
 
 
 

ล ำดับ เรื่อง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 

กิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
1. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 
- 

มำตรกำรด้ำนสวัสดิกำรของรัฐ 
2. การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนท่ีติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ ซี กระทรวงแรงงาน - 

มำตรกำรด้ำนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 
3. การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม 

ปี 2562 
กระทรวงมหาดไทย - 

มำตรกำรสง่เสรมิคณุภำพชีวิตและสำธำรณสุข 
4. เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 
5. “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 
มำตรกำรป้องกนัและเตือนภัยแกป่ระชำชน 

6. เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ  
ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม 

กระทรวงการคลัง - 

7. เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเส่ียงอุบัติเหตุร้ายแรง กระทรวงมหาดไทย - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

 
********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
1) หัวข้อเร่ือง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ 
โดยส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน และในต่างประเทศ
จัด ณ สถานท่ีท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย  

๑. กำรจัดพิธีท ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร 
จ านวน ๔๑๐ รูป รับบิณฑบาต ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี  
ส่วนภูมิภาคก าหนดจัดพิธี เวลา 07.00 น. ณ สถานท่ีท่ีแต่ละจังหวัดก าหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธี ตามความเหมาะสม 

๒. กำรจัดพิธีอัญเชิญพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระและจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เวลา ๑๙.๐๐ น. 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ สถานท่ีท่ีแต่ละจังหวัดก าหนด 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม 

๓. กำรจัดกิจกรรม “จิตอำสำพัฒนำ คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกันท่ัวประเทศ  
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับเหล่าข้าราชการ 
ภาคีเครือข่ายเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการ kick off “โครงการรักษ์คลองคูเดิมเฉลิมพระเกียรติ” ณ คลองคูเดิม 
ด้านหลังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมลงเรือร่วมส ารวจเส้นทางเพื่อด าเนินการฟื้นฟูและพัฒนาคลองคูเดิม 
ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราโชบายท่ีส่งเสริมพัฒนาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน โดยจะเริ่มปฏิบัติการจริงในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ และเสร็จส้ินโครงการในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รวมระยะเวลา ๒ ปี) 

๔. กำรจัดกิจกรรมบริกำรประชำชน จัดกิจกรรมบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ระหว่างวันท่ี  
๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เต็นท์บริการ ท้องสนามหลวง อาทิ  

- ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รับปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริการประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
- กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แจกพันธุ์กล้าไม้ และสาธิตวิธีการท าถังบ าบัด

น้าเสีย ถังดักไขมัน  
- กระทรวงมหำดไทย บริการท าบัตรประชาชน  
- กระทรวงแรงงำน การสาธิตและฝึกอาชีพ  
- กระทรวงยุติธรรม รับปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมาย/การบริการด้านงานยุติธรรม  
- กระทรวงสำธำรณสุข การสาธิตการกู้ชีพเบ้ืองต้น (CPR)  
- กรุงเทพมหำนคร การให้บริการทางการแพทย์เคล่ือนท่ี ตรวจฟันและวัดสายตา  
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และ

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center  

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 8 / 2562 วันที่  30  พฤษภำคม 2562 
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- ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย บริการตัดผม การสาธิต
และฝึกอาชีพ  

- กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และ
บริการนวดแผนไทยโดยคนพิการ  

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานท่ีและอาคารบ้านเรือน  
พร้อมนี้ ประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ได้ระหว่างวันท่ี  
๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

******** 



 

 

 
 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  ศูนย์สารนิเทศ ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 02-9562533 
1) หัวข้อเร่ือง  การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนท่ีติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ ซี 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนท่ีติดเช้ือไวรัสตับอักเสบ ซี 
ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคต่างๆ จนส้ินสุดการรักษา

