
 
 
 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ 

1. ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่ม กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนา

มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 
กระทรวงมหาดไทย - 

ด้านการบริการภาครัฐ 
3. “เลื่อนล้อต่อภาษ”ี (Drive Thru for Tax) ยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพและอ านวยความสะดวกด้านการ
บริการแก่ประชาชน 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

4. ส านักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรม 
ท่ีประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ 

กระทรวงยุติธรรม - 

ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันสาธารณภัย 
5. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ าท่วม กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 
6. สาธารณสุขเตือน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

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

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

4. *ข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง ให้จังหวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจังหวัดที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว 

 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 11/ 2562 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรมส านักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานประกันสังคม  
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว โทรศัพท์ 029562533 
1) หัวข้อเรื่องผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพ่ิม 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพ่ิม 
ข่าวดีส าหรับผู้ประกันตน ตาม สิทธิประโยชน์การสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนหรือ 

คู่สมรสที่ตั้งครรภ์ได้รับการตรวจและดูแลการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระยะแรก 
ของการตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่น ส านักงานประกันสังคม
ได้มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1ครั้ง 
พร้อมได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตร  1 คน ซึ่งมีอายุไม่เกิน  
6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน  

นอกจากนั้น ส านักงานประกันสังคมยังได้สนับสนุนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1,000 บาท 
เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสมีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการ 
เข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด โดยส านักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่าย
ตามอายุครรภ์เป็นครั้งๆ ดังนี้คือ 

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท 
ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 

300 บาท 
ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 

200 บาท 
ส าหรับแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์ 

ในการ เข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง มายื่นขอรับประโยชน์ทดแทน 
ในส่วนค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร ได้ที่ส านักงานประกันสังคม 
ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่
ทั้ง 12 แห่ง ส านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที2่4มิถุนายน 2562 
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กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
กรมกรมการปกครอง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการปกครอง 
1) หัวข้อเรื่องรัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 
รัฐบ าลมีนโยบ ายส่งเสริมก ารประกอบอ าชีพสุจริตของชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจมีคว ามคล่องตัว 

เกิดก ารกระจ ายรายได้ เกิดก ารสร้ างงาน ขณะเดียวกันก็ลดคว ามขัดแย้งในชุมชนและจัดให้กิจก ารที่อยู่ 
นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ 
แต่ในปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้น าอาคารมาให้บริการเป็นที่พักแก่ประช าชนบ้างใช้บ้านเรือนที่อยู่อ าศัยให้บริก าร 
ในรูปแบบของโรงแรมต ามแหล่งท่องเที่ยวต่ าง ๆ เพื่อห ารายได้บ้ างซึ่งมี จ านวนม ากกว่ า 20,000 แห่ง 
ที่ยังไม่ได้รับอนุญ าตให้ด าเนินก ารได้โดยถูกต้องต ามกฎหม าย โดยผู้ประกอบการมีปัญหา อาทิ ปัญหา
ข้อก าหนดการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวง ปัญหากฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และปัญหาข้อก าหนดเกี่ยวกับก าร
ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีจ านวนหล ายพันแห่งต ามจังหวัดต่ าง ๆ ม ากกว่า 50 จังหวัด และยังมี โรงแรม  
ที่ไม่ได้ด าเนินก ารให้เป็นไปต ามกฎกระทรวงต ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอีกหลายพันแห่ง ซึ่งควร 
ให้โอกาสด าเนินก ารเสียให้ถูกต้องภ ายในระยะเวล าและตามเงื่อนไขที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้อง 
ที่มีอยู่ดังกล่ าว อันจะเป็นประโยชน์ในก ารปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมก ารท่องเที่ยว ตลอดจน 
ลดความขัดแย้งในสังคม  

ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ ผ่อนผันกฎหมายผังเมืองและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือก าหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยให้กิจการโรงแรม 
ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย และให้มีถังดับเพลิงทุกชั้น รวมทั้ง 
ต้องยื่นเอกสารให้ท้องถิ่นตรวจสอบภายใน 90 วันนับตั้งแต่ค าสั่งมีผลบังคับใช้ เพื่อให้แล้วเสร็จตามก าหนด
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า 

