ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวน
หักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ ๐.๕%
กระทรวงแรงงาน
2. กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ
COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ตรวจฟรี ๔ กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค
COVID-19
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2016 4888
1) หัวข้อเรื่อง กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19 ลดจำนวนหักเงินเดือนและลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%
กยศ. ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้กู้ยืม ดังนี้
๑. ลดเบี้ยปรับจาก ๗.๕% เหลือ ๐.๕% ต่อปี ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. ลดจำนวนหั ก เงิน เดือนเหลื อ เดื อนละ ๑๐ บาท แก่ผู้กู้ ยืม ทุ ก รายในกลุ่ มหน่ วยงานเอกชน
โดยให้นายจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกรายๆ ละ ๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. ลดเบี้ยปรับ ๘๐% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว กรณีผู้กู้ยืมที่
ยังไม่ ถูกดำเนินคดี ติ ดต่อ ชำระหนี้ ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิ สลามแห่ งประเทศไทย กรณี ผู้กู้ยื มถู ก
ดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ กยศ. โดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียม
ศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๔. ลดเบี้ ยปรับ ๗๕% เฉพาะผู้กู้ยื มที่ยั งไม่ถูก ดำเนิน คดีที่ ชำระหนี้ ค้างทั้ งหมดให้ มีสถานะปกติ
(ไม่ค้างชำระ) โดยให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา ๒ ปีหรือ ๒๔ เดือน โดยไม่ถือว่าผิดนัด
ชำระหนี้ และไม่คิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับ
สิทธิได้ทางเว็บไซต์ กยศ. ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๖. ผ่อนผัน การชำระหนี้ ผู้กู้ ยืมที่ ครบกำหนดชำระหนี้สามารถยื่น คำขอผ่อ นผั นและส่งเอกสาร
หลักฐานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ดังนี้
• กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน ๘,๐๐๘ บาท/เดือน สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน ๒
คราว ๆ ละไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับ
• กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย สามารถขอผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่ ๑.๕
- ๒.๕ เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิมและจะต้องทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุน
๗. งดการขายทอดตลาด สำหรับ ผู้ กู้ ยื ม และ/หรื อ ผู้ ค้ำ ประกั น ที่ ถู ก ยึ ด ทรัพ ย์ ไว้ ทุ ก ราย และ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาดจนถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
๘. ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคดี ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.studentloan.or.th หรือโทร ๐ ๒๐๑๖ ๔๘๘๘
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2247 9423
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้กู้ยืมกองทุนฯ อัตราดอกเบี้ย 0%
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาจส่งผลกระทบต่อ ผู้ รับงาน/กลุ่ม ผู้ รับงานไปทำที่ บ้า น
กรมการจัดหางาน จึงได้ ออกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ ให้กั บผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืม เงินกองทุ น
เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพใน
อัตราดอกเบี้ย ๐% ต่อปี
โดยคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการ
ดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้ง
ประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล ประเภทบุคคล ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้ อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท วงเงินกู้
สำหรับบุคคลไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน ๒ ปี ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำ
กลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า ๕ คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน ๕ ปี อัตราดอกเบี้ย
กู้ยืมกองทุนฯ ร้อยละ ๐ ต่อปี และงวดที่ ๑๓ เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสัญญา คิดอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี กรณีไม่
ชำระหนี้เงินกู้ตามกำหนดให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๒ ต่อปี กำหนดระยะเวลา
ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน จะเร่งหามาตรการเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงาน
ในทุกกลุ่ม ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐, สำนักงานจัดหา
งานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความร่วมมือลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19
จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป รวมถึง
ผู้ ที่ สัม ผั ส ใกล้ ชิด และผู้ ติ ด เชื้ อ COVID-19 กรมสุ ข ภาพจิ ต จึ ง ขอความร่ วมมื อ และแนะนำการปฏิ บัติ ต่ อ
ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด และผู้ติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้
๑. อย่าเหมารวม ไม่แบ่งแยกหรือรังเกียจ เชื้อชาติ ผู้คนที่มาจากประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติ
๒. เห็นใจผู้ที่ขอกลับประเทศบ้านเกิด เนื่องจากความกลัว ความเดือดร้อนจากการไม่มีงาน อาหาร
