ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔3 / 2565
ลาดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กระทรวงการคลัง
1. “กอช. ร่วมกับ สทบ. มุ่งสร้างทักษะความรู้ทางการเงินใน
๒.
๓.
๔.
๕.

อนาคตให้ประชาชน”
ปภ. แนะหลักโดยสารเรือถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติภัยทางน้้า
7 วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว
แอสไพริน ไม่ใช่ยาสารพัดประโยชน์
4 กลุ่มวัยสู้ภัยหนาว

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบ
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 ด่ว 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 ๔3 / 2565 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ช่องทางการติดต่อ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สายด่วนเงินออม โทร. 0-2049-9000
1) “กอช. ร่วมกับ สทบ. มุ่งสร้างทักษะความรู้ทางการเงินในอนาคตให้ประชาชน”
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “กอช. ร่วมกับ สทบ. มุ่งสร้างทักษะความรู้ทางการเงินในอนาคตให้ประชาชน”
กองทุ นการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่ วมกั บ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือ ง
แห่งชาติ (สทบ.) ร่วมมือกันส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างอนาคตกับ กอช. พร้อมเสริมทักษะทางการเงินแก่
กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้ค้าปรึกษาทางการเงินที่ดีกับประชาชนในพื้นที่
ต่อไป
นางสาวจารุ ลั กษณ์ เรือ งสุว รรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน การออมแห่ง ชาติ
(กอช.) เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ส้านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกันส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และการออมเงินเพื่อการชราภาพกับกรรมการ และ
สมาชิก สทบ. รวมถึงการวางแผนทางการเงิน นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อ้านวยการส้านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เคยกล่าวไว้ในการหารือความร่วมมือร่วมกันว่า จากการด้าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านมา มีพัฒนาการในหลายด้านทั้งการบริหารจัดการให้กองทุนหมู่บ้านเป็น
แหล่ง เงิ น ทุ น หมุน เวี ยน เพื่อ การลงทุ น ในการสร้ างอาชีพ สร้า งงาน และรายได้ข องประชาชนในชุ มชน
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมของประชาชน เพื่อความมั่นคง ในรากฐานของชีวิตและครัวเรือน
จัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นภูมิคุ้ มกันทางสังคม ปัจจุบันมีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั่วประเทศ จ้านวน 79,610 กองทุน เงินทุนหมุนเวียนกว่า 3 แสนล้านบาท จ้านวน
สมาชิกกว่า 13 ล้านคน นอกจากการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวัน
พร้อมเสริมสร้างศักยภาพร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย อันประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด /ระดับอ้าเภอ และระดับต้าบล และส้านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ จ้านวน 13 สาขา ในส่วนภูมิภาคสู่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 13 ล้านคน
ที่มีอยูใ่ นทุกจังหวัดทั่วประเทศ
กอช. จะเป็นหนึ่งในการด้าเนินงานร่วมกับ สทบ. ให้สมาชิก กทบ. ได้รับความรู้ มี เงินออม
กับ กอช. ที่จะช่วยเติมเต็มให้สมาชิก กทบ. ที่มีอายุ 15 - 60 ปี อาทิ นักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ
ผู้ป ระกอบอาชีพ อิ ส ระ พ่ อ ค้า แม่ค้ า เกษตรกร ได้ มีเ งิ น รายเดื อนไว้ ใช้ ใ นวั ยเกษี ยณเหมื อนข้ า ราชการ
โดยการออมเงิน ขั้นต่า 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี จะได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของ
สมาชิก ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสม ไม่เกิน 600 บาทต่อปี ช่วงอายุ
มากกว่า 30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสม ไม่เกิน 960 บาทต่อปี ช่วงอายุมากว่า 50 – 60 ปี
รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสม ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี นอกจากนี้ สมาชิกได้รับผลประโยชน์ของ

