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แก้ไขครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายละเอียดการแก้ไข

1. วัตถุประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสื่อสารสุขภาพ เพื่อการด้าเนินงานสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพฉบับนี้
จัดท้าขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด้าเนินงานสื่อสารสุขภาพ ของกองสุขศึกษา ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อการ
ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารสุขภาพ ในการด้าเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานสื่อสารสุขภาพ อย่างมีล้าดับขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ
โดยกระบวนงานสื่อสารสุขภาพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
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2. ผังกระบวนงาน
ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ

กระบวนการ

1.

สำรวจสภำพแวดล้อม
เพือ่ กำหนดทิศ ทำง แนวทำง
กำรสือ่ สำรสุขภำพ

2.

ศึกษำ วิเครำะห์ จำแนก
กลุม่ เป้ำหมำย

3.

กำหนดวัตถุประสงค์
กำรสือ่ สำรสุขภำพ

4.

กำหนดกลยุทธ์
กำรสือ่ สำรสุขภำพ

เนือ้ หำ
ข้อมูล
ควำมรู้
สุขภำพ

5

-เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ
5 คน

2 วัน

-เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ
5 คน

1 วัน

-เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ
5คน

2 วัน
5 วัน

-เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ
5 คน

2 วัน

-เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ
5คน

กิจกรรม
กำร
สือ่ สำร
สุขภำพ

จัด ทำแผนสือ่ สำรสุขภำพ
ไม่ผ ำ่ น
ผ่ำน

10 วัน

ขออนุมตั แิ ผนฯ
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กระบวนการ

7.

ใช้เวลา
(PT/WT)

