
เร่ือง มหาดไทยก าชับจังหวดั ตดิตามสถานการณ์เช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น  
 
มหาดไทยไดส้ั่งการทุกจงัหวดัเตรียมความพร้อมป้องกนักรณีการระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 โดยด าเนินการเร่งด่วนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ติดตามสถานการณ์
ในพื้นท่ี อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีท่าอากาศยานและความเส่ียงจากการเดินทาง
ระหวา่งประเทศ 2) ด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกนัการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนาท่ีกระทรวง สาธารณสุขก าหนด การคดักรองผูท่ี้เดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง 
และการกกัโรค ดา้นการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ยา 
เวชภณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรค และดา้นการส่ือสารความเส่ียงแก่ประชาชน 3) 
สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัสถานการณ์ของ เช้ือไวรัสโคโรนา โดยใชก้ลไกของ
ฝ่ายปกครอง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ร่วมกบับุคลากรทางการแพทยแ์ละ สาธารณสุข อสม.
ประจ าหมู่บา้น และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพนัธ์ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั 
สถานการณ์และแนวทางการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคท่ีถูกตอ้ง รวมถึงป้องกนัข่าว
ปลอมท่ีอาจท าให้ เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน ทั้งน้ี ขอใหป้ระชาชนติดตามขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งใกลชิ้ดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ไม่เผยแพร่หรือ
แชร์ส่งต่อขอ้มูลข่าวลือ รวมถึงระมดัระวงัป้องกนัตนเอง รวมทั้งสวมใส่หนา้กากอนามยั
อยา่งถกูตอ้ง หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นท่ีเส่ียง สถานท่ีแออดั ไม่อยู ่ใกลชิ้ดผูมี้อาการ
ทางเดินหายใจ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากเช้ือไวรัสโคโรนา หากมีขอ้สงสัยหรือ 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดท่ี้ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
 

 

 

 



เร่ือง ก าชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด  

จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไดข้อความร่วมมือผูป้ระกอบการรถโดยสารสาธารณะทุก
ประเภท ใหด้ าเนินการท าความสะอาดฆ่าเช้ือรถโดยสารทุกคนั และจุดบริการผูโ้ดยสาร
ทุกแห่ง เพื่อป้องกนัการ แพร่ระบาดของเช้ือโรค ส าหรับผูข้บัรถและผูใ้หบ้ริการในภาค
ขนส่งสาธารณะ ซ่ึงเป็นผูใ้กลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด เช่น ผูข้บัรถแทก็ซ่ี ผู ้
ใหบ้ริการรถทวัร์เช่าเหมา จะมีความเส่ียงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดิน หายใจ
ไดง่้าย จึงขอใหเ้พิ่มความระมดัระวงัดูแลสุขอนามยัอยา่งเคร่งครัด ใชส้วมหนา้กาก
อนามยัหรือใหมี้ เจลลา้งมือไวใ้นรถ และขอใหช่้วยสังเกตอาการของผูโ้ดยสารท่ีเดินทาง
มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศจีน หากพบวา่นกัท่องเท่ียวมี
อาการไขห้รือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจบ็คอ มีน ้ ามูก หายใจเหน่ือยหอบ 
ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขหรือแจง้ สายด่วนศนูยคุ์ม้ครอง ผูโ้ดยสารและรับเร่ือง
ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 1584 เพื่อประสานส่งต่อผูป่้วยใหเ้ขา้รับการรักษา ต่อไป 
ส่วนการใหบ้ริการประชาชนท่ีสถานีขนส่งผูโ้ดยสารทัว่ประเทศ ไดเ้นน้ย  ้าใหส้ านกังาน
ขนส่งจงัหวดั และส านกังานขนส่งจงัหวดัสาขา ด าเนินการท าความสะอาดฆ่าเช้ือโรค
ภายในสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเป็น ประจ าทุกวนั เพิ่มความถ่ีการเชด็ท าความสะอาดจุด
สัมผสัสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟต ์ผนงัลิฟต ์ท่ีจบัราว บนัได ท่ีจบัประตูหอ้งน ้ า ท่ีจบั
ประตูอาคาร และพื้นท่ีส่วนกลางท่ีมีประชาชนใชบ้ริการ จดัใหมี้สบู่และ กระดาษใน
หอ้งน ้าอยา่งเพียงพอ และใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนการด าเนินมาตรการเฝ้าระวงัป้องกนั
โรคกบั หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี ทั้งน้ี ส าหรับประชาชนขอใหป้ฏิบติัตาม
ค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยดูแลสุขภาพ พกัผอ่นให้
เพียงพอ รับประทานอาหารปรุงสุก ใส่หนา้กากอนามยัเม่ืออยูใ่นแหล่งชุมชนและไม่อยู่
ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการรับเช้ือไวรัสหรือภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค 
 



เร่ือง สร้างเกาะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา” ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน 

กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีสร้างเกาะป้องกนั “ไวรัสโคโรนา” ดว้ยการลา้งมือ 7 
ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ลา้งมือดว้ยสบู่ ถฝู่ามือใหท้ัว่ ขั้นตอนท่ี 2 ถหูลงัมือ - ซอกน้ิว 
ขั้นตอนท่ี 3 ฝ่ามือถฝู่ามือ และถซูอกน้ิวมือ ขั้นตอนท่ี 4 หลงัน้ิวมือถฝู่ามือ ขั้นตอนท่ี 5 ถู
น้ิวหวัแม่มือโดยรอบดว้ยฝ่ามือ ขั้นตอนท่ี 6 ปลายน้ิวมือถขูวางฝ่ามือ ขั้นตอนท่ี 7 ถูรอบ
ขอ้มือ แลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด เพียงเท่าน้ี ท่านกส็ามารถป้องกนัตนเองจากเช้ือ “ไวรัสโค
โรนา” เบ้ืองตน้ไดแ้ลว้ แต่อยา่งไรกต็าม ในช่วงน้ีควรสวมหนา้กากอนามยัทุกคร้ังเม่ือ
ออกจากบา้น และหลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั เพื่อป้องกนัตนเอง อีกทางหน่ึงดว้ย หากมีขอ้
สงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดท่ี้ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และสามารถติดตาม ข่าวสาร
ไดจ้าก Line@/Facebook: รู้กนัทนัโรค และ Facebook: กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่นอ้งเกษตรกรทุกท่าน ร่วมดว้ยช่วยกนั 
งดการเผา เศษวชัพืช หรือซากพืชในพื้นท่ีท าการเกษตรของพี่นอ้งเกษตรกรทั้งพื้นท่ีสวน
และไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ซ่ึงท่านทั้งหลายทราบ
หรือไม่วา่ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเผานั้น จะท าลายธาตุอาหารในดิน ดินเส่ือมโทรม 
ท าลายสุขภาพเป็นอนัตรายต่อชีวิต ท าใหเ้กิดฝุ่ นละออง หมอกควนั และก๊าซพิษ เป็นเหตุ
ใหโ้ลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ ยงัผิด
กฎหมายอีกดว้ย ส าหรับขอ้แนะน าและวิธีการท่ีสามารถใชท้ดแทนการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร พี่นอ้งเกษตรกร สามารถท าไดโ้ดยใชว้ิธีการไถกลบตอซงัหรือเศษวชัพืชเพื่อ
ใชบ้ ารุงดิน น ามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย ์น ามาใช ้เป็นพลงังานทดแทน น ามาใชเ้พาะเห็ด
เพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน ามาเป็นอาหารสัตวไ์ดด้ว้ย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม  

เน่ืองจากประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากปัญหาฝุ่ นละอองในอากาศ และเช้ือไวรัสโคโร
นา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 ท าใหมี้ผูค้า้บางรายกกัตุนสินคา้ประเภทหนา้กากอนามยั และมี
การฉกฉวยโอกาส ข้ึนราคาสินคา้ รัฐบาลจึงออกประกาศควบคุมราคาสินคา้ อาทิ 
หนา้กากอนามยั ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใชใ้นการผลิตหนา้กาก
อนามยั ผลิตภณัฑท่ี์มีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบ เพื่อสุขอนามยัส าหรับมือ รวมถึงเศษ
กระดาษ และกระดาษท่ีน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก บงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 4 
กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป ส าหรับผูท่ี้จ  าหน่ายหนา้กากอนามยั ในกรณีท่ีไม่ปิดป้าย
แสดงราคา มีโทษปรับ 10,000 บาท หรือในกรณีจ าหน่ายสินคา้ราคาสูงเกินสมควร 
กกัตุนสินคา้ และปฏิเสธการจ าหน่าย มีโทษจ าคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ ทั้งน้ี หากประชาชนท่านใดพบเห็นผูค้า้ฉวยโอกาสจ าหน่ายหนา้กากอนามยั
และผลิตภณัฑ ์แอลกอฮอลล์า้งมือเกินราคา หรือถกูเอาเปรียบจากร้านคา้ท่ีจ  าหน่าย 
สามารถแจง้ไดท่ี้สายด่วน 1569 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง ธอส. ลดดอกเบีย้และเงนิงวดผ่อนช าระ 6 เดอืน ช่วยเหลอืลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 1,000 ลา้นบาท จดัท า “มาตรการ 
ช่วยเหลือลกูคา้ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกดน์ า
เท่ียว พนกังานโรงแรม ผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีขายสินคา้ในแหล่งท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน รวมถึงอาชีพอ่ืนๆ ท่ีแสดง หลกัฐานใหธ้นาคารตรวจสอบไดว้า่เป็น
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจริง โดยปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินงวด ผอ่นช าระไม่เกิน 6 
เดือน คิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ท่ากบั 0.01% ต่อปี เพื่อลดภาระหน้ีท่ีผอ่นช าระกบั ธอส.ทุก
วตัถุประสงคก์ารกู ้ส าหรับลกูคา้ปัจจุบนัของ ธอส. ท่ีกูแ้ละจดทะเบียนจ านอง
หลกัประกนักบั ธนาคารก่อนวนัเร่ิมมาตรการน้ีและไดรั้บผลกระทบดา้นรายได ้และยงั
ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวขอ้งอีกดว้ย ทั้งน้ี ลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบสามารถติดต่อยืน่ค าร้องเพื่อเขา้ร่วม
มาตรการไดท่ี้สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และท านิติกรรมระหวา่งวนัท่ี 
30 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 หรือภายใต ้กรอบวงเงินท่ีธนาคารก าหนด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ ธอส.ทุกสาขาทัว่ประเทศ หรือ ศูนยล์ูกคา้ สัมพนัธ์ (Call Center) 
โทร 0 2645 9000 หรือ www.ghbank.co.th 
 
 


