ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๐ / 2565
ลาดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. ๖ โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้้าท่วม
กระทรวงสาธารณสุข
๒. ช่วงน้้าท่วมนี้ ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ
กระทรวงสาธารณสุข
๓. เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)
กระทรวงสาธารณสุข
๔. ปภ. แนะรู้ทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม
กระทรวงมหาดไทย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
๕. PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีบัตร กระทรวงมหาดไทย
สวัสดิการแห่งรัฐ
๖. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่ กระทรวงยุติธรรม
เกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ้ า วั น แก่ ป ระชาชน ตอน
ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูล
ใดบ้าง

เอกสารประกอบ
อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด
อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด
อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด
อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด
อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด
อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด

หมายเหตุ
1. ข้อมูล ดังกล่ าวเป็ นข้อมูล เพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ
การบู รณาการเสริ ม สร้ างการรั บ รู้สู่ ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูล ที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัด น้าข้อมูล เพื่อ สร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก้าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
******************

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๐/ 2565 วันที่ ๓ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ส้านักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง ๖ โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้้าท่วม
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ๖ โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้าท่วม
๑. โรคไข้เลือดออก
- อาการ มีไข้สูงลอย 2 – 7 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ย มีจุดแดงตามตัว คลืน่ ไส้ อาเจียน
ถ่ายเหลว เบื่ออาหาร
- วิธีป้องกัน ทายากันยุง นอนในมุ้ง อย่าให้ยงุ กัดตอนกลางวัน
๒. โรคตาแดง
- อาการ ระคายเคืองตา ปวดตา น้้าตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง
- วิธีป้องกัน ล้างมือบ่อยๆ ไม่ขยี้ตา แยกของใช้กับผู้อื่น
๓. โรคน้ากัดเท้า
- อาการ เท้าเปื่อยเป็นหนอง คันตามซอกนิ้ว ผิวหนังลอกเป็นขุย มีผื่นพุพอง ผิวหนังอักเสบ
แดงบวม
- วิธีป้องกัน สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้้า รีบเช็ดเท้าให้แห้ง หากมีบาดแผลใช้แอลกอฮอล์เช็ด
และทายาฆ่าเชื้อ
๔. โรคระบบทางเดินหายใจ
- อาการ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ ไอ ปวดศีรษะ คัดจมูก มีน้ามูก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
- วิธี ป้องกัน รักษาสุขอนามัย เลี่ยงใกล้ชิด กับผู้ป่วย ปิด ปากและจมูกเวลาไอหรือจาม
หากมีไข้สูง/เป็นไข้นานเกิน 7 วัน รีบไปพบแพทย์
๕. โรคฉี่หนู
- อาการ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อมาก ตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร
- วิ ธี ป้ อ งกั น เลี่ ย งการลุ ย น้้ า /แช่ น้ า เป็ น เวลานาน ดู แ ลที่ พั ก ไม่ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู่
อาศัยของหนู
๖. โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
- อาการ ถ่ายเหลว มีมูกเลือด ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
- วิ ธี ป้ อ งกั น ดื่ ม น้้ า สะอาด กิ น อาหารปรุ ง สุ ก ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาด ก่ อ นกิ น อาหารและ
หลังใช้ห้องน้้า
ข้อควรระวัง ภัยสุขภาพจากไฟดูด ไฟฟ้าช็อต ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยถอดปลัก๊ อุปกรณ์ไฟฟ้า/
ตัดไฟฟ้าในบ้านก่อนที่น้าจะท่วมถึง ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๐/ 2565 วันที่ ๓ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ส้านักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง ช่วงน้าท่วมนี้ ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ช่วงน้าท่วมนี้ ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ
ในช่ ว งนี้ เกิ ด น้้ า ท่ ว มขั ง ในหลายพื้ น ที่ เ ป็ น แหล่ ง รวมของเชื้ อ โรคนานาชนิ ด เสี่ ย งเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ย
โรคอาหารเป็นพิษ
อาหารมีรูป รส กลิ่น สี ผิดปกติไม่ควรทาน ปลอดภัยได้ ต้องยึดหลัก

 สุก : ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่
 ร้อน : อาหารที่เก็บไว้นานเกิน ๒ ชม. ต้องอุ่น
 สะอาด : เลือกทานอาหารน้้าดื่มที่สะอาด เลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาดและมีคุณภาพ
ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนทานอาหาร
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********

-๒–

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๐/ 2565 วันที่ ๓ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ส้านักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน)
เตือนระวัง โรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) พบมากในฤดูฝน เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้้า
สามารถพบได้ทั่วประเทศไทย

