ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม
ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปจำนวนภาคีที่ส่งคำตอบ ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กลุ่ม MA
จำนวน 111

MK
1

MP
10

MS
1

AA
8

1111* (อื่น ๆ)
17

รวม
67 องค์กรเครือข่าย รวม 148 คน

ลำดับที่ส่ง ที่
ความเห็น
หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
ข้อ ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพเรือ่ งใด ที่ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่านต้องการมากที่สุด กรุณาระบุ พร้อมให้เหตุผลป ระกอบ
๑
๑ Covid -19
สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
MP0056 น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
0890715279 sirinyateparak@yahoo.com
๒
๒ 1. สถานการณ์ของปัญหาการระบาดของโรค 2. การปฏิบัติตัวของประชาชนเพื่อป้องกันและข้อจำกัดในการใช้ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก
ชีวิตประจำวัน 3. การจัดบริการสุขภาพของสถานพยาบาล
MA0018 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
0831131546 suthee@g.swu.ac.th
๓
๓
ข้อมูลวิธีการป้องกัน เพื่อจะได้สื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในองค์กร
บจก.ไปรษณีย์ไทย (สส.) AA0019
ณัฏฐพัชร มิกขุนทด 0639089222
Nutthaphat.mi@thailandpost.com
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ลำดับที่ส่ง
๔

ที่
๔

๕

๕

ความเห็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ การรับมือและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ จากสถานการณ์
วิกฤตสุขภาพ
ข่าวสารการแพร่ระบาดที่รวดเร็วถูกต้อง เพราะ จะได้นำข้อมูลข่าวสารที่ได้มาใช้ในการระวังตัวมากยิ่งขึ้น

๖

๖

ไทม์ไลน์ ของผู้ติดโควิดให้ละเอียดเพื่อการรับรู้จะได้ไม่เข้าใกล้พื้นที่เสี่ยง

๗

๗

ไม่มีได้รับ

๘

๘

สถิติข้อมูลปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพ

๙

๙

สถานการณ์ปัจจุบัน. มาตรการล่าสุด

๑๐

๑๐

จำนวนผู้ติดเชื้อ การเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบวิกฤติ การช่วยเหลือของรัฐบาล มาตรการการป้องกัน
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
สำนักงาน ก.พ. AA0083 ศิริชัย เอี่ยมลออ
0869886279 sirichai@ocsc.go.th
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP67 นิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
0814234029 jnithiraj@hotmail.com
ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
0060 อังคณา ขาวเผือก
0991965866 kang478@hotmail.co.th
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
0060 ธนัตพร พันธ์พานิช 0867700256
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MP0066 กัลยกร เรื่อนสูง 0612099899
teerakunpisut12@gmail.com
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน MP0063
นพมาศ บัววิชัยศิลป์ 0875922662
noppamass@energy.go.th
วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี
MA007 เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ 0893595365
Pennapa11@pnc.ac.th

ลำดับที่ส่ง
๑๑

ที่
๑๑

๑๒

๑๒

๑๓

๑๓

๑๔

๑๔

๑๕

๑๕

๑๖

๑๖

๑๗

๑๗

ความเห็น
1.ช่องทางไลน์ เหตุผล ง่าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถส่งต่อไป
2. Appication เหตุผล ให้สามารถดาวน์โหลดเป็นโปรแกรม เพื่อให้บริการได้หลายรูปแบบ นอกจากเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ครบใน APP เดียว
ข่าวสารประจำวัน เพื่อสื่อสารต่อไปให้คนในองค์กร ญาติมิตร

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กขป.ข.๘.๐๐๐๕
/ ๒๕๖๔ บุพผา อินทรสูตร 0614187683
Buppa_i@cgd.go.th
หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 0813075377
koonohm@yahoo.com
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนั้น ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการ ที่ชัดเจน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1111
- แผนการสื่อสารระดับประเทศ
อเนก จินดาขัด 0864205520
- ข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูลทำให้ข้อมูลความรู้ที่ ต้องการสื่อสารออกไป
ajap5551@icloud.com
น่าเชื่อถือมากขึ้น
แนวทางป้องกันและแก้ไขกับสถานการณ์วิกฤต
ควบคุมมลพิษ2 AA0058 วริศรา ทองคำ
จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
0890830494 Ink.waris@gmail.com
จำนวนพื้นที่รักษาในแต่ละพื้นที่
จำนวน ความรุนแรง และการกระจายตามภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง ของการตายที่มี สาเหตุของการ
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1111
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 30 วัน
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 0814837807
siriwan.pita@gmail.com
สสส. / กกท. เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและสนับสนุนเรื่องสุขภาพโดยตรง
บมจ. เมืองไทยประกันภัย 1111
ราชสีห์ เสนะวงศ์ 0856616495
Rachsi_0912@hotmail.com
โรคระบาด
มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย 1111
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ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

๑๘

๑๘

๑๙

๑๙

๒๐

๒๐

วัคซีนป้องกันโควิด19 เนื่องจากสถานการณ์ที่ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของCOVID19 วัคซีนเป็น
คำตอบที่จะเสริมสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพในปีทผี่ ่านมา จนถึงตอนนี้เริ่มขาดความมั่นใจในความ
ปลอดภัยจากผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนแต่ละยี่หอ้ ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่มีการกลายพันธุ์ รวมถึง
การจัดลำดับ การรับบริการ ความทั่วถึงที่เป็นประเด็นร้อนในสังคม
การดูแลสุขภาพคนในชุมชน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ความรู้ด้านการดูแลตนเอง การป้องกันโรคใน
ชีวิตประจำวันที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นการใส่หน้ากากอนามัย การใช้ เจลล้างมือ
การระบาดของโรคเกิดใหม่ การประสานสิทธิ์การดูแล การรักษาพยาบาล การประกันสังคม ประกันสุขภาพ
สิทธิต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ สถานการณ์โรค การใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้ ของเจ้าหน้าที่ พนักงานควบคุมโรค
ในพื้นที่
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเรื่องสถานการณ์วิกฤตที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่สุด และเป็น
ข้อมูลที่รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และเกิดเป็นความ
ตระหนกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้คน
ในองค์กรหรือชุมชนที่อาศัยออยู่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันและมีการติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด
ความรู้ด้านการดูแ ลตนเอง การป้องกันโรคในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่นการใส่หน้ากากอนามัย
การใช้ เจลล้างมือ
1.แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เหตุผล แนะนำกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัตติ ามได้ถูกต้อง
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
ไชยยา เรืองดี 0868834889
C0866137888@gmail.com
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 1111
ศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา 0926614662
nocknarak@gmail.com
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ MA0041
สุวิทย์ สมบัติ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
แพร่ 0894302670 suvit6857@gmail.com

อดีต อนุกรรมการ กขป.เขต3 1111

ลำดับที่ส่ง

ที่

๒๑

๒๑

๒๒

๒๒

ความเห็น
หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
2.วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดเชือ้ หรือวิธีสังเกตอาการถ้ามีการติดเชื้อ
ปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 0885631974
เหตุผล เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ตดิ เชื้อ หรือเข้ารับการรักษาทันทีเมื่อรู้ว่าติดเชื้อ
Nipparnlert@msn.com
3.สถานการณ์ภายในสังคม เช่น ความคิดเห็น และปัญหาของกลุ่มต่างๆ
เหตุผล เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ตรงปัญหา
4.ช่องทางติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบเร่งด่วนเพื่อแจ้งและรับข่าวสาร
เหตุผล ติดตามหรือแจ้งข้อมูล ความเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญเพื่อนำไปกำหนดนโยบาย หรือแผนดำเนินการ
5.ช่องทาง ข้อมูล รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
เหตุผล เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเครือข่ายลดข่าวลือ ลดการปฏิบัตทิ ี่ผิด
6.พื้นที่ส่วนกลางสีขาว สำหรับรับฟัง แสดงความเห็น รั บและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมีวิธีการกรองสมาชิก
ผู้ให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผล เพื่อให้คนในสังคมได้มีช่องทางรับ ส่งข้อมูล แสดงความเห็นอย่างเปิดเผยเพื่อลดความเครียด ลดข่าวลือ
ลดความเกลียดชัง ลดการบิดเบือนจากสื่อโซเชี่ยลต่างๆทีค่ วบคุมไม่ได้ ย้ำว่าควบคุมไม่ได้เลยครับ ข้อนี้ทำยาก
แต่จำเป็นต้องทำ หน่วยงานรัฐอาจจะทำมานานแล้วหรือถ้ายังไม่ทำควรเริ่มทันที เพราะวิกฤตสุขภาพเชื่อมโยง
กับวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ
ความก้าวหน้าของการรักษา การฉีดวัคซีน การแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นของประชาชน
พัฒนาชุมชน 1111 กฤชวัชร แก้วพรม
0823292933 Lovelynite@hotmail.com
โควิด19 และเศรษฐกิจ
เกษียณ 1111 Patchara Laurent
+33664223008 patchi3@aol.com
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ลำดับที่ส่ง
๒๓

ที่
๒๓

ความเห็น
รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดแก่ประชาชน ในรูปแบบ traditional มากกว่า
social media ที่ไม่มีการกลั่นกรอง หรือ ส่วนมากเป็นข่าวปลอม การรีวิววัคซีน การเข้าไม่ถึงการรักษา การมี
วาระซ่อนเร้นทางการเมืองแม้ในสภาววิกฤตที่มีความตื่นตระหนกในสังคม
- สถานการณ์ในการเกิดการแพร่ระบาด เพื่อที่จะสามารถป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค
- ข้อมูลการจัดการบริการทางสุขภาพ เช่น เรื่องของการฉีดวัคซีน การดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่าย ขั้นตอน
วิธีการในการปฏิบัติตัวหากมีความเสี่ยงจากการติดโรคที่ชัดเจน ข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาตัว หาก
ป่วย
- ข้อมูลการให้การเยียวยาหลังจากป่วย เพื่อที่จะสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังต้องพักรักษาตัวหรือ
การกักตัวเป็นระยะเวลานาน
ต้องการมากที่สุดคือข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบริการแก่ผู้กั กตัวผู้กับตัวไม่สามารถออกไปทำงานได้ต้องกักตัว
ทั้งครอบครัวบางครั้งอาหารไม่มีจะกินเพราะออกไปข้างนอกไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียดายมากเกินกำลัง
ของเรา
การติดเชื้อในแต่ละพื้นที่

๒๔

๒๔

๒๕

๒๕

๒๖

๒๖

๒๗

๒๗

ทุกข้อมูลมีความสำคัญ ควรเป็นข้อมูลจริง กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีเป้าหมายในการสื่อ ทั้งกลุ่มคน
เป้าหมาย และช่องทางที่เหมาะสม

๒๘

๒๘

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่ปกปิด ให้ประชาชนรับทราบ
กลไกการสื่อสารข้อมูลจากส่วนกลาง สู่ระดับพื้นที่ และจากพื้นที่สู่ส่วนกลาง (ไม่ใช้อำนาจแทรกแซงสื่อ)
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1111 นพ.ทิพาวรรณ บูรณสิน 0818812556
b.tipawan@hotmail.com
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ MA032
ธนากร จันหมะกสิต 0906623152
junhamakasit@gmail.com

สวัสดิการชุมชนตำบลบางปลา MA0060
จำเนียร ไวย์ชาตา 0818550618
spkk2556@gmail.com
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพึ่ง MA0060 วิภาดา
มีเจริญ 0649355649 spkk2556@gmail.com
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MK0059
ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต 0804185411
thammaporn.p@nrct.go.th
สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง, มูลนิธิศูนย์
ประสานงานชุมชน จ.ระยอง MA0050

ลำดับที่ส่ง

ที่

๒๙

๒๙

๓๐

๓๐

๓๑

๓๑

๓๒

๓๒

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
กฎ กติกา ชัดเจน ปฏิบัติได้
สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ ประธานสมัชชาสุขภาพ
มีการจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ จากล่างสู่บน จากบนลงล่าง เพื่อการจัดการข้อมูลสื่อสาร จังหวัดระยอง 0970411014
ไม่ให้ตกหล่น ต่อกลุ่มชนทุกหมู่เหล่า สำคัญคือการทำงานอย่างมีส่วนร่วม การเข้าถึงและการร่วมคิดร่วมทำ จะมี lakavivat.auan09@gmail.com
ความรอบครอบกว่าการจัดการเฉพาะองค์กร
การสื่อสารจากล่างสู่บน ควรใช้กลไก พ.ช.ต. พ.ช.อ. ที่มีอยู่สร้างกลไกนี้ให้เข้มแข็งอย่างจริงจัง (จะเข้มแข็งได้
ต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดการ บริหาร)
- ข้อมูลในการดูแลคนพิการในสภาวะวิกฤตและการดูแลตนเองของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงสิ่ง
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อำนวยความสะดวก เช่น ล่ามภาษามือ เสียงบรรยายแทนภาพสำหรับคนตาบอด เนื้อหาที่อ่านและเข้าใจง่าย
MP0002 พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้ปกครอง
สำหรับคนพิการทางสติปัญญา คนพิการทางการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารใน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
ภาวะวิกฤตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
0818544449 www.dep.policy@gmail.com
ต้องการข่าวสาร ข้อเท็จจริง และรวดเร็วจากหน่วยงานรัฐหรือศูนย์กลางที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการส่งต่อ
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
เผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนให้กับประชาชน
สุขภาพ กรมควบคุมโรค AA0055
อลีนา บัวสด 0854089417
aleena.phssru@gmail.com
ทาง google
เทศบาลตำบลนามะเฟือง MC0071
อารมย์จิตร์ ดารีย์ 0937693888
Nuk_tungpong@hotmail.com
จำนวนผู้ติดเชื้อ ข้อความแจ้งเตือนเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง และการแจ้งเรื่องวัคซีนอย่างเป็นระบบ
เลิฟแคร์ 1111 เจนจิรา แก้วมูล 0909458621
jibjan.5263@gmail.com
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ลำดับที่ส่ง
๓๓

ที่
๓๓

ความเห็น
วัคซีน

๓๔

๓๔

รถรับผู้ป่วย เพราะว่าจะได้รักษาทันท่วงที

๓๕

๓๕

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 เช่น สถานการณ์ การตรวจหาเชื้อ การป้องกัน การรักษาพยาบาล ยา วัคซีน
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น โดยจะต้องเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือข้อมูลเชิงวิชาการที่
เชื่อถือได้

๓๖

๓๖

สถานการณ์โควิด19กับการฉีดวัคซีน..เพราะความเข้าใจความปลอดภัยหลังการฉีดยังเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญไม่
มั่นใจ

๓๗

๓๗

เกี่ยวกับโรคระบาดใหม่ โรคติดต่อร้ายแรง ที่เกิดขึ้น เช่น โควิด 19
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
1111 spkk2556@gmail.com
0959131430
ธนาทร เขมวรัตถ์
หจก.เภตรา
1111 spkk2556@gmail.com
0839070356
ผาณิตา โกมลมาลย์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
AA0067 phanita.k@nvi.go.th
0973207022
ศิริพร ปัญญาเสน
คค.สจ.ลำปาง
MA00053 Siripornd2506@gmail.com
0908932925
นางสาวดารา ติ๊บเตปิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
MP0021 dara.c@dgr.mail.go.th
0847417419

ลำดับที่ส่ง
๓๘

ที่
๓๘

ความเห็น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค สถานที่ จำนวน ผู้ติดเชื้อ แหล่งที่มาของการระบาด

๓๙

๓๙

ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้

๔๐

๔๐

ข่าวที่มาจากภาครัฐ อย่างทันท่วงที เชื่อถือได้

๔๑

๔๑

สิทธิ์การรักษา

๔๒

๔๒

ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในวัคซีนที่รัฐจัดหามาให้จึง
ทำให้ส่วนใญ่ไม่กล้าฉีด
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
ประสาร ประดิษฐ์โสภณ
กขป เขต 13
1111 radio9123@gmail.com
0860682235
น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง
กรมที่ดิน
AA0046 Supinya2503@gmail.com
0944947118
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
MA0019 phakamaslookkad@gmail.com
0917756426
นายอำนาจ ปรีชาศิลป์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0851882841
นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางหัวเสือ
จ.สมุทรปราการ

ลำดับที่ส่ง

ที่

๔๓

๔๓

๔๔

๔๔

๔๕

๔๕

๔๖

๔๖

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
MA0060 spkk2556@gmail.com
0890079063
ข้อมูลของการฉีดวัคซีน เพราะว่าประชาชนไม่เข้าใจในระบบการลงทะเบียนข้อรับการฉีด
นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
สภาองค์กรขุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0870786409
การเตรียมพร้อมเพื่อรับผู้ป่วยเข้ารักษาให้ทัน เพราะที่ได้ข่าวบางคนรอจนอาการแย่ มากๆค่ะกว่าจะถึงมือแพทย์ วิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
ตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0878254587
เรื่องโควิด 19 เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันอย่างถูกต้อง
นายอัครพงษ์ ภูวเจริษกุศลเลิศ
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0948753182
การสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน เพราะถ้าหากข้อมูลไม่แน่นอนไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิด ความไม่เชื่อมั่น
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 janeyot1986@gmail.com
0650175291
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ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

๔๗

๔๗

การสื่อสารถูกต้อง ชัดเจน ถ้าไม่ชัดเจนประชาชนขาดความเชื่อมั่นต้องมีข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน

๔๘

๔๘

การแถลงข่าวจากส่วนสาธารณสุข เหตุผล คือ หมอเป็นผู้รู้

๔๙

๔๙

การรับวัคซีนได้เร็วๆ และสะดวก ไม่แออัด

๕๐

๕๐

ทีมงานทางการแพทย์ลงเยี่ยมกลุ่มเปราะบางเพื่อตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง เหตุผลบางคนติดเตียง,สูงอายุ,
อัมพฤกษ์และพิการเดินทางไม่สะดวกต้องเหมารถ,เรือ ค่่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง

๕๑

๕๑

เรื่องความร้ายแรงของโรคและการดูแลรักษา
-11-

นางศรีรัตน์ เขียวงาม
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 srirat 310 ๑gmail.com
0896328895
บัญญัติ เพ็ชรน้อย
สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909620885
บุญญาภา ศิโรดม
กำนันตำบลบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0863880333
นางสาวมยุรี เล็ดลอด
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0891290154
นางพุทธชาติ อาศัยผล

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

๕๒

๕๒

๕๓

๕๓

๕๔

๕๔

วัคซีนโควิด เพราะ สับสน

๕๕

๕๕

การจัดส่งทั้งหมดของท่านจะต้องมีการปรับปรุง

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0814940380
เจตนา สามเรือนทอง
สภาองค์กรชุมชน ต. บางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0894078765
นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน
MA0045 yodleksombun@gmail.com
0869169486
ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
MP0018 natthiya@bedo.or.th
0621499144
เพ็ญศรี ปรืองาม
สภาองค์กรของชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ

สถานการณ์โควิด ข้อมูลที่เป็นจริง. จะได้หาทางป้องกันและแก้ไข
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ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

๕๖

๕๖

ตอนนี้มีครบค่ะ

๕๗

๕๗

ไทมไลน์ของบุคคลที่ติด เพื่อสร้างระบบป้องกันและเฝ้าระวัง

๕๘

๕๘

ข้อมูลผู้ป่วย พื้นที่ระบาด เพื่อจะได้ป้องกันได้

๕๙

๕๙

การสนับสนุนเรื่องความมั่นคงทางอาหารแบบยั่งยืน

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891455229
สำเนียง น้อยแรม
ประธาน อสม.ตำบลบางจาก จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0898942506
นางสาวอังคณา ขวเผือก
มูลนิธิกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
MA0060 kang478@hotmail.co.th
0991965867
สมขาย สุขประเสริฐ
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0835422363
อรนุช โชคบุญชู
สภาองกรชุมชนตำบลบางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
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ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
0623828806

๖๐

๖๐

ต้องพูดความจริงกับประชาชน

๖๑

๖๑

ข้อมูลเราได้จากการดูข่าว คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากแล้ว แต่ อย่าให้ข่าวบิดเบือนไม่เป็นความจริง

๖๒

๖๒

เรื่องจำนวนของผู้ป่วย มันเป็นยอดที่แท้จริง

๖๓

๖๓

โรคระบาด
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นายขวัญเมือง อยู่นาน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0869869288
วรรณศิริ ลิปิสุนทร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกะเจ้า จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0814946231
เสริมพันธุ์ พรหมผล
บมจ. สยามราชธานี (จนท.ขับรถผู้บริหาร) จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0644608406
นกเอี้ยง กิมยงค์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
MA0060 spkk2556@gmail.com
0968020567

๖๔

๖๔

อันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด และสามารถตรวจสอบได้

๖๕

๖๕

การดูแล

๖๖

๖๖

ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้อง ทันเวลา เช่น พื้นที่เสี่ยง สถานที่ วัน เวลา ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล

๖๗

๖๗

หมอ
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นางสาวกิตติยา ประโยตัง
เทศบาลตำบลบางเมือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0983754605
นางสมนึก ศรีบุญญารักษ์
อสม. รพ.สต. ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
085 9150348
เสรี เนตรหัสนัยน์ GM
บมจ. Somboon Advance Technology Pcl
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0819887622
นางมาลินี ธารดำรง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

๖๘

๖๘

การฉีดวัคซีน

๖๙

๖๙

ความชัดเจนที่เป็นจริงของข้อมูล เพื่อการรับมืออย่างตรงประเด็น

๗๐

๗๐

สุขภาพอนามัย เพราะส่วนใหญ่ไม่คำนึงถึงการรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาด

๗๑

๗๑

ทามไลน์ผู้ป่วยที่ชัดแจ้ง เพราะบางคนปิดข้อมูล

๗๒

๗๒

ให้ทุกคนมีวินัยต่อตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคม
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
0865641469
กันยา พานิช
ครู อปท. จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0896987514
นางสาวพิรชัช ห้วยทราย
ครู ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
MA0060 Pirachatyao@gmail.com
0917644866
รุ่งทิพย์ เข็มทิศ
ครู ร.รเทศบาล2 วัดใน จ.สมุทรปราการ
MA0060 rungthip.kheamtid@gmail.com
0624933622
พันสา คำซอ
นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1111 pansakamsor@gmail.com
0947568070
สุกัญญา สินพันธุ์
สมาชิก สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
( บ้านมั่นคง ) จ.สมุทรปราการ

ลำดับที่ส่ง

๗๓

ที่

๗๓

ความเห็น

ข้อมูลการติดเชื้อโควิด-19 ของคนในชุมชน เพื่อเป็นการหยุดเชื้อ

๗๔

๗๔

สถานการณ์รายวัน เพื่อจะได้ประเมินความเสี่ยงและการดูแลตนเอง

๗๕

๗๕

ให้มีบุคลากรทางการแพทย์พร้อม อสม.มาให้ความรู้ที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งแนะนำเมื่อประชาชนติดโควิดควรทำ
ตัวอย่างไร และให้สื่อออกทีวีที่เป็นจริง

๗๖

๗๖

การดูแลตนเอง

๗๗

๗๗

1. ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับปัจจุบันผ่านหน่วยงานของรัฐในแต่ละพื้นที่
โดยตรง กล่าวคือ ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากพื้นที่ตรงอยูแ่ ล้วควรส่งต่อ
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891689075
นางอมลวรรณ บวรสิริภักดี
คณะทำงานที่อยู่อาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909092772
นารีรัตน์ ศรีภักดิ์
ปภ. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0806430050
สมใจ ฉิมพาลี
อสม. อปพร. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0822132509
นิชดา พงษ์แย้ม
สสจ. จ.สมุทรปราการ MA0060
Nichada.mali9@gmail.com
0859314136
ธัชกร ภัทรพันปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ลำดับที่ส่ง

ที่

๗๘

๗๘

๗๙

๗๙

๘๐

๘๐

๘๑

๘๑

ความเห็น
อย่างรวดเร็วในพื้นที่ ทำให้คนในพื้นที่ได้รับรู้และตระหนักรู้ โดยไม่ต้องรอให้ ศูนยฺ์กลางที่จะออกโทรทัศน์ก่อน
(โดยในพื้นที่จะมีผู้นำในการสื่อสารรายย่อยอยู่แล้ว)
2. ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตำบลหรือชุมชนในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นข้ อมูลจริงเป็นปัจจุบัน โดยไม่
ต้องเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น (โดยในพื้นที่จะมีผู้นำในการสื่อสารรายย่อยอยู่แล้ว)
เรื่องการฉีดวัคซีน

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
thatchakorn.p@dru.ac.th
0816855172

ดลพร อุประ
อสม. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0815636440
ข้อมูลที่ขัดเจนถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ ร่วมถึง การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของชาวบ้านอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นายไพรัช เรืองฤทธิ์
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีลหมู่3 และเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.
สมุทรปราการ MA0060
ruangrit_prt@hotmail.com
0816146925
เรื่องระบบทางเดินหายใจ
ภาณุพงศ์ พุทธรัตนมณี
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางยอ จ.สมุทรปราการ
MA0060 t-864@hotmail.com
0813992615
เงิน ไม่มี งานไม่มี หนี้สิน หากินลำบาก
ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน
เเผนก cnc จ.สมุทรปราการ MA0060
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ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

๘๒

๘๒

รายชื่อและที่อยู่ของคนติดเชือ้ จะได้ระวังได้

๘๓

๘๓

ความรู้ ผลดีและผลข้างเคียงของวัคซีน ทุกถูกต้อง ไม่อยากเอาชีวติ เข้าไปเสีย่ งฉีดวัคซีน

๘๔

๘๔

วัคซีนป้องกันโควิค

๘๕

๘๕

การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
chaisubsorn@gmail.com
0881256483
นฤพล โมกศิริ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971509145
นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
Puanarsasamrit@gmail.com
0940421018
อนุชิต อ้อมชมภู
บ. Maintanaec จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0851342653
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
siriporn2506@gmail.com
0908932925

ลำดับที่ส่ง
๘๖

ที่
๘๖

ความเห็น
ควรมีรถมาตรวจโควิด ให้เข้าถึงทุกคน ทุกกลุ่ม

๘๗

๘๗

ทางสื่อโซเชียล ทุกช่องทาง และสื่อตามสายในชุมชน

๘๘

๘๘

ความเสมอภาคของประชาชน

๘๙

๘๙

ข่าวการติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ที่แม่นยำและรวดเร็ว เพราะจะได้ระวัง ไม่ไปจุดที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางไปยังจุดนั้นๆ
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หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
นางสาวนิษฐิดา ใจยศ
สหกรณ์เคหสถานปูู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910919958
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0810172969
น.ส.กาญจนา ใจอ่อน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924873869
นาย มนัส โตนา
สหกรณ์เคหะสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0991798298

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

๙๐

๙๐

-ไม่มีความเห็น-

๙๑

๙๑

ให้มีการให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้ทันเหตุการณ์

๙๒

๙๒

ข้อมูลจริง เพื่อการปรับตัวและใช้ชีวิตประจำวัน

๙๓

๙๓

ข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีความทันเหตุการณ์ และควรออกก่อน fake news
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นิชาภา ภัทรเวชนนท์
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0959596218
นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0899887990
ทองใบ มณีฟั่น
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
MA0053 janeyot1986@hotmail.com
0987477912
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
สมัชชาจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ MA0075
jomprasert@hotmail.com
0817859678

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

๙๔

๙๔

ข้อมูลที่เป็นจริง โดยไม่มีการปกปิด

๙๕

๙๕

ต้องการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพราะจะทำให้ชีวิตของเราจะได้กลับมาเป็นปกติดังเดิม

๙๖

๙๖

ให้ความรู้การเฝ้าระวังอย่างถูกต้อง

๙๗

๙๗

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิค

๙๘

๙๘

การจัดการออนไลน์
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น.ส. กาญจนา วิภาสธำรงจิต
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971584680
ชาญสิน สุภาผล
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
Chansin02@hotmail.com
0896958588
ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910361559
ชนิดา บุญลาโภ
สถาบันราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0829555021
นายชาคริต เหลาสุข
สภาเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ MA0060

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

๙๙

๙๙

๑๐๐

๑๐๐ -ไม่มีความเห็น-

๑๐๑

๑๐๑ เรื่องวัคซีนเมื่อไรจะมาฉีดประชาชนทุกกลุ่ม

๑๐๒

๑๐๒ ต้องการข้อมูลจริง ๆ ตรงไปตรงโดยที่ไม่ปิดบังประชาชน

๑๐๔

๑๐๔ เรื่องวัคซีนว่าความได้รับการฉีดเมื่อใด

๑๐๕

๑๐๕ ไม่

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
spkk2556@gmail.com
0858766092
นายวิสูตร มหานาค
ผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924600498
จารุวรรณ อรุณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0840346588
ช่วง อินทสังข์ สภาองค์กรชุมชน MA0060
spkk2556@gmail.com 0898814584
พิชญ์นรี อัมระนันท์
ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA 0060
spkk2556@gmail.com 0614029953
อาริญา หมื่นไธสง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0910043267
ภาวนา จันทรอิ่มเอิบ

ทีวี

-23-

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0824426428
สุมาลี สอนลี
บ.คอนแทรคเตอร์ช๊อป จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0840034573
บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA-Thailand) MS0087
liaison@ifmsa-th.org 0957303683

๑๐๖

๑๐๖ ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่ตดิ เชื้อ

๑๐๗

๑๐๗ - ขั้นตอนการรับมือเมื่อตนเองอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ เนื่องจากในสถานการณ์โควิด -19 ประชาชนยัง
ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าถ้าหากติดเชื้อโควิด -19 จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ในการรับการรักษาจะมี
กระบวนการอย่างไรบ้าง
- ข้อมูลการได้รับการเยียวยาจากภาครัฐเมื่อตนเองอยู่ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ เนื่องจากผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์วิกฤตสุขภาพจำเป็นจะต้องเสียรายได้บางส่วนในขณะเข้ารับการรักษา ซึ่งส่งผลไม่เพียงแต่ตัวผู้ป่วย
เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อคนในครอบครัวของผู้ปว่ ยและคนในการดูแลของผู้ปว่ ย ซึ่งสามารถทำให้เกิดความวิตก
กังวลได้ จึงควรชี้แจงข้อมูลในการเยียวยาจากภาครัฐให้ชัดเจน
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
๑๐๘ เรื่องสิทธิประโยชน์การรักษา ที่เข้าถึงรวดเร็ว ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ทั่วถึง ข้อมูลที่มีความชัดเจน
วีนัส คล้ายนุ้ย
ตรงไปตรงมา
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 3
MA0080 Weenus.nuy@gmail.com
0885675029
๑๐๙ การป้องกันโรค Covid-19เพราะเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบที่ใหญ่มาก มีโอกาสเสียชีวติ
ชาคริต โภชะเรือง กขป.เขต 12
มากกว่าคนทั่วไปหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกัน ตนเองจากการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงต่อการ 1111 kahlao@gmail.com 015994381

๑๐๘

๑๐๙
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ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น
เสียชีวิต จึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง รายละเอียด
ดังนี้ แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด -19 ในประเด็นต่อไปนี้
1. การฉีดวัคซีนเพื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ การออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้ เว้นระยะห่างจาก
คนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทกุ ครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ จาม
หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงทีม่ ีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ ราวบันได เป็น
ต้น
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน โลหิตสูง
โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้าน น้อยที่สุด ใน
ระยะเวลาสั้นที่สุด
7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผูอ้ ื่น
8. เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้
ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน
และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบแจ้งเพื่อไปรับ
การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
-25-

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

ลำดับที่ส่ง ที่
๑๑๐
๑๑๐ โควิด เมื่อไหร่จะหมดไป

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
เสถียร เทียมทัศน์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0946906336
วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0869931847
ทิพย์วรรณ อุดมดัน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0891306877
ปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
การรถไฟฯ AA0062
lertpunjasub@hotmail.com 0898879317

๑๑๑

๑๑๑ ความจริงที่เกิดขึ้น เป็นปัจจุบัน

๑๑๒

๑๑๒ ความรู้เรื่องยาและการช่วยเหลือทุกด้าน

๑๑๓

๑๑๓ สรุปรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ความก้าวหน้าในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบจาก
วิกฤติสุขภาพในเรื่องนั้น ๆ ที่เกิดขึ้น และการบริหารจัดการที่เป็นปัจจุบันตลอดจนข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
หรือ กลุ่มงานที่ทำหน้าที่โดยตรงด้านการสาธารณสุขที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกัน ดูแลรักษาตลอดจนการฟื้นฟูที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อช่วยลดหรือไม่ให้เกิดผลกระทบทีร่ ้ายแรง
กับตัวบุคลากร องค์กรในภาพรวม และประชาชนทั้งที่มาใช้บริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการและประชาชน
ทั่วไป
๑๑๔ การรักษาพยาบาล ให้มีการฉีดวัคซีนให้รวดเร็ว
วันชาติ แก้วนุช สมาคมจักรยานยายนต์รับจ้าง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com 0870175799
๑๑๕ ควรได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
อรวรา เสียงเพราะ
บ้านมั่นคงปู่เจ้า MA0060

๑๑๔

๑๑๕

-26-

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

๑๑๖

๑๑๖ ปรับใช้ได้ สามารถนำมาปรับใช้กับคนในครอบครัวได้ใช้จริง

๑๑๗

๑๑๗ ข้อมูลราชการที่ถูกต้อง สามารถอ้างอิงได้ เพื่อจะได้ไม่ตระหนกและจะได้เข้าใจการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

๑๑๘

๑๑๘ สบค

๑๑๙

๑๑๙ สถานการณ์

๑๒๐

๑๒๐ ข่าวจากหลายๆที่เพื่อความแน่นอนและติดตามข่าวจากทางโทรทัศน์

-27-

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
spkk2556@gmail.com 0898177968
สุข ศรีวะอุไร
สหกรปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0642089935
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวแทนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม MA0020
ktonkra@gmail.com 0981022015
คมสัน แสงสุวรรณ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพรายจำกัด
MA0060 spkk2556@gmail.com
0820131444
ณัฐพล มะเดื่อ
สหสกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
maduea@hotmail.com 0970542314
ภัททา รัศมีปทุมทอง พนักงานบริษัท ฝ่ายศิลป์
MA0060 spkk2556@gmail.com
0894774245

ลำดับที่ส่ง ที่
ความเห็น
๑๒๑
๑๒๑ เรื่องโควิด19 วัคซีน ที่รักษาพยาบาลเมื่อติดเชื้อ

๑๒๒

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๗

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
ศศิกัลยา แสนจินดา บริษัทเอกชน พนักงาน
บัญชี-การเงิน MA0060
spkk2556@gmail.com 863319248
รถรับผู้ป่วยเพราะว่าจะได้รักษาทันท่วงที
ธนาทร เขมวรัตถ์ หจก.เภตรา เจ้าท่า MA0060
spkk2556@gmail.com 0839070356
ตู้ฆ่าเชื้อเพราะคิดว่าน่าจะกันได้อีกส่วนหนึ่ง
พรทิวา ขื่นสุวรรณ ปกครอง ผช.ผญ.
MA0060 spkk2556@gmail.com
0633363659
เรื่องโรคระบาด เพราะทุกวันนี้เรื่องโรคระบาดมองไม่เห็นเสี่ยงมากกับการดำรงชีวิตประจำวัน
ฉลวย หมุดธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ MA0060
chaluy.2517@gmail.com 0805962899
ความปลอดภัย ควรระบุเนื้อหาอย่างชัดเจนมากกว่านี้
ธัญญาลักษณ์ นนท์สะเกษ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0615138282
เรื่องโรคระบาดอุบัติใหม่ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลมาก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดผลกระทบอย่างไร และรับมือได้ ชาคริต โภชะเรือง
อย่างไร
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 1111
kahlao@gmail.com 0815994381
- ความรู้ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ไม่ใช้ศัพท์/ภาษาทางการแพทย์ที่ทำให้เข้าใจยาก การสื่อสารที่ทำให้ นิสิต ศักยพันธ์
ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี 1111
- ข้อมูลสถานการณ์/สถิติ
fareeda29@gmail.com 0813914413
-28-

ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

- ผลกระทบ/ความรุนแรง
- แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร/แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- หน่วยงานใดรับผิดชอบ/ถามใครได้บ้าง
- นโยบายหลักๆ และการวิเคราะห์สถานการณ์ ช่วงขณะเกิดวิกฤตมีความสำคัญมาก ในขณะเกิดการระบาด
การป้องกัน การเข้าถึงการรักษา และการลงทะเบียนรับวัคซีน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลจริง สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และไม่ตื่นตระหนก
-การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การแจ้งย้ำพื้นที่เสี่ยง
- มี App. ที่มีความพร้อม ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
- สื่อที่มีความหลากหลาย ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสือ่ ที่ตนใช้งาน หรือตามความสะดวก
- สืบค้นข้อมูลต่าง ในสถานการณ์วิกฤติแต่ละเหตุการณ์ จากหน่วยงาน องค์กร หรือช่องทางสื่อที่น่าเชื่อถือที่สุด
ติดตามข้อมูลสถิติเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
ยกตัวอย่างกรณีเรื่อง โควิด 19
1. วัคซีน สิ่งที่ต้องการทราบ คือ
- คุณภาพของวัคซีนแต่ละชนิด
- อาการข้างเคียงมีอะไรบ้าง (รุนแรง/ไม่รุนแรง)
- ระยะเวลาของอาการข้างเคียงจนกระทั่งหาย
- จำนวนผู้รับวัคซีนจำนวนเท่าไหร่/จำนวนผู้มีอาการข้างเคียงมากน้อยแค่ไหน/หายแล้วกี่ราย
2. การลงทะเบียนจองวัคซีน
- การลงทะเบียนรับวัคซีนมีช่องทางใดบ้าง/ ทำได้กี่วิธี
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ลำดับที่ส่ง

ที่

ความเห็น

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

- กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใด/ช่วงเวลาใด
- ช่องทางการติดต่อประสานงานหากเกิดข้อสงสัย
- หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

๑๒๘ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การให้ข้อมูล ในสถานการณ์โควิด
• การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ปลอดภัย (ใช้กี่ชั่วโมง ควรเปลี่ยน, การเก็บ)
• ข้อมูลที่สื่อสาร ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ทำให้คนตื่นกลัว/หวาดกลัว
• การฉีดวัคซีน ข้อดี ผลกระทบ ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้ อง (คนในชุมชนยังมีความกลัวในการฉีดวัคซีน)
• การเป็นนักปฏิบัติด้วย เพื่อเป็นตัวอย่าง (สื่อมีชีวิต)
๑๒๙ - ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ทั้งผลข้างเคียง และประสิทธิภาพของวัคซีน เนื่องจากตอนนี้มีกระแสความกลัว
วัคซีนมีมาก จนทำให้ประชาชนไม่กล้าฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดให้
- เมื่ออยากจะฉีดวัคซีน จะลงทะเบียนได้อย่างไร เมื่อไหร่จะได้ฉีด (กรณีคนเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง หรือคนต่างด้าว จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ลำบาก
๑๓๐ 1. ข่าวสารสถานการณ์การระบาดระดับประเทศ และระดับโลกเพื่อทราบสถานการณ์ระดับประเทศ และระดับ
โลก
2. สถานการณ์ข้อมูลการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดน่าน พื้นที่ที่เกิด สาเหตุการติดเชื้อของผู้ป่วย ที่เป็นปัจจุบัน
รวดเร็ว และเป็นจริง เพื่อเผ้าระวังและป้องกันการรุกลามขยายวงกว้าง
3. การป้องกัน โรค ให้ทางผู้รับผิดชองมีหนังสือและข่าวสารไปยังชุมชน จะทำให้ชุมชนปฏิบัติตัวได้ถกู ต้องและ
ไม่วิตกกลัว
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อัญชลี สุใจคำ
กองเลขาสมัชชสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
MA0014 anchalee4811@gmail.com
0806804811
วรางคณา อินทโลหิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
MA0071 warangkana4268@gmail.com
0815925471
นภาพร มหายศนันท์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน MA0026
ninenapa2508@gmail.com 0818813413

ลำดับที่ส่ง

๑๓๑

๑๓๒
๑๓๓

๑๓๔

ที่

ความเห็น
4. ข้อมูลสถานบริการทางการแพทย์หรือ ข้อมูลองค์กรการกุศลที่มีบริการสาธารณะ เช่น ให้บริการด้านการ
ขนส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีเบอร์โทรติดต่อ ผู้ ประสานงาน
5. มาตรการที่สำคัญของประเทศ และจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม
6. แนวทางการป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน สร้างความเข้าใจ และให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชน
๑๓๑ 1. การป้องกันกลุ่มเสี่ยงสูงกับคนในครอบครัว เพื่อยับยัง้ การแพร่ระบาด
2. ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐ ที่ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเข้าใจได้ง่าย
3. วัคซีน เนื่องจากเป็นประเด็นถกเถียงกันในกลุ่มประชาชน ถึงประโยชน์ และอาการข้างเคียง
๑๓๒ การจัดการป้องกันและควบคุมโควิด -19. เพื่อใช้สื่อสารไปสู่แกนนำชุมชนและประชาชน

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

วาสินี วงศ์อินทร์
กขป.เขต 11 MA0088
may.commed@gmail.com 0612636959
วิเชียร จิตต์พิศาล กขป.เขต11
1111 takola01@gmail.com 0980482628
๑๓๓ คำตอบที่เป็นข้อเท็จจริงชุดเดียว จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญโรค ซึ่งอาจจะมาจากหลายโรงพยาบาล หลายสถาบัน และมี สุวรรณา บุญกล่ำ
ความเห็นร่วมกัน ก่อนสื่อสารข้อเท็จจริงเดียวกัน และข้อเท็จจริงนั้นไม่ควรมีความเห็นเฉพาะตนออกมาอีก ทำ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 1111
ให้สังคมและผู้รับสารเกิดความสับสน สงสัย และไม่แน่ใจ
suwanna.b@labai.or.th 0814051991
๑๓๔ สถานการณ์โควิด:ตอนนี้ชาวบ้านประชาชน/ขาดความเชื่อมั่นในเรื่องวัคซีน/การบริหารจัดการของรัฐบาลไม่
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
ชัดเจนไม่แสดงที่มาที่ไปของวัคซีนทำให้ประชาชนไม่กล้าฉีดรับวัคซีนได้และการบริการการดูแลรักษาของรัฐ
คณะเภสัชศาสตร์ มมส MA0043
สาธารณสุขทั้งนี้จากการเสพข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่รู้ผิดหรือถูกการคัดกรองข่าวนั้นไม่มี
somsak.a@msu.ac.th 0960692857
และในพื้นที่ชนบทขาดความรู้ความเข้าที่ถูกต้องเรื่องโรคโควิด -19 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรดำเนินการคือการให้
ความรู้กับประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคและความสำคัญของวัคซีนว่ามีความจำเป็ นอย่างไรเพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การปฏิบัติตัวไม่ใช่แค่ประกาศให้ประชาชนใส่่หน้ากากล้างมือ
- เรื่องวัคซีน กังวลเรื่องอาการข้างเคียง ข้อดีข้อเสียที่ชดั เจน ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจฉีด
- เรื่องพื้นที่เสี่ยง ไทม์ไลน์ เพื่อไม่ไปพื้นที่เสี่ยง
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ลำดับที่ส่ง

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๘

ที่

ความเห็น
หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. ต้องการมากที่สุดคือการบริหารจั ดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ต้องการ
ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นของการนำเข้าวัคซีนในแต่ละยี่หอ้ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการสอนนิสิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปใช้
๑๓๕ - ข้อมูลการระบาดของโรคโควิดในจังหวัดที่ถกู ต้อง เชื่อถือได้
นภัทร งามเถื่อน
- วัคซีน (ประโยชน์ที่ได้รับ แผนการกระจายวัคซีนในจังหวัดเพื่อการเข้าถึงอย่างครอบคลุม สะดวกในการรับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
บริการ)
MA0073 napat1963350@gmail.com
0878715046
๑๓๖ คำแนะนำในการปฏิบัติตน ระดับบุคคล และระดับองค์กร
สมเกียรติ ปฏิรพ กรมอนามัย 1111
เมื่อเกิดวิกฤตสุขภาพ จะไม่ใช่การปฏิบัติตนในภาวะปกติ จึงจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าองค์กร ต้องปฏิบัติตนอย่างไร somkiat.p@anamai.mail.go.th
และบุคคลต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร เพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปและ คลี่คลายในที่สุด
0638198555
๑๓๗ ความรวดเร็วของข้อมูลจริง
ชุมพล อาจวิชัย
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลผู้ป่วย (time line) วิธีการรับมือภาวะความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร MA0044
chumpol_ard@yahoo.com 0857536616
๑๓๘

