
 

สรุปและวิเคราะห์ข่าว ประจำวันที่ 9-11 มกราคม 2564 
โดย..กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จ.อุบลราชธานี 

สื่อ ประเด็นข่าว สรุปผลการวิเคราะห ์ ข้อเสนอแนะ 
ข่าวเชิงบวก ข่างเชิงลบ 

 
 

ศูนย์ EOC อุบลราชธานี 
 

วันที่ 10 ม.ค. 2564 

ลูกชายผู้ป่วยโควิดรายที ่3 อุบลฯ มเีชื้อโควิดหรือไม่ ?  
ผลการตรวจลูกชายที่อยู่สมุทรปราการและครอบครัว
ผลออกพรุ่งน้ีส่วนแม่ ลูก2คน และหลานยืนยันไม่พบ
เชื้อ 

ลกูชายผูป่้วยโควิดรายที่ 3 
อบุลฯ มีเชือ้โควิดหรือไม่ ?  

ผลการตรวจลกูชายที่อยู่
สมทุรปราการและ
ครอบครวัผลออกพรุง่นีส่้วน
แม่ ลกู2คน และหลาน
ยืนยนัไม่พบเชือ้ 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

 
มติชนออนไลน์ 

 
วันที่ 9 มกราคม 2564 

กกท.เล็งเลื่อนจัดกีฬาแห่งชาติ ‘ศรีสะเกษเกมส์’ ส่วน
ศึกเยาวชนขอประเมิน ‘โควิด’ เลิกคลั่งหรือยัง 
 
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาเเห่งประเทศไทย 
(กกท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบกับ
การจัดการกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาภายในประเทศทุก
ระดับเป็นวงกว้างไม่ต่างจากการะบาดครั้งเเรก 
โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดเเละ
เข้มงวดสูงสุดอย่าง 5 จังหวัดฝั่งตะวันออก เเละพ้ืนที่
รอบๆ อีก 20 กว่าจังหวัด กิจกรรมทั้งหมดต้องถูกชะลอ
เเละเลื่อนออกไปก่อน กระทรวงการท่องเท่ียวเเละกีฬา 
กกท. กรมพลศึกษา รวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิคเเห่ง
ประเทศไทย มีการประชุมหารือเเนวทางการทำงานใน
ด้านกีฬาทุกระดับร่วมกัน กับ ศบค. เพ่ือติดตามเเละ
ประเมินสถานการณ์ของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เเน่นอน
ว่าในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่การควบคุมสูงสุดต้องหยุด
ทุกกิจกรรมเเละการเเข่งขันกีฬาเอาไว้ก่อน ซึ่งกกท.ได้
ประสาน ชี้เเจง เเละขอความร่วมมือไปยังผู้จัด เเละ
สมาคมกีฬาต่างๆเเล้ว เเละก็เชื่อว่ารอบน้ีหลายฝ่ายจะ
นำประสบการณ์จากท่ีเคยได้ประสบเหตุในรอบเเรกมา
ปรับใช้ เพ่ือรับมือ 
 

กกท.เล็งเลื่อนจัดกีฬา
แห่งชาติ ‘ศรีสะเกษเกมส์’ 
ส่วนศึกเยาวชนขอประเมิน 
‘โควิด’ เลิกคลั่งหรือยัง 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

 
https://www.matichon.

co.th/covid19/thai-
covid19/news_25223

39 
 

ผู้ว่าฯอุบลราชธานี แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 1 
คน ไทม์ไลน์เผยขายผักในตลาดนัด 
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 มกราคม ท่ีสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่า
ราชการจงัหวัดอุบลราชธานี, นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รอง
ผู้ว่าราชการจงัหวัดอุบลราชธานี, นพ.สุวิทย์ โรจน

 ผู้ว่าฯ
อุบลราชธานี 
แถลงพบ
ผู้ป่วยโควิด-
19 เพ่ิมอีก 1 
คน ไทม์ไลน์

-แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 
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มติชนออนไลน์ 
 

