
  
 
 

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 

 



- 2 - 
 



   

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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ลำดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. สังเกตอย่างไร ว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า  

เดือน กันยายน – ธันวาคม 2565 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

3. ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
และขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์
สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่นำไปผลิต
กระแสไฟฟ้า 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. ปภ. แจ้งสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน  

THAI DISASTER ALERT 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. กรมการขนส่งทางบกเปิดให้อบรมออนไลน์สำหรับ
ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และขอรับบัตร
ประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ตั้งแต่บดันี้
เป็นต้นไป 

กระทรวงคมนาคม อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที ่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้  
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

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

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

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

 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ช่องทางการติดต่อ สายตรงโรงพยาบาลเด็ก โทร. 1415  

1) หัวข้อเรื่อง สังเกตอย่างไร ว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สังเกตอย่างไร วา่เด็กเป็นโรคหวัใจ 

โรคหัวใจในเด็ก แบ่งสาเหตุได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด พบในเด็กแรกเกิด  
8 คน จาก 1,000 คน เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด สามารถพบได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หนึ่งในนั้น 
สาเหตุจากแม่มีภาวะเบาหวาน หรือได้รับเชื้ออย่างเช่น หัดเยอรมัน ระหว่างตั้งครรภ์ สามารถตรวจพบโดย
แพทย์ตั้งแต่ก่อนคลอด หลังคลอด หรือตรวจพบเมื่อเป็นผูใ้หญ่ เช่น ผนังกั้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ เส้นเลือดเกนิ 
หรือเป็นโรคหัวใจชนิดซับซ้อน เป็นต้น และ 2) โรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น โรคหัวใจรูห์มาติก ภาวะมิสซี 

อาการของโรคหัวใจในเด็ก สามารถสังเกตได้จาก มีอาการหายใจหอบเหนื่อยง่าย อาการเล็บและตัว
เขียว อาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น หน้ามืด หรือเป็นลมบ่อย ๆ หรือเมื่อแพทย์ตรวจพบว่ามีเสียงหัวใจผิดปกติ ซึ่ง
สามารถแสดงอาการ หรือไม่แสดงก็ได้ 

สามารถรักษาได้โดยการให้ยาโดยกุมารแพทย์ด้านหัวใจ การทำหัตถการบางอย่างเพื่อซ่อมแซม  
ความผิดปกติ ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้แพทย์สามารถทำการรักษาเด็ ก 
ที่เป็นโรคหัวใจได้ทุกอายุ 

ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายตรงโรงพยาบาลเด็ก โทร. 1415 
********* 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ช่องทางการติดต่อ MEA Call Center โทร.1130 (กฟน.) / PEA Contact Center โทร.1129 (กฟภ.) 

1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า เดือน กันยายน – ธันวาคม 2565 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง รัฐบาลออกมาตรการชว่ยเหลือผู้ใชไ้ฟฟ้า เดอืน กันยายน – ธันวาคม 2565 
รัฐบาลได้ให้แนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
ราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน  
ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565 ดังนี้  

1. กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ให้สว่นลดค่า Ft เท่ากับ 92.04 สตางค์ต่อหนว่ย  
2. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 – 350 หนว่ยต่อเดือน ใหส้่วนลดค่า Ft เท่ากบั 51.50 สตางค์ต่อหนว่ย  
3. กรณีใช้ไฟฟ้า 351 – 400 หนว่ยต่อเดือน ใหส้่วนลดค่า Ft เท่ากบั 30.90 สตางค์ต่อหนว่ย  
4. กรณีใช้ไฟฟ้า 401 – 500 หนว่ยต่อเดือน ใหส้่วนลดค่า Ft เท่ากบั 10.30 สตางค์ต่อหนว่ย  
5. กรณีใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 501 หนว่ยตอ่เดอืนขึ้นไป ไม่ไดส้่วนลดค่า Ft 
สำหรบั ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทท่ี 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช ้(TOU) หนว่ยการใช้

ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับการพิจารณาให้สว่นลดค่า Ft ให้นับรวมทุกชว่งเวลา  
ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน MEA Call 

