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ศรีสะเกษเขม รักษาไขแดง รับ 3 คนไทยกักตัวตอ 14 

วัน 

 

ท่ีสถานีขนสงผูโดยสารจงัหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิ

ชาติ ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ นพ.สุรเดชช 

ชวะเดช รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ไป

รับผูหญิงไทย 3 คน ท่ีเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา 2 

คน ออสเตรีย 1 คน และไดผานการกักท่ีศูนย กักกัน

กลุมเสี่ยง Covid-19 กรุงเทพมหานคร สถานกักตัวของ

รัฐ ครบ 14 วัน ตรวจซ้ำไมพบอาการปวย หรือติดเชื้อ 

จึงอนุญาตใหแยกตัวสงกลับบานเกิดท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

ระหวางมารอรับสงตัวกลับบาน คณะเฝาระวังปองกัน

โรคโควิดศรสีะเกษไดรวมชี้แจงแนวทางปฏิบัติชวง

ระหวางกักตัวตอท่ีบานตออีก 14 วัน โดยท้ัง 3 คน เปน

ชาวอำเภอขุนหาญ 2 คน และอำเภอกันทรลักษ 1 คน 

และท้ัง 3 คนมีหนังสือสงตัว พรอมประวัติเพ่ือเดินทาง

มากับรถโดยสารประจำทางท่ีรัฐจัดใหจากจงัหวัดชลบุรี 

ซึ่งทุกคนตางแสดงความดีใจอยางมาก ท่ีสวนราชการ

ตาง ๆ ไดประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการ

เดินทาง พรอมปฎิบัติตัวกักตัวท่ีบาตอ อีก 14 วัน 

ผูวาราชการจงัหวัดศรีสะเกษ กลาววา ท้ัง 3 คน ผาน

การกักตัวจากสถานกักตัวของรัฐ ครบ 14 วัน จึงถือวา

ไมนาเปนหวง เพราะไดปฏิบัติตามมาตรการดานความ

ปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข แตไดขอใหกักตัวตอ

อีก 14 วัน เพ่ือความไมประมาท โดยมีฝายปกครองและ

เจาหนาท่ี อสม.ในพ้ืนท่ีเฝาระวังอาการตอ ดวยการ

ตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันจนครบ 14 วัน และชวงกักตัว

ตองไมน่ังกินอาหารรวมกับคนในบาน งดการรวมงาน

หรือทำกิจกรรรมท่ีสำคัญหามจัดงานเฉลิมฉลองหรือด่ืม

เหลารวมกันเด็ดขาด 

สำหรับจงัหวัดศรีสะเกษเปน 1 ใน 7 ของจังหวัดภาค

อีสาน ท่ียังไมมีผูติดเชื้อโควิด-19 สวนจังหวัดอ่ืน ๆ คือ 

ยโสธร, บึงกาฬ,กาฬสินธุ, สกลนคร, นครพนม และ

ศูนยโควิดศรีสะเกษรับ 3 

คนไทย ท่ีกลับมาจาก

ตางประเทศ และหลังมากัก

ตัวท่ีศูนยกักกันกลุมเสี่ยง 

Covid-19 กรุงเทพมหานคร 

ครบ 14 วัน ไมพบอาการ

ปวย หรือติดเชื้อ แยก

สงกลับบานเมื่อกลางดึกท่ี

ผานมา 

 -แจงผูบริหาร 
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มุกดาหาร และถือเปนหน่ึงใน 17 จังหวัดท่ีไมมีผูติดเชื้อ 

มาตรการตาง ๆ จึงเขมงวดเพ่ือรักษาไขแดงไมใหถูก

เจาะดวยการมีคนเชื้อในพ้ืนท่ี 

 
https://www.facebook.
com/warinzoom/posts
/298436329845858
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วารินชำราบบานเฮา 
อุบลราชธานี 

 
วันที่ 15 ม.ค. 2564 

จับนักวิชาการสาธารณสุข กอเหตุลักรถยนตตาม
เต็นทรถมือสอง 3 คันอางเงินเดือนไมพอใช หาเงินใช
หน้ี 
 