วันที่ 10 มกราคม 2564 

ศักด์ิโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 
นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ฯ แถลงพบผู้ป่วยโควิต-19 เพ่ิมอีก 1 
ราย ซึ่งเป็นรายที่ 3 ของจังหวัด โดยเป็น เพศชาย อายุ 
62 ปี 
 
สำหรับประวัติของผู้ป่วยรายดังกล่าว วันที่ 8 ม.ค. 
20.00 น. ไอ หอบเหน่ือย มา 1 วัน ส่งตัวจาก รพ.สว่าง
วีระวงศ์ มาที่ รพ.วารินชำราบ Admit IPD ชาย, วันที่ 9 
ม.ค. เช้า แพทย์สงสัย PUI COVID-19 ส่งตรวจ และ
นำเข้าห้องแยก เวลา 23.30 น. ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ 
COVID-19 (2 ยีน) วันที่ 10 ม.ค. รพ.วารินชำราบ นำส่ง 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ฯ 
 
สำหรับ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิค-19 รายที่ 3 จ.
อุบลราชธานี ดังน้ี 
 
26 ธ.ค.63-1 ม.ค.64 ลูกชายกลับจาก กทม.ด้วยรถยนต์
ส่วนตัวมาเย่ียมบ้านเลขที่ 47 ม.7 บ้านหนองแวง ต.
สว่าง อ. สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ 
 
28 ธ.ค.63 ขายผักที่ตลาดนัด อ.สว่างวีระวงศ์ 
 
30 ธ.ค.63 ขายผักที่ตลาดนัดบ้านโคกสะอาด ต.สว่าง อ.
สว่างวีระวงศ ์
 
1 ม.ค.64 ขายผักที่ตลาดนัดบ้านโคกสะอาด ต.สว่าง อ.
สว่างวีระวงศ ์
 
 
4 ม.ค.64 ขายผักที่ตลาดนัด อ.สว่างวีระวงศ์ 
 
5 ม.ค.64 เดินทางมาโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ โดย
รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือรับยาโรคประจำตัวตามนัด (เบา
หวาน,ความดัน) ผู้ป่วยเริ่มมีอาการรไอ แห้งๆ (ใส่แมสก์) 
รับยาเสร็จกลับบ้าน 
 
7 ม.ค.64 ไปร่วมงานแต่งงานที่บ้านสะพือใต้ ต.โพธ์ิศรี 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เดินทางด้วยรถยนต์
ส่วนตัว 
 
 
8 ม.ค.64 มีอาการไอ มีเสมหะ หายใจหอบเหน่ือย 

เผยขายผักใน
ตลาดนัด 



เดินทางมาท่ี รพ.สว่างวีระวงศ์ ส่งต่อมารับการรักษาท่ี 
รพ.วารินชำราบ 
 
9 ม.ค.64 รพ.วารินชำราบ ตรวจหาเชื้อโควิค-19 ผลการ
ตรวจพบเชื้อโควิค -19 
 
10 ม.ค.64 รพ.วารินชำราบ ส่งต่อเพ่ือรับการรักษาท่ี 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ฯ 