-๒-

เงินออมสะสม เงินสมทบที่น้าไปลงทุน รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และเงินออมสะสมของสมาชิกน้าไป
ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ้าปี ส้าหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ พร้อมออมเงิน
ได้ที่ ไลน์ กอช. @nsf.th หรือแอปพลิเคชัน กอช. และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช.
www.nsf.or.th หรือเฟสบุ๊ก กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการออมกับ กอช. โทร. 0-2049-9000
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๓/ 2565 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วนนิรภัย 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะหลักโดยสารเรือถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติภัยทางน้า
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะหลักโดยสารเรือถูกวิธี ลดเสีย่ งอุบัติภัยทางน้า
ปภ. แนะหลักโดยสารเรือถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติภัยทางน้า มีข้อแนะนา ดังนี้
1. ยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือ ไม่ยืนรอเรือบนโป๊ะที่มีคนจ้านวนมาก เนื่องจากโป๊ะ
รับน้้าหนักได้จ้ากัด และหลีกเลี่ยงโดยสารเรือทีม่ ีคนแน่นล้า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเรือล่ม
2. ขึ้นเรืออย่างเป็นระเบียบและกระจายการนั่งให้สมดุล ไม่แย่งกันขึ้นหรือลงเรือ เลือกที่
นั่งให้กระจายไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่ง ไม่นั่งบริเวณที่เสี่ยงต่อการตกน้้า เช่น กราบเรือ ท้ายเรือ หลังคาเรือ
3. ถึงจุดหมาย รอเรือเทียบท่า ทยอยขึ้นท่าเรือ ควรรอให้เรือจอดเทียบท่าสนิท จึงค่อยๆ
ทยอยลุกจากที่นงั่ เพื่อไม่ให้เรือรับน้้าหนักข้างเดียวมากเกินไปท้าให้เรือล่มได้
ข้อควรปฏิบัติ สวมเสื้อชูชีพไว้ตลอดเวลาเพราะจะช่วยพยุงตัวในน้า้ เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนนิรภัย 1784
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔๓/ 2565 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ส้านักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2
1) หัวข้อเรื่อง ๗ วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ๗ วิธี ดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุช่วงฤดูหนาว
วิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงฤดูหนาวมี 7 วิธี ดังนี้
1. ท้าร่างการให้อบอุ่นสวมเสื้อผ้าหนาๆ
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
3. ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ
4. ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ
5. รับประทานยารักษาโรคประจ้าตัวตามที่แพทย์สั่ง
6. หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท
7. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์
ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๔3/ 2565 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2
1) หัวข้อเรื่อง แอสไพริน ไม่ใช่ยาสารพัดประโยชน์
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แอสไพริน ไม่ใช่ยาสารพัดประโยชน์
แอสไพริน ไม่ใช่ยาสารพัดประโยชน์ มีข้อแนะนา ดังนี้
๑. ระวัง ! ข่าวแชร์เหล่านี้
 แอสไพรินแช่ปลาหมึกจะท้าให้ปลาหมึกดูสดใหม่
 พอกหน้าขาวด้วยแอสไพริน
 แอสไพรินซักผ้าขาว
๒. แอสไพริน (Aspirin) เป็นยาที่มีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ เช่น
 อาการปวด บวม แดง ร้อน
 ลดไข้
 ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
๓. อาการแพ้และผลข้างเคียงของยาแอสไพริน เช่น
 คลื่นไส้อาเจียน
 หายใจล้าบาก
 ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือล้าคอบวม
 ไม่สบายท้อง ปวดเกร็งในช่องท้อง
 มีผื่น หรือลมพิษ
 หน้าแดง
 ตาแดง เจ็บ เคืองตา
 หากแพ้รุนแรงอาจถึงขัน้ เสียชีวิตได้
คาเตือน : ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา และควรใช้ยาตามค้าแนะน้าของแพทย์
และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์
ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์. 0-2590-1401-2
*********

-๒-

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4๓ / 2565 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข้าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2
1) หัวข้อเรื่อง 4 กลุ่มวัยสู้ภัยหนาว
2) ข้อความสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 4 กลุ่มวัยสู้ภยั หนาว
4 กลุ่มวัยสู้ภัยหนาว มีข้อแนะนา ดังนี้
1. กลุ่มเด็กเล็ก ควรสวมเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า และสวมหมวก เพื่อให้
ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ เพราะเด็กเล็กมีไขมันใต้ผิวหนังน้อย อาจท้าให้เกิดภาวะตัวเย็นได้ง่าย
๒. กลุ่มทารก ควรได้กินนมแม่จากเต้าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วย แม่ควรกิน
อาหารที่มีคุณประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ดื่มน้้าวันละประมาณ 2 – 3 ลิตร เพื่อสร้างน้้านมให้เพียงพอ
3. กลุ่มวัยทางาน ควรดื่มน้้าอุน่ เป็นประจ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย กินอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกก้าลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที เพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรงพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
๔. กลุ่มผู้สูงอายุ อวัยวะที่ต้องดูแลเวลานอน คือ ศีรษะ ล้าคอ และหน้าอก ให้ร ะบบการ
ไหลเวียนของร่างกายเป็นไปตามปกติ หลีกเลี่ยงการอาบน้า้ ในเวลากลางคืน เพราะอาจท้าให้เป็นโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และไข้หวัด ส่งผลท้าให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบ และโรคปอดบวมได้
ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค้าปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์
ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์. 0-2590-1401-2
*********
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