เมื่อวันท่ี 14 มกราคม พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.
สส.ภ.จ.อุบลฯพรอมดวย พ.ต.ท.นพดล เปลี่ยนรูป รอง 
ผกก.สส.สภ.เมืองอุบลฯจับกุมนายเริงฤทธ์ิ หรือ อวน 
อายุ 45 ป ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุข ผูตองหาตระเวนกอเหตุลักรถยนต
ตามเต็นทรถมือสอง รวม 3 คัน โดยคันแรกลักรถยนต
กระบะ ย่ีหออีซูซุ  4 ประตู สีเทา หมายเลขทะเบียน 6 
กพ- 6064 กรุงเทพมหานครท่ีเต็นทรถตุมยนต ต.ขาม
ใหญ อ.เมืองอุบลฯเมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563  
คันท่ีสองกอเหตุลักรถยนตตู  ย่ีหอโตโยตา รุนคอมมู
เตอร สีเทา หมายเลขทะเบียน ฮล -702 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเต็นทรถโตโยตาชัวร ต.ขามใหญ อ.
เมืองอุบลฯ เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2563 และคันท่ี
สาม ลักรถยนตตู ย่ีหอโตโยตา รุนคอมมูเตอรสีเทา 
หมายเลขทะเบียน นข- 7803 อุบลราชธานี ท่ีเต็นทรถ
กานเจริญยนต ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ เมื่อวันท่ี 9 
มกราคม 2564 โดยมีกลองวงจรปดจับภาพคนรายไว
ได 
ท้ังน้ี พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.สส.ภ.จ.อุบลฯพรอม
ดวย พ.ต.ท.นพดล เปลี่ยนรูป รอง ผกก.สส.สภ.เมือง
อุบลฯ นำเจาหนาท่ีชุดสืบสวน  ออกสืบสวนตามตำหนี 
รูปพรรณคนราย จนทราบวาผูกอเหตุ คือนายเริงฤทธ์ิ 
หรือ อวน  อายุ 45 ป ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขดอนมดแดง จึงนำ
กำลังเดินทางไปตรวจสอบพบรถยนตกระบะ ย่ีหออีซูซุ  
4 ประตู สีเทา หมายเลขทะเบียน ญบ-4994 
กรุงเทพมหานคร จอดอยูท่ีโรงพยาบาลเหลาเสือโกก 
ขณะท่ีนายเริงฤทธ์ิ ขับรถมารอรับภรรยาซึ่งเปน
พยาบาลของโรงพยาบาลเหลาเสือโกก  เจาหนาท่ีจึงได
ขอตรวจสอบเบื้องตนรถคันดังกลาวปรากฏวาเปนรถ
สวมปายทะเบียน 
จากการสอบสวนเบื้องตนนายเริงฤทธ์ิ ใหการรับ
สารภาพวาไดกอเหตุลักรถยนตท้ัง 3 คันจริงโดยรถ
รถยนตกระบะ ย่ีหออีซูซุ  4 ประตู สีเทา ท่ีขโมยมาจาก
เต็นทรถตุมยนตนำมาสวมทะเบียน ใชสวนตัว สวน
รถยนตตู  ย่ีหอโตโยตา รุนคอมมูเตอร สีเทา หมายเลข
ทะเบียน ฮล -702 กรุงเทพมหานคร ท่ีไปขโมยมาจาก
เต็นทรถโตโยตาชัวรไดนำไปจำนำกับนายเอก ไมทราบ
ชื่อ-สกุลจริง นัดนำรถไปจำนำท่ีลานจอดรถ
หางสรรพสินคาโลตัส ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯราคา 1 
แสนบาท สวนรถยนตตู ย่ีหอโตโยตา รุนคอมมูเตอรสี
เทา หมายเลขทะเบียน นข- 78 

 จับนักวิชาการ
สาธารณสุข 
กอเหตุลัก
รถยนตตาม
เต็นทรถมือ
สอง 3 คนัอาง
เงินเดือนไม
พอใช หาเงิน
ใชหน้ี 
 

-แจงผูบรหิาร 
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สำนักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดยโสธร 

 
วันที่ 15 ม.ค. 2564 

ผูวาฯ ยโสธร สงทีมปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉิน
รวมปฏิบัติหนาที่สนับสนุนในโรงพยาบาลสนาม
จังหวัดสมุทรสาคร 
 