ได้ เพียงแต่ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของผู้ประกันตนเลือกไว้ ท้ังนี้  รวมถึงโรคเรื้อรัง 
ท่ีจ าเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับโรคตับอักเสบท่ีเกิดจากการติดเช้ือจากไวรัสตับอักเสบ ซี ซึ่งเป็น
ภัยคุกคามสุขภาพของผู้ประกันตนท่ีผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัว และไม่แสดงอาการใดๆ เลยจนกว่าจะมีการเส่ือม 
ของตับมากๆ จึงเริ่มมีอาการอ่อนเพลียบ้าง ซึ่งตอนนั้นมักเกิดตับแข็งแล้ว โดยพบว่าประมาณ 20 ปี ร้อยละ 20 
ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับแข็งรวมถึงอาจเกิดมะเร็งตามมาได้ประมาณร้อยละ 1-3 ต่อปี ส าหรับประเทศไทย 
พบมีผู้ป่วยร้อยละ 1 - 2 ของประชากรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิในสถานพยาบาลท่ีผู้ประกันตน
เลือกในระบบประกันสังคมได้จนส้ินสุดการรักษา อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนหมั่นดูแลตนเอง โดยเข้ารับ
การตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับส านักงานประกันสังคม เพื่อค้นหา
ปัจจัยเส่ียงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบ าบัดต้ังแต่ระยะแรกได้โดย  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษา แต่ระยะแรก ขอให้ผู้ประกันตนท่ีจะเข้ารับการตรวจ
สุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ท่ี www.sso.go.th ส าหรับ
แนวทางปฏิบัติตัวของผู้ติดเช้ือไวรัสชนิดนี้สามารถใช้ชีวิตและออกก าลังกายได้ตามปกติ แต่ต้องไม่ลืมพักผ่อน
ให้พอเพียง ควรงดเครื่องท่ีมีแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ จะท าให้ไวรัสแบ่งตัวมากขึ้นและตับเส่ือมเร็วขึ้น 
ทานยาตามค าส่ังแพทย์ และพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจ า 

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยในการใช้บริการทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี ส านัก
จัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร. 02 956 2503 หรือ สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 1506 และท่ี
ส านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/จังหวัดท่ัวประเทศ 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) หัวข้อเร่ือง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน 
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับท่ี 7 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 คาดการณ์ว่าในช่วง

วันท่ี 28 - 31 พฤษภาคม 2562 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย
ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากได้ โดยจะมีผลกระทบตาม 
ภาคต่าง ๆ และจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงประมาณกลางเดือน ประเทศไทย
ยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นท่ีและมีฝนตกหนักถึง
หนักมากในบางแห่ง ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝ่ังตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60–80 
ของพื้นท่ี กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นท่ีและหนักมากในบางแห่ง จากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปริมาณ
และการกระจายของฝนจะลดลง  

ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงท่ี
จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมักก่อให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ส่งผล
อันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว 
ดังนี้ 

กำรเตรียมควำมพร้อม ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย บูรณาการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตชุมชน เส้นทางการคมนาคมสายหลัก ท่ีมักเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง
เมื่อฝนตกหนัก ด้วยการเพิ่มพื้นท่ีรองรับน้ าและช่วยระบายน้ าโดยการก าจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนส่ิงกีดขวาง 
ทางน้ าอื่น เพื่อให้สามารถรองรับน้ าฝน และน้ าจากท่อระบายน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  พร้อมตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก และส่ังการให้เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรสาธารณภัย 
ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง 

กำรเผชิญเหตุเม่ือเกิดอุทกภัย ได้วางแผนการเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัยในทุกจังหวัด ด้วยการ
เตรียมความพร้อมระบบส่ือสารร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นท่ี เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านทุกช่องทางในพื้นท่ี
อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และได้จัดต้ัง “ทีมประชารัฐ” เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีท่ีบ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย และจัดส่งชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี ท้ังด้านอาหาร น้ าด่ืม การรักษาพยาบาล ท่ีพักพิง อุปกรณ์ยังชีพ และเมื่อเกิดสถานการณ์
อุทกภัยขึ้นทุกจังหวัดจะจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ท้ังในระดับจังหวัด อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉิน
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ให้จังหวัดเร่งส ารวจความเสียหายและให้ด าเนินการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วท่ีสุด และท่ัวถึง ตามระเบียบของราชการ ท้ังนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากอุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
กรม  กรมอนามัย / กรมควมคุมโรค 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และส่ือมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 

1) หัวข้องเร่ือง  เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก” 
ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี มักพบเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้าปากเพิ่มมากข้ึน เนื่องจาก

เป็นฤดูฝนอากาศช้ืน เช้ือโรคเจริญเติบโตได้ดี และเป็นช่วงท่ีโรงเรียนเปิดเทอมเด็กอยู่รวมกันจ านวนมาก  
ท าให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล สถานรับเล้ียงเด็ก ให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค
และแจ้งเตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยสังเกตลักษณะอาการของเด็กด้วย 

ลักษณะอำกำรของโรคมือ เท้ำ ปำก 
โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเช้ือไวรัส ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ติดต่อจากการได้รับเช้ือ

