ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562
ลำดับ
เรื่อง
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของรัฐ
1. ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่ม
ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจ
2. รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
ด้ำนกำรบริกำรภำครัฐ
3. “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและอานวยความสะดวกด้านการ
บริการแก่ประชาชน
4. สานักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรม
ที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ
ด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรป้องกันสำธำรณภัย
5. กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการฝึกซ้อม
กรณีภัยจากสึนามิ (*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
6. แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้าท่วม
7.

สาธารณสุขเตือน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม

หน่วยงำน

เอกสำรประกอบ

กระทรวงแรงงาน

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

กระทรวงมหาดไทย

-

กระทรวงคมนาคม

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

กระทรวงยุติธรรม

-

กระทรวงมหาดไทย

อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ
อินโฟกราฟฟิค
1 ฉบับ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนาข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กาหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จัง หวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
4. *ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้จัง หวัดพิจารณาสร้างการรับรู้เฉพาะจัง หวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม สานักงานประกันสังคม
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง สานักงานประกันสังคม
ช่องทำงกำรติดต่อ ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว โทรศัพท์ 0 2956 2533
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่ม
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ประกันตนเฮ! รัฐออกค่าตรวจและฝากครรภ์เพิ่ม
ข่าวดีสาหรับผู้ประกันตน ตามสิทธิประโยชน์การสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนหรือ
คู่สมรสที่ตั้ง ครรภ์ได้รับการตรวจและดูแลการตั้ง ครรภ์อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระยะแรก
ของการตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่น สานักงานประกันสังคม
ได้มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง
พร้อมได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตร 1 คน ซึ่งมีอายุไม่เกิน
6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน
นอกจากนั้น สานักงานประกันสังคมยังได้สนับสนุนค่าตรวจ และรับฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1,000 บาท
เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่ส มรสมีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการ
เข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กาหนด โดยสานักงานประกันสังคมจะแบ่งจ่าย
ตามอายุครรภ์เป็นครั้งๆ ดังนี้คือ
ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท
ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
300 บาท
ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
200 บาท
สาหรับแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์
ในการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง มายื่นขอรับประโยชน์ท ดแทน
ในส่วนค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร ได้ที่สานักงานประกันสังคม
ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
ทั้ง 12 แห่ง สานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ ท่ านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ใ ห้บ ริ ก าร
ตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
*********
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมการปกครอง
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมการปกครอง
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง รัฐบาลขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท
รั ฐ บาลมี น โยบายส่ งเสริม การประกอบอาชี พสุ จ ริ ต ของชุ ม ชนเพื่อ ให้ เศรษฐกิ จ มี ค วามคล่องตัว
เกิดการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน ขณะเดียวกันก็ลดความขั ดแย้ง ในชุม ชนและจั ด ให้กิ จการที่ อ ยู่
นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ
แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้นาอาคารมาให้บริการเป็นที่พักแก่ประชาชนบ้าง ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้บริการ
ในรูปแบบของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่ าง ๆ เพื่อหารายได้บ้าง ซึ่ง มีจานวนมากกว่า 20,000 แห่ง
ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ ด าเนิ นการได้ โ ดยถู กต้ อ งตามกฎหมาย โดยผู้ ป ระกอบการมี ปั ญ หา อาทิ ปั ญ หา
ข้อกาหนดการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวง ปัญหากฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และปัญหาข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีจานวนหลายพันแห่ง ตามจังหวัดต่าง ๆ มากกว่า 50 จัง หวัด และยัง มี โรงแรม
ที่ไม่ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอีกหลายพันแห่ง ซึ่งควร
ให้โอกาสดาเนินการเสียให้ถูกต้องภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กาหนด จึงจาเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้อง
ที่มีอยู่ดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ลดความขัดแย้งในสังคม
ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ ผ่อนผันกฎหมายผังเมืองและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกาหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายและใช้หรือ เปลี่ยนการใช้ อาคาร โดยให้กิจการโรงแรม
ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย และให้มีถังดับเพลิงทุกชั้น รวมทั้ง
ต้องยื่นเอกสารให้ท้องถิ่นตรวจสอบภายใน 90 วันนับตั้งแต่คาสั่งมีผลบังคับใช้ เพื่อให้แล้วเสร็จตามกาหนด
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า
มาตรการนี้ถือ เป็นโอกาสที่ ผู้ป ระกอบการเกี่ยวกั บ โรงแรมทั่ว ประเทศจะได้ ยกระดับ มาตรฐาน
ความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น และทาให้กิจการเหล่านี้เข้ามา
อยู่ในระบบ ลดความขัดแย้งในชุมชน ภาครัฐสามารถตรวจสอบควบคุม ยกระดับมาตรฐานการประกอบการ
