
 
 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านความมั่นคง 

1. มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 
50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย - 

2. รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. รัฐบาลวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหา
น้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

4. ปภ.ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไข
ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น 

กระทรวงมหาดไทย - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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 9 / 2563  



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ช่องทางการติดต่อ  โทรศัพท์ 0 2241 9000 

1) หัวข้อเรื่อง มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง มท. อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย มาตรฐานสาธารณสุข 50 ล้านชิ้นทั่วประเทศ 

รัฐบาลได้มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแก้ปัญหาหน้ากากอนามัย
ไม่เพียงพอสำหรับประชาชนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เนื่องจากกำลังการผลิตหน้ากาก
อนามัยในประเทศไม่สามารถผลิตสำหรับประชาชนทั้งประเทศได้อย่างเพียงพอ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน 
โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ จัดทำหน้ากากอนามัยตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนที่สนใจ เพ่ือเป็นวิทยากรครู ก. โดยใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน 225 
ล้านบาท ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 
50 ล้านชิ้นโดยให้วิทยากรครู ก. เป็นผู้สอน ประชาชนทุกครัวเรือนเพ่ือผลิตไว้ใช้เอง ซึ่งหน้ากากผ้าดังกล่าว
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัย
ไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคและลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จามได้ 

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที ่ 12  มีนาคม  2563 

 
 



 
 

กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐวางมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปญัหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  

รัฐบาลได้มีมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับแก้ไขปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ที่สำคัญดังนี้ 

- ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และระงับ
หรือเลื่อนการเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงประเทศเฝ้าระวัง ในกรณี
ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางกลับหรือมีเส้นทางแวะผ่าน (Transit/Transfer) ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจำเป็นต้องสังเกตอาการ ให้สามารถปฏิบัติงานภายในที่พัก  
14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา  

- ให้ติดตามและดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 และ
ประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับสังเกตอาการในกรณีที่พบผู้เดินทางที่เข้าข่าย
ต้องสงสัย 

- ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า และสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดหาสินค้าที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเจลฆ่าเชื้อ  
ให้เพียงพอกับความต้องการ และดำเนินการป้องกันการกักตุนและควบคุมราคาสินค้าตามกฎหมาย  

- จัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากเชื้อไวรัส  COVID-19 ขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล  
เพ่ือบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ
สาธารณชน 

- ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การแข่งขันกีฬา การจัด
คอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการตามปกติ  
ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่
ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ 
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 9 / 2563 วันที ่ 12  มีนาคม  2563 

 
 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนทำเนียบรัฐบาล โทร 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลวางแนวทางการเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ำ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลวางแนวทางการเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ำ มุ่งแกป้ญัหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 
รัฐบาลได้ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

เป็นหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การ
พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการเชิงลุ่มน้ำอย่างสมดุล รัฐบาลมีแผนงานโครงการที่สำคัญที่มีศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 456 โครงการ มีโครงการขนาดใหญ่ได้
ขับเคลื่อนไปสู่การดำเนินการแล้ว เช่น อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ  
โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง – 
แม่งัด–แม่กวง  โครงการบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก และโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน 
ในอนาคต จำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 โครงการ 

การดำเนินการช่วยเหลือของรัฐที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำโดยมี
ผลงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการระหว่างปี 2561 – 2562 ได้พ้ืนที่รับประโยชน์ 2.56 ล้านไร่ ครัวเรือน
รับประโยชน์กว่า 2,500,000 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ 475 ล้านลูกบาศก์เมตร และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ 12,000 ไร่ 

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภัยแล้งยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้อนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากเงินงบประมาณปกติดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ให้ดำเนิน
โครงการเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ำและเพ่ิมน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ.
2562 จำนวน 144 โครงการ ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณน้ำเก็บกักได้อีก 28.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับ
ประโยชน์กว่า 85,000 ครัวเรือน และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เพ่ิมเติมอีกจำนวน 
2,041 โครงการ 

ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ 1) ความช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภค โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนด้วยการแจกจ่ายน้ำด้วยรถน้ำ ขนน้ำเติมถังกลาง ซ่อมแซมระบบประปา เป่าล้างบ่อบาดาล 
การจัดหาภาชนะรองรับเพ่ือเก็บกักน้ำและการขุดลอกแหล่งน้ำ 2) ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ได้
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการสูบน้ำ ขุดบ่อบาดาลและขุดลอกแหล่งน้ำ เป็นต้น 

