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รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564 

เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผ่านการประชุมทางออนไลน์ Webex Meeting  
--------------------------------------------------- 

ผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นายแพทยภ์านุวัฒน์  ปานเกต ุ   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     ประธาน 

2. นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์   เลขานุการกรม  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

3. นายแพทย์ธนวรรฒน์  โชติมา   นายกสมาคมคลินิกไทย   

4. นางสาวศรัณยา  โอฬาร์ชน   นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
สมาคมนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

5. นายศุภชัย  แก้วดวง    นักประชาสัมพันธ์ สมาคมกายอุปกรณ์ไทย 
 6. นายสละ  อุบลฉาย    นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 7. ดร. ศรีวิมล  มโนเชี่ยวพินิจ   นายกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูด 

แห่งประเทศไทย 

 8. ผู้แทนสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย 

 9. นางสาวจันทร์สุดา   จันทร์แย้ม   สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 10. นายจักรพงศ์  มงคลศิริวัฒนา   สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย 

 11. พท.ดร.บัณฑิต  ประดับสุข   เลขาธิการวิชาชีพ  
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 12. นายชาญณรงค์  ไวยพจน์   เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 

 13. นายชัชวาล  คุณค้ าชู    อุปนายก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย        
       ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 14. นายสรงค์กฎณ์  ดวงค าสวัสดิ์   กรรมการบริหารฯ สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 

15. นายอนุวัชร   สว่างเดือน   เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย 

 16. นางสาวชวนัสถ์  สินธุเขียว                       สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย 

17. นายวินัย  ทองลาย นายกสมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด 
องค์กรสาธารณะประโยชน์ 

18. นายชาลี   ชีวศรีพฤฒา   กรรมการสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย 

19. นางสาวไรวินท์รัชต์  ศรีวนิัย เลขานุการ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 

 20. ดร.นพัฐกานต ์ เกิดแสง   กรรมการสมาคมการค้าและการบริการ 
สุขภาพผู้สูงอายุไทย 
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21. นางสาวกุลศยา  เม่นแย้ม   เลขาและอนุกรรมการ 

       สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

22. นายธวชัชัย เฟื่องอนันต์  สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย    
(สภท. 54ปี) 

23. รศ.ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 24. อาจารย์ตริฉัตร ชื่นศิลป์   หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรม การออกแบบสื่อ 
       และการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

25. อาจารย์ณัฏฐินี ชูช่วย   อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
26. ผศ.ดร.หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

27. ดร.ณัฐพงศ์  สัมปหังสิต อาจารย์สื่อสารการกีฬา                                  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 

 28. นางสาวญัญญารัตน์  วงศ์สาลี  ครูช านาญการ  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 29. นางสาวณิชชา  สมานบุตร   คร ู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

 30. นางวรรรี วงศ์รักไทย    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
       กรมประชาสัมพันธ์ 
 31. นางพัณณ์พิกา  เอนกสัมพันธ์   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
       กรมประชาสัมพันธ์ 

32. นางสาวเนาวรัตน์  แก้วแสงธรรม  นักสื่อสารมวลชนช านาญการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

33. นางสาววินิดา  สุขกาย บรรณาธิการข่าว                                                       
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

34. นายนัถพงศ์  ทองค าวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 35. นางสาวขวัญจิต  จินดานุรักษ์   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

36. นายรัฐวุฒิ  นันทัยเกื้อกูล นักการทูตช านาญการ  กระทรวงการต่างประเทศ 

 37. นางสาวสุพิชฌาย์  วันพลิา   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

       ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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38. นางสาวดิชามา ตันประดิฐ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 

กรมการท่องเที่ยว  

 39. นางวลัยพร  ร่มรื่น    นักพัฒนาการกีฬาช านาญการพิเศษ 
       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์  
       กรมพลศึกษา 
 40. นายนิธี    สีแพร    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

41. นายชีวัธนัย  เจริญ    นักจัดการงานทั่วไป         
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

42. นางสาวรัตนา  สังข์เพชร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

43. นายชนินทร์  ห่านตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                               
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

44. นายนิตินันท์  พันทวี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ  
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

45. นายชัยณรงค์  สังข์จ่าง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

46. นางสาวศิรินภา  สระทองหน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      
      กองสุขภาพระหว่างประเทศ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      

