
  
 
 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
๒. ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ ปี 2565 
กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

๓. ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้้าท่วม พักช้าระ
หนี้ 3 เดือน พร้อมให้กู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย  1 ปี 
และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๔. รู้ทันภัยกับ ปภ. กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

๕. ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด 
10,000 บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 25% 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน้าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก้าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

 
****************** 

 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 3๘ / 2565 



   

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2 

1) หัวข้อเรื่อง RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง RSV ไวรัสตวัร้าย อันตรายถึงชวีติ 

RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต โรคติดเชื้อไวทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี เป็นเชื้อไวรัส                
ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่สร้างความรุนแรงถึงขึ้ นเสียชีวิตได้ มักเกิดขึ้นช่วง              
ฤดูฝน-ฤดูหนาว พบได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะรุนแรงในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่มากกว่า 65 ปี โดยจะติดต่อผ่าน             
สารคัดหลั่ง หรือ การสัมผัสสิ่งของร่วมกัน 

อาการที่ชัด โดยมีอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้ มีน้้ามูก ไอ และหากมีอาการรุนแรง จะท้าให้หายใจเร็ว 
หายใจหอบ หายใจมีเสียงหวีด เบื่ออาหาร เซื่องซึม ซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

วิธีการป้องกัน  ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูก เมื่อไอ จาม เลี่ยงการไปพ้ืนที่
แออัด เลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน  

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายตรง กรมควบคุมโรค โทร. 1422 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 3๘ / 2565  วันที่  ๑๙   ตุลาคม 2565 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ช่องทางการติดต่อ Call Center 0-2645-9000 

1) หัวข้อเรื่อง ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2565 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2565  

มาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร
ก าหนด 

1. ลดเงนิงวดลง 50 % จากเงนิงวดที่ช้าระปกติและลดอตัราดอกเบี้ยเงินกู้เหลอื ๓% ต่อป ี                 
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน 

2. ดอกเบี้ยคงทีป่ีแรก ๓.00% ต่อปี  
         มาตรการประนอมหน้ี 

๓. หลกัประกนัเสียหายปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด 6 เดอืนแรก 
4. กระทบต่อรายได้ ปลอดดอกเบี้ยและเงนิงวด 6 เดือนแรก และผ่อนช้าระเงินงวด  1 พันบาท    
    (ตดัเงนิต้นทั้งหมด) 

     ๕. เสียชวีิต หรือทุพพลภาพถาวร ผู้กู้รว่ม/ทายาท ผ่อนช้าระตอ่ 
     ๖. เสียหายทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้ ปลอดหนีใ้นส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชา้ระต่อ 
         เฉพาะในสว่นของทีด่ินทีค่งเหลือ 
     มาตรการสินไหมเร่งด่วน 
     ๗. ส้าหรับลกูค้าทีเ่ป็นผูป้ระสบภัย ท้ากรมธรรมป์ระกันอคัคีภัยซึง่คุ้มครองภัยธรรมชาติ                       
         สามารถแจ้งเคลมความเสียหาย รับค่าสนิไหมเรง่ด่วนเปน็กรณีพิเศษ 

ทั้งนี้ ระยะเวลายืน่ค้าขอกูแ้ละท้านติิกรรมภายในวันที ่๓0 ธันวาคม 2565 สามารถขอรับข้อมูลและ
ค้าปรกึษาเพิ่มเติมได้ที ่ โทรศัพท์ 0-2645-9000 
รายละเอียดตามอนิโฟกราฟิคของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทีแ่นบมาพร้อมนี ้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 3๘ / 2565  วันที่   ๑๙  ตุลาคม 2565 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ  GSB Contact Center 1115 

1) หัวข้อเรื่อง ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้้าท่วม พักช้าระหนี้ 3 เดือน พร้อมให้กู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย  1 ป ี
และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธนาคารออมสนิ ออกมาตรการช่วยน้้าท่วม พักชา้ระหนี้ 3 เดือน พร้อมให้กูฉ้กุเฉนิ ไม่คดิดอกเบี้ย  1 ป ี
และ 3 เดือนแรกไม่ตอ้งผ่อน 

จากเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เกิดอุทกภัยน้้าท่วมหลายจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  
ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้า ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา
ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือทั้งกรณีเร่งด่วนและต่อเนื่องตามสถานการณ์ โดยด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ล่าสุดได้น้าถุงยังชีพและน้้าดื่ม ออกแจกจ่ายช่วยบรรเทา    
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้ว 10,000 ชุด ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สามารถพักช้าระหนี้เงินต้น โดยเลือกช้าระเฉพาะดอกเบี้ย 10% - 100% และกรณี 
Flat Rate ลดการช้าระเงินงวด 50% ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก้าหนด 

ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ยังให้ประชาชนที่ประสบภัยกู้เงินฉุกเฉิน สินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ         
ภัยพิบัติ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้้าท่วม/ภัยพิบัติ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย            
ในปีแรก หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.85 ต่อเดือน (Flat Rate) ช้าระเงินเป็นรายเดือน 3-5 ปี   
โดยปลอดช้าระเงินงวด 3 เดือนแรก 

นอกจากนี้ ยังให้สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ิมเติมส้าหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไป                 
ที่ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยส่วนที่เสียหายได้ถึง 100% ของราคาประเมิน โดยดอกเบี้ย              
ปี ที่ 1-3 = 3.49% (MRR-2.755%) และปีที่ 4 เป็นต้นไป = 4.99% ต่อปี (MRR-1.250%) และ               
สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ 
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 500 ,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่  1 -3 = 3.99% (MRR-2.255%)                         
ปีที่ 2 = 4.99% (MRR-1.255%) ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 5.745% และ สินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด               
5 ปี โดยปลอดช้าระเงินต้น 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยธนาคาร MRR = 6.245% และ MLR = 6.150% ต่อปี) 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ facebook : GSB 
Society 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 3๘ / 2565  วันที่  ๑๙   ตุลาคม 2565 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส้านักงานเลขานุการกรม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 17๘๔  

1) หัวข้อเรื่อง รู้ทันภัยกับ ปภ. 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รู้ทันภัยกบั ปภ. 
อุบัติภัยจากไฟฟ้า เป็นภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด ความชื้นจากฝน

และน้ าเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้า จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้า 
ปภ.แนะวิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน ดังนี้ 
แก้ไขจุดเสี่ยง 
 ติดตั้งสายดินและเบรกเกอร์ควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงเป็นโลหะและ            

อยู่บริเวณพ้ืนที่ชื้นแฉะ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว 
 จัดท ารางร้อยสายไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณใต้ฝ้าหลังคาและภายนอกอาคาร เพ่ือป้องกัน

อันตรายจากสายไฟฟ้ารั่ว 
 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบกันน้ าและมีฝาครอบปิด เพ่ือป้องกันน้ ารั่วซึม ท าให้กระแสไฟฟ้า

ลัดวงจร 
ป้องกันอันตราย 
 ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะหากฟ้าผ่าลงมาบริเวณใกล้เคียง จะท าให้

เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และผู้ใช้งานได้รับอันตราย 
 เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ าท่วมถึง  เ พ่ือป้องกันไฟฟ้าดูด และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย 
 โค่นต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพ่ือป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มหรือ

เกี่ยวสายไฟขาด 
          ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคา้ปรกึษาเพิ่มเตมิได้ที ่สายด่วนนิรภัย  โทร. 1784 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 3๘ / 2565  วันที่  ๑๙   ตุลาคม 2565 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 06 1993 9525 

1) หัวข้อเรื่อง ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 
25% 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขายของออนไลน์ “ไมแ่จ้งราคา” มีความผิดปรบัสงูสุด 10,000 บาท คนแจง้เบาะแสรบัส่วนแบ่ง 25% 

ผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไอจี ไลน์ เว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ที่ไม่แจ้งรายละเอียดและ       
ราคาสินค้าให้ชัดเจน ต้องให้ลูกค้าอินบอ็กซ์หรือโทรถามข้อมูลนั้น มีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจนน้าไปสู่การจับกุมผู้กระท้าผิดจะได้รางวัลน้าจับ 25% ของจ้านวนเงินสุทธิจาก    
ค่าขายของกลางที่ศาลสั่งริบหรือจากเงินค่าปรับที่ช้าระต่อศาล โดยใช้หลักฐาน เช่น ข้อความที่พูดคุยกัน              
การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขายเพ่ือความสะดวกต่อการน้าจับ เป็นต้น 

ข้อมูลจาก : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ             
พ.ศ. 2542 มาตรา 40, ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ สามารถขอรบัข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเตมิได้ที่ กลุ่มงานประชาสมัพันธ ์ กองกลาง ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงยตุิธรรม โทร 06 1993 9525 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี 3๘ / 2565  วันที่  ๑๙  ตุลาคม 2565 
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ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. หยุดส่งต่อความเกลียดชัง ระมัดระวังการแชร์ข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๒. การดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

3. ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย   กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
๔. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย             

ท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน 
กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๕. กรมการขนส่งทางบกแนะน าเจ้าของรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย 
กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๖. เอกสารประกอบการขอท าหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
****************** 

 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 3๙ / 2565 



   

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสุขภาพจิต 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 

1) หัวข้อเรื่อง หยุดส่งต่อความเกลียดชัง ระมัดระวังการแชร์ข้อมูล 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง หยดุส่งตอ่ความเกลียดชัง ระมัดระวังการแชร์ขอ้มูล 

ไม่ควรท า 

 ไม่ใส่อารมณ์ ความรู้สึกกับข่าวมากเกินไป 
 ไม่สื่อสารความเกลียดชัง ท่ีน าไปสู่ความรุนแรง เช่น ไม่กล่าวโทษญาติและผู้เกี่ยวข้อง 
 ไม่เผยแพร่และส่งต่อ เรื่องราวที่สร้างความเกลยีดชังและภาพที่รุนแรง ไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวผู้ที่

ได้รับผลกระทบ 

           ควรท า 

 เตือนด้วยถ้อยค าที่สุภาพและแสดงความเป็นห่วง 
 รับฟังอย่างเปิดใจและมองให้หลายมุม ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
 หลีกเลี่ยงการรับข่าวสารมากเกินไป ใช้เวลากับกิจกรรมอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 
 หมั่นดูแลฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจตนเอง 
 ให้ก าลังใจแสดงความรักความห่วงใย และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ 

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร. 1323 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 3๙ / 2565  วันที่   ๓๑  ตุลาคม 2565 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสุขภาพจิต 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 

1) หัวข้อเรื่อง การดูแลจิตใจเม่ือทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การดแูลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรอืเหน็ภาพความรนุแรง 

ท าอย่างไร..การดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง 

 หลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไป ใช้เวลากับกิจกรรมอื่นๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือลดอารมณ์ และ
ความเครียดจากการรับข่าวสาร 

 หยุดส่งต่อภาพความรุนแรง ไม่ส่งภาพเหตุการณ์ หรือ คลิปเหตุการณ์ความรุนแรง ที่ส่งผล
ต่ออารมณ์ ความรู้สึก 

 ให้ความส าคัญกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทั้ง อารมณ์ช็อก เสียใจ โกรธ ท าใจไม่ได้ รู้สึกผิด                
สงบและยอมรับ 

 แบ่งปันความรู้สึก พูดคุย ระบายความรู้สึกโดยเน้นความเข้มแขง็ของจิตใจ ที่สามารถจัดการ
ความยากล าบากไปได ้

 ถ้ารูส้ึกไม่ไหว ขอค าปรึกษา โดยผ่านสายด่วนสุขภาพจติ 1323 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 

           ทัง้นี ้สามารถขอรบัข้อมูลและค าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร. 1323 
********* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 3๙ / 2565  วันที ่  ๓๑  ตุลาคม 2565 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 17๘๔  

