
 

สรุปและวิเคราะห์ข่าว ประจำวันที่ 7-8 มกราคม 2564 
โดย..กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี 

สื่อ ประเด็นข่าว สรุปผลการวิเคราะห ์ ข้อเสนอแนะ 
ข่าวเชิงบวก ข่างเชิงลบ 

 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
วันที่ 7 ม.ค. 2564 

อุบลฯ ยกระดับคุมเข้มรถขนส่งสินค้า ด่านชายแดน
ช่องเม็ก เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นให้กับ สปป.ลาว  และ
ประชาชนชาวไทย ตามมาตรการป้องกัน โควิด - 19 
อย่างเคร่งครัด 
(7 ม.ค. 64) นายเมธา รุง่ฤทยัวฒัน ์รองผูว่้าราชการ
จงัหวดัอบุลราชธานี  ลงพืน้ติดตามตรวจเยี่ยมให้
ก าลงัใจเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานตามมาตรการป้องกนั
การแพรร่ะบาดของโควิด - 19  ที่จุดผ่านแดนถาวรช่อง
เม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวดัอบุราชธานี   และกล่าวว่า 
จากผลจากการประชุมหารือกบัผูป้ระกอบการ น าเขา้ 
และส่งออกสินคา้ ผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ไปยงัแขวง
จ าปาสกั สปป.ลาว อย่างไม่เป็นทางการ เม่ือวนัที่ 7 
มกราคม 2564  ไดก้ าหนดแนวทางในการเดินรถขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศโดยใหร้ถสินคา้ประเภทมนั
ส าปะหลงั ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่ฝ่ัง สปป.
ลาว เพ่ือน าขบวนรถไปที่โกดงัหรือลานมนัส าปะหลงัที่
จะไปรบับรรทกุ  ส าหรบัรถบรรทกุน า้มนัเชือ้เพลิง รถ
ขนส่งผ่านแดน รถขนส่งอปุกรณไ์ฟฟ้า (สรา้งเข่ือน)  
ยงัคงปฏิบตัิเช่นเดิม  ส่วนรถบรรทกุเล็กหรือรถปิคอพั 
เช่น กลว้ย กะหล ่าปลี เสาวรส ใหเ้ปล่ียนถ่ายสินคา้ที่
สากลวงัเต่าหลกักิโลเมตรที่ 30 รถขนส่งสินคา้
เบ็ดเตล็ดประเภทเคร่ืองอปุโภคบริโภค ใหแ้จง้
เจา้หนา้ที่ด่านสากลวงัเต่า เกี่ยวกบั สถานที่ขนส่ง
ปลายทาง พรอ้มแจง้เบอรโ์ทรศพัทข์องผูร้บัสินคา้
รวมทัง้ที่อยู่ผูร้บัปลายทาง 
         นอกจากนี ้ ยงัไดเ้นน้ย า้มาตรการน าเขา้และ
ขนส่งสินคา้ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัควบคุมโรค
อย่างเครง่ครดั  ใหมี้การคัดกรองโรคติดต่อ ฉีดพ่นยา
ยาฆ่าเชือ้ที่ลอ้รถทกุคนั และแจง้ใหผู้ป้ระกอบการ
ขนส่งสินคา้น าอาหารไปรบัประทานเองหรือ
รบัประทานอาหารที่โกดงัปลายทาง   

อบุลฯ ยกระดบัคมุเขม้รถ
ขนส่งสินคา้ ด่านชายแดน
ช่องเม็ก เพ่ือสรา้งความ
เชื่อมั่นใหก้บั สปป.ลาว  
และประชาชนชาวไทย 
ตามมาตรการป้องกนั โค
วิด - 19 อย่างเครง่ครดั 

 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 



  ดา้น  รองผูว่้าราชกาจงัหวดัอบุลราชธานี  ไดส้ั่งการ
ใหผู้ป้ระกอบการขนส่งสินคา้ ปฏิบตัิตามระเบียบและ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัควบคมุโรคโควิด – 
19  อย่างเครง่ครดั รวมถึงดแูลการลกัลอบเขา้เมืองผิด
กฎหมายโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี 

 
วันที่ 7 ม.ค. 2564 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงผลการตรวจ
นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ไม่พบเชือ้โควิด -
19 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด
อุบลราชธานี แถลงผลการ
ตรวจนักเรียนโรงเรียนเบ็ญ
จะมะมหาราช ไม่พบเชื้อโค
วิด -19 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

 
https://thainews.prd.g
o.th/th/news/detail/TC
ATG2101080901171
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สำนักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

