
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11
กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง

(Risk communication)



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทภารกจิของการสือ่สารความเสีย่ง 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในทฤษฎ ีหลกัการ แนวทางการสือ่สารความเสีย่ง

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัระบบและกลไกการสือ่สารความเสีย่ง

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจดัการความเสีย่ง โดยการใชก้ลวธิกีารสือ่สารความเสีย่ง

5. สามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบญัชาการกลุม่ภารกจิสือ่สารความเสีย่ง
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)วัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ทราบบทบาทภารกิจของการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อเรียนทฤษฎี หลักการ แนวทางการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อทำความเข้าใจการจัดระบบและกลไกการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อเข้าใจการจัดการความเสี่ยง โดยการใช้กลวิธีการสื่อสารความเสี่ยง



ขอบเขตเน้ือหา

1. ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการสือ่สารความเสีย่ง 

2. การวเิคราะหค์วามเสีย่งตามแนวทางการสือ่สารความเสีย่ง 

3. การจดัระบบและกลไกการสือ่สารความเสีย่ง (communication plan) 

4. ขอ้ควรรูแ้ละควรกระทาํในการสือ่สารความเสีย่ง (Tips & Trick)

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)ขอบเขตการนำเสนอ1 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารความเสี่ยง 2 การวิเคราะห์และการสื่อสารความเสี่ยง โดย RC (Peter sandman)3 การจัดระบบและกลไกการสื่อสาร(communication plan) 4 การจัดการกับสื่อ



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication)

หน้าท่ีหลกั: 

1. เป็นการจดัระบบหรอืกลไกเพือ่เตรยีมพรอ้มรบัผลกระทบ
โรคและภยัสขุภาพ เชน่ การจดัทาํแผนสือ่สารความเสีย่ง
ตามสถานการณ์สมมติ

2. เฝ้าระวงัขอ้มลูขา่วสาร ขา่วลอื จากสือ่ต่างๆ ทุกชอ่งทาง 
และประเมนิการรบัรูข้องสาธารณะ (Public perceptions) 
เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัทาํแผนการสือ่สารความ
เสีย่งทีเ่หมาะสมและรวดเรว็

3. จดัทาํขอ้มลูขา่วสาร ประเดน็ขา่ว (Press release)
ประเดน็สาร (Talking point) และสือ่ทีถ่กูตอ้งแมน่ยาํ
ครบถว้น เหมาะกบัสถานการณ์และกลุม่เป้าหมายพรอ้ม
ทัง้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางทีห่ลากหลาย
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจที่ 2 ในกลุ่มภารกิจผู้ปฏิบัติการหลัก ได้แก่ สำหรับกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง หรือ Risk Communication   ซึ่ง มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้เป็นการจัดระบบหรือกลไกเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบโรคและภัยสุขภาพ เช่น การจัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยงตามสถานการณ์สมมติเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ข่าวลือ จากสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง และประเมินการรับรู้ของสาธารณะ (Public perceptions) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสมและรวดเร็วจัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release)  ประเด็นสาร (Talking point) และสื่อที่ถูกต้องแม่นยำครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) (ต่อ)

หน้าท่ีหลกั:

4. สือ่สาร ประสานงาน และบรูณาการการดาํเนินงานกบั 
กลุม่ภารกจิอื่นและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอก
กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่จดัการและ Update ขอ้มลูที่
จาํเป็นเพือ่เผยแพร ่และสือ่สารความเสีย่ง

5. จดัทาํทาํเนียบผูบ้รหิาร โฆษก และวทิยากร เพือ่แถลงขา่ว 
ใหข้า่วสือ่มวลชน และใหค้วามรูป้ระชาชน และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

6. การสรา้งการมสีว่นรว่มในชุมชน เครอืขา่ย 

7. ประเมนิผลและรายงานผลการดาํเนินงานสือ่สาร           
ความเสีย่งต่อผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

Presenter
Presentation Notes
หน้าที่หลัก (ต่อ) สื่อสาร ประสานงาน และบูรณาการการดำเนินงานกับ กลุ่มภารกิจอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดการและ Update ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารความเสี่ยงจัดทำทำเนียบผู้บริหาร โฆษก และวิทยากร เพื่อแถลงข่าว ให้ข่าวสื่อมวลชน และให้ความรู้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เครือข่าย ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์



ขอบเขตเน้ือหา

1. ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการสือ่สารความเสีย่ง 

2. การวเิคราะหค์วามเสีย่งตามแนวทางการสื่อสารความเสีย่ง 

3. การจดัระบบและกลไกการสือ่สารความเสีย่ง (communication plan) 
4. ขอ้ควรรูแ้ละควรกระทาํในการสือ่สารความเสีย่ง (Tips & Trick)