ผู้รับผิดชอบ

3 วัน

-เจ้าหน้าที่
กลุ่มสื่อสาร
สุขภาพ
5คน

5 วัน

-เจ้าหน้าที่
กลุ่มสื่อสาร
สุขภาพ
5คน

5 วัน

-เจ้าหน้าที่
กลุ่มสื่อสาร
สุขภาพ
5 คน

เตรียมกำร
สือ่ สำรสุขภำพ

8.
ด ำเนินกำร
สือ่ สำรสุขภำพ

9.
ประเมินผล
กำรสือ่ สำรสุขภำพ

ฉบับที่ ......
ของ ………

3. ขอบเขต
เริ่มจาก ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารสุขภาพ เพื่อการด้าเนินงานสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด้าเนินการส้ารวจสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
น้ามาวิเคราะห์ และก้าหนดทิศทาง เพื่อจัดท้ากรอบแนวทางในการด้าเนินงานสื่อสารสุขภาพ จากนั้น จึงด้าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ และจ้าแนกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด้าเนินงานฯ ก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสาร
สุขภาพ ก้าหนดกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ โดยพิจารณา และก้าหนดเนื้อหา ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพที่จะ
ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนด และพิจารณาก้าหนดกิจกรรมการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสม สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้าเนินการจัดท้าแผนการสื่อสารสุขภาพ เสนอขออนุมัติแผนการสื่อสารสุขภาพ
เมื่อแผนการสื่อสารสุขภาพได้รับอนุมัติ จึงด้าเนินการเตรียมการสื่อสารสุขภาพให้สอดรับกับกิจกรรมต่างๆ ที่ก้าหนดไว้
และด้าเนินการสื่อสารสุขภาพโดยถ่ายทอด / เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อเฉพาะกิจ สื่อโสตทัศน์ สื่อมวลชน และสื่อนวัตกรรม รวมถึงผ่านช่องทางการจัดกิจกรรม
เหตุการณ์พิเศษต่างๆให้เป็นไปตามแผนการสื่อสารสุขภาพจนกระทั่งด้าเนินการสื่อสารสุขภาพตามแผนฯไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จึงด้าเนินการประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
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4. ความรับผิดชอบ
1) ผู้อานวยการกองสุขศึกษา มีหน้าที่
1. มอบหมายภารกิจ ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มงาน /ฝ่าย เพื่อด้าเนินงานการสื่อสารสุขภาพ
2. ลงนามอนุมัติเนื้อหา ข้อมูล ความรู้ เอกสารต้นฉบับ เพื่อการด้าเนินงานการสื่อสารสุขภาพ
3. เห็นชอบ อนุมัติ แผนการสื่อสารสุขภาพ
2) หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสุขภาพ มีหน้าที่
1. ควบคุม ก้ากับ ดูแลการด้าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารสุขภาพ ให้เป็นไปตามคู่มือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้
2. ให้ค้าแนะน้า ให้ค้าปรึกษา ในการด้าเนินงานการสื่อสารสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการ
สื่อสารสุขภาพตามคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้
3. เห็นชอบ อนุมัติ แผนการสื่อสารสุขภาพเบื้องต้น และเสนอต่อผู้อ้านวยการกองสุขศึกษา
3) นักวิชาการเผยแพร่ในกลุ่มสื่อสารสุขภาพทุกระดับ /คณะท้างานด้านการสื่อสารสุขภาพมีหน้าที่
1. ส้ารวจสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล น้ามาวิเคราะห์ และ
ก้าหนดทิศทาง เพื่อจัดท้ากรอบแนวทางในการด้าเนินงานสื่อสารสุขภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ จ้าแนกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก้าหนดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย
3. ก้าหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารสุขภาพ
4. ก้าหนดกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ โดยพิจารณาถึงเนื้อหาข้อมูล ความรู้สุขภาพ และรูปแบบของ
กิจกรรมการสื่อสารสุขภาพ
5. จัดท้าแผนการสื่อสารสุขภาพ
6. เสนอแผนการสื่อสารสุขภาพ เพื่อขออนุมัติแผนฯ ต่อผู้อ้านวยการกองสุขศึกษา
7. ปรับ/แก้ไขแผนการสื่อสารสุขภาพ เมื่อแผนฯ ไม่ผ่านการพิจารณา
8. เตรียมการสื่อสารสุขภาพ เช่น เตรียมสื่อประกอบการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ การประสานงานล่วงหน้า
สถานที่ งบประมาณ เป็นต้น
9. ด้าเนินงานการสื่อสารสุขภาพตามแผนการสื่อสารสุขภาพที่ได้ก้าหนดไว้
10. ประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ โดยด้าเนินการส้ารวจความต้อง /ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมตาม
แผนการสื่อสารสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย
4) นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในกองสุขศึกษา มีหน้าทีส่ นับสนุนด้านประเด็นสุขภาพและให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้าน
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
.
5. คาจากัดความ
5.1 การสื่อสารสุขภาพ หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไปสู่ประชาชน ผ่านระบบการสื่อสาร
ด้านสุขภาพที่มีลาดับขั้นตอน โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารผ่านสื่อ ต่างๆ ที่เหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
จะเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสารที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
มวลชน ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อทาให้ผู้รับสารได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเทคนิค
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงาน
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วิธีการใช้สื่อที่เข้าถึง ครอบคลุม ตรงกับความต้องการ และการเปิดรับของผู้รับสาร และส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสาธารณสุข รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง อันจะนาไปสู่
การมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนต่อไป
5.2 กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ หมายถึง เป็นการวางวิธีการในการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมทั้งด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งต้องมีการออกแบบการสื่อสารสุขภาพ ทั้งลักษณะของเนื้อหา ข้อความ
ด้านสุขภาพ ที่จะ
สื่อสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย และมีการกาหนดรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทั่วถึง และครอบคลุม
5.3 เตรียมการสื่อสารสุขภาพ หมายถึง การเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบ และขั้นตอนต่างๆ
ที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสุขภาพไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่า งมีประสิทธิผล และสามารถนาสิ่งที่เตรียมไว้มาใช้งานอย่างทัน
สถานการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 การดาเนินการสื่อสารสุขภาพ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมตามที่ได้ร่วมกันวางแผนดาเนินการไว้
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบดาเนินการปฏิบัติงานการสื่อสารสุขภาพ มีรายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้
6.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ ดาเนินการสารวจสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล นามากาหนดกรอบทิศทาง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานการสื่อสารสุขภาพ
6.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ จาแนกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกาหนด /ระบุ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดยอาศัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
6.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง กาหนดวัตถุประสงค์การสื่อสาร
สุขภาพ
6.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง กาหนดกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ
โดยพิจารณาถึง
6.4.1 การวางกลยุทธ์เนื้อหา ข้อมูล ความรู้สุขภาพ
6.4.2 การวางกลยุทธ์กิจกรรมการสื่อสารสุขภาพ
6.5 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนการสื่อสารสุขภาพ
6.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ เสนอขออนุมัติแผนการสื่อสารสุขภาพต่อ หัวหน้ากลุ่มการ
สื่อสารสุขภาพ ผู้อานวยการกองสุขศึกษา ตามลาดับขั้นตอนการอนุมัติแผนฯ แต่ถ้าไม่อนุมัติ (ไม่ผ่าน) ให้กลับไปปรับ /
แก้ไขแผนการสื่อสารสุขภาพ และเสนอขออนุมัติแผนฯ ตามขั้นตอนเดิมต่อไป
6.7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการสื่อสารสุขภาพ ให้
เป็นไปตามแผนฯ ที่กาหนดไว้
6.8 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการสื่อสารสุขภาพ ให้
เป็นไปตามแผนฯ ที่กาหนดไว้
6.9 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ ดาเนินการประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ
6.9.1 ประเมินผล แผนฯ /โครงการ /กิจกรรมการสื่อสารสุขภาพที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
6.9.2 ประเมินผล ความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมตามแผนการสื่อสารสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมาย และผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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7. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
7.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
7.1.1 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
7.1.2 แผนกลยุทธ์ (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ /บทบาทหน้าที่)
7.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ2553
7.2 คู่มือปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7.2.1 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ปี 2560
7.2.2 คู่มือปฏิบัติงานการสื่อสารเตือนภัยด้านพฤติกรรมสุขภาพปี 2560
8. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร
8.1 การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ
1.แผนงาน/โครงการ
กลุ่มสื่อสาร หัวหน้ากลุ่ม
-เข้าแฟ้ม
สุขภาพ
พัฒนาการ
เอกสาร
สื่อสาร
-เรียงตาม
ปีพ.ศ.
-ไฟล์บันทึก
ข้อมูล
2.หนังสือราชการ บันทึกราชการ
กลุ่มสื่อสาร เจ้าหน้าที่กลุ่ม -เข้าแฟ้ม
การขออนุมัติ /การจัดซื้อจัดจ้าง
สุขภาพ
พัฒนาการ
เอกสาร
สื่อสาร
-เรียงตาม
ปีพ.ศ.
3.เนื้อหา ข้อมูล ความรู้
กลุ่ม สื่อสาร เจ้าหน้าที่กลุ่ม -เข้าแฟ้ม
ด้านสุขภาพ
สุขภาพ /
พัฒนาการ
เอกสาร
กลุ่มส่งเสริม
สื่อสาร /
-เรียงตาม
คุณภาพสุข เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ปีพ.ศ
ศึกษา/กลุ่ม
ส่งเสริม
.-ไฟล์บันทึก
วิชาการสุข คุณภาพงาน
ข้อมูล
ศึกษา
สุขศึกษา/กลุ่ม
วิชาการสุข
ศึกษา
4.เครื่องมือ / แบบประเมิน
กลุ่มสื่อสาร เจ้าหน้าที่กลุ่ม -เข้าแฟ้ม
สุขภาพ
สื่อสารสุขภาพ
เอกสาร
-เรียงตาม
ปีพ.ศ.
-ไฟล์บันทึก
ข้อมูล

