
 

สรุปและวิเคราะหขาว ประจำวันท่ี 18-19 มกราคม 2564 

โดย..กลุมสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี 

สื่อ ประเด็นขาว สรุปผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะ 

ขาวเชิงบวก ขางเชิงลบ 

 
https://region2.prd.go.th/e

wt_news.php?nid=224000

&filename=index 

 
สำนักงานประชาสัมพันธ

จังหวัดยโสธร 
 

วันที่ 19 ม.ค. 2564 

จังหวัดยโสธร ประชุมรวมกับกลุมศิลปน รถแห หา

แนวทางผอนคลายการแสดงดนตรี โดยจังหวัดไมหาม

การแสดงแตตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมปองกัน

โรคโควิด-19 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันน้ี (18 ม.ค.64) นายชลธี ยังตรง 

ผูวาราชการจงัหวัดยโสธร เปนประธานการประชุมหารือ 

กรณีการผอนคลายใหแสดงดนตรีของกลุม

ผูประกอบการดานบันเทิง ตามแนวทางการผอนคลาย

การบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ

ดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดยโสธร ท่ีหองประชุมหมอนขิด ชั้น 2  ศากลาง

จังหวัดยโสธร โดยมีนายพิกิฎ  ศรีชนะ เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม นายสมเพชร สรอย

สระคู รองผูวาราชการจงัหวัดยโสธร, รองผูอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝายทหาร), ผู

บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร , นายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, ปลัดจังหวัด  หัวหนาสวน

ราชการท่ีเกี่ยวของและกลุมศิลปน นักแสดงหมอลำ 

นักรอง หางเครื่อง ผูประกอบการรถแห ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ยโสธร เขารวมประชุม  

 

โดยคณะกลุมศิลปน นักรอง ไดแจงท่ีประชุมทราบถึง

ความเดือดรอนท่ีไดรับจากกรณีโรคโควิด-19 แพร

ระบาดในหลายจังหวัด ซึ่งท่ีผานมาจังหวัดยโสธร ยังไม

พบผูติดเชื้อรายใหม แตเปนพ้ืนท่ีเฝาระวังสูง ทำใหตอง

ถูกยกเลิกงานแสดงโดยเจาของงานหรือในบางพ้ืนท่ีไมได

รับอนุญาตใหทำการแสดง ขณะท่ีกลุมศิลปนได

ดำเนินการตามข้ันตอนการขออนุญาตทำการแสดง

ตามท่ีกำหนด ทำใหไดรับความเดือดรอน จึงนำปญหา

ดังกลาวมานำเสนอใหจังหวัดทราบ เพ่ือหาแนวทาง

ชวยเหลือผอนคลายความเดือดรอน 

 

ดานผูวาราชการจังหวัดยโสธร ไดชี้แจงใหกลุมศิลปน 

จังหวัดยโสธร ประชุม

รวมกับกลุมศิลปน รถแห 

หาแนวทางผอนคลายการ

แสดงดนตรี โดยจังหวัดไม

หามการแสดงแตตองปฏิบัติ

ตามมาตรการควบคุม

ปองกันโรคโควิด-19 

 -แจงผูบริหาร 

 

 

*เพื่อทราบ 
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นักรอง ไดทราบถึงแนวทางและมาตรการควบคุม

ปองกันโรคของจงัหวัด ตามท่ีไดออกประกาศจังหวัดเพ่ือ

ปองกันควบคุมการแพรระบาดโรค ซึ่งจังหวัดยโสธร 

ไมไดหามใหทำการแสดงในระดับพ้ืนท่ีแตตองปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมปองกันโรคท่ีกำหนด เชน การขอ

อนุญาตทำการแสดง ขอใชเสียง กอนทำการแสดง

ลวงหนา 15 วันทำการ อีกท้ังตองปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมปองกันโรค เชน การกำหนดชองทางเขา-ออก 

การต้ังจุดตรวจ จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การ

ลงทะเบียนผูรวมงาน ซึ่งท่ีผานมาอาจมีการสื่อสาวทำให

เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน จึงตองทำความเขาใจใน

ประกาศของจังหวัดยโสธรใหตรงกันระหวางเขาของผูจัด

งานกับทองถ่ินท่ีมีอำนาจอนุญาตใหทำการแสดงและ

ศิลปนนักรอง 

 

