
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะ 
การฉีดอย่างไร ? 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. เพ่ิมความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึง 
การฉีดนอกโรงพยาบาล 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

กระทรวงแรงงาน - 

5. เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่า 
มารับประทาน 

กระทรวงสาธารณสุข - 

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 22 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

1) หัวข้อเร่ือง วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ? 
ประชาชนหลายท่านมีข้อสงสัย ว่าหากต้องฉีดวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 

ในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน จะต้องเว้นระยะห่างการฉีดกี่วัน กรมควบคุมโรค ช้ีแจงดังนี้ 
• ในกรณีที่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 

(ซิโนแวค) เร่ิมเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ได้  
• ในกรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (ซิโนแวค) เข็มที่ ๒ แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ได ้
• ในกรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตร้าเซนเนกา) แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ และเว้นอีก ๑ เดือน จึงฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตร้าเซนเนกา) 
• ในกรณีที่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 

(แอสตร้าเซนเนกา) เร่ิมเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ได้ 
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ติดเช้ือโควิด-19 แล้ว มีต้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ ๓ เดือน หากท่าน

มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 
******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

“โรคความดันโลหิตสูง” ถือเป็นกลุ่มโรคประจำตัวและมีปัจจัยเส่ียงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 
ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงควรทำความเข้าใจถึงการเตรียมความ
พร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19  

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจร่วมด้วย 
ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน ๑๔๐ มม.ปรอท หากมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องทานยาสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติจะต้องได้รับ
คำปรึกษาจากแพทย์ 

ซึ่งหลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน ๒ - ๔ ช่ัวโมง ไม่ควรทำกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้วัคซีนได้ทำงาน 
อย่างเต็มที่ และทานยาประจำโรคได้ปกติ ยกเว้นทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด ที่จะต้อง
แจ้งแพทย์ทันที เพราะอาจมีผลข้างเคียง คือ เลือดออกในกล้ามเนื้อตรงจุดที่ฉีดยา โดยมีลักษณะการบวม 
หรือช้ำเลือด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดทานยาหรือปรับยาเพื่อฉีดวัคซีน เว้นแต่กรณีที่
แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนแม่นยำขึ้น  

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน คปภ. โทร. ๑๑๘๖ 

1) หัวข้อเร่ือง เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล 

รัฐบาลได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า ๗๐% จะต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายในปี ๒๕๖๔ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจในการทำประกันภัย 
การแพ้วัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับตนเองและครอบครัว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ รัฐบาลโดย คณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงประสานไปยังบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
กำหนดให้ประชาชนผู้ถือกรมธรรม์จะต้องได้รับความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด -19  
ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
ดําเนินการ ณ สถานที่ใดก็ตาม เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไป  

ให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการเร่งกระจายวัคซีนทั่วประเทศ ด้วยการขยายหน่วยบริการ
ฉีดวัคซีน ณ จุดบริการนอกโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม เช่น จุดบริการในห้างสรรพสินค้า หรือ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 ในสถานที่ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยที่ทำไว้
ทุกประการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. โทร. ๑๑๘๖ หรือ LINE “@oicconnect” 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเช่ือ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเช่ือ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
แจ้งเตือนไปยังนายจ้างที่มีความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ระวังตกเป็นเหยื่อ  

จากมิจฉาชีพ ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบพบ ขบวนการแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายช่ือแรงงาน
ต่างด้าว โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างว่าสามารถลงทะเบียนบัญชีรายช่ือแรงงานต่างด้ าว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 - 7,000 บาท 

ขอย้ำว่า “การเปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ที่ต้องการจ้าง ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้วต้ังแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 ที่ผ่านมาและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก” 

ดังนั้น หากนายจ้างหลงเช่ือ นอกจากจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการแอบอ้าง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเส่ียงมีโทษในกรณีที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยโทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต
ทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษ 
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าว
ทำงานเป็นเวลา 3 ปี  

ส่วนคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้   
จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักส่ือสารความเส่ียง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน 

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ปี 2564 พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 121 ราย 
ซึ่งโรคดังกล่าวจะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม -ตุลาคม) ของทุกปี เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ 
ฤดูฝนและมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ เห็ดหลายชนิดจะเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ 

เห็ดป่า มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้ และเห็ดพิษที่ไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งเห็ดดังกล่าวมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันมาก อาจทำให้สับสนได้ โดยทั่วไปประชาชนมักจะเก็บเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเห็ดที่ขึ้น
ใกล้ที่พักอาศัยมารับประทาน  

ประชาชนบางรายขาดประสบการณ์ในการจำแนกชนิดของเห็ดที่รับประทานได้และรับประทาน
ไม่ได้ ซึ่งเห็ดพิษไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อน หากเก็บเห็ดมารับประทานแล้วพบอาการคล่ืนไส้ 
อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง ภายหลังการรับประทานภายใน 6 - 24 ช่ัวโมง หากมีอาการ
เกิน 24 ช่ัวโมงจะทำให้เกิดภาวะไตวาย ตับวายจนทำให้เสียชีวิตได้  ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรรีบปฐมพยาบาล
ด้วยการทำให้อาเจียนเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด จากนั้นรีบนำส่งแพทย์โดยเร็วพร้อมกับตัวอย่าง
เห็ดพิษหากยังเหลืออยู่   

กรมควบคุมโรค ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดจากธรรมชาติมารับประทานในช่วงนี้ 
ควรเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากการเพาะพันธ์ุ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง หลีกเล่ียงเห็ดจากธรรมชาติ และ 
ไม่ควรรับประทานเห็ดร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร.1422 
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