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เน้ือหา
• ความสำคัญและวัตถุประสงค8ของการส่ือสารความเส่ียง
• เป>าหมายและกลุ?มเป>าหมายของการส่ือสารความเส่ียง
• แนวคิดการส่ือสารความเส่ียง (Communication - SMCR)
• ขRอควรรูR ขRอท่ีควรกระทำ และขRอท่ีควรหลีกเล่ียงในการส่ือสาร

ความเส่ียง
• การบริหารจัดการความเส่ียงและการส่ือสารความเส่ียง
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กระบวนการถ)ายทอดข)าวสาร ข1อมูล ความรู1
แระสบการณ8 ความรู1สึก ความคิดเห็น ความต1องการ

การส่ือสารความเส่ียง (Communication)
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การสื่อสาร
(Communication)

ความเสี่ยง (Risk)

ความหมายการสื่อสารความเสี่ยง
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การส่ือสารความเส่ียง
(Risk Communication)

การประชาสัมพันธE 
(Public Relations)

สุขศึกษา
(Health education)

ความหมาย ???
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ทำไม… บุคลากรทางการแพทย2และสาธารณสุข
ต9องเรียนรู9เรื่องสื่อสารความเสี่ยง

1. เพื ่อไปถFายทอด หรือสื ่อสารความเสี ่ยงตFอ ให9กลุ FมเปJาหมาย เชFน 
ประชาชน สื่อมวลชน ผู9บริหาร ผู9ที่เราสื่อสารความเสี่ยงด9วย ให9รู9 เข9าใจ 
ตัดสินใจ หรือมีพฤติกรรมอยFางอยFางหน่ึงตามท่ีเราต9องการ 

2. เพื่อสร9างภาพลักษณ2ท่ีดีขององค2กร ลดความตื่นตระหนกของสังคมจาก
โรคและภัยสุขภาพ แก9ไขข9อเข9าใจผิด ขFาวลือ และภาพลักษณ2เชิงลบ
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วัตถุประสงค,ของการส่ือสาร (Communication) 

1. เพื่อแจEงใหEทราบ (Inform)

2. เพื่อสอนหรือใหEการศึกษา หรือ ใหEความรูE (Teach or education)

3. เพื่อเรียนรูE (Learn) 

4. เพื่อสรEางความพอใจหรือใหEความบันเทิง (Please of entertain)

5. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ใหEกระทำส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

6. เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (Dispose or decide)
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เป#าหมายของการส่ือสารความเส่ียง
1. สร5างความเช่ือม่ันต:อการดำเนินงาน  
2. ลดความสูญเสีย เจ็บปFวย และเสียชีวิต 
3. ลดความตื่นตระหนก แก5ไขข5อเข5าใจผิด 
4. เปNนประโยชนPต:อการให5ข5อมูลข:าวสารต:าง ๆ 
5. เข5าถึงกลุ:มประชาชน ส่ือมวลชน และเครือข:ายได5อย:างรวดเร็ว
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ภาษาท่ีใช)ในการสื่อสาร
1. วัจนภาษา เป8นถ)อยคำ ภาษาพูด ภาษาเขียน 
2. อวัจนภาษา ไมDใชDถ)อยคำ อาจเป8นรูปภาพ หรือสัญลักษณI

ท่ีสามารถเข)าใจได)ตรงกัน เชDน สัญญาณไฟ สี เคร่ืองแบบ
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ความสำคัญของการสื่อสารความเสี่ยง
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181
8

Risk Communication / JEE-IHR 2005  
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R.5 ตัวช้ีวัดและคะแนนการส่ือสารความเส่ียง

R.5.1 ระบบการส่ือสารความเส่ียง สำหรับเหตุการณBผิดปกติ/เหตุการณBไมHคาดคิด และภาวะ
ฉุกเฉิน (เชHน ยุทธศาสตรB แผน แนวทาง ฯลฯ) (Risk Communication System for 
unusual/unexpected event and emergencies)

4

R.5.2 การส่ือสารภายในองคBกร และการประสานงานเครือขHาย 
(Internal and Partner coordination for emergency risk communication) 4

R.5.3 การส่ือสารความเส่ียงในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (เฉพาะโรคและภัยสุขภาพ) 
(Public Communication for emergencies) 4

R.5.4 การสรqางการมีสHวนรHวมในการส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพกับชุมชน
(Communication Engagement with Affected Communities) 4

R.5.5 การเฝwาระวัง/ตอบโตqขHาวลือ ขHาวลบ และขqอเขqาใจผิด
(Addressing perceptions , risky behaviours and misinformation) 4



20



21



22



23

พ.ร.บ. โรคติดต+อ 2558

แผนปฏิบัติการ
ส่ือสารความเส่ียง
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ระบบบัญชาการเหตุการณ. (EOC- Emergency Operation Center)

situation

SA  &  ยุทธศาสตร.

Risk Comm. Case 

Management

Operation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบัติ

• การสั่งการ

หนZวยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กำลังคน

ผูdบัญชาการเหตุการณ.ผูdบัญชาการ

ฝfายขdอมูลและยุทธศาสตร.