 
https://www.thairath.c
o.th/news/local/north

east/2009920 
 

ไทยรัฐออนไลน์ 
 

วันที่ 10 มกราคม 2564 

ลุงขายผักอุบลฯติดโควิด จากลูกชายเยี่ยมปีใหม่ ต้อง
กักอีก 30 กว่าราย 
 
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.64 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี นายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี และประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แถลงผลการตรวจพบผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นชายอายุ 62 ปี 
เป็นชาวบ้านตำบลสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ มีอาชีพขายผัก
ตามตลาดนัดในอำเภอสว่างวีระวงศ์ มีอาการไอ หอบ
เหน่ือยมา 1 วัน และค่ำวันที่ 8 ม.ค.เข้ารักษาตัว
เบื้องต้นที่โรงพยาบาลอำเภอสว่างวีระวงศ์ และถูกส่ง
ต่อมาที่โรงพยาบาลวารินชำราบและเช้าวันที่ 9 ม.ค. 
แพทย์สงสัยจะมีอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงนำเข้า
ห้องแยกโรค พร้อมเก็บหาเชื้อสง่ตรวจ กระทั่งดึกผล
ยืนยันพบเชื้อโควิด-19 และสายของวันน้ี (10 ม.ค.) ได้
ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
เน่ืองจากมีอายุมาก มีโรคประจำตัวเป็นความดัน 
เบาหวาน ไตวายเรื้อรัง น้ำท่วมปอด ต้องเข้ารับการ
ตรวจกับแพทย์เป็นประจำอาการล่าสุดช่วงเท่ียงวันน้ียัง
รู้สึกตัวดี หายใจ 14 ครั้งต่อนาที ไม่หอบ ออกซิเจนใน
เลือดเพ่ิมข้ึนจาก 90 เป็น 96 ต่อจากน้ีต้องเฝ้าระวังจะมี
อาการใดแทรกซ้อนหรือไม่ 
 
สำหรับประวัติเสี่ยงการติดเชื้อคือ ช่วงวันที่ 26 ธ.ค.
2563 ถึงวันที่ 1 ม.ค.2564 ลูกชายและครอบครัวซึง่
ทำงานอยู่บริษัทรถยนต์ในอำเภอบางพลี จ.
สมุทรปราการ เดินทางกลับมาเย่ียมและพักที่บ้าน 
ระหว่างน้ันผู้ป่วยยังไปขายผักตามปกติ และวันที่ 7 ม.ค. 
ไปร่วมงานแต่งที่ตำบลโพธ์ิศรี อ.พิบูลมังสาหาร และเริ่ม
ป่วยในวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา 
 
ทีมสอบสวนโรคจงึได้โทรศัพท์แจ้งบุตรชายและ
ครอบครัวที่เดินทางมาเย่ียมในช่วงปีใหม่ให้ไปรับการ
ตรวจหาเชื้อในภูมิลำเนาท่ีอยู่ ส่วนภรรยา รวมกับคนใน
ครอบครัว 4 คน เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลอำเภอวารินชำ

 อุบลฯ ป่วยโค
วิดรายที่ 3 
มาแล้ว ชาย
วัย 62 ปี 
อาชีพขายผัก
ตามตลาดนัด 
ติดเชื้อจากลูก
ชายอยู่
สมุทรปราการ
กลับมาเย่ียม
บ้านช่วงปีใหม่ 
สธ.จังหวัดต้อง
ให้คนใน
ครอบครัว 4 
ราย และ 
จนท.รพ.วาริน
ชำราบ อีก 26 
คน ต้องกักตัว 
14 วัน 

-แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 
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ราบ 26 คน รวมทั้งผู้ป่วยที่มานอนรักษาตัวด้วยกัน 5 
คน และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลอำเภอสว่างวีระวงศ์ 10 
คน ให้กักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน 
 
สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่เดินทาง
ไปขายผัก รวมทั้งในงานแต่ง มารายงานตัวกับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขและ อสม.ใกล้บ้าน เพ่ือเฝ้าสังเกตอาการใน
ระยะน้ีด้วย 
 
จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยจากการระบาดรอบใหม่
จำนวน 2 คน โดยรายแรกเป็นชายวัย 47 ปี เป็นพ่อค้า
อาหารทะเล ติดเชื้อจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอวารินชำราบเมื่อวันที่ 
24 ธ.ค. ปัจจุบันหายดีออกจากโรงพยาบาลกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา 
 
ส่วนรายที่สอง เป็นนักท่องเท่ียวชายอายุ 39 ปี เดินทาง
มาจากจังหวัดนนทบุรี เพ่ือมาร่วมเคาต์ดาวน์กับเพ่ือนที่
อำเภอนาตาล เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. แต่ก่อนเดินทางมาเข้า
รับการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี เมื่อ
ผลตรวจยืนยันติดเชื้อ จึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ประจำอำเภอนาตาล อาการไม่น่าเป็นห่วง ปัจจุบันยัง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งทั้งสองรายเป็นการ
ติดเชื้อลักษณะนำเข้ามาจากต่างจังหวัด 
 
