วิจัยเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขต้องนําแนวทางการสื่อสารความ

เสี่ยงมาใช้ในการจัดการสื่อสารกับกรณีวิกฤตที่เกิดขึ ้น เนื่องจาก ในการกระบวนการสื่อสารภาวะ

วิกฤตนั้น ต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านเนื ้อสารและกลุ่มผู้รับสาร จากข้อมูลการ

วิจัยแสดงให้เห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้รับสาร ซึ่งสถานการณ์ท่ี

มีผู้ป่วยและเสียชีวิตส่งผลกระทบต่อความรู้ สึกของประชาชน ก่อให้เกิดความตื่นกลัว ยิ่งมีการ

รายงานตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งส่งผลต่อความรู้ สึกของ

ประชาชน ดังนั้น การนําเสนอข้อมูลควรมีการกําหนดสัดส่วนความเหมาะสม โดย ต้องนําเสนอ

ข้อมูลความรู้ท่ีเน้นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกันโรค มากกว่าการนําเสนอข้อมูล

ข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารจํานวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาทั้งหมดนี ้ ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะสําหรับองค์กรด้านสุขภาพ ท่ี

อาจต้องเผชิญกับปัญหาภาวะวิกฤต ได้ดังนี ้ 
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1)  ต้องมีการตั้งคณะทํางานการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน โดยนอกเหนือจาก

บุคลากรขององค์กรแล้ว ต้องนําผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยหรือ

หน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมเป็ นคณะทํางาน 

2)  การกําหนดเนื ้อหา ข้อมูลข่าวสาร ต้องมีข้อมูลเรื่องกลุ่มเป้าหมายและความต้องการ

ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อให้การ

กําหนดข้อมูลข่าวสารตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายด้วย 

3)  กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความสนใจในประเด็นของเรื่องราวที่แตกต่างกัน ต้องหา

วิธีการเรียบเรียงเนื ้อหาของข้อมูลข่าวสาร ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม  

4)  รวบรวมข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุด จากการพูดคุยกับผู้ส่ือข่าว ค้นหาในอินเตอร์เน็ต 

คาดคะเนความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สํารวจความคิดเห็นของผู้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

แล้วนํามากําหนดเนื ้อหาของข่าวสารที่จะเผยแพร่ 

5)  กําหนดโฆษกเหตุการณ์ให้ชัดเจนและให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยต้องให้มี

คุณลักษณะสําคัญคือ ผู้บริหารไว้ใจ เป็นนักสื่อสารที่มีทักษะในการสื่อสาร เป็นผู้ท่ีสังคมให้ความ

เชื่อถือเชื่อมั่น  

6)  กรณีภาวะวิกฤตที่เกี่ยวกับโรคระบาด รูปแบบการสื่อสารให้เป็ น Public education 

มากกว่า Public information ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องให้กับ

ประชาชนเพื่อให้สามารถดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ ได้ 

7)  เน้นการทํางานเชิงรุก ต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับสื่อ โดยไม่ต้องให้ส่ือแสวงหาข่าวเอง 

8)  เพื่อให้โฆษกเหตุการณ์สามารถทําหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ สามารถควบคุมทิศทางการ

นําเสนอข่าวต้องกําหนดโฆษกเหตุการณ์ท่ีมีคุณลักษณะสําคัญคือ มีความรู้เรื่องโรค มีทักษะใน

การสื่อสาร และต้องเป็นผู้ท่ีผู้บริหารไว้ใจและยอมรับ   

 

6.3  แนวทางที่ผู้วิจัยนําเสนอในการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใน 
      กรณีโรคระบาด  
 

จากการศึกษาเรื่องการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผู้วิจัยขอเสนอกรอบแนวทางในการสื่อสารสุขภาพกรณีเกิดโรค

ระบาดดังนี ้ 
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6.3.1  ช่องทาง  

1)  ใช้ส่ือโทรทัศน์ กําหนดเป็นสถานีโทรทัศน์เตือนภัยแห่งชาติ 

สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งนี ้เนื่องจากการระบาดของโรค

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาเรื่องการควบคุม ประเด็นเนื ้อหา

ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากสื่อมวลชนมีการแข่งขันการนําเสนอข่าวเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน 

โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาด จํานวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต ซึ่งบางครั้งผู้ส่ือข่าวใช้การเจาะข่าวใน

ระดับพื ้นที่และนําเสนอผ่านสื่อได้ทันที ทําให้กระทรวงสาธารณสุขต้องวิ่งไล่ตามข่าว หรือบางครั้ง

กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลเบื ้องต้นแต่ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ เพราะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

อย่างรอบด้านเพราะผิดพลาดไม่ได้ ทําให้ดูเหมือนกระทรวงสาธารณสุขทํางานช้ากว่าสื่อมวลชน 

 การมีส่ือโทรทัศน์ท่ีเป็นสื่อเตือนภัยแห่งชาติ จะช่วยให้มีเครื่องมือในการควบคุมทิศทาง

ในการนําเสนอข่าวได้ดียิ่งขึ ้น โดยการันตีว่าข้อมูลข่าวสารที่ออกจากสถานีโทรทัศน์เตือนภัย

แห่งชาติคือข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือที่สุด ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีการสร้าง

พันธมิตรโดยใช้การลงนามความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ท่ีได้รับความนิยมและความเชื่อถือจาก

ประชาชน เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง 3,5,7,9 และไทยพีบีเอส ให้เป็นช่องสถานีโทรทัศน์หลักในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเมื่อเกิดการระบาดนอกจากการเป็นสื่อมวลชนที่จะแจ้งข่าวสารแล้ว ยัง

สามารถจัดช่วงเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องในการดูแลป้องกันตนเอง และสังคมให้

ปลอดภัย ร่วมกับการใช้ส่ือบุคคลที่เป็นแกนนําชุมชนและผ่านการอบรมในการให้ความรู้และจัด

กิจกรรมในชุมชน 

2)  สร้างสื่อบุคคล โดย  

(1)  ผลิตหลักสูตร/คู่มือ/หรือแนวทาง สําหรับการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารใน

ภาวะวิกฤตหรือเกิดการระบาดของโรค โดยจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในการร่วม

ออกแบบหลักสูตร เช่น นักสื่อสารสุขภาพ นักประชาสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาด นัก

พฤติกรรมสุขภาพ ส่ือมวลชน องค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น สสส. เป็นต้น 

(2)  พัฒนาบุคลากรทุกระดับ คือ ส่วนกลาง ท้องถิ่น และระดับชุมชน โดยการ

ฝึกอบรม ตามหลักสูตร/คู่มือ/หรือแนวทางฯ  

(3)  ฝึกซ้อมขั้นตอนการดําเนินงานตามหลักสูตร/คู่มือ/หรือแนวทาง ให้เกิดความ

ชํานาญ  

3)  ศึกษาโครงการสร้างการสื่อสารในระดับชุมชน เพื่อให้การสื่อสารในระดับสังคมที่เป็ น

หน่วยย่อยที่สุดมีประสิทธิภาพ เช่น ในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ใครคือผู้มีอํานาจ หรือเป็นผู้นําทาง

ความคิดที่จะเป็นแกนหลักในการสื่อสารกับคนในชุมชน และมีช่องทางในการสื่อสารอย่างไร 
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4)  เตรียมพร้อมเรื่องข้อมูลความรู้ในการป้องกันโรคที่เป็นลักษณะการระบาดจากคนสู่คน 

และจัดทําสื่อต้นแบบเพ่ือให้พร้อมจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ได้ทันทีในกรณีเกิดการระบาดของโรค  

สําหรับโฆษกเหตุการณ์ท่ีจะเป็นผู้ควบคุม และเผยแพร่ข้อมูลนั้น ควรเป็นผู้ท่ีได้รับความ

เชื่อถือจากประชาชน เป็นที่รู้จัก และสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ชาวบ้านผู้รับสาร สามารถเข้าใจ

ได้ง่ายๆ ซึ่งในกรณีนี ้จากการวิจัยพบว่า ประชาชนให้ความเชื่อถือสื่อมวลชนบางคนมากกว่า

เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ ในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่

มีปัญหามากสําหรับกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเกิดจากปัจจัยสอง

ส่วนคือ ภาครัฐประกาศช้า ปัจจุบันโลกของการสื่อสารรวดเร็วกว้างไกล สื่อมวลชนจึงใช้การ

แสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น จากเว็บไซต์ของ WHO โดยตรงและระบบการทํางานของสื่อก็

รวดเร็วกว่าของรัฐ เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ทําให้ประชาชนเชื่อสื่อมวลชนมากกว่า ยกตัวอย่าง

กรณีของผู้ติดเชื ้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 จากจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีขับรถจากบ้านมาขอ

ตรวจที่โรงพยาบาลบําราศนราดูร หลังจากฟังโฆษกรายการเล่าข่าวเช้าทางสถานีโทรทัศน์แห่ง

หนึ่ง ท่ีบอกเล่าเรื่องอาการที่พึงสงสัยว่าจะติดเชื ้อ ซึ่งผลตรวจออกมาก็ยืนยันว่าติดเชื ้อโรคไข้หวัด

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จริงตามที่สงสัย ดังนั้น คนที่จะเป็นโฆษกของเหตุการณ์ต้องเป็นผู้ท่ีมี

อิทธิพลต่อความเชื่อของประชาชนสูง และต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพ 

รวมถึงเทคนิคที่สําคัญในการสื่อสารกับสื่อมวลชนและสาธารณชนเพื่อให้สามารถจัดการกับ

สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 

 

 6.3.2  กลุ่มเป้าหมาย  

1)  แกนนําชุมชน (อบรม/ส่ือบุคคล)  

 2)  ประชาชนทั่วไป  

 การทํางานในระดับพื ้นที่ของเจ้าหน้าที่และ อสม.คือฟันเฟืองสําคัญในการร่วมป้องกัน

และลดสถานการณ์ความรุนแรงของโรค ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถเข้าถึง

เป้าหมายมากที่สุด อีกทั้งอสม.คือเครือข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งภาคประชาชน ดังนั้น กระทรวง

สาธารณสุขต้องพัฒนาศักยภาพของอสม.อย่างต่อเนื่องและต้องเป็นอสม.ท่ีเข้มแข็งมีศักยภาพ

และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรค เนื่องจาก

ไม่ใช่อสม.ทุกคนที่สามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้ได้ ต้องมีการคัดเลือกและอบรมอย่างเข้มข้น  

ซึ่งท้ายที่สุดก็จะนํามาสู่ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังคือ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลด

ความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อโรคระบาด 
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 โดยสรุปเป็นแบบจําลองการดําเนินงานได้ดังนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1  แสดงแนวทางที่ผู้วิจัยนําเสนอในการสื่อสารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในกรณี 

        โรคระบาด  

 

 

 

 

องค์กรด้านสุขภาพ 

เช่น กระทรวงสาธารณสุข 

 

สร้างหลักสูตรการปฏิบัติงาน

ด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต

หรือเกิดการระบาดของโรค 

- พัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร

สุขภาพระดับชุมชน 

- พัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร

สุขภาพในส่วนกลาง 

 

ลงนามความร่วมมือ 

- สถานีโทรทัศน์/ศูนย์เตือนภัยด้าน

สุขภาพ 

- เฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพ 

- เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ด้านสุขภาพ

เพื่อการเตรียมความพร้อมอย่าง

ต่อเนื่อง 

ศึกษาโครงการสร้างการสื่อสาร

ในระดับชุมชน 

ผลิตสื่อต้นแบบ 

- ความรู้เรื่องโรค การป้องกันโรค 

- ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพ

ในการป้องกันโรค 

ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อจากการระบาด 
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6.4  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
 

1)  ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อในการสื่อสารกรณีเกิดภาวะวิกฤต เช่น ส่ือ

ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมีอิทธิพลสูงสุด 

2)  ศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการสื่อสารในกรณีภาวะวิกฤตระดับชุมชน ว่ามี

โครงสร้างในการสื่อสารอย่างไร 

3)  ศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินงานสื่อสารภาวะวิกฤตในแต่ละกรณี เช่น โรคไข้หวัดนก

กับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

4)  ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรในระยะ

เกิดภาวะวิกฤตกับหน่วยงานหรือองค์กร 

5)  ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการสื่อสารภาวะวิกฤตขององค์กร 

 

6.5 ข้อจํากัดในการวิจัย 
  

1)  ผู้วิจัยใช้ระยะเวลามากพอสมควรในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละ

คนมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการทํางานในระดับที่สูงขึ ้น ทําให้มีเวลาว่างที่จะให้สัมภาษณ์น้อย 

ต้องใช้การเดินทางไปราชการเพื่อติดตามสัมภาษณ์ เช่น ผู้บริหารที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการ

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2)  ผู้ให้ข้อมูลเป็นคณะทํางานในการควบคุมป้องกันการระบาด ดังนั้น จึงไม่สามารถให้

ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด  
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ภาคผนวก ก 

กรอบแนวทางในการสัมภาษณ์ 
 

ชุดที่ 1 คําถามสําหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร  

การสื่อสารสุขภาพ 

 1. ในภาวการณ์ท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลต่อการ

ดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขอย่า งไร 

 2.  ท่านมีแผนงานและนโยบายในการสื่อสารด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมรับการระบาดหรือไม่

อย่างไร 

 3.  เมื่อเกิดการระบาดท่านได้นําแผนงานและนโยบายที่มีมาใช้ในการจัดการการสื่อสาร

หรือไม่ อย่างไร 

 4.  การนําแผนมาปฏิบัติจริง เป็นไปตามขั้นตอนหรือแผนงานที่วางไว้หรือไม่ 

 5. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นขณะปฏิบัติงาน 

 6.  ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 การจัดการข้อมูล 

 คุณภาพของข้อมูล 

 1.  แหล่งที่มาของข้อมูลความรู้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 

2. กระทรวงสาธารณสุขมีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด วิเคราะห์เนื ้อหา รูปแบบ 

ช่องทาง กลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการสื่อสาร  

ชุดที่ 2 คําถามสําหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ 

การสื่อสารสุขภาพ 

1. ในภาวการณ์ท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ท่านมีบทบาท

หน้าที่อะไร 

 2.  ท่านต้องดําเนินการสื่อสารด้านสุขภาพ อย่างไร กับใครบ้าง และใช้รูปแบบอย่างไร 

 3.  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในขณะปฏิบัติงาน 

 4.  ข้อเสนอแนะในมุมมองของผู้รับผิดชอบระดับปฏิบัติการ 
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การจัดการข้อมูล 

 คุณภาพของข้อมูล  

 1.  แหล่งที่มาของข้อมูลความรู้ท่ีใช้ในการสื่อสาร 

 2. มีการกําหนดและวิเคราะห์เนื ้อหา รูปแบบ ช่องทาง กลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการ

ส่ือสารหรือไม่อย่างไร 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 183

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 184

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 185

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 186

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 188

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 189

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 190

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 191

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 192

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 193

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 195

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 196

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 

ส่ือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แนวทางการดําเนินงานภาคประชาชน เพื่อรับมือ

กับสถานการณ์ การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สาย

พันธ์ุใหม่ 2009  

(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

 

 

คู่มือการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 

สําหรับประชาชน 

(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

คําแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุข 

"คู่มือ การป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ 2009 

สําหรับประชาชน"  

แผนปฏิบัติการแม่บท การเตรียมความ

พร้อมสําหรับ 

การระบาดใหญ่ของโรคไข้หว้ดใหญ่

(สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่  

กรมควบคุมโรค) 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือ

อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิด 

A(H1N1) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วันท่ี 27 ก.ค. 52 

คู่มือรู้จัก...วิธีสู้หวัด ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ชนิดเอ เอช1 

เอ็น1 ป้องกันได้ รักษาหาย 

(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

บทความเตรียมพร้อมป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่

สายพันธ์ุใหม่...ทําง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง 
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แผ่นพับ 
" ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)"  

แผ่นพับ  
"Influenza A (H1N1) 

English"  

 แผ่นพับ  
"มาทําหน้ากากอนามัยใช้

เองกันเถอะ" 

โปสเตอร์ "วิธีใช้หน้ากากอนามัย
ป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดิน

หายใจ่" 

 
 

; 

โปสเตอร์ "ร่วมมือป้องกัน
ภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่" 

คู่มือประชาชน เรื่อง 
ไข้หวัดใหญ่j 

โปสเตอร์ "รณรงค์การใช้
หน้ากากอนามัย" 
(สํานักจัดการความรู ้ กรม
ควบคุมโรค) 

สมุดปกเขียวแนะนําการป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ 2009 
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