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย   

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขบัรถทางไกลปลอดภัย 

ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องประชาชนมักเดินทางกลับภูมิล าเนาและท่องเที่ยว ซึ่งการขับรถระยะทางไกลมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะสภาพรถและสภาพร่างกายไม่พร้อมในการ
เดินทาง รวมถึงสภาพเส้นทางไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับบขี่ การเตรียมพร้อมก่อนขับรถระยะ
ทางไกลอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ 

ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย ดังนี้ 
๑. เตรียมรา่งกายให้พร้อมขับรถ  

- พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ๖ – ๘ ชัว่โมง และไม่อดนอนติดต่อกนัหลายวนัก่อนวันเดินทาง 
- ไม่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รือทานยาที่มฤีทธิก์ดประสาท 

๒. เตรียมรถให้พร้อม 
- ตรวจสอบระบบเครื่องยนต์ หม้อน้้า แบตเตอรี่  เบรก ยาง สัญญาณไฟ และใบปัดน้้าฝนให้

พร้อมใช้งาน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจ้ารถ อาทิ สายพ่วงแบตเตอรี่ ประแจ อุปกรณ์ลาก พ่วง จูง 

         ๓. เตรียมเส้นทางกอ่นเดินทาง 
               -    ตรวจสอบเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันแนะน้าเส้นทาง ระบบน้าทาง (GPS)  
                    รวมถึงเลือกเส้นทางส้ารองกรณีเส้นทางหลักไม่ปลอดภัย  

- หยุดพักรถทุก ๒ ชั่วโมง หรือ ๒๐๐ กิโลเมตร จะช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่และลดความ
ร้อนของเครื่องยนต์  

         ๔. ขับรถยดึหลกัความปลอดดภยั 
              -   คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถ รวมถึงให้เด็กเล็กนั่งเบาะ 
                   นั่งนิรภัย   

- ปฏิบัตติามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกิน ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง    
ง่วง – ดื่มไม่ขบั  และมีน้า้ใจกับผู้รว่มใช้เสน้ทาง 

          ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค าปรกึษาเพิ่มเตมิได้ที ่สายด่วนนิรภัย  โทร. 1784 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 3๙ / 2565  วันที่  ๓๑   ตุลาคม 2565 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
ช่องทางการติดต่อ ส านักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือ โทรสายด่วน 1584 
1) หัวข้อเรื่อง กรมการขนส่งทางบกแนะน าเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย  

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่องกรมการขนส่งทางบกแนะน าเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย             
สามารถยื่นค าขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ณ ส านักงานขนส่งที่รถน้ันอยู่ในความรับผิดชอบ  

          นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูฝนท าให้หลายพ้ืนที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และจังหวัดที่อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ มีฝนตกหนักและเกิดน้ าท่วมขังในหลายพ้ืนที่  ผู้ขับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์หลายคันจ าเป็นต้องขับรถลุยน้ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นเหตุให้แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย 
หรือตัวยึดแผ่นป้ายเกดิสนมิและแผ่นปา้ยทะเบียนรถหลุดหล่น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะหน่วยงาน
ที่ออกแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ผู้ขับรถ แนะน าให้เจ้าของรถควรตรวจสอบการยึดติด
แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนา เพ่ือป้องกันการหลุดหล่นระหว่างการขับรถ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับเจ้าของรถที่ท าแผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน
ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ โดยติดต่อยื่นค าขอ ณ ส านักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ   
         รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับเจ้าของรถที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ทดแทนกรณีช ารุด สูญหาย หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้   ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง               
บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน             
นิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการที่มีอ านาจลงนามทุกคน ในกรณีที่
เจ้าของรถไม่สามารถมาด าเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาด าเนินการได้ และต้ องมี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ มาแสดงด้วย              
ทั้งนี้ รถที่ติดไฟแนนซ์ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพ่ือให้ด าเนินการแทน หรือหากต้องการด าเนินการด้วยตนเอง              
ต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และบัตรประจ าตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ 
หนังสือมอบอ านาจจากไฟแนนซ์พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับการขอแผ่นป้าย
ทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าค าขอ 5 บาท ทั้งนี้ รถที่จดทะเบียนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 5 วันท าการ และรถที่จดทะเบียนในพ้ืนที่ต่างจังหวัด           
จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 10 วันท าการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้าย
ทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้  ซึ่งหากพบว่าป้ายทะเบียนรถหล่นหายเจ้าของรถควรรีบด าเนินการขอรับ              
แผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันที เตือนเจ้าของรถห้ามท าแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท จึงขอให้เจ้าของรถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1584 
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ครั้งที่ 3๙ / 2565  วันที่   ๓๑   ตุลาคม 2565 

