


 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เส่ียงหรือติดเชื้อ 
โควิด - 19  

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2. PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้า

เดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. เรื่อง สธ. มอบของขวัญปีใหม่ สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วย 
รับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4.  กปน. ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WMA on Mobile 

ครบทุกเรื่องน้ำประปา 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเชื่อสนับสนุนการเล้ียงสุกร 
และการเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์ 

กระทรวงการคลัง - 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้  
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2565 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมบัญชีกลาง 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2127 7000 
1) หัวข้อเร่ือง กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ เส่ียงหรือติดเช้ือโควิด - 19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ เส่ียงหรือติดเช้ือโควิด - 19 

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราจ่ายค่าบริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด - 19 
กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เส่ียงหรือติดเช้ือโควิด – 19 เพื่อให้สอดรับกับค่าบริการในปัจจุบัน ดังนี้ 
            1. การตรวจยืนยันการติดเช้ือโควิด - 19 
                1.1 การตรวจด้วยวิธี Real Time PCR ประเภท 2 ยีน เบิกได้ไม่เกิน 1,300 บาท  
                1.2 การตรวจด้วยวิธี Real Time PCR ประเภท 3 ยีน เบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท  
                1.3 การตรวจด้วยวิธี Antigen test ด้วยเทคนิค Chromatography เบิกได้ไม่เกิน 300 บาท 
                1.4 การตรวจด้วยวิธี Antigen test ด้วยเทคนิค Fluorescent Immuunoassay (FIA) เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท  
                1.5 การตรวจการติดเช้ือด้วยวิธีอื่น ๆ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 400 บาท  
            2. ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล กรณีอาการเล็กน้อย เบิกได้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 10 วัน 
กรณีอาการปานกลาง เบิกได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชุด และไม่เกิน 5 ชุดต่อวัน และกรณีอาการรุนแรง (สีแดง)  
(1) กรณีใช้ Oxygen High Flow เบิกได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน (2) กรณีใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 
เบิกได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน 
            3. ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ในสถานพยาบาลของทางราชการ  
หรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดหาไว้เป็นการเฉพาะ ให้เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน  
ทั้งนี้ เบิกไดไ้ม่เกิน 10 วัน  
            4. ค่าทำความสะอาดฆ่าเช้ือบนรถพาหนะและค่าชุดป้องกันของเจ้าหน้าที่ ให้เบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท 
ต่อคร้ังที่มีการส่งต่อหรือรับตัวผู้ป่วยแล้วแต่กรณี 
            5. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) หรือใน
สถานที่อ่ืน ๆ (Community Isolation) (1) ค่าบริการของสถานพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกรณีรอเข้ารับ
การรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน เบิกได้วันละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วัน (2) ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามอาการผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Home Isolation) ให้เบิกได้ไม่เกิน 
1,100 บาท (3) ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามอาการผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาพยาบาล
ในสถานที่อื่น ๆ (Community Isolation) ให้เบิกได้ไม่เกิน 500 บาทต่อราย    
             ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เส่ียงหรือติดเช้ือโควิด – 19  
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2565  วันที่  28  มกราคม  2565 



- 2 – 
 
 



 
 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่องทางการติดต่อ PEA Contact Center โทร. 1129 

1) หัวข้อเร่ือง PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานท่ีท่ีมีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

      เร่ือง PEA ไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ทีม่ีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าเดินเคร่ืองมือทางการแพทย์เพื่อการรักษา         
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า (ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า) กับสถานที่ 
หรือบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ดังนี้  
            1. ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน 
                1.1 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า    
                1.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา          
                1.3 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ 
ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล          
                1.4 หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
หรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า           
                1.5 ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจ  

2. PEA สงวนสิทธ์ิการเข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า 
3. ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี 
4. กรณีไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองมือทางการแพทย์ ต้องแจ้งยกเลิกกับ PEA 

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ส้ินสุดความจำเป็น 
5. PEA จะยกเลิกสิทธิ ในกรณีดังนี้ 
    5.1 ค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกัน 3 เดือน 
    5.2 ตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ/การละเมิดการใช้ไฟฟ้า 
    5.3 แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ 
    5.4 ตรวจพบผู้ป่วยยกเลิกการใช้เคร่ืองมือทางการแพทย์ แต่ไม่มีการแจ้งยกเลิกกับ PEA 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center โทร. 1129  
********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 1000 

1) หัวข้อเร่ือง สธ. มอบของขวัญปีใหม่ สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยรับบริการปฐมภูมิท่ีไหนก็ได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