ผูdปฏิบัติ

Liaison

ข"อมูล
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หน#าท่ีหลัก:

1. เฝ0าระวังข#อมูลข9าวสารจากสื่อต9างๆ ทุกช9องทาง และประเมินการรับรู#ของสาธารณะ (Public 

perceptions) เพื่อวิเคราะหYความเสี่ยงและจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและ

รวดเร็ว

2. เฝ0าระวังข9าวลือ จากช9องทางต9างๆ และตอบโต#อย9างเหมาะสม และรวดเร็ว

3. จัดทำข#อมูลข9าวสาร ประเด็นข9าว (Press release)  ประเด็นสาร (Talking point) ท่ีถูกต#อง

แม9นยำ และครบถ#วน เหมาะกับสถานการณYและกลุ9มภารกิจเป0าหมาย

4. ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงผ9านช9องทางต9างๆ รวมท้ังผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร9ด#วยรูปแบบและ

ภาษาท่ีเหมาะสม

กลุ9มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication)
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หน#าท่ีหลัก:

5. ประสานกับกลุ4มภารกิจงานย4อย เพื่อจัดการและ Update ข#อมูลท่ีจำเปKน เพื่อเผยแพร4

และสื่อสารความเสี่ยง

6. จัดทำทำเนียบผู#บริหาร โฆษก และวิทยากร เพื่อแถลงข4าว ให#ข4าวสื่อมวลชน และให#

ความรู#ประชาชน และหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#อง

7. ประสานกับหน4วยงานท่ีเกี่ยวข#อง ท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการ

สื่อสารความเสี่ยง

8. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงต4อผู#บัญชาการเหตุการณ]

กลุ4มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication)
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แนวคิดด'านการส่ือสารความเส่ียง
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Communication -SMCR ของเบอร5โล (Berio)

รู>เร่ืองได>เร่ือง
ไมDหาเร่ือง???

Sender Receiver
Channel
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ให#ทำนั่น ให#ทำนี่ จะมีเงินท่ีไหนไปหาหมอ/ เงินจะกินข#าวก็ไม:มี

ChannelSender Receiver
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• Trust คือ การสร.างความเชื่อม่ัน เชื่อถือ ให.กับผู.ท่ีเราสื่อสารความเสี่ยงด.วย 

• Announcing early คือ การสื่อสารความเสี่ยงตั้งแตNระยะต.นของเหตุการณS

• Transparency คือ การเผยแพรNข.อมูลท่ีโปรNงใส ไมNปZดบัง และตรวจสอบได. 

• The public คือ การสื่อสารสาธารณะท่ีไมNแบNงฝ̀าย ไมNเลือกสื่อสารความเสี่ยง

เฉพาะกับคนท่ีเรารัก หรือ เห็นด.วยกับเราเทNานั้น 

• Planning คือ การวางแผนการดำเนินงาน เตรียมความพร.อมด.านการสื่อสาร

ความเสี่ยง บุคลากร ชNองทาง รวมท้ังการติดตามประเมินผล

องคSการอนามัยโลก (TATPP-WHO)
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แนวคิดในการสร,างความเช่ือมั่นเพื่อการส่ือสารความเส่ียง 

Trust building (Pahurat, 2017)

T - Truth and Transparency คือ การเผยแพรTข,อมูลขTาวสารท่ีเปZนจริง ถูกต,อง 

และโปรTงใส

R – Respect คือ การยอมรับผู,ท่ีเราสื่อสารความเสี่ยงด,วย

U – Uncertainty คือ ความไมTแนTนอนของท้ังสถานการณg และความเชื่อม่ัน

S – Support and Satisfaction คือ การสนับสนุนความต,องการ (want) และ

การตอบสนองความจำเปZน (Need)

T – Treat them good/well คือ การปฏิบัติตTอผู,ท่ีสื่อสารความเสี่ยงด,วยอยTางดี

No matter how well planned or applied, risk communication interventions will fail to enable 
people at risk to make informed decisions to act to protect their lives, their health, their 
families and communities against threats if they do not trust the information source. (WHO, 
Communicating risk in public emergencies)
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อุปสรรคของการสร+างความเช่ือมั่น เพื่อการส่ือสารความเส่ียง 

IGNORE-Barrier of Trust building by Pahurat® 2017

• I – Incredible คือ ไมZเชื่อม่ัน ไมZเชื่อถือ ท้ังผู+สZงสาร และประเด็นสาร 

• G – Greedy คือ ต+องการข+อมูลขZาวสาร การสนับสนุนมากวZา/ เกินความต+องการ

• N – Negative thinking คือ การมองโลกในแงZลบ ตZอต+าน

• O – Overwhelming คือ การถูกบังคับให+เชื่อถือ โดยใช+อำนาจ 

• R – Refuse to take notice คือ การปฏิเสธท่ีจะรับรู+ รับฟuง 

• E – Extremely perception คือ การมีความคิด/ การรับรู+ท่ีสุดโตZง

IGNORE
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• Be first คือ การสื่อสารความเสี่ยง ตั้งแต;ระยะเร่ิมแรกของเหตุการณB 
• Be right คือ การสื่อสารความเสี่ยงท่ีถูกตHอง ครบถHวน 
• Be credible คือ การสรHางความเชื่อม่ัน/ เชื่อถือใหHกับผูHท่ีจะสื่อสารความเสี่ยงดHวย 
• Express empathy คือ การแสดงความเห็นใจ และรูHสึกร;วมกับเหตุการณB
• Promote action คือ การสื่อสารความเสี่ยงท่ีนำไปสู;การปฏิบัติ หรือเกิดพฤติกรรม
• Show respect คือ การยอมรับความเปiนมนุษยB และความแตกต;างของแต;ละคน

ศูนยBปlองกันและควบคุมโรคแห;งสหรัฐอเมริกา
(US-CDC, Centre for Disease Control and Prevention, USA)
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ทฤษฎี/ แนวคิด Baruch Fischoff’s

• ต;องหาตัวเลข (Get the numbers right) เชNน จำนวนผู;ปTวย/ ผู;เสียชีวิต ผลเลือด x-ray 

• ต;องบอกตัวเลข (Tell them the numbers) แกN ผู;บริหาร สังคม สื่อมวลชน 

• ต;องอธิบายตัวเลข (Explain what we mean by the numbers)

