
         
                                                                                                             

 
 

ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 : การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน โดยใช้เพลง     
เป็นสื่อกลาง กรณศีึกษา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

 

1. การสื่อสาร ทำความเข้าใจ 
 

  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำคลิปสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่อ Social Media เว็บไซต์ Youtube เพ่ือนำเสนอ
การดูแลตัวเอง โดยการล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย 
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ สร้างสีสัน พร้อมทั้งสอดแทรก
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดย
ใช้เพลงเป็นสื่อกลาง  ดังนี้ 

(1) กักตัวทั้งอำเภอ เพื่อเธอโควิด อ.ตระการพืชผล  
    จ.อุบลราชธานี 
(2) อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 
(3) กาชาดกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19 

 
 
    2. วิธีการ 

           อำเภอตระการพืชผล นำบริบทของพื้นที่มากำหนดวิธีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้เกิด 
“ความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก” ดังนี้ 
 

   การสื่อสารทางที่ ๑ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าว โดย
มี  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) 

 ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละวัน และเป็นหน่วยถ่ายทอดองค์ความรู้    
 ประชาสัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งการตอบโต้ข่าวลวง ซึ่งในทุกๆ วัน ...      

  ศูนย์ปฏิบัติการฯ จะจัดทำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ส่งไปยังกลุ่ม 
    Line “กำนัน  ผู ้ใหญ่บ้าน” เพื ่อให้กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทาง          
    หอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  
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 การสื่อสารทางที่ ๒    จัด “ชุดปฏิบัติการประจำตำบล/หมู่บ้าน” ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)      
ทำหน้าที่ “เคาะประตูบ้าน” ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพิ่มองค์ความรู้ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดอุณหภูมิร่างกาย จัดทำประวัติ
ของผู ้เดินทางเข้า - ออกหมู่บ้าน รวมทั้งทำหน้าที ่สอดส่องพฤติกรรมของทุกคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด โดยชุด
ปฏิบัติการฯ จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operations Center : EOC) โดยเร ิ ่มดำเน ินการจากศูนย ์รวมจิตใจของ
ประชาชน คือ วัด โดยการนำเรียนคณะสงฆ์ให้เป็นต้นแบบในการจัดทำหน้ากากอนามัย 
การสวมหน้ากากอนามัย เมื่อชุดปฏิบัติการฯ ลงพ้ืนที่เคาะประตูบ้านก็จะได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากประชาชนเห็นตัวอย่างจากทางคณะสงฆ์ 
 

  
 
 การสื่อสารทางที่ ๓  การสื่อสารออนไลน์ โดยการจัดทำคลิป VDO สร้างการรับรู้ และสร้างความร่วมมือ
 ของประชาชนในการดำเนินการควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และทำความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการ พร้อมทั ้งปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน โดยได้มีการจัดทำ                
คลิป VDO ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 (๑) “กักตัวทั้งอำเภอ เพื่อเธอโควิด” เป็นการสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึง
มาตรการ Home Quarantine การกักตัว 14 วัน  
 (๒) “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นการสื่อสารให้ประชาชนร่วมกันดำเนินการ
ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
 (๓) “กาชาดกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ COVID-19” เป็นการสื่อสารให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทราบถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐในเบื้องต้น 

  
โดยกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารออนไลน์ คือประชาชนวัยทำงานที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ  หรือ
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้ตระหนัก เข้าใจมาตรการ และความห่วงใยจากภาครัฐ 

 
3. ผลการดำเนินการ 

 

(๑) สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้เป็นอย่างดี 
เห็นได้จากการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจาก
บ้าน  

 

(๒) ไม่ม ีการแพร่ระบาดจากผู ้ต ิดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สู ่คนรอบข้าง เนื ่องจากในพื ้นที ่อำเภอตระการพืชผล       
พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๑ ราย ซึ่งอำเภอ
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้ ทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม 
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4. ปัญหาอุปสรรคที่พบในพื้นที่ 
     - ประชาชนรักคนในครอบครัวมากเกินไปจนปกปิด

ข้อมูลที ่แท ้จร ิง เม ื ่อม ีการประกาศปิดบร ิษ ัท ห ้างร ้าน  
สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นการชั ่วคราว ทำให้ลูกหลาน 
ที่เดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ต้องเดินทางกลับบ้าน โดยเฉพาะ 
ผู ้ที ่เดินทางไปทำงานในประเทศกลุ ่มเสี ่ยง หรือจังหวัดที ่มี  
ความเส ี ่ยงส ูง เม ื ่อเด ินทางกล ับมาต ้องเข ้าส ู ่มาตรการ  
Home Quarantine โดยการกักตัว 14 วัน ได้แก่ การแยกกัก
ดูอาการ ใส่หน้ากากอนามัย ทานอาหารแยกจากผู้อื่น ไม่ใช้
ของร่วมกัน ครอบครัวเกรงว่าลูกหลานที่เดินทางกลับบ้าน 
จะลำบากจึงปกปิดข้อมูลการเดินทาง โดยให้ลูกหลานไปอยู่รวมกันตามกระท่อมปลายนา (เถียงนา)      

 

การแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
เพิ่มความเข้มข้นในการทำงานของทีม “มดงาน” ให้ตรวจสอบพื้นที่อย่างเข้มข้น ทุกหลังคาเรือน รวมทั้ง

กระท่อมปลายนา (เถียงนา) และขอความเมตตาจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจร่วมทำความเข้าใจ ก่อนจะ
ใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับ 

 
 

แหล่งข้อมูล : ที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

ฝ่ายบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่และนโยบายพิเศษ 
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน 