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้รับบริก ารเองก็ไ ด้รับการบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม
ผู้ประกอบการก็สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตน ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ให้มีการลงทุนและดูแลรักษากิจการอย่างเต็มความสามารถทางเศรษฐกิจ โดยยังคงรักษาสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ในชุมชนไว้ได้
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
1) หัวข้อ เรื่อง “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและอานวยความสะดวก
ด้านการบริการแก่ประชาชน
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
และอานวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชน
กรมการขนส่งทางบก ขยายการให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ยกระดับมาตรฐาน
การให้ บ ริ ก ารและอ านวยความสะดวกด้ า นทะเบี ย นและภาษี ร ถ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2562 ได้ดาเนินโครงการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการรับชาระภาษีรถผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ไปยังสานักงาน
ขนส่งจังหวัด จานวน 64 แห่ง ที่ยังไม่มีบริการฯ โดยในปัจจุบันเปิดให้บริการเพิ่มเติม 34 แห่ง อยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้าง 31 แห่ง และจะเปิด ให้บริก ารครบทุกแห่ง ภายในเดือนกันยายน 2562 ประชาชน
ที่ต้องการชาระภาษีรถประจาปีสามารถขับรถเข้าไปในช่องเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) แล้วชาระ
ภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) ไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งให้บริกำรรับชำระภำษีรถยนต์
นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลไม่ เ กิ น 7 คน (รถเก๋ ง ) รถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ ค คลเกิ น 7 คน (รถตู้ ) รถยนต์ ก ระบะบรรทุ ก
ส่วนบุคคล รถจักรยำนยนต์ และรถที่ใช้ก๊ำซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง โดยไม่จำกัดอำยุกำรใช้ งำน
และพื้นที่ กรณีเตรียมเอกสำรประกอบคำขอต่อทะเบียนรถครบถ้วน จะใช้ระยะเวลำดำเนินกำรคันละไม่
เกิน 2 นำที (ไม่รวมระยะเวลำคอย)
หลักฐานที่ จาเป็นต้องใช้ในการเข้ารับบริการ คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หลักฐานการเอา
ประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ และใบรับรองการตรวจสภาพรถ
(สาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)
นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเลื อกช าระภาษีร ถผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ได้ อาทิ ส านั ก งานขนส่ง
ทั่วประเทศ ห้างสรรพสินค้าตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) ที่ห้างสรรพสินค้า
บิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 14 แห่ง ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนภูมิภ าค
50 แห่ง ศูนย์บริการร่วม G – point (เซ็นทรัลเวิร์ล เซ็นทรัลศาลายา และเซ็นทรัล เวสต์เกต) ศูนย์บริการร่วม
คมนาคมบริ เ วณเชิ ง สะพานสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น เคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส ร้ า นสะดวกซื้ อ เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น
ที่ ท าการไปรษณี ย์ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ หรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://eservice.dlt.go.th
โดยเครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี จ ะจั ด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ กรมการขนส่ ง ทางบก มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอย่างรวดเร็ว
มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
*********
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ประสำนงำน นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ โทรศัพท์ 09 2742 6655
1) หัวข้อเรื่อง สานักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สานักงานยุติธรรมจังหวัด สร้างความเป็นธรรมที่ประชาชนเข้าถึงโดยไม่ต้องร้องขอ
สานักงานยุติธรรมจังหวัดทาหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้
สามารถได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง จึงได้บูรณาการงานในหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันในลักษณะการจัด
โครงการและออกพื้นที่ร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสัง กัดกระทรวงยุติธรรมรวมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และให้บริการในลักษณะเครือข่ายในรูปแบบศูนย์บริการร่วม (Service Link) และ One stop
service เพื่ อ บริ ก ารประชาชนในการติ ด ต่ อ หน่ วยงานต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมในจุ ด เดียว
นอกจากนี้ ยังมีคลินิกยุติธรรมที่ให้บริการเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ การดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ อาทิ การร้องขอคุ้มครองพยาน การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา กองทุนยุติธรรม
เป็นต้น
ในการดาเนินงานสานักงานยุติธรรมจังหวัด จะมีการดาเนินงานเชิงรุก ภายใต้แนวทาง “ยุติธรรมใส่ใจ
: Justice Care” เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รับ ความเดื อ ดร้ อน และผู้ เ สี ย หายหรื อ เหยื่ อ ที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรมในระดับพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการทางานที่ทาให้การช่วยเหลือประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สำหรับงำนบริกำรประชำชนของสำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
(สยจ.) ประกอบด้วย กำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรขอรับค่ำตอบแทน
ผู้เสียหำยและจำเลยในคดีอำญำ สนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กำรรับเรื่องร้องเรียนควำมไม่เป็น
ธรรม กำรไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท รับปรึกษำปัญหำด้ำนกฎหมำย กำรช่วยเหลือด้ำนกำรดำเนินคดีต่ำง ๆ กำร
ขอหลักทรัพย์ประกันตัวชั่วครำว
“เพราะความทุกข์ รอกันไม่ได้” ดังนั้นสานักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมจะอานวยความยุติธรรม และ
สร้างความเป็นธรรมให้แก่ ประชาชนได้ อย่ างเป็นรู ปธรรมและแท้จ ริง การได้รับคาตอบที่รวดเร็ว จะช่ ว ย
คลายทุกข์ให้กับประชาชน เพราะทุกปัญหามีทางออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนยุติธรรม
โทร.1111 กด 77
*********