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)ขอบเขตการนำเสนอ1 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารความเสี่ยง 2 การวิเคราะห์และการสื่อสารความเสี่ยง โดย RC (Peter sandman)3 การจัดระบบและกลไกการสื่อสาร(communication plan) 4 การจัดการกับสื่อ








ความรูพื้น้ฐานการส่ือสารความเส่ียง

Source: World Health Organization. Rapid Risk Assessment of 

Acute Public Health Events. 2012

Event
Detection

The risk management cycle (adapted from Chorus and Bartram 1999)
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องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญการสื่อสารความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ การสื่อสารความเสี่ยงทางสาธารณสุขนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถตอบสนองกับนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรมควบคุมโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ สามารถปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย



“Risk communication is a vitally important 

element of public health. During public health 

emergencies, people need to know what 

health risks they face, the nature and scale of 

the event, and what actions they can take to 

protect their health and live                                   

WHO, 4 April 2018
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Presentation Notes
องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการสื่อสารความเสี่ยง และกำหนดให้เป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินงาน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตาม QR code



ความรูพื้น้ฐานเรือ่งการส่ือสาร

Health education Public relation Risk communication

ความแตกต่างของการส่ือสารแต่ละประเภท

• One way communication

• เน้นการใหข้อ้มลูเพือ่สรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ

• Two-way communication

• เน้นการมสีว่นรว่ม คดิวเิคราะห ์      

• คาํนึงถงึความตอ้งการของ

กลุม่เป้าหมาย

• การประชาสมัพนัธเ์พือ่

สรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร

• 5W1H
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Presentation Notes
ความแตกต่างของการสื่อสารแต่ละประเภทHealth education  เป็นการสื่อสารที่เน้นการสื่อสารทางเดียว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมPublic relation เป็นการสื่อสารที่เน้นการประชาสัมพันธ์แบบทางเดียวเช่นเดียวกับ Health education แต่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน องค์กรRisk communication เป็นการสื่อสารแบบสองทาง คำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม คิดวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกัน



RC in SITUATION MANAGEMENT
• Audience-focused communication

• Predetermination of specific audience

• Audience centered approach

• Managing negative feedback /outrage

• Factor affecting risk perception

• Evaluation of risk perception

• Anticipating concerns

• Focus group to determine the concern

• Monitoring 

• The choice of messenger 

• Who people trust

• People are unlikely to change behavior if they 
distrust the source of risk information

Risk Analysis Framework

Presenter
Presentation Notes
บทบาทการสื่อสารความเสี่ยง 1.คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ2.การจัดการข้อมูลเชิงลบ ความเข้าใจผิด  ปัจจัยเสี่ยง การประเมินการรับรู้3.การควบคุม กำกับติดตามการสื่อสารความเสี่ยงตลอดเหตุการณ์4.มีการกำหนดทางเลือกให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย



หลกัการส่ือสารความเส่ียงในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน

• Be First: If the information is yours to provide by organizational authority—do 

so as soon as possible. If you can’t—then explain how you are working to get it.

• Be Right: Give facts in increments. Tell people what you know when you know 

it, tell them what you don’t know, and tell them if you will know relevant 

information later.

• Be Credible: Tell the truth. Do not withhold to avoid embarrassment or the 

possible “panic” that seldom happens. Uncertainty is worse than not 

knowing—rumors are more damaging than hard truths.
Cr.US CDC

Presenter
Presentation Notes
Be First: If the information is yours to provide by organizational authority—do so as soon as possible. If you can’t—then explain how you are working to get it.�ถ้าหน่วยงานของท่านมีหน้าที่ให้ข่าวสารนั้น จงให้ข่าวสารเร็วที่สุดที่ทำได้ หากไม่สามารถ ต้องอธิบายว่าหน่วยงานกำลังหาข้อมูลมาอย่างไรและจะได้เมื่อไรBe Right: Give facts in increments. Tell people what you know when you know it, tell them what you don’t know, and tell them if you will know relevant information later.�ให้ข้อเท็จจริงตามลำดับ บอกประชาชนเมื่อคุณรู้เรื่องนั้น คุณรู้อะไร และยังไม่รู้อะไร และแจ้งให้ทราบเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมBe Credible: Tell the truth. Do not withhold to avoid embarrassment or the possible “panic” that seldom happens. Uncertainty is worse than not knowing—rumors are more damaging than hard truths.�บอกความจริง อย่าปกปิดเพราะรู้สึกเสียหน้าหรือกลัวการแตกตื่นตกใจซึ่งเกิดไม่บ่อย �ความไม่แน่นอนแย่กว่าความไม่รู้    ข่าวลือสร้างความเสียหายมากกว่าความจริงที่น่าตกใจ