                 เร่ือง สธ. มอบของขวัญปีใหม่ สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยรับบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ 
                 สธ. มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
                   1. โครงการสิทธิบัตรทองหากเจ็บป่วยและมีความจำเป็นรับบริการปฐมภมิูที่ไหนก็ได้ 

1.1 ครอบคลุมผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง จำนวน 47,429,187 คน 
1.2 กรณีจำเป็น รับบริการได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 11,833 แห่งทั่วประเทศ 
1.3 ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว 
1.4 รับบริการที่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนและในเครือข่ายได้เหมือนเดิม 

                    2. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกท่ีบ้านด้วยตนเอง 
                        2.1 โดยเป็นการเพิ่มความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงการตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีไทย 
อายุ 30 - 60 ปี จำนวน 80,000 คนทั่วประเทศ 
                        2.2 ใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเองที่บ้าน ส่งตรวจที่โรงพยาบาล/ศูนย์ตรวจทางการแพทย์ 
                        2.3 รับฟังผลได้ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ 
                        2.4 หากพบความผิดปกติได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิต 
                 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2590 1000 

********* 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน   การประปานครหลวง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การประปานครหลวง 
ช่องทางการติดต่อ MWA Call Center 1125 

1) หัวข้อเร่ือง กปน. ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WMA on Mobile ครบทุกเรื่องน้ำประปา 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

               เร่ือง กปน. ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WMA on Mobile ครบทุกเร่ืองน้ำประปา 
            กปน. ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WMA on Mobile แอปฯ ท่ีทุกคนในบ้านควรค่าแก่การดาวน์โหลด
ลงเครื่องเป็นอย่างมาก ครบทุกเรื่องน้ำประปา โดยสามารถดำเนินผ่าน แอปฯ ได้หลากหลายอย่าง ดังนี้ 

1. การจ่ายบิล ค่าน้ำมา สามารถสแกนจ่ายได้ทันที ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
2. ประกาศน้ำไม่ไหล น้ำไหลอ่อน ที่ไหนก็รู้ 
3. คุณภาพน้ำประปา ค่าคลอรีน ค่าความเค็ม ค่าความขุ่น 
4. ข่าวสาร อัพเดทข่าวสารเร่ืองน้ำประปาทุกวัน 
5. ติดต่อ กปน. เบอร์โทร การประปานครหลวง 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง  
(MWA Call Center) 1125  

***** 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2555 0555 

1) หัวข้อเร่ือง ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเช่ือสนับสนุนการเล้ียงสุกร และการเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเช่ือสนับสนุนการเล้ียงสุกร และการเพิ่มผลผลิตอาหารสัตว์ 

ธ.ก.ส. ออกมาตรการสินเช่ือพิเศษสำหรับเป็นทุนในการสนับสนุนการเล้ียงสุกรและการเพาะปลูก
ผลผลิตทางการเกษตรที่จำเป็นต่อการผลิตอาหารสัตว์ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1 สินเช่ือสานฝันสร้างอาชีพ สำหรับเกษตรกรรายย่อยและบุคคลในครัวเรือนที่ประสงค์จะกู้เงิน 
เพื่อไปลงทุนเล้ียงสุกรหรืออื่น ๆ  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย
คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ กรณีเป็นค่าลงทุน 
ปีที่ 1 - 3 คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 4 - 5 อัตราดอกเบ้ีย MRR กำหนดระยะเวลาชำระคืน 
ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก  

2 สินเช่ือ Food Safety  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือเพื่อเป็นค่าลงทุนในการส่งเสริม         
การประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อัตราดอกเบ้ียกรณีเกษตรกร MRR กรณีผู้ประกอบการ นิติบุคคล 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ดอกเบ้ีย MLR พิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฯ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน กรณีเกษตรกร 
ดอกเบ้ีย MRR-1 กรณีผู้ประกอบการ  นิติบุคคลต่าง ๆ ดอกเบ้ีย MLR-0.5 ระยะเวลาชำระคืน กรณีค่าใช้จ่าย
หมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน กรณีค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี  

3 สินเช่ือเสริมแกร่ง SME เกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจ 
โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม กำหนด  
วงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบ้ียปีที่ 1 – 2 ร้อยละ 4 ต่อปี และปีที่ 3 – 10 อัตราดอกเบ้ีย 
MRR-1 / MLR / MOR ตามประเภทของลูกค้า กรณีที่ผู้ประกอบการสามารถนำ Platform มาใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจ หรือมีการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่มีมาตรฐานรับรอง
หรือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรต้นน้ำหรือกลุ่มวิสาหกิจที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของต้นทุน หรือเป็นธุรกิจที่นำหลักโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) 
อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้จะได้รับอัตราดอกเบ้ียในปีที่ 3 - 4 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี เพิ่มอีก 2 ปี  