1) สถานการณ์ให้ทันเหตุการณ์ แบบ real time แล้วเสนอข่าวออกไปทันท่วงที
2) อยากให้ข่าวทีส่ ื่อสารออกมา เป็นข่าวจริง เชื่อถือได้ มีแหล่งข่าว/ที่มาของข่าวที่ชดั เจน
3) เวลาที่นำเสนอข่าวเหมาะสม และมีการฉายซ้ำ เนื่องจากประชาชนที่รับข่าวอาจมีเวลาว่างที่รับฟังข่าว
ไม่พร้อมกัน เช่น การแถลงข่าวโควิด -19 อาจให้มีการฉายข่าวซ้ำ ในช่องทางหลัก
4) มีการนำเสนอข่าวเป็นคลิปสั้นๆ ที่มีเนื้อหากระชับ ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที
5) ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันโรคโควิด-19 การรักษา การป้องกันตัว ให้กับประชาชน
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052

ลำดับที่ส่ง ที่
ความเห็น
หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
๑๓๙
๑๓๙ ควรเสนอข่าวสารด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ในประเด็นสถานการณ์รายวัน และการเผยแพร่องค์ความรู้ของ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว MA0063
โรค โดยมีเหตุผลว่าความรุนแรงของโรคในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ อาจทำให้เสียชีวิตได้ การควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค จึงความจำเป็นที่จะต้องเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็ว ที่เกี่ยวกับการพบพื้นที่เกิดการระบาดหรือ
พื้นที่เสี่ยง และบุคคลที่สงสัยว่าติดเชื้ อหรือเสียชีวิต
๑๔๐
๑๔๐ -ต้องการข้อมูลข่าวสารเรื่องของการตั้งรับปรับตัวต่อ สถานการณ์ที่ครอบคลุมมิติอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เพราะที่ผ่านมาเน้นไปที่ข้อมูลสุขภาพกาย และจะมีเรื่องจิตใจบ้าง แต่ก็ไม่
เพียงพอกับวิกฤตที่สง่ ผลยาวนาน
-ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากรัฐบาล ในหลากหลายภาษาชาติพันธุ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนต่างๆ
-ข้อมูลประกาศที่เปิดโอกาศให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจ โดยไม่ต้ องลงทะเบียน
-ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับชนิด ประเภท ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโควิด
๑๔๑
๑๔๑
1.ข้อมูลที่เป็นจริง เกี่ยวกับจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวติ คลัสเตอร์ที่เป็นต้นตอ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น MA0006
ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ (เพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองอยู่สถานที่แห่งนั้น ในเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อหรือไม่ จะได้
ประเมินความเสี่ยงของตนเอง) โดยการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ ต้องการในเปิดเผยรวดเร็วที่สุด แต่ข้อมูลต้อง
ถูกต้องและแม่นยำ
2. ข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ (ไม่เฉพาะโควิด) เช่น การระบาด สาเหตุ อาการ
ความรุนแรงของโรค ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค จำนวนของผู้ติดเชื้อ อุบัติการณ์ที่สำคัญ โดยข้อมูลเหล่านี้ อาจจะ
ไม่เฉพาะข้อมูลของโรคที่เกิดในประเทศไทย อาจจะนำเสนอข้อมูลของโรคที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศด้วย เพื่อให้
คนไทยเองได้ตระหนัก และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ว่าโรคระบาดเหล่านี้อาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาในประเทศไทย
หรือใกล้ตัว (อย่างในกรณีโควิดที่ตอนแรกเกิดในต่างประเทศ) ทั้งนี้นอกจากจะเสนอข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้น
แล้ว อยากให้มีการนำเสนอเกี่ยวกับการรับมือของโรคเหล่านี้ในต่างประเทศด้วย
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ลำดับที่ส่ง

๑๔๒
๑๔๓

ที่

ความเห็น
หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธกี ารดูแลตัวเองที่ถกู ต้อง และเป็นข้อมูลที่ระบุเฉพาะกลุ่ม เพราะคนแต่ละ
กลุ่มมีความเสี่ยงแตกต่างกัน เช่น กลุ่มคนทั่วไป กลุ่มคนที่ต้องทำงานพบกลุ่มเสี่ยง (เช่น ร้านอาหาร พ่อค้า
แม่ค้า) กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว โดยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ต้องเป็นข้อมูลที่ถกู ต้อง เชื่อถือได้
และช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ ต้องสื่อสารในทุกช่องทาง เพื่อให้เข้าถึ งคนทุกกลุม่ ทั้งออนไลน์
และออฟไลน์
4. ข้อมูลขั้นตอนในการปฏิบัติตัว เมื่อตัวเองอยู่ในกลุม่ เสี่ยง หรือ การปฏิบัติตัวเมื่อครอบครัวหรือคน
ใกล้ชิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
5. ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เมื่อสมาชิกในชุมชนติดโควิด หรือเสียชีวิตจากโควิด
เช่น เมื่อมีผู้เสียชีวิต วัดสามารถเผาศพผู้เสียชีวิตได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าเชื้อโรคจะแพร่กระจาย เนื่องจาก
โรงพยาบาลจะมีการบรรจุศพอย่างดี ก่อนที่จะส่งมาเผาที่วัด โดยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ จะทำให้ประชาชนคลาย
ความวิตกกังวล และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ตีตราให้ผู้ติดโควิด หรือกลุ่มเสี่ยง เป็นจำเลยสังคม
6. ข่าวจริงที่ออกมาแก้ข่าวลวง เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้ มีข่าวปลอมหรือข่าวที่ยงั
ไม่ถูกกลั่นกรองเป็นจำนวนมาก เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐควรจะมีหน่วยงานตอบโต้เร็ว เพื่อ
แก้ความเข้าใจผิดของประชาชนจากการเสพข่าวปลอมเหล่านี้ โดยประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อให้แก้ข่าวได้
อย่างรวดเร็ว
๑๔๒ -ความเห็นรวม ข้อ 1สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท MA0010
๑๔๓ -ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคระบาด วัคซีน และผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ MA0069
ถูกต้อง และมีสติที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสขุ โดยไม่ตระหนกจนเกินไป
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ลำดับที่ส่ง

๑๔๔
๑๔๕

๑๔๖

๑๔๗

ที่

ความเห็น
-ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรไทย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการ
ป้องกันและรักษาโควิด-19 ที่เป็นประโยชน์ แก่เกษตรกรและประชาชนคนไทย เพื่อเป็นการยกระดับสมุนไพร
ไทยต่อไป
๑๔๔ -ความเห็นรวม ข้อ 1-

หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล

กยผ. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
MP0071
๑๔๕ -ความเห็นรวม ข้อ 1สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) MP0089
๑๔๖ - ควรเสนอข่าวสารด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ในประเด็นสถานการณ์รายวัน และการเผยแพร่องค์ความรู้ของ คุณอาทิตย์
โรค โดยมีเหตุผลว่าความรุนแรงของโรคในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ อาจทำให้เสียชีวิตได้ การควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค จึงความจำเป็นที่จะต้องเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็ว ที่เกี่ยวกับการพบพื้นที่เกิดการระบาดหรือ
พื้นที่เสี่ยง และบุคคลที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือเสียชีวิต
๑๔๗ - ข้อมูลแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถการันตีความน่าเชื่อและ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ MA0028
นำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- ข้อมูลเกี่ยวสถานการณ์ของโรค การระบาดของโรค เช่น โควิด -19 ที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ
- ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกัน หรือรักษาโรคที่ถูกต้อง
- ข้อมูลสถานพยาบาล หรือแนวทางติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาลเมื่อต้องการใช้บริการ
- ข้อมูลบุคคล หรือแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อสอบถามได้หากมีข้อสงสัย
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ลำดับที่ส่ง ที่
ความเห็น
หน่วยงาน / รหัส / ช่องทาง / ชื่อ-สกุล
๑๔๘
๑๔๘ - ต้องการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันตนเอง เพื่อประชาชนจะได้มีส่วนช่วยให้ภาครัฐทำงานได้สะดวก สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย MA0070
และง่ายขึ้น เช่น ข้อมูลการระบาด ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ซึ่งควรมีการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ เนื่องจากมาข่าวลวง ข่าวปลอมส่งต่อกันเยอะมาก
- ต้องการข้อมูล Timeline ของผู้ติดเชื้อมากที่สดุ เพราะจะได้ทราบกลุ่มเสี่ยงที่ไปสัมผัสกับผู้ทตี่ ิดเชื้อ เพื่อจะได้
ไปรับการตรวจหาเชื้อ และทำการกักตัวโดยเร็ว
- ต้องการทราบข่าวสารที่มีข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว จากหน่วยงานทางราชการ เพื่อสื่อสาร
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว ป้องกันการเสพข่าวปลอมของประชาชน
- ต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้อง และชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกของ
โลกาภิวัฒน์ที่มีข้อมูลแบบไร้พรมแดน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลของคนทุกกลุ่ มเข้าถึงง่าย และอาจจะขาดการ
พิจารณา หรือตรวจแหล่งข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้เกิดการตื่นตระหนกของ
คนในสังคม
- ข้อมูล วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และยารักษาโรคโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรับ
วัคซีน และการรักษา
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ื่ ในระหว่าง
1.2 การนาเสนอข ้อมูลข่าวสารผ่านสอ
เกิดวิกฤตโควิด-19 ได ้ให ้ข ้อมูลแก่ ท่าน หรือ
องค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน ในเรือ
่ ง
อะไรบ ้าง ทัง้ เชงิ บวกและเชงิ ลบ และนาข ้อมูล
้ อ
ข่าวสารทีไ่ ด ้รับไปปรับใชเพื
่ รับมือกับวิกฤต
สุขภาพหรือไม่ อย่างไร
3

ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปจำนวนภาคีที่ส่งคำตอบ ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กลุ่ม MA
จำนวน 111

MK
1

MP
10

MS
1

AA
8

1111* (อื่น ๆ)
17

รวม
67 องค์กรเครือข่าย รวม 148 คน

ข้อ ๑.๒ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในระหว่างเกิดวิกฤตโควิด -19 ได้ให้ข้อมูลแก่ ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน ในเรื่องอะไรบ้าง ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และนำ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตสุขภาพหรือไม่ อย่างไร
๑

๑

เชิงบวก ได้ข้อมูลแนวทางการจัดการ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ covid-19

สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
MP0056 น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
0890715279 sirinyateparak@yahoo.com

๒

๒

ข้อมูลการระบาดของประเทศและจังหวัด เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก
MA0018 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
0831131546 suthee@g.swu.ac.th
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๓

๓

จำนวนผู้ติดเชื้อ เพื่อจะได้เฝ้าระวังสถาณการณ์ ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ จะได้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง วัคซีน เพื่อการ
ป้องกัน

๔

๔

วิธีการป้องกัน รวมทั้งจำนวนและพื้นที่ผู้ติดเชื้อ สำหรับ วางแผนรับมือวิกฤตสุขภาพ

๕

๕

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP67 นิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
0814234029 jnithiraj@hotmail.com

๖

๖

ข้อมูลผู้ติด การสร้างการป้องกันแต่ไม่กระทบเศรษฐกิจและการวางแผนอนาคตที่ยั่งยืน

ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
0060 อังคณา ขาวเผือก
0991965866 kang478@hotmail.co.th

๗

๗

ได้รับข้อมูลข่าวสารดีเยี่ยมจาก สสอ./สสจ

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
0060 ธนัตพร พันธ์พานิช 0867700256

๘

๘

สถิติผู้ป่วย ข้อจำกัดข้อปฏิบตั ิของแต่ละสถานที่ การปฏิบัติในการป้องกัน แนวทางการปฏิบัติเมื่อได้รับเชื้อโควิด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MP0066 กัลยกร เรื่อนสูง 0612099899
teerakunpisut12@gmail.com

๙

๙

ทั้ง2ด้าน. นำไปปรับใช้กับการปรับแผนการปฏิบัติราชการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19
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บจก.ไปรษณีย์ไทย (สส.) AA0019
ณัฏฐพัชร มิกขุนทด 0639089222
Nutthaphat.mi@thailandpost.com
สำนักงาน ก.พ. AA0083 ศิริชัย เอี่ยมลออ
0869886279 sirichai@ocsc.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน MP0063

นพมาศ บัววิชัยศิลป์ 0875922662
noppamass@energy.go.th
๑๐

๑๐

มาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด นำไปปรับใช้ ใน สถาบัน เรื่องการควบคุมการเปิดปิด
สถานศึกษา สถานบริการใน องค์กร การปรับการจัดการเรียนการสอน การปรับการทำงาน wfh การประชุม
ออนไลน์

วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี
MA007 เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ 0893595365
Pennapa11@pnc.ac.th

การนำเสนอ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การปิดกิจการ ต่างๆ ทำให้ร้านค้า บริษัท โรงงาน ต้องปล่อยคนตก
งาน
ปรับใช้โดย สอน นักศึกษาให้ต้องรักในงานมากขึ้น ช่วยกันทำงานให้เต็มที่ เห็นคุณค่าในงาน. และไปปรับใน
เรื่องการใช้ชีวิต ปลูกผักกินเอง ลดค่าใช้จ่าย ต่างๆ
๑๑

๑๑

1.ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประเด็น HOT HIT เช่น วิกฤตโควิด ต้องเป็นข้อมูลที่อัพเดทในแต่ละวัน เชื่อถือ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กขป.ข.๘.๐๐๐๕
ได้ และข้อมูลจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมาหลากหลายรูปแบบ ทำให้เกิด / ๒๕๖๔ บุพผา อินทรสูตร 0614187683
ความสับสน
Buppa_i@cgd.go.th
2.วิธีการดูแลรักษา ป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา

๑๒

๑๒

การปฏิบัติตัว สถิติประจำวัน

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 0813075377
koonohm@yahoo.com
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๑๓

๑๓

- การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องหลัก เว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค สามารถนำมาจัดทำเป็นข้อมูลบน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1111
facebook fan page ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง นอกจากนั้นยังมีแหล่ง อเนก จินดาขัด 0864205520
ajap5551@icloud.com
อ้างอิงจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ นำเสนอผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม นอกจากนั้นยังมี การตรวจสอบ
ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลบิดเบือนจากส่วนกลาง ทำให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารไปยังกลุ่มของผู้รับข่าวสารต่อ ๆ
ลงไป

๑๔

๑๔

ทุกด้าน นำไปปรับใช้ทุกด้าน

ควบคุมมลพิษ2 AA0058 วริศรา ทองคำ
0890830494 Ink.waris@gmail.com

๑๕

๑๕

การกระจายของการติดเชื้อ และจำนวนตาย , นโยบายการปฏิบัติสำหรับองค์กรและตนเอง นำมาปรับใช้คือ
WFH, Virtual meeting, FB Live

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1111
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 0814837807
siriwan.pita@gmail.com

๑๖

๑๖

ไม่มีครับ

บมจ. เมืองไทยประกันภัย 1111
ราชสีห์ เสนะวงศ์ 0856616495
Rachsi_0912@hotmail.com

๑๗

๑๗

ใช้

มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย 1111
ไชยยา เรืองดี 0868834889
C0866137888@gmail.com

๑๘

๑๘

สถานการณ์โรค การควบคุมโรค กลุ่มเสี่ยง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด การบริหารจัดการทั้ง
สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ การให้ความรู้แก่สถานประกอบการ ประชาชนในการดำเนินงานป้องกัน

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 1111
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ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ความรู้ในการใส่หน้ากาก การทิ้งกำจัดขยะติดเชื้อ วงกลุ่มเสี่ยงว่าถ้ามีผู้ ศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา 0926614662
ติดเชื้อเราจะอยู่วงไหน อาการถ้าป่วยเป็นโควิด เป็ นต้น โดยชุดข้อมูลทางราชการเป็นเชิงบวก เพื่อแก้ข้อมูลเท็จ nocknarak@gmail.com
ที่เกิดในสังคมและมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมหาศาล สิ่งที่นำมาปรับใช้เพื่อรับมือกับภาวะ
วิกฤตคือ สถานการณ์รายวันที่เกิดขึ้น แล้วมีดราม่าในสังคม มีแชร์ข้อมูลเท็จ กรมอนามัยมีการจัดตั้งคณะทำงาน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมอนามัย (EOC)ขึ้น มาจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อส่งต่อให้ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ดำเนินการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำให้การ
แถลงข่าวภาพรวมเป็นช่องทางเดียวของทั้งกระทรวงทีท่ ุกกรมรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารราชการที่ถูกต้อง ทันสถานการณ์ ไม่แตกตื่นตระหนกตกใจ
๑๙

๑๙

สถานการณ์-ของโรค การปฏิบัติตัวการป้องกัน การรับมือ การดูแลตนเองและชุมชนจากสื่อและนำไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจำวัน สถานการณ์ สถิติผู้ติดเชื้อ ทำให้ประชาชนตื่นตัว (และตื่นกลัว) การป้องกันการแพร่กระจาย
และการติดเชื้อ
ข้อมูลที่ได้รับในช่วงนี้ก็จะมีแนวทาง วิธีการ แนวปฎิบัติ เพื่อรับมือ ป้องกันการติดเชื้อโควิด ทั้งตัว เองและคน
รอบข้าง ในส่วนของข้อมูลได้รับ ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ข้อมูลเก่าบ้าง ข้อมูลเท็จบ้าง ทำให้สับสนพอสมควรเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่มีการแชร์กันอย่างมากมายในตอนนี้
การนำเสนอจะเป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้งในเรื่อง ข้อมูลสถานการณ์ การปฏิบัติตัว ช่องทางการขอรับการ
ช่วยเหลือ ข้อกำหนดและข้อปฏิบตั ิต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติตัวในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
ดังกล่าว ในเชิงบวกจะเป็นเรื่องของ การรับมือ การปฏิบัติตัว ทั้งผู้ที่สัมผัสเชื้อ ผู้ที่เสี่ยง หรือผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัส
รวมถึงการป้องกันจากการสัมผัสเชื้อ Covid-19
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ MA0041
สุวิทย์ สมบัติ 0894302670
suvit6857@gmail.com

ในเชิงลบจะเป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เช่น Covid-19 เป็นแล้วรักษาไม่หาย การเดิน
ผ่านกับผู้ที่มีเชื้อก็จะทำให้ติดเชื้อได้ เป็นต้น ซึ่งการที่จะรับสารหรือเสพข่าวจะต้องมีวิจารณญาณและในฐานะ
บุคลากรทางการแพทย์จะต้องให้ข้อมูลทีถ่ ูกต้องแก่ประชาชนด้วย
สถานการณ์-ของโรค การปฏิบัติตัวการป้องกัน การรับมือ การดูแลตนเองและชุมชนจากสื่อและนำไปปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจำวัน
๒๐

๒๐

สถานการณ์ประจำวัน การย้ายประเทศ การฉีดวัคซีน การเลือกวัคซีนที่ผลข้างเคียงน้อย การรักษาตนเองด้วย
สมุนไพร การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกัน การโจมตีรัฐบาล การแบ่งฝ่าย ข่าวลือข่าวลวง ฯลฯ
ข้อมูลที่นำมาปรับใช้ได้คือ

อดีต อนุกรรมการ กขป.เขต3 1111
ปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 0885631974
Nipparnlert@msn.com

1.การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรที่ทำได้เอง เช่น น้ำขิง กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร
2.สถานที่เสี่ยงที่ไม่ควรเดินทางไป
3.วิธีสังเกตุอาการที่แสดงว่าติดเชื้อหรือไม่
๒๒

๒๑

มีค่ะ จากไทยเรื่องสมุนไพรไทย

เกษียณ 1111 Patchara Laurent
+33664223008 patchi3@aol.com

๒๓

๒๒

ส่วนมากได้รับทราบจากรายงานข่าว และ สื่อหลักทาง social media

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1111 ทิพาวรรณ บูรณสิน 0818812556
b.tipawan@hotmail.com
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๒๔

๒๓

- มีข้อมูลผ่านสื่อจำนวนมากมายมีทั้งข้อมูลเชิงบวก และข้อมูลเชิงลบ และข้อมูลบางอย่างก็ไม่สามารถจะแน่ใจ
ได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เช่นเรื่องผลของการได้รับวัคซีน
- ข้อมูลที่ได้รับในเรื่องการดูแลตนเองส่วนใหญ่มาจากหลายแหล่งข้อมูลไม่เป็นเอกภาพ และบ้างข้อมูลก็ไม่
ตรงกันจนไม่สามารถแน่ใจได้ว่าข้อมูลชุดไหนถูกต้อง

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ MA032
ธนากร จันหมะกสิต 0906623152
junhamakasit@gmail.com

- ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานของรัฐหรือข้อมูลจากสถาบันที่น่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ในการปฏิบตั ิตัวได้และนำไป
แนะนำให้กับบุคคลที่ยังไม่ทราบ แต่ข้อมูลมีมาจากหลายแหล่งบางครั้งค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการไม่พบ
๒๕

๒๔

แต่ขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งและของบริการต่าง ๆ น้ำดื่มเพราะฉะนั้นเรา
สวัสดิการชุมชนตำบลบางปลา สป/สช.0060
จำเป็นต้องบริการผู้ที่กักตัวเพราะในชุมชนตอนนี้มากมายเหลือเกินแม้แต่ตัวเราเองยังต้องระวังการเดินไปมาต้อง จำเนียร ไวย์ชาตา 0818550618
ระวังมากที่สุด
spkk2556@gmail.com

๒๖

๒๕

ได้ทราบจำนวนผู้ติดเชื้อ แต่ไม่ทราบว่าจากที่ตรงไหน จึง ปรับใช้ได้ไม่เต็มที่

๒๗

๒๖

ได้ให้ข้อมูลประจำวันในเรื่องสถานการณ์และสถิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ องค์ความรู้/ข้อมูลการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MK0059
ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต 0804185411
ปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง มาตรการต่างๆของภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในการ
thammaporn.p@nrct.go.th
ปฏิบัติตัวทั้งต่อตนเองและสังคม

๒๘

๒๗

เชิงบวก เรื่องการรับมือกับโรคระบาด ดูแลป้องกันตนเอง อย่างรวดเร็ว
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สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพึ่ง สป/สช 0060
วิภาดา มีเจริญ 0649355649
spkk2556@gmail.com

สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง, มูลนิธิศูนย์
ประสานงานชุมชน จ.ระยอง MA0050

เชิงลบ การกระจายข้อมูลข่าวสารของสื่อ ต้องถูกต้อง ชัดเจน ไม่ขัดแย้งกันเอง
แหล่งสื่อปลอม ได้รับข้อมูลบิดเบือน สื่อสารในระดับจังหวัดมีการจัด การ แต่กระจายลงพื้นที่ไม่ ทั่วถึง ควรใช้
กลไกระดับพื้นที่เสริมหนุน เช่น พชต พชอ สู่ สสจ. (ระดับจังหวัด) ที่สำคัญคือการ สร้างกลไกที่มีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ 0970411014
lakavivat.auan09@gmail.com

** พรบ.สื่อ ควรนำมาใช้อย่างจริงจัง เพื่อขจัดการสื่อสารที่สับสน
๒๙

๒๘

- ข้อมูลเชิงบวก ที่ได้รับจากการนำเสนอผ่านสื่อ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด -19 ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
หน่วยให้บริการทางการแพทย์ มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ ฯลฯ เป็นต้น

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
MP0002 พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล
0818544449 www.dep.policy@gmail.com

- ข้อมูลเชิงลบ ที่ได้รับจากการนำเสนอผ่านสื่อ ได้แก่ ข่าวปลอมต่าง ๆ (Fake News) เกี่ยวกับเรื่อง โรคติดเชื้อ
โควิด - 19
๓๑

๒๙

ได้ใช้

เทศบาลตำบลนามะเฟือง MC0071
อารมย์จิตร์ ดารีย์ 0937693888
Nuk_tungpong@hotmail.com

๓๒

๓๐

จำนวนผู้ติดเชื้อ ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์หรือในออนไลน์บางสื่อแต่ก็ไม่เข้าถึงประชาชนได้
ทั่วถึงจริงๆ เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปติดตามข่าวสารกันตลอด ควรจะมี การแจ้งเตือนผ่านข้อความมือถือ
หรือแอพพลิเคชันที่จะแจ้งเตือนและอัพเดทข้อมูลให้ตลอด

เลิฟแคร์ 1111 เจนจิรา แก้วมูล 0909458621
jibjan.5263@gmail.com
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๓๓

๓๓

ข่าวสารที่ผ่านสื่อทำให้รู้จักตื่นตัว และรับมือในสถานการโควิด-19 แต่สื่อบางประเภทก็มิใช่ความจริง ทำให้เรา
กังวลจนเกินไป

นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
1111 spkk2556@gmail.com
0959131430

๓๔

๓๔

ได้รู้ว่าการติดเชื้อที่ใด และอยู่ใกล้เราหรือไม่ ถ้าอยู่ใกล้ จะได้รับมือทัน เราต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ

ธนาทร เขมวรัตถ์
หจก.เภตรา
1111 spkk2556@gmail.com
0839070356

๓๕

๓๕

๓๖

๓๖

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะรับข้อมูลต่างๆ จากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก โดยมักเป็นข้อมูลเชิงบวก และเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องที่สามารถนำมาประกอบการทำงาน การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจดำเนินการ แต่มักพบว่า มี
ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการนำเสนอเพียงบางแง่มุมของสื่อมวลชน ที่สร้างความเข้าใจผิด หรือความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ทำให้เกิดความตื่นตระหนกให้กับประชาชนอยู่เสมอ ซึ่งสถาบันฯ จำเป็นต้องแก้ไขข่าวให้ถูกต้อง
เชิงบวก
1)ความชัดเจนในการแพร่ระบาดทำให้เรามีการป้องกันตัวเองได้ดีมากขึ้น
2)การเตรียมตัวก่อนรับการฉีดวัคซีน
3)การสร้างวินัยตนเองและชุมชนป้องกันการแพร่ระบาด
เชิงลบ
ข้อมูล ข้อมูลสถานการณ์มีความหลากหลาย ทำให้ไม่ชัดเจนว่า เรื่องใดจริง เรื่องใดเท็จ

ผาณิตา โกมลมาลย์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
AA0067 phanita.k@nvi.go.th
0973207022
ศิริพร ปัญญาเสน
คค.สจ.ลำปาง
MA00053 Siripornd2506@gmail.com
0908932925
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๓๗

๓๗

๓๘

๓๘

๓๙

๓๙

๔๐

๔๐

๔๑

๔๑

การนำเสนอข้อมูลในเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคระบาด การดูแลรักษาหากติดเชื้อ ซึ่งหน่วยงานต้องสามารถ นางสาวดารา ติ๊บเตปิน
นำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อลดการระบาดของโรค
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ดังกล่าว
MP0021 dara.c@dgr.mail.go.th
0847417419
เชิงบวก คือ ได้ข้อมูลจากพื้นที่ แกนนำ หลายๆคน
ประสาร ประดิษฐ์โสภณ
เชิงบวก คือ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกัน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ
กขป เขต 13
1111 radio9123@gmail.com
0860682235
ในเรื่องการป้องกันตนเองและการปฏิบัติตนในระหว่างเกิดวิกฤตโควิด -19จึงทำให้ทราบว่าต้องปฏิบัตติ นอย่างไร น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง
และป้องกันตนเองอย่างไรในระหว่างวิกฤติโควิด-19
กรมที่ดิน
AA0046 Supinya2503@gmail.com
0944947118
-ไม่มีความเห็นรศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
MA0019 phakamaslookkad@gmail.com
0917756426
เชิงบวก – สามารถรับรู้การติดเชื้อมากหรือน้อย แต่บางครั้งไม่สามารถรู้ได้ชัดเจนว่า ตรงไหนบ้างที่ติดเชื้อ
นายอำนาจ ปรีชาศิลป์
เพราะไม่ชี้แจงให้ละเอียด
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0851882841
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๔๒

๔๒

ข่าวการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวติ ทำให้คนขาดความเชื่อมั่นและไม่อยากไปฉีดวัคซีน

๔๓

๔๓

เรื่องการเฝ้าระวังการและการปฏิบัตตัวเพื่อให้ไม่ติดเชื้อ

๔๔

๔๔

ได้รับข่าวสารดีหลายทาง ทั้งทางไลน์ ทางเฟส และข่าวสารจากโทรทัศน์

๔๕

๔๕

การปฎิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับกลุ่มเสี่ยง

๔๖

๔๖

เชิงบวก - มีความเข้าใจการดูแลสุขภาพในภาวะวิกฤต การสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน การล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮฮล์ที่ถูกต้อง
เชิงลบ - มีข้อมูลข่าวปลอมในสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ สับสน"
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นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางหัวเสือ
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0890079063
นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
สภาองค์กรขุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0870786409
วิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
ตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0878254587
นายอัครพงษ์ ภูวเจริษกุศลเลิศ
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0948753182
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง

MA0053 janeyot1986@gmail.com
0650175291

๔๗

๔๗

เชิงบวก - มีการเข้าใจการดูแลสุขภาพ สวมหน้ากาก ล้างมือ
เชิงลบ – มีข่าวปลอมทำให้เกิดความสับสนในข้อมูล

๔๘

๔๘

ข้อมูลจากภาครัฐ เป็นข้อมูลจริงของสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนรู้เขารู้เรา รู้การป้องกันตัว

๔๙

๔๙

ทราบถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และรู้วิธีป้องกันอย่างไร

๕๐

๕๐

เชิงบวก - เตรียมความพร้อมป้องกันตนเอง,คนในครอบครัว,ชุมชน หลีกเลี่ยงไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง
เชิงลบ- กรณีฉีดวัคซีนแล้วมีปัญหา
ใช้สติค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลแล้วตัดสินใจสื่อสารฯ
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นางศรีรัตน์ เขียวงาม
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 srirat 310 ๑gmail.com
0896328895
บัญญัติ เพ็ชรน้อย
สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909620885
บุญญาภา ศิโรดม
กำนันตำบลบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0863880333
นางสาวมยุรี เล็ดลอด
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0891290154

๕๑

๕๑

เรื่องจำนวนคนป่วย คนเสียชีวิต และสถานที่เสี่ยงที่ไม่ควรไป

๕๒

๕๒

รับข้อมูล ข่าวสารในสถานการณ์ปัจจุบันนำมาป้องกันและแก้ไข

๕๓

๕๓

ได้ข้อมูลในเรื่องที่มาของเชื้อโรค รูปแบบของระบาด อาการต่างๆที่เกิดขึ้น สถานการณ์การระบาดและการ
รับมือของผู้คน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
ข้อมูลที่เป็นเชิงบวก - ก็จะมีในส่วนของบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขทีท่ ุ่มเทในคัดกรองและการ
รักษาพยาบาล , มีการคิดค้นและเร่งจัดสรร-ฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงตลอดจนประชาชนทั่วไป , มีการส่งบันทึกที่
ให้แนวทางการรักษาตัวจากประสบการณ์ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว , ตลอดจนมีการให้ข้อมูลผ่านสื่อถึงการปรับตัว
ของผู้คน องค์กร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการมิติต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวในยุคโควิด -19 , ทุกฝ่ายร่วมกันนำเสนอความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์และการรับมือในหลากหลายแง่มุม
ข้อมูลที่เป็นเชิงลบ -ได้แก่ ข่าวลวง ข่าวปลอม , การนำเสนอข่าวเชิงดรามาถึงพฤติกรรมของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสนาม หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว , การนำเสนอข่าวถึงความแน่นอนและผลกระทบจากการฉีด
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นางพุทธชาติ อาศัยผล
เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0814940380
เจตนา สามเรือนทอง
สภาองค์กรชุมชน ต. บางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0894078765
นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน
MA0045 yodleksombun@gmail.com
0869169486

วัคซีน , ข่าวนักการเมือง ผู้นำประเทศที่ขาดประสบการณ์และทักษะ และประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับบทบาทใน
การรับมือปัญหาวิกฤตครั้งนี้ , ข่าวหรือการโพสต์ที่แสดงถึงการตีตราผู้ป่วย หรือมีอคติ ทซี่ ้อนทับลงไป"
วัคซีน พื้นที่เสี่ยง การป้องกัน ใช้ โดย สื่อสารและเฝ้าระวังภายใน
ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
MP0018 natthiya@bedo.or.th
0621499144
การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ จากการที่มีความคิดเห็นนี้ แจ้งความประสงค์ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพ็ญศรี ปรืองาม
และให้ความสำคัญของประเทศไทยและรอบด้านของชีวิต
สภาองค์กรของชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891455229

๕๔

๕๔

๕๕

๕๕

๕๖

๕๖

แจ้งข่าวสารและความรู้ให้คนในชุมชน ได้รับรู้ทุกระยะ เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว

๕๗

๕๗

ติดตามจากสื่อต่างๆโดยตัวเอง และการสืบค้นและติดตามจากกลุ่มไลน์ต่างๆ ส่วนราชการไม่ค่อยให้ข้อมูล
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สำเนียง น้อยแรม
ประธาน อสม.ตำบลบางจาก จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0898942506
นางสาวอังคณา ขวเผือก
มูลนิธิกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
MA0060 kang478@hotmail.co.th

0991965867
๕๘

๕๘

พื้นที่เสี่ยง จะได้ไม่ไปแถวนั้น

๕๙

๕๙

ได้ทั้งบวกและลบ อยู่ที่แนวคิดใช้วจิ ารณญาณในไปในทางที่ถูกต้อง

๖๐

๖๐

เชิงบวก – คือ ดีที่ได้อยู่บ้านกับครอบครัว
เชิงลบ - คือการใช้ชีวิตไม่เป็นปกติ

๖๑

๖๑

ข้อมูลทำให้เราระมัดระวังตัวมากขึ้น
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สมขาย สุขประเสริฐ
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0835422363
อรนุช โชคบุญชู
สภาองกรชุมชนตำบลบางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0623828806
นายขวัญเมือง อยู่นาน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0869869288
วรรณศิริ ลิปิสุนทร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกะเจ้า จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0814946231

๖๒

๖๒

ได้ข้อมูลตรวจสอบครบถ้วน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

๖๓

๖๓

การแก้ไขปัญหาโรคโควิด

๖๔

๖๔

หลายสำนัก จนบางครั้งสับสน จนไม่รู้ว่าจะเชื่อดี หรือไม่เชื่อดี

๖๕

๖๕

-ไม่มีความเห็น-
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เสริมพันธุ์ พรหมผล
บมจ. สยามราชธานี (จนท.ขับรถผู้บริหาร) จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0644608406
นกเอี้ยง กิมยงค์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0968020567
นางสาวกิตติยา ประโยตัง
เทศบาลตำบลบางเมือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0983754605
นางสมนึก ศรีบุญญารักษ์
อสม. รพ.สต. ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
085 9150348

๖๖

๖๖

สื่อสาร แจ้งเตือน หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และคัดกรอง กรณีที่พนักงานเกิดความเสี่ยง

๖๗

๖๗

เทศบาล รพสต. ชุมชน

๖๘

๖๘

การป้องกันตัวเองและดูแลสุขภาพ

๖๙

๖๙

การปฏิบัติตน

๗๐

๗๐

ได้รับมาปรับใช้ โดยนำมาดูแลตัวเองและคนในครอบครัว
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เสรี เนตรหัสนัยน์ GM
บมจ. Somboon Advance Technology Pcl
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0819887622
นางมาลินี ธารดำรง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0865641469
กันยา พานิช
ครู อปท. จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0896987514
นางสาวพิรชัช ห้วยทราย
ครู ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
MA0060 Pirachatyao@gmail.com
0917644866
รุ่งทิพย์ เข็มทิศ
ครู ร.รเทศบาล2 วัดใน จ.สมุทรปราการ
MA0060 rungthip.kheamtid@gmail.com

๗๑

๗๑

-ไม่มีความเห็น-

๗๒

๗๒

มีผลกระทบมาก

๗๓

๗๓

ได้รับรู้ข้อมูลว่าพื้นที่เสี่ยงมีที่ใดบ้าง

๗๔

๗๔

สถานการณ์ในพื้นที่. สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง ศึกษาการปฏิบัติตน และลดความเสี่ยงในทุกทาง

๗๕

๗๕

ส่งข่าวกลุ่มอสม. ไม่บิดเบือนข่าว ต่อ รพ.
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0624933622
พันสา คำซอ
นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1111 pansakamsor@gmail.com
0947568070
สุกัญญา สินพันธุ์
สมาชิก สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
( บ้านมั่นคง ) จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891689075
นางอมลวรรณ บวรสิริภักดี
คณะทำงานที่อยู่อาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909092772
นารีรัตน์ ศรีภักดิ์
ปภ. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0806430050
สมใจ ฉิมพาลี
อสม. อปพร. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com

๗๖

๗๖

การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ

๗๗

๗๗

๗๘

๗๘

1. ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับปัจจุบันผ่านหน่วยงานของรัฐในแต่ละพื้นที่
โดยตรง กล่าวคือ ในแต่ละพื้นที่หรือ แต่ละจังหวัดจะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากพื้นที่ตรงอยูแ่ ล้วควรส่งต่อ
อย่างรวดเร็วในพื้นที่ทำให้คนในพื้นที่ได้รับรู้และตระหนักรู้ โดยไม่ต้องรอให้ ศูนยฺ์กลางที่จะออกโทรทัศน์ก่อน
(โดยในพื้นที่จะมีผู้นำในการสื่อสารรายย่อยอยู่แล้ว)
2. ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตำบลหรือชุมชนในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลจริงเป็นปัจจุบัน โดยไม่
ต้องเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น (โดยในพื้นที่จะมีผู้นำในการสื่อสารรายย่อยอยู่แล้ว)
ต้องช่วย แจ้งข่าวประสานงาน ระหว่างประชาชน กับภาครัฐ ลงไปสอบถามและสัมผัสประชาชนเองเลย

๗๙

๗๙

0822132509
นิชดา พงษ์แย้ม
สสจ. จ.สมุทรปราการ MA0060
Nichada.mali9@gmail.com
0859314136
ธัชกร ภัทรพันปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
thatchakorn.p@dru.ac.th
0816855172

ดลพร อุประ
อสม. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0815636440
อยากให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านนี้ในส่วนของท้องถิ่น เพื่อที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดทีช่ ุมชนนั้นๆได้เป็นอย่าง นายไพรัช เรืองฤทธิ์
ดี ทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันหรือรักษา ไม่ใช่แต่รอส่วนกลาง ซึ่งส่วนกลางควรจะเป็นการประสานงาน
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีลหมู่3 และเครือข่าย
สนับสนุนกันในเชิงนโยบาย ไม่ใช่แค่การรายงานข้อมูลแบบรวมๆ
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.
สมุทรปราการ MA0060
ruangrit_prt@hotmail.com
0816146925
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๘๐

๘๐

รับมือได้

๘๑

๘๑

ป้องกันเอาเอง

๘๒

๘๒

การรับมือกับโรคโควิดควรทำอย่างไร

๘๓

๘๓

ใช้ได้บ้างบางเรื่อง แต่ก็ต้องศึกษาเพิ่ม

๘๔

๘๔

ดีประมาณนึง

ภาณุพงศ์ พุทธรัตนมณี
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางยอ จ.สมุทรปราการ
MA0060 t-864@hotmail.com
0813992615
ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน
เเผนก cnc จ.สมุทรปราการ MA0060
chaisubsorn@gmail.com
0881256483
นฤพล โมกศิริ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971509145
นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
Puanarsasamrit@gmail.com
0940421018
อนุชิต อ้อมชมภู
บ. Maintanaec จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
-20-

๘๕

๘๕

๘๖

๘๖

๘๗

๘๗

๘๘

๘๘

0851342653
เชิงบวก - ให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในช่วงโควิด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน การ นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
ล้างมีเป็นประจำ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
เชิงลบ - มีข่าวปลอมจากอินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ
siriporn2506@gmail.com
0908932925
ให้ ในเรื่องการระวังการระบาดโควิด19
นางสาวนิษฐิดา ใจยศ
สหกรณ์เคหสถานปูู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910919958
ในเรื่องการให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน และข้อควรในการปฎบัติในการใช้ชีวิตประจำวันที่ควรทำ
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0810172969
ยังมีการปิดบัง
น.ส.กาญจนา ใจอ่อน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924873869
-21-

๘๙

๘๙

ข้อมูลช้ามาก

นาย มนัส โตนา
สหกรณ์เคหะสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0991798298

๙๐

๙๐

-ไม่มีความเห็น-

๙๑

๙๑

ให้ความรู้ ข้อปฏิบัติในการป้องกันโรค

๙๒

๙๒

เชิงบวก ทันข่าวสาร
เชิงลบ เป็นข่าวปลอม เกิดความไม่มั่นใจ"

นิชาภา ภัทรเวชนนท์
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0959596218
นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0899887990
ทองใบ มณีฟั่น
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
MA0053 janeyot1986@hotmail.com
0987477912
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๙๓

๙๓

มีการปรับใช้โดยคัดกรองข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง

นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
สมัชชาจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ MA0075
jomprasert@hotmail.com
0817859678

๙๔

๙๔

-ไม่มีความเห็น-

๙๕

๙๕

ได้ให้ข้อมูลหลายๆ ด้าน และได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

๙๖

๙๖

เชิงบวกประเทศมีโรงงานผลิตวัคซีนเอง
เชิงลบ วัคซีนในประเทศไทยดำเนินการช้ามาก

น.ส. กาญจนา วิภาสธำรงจิต
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971584680
ชาญสิน สุภาผล
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
Chansin02@hotmail.com
0896958588
ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910361559
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๙๗

๙๗

มีการรับมืออย่างทันถ่วงที

๙๘

๙๘

ได้

๙๙

๙๙

เรื่องการซีดพนน้ำยากับโควิคในหมู่บ้าน

๑๐๐

๑๐๐ ทีวี นโยบายต่างๆที่รัฐบาล เสนอทีวี

๑๐๑

๑๐๑ ดูข่าวแล้วจิตตก

๑๐๒

๑๐๒ ให้ได้ระวังมากขึ้น

ชนิดา บุญลาโภ
สถาบันราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0829555021
นายชาคริต เหลาสุข
สภาเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0858766092
นายวิสูตร มหานาค
ผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924600498
จารุวรรณ อรุณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0840346588
ช่วง อินทสังข์ สภาองค์กรชุมชน MA0060
spkk2556@gmail.com 0898814584
พิชญ์นรี อัมระนันท์
-24-

๑๐๔

๑๐๔ ไม่มีความคิดเห็น

๑๐๕

๑๐๕ ไม่

๑๐๖

๑๐๖ ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริงโดยเฉพาะสมุทรปราการไม่มีไทม์ของผูป้ ่วยให้รับรู้เลย

๑๐๗

๑๐๗ ข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค การเฝ้าระวังตนเองเมื่อมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ

๑๐๘

๑๐๘ ข้อมูลเชิงบวก คือในเรื่องของการรับรู้ต่อโรคและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพฤติกรรมการป้องเชื้อ และ
มาตรการต่างๆ เกิดการเรียนรู้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ผลกระทบเชิงลบ คือ ความวิตกกังวลในเรื่องข่าวสารข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนัก
การนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปปรับใช้ เพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปรับในส่วนของตนเองทั้งการดำรง
ชีวิตประจำวันและต่อสังคม
-25-

ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA 0060
spkk2556@gmail.com 0614029953
อาริญา หมื่นไธสง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0910043267
ภาวนา จันทรอิ่มเอิบ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0824426428
สุมาลี สอนลี
บ.คอนแทรคเตอร์ช๊อป จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0840034573
บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA-Thailand) MS0087
liaison@ifmsa-th.org 0957303683
วีนัส คล้ายนุ้ย
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 3
MA0080 Weenus.nuy@gmail.com
0885675029

๑๐๙

๑๐๙ ผลกระทบเชิงลบ
1. ผลกระทบด้านสุขภาพ มีประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และบุคลากรทางการแพทย์ต้อง
ทำงานหนักมากขึ้น
2. ผลกระทบทางด้านสังคม เกิด ความตระหนก ตื่นกลัว และมีการนำมาสู่ความแตกแยก เกิดการกีดกัน
โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ของการระบาด
3. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เกิดขึ้นอย่างมหาศาล เพราะไทยพึ่งการส่งออกและการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่า
วิกฤติ โควิด-19 กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นผลกระทบระยะยาว 2 - 3 ปี ซึ่งต้องเข้าสู่สังคม
New Normal ต่อไป
ผลกระทบด้านเชิงบวก
1.วิกฤติ โควิด-19 ทำให้เราเห็นศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทย ว่ามีความพร้อมกับการตั้งรับทำงานเชิงรุก
และการควบคุมการระบาด ในเขตเมืองเรามีทรัพยากรทางการแพทย์ที่เข้มแข็ง ขณะที่พื้นที่ห่างไกลก็มีจุดแข็ง
เรื่องการรับมือเชิงรุกด้านการป้องกัน ส่วนชุมชนท้องถิ่นมีระบบต้นทุนพื้นฐานสาธารณสุขที่เข้มแข็ง คือ การมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การมีโรงพยาบาลสนามที่เตรียมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
2. วิกฤติ โควิด-19 ทำให้เราได้เห็นประชาชนปรับตัวจาก เกิดการเรียนรู้ครั้งใหญ่ของประชาชน ที่จะรับมือกับ
การระบาดของไวรัส การดูแลตัวเอง การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งตรงนี้ถ้ามีความต่อเนื่องก็จะสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชน การทำเครือข่ายอาสาสมัคร ยกระดับให้มีมาตรการในการดูแลกันเองในอนาคต
ข้างหน้า
3. วิกฤติ โควิด-19 ทำให้เกิด "ธรรมนูญ"ของประชาชนในการสู้ภัย COVID-19 โดยประชาชนได้มีการออก
มาตรการของตัวเองในการจัดการกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งการล้อตามมาตรการของรัฐ และการทำ
มาตรการของตัวเองในชุมชน เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชือ้ เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
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ชาคริต โภชะเรือง กขป.เขต 12
1111 kahlao@gmail.com 015994381