• ต;องแสดงให;เห็นอันตราย หรือความเสี่ยงเมื่อเทียบกับปhที่ผNานมา (Show them that 

they’ve accepted similar risks in the past)

• ต;องแสดงให;เห็นวNาจะจัดการกับตัวเลขนี้อยNางไร (Show them that it’s good deal for 

them)

• ปฏิบัติกับทุกคนด;วยดี (Treat them nice) ดูแลเหมือนเพื่อน (Make them partners)
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1. รู%จักตัวเอง/ หน2วยงานที่เราปฏิบัติงาน มีบทบาทหน%าที่ ทำอะไร เราอยู2ระดับ
ไหน จะส่ือสารความเส่ียงเรื่องอะไร 

2. รู%จักและเข%าใจผู%ฟKง หน2วยงาน/ บุคคลที่เราสื่อสารความเสี่ยงด%วย เปMนใคร/ 
มีบทบาทหน%าท่ีอะไร  

3. สื่อสารให%ตรงประเด็น ชัดเจน และเจาะจง เพื่อให%ผู%ฟKงคล%อยตามความเข%าใจ 
และให%ความร2วมมือในส่ิงท่ีกำลังส่ือสารความเส่ียงง2ายข้ึน

4. ให%ความสำคัญกับถ%อยคำ น้ำเสียง ภาษากาย สีหน%า ท2าทาง 
5. รับฟKงและทำความเข%าใจ ก2อนอธิบาย เม่ือมีข%อซักถามหรือโต%แย%ง

ข%อควรรู%/ กระทำในการส่ือสารความเส่ียง
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ส่ิงท่ีควรส่ือสารความเส่ียง
1.ประชาขนจะได:อะไร ถ:าร=วมมือ เช=น เข:าสู=ระบบการดูแลและรักษาเร็ว มี

โอกาสรักษาหายสูง การไม=เปHดเผยข:อมูลส=วนตัว เปKนต:น
2.ประชาชนจะเสียอะไรถ:าไม=ร=วมมือ เช=น แพร=กระจายเช้ือให:บุคคลใกล:ตัว

และบุคคลท่ีรัก โอกาสรักษาไม=หายหรือใช:เวลานานข้ึน เกิดวัณโรคดื้อยา
ถูกส่ังปHดโรงเรียน งดใบอณุญาสถานประกอบการ เปKนต:น
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Event-based risk communication concept, 
PH-MTCCTE@pahurat2018

M T C C T

E

P H -

@pahurat2018
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Event-based risk communication concept, PH-MTCCTE@pahurat2018

นโยบาย และแผนงาน
ส่ือสารความเส่ียง 

(P - Policy and plan)

CDs เชGน วัณโรค พิษสุนัขบOา ไขOหวัดใหญG ไขOหวัดนก 
NCDs เชGน อุบัติเหตุทางถนน การบาดเจ็บ
EnOcc. เชGน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุสารเคมี-รังสี
Behavior เชGน  แอลกอฮลf บุหรี่ 

• เสนอและโนOมนOาวใหOผูOบริหาร สนับสนุนทางดOานนโยบาย แผนงาน งบประมาณ กำลังคน 
• แสดงใหOผูOบริหารเห็นถึงสถานการณf ผลกระทบ ผูOปkวยและผูOเสียชีวิต การรับรูOความเสี่ยง

ผลลัพธfและประโยชนfที่จะเกิดขึ้นถOามีการสื่อสารความเสี่ยงตั้งแตGระยะแรกของเหตุการณf 
รวมท้ังจะเกิดผลอยGางไรถOาไมGทำ หรือตอบโตOลGาชOา 
• กำหนดผูOรับผิดชอบ/ หนGวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดOานการสื่อสารความเสี่ยงในองคfกร
• จัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยงทุกโรคและภัยสุขภาพท่ีสำคัญ รวมท้ังถGายทอดใหOผูOเกี่ยวขOอง
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Event-based risk communication concept, PH-MTCCTE@pahurat2018

การจัดสรรกำลังคน
และพัฒนาศักยภาพ

(H - Human Resources) 

Spokesperson ex. Central, regional, provincial,…
RC officers ex. prepare talking point, press release
Health literacy officers ex. Behavioral/ Social 

scientist officer
Hotline 1422: strengthening and surge capacity

ควรมีผูHท่ีทำหนHาท่ีส่ือสารความเส่ียงและการประชาสัมพันธR 3 - 7 คน 



40

จำนวน

(คน)

ลักษณะงาน ทำหน2าท่ี คุณลักษณะ/

การอบรมท่ีควรได2รับ

1 หัวหน2างาน/ หัวหน2ากลุ?ม

(ควรเปBนนักวิชาการสาธารณสุข)

บริหารจัดการความเสี ่ยง การเข2าร?วมประชุมศูนยK

บัญชาการเหตุการณK การคัดกรองหรือตรวจทานข2อมูล

ข?าวสารก?อนการเผยแพร?/ ส?งต?อให2ผู2บริหาร แผนและ

ยุทธศาสตรK ติดตามและประเมิน เปBนต2น

- ระบบบัญชาการเหตุการณK 

- การวิเคราะหKความเสี่ยงและการ

สื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ

1 - 2 เฝXาระวังและตอบโต2ข2อมูลข?าวสาร เฝXาระวังข2อมูลข?าวสาร ข2อเข2าใจผิด ข?าวลือ สรุป และ

จัดทำรายงานให2ผู2บริหาร สำรองเข2าร?วมประชุม EOC

กรณีท่ีหัวหน2ากลุ?ม/ หัวหน2างานติดภารกิจ เปBนต2น

- ระบบบัญชาการเหตุการณK 

- การเฝXาระวังข2อมูลข?าวสาร

1 - 2 งานว ิชาการและการจ ัดทำส ื ่อ

ความร ู 2  (ควรเป Bนน ักว ิชาการ

สาธารณสุข หรือผู2ที่มีความรู2เรื่อง

โรคและภัยสุขภาพ)