 เกิดจาก : ผู้ป่วยติดเชื้อจากการสัมผัสดินและน้้าเป็นเวลานาน หรือบริโภคน้้าไม่สะอาดที่
ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป โดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกาย ทางผิวหนัง , การรับประทานอาหาร และ
การหายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อเข้าไป
 กลุ่มเสี่ยง : ผู้มีโรคประจ้าตัว เช่น โรคเบาหวาน , โรคไต , โรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง
 อาการ : มีไข้สูง ไอ และอาจพบแผลฝีหนองตามร่างกาย
 วิธีป้องกัน : สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้้าหรือย่้าดิน , ดื่มน้้าสะอาดหรือน้้าต้มสุก
และท้า ความสะอาดร่ างกายทั น ทีห ลั งมี ก ารสั มผั ส น้้า และดิ น อนึ่ ง หากมี ไข้ สู งเป็ น เวลา
นานเกิน 3 วัน หรือเกิดแผลฝีหนองตามร่างกาย ควรรีบไปพบแพทย์
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๐ / 2565 วันที่ ๓ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 17๘๔
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะรู้ทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะรู้ทนั สัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม
ดิ นถล่ มเป็ นภั ยที่ เกิ ดขึ้ นเมื่ อเกิ ดฝนตกหนั กต่ อเนื่ องในพื้ นที่ เสี่ ยงภั ย โดยเฉพาะบริ เวณใกล้ เชิ งเขา
การรู้เท่าทันสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินถล่ม จะช่วยให้ประชาชนรับมือดินถล่มได้ทันต่อสถานการณ์

สัญญาณเตือนก่อนดินถล่ม
๑. เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานบนภูเขาสูง (มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อวัน หรือ
นานกว่า ๖ ชั่วโมง)
๒. ระดับน้้าในแม่น้าและล้าห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
๓. น้้ามีสขี ุ่นมากกว่าปกติ หรือเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดนิ ภูเขา
๔. มีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขา หรือล้าห้วย อาทิ เสียงหักของต้นไม้ , เสียงแตกของหิน , เสียงการไหล
ของโคลน
๕. สัตว์ป่ามีพฤติกรรมแตกตืน่ หรือตื่นตกใจ
๖. ดินอยูใ่ นสภาพอิม่ น้้าหรือชุม่ น้้ามากกว่าปกติ
๗. มีน้าไหลซึมหรือน้า้ พุ่งขึน้ มาจากใต้ดนิ
๘. เกิดช่องทางเดินน้า้ แยกขึ้นใหม่ หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว
๙. มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลปนมากับกระแสน้้า
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
*********

-๒-

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

เรื่อง PEA ขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มบี ัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์ ค่าน้้า - ค่าไฟฟรี
ขยายเวลาเพิ่มอีก 7 เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่เห็นชอบขยายระยะเวลา
มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2565 - เมษายน
2566
PEA มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาท
ต่อเดือนต่อครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์) กรณีใช้เกินวงเงินที่ก้าหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระ
ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)
ส้าหรับผู้ที่มีบัตรฯ และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่ส้านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค PEA Shop, PEA Mobile Shop, Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 40 / 2565 วันที่ ๓ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 06 1993 9525
๑) หัวข้อเรื่อง กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันแก่ประชาชน
ตอน ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูลใดบ้าง
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันแก่ประชาชน
ตอน ค่าธรรมเนียมทวงหนี้ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ต้องรู้ข้อมูลใดบ้าง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ หมายถึง จ้านวนเงินที่ได้ก้าหนดไว้เป็นค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้จากลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ ทั้งนี้
(1) ต้องมีหลักฐาน หรือเอกสารการทวงหนี้ ตรวจสอบได้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาทรัพย์กลับคืน
(2) กรณีลูกหนีผ้ ิดนัดและมีการทวงถาม อาจเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใด ดังนี้
- ไม่เกิน 50 บาท ต่อรอบการทวงถาม กรณีค้างช้าระหนึ่งงวด
- ไม่เกิน 100 บาท ต่อรอบการถวงถาม กรณีค้างช้าระมากกว่าหนึ่งงวด ส้าหรับหนี้ประเภทให้เช่าซื้อ
หรือให้เช่าแบบลิสซิ่งในสินค้าประเภทรถ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้
เพิ่มเติมได้
(3) มิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างช้าระหรือหนี้ที่ถึงก้าหนดช้าระสะสม
ที่ไม่เกิน 1,000 บาท
(4) ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ภายหลังจากได้รับช้าระหนี้ครบตามจ้านวน หรือบอกเลิก
สัญญาแล้วตามกฎหมายประกาศ
ข้อมูลจาก : ประกาศคณะกรรมการก้ากับการทวงถามหนี้ เรื่อง การก้าหนดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
ในการทวงถามหนี้ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ทั้ง นี้ ประชาชนทั่ว ไปสามารถขอรั บค้ าปรึ กษาด้ านกฎหมาย บริ การด้ า นงานยุติ ธ รรมต่ าง ๆ หรื อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
2. จดหมาย : ตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี่ กทม. 10210
3. เว็บไซต์ : https://www.moj.go.th/ และระบบให้บริการประชาชน http://mind.moj.go.th
4. อีเมลล์ : complainingcenter@moj.go.th
5. แอปพลิเคชันไลน์ Lind id : Svl007
6. เฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
7. แอปพลิเคชัน Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข
8. ส้านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
9. กองทุนยุติธรรม โทร 063-2697056 หรือ Facebook: กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
*********
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