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

พร้อมกับการมีมาตรการดูแลทางสังคม การตั้งโรงทาน การดูแลกันเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งธรรมนูญ
เหล่านี้สามารถยกระดับเป็นธรรมนูญรับมือภัยพิบัติและป้องกันโรคระบาดอื่นๆ ได้ ถือเป็นพัฒนาการของชุมชน
ที่สำคัญยิ่ง
4. สังคมเรีย นรู้ว่าความเสี่ยงมีอยู่ คนรวย คนจนมีโอกาสได้รับความเสี่ยงเท่ากัน ทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า
มีความเสี่ยงที่หลากหลาย รุนแรงและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตที่สามารถเกิดขึน้ ได้ทันที โควิท -19 เกิดผลกระทบไป
ทั่ว ดังนั้นสังคมไทยต้องมีความพร้อมในการเตรียมรับมือ ทั้ง การสร้างระบบที่ดีของประเทศและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนควบคู่กันไป
5. สังคมได้เรียนรู้ว่า ปัญหาเรื่องสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ไม่ใช่เป็นเรื่องแยกส่วนกัน ทุกอย่าง
เกี่ยวข้องกันทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหาโรคระบาดขึ้นมาจึงกระทบกันหมด ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเกิด
ความไม่มั่นคง เพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างมันสัมพันธ์กันแยกส่วนกันไม่ได้ การลงทุนจะเน้นเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องลงทุนด้านสุขภาพด้วย
๑๑๐ ไม่รู้
เสถียร เทียมทัศน์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0946906336
๑๑๑ ดูแลตนเองมากขึ้น
วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0869931847
๑๑๒ นำไปใช้เช่นการป้องกันตัวเอง
ทิพย์วรรณ อุดมดัน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0891306877
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๑๑๓

๑๑๔

๑๑๓ การรับข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขซึ่งจะทำการกรองข้อมูลก่อนจากหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้เช่นจากสถาบันทางการแพทย์เช่นรพ.จุฬาลงกรณ์ หรือกรมกองที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข โดย
ข้อมูลที่ได้จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ ผลประโยชน์ของบุคลากรและผู้รับบริการทางการแพทย์ ทั้ง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดจนการนำมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสุขภาพที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
๑๑๔ นำไปปรับใช้ให้กับวินมอเตอรไชค์เท่าที่จะทำได้

๑๑๕

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๘

ปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
การรถไฟฯ AA0062
lertpunjasub@hotmail.com 0898879317

วันชาติ แก้วนุช สมาคมจักรยานยายนต์รับจ้าง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com 0870175799
ข้อมูลข่าวสาร ทำให้เราระวังตัวเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์โควิด -19
อรวรา เสียงเพราะ
บ้านมั่นคงปู่เจ้า MA0060
spkk2556@gmail.com 0898177968
ปรับใช้ได้ สามารถนำมาปรับใช้กับคนในครอบครัวได้ใช้จริง
สุข ศรีวะอุไร
สหกรปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0642089935
1. เชิงบวก การปฏิบัติตนในช่วงโควิด/คู่มือโควิด/วัคซีน/ การระบาดของเชื้อโรคมีอาการบอกต่อและเชิญชวนให้ พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
ปฏิบัติตาม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2. เชิงลบ การบริหารจัดการด้านสุขภาพภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ล่าช้า /ไม่สมเหตุสมผล/ไม่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวแทนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม MA0020
ktonkra@gmail.com 0981022015
Facebook tv
คมสัน แสงสุวรรณ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพรายจำกัด
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๑๑๙

๑๑๙

๑๒๑

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๖

MA0060 spkk2556@gmail.com
0820131444
ใช้ ป้องกันก่อนถึงตัว
ณัฐพล มะเดื่อ
สหสกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
maduea@hotmail.com 0970542314
ข้อมูลครบถ้วน สามารถนับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุ
ศศิกัลยา แสนจินดา บริษัทเอกชน พนักงาน
บัญชี-การเงิน MA0060
spkk2556@gmail.com 863319248
ได้รู้ว่าการติดเชื้อที่ใดและอยู่ใกล้เราหรือไม่ถ้าอยูใ่ กล้จะได้รับมือทันเราต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆ
ธนาทร เขมวรัตถ์ หจก.เภตรา เจ้าท่า MA0060
spkk2556@gmail.com 0839070356
การดูแล
พรทิวา ขื่นสุวรรณ ปกครอง ผช.ผญ.
ตัวเองอยู่บ้านไม่ไปไหนถ้าไม่จำเป็น
MA0060 spkk2556@gmail.com
0633363659
ทางข้อมูลเชิงบวกก็มีเยอะเชิงลบก็มีทแี่ พร่กันในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างขึน้ อยู่กับเราต้องเอามาวิเคราะห์ว่าอันไหน ฉลวย หมุดธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ถูกอันไหนควรถึงค่อยสามารถเผยแพร่ต่อ
ความมั่นคงของมนุษย์ MA0060
chaluy.2517@gmail.com 0805962899
เรื่องการรับมือ
ธัญญาลักษณ์ นนท์สะเกษ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0615138282
1.ข้อมูลจากการแถลงข่าวของรัฐบาลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในเรื่องสถิติผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต
ชาคริต โภชะเรือง
2.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนทั้งด้านบวกและลบ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 1111
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๑๒๗

3.ความรู้ในการรับมือโควิด
4.นำไปใช้ในการเตรียมความพร้อม กำหนดแนวทางรับมือ และให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
๑๒๗ เชิงลบ
- ข่าวปลอม/Fake News
- ข่าวการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด 19
- อาการข้างเคียงจากการรับวัคซีน
เชิงบวก
- การรณรงค์เชิญชวนให้มารับวัคซีน โดย Influencer หรือบุคลากรทางการแพทย์
- การส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ (คลิป/ภาพถ่ายใน Social)
- การมีตู้ปันสุขในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ
- ข่าวการส่ง HERO ชุดขาวไปช่วยสมุทรสาคร
- การมอบดอกไม้ให้ให้กับผูป้ ่วยที่หายให้กลับบ้านได้
-ต้องมีการปรับแผน การกำหนดนโยบาย และกลุ่มเป้าหมาย
-มี wall room ที่มีบุคคลทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง มีการประชุมหารือ วิเคราะห์สถานการณ์รายวัน ปรับแผน และ
แถลงข่าวตามข้อเท็จจริง ทันต่อสถานการณ์
-ทุกภาคส่วนในสังคม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ต้องเรียนรู้และปรับตัวไปด้วยกัน
-ความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูลข่าวสาร เพราะหากสื่อสารผิดจะแก้ไขได้ยาก
-ผู้สื่อสารต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ สามารถอธิบายได้ชัดเจน ตอบข้อซักถาม และข้อข้องใจของประชาชน
ได้
-ข้อมูลเยอะมาก หลากหลาย ต้องมีการตรวจสอบข่าว และกำหนดตัวบุคคลผู้ให้ข้อมูลชัดเจน
-คนนิยมแชร์ข้อมูลลบมากกว่าบวก
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kahlao@gmail.com

0815994381

นิสิต ศักยพันธ์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี 1111
fareeda29@gmail.com 0813914413

๑๒๙

-สร้างทีมเครือข่าย เพื่อการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง ที่เป็นจริงให้ประชาชนรับทราบ และจัดการกับข่าวปลอม
เนื่องจากหน่วยงานที่ต่อต้านข่าวปลอมของภาครัฐ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความเชื่อถือ
-เปิดสายด่วน โดยเพิ่มคู่สายมากขึ้น ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสถานการณ์
-การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในระหว่างเกิดวิกฤตโควิด 19 ให้ทั้งข่าวดี ข่าวร้าย ข่าวปลอม ข้อมูล
สถานการณ์ที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง องค์ความรู้ วิธีการปฏิบัติตัว การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งสร้าง
ความตื่นตระหนก และสร้างความตระหนัก แต่เราก็สามารถพัฒนาวิธีการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ว่าควรรับจาก
แหล่ง/ช่องทางใด หน่วยงานใด ที่มีความน่าเชื่อถือ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ รอการแถลง
ข่าวของสื่อช่องทางหลัก ไม่ใช่สื่อโซเชียลต่างๆที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน และนำองค์ความรู้และแนวทางมาการ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
๑๒๙ เชิงบวก คือ มีข้อมูลสถานการณ์โรคของประเทศและจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจและเกิดความตระหนัก
นอกจากนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ป้องกันโรค และมาตรการต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค
เชิงลบ คือ
1. ในช่วงของการระบาดระลอกใหม่ (ระลอก ๒) การรายงานผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัด ต้องรอการแถลงของ
ศบค.ก่อน จังหวัดจึงจะแถลงข่าวได้ ทำให้ช่วงนั้น ข่าวของผู้ป่วยรายใหม่ มักจะเป็นข่าวลือมาก่อน แต่ทาง
สาธารณสุขไม่สามารถประกาศได้ ทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจ คิดว่าหน่วยงานสาธารณสุข ปิดข่าว เริ่ม
มีการสื่อสารเชิงลบในโลกโซเชียล จนในที่สุด หน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัด
สัมมนาสื่อมวลชนในจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อ และได้สร้างช่องทาง เป็นไลน์กลุ่ม “สาสุขรักสื่อ” ที่
เป็นช่องทางให้สื่อมวลชนนำข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ ไปนำเสนอต่อประชาชนในช่องทางอื่นๆต่อไป
2. ในช่วงก่อนจะมีการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทีม่ ีโรค
เรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค มีแชร์ข่าวการเกิดผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งของต่างประเทศและของ
ประเทศไทย ทำให้เกิดความหวาดกลัวของประชาชน จนทำให้เกิดการปฏิเสธการจองวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง
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วรางคณา อินทโลหิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
MA0071 warangkana4268@gmail.com
0815925471

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๐ 1. ผ่านสื่อสมัชชาสุขภาพจังหวัด (ยูทูป /เฟสบุค/ไลน์/น่านทีวี) เชิญชวนให้ปชช.ปฏิบตั ิตามมาตรการของจังหวัด
และประเทศ เพื่อให้เกิความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
2. สื่อสมัชชาสุขภาพเน้นข้อมูลเชิงบวก /พื้นที่ต้นแบบ /บุคคลต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
3. ข้อมูลวิชาการ สถิติข้อมูล มาตรหารจังหวัด นำมากจากประกาศของจังหวัดน่านของคณะกรรมการควบคุม
โรคจังหวัดน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แก่ข้อมูล
- คำแนะนำให้ ประชาชน ในหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ได้เฝ้าระวังป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนอย่างเคร่งครัด
- ข่าวสารสถานการณ์การระบาดระดับประเทศ และระดับโลก
- ข่าวสารแนวทางการรับมือกับโควิด -19
- ข่าวสารด้านวัคซีน
- ข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ แต่ เกิดข้อเสียคือการตระหนกวิตกกังวลมากจนข้อมูล
สถานการณ์และมาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกัน ทำให้รับทราบข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถ
เตรียมพร้อมกระทบต่อการใช้ชีวิตปรกติ
- การเกิดโรค การติดต่อ พื้นที่ในการเกิดโรค จะได้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันตนเองไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับพื้นที่
บุคคลดังกล่าว
๑๓๑ ข้อมูลที่ได้รับ ในเชิงบวก ได้แก่ การป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาด สถานการณ์ ความเสี่ยง และ
ข้อมูลการเฝ้าระวังของสาธารณสุข ข้อมูลเหล่านี้มีผลดีต่อการทำความเข้าใจ และจัดการตัวเองไม่ให้เข้าไปอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยง และสร้างแนวทางการป้องกันตนเอง ชุมชน อำเภอ จั งหวัดให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19
ข้อมูลที่ได้รับ เชิงลบ ได้แก่ 1. ข่าวปลอมต่างๆ เช่น การกินฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด สูตร ส่วนผสมต่างๆที่
ป้องกันเชื้อ ซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ และอาจส่งผลเสียกับไต 2. ข่าวปลอมเกี่ยวกับผลเสียของวัคซีน
ซึ่งข้อมูลเชิงลบก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ในการคิด วิเคราะห์แยกแยะ และจัดการการข้อมูลที่ได้รับมากขึ้น
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นภาพร มหายศนันท์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน MA0026
ninenapa2508@gmail.com 0818813413

วาสินี วงศ์อินทร์
กขป.เขต 11 MA0088
may.commed@gmail.com 0612636959

๑๓๒
๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๒ การป้องกันควบคุมโควิดในระดับบุคคล/ชุมชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงาน/ผู้นำชุมชน/แกนนำ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่
๑๓๓ นำข้อมูลข่าวสารที่มีจากหลายแหล่ง หลายสื่อ และวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้ม เพื่อนำไปเสนอที่ประชุม
หน่วยงานให้ตัดสินใจปรับรูปแบบการทำงาน ลดความแออัดในที่ทำงานและให้ทกุ คนทำงานจากที่บ้าน 100 %
และสื่อสารกับสมาชิก/กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฯ ให้เข้าใจสถานการณ์ พร้อมรับมือและสื่อสาร
ความต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากสถาบันฯ
๑๓๔ สาเหตุ การป้องกันรักษา สถานการณ์โรค สถานการณ์เสี่ยงป้องกันตนเองอย่างไร นำมาปรับใช้ เช่น การอยู่
การกิน ปลูกเอง ลดการเดินทาง
รับข้อมูลส่วนกลาง ยังไม่เชื่อมั่น ลังเล ตรงไหนจะเติมเต็มได้
๑๓๕ -วิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง
-ความรุนแรงของโรค (สถานการณ์การระบาดของประเทศ จังหวัด ชุมชน จำนวนของผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้รักษา
หาย)
๑๓๖ ข้อมูลที่ได้รับคือ สถานการณ์การติดเชื้อประจำวัน มาตรการหรือวิธีปฏิบัติตนทั้งเรื่องจริงและเรื่องหลอกลวง
วัคซีนและการรักษา ฯลฯ
ผมเลือกคัดกรองข้อมูลที่ได้รับ โดยจะให้ความเชื่อถือจากข้อมูลของภาครัฐมากกว่าแหล่งข้อมูลอื่น ๆ แต่ข้อมูล
ของภาครัฐที่มาจากหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ บ้างเป็นบางครั้ง
๑๓๗ เชิงบวก รับรู้สถานการณ์ การเตรียมพร้อม
เชิงลบ ข้อมูลไม่เป็นความจริง ความล่าช้าของข้อมูล
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วิเชียร จิตต์พิศาล กขป.เขต11
1111 takola01@gmail.com 0980482628
สุวรรณา บุญกล่ำ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 1111
suwanna.b@labai.or.th 0814051991
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มมส MA0043
somsak.a@msu.ac.th 0960692857
นภัทร งามเถื่อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
MA0073 napat1963350@gmail.com
0878715046
สมเกียรติ ปฏิรพ กรมอนามัย 1111
somkiat.p@anamai.mail.go.th
0638198555
ชุมพล อาจวิชัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร MA0044
chumpol_ard@yahoo.com 0857536616

ในการนำข้อมูลข่าวสารไปปรับใช้ในด้านการส่งต่อข้อมูลที่หน้าเชื่อ ถือสือ่ สารไปยังเครือข่ายโดยการสื่อสารผ่าน
ไลน์ เฟสบุ๊ค เพจ และนำข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ มาสื่อสารเป็นภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดีโอ พูดคุยประชาสัมพันธ์ไป
ยังเครือข่าย
๑๓๘
๑๓๙

๑๔๐

๑๓๘ นำข้อมูลเรื่องการใช้สมุนไพรในการรักษาโควิด -19 มาหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อเช็คข้อมูลที่ถูกต้อง และนำไปถ่ายทอด สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052
ต่อ เช่น การใช้ฟ้าทะลายโจร ในการรักษาอาการไข้
๑๓๙ - การนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในระหว่างเกิดวิกฤตโควิด -19 ได้ให้ข้อมูล ในประเด็น สถิติ/ตัวเลข/ข้อมูล สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว MA0063
เกี่ยวกับการระบาดของโรค ระยะเวลาที่โรคจะหยุดระบาด และการดูแลรักษาของแพทย์ วิธีการ/แนวทาง
ป้องกันโรค รวมทั้งวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ปรับใช้ในการทำให้ป ระชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรค มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมโรค
๑๔๐ - ได้ข้อมูลในเรื่องที่มาของเชื้อโรค รูปแบบของระบาด อาการต่างๆที่เกิดขึ้น สถานการณ์การระบาดและการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
รับมือของผู้คน หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
-ข้อมูลที่เป็นเชิงบวกก็จะมีในส่วนของบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขที่ทมุ่ เทในคัดกรองและการ
รักษาพยาบาล , มีการคิดค้นและเร่งจัดสรร-ฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงตลอดจนประชาชนทั่วไป , มีการส่งบันทึกที่
ให้แนวทางการรักษาตัวจากประสบการณ์ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว , ตลอดจนมีการให้ข้อมูลผ่านสื่อถึงการปรับตัว
ของผู้คน องค์กร เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการมิติต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวในยุคโควิด -19 , ทุกฝ่ายร่วมกันนำเสนอความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์และการรับมือในหลากหลายแง่มุม
- ข้อมูลที่เป็นเชิงลบ ได้แก่ ข่าวลวง ข่าวปลอม , การนำเสนอข่าวเชิง
ดรามาถึงพฤติกรรมของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างกักตัว , การนำเสนอข่าวถึงความ
แน่นอนและผลกระทบจากการฉีดวัคซีน , ข่าวนักการเมือง ผู้นำประเทศที่ขาดประสบการณ์และทักษะ และ
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๑๔๑

ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับบทบาทในการรับมือปัญหาวิกฤตครั้งนี้ , ข่าวหรือการโพสต์ที่แสดงถึงการตีตรา
ผู้ป่วย หรือมีอคติที่ซ้อนทับลงไป
-ได้รับข่าวปลอมบ่อยๆ จากกลุ่ม LINE และ social media ต้องตรวจสอบข่าวว่าจริงหรือไม่
-คัดเลือก รับข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานาการณ์ ใน/นอกประเทศ ในเชิง
ข้อมูลความรู้ทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน พื้นที่ชุมชน องค์กร ที่มีการทำกิจกรรม สิ่งดีดี
ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นโยบายของรัฐบาล การสื่อสารผ่าน Free AppLication ต่างๆ
เช่น Facebook /Line
๑๔๑
1. เชิงบวก ข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคในด้านต่างๆ ทำให้รู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น รู้ในเบื้องต้น สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น MA0006
ว่าในวันนี้สถานการณ์ในประเทศเป็นอย่างไรบ้าง มีมาตรการอะไรบ้างที่ออกมาในแต่ละวัน และทำให้รู้ว่า
ตัวเองต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการที่ออกมา เช่น มาตรการเคอร์ฟิว
งดออกจากบ้านในเวลาที่กำหนด งดไปในสถานที่ที่แออัดเป็น คลัสเตอร์ในการแพร่กระจายเชื้อ
2. เชิงบวก สื่อนำเสนอข้อมูลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เห็นความทุ่มเทของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เห็นความเหน็ดเหนื่อย ทำให้มีทัศนคติเชิงบวกกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น
3. เชิงบวก สื่อนำเสนอแนวทาง วิธีการในการดูแลตัวเอง สำหรับคนทุกกลุ่ม ทำให้มีความรู้เบื้องต้น ใน
การดูแลตัวเอง และมีความรู้ในการที่จะดูแลผู้อื่นด้วยเช่นกัน ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก
4. เชิงบวก สื่อนำเสนอมุมมองการช่วยเหลือผู้คนของคนในสังคม ในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ ทำให้เห็นถึง
น้ำใจของคนร่วมสังคม ว่าแท้จริงแล้วคนไทยมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทรต่อกัน ถือเป็นข่าวสารที่ดี เมื่อเห็นแล้วก็
ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือผูอ้ ื่นเช่นกัน
5. เชิงลบ ข่าวบางข่าวที่สื่อบางสื่อนำเสนอ บางครั้งข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่กลั่นกรอง ไม่ชัดเจน ไม่ผ่าน
การถูกยืนยันข้อมูล หรือที่เรียกว่า Fake News ทำให้ข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ก่อให้เกิดความ
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๑๔๒
๑๔๓

เข้าใจผิดแก่ผู้ที่รับสื่อ บางครั้งความเข้าใจผิดนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติตวั ที่ผดิ ๆอีกด้วย ซึ่งความเข้าใจผิดนั้น
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
6. เชิงลบ ข่าวบางข่าวที่สื่อบางสื่อนำเสนอ ไม่รักษาสิทธิส่วนบุคคล เช่น นำเสนอชื่อคน ชื่อร้านค้า ซึ่ง
หากข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทั้งเสื่อมเสียชื่อเสียง ก่อให้เกิด ความ
เกลียดชังหรือสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจให้ห้างร้านต่างๆ จำนวนมาก
7. เชิงลบ ข่าวบางข่าวที่สื่อบางสื่อนำเสนอ บางครั้งไม่เป็นความจริง มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะ
ทัศนส่วนตัวของสำนักข่าว ก่อให้เกิดความใจผิดในวงกว้างต่อสาธารณชน
ในส่วนของเชิงลบนั้น ในบางครั้งที่เรารู้ทันว่า ข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริง สิ่งที่เราทำคือไม่สนใจ และ
ไม่แชร์ข่าวนั้นต่อ และบอกต่อกับคนอื่นๆ ว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริง แต่ในส่วนของบางคนที่ไม่รู้เท่าทัน ก็
อาจจะเชื่อข่าวดังกล่าวก็เป็นได้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในหลายส่วน
๑๔๒ -ความเห็นรวม ข้อ 1สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท MA0010
๑๔๓ ข้อมูลเชิงบวก
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ MA0069
-การรายงานสถานการณ์ประจำวัน ทำให้ได้รับรู้สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิท 19 อย่างต่อเนื่อง
-การใช้สมุนไพรไทยในการรักษา และป้องกัน โควิท 19 ทำให้สมุนไพรไทยได้รับความสนใจมากขึ้น
-ข้อมูลข่าวสารเรื่องการป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ เกิดความสามัคคี
เอื้ออาทร แบ่งปันกันในสังคมมากขึ้น
-มีการนำเอาสมุนไพรไทย มาทดลองใช้ ในการป้องกันโรคระบาดมากขึ้น
ข้อมูลเชิงลบ
-มีการเผยแพร่ข่าวสารทั้งข่าวจริง และข่าวปลอม จำนวนมาก ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้เกิดการแชร์
ข้อมูลข่าวสาร(เท็จ) ไปในวงกว้างในช่องทางต่างๆ
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๑๔๔

-การใช้สื่อโซเซียลที่ไม่มีการกลั่นกรอง หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ก่อให้ เกิดความเข้าที่ผดิ ๆ ของผู้รับสื่อจน
ไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรเชื่อ หรือสิ่งไหนไม่ควรเชื่อ
๑๔๔ -ความเห็นรวม ข้อ 1-

๑๔๕

๑๔๕ -ความเห็นรวม ข้อ 1-

๑๔๖

๑๔๖ การนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในระหว่างเกิดวิกฤตโควิด -19 ได้ให้ข้อมูล ในประเด็น สถิติ/ตัวเลข/ข้อมูล
เกี่ยวกับการระบาดของโรค ระยะเวลาที่โรคจะหยุดระบาด และการดูแลรักษาของแพทย์ วิธีการ/แนวทาง
ป้องกันโรค รวมทั้งวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ปรับใช้ในการทำให้ป ระชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรค มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมโรค
๑๔๗ เชิงบวก
สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ MA0028
- ข้อมูลการป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติหรือแนะนำให้คนอื่นปฏิบัติได้
- ข้อกฏหมาย หรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถไปอ้างอิงหรือยึดเป็นแนวปฏิบัติใน
ชุมชนได้
- ข้อสถานการณ์ของโรค ทำให้ทราบถึงความรุนแรงและตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนในการควบคุมป้องกันโรค
เชิงลบ
- ข่าวลือต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อข้อมูลหรือเหตุการณ์
- ข่าวการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโควิด ทำให้รัฐหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลของรัฐขาดความน่าเชื่อถือ

๑๔๗
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กยผ. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
MP0071
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) MP0089
คุณอาทิตย์

๑๔๘

๑๔๘

- การนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับประกอบด้วย ดังนี้
สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย MA0070
1. ความรู้เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. คำแนะนำในการป้องกั นโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทำกิ จ กรรม
ต่างๆ
4. ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 อาการข้างคียงของการได้รับวัคซีน
5. ข่าวสารคนติดเชื้อแล้วไม่ได้รับ การรักษาพยาบาล
6. ข่าวสารคนที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19
7. ข่าวการเลิกจ้างงานจากพิษโควิด-19 การปิดกิจการ ผลกระทบที่เกิดจากโควิด -19
- การนำข้ อ มู ลข่า วสารที่ ได้ รับไปปรับ ใช้ เพื่ อรับมื อกั บวิก ฤตสุ ขภาพ โดยการนำข้ อมูลที ่ไ ด้ รับมีการ
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลข่าวสารก่อนจะส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เพื่อป้องกันข่าวลวง ข่าวปลอม และ
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการ จึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพได้
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1.3 ในขณะเกิดวิกฤตสุขภาพ ท่าน หรือองค์กร
ภาคีเครือข่ายของท่านมีการจัดการและ
ตรวจสอบความถูกต ้องของข ้อมูลข่าวสาร
ทีไ่ ด ้มาจากแหล่งต่างๆ อย่างไร

4

ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปจำนวนภาคีที่ส่งคำตอบ ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กลุ่ม MA
จำนวน 111

MK
1

MP
10

MS
1

AA
8

1111* (อื่น ๆ)
17

รวม
67 องค์กรเครือข่าย รวม 148 คน

ข้อ ๑.๓ ในขณะเกิดวิกฤตสุขภาพ ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่านมีการจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากแ หล่งต่าง ๆ อย่างไร
๑

๑

ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์หลายแหล่ง และข้อมูลจากกรมควบคุมโรค สธ.

สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
MP0056 น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
0890715279 sirinyateparak@yahoo.com

๒

๒

ตรวจสอบกับข่าวจากภาครัฐหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก
MA0018 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
0831131546 suthee@g.swu.ac.th

๓

๓

ตรวจสอบแหล่งข่าวจากทางภาครัฐ

บจก.ไปรษณีย์ไทย (สส.) AA0019
ณัฏฐพัชร มิกขุนทด 0639089222
Nutthaphat.mi@thailandpost.com
-1-

๔

๔

พิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้

สำนักงาน ก.พ. AA0083 ศิริชัย เอี่ยมลออ
0869886279 sirichai@ocsc.go.th

๕

๕

มีการตรวจสอบและรีเช็คข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้น เพื่อ ป้องกันข่าวปลอมหรือข่าวลวงที่อาจแทรกมา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP67 นิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
0814234029 jnithiraj@hotmail.com

๖

๖

ศบค.

ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
MA0060 อังคณา ขาวเผือก
0991965866 kang478@hotmail.co.th

๗

๗

ข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
MA0060 ธนัตพร พันธ์พานิช 0867700256

๘

๘

ติดตามจากหลายช่องทาง และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MP0066 กัลยกร เรื่อนสูง 0612099899
teerakunpisut12@gmail.com

๙

๙

ดูจากหลายแหล่ง แต่ให้ความสำคัญกับข่าวสารจาก ศบค. เป็นหลัก และประกาศจากกองกลาง สป.พน.

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน MP0063
นพมาศ บัววิชัยศิลป์ 0875922662
noppamass@energy.go.th
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๑๐

๑๐

ดูจากข้อมูลที่ส่งมา ว่ามาจากที่ใด ใครเป็นผู้เสนอ เช่น จาก ศคบ สสจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประกาศคำสั่ง วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี
MA007 เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ 0893595365
ต่างๆ มีตราประทับ ลายเซ็นหรือไม่ และติดตามข่าวสารจากทางโทรทัศน์ที่มาจากส่วนกลาง
Pennapa11@pnc.ac.th

๑๑

๑๑

การตรวจสอบ คือ ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากหลาย ๆ สื่อ และนำมาวิเคราะห์หาความจริงด้วยตนเอง
ว่าสื่อใดให้ข้อมูลที่ตรงกันมาที่สุด

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กขป.ข.๘.๐๐๐๕
/ ๒๕๖๔ บุพผา อินทรสูตร 0614187683
Buppa_i@cgd.go.th

๑๒

๑๒

google เช็คความถูกต้อง ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวว่าเป็นข้อมูลทางการจากภาครัฐ จะน่าเชื่อถือ

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 0813075377
koonohm@yahoo.com

๑๓

๑๓

- ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1111
อเนก จินดาขัด 0864205520
ajap5551@icloud.com

- สืบหาข้อมูลทางวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ยึดแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
๑๔

๑๔

ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูล ทางการและเชื่อถือได้

ควบคุมมลพิษ2 AA0058 วริศรา ทองคำ
0890830494 Ink.waris@gmail.com

๑๕

๑๕

สอบทานในกลุ่มไลน์ เพิ่งมี Website ไทยดีไอแมชีน (THAI D.I. MACHINE) ให้ตรวจสอบ (แต่ไม่ค่อยช่วย
เพราะทุกเรื่องที่ใหม่ คำตอบคือ ข่าวน่าสงสัย)

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1111
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 0814837807
siriwan.pita@gmail.com

-3-

๑๖

๑๖

Internet

บมจ. เมืองไทยประกันภัย 1111
ราชสีห์ เสนะวงศ์ 0856616495
Rachsi_0912@hotmail.com

๑๗

๑๗

จากแหล่งที่เชื่อถือได้

มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย 1111
ไชยยา เรืองดี 0868834889
C0866137888@gmail.com

๑๘

๑๘

กรมอนามัยได้มีคณะทำงานด้านการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารประจำทุกวัน จาก
ช่องทางสื่อกระแสหลัก เพจต่างๆ ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก รวมทั้งได้รับข้อมูลที่ส่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม hotline กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสื่อมวลชนที่ถามกรณีเร่งด่วน
เมื่อได้ข้อมูลนำเข้าที่มีความเสี่ยง จะถูกส่งมาทีมวิชาการ EOC กรมอนามัย (ในการประชุม และ กลุ่ม line
ผู้บริหาร) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง จัดทำชุดข้อมูลส่งกลับมาให้ที่ศนู ย์สื่อสาร
สาธารณะ เพื่อดำเนินการจัดทำข่าว infographic clip รายการ live สด การแถลงข่าว ฯลฯ

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 1111
ศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา 0926614662
nocknarak@gmail.com

๑๙

๑๙

ไลน์ ของ รพ.สต. ตรวจสอบจากสื่อทางราชการหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ การตรวจสอบผ่านประกาศ หนังสือ
ราชการ แถลงการณ์ของจังหวัด การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับมาก็จะนำมาแชร์ในกลุ่มอสม. หน่วย
ควบคุมโรคระดับตำบล เพื่อช่วยกันดูว่าเท็จจริงหรือไม่ ก่อนที่เราจะนำไปแชร์ต่อ เรียกว่าชัวร์ก่อนแชร์

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ MA0041
สุวิทย์ สมบัติ 0894302670
suvit6857@gmail.com

การจัดการข้อมูล มีการจัดการเพียงแค่การ เน้นย้ำ การใช้วิจารณญาณในการรับหรือส่งต่อ
ข้อมูล แต่ยังไม่มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
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๒๐

๒๐

รับข้อมูลจากหลายที่มาและเปรียบเทียบด้วยเหตุผล ตรรกะ หลักวิชาการ รวมถึงสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง

อดีต อนุกรรมการ กขป.เขต3 1111
ปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 0885631974
Nipparnlert@msn.com

๒๑

๒๑

ตรวจสอบ จาก สาธารณสุขอำเภอ

พัฒนาชุมชน 1111 กฤชวัชร แก้วพรม
0823292933 Lovelynite@hotmail.com

๒๒

๒๒

สอบถามผู้รู้จากไทย.ผู้มีส่วนอยู่ในภาครัฐและเอกชนที่ไทย

เกษียณ 1111 Patchara Laurent
+33664223008 patchi3@aol.com

๒๓

๒๓

ในระดับบุคคล งด ลด เชื่อ แชร์ข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือ ข่าวสารในเชิงลบทางสังคม ข้อมูลผู้ป่วย ผู้ได้รับ
ผลกระทบ ลดเวลาการใช้เวลาหน้าจอให้พอดี ไม่นานจนเสียเวลา เสียอารมณ์ และกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจำวัน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1111 ทิพาวรรณ บูรณสิน 0818812556
b.tipawan@hotmail.com

๒๔

๒๔

- พยายามนำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งอื่น ๆ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ MA032
ธนากร จันหมะกสิต 0906623152
junhamakasit@gmail.com

๒๕

๒๕

ของเราจะให้อสมเดินดูอยู่ในหมู่บ้านประจำพร้อมทั้งคอยดูแลและส่งอาหารเมื่อเราได้อาหารจากผู้บริจาคมาเรา
ก็ให้เอาไปไว้หน้าประตูบ้านแล้วให้เขามาหยิบเอาเองโดยอสมเอาไปวางไว้แล้วเรียกให้ออกมา

สวัสดิการชุมชนตำบลบางปลา สป/สช.0060
จำเนียร ไวย์ชาตา 0818550618
spkk2556@gmail.com
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๒๖

๒๖

ตรวจสอบไม่ได้เลย เพราะไม่มีข่าวสารที่ชัดเจน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพึ่ง สป/สช 0060
วิภาดา มีเจริญ 0649355649
spkk2556@gmail.com

๒๗

๒๗

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MK0059
ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต 0804185411
thammaporn.p@nrct.go.th

: ดูแหล่งที่มาของข้อมูล (ทั้งหน่วยงาน บุคคล เพื่อดูความน่าเชื่อถือ)
: เปรียบเทียบข้อมูล
: สอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม (ค้นคว้าเอกสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ)
๒๘

๒๘

อ้างอิงกับ รพสต, สสจ. หรือองค์กร หน่วยงานระดับจังหวัดที่เชื่อถือได้ และใช้ข่าวสารขอภาครัฐจากสื่อกระแส สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง, มูลนิธิศูนย์
ประสานงานชุมชน จ.ระยอง MA0050
หลัก
สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ 0970411014
lakavivat.auan09@gmail.com

๒๙

๒๙

- การตรวจสอบข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
MP0002 พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล
0818544449 www.dep.policy@gmail.com

๓๐

๓๐

มีการตรวจสอบข่าวก่อนการเผยแพร่ จากสื่อและนักวิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนก่อนเผยแพร่

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค AA0055
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อลีนา บัวสด 854089417
aleena.phssru@gmail.com
๓๑

๓๑

ไม่มีตรวจสอบจากเพื่อนที่อยู่กระทรวงสาธาฯ

เทศบาลตำบลนามะเฟือง MC0071
อารมย์จิตร์ ดารีย์ 0937693888
Nuk_tungpong@hotmail.com

๓๒

๓๒

ดูจากแหล่งข้อมูลทางราชการหรือผ่านสื่อรายใหญ่

เลิฟแคร์ 1111 เจนจิรา แก้วมูล 0909458621
jibjan.5263@gmail.com

๓๓

๓๓

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
1111 spkk2556@gmail.com
0959131430

๓๔

๓๔

ฟังอย่างมีสติ

๓๕

๓๕

สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีการจัดตั้งทีมสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ติดตามข่าวสารจากสื่อออนไลน์ เมื่อพบประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวัคซีน จะนำมาปรึกษานักวิชาการ และสอบถามข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืออาจ
พิจารณาส่งต่อข่าวสารให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้ต อบโต้ต่อไป

ธนาทร เขมวรัตถ์
หจก.เภตรา
1111 spkk2556@gmail.com
0839070356
ผาณิตา โกมลมาลย์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
AA0067 phanita.k@nvi.go.th
0973207022

-7-

๓๖

๓๖

จากสื่อกระแสหลักและจากการแถลงข่าวของหน่วยงานต้นสังกัดแหล่งข้อมูลเ ช่น ศคบ.สธ./ศคบ.จังหวัด สสจ.
ผ่านสื่อออนไลน์

๓๗

๓๗

การตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงฯ และศูนย์ข้อมูลฯ ของรัฐบาล

๓๘

๓๘

โทรศัพท์ สอบถาม แกนนำ และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ social สื่อหลายๆสำนัก และจากหน่วยงานที่แถลงข่าว และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ นักข่าวในพื้นที่หลายสำนัก

๓๙

๓๙

ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยดูเอกสารที่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีแหล่งที่มาของข้อมูล

๔๐

๔๐

ดูจากข้อมูลที่เป็นของภาครัฐโดยตรง
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ศิริพร ปัญญาเสน
คค.สจ.ลำปาง
MA00053 Siripornd2506@gmail.com
0908932925
นางสาวดารา ติ๊บเตปิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
MP0021 dara.c@dgr.mail.go.th
0847417419
ประสาร ประดิษฐ์โสภณ
กขป เขต 13
1111 radio9123@gmail.com
0860682235
น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง
กรมที่ดิน
AA0046 Supinya2503@gmail.com
0944947118
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
MA0019 phakamaslookkad@gmail.com
0917756426

๔๑

ไม่มี นอกจากทราบจากข่าวอย่างเดียว

๔๒

สสจ.สสอ.รพสต.เทศบาล อสม.

๔๓

ตรวจสอบหรือสอบถามจาก รพสต. อสม.และสำนักงานสาธาณสุขของเทศบาล

๔๔

ฟังจากหลายๆช่องคะ

๔๕

รพสต.อสม.
-9-

นายอำนาจ ปรีชาศิลป์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0851882841
นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางหัวเสือ
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0890079063
นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
สภาองค์กรขุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0870786409
วิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
ตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0878254587
นายอัครพงษ์ ภูวเจริษกุศลเลิศ
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ

๔๖

หาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และให้ข้อมูลอย่างชัดเจนถูกต้อง

๔๗

หาแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ถกู ต้องแม่นยำ

๔๘

ได้รับการฉีดวัคซีน

๔๙

มีการตรวจคัดกรองจาก อสม.หมอ ในชุมชน

MA0060 spkk2556@gmail.com
0948753182
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 janeyot1986@gmail.com
0650175291
นางศรีรัตน์ เขียวงาม
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 srirat 310 ๑gmail.com
0896328895
บัญญัติ เพ็ชรน้อย
สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909620885
บุญญาภา ศิโรดม
กำนันตำบลบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0863880333
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๕๐

สอบถามจากภาคีเครือข่ายองค์กรที่ทำงานร่วมกัน

๕๑

๕๑

ดูข่าวทางโทรทัศน์

๕๒

๕๒

ตรวจสอบหลายๆแหล่งข่าว และประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันแก้ไข

๕๓

๕๓

๕๔

๕๔

ใช้หลายวิธี ได้แก่
1. สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆโดยตรง
2. อ่านข้อความ/ดูคลิป/สื่อที่ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆสื่อสารไว้ในโซเชียล
3. เช็คข้อมูลข่าวสารจากหลายๆช่องทางแล้วประเมินความถูกต้อง"
ตรวจสอบ ก่อนสื่อสารอย่างเป็นทางการ
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นางสาวมยุรี เล็ดลอด
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0891290154
นางพุทธชาติ อาศัยผล
เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0814940380
เจตนา สามเรือนทอง
สภาองค์กรชุมชน ต. บางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0894078765
นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน
MA0045 yodleksombun@gmail.com
0869169486
ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
MP0018 natthiya@bedo.or.th

๕๕

๕๕

จากการทำงานของเราเองก็มีคนบอกเองได้ง่ายและมีการจัดกลุ่มจากเครือข่ายช่วยเหลือ

๕๖

๕๖

สื่อโทรทัศน์ และข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และตรวจสอบก่อนถึงจะไปเผยแพร่ทุกครั้ง

๕๗

๕๗

มี

๕๘

๕๘

ดูจากหลายๆแหล่งมาประกอบ
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0621499144
เพ็ญศรี ปรืองาม
สภาองค์กรของชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891455229
สำเนียง น้อยแรม
ประธาน อสม.ตำบลบางจาก จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0898942506
นางสาวอังคณา ขวเผือก
มูลนิธิกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
MA0060 kang478@hotmail.co.th
0991965867
สมขาย สุขประเสริฐ
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0835422363

๕๙

๕๙

ใช้ สติ

๖๐

๖๐

แหล่งข่าวทั่วไป

๖๑

๖๑

วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆว่าใช่หรือไม่

๖๒

๖๒

ศูนย์ภาครัฐและ Social Network

อรนุช โชคบุญชู
สภาองกรชุมชนตำบลบางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0623828806
นายขวัญเมือง อยู่นาน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0869869288
วรรณศิริ ลิปิสุนทร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกะเจ้า จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0814946231
เสริมพันธุ์ พรหมผล
บมจ. สยามราชธานี (จนท.ขับรถผู้บริหาร) จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0644608406
-13-

๖๓

๖๓

ดูข่าวทางสื่อและเครือข่ายองค์กรชุมชน

นกเอี้ยง กิมยงค์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0968020567

๖๔

๖๔

ฟังข้อมูลจากรัฐและต้นสังกัดของเราก่อน. และหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายๆแหล่งประกอบ

๖๕

๖๕

ไม่ทราบ

๖๖

๖๖

อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ได้แก่ ศบค. สสจ.

นางสาวกิตติยา ประโยตัง
เทศบาลตำบลบางเมือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0983754605
นางสมนึก ศรีบุญญารักษ์
อสม. รพ.สต. ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
085 9150348
เสรี เนตรหัสนัยน์ GM
บมจ. Somboon Advance Technology Pcl
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0819887622
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๖๗

๖๗

ข่าว โทรทัศน์

๖๘

๖๘

เลือกแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้

๖๙

๖๙

แหล่งข่าวที่เป็นองค์กรภาครัฐ

๗๐

๗๐

ดูข่าวทางทีวี

๗๑

๗๑

-ไม่มีความเห็น-

นางมาลินี ธารดำรง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0865641469
กันยา พานิช
ครู อปท. จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0896987514
นางสาวพิรชัช ห้วยทราย
ครู ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
MA0060 Pirachatyao@gmail.com
0917644866
รุ่งทิพย์ เข็มทิศ
ครู ร.รเทศบาล2 วัดใน จ.สมุทรปราการ
MA0060 rungthip.kheamtid@gmail.com
0624933622
พันสา คำซอ
นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1111 pansakamsor@gmail.com
0947568070
-15-

๗๒

๗๒

ดูข่าวค่ะ

๗๓

๗๓

ตรวจสอบด้วยการโทรถามคนใกล้ชิดที่เป็นข่าวว่าเป็นข่าวจริงหรือเท็จ

๗๔

๗๔

รับข้อมูลจากสื่อที่เชื่อถือได้ และตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง

๗๕

๗๕

ส่งข่าวกลุ่มอสม.ไม่บิดเบือนข่าว ต่อรพ.