จัดทำประเด็นสาร ประเด็นสัมภาษณKสำหรับผู2บริหาร 

จ ัดทำสื ่อความรู 2  จ ัดทำฐานข2อม ูล อ ินโฟกราฟ`ก 

ประสานสื่อมวลชน งานวิชาการต?างๆ เปBนต2น

- การสื่อสารและประชาสัมพันธK

- การออกแบบสื่อ

- การประเมินการรับรู2

- งานวิจัย

1 - 2 งานสร 2 า งการม ี ส ? วนร ? วมของ

กลุ ?มเปXาหมาย และชุมชน สร2าง

ความรอบร ู 2 ท า งด 2 านส ุ ขภาพ 

รวมทั้งงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ

ประสานภาคี เคร ือข ?าย สร 2างการม ีส ?วนร ?วมของ

กลุ?มเปXาหมาย และชุมชน หาปcจจัยเสี ่ยงโรคและภัย

สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เปBนต2น

- การสื่อสารและประชาสัมพันธK

- การสร2างการมีส?วนร?วม

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
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Event-based risk communication concept, PH-MTCCTE@pahurat2018

การเฝ&าระวัง และ
ตอบโต2ข2อมูลข6าวสาร
(M - Monitoring 
and response)
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ข"อมูลข'าวสารท่ีต"องมีการส่ือสารความเส่ียง

• เหตุการณ9ใหม'ๆ ที่ส'งผลกระทบต'อสุขภาพ การดำเนินงานปGองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
• มีผู"ท่ีได"รับผลกระทบจำนวนมาก ในหมู'บ"าน/ ตำบล/ อำเภอ/ จังหวัด
• มีแนวโน"มจะแพร'กระจายในวงกว"าง 
• สังคมและส่ือมวลชนให"ความสนใจ 
• ส'งผลกระทบต'อด"านอื่น ๆ เช'น ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

นโยบายและความมั่นคงของประเทศ 
• กระทบต'อความเช่ือมั่น หรือ ภาพลักษณ9ขององค9กร ประเทศ 
• ผู"บริหารให"ความสนใจ
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Event-based risk communication concept, PH-MTCCTE@pahurat2018

การกำหนดกลุ*มเป.าหมายเฉพาะ
(T - Target audiences)

, specific messages for each target 
group, 5 groups of the key 
audience.

กลุ*มเป.าหมาย: ประชาชน

วัณโรค เช*น ผู=ป>วย ครอบครัวผู=ป>วย เพื่อนร*วมงาน 

ผู =บ ังคับบัญชา เจ=าของกิจการ ผู =นำชุมชน และ

ประชาชนท่ัวไป

พิษสุนัขบ=า เช*น ผู=เล้ียงสัตวP เจ=าของร=านค=าสัตวP เด็ก 

ผู=ดูแลสถานท่ีราชการ/สถานท่ีสาธารณะ ผู=นำชุมชน 

และประชาชนท่ัวไป
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Event-based risk communication concept, PH-MTCCTE@pahurat2018

การกำหนดประเด็นสาร 
และการจัดทำส่ือ

(C - Content and message 
designation)

การกำหนดประเด็นสาร: 7Cs
1. Clear: ชัดเจน เขLาใจงOาย
2. Concise: กระชับ ไดLใจความ 
3. Concrete: เปYนรูปธรรม
4. Correct: ถูกตLอง
5. Coherent: สอดคลLอง เปYนเหตุเปYนผล 
6. Complete: ครบถLวน นำไปสูOการปฏิบัติ
7. Courteous: สุภาพ และเปYนมิตร ไมOใชOคำสั่ง

ประเด็นสาร: ประชาชน
วัณโรค เชOน ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาหาย การมี
พฤติกรรมปoองกันลดความเสี ่ยงในการติดโรค 
หยุดเรียน หยุดงาน อยOางนLอย 2 สัปดาหp หรือ
จนกวOาเสมหะใหLผลลบ 

พิษสุนัขบLา เชOน ปqวยแลLวตายทุกราย นำสุนัข/ 
แมวฉีดวัคซีนทุกปu ครั้งแรก 3-4 เดือน คาถา 5 ย. 
ถูกสัตวpกัด ขOวน เลียแผล ใหLรีบลLางแผล ใสOยา กัก
หมา หาหมอ 
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Event-based risk communication concept, PH-MTCCTE@pahurat2018

การกำหนดช)องทางสื่อสารความเสี่ยง 

(C – Channel)

สื่อหรือช)องทางสื่อสารท่ีใชAในการสื่อสารความเสี่ยง

• ส่ือมวลชน เช)น หนังสือพิมพF นิตยสาร

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนFและภาพยนตรF

• ส่ือส่ิงพิมพF เช)น แผ)นปลิว แผ)นพับ โปสเตอรF จดหมาย

ข)าว หรือ เอกสารท่ีเย็บเปTนเล)ม เช)น วารสาร เอกสาร

เผยแพร) หนังสือในโอกาสต)าง ๆ รายงานประจำปV

• ส่ือโสตทัศนF เช)น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศนF ฟYลFม

ภาพยนตรF แผ)นดิสเก็ต แผ)นซีดีรอม และจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสF

• ส่ือกิจกรรม เช)น การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง

และการจัดกิจกรรมต)าง ๆ
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Event-based risk communication concept, PH-MTCCTE@pahurat2018