 



- 2 – 
 



   
 

กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
ช่องทางการติดต่อ Call Center 24 ชม. 0-2572-8442 
1) หัวข้อเรื่อง เอกสารประกอบการขอท าหนังสือเดินทาง 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เอกสารประกอบการขอท าหนงัสือเดินทาง 

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบ  
การขอท าหนังสือเดินทาง กรณีต่างๆ ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการขอท าหนังสอืเดนิทางส าหรับผู้บรรลุนติิภาวะ อาย ุ20 ปขีึ้นไป 
2. เอกสารประกอบการขอท าหนงัสือเดนิทางส าหรบัผู้ที่ยังไมบ่รรลนุิติภาวะ อายตุ่ ากว่า 20 ปีบรบิูรณ ์

กรณีที่ ๑ บดิามารดาอยูด่้วยกัน 
กรณีที่ ๒ บดิามารดาหย่าร้าง 
กรณีที่ ๓ บดิามารดา จดทะเบียนสมรสแตแ่ยกกนัอยู ่
กรณีที่ ๔ บดิามารดา ไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรสและแยกกนัอยู่ 
กรณีที่ ๕ บคุคลที ่๓ เป็นผูป้กครอง 
กรณีที่ ๖ จดทะเบียนรบับตุรบุญธรรม 

         ทั้งน้ี สามารถขอรบัข้อมูลและค าปรึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  Call Center 24 ชม. 0-2572-8442 
         รายละเอียดตามอินโฟกราฟกิส์ของ กรมการกงสุล กระทรวงการตา่งประเทศ ที่แนบมาพร้อมนี ้
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ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ๖ โรคร้ายและภัยสขุภาพท่ีมากับน้้าท่วม กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๒. ช่วงน้้าท่วมนี้ ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๓. เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๔. ปภ. แนะรู้ทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม   กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๖. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายท่ี
เกี่ ยวข้ องในชี วิตประจ้ า วันแก่ประชาชน ตอน 
ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูล
ใดบ้าง 

กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน้าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก้าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

 
****************** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ส้านักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ๖ โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้้าท่วม 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ๖ โรครา้ยและภัยสุขภาพที่มากับน้ าท่วม 
๑. โรคไข้เลือดออก 

- อาการ มีไข้สูงลอย  2 – 7 วัน ปวดศรีษะ ปวดเมือ่ย มจีุดแดงตามตัว คลืน่ไส ้อาเจยีน 
ถ่ายเหลว เบื่ออาหาร  

- วิธีป้องกัน ทายากันยุง นอนในมุ้ง อย่าให้ยงุกัดตอนกลางวนั 
๒. โรคตาแดง 

- อาการ ระคายเคืองตา ปวดตา น้้าตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง 
- วิธีป้องกัน ล้างมือบ่อยๆ ไม่ขยี้ตา แยกของใช้กับผู้อื่น 

๓. โรคน้ ากัดเท้า 
- อาการ เท้าเปื่อยเป็นหนอง คันตามซอกนิ้ว ผิวหนังลอกเป็นขุย มีผื่นพุพอง ผิวหนังอักเสบ

แดงบวม 
- วิธีป้องกัน สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้้า รีบเช็ดเท้าให้แห้ง หากมีบาดแผลใช้แอลกอฮอล์เช็ด

และทายาฆ่าเชื้อ 
๔. โรคระบบทางเดินหายใจ 

- อาการ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ ไอ ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้้ามูก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร  
- วิธีป้องกัน รักษาสุขอนามัย เลี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วย ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม            