ทฤษฎีด้านการส่ือสาร

To whomFrom who

ได้เร่ือง รู้เร่ือง

ไม่หาเร่ือง



ขอบเขตเน้ือหา

1. ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการสือ่สารความเสีย่ง 

2. การวเิคราะหค์วามเสีย่งตามแนวทางการสื่อสารความเสีย่ง 

3. การจดัระบบและกลไกการสือ่สารความเสีย่ง (communication plan) 

4. ขอ้ควรรูแ้ละควรกระทาํในการสือ่สารความเสีย่ง (Tips & Trick)

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)ขอบเขตการนำเสนอ1 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารความเสี่ยง 2 การวิเคราะห์และการสื่อสารความเสี่ยง โดย RC (Peter sandman)3 การจัดระบบและกลไกการสื่อสาร(communication plan) 4 การจัดการกับสื่อ



การวิเคราะหแ์ละการจดัการความเส่ียง

• หลกัการส่ือสารความเส่ียง

ความรนุแรงของภยัคกุคาม

ตํา่ สงู

ความต่ืน

ตระหนก

สงู ใหจ้ดัการกบัความตื่น

ตระหนก เพราะประชาชน

กาํลงัมคีวามกงัวลใจกบัภยั

คุกคามขนาดเลก็

ใหส้ือ่สารในภาวะวกิฤต เพือ่

ประชาชนมคีวามกงัวลใจใน

ระดบัทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัภยั

คุกคาม

ตํา่ ใหส้ือ่สารความเสีย่งตาม

ภาวะปกติ

ใหส้รา้งความตื่นตวั โดยให้

กลุม่ประชาชนทีไ่มส่นใจหนั

มาใหค้วามสนใจ และปฏบิตัิ

ตามคาํแนะนํา

ดร.ปีเตอร ์แซนดแ์มน ชาวอเมรกิา

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสื่อสารความเสีย่ง

ทีป่รกึษาดา้นการสื่อสารความเสีย่ง

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และ 

ศูนยค์วบคุมป้องกนัโรคแห่งสหรฐัอเมรกิา (CDC)



เจ้าหน้าท่ี
เจา้หน้าทีจ่ะรบัรูว้า่ความเสีย่ง

สงูกต็่อเมื่อถา้ภยันัน้มคีวาม

รุนแรงหรอืกระทบต่อผูค้นในวง

กวา้ง มผีูป้ว่ยหรอืเสยีชวีติ

จาํนวนมาก

ธรรมชาติของการรบัรู้ความเส่ียงของแต่ละบคุคล
เจ้าหน้าท่ี ประชาชน และส่ือมวลชน

ประชาชน
ประชาชนมกัจะรบัรูค้วามเสีย่งในระดบัสงู 

ถา้ประชาชนรบัรูว้า่มผีลกระทบ

หรอืมโีอกาสเกดิขึน้กบัตนเอง

ประชาชนมกัใชต้นเอง

และความรูส้กึของตนเอง

เป็นเกณฑใ์นการประเมนิความเสีย่ง

ส่ือมวลชน
สื่อมวลชนไมไ่ดใ้หค้วามสนใจทัง้

ภยัและความตื่นตระหนกของ

ประชาชน 

แต่สื่อมวลชนจะเกบ็เกีย่วผลประ

โยขน์จากความตื่นตระหนกนัน้



ขอบเขตเน้ือหา

1. ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการสือ่สารความเสีย่ง 

2. การวเิคราะหค์วามเสีย่งตามแนวทางการสื่อสารความเสีย่ง 

3. การจดัระบบและกลไกการสือ่สารความเสีย่ง (communication plan) 
4. ขอ้ควรรูแ้ละควรกระทาํในการสือ่สารความเสีย่ง (Tips & Trick)

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)ขอบเขตการนำเสนอ1 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารความเสี่ยง 2 การวิเคราะห์และการสื่อสารความเสี่ยง โดย RC (Peter sandman)3 การจัดระบบและกลไกการสื่อสาร(communication plan) 4 การจัดการกับสื่อ