ส่วนรายล่าสุดน้ี นับเป็นรายแรกที่ติดเชื้อภายในจังหวัด 
จากญาติที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
แล้วนำเชื้อมาแพร่ให้ 
 
นายสฤษด์ิ ระบุว่า ขณะน้ี จังหวัดอุบลราชธานี ยังใช้
มาตรการควบคุมการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น 
การจัดงานที่มีคนเกิน 50 คน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง
ท้องที่ทราบ แต่ยังไม่มีการสั่งปิดสถานบริการแต่อย่างใด 
แต่กำชับให้เปิดปิดตามเวลา เพ่ือลดเวลาในการพบปะ 
และได้กำชับให้ตามตลาดมีการต้ังจุดล้างมือ และ
เข้มงวดการคัดกรองให้มากข้ึน เพ่ือป้องกันการระบาด
ของเชื้อโรคติดต่อน้ี 
 
ด้านนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักด์ิโสธร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงผู้ป่วยรายน้ี 
ขอให้ประชาชนที่อยู่ตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยมาพบแพทย์ 
หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ อสม. เพ่ือรับการ
ประเมินความเสี่ยงการติดโรค ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงจะได้



ตรวจหาเชื้อให้ทันที แต่ผู้เสี่ยงต่ำจะให้เฝ้าสังเกตดู
อาการ แต่ทั้งน้ีทุกคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก่อน หาก
จำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากตลอดเวลา แต่ดี
ที่สุดคือให้อยู่กับบ้านไปก่อน. 
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คมชัดลึก 
 

วันที่ 9 ม.ค. 2564 
 

"มุกดาหาร" เข้มโควิด-19 สั่งปิดโรงเรียนและวัดใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 
 
จังหวัดมุกดาหาร รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า - 2019 (COVID 19) ประจำวันที่ 8 มกราคม 
2564 ณ เวลา 16.20 น จังหวัดมุกดาหาร ปลอดเชื้อโค
วิด -  19 มาเป็นเวลา 288 วัน นับต้ังแต่การระบาดใน
ครั้งแรก ส่วนผลการตรวจเชื้อโควิด- 19ในการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โดยการตรวจ
สะสมต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564  
จำนวน 452 ราย ผลไม่พบเชื้อทุกราย และผลตรวจใน
วันน้ี 8 มกราคม 2564 จำนวน 34 ราย ผลไม่พบเชื้อทุก
ราย 
 
นายวีระชัย  นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลง
นามประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องกำหนดพ้ืนที่
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 2  โดยกำหนดพ้ืนที่
สถานการณ์  พ้ืนที่เฝ้าระวังสูงสุด(พ้ืนที่สีเหลือง)  ทุก
อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร คำชะอี นิคมคำ
สร้อย ดอนตาล หนองสูง หว้านใหญ่และดงหลวง และ
ให้นายอำเภอในท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการใน
พ้ืนที่  เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ได้แก่พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการ
สอบสวนโรคในพ้ืนที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพ้ืนที่เชื่อมโยงที่ได้
ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข,
จำกัดเวลาเปิด ปิดการดำเนินการของสถาน
ประกอบการที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด,ค้นหา
และจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย  ซึ่งจะมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ,กำหนดมาตรการควบคุม
แรงงานต่างด้าวไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกพ้ืนที่ ,
หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
และให้มีการ Work From Home อย่างเต็มขีด
ความสามารถ 

"มุกดาหาร" เข้มโควิด-19 
สั่งปิดโรงเรียนและวัดใน
พ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ยังไม่
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อม
ยกระดับมาตรการพ้ืนที่เฝ้า
ระวังสูงสุด(สีเหลือง) ในการ
ควบคุมป้องกันโรค เพ่ือ
ความปลอดภัย 

 -แจ้งผู้บริหาร 
 
 
*เพื่อทราบ 

 
หมายเหตุ     ( +)     คือ ผลกระทบเชิงบวก   
                 ( - )     คือ ผลกระทบเชิงลบ  
                 ( * )     คือ ข่าวเด่น  
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      กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 

 
*ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://odpc10.org/ 
 
 
 

 


