
 

สรุปและวิเคราะหขาว ประจำวันท่ี 19 - 20 มกราคม 2564 

โดย..กลุมสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี 

สื่อ ประเด็นขาว สรุปผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะ 

ขาวเชิงบวก ขางเชิงลบ 

 
https://pr.moph.go.th/?url

=pr/detail/2/03/152769/ 

 
สำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
วันที่ 19 ม.ค. 2564 

สสจ.อุบลฯเยี่ยมเสริมพลังใหกำลังใจพื้นที่อำเภอ

พิบูลมังสาหารเนนเครงครัดมาตรการปองกันโควิด 19 

 

นายสุวิทย โรจนศักด์ิโสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี มอบหมายใหทันตแพทยหญิงน้ำเพชร  ต้ัง

ย่ิงยง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

เปนประธานการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบท่ี 

1 ท่ี คปสอ.พิบูลมังสาหาร เพ่ือติดตามการถายทอด

นโยบายสูการปฏิบัติ ซึ่งนำไปสูการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานสงผลใหเกิดความสำเร็จของงานตามนโยบาย

พรอมท้ังลงพ้ืนท่ีเย่ียมเสริมพลัง ใหกับเจาหนาท่ี 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ อำเภอ

พิบูลมังสาหาร จงัหวัดอุบลราชธานีสรางขวัญและ

กำลังใจและใหแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) เนนย้ำใหพ้ืนท่ีสื่อสารและประชาสัมพันธ

แกประชาชนใหตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการ

ควบคุมปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID -19)อยางเครงครัด 

สสจ.อุบลฯเย่ียมเสริมพลังให

กำลังใจพ้ืนท่ีอำเภอพิบูลมัง

สาหารเนนเครงครัด

มาตรการปองกันโควิด 19 

 -แจงผูบริหาร 

 

 

*เพื่อทราบ 

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

52768/ 
 

สำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
วันที่ 19 ม.ค. 2564 

สา’สุขอุบลฯลงพื้นที่แนะนำผูประกอบการผลิต
ขนมจีนปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP และเขมมาตรการ 
COVID 19 
 
นายสุวิทย โรจนศักด์ิโสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี มอบหมายใหกลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข  กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย รวมกับหนวยงานเครือขายท่ีเกี่ยวของ
ไดแกเทศบาลตำบลแสนสุข,เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ,
สำนักงานสาธารณสขุอำเภอวารินชำราบ ,สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี,โรงพยาบาลวาริน
ชำราบ,คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีและหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดาน
อาหาร เขตสุขภาพท่ี 10 ลงพ้ืนท่ีใหคำแนะนำ
ผูประกอบการผลิตขนมจีนในเขตอำเภอวารินชำราบ
และอำเภอเมืองอุบลราชธานี เพ่ือใหปฏิบัติตาม

สา’สุขอุบลฯลงพ้ืนท่ีแนะนำ
ผูประกอบการผลิตขนมจีน
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP 
และเขมมาตรการ COVID 
19 

 -แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152769/
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152769/
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152768/
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152768/
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152768/


มาตรฐานการผลิตอาหารข้ันตน (Primary  GMP) 
พรอมใหคำแนะนำมาตรการลดความเสี่ยงการ
ปฏิบัติงานในสถานท่ีผลิตอาหารในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และขอความรวมมือผูประกอบการลด  ละ  เลิก การใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
ดานอาหารปลอดภัยของรัฐ และเปนประโยชนแก
ประชาชน ในการลดความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารท่ี
ไมปลอดภัย 

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

52705/ 
 

สำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
วันที่ 19 ม.ค. 2564 

สสจ.อุบลฯออกเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่อำเภอทุงศรีอุดม
เนนย้ำเขมมาตรการปองกันCOVID 19 
 
นายสุวิทย โรจนศักด์ิโสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีมอบหมายใหนายธานินทร ไชยานุกูล รอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธาน
ในการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานรอบท่ี 1 พรอม
คณะนิเทศงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ท่ี คปสอ.ทุงศรีอุดม  พรอมเย่ียมเสริมพลังสรางขวัญ
และกำลังใจใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)และลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลโนนใหญ  เพ่ือติดตามการถายทอดนโยบาย 
ปงบประมาณ 2564 แนะนำและชี้แนะการพัฒนางาน
เพ่ือใหเกิดความสำเร็จในการขับเคลื่อนตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข เนนย้ำการสื่อสารประชาสัมพันธ
ขอความรวมมือใหประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019  (COVID-19) อยางเครงครัด เวน
ระยะหาง สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ลางมือ
บอยๆดวยเจลแอลกอฮอลไมเอามือสัมผัสใบหนา และไม
สัมผัสพ้ืนท่ีสาธารณะ 

สสจ.อุบลฯออกเย่ียมเสริม
พลังพ้ืนท่ีอำเภอทุงศรีอุดม
เนนย้ำเขมมาตรการปองกัน
COVID 19 