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2555 0555 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 4 / 2565  วันที่ 28 มกราคม  2565 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 

กระทรวงการต่างประเทศ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. สปส. พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19 กระทรวงแรงงาน - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือ สึนามิ กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ PEA กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. โปรดระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้” 

กระทรวงการคลัง - 

6. ทะเลไทยดังไกลระดับโลก กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา 

อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้  
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2565 



 
 
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2572 8442 
1) หัวข้อเร่ือง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี 11 มกราคม 2565 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 

       กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งความคืบหน้าเร่ืองการปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 
โดยมาตรการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
        1. SANDBOX พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา ๗ วัน จึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้ โดยพื้นที่ 
Sandbox ได้แก่ ภูเก็ต กระบ่ี พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน) เอกสารที่ต้องใช้
และเงื่อนไขสำหรับผู้เดินทาง มีดังนี้ 
           ๑) หนังสือเดินทาง  
           ๒) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด  
           ๓) หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra + / AQ ๗ วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR ๒ คร้ัง และรถรับส่ง
จากสนามบิน - โรงแรม  
           ๔) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ USD  
           ๕) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเดินทาง  
           ๖) วีซ่า (ถ้าจำเป็น) 
        2. ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) กักตัว ๗ วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด 
หรือกักตัว ๑๐ วันสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามข้อกำหนด เอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไข
สำหรับผู้เดินทาง มีดังนี้ 
           ๑) หนังสือเดินทาง 
           ๒) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด (กรณีกักตัว ๗ วัน) 
           ๓) หลักฐานการจองโรงแรม AQ ๗/๑๐ วันพร้อมค่าตรวจ RT-PCR ๒ คร้ังและรถรับส่งจาก
สนามบิน-โรงแรม 
           ๔) เอกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ ๕๐,๐๐๐ USD (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทย) 
           ๕) ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน ๗๒ ช่ัวโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยและผู้ที่มีอายุ
ต่ำกว่า ๖ ปี) 
           ๖) วีซ่า (ถ้าจำเป็น) 
        ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 0 2572 8442 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศูนย์สารนิเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทรสายด่วน 1506 
1) หัวข้อเร่ือง สปส. พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มท่ี 3 ป้องกันโควิด – 19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

   เร่ือง สปส. พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19  
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ป้องกันโควิด – 19 ผู้ประกันตน  
มาตรา 33 เร่ิม 17 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  – 19 
โดยเฉพาะสายพันธ์ุโอมิครอน ที่ระบาดระลอกใหม่และกลายพันธ์ุตลอดเวลาในขณะนี้ รัฐบาลมีความห่วงใย
ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้มีนโยบายเข้มข้นเพื่อสกัดกั้น 
โรคโควิดโอมิครอน พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังเต็มที่ และมอบมาตรการสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 
(Booster Dose) เพื่อสร้างภูมิคุมกันและลดความรุนแรงของโรค สำนักงานประกันสังคม เร่งดำเนินการ
ประสานนายจ้างสำรวจความต้องการของผู้ประกันตนฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็ม 3 ผ่านระบบ e-service  
ของสำนักงานประกันสังคม และจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็ม 3 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ 10 จังหวัด เรียบร้อยแล้ว โดยเร่ิมดำเนินการพร้อมกัน
ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 สำนักงานประกันสังคม ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือโควิด– 19 
เพื่อผู้ประกันตน โดยมีแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือโควิด – 19 เข็ม 3 (Booster Dose) ซึ่งได้รับ
จัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกันตนในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาล
ในระบบประกันสังคม พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและดำเนินการ  
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้ประกันตนที่แสดงความประสงค์ผ่านนายจ้างในระบบ e-service ของสำนักงาน
ประกันสังคม และเมื่อทราบกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน  
มาตามกำหนดนัดหมาย เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน สำนักงานประกันสังคมพร้อมขับเคล่ือน  
การดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเต็มความสามารถและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรค
ด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค โดยเร็วที่สุด  
          ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามเร่ืองการฉีดวัคซีน ติดต่อสายด่วน 1506 กด 6  
และ กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

********* 
 
 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2565  วันที่  1 กุมภาพันธ์  2565 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 
1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือสึนามิ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือสึนามิ 

            กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เร่งสร้างการรับรู้ข้อควรปฏิบัติ 
ในการเตรียมพร้อมมือ “สึนามิ” ผ่านกลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา  
รวมถึงช่องทางการส่ือสารทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมมือสึนามิ ดังนี้ 

1. หมั่นสังเกตการเตือนภัยจากธรรมชาติ เช่น ระดับน้ำทะเลลดลงรวดเร็ว 
2. เรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์ และเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ 
3. ตรวจสอบสภาพความเส่ียงภัย อาทิ ระยะห่าง ความสูงจากระดับน้ำทะเลจากสถานที่อยู่ 
4. เช็คเส้นทางอพยพหนีสึนามิไปยังพื้นที่ปลอดภัย 
5. จัดเตรียมส่ิงของไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และสามารถนำติดตัวไปได้ทันที 

           วิธีเอาตัวรอดปลอดภัยเม่ือต้องเผชิญสึนามิ 
             1.  อยู่บริเวณชายหาด หากรู้สึกถึงแรงส่ันไหว หรือได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย ออกห่างจากชายฝ่ัง
ทะเลให้เร็วที่สุดไม่ต่ำกว่า 3 กิโลเมตร หรือหนีขึ้นตึกสูงที่มั่นคงแข็งแรงมากกว่า 4 ช้ัน ขึ้นไป 
            2.  หากอยู่ในรถ ให้รีบออกจากรถทันที อพยพไปอยู่ในพื้นที่สูงหรืออาคารที่แข็งแรง 
             3.  อยู่บนเรือ หากเรือลอยอยู่ห่างจากฝ่ัง รีบนำเรือออกไปกลางทะเลน้ำลึก ไม่นำเรือกลับเข้าชายฝ่ัง 
เพราะคล่ืนสึนามิ จะซัดเข้าฝ่ังอย่างรวดเร็วและรุนแรง ดำเนินการแจ้งพิกัดเรือให้เจ้าหน้าที่ทราบ จะได้ประสาน 
ขอความช่วยเหลือทันท่วงที 
             ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถ
ติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 1129 
1) หัวข้อเร่ือง ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ PEA 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ PEA 

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าและเตือนอย่าหลงเช่ือกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว  
พร้อมแนะนำให้ประชาชนเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหนังสือ
มอบหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนอนุญาตให้เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าทุกคร้ัง  

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเช้ือโควิด – 19 ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 
            1. PEA Smart Plus 
            2. Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน 
            3. Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน 
            4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร / บัญชีบัตรเครดิต 
            5. PEA e-Pay 

            ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact CENTER 
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2271 7999 
1) หัวข้อเร่ือง โปรดระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โปรดระวัง “การปลอมแปลงหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้” 

          กระทรวงการคลัง แจ้งเตือนประชาชนขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมแปลงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
ที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เพื่อไปใช้แอบอ้างในการให้เงินกู้กับประชาชน ทำให้ประชาชน
ที่หลงเช่ือเข้าทำธุรกรรมกับกลุ่มมิจฉาชีพหลายราย จึงขอเตือนให้ประชาชนทราบว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองการให้เงินกู้นอกระบบแก่ประชาชนดังกล่าว  

           สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ดำเนินการแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การปลอมแปลง
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษานำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และได้มี 
การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลงส่ือประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการเตือนภัยแก่ประชาชนไม่ให้หลงเช่ือและเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มมิจฉาชีพได้ 

 ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โทร. 0 2271 7999 
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กระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2283 1500 
1) หัวข้อเร่ือง ทะเลไทยดังไกลระดับโลก 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ทะเลไทยดังไกลระดับโลก 

          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ้างถึงข้อมูลจากนิตยสารเทรเวล แอนด์ เลเซอร์ (Travel and Leisure) 
นิตยสารด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกช่ือดังของอเมริกา ได้ประกาศผลจากการร่วมโหวตของนักท่องเที่ยว เกาะสมุย 
ติดอันดับ ๗ เกาะท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของโลกปี 64 และอันดับ ๒ ของเอเชีย โดยใช้หลักเกณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ชายหาด อาหาร ความเป็นมิตรและมูลค่าโดยรวม ซึ่งเกาะสมุยถูกประกาศเป็นเกาะที่มีชายฝ่ังทะเล 
ที่สวยงาม น้ำทะเลใสราวคริสตัล จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างหลงใหล และต้องการมาเยือนเกาะสมุย 
ให้ได้สักคร้ัง  

          ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั่วโลก  
ก็ยังมีส่ิงดีๆ เกิดขึ้น คือธรรมชาติได้หยุดพักและฟื้นสภาพ แหล่งน้ำ ชายทะเลกลับมาสวยใส สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์ อากาศกลับมาสะอาดและบริสุทธ์ิอีกคร้ังส่งผลดีต่อการเดินทางออกไปท่องเที่ยว 
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามมาตรการ ข้อกำหนด และข้อแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 
จะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนได้อย่างปลอดภัย 

          ผลจากการประกาศข่าวดีในคร้ังนี้ ทำให้เกิดภาพบวกต่อการท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะชาวเกาะสมุย 
และชาวสุราษฎร์ธานี เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่เกาะสมุย
และส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และรายได้ของประเทศในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 

         ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา โทร. 0 2283 1500 

********* 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 5 / 2565  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2565 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำดื่มน้ำให้เพียงพอ 
ก่อนและหลังฉีดวัคซีน 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี  

กระทรวงศึกษาธิการ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19      กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. เตรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว      กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5. กรมการขนส่งทางบก เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำ

ใบขับขีป่ลอมบนโลกออนไลน ์
กระทรวงคมนาคม 

 
อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

6. ซื้อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้  
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 6 / 2565 



 
 
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การประปานครหลวง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การประปานครหลวง 
ช่องทางการติดต่อ  ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง (MWA Call Center) โทร. 1125 
1) หัวข้อเร่ือง การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำด่ืมน้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

 เร่ือง การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำดื่มน้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน 

                การประปานครหลวง (กปน.) แนะนำดื่มน้ำให้เพียงพอ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ดังนี้ 
                1. เมื่อถึงคิวรับวัคซีนควรเตรียมตัวให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ งดชา กาแฟ และเคร่ืองดื่ม 
ที่มีคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรงดออกกำลังกายหนัก พักผ่อนให้เพียงพอ 
                2. ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 - 1,000 ซีซี เพราะน้ำสะอาดจะช่วยลด
อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดข้ึนหลังฉีดวัคซีน ช่วยขับของเสีย รักษาสมดุล และช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกาย
ให้เป็นปกติ 

                โดยการดื่มน้ำให้เพียงพอมีประโยชน์ต่อผู้รับการฉีดวัคซีน ดังนี้ 
                1. ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ แนะนำให้ผู้รับวัคซีนดื่มน้ำอย่างเพียงพอก่อนรับการฉีดวัคซีน 
เพราะน้ำจะช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย ลดความเส่ียงอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน อาทิ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ 
อาเจียน หรืออ่อนเพลียจากการขาดน้ำได้ 
                2. ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อที่บอบบาง การบริโภคน้ำช่วยให้ร่างกายรักษาอุณหภูมิปกติ ช่วยปกป้อง
เนื้อเยื่อที่บอบบาง กำจัดของเสียออกทางปัสสาวะและเหงื่อ ช่วยการเคล่ือนไหวของลำไส้ และรักษาอุณหภูมิ
ของร่างกายให้เป็นปกติ   

                 ทั้งนี้  ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์บริการประชาชน การประปานครหลวง  
(MWA Call Center) โทร. 1125 

********* 
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กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนการศึกษา โทร. 1579 

1) หัวข้อเร่ือง Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

  เร่ือง Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี 

           กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้ง Timeline การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 
5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี  

           โดยตารางเวลาการเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี – ไม่เกิน 12 ปี 
(11 ปี 11 เดือน 29 วัน) ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ิมฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

           ทั้งนี้ ประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการศึกษา โทร. 1579 

********* 
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คร้ังที่ 6 / 2565  วันที่  10 กุมภาพันธ์  2565 



– 2 – 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2354 5222 

1) หัวข้อเร่ือง โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19      

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

  เร่ือง โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดข้ึนได้หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19      

               กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ประชาชน กรณีโรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดข้ึนได้ หลังจากที่ได้รับ 
การฉีดวัคซีนต้านโควิด - 19  

               โรคตุ่มพองน้ำใส เป็นกลุ่มโรคผิวหนังที่พบได้ไม่บ่อย แบ่งออกเป็น 2 โรค คือ 1) โรคเพมฟิกัส 
และ 2) โรคเพมฟิกอยด์ ทั้งสองโรคมีอาการคล้ายคลึงกันคือมีตุ่มพองเกิดขึ้นที่ผิวหนังและเยื่อบุ เมื่อตุ่มน้ำพองแตก
จะกลายเป็นแผลถลอกตามร่างกาย ซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้  
               วิธีการรักษาโรคตุ่มพองน้ำใส มีดังนี้ 

1. ใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค 
2. ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ป่วยที่มีความรุนแรง หรือมีผ่ืนบริเวณกว้าง 
3. ใช้ยาฉีดกลุ่มชีวะโมเลกุล สามารถควบคุมโรคได้ดี  