มาตรการนี้ถือ เป็นโอกาส ที่ผู้ประกอบการเก่ียวกับ โรงแรมทั่วประเทศจะได้ยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น  และท าให้กิจการเหล่านี้เข้ามา
อยู่ในระบบ ลดคว ามขัดแย้งในชุมชนภ าครัฐสามารถตรวจสอบควบคุม ยกระดับม าตรฐานการประกอบก าร
และสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้รับบริก ารเองก็ได้รับก ารบริก ารที่มีคุณภ าพและเป็นธรรม
ผู้ประกอบการก็สามารถใช้ประโยชน์จ ากทรัพย์สินของตน ก่อให้เกิดอ าชีพและรายได้ ทั้งยังเป็นก ารส่งเสริม 
ให้มีการลงทุนและดูแลรักษ ากิจการอย่างเต็มความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยยังคงรักษ าสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ในชุมชนไว้ได้ 

********* 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที2่4 มิถุนายน 2562 

 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง  กระทรวงคมนาคม 
กรมกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  
1) หัวข้อเรื่อง“เลื่อนล้อต่อภาษ”ี (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและอ านวยความสะดวก 

ด้านการบริการแก่ประชาชน 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์  

เรื่อง  “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และอ านวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน 

กรมการขนส่งทางบกขยายการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี ( Drive Thru for Tax)ยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านทะเบียนและภาษีรถ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 
ที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2562 ได้ด าเนินโครงการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการรับช าระภาษีรถผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษ”ี ( Drive Thru for Tax) ไปยัง
ส านักงานขนส่งจังหวัด จ านวน 64 แห่ง ที่ยังไม่มีบริการฯ โดยในปัจจุบันเปิดให้บริการเพ่ิมเติม 34 แห่งอยู่
ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 31 แห่ง และจะเปิดให้บริการครบทุกแห่งภายในเดือนกันยายน 2562 
ประชาชนที่ต้องการช าระภาษีรถประจ าปีสามารถขับรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อต่อภาษี ( Drive Thru for Tax) 
แล้วช าระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ( one stop service) ไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งให้บริการรับช าระ
ภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) รถยนต์กระบะ
บรรทุกส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และรถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่จ ากัดอายุการใช้
งานและพื้นที่ กรณีเตรียมเอกสารประกอบค าขอต่อทะเบียนรถครบถ้วน จะใช้ระยะเวลาด าเนินการคันละ
ไม่เกิน 2 นาที (ไม่รวมระยะเวลาคอย) 

หลักฐานที่ จ าเป็นต้อง ใช้ในการเข้ารับบริการ คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)หลักฐานการเอา
ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุและใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
(ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  
ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) 

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเลือกช าระภาษีรถผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ อาทิ ส านักงานขนส่ง 
ทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้าตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษ”ี (Shop Thru for Tax) ที่ห้างสรรพสินค้า 
บิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 14 แห่ง ห้างสรรพสินค้าท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนภูมิภาค  
50 แห่ง ศูนย์บริการร่วม G–point (เซ็นทรัลเวิร์ล เซ็นทรัลศาลายา และเซ็นทรัล เวสต์เกต) ศูนย์บริการร่วม
คมนาคมบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น  
ที่ท าการไปรษณีย์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th 
โดยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจะจัดส่งทางไปรษณีย์ กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรมส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้ประสานงาน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการโทรศัพท์09 2742 6655 
1) หัวข้อเรื่องส านักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง  ส านักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ 
 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดท าหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในพื้นท่ีเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน ให้
สามารถ ได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง จึงได้บูรณาการงานในหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันในลักษณะการจัด
โครงการและออกพ้ืนที่ร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและให้บริการในลักษณะเครือข่ายในรูปแบบศูนย์บริการร่วม(Service Link) และ One stop service
เพ่ือบริการประชาชนในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจุดเดียวนอกจากนี้ยังมี
คลินิกยุติธรรมที่ให้บริการเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ การด าเนินการตามพระราชบัญญัติต่างๆ อาทิ การ
ร้องขอคุ้มครองพยาน การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กองทุนยุติธรรม เป็นต้น 