การจดัระบบและกลไกการส่ือสารความเส่ียง

กลไกการเฝ้าระวงัขอ้มลู

ขา่วสาร

วเิคราะหแ์ละจดัระดบั

ความเสีย่ง

แผนการสือ่สารความเสีย่งตามระดบั

ความเสีย่งและระยะของเหตุการณ์

กลไกการสือ่สาร

ความเสีย่ง

การสรา้งการมสีว่นรว่ม

ของชุมชน

การประเมนิการรบัรูแ้ละ

ผลกระทบของเหตุการณ์



I.กลไกการเฝ้าระวงัข้อมลูข่าวสารโรคและภยัสขุภาพ

• การเฝ้าระวงัขอ้มลูขา่วสารโรคและภยัสขุภาพทุกชอ่งทาง

 สือ่หลกั หนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ วทิย ุ

 Social media เพจ เฟสบุ๊ค ทวติเตอร์

 ขอ้มลูเฝ้าระวงัจาก SAT

• สรปุประเดน็ทีส่ ือ่ใหค้วามสนใจในแต่ละวนั

• สรปุประเดน็ขา่วเสนอผูบ้รหิารประจาํทุกวนั 

ในรปูแบบ Daily report

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจที่ 2 ในกลุ่มภารกิจผู้ปฏิบัติการหลัก ได้แก่ สำหรับกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง หรือ Risk Communication   ซึ่ง มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆทุกช่องทาง และประเมินการรับรู้ของสาธารณะ (Public perceptions) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสมและรวดเร็วเฝ้าระวังข่าวลือ จากช่องทางต่างๆ  และตอบโต้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วจัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release)  ประเด็นสาร (Talking point)  ที่ถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มภารกิจเป้าหมายดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม



หมายถึง ตวัอย่าง

ความเส่ียงตํา่ โรคและภยัสขุภาพท่ีส่งผล
กระทบอยู่ในระดบัตํา่ หรือ
ไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ
ควบคมุโรค

 โรคติดต่อท่ีมีรายงานผู้ป่วยในต่างประเทศ/ มีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทย จาํนวนไม่มาก/ยงัไม่มี
ผู้เสียชีวิต

 ประชาชนโทร 1422 จาํนวน 1-2 สายต่อสปัดาห์
 นสพ. ลงข่าวในกรอบเลก็กว่า 5 คอลมัสน้ิ์ว/ ไม่ใช่ นสพ.หลกั
 TV รายงานข่าวทัว่ไป 1 ช่อง 
 มีการเผยแพร่ข่าวลือ/ ข้อมูลเชิงลบทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ความเส่ียง
ปานกลาง

โรคและภยัสขุภาพท่ีส่งผล
กระทบอยู่ในระดบัปาน
กลาง และมีแนวโน้มแพร่
ระบาด ส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ
ควบคมุโรค

 โรคติดต่อร้ายแรงท่ีมีรายงานผู้ป่วยในประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศท่ีเดินทางมาประเทศไทยได้/ มี
รายงานผู้ป่วยในประเทศไทยจาํนวนมาก แต่ยงัไม่มีการแพรร่ะบาด/ มีผู้เสียชีวิตจาํนวนไม่มาก

 ประชาชนโทร 1422 จาํนวน 1-2 สายต่อวนั
 นสพ. ลงข่าวในกรอบใหญ่กว่า 5 คอลมัสน้ิ์ว/ เป็น นสพ.หลกั 1-2 ฉบบั
 TV รายงานข่าวมากกว่า 1 ช่อง มีช่องหลกั/ เวลาหลกั ด้วย
 มีการเผยแพร่ข่าวลือ/ ข้อมูลเชิงลบทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ความเส่ียงสงู โรคและภยัสขุภาพท่ีส่งผล
กระทบอยู่ในระดบัสงู  ทัง้
ต่อการดาํเนินงานป้องกนั
และควบคมุโรค และต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร

 ผู้ป่วยสงสยัหรือยืนยนั โรคติดต่อร้ายแรงในประเทศไทย/ มีรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อในประเทศไทย
จาํนวนมาก/ มีรายงานการระบาด/ มีรายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน/ มีผู้เสียชีวิตจาํนวนมากกว่าปีท่ีผ่านมา

 ข่าวเชิงลบผู้บริหารระดบัสงูของกรม/ กระทรวง
 ประชาชนโทร 1422 จาํนวน 5-10 สายต่อวนั
 นสพ. ลงข่าวในกรอบใหญ่/ หน้า 1/ นสพ.หลกั มากกว่า 2 ฉบบั
 TV ช่องหลกั/ เวลาหลกั มากกว่า 2 ช่อง 
 ข่าวลือ/ ข้อมูลเชิงลบแพร่กระจายทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

II.การวิเคราะหแ์ละจดัระดบัความเส่ียง



21

เส่ียงปานกลาง

ตวัอย่างแนวทางการเฝ้าระวงัข้อมลูข่าวสาร

2. ผอ.สาํนักส่ือสารความเส่ียงฯ/ 

3. กลุ่มวิชาการเผยแพร่ฯ 

เขียนข่าวแจก/ สมัภาษณ์/...