 47. นายประพันธ์  ยอยโพธิ์สัย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

48. นายทวิช  เทียนค า    หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    

 49. นางสาวกฤติยา  อินถา   นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 50. นายสราวุฒิ  จบศรี    นกัประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    

 51. นางสาวเพ็ญพิชชา  รุ่งเรือง   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       

 42. นายปฐวี  มาวิริยะ    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

 53. นายวรเวธน์  ศรีสุขา    นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ  
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
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 54. นางสาวจารุวรรณ  บุญยะมณี   นักประชาสัมพันธ์   
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

55.  นางสาววชิุดา   ทองแทน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์                                   
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

 1. ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

2. ผู้แทนสมาคมนักกิจกรรมบ าบัด/อาชีวบ าบัดแห่งประเทศไทย 

3. ผู้แทนสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย 

4. ผู้แทนสมาคมการแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติกแห่งประเทศไทย 

 5. ผู้แทนสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 

6. ผู้แทนสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย 

 7. ผู้แทนวิศวกรเครื่องกลไทย 

8. ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

9. ผู้แทนสมาคมสปาไทย 

10. ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งประเทศไทย 

11. ผู้แทนมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด (หมอนวดคนตาบอด) 

12. ผู้แทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอสไอ สาระดี จ ากัด 

13. ผู้แทนบริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

14.  ผู้แทนโรงเรียนกุมุทมาส 

15. ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

16. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

17. ผู้แทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานที่ประชุมได้แจ้งค าสั่งกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพที่  738/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนาม วัตถุประสงค์ของการ
ประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
คณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการร่วมพิจารณาประเด็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดี 
มีมาตรฐาน และร่วมจัดท าแผนประชาสัมพันธ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และร่วมด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 1.2 ท าเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายให้นายทวิช  เทียนค า 
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดท าท าเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหน่วยงาน และสมาชิกของหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยขณะนี้มีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกจ านวน 58 หน่วยงาน และมี
สมาชิกทั้งหมด 92 ท่าน  โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในคลังสื่อประชาสัมพันธ์ 
หัวข้อเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

 โดยหน่วยงานสามารถแจ้งแก้ไขท าเนียบเครือข่ายฯ เพ่ิมเติมให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้อง เพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสารร่วมกัน ได้ที่ฝ่ายเลขานุการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 
นายทวิช  เทียนค า หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564           

ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น แล้วนั้น           
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดท ารายงานการประชุม และได้ส่งรายงานผลการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สมาชิกเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ได้มีการรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่หากมีหน่วยงาน หรือสมาชิกท่านใดต้องการ
แก้ไข เพ่ิมเติม สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการ จัดท ารายงานแก้ไขเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้รายงานมีความถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพละประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 
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ระเบียบวะระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
 3.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 นายทวิช  เทียนค า หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม เนื่องด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้
ด าเนินงานโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และจะ
สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564 นั้น ในการด าเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ หรือสมาคม ชมรม มูลนิธิ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานด้านการศึกษา และ
สื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ผลิตสื่อ และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 2 ช่องทาง ดังนี้  

1 . เว็บไซต์ กรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th ในคลังสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 2.  กลุ่ม LINE ชื่อ HSS เครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ส าหรับสื่อประชาสัมพันธ์ได้แยกออกไว้เป็นหมวดหมู่ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เพ่ือให้สะดวกแก่การค้นหา และศึกษาข้อมูลที่ต้องการได้โดยสะดวก และเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทางกรม สบส. จะน าข้อมูลในส่วนนั้นมาเผยแพร่ทั้ง 2 ช่องทาง นอกจากนี้ยังมีช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น Facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
ที่ผ่านมา ท าให้การจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในบาง
กิจกรรมไม่สามารถด าเนินงานได้ เช่น การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ จึงจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัด
กิจกรรมดังกล่าวออกไป หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดีขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางไว้ต่อไป 