๗๖

๗๖

สอบถามแพทย์

-16-

สุกัญญา สินพันธุ์
สมาชิก สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
( บ้านมั่นคง ) จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891689075
นางอมลวรรณ บวรสิริภักดี
คณะทำงานที่อยู่อาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909092772
นารีรัตน์ ศรีภักดิ์
ปภ. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0806430050
สมใจ ฉิมพาลี
อสม. อปพร. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0822132509
นิชดา พงษ์แย้ม
สสจ. จ.สมุทรปราการ MA0060
Nichada.mali9@gmail.com
0859314136

๗๗

๗๗

๗๘

๗๘

๗๙

๗๙

๘๐

๘๐

๘๑

๘๑

กลุ่มหรือภาคเครือข่ายหากได้ข้อมูลตรงจากจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้ปฏิบัติจริง ย่อมเชื่อมั่นมากกว่าข้อ ธัชกร ภัทรพันปี
มุลข่าวสารที่ส่งต่อกันมาทาง Social Network ต่างๆ หรือแม้แต่สื่อกลางในโทรทัศน์ ดังนั้นทางกลุ่มมุ่งรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ข่าวสารในพื้นที่ที่มีเจ่้าหน้าที่ปฏิบัติให้ข้อมูลที่เป็นจริง ในพื้นที่อื่นๆ เป็นองค์ประกอบเท่านั้น
thatchakorn.p@dru.ac.th
0816855172
สอบถามกับประชาชนด้วยตนเองเลย
ดลพร อุประ
อสม. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0815636440
การดูและฟังจากสื่อหลายๆทาง รวมถึงข้อเท็จจริงในชุมชน
นายไพรัช เรืองฤทธิ์
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีลหมู่3 และเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.
สมุทรปราการ MA0060
ruangrit_prt@hotmail.com
0816146925
คัดกรองหาข้อมูลที่เป็นจิง
ภาณุพงศ์ พุทธรัตนมณี
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางยอ จ.สมุทรปราการ
MA0060 t-864@hotmail.com
0813992615
อ่านจากคู่มือ ทีวี
ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน
เเผนก cnc จ.สมุทรปราการ MA0060
chaisubsorn@gmail.com
-17-

๘๒

๘๒

ไม่ได้ตรวจสอบเลย

๘๓

๘๓

ไม่มี

๘๔

๘๔

วิจารณญานของตัวเอง

๘๕

๘๕

หาคำตอบจากบุคคลที่เชื่อถือได้ เช่น บุคคากรทางการแพทย์

0881256483
นฤพล โมกศิริ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971509145
นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
Puanarsasamrit@gmail.com
0940421018
อนุชิต อ้อมชมภู
บ. Maintanaec จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0851342653
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
siriporn2506@gmail.com
0908932925
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๘๖

๘๖

จากโทรทัศน์ รอการแถลงข่าว

๘๗

๘๗

ดูข่าวสาร

๘๘

๘๘

พยายามหาข้อมูลหลายๆมาง

๘๙

๘๙

ตรวจสอบความจริงและนำเสนอสมาชิก

นางสาวนิษฐิดา ใจยศ
สหกรณ์เคหสถานปูู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910919958
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0810172969
น.ส.กาญจนา ใจอ่อน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924873869
นาย มนัส โตนา
สหกรณ์เคหะสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0991798298
-19-

๙๐

๙๐

ไม่มี

๙๑

๙๑

จากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ในโชเชียล

๙๒

๙๒

บุคคลที่เชื่อถือได้ หมอ หรือ โทรทัศน์

๙๓

๙๓

1. เลือกรับข้อมูลจากหน่วยงานหลักทีท่ ำหน้าที่ในภาวะวิกฤติ 2. มีการตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด

๙๔

๙๔

รับข่าวสารข้อมูลโดยดูจากแหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน

-20-

นิชาภา ภัทรเวชนนท์
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0959596218
นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0899887990
ทองใบ มณีฟั่น
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
MA0053 janeyot1986@hotmail.com
0987477912
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
สมัชชาจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ MA0075
jomprasert@hotmail.com
0817859678
น.ส. กาญจนา วิภาสธำรงจิต
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060

๙๕

๙๕

เช็คทางข่าวทีวี/ทางไลน์/ทางอิเตอร์เน็ตแล้วจึงวิเคราะห์ หาความถูกต้อง

๙๖

๙๖

ประสานสอมถามหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน

๙๗

๙๗

ข่าวสารในโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต

๙๘

๙๘

จากข่าวและบนโลกอินเตอร์เน็ต

๙๙

๙๙

สาธารณสุข
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spkk2556@gmail.com
0971584680
ชาญสิน สุภาผล
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
Chansin02@hotmail.com
0896958588
ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910361559
ชนิดา บุญลาโภ
สถาบันราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0829555021
นายชาคริต เหลาสุข
สภาเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0858766092
นายวิสูตร มหานาค
ผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com

๑๐๐

๑๐๐ โซเชียล

๑๐๑

๑๐๑ ไม่มีเลย

๑๐๒

๑๐๒ จากหมอ

๑๐๓

๑๐๓ ดูความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวแหล่งอ้างอิง และหาข้อมูลจากสื่อหลายๆแห่ง

๑๐๔

๑๐๔ เฟสบุ๊ค ทีวี

๑๐๕

๑๐๕ ไม่

-22-

0924600498
จารุวรรณ อรุณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0840346588
ช่วง อินทสังข์ สภาองค์กรชุมชน MA0060
spkk2556@gmail.com 0898814584
พิชญ์นรี อัมระนันท์
ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA 0060
spkk2556@gmail.com 0614029953
ประณิธาน ช่อเรืองศักดิ์ 1111
thesodium28@gmail.com 0931399182
อาริญา หมื่นไธสง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0910043267
ภาวนา จันทรอิ่มเอิบ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0824426428

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๐๖ ข่าวจากทีวี

สุมาลี สอนลี
บ.คอนแทรคเตอร์ช๊อป จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0840034573
๑๐๗ - ย้อนกลับไปศึกษาแหล่งทีม่ าของข้อมูลข่าวสารที่ได้อ้างอิงไว้
บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ สมาพันธ์นิสิต
- เปรียบเทียบข่าวสารจากหลายแหล่งข้อมูล
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
- พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
(IFMSA-Thailand) MS0087
liaison@ifmsa-th.org 0957303683
๑๐๘ ดูสื่อที่หลากหลายช่องทาง มีความน่าเชื่อถือได้เท่านั้น รวมถึงผู้ลงนาม ผู้สื่อสารว่ามีความน่าเชื่อถือได้ไหม มี
วีนัส คล้ายนุ้ย
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าไม่มีแหล่งอ้างอิงก็ไม่แชร์ต่อหรือส่งต่อ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 3
MA0080 Weenus.nuy@gmail.com
0885675029
๑๐๙ ควรมีการจัดการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้เพื่อร่วมตรวจสอบข่าวปลอมหรือข่าวลือต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นไปในด้าน ชาคริต โภชะเรือง กขป.เขต 12
ทำลายความเชื่อมั่นของภาครัฐ ดังนั้นควรมีการจัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ได้แก่
1111 kahlao@gmail.com 015994381
1. อสม. และ ประชาชน ควรเปิดกว้างเรื่องการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยจัดให้มีช่องทางที่สาธารณชนสามารถ
ส่งคำถามเข้ามายังหน่วยงานได้เพื่อที่คำถามนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือได้รับคำตอบ ด้วยช่องทางนี้ทำให้คนทุกๆ
วัยสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ แนวทางดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การเปิดใจอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อใจสาธารณชนไปในตัว
ด้วย อย่างรู้เท่าทันสื่อ
2. การระบุหรือการบ่งชี้เนื้อหาที่เป็นข่าวปลอม มีการอธิบายสาเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบ่งชี้ในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มนั้นได้

-23-

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเปิดให้ผู้คนเข้ามาร่วมอีกด้วย สำหรับการพูดคุยกับ
สื่อสาธารณะ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ฯลฯ นั้น จะมีการพูดคุยถึง หลักจรรยาบรรณที่รัฐยึดถือและสื่อเหล่านี้
จะต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นอาจต้องใช้มาตรการที่รุนแรงยิ่งกว่า

๑๑๐

๑๑๐ ดูทีวี

๑๑๑

๑๑๑ ข่าวโทรทัศน์ กรมควบคุมโรค

๑๑๒

๑๑๒ ดูจากข้อมูลต่างแล้วนำมาตรวจสอบ

๑๑๓

๑๑๓ เช่นเดียวกับข้อ1.2

๑๑๔

๑๑๔ ติดตามจากโทรทัศน์ ข่าวสมุทรปราการ และข่าวท้องถิ่นต่างๆ ที่เป็นข้อมูลที่จริง
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เสถียร เทียมทัศน์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0946906336
วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0869931847
ทิพย์วรรณ อุดมดัน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0891306877
ปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
การรถไฟฯ AA0062
lertpunjasub@hotmail.com 0898879317
วันชาติ แก้วนุช สมาคมจักรยานยายนต์รับจ้าง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com 0870175799

๑๑๕

๑๑๕ ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าน่าเชื่อถือได้

อรวรา เสียงเพราะ
บ้านมั่นคงปู่เจ้า MA0060
spkk2556@gmail.com 0898177968

๑๑๖

๑๑๖ ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

๑๑๗

๑๑๗ ยึดถือข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ แต่ข้อมูลจากแหล่งอืน่ ๆ ที่ปรากฏทางไลน์ก็ศึกษาด้วยเช่นกัน

๑๑๙

๑๑๙ ไม่ได้ตรวจสอบ ฟังจากหลายๆที่

๑๒๐

๑๒๐ ได้จากทางโทรทัศน์และทางอินเตอร์เน็ตเช่นเฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น

สุข ศรีวะอุไร
สหกรปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0642089935
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวแทนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม MA0020
ktonkra@gmail.com 0981022015
ณัฐพล มะเดื่อ
สหสกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
maduea@hotmail.com 0970542314
ภัททา รัศมีปทุมทอง พนักงานบริษัท ฝ่ายศิลป์
MA0060 spkk2556@gmail.com
0894774245
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๑๒๑

๑๒๑ สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ที่เชื่อถือได้

ศศิกัลยา แสนจินดา บริษัทเอกชน พนักงาน
บัญชี-การเงิน MA0060
spkk2556@gmail.com 863319248
ฟังอย่างมีสติ
ธนาทร เขมวรัตถ์ หจก.เภตรา เจ้าท่า MA0060
spkk2556@gmail.com 0839070356
เราก็จะขอศึกษาฟังและหาข้อมูลก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถึงได้นำต่อส่งต่อได้ ใครเป็นผู้ให้ขา่ วต้องดูตรงนั้น ฉลวย หมุดธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ด้วย ส่วนมากเราจะต้องเข้าไปดูตรงหมอเป็นหลัก
ความมั่นคงของมนุษย์ MA0060
chaluy.2517@gmail.com 0805962899
โซเชี่ยว
ธัญญาลักษณ์ นนท์สะเกษ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0615138282
ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังข้อมูลจากหลายด้านเพื่อ
ชาคริต โภชะเรือง
ตรวจสอบความถูกต้อง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 1111
kahlao@gmail.com 0815994381
-หน่วยงานเขตสุขภาพของเขต 8 มีห้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เฉพาะสื่อเดิม โดยการตรวจสอบแหล่งข่าวก่อน นิสิต ศักยพันธ์
เผยแพร่
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี 1111
-ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จะส่งข้อมูลไปยังองค์กรต้นทางเช่น กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้เวลา
fareeda29@gmail.com 0813914413
ตรวจสอบ 1-2 วัน
โดยกระบวนการตรวจสอบข่าวมี 2 ระดับ คือ

๑๒๒

๑๒๒

๑๒๔

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๗
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1. ระดับพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ เราจะมีห้อง Line PR-R8way เครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงของ
หน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดทั้งในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 และศูนย์วิชาการเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่
2. ระดับประเทศ/วงกว้าง ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีห้อง Line PR Board MOPH เครือข่ายระดับเขต
สุขภาพ 12 เขต โดยจะมีตัวแทน PR จากสำนักงานเขตฯ/สสจ./รพศ. รวม 3 คนในแต่ละเขต เข้ามาร่วมเป็น
สมาชิก เพื่อรับรู้ข่าวสารและตรวจสอบข่าวปลอมทีม่ ีผลกระทบในวงกว้าง ระดับประเทศ ก่อนเผยแพร่
(ห้อง Line เครือข่าย PR ทั้งหมดของเขต ก็จะมีอีก 2-3 ห้อง รวมทั้ง Facebook )
1. หากเกิดข่าวปลอมในพื้นที่ ก็จะทำการตรวจสอบในห้อง Line PR-R8way ว่าข่าวจริงหรือปลอมอย่างไร ได้
ข้อเท็จจริงล้ว ก็จะกระจายไปยังเครือข่ายในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามลำดับ
2. หากเกิดข่าวปลอมในระดับประเทศ หรือต่างประเทศ ก็จะทำการตรวจสอบในห้อง Line PR Board MOPH
ว่าข่าวจริงหรือปลอมอย่างไร ได้ข้อเท็จจริงแล้ว ก็จะกระจายไปยังเครือข่ายในความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานตามลำดับ
(ห้อง Line เครือข่ายทั้งประเทศก็จะมีอีก 2-3 ห้อง รวมทั้ง Facebook )
- อยากให้มีการจัดห้อง Line เครือข่าย PR ขององค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัด (หน่วยงานรัฐ/เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ/อปท.) เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการตรวจสอบข่าวปลอมในทุกภาคส่วน ก่อนการเผยแพร่
- จัดตั้งห้องผู้สื่อข่าวจากทุกภาคส่วน (แยกจากห้องแรก) ทั้งสื่อ Social/Face book/วิทยุชุมชน/
วิทยุกระจายเสียงออนไลน์/ข่าวออนไลน์ต่างๆในพื้นที่ มาร่วมเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวที่เข้มแข็ง นำเสนอข่าวที่
ถูกต้อง ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแล้ว ก่อนเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ ปชช.ได้รับทราบ
อย่างเป็นทิศทางเดียวกัน
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๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

๑๒๘ ชมรมเครือข่ายวิทยุ ใช้การนำเสนอข้อมูลจากศูนย์รวมของจังหวัดแหล่งเดียว

อัญชลี สุใจคำ
กองเลขาสมัชชสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
MA0014 anchalee4811@gmail.com
0806804811
๑๒๙ - สอบถามกับแหล่งข่าวทีเ่ ป็นเจ้าของข่าวโดยตรง เช่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผ่านทางไลน์กลุ่มสาสุข วรางคณา อินทโลหิต
รักสื่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
MA0071 warangkana4268@gmail.com
0815925471
๑๓๐ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์นิตยสาร ป้ายประกาศและโปสเตอร์แผ่นพับ แผ่นปลิว ภาพพล
นภาพร มหายศนันท์
โปสเตอร์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน MA0026
2) สื่อบุคคลอื่น
ninenapa2508@gmail.com 0818813413
3) สื่อโสตทัศนศึกษา
4) ตรวจสอบจากศูนย์ข่าวของจังหวัด ในระดับพื้นทีมีเครือข่าย อสม.ที่มีการทำงานประสานกับ รพ.ในพื้นที่
ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายๆแห่งนำมาเปรียบเทียบกัน เช่น ทีวี ทางลาย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางราชการ
5 ข้อมูลข่าวสาร ได้จากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ ในเรื่องนั้นๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ศบค.
6 การตรวจสอบข้อมูล โดยดูจากแหล่งที่ให้ข้อมูล การแถลงข่าว หรือสืบค้นจากเวปไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ
เท่านั้น ไม่อ้างอิงข้อมูลที่ของภาคเอกชน
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๑๓๑

๑๓๒
๑๓๓

๑๓๔

๑๓๑ ยึดข้อมูลจากทางภาครัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นหลัก และมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนส่งต่อ วาสินี วงศ์อินทร์
กขป.เขต 11 MA0088
may.commed@gmail.com 0612636959
๑๓๒ ตรวจดูว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใด รวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารด้วย
วิเชียร จิตต์พิศาล กขป.เขต11
1111 takola01@gmail.com 0980482628
๑๓๓ ตรวจสอบที่มาจากหลายแหล่ง ตรวจสอบข้อความ วัน เวลา และความน่าเชื่อถือ ของแหล่งที่มา ก่อนจะแชร์
สุวรรณา บุญกล่ำ
หรือถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรรับรู้ ระมัดระวังและป้องกันตนเอง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 1111
suwanna.b@labai.or.th 0814051991
๑๓๔ ทีมสื่อสารความเสี่ยง ทีมสุขภาพจิต สอบถามได้ ส่งต่อพื้นที่ อีกเรื่องที่น่าห่วง เรื่องฮีทสโตรก ผู้สูงอายุหัวใจ
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
ล้มเหลวเฉียบพลัน แต่มีหน่วยเสี้ยม สธ.มือลั่นเยอะ ทีมสื่อสารเช็คทุกเรื่องแล้วไปอธิบาย ไม่นิ่งนอนใจ มีสาย
คณะเภสัชศาสตร์ มมส MA0043
ด่วน ถ้าจัดการไม่อยู่ แจ้งให้พื้นที่จัดการต่อ
somsak.a@msu.ac.th 0960692857
เฟคนิวส์ ภารกิจเป็น อบต. จัดการ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ ไม่มีศักยภาพ

๑๓๕

๑๓๕ -ตรวจสอบจากแหล่งที่มา เช่น หน่วยงานของรัฐ บุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บุคคลากรทางการแพทย์ อสม.

๑๓๖

๑๓๖ 1. ดูความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หากเป็น การส่งสารจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอง จะให้ความเชื่อถือได้ดีกว่าแหล่งอื่น
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นภัทร งามเถื่อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
MA0073 napat1963350@gmail.com
0878715046
สมเกียรติ ปฏิรพ กรมอนามัย 1111
somkiat.p@anamai.mail.go.th
0638198555

๑๓๗

2. ดูความสมเหตุสมผลของ เนื้อหาข่าวสาร ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และหาข้อมูลประกอบจาก
หลายๆแหล่ง ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ
๑๓๗ มีเครือข่ายภาคีในการเชื่อมโยงรับข้อมูลข่าวสาร โดยส่งข้อมูลข่าวสารไปตรวจสอบความหน้าเชื่อถือ เช่น
cofact

๑๓๘

๑๓๘

๑๓๙

๑๓๙

๑๔๐

1) ตรวจสอบจากเพจต่อต้านข่าวปลอม เพื่อเช็คข่าวว่าจริงหรือไม่
2) ตรวจสอบกับผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว (หน่วยงานที่ออกข่าวมามีจริงหรือไม่ , ข่าวที่ออกมาจริงหรือไม่, คนที่ให้
ข้อมูลมีจริงหรือไม่)
4) ขออ้างอิงของข่าว ว่าข่าวที่ได้มามีแหล่งอ้างอิ งมาจากที่ใด

- ในขณะเกิดวิกฤตสุขภาพ ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่านมีการจัดการและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ โดยการรับฟังข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาครัฐ ถ้าเป็นกรณีข่าวลือ หรือ คำกล่าวอ้าง จะต้องนำไปตรวจสอบให้
ชัดเจน ยืนยันก่อน จึงจะเชื่อถือได้
๑๔๐ -ใช้หลายวิธี ได้แก่
1. สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆโดยตรง
2. อ่านข้อความ/ดูคลิป/สื่อที่ผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆสื่อสารไว้ในโซเชียล
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ชุมพล อาจวิชัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร MA0044
chumpol_ard@yahoo.com 0857536616
สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว MA0063

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045

๑๔๑

๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

3. เช็คข้อมูลข่าวสารจากหลายๆช่องทางแล้วประเมินความถูกต้อง
-ตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสาร จาก google ดูเปรียบเทียบข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ และ สื่อต่างๆที่ออกมา
จากราชการ
-จัดการข้อมูลข่าวสารที่ได้รับกับเพจของสาธารณสุข LINE official ข่าวปลอมเช็คข่าวสารก่อนแชร์ทุกครั้ง
เฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ covid-19 ที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนเท่านั้น
-และเมื่อมีสมาชิกในห้องกลุ่มแชร์ข่าวปลอมหรือข่าวสารที่บิดเบือนไปจากความจริงก็จะรี บไปตรวจสอบกับทาง
google หรือสื่ออื่นๆและได้แจ้งข้อมูลที่ถกู ต้องใน LINE กลุ่มและได้แจ้งกับสมาชิกทีแ่ ชร์ข่าวสารที่บิดเบือนหรือ
ผิดให้ทราบว่าเป็นข่าวปลอมและให้สมาชิกระมัดระวังเรื่องพรบ.คอมพิวเตอร์จากการแชร์ข่าวสารที่เป็นเท็จ
--คัดเลือก รับข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบ จากเวปไซด์ หน่วยงาน ระบบกูเกิล
๑๔๑ 1. โดยการเลือกรับสื่อจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้
สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น MA0006
2. หากเป็นข่าวจากสื่ออื่นๆที่ไม่รู้จัก จะมีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆ แหล่งที่น่าเชื่อถือ
หากข้อมูลตรงกันก็สามารถเชื่อถือได้
3. เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมา จะตรวจสอบความถูกต้องก่อน หากเป็นจริง เชื่อถือได้ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิด ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อนื่ ถึงจะเผยแพร่หรื อแชร์ต่อ
๑๔๒ -ความเห็นรวม ข้อ 1๑๔๓ -ตรวจสอบจากสื่อที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาความน่าเชื่อถือ และแหล่งที่มาของข่าว
-ดูหรืออ่านข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่น่าเชื่อถือ เปรียบเทียบจากหลากหลายช่องทาง
๑๔๔ -ความเห็นรวม ข้อ 1-
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท MA0010
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ MA0069
กยผ. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
MP0071

๑๔๕

๑๔๕ -ความเห็นรวม ข้อ 1-

๑๔๖

๑๔๖

๑๔๗

๑๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) MP0089
คุณอาทิตย์

- ในขณะเกิดวิกฤตสุขภาพ มีการจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ
โดยการรับฟังข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาครัฐ
ถ้าเป็นกรณีข่าวลือ หรือ คำกล่าวอ้าง จะต้องนำไปตรวจสอบให้ชัดเจน ยืนยันก่อน จึงจะเชื่อถือได้
๑๔๗ - เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดได้พยายามกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ MA0028
และบุคคลในพื้นที่จริง ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลต่อเครือข่าย อีกทั้งหากพบข้อมูลมีความผิดพลาดจะประสาน
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ เครือข่ายสมัชชาสุขภถาพใน
พื้นที่ เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
๑๔๘ - การจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ขั้นแรกต้องเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย MA0070
ได้ เช่น หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกครั้ง
- ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบแหล่งข่าวได้ จึงสื่อสาร
และส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกไป
- หากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลได้ หรือจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ จะไม่มีการ
นำเสนอ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
- การนำข้อมูลข่าวสารของสื่อต้องสื่อสารจากข้อเท็จจริง โดยไม่ใส่ความเชื่อและความรู้สึกส่วนตัวลงไปในข้อมูล
ข่าวสาร และตัวผู้รับข้อมูลข่าวสารเองต้องมีสติและปรับใช้ข้อมูลข่าวสารให้เข้ากับตนเองและสถานการณ์
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1.4 ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน
ได ้รับข ้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด
ื่ ประเภทอืน
ทัง้ จากบุคคล และจากสอ
่ ๆ

5

ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปจำนวนภาคีที่ส่งคำตอบ ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กลุ่ม MA
จำนวน 111

MK
1

MP
10

MS
1

AA
8

1111* (อื่น ๆ)
17

รวม
67 องค์กรเครือข่าย รวม 148 คน

ข้อ ๑.๔ ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใด ทั้งจากบุคคล และจากสื่อประเภทอื่น ๆ
๑

๑

Facebook, line, e-mail

สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
MP0056 น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
0890715279 sirinyateparak@yahoo.com

๒

๒

สื่อโซเชียล และ ทีวี

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก
MA0018 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
0831131546 suthee@g.swu.ac.th

๓

๓

แหล่งข่าวจากทางภาครัฐ

บจก.ไปรษณีย์ไทย (สส.) AA0019
ณัฏฐพัชร มิกขุนทด 0639089222
Nutthaphat.mi@thailandpost.com
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๔

๔

ศูนย์ที่จัดตั้งมาเพื่อสถานการณ์วิกฤตสุขภาพโดยเฉพาะ เช่น ศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด-19 (ศบค.)
และจากสื่อมวลชนที่เป็นแหล่งข่าวที่เชือ่ ถือได้ เป็นหลัก

สำนักงาน ก.พ. AA0083 ศิริชัย เอี่ยมลออ
0869886279 sirichai@ocsc.go.th

๕

๕

มาเครื่องข่ายออนไลน์ และจากสำนักข่าวต่าง ๆ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP67 นิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
0814234029 jnithiraj@hotmail.com

๖

๖

โซลเชียล TV

ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
0060 อังคณา ขาวเผือก
0991965866 kang478@hotmail.co.th

๗

๗

TV/และสื่อจากไลน์/จากโซเชี่ยล

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
0060 ธนัตพร พันธ์พานิช 0867700256

๘

๘

youtube TV Facebook Line เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MP0066 กัลยกร เรื่อนสูง 0612099899
teerakunpisut12@gmail.com

๙

๙

หลายช่องทาง โทรทัศน์ ข่าวออนไลน์ ไลน์กลุ่ม ประกาศของหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน MP0063
นพมาศ บัววิชัยศิลป์ 0875922662
noppamass@energy.go.th

๑๐

๑๐

ข่าวทางTV วิทยุ ไลน์ ประกาศของจังหวัด สสจ. ผู้บริหารของ รพ ผู้บริหารสถาบัน

วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี
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MA007 เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ 0893595365
Pennapa11@pnc.ac.th
๑๑

๑๑

จากโทรทัศน์ / ไลน์ /TIK TOK / Fachbook /ที่ประชุม / การบอกต่อ

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กขป.ข.๘.๐๐๐๕
/ ๒๕๖๔ บุพผา อินทรสูตร 0614187683
Buppa_i@cgd.go.th

๑๒

๑๒

facebook line email เสียงตามสายของชุมชน

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 0813075377
koonohm@yahoo.com

๑๓

๑๓

สื่อทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น line facebook youtube twitter

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1111
อเนก จินดาขัด 0864205520
ajap5551@icloud.com

๑๔

๑๔

ข่าวสาร และเพจทางการ

ควบคุมมลพิษ2 AA0058 วริศรา ทองคำ
0890830494 Ink.waris@gmail.com

๑๕

๑๕

ไลน์กรม ไลน์เพื่อน fb ทีวี

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1111
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 0814837807
siriwan.pita@gmail.com

๑๖

๑๖

Internet และ สิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ

บมจ. เมืองไทยประกันภัย 1111
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ราชสีห์ เสนะวงศ์ 0856616495
Rachsi_0912@hotmail.com
๑๗

๑๗

สื่อออนไลน์

มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย 1111
ไชยยา เรืองดี 0868834889
C0866137888@gmail.com

๑๘

๑๘

เพจสำนักข่าวต่างๆ การแชร์ผ่านกลุ่มไลน์ การแจ้งข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม การสำรวจอนามัยโพลเพื่อดูพฤติกรรมเสี่ยง การประชุมจากผู้บริหาร

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 1111
ศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา 0926614662
nocknarak@gmail.com

๑๙

๑๙

เจ้าหน้าที่ รพสต สวนเขื่อน ข่าวสารจากผู้นำ เสียงตามสาย สื่ออิเลคโทรนิก เฟส ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จะ
ได้รับจากบุคคล สสอ.สสจ. และสื่อโซเซลต่างเช่น เฟชบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ MA0041
สุวิทย์ สมบัติ 0894302670
suvit6857@gmail.com

๒๐

๒๐

1.สื่อโซเชียล 2.ทีวี 3.เสียงตามสาย 4.เพื่อน คนรู้จัก

อดีต อนุกรรมการ กขป.เขต3 1111
ปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 0885631974
Nipparnlert@msn.com

๒๑

๒๑

สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ผ่านไลน์กลุ่ม

พัฒนาชุมชน 1111 กฤชวัชร แก้วพรม
0823292933 Lovelynite@hotmail.com
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๒๒

๒๒

จากเพื่อนๆในกลุ่มไลน์และติดตามข่าวจากทีวีและสื่อต่างๆ

เกษียณ 1111 Patchara Laurent
+33664223008 patchi3@aol.com

๒๓

๒๓

สื่อหลัก และ สื่อบน social media

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1111 ทิพาวรรณ บูรณสิน 0818812556
b.tipawan@hotmail.com

๒๔

๒๔

- ได้รับข้อมูลจากหลายแหล่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางสื่อสังคม Online และจากสื่อมวลชน จากตัวบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงลบจะได้มาจากการส่งต่อข้อมูลทางสังคม Online

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ MA032
ธนากร จันหมะกสิต 0906623152
junhamakasit@gmail.com

๒๕

๒๕

อสม. ผู้นำชุมชน และประกาศของจังหวัด

สวัสดิการชุมชนตำบลบางปลา สป/สช.0060
จำเนียร ไวย์ชาตา 0818550618
spkk2556@gmail.com

๒๖

๒๖

โทรทัศน์ ผู้นำในพื้นที่ และการประกาศของจังหวัด

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพึ่ง สป/สช 0060
วิภาดา มีเจริญ 0649355649
spkk2556@gmail.com

๒๗

๒๗

- จากคณะบุคคล ในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MK0059
ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต 0804185411
thammaporn.p@nrct.go.th

- บุคลากรได้รับผ่านสื่อ social ต่างๆ ขององค์กร
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- ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
๒๘

๒๘

สื่อ Online สื่อโทรทัศน์ สื่อท้องที่ท้องถิ่น จ.ระยอง และสื่อกระแสหลักอื่นๆ โดยอิงจากงานสื่อสารของภาครัฐ สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง, มูลนิธิศูนย์
ประสานงานชุมชน จ.ระยอง MA0050
สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ 0970411014
lakavivat.auan09@gmail.com

๒๙

๒๙

- สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สายด่วนหน่วยงานราชการ และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
MP0002 พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล
0818544449 www.dep.policy@gmail.com

๓๐

๓๐

ได้รับข่าวสารจากศบค. กระทรวงสาธารณสุข หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ทุกชนิด

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค AA0055
อลีนา บัวสด 854089417
aleena.phssru@gmail.com

๓๑

๓๑

สื่อออนไลน์และเฟสบุ๊ค

เทศบาลตำบลนามะเฟือง MC0071
อารมย์จิตร์ ดารีย์ 0937693888
Nuk_tungpong@hotmail.com

๓๒

๓๒

ได้จากคนในครอบครัวซึ่งได้ทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมบ้าง

เลิฟแคร์ 1111 เจนจิรา แก้วมูล 0909458621
jibjan.5263@gmail.com
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๓๓

๓๓

สื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

๓๔

๓๔

ทางทีวีและเฟสบุ๊ค

๓๕

๓๕

๓๖

๓๖

๓๗

๓๗

นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
1111 spkk2556@gmail.com
0959131430

ธนาทร เขมวรัตถ์
หจก.เภตรา
1111 spkk2556@gmail.com
0839070356
สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะรับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก และได้รับข้อมูลด้านความก้าวหน้าการ ผาณิตา โกมลมาลย์
วิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน จากเอกชน มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ โดยเป็นการรั บทราบ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการวัคซีนแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาค AA0067 phanita.k@nvi.go.th
ส่วน นอกจากนี้ สถาบันฯ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนออกอากาศให้กับ 0973207022
รายการชัวร์ก่อนแชร์ ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อีกด้วย
การแถลงข่าวจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊ค/ไลน์กลุ่ม/สื่อกระแสหลักทุกช่อง
ศิริพร ปัญญาเสน
คค.สจ.ลำปาง
MA00053 Siripornd2506@gmail.com
0908932925
ได้รับจากหนังสือของกระทรวงฯ และข่าวสารจากแหล่งอื่น เช่น โทรทัศน์ เวปเพจ หรือ แอพพลิเคชั่น ของ
นางสาวดารา ติ๊บเตปิน
รัฐบาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
MP0021 dara.c@dgr.mail.go.th
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๓๘

๓๘

ข้อมูลจากแกนนำชุมชน องค์กร เครือข่าย ผ่าน social และ ศคบ.

๓๙

๓๙

จากสื่อสังคมออนไลน์

๔๐

๔๐

สื่อหลักจาก รัฐบาล

๔๑

๔๑

ไลน์

๔๒

๔๒

สื่อออนไลน์และ ทางโทรทัศน์ และเสียงตามสาย
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0847417419
ประสาร ประดิษฐ์โสภณ
กขป เขต 13
1111 radio9123@gmail.com
0860682235
น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง
กรมที่ดิน
AA0046 Supinya2503@gmail.com
0944947118
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
MA0019 phakamaslookkad@gmail.com
0917756426
นายอำนาจ ปรีชาศิลป์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0851882841
นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางหัวเสือ
จ.สมุทรปราการ

๔๓

๔๓

ส่ง สื่อเสียงตามสาย ไลน์กลุ่มชุมชน

๔๔

๔๔

จากเฟส จากไลน์ผู้ใหญ่ ประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน

๔๕

๔๕

อสม. โทรทัศน์

๔๖

๔๖

จาก อสม.ประจำชุมชน / ไลน์ / เฟสบุ๊ค / โทรทัศน์

MA0060 spkk2556@gmail.com
0890079063
นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
สภาองค์กรขุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0870786409
วิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
ตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0878254587
นายอัครพงษ์ ภูวเจริษกุศลเลิศ
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0948753182
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 janeyot1986@gmail.com
0650175291
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๔๗

๔๗

อสม./ไลน์ /เฟลบุ๊ก/โทรทัศน์

๔๘

๔๘

จากสื่อโทรทัศน์ และเสียงตามสาย สื่อโซเชียล

๔๙

๔๙

โทรทัศน์

๕๐

๕๐

สภาองค์กรชุมชน,พอช.,พม.,พมจ.,สช.,สปสช.,อบจ.,สสจ.,สสอ.อปท.

๕๑

๕๑

จากโทรทัศน์และจากมือถือ
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นางศรีรัตน์ เขียวงาม
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 srirat 310 ๑gmail.com
0896328895
บัญญัติ เพ็ชรน้อย
สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909620885
บุญญาภา ศิโรดม
กำนันตำบลบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0863880333
นางสาวมยุรี เล็ดลอด
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0891290154
นางพุทธชาติ อาศัยผล
เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0814940380

๕๒

๕๒

ตามสื่อออนไลน์ และแหล่งข่าว อสม.

๕๓

๕๓

-ไม่มีความเห็น-

๕๔

๕๔

FB หนังสือแจ้งจากกระทรวง

๕๕

๕๕

สื่อต่างๆ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมอื่นอีกมากมาย หลายอย่าง เช่น ข่าวสารของราชการจังหวัด
สมุทรปราการอำเภอ
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เจตนา สามเรือนทอง
สภาองค์กรชุมชน ต. บางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0894078765
นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน
MA0045 yodleksombun@gmail.com
0869169486
ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
MP0018 natthiya@bedo.or.th
0621499144
เพ็ญศรี ปรืองาม
สภาองค์กรของชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891455229

๕๖

๕๖

จากโทรศัพท์ โทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ รพ.

๕๗

๕๗

ท้องถิ่น

๕๘

๕๘

สื่อต่างๆในจังหวัด กลุ่มไลน์ เฟสบุค

๕๙

๕๙

โซเชียล

สำเนียง น้อยแรม
ประธาน อสม.ตำบลบางจาก จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0898942506
นางสาวอังคณา ขวเผือก
มูลนิธิกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
MA0060 kang478@hotmail.co.th
0991965867
สมขาย สุขประเสริฐ
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0835422363
อรนุช โชคบุญชู
สภาองกรชุมชนตำบลบางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0623828806
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๖๐

๖๐

จากบุคคล จากโซเชียล

๖๑

๖๑

ในไลน์กลุ่มองค์กรต่างๆ และข่าวช่อง 3

๖๒

๖๒

ทั้งบุคคลประมาณ 10 % และ Social Network 90%

๖๓

๖๓

จากสื่อต่างๆ

นายขวัญเมือง อยู่นาน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0869869288
วรรณศิริ ลิปิสุนทร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกะเจ้า จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0814946231
เสริมพันธุ์ พรหมผล
บมจ. สยามราชธานี (จนท.ขับรถผู้บริหาร) จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0644608406
นกเอี้ยง กิมยงค์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0968020567
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๖๔

๖๔

สาธารณสุข,สปสช. ข่าวสารจากโทรทัศน์,สื่อออนไลน์ต่างๆ

๖๕

๖๕

ทางการ

๖๖

๖๖

ศบค. สสจ. สถานทีโทรทัศน์ social media

๖๗

๖๗

ข่าว

๖๘

๖๘

จากองค์กรและข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต

นางสาวกิตติยา ประโยตัง
เทศบาลตำบลบางเมือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0983754605
นางสมนึก ศรีบุญญารักษ์
อสม. รพ.สต. ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
085 9150348
เสรี เนตรหัสนัยน์ GM
บมจ. Somboon Advance Technology Pcl
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0819887622
นางมาลินี ธารดำรง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0865641469
กันยา พานิช
ครู อปท. จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
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๖๙

๖๙

ศคบ.

๗๐

๗๐

ทีวีช่วงเวลามีข่าวหลายสถานี

๗๑

๗๑

-ไม่มีความเห็น-

๗๒

๗๒

จากตัวบุคคล ข่าวทีวี และเกิดเหตุการณ์จริง

๗๓

๗๓

จากกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค

0896987514
นางสาวพิรชัช ห้วยทราย
ครู ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
MA0060 Pirachatyao@gmail.com
0917644866
รุ่งทิพย์ เข็มทิศ
ครู ร.รเทศบาล2 วัดใน จ.สมุทรปราการ
MA0060 rungthip.kheamtid@gmail.com
0624933622
พันสา คำซอ
นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1111 pansakamsor@gmail.com
0947568070
สุกัญญา สินพันธุ์
สมาชิก สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
( บ้านมั่นคง ) จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891689075
นางอมลวรรณ บวรสิริภักดี
คณะทำงานที่อยู่อาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
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๗๔

๗๔

ไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อโชเชียลมีเดีย และข่าวสารทางราชการ

๗๕

๗๕

จากรพสต.อบต. และฟังการแถงข่าวจากสื่อต่างๆ

๗๖

๗๖

ทีวี ไลน์

๗๗

๗๗

ส่วนใหญ่รอจากส่วนกลางในโทรทัศน์ อาจเป็นหน่วยงานในพื้นที่กลัวข้อมูลผิดพลาดหรือรอการตรวจสอบ
ผลกระทบทางการเมือง

๗๘

๗๘

โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
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0909092772
นารีรัตน์ ศรีภักดิ์
ปภ. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0806430050
สมใจ ฉิมพาลี
อสม. อปพร. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0822132509
นิชดา พงษ์แย้ม
สสจ. จ.สมุทรปราการ MA0060
Nichada.mali9@gmail.com
0859314136
ธัชกร ภัทรพันปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
thatchakorn.p@dru.ac.th
0816855172
ดลพร อุประ
อสม. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0815636440

๗๙

๗๙

จากสื่อหลักทุกประเภทร่วมถึงเครือข่ายองค์กรชุมชนและข่าวสารในชุมชนหรือบุคคล

๘๐

๘๐

หนังสือพิมพ์

๘๑

๘๑

2 อย่าง

๘๒

๘๒

เฟสบุกสิและ ไลน์

๘๓

๘๓

สื่อต่างๆในอินเตอร์เน็ต
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นายไพรัช เรืองฤทธิ์
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีลหมู่3 และเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.
สมุทรปราการ MA0060
ruangrit_prt@hotmail.com
0816146925
ภาณุพงศ์ พุทธรัตนมณี
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางยอ จ.สมุทรปราการ
MA0060 t-864@hotmail.com
0813992615
ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน
เเผนก cnc จ.สมุทรปราการ MA0060
chaisubsorn@gmail.com
0881256483
นฤพล โมกศิริ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971509145
นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา

๘๔

๘๔

อินเตอร์เน็ต ทีวี

๘๕

๘๕

สื่อจาก เฟรชบุ๊ค ไลน์ โทรทัศน์

๘๖

๘๖

โทรศัพท์ โทรทัศน์

๘๗

๘๗

สื่อทางทีวี และ โซเชียล

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
Puanarsasamrit@gmail.com
0940421018
อนุชิต อ้อมชมภู
บ. Maintanaec จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0851342653
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
siriporn2506@gmail.com
0908932925
นางสาวนิษฐิดา ใจยศ
สหกรณ์เคหสถานปูู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910919958
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
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๘๘

๘๘

ข่าวทีวี โทรศัพท์

๘๙

๘๙

โซเชี่ยว/ทีวี

๙๐

๙๐

ไม่มี

๙๑

๙๑

จากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ในโชเชียล

0810172969
น.ส.กาญจนา ใจอ่อน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924873869
นาย มนัส โตนา
สหกรณ์เคหะสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0991798298
นิชาภา ภัทรเวชนนท์
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0959596218
นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0899887990
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๙๒

๙๒

ไลน์ โทรทัศน์

๙๓

๙๓

1. มี อสม. ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลจากหน่วยงานแทน 2. สื่อสิง่งพิมพ์ และทางอิเลกทรอนิกต่างๆ

๙๔

๙๔

โทรทัศน์

๙๕

๙๕

จากข่าวทีวิและทางไลน์กลุ่ม

๙๖

๙๖

ทุกช่องทาง

ทองใบ มณีฟั่น
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
MA0053 janeyot1986@hotmail.com
0987477912
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
สมัชชาจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ MA0075
jomprasert@hotmail.com
0817859678

น.ส. กาญจนา วิภาสธำรงจิต
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971584680
ชาญสิน สุภาผล
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
Chansin02@hotmail.com
0896958588
ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง
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๙๗

๙๗

โทรทัศน์ละอินเทอร์เน็ตและ social

๙๘

๙๘

จากข่าวและบนโลกอินเตอร์เน็ต

๙๙

๙๙

เอกสารจากอำเภอ

๑๐๐

๑๐๐

โซเชียล

สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910361559
ชนิดา บุญลาโภ
สถาบันราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0829555021
นายชาคริต เหลาสุข
สภาเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0858766092
นายวิสูตร มหานาค
ผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924600498
จารุวรรณ อรุณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0840346588
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๑๐๑

๑๐๑

ผู้ใหญ่บ้าน

๑๐๒

๑๐๒

ทางทีวี ทางหมอใน รพสต. และผู้นำ

๑๐๓

๑๐๓

สื่อใหม่ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๑๐๔

๑๐๔

ทีวี มือถือ

๑๐๕

๑๐๕

ไม่

๑๐๖

๑๐๖

ข่าวทีวี,โทรศัพท์

๑๐๗

๑๐๗

- Social media เช่น Facebook page หรือ Official Twitter ของสำนักข่าว หน่วยงานภาครัฐ หรือ
โรงพยาบาล
- การแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทางโทรทัศน์และ Social media
- เพื่อน อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
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ช่วง อินทสังข์ สภาองค์กรชุมชน MA0060
spkk2556@gmail.com 0898814584
พิชญ์นรี อัมระนันท์
ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA 0060
spkk2556@gmail.com 0614029953
ประณิธาน ช่อเรืองศักดิ์ 1111
thesodium28@gmail.com 0931399182
อาริญา หมื่นไธสง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0910043267
ภาวนา จันทรอิ่มเอิบ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0824426428
สุมาลี สอนลี
บ.คอนแทรคเตอร์ช๊อป จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0840034573
บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA-Thailand) MS0087
liaison@ifmsa-th.org 0957303683

๑๐๘

๑๐๘

๑๐๙

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๒

- ข่าวสารจากคณะ หรือมหาวิทยาลัย
รับข่าวสารทางสื่อโซเชียล จากแหล่งข้อมูลทีส่ ามารถเชื่อถือได้ อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด โรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุข เป็นต้น

วีนัส คล้ายนุ้ย
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 3
MA0080 Weenus.nuy@gmail.com
0885675029
ชาคริต โภชะเรือง กขป.เขต 12
1111 kahlao@gmail.com 015994381

ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งหมายถึง สื่อใหม่ที่ผู้สื่อข่าว นำ มาใช้ในกระบวนการ
สื่อข่าว อาทิ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กูเกิล ไลน์ ฮอตเมล์ ยาฮู เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์
สื่อใหม่ ที่นำ มาใช้ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของข่าวสาร ในกระบวนการสื่อข่าว เมื่อผู้รับ
สารใช้สื่อใหม่ในการรับข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ตรงกับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ในปัจจุบัน
อาทิ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พาเลท หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์รับส่งข่าวสารผ่านทาง จีเมล (Gmail)
อีเมล (E-mail) การสื่อข่าว และช่องทางการรับข่าวสารของผู้รับข่าวสารที่ใช้สื่อใหม่ ในกระบวนการสื่อข่าว ซึ่ง
นำสื่อใหม่มาใช้ในการทำข่าว ส่งข่าว และ เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อใหม่ ในยุคโควิด ซึ่งใช้ชีวิต แบบ New
normal
โชเชียลมีเดีย
เสถียร เทียมทัศน์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0946906336
โทรทัศน์ ไลน์
วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0869931847
ส่วนมากจะฟังจากข่าว
ทิพย์วรรณ อุดมดัน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
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๑๑๓

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๔

1.จากผู้บริหารที่ผ่านการร่วมประชุมในระดับบริหาร
2. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
3.จากสื่อมัลติมีเดียต่างๆที่ส่งผ่านมาโดยตรงจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นสถาบันทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขโดยตรง
สื่อหนังสือพิมพ์ จากสำนักข่าวต่างๆที่เชื่อถือได้

๑๑๕

๑๑๕

ทีวี ตามข่าวต่างๆสื่อออนไลน์

๑๑๖

๑๑๖

ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

๑๑๗

๑๑๗

หน่วยงานของรัฐ /จากนักข่าว/การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/แอดมิน

๑๑๙

๑๑๙

เพื่อน ข่าว
-24-

spkk2556@gmail.com 0891306877
ปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
การรถไฟฯ AA0062
lertpunjasub@hotmail.com 0898879317
วันชาติ แก้วนุช สมาคมจักรยานยายนต์รับจ้าง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com 0870175799
อรวรา เสียงเพราะ
บ้านมั่นคงปู่เจ้า MA0060
spkk2556@gmail.com 0898177968
สุข ศรีวะอุไร
สหกรปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0642089935
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวแทนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม MA0020
ktonkra@gmail.com 0981022015
ณัฐพล มะเดื่อ
สหสกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060

๑๒๑

๑๒๑

tv และอินเตอร์เน็ต

๑๒๒

๑๒๒

ทางทีวีและเฟสบุ๊ค

๑๒๓

๑๒๓

เฟส
ไลน์

๑๒๔

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๕

จากบุคคลที่ดูมาถูกหรือผิดก็เอามาพูดกันส่วนเยอะแต่เราก็จะต้องเข้าหาความจริงจากในอินเทอร์เน็ตอีกทีนึง
แต่ในอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องหาแหล่งความจริงจากพวกศูนย์ข้อมูลสุขภาพหรือกรมอนามัยหรือหมอ สามารถ
ยืนยันได้
Facebook

๑๒๖

๑๒๖

1.จาก social media โดยเฉพาะเฟชบุ๊ค กลุ่มไลน์
2.ทีวี.

