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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ 
ปราบปรามผู้จำหน่าย 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด 
ด่านแรกสกัดเช้ือโรค 

กระทรวงสาธารณสุข - 

3. ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติด
เช้ือไวรัส โควิด-19 

กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะ

วิกฤติโรคระบาด 
กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ช่องทางการติดต่อ  0 2222 1871 

1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มหาดไทยเดนิหน้าแกป้ัญหายาเสพตดิ ลดผู้เสพ ปราบปรามผู้จำหน่าย 
กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสั่งการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ และประสานฝ่ายความมั่นคง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้
กฎหมาย ระบบบำบัดผู้ติดยาเสพติดผ่านชุมชนบำบัด และการสมัครใจบำบัด โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ดำเนินการลดอุปสงค์ อุปทานของยาเสพติด ดังนี้  

ในส่วนของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย (อุปทาน/Supply Side) เจ้าหน้าที่ต้องเน้นการทำงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญทั้ง
กับฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชน
สนับสนุนการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนดำเนินการในรูปแบบประชาสังคม (Civil Society) โดย
ใช้การข่าวร่วมกับการปราบปราม พ้ืนที่ชายแดนนายอำเภอต้องใช้กลไกประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดน (Border Liaison Office: BLO) เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ไปจนถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน  

ในส่วนของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (อุปสงค์/Demand Side) ป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่  
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงสูง (15 – 24 ปี) โดยใช้พลังครอบครัว กล่อมเกลาให้เป็นคนดี หรือ
กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการบำบัดรักษาด้วยระบบสมัครใจ ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกรม  
การปกครอง ที่ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ การลดผู้เสพซ้ำ เน้นการคืนคนดีสู่สังคม โดยติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาในทุกระบบ โดยเฉพาะให้ความสำคญัชุมชนบำบัด เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกผ่านความร่วมมือและเปิดโอกาสจากคนในชุมชนด้วยกัน ตลอดจนการ
ส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีเพ่ือสร้างรายได้ ไป
จนถึงเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ “ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่” ทั้งท้องที่และท้องถิ่นให้ปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จริงจัง หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาด 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2590 4053 

1) หัวข้อเรื่อง กรมอนามัย คุมเข้ม 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกัดเชื้อโรค 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมอนามัย คมุเขม้ 3 ขั้นตอน ล้างภาชนะสะอาด ด่านแรกสกดัเชือ้โรค 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงอาหาร ฟู้ดคอร์ท คุมเข้ม 3 ขั้นตอนล้างทำความสะอาด
ภาชนะถูกหลักสุขาภิบาล เป็นด่านแรกสกัดเชื้อโรคสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริโภค ซึ่งเป็นกระบวนการที่
สำคัญที่สุดที่จะทำให้ภาชนะที่ใช้ในโรงอาหาร หรือฟู้ดคอร์ท สะอาดปลอดภัย คือการล้างที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิท 3 ขั้นตอน คือ  

1) ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจาน 
2) ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง 
3) ฆ่าเชื้อโรคด้วยการทำให้แห้ง โดยตากแดดหรืออบด้วยความร้อน  

ส่วนวิธีการเลือกและใช้ช้อนส้อมและภาชนะให้ถูกสุขอนามัยนั้น ให้เลือกที่ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รูปทรงทำความสะอาดง่าย ทนทาน ไม่แตกหักง่าย และใช้ให้ถูกประเภทอาหาร 
เมื่อล้างสะอาดแล้วเกบ็ควำ่ให้แห้ง และต้องเก็บให้เป็นระเบียบ วางซ้อนนอนเรยีงเปน็ทางเดยีวในภาชนะโปร่ง
สะอาดหรือวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิดที่มิดชิด โดยให้เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 
60 เซนติเมตร 

กรมอนามัย ไม่แนะนำให้นำช้อนส้อมมาจุ่มหม้อหุงข้าวเพ่ือฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากหม้อหุงข้าว 
ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิความร้อนได้ และหากเป็นหม้อหุงข้าวประเภทที่เคลือบผิวภาชนะด้วยเทฟลอน 
เซรามิค อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารโลหะจำพวกตะกั่วและโครเมียม  ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพ 0 2590 2000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 8 / 2563 วันที ่ 4  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ข้อแนะนำประจำวนัในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 
ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข “กินร้อน ช้อนกลาง 

ล้างมือ” หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอดว้ยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก 
ปาก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ผู้ป่วย
และผู้ที่มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  

สำหรับประชาชนที่มีประวัติ เดินทางไปในพ้ืนที่ เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่ วย  
หลังเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก 
ไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม 
และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

หากผู้ป่วยที่มี โรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดและ  
หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไป
ท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปขอให้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศแปรปรวน ใช้มาตรการ  
“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และสวมหน้ากากป้องกันโรค เวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ
โรคระบบทางเดินหายใจ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรม
ควบคุมโรค โทร. 1422 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หน้ากากอนามัย ใส่อยา่งไรให้ถูกต้อง 
ในช่วงนี้บางพ้ืนที่ของประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นละออง และสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ

ไวรัสต่าง ๆ ที่อาจเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรค อาทิ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด กรมควบคุมโรคจึงขอ
แนะนำวิธีการสวมใส่หนา้กากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยถูกวิธสีามารถป้องกันเชื้อโรค
ที่มากับอากาศได้ถึง 80% 

ขั้นตอนการใส่หน้ากากอนามัย 
1. ล้างมือให้สะอาด ก่อน – หลังสวม และถอดหน้ากากทุกครั้ง 
2. จับสายคล้องหูทั้งสองข้าง 
3. สวมคลุมจมูกและปาก ให้นำด้านที่มีลวดไว้บริเวณสันจมูก โดยหันหน้าด้านที่มีสีเข้มออกด้านนอก 
4. ดันลวดให้แนบกับสันจมูกและใบหน้า 
5. ดึงขอบล่างให้คลุมใต้คาง 
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 

โทร. 1422 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2232 1341 

1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนอุ่นใจ “รักษาได้ตามสิทธิ” แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาด 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ประกนัตนอุ่นใจ “รกัษาได้ตามสิทธ”ิ แม้ในภาวะวิกฤตโิรคระบาด 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด – 19” และทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบ
รุนแรง ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน จากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของ  
คนที่ป่วย 

สำนักงานประกันสังคม ได้ประสานให้สถานพยาบาลคู่สัญญา 242 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ
เตรียมความพร้อมในการรักษาและวิธปี้องกันอย่างเตม็ที่ รวมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำ
เรื่องสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนี้ 

กรณีเจ็บป่วย : ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการ
รักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน : 
- ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยสำนักงานประกันสังคม  

จะรับผิดชอบภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด 
- ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับ

ประโยชน์ทดแทน  
- กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวันทำให้

สูญเสียรายได้ สามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม 

ทั้งนี้ขอให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
สวมใส่หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันเชื้อโรค หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่
ใกล้ชิดผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่แออัดและมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงโรคระบาด และ
หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจเหนือ่ยหอบ ให้สวมหน้ากาก
อนามัย และรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว โดยสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ขอรับการรักษา 
พยาบาลได้ตามสิทธิ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่วน 
1506 
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