การสร%างความเชื่อม่ัน 
ทันเวลา และความถี่เหมาะสม

T - Trust building, timely and frequency, 
from single citation, spokesperson 

designated at the central/ regional/ 
provincial, press conference at central 

level, press interview in all level depend
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การติดตามและประเมินผล 
(E – Evaluation)

media broad- casting/  1422 calling/ 
DDC poll survey/

วัณโรค

พิษสุนัขบ/า

คำถาม คำตอบ จำนวน ร้อยละ

บุคคลในบ้านมีใคร
ป่วยเป็นวัณโรคหรือไม่ ไม่มี 3,339 95.4

มี 161 4.6

คำถาม คำตอบ จำนวน ร้อยละ

11. วัณโรคสามารถ
รักษาหายได้ ใช่ 2,682 76.6

ไม่ใช่ 818 23.4

47
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Event-based risk communication concept, 
PH-MTCCTE@pahurat2018 เช่ือมโยงกับ JEE-IHR 2005

M T C C T

E

P H -

@pahurat2018

5.1 – 5.5 5.3 - 5.5 5.5 5.2 – 5.3

5.1 – 5.5

5.3, 5.55.3 – 5.4 5.2 – 5.4
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ประเด็นท่ี 16 ด.านการส่ือสารความเส่ียง (ระดับจังหวัด)
ด.าน การตอบโต. (Response)

กิจกรรม
ท่ีควรดำเนินงาน

กิจกรรมยIอย เอกสารประกอบการประเมิน ผลการ
ประเมิน

1. จังหวัดมีระบบการส่ือสาร
ความเส่ียง สำหรับเหตุการณO
ผิดปกติ/เหตุการณOไมIคาดคิด 
และภาวะฉุกเฉิน (เชIน แผน
แนวทาง ฯลฯ)

•มีระบบ กลไก แบบแผน แนวทาง
การดำเนินงานส่ือสารความเส่ียง
เรื่องโรคและภัยสุขภาพ
•มีการกำหนดผู.รับผิดชอบด.านการ
ส่ือสารความเส่ียงในหนIวยงาน
•มีการดำเนินงานตามระบบ กลไก
แบบแผน แนวทาง การ
ดำเนินงานส่ือสารความเส่ียงเรื่อง
โรคและภัยสุขภาพ (อยIางใดอยIาง
หนึ่ง)

•ระบบ กลไก แบบแผน แนวทาง
การดำเนินงานส่ือสารความเส่ียง
เรื่องโรคและภัยสุขภาพ (อยIางใด
อยIางหนึ่ง)
•มีรายชื่อมอบหมายผู.รับผิดชอบด.าน
การส่ือสารความเส่ียงในหนIวยงาน
•มีโครงสร.างการดำเนินงานตาม
ระบบ ICS ของ EOC 
•รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
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กิจกรรมท่ีควรดำเนินงาน กิจกรรมย2อย เอกสารประกอบการประเมิน ผลการ

ประเมิน
2. จังหวัดมีการส่ือสารภายใน

องคBกร และการ
ประสานงานเครือข2าย

•มีขEอมูลรายชื่อ / เบอรBติดต2อภายใน
องคBกรและและภายนอกองคBกร หรือ
เครือข2าย

•มีแผนผัง / แนวทางการติดต2อ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอก
องคBกรหรือเครือข2าย

•มีกิจกรรมการดำเนินงานร2วมกับ
เครือข2าย

•ขEอมูลรายชื่อ / เบอรBติดต2อภายใน
องคBกรและและภายนอกองคBกร หรือ
เครือข2าย

•แผนผัง / แนวทางการติดต2อ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอก
องคBกรหรือเครือข2าย

•สรุปผลการดำเนินงานร2วมกับ
เครือข2าย

ประเด็นท่ี 16 ดEานการส่ือสารความเส่ียง (2)
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กิจกรรมท่ีควรดำเนินงาน กิจกรรมย2อย เอกสารประกอบการประเมิน ผลการ

ประเมิน
3. จังหวัดมีการส่ือสารความ

เส่ียงในภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (เฉพาะโรค
และภัยสุขภาพ)

•มีการส่ือสารความเส่ียง
ประชาสัมพันธMเรื่องโรคและภัย
สุขภาพ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข หรือการซOอมแผนการ
ส่ือสารความเส่ียงอย2างนOอย 1 ครั้ง/ปS
•มีการกำหนดโฆษกหรือผูOใหOขOอมูล
ข2าวสารของหน2วยงาน
•มีการส2งบุคลากรเขOาร2วมฝXกอบรม
พัฒนาดOานการส่ือสารความเส่ียง
•จัดทำส่ือรูปแบบต2างๆและเผยแพร2
ขOอมูลข2าวสาร

•แนวทางการส่ือสารความเส่ียงเรื่อง
โรคและภัยสุขภาพ กรณีภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (เฉพาะโรค)
•ทำเนียบโฆษกหรือผูOใหOขOอมูล
ข2าวสารของหน2วยงาน
•รายชื่อบุคลากรท่ีเขOาร2วมและผ2าน
การอบรมหลักสูตรการส่ือสารความ
เส่ียง
•มีส่ือหลายรูปแบบ หลายโรคสำหรับ
เผยแพร2ประชาสัมพันธM

ประเด็นท่ี 16 ดOานการสื่อสารความเสี่ยง (3)
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กิจกรรม