               โดยผู้เช่ียวชาญด้านโรคผิวหนังส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการรับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – 19 นั้น  
มีผลดีมากว่าผลเสีย และการเกิดโรคตุ่มพองน้ำใสนั้น มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากผลข้างเคียงหลังจาก 
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด - 19 ซึ่งพบได้น้อยมาก การออกฤทธ์ิของวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน 
อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยทางพันธุกรรมในการเกิดโรคอยู่ก่อนแล้ว 

               ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2354 5222 

********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองส่งเสริมความรอบรู้และส่ือสารสุขภาพ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร.  0 2590 1000 
1) หัวข้อเร่ือง เตรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว      
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

 เร่ือง เตรียม บ้าน - คอนโด ให้พร้อม เมื่อต้องแยกกักตัว 

           กระทรวงสาธารณสุข แนะครอบครัว เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต เตรียมความพร้อม
กรณีมีผู้ต้องแยกกักอยู่ที่บ้านหรือคอนโดมิเนียม (Home Isolation) จัดเตรียมพื้นที่และการจัดการบ้าน 
พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเช้ือ ป้องกันการติดเช้ือโควิด - 19 
ภายในครอบครัว โดยมีคำแนะนำสำหรับครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ดังนี้ 
1) แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร 2) หากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่าง  
ผู้ต้องถูกแยกกักตัวและคนอื่น ๆ ในครอบครัว 3) จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดเข้าถึง  
4) แยกของใช้ส่วนตัว อาทิ ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน 5) การทำความสะอาดเส้ือผ้า ใช้ผงซักฟอกตามปกติ  
6) การใช้ห้องน้ำ กรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย 
พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 
70 เปอร์เซ็นต์ 7) เตรียมถังขยะส่วนตัว ที่มีฝาปิดมิดชิด 8) ถ้ามีห้องนอนห้องเดียว แต่ต้องนอนร่วมกัน  
ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่งที่สุด หรือใช้ฉากกั้นระหว่างกัน พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด 
และวัดไข้ทุกวัน หากมีอาการไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบ วัดค่าออกซิเ จนปลายนิ้ว 
ได้น้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ให้รีบติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที 

           คำแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัยและผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเช้ือในบ้าน คอนโดมิเนียม หรือแฟลต 
ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ แยกของใช้ส่วนตัว และไม่ดื่มน้ำร่วมกัน จัดของใช้
สำหรับผู้ต้องแยกกักตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว เส้ือผ้า อุปกรณ์การกินอาหาร หลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกักตัว 
โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เคร่ืองปรับอากาศ ควรทำความสะอาดบ้านทุกวันด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเช้ือสำหรับ
เช็ดพื้นผิว และน้ำยาอเนกประสงค์ บริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ 

           ทั้งนี้ เจ้าของหรือนิติบุคคลคอนโดมิเนียมหรือแฟลต ขอให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคโควิด - 19 เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม เช่น โปสเตอร์การเว้นระยะห่าง การล้างมือ
และการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้อยู่อาศัย มีการทำความสะอาด  
พื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ในจุดเส่ียง โดยใช้น้ำยาฆ่าเช้ือเช็ดทำความสะอาดบริเวณ 
ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ รวมทั้งอาจจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70 เปอร์เซ็นต์ บริเวณจุดเข้า - ออก 
และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการในการโทรแจ้งและติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

******** 
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กระทรวง กระทรวงคมนาคม 
กรม / หน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการขนส่งทางบก 
ช่องทางการติดต่อ  โทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
1) หัวข้อเร่ือง กรมการขนส่งทางบก เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบขับข่ีปลอมบนโลกออนไลน์ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

 เร่ือง กรมการขนส่งทางบก เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำใบขับขี่ปลอมบนโลกออนไลน์ 

              ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าสามารถรับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์  
โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบ เพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลย ซึ่งไม่เป็นความจริง   

              กรมการขนส่งทางบก แจ้งว่าขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
คือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร 
การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูปเพื่อ
ออกใบอนุญาตขับรถ ดังนั้น หากพบเห็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือ
ทดสอบ ขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพ และอย่าหลงเช่ือโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้
กรมการขนส่งทางบก ได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มี
พฤติกรรมดังกล่าว เพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน 