๑๒๗

๑๒๗

-ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
1. สื่อ Social ทุกช่องทาง
2. จนท.สาธารณสุข/เครือข่าย อสม./ผู้นำชุมชน
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maduea@hotmail.com 0970542314
ศศิกัลยา แสนจินดา บริษัทเอกชน พนักงาน
บัญชี-การเงิน MA0060
spkk2556@gmail.com 863319248
ธนาทร เขมวรัตถ์ หจก.เภตรา เจ้าท่า MA0060
spkk2556@gmail.com 0839070356
พรทิวา ขื่นสุวรรณ ปกครอง ผช.ผญ.
MA0060 spkk2556@gmail.com
0633363659
ฉลวย หมุดธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ MA0060
chaluy.2517@gmail.com 0805962899
ธัญญาลักษณ์ นนท์สะเกษ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0615138282
ชาคริต โภชะเรือง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 1111
kahlao@gmail.com 0815994381
นิสิต ศักยพันธ์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี 1111
fareeda29@gmail.com 0813914413

๑๒๘

๑๒๘

๑๒๙

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๓

3. ข่าวช่องทางหลัก (ทีวี/วิทยุ)
4. ครอบครัว/ญาติพี่น้อง/เพื่อน
5. หน่วยงาน : หนังสือราชการ/ข้อสั่งการ จากหน่วยงานต้นสังกัด
สื่อไอที เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ข่าวจากเฟสบุ๊ค เพจต่างๆ ทีวี

อัญชลี สุใจคำ
กองเลขาสมัชชสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
MA0014 anchalee4811@gmail.com
0806804811
- สื่อบุคคล ,จากการแถลงข่าว และ จากไลน์กลุ่ม
วรางคณา อินทโลหิต
- การจัดสัมมนาสื่อ (สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู จัดสัมมนาสื่อมวลชน ๑ ครั้ง และจัดถกแถลง ฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
สำหรับประเด็นของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๔) เป็นช่องทางที่สื่อมวลชนชอบเพราะสามารถสื่อสารได้ MA0071 warangkana4268@gmail.com
๒ ทาง
0815925471
วิชาการ สถิติข้อมูล มาตรการจังหวัด นำมากจากประกาศของจังหวัดน่านของคณะกรรมการควบคุมโรค
นภาพร มหายศนันท์
จังหวัดน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน MA0026
สื่อออนไลน์ การประกาศเสียงตามสาย หนังสือแจ้งจากส่วนราชการ ทีวี วิทยุ ลายกลุ่ม เฟสบุคประชาสัมพันธ์ ninenapa2508@gmail.com 0818813413
จังหวัด เฟสบุคของศบค. ศบค.
เฟสบุ๊ค ไลน์
วาสินี วงศ์อินทร์
กขป.เขต 11 MA0088
may.commed@gmail.com 0612636959
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ได้รับมาจาก สสจ. /โรงพยาบาล/ ศบค. / จังหวัดและทางสื่อโซเชียล
วิเชียร จิตต์พิศาล กขป.เขต11
1111 takola01@gmail.com 0980482628
จากการแถลงของ ศบค. จากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ และจากการอธิบายของแพทย์ทเี่ ชี่ยวชาญ
สุวรรณา บุญกล่ำ
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๑๓๔

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๗

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 1111
suwanna.b@labai.or.th 0814051991
ส่วนราชการช้า เมื่อนายแพทย์ที่สารคามติดเชื้อ มีข่าวปลอมว่าขนาดหมอยังติดเชือ้ เมื่อเสียชีวิต มีข่าวปลอม สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
ว่าตายแล้วเผาอย่างไร้ญาติ ข่าวออกทั่วประเทศ ฟังแล้วหดหู่มาก ช้อค ต้องรีบออกข่าว อธิบายให้ชัดเจน ข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มมส MA0043
ทางการดีแต่ออกช้า ต้องหาวิธีการเชิงรุกจัดการกับการสื่อ สารก่อนที่ข่าวปลอมจะออก เราต้องตามแก้ทุกครั้ง somsak.a@msu.ac.th 0960692857
ทำอย่างไรเราจะสื่อสารได้รวดเร็วกว่าข่าวปลอมที่ไม่ถูกต้อง ล่าสุดประเด็นวัคซีน ทำให้คนกังวลและกลัวมาก
ข่าวเราช้า ส่งต่อทันทีว่าฉีดแล้วตาย ฉีดแล้วอัมพาตครึ่งซีก เป็นข่าวทอล์คออฟเดอะทาวน์ ข่าวเราช้ากว่าเฟค
นิวส์ ทำอย่างไรคนจะได้รับข่าวที่ถูกต้อง ถ้าได้รับข่าวไม่ถูกต้องแล้วจะไม่ส่งต่อ
ถึงจะเป็นข่าวจริง ถ้าใจไม่พร้อม ก็ไม่รับข่าว จะฟังแต่ข่าวที่น่ากลั ว ไม่ฟังอย่างอื่นแล้ว ทำอย่างไรให้เขาผ่อน
คลายก่อน เช่น ต้องอธิบายว่าครอบครัวของหมอ...ไม่ติดเชื้อสักคน หมอทั้งโรงพยาบาลไม่มีใครติดเชื้อ หมอ..
ไปแล้ว แต่ครอบครัวยังอยู่ พูดให้เขารู้สึกดีขึ้น
-Social media โทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ หอกระจายข่าว การพูดปากต่อปาก นภัทร งามเถื่อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
MA0073 napat1963350@gmail.com
0878715046
จากบุคคลในครอบครัว จากญาติพี่น้อง จากที่ทำงาน จากเพื่อนฝูง จากสื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อกระแสหลัก สมเกียรติ ปฏิรพ กรมอนามัย 1111
somkiat.p@anamai.mail.go.th
0638198555
กลุ่ม line เพจ Facebook e-mail
ชุมพล อาจวิชัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร MA0044
chumpol_ard@yahoo.com 0857536616
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๑๓๘

๑๓๘

๑๓๙

๑๓๙

๑๔๐

๑๔๐

๑๔๑

๑๔๑

๑๔๒
๑๔๓

๑๔๒
๑๔๓

•ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
•กรมควบคุมโรค
•สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
•สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
•ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
•ผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง
•Social Media
- ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และจาก
คำพูดจากคนใกล้ชิด

สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052

- รับจากหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อบุคคล คือการพูดคุยส่วนตัวทั้งในแง่ตัวต่อตัว และต่อกลุม่ คนต่างๆ สื่อเก่า
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อใหม่ เช่น ไลน์ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์
-ได้รับข้อมูลจาก social media เว็บไซต์ email วิทยุ เสียงตามสาย
-ภาคีร่วมขับเคลื่อน งานนโยบายสาธารณะ ทั้งภาคสังคมภาครัฐ/เอกชน อปท และภาควิชาการ
1. จากสื่อออนไลน์ ทั้งทางเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือช่องทางอื่นๆ ทางออนไลน์
2. จากสื่อกระแสหลัก ทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ ที่เชื่อถือได้
3. สื่อบุคคล โดยเลือกรับสื่อจากบุคคลที่เชือ่ ถือได้
-ความเห็นรวม ข้อ 1จากบุคคล เช่น บุคลาการทางการแพทย์ อสม. และคนในชุมชน
สื่อออนไลน์ เป็นสื่อที่มีความใกล้ตัวและเผยแพร่ไปเร็วมาก บ่อยและถี่มากที่สดุ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045

-28-

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว MA0063

สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น MA0006

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท MA0010
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ MA0069

๑๔๔

๑๔๔

โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์
-ความเห็นรวม ข้อ 1-

๑๔๕

๑๔๕

-ความเห็นรวม ข้อ 1-

๑๔๖

๑๔๖

จากแหล่งสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และจากคำพูดจากคนใกล้ชิด

๑๔๗

๑๔๗

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- เฟสบุค
- ทวิตเตอร์
- ข่าวทางทีวี
- YouTube
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
- อสม.

กยผ. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
MP0071
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) MP0089
คุณอาทิตย์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ MA0028
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๑๔๘

๑๔๘

- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
- ข้อมูลข่าวสารจากการแถลงข่าวโดยผู้วา่ ราชการจังหวัด
- ข้อมูลข่าวสาร จาก Facebook Fanpage ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด งานสื่อสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และโรงพยาบาลหนองคาย
- ข้อมูลข่าวสารจากสถานีวิทยุต่างๆ เช่น อสมท.หนองคาย
- ข้อมูลสารจากป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทางจังหวัดติดประชาสัมพันธ์
- ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
- ข้อมูลข่าวสารจากอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook Fan page

-30-

สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย MA0070

1.5 เพือ
่ ให ้สามารถรับมือกับวิกฤตสุขภาพได ้
ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน
เห็นว่า ควรมีการปรับปรุง แก ้ไข หรือพัฒนา
ื่ ข ้อมูลข่าวสาร
ในเรือ
่ งใดบ ้าง เกีย
่ วกับสอ
ผู ้สง่ สาร หรืออืน
่ ๆ

6

ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปจำนวนภาคีที่ส่งคำตอบ ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กลุ่ม MA
จำนวน 111

MK
1

MP
10

MS
1

AA
8

1111* (อื่น ๆ)
17

รวม
67 องค์กรเครือข่าย รวม 148 คน

ข้อ ๑.๕ เพื่อให้สามารถรับมือกับวิกฤตสุขภาพได้ ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่านเห็นว่า ควรมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาในเ รื่องใดบ้าง เกี่ยวกับสื่อ ข้อมูลข่าวสาร
ผู้ส่งสาร หรืออื่น ๆ
๑

๑

มีแหล่งข้อมูลกลางที่เชือ่ ถือได้ ใช้อ้างอิง สอบถามถ้าสงสัย

สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
MP0056 น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
0890715279 sirinyateparak@yahoo.com

๒

๒

การอธิบายข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบอย่างเปิดเผยไม่ปดิ บังเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก
MA0018 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
0831131546 suthee@g.swu.ac.th

-1-

๓

๓

มอบหมายผู้รับผิดชอบทางด้านสื่อ ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อทีน่ ่าเชื่อถือก่อนการเผยแพร่

๔

๔

ให้มีหน่วยในการให้ข้อมูล ติดตามสถานการณ์เป็นหน่วยเดียว โดยหน่วยดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที่รวดเร็ว ชัดเจน
ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดมาก และเสนอข้อมูลที่ ง่ายกระชับ ไม่กล่าวข้อมูลซ้ำหรือทำให้สับสน

๕

๕

ควรมีการปรับปรุงการเสนอข่าวให้มีความกระชับรวดเร็วและถูกต้องตามความเป็นจริง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP67 นิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
0814234029 jnithiraj@hotmail.com

๖

๖

รวดเร็ว ชัดเจน

ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
MA0060 อังคณา ขาวเผือก
0991965866 kang478@hotmail.co.th

๗

๗

ไม่มี

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
MA0060 ธนัตพร พันธ์พานิช 0867700256

๘

๘

ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือควรมีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เตือนเป็นระยะ ๆ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MP0066 กัลยกร เรื่อนสูง 0612099899
teerakunpisut12@gmail.com

-2-

บจก.ไปรษณีย์ไทย (สส.) AA0019
ณัฏฐพัชร มิกขุนทด 0639089222
Nutthaphat.mi@thailandpost.com
สำนักงาน ก.พ. AA0083 ศิริชัย เอี่ยมลออ
0869886279 sirichai@ocsc.go.th

๙

๙

- ขอให้ปรับปรุงถ้าสรุปยอดยืนยันรวดเร็วกว่าเดิมได้จะดีมาก. Real time
- ข่าวกลุ่มลักลอบกระทำผิด ฝ่าฝืนมาตรการ ควรมี เครือข่ายช่วยเป็นตาสับปะรดมากขึ้น และรัฐต้องจัดการ
รวดเร็ว เด็ดขาด โทษหนัก

๑๐

๑๐

การสื่อเรื่องการเขียน time line ของผู้ติดเชื้อ ควรทำความเข้าใจกับ ประชาชน ว่ามี หลักการเขียนอย่างไร
เพราะประชาชน เข้าใจผิด ว่าต้องลงทุกที ๆ ไป แต่จริง ๆ มีหลักการเขียน
การสื่อสารให้ประชาชนที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน เข้าใจ ไม่เกิดการblame กัน และเข้าใจว่าจะอยู่อย่างไรและไม่เกิด
ความตระหนก

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน MP0063
นพมาศ บัววิชัยศิลป์ 0875922662
noppamass@energy.go.th
วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี
MA007 เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ 0893595365
Pennapa11@pnc.ac.th

การแจ้งเรื่องการมีผู้ติดเชื้อของ สสจ ค่อนข้างช้า แต่ ชาวบ้านรู้ข้อมูลก่อน รวมถึง จนท รพสต สสอ รู้ข้อมูลช้า
ทำให้เข้าไปดูแล ผู้ติดเชื้อ ช้า ดังนั้นการให้ข้อมูล ควรมีการแจ้งข้อมูลให้เป็นระบบ และรวดเร็ว ให้ผู้ป่วย และ
ทีมงานทราบเพื่อจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที
๑๑

๑๑

1.มีช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กขป.ข.๘.๐๐๐๕
/ ๒๕๖๔ บุพผา อินทรสูตร 0614187683
Buppa_i@cgd.go.th

2.สร้าง APP ที่มีข้อมูลเชื่อถือได้
3. ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกัน
๑๒

๑๒

สื่อสารข้อมูลต่างๆสม่ำเสมอ เหมาะสมกับชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่นั้นๆ
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หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 0813075377
koonohm@yahoo.com

๑๓

๑๓

- ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลหรือศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด มีผู้ประสานงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
- ภาคีเครือข่ายในการสื่อสารความเสี่ยงควรมีบทบาทมากกว่าการเผยแพร่สื่อ ควรมีระบบและแนวทางที่เอื้อให้
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการงานสื่อสารความเสี่ยงโดยภาพรวมเพื่อให้การสื่อสารชัดเจน ถูกต้อง
ครอบคลุม รวดเร็ว และไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่มีจำกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1111
อเนก จินดาขัด 0864205520
ajap5551@icloud.com

- พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงในระดับตำบล อำเภอ ให้มีทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาสอดคล้อง
กับระดับจังหวัด ผ่านเครือข่ายการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ในระดับพื้นที่
- พัฒนาระบบการตรวจสอบสื่อ กระจายสื่อ และประเมินการรับรู้ (monitoring)
- ศูนย์ข้อมูลส่วนกลางควรจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่สู่ภูมิภาครวดเร็วต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะข้อแนะนำสำหรับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามสถานการณ์ เน้นสื่อที่เผยแพร่ได้รวดเร็ว ส่งต่อ Social media
๑๔

๑๔

นำเสนอข่าวที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตามความเป็นจริง

ควบคุมมลพิษ2 AA0058 วริศรา ทองคำ
0890830494 Ink.waris@gmail.com

๑๕

๑๕

ไลน์ ต้องระบุ ชื่อaccount ที่พิมพ์ข้อความนั้นในไลน์ เมื่อมีการfw ทุกครั้ง ซึ่งจะทำให้ทุกท่านตระหนัก ว่าการ
fw ข้อความใดอันเป็นเท็จหรือน่าสงสัย อาจมีความผิด

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1111
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 0814837807
siriwan.pita@gmail.com
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๑๖

๑๖

การเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพ การแนะนำข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆเช่น โภชนาการ เทคนิควิธีการออกกำลังให้ บมจ. เมืองไทยประกันภัย 1111
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรมีการสื่อสารให้มากขึ้นกว่านี้ทั้งทาง social media หรือ สื่อชนิดอื่นๆ อีก ราชสีห์ เสนะวงศ์ 0856616495
Rachsi_0912@hotmail.com
ทั้งต้องเข้าถึงง่าย ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะระดับสูงวัย ให้มีความสะดวก มากกว่าปัจจุบัน

๑๗

๑๗

การนำเสนอข้อมูล คนละทิศทางกัน

๑๘

๑๘

การรวบศูนย์ข้อมูล และเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องคือแยกฐานข้อมูล แยกการ
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 1111
จัดการข้อมูล ไม่มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บข้อมูล big data ที่สามารถให้หน่วยงานรัฐสามารถใช้ ศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา 0926614662
nocknarak@gmail.com
ร่วมกัน เช่น สื่อ แยกเก็บตามภารกิจ กรมอนามัยได้พยายามแก้ไขในการสร้างเว็บเพจอนามัยมีเดียขึ้นมา
รวบรวมสื่อที่ผลิตจากกรมอนามัยทั้งหมดซึ่งจัดการเป็นเวลา 5 ปี ยังทยอยจัดเก็บสื่อจากส่วนกลางและภูมิภาค
โดยมีมาตรฐานสื่อที่เป็นแบบ public ประชาชนที่สนใจสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อ ข่าวแจก คู่มือ ที่เปิด
ให้ download ได้ ส่วนข้อมูลวิชาการที่ผ่านการกลั่นกรองพิสูจน์เชิงประจักษ์แล้วให้มีระบบการจัดเก็บที่รวม
ศูนย์ฐานข้อมูลใหญ่ของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมู ลไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาข่าวสาร สื่อ ก่อนเลือกไปสื่อสารให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมายต่อไป

๑๙

๑๙

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ควรมีหน่วยงานในการช่วยตรวจสอบข้อมูลและตรวจสอบสือ่ ก่อน เผยแพร่ ก่อนที่จะเสพข่าว สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ MA0041
สุวิทย์ สมบัติ 0894302670
หรือส่งต่อข่าวสารใดๆควรจะทำการเช็คให้แน่ใจเสียก่อนว่าข่าวนั้นจริงเท็จ
suvit6857@gmail.com
แค่ไหนเพื่อการเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งก็จะนำไปสู่แนวทางปฎิบัติทถี่ ูกต้องต่อไปครับ

มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย 1111
ไชยยา เรืองดี 0868834889
C0866137888@gmail.com

-5-

สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆทางอินเตอร์เน็ต
ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารข้อมูล ด้วยการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการสื่อสารข้อมูล
รวมถึงหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน และเป็นไปตามข้อมูลสถานการณ์จริง ควรมีหน่วยงานในการช่วยตรวจสอบข้อมูลและ
ตรวจสอบสื่อ ก่อน เผยแพร่
๒๐

๒๐

0.ปรับทัศนคติ ทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่สื่อสารจากภาครัฐทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนให้
ถูกต้องตรงกัน
1.สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
2.สร้างผู้ส่งสารที่มีคุณภาพ สื่อสารได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 3.ตัวอย่าง
ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายไม่เหมือนกันทุกคน บางคนพูดเข้าใจง่าย บางคนพูดไม่รู้เรื่อง
4.จัดทำข้อมูลการสื่อสารให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งสารสามารถนำไปใช้
หรือปรับเปลี่ยนโดยอยู่ในข้อกำหนดได้ทนั ที เพื่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่มีรูปแบบการสื่อสารเดียวกัน
5.เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง กระชับ รวดเร็ว ทันหรือล้ำต่อเหตุการณ์ ดึงดูดความสนใจ
กลุ่มเป้าหมายได้ดี เช่น เพลง การ์ตูน ซีรี่ย์ ละคร กิจกรรมต่างๆ อาจใช้แนวทางโฆษณาของภาคเอกชนมาปรับ
ใช้ หรือขอความร่วมมือจากภาคเอกชนดำเนินการร่วมกัน
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อดีต อนุกรรมการ กขป.เขต3 1111
ปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 0885631974
Nipparnlert@msn.com

๒๑

๒๑

ความรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล

พัฒนาชุมชน 1111 กฤชวัชร แก้วพรม
0823292933 Lovelynite@hotmail.com

๒๒

๒๒

ข่าวต้องคัดกรองมาให้ดีและถูกต้อง และทุก ๆ คนไม่ควรเห็นแก่ตัวกัน .ควรคำนึงถึงส่วนรวมบ้าง เสียดาย
ศีลธรรมหายไปจากคนไทย..

เกษียณ 1111 Patchara Laurent
+33664223008 patchi3@aol.com

๒๓

๒๓

ควรมีการสื่อสารเฉพาะกิจในสถานการณ์วิกฤต breaking news และ ควรมีการจัดการสื่อที่บิดเบือน (fake
news) รวมถึงสื่อที่แอบแฝงอาชญากรรมออนไลน์ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อในทางที่ผิด , การหลอกลวงให้เติม
เงินผ่านเกม, การพนัน การล่อลวง และ การกระทำผิดกฎหมาย ฯลฯ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1111 ทิพาวรรณ บูรณสิน 0818812556
b.tipawan@hotmail.com

๒๔

๒๔

- ควรมีการบูรณาการณ์ข้อมูลที่จะสื่อสารให้กับคนในวงกว้างให้มาจากแหล่งเดียวอย่างเป็นเอกภาพ และต้อง
ถูกต้อง พร้อมทั้งควรมีหน่วยงานในการตรวจสอบที่มีความรวดเร็ว ก่อนการเผยแพร่

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ MA032
ธนากร จันหมะกสิต 0906623152
junhamakasit@gmail.com

- ควรมีการสร้างจรรยาบรรณในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ไม่นำข้อมูลมาใช้
เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือทางการค้า และควรใช้คำในการนำเสนอให้ไม่เกินความจริง จนอาจทำให้เกิด
ความตื่นตระหนกได้
- การแถลงข่าวของทาง ศบค.ไม่ควรใช้คำทางวิชาการจนเกินไปนัก ควรมีการนำข้อมูลที่ต้องการสื่อสารมาย่อย
และนำเสนอให้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ
-ควรเพิ่มเติมการสื่อสารในเรื่องการดูแลสุภาพโดยการใช้สมุนไพรไทยอย่างชัดเจนจากแหล่งข้อมูลของรัฐอย่าง
ง่าย และทำซ้ำๆบ่อยครั้งและใช้เวลาไม่นานในการรับสื่อ
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-ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปที่ชดั เจนเพื่อลดปัญหาการรังเกียจของสังคมต่อผู้ทหี่ ายจากการป่วยด้วยโรคโควิด -19
- ควรมีการสื่อสารข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคอย่างระมัดระวังหากอ้างถึงสถานที่ต่างๆ และเมื่อมีการกล่าวถึง
ควรมีการประกอบข้อมูลการแก้ไขปัญหา การจัดการต่อสถานที่นั้นๆเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้รับข้อมูลและลด
ผลกระทบต่อเจ้าของสถานที่นั้นๆ
๒๕

๒๕

เราอยากให้รัฐดูแลผู้กับตัวพร้อมทั้งช่วยส่งอาหารเพราะเมื่อกลับตัวแล้วออกบ้านไม่ได้อาหารก็ไม่มีแล้วจะทำ
อย่างไร

สวัสดิการชุมชนตำบลบางปลา สป/สช.0060
จำเนียร ไวย์ชาตา 0818550618
spkk2556@gmail.com

๒๖

๒๖

ด้านการรักษาพยาบาล

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพึ่ง สป/สช 0060
วิภาดา มีเจริญ 0649355649
spkk2556@gmail.com

๒๗

๒๗

- ผู้ส่งสื่อ ควรมีทีมที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อสกัดข้อมูลที่ถูกต้องและควรจะสื่อสารอย่างเป็นจริง
เข้าใจง่าย สำหรับคนทุกกลุ่มให้เข้าใจได้ตรงกัน และผู้ส่งสื่อควรมีความเข้าใจในสื่อทีจ่ ะสื่อสารด้วย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MK0059
ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต 0804185411
thammaporn.p@nrct.go.th

- ข้อมูลข่าวสาร ควรมีระบบคัดกรองและเฝ้าระวังตรวจสอบข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จ มีระบบการจัดการที่รวดเร็ว
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด
- ควรมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ มีระบบควบคุมดูแลและช่วยเหลือ
- ควรเสริมสร้างให้ประชาชนทุกระดับมีความฉลาดรู้ในการรับข้อมูลข่าวสาร
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- มีระบบ/โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมและรองรับให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี/สื่อ social ต่างๆ
๒๘

๒๘

กลไก พรบ.สื่อ คัดกรอง ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร มีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมของทุกาคส่วนที่เป็นกลางทำงานเชิง
บูรณาการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ
การรับข้อมูล ควรมาจากทุกด้าน จากล่างสู่บน จากบนลงล่าง เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง, มูลนิธิศูนย์
ประสานงานชุมชน จ.ระยอง MA0050
สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ 0970411014
lakavivat.auan09@gmail.com

กระจายช่องทางการเข้าถึง สู่ชุมชน โดยใช้กลไล พชต. พชอ. ที่เป็นองค์กรการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนระดับ
พื้นที่ (ควรจัดสร้างกลไกที่มีส่วนร่วมเช่นนี้อย่างจริงจัง จริงใจ และจัดสรรงบประมาณให้องค์กรการมีส่วนร่วม
เช่นนี้ ได้เกิดการทำงานได้อย่างจิงจัง)
๒๙

๒๙

- พัฒนาแหล่งสื่อให้มีความน่าเชื่อถือ พัฒนาด้านเนื้อหาข้อมูล พัฒนาระบบเทคโนโลยี ทั้งนี้ ควรมี
การดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
MP0002 พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล
0818544449 www.dep.policy@gmail.com

๓๐

๓๐

ควรปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ควรตรวจสอบข่าวลบ ข่าวลือ ข่าวลวงก่อนการเผยแพร่

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค AA0055
อลีนา บัวสด 854089417
aleena.phssru@gmail.com

๓๑

๓๑

ควรมีหน่วยงานกลางในจังหวัดรายงานเหมือนสบค.

เทศบาลตำบลนามะเฟือง MC0071
อารมย์จิตร์ ดารีย์ 0937693888
Nuk_tungpong@hotmail.com
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๓๒

๓๒

ควรมีการนำเสนอข่าวสารเชิงรุก เช่นแอพพลิเคชันที่รวมแหล่งข่าวทีน่ ่าเชื่อถือต่างๆในที่เดียวกันและมีการแจ้ง
เตือนเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ผู้ติดเชือ้ เคยไป

เลิฟแคร์ 1111 เจนจิรา แก้วมูล 0909458621
jibjan.5263@gmail.com

๓๓

๓๓

-ไม่มีความเห็น-

นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
1111 spkk2556@gmail.com
0959131430

๓๔

๓๔

-ไม่มีความเห็น-

๓๕

๓๕

1. ควรมีการจัดตั้งทีมสื่อสารที่มีความคล่องตัวสูง กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน เพื่อให้สามารถจัดการกับข่าว
และดำเนินการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลักของประเทศ เช่นที่ทำในปัจจุบันคือ “ไทยเรียนรู้สู้โควิด” เป็นแหล่งข่าวที่มี
ความน่าเชื่อถือสูงสุด แต่พบว่ามักมีการลดทอดความน่าเชื่อถือของข่าวสารอันเกิดจากการแทรกแซงของฝ่าย
การเมือง ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น และหันไปให้ความสนใจกับสื่ออื่น ๆ ที่อาจไม่ถูกต้องแทน จึงจำเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องแยกประเด็นทางการเมืองออกจากวิกฤตสุขภาพ
3. ควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทยที่มีความเลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสูง โดยเน้นการขยายเครือข่ายด้านการสื่อสาร สร้างความร่วมมือจากชุมชน สังคม และเพิ่ม
เครือข่ายในระดับประเทศ ภูมิภาค และหน่วยงานนานาชาติต่าง ๆ

ธนาทร เขมวรัตถ์
หจก.เภตรา
1111 spkk2556@gmail.com
0839070356
ผาณิตา โกมลมาลย์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
AA0067 phanita.k@nvi.go.th
0973207022
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๓๖

๓๖

๓๗

๓๗

๓๘

๓๘

๓๙

๓๙

4. สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอาจเชิญสื่อมวลชนเข้ามาเป็นหนึ่งใน
เครือข่ายของงานด้านสาธารณสุข
5. เพิ่มการสื่อสารสาธารณะตั้งแต่ในสถานการณ์ปกติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการระบาด สร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องสุขภาวะให้กับประชาชนซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้สามารถจัดการกับข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1)การสื่อสารข้อมูลควรต้องผ่านหน่วยกรองของจังหวัด
ศิริพร ปัญญาเสน
2)การสื่อสารข้อมูลควรมาจากแหล่งข่าวเดียว คือคณะกรรมการควบคุมฯจังหวัด
คค.สจ.ลำปาง
3)จังหวัดควรมีการแถลงข่าวถึงสถานการณ์ทุกวัน
MA00053 Siripornd2506@gmail.com
0908932925
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้ สามารถเข้าได้ง่าย ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ง่าย
นางสาวดารา ติ๊บเตปิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
MP0021 dara.c@dgr.mail.go.th
0847417419
ใช้ประโยชน์ จากนักสื่อสารโดยเฉพาะ คณะกรรมการเขตสุขภาพ ที่มีอนุสื่อสารฯ จัดการด้านข้อมูล ในพื้นที่
ประสาร ประดิษฐ์โสภณ
การติดตามข้อมูล สถานการณ์ในพื้นที่ อย่างรอบด้าน และ การเผยแพร่ ผ่านสื่อท้องถิ่น และ social ทุก
กขป เขต 13
แพลตฟอร์ม ที่เป็นเครือข่ายกัน สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ให้ อนุสื่อฯ ในคณะกรรมการเขตสุขภาพ มีการดำเนิน
1111 radio9123@gmail.com
กิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในตรงสายงาน รวมทั้งหนุนเสริมศักยภาพในทุกด้าน 0860682235
ส่วน สช.สามารถมาดูด ดึง ข่าวจากพื้นที่ไปนำเสนอจะได้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีภาคีด้านสุขภาพที่เขามี
ตัวตนอยู่ในพื้นที่ และมีสื่อ และการสื่อสาร อย่างรอบด้าน และเข้าถึง ทุกครัวเรือน แม้กระทั่ง การเข้าห้องน้ำ
ผู้ส่งสารควรส่งสารด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และรอบด้าน
น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง
กรมที่ดิน
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๔๐

๔๐

ควรมีการระดมทีมวิชาการจากภาครัฐ สื่อสารผ่านกรุ๊ปไลน์ ให้ไวและดีกว่าหน่วยงานต่าง ๆ

๔๑

๔๑

การส่งข้อมูลด้านการรักษา

๔๒

๔๒

ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้อง

๔๓

๔๓

ควรให้วิเคราะและกลั่นกรองข้อมูลให้ดีก่อนเผยแพร่
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AA0046 Supinya2503@gmail.com
0944947118
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
MA0019 phakamaslookkad@gmail.com
0917756426
นายอำนาจ ปรีชาศิลป์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0851882841
นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางหัวเสือ
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0890079063
นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
สภาองค์กรขุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0870786409

๔๔

๔๔

ต้องประกาศเสียงตามสายทุกวันจะดีมากเลย

๔๕

๔๕

ส่งให้ข่าวสารที่ถูกต้อง

๔๖

๔๖

การจัดการกับข้อมูลข่าวสารปลอม ที่ทำให้เกิดภัยคุมคาม

๔๗

๔๗

การนำข้อมูลที่มาสื่อสาร ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

วิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
ตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0878254587
นายอัครพงษ์ ภูวเจริษกุศลเลิศ
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0948753182
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 janeyot1986@gmail.com
0650175291
นางศรีรัตน์ เขียวงาม
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 srirat 310 ๑gmail.com
0896328895
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๔๘

๔๘

ขอให้มีข้อมูลจริงและให้แจ้งจุดตำบล หมู่บ้านให้ชัดเจน

๔๙

๔๙

อุปกรณ์ในการป้องกัน ให้ทั่วถึง มันยังขาดแคลนมากๆ

๕๐

๕๐

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง/คนที่รับผิดชอบว่าใคร(โฆษก)

๕๑

๕๑

ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว

๕๒

๕๒

ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้อง รวดเร็ว

บัญญัติ เพ็ชรน้อย
สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909620885
บุญญาภา ศิโรดม
กำนันตำบลบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0863880333
นางสาวมยุรี เล็ดลอด
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0891290154
นางพุทธชาติ อาศัยผล
เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0814940380
เจตนา สามเรือนทอง
สภาองค์กรชุมชน ต. บางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0894078765
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๕๓

๕๓

1.พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเท่าทันข้อมูลข่าวสารและดิจิตัล (MIDL)
2. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการสื่อสารเพื่อการรับมือวิกฤตสุขภาพที่มีมิติหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ เพศสภาวะ วัย สภาพร่างกาย (เช่น ผู้พิการ) ศาสนา คนไร้บ้าน ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล แรงงาน
พลัดถิ่น และอัตลักษณ์ทางสังคมอืน่ ๆ
การตรวจสอบข้อมูล

๕๔

๕๔

๕๕

๕๕

มันไม่ใช่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยคนหนึ่ง ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพสูงและมี
ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นจริงได้อย่างมีความสุขมากกับเรื่องราวสำคัญเรื่องหนึ่ง คือ การใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข

๕๖

๕๖

ไม่ต้องปรับปรุง ดีอยู่แล้ว

นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน
MA0045 yodleksombun@gmail.com
0869169486
ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
MP0018 natthiya@bedo.or.th
0621499144
เพ็ญศรี ปรืองาม
สภาองค์กรของชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891455229
สำเนียง น้อยแรม
ประธาน อสม.ตำบลบางจาก จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0898942506
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๕๗

๕๗

การเปิดเผยและการสร้างระบบดูแลและป้องกันโดยให้ชมุ ชนมีส่วนร่วม

๕๘

๕๘

ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

๕๙

๕๙

ผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณในการรับฟัง คือ ฟังอย่างมีสติ

๖๐

๖๐

รัฐบาลต้องพูดความจริงกับประชาชนห้ามหมกเม็ด
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นางสาวอังคณา ขวเผือก
มูลนิธิกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
MA0060 kang478@hotmail.co.th
0991965867
สมขาย สุขประเสริฐ
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0835422363
อรนุช โชคบุญชู
สภาองกรชุมชนตำบลบางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0623828806
นายขวัญเมือง อยู่นาน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0869869288

๖๑

๖๑

ทำได้ดีอยู่แล้ว

วรรณศิริ ลิปิสุนทร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกะเจ้า จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0814946231
เสริมพันธุ์ พรหมผล
บมจ. สยามราชธานี (จนท.ขับรถผู้บริหาร) จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0644608406
นกเอี้ยง กิมยงค์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0968020567

๖๒

๖๒

ข่าวสารทั่วถึงดีแล้ว แต่ให้มีแต่ขา่ วจริงๆ ก็พอ

๖๓

๖๓

ส่งข่าวสารทั้งทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด

๖๔

๖๔

คุณธรรม จริยธรรม ในการนำเสนอข่าว ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่หวังผลประโยชน์จากยอดไลค์ ยอดแชร์
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นางสาวกิตติยา ประโยตัง
เทศบาลตำบลบางเมือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0983754605

๖๕

๖๕

-ไม่พบ-

๖๖

๖๖

ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ของแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เช่น สสจ.สมุทรปราการ

๖๗

๖๗

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง

๖๘

๖๘

การไม่ปกปิดข้อมูลของตน
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นางสมนึก ศรีบุญญารักษ์
อสม. รพ.สต. ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
085 9150348
เสรี เนตรหัสนัยน์ GM
บมจ. Somboon Advance Technology Pcl
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0819887622
นางมาลินี ธารดำรง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0865641469
กันยา พานิช
ครู อปท. จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0896987514

๖๙

๖๙

การสื่อสารที่เป็นจริง ชัดเจน

๗๐

๗๐

ควรสื่อสารให้ตรงความจริง

๗๑

๗๑

-ไม่มีความเห็น-

๗๒

๗๒

ก็นึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิด หรือเวลาดูจากข่าวทุกครั้ง

๗๓

๗๓

ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวัน

นางสาวพิรชัช ห้วยทราย
ครู ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
MA0060 Pirachatyao@gmail.com
0917644866
รุ่งทิพย์ เข็มทิศ
ครู ร.รเทศบาล2 วัดใน จ.สมุทรปราการ
MA0060 rungthip.kheamtid@gmail.com
0624933622
พันสา คำซอ
นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1111 pansakamsor@gmail.com
0947568070
สุกัญญา สินพันธุ์
สมาชิก สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
( บ้านมั่นคง ) จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891689075
นางอมลวรรณ บวรสิริภักดี
คณะทำงานที่อยู่อาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909092772
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๗๔

๗๔

๗๕

๗๕

๗๖

๗๖

๗๗

๗๗

๗๘

๗๘

ก่อนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือจัดทำสื่อต้องตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชือ่ ถือได้ ทุกครั้ง

นารีรัตน์ ศรีภักดิ์
ปภ. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0806430050
มีการสื่อของรบบบหมู่บ้านปิด และออกสื่อทางโซเชีย่ ว
สมใจ ฉิมพาลี
อสม. อปพร. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0822132509
ช่องทางการสื่อสาร ให้เจ้าถึงทุกกลุ่ม
นิชดา พงษ์แย้ม
สสจ. จ.สมุทรปราการ MA0060
Nichada.mali9@gmail.com
0859314136
1. ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตามเทคโนโลยี โดยเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับปัจจุบันผ่านหน่วยงานของรัฐในแต่ละพื้นที่ ธัชกร ภัทรพันปี
โดยตรง กล่าวคือ ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากพื้นที่ตรงอยูแ่ ล้วควรส่งต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
อย่างรวดเร็วในพื้นที่ทำให้คนในพื้นที่ได้รับรู้และตระหนักรู้ โดยไม่ต้องรอให้ ศูนยฺ์กลางที่จะออกโทรทัศน์ก่อน thatchakorn.p@dru.ac.th
(โดยในพื้นที่จะมีผู้นำในการสื่อสารรายย่อยอยู่แล้ว) 2. ควรมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตำบลหรือชุมชนใน 0816855172
แต่ละจังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลจริงเป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น หรือประเทศอื่น (โดยในพื้นที่
จะมีผู้นำในการสื่อสารรายย่อยอยู่แล้ว)"
ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วข่าวสารที่ได้รับ ได้มีการผลิตสื่อ ได้มีความถูกต้อง
ดลพร อุประ
อสม. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
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๗๙

๗๙

นอกจากสื่อหลักหรือข้อมูลจากส่วนกลางแล้วควรมีสื่อชุมชนที่จะประมวลหรือรายงานผลกระทบโดยตรงกับ
ชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อำเภอหรือท้องถิ่นชุมชน

๘๐

๘๐

สื่อต้องมีคุณธรรม

๘๑

๘๑

ดูจากทีวีส่วน ใหญ่

๘๒

๘๒

การให้ข่าวที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
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0815636440
นายไพรัช เรืองฤทธิ์
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีลหมู่3 และเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.
สมุทรปราการ MA0060
ruangrit_prt@hotmail.com
0816146925
ภาณุพงศ์ พุทธรัตนมณี
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางยอ จ.สมุทรปราการ
MA0060 t-864@hotmail.com
0813992615
ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน
เเผนก cnc จ.สมุทรปราการ MA0060
chaisubsorn@gmail.com
0881256483
นฤพล โมกศิริ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971509145

๘๓

๘๓

การไม่ปิดบังข้อมูลที่เกี่ยวกับโรค

๘๔

๘๔

ข่าวท้องถิ่นควรเปิดเผยว่า ซอยไหนมีคนติดโควิคบ้าง

๘๕

๘๕

-ไม่มีความเห็น-

๘๖

๘๖

ควรให้ข้อมูลจริงแก่ประชาชน

๘๗

๘๗

ข้อมูลข่าวสารชัดเจน

นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
Puanarsasamrit@gmail.com
0940421018
อนุชิต อ้อมชมภู
บ. Maintanaec จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0851342653
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
siriporn2506@gmail.com
0908932925
นางสาวนิษฐิดา ใจยศ
สหกรณ์เคหสถานปูู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910919958
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
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๘๘

๘๘

ความจริงทุกด้าน

๘๙

๘๙

ประกาศข่าวที่มีข้อมูลจริงให้รวดเร็วกว่านี้

๙๐

๙๐

ไม่มี

๙๑

๙๑

ควรจัดการกับแหล่งข่าวปลอม เพราะทำให้สับสนและตื่นตระหนก

spkk2556@gmail.com
0810172969
น.ส.กาญจนา ใจอ่อน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924873869
นาย มนัส โตนา
สหกรณ์เคหะสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0991798298
นิชาภา ภัทรเวชนนท์
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0959596218
นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
-23-

๙๒

๙๒

๙๓

๙๓

๙๔

๙๔

๙๕

๙๕

0899887990
-ไม่มีความเห็นทองใบ มณีฟั่น
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
MA0053 janeyot1986@hotmail.com
0987477912
1. ควรเพิ่มความตระหนักในการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
2. ควรเผยแพร่ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (TV pool)
สมัชชาจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ตัวข้อมูล (สาร) เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และมีช่องทางการสื่อทีเ่ ป็นแหล่งเดียว และมีวิธีการสื่อเดียวกัน รวมถึง อุตรดิตถ์ MA0075
Info ตัวข้อมูล
jomprasert@hotmail.com
0817859678
ไม่มี
น.ส. กาญจนา วิภาสธำรงจิต
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971584680
ควรเช็คข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
ชาญสิน สุภาผล
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
Chansin02@hotmail.com
0896958588
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๙๖

๙๖

การสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล

๙๗

๙๗

อาจจะรับข้อมูลข่าวสารควรรับผ่านเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ปัจจุบันรองรับเช่นมือถือผ่านอินเทอร์เน็ต
ผ่านโปรแกรมต่างๆดีกว่าไปนั่งประชุมเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการติด covid-19

๙๘

๙๘

การพ่นน้ำยากันโควิคในหมู่บ้าน

๙๙

๙๙

ข้อบังคับต่างๆให้จริงจัง

๑๐๐

๑๐๐ ไม่มี
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ตุ๊กตา ตะเพียนทอง
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910361559
ชนิดา บุญลาโภ
สถาบันราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0829555021
นายชาคริต เหลาสุข
สภาเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0858766092
นายวิสูตร มหานาค
ผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924600498
จารุวรรณ อรุณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0840346588

๑๐๑

๑๐๑ ให้หน่วยงานมีเกี่ยวข้องมาให้ข่าว

๑๐๒

๑๐๒ สื่อต้องบอกความจริง

๑๐๓

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๗

ช่วง อินทสังข์ สภาองค์กรชุมชน MA0060
spkk2556@gmail.com 0898814584

พิชญ์นรี อัมระนันท์
ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA 0060
spkk2556@gmail.com 0614029953
ควรให้หน่วยงานของรัฐบาลร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดทำสื่อ หรือ ข่าวสารที่ให้ความรู้แก่
ประณิธาน ช่อเรืองศักดิ์ 1111
ประชาชน และควรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ
thesodium28@gmail.com 0931399182
ไม่มี
อาริญา หมื่นไธสง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0910043267
ไม่
ภาวนา จันทรอิ่มเอิบ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0824426428
อยากได้ข้อมูลที่เป็นจริง
สุมาลี สอนลี
บ.คอนแทรคเตอร์ช๊อป จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0840034573
- สื่อ ข้อมูลข่าวสารควรมีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ สมาพันธ์นิสิต
- การสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรับมือกับวิกฤตสุภาพควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
ความเคารพกันของทุกภาคส่วนทั้งผู้ส่งสารและผูร้ ับสาร ผู้ส่งสารควรมีความรับผิดชอบในข้อความที่สอื่ สารอย่าง (IFMSA-Thailand) MS0087
ระมัดระวัง เนื่องจากภาวะวิกฤติเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในความวิตกกังวลและความกลัว
liaison@ifmsa-th.org 0957303683
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๑๐๘