4.ผูบ้ริหารกรมฯ รบัทราบ

เส่ียงสงู

4. ส.ส่ือสารฯ/ ส.วิชาการ/ 

ส. สารนิเทศ สป.

เผยแพร่

ส่ือมวลชน
ดาํเนินการเสรจ็ส้ินภายใน 1 – 3 วนั ดาํเนินการเสรจ็ส้ินภายใน 4 ชม. – 1 วนั

1. กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง ส. ส่ือสารความเส่ียงฯ (3+1 คน ; 06:30 –
07:30 น., 10:30 – 11:30 น. และ 14:30 – 15:30 น.) เฝ้าระวงัข่าวส่ือหลกั ได้แก่
นสพ. ทีวี และส่ือโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น/ กลุ่ม
ส่ือสารความเส่ียงฯ ส.วิชาการ/ สคร.

รายงาน

สัง่การ

2. ผอ.สาํนักส่ือสารความเส่ียงฯ

รายงาน

รายงาน

3. ผูบ้ริหารกรมฯ/ กระทรวง

สัง่การ

4. แถลงข่าว/ ข่าวแจก/ สมัภาษณ์...



การจดัตัง้ทีม

ส่ือสารความเส่ียง
กาํหนดวตัถปุระสงค์

และเป้าหมาย 

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย       

การดาํเนินงาน 
ออกแบบกลยทุธใ์นการส่ือสาร  แผน

ส่ือสารความเส่ียง และกิจกรรม

ให้ครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมาย 

การประเมินผล

แผนการส่ือสาร

แผนการส่ือสารความเส่ียงท่ีดีควรประกอบไปด้วย 

บรูณาการข้อมลู

และกาํหนดประเดน็สาร

III.แผนการส่ือสารความเส่ียงตามระดบัความเส่ียงและระยะของเหตกุารณ์



การจดัตัง้ทีมส่ือสารความเส่ียง

1. กาํหนดผูป้ระสานงานหลกั ใหเ้ชือ่มโยงกบักลุม่ภารกจิอื่น

2. จดัทมีงานเพือ่รบัผดิชอบดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 หน่วยเฝ้าระวงัและจดัทาํขอ้มลูขา่วสาร (รายงานเฝ้าระวงัและการประเมนิความเสีย่ง)

2.2 หน่วยสือ่สารมวลชน (press release talking point องคค์วามรู)้

2.3 หน่วยจดัทาํฐานขอ้มลูบุคคลและเครอืขา่ย (ผูเ้ชีย่วชาญ วทิยากร โฆษก)

2.4 หน่วยผลติและเผยแพรส่ือ่ (infographic clip  facebook live)

2.5 หน่วยประเมนิผล (สาํรวจการรบัรู ้ประเมนิผลกระทบเหตุการณ์



A B

CD

เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายรบัรูต่้อ

ความเสีย่งต่อโรคพษิสนุขับา้

เพือ่ลดความตระหนก                 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ

สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง     

ในการป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

เพือ่ใหน้กัทอ่งเทีย่วตระหนกั

ถงึโรคทีอ่าจเกดิจากการ

เดนิทางและทอ่งเทีย่ว

เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายความ

ตระหนกัและใหค้วามสนใจ 

ในการป้องกนัโรคพษิสนุขับา้

กาํหนดวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายท่ีจาํเพาะการส่ือสารในแต่ละเหตกุารณ์

กาํหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน วา่ดาํเนินการสือ่สารความเสีย่งเพือ่หวงัใหเ้กดิผลอะไร ตวัอยา่งเชน่



กาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน Audience-focused communication

ผูป่้วย 
เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ

ชมุชน กลุ่มเส่ียง 

เครอืข่ายท่ีเก่ียวข้อง

สถานประกอบการ
ส่ือมวลชน

ผูนํ้าความคิด 

การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายควรกาํหนดใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา ความเสีย่ง ความตอ้งการขอ้มลู



บรูณาการข้อมลูและกาํหนดประเดน็สาร

•ในภาวะวกิฤตบุิคคลและหน่วยงานต่างๆ มคีวาม
ตอ้งการขอ้มลูเป็นอยา่งมาก การสือ่สารความเสีย่ง
ในภาวะวกิฤต ิจงึมคีวามจาํเป็นตอ้งบรูณาการ
ขอ้มลู ใหเ้ป็นชุดขอ้มลูเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารสือ่สารมี
ความสอดคลอ้งกนั ทัง้การสือ่สารภายในและการ
สือ่สารภายนอก เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อมัน่ 
ไมใ่หเ้กดิความตื่นตระหนก ทัง้น่ีควรจะตอ้งทาํการ
สือ่สารใหท้นัการณ์ ถูกตอ้ง และสรา้งความเชื่อมัน่