              ลักษณะพฤติการณ์ของมิจฉาชีพจะทำการสร้างบัญชีไลน์ปลอม แอบอ้างรับทำใบขับขี่ออนไลน์  
มีการเรียกค่าใช้จ่ายการทำใบขับขี ่2,000 - 12,000 บาท ตามประเภทของรถ และต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคล 
รูปถ่ายบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ โดยอ้างว่าต้องนำข้อมูลเข้าระบบ และหากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
มักอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อหลอกให้หลงเช่ือและโอนเงินให้ในที่สุด ซึ่งผู้ที่หลงเช่ือ
เมื่อจ่ายเงินไปแล้ว มิจฉาชีพมักเงียบหายหรือได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม ซึ่งหากนำไปใช้จะมีความผิด 
ตามกฎหมายอาญา อีกทั้งเส่ียงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย แอบอ้างนำข้อมูล
ไปกู้เงินออนไลน์ รวมไปถึงการนำไปในก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงได้  

              ทั้งนี้ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบขับขี่ มีบริการ
จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วัน เวลาที่สะดวก 
ได้ด้วยตนเอง และสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning 
ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อนำผลผ่านการอบรมมาติดต่อที่สำนักงาน ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการติดต่อ หากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน 1584                 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองกลาง 
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 
1) หัวข้อเร่ือง ซื้อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

 เร่ือง ซื้อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร 

            กระทรวงยุติธรรม แจ้งเตือนประชาชน ซื้อของมือสองออนไลน์ ระวังรับซื้อของโจร สินค้าแบรนด์เนม 
ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า นาฬิกา หรือเคร่ืองประดับ ต่างเป็นสินค้าที่ช่วยเสริมบุคลิกแก่ผู้เป็นเจ้าของ แต่เนื่องจาก
สินค้าแบรนด์เนมมีราคาค่อนข้างสูงทำให้บางท่านมองหาสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยไม่รู้ว่า
สินค้านั้นมีที่มาอย่างไร อาจเป็นสินค้า ที่ได้มาจากการกระทำความผิดของเหล่ามิจฉาชีพก็ได้ วันนี้เราจึงมี
วิธีการเบ้ืองต้นในการสังเกตสินค้ามือสอง ก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนี้ 
            1. ควรส่ังซื้อจากร้านค้าที่น่าเช่ือถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มาอย่างถูกต้อง 
            2. สอบถามจากพ่อค้าและแม่ค้า ถึงที่มาของสินค้าอย่างละเอียด 
            3. ติดต่อขอใบการันตี หรือใบรับรองสินค้า สำหรับสินค้าประเภทที่มีใบการันตี 
            4. ตรวจสอบรหัสสินค้าจากเว็บไซต์ของสินค้าว่า ตรงตามรุ่นและมีอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่ 
            ในปัจจุบัน การซื้อขายส่วนมากจะทำผ่านระบบออนไลน์ ผู้ซื้อ ผู้ขายไม่เห็นหน้ากัน และไม่ได้เห็น
สินค้าโดยตรง ทำให้เรายิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้น ควรตรวจสอบประวัติ การซื้อขายของบุคคล ห รือร้านค้า 
ให้ดีก่อนเพราะหากสินค้าที่ท่านได้ซื้อมานั้น เป็นสินค้าที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้ว ท่านอาจตกเป็น
ผู้ต้องหาที่เข้าข่ายกระทำความผิดฐาน “รับของโจร” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ได้  

             ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 

********* 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2565 

กระทรวงการต่างประเทศ อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้า 
ทางออนไลน์ 

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

4. 5 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน 

กรณีว่างงานรูปแบบใหม ่
กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้  
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0206.2/ว1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

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

******* 

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2572 8442 
1) หัวข้อเร่ือง Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

 เร่ือง Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

        สัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศมีข่าวเร่ือง Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทยมาฝาก ท่านสามารถ
ลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และเดินทางได้จากทุกประเทศโดยต้องได้รับวัคซีนที่ไทยรับรอง
อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง หากเคยติดเช้ือและรักษาหายแล้ว ต้องได้รับวัคซีน  1 เข็มหลังติดเช้ือ 
และแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าหายแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ /AQ 
และค่าตรวจ RT-PCR 2 คร้ัง คือ วันแรกที่เดินทางถึงและวันที่ 5  

        การลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass สามารถทำได้ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th 
โดยควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง และมีผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ 
ไม่เกิน72 ช่ัวโมงก่อนเวลาเดินทาง กรณีผลตรวจเป็นบวก ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าหายป่วยแล้ว  
โดยติดเช้ือมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