ท่ีควรดำเนินงาน

กิจกรรมย2อย เอกสารประกอบการประเมิน ผลการ

ประเมิน
4.  จังหวัดมีกิจกรรมการสร?าง

การมีส2วนร2วมในการส่ือสาร
ความเส่ียงโรคและภัย
สุขภาพกับชุมชน

• มีการกำหนดกลุ2มเปIาหมาย / 
กลุ2มเส่ียง / ชุมชนกลุ2มเส่ียง

• มีกิจกรรมการสร?างความมีส2วน
ร2วมกับชุมชนในการส่ือสารความ
เส่ียงโรคและภัยสุขภาพ

• มีการประเมินความเส่ียงของส่ือ
ช2องทางต2างๆและการรับรู?ของ
ประชาชนในชุมชน

• มีช2องทางการรับฟOงความคิดเห็น
ระหว2างหน2วยงานและชุมชน

• รายชื่อกลุ2มเปIาหมาย / กลุ2มเส่ียง
/ ชุมชนกลุ2มเส่ียงกรณีภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (เฉพาะโรค)

• รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมการสร?างความมีส2วน
ร2วมกับชุมชนในการส่ือสารความ
เส่ียงโรคและภัยสุขภาพ

• ข?อมูลช2องทางการรับฟOงความ
คิดเห็น

• ผลการประเมินส่ือช2องทางต2างๆ

ประเด็นท่ี 16 ด?านการสื่อสารความเสี่ยง (4)
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กิจกรรม
ท่ีควรดำเนินงาน

กิจกรรมย2อย เอกสารประกอบการประเมิน ผลการ
ประเมิน

5. จังหวัดมีการเฝ@าระวัง/ตอบ
โตDข2าวลือ ข2าวลบ และขDอ
เขDาใจผิด

•มีการกำหนดบุคลากรในการเฝ@า
ระวัง/ตอบโตDข2าวลือ ข2าวลบ
และขDอเขDาใจผิด
•มีการกำหนดช2องทาง แหล2งข2าว
ในการเฝ@าระวังข2าวลือ ข2าวลบ
และขDอเขDาใจผิด
•มีการตอบโตDข2าวลือ ข2าวลบ
และขDอเขDาใจผิดเรื่องโรคและภัย
สุขภาพ
•มีการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน

•รายชื่อบุคลากรผูDรับผิดชอบงาน
•ขDอมูลช2องทางและแหล2งข2าวในการ
เฝ@าระวังข2าวลือ ข2าวลบ และขDอ
เขDาใจผิดเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
•รายงานสรุปผลการเฝ@าระวัง ข2าว
ลือ ข2าวลบ และขDอเขDาใจผิดเรื่อง
โรคและภัยสุขภาพ
•รายงานสรุปผลการตอบโตDข2าวลือ
ข2าวลบ และขDอเขDาใจผิดเรื่องโรค
และภัยสุขภาพ

ประเด็นท่ี 16 ดDานการสื่อสารความเสี่ยง (5)
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การประเมินความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 
เพ่ือการสื่อสารความเสี่ยง



55การรับรู'ความเส่ียง การส่ือสารความเส่ียง จัดการความเส่ียง
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ความเสี่ยง (Risk) = ภัยคุกคาม (Hazard) + การรับรู@ความเสี่ยง (Outrage) 

การรับรู@ความเสี่ยง(Outrage) :
คือ การแสดงออกของ
กลุMมเปOาหมาย เชMน โกรธ 
กMอความวุMนวาย ตMอต@าน

สูง (high)

ต่ำ (low)
ต่ำ (low) สูง (high)

ภัยคุกคาม(Hazard) :
คือ เชื้อโรค โรค วัตถุ สิ่งของ หรือกลวิธี ท่ีอาจทำให@เกิดความเสี่ยง 
หรือการบาดเจ็บ เจ็บปbวย และเสียชีวิตดดัแปลงจาก : Peter Sandman
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HAZARD / OUTRAGE? 
เป็นภยัคกุคาม/การรบัรู้ความเสีAยงหรือความรนุแรง?
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HAZARD / OUTRAGE? 
เป0นภัยคุกคาม/การรับรู=ความเสี่ยงหรือความรุนแรง?
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HAZARD / OUTRAGE? 
เป0นภัยคุกคาม/การรับรู=ความเสี่ยงหรือความรุนแรง?
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61
Ø ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (1) 
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HAZARD / OUTRAGE? 
เป็นภยัคกุคาม/การรบัรูค้วามเสีAยงหรอืความรนุแรง?
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HAZARD / OUTRAGE? 
เป็นภยัคกุคาม/การรบัรูค้วามเสีAยงหรอืความรนุแรง?
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ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM 2.5, PM 10)
กบัโรคและภยัสขุภาพอืEน ๆ (Co-morbidity)

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็

โรค

•ไข้หวดั

•ไข้หวดัใหญ่

•ไข้เลือดออก

การบาดเจบ็จากอบุติัเหตจุราจร

• ทศันวิสยัไม่ดี

• ความไม่พร้อมของผูข้บัขีE ถนน และสิEงแวดล้อม

ไม่มีไข้
มีไข้มีไข้

ร่วมด้วย
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• เจ#าหน#าที่ : ความเสี่ยงสูง ถ#าภัยคกุคามนัน้รุนแรง/ กระทบวงกว#าง มีผู#ป@วยหรือ

เสียชีวิตจำนวนมาก (Risk is higher when hazard is big)

• ประชาชน : ความเสี่ยงสูง ถ#าเขารับรู#วXามีผลกระทบตXอพวกเขามากน#อยแตXไหน

หรือมีโอกาสเกิดขึ้นกับพวกเขาหรือไมX หรือ ระดับความกลัวตXอภัยนั้นๆ (Risk is 

higher when outrage is big)

• สื่อมวลชน : อาจจะไมXสนใจท้ังภัยคุกคามหรือความตืน่กลวัของประชาชน แตX

จะเก็บเกี่ยวจากผลของความหวาดกลัวหรือการรับรู#ความเสี่ยงนั้น ๆ (The 

media does not produce outrage; the media harvests outrage)