สาเหตุ
ทาํไมตอ้งสือ่สารความเสีย่ง

วิธีการการเฝ้าระวงั
จะเฝ้าระวงั หรอื รบัรูส้ถานการณ์ไดอ้ยา่งไร

ผลกระทบ
ใคร หรอืระบบสิง่แวดลอ้มใดจะไดร้บั

อนัตรายจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้น้ี

วิธีการตอบสนอง
จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งไร

ความต้องการ
มปีระเดน็อะไรบา้งทีก่ลุม่เป้าหมาย

อยากรู้ หรอือยากใหก้ลุม่เป้าหมายรู้

ผูส่ื้อสาร
ใครจะเป็นผูส้ ือ่สาร และจะสือ่สารเมือ่ใด

อปุสรรค
ปญัหาและอุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้

จะแกไ้ขอยา่งไร
วิธีการส่ือสาร

จะสือ่สารอยา่งไร/ชอ่งทางการสือ่สาร

คาํถามทีค่วรตอบใหไ้ดก้่อนการวางแผนกลยทุธ์

กาํหนดและวางแผนกลยทุธก์ารส่ือสาร



การดาํเนินงาน ฉากทศัน์ท่ี 1 และ 2 ฉากทศัน์ท่ี 3 ฉากทศัน์ท่ี 4 ฉากทศัน์ท่ี 5-7

ผูร้บัผดิชอบหลกั/ใหข้า่ว หวัหน้าด่านควบคมุโรคฯ หวัหน้าทมี SRRT ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล ปลดั/อธบิด ีกระทรวง/กรมทีเ่กีย่วขอ้ง

การใหข้า่ว/สมัภาษณ์ ไมค่วรใหข้า่วกบัสือ่มวลชน ไมค่วรใหข้า่วกบัสือ่มวลชน ไมค่วรใหข้า่วกบัสือ่มวลชน ใหข้า่ว/แถลงขา่ว เพือ่สือ่มวลชน

การรายงาน/แจง้ ผูบ้รหิาร/สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ/ 

สาํนกัสารนิเทศ สป.

ผูบ้รหิาร/สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ/ 

สาํนกัสารนิเทศ สป.

ผูบ้รหิาร/สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ/ 

สาํนกัสารนิเทศ สป.

ผูบ้รหิาร/สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ/ สาํนกัสารนิเทศ สป.

ผูร้บัผดิชอบเตรยีมประเดน็

ขา่ว/ประเดน็สมัภาษณ์

สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ สาํนกัสารนิเทศ สป.

แหล่งขอ้มลู/ประสานขอ้มลู สาํนกัระบาดวทิยา/กองควบคมุโรค

และภยัสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน

สาํนกัระบาดวทิยา/กองควบคมุโรค

และภยัสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน

สาํนกัระบาดวทิยา/กองควบคมุโรค

และภยัสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน

สาํนกัสือ่สารความเสีย่งฯ

กจิกรรมสือ่สารความเสีย่ง ขา่วแจก/ ใหส้มัภาษณ์

โดย อธบิด/ีรองอธบิด/ีโฆษก /กรมที่

เกีย่วขอ้ง

ขา่วแจก/ ใหส้มัภาษณ์

โดย อธบิด/ีรองอธบิด/ีโฆษก 

กรมทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา่วแจก/ ใหส้มัภาษณ์

โดย อธบิด/ีรองอธบิด/ีโฆษก 

กรมทีเ่กีย่วขอ้ง

แถลงขา่ว/ขา่วแจก/ สมัภาษณ์ โดย ปลดั สธ. โดยเฉพาะ

ในผูป้ว่ยยนืยนัรายที ่1-3 หรอืทีเ่ป็นบุคลากรทาง

การแพทย ์สว่นผูป้ว่ยยนืยนัรายที ่4 เป็นตน้ไปและไมใ่ช่

บุคลากรทางการแพทย ์สามารถแถลงขา่วโดยโฆษกที่

ไดร้บัมอบหมายหรอือธบิดกีรมทีเ่กีย่วขอ้งได้

กลุ่มเป้าหมายในการสือ่สาร ประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไป/ชมุชน ประชาชนทัว่ไป/HCWs ประชาชนทัว่ไป/HCWs

วตัถุประสงคใ์นการสือ่สาร รบัทราบขอ้มลู รบัทราบขอ้มลู 

และปฏบิตัตินทีถู่กตอ้ง

รบัทราบขอ้มลู 

และปฏบิตัตินทีถู่กตอ้ง

รบัทราบขอ้มลู การปฏบิตัตินทีถู่กตอ้ง และลดความตื่น

ตระหนก

ประเดน็สือ่สารหลกั สถานการณ์โรค/ ความรูเ้รือ่งโรค/การ

ป้องกนัการเจบ็ปว่ย/ มาตรการ สธ.