ในการด าเนินงานส านักงานยุติธรรมจังหวัด จะมีการด าเนินงานเชิงรุก ภายใต้แนวทาง “ยุติธรรมใส่
ใจ: JusticeCare”เพ่ือช่วยเหลือ ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และ ผู้เสียหายหรือเหยื่อท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็น การท างาน ที่ท าให้การ ช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปอย่าง รวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน ส าหรับงานบริการประชาชนของส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ประกอบด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการ
ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาสนับสนุนโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายการรับเรื่อง
ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายการช่วยเหลือด้านการ
ด าเนินคดีต่าง ๆการขอหลักทรัพย์ประกันตัวชั่วคราว 

“เพราะความทุกข์ รอกันไม่ได้” ดังนั้นส านักงานยุติธรรมจังหวัด  พร้อมจะอ านวยความยุติธรรมและ
สร้าง ความเป็นธรรมให้ แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และแท้ จริงการได้รับค าตอบที่รวดเร็วจะช่วย 
คลายทุกข์ให้กับประชาชน เพราะทุกปัญหามีทางออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนยุติธรรม  
โทร.1111 กด 77 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที ่24 มิถุนายน 2562 

 
 



 

 

 
 
 

กระทรวงกระทรวงมหาดไทย 
กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1) หัวข้อเรื่องแนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ าท่วม 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ าท่วม 
ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นท่ีทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

จึงแนะน าวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้ าท่วม  โดยประชาชนต้องเตรียม
ความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม ขณะเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม และหลังเหตุการณ์น้ าท่วม ดังนี้ 

ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม 
ให้ปลดเมนสวิตช์ ให้เรียบร้อย ก่อนอพยพหรือขนย้ายสิ่งของและขน ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ไว้ในพ้ืนที่สูง

เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าท่วมถึง 
ขณะเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม 
ส าหรับบ้านชั้นเดียว  ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและ รีบอพยพ ย้ายออกจากบ้าน โดยทันที ป้องกัน  

การเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร 
ส าหรับบ้านสองชั้นควรมีสวิตซ์แยกส าหรับไฟฟ้าแต่ละชั้นพร้อมทั้งให้รีบตัดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่าง

เพ่ือตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช้ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้ าท่วมถึงเด็ดขาด และอย่าสัมผัสสวิตซ์และงดใช้ไฟฟ้าขณะที ่
ตัวเปียกหรือสัมผัสน้ า  

หลังเกิดเหตุการณ์น้ าท่วม 
ก่อนน า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับมาใช้งาน ควรให้ช่าง ผู้ช านาญตรวจสอบแก้ไข เครื่องใช้ไฟฟ้าทุก

ชนิดให้มั่นใจเสียก่อน ป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้

ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center) 
********** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข 
กรม กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสานงาน เพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขเตือนผู้สูงอายแุละเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สาธารณสุขเตือนผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม 
ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศที่ชื้น เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคท้ังไวรัสและแบคทีเรีย 

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ ซึ่งมีภูมิต้านทานน้อยกว่าคนปกติทั่วไป อาจป่วยได้ง่าย 
ซึ่งโรคท่ีพบบ่อยในช่วงฤดูฝน เช่น โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ และไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีความรุนแรงสูง  
หากไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องทันท่วงที อาจเสียชีวิตได้ 

โรคปอดบวม เกิดจากการติดเชื้อหลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส มักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วย
ไข้หวัดประมาณ 3 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ไอ มีเสมหะ น้ ามูกเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวข้น เจ็บหน้าอก 
เหนื่อยหอบง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุอาจจะมีอาการเหล่านี้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบทุกอย่าง จึงควร
ให้ความสนใจมากกว่าปกติ  เช่น ในผู้สูงอายุอาจจะมีไข้ หรือตัวอุ่นๆ และอาการซึมลง หากมีอาการดังกล่าว
ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที จะช่วยลดอาการรุนแรงได้ 

การป้องกันตนเองจากโรคปอดบวม โดยการ  หลีกเลี่ยงการรับเชื้อ ไม่อยู่ในที่แออัด หรือมีมลพิษ
จากควันบุหรี่ ควันไฟ และหมอกควันที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ ควรล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ 
ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว และควร ออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักษาสุขภาพ 
ให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่ออากาศเย็นจัดหรือชื้นจัด ควรสวม
เสื้อผ้าหนาๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ 

หากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก ขอให้ 
พบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวมได้ ประชาชน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที2่4 มิถุนายน 2562 
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