หากมีไข้สูง/เป็นไข้นานเกิน 7 วัน รีบไปพบแพทย์ 
๕. โรคฉี่หนู 

- อาการ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อมาก ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร  
- วิธีป้องกัน เลี่ยงการลุยน้้ า/แช่น้้ าเป็นเวลานาน ดูแลที่ พักไม่ให้ เป็นแหล่งที่อยู่           

อาศัยของหนู 
๖. โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 

- อาการ ถ่ายเหลว มีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว  
- วิธีป้องกัน ดื่มน้้าสะอาด กินอาหารปรุงสุก ล้างมือให้สะอาด ก่อนกินอาหารและ             

หลังใช้ห้องน้้า 
            ข้อควรระวัง ภัยสุขภาพจากไฟดูด ไฟฟ้าช็อต ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยถอดปลัก๊อุปกรณไ์ฟฟ้า/
ตัดไฟฟ้าในบ้านก่อนที่น้้าจะท่วมถงึ ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตวัเปียก        

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งท่ี ๔๐/ 2565  วันที่   ๓  พฤศจิกายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ส้านักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง ช่วงน้ าท่วมนี้ ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ชว่งน้ าท่วมน้ี ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ 

ในช่วงนี้ เกิดน้้าท่วมขังในหลายพ้ืนที่เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคนานาชนิด เสี่ยงเจ็บป่วยด้วย                     
โรคอาหารเป็นพิษ  

อาหารมีรูป รส กลิ่น สี ผิดปกติไม่ควรทาน ปลอดภัยได้ ต้องยึดหลัก 

 สุก : ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 
 ร้อน : อาหารที่เก็บไว้นานเกิน ๒ ชม. ต้องอุ่น 
 สะอาด : เลือกทานอาหารน้้าดื่มที่สะอาด เลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาดและมีคุณภาพ               

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนทานอาหาร 
          ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔๐/ 2565  วันที่  ๓  พฤศจิกายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ส้านักสารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

1) หัวข้อเรื่อง เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)  

เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) พบมากในฤดูฝน เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้้า
สามารถพบได้ทั่วประเทศไทย  

 เกิดจาก : ผู้ป่วยติดเชื้อจากการสัมผัสดินและน้้าเป็นเวลานาน หรือบริโภคน้้าไม่สะอาดที่
ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกาย ทางผิวหนัง , การรับประทานอาหาร และ
การหายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อเข้าไป 

 กลุ่มเสี่ยง : ผู้มีโรคประจ้าตัว เช่น โรคเบาหวาน , โรคไต , โรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง 

 อาการ : มีไข้สูง ไอ และอาจพบแผลฝีหนองตามร่างกาย 
 วิธีป้องกัน : สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้้าหรือย่้าดิน , ดื่มน้้าสะอาดหรือน้้าต้มสุก               

และท้าความสะอาดร่างกายทันทีหลังมีการสัมผัสน้้าและดิน  อนึ่ง หากมีไข้สูงเป็นเวลา                
นานเกิน 3 วัน หรือเกิดแผลฝีหนองตามร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์ 

          ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคา้ปรกึษาเพิ่มเตมิได้ที ่สายด่วนกรมควบคมุโรค โทร. 1422 
********* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔๐/ 2565  วันที่  ๓  พฤศจิกายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 17๘๔  

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะรู้ทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม   

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. แนะรู้ทนัสัญญาณเตือนก่อนเกดิดนิถลม่   

ดินถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะบริเวณใกล้เชิงเขา                 
การรู้เท่าทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม จะช่วยให้ประชาชนรับมือดินถล่มได้ทันต่อสถานการณ์ 

สัญญาณเตือนก่อนดินถล่ม 
๑. เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบนภูเขาสูง (มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อวัน หรือ 