Center โทร.1130 (กฟน.) หรือ PEA Contact Center โทร.1129 (กฟภ.) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพสามิต 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 1713 ต่อ 55734 

1) หัวข้อเรื่อง ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์
สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาท่ีนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ขยายเวลาปรับลดอตัราภาษีสรรพสามตินำ้มันดีเซลและขยายเวลาจัดเก็บภาษสีรรพสามติอัตราศนูย์
สำหรบัน้ำมันดีเซลและน้ำมนัเตาที่นำไปผลติกระแสไฟฟ้า 

เนื่องจากสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงต่างๆ ในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงต่างๆ ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมัน
ดีเซลในประเทศ และต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและ  
ภาคธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีไปอีกระยะหนึ่งเพื่อช่วยไม่ให้ราคาขายปลีกของน้ำมัน
ดีเซลและค่าไฟฟ้าไม่สูงจนกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  

กรมสรรพสามิตจึงได้ดำเนินมาตรการเพื ่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและ
ประกอบการจากสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก  
2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 และขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
อัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 
16 กันยายน 2565 ถึง 15 มีนาคม 2566 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยไม่ให้ราคาขายปลีกของนำ้มนั
ดีเซลและค่าไฟฟ้าไม่สูงจนกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำมัน
ดีเซลและไฟฟ้าเป็นต้นทุนการผลิตและการขนส่งของทุกภาคอุตสาหกรรม 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แจ้งสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. แจ้งสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชนั THAI DISASTER ALERT 

ปัจจุบันสมาร์ตโฟนเป็นส่วนหนึ่งของใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เปิดช่องทางแจ้งข้อมูล
สภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” เพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศได้
อย่างสะดวก 

แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” มีฟีเจอร์ใหม่ ที ่รองรับ 2 ภาษา ทั ้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ (TH-EN) โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสภาพอากาศประจำวันได้ โดยสามารถดาวน์โหลด 
(Download) ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Google Play และระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน 
App Store 

นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มีช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย
ได้ผ่านช่องทาง สายด่วนนริภัย โทร.1784 ตลอด 24 ชั่วโมง / ไลน์ @1784DDPM / Facebook : กรมป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย DDPM / Twitter : @DDPMNews และเว็บไซต์ www.disaster.go.th 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเรื่อง กรมการขนส่งทางบกเปิดให้อบรมออนไลน์สำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และขอรับบัตร
ประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมการขนสง่ทางบกเปิดให้อบรมออนไลน์สำหรบัขอรับใบอนญุาตขับรถสาธารณะ  
และขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ตน้ไป 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพิ่มช่องทางสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะ 
รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะให้สามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรการขอรับ
ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมไปถึงการอบรมหลักสูตรการ
ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการ
ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์ สาธารณะ โดยเพิ ่มทักษะความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เนื้อหาอบรมประกอบไปด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อมูล 
สถานที่ท่องเที ่ยว เส้นทางการเดินรถ ภาษาอังกฤษสำหรับผู ้ขับรถสาธารณะ และการให้บริการผู ้โดยสาร  
ซึ่งหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใช้ระยะเวลาอบรม 4 ชั่วโมง และหลักสูตรการขอรับบัตร
ประจำตัวคนขับรถใช้ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง โดยผู้ประสงค์จะอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
สาธารณะหรือหลักสูตรการขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com 
หลังจากเรียนรู้ผ่านวิดีโอการอบรมครบตามเวลาและตอบคำถามระหว่างบทเรียนครบตามเงื่อนไขแล้ว ระบบจะ
ให้สิทธิรับหลักฐานผ่านการอบรม ผลการอบรมมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผ่านการอบรม หลังจากนั้น
สามารถจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือจองคิวผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก 
www.dlt.go.th เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาคทฤษฎี (e-Exam) ทดสอบขับรถ 
ณ สำนักงานขนส่ง และขอเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากร ก่อนเจ้าหน้าที่นัดหมายจัดทำใบอนุญาตขับรถ
สาธารณะ บัตรประจำตัวคนขับรถต่อไป 
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