 -แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 

 
 

https://www.talknewso
nline.com/317366/?f
bclid=IwAR1qgXybXDV

eq4JC3a9bxkeJ-
lyfg8BBJFwx1wDL0SKT

SdUN9xYcloySKZ0 
 

Talk News 
 

วันที่ 19 ม.ค. 2564 

“ศรีสะเกษ” ไมไหวแลว! โควิด-19 พนพิษ 2 ตา-
ยาย ไรทีพ่ึ่งประกาศขายดวงตา ใชหน้ี-ประทังชีวิต 
 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันท่ี 19 ม.ค. ผูสื่อขาวรายงานวา 
นางฮอง ก่ำเกลี้ยง อายุ 72 ป พรอมดวย นายบุญเชี่ยว 
สินสวัสด์ิ อายุ 74 ป สองสามีภรรยา ชาว อ.อุทุมพร
พิสัย จ.ศรีสะเกษ เขียนจดหมายเขารองทุกขขอความ
ชวยเหลือ กับผูสื่อขาวเพ่ือเปนสื่อกลางไปยังหนวยงานท่ี
เกี่ยวของหรือผูใจบุญ ถึงปญหาความเดือดรอนไรท่ีพ่ึง 
นางฮอง เลาวา ตนและสามี ประกอบอาชีพคาขายขนม
โบราณ ขนมหูชาง และขาวเกรียบกุง มีลูกดวยกันรวม 
6 คน บางคนประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป บางคนไมมี
งานทำ ปจจุบันไดมีครอบครัวและแยกตัวออกไปนาน
แลว ตนจึงตองอยูกับสามีกันเพียงสองคน ปจจุบันไรท่ี
อยูอาศัยเน่ืองจากกอนหนาน้ีเคยซื้อท่ีดินแปลงหน่ึง 
ราคา 100,000 บาท เน้ือท่ีไมมากนัก เพ่ือปลูก
กระทอมหลักเล็กๆพอไดอยูอาศัยสองตายาย โดยตกลง
กันผอนเปนงวด งวดละ 10,000 บาท แตไมไดทำ
สัญญาซื้อขาย กระท่ังผอนมาได 8 งวด เจาของท่ีดิน

 “ศรีสะเกษ” 
ไมไหวแลว! โค
วิด-19 พน
พิษ 2 ตา-ยาย 
ไรท่ีพ่ึง
ประกาศขาย
ดวงตา ใชหน้ี-
ประทังชีวิต 

-แจงผูบรหิาร 

 

 

*เพื่อทราบ 

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152705/
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/152705/
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https://www.talknewsonline.com/317366/?fbclid=IwAR1qgXybXDVeq4JC3a9bxkeJ-lyfg8BBJFwx1wDL0SKTSdUN9xYcloySKZ0
https://www.talknewsonline.com/317366/?fbclid=IwAR1qgXybXDVeq4JC3a9bxkeJ-lyfg8BBJFwx1wDL0SKTSdUN9xYcloySKZ0
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https://www.talknewsonline.com/317366/?fbclid=IwAR1qgXybXDVeq4JC3a9bxkeJ-lyfg8BBJFwx1wDL0SKTSdUN9xYcloySKZ0


ขอใหจายสวนท่ีเหลือท้ังหมด จำนวน 20,000 บาท 
ในทันที 
ซึ่งขณะน้ันอยูในชวงโควิด-19 ระบาดรอบแรก ตนไมมี
เงินเปนกอนจาย จึงถูกไลออกจากท่ีดินแปลงดังกลาว 
โดยเจาของท่ีดินไดคืนเงินท่ีจายไปแลวท้ังหมดใหตน 
สงผลทำใหตนและสามีไรท่ีอยูอาศัยอยูนานหลายเดือน 
ตอมามีชาวบานคนหน่ึงมาย่ืนขอเสนอขายท่ีดินใหตน
เพ่ือสรางบานพอไดอยูอาศัยหลบแดดฝน กอนท่ีโรคโค
วิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบท่ี 2 โดยเน้ือท่ีหนา
กวางประมาณ 7 เมตร ลึก 17 เมตร ในราคา 
150,000 บาท โดยตกลงกันจายเงินดาวน จำนวน 
50,000 บาท สวนท่ีเหลือนัดจายชวงปใหมภายใน
เดือน ม.ค. 64 ซึ่งขณะน้ันตนพอมีเงินจากเจาของท่ีดิน
คนเดิมคืนให มาจายและสวนท่ีเหลือเก็บไวลงทุน 
ชีวิตกำลังจะเริ่มฟน กลับมาเจอปญหาโรคโควิด-19 
ระบาดรอบ 2 สงผลทำใหการคาขายขนมถดถอย ขาย
ของไมคอยไดเลย เงินก็ไมมี มีเพียงบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
กระท่ังบางวันอดมื้อกินมื้อ นอนกินน้ำตา จนสามีตนคิด
สั้นหยิบมีดจะมากรีดคอตัวเองหวังฆาตัวตายมาแลว 2 
หน แตตนมองเห็นพอดีจึงไดรีบว่ิงเขาไปชวยและแยงมีด
ออกมา เพราะเครียดไมมีเงินใชหน้ีและถูกไลออกจากท่ี 
ไมรูจะไปอยูท่ีไหน ชีวิตขณะน้ีไมมีอะไรเหลือแลว ตนจึง
ประกาศขายดวงตา 1 ขาง เพ่ือชดใชหน้ีและประทังชีวิต
จนกวาจะหมดลมหายใจ จึงขอความเมตตาจากผูใจบุญ
ชวยเหลือ ติดตอสอบถามขอมูลกับตนไดท่ีโทร 08-
2913-2234 ,09-8591-0397 หรือชวยเหลือผาน
ทาง ธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 020148578790 
ชื่อบัญชี นางฮอง ก่ำเกลี้ยง 

 

หมายเหตุ     ( +)     คือ ผลกระทบเชิงบวก   

                 ( - )     คือ ผลกระทบเชิงลบ  

                 ( * )     คือ ขาวเดน  

      กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 

 

*คนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://odpc10.org/ 

 

 

 

 