 
วันที่ 8 ม.ค. 2564 

ผู้ว่า'อุบลฯ ลงพื้นที่คุมเข้ม โควิด19 ในสถานบันเทิง
กลางดึก อย่างเคร่งครัด 
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 23.00 น. นาย
สฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม
ด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ป้องกัน
จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าท่ีตำรวจ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน
สถานบริการ ในพ้ืนที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 2 
แห่ง ได้แก่ ตะวันแดงสาดแสงเดือนมหาชนอุบลราชธานี 
และร้านยูบาร์  
          โดยผู้ว่ารายการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าว
เน้นย้ำและแนะนำผู้ประกอบการว่า ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 
23.00 น. มีการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการโดย
การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหาร 
การมีจุดล้างมือ การควบคุมจำนวนผู้ให้บริการไม่ให้อัด 
การเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม การจองโต๊ะผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือลดการสัมผัส การทำความสะอาดผิวสัมผัส
ร่วมอยู่เสมอ การจัดให้มีระบบระบายอากาศที่หมุนเวียน
ถ่ายเทได้สะดวก และการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออกจาก
สถานที่ นอกจากน้ี ต้องช่วยกันเปลี่ยนข่าวร้ายเป็นข่าวรู้ 
สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเท่ียวให้
ป้องกันและเป็นกลไกในการลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมมือร่วม
ใจกันในการปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม รวมทั้ง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องป้องกัน
ตนเอง ดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ประมาท และ
เน้นอำนวยก่อนอำนาจ คือเน้นการอำนวยความสะดวก

ผู้ว่า อุบลฯ ลงพ้ืนที่ตรวจ
ติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ในสถาน
บริการ ในพ้ืนที่อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง 
ได้แก่ ตะวันแดงสาดแสง
เดือนมหาชนอุบลราชธานี 
และร้านยูบาร์ 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210108090117146
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210108090117146
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210108090117146
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210108090117146


ให้คำแนะนำก่อนการใช้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
และท้ายน้ี ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปพ้ืนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง
กับเจ้าหน้าท่ี และใช้ชีวิตแบบ New Nomal มั่นใจว่า 
เราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งน้ีได้อย่างแน่นอน 

 
สำนักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วันที่ 8 ม.ค. 2564 
 

ผลการตรวจคนใกล้ชิด 6 คน เป็นลบ สำหรับหญิงวัย 
28 ปี อยู่ระหว่างสอบสวนโรค  วิธีปฏิบัติป้องกัน
ตนเอง คือกักตนเอง 14 วัน กินร้อนช้อนกลางล้างมือ
เว้นระยะหา่ง สวมหนา้กาก 100% 

ผลการตรวจคนใกลช้ิด 6 
คน เป็นลบ สำหรับหญิงวัย 
28 ปี อยู่ระหว่างสอบสวน
โรค   
วิธีปฏิบัติป้องกันตนเอง คือ
กักตนเอง 14 วัน กินร้อน
ช้อนกลางล้างมือเว้น
ระยะห่าง สวมหน้ากาก 
100% 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

มุกดาหาร 
 

วันที่ 7 ม.ค. 2564 
 

จังหวัดมุกดาหารยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโค
วิด-19 พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สเีหลือง) คำสั่งจังหวัด
มุกดาหาร ที่ 58/2564        
 
ปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ต้ังแต่
วันที่ 8 -22 มกราคม 2564                                                                                                                                                                               
ห้ามรถโดยสารประจำทางสาธารณะ หมวด 3 สายที่ 
815 เส้นทาง มุกดาหารระยอง ของบริษัท รถรุ่งเรือง 
(มุกดาหาร) จำกัด เดินทางเข้าออกพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหารเป็นการชั่วคราว ต้ังแต่วันที่ 9-22 มกราคม 
2564       
    ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้ังแต่วันที่ 9 – 22 มกราคม 2564 
สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา ห้ามการ
บริโภคสุราและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในร้านเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) 
    ขอขอบคุณ ในความร่วมมือร่วมใจ ป้องกันและ
ควบคุมโรคของจงัหวัดมุกดาหารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ควบคุมและ
ป้องกันโรคมิให้การแพร่ระบาดลุกลามไปในวงกว้าง    

จังหวัดมุกดาหารยกระดับ
มาตรการควบคุมป้องกันโค
วิด-19 พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง (สี
เหลือง) คำสั่งจังหวัด
มุกดาหาร ท่ี 58/2564           

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

 
เพจอุบลวันน้ี 

 
วันที่ 7 ม.ค. 2564 

 

กู้ชีพออกรับนักเรียนชั้นม.5 รร.เย็ญฯ ไข้สูง 40.5 
หายใจหอบ พ่อของน้องมาจาก จ.สมุทรปราการ 
พื้นที่เสี่ยง ต้ังแต่ 28 ธ.ค.63 เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวปี
ใหม ่

 กู้ชีพออกรับ
นักเรียนชั้นม.
5 รร.เย็ญฯ ไข้
สูง 40.5 
หายใจหอบ 
พ่อของน้องมา
จาก จ.
สมุทรปราการ 

-แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 



พ้ืนที่เสี่ยง 
ต้ังแต่ 28 ธ.ค.
63 เพ่ือมา
เย่ียม
ครอบครัวปี
ใหม่ 

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

      กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 

 
*ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://odpc10.org/ 
 
 
 

 