๑๐๙

การสื่อสารข้อมูลวิกฤตสุขภาพต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
ได้อย่างถูกต้อง
- หน่วยงานภาครัฐควรจัดมีระบบการสื่อสารถึงประชาชนที่รัดกุมและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ไม่ควรประเมิน
สถานการณ์วิกฤตสุขภาพต่ำเกินไป ต้องตื่นตัวในการสื่อสารไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว
- หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการสร้างช่องทางการสื่อสารแบบ Two-way communication เพื่อให้
สื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
- หน่วยงานภาครัฐควรพัฒนาสื่อข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่เหมาะสมวัย
หรือพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะสื่อสำหรับเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงเมื่อเกิดการติดเชื้อ
โควิด-19
- กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบรรจุเรื่องแนวทางการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
รวมทั้งแนวทางการพิจารณาการแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง (Infodemic) ในสถานการณ์วิกฤต
สุขภาพลงในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐๘ การรับข้อมูลข่าวสารที่สามารถเชื่อถือได้ มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชดั เจน และการสื่อสารออกไปไม่เป็นการสร้าง
กระอาไม่หวังผลประโยชน์ด้านอื่น อีกทั้งการสื่อสารที่มีเนื้อหาเข้าใจยาก เนื้อหาที่สื่อสารควรกระชับ เข้าใจง่าย
เพื่อผู้รับข่าวสารทุกวัย ทุกกลุ่ม และทักษะในการรับรู้ข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญควรพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่จะส่งต่อนั้น
เป็นจริง มากน้อยแค่ไหน
๑๐๙ ควรมีการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเกี่ยวกับสื่อ ข้อมูลข่าวสาร ผู้ส่งสาร ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. สื่อต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายที่จะ ถ่ายทอดไปยังกลุม่ เป้าหมาย ในกลุ่มเด็ก กลุ่ม
ผู้สูงอายุ หญิงวัยเจริญพันธุ์

-27-

วีนัส คล้ายนุ้ย
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 3
MA0080 Weenus.nuy@gmail.com
0885675029
ชาคริต โภชะเรือง กขป.เขต 12
1111 kahlao@gmail.com 015994381

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

2. สื่อต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย วัย ระดับ การศึกษา และสภาพท้องถิ่น ในพื้นที่นั้นๆ
3. สื่อต้องมีความสะดวกในการใช้ ผู้ใช้ต้องรู้จักการเก็บ และบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่าแก่การลงทุน
ในราคาประหยัด โดยใช้สื่อดิจิทอล สมัยใหม่
4. สื่อต้องมีคุณภาพและคุณลักษณะที่ทำ ให้ผู้รับ งานสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ได้
5. เลือกสื่อที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ เช่น ในกลุ่ มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงวัยเจริญพันธุ์
6. สื่อต้องมีความน่าเชื่อถือ ได้จากแหล่ง วิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข
7. สื่อต้องมีความเหมาะสมกับรูปแบบของการเผยแพร่งานสาธารณสุข เช่น ควรเผยแพร่โดยวิธีการสาธิต สื่อที่
ใช้รูปภาพ
๑๑๐ ไม่มี
เสถียร เทียมทัศน์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0946906336
๑๑๑ ข้อมูลจริง
วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0869931847
๑๑๒ อยากให้ลงข่าวในสาระที่ถูกต้อง
ทิพย์วรรณ อุดมดัน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0891306877
๑๑๓ จากการส่งข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ กรม กองจาก
ปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์
กระทรวงสาธารณสุขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นการดำเนินการที่มีคุณภาพอยู่แล้วในการนำส่งข้อมูลหรือการ
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
กระจายข่าวสาร แต่เนื่องจากวุฒิภาวะในการรับข้อมูลมีหลายระดับดังนั้นสิ่ งที่ต้องระวังและควรบริหารจัดการ การรถไฟฯ AA0062
คือการพลิกแพลงบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจากมัลติมีเดียอืน่ ๆที่ไม่เป็นการประสงค์ดีต่อผลประโชยน์โดยรวมของ lertpunjasub@hotmail.com 0898879317
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๑๑๔

ประเทศ ควรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาโดยตรงในเรื่องข้อมูลข่าวสารไม่ให้มีปรากฎออกมาเพื่อ
สร้างความสับสนในการรับข้อมูลของประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการข้อมูลข่าวสารมากจนอาจเรียกได้ว่าเป็น
การเสพสื่อซึ่งอาจรับมาโดยตรงและนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลเสียด้านต่างๆมากมายไม่เฉพาะตนเองแต่จะส่งผล
กระทบต่อบุคคลและสังคมรอบข้าง ดังนั้นการป้องกันดีกว่าแก้เสมอ
๑๑๔ ควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นจริงก่อน ปิดกั้นเพจ เฟสบุ๊คปลอม

๑๑๕

๑๑๕ ป้องกันตัวเราเองให้ดีมากขึ้น

๑๑๖

๑๑๖ ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

๑๑๗

๑๑๗ 1. ผู้ส่งสารในภาครัฐ ควรเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ จริงๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสารที่สื่อออกมา
2. การคัดกรองข่าวสารก่อนนำเสนอ

๑๑๙

๑๑๙ ขอให้เป็นข้อมูลจริง จะได้ปรับตัวได้
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วันชาติ แก้วนุช สมาคมจักรยานยายนต์รับจ้าง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com 0870175799
อรวรา เสียงเพราะ
บ้านมั่นคงปู่เจ้า MA0060
spkk2556@gmail.com 0898177968
สุข ศรีวะอุไร
สหกรปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0642089935
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวแทนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม MA0020
ktonkra@gmail.com 0981022015
ณัฐพล มะเดื่อ
สหสกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
maduea@hotmail.com 0970542314

๑๒๑

๑๒๑ ข้อมูลครบถ้วนดีแล้ว

ศศิกัลยา แสนจินดา บริษัทเอกชน พนักงาน
บัญชี-การเงิน MA0060
spkk2556@gmail.com 863319248
ได้ส่งข้อมูลการฉีดวัคซีน
ธนาทร เขมวรัตถ์ หจก.เภตรา เจ้าท่า MA0060
spkk2556@gmail.com 0839070356
มีรถกระจายเสียงแจ้งสถานะการ
พรทิวา ขื่นสุวรรณ ปกครอง ผช.ผญ.
MA0060 spkk2556@gmail.com
0633363659
ตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับการส่งออกมาผู้สื่อที่สง่ สารออกมาก็ตอ้ งมี จิตสำนึกว่าควรเสพข่าวเสพสื่อทีเ่ ป็นจริงค่อยนำ
ฉลวย หมุดธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ออกมาส่งต่อให้กับประชาชนต่อไป
ความมั่นคงของมนุษย์ MA0060
chaluy.2517@gmail.com 0805962899
ควรเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้
ธัญญาลักษณ์ นนท์สะเกษ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0615138282
1.รัฐบาลสร้างเอกภาพในการสื่อสารในภาวะวิกฤต โดยสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องรอบด้าน ไม่เลือกปฎิบตั ิ
ชาคริต โภชะเรือง
2.กระจายอำนาจในเชิงพื้นที่ มีบทบาทในการสื่อสารโดยเฉพาะจังหวัด(ผู้ว่า) โดยมีการสื่อสารทางสังคมอย่าง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 1111
สม่ำเสมอและเร่งด่วนในสถานการณ์วิกฤต
kahlao@gmail.com 0815994381
-กระทรวงสาธารณสุข มีเครือข่าย PR และช่องทางการประสานงาน ภายในกระทรวงทุกระดับค่อนข้างเข้มแข็ง นิสิต ศักยพันธ์
และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี 1111
-มีการ Monitor กำกับติดตามงานผ่านระบบ web conference แทบทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการ
fareeda29@gmail.com 0813914413
ปฏิบัติปรับให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์อยู่เสมอ

๑๒๒

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๗
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-ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ กับเครือข่ายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสื่อประชาสัมพันธ์
และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
-พัฒนาระบบการสื่อสารในองค์กร
-การจัดการห้องไลน์เฉพาะกลุ่ม อาทิ ห้องไลน์ทีมคณะทำงาน ห้องไลน์ผู้บริหาร ห้องไลน์เยาวชนสังคมออนไลน์
สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย สื่อบุคคล อาทิ อสม.มีความสำคัญและใกล้ชิดกับชุมชน และสื่อวิทยุยังมีอทิ ธิพลต่อชาวบ้าน
และผู้สูงวัยในชุมชนชนบท ซึ่งต้องจัดอบรมเทคนิคการพูดคุย การจูงใจ การใช้จิตวิทยาในการประชาสัมพันธ์
และความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ สื่อวิทยุบางคนใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับสื่อพื้นบ้าน อาทิ ตำนานพื้นบ้านมาประกอบ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟังรายการวิทยุ
-มีหน่วยงานที่จัดการกับข่าวเท็จ ข่าวลวง (fake news) อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ปัจจุบันล่าช้า เพราะต้องรอ
หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 1-2 วัน ในขณะที่ข่าวเท็จกระจายเร็วมาก วงกว้าง ผู้รับสื่อเชื่อตามนั้นแล้ว แต่
เราตามแก้ได้น้อยมาก วงแคบกว่า จึงต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุก และรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้เป็นเชิงบวกมากขึน้
-จัดการสื่อสารเชิงรุก ควบคู่กับการสื่อสารเชิงรับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เข้าถึงและเชิญชวน ซึ่งยังมีสื่อ
อีกมากมายหลายช่องทางที่เราเข้าไม่ถึง จุดอ่อนประการหนึ่งคือ “massage” ของเราเข้าใจยาก ทำอย่างไรให้
เข้าใจง่ายๆ ทำอย่างไรให้“one page”ของแต่ละหน่วยงานน่าสนใจ น่าติดตามมากขึ้น
-ทำ clip หรือขอความร่วมมือจาก page หรือ fb ที่มีผู้ติดตาม มีสมาชิกจำนวนมากๆ เป็นหมื่นเป็นแสน หรือ
นำเอาบุคคลที่มีชื่อเสียง มีอิทธิพลทางความคิด อาทิ ดารา นักร้อง กลุ่มวัยรุ่น หรือบุคคลที่สังคมรู้จักและ
ยอมรับ มาช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และเชิญชวนในเรื่องสำคัญๆ จาก “ความชอบไปสู่ ความเชื่อ ”
-ระดมคนทำงานด้านสื่อ /ด้านประชาสัมพันธ์ จากทุกหน่วยงาน ทุกภาคีเ ครือข่ายมาร่วมมือกันกระจายข่าว
และแก้ไขข่าวเท็จ มีกลุ่มไลน์ของสื่อมวลชน นักจัดรายการ ช่องทางออนไลน์ของสถานีวิทยุ ประสานความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจ และอปท.ขอใช้พื้นที่บนจอ LED ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในจังหวัดเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
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๑๒๘

-สื่อจากส่วนกลางมีความสำคัญ และคนให้ความสนใจมากกว่าสื่อท้องถิ่น จึงควรใช้สื่อส่วนกลางสร้างทัศนคติทดี่ ี
ที่ถูกต้อง
-ตัวอย่างสื่อจาก สสส.ที่ใช้การสื่อสารแบบเปรียบเทียบกรณีการลดอุบตั ิเหตุบนถนน ระหว่างหมวกกันน็อค กับ
ลูกแตงโม จะสามารถกระตุกความคิดในเรื่องความปลอดภัยได้ เป็นต้น
๑๒๘ 1) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อชุมชน วิทยุชุมชน เพื่อให้ คนในชุมชนสื่อสารกันเอง เข้าใจง่าย มีข้อมูล
จากหน่วยงานที่เชื่อมั่นได้ ลดความตระหนก ลดข่าวปลอม ข่าวลวง
2) การจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของนักเรียน / มี
หลักสูตรครอบครัว สภาพแวดล้อม มีแบบทดสอบควบคู่กบั การเรียนออนไลน์กับครู
3) ควรมีการยกระดับ Internet ฟรี เป็นสวัสดิการทางสังคม เพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่าย, ทั่วถึง และไม่มีค่าใช้จ่าย
(ประโยชน์ทั้งการเรียน การค้าขายออนไลน์)
4) มีศูนย์ป้องกันข่าวลวง ที่รวดเร็ว มีความพร้อม มีความคล่องตัว (ในลักษณะของเอกชน ไม่ใช่ระบบรัฐที่มี
ข้อจำกัด เช่น เวลา) ทำงานเชิงรุกมากขึ้น เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
• ช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง ผู้รับ และผู้ผลิตข่าว
• มีผู้รู้ วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบ มีข้อเท็จจริงที่สามารถอธิบายได้
• มาตรการเอาผิดกับคนที่ทำให้เกิดความเสียหายจาการให้ข่ าวลวง
5) ความเข้มแข็งของประชาชนที่มีความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลทีท่ ันสถานการณ์ ถูกต้อง ช่วยกันแก้ไขความ
เข้าใจผิด
6) มีกระบวนการที่ทำให้การสื่อสารในสังคมลดความเข้าใจผิดและความคลาดเคลื่อนมากขึ้น
• ข้อมูลเรื่องสถานการณ์โควิดเป็นเรื่องใหม่ และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
• คนรับสารมีการไตร่ตรอง ตรวจสอบ ทักษะการเช็คข่าว คิดแบบเหตุ แบบผล มีภูมิคุ้มกันในการรับสารมากขึ้น
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อัญชลี สุใจคำ
กองเลขาสมัชชสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
MA0014 anchalee4811@gmail.com
0806804811

๑๒๙

๑๓๐

7) ปัดฝุ่นการสื่อสารข่าวกระแสหลักต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนักสื่อสารมวลชนต่างๆ ..... นำเสนอข่าว
ไม่ใช่คุยข่าว เล่าข่าว ใส่ความรู้สึกตนเองไปด้วย ควรจัดการให้ชัดเจน
8) ต้องหลวมรวมนักบริหารหน่วยงานราชการ, นักสื่อสาร, นักวิชาการ เป็นทีมสื่อสารหลักของประเทศเรา
๑๒๙ - ตอนนี้ยังมีช่องว่างในการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูล กับผู้สื่อ (สถานีวิทยุ หรือ สื่อบุคคล)
เนื่องจากหน่วยงานมีการกรองข้อมูลหลายชั้นทำให้ส่งข้อมูลได้ชา้ อยากให้มีการปรับปรุง โดยมีการคืนข้อมูล
จากเจ้าของข้อมูลโดยเร็วที่สุด เพราะโลกปัจจุบันทุกคนเป็นสื่อได้หมด และต้องการรับสื่อที่ถกู ต้องและเร็วที่สุด
เพื่อจะได้ช่วยสื่อสารข่าวได้ทัน
- อยากให้มีการจัดการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มต่างๆ เช่น เพศทางเลือก กลุ่มเยาวชน เพราะแต่ละกลุ่มจะมีภาษา
ของเขา ที่ทำให้เข้าถึงได้
- กลุ่มเปราะบาง จะเข้าถึงสื่อได้ยาก เวลาผลิตสื่ออยากให้เข้าใจผู้รับสาร เช่น คนพิการทางหู อาจจะต้องมีการ
ทำสื่อที่มีการใช้ภาษามือ หรือใช้เป็นภาพแบบ infographic ที่จะทำให้เข้าใจได้ง่าย
- ในชนบท ช่องทางหอกระจายข่าวถือว่ายังเป็นช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงได้มาก เพราะอยู่ใกล้ตัว ไม่อยาก
ฟังก็ได้ฟัง ถ้าผู้ใหญ่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดี เปิดให้ประชาชนฟังบ่อยๆ จะทำให้ข่าวสารถึงประชาชนได้ แต่
ปัจจุบันหอกระจายข่าวยังมีความไม่สมบูรณ์ ถ้ามีการปรับปรุงระบบที่ดี เช่นติดลำโพงกระจายไปทุกคุ้มบ้านจะ
ทำให้สามารถสื่อสารได้ดี (ถ้าติดลำโพงไม่ดี จะทำให้ต้องเปิดเสียงดัง คนใกล้จะรำคาญ และเป็นมลพิษทางเสียง
ส่วนคนไกลจะไม่ได้ยิน)
๑๓๐ 1) ผู้ส่งสารมีความระมัดระวังมากขึ้นในการส่งสารอาจเกิดจากความตระหนักและความรับผิดชอบที่จะต้อง
ร่วมกันในสังคม
2) สื่อที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนสะดุดตา น่าสนใจ และถูกต้องในเนื้อหา
3)มีการกรองข้อมูลก่อนการแชร์ข้อมูลลงสื่อ ออนไลน์
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วรางคณา อินทโลหิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
MA0071 warangkana4268@gmail.com
0815925471

นภาพร มหายศนันท์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน MA0026
ninenapa2508@gmail.com 0818813413

๑๓๑

๑๓๒
๑๓๓

๑๓๑ ผู้ส่งสาร หน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารของทุกหน่วยงาน ควรมีความรวดเร็วในการ
นำเสนอข้อมูล เพื่อสื่อสารความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันตนเองในภาวะวิกฤต สื่อชุมชน สื่อท้องถิน่ มี
บทบาทสำคัญในการสื่อสาร แต่ในขณะเดียวกันไม่ควรมีการใช้อารมณ์ในการสื่อ และส่งข้อมูล ควรสื่อสาร
ภายใต้ความถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นกลาง ผู้รับสาร ควรมี health literacy ในการรับสาร โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ที่บา้ น เป็นกลุ่มที่ดูทีวี ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความเชื่อถือมากจากกลุม่ นี้ จะต้องให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง หรือจะต้องสอนให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับไนสถาณการณ์วิกฤติได้
๑๓๒ รัฐควรมีเวทีสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19. มากกว่าการบังคับฉีดวัคซีนแก่
ประชาชน
๑๓๓ การบริหารจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤต ต้องสร้างชุดความจริงชุดเดียว และแถลงโดยผู้เชีย่ วชาญ ซึ่งอาจไม่
จำเป็นต้องเป็นอธิบดีหรือรองอธิบดี ให้ชัดเจน ไม่ต้องอธิบายเยิ่นเย้อ ฟุ่มเฟือย และมีท่าทีที่เป็นมิตร ไม่ควร
แสดงท่าที คำพูดหรือน้ำเสียงในเชิงขู่ หรือหมิ่นประชาชน และต้องบังคับใช้กฎหมายแก่ผทู้ ำผิดกฎหมายควบคุม
โรคอย่างชัดเจน เพื่อให้สังคมมั่นใจ และให้ความร่วมมือ และการนำเสนอไม่ใช่เพียงแค่แจ้งตัวเลขผู้ปว่ ย ผู้ป่วย
สะสม ผู้เสียชีวิต เท่านั้น แต่ควรมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งประกอบเสมอว่า สัดส่วนผู้ป่วยต่อประชากรเป็นเท่าไหร่ ทั้ง
แยกตามเพศ อายุ และผู้มีโรคประจำตัว เพื่อให้มีความชัดเจนว่าการได้รับการรักษาที่เท่ากัน มีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่
ทำให้ผลการรักษาออกมาแตกต่างกัน นอกจากนี้ต้องมีชุดข้อมูลตัวอย่างประชาชน ชุมชน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ ที่
สามารถยกระดับการป้องกัน หรือเป็นพื้นที่สีขาว เพื่ อสร้างความบาลานซ์ของสถานการณ์ และทำให้เกิดการ
รับรู้ถึงวิธีการรับมือของคนที่อยู่ในพื้นที่สีขาว จนถึงประสิทธิภาพของแพทย์ พยาบาลทีส่ ามารถบริหารจัดการ
การให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างรวดเร็ว ลดความแออัดและความเสี่ยงที่จะติดเชือ้ ในแต่ละพื้นที่ได้ รวมทั้งสื่อสาร
ถอดบทเรียน วิธีการทำงานที่ประสิทธิภาพของแต่ละที่ ออกมาสื่อสารให้สาธารณะชนรับรู้ ไม่ใช่ไปตั้งข้อสงสัย
กันเอง
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วาสินี วงศ์อินทร์
กขป.เขต 11 MA0088
may.commed@gmail.com 0612636959

วิเชียร จิตต์พิศาล กขป.เขต11
1111 takola01@gmail.com 0980482628
สุวรรณา บุญกล่ำ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 1111
suwanna.b@labai.or.th 0814051991

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๔ ประเด็นแรก ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง คนกระหายข้อมูล สื่อสารรวดเร็วไม่ได้ เพราะต้องตรวจสอบ หากผิดพลาด
เกิดความเสียหาย เปิดเผยขื่อไม่ได้ เป็นการละเมิด สสจ.ถูกฟ้องได้ แต่ ประชาชนไม่เข้าใจ แข่งกันเร็ว ทำอย่างไร
ให้ประชาชนเสพข้อมูลที่เชื่อถือได้ ปัจจุบัน มีเพจมหาสารคามร่วมด้ วยช่วยกัน เน้นการเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้
ประเด็นสอง ข้อมูลความรู้จากส่วนกลาง วัคซีน หลายคนไม่อยากฉีด ฉีดแล้วเสียชีวิต ทุพพลภาพ ตอนนี้สังคม
สื่อสารกันแล้วว่าไม่มาก อีกข้อมูลเป็น empower ชุมชน เช่น ชุมชนทำอาหารขายราคาพิเศษให้คนรายได้น้อย
เรื่องสุขภาพใจ ยกตัวอย่างคนทำดี เช่น เพจประกาศขายของ เป็นสิ่งที่ดี คือ นอกจากรอรัฐ ช่วยตัวเองด้วย
ถ้ามีฮับตรงกลาง ทำข้อมูลให้ง่าย คนอื่นใช้ เช่น รพสต ชุมชน
ในระดับชุมชนมีส่วนร่วมในการสื่อสารทำได้อย่างไร ยังไม่เห็น ตอนนี้มีแต่ส่วนกลาง
ทำอย่างไรให้ชุมชนตระหนักเปิดรับข้อมูลถูกต้อง ช้าหน่อยได้ ระหว่างรอข้อมูลจริงจะทำอย่างไร เรื่องการ
จัดการตนเอง ปรากฏการณ์น่าสนใจ ถ้าแชร์ได้ก็ดี เรามีต้นทุน มีข้าว มี ฯลฯ ทำให้ชุมชนเห็นตัวอย่างดี ๆ แชร์ดี
ๆ
๑๓๕ -ควรมีการพัฒนาในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถกู ต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
และสามารถเข้าใจได้งาย
-ในองค์กรต่างควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ในมิติต่างๆของโรคโควิด
๑๓๖ 1. ต้องจัดการอย่างจริงจังกับผู้ที่ปล่อยข่าวหลอกลวง เพื่อไม่ให้เกิดความย่ามใจกระทำการต่อเนื่อง หรือสร้าง
ความสับสนในภาวะวิกฤต
2. ผมมองว่าการสื่อสารของภาครัฐไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาจริงๆเกิดจาก ความร่วมมือในการทำงานที่ไม่เป็น
เอกภาพ และความไม่เด็ดขาดในการตัดสินใจแก้ไ ขปัญหา
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สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มมส MA0043
somsak.a@msu.ac.th 0960692857

นภัทร งามเถื่อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
MA0073 napat1963350@gmail.com
0878715046
สมเกียรติ ปฏิรพ กรมอนามัย 1111
somkiat.p@anamai.mail.go.th
0638198555

๑๓๗

๑๓๗ ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เปิดเผยข้อมูลที่เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคม หรือชุมชน หรือ
หมู่บ้าน โดยเร็ว เพื่อให้ชุมชน สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดได้โดยไว

ชุมพล อาจวิชัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร MA0044
chumpol_ard@yahoo.com 0857536616

๑๓๘

๑๓๘ • สถานการณ์หรือข้อเท็จจริง ที่สั้น กระชับ โดนใจ ดึงดูดใจ
• บุคคลที่สื่อสาร ควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ หรือเป็นบุคคลที่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนต่างๆ
๑๓๙ พัฒนาในเรื่องความรวดเร็ว ของการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทนกับสถานการณ์ของโรค

สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052

๑๓๙
๑๔๐

๑๔๑

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว MA0063

๑๔๐ 1.พัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเท่าทันข้อมูลข่าวสารและดิจิตัล (MIDL)
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
2. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการสื่อสารเพื่อการรับมือวิกฤตสุขภาพที่มีมิติหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ เพศสภาวะ วัย สภาพร่างกาย (เช่น ผู้พิการ) ศาสนา คนไร้บ้าน ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล แรงงาน
พลัดถิ่น และอัตลักษณ์ทางสังคมอืน่ ๆ
-การปรับปรุงแก้ไข ควรสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้ครบถ้วน ผู้นำชุมชุนและคนในชุมชน ต้องสื่อสาร
ด้วยการพูดคุย กระดาษ เสียงตามสาย เพื่อให้รับมือวิกฤตได้ทันท่วงที
๑๔๑ 1. สื่อควรจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่ใส่อารมณ์หรือเอนเอียง แต่นำเสนอข่าวอย่าง สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น MA0006
เป็นกลาง ตามข้อมูลที่เป็นจริง
2. สื่อไม่ควรนำเสนอข้อมูลที่ยังไม่ถูกตรวจสอบว่าเป็นความจริง ไม่นำเสนอข้อมูลที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอืน่
3. มีการจัดตั้งหน่วยคัดกรองข่าว เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบคัดกรอง Fake Newsหากพบว่ามี
ข้อมูลข่าวสารใดที่ถูกเผยแพร่ออกไป เป็น Fake news ควรจะมีการแก้ข่าวอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้ข่าว Fake
news ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด หรือต่อสังคม
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๑๔๒

4. ในส่วนของข่าวในระดับจังหวัด ควรจะมีการจัดตั้งศูนย์กลางข่าว เป็นศูนย์กลางในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด ศูนย์ดังกล่าว จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่นักข่าว มีเนื้อหาข่าวคร่าวๆ เตรียม
ข้อมูลให้สื่อสามารถนำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางของตัวเองได้
5. ในตอนนี้มีสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นสื่อใหม่ ที่อาจจะยังไม่มีความชำนาญใน
การนำเสนอ แต่นำเสนอเพื่อเรียกความนิยม หรือเสนอข่าวเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้น ควรจะมี
หน่วยงานที่มาจัดระเบียบสื่อ มีกฎระเบียบในการควบคุมสื่อ ไม่ให้นำเสนอ Fake
๑๔๒ 1.ในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสาร
สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท MA0010
1.1 การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์กับครอบครัว ผ่านวิดิโอคอล โดยมีลูกหลาน
ให้การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ เกิดการสื่อสารแต่ละประเภท เช่น การสื่อสารการขายของผ่าน
ช่องทาง Facebook Line และการจัดการดูแลประชาชนในชุมชน มีอสม.ติด ตามดูแลตามละแวกคุ้ม ให้บ้าน
ข้างเคียงช่วยเฝูาระวังดูแลว่ามีใครเดินทางมาในพื้นที่หรือไม่ และให้โทรแจ้งผูน้ าชุมชน ใช้สถานการณ์พูดคุย
บ่อยๆเพื่อให้เกิดความตระหนัก
1.2 การรายงานผู้ที่เดินทางเข้า-ออก มาในพื้นที่ ทุกวัน ผ่านช่องทางออนไลน์
Line และการลงพื้นที่เฝูาระวัง โดยมีการติดตามผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของจังหวัดหรือพื้นที่ และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน มีการประชุมพูดคุย ถ้าเกิดกรณีไม่เชื่อฟัง แจ้ง
ทางอาเภอเพื่อดาเนินการตามมาตรการมีข้อตกลงเพื่อให้เกิดการปฏิบัติร่วมกัน
1.3 มีหมอประจาบ้าน อสม.รับผิดชอบตามละแวก เฝูาระวังการเดินทางเข้าพื้นที่
รายงานตามมาตรการ
1.4 การสื่อสารความปลอดภัย การเดินทางกลับในช่วงเทศกาลที่ผา่ นมา ต้องทาให้
เน้นมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
1.5 ผ่านเฟสบุ๊ค โดยผู้ให้ข้อมูลต้องเป็นผู้ทมี่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความ
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๑๔๓

๑๔๔

น่าเชื่อถือ พื้นที่รายจังหวัด อาเภอและจานวนผู้ปุวย ทาให้รู้สถานการณ์การระบาดของโรค และการสร้าง
มาตรการการปูองกันในพื้นที่ของตนเอง เช่น การเฝูาระวังบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยงสูง ข้อมูลเกี่ ยวกับ
การให้วัคซีนปูองกันโควิด 19 ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและลบเชิงบวก ทาให้เกิดความเข้าใจแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ที่ควรให้ได้รับวัคซีนก่อน และต้องเร่งรัดการเสริมสร้างความเข้าใจในประสิทธิภาพของ
วัคซีนให้มากกว่านี้
1.6 ข้อมูลที่ส่งผ่านบุคคลทั่วไป ทาให้มีข้อมูลทีเ่ ป็นข้อมูลเท็จ ไม่ตรงกับความเป็น
จริงจานวนมาก ทาให้เกิดความเข้าใจผิด แต่รัฐก็ขาดการจัดการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่
ได้มาจากแหล่งต่างๆ ผู้บริหารองค์กรไม่มีการให้ข้อมูลกับบุคลากรทุกคนได้รับรู้เท่าทัน และสามารถให้ข้อมูล
ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ ทาให้เกิดความหลากหลายในการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเฟสบุค๊
ไลน์ โทรทัศน์ และประกาศหน่วยงาน รวมถึงประการสาคัญ คือ ไม่มีบุคคลที่มีความเหมาะสมในเรื่องดังกล่าว
เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารหลัก
๑๔๓ - ควรมีองค์กรสื่อที่ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารแล้วนำข้อเท็จจริงมาเสนอต่อประชาชนให้มาก
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ MA0069
เช่น รายการชัวร์ก่อนแชร์ เป็นต้น
- สร้างความรู้ความเข้าใจ จรรยาบรรณ และความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับผู้ส่งสาร
๑๔๔ การรับข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในระยะที่ยัง
กยผ. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
สามารถควบคุมได้ไปจนถึงระยะที่ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นไปแล้ว ซึ่งทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทีจ่ ะช่วยทำให้ MP0071
สถานการณ์วิกฤตสุขภาพหมดไป โดยเริ่มต้นจากการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้ควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีที่มาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
เพื่อเป็นศูนย์กลางที่มีความน่าเชื่อถือ ค้นหาข้อมูลได้ง่าย และทุกคนสามารถปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงกัน จาก
วิกฤตโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่เป็นตัวอย่างที่สำคัญให้ทกุ คนเรียนรู้ที่จะรับมือต่อสถานการณ์
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนารูปแบบการจัดการสถานการณ์วิกฤตสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าได้
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การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมสถานการณ์วิกฤตสุขภาพควรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.
ระยะป้องกัน (ไม่ให้เกิดสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ) 2. ระยะเกิดสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ 3. ระยะฟื้นฟู
(หลังจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ) ซึ่งแต่ละระยะมีการสื่อสารที่แตกต่างกัน และถ้าดำเนินการให้สำเร็จตั้งแต่
ระยะป้องกันได้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นมากที่สุดในระยะป้องกันคือ ข้อบังคับให้ทุก
คนปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อลดการกระจายตัวของโรค รวมไปถึงมาตรการที่ภาครัฐกำหนดขึ้ นเพื่อให้
ควบคุมการระบาด เช่น การจำกัดคนหรือไม่ให้เกิดการเข้า-ออกระหว่างประเทศ/จังหวัด เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
และตระหนัก จึงต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น สถานการณ์การระบาดของทั่วโลก ความเสียหาย/
รุนแรงที่เกิดขึ้น (จำนวนผู้เสียชีวิต พื้นที่ติดเชื้อ สถิติต่างๆ) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรค (อาการ แหล่งที่มา การ
แพร่กระจาย) วิธีการป้องกันตนเอง การสังเกตอาการ การตรวจหาเชื้อ วิธีการเตรียมตัวเข้ารับการรักษา
หลังจากที่ทราบว่าติดเชื้อ (การกักตัว การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สถานที่รักษาพยาบาล) เมื่อเข้าสู่ระยะเกิด
สถานการณ์วิกฤตสุขภาพ รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และทุกภาคส่วนต้องปฏิบัตอิ ย่าง
เคร่งครัด เช่น ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยงให้ครอบคลุม กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน การเปิดเผยสถานที่ที่ผู้ติด
เชื้อไปใช้บริการ สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการจูงใจประชาชนให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐคือ มาตรการเยียวยา เพื่อ
คลายความกังวลของประชาชนที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ในด้านการรักษาพยาบาลที่อาจคลาดแคลนบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สร้างความเข้าใจเพื่อแบ่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงให้รักษาตัวอยู่ที่บา้ น และคัดกรอง
เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงให้เข้าสู่การรักษาที่สถานพยาบาล ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การรักษาตนเอง
ที่บ้านอย่างถูกต้อง การติดต่อสถานพยาบาลเพื่อขอรับคำปรึกษา พื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดสรร
วัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นการจัดการด้วยการสื่อสารข้อมูลที่ต้องสร้างความเข้าใจเป็นอย่างมาก แต่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพต่อการควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หลังจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพบรรเทาลง
ควรจะคำนึงถึงระยะฟื้นฟูด้วยเช่นกัน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึน้ เช่น การเข้ารับการตรวจอาการซ้ำเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้ออีกครั้ง การรับวั คซีนที่มีประสิทธิสูง (เนื่องจากวัคซีนที่ผลิตในสภาวะฉุกเฉินอาจผลิต
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มาให้ทันต่อการควบคุมสถานการณ์) มาตรการเยียวยาต่างๆ ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม (บุคลากรทาง
การแพทย์ เจ้าของธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า พนักงานบริษัท ข้าราชการ ฯลฯ) การสร้างความเข้าใจว่าผู้ที่ผ่านการ
รักษาแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง โดยไม่สร้างความตระหนกแก่ประชาชน การ
ผ่อนคลาย/ยกเลิกข้อบังคับ ประกาศ มาตรการตามลำดับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพที่มีมากมายและมาจาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยงานรัฐ สำนักข่าว สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ทางสำนักสิ่งแวดล้อม
มีสำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยราชการหลักในการรายงานข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรโดยเผยแพร่ผ่านหลาย
ช่องทางเพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ หนังสือเวียน แต่เพื่อทันต่อสถานการณ์รายวัน
จึงใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และอ้างอิงแหล่งที่มาจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้
บุคลากรในสำนักได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่ได้รับความสนใจในแต่ละวัน เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวน
ผู้เสียชีวิต สถานที่เสี่ยง ใช้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ รวมถึงประสานงานกับ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรในสังกัดรับทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้องและปฏิบัติตนให้เหมาะสม เช่น
บุคลากรจะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง จัดสรรเจลล์แอล์กอฮอล์
ให้กับทุกส่วนราชการ สิ่งสำคัญในสถานการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารเผยแพร่เป็นจำนวนมาก คือ ภาครัฐควรจัดตั้ง
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือแก่ขอ้ มูลที่เผยแพร่ อีกทั้ง เป็นแหล่งรวบรวมหลักเพื่อให้
ประชาชนค้นหาข้อมูลได้ง่าย สร้างความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
จากวิกฤตโควิด-19 เป็นตัวอย่างที่สำคัญให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะรับมือต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่อง
ข้อมูลข่าวสาร ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราขาดความเข้าใจเรื่ องโรคระบาดอย่างมาก ทั้งที่วิกฤตโควิด-19 นั้นไม่ใช่
โรคระบาดที่เกิดเป็นครั้งแรก แต่ก็จัดการกับสถานการณ์ได้ค่อนล่าช้า และไม่เด็ดขาด ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำ
แผนฉุกเฉินรับมือโรคระบาด โดยถอดบทเรียนจากสถานการณ์วิกฤตสุขภาพที่ผ่านมา ที่สำคัญคือการเผยแพร่
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สาระสำคัญในแผนฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักให้กับประชาชน เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้
ประชาชนเตรียมตัวรับมือได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น ข้อมูลข่าวสารระหว่างเกิด สถานการณ์วิกฤตสุขภาพอาจสร้าง
ความสับสนให้กับประชาชน จึงควรจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร อาจมีหน่วยงานที่ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
จำนวนมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ เช่น แอปพลิเคชั่น ช่องทาง
หลักเพื่อประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย ข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ วิกฤตสุขภาพนั้นหลีกเลีย่ งไม่ได้ที่จำมีการ
นำเสนอข้อมูลด้านสาธารณะสุขเป็นลำดับแรกโดยการจัดลำดับความสำคัญ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมานั้น
ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก แต่ก็
จำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในอนาคตต่อไป
๑๔๕

๑๔๕

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) MP0089
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๑๔๖
๑๔๗

๑๔๖ พัฒนาในเรื่องความรวดเร็ว ของการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทนกับสถานการณ์ของโรค
๑๔๗ - ก่อนนำเสนอข้อมูลและส่งต่อควรมีการตรวจสอบก่อน
- ข้อมูลที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อควรมีแหล่งอ้งาอิงที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแหล่งข้อมูล บุคคลทีม่ ีความน่าเชื่อถือ และช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือเหล่านั้น

๑๔๘

๑๔๘ - ควรมีการปรับปรุง แก้ไข ในด้านการให้ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ การรอให้ ศบค.แถลงก่อนบางครั้งจะ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย MA0070
ทำให้เกิดความล่าช้าเกินไป เช่น ข้อมูล Timeline ของผู้ติดเชื้อ
- หน่วยงานสื่อในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการสื่อสาร ควรตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวให้ถูกต้อง
ก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกไป
- การนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อถึงประชาชน ควรให้ผู้ที่มีความรู้ และน่าเชื่อถือเป็นคนให้ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ เพราะ
บางทีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความขัดแย้งกัน จะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่ท ราบว่าจะเชื่อใครดี
- ควรมีศูนย์ต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอม
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คุณอาทิตย์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ MA0028

2. ในฐานะผู ้ผลิต ผู ้เผยแพร่ หรือผู ้สง่ ต่อข ้อมูลข่าวสาร

ื่
2.1 ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน ได ้มีการผลิตสอ
เผยแพร่ หรือสง่ ต่อข ้อมูลข่าวสารเกีย
่ วกับวิกฤตสุขภาพไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ด ้วยหรือไม่ อย่างไร

7

ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปจำนวนภาคีที่ส่งคำตอบ ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กลุ่ม MA
จำนวน 111

MK
1

MP
10

MS
1

AA
8

1111* (อื่น ๆ)
17

รวม
67 องค์กรเครือข่าย รวม 148 คน

ข้อ ๒.๑ ท่าน หรือองค์กร ภาคีเครือข่ายของท่าน ได้มีการผลิตสื่อ เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพไปยังกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร
๑

๑

ผลิตสื่อ โปสเตอร์ วีดีทัศน์ให้ความรู้กำลังพลและครอบครัวในสังกัด สป.

สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
MP0056 น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
0890715279 sirinyateparak@yahoo.com

๒

๒

แจ้งโดยตรง

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก
MA0018 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
0831131546 suthee@g.swu.ac.th

๓

๓

สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อโซเชียลมีเดียทีเ่ ป็นทางการขององค์กร

บจก.ไปรษณีย์ไทย (สส.) AA0019
ณัฏฐพัชร มิกขุนทด 0639089222
Nutthaphat.mi@thailandpost.com
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๔

๔

มีช่องทางการสื่อสารทาง open chat official ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่ดแู ล สำนักงาน ก.พ. AA0083 ศิริชัย เอี่ยมลออ
สถานการณ์โดยตรงและสรุปทำสื่อให้ดูง่าย กระชับ และรวดเร็ว
0869886279 sirichai@ocsc.go.th

๕

๕

มีการผลิตสื่อเผยแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับจังหวัดทีม่ ีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกระจายอยู่

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP67 นิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
0814234029 jnithiraj@hotmail.com

๖

๖

ไม่ได้ผลิตเองแต่ช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสาร

ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
MA0060 อังคณา ขาวเผือก
0991965866 kang478@hotmail.co.th

๗

๗

ได้ประกาศออกเสียงตามสายในชุมชนโดยผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/ลงไลน์ในกลุ่มเพื่อนต่าง ๆ

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
MA0060 ธนัตพร พันธ์พานิช 0867700256

๘

๘

มีการส่งต่อข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ญาติ เพื่อน ผู้ร่วมงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MP0066 กัลยกร เรื่อนสูง 0612099899
teerakunpisut12@gmail.com

๙

๙

ไม่ได้ผลิตสื่อ แต่อาจจะทีการส่งต่อข้อมูลเช่น แชร์ ข้อมูลจาก ศบค.เข้าไลน์กลุ่มของที่ทำงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน MP0063
นพมาศ บัววิชัยศิลป์ 0875922662
noppamass@energy.go.th
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๑๐

๑๐

ทำคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองให้หา่ งไกลจากโควิด ๒ คลิป ในเฟสบุค ส่งข้อมูลไปยัง นักศึกษา
เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง

วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี
MA007 เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ 0893595365
Pennapa11@pnc.ac.th

๑๑

๑๑

1.กลุ่มไลน์ในองค์กร

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กขป.ข.๘.๐๐๐๕
/ ๒๕๖๔ บุพผา อินทรสูตร 0614187683
Buppa_i@cgd.go.th

2.กลุมไลน์ของระดับเขต (สำนักงานคลัง 12 แห่ง)
3.กลุ่มไลน์ของผู้บริหารกรมบัญชีกลาง
4.กลุ่มไลน์หน่วยงานกระทรวงการคลัง ระดับจังหวัด
5.กลุ่มไลน์ของส่วนราชการในจังหวัด (480 คน)
๑๒

๑๒

ส่งต่อข้อมูลจากภาครัฐ และสำนักงานข่าว ต่อไปให้คนในองค์กร

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 0813075377
koonohm@yahoo.com

๑๓

๑๓

- การจัดทำคลิปการให้ความรู้ คำแนะนำ และการให้ข้อมูลที่สำคัญ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1111
อเนก จินดาขัด 0864205520
ajap5551@icloud.com

- การจัดแถลงข่าวสถานการณ์โรค โควิด -19 ผ่าน facebook live เป็นประจำทุกวัน (ในกรณีที่พบเชื้อ) เพื่อ
เปิดเผย timeline เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเผยแพร่
ข่าวสารที่จำเป็น เช่นการเดินทางไปรับการตรวจ การกักตัว การเข้ารับบริการโรงพยาบาลสนาม การปฏิบัติตัว
หลังรักษาหายแล้ว การจัดทำคลิปเผยแพร่ทันตแพทย์อาสาเป็นผู้ตรวจหาผู้ป่วยโควิด -19 เป็นต้น
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๑๕

๑๔

มีข้อมูลการดูแลสุขภาพ NCD ผ่านinfo graphic สื่อสารทางfb, การจัดสัมมนาสื่อสารการปฏิบัติตัว NCD ช่วง
ระบาดโควิด19 ท่างZoom meeting และ FB live

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1111
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 0814837807
siriwan.pita@gmail.com

๑๖

๑๕

มีครับ

บมจ. เมืองไทยประกันภัย 1111
ราชสีห์ เสนะวงศ์ 0856616495
Rachsi_0912@hotmail.com

๑๘

๑๖

ช่องทางการสื่อสารที่กรมอนามัยสร้างขึ้นมีข้อจำกัดเชิงทรัพยากร บุคลากรที่จะจัดการช่องทาง สื่อที่ผลิต ดังนั้น ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 1111
ลักษณะสื่อที่จัดทำขึ้นจึงเป็นแบบ mass media โดยมีความพยายามแยกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร แต่ ศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา 0926614662
nocknarak@gmail.com
ช่องทางการสื่อสารก็ยังอยู่ในวงจำกัด เช่น การดูแลผู้สูงอายุในช่วงวิกฤติโควิด19 การเลี้ยงลูกนมแม่ การใส่
หน้ากากสำหรับเด็กเล็ก เหล่านี้เป็นชุดข้อมูลที่แยกตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร แต่ช่องทางที่เผยแพร่
หลักเป็นช่องทางที่กรมอนามัยจัดการได้ด้วยตนเอง คือ เพจเฟซบุ๊ก youtube กรมอนามัย twitter กรมอนามัย
และส่งไปเครือข่ายสื่อมวลชนประจำกระทรวงสาธารณสุขผ่าน group line สื่อมวลชน group line สื่อสารของ
กระทรวงสาธารณสุข / กรมอนามัย / ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ / เครื อข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งไม่
เสียค่าใช้จ่ายช่องทาง แต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเน้นย้ำก็จำเป็นต้องมีงบประมาณมาสนับสนุนการจ้างออกสื่อ
ของเอกชน รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแส เป็นต้น

๑๙

๑๗

บุคคล ไลน์กลุ่ม โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ได้แชร์ข้อมูลข่าวสารตามสื่อออนไลน์ต่างๆอยู่เสมอๆ
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ MA0041
สุวิทย์ สมบัติ 0894302670
suvit6857@gmail.com

มี โดยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อประเภท ความรู้ทางสุขภาพทางวิชาการ และข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤต
ทางสุขภาพ และก่อนนำเสนอจะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการติดตามและทวนสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในสื่อการการส่งออก
๒๐

๑๘

ส่วนตัวทำสติกเกอร์ไลน์รณรงค์การใส่หน้ากากอนามัย การเผยแพร่ข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ
ส่วนองค์กร สมัชชาจังหวัด จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม สมาคมพิธีกรจิต
อาสา เยาวชนและเอกชน มีกิจกรรมการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายและนำมาวิเคราะห์แนวทางปฏิ บัติร่วมกัน
ในการสื่อสารที่ถูกต้อง

อดีต อนุกรรมการ กขป.เขต3 1111
ปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 0885631974
Nipparnlert@msn.com

๒๑

๑๙

การป้องกันตัวเอง

พัฒนาชุมชน 1111 กฤชวัชร แก้วพรม
0823292933 Lovelynite@hotmail.com

๒๒

๒๐

ก็มีแค่ส่งข่าวสารแลกเปลี่ยนระหว่างสถานการณ์ที่ประเทศและไทย

เกษียณ 1111 Patchara Laurent
+33664223008 patchi3@aol.com

๒๓

๒๑

ไม่มี (ระยะเกิดวิกฤต)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1111 ทิพาวรรณ บูรณสิน 0818812556
b.tipawan@hotmail.com

๒๔

๒๒

- ไม่มีการผลิตสื่อ แต่มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐในการส่งต่อผ่านสื่อสังคม Online

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ MA032
ธนากร จันหมะกสิต 0906623152
junhamakasit@gmail.com
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๒๕

๒๓

เรามีอยู่แล้วเราใช้อสมอสมต้องเดินอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทราบข่าวเราแจ้งไปทางพี่เลี้ยงและแจ้งทางสาธารณสุข สวัสดิการชุมชนตำบลบางปลา สป/สช.0060
อำเภอพร้อมทั้งอำเภอและอบตให้ลงมาดูเมื่อเราพบเชื้อเราต้องให้มาพ่นและปรับสถานที่ให้สะอาดเพื่อพ่นฉีดยา จำเนียร ไวย์ชาตา 0818550618
ฆ่าเชื้อ
spkk2556@gmail.com

๒๖

๒๔

ถ้ามีการทราบข่าวก็มีการแจ้งในชุมชน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพึ่ง สป/สช 0060
วิภาดา มีเจริญ 0649355649
spkk2556@gmail.com

๒๗

๒๕

ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลในนาม ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
เป็นข้อมูลสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MK0059
ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต 0804185411
thammaporn.p@nrct.go.th

๒๘

๒๖

รับข้อมูลข่าวสาร คัดกรองตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ผ่านเครือข่าย โดยช่องทาง สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง, มูลนิธิศูนย์
ประสานงานชุมชน จ.ระยอง MA0050
Online
สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ 0970411014
lakavivat.auan09@gmail.com

๒๙

๒๗

- หน่วยงานได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และมีการประสาน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
MP0002 พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล
ส่งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายคนพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรม
0818544449 www.dep.policy@gmail.com
อาทิ เว็บไซต์กรม เฟสบุ๊ค ไลน์ รวมทั้งผ่านไปทางเครือข่ายองค์กรคนพิ การ
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๓๐

๓๑

๒๘

๓๑

ได้มีการผลิตสื่อแผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิวและคู่มือสือ่ สารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต สนับสนุนหน่วยงาน สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
เครือข่ายในการเผยแพร่ให้กับประชาชารับทราบ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ facebook twitter youtube และ สุขภาพ กรมควบคุมโรค AA0055
อลีนา บัวสด 854089417
เว็บไซส์กรมควบคุมโรค
aleena.phssru@gmail.com
ไม่มี

เทศบาลตำบลนามะเฟือง MC0071
อารมย์จิตร์ ดารีย์ 0937693888
Nuk_tungpong@hotmail.com

๓๒

๓๒

ไม่ได้ร่วม

เลิฟแคร์ 1111 เจนจิรา แก้วมูล 0909458621
jibjan.5263@gmail.com

๓๓

๓๓

ไม่มี

๓๔

๓๔

ได้ส่งข้อมูลการชีดวัคซีน

นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
1111 spkk2556@gmail.com
0959131430
ธนาทร เขมวรัตถ์
หจก.เภตรา
1111 spkk2556@gmail.com
0839070356
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๓๕

๓๕

๓๖

๓๖

๓๗

๓๗

๓๘

๓๘

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน
ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีน การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีน การจัดซื้อจัดหา
วัคซีน และอัตราความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน เป็นต้น มีการรับข้อมูลจากส่วนกลางและทำหน้าที่เป็นผู้
ชวยกระจายข้อมูล โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวั คซีนหรือสถานการณ์โควิด 19 ทุกวัน ผ่าน
ทางเฟสบุ๊คและไลน์แอดเป็นหลัก โดยพยายามเขียนเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และออกแบบให้สารมีความน่าสนใจ
แต่ยังคงพบปัญหา คือ สารที่ผลิตขึ้นไม่สามารถสื่อเผยแพร่ไปในวงกว้าง นอกจากนั้นยังได้ร่วมในการผลิตสื่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การอนามัย
โลก และยูนิเซฟ เป็นต้น
ไม่มี

ผาณิตา โกมลมาลย์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
AA0067 phanita.k@nvi.go.th
0973207022

ศิริพร ปัญญาเสน
คค.สจ.ลำปาง
MA00053 Siripornd2506@gmail.com
0908932925
การเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน หนังสือเวียน เว็บไซต์ของกรม กลุ่มไลน์ หรือ Facebook ของกรม
นางสาวดารา ติ๊บเตปิน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
MP0021 dara.c@dgr.mail.go.th
0847417419
ดำเนินการ ผ่านสื่อชุมชน ทั้งวิทยุ และ social นับ 10 แพลตฟอร์ม และ สื่อบุคคล ผ่านสภากาแฟ งานกิจกรรม ประสาร ประดิษฐ์โสภณ
ในพื้นที่ ฯลฯ
กขป เขต 13
1111 radio9123@gmail.com
0860682235
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๓๙

๓๙

๔๐

๔๐

๔๑

๔๑

๔๒

๔๒

๔๓

๔๓

มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19

น.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง
กรมที่ดิน
AA0046 Supinya2503@gmail.com
0944947118
มีการส่งต่อข้อมูล โดยดูข้อมูลจากภาครัฐและตรวจสอบก่อน แต่ไม่ได้ผลิตเอง เพราะไม่มั่นใจในข้อมูล และกลัว รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ว่าจะเป็นการก้าวล้ำการทำงานของภาครัฐ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
MA0019 phakamaslookkad@gmail.com
0917756426
ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
นายอำนาจ ปรีชาศิลป์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0851882841
ส่งต่อโดยใช้กลุ่มไลน์ อสม.ชุมชน และลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ โดย อสม.และสภาองค์กรชุมชน
นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางหัวเสือ
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0890079063
ส่ง สื่อเสียงตามสาย ไลน์กลุ่มชุมชน
นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
สภาองค์กรขุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ
-9-

๔๔

๔๔

ไม่มี มีแค่เดินแนะนำตามบ้านเลย

๔๕

๔๕

สื่อสารโดยการพูดคุยกับคนข้างบ้าน

๔๖

๔๖

การส่งต่อข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายทางไลน์

๔๗

๔๗

การส่งต่อข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายทางกลุม่ ไลน์

MA0060 spkk2556@gmail.com
0870786409
วิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
ตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0878254587
นายอัครพงษ์ ภูวเจริษกุศลเลิศ
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0948753182
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 janeyot1986@gmail.com
0650175291
นางศรีรัตน์ เขียวงาม
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 srirat 310 ๑gmail.com
0896328895
-10-

๔๘

๔๘

มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อให้ระมัดระวังการออกนอกบ้าน ใส่แมส หมั่นล้างมือ พกเจลล้างมือ

๔๙

๔๙

การพูดคุย ออกเยี่ยม

๕๐

๕๐

กลุ่มญาติ/เพื่อน

๕๑

๕๑

ใช้มือถือในการติดต่อสื่อสาร

๕๒

๕๒

มีเผยแพร่ในกลุ่มline

-11-

บัญญัติ เพ็ชรน้อย
สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909620885
บุญญาภา ศิโรดม
กำนันตำบลบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0863880333
นางสาวมยุรี เล็ดลอด
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0891290154
นางพุทธชาติ อาศัยผล
เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0814940380
เจตนา สามเรือนทอง
สภาองค์กรชุมชน ต. บางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0894078765

๕๓

๕๓

-ไม่มี-

๕๔

๕๔

มี สื่อสารทางไลน์ของหน่วยงาน

๕๕

๕๕

การสื่อสารกับคนที่รักกันมากขึ้น ในช่วงเวลาที่เราได้รับความเดือดร้อน

๕๖

๕๖

ไม่ได้ผลิต แต่มีการส่งต่อไปในกลุ่มที่มีอยู่ใน

นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน
MA0045 yodleksombun@gmail.com
0869169486
ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
MP0018 natthiya@bedo.or.th
0621499144
เพ็ญศรี ปรืองาม
สภาองค์กรของชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891455229
สำเนียง น้อยแรม
ประธาน อสม.ตำบลบางจาก จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0898942506

-12-

๕๗

๕๗

กลุ่มงานและกลุ่มเครือข่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่น

๕๘

๕๘

แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

๕๙

๕๙

-ไม่มี-

๖๐

๖๐

มี สื่อสารไปในทางเฝ้าระวัง ไม่วิตกจนเกินเหตุ

นางสาวอังคณา ขวเผือก
มูลนิธิกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
MA0060 kang478@hotmail.co.th
0991965867
สมขาย สุขประเสริฐ
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0835422363
อรนุช โชคบุญชู
สภาองกรชุมชนตำบลบางเพรียง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0623828806
นายขวัญเมือง อยู่นาน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองด่าน จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0869869288

-13-

๖๑

๖๑

๖๒

๖๒

๖๓

๖๓

๖๔

๖๔

มีการเผยแพร่และส่งต่อในสิ่งที่ดีๆและแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์

วรรณศิริ ลิปิสุนทร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกะเจ้า จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0814946231
แน่นอนครับ ต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ต่อเพื่อนประชาชนด้วยกัน จะได้ดูแลตัวเองได้อย่าง เสริมพันธุ์ พรหมผล
ถูกต้อง
บมจ. สยามราชธานี (จนท.ขับรถผู้บริหาร) จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0644608406
มีการส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
นกเอี้ยง กิมยงค์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0968020567
ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่ม,ใบปลิวประชาสัมพันธ์

นางสาวกิตติยา ประโยตัง
เทศบาลตำบลบางเมือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0983754605
-14-

๖๕

๖๕

ได้กระจายข่าว

๖๖

๖๖

ส่งผ่านช่องทางภายในองค์กร เพื่อให้เข้าถึงพนักงานในองค์กรได้รับทราบ ตระหนัก และปฏิบัติตาม

๖๗

๖๗

อสม.

๖๘

๖๘

มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการป้องกันโรค

๖๙

๖๙

มี โดยเผยแพร่ ทางเพจ ร.ร.

-15-

นางสมนึก ศรีบุญญารักษ์
อสม. รพ.สต. ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
085 9150348
เสรี เนตรหัสนัยน์ GM
บมจ. Somboon Advance Technology Pcl
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0819887622
นางมาลินี ธารดำรง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0865641469
กันยา พานิช
ครู อปท. จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0896987514
นางสาวพิรชัช ห้วยทราย
ครู ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
MA0060 Pirachatyao@gmail.com

๗๐

๗๐

มีการส่งข่าวสารบ้างบางข่าว

๗๑

๗๑

-ไม่มี-

๗๒

๗๒

ไม่ค่ะ เพราะ เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจริง หรือไม่จริง

๗๓

๗๓

จะมีการรายงานสถานการณ์ของแต่ละชุมชนผ่านกูเกิ่ลฟอร์มที่ ทางพอช ให้ทำทุกวัน

๗๔

๗๔

ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมทางไกล สื่อออนไลน์

-16-

0917644866
รุ่งทิพย์ เข็มทิศ
ครู ร.รเทศบาล2 วัดใน จ.สมุทรปราการ
MA0060 rungthip.kheamtid@gmail.com
0624933622
พันสา คำซอ
นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1111 pansakamsor@gmail.com
0947568070
สุกัญญา สินพันธุ์
สมาชิก สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
( บ้านมั่นคง ) จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891689075
นางอมลวรรณ บวรสิริภักดี
คณะทำงานที่อยู่อาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909092772
นารีรัตน์ ศรีภักดิ์
ปภ. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com

๗๕

๗๕

มีการเผยแพร่โดยมีรถออกป่าวประกาศ

๗๖

๗๖

ปลิด โดยทำinfographic ตอบคำถามโควิด

๗๗

๗๗

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตสื่อเป็นภาษาเพื่อการรับรู้ของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

๗๘

๗๘

มีค่ะพูดเสียงตามสาย

๗๙

๗๙

มีทางกลุ่มไลน์

-17-

0806430050
สมใจ ฉิมพาลี
อสม. อปพร. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0822132509
นิชดา พงษ์แย้ม
สสจ. จ.สมุทรปราการ MA0060
Nichada.mali9@gmail.com
0859314136
ธัชกร ภัทรพันปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
thatchakorn.p@dru.ac.th
0816855172
ดลพร อุประ
อสม. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0815636440
นายไพรัช เรืองฤทธิ์
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีลหมู่3 และเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.
สมุทรปราการ MA0060

๘๐

๘๐

ไลน์กลุ่ม

๘๑

๘๑

ไม่มี

๘๒

๘๒

ไม่มี

๘๓

๘๓

ไม่มี

๘๔

๘๔

ส่งต่อ

ruangrit_prt@hotmail.com
0816146925
ภาณุพงศ์ พุทธรัตนมณี
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางยอ จ.สมุทรปราการ
MA0060 t-864@hotmail.com
0813992615
ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน
เเผนก cnc จ.สมุทรปราการ MA0060
chaisubsorn@gmail.com
0881256483
นฤพล โมกศิริ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971509145
นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
Puanarsasamrit@gmail.com
0940421018
อนุชิต อ้อมชมภู
-18-

๘๕

๘๕

ไม่มีความเห็น

๘๖

๘๖

มี

๘๗

๘๗

ถ้าได้รับความรู้จากทางสื่อโซเชียลก็จะแชร์ให้ทางกลุ่ม

๘๘

๘๘

ไม่

บ. Maintanaec จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0851342653
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
siriporn2506@gmail.com
0908932925
นางสาวนิษฐิดา ใจยศ
สหกรณ์เคหสถานปูู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910919958
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0810172969
น.ส.กาญจนา ใจอ่อน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
-19-

๘๙

๘๙

มีการรายงานข้อมูลวันต่อวันในองค์กร

๙๐

๙๐

ไม่มี

๙๑

๙๑

ไม่มี

๙๒

๙๒

ไม่มีความเห็น

0924873869
นาย มนัส โตนา
สหกรณ์เคหะสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0991798298
นิชาภา ภัทรเวชนนท์
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0959596218
นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0899887990
ทองใบ มณีฟั่น
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
MA0053 janeyot1986@hotmail.com
0987477912
-20-

๙๓

๙๓

๙๔

๙๔

1. ได้ช่วยกันตรวจสอบแหล่งข่าว แล้วทำการชี้แจง/เผยแพร่ให้กบั คนในชุมชน
2. ในการทำงานปกติ ได้แทรกการสื่อสาร เนื้อหา ที่ถูกต้อง เช่น เวทีสร้างความเข้าใจกับงานกองทุนท้องถิ่ น มี
การนำเอาความรู้ไปสื่อสารด้วย
3. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผ่านที่ประชุม อสม. ในการประชุมประจำเดือน หรือเครือข่ายแกนนำสุขภาพ
อื่นๆ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่คัดกรองข่าว fake news ส่งต่อข้อมูลให้
บุคลากรและ นศ.
ไม่มี

๙๕

๙๕

มีการแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องสู่กลุม่ ฝในและนอกองค์กร

๙๖

๙๖

ยังไม่มี

-21-

นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
สมัชชาจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ MA0075
jomprasert@hotmail.com
0817859678

น.ส. กาญจนา วิภาสธำรงจิต
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971584680
ชาญสิน สุภาผล
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
Chansin02@hotmail.com
0896958588
ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910361559

๙๗

๙๗

ไม่มีความเห็น

๙๘

๙๘

ได้จากข่าวสาร

๙๙

๙๙

ไม่ทำ

๑๐๐

๑๐๐ มี

๑๐๑

๑๐๑ ไม่มี

ชนิดา บุญลาโภ
สถาบันราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0829555021
นายชาคริต เหลาสุข
สภาเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0858766092
นายวิสูตร มหานาค
ผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924600498
จารุวรรณ อรุณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0840346588
ช่วง อินทสังข์ สภาองค์กรชุมชน MA0060
spkk2556@gmail.com 0898814584

-22-

๑๐๒

๑๐๒ ถ้ามีข่าวอะไรก็มาบอกชาวบ้านที่รับผิดชอบ

พิชญ์นรี อัมระนันท์
ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA 0060
spkk2556@gmail.com 0614029953
ไม่มี
ประณิธาน ช่อเรืองศักดิ์ 1111
thesodium28@gmail.com 0931399182
ได้บ้าง
อาริญา หมื่นไธสง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0910043267
ไม่
ภาวนา จันทรอิ่มเอิบ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0824426428
IFMSA-Thailand มีการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโค บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ สมาพันธ์นิสิต
วิด-19 รวมทั้งมีการจัดทำสัมนาออนไลน์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 เช่น “Sex worker
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
during COVID-19” สัมนาออนไลน์ที่ให้เรียนรู้สถานการณ์และปัญหาของพนักงานบริการในช่ วงโควิด-19 หรือ (IFMSA-Thailand) MS0087
“คุยหมอไทยในนิวยอร์ก: เมื่อโรคติดเชื้อไม่มีพรมเเดน (COVID-19 edition)” สัมนาออนไลน์เกี่ยวกับสถานการ์ liaison@ifmsa-th.org 0957303683
การจัดการดูแลผู้ป่วยและมาตรการการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มีการผลิตสื่อ มีเพียงการส่งต่อข่าวสารและข้อมูลพร้อมแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ อย่างรวดเร็วและชัดเจน
วีนัส คล้ายนุ้ย
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 3
MA0080 Weenus.nuy@gmail.com
0885675029

๑๐๓

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๕

๑๐๗

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๘
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๑๐๙

๑๐๙ มีการผลิตสื่อผ่านกลุ่มไลน์ เฟชบุ๊คกลุ่ม และเว็บไซต์ ในการจัดการความรู้ กรณีศึกษา และสถานการณ์ปัญหา

ชาคริต โภชะเรือง กขป.เขต 12
1111 kahlao@gmail.com 015994381
มี ไลน์กลุ่ม
เสถียร เทียมทัศน์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0946906336
ส่งข้อมูล
วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0869931847
มีคอยส่งข้อความให้พนักงานได้รับรู้
ทิพย์วรรณ อุดมดัน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0891306877
หน่วยงานมีการจัดทำทั้งในรูปแบบการจัดทีมให้คำแนะนำประจำวันในเรื่องต่าง ๆ ด้านสุขภาพและการจัดทำสื่อ ปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์
สิ่งพิมพ์แผ่นพับต่าง ๆ ป้ายไวนิลต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไป โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
ปฏิบัติเป็นแนวทางในการดูแลตนเองและคนรอบข้างได้ให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการและการเผยแพร่ผ่าน
การรถไฟฯ AA0062
ระบบINTRANET ขององค์กรเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่บคุ ลากรฝ่ายอื่น ๆ ในการรับข้อมูลข่าวสาร
lertpunjasub@hotmail.com 0898879317
ควรเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง
วันชาติ แก้วนุช สมาคมจักรยานยายนต์รับจ้าง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com 0870175799
บอกกันต่อ ๆ กันไป
อรวรา เสียงเพราะ
บ้านมั่นคงปู่เจ้า MA0060
spkk2556@gmail.com 0898177968

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๔

๑๑๕

๑๑๕
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๑๑๖

๑๑๖ ไม่มี

๑๑๗

๑๑๗ มีการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางสื่อต่าง ๆ เฟสบุ๊ค เสียงตามสาย รวมถึงการประชุม

๑๑๙

๑๑๙ มี

๑๒๑

๑๒๑ ไม่ส่งต่อ

๑๒๒

๑๒๒ ได้ส่งข้อมูลการฉีดวัคซีน

๑๒๓

๑๒๓ ปากต่อปากช่วยกัน

๑๒๔

๑๒๔ มีเพราะเรามีการสร้างไลน์กลุ่มหมู่บ้านเผื่อมีข่าวใด ๆ เราจะได้แจ้งให้เขารู้เร็วรู้ทันและรู้จักวิธีการป้องกันตัวได้
อย่างถูกต้อง
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สุข ศรีวะอุไร
สหกรปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0642089935
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวแทนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม MA0020
ktonkra@gmail.com 0981022015
ณัฐพล มะเดื่อ
สหสกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
maduea@hotmail.com 0970542314
ศศิกัลยา แสนจินดา บริษัทเอกชน พนักงาน
บัญชี-การเงิน MA0060
spkk2556@gmail.com 863319248
ธนาทร เขมวรัตถ์ หจก.เภตรา เจ้าท่า MA0060
spkk2556@gmail.com 0839070356
พรทิวา ขื่นสุวรรณ ปกครอง ผช.ผญ.
MA0060 spkk2556@gmail.com
0633363659
ฉลวย หมุดธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ MA0060

๑๒๕

๑๒๕ มี

๑๒๖

๑๒๖ มีการผลิตสื่อ โดยเฉพาะการถอดบทเรียน ชุดความรู้ กรณีศึกษา สื่อสารในลักษณะเรื่องเล่า เผยแพร่ผ่านกลุ่ม
ไลน์ เฟชบุ๊ค และเว็บไซต์

๑๒๗

๑๒๗ -การผลิตสื่อของกระทรวงสาธารณสุข Infographic มีการผลิตทุกระดับตั้งแต่
- ระดับกรมวิชาการ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางทั้งประเทศ
- ระดับเขตสุขภาพ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางของจังหวัดภายในเขต
- ระดับจังหวัด เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางของหน่วยงานในระดับอำเภอ ตำบลภายในจังหวัด เพื่อให้เข้ากับปัญหา
และบริบทของแต่ละพื้นที่
-การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วงโควิด 19 ระบาด กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ใช้ สื่อความรู้ต่างๆ
จากส่วนกลาง/กรมวิชาการเป็นหลัก เพื่อให้เป็นไปในทิ ศทางเดียวทางเดียว แต่หากเป็นมาตรหรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละพื้นที่ ก็ให้แต่ละเขตหรือจังหวัดทำสื่อ Infographic ใหเข้ากับบริบทพื้นที่ได้
เลย แต่ต้องสอดคล้องกับแนวทางของประเทศและ เขตสุขภาพ
-ส่วนสื่อมวลชนภาคเอกชนในท้องถิ่นแต่ละบุคคล แต่ละสำนัก หรือองค์กร แทบไม่ได้ผลิตสื่อเองโดยตรง ยังคง
รับสื่อจากหน่วยงานของรัฐ และแหล่งข่าวเป็นหลัก
-สำหรับหน่วยงานราชการในจังหวัด ช่วงสถานการณ์โควิด -19 จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ และอัพเดท
ข้อมูลทุกเช้าทุกวัน โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ระดับ คือข่าววงใน ซึ่งจะเกี่ยวข้ องกับยุทธศาสตร์ จะไม่นำออก
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chaluy.2517@gmail.com 0805962899
ธัญญาลักษณ์ นนท์สะเกษ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0615138282
ชาคริต โภชะเรือง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 1111
kahlao@gmail.com 0815994381
นิสิต ศักยพันธ์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี 1111
fareeda29@gmail.com 0813914413

เผยแพร่ อีกส่วนคือข่าวที่สังเคราะห์แล้ว จะส่งเข้ากลุ่มไลน์ และกล่องไลน์แต่ละกล่อง และไลน์ส่วนบุคคล หาก
มีข่าวที่สงสัยว่าจะเท็จ สื่อจะแจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
-การสื่อสารในเรื่องวัคซีน รพ.ศูนย์อุดรธานีจัดทำ clip เชิญชวนให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับวัคซีน
นอกเหนือจาก App.หมอพร้อม และ link เข้าไปลงทะเบียน มีการเปิดคู่สายเพิ่มเพื่อรับแจ้งการลงทะเบียน
อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่น การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนจึงมีความจำเป็น จังหวัดจึงมี
นโยบายให้ อสม.ลงชุมชนเคาะประตูบ้าน และรณรงค์โดยให้บุคลากรสาธารณสุขตั้งโต๊ะชี้แจงทำความเข้าใจและ
รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนทั่วถึงทุกพื้นที่
๑๒๙

๑๓๐

๑๒๙ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผลิตสื่อที่เป็นทั้งแผ่นประชาสัมพันธ์ และคลิปเสียง วิดิทัศน์ ไปยังช่องทางต่าง ๆ
โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ส่งไปทางไลน์กลุ่มต่าง ๆ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
หรือออกรายการผู้ว่าพบประชาชน ของ สวท. หนองบัวลำภู
- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีการเสนอข่าวสารทางเพจของสำนักงาน
- ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น หรือ หนังสือพิมพ์ในจังหวัด นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์กลุ่ม เช่น ข่าวหนองบัวลำภู
นิวส์
- จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดกลุ่มไลน์ “หนองบัวสู้โควิด” เพื่อให้ส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิก นำไปสื่อสารต่อ
๑๓๐ 1. ผ่านสื่อสมัชชาสุขภาพจังหวัด (ยูทูป /เฟสบุค/ไลน์/น่านทีวี) เชิญชวนให้ปชช.ปฏิบตั ิตามมาตรการของจังหวัด
และประเทศ เพื่อให้เกิความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
2. สื่อสมัชชาสุขภาพเน้นข้อมูลเชิงบวก /พื้นที่ต้นแบบ /บุคคลต้นแบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
3. รวบรวมข้อมูลที่เผยแพร่จากสสจ.มาผลิตสือ่ เป็นฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์และเผยแพร่ทางเฟสบุ๊ก
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วรางคณา อินทโลหิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
MA0071 warangkana4268@gmail.com
0815925471

นภาพร มหายศนันท์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน MA0026
ninenapa2508@gmail.com 0818813413

๑๓๑

๑๓๒
๑๓๓

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๑ กขป.เขต 11 ผลิตสื่อในเชิงการป้องกัน โดยใช้ตัว กขป.เองเป็น Model ส่งต่อในไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค และช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ และเลือกส่งต่อข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องที่ได้รับการตรวจสอบไปยังไลน์กลุม่ ต่างๆ รวมถึงสื่อสารแนว
ทางการจัดการความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ ในสถานการณ์วิกฤต ผ่านเวทีสื่อสารสาธารณะ ที่เปิดกว้างให้คน
ทั่วไปได้มีส่วนร่วม
๑๓๒ ไม่มีการผลิตสื่อ แต่ใช้การให้ความรู้รวมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องในการป้องกันควบคุมโควิดแก่ผู้นำชุมชน/อสม./จนท.
เทศบาล-อบต.
๑๓๓ ส่งไปยังสมาชิก /กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจากสถาบั นฯ กว่า 2,000 คน

วาสินี วงศ์อินทร์
กขป.เขต 11 MA0088
may.commed@gmail.com 0612636959

วิเชียร จิตต์พิศาล กขป.เขต11
1111 takola01@gmail.com 0980482628
สุวรรณา บุญกล่ำ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 1111
suwanna.b@labai.or.th 0814051991
๑๓๕ -มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลผ่านแอพพิเคชัน่ ต่างๆ โดยเฉพาะ กลุ่มไลน์ นอกจากนั้นมีการผลิตคลิปวีดีโอของ นภัทร งามเถื่อน
สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเผยแพร่ในจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในการจัดรายการของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อปมช.) ทางสถานี MA0073 napat1963350@gmail.com
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ
0878715046
๑๓๖ กรมอนามัย มีการผลิตและเผยแพร่ ข้อมูลสุขภาพ ในภาวะวิกฤตโควิด อย่างสม่ำเสมอ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
สมเกียรติ ปฏิรพ กรมอนามัย 1111
การแถลงข่าว และการขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย รวมทั้งการผลักดันเชิงนโยบาย ผ่าน สบค.
somkiat.p@anamai.mail.go.th
0638198555
๑๓๗ ในส่วนองค์กรภาคีจังหวัดมุกดาหาร มีการผลิตสื่อเพื่อสื่อสาร ในรูปแบบ ประกาศ วีดีโอ สื่อ
ชุมพล อาจวิชัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร MA0044
chumpol_ard@yahoo.com 0857536616

-28-

๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

๑๔๑

๑๓๘ -ไม่มีความเห็น๑๓๙ - ได้มีการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของโรค รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันข่าวลือทีอ่ าจจะสร้างปัญหา กับระบบสื่อสารได้
๑๔๐ -มีการผลิตสื่อด้วยตนเอง รวมถึงมีการชักชวนคนหนุ่มสาวที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์รุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และร่วมผลิต
สื่อคลิปวิดีโอ , พอดคาสต์ , สปอตรณรงค์ เป็นภาษาชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้ไลน์ เฟสบุ๊คทั้งเพจ
ส่วนตัวตลอดจนกลุ่มต่างๆที่ตนเองเป็น admin โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การไม่ตีตราผู้ป่วย การ
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการให้แนวทางในการจัดการชีวิตด้านต่างๆในสถานการณ์โควิด
-เรื่องการสื่อสาร ทางไลน์แก่สมาชิกในทีม ได้ข่าวสารมาจะส่งต่อแก่กลุ่ม ซึ่งเป็นข่องทางที่สดวก รวดเร็ว ใน
ยุคปัจจูบัน สื่อสารทั้งเรื่องนัดประชุมฯ/ ความรู้ต่างๆ
-ในฐานะทั้งผู้ผลิต. ผู้เผยแพร่ และผู้ส่งสารได้ผลิตสื่อร่วมกับเครือข่ายสือ่ ต่างๆในฐานะเป็นภูมิปัญญา/ผู้รู้ของ
ท้องถิ่น ทั้งสื่อVCD สปอตวิทยุ รายงานข่าวสั้น เผยแพร่ผ่านช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพจ
และผ่านเวทีต่างๆทั้งเล็กใหญ่....หรือเวทีตามกิจกรรมงานประเพณีต่างๆเช่น ปอยส่างลอง เป็นต้น
-ผลิตสื่อบ้าง หลังจากการประชุมต่างๆ ส่งต่อข่าวสารที่สำคัญ จาก facebook page เข้ากลุ่ม LINE ที่คิดว่า
กลุ่มนั้นมีความสนใจ
๑๔๑ 1.มีการผลิต และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทางเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค และทางไลน์
2. ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากต้นสังกัด ให้กับผูใ้ ต้บังคับบัญชา และภาคีเครือข่าย
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางวิทยุ
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่อง TV
5. มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อบุคคล
6. มีการส่งต่อข้อมูลผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ (จดหมายข่าว)
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว MA0063
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045

สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น MA0006

๑๔๒

๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

๑๔๖

๑๔๒ 2.ในฐานะผู้ผลิต ผู้เผยแพร่ หรือผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท MA0010
1.เสนอว่าควรมีการจัดระดับความน่าเชื่อถือของสื่อ โดยมีมาตรการกลั่นกรองสื่อที่มีคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลแก่
ผู้รับสื่อ ให้มีวิจารณญาณในการรับสื่ออย่างรู้เท่าทัน
2.การสื่อสารในสถานการณ์โควิด การสื่อสารต้องรวดเร็ว และเท็จจริง
3.การสื่อสารในวงหน่วยงานหลักควรคุยกันให้รู้เรื่อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ควรมีเจ้าภาพคนเดียว หรือมีช่อง
ทางการสื่อสารที่หน้าเชื่อถือ
4.การสื่อสารระดับจังหวัดให้ชัดเจน ประกาศเวลาไหนให้ชัดเจน ช่องทางให้ชัดเจน ขอข้อมูลจริง 5.การสื่อสาร
ต่อตนเองต้องวิเคราะห์ ฟัง เปรียบเทียบกับตนเองเชื่อมั่นแล้วตัดสิน ใจ หรือปรึกษากับผู้รู้อย่างแท้จริง
6.การสื่อสารแบบถึงตัว เคาะประตูบ้าน ตั้งโต๊ะจุดชุมชน ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการเข้ารับบริการ
7.จัดตั้งศูนย์กลางข่าวสารระดับจังหวัด เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน
8.ควรจะทา Line กลุ่ม ข่าวสารและกรองข่าวสารก่อนส่งเพื่อเป็นการกระจายข่าวเพื่อความรวดเร็ว เชื่อมโยง
ภาคประชาชนและรัฐ
๑๔๓ -มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่สังกัด เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และการผลิตสื่อยูทูป
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ MA0069
๑๔๔ -รวมตอบแล้วกยผ. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
MP0071
๑๔๕ -รวมตอบแล้วสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) MP0089
๑๔๖ - ได้มีการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ของโรค รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ คุณอาทิตย์
ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันข่าวลือทีอ่ าจจะสร้างปัญหา กับระบบสื่อสารได้
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๑๔๗
๑๔๘

๑๔๗

- ไม่มีการผลิตสื่อเอง แต่มีนำข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไปเผยแพร่ต่อภาคเครือข่ายสมัชชา
สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ MA0028
สุขภาพในจังหวัด เป็นประจำทุกวัน
๑๔๘ - ได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงเรื่อง โควิด -19 เช่น การปฏิบัติตนเองเพื่อ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย MA0070
ป้องกันโรค ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆในพื้นที่
-จัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่อง โควิด -19
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2. ในฐานะผู ้ผลิต ผู ้เผยแพร่ หรือผู ้สง่ ต่อข ้อมูลข่าวสาร

ื่ สารในสถานการณ์วก
2.2 เพือ
่ ให ้การจัดการการสอ
ิ ฤตสุขภาพ
ิ ธิภาพ เราในฐานะภาคีเครือข่ายผู ้มีสว่ นร่วม
เป็ นไปอย่างมีประสท
ในการพัฒนา จะมีข ้อเสนอต่อตนเอง และภาคสว่ นต่างๆ อย่างไร

8

ความเห็นต่อข้อถกแถลง
เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปจำนวนภาคีที่ส่งคำตอบ ณ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กลุ่ม MA
จำนวน 111

MK
1

MP
10

MS
1

AA
8

1111* (อื่น ๆ)
17

รวม
67 องค์กรเครือข่าย รวม 148 คน

ข้อ ๒.๒ เพื่อให้การจัดการการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราในฐานะภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการพัฒ นา จะมีข้อเสนอต่อตนเอง และภาค
ส่วนต่าง ๆ อย่างไร
๑

๑

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ

สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
MP0056 น.อ.หญิง ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
0890715279 sirinyateparak@yahoo.com

๒

๒

การสื่อสารภายในเครือข่าย การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการระบาดในพื้นที่ในการทำข้อเสนอแนว
ทางการจัดการ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครนายก
MA0018 สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
0831131546 suthee@g.swu.ac.th

๓

๓

1.ให้มีช่องทางหลักเพียงช่องทางเดียว 2.ไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ

บจก.ไปรษณีย์ไทย (สส.) AA0019
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ณัฏฐพัชร มิกขุนทด 0639089222
Nutthaphat.mi@thailandpost.com
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
MP67 นิธิราช จิตร์ภิรมย์ศรี
0814234029 jnithiraj@hotmail.com

๕

๔

ควรมีการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็วมากยิ่งขึน้

๖

๕

ควรสร้างระบบป้องกันที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ

ชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสมุทรปราการ
MA0060 อังคณา ขาวเผือก
0991965866 kang478@hotmail.co.th

๗

๖

ทำตามนโยบายของรัฐบาล อยู่บ้าน/เว้นระยะห่าง2 เมตร/สวมหน้ากากอนามัย/ล้างมือบ่อย ๆ

รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่
MA0060 ธนัตพร พันธ์พานิช 0867700256

๘

๗

ส่งต่อเฉพาะข่าวสารที่เห็นว่าเป็นจริง ที่เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
MP0066 กัลยกร เรื่อนสูง 0612099899
teerakunpisut12@gmail.com

๙

๘

ศบค./ภาครัฐควรมีกลุ่มผู้ช่วยสื่อสารภาคประชาชน แบบ2เวย์ เพิ่มเติมจาก อสม. ช่วยเป็นหูเป็นตาโดยเฉพาะ
กลุ่มลักลอบกระทำผิดต่างๆ เช่น แอบรวมกลุ่มปาร์ตี้ แอบเข้าเมือง และศบค. หรือรัฐต้องคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
อย่างดีที่สุด

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน MP0063
นพมาศ บัววิชัยศิลป์ 0875922662
noppamass@energy.go.th
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๑๐

๙

ควรมีการสื่อสารที่ไม่blame กัน ให้กำลังใจกัน และใช้การสื่อสารเพื่อช่วยแก้ปัญหา มีการตั้งศูนย์hotline
วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้าจันทบุรี
เพื่อให้ความกระจ่างในข้อมูลต่างๆ โดยต้องมีการtrainคนที่จะมาช่วยตอบhotline โดยเฉพาะ การมีนักจิตวิทยา MA007 เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์ 0893595365
Pennapa11@pnc.ac.th
มาช่วยในการตอบคำถาม ทางสุขภาพจิต ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆ ระหว่างวิกฤต

๑๑

๑๐

1.จัดเวที การประชุมว่าหน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลในด้านใด เช่น สำนักงานคลังจังหวัด เกี่ยวข้องกับข้อมูล สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี กขป.ข.๘.๐๐๐๕
กรมบัญชีกลาง / กระทรวงการคลัง
/ ๒๕๖๔ บุพผา อินทรสูตร 0614187683
Buppa_i@cgd.go.th
2.ร่วมวางแนวทางที่ชัดเจน มอบหมายการส่งข้อมูล ส่งข้อมูลให้หน่วยงานกลางเพื่อทำการเผยแพร่ให้เป็น
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
3.ติดตาม ตรวจสอบ การสื่อสาร ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ปรับปรุง พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ

๑๒

๑๑

สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ 0813075377
koonohm@yahoo.com

๑๓

๑๒

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีกระแส ประชาชนก็จะไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1111
อเนก จินดาขัด 0864205520
ajap5551@icloud.com

- ในภาวะวิกฤตสุขภาพ ยังมีผู้ไม่ประสงค์ดี แชร์ข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จ (เช่น ข่าวรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว/การล็อค
ดาวน์) ปัญหานี้ควรมีมาตรการการลงโทษที่เด็ดขาด
๑๕

๑๓

1.ให้ตรวจสอบข้อความ และระบุแหล่งที่มาอ้างอิงได้ทกุ ครั้ง 2.ไม่ fw ข้อความที่ไม่ระบุผู้กล่าว 3.หมายเหตุระดับ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1111
ความน่าเชื่อถือของข้อความ หากมีความไม่แน่ใจ
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ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 0814837807
siriwan.pita@gmail.com
๑๖

๑๒

เสนอให้มีการจัดตั้งผู้นำชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารลงไปยังพื้นที่ครับ

บมจ. เมืองไทยประกันภัย 1111
ราชสีห์ เสนะวงศ์ 0856616495
Rachsi_0912@hotmail.com

๑๘

๑๓

การรวมพลังภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารของประเทศให้เข้มแข็ง ตอนนี้กรมอนามัยได้พัฒนาและสร้างทีมงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย 1111
ศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา 0926614662
ด้านการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักที่ผลิต และพัฒนาสื่อ รวมทั้งสร้างช่องทางเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพเป็น
ช่องทางหลักของกรม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนไม่สับสนเวลาหาข้อมูลจากหน่ วยงานรัฐที่มีภารกิจในแต่ละด้าน ใน nocknarak@gmail.com
ลักษณะเดียวกันในระดับประเทศ ยังคาดหวังกับกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะเป็นองค์กรหลักในการรวบสื่อจาก
หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทำงานคู่กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะช่วยวางแพลตฟอร์ม
การเชื่อมฐานข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งสามารถจัดการข้อมูลได้เบ็ดเสร็จ โดยเรื่องที่จำเพาะเจาะจงก็สามารถส่งตรง
ถามหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบส่งข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่มีชุดข้อมูลในฐานข้อมูลหลัก ตลอดจนถึงการลงทุนระบบ
AI ของประเทศ และถ้าให้เร็วก็อาจให้ทุกหน่วยงานราชการทำตามแพลตฟอร์มที่ต้องเชือ่ มโยงกัน ก็จะกระจาย
การลงทุน แต่สุดท้ายเพื่อฐานข้อมูลด้านการสื่อสารหลักของประเทศ

๑๙

๑๔

การตรวจสอบความถูกต้องของข่าวทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประชาชน อสม หรือตัวเราเอง

สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ MA0041
สุวิทย์ สมบัติ 0894302670
ควรจะมีการนำเสนอสื่อที่มีความหลากหลาย เข้ากับสถานการณ์ และกลุ่มประชากรทุกเพศทุกวัย อย่างรวดเร็ว
suvit6857@gmail.com
เพื่อการป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง การเป็นผู้ผลิตสื่อจะต้องตรวจสอบข้อมูล สถานการณ์ที่ตรงกับความเป็น
จริง มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลทีน่ ำเสนอออกไป
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ในการที่จะสื่อสาร หรือให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนควรกรองสารให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและมี
หลักฐานอ้างอิงที่จะใช้Supportข้อมูลข่าวสารที่เราได้นำเสนอไปนั้นอย่างเพียงพอ ควรจะมีการนำเสนอสื่อที่มี
ความหลากหลาย เข้ากับสถานการณ์ และกลุ่มประชากรทุกเพศทุกวัย อย่างรวดเร็ว เพื่อการป้องกันตัวเองและ
คนรอบข้าง
๒๐

๑๕

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีทสี่ ุด

อดีต อนุกรรมการ กขป.เขต3 1111
ปริญญา เลิศสุวรรณสิทธิ์ 0885631974
Nipparnlert@msn.com

๒๑

๑๖

บูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

พัฒนาชุมชน 1111 กฤชวัชร แก้วพรม
0823292933 Lovelynite@hotmail.com

๒๒

๑๗

ถ้ามีความรักชาติ รักตัวเองควรช่วยกัน มีความสามัคคีกัน ไม่แบ่งแยกสี แทนที่จะโทษคนโน้นคนนี้ ควรหันหน้า
เข้าหากัน..และหาทางแก้ไขวิกฤตนี้..ให้ผ่านไปด้วยดีไม่ใช่มาหาเรื่องทะเลาะกัน..มันเป็นวิกฤตทั้งด้านสุขภาพ
และเศรษฐกิจ..ควรรีบช่วยกัน อย่าเสียเวลา..เวลาไม่เคยคอยใคร..