ทางปากโดยตรง จากเช้ือไวรัสท่ีติดมากับมือ การใช้ช้อน แก้วน้ าร่วมกัน หรือของเล่นท่ีเปื้อนน้ ามูก น้ าลาย  
น้ าจากตุ่มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้  
ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ ปวดเมื่อย บางรายอาจมีไข้ร่วมกับตุ่มพองเล็ก ๆ ท่ีผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก 
โดยตุ่มพองในปาก จะอักเสบ แดง และแตกออกเป็นแผลหลุมต้ืน ๆ มักพบท่ีเพดานอ่อน ล้ิน กระพุ้งแก้ม ท า
ให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ โดยท่ัวไปจะหายเองภายใน 7-10 วัน แต่หากเด็กมีอาการรุนแรง เช่น 
ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ แขนขาอ่อนแรง กินอาหารหรือนมไม่ได้ ขอให้พาไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลทันที 

แนวทำงกำรควบคุม โรคมือ เท้ำ ปำก 
โรคมือ เท้า ปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล จึงขอความ

ร่วมมือครู พี่เล้ียงศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเล้ียงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจ าทุกวัน  
ในตอนเช้า ให้เด็กล้างมือด้วยน้ าและสบู่บ่อย ๆ หมั่นท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น  
เป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งท่ีพบว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กป่วยออก
จากเด็กปกติ แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน และให้หยุดเรียน พักรักษาอยู่ท่ีบ้านจนกว่าจะหาย หากพบว่ามี  
เด็กป่วยจ านวนมาก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีทันที และพิจารณาปิดห้องเรียนท่ีมีเด็กป่วยหลาย
คน หรือปิดโรงเรียนช่ัวคราวประมาณ 5 - 7 วันหากมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือหลายช้ันเรียน 

ขอแนะน าพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ควรพาเด็กเล็กไปอยู่ในท่ีชุมชนท่ีมีคนอยู่รวมกันมาก ๆ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ า ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหาร หลังเข้า
ห้องน้ าและหลังเปล่ียนผ้าอ้อมเด็ก หลีกเล่ียงการใช้แก้วน้ า หลอดดูดน้ าร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหาร
ร่วมกับผู้อื่น ในการดูแลรักษาผู้ป่วย แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาชาแก้เจ็บแผลในปาก 
ผู้ดูแลควรเช็ดตัวให้เด็กเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้นอนพักผ่อนมาก ๆ รับประทานอาหารอ่อน ด่ืมน้ า นม และ 
น้ าผลไม้เย็นๆ เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแผลในปาก โดยท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำยด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร. 1422 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
กรม  กรมอนามัย / กรมควมคุมโรค 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว
และส่ือมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 

1) หัวข้องเร่ือง  “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  “3 เก็บ 3 โรค” รณรงค์ร่วมมือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เกิดฝนตกในหลายพื้นท่ี อาจมีน้ าขังในภาชนะท่ีถูกท้ิงไว้

บริเวณบ้าน โรงเรียน ศาสนสถาน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายท่ีเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก กระทรวง
สาธารณสุข จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองเข้มงวดเรื่องการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้ลูกหลานปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เพราะเด็กมีโอกาสได้รับเช้ือโรคไข้เลือดออกจากยุงลายท่ีบ้านและโรงเรียน 

ขอให้ทุกบ้าน ทุกโรงเรียนส ารวจจุดเส่ียงท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายท่ีพบบ่อย เช่น ภาชนะท่ี
ถูกท้ิงรอบๆ บ้าน จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ท่ีอาจพบไข่ยุงลายติดอยู่และอยู่ได้นานถึง 1 ปี เมื่อมีน้ าขัง 
ไข่ยุงจะเติบโตเป็นลูกน้ ายุงลายได้ ภายใน 1-2 วัน ส่วนในบ้านพบได้ตามภาชนะรองน้ าท้ิงด้านหลังตู้เย็น  
แก้วน้ าหิ้งพระ แจกันท่ีศาลพระภูมิ ขอให้ล้างท าความสะอาดและเปล่ียนน้ าทุกสัปดาห์  ซึ่งหากทุกคนร่วมกัน
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย จะช่วยลดจ านวนลูกน้ ายุงลายและโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกลงได้ 

วิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกท่ีดีท่ีสุด คือการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ใช้มาตรการ  
“3 เก็บ 3 โรค” คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ าภาชนะใส่

น้ าและเปล่ียนน้ าในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์  2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ท าต่อเนื่องสัปดาห์
ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ า ภาชนะท่ีใส่น้ า ต้องปิดฝามิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ 
ซึ่งการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะสำมำรถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้ำ และ
โรคไข้ปวดข้อยุงลำย  