ฉบับที่ ......
ของ ………

ระยะเวลา
5 ปี

5 ปี

5 ปี

5 ปี
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5.รายงานผล /ผลการประเมิน
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รหัสเอกสาร

สถานที่เก็บ
กลุ่มสื่อสาร
สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ

6.สื่อ / รูปแบบกิจกรรมต้นแบบ

กลุ่มสื่อสาร
สุขภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ

7.ทาเนียบ /รายชื่อเครือข่าย
การสื่อสารสุขภาพ

กลุ่มสื่อสาร
สุขภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
สื่อสารสุขภาพ

ฉบับที่ ......
ของ ………

การจัดเก็บ
-เข้าแฟ้ม
เอกสาร
-เรียงตาม
ปีพ.ศ
-ไฟล์บันทึก
ข้อมูล
-เข้าแฟ้ม
เอกสาร
- รูปถ่าย
-ซีดี
-เอกสาร
สิ่งพิมพ์
-เรียงตาม
ปีพ.ศ.
-ไฟล์บันทึก
ข้อมูล

ระยะเวลา
5 ปี

-เข้าแฟ้ม
เอกสาร
-เรียงตาม
ปีพ.ศ.
-ไฟล์บันทึก
ข้อมูล

5 ปี

5 ปี

8.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
เอกสารข้อ 1-7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อการดาเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
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ฉบับที่ ......
ของ ………

9. ระบบการติดตามและประเมินผล
9.1 ตัวชี้วัด
9.1.1 ร้อยละของข้อมูลความรู้สุขภาพมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
9.1.2 ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อข้อมูล / รูปแบบข้อมูลความรู้สุขภาพของผู้รับบริการ / กลุ่มผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
9.1.3 ร้อยละของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย / กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้
สุขภาพได้ง่าย และรวดเร็ว
9.2 เกณฑ์ชี้วัด
9.2.1 ร้อยละ 80 ของข้อมูลความรู้สุขภาพมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
9.2.2 ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจที่มีต่อข้อมูล / รูปแบบข้อมูลความรู้สุขภาพของผู้รับบริการ / กลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
9.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย / กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้
สุขภาพได้ง่าย และรวดเร็ว
9.3 กลวิธีในการติดตามประเมินผล
9.3.1 กาหนดเป็นนโยบายหลักของกองสุขศึกษาที่ต้องดาเนินการ
9.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
อย่างมีคุณภาพ
9.3.3 ดาเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการสื่อสารสุขภาพ ได้รับรู้
เพื่อสร้างความตระหนักถึงการดาเนินการในส่วนต่างๆ อย่างเข้าใจลึกซึ้งถึงการใช้คู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารสุขภาพได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

