ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการต่างประเทศ อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้า
ทางออนไลน์
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน
กระทรวงสาธารณสุข
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. 5 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน
กรณีว่างงานรูปแบบใหม่
หมายเหตุ
1. ข้อมู ลดังกล่าวเป็ นข้ อมูล เพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่ ม าจากทุ กกระทรวงตามบัน ทึ กข้อ ตกลงความร่วมมื อ
การบู รณาการเสริมสร้างการรับ รู้สู่ชุ มชน จัง หวัดสามารถหาข้อมู ลเพิ่ มเติ มหรือ ขยายความข้อ มูล ที่ ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่ อ สร้างการรับ รู้ตามแนวทางที่ก ำหนด ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด
ที่ มท 0206.2/ว1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้ างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
กรม / หน่วยงาน กรมการกงสุล
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2572 8442
1) หัวข้อเรื่อง Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
สัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศมีข่าวเรื่อง Test and Go สำหรับคนสัญชาติไทยมาฝาก ท่านสามารถ
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และเดินทางได้จากทุกประเทศโดยต้องได้รับวัคซีนที่ไทยรับรอง
อย่ างน้ อ ย 14 วัน ก่ อ นเดิ น ทาง หากเคยติ ด เชื้ อ และรัก ษาหายแล้ ว ต้ อ งได้ รับวั คซี น 1 เข็ ม หลั งติ ด เชื้ อ
และแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าหายแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ /AQ
และค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง คือ วันแรกที่เดินทางถึงและวันที่ 5
การลงทะเบี ย นผ่ า นระบบ Thailand Pass สามารถทำได้ ท างเว็ บไซต์ https://tp.consular.go.th
โดยควรลงทะเบี ยนล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อนวัน เดิ น ทางจริง และมีผลการตรวจ RT-PCR ที่ เป็ น ลบ
ไม่เกิน72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดิน ทาง กรณี ผลตรวจเป็น บวก ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าหายป่วยแล้ว
โดยติดเชื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อเดินทางถึงไทย ต้องตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมที่พักและรอผลตรวจในห้องพัก หากผลเป็นลบ
สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ แต่ในวันที่ 5 ต้องตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมที่พักและรอผลตรวจในที่พัก
หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้
หากมี ข้อ สงสั ย สอบถามเพิ่ มเติ มได้ ที่ สายด่ วนกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ างประเทศ (call center)
โทร. 0 2572 8442
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ช่องทางการติดต่อ โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 แนะนำให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด -19
โดยไม่ ต้ องเดิ น ทางมาติ ดต่ อ ที่ สำนั กงานการไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค ซึ่ งผู้ใช้ ไฟฟ้ าสามารถเลื อกชำระค่า ไฟฟ้ า
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 ชั่วโมง
*********

–2–

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน โดยดำเนินการ
สร้ างการรับรู้ ข้อควรปฏิ บัติ ในป้ องกั นเพลิ งไหม้ บ้านเรือน ผ่ านกลไกของฝ่ ายปกครอง กำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน และ
ประชาชนจิตอาสา รวมถึงช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เนื่องจากเพลิงไหม้เป็นภัยที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะฤดูหนาวต่อเนื่องช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีสภาพอากาศแห้ง และลมพัดแรงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เพลิงไหม้
ลุกลามขยายวงกว้าง การสร้างการับรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันเพลิงไหม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้
ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
1. เพิ่มความระมัดระวังเมื่อประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้
โดยไม่มีคนดูแล ดับไฟบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง
2. ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่เสียบปลั๊กไฟ
หลายอันกับเต้าเสียบอันเดียวกัน
3. ใช้ก๊าซหุงต้มด้วยความระมัดระวัง เช็คถังก๊าซ วาล์วถังก๊าซ และสายนำก๊าซว่าไม่มีรอยรั่ว
และปิดวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน
4. ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ หรือมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้ได้
5. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน เลือกใช้สายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้า
ไม่น้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดมาใช้งาน
6. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ อาทิ ถังดับเพลิง เครื่องตรวจจับควันไฟ
สัญญาณเตือนไฟไหม้ และเบรกเกอร์ตัดไฟอัตโนมัติ
ทั้ งนี้ หากประชาชนมี ข้ อสงสั ย ต้ องการสอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม หรื อแจ้ งเหตุ สาธารณภั ยต่ าง ๆ
สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2590 7000
1) หัวข้อเรื่อง 5 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 5 เครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา
กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเตือนประชาชน
กรณีเครื่องดื่มที่ไม่ควรดื่มพร้อมยา ดังนี้
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลเสียต่อตับอย่างรุนแรง และอาจส่งผลต่อปริมาณยาที่ร่างกายได้รับ
เช่น เกิดพิษจากยาหรือเกิดผลข้างเคียง ต่าง ๆ ได้
2. นม แคลเซียมยับยั้งการดูดซึมของยาบางชนิดได้
3. ชาและกาแฟ ทำให้อาการใจสั่นรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ได้รับคาเฟอีนที่เกินขนาด ส่งผลเสีย
ตามมา มีผลต่อปริมาณยาที่ได้รับหรือเกิดพิษจากยาได้
4. น้ำอัดลม อาจกัดกระเพาะเนื่องจากความเป็นกรดในกระเพาะสูงขึ้น และมีผลต่อการดูดซึม
ของยา อีกทั้งน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่ส่งผลต่อยาด้วย
5. น้ำผลไม้ มีผลต่อการดูดซึมของตัวยา
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะนำว่าควร
รับประทานยากับน้ำเปล่า เหมาะสมและดีที่สุดแล้ว
หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ กระทรวงสาธารณสุข (call center)
โทร. 0 2590 7000
*********

–2–

*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 7 / 2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1506
1) หัวข้อเรื่อง การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่
สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางานพัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่
"ผู้ประกันตนมาตรา 33" กรณีว่างงาน จากการที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน
และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต https://e-service.doe.go.th หรือผ่านระบบมือถื อ เพี ยงดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน "ไทยมีงานทำ" ได้ทั้งระบบ ios และ Android เพื่อทำรายการเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใด ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก
เมื่อ ผู้ประกั นตนสมั ครใช้งานในแอปพลิ เคชั นดั งกล่ าวแล้ ว ผู้ ประกัน ตนสามารถตรวจสอบผล
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไป
ผลการพิ จารณาและจำนวนเงินที่ได้รับ ส่วนในกรณี ที่ผู้ประกัน ตนไม่ ได้รายงานตัวตามกำหนด ก็สามารถ
รายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้
นอกจากนี้ การใช้ งานแอปพลิ เคชั น ดังกล่ าวยังอำนวยความสะดวกให้ ผู้ประกั น ตนที่ ว่างงาน
สามารถค้น หาตำแหน่ งงานเพิ่ มเติ มได้ หากในกรณี ที่ผู้ประกัน ตน มีข้ อสงสัยสามารถติด ต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506
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