ท้ังนี้ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ เป็นได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ อาการท่ีพบส่วนใหญ่ 
มักมีไข้สูงลอย 2-5 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว เบ่ืออาหาร อาเจียน อาจมีอาการ
ไอแต่ไม่มีน้ ามูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน หลังไข้ลดแล้วมีอาการซึม อาจเข้าสู่ภาวะช็อค 
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไตวาย ตับวาย และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว และปัจจัย
เส่ียงต่อการเกิดโรค เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด ภาวะติดสุรา ธาลัสซี
เมีย หรือประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อน เป็นต้น 

กำรรักษำเม่ือมีอำกำรป่วยเบื้องต้น 
1. เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ 
2. ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล  (ห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือไอบูรโปรเฟน) 
3. ด่ืมน้ าผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยๆ  
4. หากผู้ป่วยมีไข้สูงลอยเกินกว่า 2 วัน หรือมีอาการเหล่านี้ ในช่วงไข้ลด เช่น ปวดท้อง ปัสสาวะ

น้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบา-เร็ว ความดันต่ า ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลทันที ประชำชน
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่สำยด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

*********
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
หน่วยงำน ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  โทร. 02 528 8746 
เบอร์ผู้ประสำนงำน กองประชาสัมพันธ์ ส านักส่ือสารองค์กร โทร 0 2528 8746 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม 
2) ที่มำ / หลักกำร / กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินกำร 

ตามท่ีปรากฏเป็นข่าวว่ามีการน าสลากท่ีมีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ด ไปข้ึนเงินรางวัลกับผู้รับซื้อ
รางวัล รวมทั้งแก้ไขแถบพิมพ์ตัวอักษรด้านข้าง นั้น 

ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบสลาก  
อย่างรอบคอบ ผ่านช่องทางต่างๆ และหน้าเว็บไซต์ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th รวมถึงหน้า 
Facebook ของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
3)  ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ  

ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องได้ถูกเผยแพร่ออกไปทุกส่ือทุกช่องทางโดยส่ือมวลชน   
4) ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ   

ประชาชนได้รู้ถึงวิธีในการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลเบ้ืองต้น  
5) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์   

เรื่อง เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้นย้ า เตือนผู้รับซื้อรางวัลและประชาชนผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ตรวจสอบสลากให้รอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยก่อนหน้านี้กรณีมีผู้น าสลากปลอมท่ีมีการแก้ไข
ตัวเลขและคิวอาร์โค้ดมาขึ้นเงินรางวัล ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดอาญามีโทษจ าคุกและปรับ 

ทางส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อรางวัลโปรดใช้ความระมัดระวังโดยให้
สังเกตอย่างถี่ถ้วน เช่น ตรวจคุณลักษณะของสลาก ความหนาบางของกระดาษ รูปภาพสลาก ขนาดตัวเลข 
ตัวอักษร และได้แนะน าเพิ่มเติมโดยขอให้ผู้มาขึ้นเงินรางวัลแสดงบัตรประชาชนพร้อมถ่ายส าเนา พร้อมเขียน
ช่ือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล  
การตรวจสลากปลอมทั้งฉบับ  

ใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยน าสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับท่ีแท้จริงของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
แต่ละงวดนั้น ๆ ไว้เป็นแบบเพื่อหาความแตกต่าง ดังนี้ 

สลากของจริง 
1.กระดาษเมื่อส่องกับแสงสว่างหรือไฟสีขาว จะมีลายน้ าเป็นรูปนกวายุภักษ์ปรากฏในเนื้อกระดาษ 

ลักษณะสีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายท่ัวสลาก 
2. กระดาษเมื่อน าส่องกับแสงไฟสีม่วงจะมีเส้นไหม และเส้นท่ีพาดผ่านตัวเลขเรืองแสง 
3. หมึก Anti Copy (หมึกท่ีใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง) เมื่อมองด้วยตาเปล่า 

มีสีส้มสว่างชัดเจน 
4. หมึกท่ีใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเมื่อโดนน้ าจะไม่ละลาย 
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สลากของปลอม 
1. กระดาษเมื่อยกส่องกับแสงสว่างหรือแสงไฟสีขาว ไม่มีลายน้ าปรากฏในเนื้อกระดาษ 
2. กระดาษเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วง ไม่มีเส้นไหม และเส้นท่ีพาดผ่านตัวเลขเรืองแสง 
3. หมึกสีส้มมีสีหม่นกว่า 
4. หมึกท่ีใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเมื่อโดนน้ าจะละลาย 

กำรตรวจสลำกแก้เลข 
ใช้วิธีตรวจหาร่องรอยการแก้ไขโดยใช้กล้องหรือแว่นขยายส่องดูบริเวณท่ีสงสัยว่ามีการแก้ไข เช่น 