ส่ิงท่ีต#องระลึกอยูXเสมอ คือ การเข#าใจ/รับรู#ความเส่ียงไมXเหมือนกัน
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• จับประเด็นให-ได-ว0าเป2น HAZARD / OUTRAGE หรือ ท้ัง 2 อย0าง

• วางแผนสร-างประเด็นสื่อสาร เปJาหมายลดความวิตกกังวล สร-างความไว-วางใจ

สร-างความร0วมมือในการแก-ปQญหา ให-ความรู-ประชาชน

• ขายประเดน็ให-ชดั และกระตุ-นให-เกิดการกระทำ/พฤติกรรม เราต-องการจะบอก

อะไร และทำไมสื่อมวลชนจะต-องสนใจมาทำข0าวหรือนำเสนอเนื้อหานั้นๆ

• จงเชื ่อมั ่นในประเด็นสื ่อสาร/ตัวเอง หากเราไม0เชื ่อในเรื ่องที ่เรากำลังเล0า

สื่อมวลชนก็จะไม0มีวันท่ีจะนำเสนอเร่ืองราวของเรา

จุดเน-นของการประเมินความเส่ียง
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การบริหารจดัการความเสี0ยง
และการสื0อสารความเสี0ยง
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หลักการสำคัญในการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง

• การกำหนดวัตถุประสงค= (Objective) ตIองการสรIางความเขIาใจสิ่งใดบIาง หรือ

ตIองการแกIปNญหาใด

• การกำหนดกลุOมประชาชนเปQาหมาย (Target  Determination) กลุOมประชาชน

เปQาหมายคือใคร มีพ้ืนฐานการศึกษาหรือภูมิหลังอยOางไร

• การกำหนดหัวเร่ือง (Theme Setting) เนIนอะไร อาจกำหนดเปeนสัญลักษณ=

ขIอความสั้น ๆ หรือคำขวัญ

• กำหนดชOวงระยะเวลา (Timing) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบัติงานใหIมี

ประสิทธิภาพ

• การกำหนดสื่อและเทคนิคตOาง ๆ จะใชIสื่อ เคร่ืองมือ หรือเทคนิคใด

ใหIเหมาะสมกับวัตถุประสงค= และกลุOมประชาชนเปQาหมาย

• การกำหนดงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุIมคOาในการใชIจOายเงิน
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R - Results อะไร คือ ส่ิงท่ีต6องการ (what)

P - Purpose ทำ เพ่ืออะไร (Why)

M - Massive Action Plan ต6องทำอะไรบ6าง เพ่ือให6ได6ผลลัพธUน้ัน 

(How)

แนวคิด RPM - Tony Robbins
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กลยุทธ'ท่ีใช,ในการสื่อสารความเสี่ยง

• เป9นกระบวนการเชิงรุก ครอบคลุม เข,าถึง/ท่ัวถึงประชาชนหรือทุกกลุCมท่ีเกี่ยวข,อง

• กลยุทธ'ท่ีใช,แตกตCางกัน ขึ้นอยูCกับประเด็น กลุCมเปJาหมาย ความรุนแรงและผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น เพื่อนำไปสูCการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการ

ความเสี่ยงนั้น

• สื่อสารสองทาง (two–way communication) และสื่อสารเฉพาะข,อความ

ท่ีเป9นบวก (positive message) เพราะเม่ือคนกำลังอยูCในความวิตกกังวล ข,อมูลท่ีเป9นลบ

จะกลายเป9นสิ่งท่ีมีน้ำหนักย่ิงกวCาข,อมูลท่ีเป9นบวกเสมอ

• ต,องยืดหยุCนและตอบสนองตCอการเปลี่ยนแปลงการรับรู,ความเสี่ยงของผู,เกี่ยวข,อง

• ต,องมีการวางแผนการสื่อสารความเสี่ยง การเลือกสาระสำคัญในการสื่อสาร วิธีการและ

ความถีใ่นการสื่อสาร รวมท้ังผู,รับผิดชอบในการสื่อสาร
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•D = Drama ข(อมูลข-าวสารส-วนตัวทำให(รู(สึกสะเทือนใจ เศร(าใจ สะใจ?
•D = Discrimination ทำให(เกิดการแบ-งแยกทางสังคม ถูกกีดกัน
•T = Trauma/ Stigma ทำให(เกิดความบอบซ้ำ เจ็บปYวย ถูกตีตรา

จะเกิดอะไรขึ้นถ(าสื่อสารความเสี่ยงไม-ถูกต(อง.....
Effect of published inappropriate information - DDT concept 

by Pahurat@2018
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Check before Share/ Think before Post

การเผยแพร<ข>อมูลข<าวสารท่ีเปIนเท็จ (พ.ร.บ. คอมพิวเตอรS 2550) มาตรา 14 นำเข>า/ปลอม/เท็จ/ภัย
มั่นคง/ลามก/ส<งต<อข>อมูลคอมพิวเตอรS : ผู>ใดกระทำความผิดท่ีระบุไว>ต>องระวางโทษจำคุกไม<เกินห>าปg หรือ

ปรับไม<เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ
(1) นำเข>าสู<ระบบคอมพิวเตอรS ซ่ึงข>อมูลปลอม ไม<ว<าท้ังหมดหรือบางส<วน หรือ เปIนเท็จโดยประการท่ี

น<าจะเกิดความเสียหายแก<ผู>อื่นหรือประชาชน
(2) นำเข>าสู<ระบบคอมพิวเตอรS ซ่ึงข>อมูลฯ อันเปIนเท็จ โดยประการท่ีน<าจะเกิดความเสียหายต<อความ

มั่นคงของประเทศหรือก<อให>เกิดความตื่นตระหนกแก<ประชาชน

(3) นำเข>าสู<ระบบคอมพิวเตอรS ซ่ึงข>อมูลฯ ใดๆ อันเปIนความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห<ง
ราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับการก<อการร>ายตามประมวลกฎหมายอาญา