วันท่ี 15 มกราคม  2564  เวลา  10.00 น. ณ 
บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดยโสธร นายชลธี ยัง
ตรง ผูวาราชการจังหวัดยโสธร เปนประธานในพิธีสงทีม
ปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉินเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
ชวยเหลือสนับสนุนทีมแพทยท่ีโรงพยาบาลสนามจังหวัด
สมุทรสาคร ระหวางวันท่ี  18 – 25 มกราคม 2564  
น้ี โดยมีนายสมเพชร  สรอยสระคู รองผูวาราชการ
จังหวัดยโสธร นายธีระพงษ แกวภมร นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และนายแพทยสมศักด์ิ  
เชาวศิริกุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พรอม
หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาท่ีสาธารณสุขรวมในพิธี
ครั้งน้ี 
 
  โดยในพิธีสงทีมปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉินเพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุนทีมแพทยท่ีโรงพยาบาล
สนามจังหวัดสมุทรสาคร นายชลธี ยังตรง ผูวาราชการ
จังหวัดยโสธร ไดกลาวชื่นชมทีมปฏิบัติการทางการ
แพทยฉุกเฉินในความเสียสละและมีความเปนจิตอาสา
ชวยเหลือสังคมในสถานการณท่ีมีความจำเปนตองอาศัย
ผูมีความรูความสามารถ  
 
จึงขอใหชาวยโสธรเปนกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของ
ทีมครั้งน้ี และรวมใจกันฝากสงความปรารถนาดี ไปถึงพ่ี
นองชาวสมุทรสาครและชาวไทยทุกจังหวัดใหผานพน
สถานการณการระบาดของโควิด-19 ไปไดโดยเร็ว 
 
                ท้ังน้ี นายชลธี ยังตรง ผูวาราชการจังหวัด
ยโสธร กลาวอีกวา จากสถานการณโควิด-19 ท่ีจังหวัด
สมุทรสาครมีผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมาก 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหทีมแพทย พยาบาล 
เจาหนาท่ีสาธารณสุขในจังหวัดท่ีมีผูติดเชื้อนอยหรือไมมี
ผูติดเชื้อ สงกำลังเจาหนาท่ีบุคลากรทางการแพทยเขาไป
สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่ง
จังหวัดยโสธรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ไดรับนโยบายและมีบุคลากรท่ีมีจิตอาสาแจงความ
ประสงครวมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว ประกอบดวย ทีม
แพทย เภสัชกร พยาบาล เพ่ือรวมสนับสนุนดูแลผูปวย
ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามจังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งน้ี รวม 7 คน วันน้ีเราชาวยโสธร จึงขอ
สงกำลังใจใหกับทีมท่ีจะไปรวมปฏิบัติการท่ีสมุทรสาคร
และฝากความปรารถนาดี ไปถึงพ่ีนองชาวสมุทรสาคร
และคนไทยท่ีประสบภัยจากโควิด 19 ดวย 
 
                สำหรับทีมปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดยโสธร ท่ีจะไปรวมสนับสนุนทีมแพทย
โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทร ระหวางวันท่ี 18 - 25 

ผูวาฯ ยโสธร สงทีม
ปฏิบัติการทางการแพทย
ฉุกเฉินรวมปฏิบัติหนาท่ี
สนับสนุนในโรงพยาบาล
สนามจังหวัดสมุทรสาคร 

 -แจงผูบรหิาร 
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มกราคม  2564 ประกอบดวย 7 คน ไดแก นายแพทย
บพิตร  สัสดี นายแพทยชำนาญการ จากโรงพยาบาล
ยโสธร เปนหัวหนาทีม , นางจุฑามณี กรมขุนทด เภสัช
กรชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร  ,นางสาวปวรรัตน 
มิ่งขวัญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปาต้ิว, 
นายกิติพงษ ศรีพรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลงินกทา, นางสาวจติรา
รัตน มณีวงษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาล
คอวัง, นางสาวเบญจมาส ไดพ่ึง พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลคำเข่ือนแกว และนายกุหลาบ 
ไชยสังวล พนักงานขับรถยนต สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร ซึ่งทุกคนลวนแตมีจิตอาสาเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม   ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ยโสธรไดจัดสวัสดิการดานการประกันชีวิต เพ่ือเปนขวัญ
กำลังใจแกบุคลากรทีมปฏิบัติการทางการแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดยโสธรดวย  โดยบรรยากาศพิธีสงทีมปฏิบัติการ
ทางการแพทยฉุกเฉินจังหวัดยโสธรครั้งน้ีเปนไปดวย
ความอบอุน ผูวาราชการจังหวัดยโสธร หัวหนาสวน
ราชการและผูรวมพิธีไดรวมกันมอบดอกไม และปรบมือ
ใหกำลังใจทีมปฏิบัติการฯ ท่ีมีความเสียสละและมีจิต
อาสาในการชวยเหลือสังคมใหเดินทางดวยความ
ปลอดภัยและปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเปน
ตัวแทนของจังหวัดยโสธรในการชวยเหลือสนับสนุนทีม
แพทยและผูปวยติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม
ของจังหวัดสมุทรสาครตอไป 
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สำนักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดยโสธร 