พรอมน้ีผูวาราชการจังหวัดยโสธร กลาววาจะนำปญหา

ของกลุมศิลปนนักรอง รถแห ท่ีไดรับในวันน้ีนำเขาท่ี

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดยโสธร

โดยเชิญทุกอำเภอเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาหา

แนวทางผอนคลายและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ในวันพุธท่ี 

20 มกราคม 2564 น้ี และจะแจงใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ

ทราบโดยเร็ว ซึ่งกลุมศิลปนนักรอง รถแห ตางพอใจกับ

แนวทางดังกลาว 

 
https://www.talknewso
nline.com/317218/ 

 
talk news online 

 
วันที่ 19 ม.ค. 2564 

รอง ผวจ.ยโสธร ตรวจเยี่ยมดานตรวจจุดคัดกรองโค
วิด-19 หนา ว.เทคนิค กำชับจนท.ปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง เพื่อปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโรค 
 
วันท่ี 19 มกราคม 64 ณ จุดตรวจหนาวิทยาลัยเทคนิค
ยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสม
เพชร สรอยสระคู รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร พรอม
ดวยนางสาววีรินท นิตยสุวรรณ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดยโสธร พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ 
ผกก.สภ.เมืองยโสธร ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมจุดตรวจคัด
กรองการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี เจาหนาท่ี 
ตำรวจ สาธารณสุข และผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของรวมให
การตอนรับและรายงานสถานการณ พรอมน้ีไดนำกาแฟ 
น้ำด่ืมเกลือแรและน้ำด่ืมมอบใหแกเจาหนาท่ีประจำจุด
คัดกรองเพ่ือเปนขวัญกำลังใจขณะปฏิบัติหนาท่ีอีกดวย 
 
 
โอกาสน้ีรองผูวาราชการจังหวัดยโสธร ไดกลาวให
กำลังใจแกเจาหนาท่ี พรอมท้ังสอบถามปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหคำแนะนำและ
กำชับใหดำเนินการตรวจคัดกรองอยางเขมขน บันทึก
ขอมูลผูท่ีผานเขาพ้ืนท่ีโดยละเอียด รวมถึงการเฝาระวัง
หรือสังเกตอาการผูเดินทางจากพ้ืนท่ีตางๆ โดยเฉพาะ

รอง ผวจ.ยโสธร ตรวจเย่ียม
ดานตรวจจุดคัดกรองโควิด-
19 หนา ว.เทคนิค กำชับ
จนท.ปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
เพ่ือปองกันและยับย้ังการ
แพรระบาดของโรค 

 -แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 
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พ้ืนท่ีเสี่ยง ซึ่งประชาชนผูเดินทางไดใหความรวมมือใน
การคัดกรองเปนอยางดี นอกจากน้ีไดเนนย้ำถึงมาตรการ
ปองกันโรคโควิด-19 ในการลางมือ สวมหนากาก
อนามัยหรือหนากากผาเมื่อออกจากบานทุกครั้ง การเวน
ระยะหาง รวมถึงการโหลดใชแอปพลิเคชั่นหมอชนะ
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนทุกคนใชเพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของโควิด-19 

 
https://pr.moph.go.th/
?url=pr/detail/2/03/1

52705/ 
 

สำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
วันที่ 18 ม.ค. 2564 

สสจ.อุบลฯแจงมาตรการการปองกัน COVID 19 ทาง 
สวท.อุบลราชธานี 
 
(18 ม.ค.64)นายแพทยสุวิทยโรจนศักด์ิโสธรนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายใหนาย
ประทีปบุญธรรมรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีรวมรายการ”เบิ่งบานเบิ่งเมือง”ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
อุบลราชธานีเอฟเอ็ม 98.5 เมกกะเฮิรตเพ่ือใหความรู
แกประชาชนตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา(COVID-19)ดำเนินรายการโดยผศ.สุเชาวน มีหนอง
หวาและนายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการศูนยพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกลาจังหวัดอุบลราชธานี 

สสจ.อุบลฯแจงมาตรการ
การปองกัน COVID 19 
ทาง สวท.อุบลราชธานี 

 -แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 

 
 

https://pr.moph.go.th/
?url=pr/detail/2/03/1

52704/ 
 

สำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
วันที่ 18 ม.ค. 2564 

สสจ.อุบลฯรวมพิธีสงมอบเคร่ืองกระตุกไฟฟาอัตโนมัติ
(AED) 
(18 ม.ค.64)นายสุรศิษฐ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัด
อุบลราชธานี และ นพ.สุวิทย โรจนศักด์ิโสธร นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีใหเกียรติมารวมเปนสักขี
พยานในพิธีสงมอบเครื่อกระตุกไฟฟาอัตโนมัติ
(AED)ใหกับผูรับผิดชอบงานระดับอำเภอโดยมี
นายอำเภอและตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอเขารับ
มอบ สำหรับการรับมอบเครื่องครัง้น้ี ไดรับความ
อนุเคราะห จากสภากาชาดไทยในการระดมทุน จัดหา
เพ่ือใหเกิดประโยชน แกประชาชนในทุกๆพ้ืนท่ี 
นอกจากน้ัน ไดมีการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใช
เครื่อง และติดต้ังโดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี คือ นส.อลิษา สุพรรณ หัวหนากลุม
งานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติดและ
นายบดินทร บุญขันธ หัวหนางานEMS เพ่ือประโยชนใน
การใชอุปกรณดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

สสจ.อุบลฯรวมพิธีสงมอบ
เครื่องกระตุกไฟฟาอัตโนมัติ
(AED) 

 -แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 

https://www.nationtv.t
v/main/content/3788

13450/ 
 

เนช่ันทีว ี
 

วันที่ 18 ม.ค. 2564 

 

ปูพรมเก็บตัวอยางตรวจโควิดเชิงลึกหวั่นซอนเช้ือ 
 
18 มกราคม 2564 ท่ี อาคารเอนกประสงค
โรงพยาบาลยางชุมนอย อำเภอยางชุมนอย จังหวัดศรี
สะเกษ คณะนายแพทย - พยาบาล ปกครองอำเภอ 
สาธารณสุขอำเภอ ไดเริ่มในการปฏิบัติตามแผน การเก็บ
ตัวอยาง ในการตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 ในกลุมประชาชน แรงงานตาง
ดาว และกลุมประชาชนกลุมเสี่ยงสูง ในจงัหวัดศรีสะเกษ 
โดยผลจากการประชุมของคณะกรรมการเฝาระวัง
ปองกันโรค โควิด-19 ไดสรุปใหมีแผนเชิงรุกในการเขา
ไปตรวจคัดกรองประชาชนท่ีเดินทางมาจากจังหวัดกลุม
เสี่ยงรวมท้ังแรงงานตางดาวท่ีเขามาในชวงปใหม  

จังหวัดศรีสะเกษ ยังเปน 1 
ใน 7 จังหวัดภาคอีสาน ท่ีไม
มีผูติดเชื้อโรคโควิด 
ทามกลางสถานการณการ
ระบาดและแพรกระจาย 
เพ่ือเปนการปองกัน 
คณะกรรมการ ลง
ปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชงิ
ลึก ตามบัญชีรายชื่อกลุม
เสี่ยงทุกราย หว่ันมีการซอน
เชื้อ จึงทำแผน ลงตรวจ
ครอบคลุมท้ัง 22 อำเภอ 

 -แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 
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แมวาวันน้ีจังหวัดศรีสะเกษจะยังไมมีผูติดเชื้อดังกลาวก็
ตาม แตเพ่ือความมั่นใจในระบบการเฝาระวังปองกัน จึง
ไดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการนัดหมายเชิญผูท่ีเปน
แรงงานตางดาวดวยการขอความรวมมือจากสถาน
ประกอบการ ใหเขามาตรวจยังโรงพยาบาลทุกแหง ใน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแผนการตรวจคัดกรองจากน้ีจน
ไปสิ้นสุดวันท่ี 19 มกราคม 2564 กระจายกันไปท้ัง 
22 อำเภอ นอกจากน้ันยังไดเชิญประชาชนท่ีเดินทางมา
จากจังหวัดกลุมเสี่ยงและจังหวัดท่ีมีผูติดเชื้อ แมวากอน
หนาน้ีจะไดตรวจคัดกรองเฝาระวังกักตัวครบ 14 วัน
แลวก็ตาม แตเพ่ือความมั่นใจจึงไดมีแผนปฏิบัติการ
ตรวจซ้ำอีกรอบในสัปดาหน้ี  

 

หมายเหตุ     ( +)     คือ ผลกระทบเชิงบวก   

                 ( - )     คือ ผลกระทบเชิงลบ  

                 ( * )     คือ ขาวเดน  

      กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 

 

*คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://odpc10.org/ 

 

 

 

 