(4) นำเข>าสู<ระบบคอมพิวเตอรS ซ่ึงข>อมูลฯ ใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลามกและข>อมูลฯ นั้นประชาชนท่ัวไป
อาจเข>า ถึงได>

เผยแพร<หรือส<งต<อ ซ่ึงข>อมูลฯ โดยรู>อยู<แล>วว<าเปIนข>อมูลฯ ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
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การบริหารจัดการความสี่ยง
และการสื่อสารความเสี่ยง
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10 คำถามท่ีต-องตอบ ในการส่ือสารความเส่ียง
1. ทำไมเราต-องสื่อสารความเสี่ยง
2. ใคร คือ กลุ?มเปAาหมาย
3. มีประเด็นอะไรบ-างท่ี กลุ?มเปAาหมายเราอยากรู-
4. มีประเด็นอะไรบ-างท่ี เราอยากให-กลุ?มเปAาหมายรู-
5. เราจะสื่อสารความเสี่ยงอย?างไร ผ?านช?องทางใดบ-าง
6. เราจะเฝAาระวัง หรือประเมินสถานการณRอย?างไร ท้ังก?อน ระหว?าง 

และหลังการสื่อสารความเสี่ยง 
7. เราจะตอบสนองต?อสถานการณRต?าง ๆ อย?างไร
8. ใครจะเปXนผู-สื่อสารความเสี่ยง และจะสื่อสารความเสี่ยงเม่ือใด
9. ปZญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น เราจะแก-ไขอย?างไร 
10.เราจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารความเสี่ยงหรือไม?



78

ส่ือหรือช(องทางส่ือสารท่ีใช.ในการส่ือสารความเส่ียง
• สื่อมวลชน เช(น หนังสือพิมพ: นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน:และ
ภาพยนตร:
• สื่อสิ่งพิมพ: เช(น แผ(นปลิว แผ(นพับ โปสเตอร: จดหมายข(าว หรือ เอกสารท่ีเย็บเปIน
เล(ม เช(น วารสาร เอกสารเผยแพร( หนังสือในโอกาสต(าง ๆ รายงานประจำปL
• สื่อโสตทัศน: เช(น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน: ฟOล:มภาพยนตร: แผ(นดิสเก็ต แผ(น
ซีดีรอม และจดหมายอิเล็กทรอนิกส:
• สื่อกิจกรรม เช(น การจัดนิทรรศการ การจัดการแสดง และการจัดกิจกรรมต(าง ๆ
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1. ทันโรค คือ การส่ือสารความเส่ียงท่ีสอดคล8องกับสถานการณ<ในป?จจุบัน
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2. ทันโลก คือ ทันต.อความเจริญก7าวหน7าทางด7านต.างๆ เช.น คมนาคม
การเดินทาง การขนส.งสินค7า มาตรการทางกฎหมาย เปBนต7น

ระยะเวลาสมัผสั.....เสี-ยงต่อติดวณัโรค
Credit ภาพ: www.google.com

http://www.google.com/
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3. ทันคน คือ ทันความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ความแตกต:าง
ของคนกลุ:มวัยต:างๆ

Credit ภาพ: www.google.com 59

3. ทันคน คือ ทันความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ความแตกต:าง
ของคนกลุ:มวัยต:างๆ

Credit ภาพ: www.google.com
59

3. ทันคน คือ ทันความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ความแตกต:าง
ของคนกลุ:มวัยต:างๆ

Credit ภาพ: www.google.com

http://www.google.com/
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4. ทันเทคโนโลยี คือ ทันความก3าวหน3าทางด3านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรับรู3ส่ิงใหม? สมาร@ทโฟน โซเชียลมีเดีย เปEนต3น

Credit ภาพ: www.google.com

http://www.google.com/
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ส่ิงท่ีควรทำ
• ให-ข-อมูลเร็วและถูกต-อง
• หาข-อมูล/หลักฐานให-เพียงพอ
• อธิบายข-อมูล/ไมDปFดบังข-อมูล
• โฆษกนDาเช่ือถือ
• โฆษก/ผู-บริหาร/ทุกคนให-ขDาวตรงกัน
• เข-าถึงส่ือมวลชน
• ส่ือสารทันตDอเหตุการณQ/เปRนระยะ/ตDอเนื่อง
• มีแผนวิกฤตลDวงหน-า เหมาะสมกับสถานการณQ

ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียง
•คำพูด ไมDมีความเห็น ไมDรู- ไมDทราบ
•อยDาโต-แย-งความจริงส่ิงท่ีปรากฏชัด
•อยDาดDวนปฏิเสธการรับผิด เน-นแก-ไขปรับปรุง
•อยDาทำอะไรท่ีมากหรือน-อยกวDาสถานการณQ
•อยDาหลีกเล่ียงการซักถาม
•อยDาบอกส่ือวDา ห-ามลงขDาว

ปWจจัยความสำเร็จของการส่ือสารความเส่ียง

8
4
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สุขุมเยือกเย็น แต/พร2อมรับ

สดับรับฟ7งผ/อนคลาย    แต/พร2อมรบ

สงบนิ่ง สง/างาม          แต/ฉลาดและปราดเปรื่อง

อ/อนน2อมถ/อมตน         แต/มากล2นความม่ันใจ

ทีมส่ือสารความเส่ียง

ต2องรู2ทุกเรื่อง

แต/ทำหรือพูดเฉพาะในหน2าท่ี

ขอบพระคุณค/ะ

ดร.พาหุรัตนM คงเมือง ทัยสุวรรณM

Mob. 0863354-2445

Email pk_taisu@yahoo.com

LineID: pahuratdr


