
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น 
ป้องกันโควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ 

กระทรวงการคลัง - 

4. ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรอง
อย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

กระทรวงคมนาคม - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน 

แนะวิธีกักตัว 14 วัน 
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 
เร่ือง มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-19" สู่ระยะ 3 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินการในด้านต่างๆ 6 ด้าน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

1. ด้านสาธารณสุข มีมาตรการป้องกันชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติด
โรคติดต่ออันตรายรวมถึงประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน และมี
ประกันสุขภาพ และดำเนินการตามมาตรการกักกันของรัฐอย่างเข้มงวด และส่ังห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทาง
ไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันมีเพียงพอ โดยได้ให้ทุกโรงพยาบาล
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับหากสถานการณ์ปรับเข้าสู่ระยะที่สาม และแนะนำให้คนไทยที่พำนักอาศัยใน
ต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีข้ึน 

2. ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ได้เร่งผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากทางเลือก เจลและแอลกอฮอล์ให้
เพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุมหรือชุมชน  

3. ด้านข้อมูลการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐบาล มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) กระทรวงสาธารณสุข 
แถลงด้านข้อมูลทางการแพทย์ การสาธารณสุข (2) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านต่างประเทศ มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศจาก TEAM THAILAND ใน
ต่างประเทศเพื่อเป็นทีมเฉพาะกิจดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นหัวหน้าทีม 

5. ด้านมาตรการป้องกัน ให้ปิดสถานที่ที่มีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นระยะเวลา 2 
สัปดาห์ เช่น ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ ฟิตเนส สปาและโรงมหรสพ และส่ังปิดช่ัวคราว 
สำหรับสนามมวย สนามม้า สนามกีฬาที่มีผู้ชมแออัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะ
คล่ีคลาย และงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้าต่าง ๆ กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้วย สำหรับห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ร้านอาหาร ให้ดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  

ส่วนการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ ให้งดวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายน 
2563 และเล่ือนออกไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม งด
กิจกรรมที่มีการเคล่ือนย้ายคนข้ามจังหวัด และให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหล่ือมเวลาทำงานและการ
ทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงเร่งดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคใน
ทุกอำเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการ
ดำเนินการเฝ้าระวัง 

6. ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พิจารณามาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ในกรณีที่ต้องชะลอการ lay off พนักงาน ลูกจ้าง และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีภาระในการผ่อนชำระ เช่น รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อน
ผันการชำระค่างวด  

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใชป้ระชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-19 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากถึงประชาชนโดยขอให้งดการเดินทางไป

ต่างจังหวัดหรือเล่ือนการเดินทางในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุดที่จะ
ช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 และขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้
สำหรับการปฏิบัติได้ทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น 

ส่วนการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน พบปะสังสรรค์ ก็ควรงดเช่นกัน โดยแนะนำให้
ซื้อกลับบ้านหรือให้ส่งมาที่บ้านจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากที่สุด และขอความร่วมมือ
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัส
โควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งในครัวเรือนด้วย 

********* 
 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่ือสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ช่องทางการติดต่อ  โทร 0 2202 1980 – 5 และ 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียได้ 

2) ที่มา/หลักการ 
ตามท่ีได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในหลาย

ประเทศ ซึ่งทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีมีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมี
บ้าน” จึงได้ออก“มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-19 ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้ลูกค้า
ยังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในกรอบวงเงินสินเช่ือลูกค้าธนาคาร 20,000 
ล้านบาท 

สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยแสดงหลักฐานหรือเอกสาร หรือข้อมูลอื่นท่ีเช่ือมโยงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังลูกค้าท่ียังมีสถานะปกติ และลูกค้าท่ีมีสถานะเป็นหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แบ่งเป็น 3 กรณี 
ประกอบด้วย ดังนี้  

1.กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้  จนถึงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเช่ือตามท่ี
ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม  

2.กรณีพ้นระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบี้ยตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้  

(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยราย
เดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตราดอกเบ้ีย MRR ธอส. เท่ากับ 
6.375 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้กลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

(2) ลูกค้าท่ีใช้บริการสินเช่ือเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปี ให้
ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบี้ยค้างเดิมไว้ก่อน (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ธอส. เท่ากับ 5.875 % ต่อปี) เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตาม
เงื่อนไขของสัญญาเดิม 

3.กรณีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท่ีรายได้ได้รับผลกระทบจากการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจากประเทศกลุ่มเส่ียงให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และ
เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน 
เปิดให้ยื่นคำขอใช้มาตรการได้ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

ท้ังนี้ ลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ท่ีสาขาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ทุกแห่งต้ังแต่บัดนี้ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาส้ินสุดโครงการก่อนกำหนด หาก
ธนาคารให้สินเช่ือเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจำกัด กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าท่ียื่นคำขอ
ก่อนได้สิทธิก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี ธอส. ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 
โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 11 / 2563 วันที่  26  มีนาคม  2563 
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3. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

ลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-
19 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะ
ดอกเบ้ีย เพื่อให้ลูกค้ายังคงมีบ้านและมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในด้านท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

4) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียได้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำ “มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว สำหรับกรณีผู้ขอรับมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 3 กรณี ประกอบด้วย ดังนี้  

1. กรณีอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบ้ียตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2563) ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ยกเว้นลูกค้าโครงการสินเช่ือ
ตามที่ธนาคารกำหนด) และเมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของ
สัญญาเดิม  

2. กรณีพ้นระยะเวลาการใช้อัตราดอกเบ้ียตาม Promotion (ยื่นคำร้องได้ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2563) ให้ผ่อนชำระ ดังนี้  

(1) ลูกค้ารายย่อย / สวัสดิการ ให้ใช้อัตราดอกเบ้ีย MRR -1.25% ต่อปี ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ีย
รายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อนชำระครบตามเงื่อนไขให้
กลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