นานกว่า ๖ ชั่วโมง) 
๒. ระดบัน้้าในแม่น้้าและลา้หว้ยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเรว็ 
๓. น้้ามีสขีุ่นมากกว่าปกต ิหรือเปลี่ยนเปน็สีเดียวกบัสีดนิภูเขา 
๔. มีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขา หรือล้าห้วย อาทิ เสียงหักของต้นไม้ , เสียงแตกของหิน , เสียงการไหล      

ของโคลน 
๕. สัตวป์่ามีพฤติกรรมแตกตืน่ หรือตื่นตกใจ 
๖. ดินอยูใ่นสภาพอิม่น้้าหรือชุม่น้้ามากกว่าปกติ 
๗. มีน้้าไหลซึมหรือน้า้พุ่งขึน้มาจากใต้ดนิ 
๘. เกิดช่องทางเดนิน้า้แยกขึ้นใหม่ หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเรว็ 
๙. มีกิ่งไม้หรือท่อนไมไ้หลปนมากับกระแสน้้า 

         ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคา้ปรกึษาเพิ่มเตมิได้ที ่สายด่วนนิรภัย  โทร. 1784 
********* 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔๐ / 2565  วันที่  ๓  พฤศจิกายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อยั่งยืน 
ช่องทางการติดต่อ PEA Contact Center โทร. 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 

1) หัวข้อเรื่อง PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระคา่ไฟฟ้า ผู้มบีัตรสวัสดิการแห่งรฐั   

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์ ค่าน้้า - ค่าไฟฟรี 
ขยายเวลาเพ่ิมอีก 7 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่เห็นชอบขยายระยะเวลา
มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 
2566 
         PEA มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพ่ือบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาท              
ต่อเดือนต่อครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์) กรณีใช้เกินวงเงินที่ก้าหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระ               
ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) 
          ส้าหรับผู้ที่มีบัตรฯ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่ส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค PEA Shop, PEA Mobile Shop, Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔๐ / 2565  วันที่   ๓  พฤศจิกายน 2565 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 06 1993 9525 
๑) หัวข้อเรื่อง กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ้าวันแก่ประชาชน   
                 ตอน ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูลใดบ้าง 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันแก่ประชาชน 
ตอน ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูลใดบ้าง 

         ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ หมายถึง จ้านวนเงินที่ได้ก้าหนดไว้เป็นค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้จากลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพ่ือการทวงถามหนี้ ทั้งนี้  

(1) ต้องมีหลักฐาน หรือเอกสารการทวงหนี้ ตรวจสอบได้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาทรัพย์กลับคืน 
(2) กรณีลูกหนีผ้ิดนัดและมีการทวงถาม อาจเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใด ดังนี้ 
    - ไม่เกิน 50 บาท ต่อรอบการทวงถาม กรณีค้างช้าระหนึ่งงวด 
    - ไม่เกิน 100 บาท ต่อรอบการถวงถาม กรณีค้างช้าระมากกว่าหนึ่งงวด ส้าหรับหนี้ประเภทให้เช่าซื้อ 

หรือให้เช่าแบบลิสซิ่งในสินค้าประเภทรถ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้
เพ่ิมเติมได ้

(3) มิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างช้าระหรือหนี้ที่ถึงก้าหนดช้าระสะสม
ที่ไม่เกิน 1,000 บาท 

(4) ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ภายหลังจากได้รับช้าระหนี้ครบตามจ้านวน หรือบอกเลิก
สัญญาแล้วตามกฎหมายประกาศ 

ข้อมูลจาก : ประกาศคณะกรรมการก้ากับการทวงถามหนี้ เรื่อง การก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
ในการทวงถามหนี้ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับค้าปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

1. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 
2. จดหมาย : ตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210 
3. เว็บไซต์ : https://www.moj.go.th/ และระบบให้บริการประชาชน http://mind.moj.go.th  
4. อีเมลล์ : complainingcenter@moj.go.th 
5. แอปพลิเคชันไลน์ Lind id : Svl007 
6. เฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand 
7. แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข  
8. ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

          9. กองทุนยุติธรรม โทร 063-2697056 หรอื Facebook: กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 40 / 2565  วันที่  ๓  พฤศจิกายน 2565 
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