ไม่เพียงพอและการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ในบางประเทศเข้าถึงได้ยาก ร่วมกับมีค่ารักษาพยาบาล
ที่สูงมาก
๓. ไม่รังแก และปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ด้วยความเมตตา เห็นใจกัน ไม่รังแก ไม่ทำร้ายร่างกาย
๔. อย่าตีตราว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ ผู้ที่ติดเชื้อหลาย ๆ คน ที่ไม่ทราบว่าตนมีเชื้อแล้วได้เดินทางไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ การดำเนินการสอบสวนเป็นไปเพื่อจำกัดวงของการแพร่ระบาดของเชื้อ
๕. ได้ดำเนินชีวิตตามเดิม เมื่อผู้ป่วยหายขาดจากความเจ็บป่วย ควรให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับไปใช้
ชีวิตตามปกติ ทั้งเรื่องการทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน และการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคม
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ หรือขอรับ
คำปรึกษาออนไลน์ได้ทางสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. ๑๓๒๓
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
การป้อ งกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ ได้ แพร่กระจายเป็ นวงกว้างอยู่ใน
ขณะนี้ สาเหตุหนึ่งเนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก
น้ำลายจากการไอจามในระยะ ๑ - ๑.๕ เมตร หรือการพูดคุยในระยะใกล้ การแพร่เชื้อสามารถติดต่อจากผู้ติด
เชื้อที่ยังไม่แสดงอาการโดยหากมีการติดเชื้อในผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายุจะมีโอกาสเสียชีวิต
มากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ทั้งนี้ ระหว่างเดินทางกลับบ้านควรมีอุ ปกรณ์เพื่อป้องกันตนเอง อาทิ หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ทิชชู่ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และยารักษาโรคประจำตัว ติดตัวไว้ตลอด
ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติแก่ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกราย ให้แยกตัวเองออก
จากผู้อื่นเพื่อสังเกตอาการ อย่างน้อย ๑๔ วัน โดยระหว่างนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกายทันที
๒. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้สูงอายุและเด็ก ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร
๓. แยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว โดยไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
๔. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น
๕. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ
๖. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
๗. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ร่วมกับผู้อื่น
ในกรณีที่รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติจากการหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว
เหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 15 / 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนายกรัฐมนตรี
ช่องทางการติดต่อ หมายเลข 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
1) หัวข้อเรื่อง ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ตรวจฟรี 4 กลุ่มเข้าเกณฑ์ ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค COVID-19
บุคคล ๔ กลุ่มที่เข้าเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
กลุ่ ม ที่ ๑ ผู้ ที่ มีป ระวั ติเดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศและมี อ าการของระบบทางเดิ น หายใจ
เช่น มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๓ องศาเซลเซียส
กลุ่มที่ ๒ เป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่าง ๆ มีอาการป่วยของระบบทางเดินหายใจ มีอุณหภูมิ
ร่างกาย ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป มีประวัติอยู่ในพื้นที่ เกิดโรค, ประกอบอาชีพที่ติดต่ อคนจำนวนมาก,
ไปในสถานที่ชุมนุม, เคยสัมผัสกับผู้ป่วย และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
กลุ่มที่ ๓ บุ คลากรทางการแพทย์ ที่ มีอาการระบบทางเดิ นหายใจ มี อุณ หภูมิ เกิน ๓๗.๕ องศา
เซลเซียส และมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
กลุ่มที่ ๔ ผู้ที่มีอาการป่วยเป็นกลุ่มก้อน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ๓ คนขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคล
ทั่วไป ๕ คนขึ้นไป ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่เจอ
ทุกสายพันธุ์
ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ใน ๔ เกณฑ์ แต่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และเป็นคนไทยที่ถือบัตรทองประกัน
สุขภาพ บัตรประกันสังคม หรือบัตรข้าราชการ สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ฟรี ที่โรงพยาบาล
ตามสิ ท ธิ์ ได้ เช่ น กั น แต่ ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ป ระวั ติ เสี่ ย งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ในช่ วง ๑๔ วั น ก่ อ นมี อ าการ เช่ น
เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่พบการระบาดต่อเนื่อง มีอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตที่มีการระบาด
ต่อเนื่อง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัส
กับผู้ป่วยยืนยัน ที่เริ่มมีไข้สูง ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
และ ผู้ป่ วยปอดอัก เสบที่มีประวัติใกล้ชิด กับผู้ ป่วยติด COVID-19 เป็น บุคลากรทางการแพทย์ เป็น ผู้ป่วย
ปอดอักเสบที่รักษาแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ หรือสอบถาม
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี
*********
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