พร้อมทั้งยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการแหล่งเก็บน้ำในระดับท้องถิ่นในปี 2563 
ได้แก่ การขุดลอกหรือซ่อมแซมแหล่งน้ำเดิม ขุดสระน้ำหรือแหล่งเก็บน้ำเพิ่มและฝายชะลอน้ำ อีก 7,172 
โครงการ โดยเมื่อดำเนินการเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 122 ล้านลูกบาศก์เมตร 

จากความร่วมมอืของทุกภาคส่วนที่ไดร้่วมกันระดมความคิดในการหามาตรฐานแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่
เกิดขึ้น จะทำให้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งผ่านพ้นไปได้จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
2) ท่ีมา/หลักการ/ความสำคัญของเรื่อง/ปัญหาที่ผ่านมา 

จากการติดตามข้อมูลปัจจัยเสี่ยงการเกิดไฟป่ากับ GISDA ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ 
เชียงราย แพร่ พะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง น่าน และแม่ฮ่องสอน) พบจุดความร้อนสะสมในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน
แห่งชาติ และพ้ืนที่การเกษตร อีกทั้งสภาพอากาศยกตัวได้ไม่ดีและมีลมอ่อน จึงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน
ในพ้ืนที ่
3) การดำเนินการ/ผลการดำเนินงาน 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ภายใต้ “4 มาตรการเชิงพ้ืนที่ 5 มาตรการ
บริหารจัดการ” เน้นมาตรการคุมเข้มการเผาในพ้ืนที่ และการประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาด พร้อมใช้กลไกระดับพ้ืนที่ 
ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและเกษตรกรถึงผลกระทบจาก
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับมาตรการ ห้วงเวลาห้ามเผา และกฎหมายห้ามเผา ซึ่งมี
บทลงโทษทั้งจำและปรับ 
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/การแก้ไขปัญหา 

พ้ืนที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดมีแนวโน้มการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กลดลง 
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ/จะได้รับ 

ประชาชนชนรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเด็ดขาด    

6) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. ผนึกกำลัง 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับมือ - แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควนั และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

จากการติดตามข้อมูลปัจจัยเสี่ยงการเกิดไฟป่ากับ GISDA ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่า มีจุด
ความร้อนบริเวณพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพ้ืนที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการ
ดำเนินชีวิตของประชาชน  

รัฐบาลจึงได้สั่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเต็มกำลัง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ ภายใต้ “4 มาตรการเชิงพ้ืนที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” เน้นมาตรการคุมเข้มการเผาในพ้ืนที่ 
พร้อมใช้กลไกระดับพื้นที่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 
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และเกษตรกรถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ ห้วงเวลา
ห้ามเผา และกฎหมายห้ามเผา ซึ่งมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ โดยมีการออกประกาศเขตห้ามเผาเด็ดขาดใน
พ้ืนที่เขตจังหวัด ดังนี้  

จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563  
จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563  
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2563  
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2563  
จังหวัดพะเยา ตาก ลำพูน ลำปาง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2563  

โดยบางจังหวัดได้ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเผาแล้ว  
และขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาทุกรูปแบบและปฏิบัติตามประกาศเขตห้ามเผาอย่างเคร่งครัด  

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการป้องกันไฟป่าและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่อย่างเข้มข้นและรอบด้าน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกล  
ด้านสาธารณภัย สนับสนุนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพ่ิมความชุ่มชื้นและลดปริมาณมลพิษในอากาศ รวมถึง
สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกทำงานร่วมกับชุดเสือไฟของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการดับไฟป่าภาคพ้ืนที่ พร้อมทั้งร่วมกับกองทัพบกจัดส่งอากาศยานดับไฟป่าในพ้ืนที่ภูเขาสูงที่ยากต่อ
การเข้าถึง ซึ่งจะประจำการในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพ่ือควบคุมวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการเผาหรือพบเหตุ 
สาธารณภัยต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784 

********* 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000 

1) หัวข้อเรื่อง หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หน้ากากผ้า ทางเลือกของคนไม่ป่วย 
กรมอนามัยขอแนะนำประชาชน ในการป้องกันตนเองเบื้องต้นจากเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับ

ประชาชนที่ปกตไิม่มอีาการป่วย สามารถใช้หน้ากากที่ทำจากผ้าทดแทนการใช้หนา้กากอนามัย ซึ่งหน้ากากผ้า
สามารถเย็บใช้เองได้ ซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง และยังช่วยประหยัดเงินด้วย 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ที่มีผู้คนแออัด ท่านอาจไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากาก  
แต่ในกรณีที่จำเป็นต้องไปในพ้ืนที่ที่มีผู้คนแออัด ท่านสามารถใช้หน้ากากผ้าเพ่ือลดการปนเปื้ อนละอองฝอย
จากการไอ จามได้ 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย  
0 2590 4000 

********* 
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