หากหน่วยงานใดมกีารเสนอข้อมูลหรือแก้ไขสรุปผลการด าเนินงานโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเพ่ิมเติม สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการ 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 3.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2565 
 นายทวิช  เทียนค า หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ เสนอร่างแผนปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และประสบความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ไปยังประชาชน โดยตั้งเป้าหมายการด าเนินงานไว้ทั้งหมด 
7 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การจัดประชุมคณะท างานเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 2 ครั้ง  
 2. การจัดอบรมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง  
 3. การผลิตและจัดหาสื่อความรู้ด้านสุขภาพ 
 4. การศึกษาดูงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 5. การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 6. การรายงานผล/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 7. การติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงาน 
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 ส าหรับการจัดอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สืบเนี่องการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการเสนอให้มีการจัดอบรมเชิงกลยุทธ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์เล็งเห็นว่ามีความส าคัญ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานจึงประสานติดต่อเชิญ
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย และเชิญอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อบรมในหัวข้อ
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยคาดว่าจะด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 เพ่ือให้งาน
ประชาสัมพันธ์ประสบผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ประธานที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความชัดเจนมีรายละเอียด และมีผลผลิต
กิจกรรมที่เกิดข้ึนในการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในปี 2565   
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 3.3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์ 

นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานที่ประชุมได้ให้สมาชิกที่เข้า
ร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านเครือข่ายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรม สบส. ต่อไป ซึ่งผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้  

1. จัดท าเป็นคลิปด้านสุขภาพสั้นๆ หรือจัดท าสื่อ Motion graphic สั้นๆ  
2. การเชื่อมโยงเครือข่าย ท าอย่างไรให้ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งถึงประชาชนได้ 
3. ปัจจุบันสื่อออนไลน์ที่น าเสนอข้อมูลด้านสุขภาพมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและที่เป็นข้อมูลเท็จ (Fake news)  

กรม สบส. สามารถจัดการหรือด าเนินการในการให้ความรู้เรื่องข่าวปลอมด้านสุขภาพได้อย่างไรบ้าง 
  4. ควรมีเครือข่ายภาคประชาชน/ยุวชน ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร 
  5. กรม สบส. ต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/มีข้อมูลเครือข่ายยุวชน 

6. สื่อที่ดีควรเข้าถึงได้ทุกกลุ่มและต้องการให้มีการสื่อสารในชุมชนให้มากข้ึน 
7. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลในชุมชนและประสานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านผู้น าชุมชน 
8. ควรน าข้อมูลมาตรการผ่อนคลาย ร้านสปา ร้านนวด คลินิกเสริมความงาม มาแจ้งให้เครือข่ายได้รับทราบ

เป็นระยะ 
9. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในไลน์กลุ่มเครือข่าย ส่วนใหญ่จะเป็น One Way มีปฏิสัมพันธ์กันน้อยมาก 

เพ่ือให้มีการสื่อสารระหว่างเครือข่ายได้มากข้ึน ควรจัดท าไลน์  Open Chat  โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้กรม สบส.จัด
หมวดหมู่กลุ่มเครือข่าย โดยแบ่งตามภารกิจเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าข้อมูลในโซเชียลมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันได้มากขึ้น และสามารถแชร์ข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผู้สื่อข่าว สามารถ
น าข้อมูลไปใช้ต่อได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกน าไปเผยแพร่สู่ประชาชน และประชาชนจะได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

10. ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
11. ข้อเสนอควรมีการจัดให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ กรม สบส. ศึกษาดูงานที่กรม สบส. และพบปะ

ผู้บริหารเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกัน  
12. สื่อ Infographic ที่เผยแพร่ทางคลังสื่อประชาสัมพันธ์ ของกรม สบส. มีประโยชน์  แต่ควรมีการจัดให้

เป็นหมวดหมู่ ในแต่ละหมวดหมู่ สามารถดาวน์โหลดได้หลายๆ ภาพ 
13. ที่ผ่านมาภาคเอกชนสามารถใช้ช่องทางกระจายข้อมูลในกลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรม สบส.                      

ได้เป็นอย่างดี  
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14. ควรจัดท าคลิปวีดิโอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน 
15. การจัดท าท าเนียบเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรม สบส. ในรายละเอียดข้อมูลไม่ระบุว่ามาจาก

หน่วยงานไหน ท าให้การประสานางานหรือท าความรู้จักในกลุ่มเครือข่ายเป็นไปได้น้อย  
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

- ไม่มี  - 
 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.  

 

           
       นายสราวุฒิ  จบศรี 
    นางสาววิชุดา  ทองแทน 

              ผู้จดรายงานการประชุม   
 
     

      นายทวิช  เทียนค า 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