เกษียณ 1111 Patchara Laurent
+33664223008 patchi3@aol.com

๒๓

๑๘

การรู้เท่าทันสื่อ (MIDL) เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องหนึ่งในการสื่อสารยุคโลกาภิวัตน์ จำเป็นต้องมีสื่อที่เหมาะกับผู้
รับชมตามวัย (รวมถึงสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก) และความตระหนักร่วมความปลอดภัยทางสังคมออนไลน์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1111 ทิพาวรรณ บูรณสิน 0818812556
b.tipawan@hotmail.com
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๒๔

๑๙

- ต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการรับสื่อจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ควรมีการปลูกฝังความรู้เท่าทันในการรับสื่อ
ควรนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาใคร่ครวญก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อในข้อมูลนั้น ๆ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ MA032
ธนากร จันหมะกสิต 0906623152
- ภาครัฐควรมีช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียว ง่ายในการเข้าถึง เข้าใจ และสามารถตอบคำถามได้โดยตรง junhamakasit@gmail.com
กับประชาชน

๒๕

๒๐

มีอย่างเดียวคือขอความช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งสำหรับผูท้ ี่กั กตัวในขณะนี้มีผู้กับตัวจำนวนมากส่วนใน
สวัสดิการชุมชนตำบลบางปลา สป/สช.0060
ชุมชนบางที่ชุมชน 1 กับถึง 5 หลังหลังละ 5 คนอยู่ในนั้นไม่สามารถออกมาได้ถ้าไม่มีใครเอาอาหารหรือน้ำไปส่ง จำเนียร ไวย์ชาตา 0818550618
ก็จะได้ทานแต่น้ำประปาในกอล์ฟไม่มีน้ำที่จะดื่มให้สะอาดเพราะฉะนั้นจึงขอความกรุณาเรื่องข้าวสารอาหารแห้ง spkk2556@gmail.com
เพื่อบริการ

๒๖

๒๑

อยากให้พัฒนาการเข้าถึงการรักษาก่อน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบางพึ่ง สป/สช 0060
วิภาดา มีเจริญ 0649355649
spkk2556@gmail.com

๒๗

๒๒

ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดของระบบการสื่อสาร ควรมีความรับผิดชอบ รู้จักคิดวิเคราะห์ ในการรับและการสื่อ
เพื่อให้การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ MK0059
ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต 0804185411
thammaporn.p@nrct.go.th

๒๘

๒๓

สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง กลุ่ม เครือข่าย องค์กร และ ภาคส่วนต่างๆที่ทำงานร่วมกัน ในพื้นที่ระดับจังหวัด ควร
จะได้มานั่งพูดคุยกันอย่างจริงจัง สื่อระดับพื้นที่ จะติดอยู่กับหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมกับชุมชนมีน้อย

สมัชชาสุขภาพ จ.ระยอง, มูลนิธิศูนย์
ประสานงานชุมชน จ.ระยอง MA0050
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ต้องหาช่องทางได้พูดคุยกัน สร้างเป็นเครือข่ายสื่อกระแสหลักและ สื่อทางเลือกให้เกิดความร่วมมือกัน กลไก
สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ 0970411014
ระดับตำบลเช่น พ.ช.ต. พ.ช.อ. ควรมีการจัดตั้งองค์กรเป็นกลไกที่มีฝ่ายสื่อสารอยู่ด้วย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง lakavivat.auan09@gmail.com
กับส่วนจังหวัด ให้เกิดการสื่อสารทั้งสองทาง สู่สาธารณะอย่างเป็นระบบ เข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ และไม่
สับสน
๓๐

๒๔

จัดให้มีการอบรมด้านการสื่อสารความเสี่ยง มีศูนย์ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

๓๒

๒๕

ในการประสานงาน และ การทำแบบสอบถาม

๓๓

๓๓

ไม่มี

๓๔

๓๔

ไม่มี

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค AA0055
อลีนา บัวสด 854089417
aleena.phssru@gmail.com
เลิฟแคร์ 1111 เจนจิรา แก้วมูล 0909458621
jibjan.5263@gmail.com
นางสาวพิกุลแก้ว แจ้งจร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางน้ำผึ้ง
1111 spkk2556@gmail.com
0959131430
ธนาทร เขมวรัตถ์
หจก.เภตรา
1111 spkk2556@gmail.com
0839070356

-7-

๓๕

๓๕

๓๖

๓๖

๓๗

๓๗

๓๘

๓๘

๓๙

๓๙

ในสถานการณ์ปกติควรมีการทบทวนกลยุทธ์และแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการวางแผนรองรับการ
สื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การสื่อสารในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถควบคุม ตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

ผาณิตา โกมลมาลย์
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
AA0067 phanita.k@nvi.go.th
0973207022
1)การแถลงข่าวที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
ศิริพร ปัญญาเสน
2)การเตรียมทีมสื่อสารรณรงค์เคาะประตูบ้านในชุมชน
คค.สจ.ลำปาง
3)การจัดทำคลิปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับวัคซีน เพื่อส่งสารกระตุ้นให้ประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนกันมาขึ้นเพื่อ MA00053 Siripornd2506@gmail.com
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่"
0908932925
การปรับปรุง ข้อมูลให้ทันสมัย รวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลียนแปลงของ สถานการณ์ของโรค เช่น จุดบริการให้ นางสาวดารา ติ๊บเตปิน
การรักษา การฉัดวัคซีนป้องกัน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
MP0021 dara.c@dgr.mail.go.th
0847417419
การพัฒนาศักยภาพ และกระบวนการหนุนเสริม คณะกรรมการเขตสุขภาพ ที่มีอนุสื่อสารฯ การเชื่อมร้อย
ประสาร ประดิษฐ์โสภณ
เชื่อมโยง และบูรณาการ ร่วมกัน ทั้ง 13 เขต ไห้เป็นหนึ่งเดียว จะมีนักสื่อสารที่มีตัวตน มีช่องทางการสื่อสารใน กขป เขต 13
พื้นที่ที่หลากหลาย มีข้อมูลจากพื้นที่ อย่างรอบด้าน ( เคยนำเสนอไปหลายครั้ง ล่าสุด(แต่นานมาก)มีการประชุม 1111 radio9123@gmail.com
คณะอนุสื่อฯ ของ กขป ทั้ง 13 เขต .ที่ รร. Tara Park Resotel คลอง 3 ซึ่ง ที่ประชุมมีมติ ว่าจะเชื่อมร้อย แลก 0860682235
เปลี่ย สร้างการเรียนรู้ จากข้อมูลข่าวสาร และการ แชร์การสื่อสารในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบัน อนุสื่อ กขป ทั้ง
13 เขต มีการประสานผ่านกลุ่มไลท์ อย่างสมำ่เสมอ ซึ่ง สช.ไม่สานต่อ จึงเป็นได้แค่ฝัน
-ไม่มีความเห็นน.ส.ศุภิณญา โซวเซ็ง
กรมที่ดิน
AA0046 Supinya2503@gmail.com
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๔๐

๔๐

๔๑

๔๑

๔๒

๔๒

0944947118
1) ควรสื่อสารให้ทันเวลา กระจายอย่างทั่วถึง
รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
2) ควรมีทีมวิชาการสื่อสารผ่านกรุ๊ปไลน์
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม
3) ใช้ อสม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเอง จะได้เร็วกว่าการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน ที่ตาบลท่าตาหนักจะ MA0019 phakamaslookkad@gmail.com
0917756426
เห็นความรัก การดูแลแบ่งปัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกันที่หมูบ่ ้านกฤษฏา
4) สมัชชาสุขภาพจังหวัดจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ทาหน้าทีเ่ ป็ นทีมสื่อสารเรื่องวัคซีนกับประชาชน
แบ่งเบาภาระภาครัฐ
5) ชวนกันรับบริจาคไปช่วยคุณหมอ ทีมแพทย์ เป็ นการให้กาลังใจในการทางาน ตอนนี้ขาดชุด PPE
กับ แมส แต่อาหารไม่ต้องการเพราะมีคิวผู้ทาอาหารให้ทุกวันอยู่แล้ว โรงพยาบาลสนาม ไม่ค่อยมี
เจ้าภาพอาหารมื้อเช้า
ควรทำสื่อประชาสัมพันธ์ลงโซเชียล
นายอำนาจ ปรีชาศิลป์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองลัดหลวง จ.
สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0851882841
ควรให้มีกลไกในการทำงานทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่
นางรพีพรรณ ศักดามินทร์
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางหัวเสือ
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0890079063
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๔๓

๔๓

เปิดเพจสาธารณะสำหรับเกี่ยวกับการระบาดโรคโควิคโดยเฉพาะ

๔๔

๔๔

จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกียวกับโรคโควิด

๔๕

๔๕

ให้มีการอบรมให้ความรู้ในการสื่อสารกับคนในชุมชน

๔๖

๔๖

นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

๔๗

๔๗

ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้

นาย ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
สภาองค์กรขุมชนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0870786409
วิไลลักษณ์ ม่วงตะเรียน
ตำบลบางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0878254587
นายอัครพงษ์ ภูวเจริษกุศลเลิศ
ชุมชน 12 อาสาพัฒนาบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0948753182
นางสาวเจนจิรา ยศปินตา
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
MA0053 janeyot1986@gmail.com
0650175291
นางศรีรัตน์ เขียวงาม
สมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน
ลำปาง
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๔๘

๔๘

สื่อทุกสื่อออกมาเอาเรื่องจริงมาพูดชัดเจน ห้ามปิดบัง เพราะการปิดบังไม่สามารถป้องกันโรคระบาดได้

๔๙

๔๙

อุปกรณ์ที่จำเป็น หน้ากาก แอลกอฮอ วัคซีน มาให้เร็ว และมากพอ สำหรับทุกคน

๕๐

๕๐

การบูรณาการในการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน(หนึ่งเดียว)

๕๑

๕๑

ขอให้เป็นข่าวที่เป็นจริงและเชื่อถือได้

๕๒

๕๒

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่าย
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MA0053 srirat 310 ๑gmail.com
0896328895
บัญญัติ เพ็ชรน้อย
สภาองค์กรชุมชนตำบลนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909620885
บุญญาภา ศิโรดม
กำนันตำบลบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0863880333
นางสาวมยุรี เล็ดลอด
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0891290154
นางพุทธชาติ อาศัยผล
เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ
ma0060 spkk2556@gmail.com
0814940380
เจตนา สามเรือนทอง
สภาองค์กรชุมชน ต. บางเพรียง จ.
สมุทรปราการ

๕๓

๕๓

๕๔

๕๔

๕๕

๕๕

ma0060 spkk2556@gmail.com
0894078765
ข้อเสนอต่อตนเอง
นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
1.พัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเท่าทันข้อมูลข่าวสารและดิจิตัล (MIDL) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอน
2. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วม (เน้นคนรุ่นใหม่)ในเรื่องการจัดการสื่อสารเพื่อการรับมือวิกฤตสุขภาพที่ MA0045 yodleksombun@gmail.com
มีมิติหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพศสภาวะ วัย สภาพร่างกาย (เช่น ผู้พิการ) ศาสนา คนไร้บ้าน ผู้มีปัญหาสถานะ 0869169486
บุคคล แรงงานพลัดถิ่น และอัตลักษณ์ทางสังคมอื่นๆ โดยเชื่อ มกับทุนทางสังคม และประสบการณ์ที่มี
ข้อเสนอต่อภาคส่วนต่างๆ
1.ผลักดันให้การจัดการการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพกลายเป็นวาระร่วมที่ต้องบูรณาการคน งบ งาน
2.นำบทเรียนการจัดการวิกฤตสุขภาพในพื้นที่ พัฒนาเป็นสื่อสร้างการเรียนรู้และขยายผล รวมถึงนำสู่ข้อเสนอ
เชิงนโยบายในเรื่องต่างๆต่อไป
การตรวจสอบ
ณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
MP0018 natthiya@bedo.or.th
0621499144
การจัดส่งสินค้าออกแบบที่คุณต้องการจากรายได้เสริมงานอิสระงานของเราเองเรา
เพ็ญศรี ปรืองาม
สภาองค์กรของชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891455229
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๕๖

๕๖

คัดกรองข่าวสารที่ถูกต้องเท่านั้นและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม

๕๗

๕๗

ทำเชิงรุก เปิดเผยข้อมูล สร้างกระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวัง

๕๘

๕๘

ให้ทุกภาคส่วนเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นจริง

๕๙

๕๙

ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน

-13-

สำเนียง น้อยแรม
ประธาน อสม.ตำบลบางจาก จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0898942506
นางสาวอังคณา ขวเผือก
มูลนิธิกองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัด
สมุทรปราการ
MA0060 kang478@hotmail.co.th
0991965867
สมขาย สุขประเสริฐ
สภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0835422363
อรนุช โชคบุญชู
สภาองกรชุมชนตำบลบางเพรียง
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0623828806

๖๐

๖๐

ควรสอนให้ทุกคนใช้สื่ออนไลน์ให้เป็น

๖๑

๖๑

เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ ทุกคนต้องช่วยกัน

๖๒

๖๒

สนับสนุนให้มีการใส่แมสและใช้แอลกอฮอล์ ล้างมือตลอดเวลา และไม่จำเป็นจะออกจากบ้าน

๖๓

๖๓

รัฐจัดสรรงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชนมาช่วยเหลือบรรเทาทุกค์ของชาวบ้า น เป็นเบื้องต้น

-14-

นายขวัญเมือง อยู่นาน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองด่าน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0869869288
วรรณศิริ ลิปิสุนทร
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกะเจ้า
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0814946231
เสริมพันธุ์ พรหมผล
บมจ. สยามราชธานี (จนท.ขับรถผู้บริหาร)
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0644608406
นกเอี้ยง กิมยงค์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองด่าน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0968020567

๖๔

๖๔

ข้อมูล(สาร)เป็นเรื่องที่เป็นที่สุด แต่ผู้นำส่งสารก็สำคัญที่สุดเช่นกัน.

๖๕

๖๕

-ไม่มีข้อเสนอแนะ-

๖๖

๖๖

ฐานข้อมูลเดียวกันที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง

๖๗

๖๗

ได้รับข้มูลที่เป็นจริง

นางสาวกิตติยา ประโยตัง
เทศบาลตำบลบางเมือ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0983754605
นางสมนึก ศรีบุญญารักษ์
อสม. รพ.สต. ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
085 9150348
เสรี เนตรหัสนัยน์ GM
บมจ. Somboon Advance Technology Pcl
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0819887622
นางมาลินี ธารดำรง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0865641469

-15-

๖๘

๖๘

ช่วยกันทำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยี

๖๙

๖๙

รวดเร็ว ชัดเจน เป็นจริง

๗๐

๗๐

ประชาสัมพันธ์ โดยใช้รถวิทยุสื่อสาร ประกาศโฆษณา

๗๑

๗๑

-ไม่มีข้อเสนอแนะ-

๗๒

๗๒

แถลงการณ์จาก ศบค. และช่องข่าว

กันยา พานิช
ครู อปท. จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0896987514
นางสาวพิรชัช ห้วยทราย
ครู ทน.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
MA0060 Pirachatyao@gmail.com
0917644866
รุ่งทิพย์ เข็มทิศ
ครู ร.รเทศบาล2 วัดใน จ.สมุทรปราการ
MA0060 rungthip.kheamtid@gmail.com
0624933622
พันสา คำซอ
นักเรียน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
1111 pansakamsor@gmail.com
0947568070
สุกัญญา สินพันธุ์
สมาชิก สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
( บ้านมั่นคง ) จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0891689075
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๗๓

๗๓

ไม่มี

๗๔

๗๔

1ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนการประชาสัมพันธ์ 2.สื่อประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจง่าย

๗๕

๗๕

รักษาดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย อยุ่ในที่โล่งแจ้ง

๗๖

๗๖

ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

๗๗

๗๗

คงเป็นการระดมสมองร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของสุขภาพคนไทย

๗๘

๗๘

ช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบข่าวเยอะๆ
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นางอมลวรรณ บวรสิริภักดี
คณะทำงานที่อยู่อาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0909092772
นารีรัตน์ ศรีภักดิ์
ปภ. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0806430050
สมใจ ฉิมพาลี
อสม. อปพร. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0822132509
นิชดา พงษ์แย้ม
สสจ. จ.สมุทรปราการ MA0060
Nichada.mali9@gmail.com
0859314136
ธัชกร ภัทรพันปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
thatchakorn.p@dru.ac.th
0816855172
ดลพร อุประ

๗๙

๗๙

๘๐

๘๐

๘๑

๘๑

๘๒

๘๒

อสม. จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0815636440
ควรมีการจายข้อมูล ทุกภาคส่วน จนถึงชุมชนซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียด ข้อเท็จจริงที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อ นายไพรัช เรืองฤทธิ์
ชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านหอมศีลหมู่3 และเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จ.
สมุทรปราการ MA0060
ruangrit_prt@hotmail.com
0816146925
สร้างแหล่งข่าวข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ
ภาณุพงศ์ พุทธรัตนมณี
สภาองค์กรชุมชนตำบลบางยอ จ.สมุทรปราการ
MA0060 t-864@hotmail.com
0813992615
ป้องกัน สวมหน้ากาก ไม่ไปที่คนเยอะๆ
ชัยรัตน์ ทรัพย์สอน
เเผนก cnc จ.สมุทรปราการ MA0060
chaisubsorn@gmail.com
0881256483
ควรติดต่อกันเพื่อกระจายข่าวสารให้มากขึ้น
นฤพล โมกศิริ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
-18-

๘๓

๘๓

ไม่ปิดบังข้อมูล

๘๔

๘๔

ควรเปิดข้อเท็จจริงมากกว่านี้ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

๘๕

๘๕

ไม่มีความคิดเห็น

๘๖

๘๖

ก็ทำตาม กฏระเบียบและคำสั่งสาธารณสุข

๘๗

๘๗

ข้อมูลต้อง และจัดเจน

0971509145
นายสัมฤทธิ์ เผื่อนอาษา
บริษัท สามชัยอินฟราเทค จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
Puanarsasamrit@gmail.com
0940421018
อนุชิต อ้อมชมภู
บ. Maintanaec จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0851342653
นางสาวศิริพร ปัญญาเสน
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง
siriporn2506@gmail.com
0908932925
นางสาวนิษฐิดา ใจยศ
สหกรณ์เคหสถานปูู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910919958
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์ทอง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
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๘๘

๘๘

การมองให้รอบด้าน

๘๙

๘๙

มีความชัดเจนและรวดเร็วต่อข่าวสารที่แท้จริง

๙๐

๙๐

ไม่มี

๙๑

๙๑

ให้มีการคัดกรองข่าวที่ถูกต้อง

จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0810172969
น.ส.กาญจนา ใจอ่อน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924873869
นาย มนัส โตนา
สหกรณ์เคหะสถานปู่เจ้าสมิงพราย
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0991798298
นิชาภา ภัทรเวชนนท์
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0959596218
นาย เทียนชัย เผ่าพันธุ์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
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๙๒

๙๒

ไม่มีความคิดเห็น

๙๓

๙๓

1. เครือข่ายจะช่วยกันตรวจสอบแหล่งข่าว แล้วทำการชี้แจง/เผยแพร่ให้กับคนในชุมชน 2. ในสถานศึกษาทุก
ระดับ ควรมีชุดข้อมูล วิธีการ ระบบ การสื่อสารเดียวกัน

๙๔

๙๔

ไม่มี

๙๕

๙๕

ก่อนจะมีการนำเสนอหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารควรเช็คถึงความถูกต้องให้แน่นอนก่อน
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spkk2556@gmail.com
0899887990
ทองใบ มณีฟั่น
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง
MA0053 janeyot1986@hotmail.com
0987477912
นายธนวัฒน์ จอมประเสริฐ
สมัชชาจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ MA0075
jomprasert@hotmail.com
0817859678

น.ส. กาญจนา วิภาสธำรงจิต
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงราย จำกัด
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0971584680
ชาญสิน สุภาผล
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
Chansin02@hotmail.com

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๐

0896958588
๙๖ พัฒนาแกนนำด้านการสื่อสารข้อมูล
ตุ๊กตา. ตะเพียนทอง
สภาองค์กรชุมชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0910361559
๙๗ ลดการพบปะผู้คนหากจำเป็นจริงๆจะต้องป้องกันเว้นระยะห่างหากจำเป็นจะต้องสื่อสารข้อมูลต่างๆเสนอให้เป็น ชนิดา บุญลาโภ
การสื่อสารผ่านโปรแกรมที่มีรองรับในปัจจุบันเช่น line โปรแกรม zoom
สถาบันราชประชาสมาศัย จ.สมุทรปราการ
MA0060 spkk2556@gmail.com
0829555021
๙๘ ไม่มี
นายชาคริต เหลาสุข
สภาเด็กและเยาวชน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0858766092
๙๙ ทุกหน่วยงานทำดีอยู่แล้ว ให้รู้บทบาทหน้าที่ของเราเองทุกอย่างดีหมด
นายวิสูตร มหานาค
ผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
0924600498
๑๐๐ จัดการให้ทั่วถึงและทัดเทียมกับนานาชาติ
จารุวรรณ อรุณรัตน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com
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๑๐๑

๑๐๑ ให้ความรู้

๑๐๒

๑๐๒ ต้องมาบอกความจริงกับประชาชน

๑๐๓

๑๐๓ ข้อมูลต้องถูกต้อง มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และไม่ควรชี้นำ แต่ควรให้ผู้รับสารคิด วิเคราะห์เอง

๑๐๔

๑๐๔ ไม่มีความคิดเห็น

๑๐๕

๑๐๕ ไม่

๑๐๖

๑๐๖ ทำตามที่รัฐบาลประกาศ

๑๐๗

๑๐๗ - ควรจัดทำสื่อที่มีภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าใจและปฏิบัตติ ามได้
- ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการสื่อสารต้องเป็นข้อมูลที่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือเท่านั้น
- ระมัดระวังคำพูดที่ใช้ ต้องไม่ทำให้ผู้รับสารเกิดความวิตกกังวล และจะต้องมีความถูกต้องทางการเมือง
(Political Correctness) คือเป็นคำพูดที่เป็นการหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นหรือการสร้างความรู้สึกขุ่นเคืองแก่
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0840346588
ช่วง อินทสังข์ สภาองค์กรชุมชน MA0060
spkk2556@gmail.com 0898814584
พิชญ์นรี อัมระนันท์
ร.พ.ส.ต. ในคลองบางปลากด MA 0060
spkk2556@gmail.com 0614029953
ประณิธาน ช่อเรืองศักดิ์ 1111
thesodium28@gmail.com 0931399182
อาริญา หมื่นไธสง
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0910043267
ภาวนา จันทรอิ่มเอิบ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0824426428
สุมาลี สอนลี
บ.คอนแทรคเตอร์ช๊อป จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0840034573
บุญสิทธิ์ งามวิโรจน์เจริญ สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
(IFMSA-Thailand) MS0087
liaison@ifmsa-th.org 0957303683

๑๐๘

ลักษณะทางสังคม เช่น เพศ เชื้อชาติ ผู้พิการ เป็นต้น รวมทั้งต้องรับผิดชอบในคำพูดที่ตนเองได้ส่งสารให้ผู้รับ
สาร
๑๐๘ การจะสื่อสารสิ่งใดออกไปทางโซเชียลควรมีที่มาที่ไปให้ชดั เจน และถูกต้อง

๑๐๙

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๓

วีนัส คล้ายนุ้ย
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 3
MA0080 Weenus.nuy@gmail.com
0885675029
เพิ่มความหลากหลายในช่องทาง รูปแบบ เนื้อหา และภาษา นำภาษาถิ่นมาปรับใช้เพื่อให้เนื้อหาไปถึง
ชาคริต โภชะเรือง กขป.เขต 12
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่าง
1111 kahlao@gmail.com 015994381
แนะนำให้ดูแลตัวเอง
เสถียร เทียมทัศน์
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA 0060
spkk2556@gmail.com 0946906336
ติดตามข่าวสารต่อเนื่องและเฝ้าระวังสุขภาพ
วรรวษา วงศ์พิมพ์พระ
บ้านมั่นคงปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0869931847
คอยให้ความรู้และมีการตรวจเยี่ยมชุมชน
ทิพย์วรรณ อุดมดัน
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0891306877
ต้องมีการติดตามข้อมูลข่างสารอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านสุขภาพและช่วยในการ
ปิยาภรณ์ เลิศปัญจทรัพย์
นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้นเพื่อก่อให้เกิดความความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ได้ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร สำนักงานแพทย์
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติในแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นพลังสร้างสรรในการบริหาร การรถไฟฯ AA0062
lertpunjasub@hotmail.com 0898879317
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๑๑๔

จัดการในด้านต่าง ๆ ต่อไปเช่นช่วยลดผลกระทบด้านลบทีอ่ าจเกิดขค้นจากความไม่เข้าในในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิกฤติสุขภาพ เป็นต้น
๑๑๔ เราจะร่วมกันผ่าวิกฤตครั้งนี้ โดยกาดอย่าตก

๑๑๕

๑๑๕ ไม่มี

๑๑๖

๑๑๖ ไม่มี

๑๑๗

๑๑๗ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แล้วจัดสรรการสื่อสารให้เหมาะสม

๑๑๙

๑๑๙ กระจายข่าว ดูแลตัวเองให้ดี

๑๒๑

๑๒๑ ไม่มี
-25-

วันชาติ แก้วนุช สมาคมจักรยานยายนต์รับจ้าง
จ.สมุทรปราการ MA0060
spkk2556@gmail.com 0870175799
อรวรา เสียงเพราะ
บ้านมั่นคงปู่เจ้า MA0060
spkk2556@gmail.com 0898177968
สุข ศรีวะอุไร
สหกรปู่เจ้าสมิงพราย จำกัด MA0060
spkk2556@gmail.com 0642089935
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม (ตัวแทนสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม MA0020
ktonkra@gmail.com 0981022015
ณัฐพล มะเดื่อ
สหสกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
maduea@hotmail.com 0970542314
ศศิกัลยา แสนจินดา บริษัทเอกชน พนักงาน
บัญชี-การเงิน MA0060

๑๒๒

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๗

spkk2556@gmail.com 863319248
ไม่มี
ธนาทร เขมวรัตถ์ หจก.เภตรา เจ้าท่า MA0060
spkk2556@gmail.com 0839070356
มีรถกระจายเสียงตามหมู่บ้าน
พรทิวา ขื่นสุวรรณ ปกครอง ผช.ผญ.
MA0060 spkk2556@gmail.com
0633363659
ข้อเสนอแนะทุกคนก่อนที่จะส่งสื่อออกมาต้องหาดูว่าเป็นข้อมูลที่ถกู ต้องสมควรนำแพร่ให้กับคนอื่นหรือเปล่า
ฉลวย หมุดธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
เพราะถ้าเป็นข้อมูลที่ถูกเชิงบวกจะดีมากเลยแต่ถ้าเป็นข้อมูลทีผ่ ิดเชิงลบจะทำให้คนจิตตกกันอีกเยอะขอบคุณค่ะ ความมั่นคงของมนุษย์ MA0060
chaluy.2517@gmail.com 0805962899
ไม่มี
ธัญญาลักษณ์ นนท์สะเกษ
สหกรณ์เคหสถานปู่เจ้าสมิงพราย MA0060
spkk2556@gmail.com 0615138282
มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน มีข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน
ชาคริต โภชะเรือง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 1111
kahlao@gmail.com 0815994381
-การสร้างระบบที่ดีในการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบเครือข่ายในการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
นิสิต ศักยพันธ์
-ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ อยากจะให้มีการสร้าง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี 1111
เครือข่ายสื่อที่เข้มแข็งในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 และในระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้มีเครือข่ายในการตรวจสอบ fareeda29@gmail.com 0813914413
ข้อมูลข่าวสารที่เข้มแข็ง ก่อนออกเผยแพร่และมาจากแหล่งข้อมู ลที่น่าเชื่อถือ หรือจากหน่วยงานของเจ้าของ
เรื่องโดยตรง และภาคีเครือข่ายอื่นก็สามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องไปช่วยกันในการเผยแพร่กระจายออกไป รวมทั้ง
สื่อต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกัน ก็จะเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
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๑๒๘

๑๒๙

ครบถ้วน ทันเวลา ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่สภาวะสุขภาพที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่
1. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อ ขอให้นำเสนอในแง่มุมที่สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักมากกว่า
สร้างความตระหนกให้กับประชาชน และอยากให้นำเสนอข้อมูลในเชิงบวก มากกว่าเชิงลบ
2. การนำเสนอข้อมูลใดใดต่อสาธารณะ ขอให้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริง จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก่อน
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศก่อนการนำเสนอ และให้อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำข้อมูลมานำเสนอเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบข้อมูล ไม่ควรนำข้อมูลจาก Facebook หรือแหล่งข้อมูล ที่มีที่มาไม่ชัดเจน หรือ
จากบุคคลที่หาตัวตนไม่ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกกับประชาชนในพื้นที่
๑๒๘ 1. การเชื่อมกับเครือข่ายที่มีอยู่ ทั้งกระแสหลัก กระแสรอง (ทีมระดับจังหวัด) เพื่อพัฒนา ทำสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ระดับจังหวัดมีทีม หรือหน่วยอาสาที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสื่อสาร / นักสื่อสารชุมชน นักบริโภคสื่อ
• มีกระบวนการการคัดกรองสื่อ / ตรวจสอบข้อมูล
• ความเท่าทันต่อสื่อ
• การผลิตสื่อเพื่อการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
• การผลิตเพื่อการชวนเชื่อ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๒๙ - การสื่อสารในภาวะวิกฤต ควรต้องมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 การ
สื่อสารไม่ควรเป็นเฉพาะจากหน่วยงานสาธารณสุข แต่ควรจะมี ส่วนร่วมจากผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพราะประชาชนจะเลือกเชื่อบุคคลที่เขามีความเชื่อมั่นและใกล้ชิด
ดังนั้น ต้องจัดให้มีช่องทางที่ผู้รับสื่อต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าในปัจจุบัน
- สมัชชาสุขภาพจังหวัด ถือเป็นกลไกทีม่ ีบทบาทสานพลังให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาช่วยจัดการด้านการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤตได้ โดยใช้มติสมัชชาสุขภาพชาติ เป็นเครื่องมือในการทำงานได้อย่างดี
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อัญชลี สุใจคำ
กองเลขาสมัชชสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
MA0014 anchalee4811@gmail.com
0806804811

วรางคณา อินทโลหิต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
MA0071 warangkana4268@gmail.com
0815925471

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๐ 1)ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์ระดับพื้นที่และให้ข้อมูลที่ถกู ต้องกับบุคคลในพื้นที่ของ
2)การสื่อสารควรสื่อให้ถึงรากหญ้า (โดยสื่อในชุมชน ) เพราะสื่อทาง ทีวี ทางลาย อาจเข้าไม่ทั่วถึงกับกลุ่มคนใน
ชนบท
3)ให้ชุมชนเป็นกระบอกเสียงสื่อสารกันเอง โดยรับสารที่ถูกต้องมากระจายต่อ
4)สื่อทุกระดับควรมีทิศทางการนำเสนอที่สอดคล้องกัน
5)พยายามอย่านำเสนอข่าวสารที่อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น สมุนไพรต้านโควิ ด-19 ผลกระทบจาก
วัคซีนในเชิงลบ ฯลฯ
๑๓๑ ข้อเสนอต่อตนเอง เปิดช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง ให้ผู้ส่งและผู้รับได้เข้าถึงกันได้มากขึน้ เพิ่มช่องทางที่ผู้อื่นได้
เข้าถึงกขป.ในสถานการณ์วิกฤต และกขป.สามารถสื่อสารได้กว้างมากขึน้
ภาครัฐ มีการนำเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สื่อสารความเสี่ยงในการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้ อ หรือมีภาวะ
วิกฤตเกิดขึ้นให้กับประชาชนได้ทราบอย่างรวดเร็ว และสื่อสารแนวทางการจัดการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ตน และสร้างความเชื่อมั่น สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นต่อไป
๑๓๒ ในฐานะที่เป็น กขป.และมีความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด ได้ให้คำแนะนำแก่ พชอ.เพื่อถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารไปยัง อปท.และพื้นที่
ข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนต่างๆคือ จังหวัดหรืออำเภอ ควรมี เวทีสาธารณะเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยถึงแนวทางการจัดการโรคโควิด -19 รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ของตนเอง
๑๓๓ Crisis situation วิเคราะห์สถานการณ์
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด -19 คือหนึ่งในภาวะวิกฤตสุขภาพของสังคมและของตัวเรา มีผลต่อการใช้
ชีวิต ความปลอดภัย ความหวาดกลัว การบูลลี่ การละเมิดสิทธิบุคคล กระทบความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน เพื่อน
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นภาพร มหายศนันท์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน MA0026
ninenapa2508@gmail.com 0818813413

วาสินี วงศ์อินทร์
กขป.เขต 11 MA0088
may.commed@gmail.com 0612636959

วิเชียร จิตต์พิศาล กขป.เขต11
1111 takola01@gmail.com 0980482628

สุวรรณา บุญกล่ำ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 1111
suwanna.b@labai.or.th 0814051991

ร่วมงาน ครอบครัว จนถึงเศรษฐกิจ และอาชญากรรม ต้องวิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมา ถ้าเราไม่ทำ 1 2 3 4 5
6.... และถ้าเราปฏิบัติ 1 2 3 4 5 6.... จะเกิดผลอย่างไร ในระยะ 1สัปดาห์ 1เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้ว
ปลอดภัยต่อตนเอง คนในครอบครัว คนในสังคม พร้อมถ่ายทอด ทำความเข้าใจสถานการณ์กับคนในครอบครัว
ในที่ทำงาน และผ่านโซเชียล มีเดีย ของตัวเองและที่ตัวเองดูแล
Experience ใช้ประสบการณ์กับความรู้จากหลายแหล่งในการสื่อสารในภาวะวิกฤต เช่น
- Motivation สร้างแรงจูงใจคนในครอบครัวและที่ทำงาน
- Empathy การเอาใจคนในครอบครัวและเอาใจใส่ผู้อื่นที่แวดล้อมใกล้ชิด
- Knowledge Management การจัดการความรู้ การจัดการข้อมูล แล้วสื่อสารกับคนในครอบครัวและผู้
แวดล้อม คนที่ท ำงาน
- Lesson learned การถอดบทเรียน ถอดประสบการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดในอดีตให้คนในครอบครัวและคน
แวดล้อมเข้าใจ
- Decision making การตัดสินใจที่ดีก่อนการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบหรือบวก
- Convince ใช้จิตวิทยาในการการโน้มน้าว ชักจูง หว่านล้อมให้คนในครอบครัวและคนแวดล้อมใกล้ชิดได้
เชื่อมั่นในการ Do & Don't
- Response ความรับผิดชอบในการใช้ชีวติ ที่ปลอดภัยกับตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งรับผิดชอบการสื่อสารที่อาจจะ
เกิดความผิดพลาด
และ
- Common sense ใช้สามัญสำนึกว่าการสื่อสารอะไรออกไป สร้างความรู้ความเข้าใจ หรือความตื่นตระหนก
หรือการหมิ่นเหยียด บูลลี่ใครหรือไม่ ทั้งผู้ป่วย ผู้ไม่ป่ วย หรือผู้มีความเสี่ยงและที่ไม่มีความเสี่ยง
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๑๓๔

๑๓๕

สิ่งที่สำคัญที่ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานหลักที่ตอ้ งรับผิดชอบการข้อมูลในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพต้อง
มี และต้องออกแบบ ให้เกิดการปฏิบตั ิได้ คือ
“แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต Crisis Communication Plan ”
“แผนการจัดการในสถานการณ์วิกฤต Crisis Management Plan”
๑๓๔ -ให้มี จนท.สช. มาร่วมเวทีด้วย เพราะเป็นเวทีพูดคุยตามกระบวนการ สช.
-การจัดการเรื่องโควิดเป็นกระบวนการจากบนลงล่าง หน่วยงานทำตามฟังชั่น หน่วยงานทำแบบกลัวผิด ประชา
สังคมไม่มีส่วนร่วม ต่างจากระยะแรก ๆ ระยะหลังเป็นแบบสั่งการ เสนอให้ สช. ถอดบทเรียนว่าไม่มีส่วนร่วม
อย่างไร
-ข้อเสนอจังหวัด
ให้ สสจ. เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนในจังหวัด สื่อสารกว้างที่สุด ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม
ไม่ใช่แค่กรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้มีเจ้าภาพหลัก ถ่ายทอดไปสื่อต่าง ๆ หลากหลาย ในจังหวัด สาระในการ
สื่อสารให้มีคณะทำงานสรุปว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เช่น วัคซีน ทำความเข้าใจคนมาฉีด รูปแบบไม่ใช่ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดแถลง ให้เป็นการสัมภาษณ์ 4-5 คน ประเด็นย่อย ๆ ง่าย ๆ เช่น ถ้าฉีดวัคซีนคนแสนคนจะทิ้งเข็มฉีดยา
อย่างไร คนร่วมเวทีไม่ใช้คนเก่ง ใช้คนที่เป็น influencer หมอไพบูลย์ หมอเกรียงไกร ชาวบ้านรู้จักเยอะ หลวง
ตากาบ หลวงพ่อวัดป่าโคกดินแดง ลูกศิษย์เยอะ อาจารย์ วิทยา ประธานชมรมผู้สูงอายุ จัดต้นเดือนมิถุนายน ไม่
ใช้เงิน ใช้ความร่วมมือ ให้เป็นเรื่องของคนสารคาม ประชาสังคม ฮักแพงช่วยได้ เน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เน้น
ความร่วมมือคนสารคาม ขอครึ่งวัน ลิง ก์ไปเพจต่าง ๆ คนฟังจะเป็นหมื่นคน สาระยังอยู่ในเพจ รีรันได้ กำลังจะ
เปิดเทอม สร้างความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ส่งลูกมาเรียนที่สารคาม คนสารคามพร้อมดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจชุมชน
๑๓๕ -จะต้องตรวจสอบแหล่งข่าวที่ส่งมา ว่าเป็นแหล่งข่าวทีน่ ่าเชื่อถือก่อนที่จะส่งต่อ
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สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มมส MA0043
somsak.a@msu.ac.th 0960692857

นภัทร งามเถื่อน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

๑๓๖

๑๓๗

-นำข้อมูลที่ได้รับจากภาครัฐในเรื่องของโควิด สื่อสารกับคนในชุมชนด้วยวิธีการที่เรียบงาย เช่น การเล่าสู่กันฟัง
ด้วยภาษาถิ่น
-หมั่นติดตามข้อมูลข่าวสาร และศึกษาข้อมูลด้วยตนเองในการดูแลป้องกันจากโรคโควิด
๑๓๖ 1. สื่อมวลชน ต้องไม่สร้างความสับสนและปลุกกระแส ให้เกิดความเกลียดชัง ควรเน้นสื่อสาร หาข้อมูลที่ทำให้
เกิดการตรวจสอบกระบวนการทำงานของภาครัฐ หากเห็นว่าส่วนใดมีปัญหาก็ไปจี้ถามเพื่อให้เกิดการทำงาน
แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น
2. ภาครัฐควรทำงานประสานกันอย่างมีเอกภาพ ไม่ให้ข้อมูลในเรื่องเดียวกันแต่บอกไม่หมือนกัน จะทำให้เกิด
ความสับสน
3. ประชาชน ต้องมีวิจารณญาณในการเปิดรับ ข้อมูลข่าวสาร
๑๓๗ -ด้านองค์กร ควรพัฒนายกระดับการทำงานด้านการสื่อสารเพื่อใช้ดำเนินงานในช่วงภาวะวิกฤต สนับสนุน
อุปกรณ์เครือมือการสื่อสาร และให้ความรู้ พร้อมสนับสนุนการสร้างสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆร่วมกับภาคี

MA0073 napat1963350@gmail.com
0878715046
สมเกียรติ ปฏิรพ กรมอนามัย 1111
somkiat.p@anamai.mail.go.th
0638198555

ชุมพล อาจวิชัย
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร MA0044
chumpol_ard@yahoo.com 0857536616

-ด้านการศึกษา ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมเครือมือการสื่อสารไปยังกลุ่มต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษาสนับสนุน
อุปกรณ์การสื่อสารเพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การคุกคามภาวะโรคระบาด
-ด้านสุขภาพ ควรสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพในชุมชน และพัฒนาศักยภาพผู้
จัดเก็บข้อมูล ( อสม. ผู้นำชุมชน )ให้มีศักยภาพในการติดตามผลสุขภาพของผู้สงู อายุ
๑๓๘

๑๓๘ • เนื้อหาที่ทันเหตุการณ์
• เนื้อหาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ
• มีแหล่งอ้างอิงของข่าว

สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี MA0052
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๑๓๙
๑๔๐

๑๔๑

๑๔๒
๑๔๓

๑๓๙
๑๔๐ ข้อเสนอต่อตนเอง
1.พัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเท่าทันข้อมูลข่าวสารและดิจิตัล (MIDL) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วม (เน้นคนรุ่นใหม่)ในเรื่องการจัดการสื่อสารเพื่อการรับมือวิกฤตสุขภาพที่
มีมิติหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพศสภาวะ วัย สภาพร่างกาย (เช่น ผู้พิการ) ศาสนา คนไร้บ้าน ผู้ มีปัญหาสถานะ
บุคคล แรงงานพลัดถิ่น และอัตลักษณ์ทางสังคมอื่นๆ โดยเชื่อมกับทุนทางสังคม และประสบการณ์ที่มี
ข้อเสนอต่อภาคส่วนต่างๆ
1.ผลักดันให้การจัดการการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพกลายเป็นวาระร่วมที่ต้องบูรณาการคน งบ งาน
2.นำบทเรียนการจัดการวิกฤตสุขภาพในพื้นที่ พัฒนาเป็นสื่อสร้างการเรียนรู้และขยายผล รวมถึงนำสู่ข้อเสนอ
เชิงนโยบายในเรื่องต่างๆต่อไป
-การดำเนินการเรื่องสื่อในภาวะโควิด..ควรมีหลายภาคส่วนร่วมรับผิดขอบทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม...ใน
ลักษณะร่วมมือร่วมใจ....แล้วจัดให้มีเวทีถกแถลงร่วมกันเพื่อประเมินการดำเนินการเรื่องการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
-ให้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบข่าวก่อนส่งต่อ
๑๔๑ -การดาเนินการเรื่ องสื่อในภาวะโควิด..ควรมีหลายภาคส่วนร่วมรับผิดขอบทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม...
ในลักษณะร่วมมือร่วมใจ....แล้วจัดให้มีเวทีถกแถลงร่วมกันเพื่อประเมินการดาเนินการเรื่ องการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
๑๔๒ -ให้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบข่าวก่อนส่งต่อ
๑๔๓
ข้อเสนอต่อตนเอง
- ต้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกลั่นกรองข้อเท็จจริงแล้ว
- ไม่แชร์ข้อมูลข่าวสารที่ไม่รู้ที่มา และไม่ทราบข้อเท็จจริง
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้ว MA0063
สมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน MA0045

สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น MA0006

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท MA0010
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ MA0069

๑๔๔

- ต้องนำเสนอข่าวสารที่มีข้อมูลชัดเจน เชื่อถือได้
- ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ข้อเสนอต่อภาคส่วนต่างๆ
1.หน่วยงานภาครัฐ
- สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน ต่อสาธารณะชน
- ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยให้เกิดการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการ
ใช้สมุนไพรไทยให้กว้างขวาง
2.สื่อมวลชน
- ควรนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ชัดเจน
๑๔๔ สำนักสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดการมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในสภาวะวิกฤตสุขภาพ กยผ. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ทำให้มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ส่วนใหญ่ประชาชนจะทิ้งรวมกับ MP0071
ขยะทั่วไป จึงทำให้พนักงานเก็บมูลฝอยได้รับความเสี่ยงมากที่สดุ ดังนั้นทางสำนักจึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือจากประชาชนให้รับทราบข้อมูล เช่น วิธีการพับเก็บหน้ากากอนามัย การแยกทิ้งหน้ากากอนามัยไม่ให้
ปะปนกับมูลฝอยประเภทอืน่ รวมถึงระบุข้อความหรือทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน แหล่งที่รวบรวมจัดเก็บหน้ากาก
อนามัยใช้แล้ว เมื่อมีการจัดการมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
ของโรคอีกทางหนึ่งได้ การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ประชาชนควรทราบ เนื่องจากมีความ
จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานระดับประเทศหรือศูนย์กลางการกระจาย
ข้อมูลจะยิ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีหลายหน่วยงานที่ใช้วิธีการขอความร่วมมือจาก
ประชาชน จึงอาจทำให้บางพื้นที่ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมีผลต่อการควบคุมสถานการณ์ ดังนั้น ถ้า
สามารถออกประกาศจากหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้แทนการขอความร่วมมือได้ อาจได้รับความร่วมมือมาก
ยิ่งขึ้น
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๑๔๕

๑๔๕

๑๔๖
๑๔๗

๑๔๖ -ไม่มีความเห็นคุณอาทิตย์
๑๔๗ - ภาคส่วนต่างๆ ควรให้ความร่วมมือในการสื่อสารข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและ สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ MA0028
สามารถตรวจสอบได้
- การนำเสนอข้อมูลควรอยู่หลักจริยธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงสิทธิของผู้อนื่ ทั้งผู้ปว่ ยและ
ประชาชนทั่วไป
๑๔๘ - ควรมีการผลิตสื่อจาก Case ที่เป็นตัวอย่าง เช่น Case ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายป่วย หรือ Case ที่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย MA0070
ได้ รั บ วั ค ซี นแล้ว ทั ้ ง 2 เข็ ม แล้ วปลอดภั ย ไม่ ม ี อ าการข้ า งเคี ยงที่ เ กิ ด จากการได้ รั บวั ค ซี น เพื ่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มที่จะรับวัคซีนเกิดความมั่นใจ
- รณรงค์ให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสาร ให้พิจารณาถึงต้นทาง แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
- คัดเลือกผู้จัดการสื่อสารที่มีความรู้ และมีคุณภาพ

๑๔๘

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) MP0089
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