 
วันที่ 15 ม.ค. 2564 

ส.ปชส.ยโสธร จัดกิจกรรมผูวาราชการจังหวัดยโสธร
พบสื่อมวลชน ประชาสัมพันธเนนสวมหนากาก
อนามัย 100% โหลดแอพ “หมอชนะ” พรอมคุมเขม
มาตรการปองกันโควิด-19 
 
วันท่ี 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชลธี 
ยังตรง ผูวาราชการจังหวัดยโสธร  เปนประธานกิจกรรม
ผูวาราชการจงัหวัดยโสธรพบสื่อมวลชน ครั้งท่ี 2 
ประจำปงบประมาณ 2564 เพ่ือพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธขอมูล
นโยบายของผูวาราชการจังหวัดยโสธร รวมท้ังนโยบาย
ของรัฐบาล หนวยงานราชการตางๆ ผานสื่อมวลชน เพ่ือ
เผยแพรสูพ่ีนองประชาชนผานสื่อชองตางๆ โดยมี
หัวหนาสวนราชการจากหนวยงานสำนักงานพาณิชย
จังหวัดยโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร 
สำนักงานประกันสังคมจงัหวัดยโสธร สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ
หนองอ่ึงอันเน่ืองมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร  
หางสรรพสินคาแมคโคร และสื่อมวลชนทุกแขนง รวม
กิจกรรม ณ  หองประชุม1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร  
 
                สำหรับ กิจกรรมผูวาราชการจงัหวัดยโสธร
พบสื่อมวลชน น้ัน เปนโครงการบริหารเครือขายใน
ระดับจังหวัด  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดโดย

ส.ปชส.ยโสธร จัดกิจกรรม
ผูวาราชการจงัหวัดยโสธร
พบสื่อมวลชน 
ประชาสัมพันธเนนสวม
หนากากอนามัย 100% 
โหลดแอพ “หมอชนะ” 
พรอมคุมเขมมาตรการ
ปองกันโควิด-19 

 -แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 
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สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร  มีเปาหมายใน
การจัดกิจกรรมเดือนละ  1 ครั้ง เพ่ือใหผูวาราชการ
จังหวัดยโสธร และหัวหนาสวนราชการไดพบปะ
สื่อมวลชน  ชีแ้จงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล และภารกิจของหนวยงานตางๆ  ซึ่ง
จะสงผลดีตอการดำเนินงานและภาพลักษณท่ีดีของ
หนวยงานภาครฐัดวย  โดยการจัดกิจกรรมครั้งน้ี ผูวา
ราชการจงัหวัดยโสธรไดขอความรวมมือสื่อมวลชนทุก
แขนงชวยกันประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนสวม
หนากากอนามัย 100  % และปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันโควิด-19 อยางเครงครัด พรอมกันน้ีหากมีผูท่ี
เดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงขอใหแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
อสม. ผูนำชุมชน เพ่ือสอบสวนโรคและกักตัว  14 วัน  
ตลอดจนขอใหประชาชนโหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ” 
เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการดูแลและปองกันตนเองจาก
การระบาดของโควิด-19  จึงขอความรวมมือสื่อมวลชน
รวมกันประชาสัมพันธใหประชาชนรวมโหลดแอพฯ 
ดังกลาว เพ่ือเราจะสูโควิด-19 ไปดวยกัน 

 

หมายเหตุ     ( +)     คือ ผลกระทบเชิงบวก   

                 ( - )     คือ ผลกระทบเชิงลบ  

                 ( * )     คือ ขาวเดน  

      กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 

 

*คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://odpc10.org/ 

 

 

 

 