สถานการณ์โรค/ ความรูเ้รือ่งโรค/

การป้องกนัการเจบ็ปว่ย/ มาตรการ 

สธ.

สถานการณ์โรค/ ความรูเ้รือ่งโรค/

การป้องกนัการเจบ็ปว่ย/ มาตรการ 

สธ.

สถานการณ์โรค/ ความรูเ้รือ่งโรค/การป้องกนัการเจบ็ปว่ย/ 

มาตรการ สธ. ทีเ่ขม้งวดและการสรา้งความเชือ่มัน่สงัคม

ชอ่งทางสือ่สาร โทรทศัน์, วทิย,ุ หนงัสอืพมิพ,์ 

โซเชยีลมเีดยี เป็นตน้

โทรทศัน์, วทิย,ุ หนงัสอืพมิพ,์ 

โซเชยีลมเีดยี, ชมุชน เป็นตน้

โทรทศัน์, วทิย,ุ หนงัสอืพมิพ,์ 

โซเชยีลมเีดยี, HCWs เป็นตน้

โทรทศัน์, วทิย,ุ หนงัสอืพมิพ,์ โซเชยีลมเีดยี, ชมุชน, 

HCWs เป็นตน้

ตวัอย่าง: แนวทางการส่ือสารความเส่ียงและการให้ข่าวกรณีโรคทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV)
การส่ือสารความเส่ียงท่ีถกูต้อง รวดเรว็ ตรงประเดน็ และต่อเน่ือง เพ่ือช่วยลดความต่ืนตระหนกประชาชน แก้ไขความเข้าใจเชิงลบท่ีมีต่อกระทรวงสาธารณสขุ



การสรา้งความเช่ือมัน่และการมีส่วนรว่มของชมุชน

“Communicating uncertainty: 

Communication by authorities to the public 

should include explicit information about 

uncertainties associated with risks, events 

and interventions, and indicate what is 

known and not known at a given time.”

WHO ERC guideline, 4 April 2018

Presenter
Presentation Notes
ในภาวะวิกฤตที่ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของข้อมูลคือ ต้องมีการสื่อสารข้อมูลที่ตรงกันทั้งข้อมูลความเสี่ยง สถานการณ์และมาตรการ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าอะไรที่รู้แล้ว อะไรที่ยังไม่รู้



“Community engagement: Identify people whom the community 

trusts and build relationships with them and involve them in 

decision-making to ensure that interventions are collaborative and 

contextually appropriate, and that the community owns the process 

of communication.”

WHO ERC guideline, 4 April 2018

การสรา้งความเช่ือมัน่และการมีส่วนรว่มของชมุชน
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การประเมินการส่ือสารความเส่ียง 

วิธีการประเมิน 

ประเมินนัน้เป็นการประเมินโดยบคุลากรภายในหรือภายนอกองคก์ร 

การประเมินผลการรบัรูแ้ละผลกระทบของเหตกุารณ์

การประเมนิผลระหวา่งการดาํเนินการ เชน่ DDC POLL

การประเมนิผลการรบัรู้

การตดัและรวบรวมขา่วทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้มลูขา่วลอื และขอ้มลูทีผ่ดิพลาด 

การนบัจาํนวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 

การนบัจาํนวนเครอืขา่ยทีใ่หค้วามรว่มมอืในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 

การวดัการรบัรู ้ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมาย



ขอบเขตเนือ้หา

1. ความรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการสือ่สารความเสีย่ง 

2. การวเิคราะหค์วามเสีย่งตามแนวทางการสื่อสารความเสีย่ง 

3. การจดัระบบและกลไกการสือ่สารความเสีย่ง (communication plan) 
4. ขอ้ควรรูแ้ละควรกระทาํในการสือ่สารความเสีย่ง (Tips & Trick)
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)ขอบเขตการนำเสนอ1 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารความเสี่ยง 2 การวิเคราะห์และการสื่อสารความเสี่ยง โดย RC (Peter sandman)3 การจัดระบบและกลไกการสื่อสาร(communication plan) 4 การจัดการกับสื่อ



แนวทางในการส่ือสารความเส่ียงในภาวะวิกฤติขององคก์ารอนามยัโลก

• Trust คือ การสรา้งความเชื่อมัน่หรอืเชื่อถอื ใหก้บัผูท้ีเ่ราสือ่สารความเสีย่งดว้ย