(2) ลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือเพื่อซื้อ/ปลูกสร้างแฟลต ให้ใช้อัตราดอกเบ้ีย MLR -1.25% ต่อปี 
ให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และให้พักชำระดอกเบ้ียค้างเดิมไว้ก่อน เมื่อผ่อน
ชำระครบตามเงื่อนไข สามารถกลับไปใช้อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม 

3. กรณีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ได้รับผลกระทบ ให้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบ้ียรายเดือน โดยเปิดให้ยื่นคำขอได้ถึงวันที่  
30 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ และกำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินลูกค้าที่ยื่นคำขอก่อนได้สิทธิก่อน ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)  
โทร 0 2645 9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

******** 



 
 
กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2283 3024 

1) หัวข้อเร่ือง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม เพิ่มมาตรการตรวจคัดกรอง
ผู้โดยสารเข้มงวดมากขึ้น ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. จากประเทศกลุ่มเส่ียงทุก
เที่ยวบิน รวมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในการ
เดินทาง เข้า – ออกประเทศไทย โดยติดต้ังเคร่ืองเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร สำหรับท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) ได้จัดหลุมจอดเฉพาะสำหรับเที่ยวบินที่มาจาก
ต่างประเทศทุกเที่ยวบิน พร้อมติดตั้งเคร่ืองเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร บริเวณพื้นที่หน้าด่าน
ควบคุมโรคอย่างเข้มงวด  

สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มมาตรการ
ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจว่าผู้ที่ร่วมเดินทางทุกคนถูกตรวจคัด
กรองสุขภาพแล้วระดับหนึ่ง โดยได้ติดตั้งเคร่ืองเทอร์โมสแกน รวมทั้งออกมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวังและ
ติดตามค้นหากลุ่มเส่ียงในกลุ่มพนักงานลูกจ้าง และพนักงานบริษัทจัดจ้างภายนอก ทุกคนและทุกวัน เพื่อเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการระบาดเป็นระยะที่ 3 หรือ super spreader รวมทั้งได้เพิ่มความถี่การทำความสะอาดอุปกรณ์
และพื้นที่ที่ผู้โดยสารสัมผัสแบบ Deep Clean อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาฆ่าเช้ือไวรัส COVID-
19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ และขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า รถลีมูซีน รถเเท็กซี่ ให้ทำความสะอาดภายในห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  

นอกจากนี้ทุกท่าอากาศยานของ ทอท. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation 
Center : EOC) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท่าอากาศยาน และใช้ประโยชน์จากระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ซึ่ง ทอท. และ ตม. ได้ติดต้ังและใช้
งานมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อช่วยการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มงวดครบถ้วน และเต็มความสามารถตาม
ขั้นตอนและมาตรฐาน เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม  

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กรม / หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการวิจัยและวิชาการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ช่องทางการติดต่อ  Call Center 1313 

1) หัวข้อเร่ือง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โรคโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว 14 วัน 

เช้ือไวรัสโควิด-19 อาจแพร่กระจายได้จากความไม่รับผิดชอบต่อสังคมของคนเพียงบางคน  กรณี
ตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ 22% ของผู้ติดเช้ือในประเทศสิงคโปร์ยังคงมีกิจกรรมทางสังคม ถึงแม้จะเร่ิมมี
อาการแล้ว หรือไม่รีบไปพบแพทย์ ทำให้เช้ือไวรัสแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เช่น 

- ไม่แยกสังเกตอาการตนเอง (Quarantine) เมื่อมีความเส่ียง หรือกลับมาจากพื้นที่เส่ียง 
- มีอาการไม่สบายแล้วยังไม่หยุดงาน ยังเข้าไปร่วมงานหรือไปในที่ซึ่งมีคนอยู่มาก 
- ป่วยแล้วไม่รายงานแพทย์ทันที 
- ปกปิดข้อมูลการเดินทางไปพื้นที่เส่ียง และไม่แจ้งข้อมูลการสัมผัสโรค 
สำหรับผู้ป่วยจากเช้ือไวรัสโควิด-19 ร้อยละ 87.9 จะมีไข้ ร้อยละ 67.7 ไอแห้ง ร้อยละ 38.1  

มีอาการอ่อนเพลีย และนอกจากนั้นในบางรายอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น ไอมีเสมหะ หายใจลำบาก ปวด
กล้ามเนื้อหรือปวดข้อ เจ็บคอ ปวดศีรษะ หนาวส่ัน คล่ืนไส้อาเจียน คัดจมูก ไอเป็นเลือด และตาแดงร่วมด้วย
คำแนะนำสำหรับท่านที่อยู่ในข่ายต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) หลังจากเดินทางกลับ
จากพื้นที่เส่ียง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์  

1. ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน แยกจากคนในครอบครัว ไม่ใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้องน้ำ 
แนะนำให้สมาชิกภายในบ้านล้างมือให้บ่อยที่สุด ซักเส้ือผ้าด้วยอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส หมั่นทำความ
สะอาดของใช้เสมอ และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดระยะ 1-2 เมตร 

2. ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ให้หยุดทำงาน หยุดเรียน โดยให้ทำงานจากที่บ้านหรือเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ไม่ไปยังสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด และสำรองอาหารในปริมาณที่
เหมาะสม 

3. สังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการให้รีบแจ้งแพทย์และบันทึกสุขภาพทุกวัน โดยสังเกตอาการ
ไข้ ไอ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไข้ ตัวร้อน หนาวส่ัน ปวดเนื้อปวด
ตัว รวมทั้งสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก 
ให้บันทึกข้อมูลสุขภาพทุกวันผ่านแอปพลิเคช่ัน Self-Screening หากพบอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย
และรีบไปพบแพทย์ 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 
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