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการฝึกซ้อมกรณีภัยจากสึนามิ
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการฝึกซ้อมกรณีภัยจากสึนามิ
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นระบบ
และมีเอกภาพ ซึ่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562
(Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา
ภูเก็ต ระนอง และสตูล
การฝึกในครั้งนี้ จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 โดยได้จาลองการฝึก
การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยตั้งสถานการณ์การฝึกว่า “เกิดสึนามิขนาดใหญ่” โดยมี
กิ จ กรรมการฝึ ก ฯ ดั ง นี้ 1) ทดสอบการแจ้ ง เตื อ นและอพยพ (Drill) ในวั น ที่ 24 - 25 มิ ถุ น ายน 2562
เพื่อทดสอบระบบเตือนภัยสึนามิ 2) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน
2562 เพื่อทดสอบการประสานการปฏิบัติตามแผนเผชิญ เหตุสึนามิของ 6 จัง หวัดชายฝั่ง ทะเลอันดามั น
3) การอบรมการใช้งานระบบ WebEOC ซึ่ง เป็นระบบเฝ้าติ ดตามและรายงานภาพรวมสถานการณ์ แ บบ
ทันเวลา ให้แก่เจ้าหน้าที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 4) การฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2562 เพื่อทดสอบการประสานงาน การสั่งการ ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 6 จังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน และ 5) การฝึกปฏิบัติเชิงสาธิต (Drill) 6 สถานี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 จึงขอแจ้ง
ไปยังพี่น้องประชาชนที่พักอาศัย ในบริเวณพื้นที่ฝึกปฏิบัติทั้ง 6 จังหวัดดังกล่าว ได้ทราบวั น เวลา และรูปแบบ
การฝึกปฏิบัติเสมือนจริงนี้โดยทั่วกัน
นอกจากนี้ รัฐบาล โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อม
เพื่ อ เตรี ย มการป้ อ งกั น สาธารณภั ย ในทุ ก ด้ า น เพื่ อ เตรี ย มรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในทุ ก พื้ น ที่
ของประเทศ ทั้งในด้านการฝึกปฏิบัติ ด้ำนกำรแจ้งเตือนภัย และกำรอพยพประชำชน ขั้นตอนการดาเนินการ
ขณะเกิ ด เหตุ และการด าเนิ นการหลั งเกิด เหตุ การณ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนินการเมื่อ เกิ ด เหตุ การณ์
สาธารณภัยขึ้นในแต่ละพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถ
แจ้งข้อมูลหรือติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1) หัวข้อเรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้าท่วม
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง แนะวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้าท่วม
ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึงแนะนาวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้าท่วม โดยประชาชนต้องเตรียม
ความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์น้าท่วม ขณะเกิดเหตุการณ์น้าท่วม และหลังเหตุการณ์น้าท่วม ดังนี้
ก่อนเกิดเหตุกำรณ์น้ำท่วม
ให้ปลดเมนสวิตช์ให้เรียบร้อยก่อนอพยพหรือขนย้ายสิ่งของและขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในพื้นที่สูง
เพื่อป้องกันไม่ให้น้าท่วมถึง
ขณะเกิดเหตุกำรณ์น้ำท่วม
สาหรับบ้านชั้นเดียว ให้งดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดและรีบอพยพย้ายออกจากบ้านโดยทันที ป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าลัดวงจร
สาหรับบ้านสองชั้น ควรมีสวิตซ์แยกสาหรับไฟฟ้าแต่ละชั้น พร้อมทั้งให้รีบตัดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่าง
เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ห้ามใช้ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้าที่น้าท่วมถึงเด็ดขาด และอย่าสัมผัสสวิตซ์และงดใช้ไฟฟ้าขณะที่
ตัวเปียกหรือสัมผัสน้า
หลังเกิดเหตุกำรณ์น้ำท่วม
ก่อนนาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กลับมาใช้งานควรให้ช่างผู้ชานาญตรวจสอบ แก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ชนิดให้มั่นใจเสียก่อน ป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งาน
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการจข้อมูลผู้ใช้
ไฟฟ้า โทร. 1129 (PEA Call Center)
**********
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ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 11 / 2562 วันที่ 24 มิถุนำยน 2562
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม กรมควบคุมโรค
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สานักสารนิเทศ
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3
1) หัวข้อเรื่อง สาธารณสุขเตือน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม
2) ข้อควำมสำหรับใช้ประชำสัมพันธ์
เรื่อง สาธารณสุขเตือน ผู้สูงอายุและเด็กเล็กระวังโรคปอดบวม
ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศที่ ชื้น เหมาะกับการเจริญ เติ บโตของเชื้อ โรคทั้ง ไวรั ส และแบคที เ รี ย
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ากว่า 5 ปี และผู้สูงอายุ ซึ่งมีภูมิต้านทานน้อยกว่าคนปกติทั่วไป อาจป่วยได้ง่าย
ซึ่ ง โรคที่ พ บบ่ อ ยในช่ ว งฤดู ฝ น เช่ น โรคปอดบวมหรื อ ปอดอั ก เสบ และไข้ ห วั ด ใหญ่ ซึ่ ง มี ค วามรุ น แรงสูง
หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงที อาจเสียชีวิตได้
โรคปอดบวม เกิดจากการติดเชื้อหลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส มักเป็นโรคแทรกซ้อนหลังป่วย
ไข้หวัดประมาณ 3 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ไอ มีเสมหะ น้ามูกเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีเขียวข้น เจ็บหน้าอก
เหนื่อยหอบง่าย โดยเฉพำะเด็กเล็กและผู้สูงอำยุอำจจะมีอำกำรเหล่ำนี้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบทุกอย่ำง จึงควร
ให้ควำมสนใจมำกกว่ำปกติ เช่น ในผู้สูงอายุอาจจะมีไข้ หรือตัวอุ่นๆ และอาการซึมลง หากมีอาการดังกล่าว
ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที จะช่วยลดอาการรุนแรงได้
กำรป้องกันตนเองจำกโรคปอดบวม โดยการ หลีกเลี่ยงการรับเชื้อ ไม่อยู่ในที่แออัด หรือมีมลพิษ
จากควันบุหรี่ ควันไฟ และหมอกควันที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ ควรล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้
ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ผ้าเช็ดตัว และควรออกกาลังกายสม่าเสมอ รักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่ออากาศเย็นจัดหรือชื้นจัด ควรสวม
เสื้อผ้าหนาๆ รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
หากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก ขอให้
พบแพทย์หรือเจ้ าหน้ า ที่ส าธารณสุข ทัน ที เนื่องจากมีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้ อนปอดบวมได้ ประชำชน
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำยด่วนกรมควบคุมโรค 1422
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