
 

สรุปและวิเคราะห์ข่าว ประจำวันที่ 4-5 มกราคม 2564 
โดย..กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี 

สื่อ ประเด็นข่าว สรุปผลการวิเคราะห ์ ข้อเสนอแนะ 
ข่าวเชิงบวก ข่างเชิงลบ 

 
https://siamrath.co.th/

n/209494 
 

สยามรัฐออนไลน์ 
 

วันที่ 5 ม.ค. 2564 

จังหวัดยโสธรปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 13 คร้ัง มี
ผู้เสียชีวิต 6 คน และบาดเจ็บ 8 คน 
 
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 ม.ค.64 ท่ีห้องประชุม
หมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชลธี ยัง
ตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานประชุมผล
การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ท่ีได้เปิดศูนย์มา
ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 
2564 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู นายสุวัฒน์ เข็ม
เพชร รองผู้ว่าราชการจงัหวัดยโสธร ปลัดจังหวัด 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการเข้าร่วม
อย่างพร้อมเพรียง 
 
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจงัหวัดยโสธรเปิดเผยว่า
ตามท่ีจังหวัดยโสธรได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่างร่วมรณรงค์
และร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2564 โดยเฉพาะการเน้นหนักในช่วง 7 
วันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึง 4 มกราคม 
2564 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 
เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจร อย่างปลอดภัยและมี
ความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจังหวัดยโสธรมีการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ระดับจงัหวัด ระดับอำเภอ และมีการ
ต้ังจุดตรวจร่วมบนเส้นทางสายหลักสายรองและถนนใน
ชุมชนหมู่บ้านตลอดจนจุดตรวจระดับอำเภอและระดับ
ตำบล 120 จุด และจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
จังหวัดยโสธรเกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 คน 
และมีผู้บาดเจ็บ 8 คนโดยสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้
เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเมาสุรา และยานพาหนะที่เกิด
อุบัติเหตุคือรถจักรยานยนต์ ส่วนประเภทถนนที่เกิด
อุบัติเหตุคือถนนกรมทางหลวงและถนนใน อบต.และ
หมู่บ้าน 
 
 
 

จังหวัดยโสธรปิดศูนย์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 
วัน เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มี
ผู้เสียชีวิต 6 คน และ
บาดเจ็บ 8 คน 
 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 
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ทอล์คนิวออนไลน์ 
 

วันที่ 5 ม.ค. 2564 

“ศรีสะเกษ” ช่วง 7 วันอันตราย พบเกิดอุบัติเหตุ 24 
คร้ัง บาดเจ็บ 22 คน เสียชีวิต 5 ราย 
 
เมื่อเร็วๆน้ี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย 
นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นาย
บุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ นายไกรสร 
แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสง
กล้า ผกก.สภ.เมอืงศรสีะเกษ และคณะ ได้เดินทางลง
พ้ืนที่ตรวจเย่ียมมอบสิ่งของให้กำลังใจและใหค้ำแนะนำ
แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและจุดบริการ
ประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีรถไฟศรีสะ
เกษ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตรวจเย่ียมตาม
มาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
 
โอกาสน้ี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำ
ให้ทุกจุดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และข้อสั่ง
การของจังหวัดศรีสะเกษ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย
ด้านการจราจรพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรแก่พ่ีน้องประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ลดลง 
ทั้งน้ีในปี 2564 น้ี ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) 
ของ จ.ศรีสะเกษ ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 63 
– 3 ม.ค. 64 มีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จำนวน 24 ครั้ง 
บาดเจ็บ 22 คน เสียชีวิต 5 คน. 
 

“ศรีสะเกษ” ช่วง 7 วัน
อันตราย พบเกิดอุบัติเหตุ 
24 ครั้ง บาดเจ็บ 22 คน 
เสียชีวิต 5 ราย 
 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

 
 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
มุกดาหาร 

 
วันที่ 5 ม.ค. 2564 

มุกดาหารยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19  พร้อมยกระดับ
มาตรการพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลอืง) ในการควบคุม
ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของชาว
มุกดาหาร 
 
5 มกราคม 2564 จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ประจำวันที่ 
5 มกราคม 2564 ณ เวลา 16.20 น จังหวัดมุกดาหาร 
ปลอดเชื้อโควิด 19 มาเป็นเวลา 285 วัน นับต้ังแต่การ
ระบาดในครั้งแรก ส่วนผลการตรวจเชื้อโควิด 19ในการ
แพร่ระบาดระลอกใหม่ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยการตรวจ
สะสมต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564  
จำนวน 333 ราย ผลไม่พบเชื้อ ทุกราย และผลตรวจใน
วันน้ี 5 มกราคม 2564 จำนวน 19 ราย ผลไม่พบเชื้อ 
ทุกราย 
วันที่ 5 มกราคม 2564นายวีระชัย  นาคมาศ ผู้ว่า
ราชการจงัหวัดมุกดาหาร ลงนามประกาศจงัหวัด

มุกดาหารยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
โควิด 19  พร้อมยกระดับ
มาตรการพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง(สี
เหลือง) ในการควบคุม
ป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ือ
ความปลอดภัยของชาว
มุกดาหาร  

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

https://www.talknewsonline.com/312339/?fbclid=IwAR2HSXK4DlQpwyLUwbGunHlOol45U_nidCq4ij8HqH9C-xNv_k-HyiS71hE
https://www.talknewsonline.com/312339/?fbclid=IwAR2HSXK4DlQpwyLUwbGunHlOol45U_nidCq4ij8HqH9C-xNv_k-HyiS71hE
https://www.talknewsonline.com/312339/?fbclid=IwAR2HSXK4DlQpwyLUwbGunHlOol45U_nidCq4ij8HqH9C-xNv_k-HyiS71hE
https://www.talknewsonline.com/312339/?fbclid=IwAR2HSXK4DlQpwyLUwbGunHlOol45U_nidCq4ij8HqH9C-xNv_k-HyiS71hE
https://www.talknewsonline.com/312339/?fbclid=IwAR2HSXK4DlQpwyLUwbGunHlOol45U_nidCq4ij8HqH9C-xNv_k-HyiS71hE
https://www.talknewsonline.com/312339/?fbclid=IwAR2HSXK4DlQpwyLUwbGunHlOol45U_nidCq4ij8HqH9C-xNv_k-HyiS71hE


มุกดาหาร เรื่องกำหนดพ้ืนที่สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ฉบับที่ 2  โดยกำหนดพ้ืนที่สถานการณ์  พ้ืนที่เฝ้าระวัง
สูง(พ้ืนที่สีเหลือง)  ทุกอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
มุกดาหาร คำชะอี นิคมคำสร้อย ดอนตาล หนองสูง 
หว้านใหญ่และดงหลวง และให้นายอำเภอในท้องที่เป็น
ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการในพ้ืนที่  เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่พิจารณาการตรวจ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้
ติดเชื้อและพ้ืนที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวน
โรคของกระทรวงสาธารณสุข,จำกัดเวลาเปิด ปิดการ
ดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงของการ
แพร่ระบาด,ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิด
กฏหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ,กำหนด
มาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย
เข้า-ออกพ้ืนที่ ,หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มคนจำนวนมากและให้มีการ Work From 
Home อย่างเต็มขีดความสามารถ 
นอกจากน้ีจังหวัดมุกดาหาร ยังออกประกาศเรื่อง 
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 42 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 6 มกราคม 2564 กำหนดให้สถานประกอบการ
กิจการหรือกิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ สถานบริการ สถาน
ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะ ,
สถานที่เล่นบิเลียด สนุ๊กเกอร์,ร้านเกมส์และร้าน
อินเทอร์เน็ต,สวนน้ำหรือกิจการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
,ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสถานที่ออกกำลังกายฟิส
เนส ให้เจ้าของหรือผู้จัดการหรือผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว
ปฏิบัติตามาตรกรป้องกันและควบคุมโรคที่จังหวัด
มุกดาหารกำหนดอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการใสสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำท้ังปรับและอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฏหมายอื่นที่เก่ียวข้อง
และผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
อาจมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวเป็นการเฉพาะรายได้ด้วย 
 สำหรับประชาชน  ขอให้ตระหนักในการดูแลตนเอง
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 “ D -M- H- T-T” 
อย่างเต็มขีดความสามารถประกอบด้วย 
D - Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสกับผู้อื่น 



M - Mask wearing = สวมหน้กากผ้าหน้ากากอนามัย
เสมอ เมื่อพบปะกับบุคคล หรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น 
H - Hand washing = ล้างมือบ่อย ๆ ทุกสถานที่จัดให้
มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ 
T -Temperature check = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
และสังเกตอาการ 
T - Thai Chana = ติดต้ังและสแกนแอปพลิดขันไทย
ชนะ 
ทั้งน้ีกรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไป
ในพ้ืนที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับบคุคลอื่นเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่ามี
อาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้
บ้านและให้ข้อมูลตามความเป็นจริงด้วย 

 
หมายเหตุ     ( +)     คือ ผลกระทบเชิงบวก   
                 ( - )     คือ ผลกระทบเชิงลบ  
                 ( * )     คือ ข่าวเด่น  

      กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 

 
*ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://odpc10.org/ 
 
 
 

 