• Announcing early คือ การสือ่สารความเสีย่งตัง้แต่ระยะเริม่ตน้เหตุการณ์ 

• Transparency หรือ ขอ้มลูทีส่ ือ่สารความเสีย่งตอ้งโปรง่ใส ไมปิ่ดบงั และตรวจสอบได ้

• The public หรือ การสื่อสารสาธารณะทีไ่มแ่บ่งฝา่ย ไมเ่ลอืกสื่อสารความเสีย่งเฉพาะกบั

คนทีเ่รารกัเทา่นัน้ 

• Planning หรือ มกีารวางแผนการดําเนินงาน โดยต้องเตรยีมพรอ้มขอ้ความทีจ่ะสื่อสาร

ออกไป รวมทัง้เตรยีมผูท้ีส่ ื่อสารความเสีย่งตอ้งเป็นผูท้ีม่เีครดติน่าเชื่อถอื และตอ้งเตรยีม

ช่องทางทีจ่ะสื่อสารขอ้ความออกไป เช่น ทางสื่อออนไลน์สมยัใหม ่หนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ 

และทางการพบปะสาธารณชน (public meeting) เป็นตน้

ข้อควรรูแ้ละควรกระทาํในการส่ือสารความเส่ียง (Tips & Trick)



วิธีการรบัมือกบัส่ือมวลชน

• สือ่มวลชนมองวา่ตนเองเป็นผูพ้ทิกัษ์ขา่วสาร

• สือ่ตอ้งการความแมน่ยาํและความสนใจจากผูอ้า่น/ผูช้ม

• สือ่จาํประสบการณ์ดา้นลบ

• สือ่มโีอกาสรบัขอ้มลูขา่วสารมากเกนิความจาํเป็น

• สือ่ตอ้งเผชญิกบัเสน้ตายและขอ้จาํกดัดา้นพืน้ทีแ่ละเวลา            
(ขอ้มลูควรชดั และควรมเีอกสารใหแ้ก่สือ่มวลชน)

• สือ่ตอ้งการบทความพเิศษ หรอืแนวโน้ม

วตัถปุระสงคข์องนักส่ือสารมวลชน คอื การใหข้อ้มลู สรา้งความบนัเทงิ สรา้งมตมิหาชน 

และการไดส้ว่นแบ่งของผูอ้่าน



หากส่ือมารอขอสมัภาษณ์
จาํนวนมาก โดยไม่ได้ตัง้ตวั

จะรบัมืออย่างไร?

35



ประเดน็รอ้นท่ีส่ือทุก
แขนงสนใจอย่างมาก?

36



ในแต่ละเหตกุารณ์มีวิธีเลือกโฆษกอย่างไร

37



เคลด็ลบัในการให้ข้อมลู
ส่ือโดยไม่ต้องพบส่ือ

ทาํอย่างไร?

38



มีแนวทางในการจดัการ
กบัข่าวลืออย่างไร?
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แก้ด้วย 

2P2R

หลีกเล่ียง

•คาํพดู ไมม่คีวามเหน็ ไมรู่ ้ไมท่ราบ

•อยา่โตแ้ยง้ความจรงิสิง่ทีป่รากฏชดั

•อยา่ดว่นปฏเิสธการรบัผดิ เน้นแกไ้ข

ปรบัปรุง

•อยา่ทาํอะไรทีม่ากหรอืน้อยกวา่

สถานการณ์

•อยา่หลกีเลีย่งการซกัถาม

•อยา่บอกสือ่วา่ หา้มลงขา่ว

ส่ิงท่ีต้องทาํ

• ไมปิ่ดบงัขอ้มลู

•ทุกคนใหข้า่วตรงกนั

• โฆษกน่าเชือ่ถอื

• เขา้ถงึสือ่มวลชน

• ใหข้อ้มลูเรว็และถูกตอ้ง

•อธบิายขอ้มลูมากกวา่โตเ้ถยีง

•หาหลกัฐานใหเ้พยีงพอ

•บนัทกึเหตุการณ์ทุกแงม่มุไมล่าํเอยีง

•สือ่สารทนัสมยัเป็นระยะต่อเน่ือง

•มแีผนวกิฤตลว่งหน้า ทนัสมยั

ภาวะวิกฤติเกิดจาก: โรคระบาดหรอืโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ภยัธรรมชาต ิ

ความผดิพลาดของบุคลากร ธุรกจิ ก่อการรา้ย โจรกรรม เป็นตน้



เรียนรู้เพ่ิมเติมหน่วยการศึกษา 
เรือ่ง การส่ือสารความเส่ียงสาํหรบัเจ้าหน้าท่ีและประชาชน

41



คาํถามและข้อคิดเหน็
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