หมายเลขสลาก งวดวันท่ี เดือน พ.ศ. คือ 
1. ตรวจดูระยะห่าง ความสูงต่ า ของตัวเลข และตัวอักษร 
2. ตรวจร่องรอยการขูด ลบ ลอก หรือตัดปะ บริเวณตัวเลขหรือตัวหนังสือภาษาไทยท่ีก ากับตัวเลข

ด้านข้างของสลาก และงวดวันท่ี (อาจมีการแก้ไขจากงวดวันท่ี 16 เป็นงวดวันท่ี 1 ให้เปรียบเทียบรูปภาพ
สลากของแต่ละงวด) ซึ่งส่วนท่ีแก้ไขจะพบว่ามีรอยเป้ือนหรือขุยของกระดาษ และเส้นแถบปลายสลากอาจขาด
และไม่ต่อเนื่อง 

ท้ังนี้  ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลเบื้องต้นได้ตรวจสอบโดยใช้
แอปพลิเคช่ัน i-nigma ท้ังระบบ ios และ Android โดยน าไปแสกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) บนสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ซึ่งจะแสดงผล ปี - งวดท่ี - ชุดท่ี - เลขประจ าฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ 

หากผู้รับซื้อรางวัลหรือประชาชนมีข้อสงสัย สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.glo.or.th หรือ
สอบถามได้ท่ีกลุ่มงานตรวจพิสูจน์สลาก ส าหรับผู้ท่ีท าการปลอมแปลงสลากหรือแก้ไขตัวเลขน ามาขึ้นเงินรางวัล 
จะมีความผิดอาญาท่ีมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับต้ังแต่ 10,000 – 100,000 บาท 

*********** 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) หัวข้อเร่ือง เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเส่ียงอุบัติเหตุร้ายแรง 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเส่ียงอุบัติเหตุร้ายแรง 
เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนและการแก้ไขสถานการณ์   

เฉพาะหน้าอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย   
โดยกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธี ดังนี้ เบรกแตก 
ถอนคันเร่งและใช้เกียร์ต่ า เหยียบแป้นเบรกแรงๆ ถี่ๆ พร้อมดึงเบรกมือขึ้น - ลงเป็นระยะ เพื่อลดความเร็วของรถ 
จับพวงมาลัยให้มั่น และน ารถจอดในบริเวณท่ีปลอดภัย คันเร่งค้ำง หากเป็นรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เปล่ียนเกียร์เป็น  เกียร์
ว่าง ดับเครื่องยนต์ และปล่อยให้รถเคล่ือนตัวสลับกับแตะเบรกเป็นระยะ กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ห้ามใช้คลัตซ์ เพราะ
ท าให้รอบเครื่องสูงขึ้น ท่ีส าคัญ ห้ามดึงเบรกมือ และห้ามดับเครื่องยนต์ทันที เพราะพวงมาลัยจะล็อก ท าให้ควบคุม
ทิศทางรถไม่ได้ ยำงระเบิด จับพวงมาลัยให้มั่น ถอนคันเร่ง และเหยียบเบรกเบาๆ ถี่ๆ เพื่อการชะลอความ   เร็วรถ 
พร้อมบังคับรถไปในทิศทางตรงข้ามกับยางท่ีระเบิด เพื่อควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง ไฟไหม้รถ หากเป็นรถระบบ
ก๊าซ ให้ปิดสวิตซ์ตัดการท างานระบบก๊าซ ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ไฟดับสนิท และถอดขั้ว
แบตเตอรี่ออก กรณีไฟลุกลามรวดเร็ว ดับเครื่องยนต์และรีบออกจากรถเร็วท่ีสุด พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าท่ี มา
ควบคุมเพลิง รถตกน้ ำ เมื่อรถก าลังจมน้ า ให้ปลดเข็มขัดนิรภัยและปลดล็อกประตูก่อนระบบไฟฟ้าขัดข้อง   ลด
กระจกทุกบาน เพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกรถให้เท่ากัน จะสามารถเปิดประตูรถได้ หากระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกข้างให้แตก เมื่อรถจมน้ าท้ังคัน ให้ลอยตัวและยกศีรษะขึ้นเหนือน้ า 
รอจนระดับน้ าภายในและภายนอกรถใกล้เคียงกัน จึงค่อยเปิดประตูออกไป โดยว่ายน้ าไปตามทิศทางของ
ฟองอากาศ ท้ังนี้ ผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตและประเมินสภาพเส้นทางในระยะไกล รวมถึงไม่ขับรถเร็ว หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย 

       
“ขับรถมีน้ ำใจ รักษำวินัยจรำจร” 

ด้วยควำมห่วงใยจำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
************** 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 8 / 2562 วันที่  30  พฤษภำคม 2562 

 
 