        เมื่อเดินทางถึงไทย ต้องตรวจ RT-PCR คร้ังที่ 1 ที่โรงแรมที่พักและรอผลตรวจในห้องพัก หากผลเป็นลบ 
สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ แต่ในวันที่ 5 ต้องตรวจ RT-PCR คร้ังที่ 2 ที่โรงแรมที่พักและรอผลตรวจในที่พัก 
หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้ 

        หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (call center)  
โทร. 0 2572 8442 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ช่ัวโมง 
1) หัวข้อเร่ือง PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์ 

              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 แนะนำให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเช้ือโควิด -19  
โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้า  
ผ่านทางออนไลน์ ดังนี้ 

1. ผ่าน PEA Smart Plus  
2. ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน  
3. ผ่าน Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน  
4. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร / หักบัญชีบัตรเครดิต 
5. ผ่าน PEA e-Pay  

               ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                         
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                         
ช่องทางการติดต่อ  สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน 
               กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน โดยดำเนินการ
สร้างการรับรู้ข้อควรปฏิบัติในป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน ผ่านกลไกของฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนจิตอาสา รวมถึงช่องทางการส่ือสารทุกรูปแบบ เนื่องจากเพลิงไหม้เป็นภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
โดยเฉพาะฤดูหนาวต่อเนื่องช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรงเป็นปัจจัยเส่ียงที่ทำให้เพลิงไหม้
ลุกลามขยายวงกว้าง การสร้างการับรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันเพลิงไหม้ จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้  
ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

1. เพิ่มความระมัดระวังเมื่อประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้ 
โดยไม่มีคนดูแล ดับไฟบุหร่ีให้สนิทก่อนทิ้ง 

2. ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ไม่ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่เสียบปล๊ักไฟ 
หลายอันกับเต้าเสียบอันเดียวกัน 

3. ใช้ก๊าซหุงต้มด้วยความระมัดระวัง เช็คถังก๊าซ วาล์วถังก๊าซ และสายนำก๊าซว่าไม่มีรอยรั่ว  
และปิดวาล์วถังก๊าซทุกคร้ังหลังใช้งาน  

4. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หรือมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ เพราะเส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้ได้  

5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้สายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้า  
ไม่น้ำเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งาน  

6. ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ อาทิ ถังดับเพลิง เคร่ืองตรวจจับควันไฟ  
สัญญาณเตือนไฟไหม้ และเบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติ  

                ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ 
สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ช่องทางการติดต่อ  โทร. 0 2590 7000 
1) หัวข้อเร่ือง  5 เครื่องด่ืมท่ีไม่ควรด่ืมพร้อมยา      
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 5 เคร่ืองดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา 

                   กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนประชาชน  
กรณีเคร่ืองดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา ดังนี้ 
                    1. เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีผลเสียต่อตับอย่างรุนแรง และอาจส่งผลต่อปริมาณยาที่ร่างกายได้รับ 
เช่น เกิดพิษจากยาหรือเกิดผลข้างเคียง ต่าง ๆ ได้ 
                    2. นม แคลเซียมยับยั้งการดูดซึมของยาบางชนิดได้ 
                   3. ชาและกาแฟ ทำให้อาการใจส่ันรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ได้รับคาเฟอีนที่เกินขนาด ส่งผลเสีย
ตามมา มีผลต่อปริมาณยาที่ได้รับหรือเกิดพิษจากยาได ้
                    4. น้ำอัดลม อาจกัดกระเพาะเนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะสูงขึ้น และมีผลต่อการดูดซึม
ของยา อีกทั้งน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่ส่งผลต่อยาด้วย 
                    5. น้ำผลไม้ มีผลต่อการดูดซึมของตัวยา 
                    ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  แนะนำว่าควร
รับประทานยากับน้ำเปล่า เหมาะสมและดีที่สุดแล้ว 

                   หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข  (call center) 
โทร. 0 2590 7000 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ  โทรสายด่วน 1506 
1) หัวข้อเร่ือง การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ 
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ 

               สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางานพัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่ 
"ผู้ประกันตนมาตรา 33" กรณีว่างงาน จากการที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน
และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th หรือผ่านระบบมือถือ เพียงดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน "ไทยมีงานทำ" ได้ทั้งระบบ ios และ Android เพื่อทำรายการเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใด ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก 

               เมื่อผู้ประกันตนสมัครใช้งานในแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้ว ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผล 
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวคร้ังต่อไป 
ผลการพิจารณาและจำนวนเงินที่ได้รับ ส่วนในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด  ก็สามารถ
รายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้ 

               นอกจากนี้ การใช้งานแอปพลิเคชัน ดังกล่าวยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่ว่างงาน
สามารถค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ หากในกรณีที่ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506  
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