ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2565
ลำดับ
เรื่อง
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. ปภ.แนะป้องกัน - รับมือน้ำล้นตลิ่ง...ลดเสี่ยงอันตราย
2. MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม
3. รู้ไว้ ห่างไกล ฝีดาษวานร
4. ทำความรู้จักโรค “มือ เท้า ปาก” รู้ทันไว้ ไม่เสี่ยงโรค
5. ชักชวนเด็กเล่นพนัน มีความผิด เสี่ยงคุกทั้งคนชวนและ

หน่วยงาน

เอกสารประกอบ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงยุติธรรม

อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
อินโฟกราฟิค 1 ชุด

ผู้ปกครอง

หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จัง หวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัด นำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
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 34 / 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ.แนะป้องกัน - รับมือน้ำล้นตลิ่ง...ลดเสี่ยงอันตราย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ.แนะป้องกัน - รับมือน้ำล้นตลิ่ง...ลดเสี่ยงอันตราย
ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก ส่งผลให้แม่น้ำหลายสาย
มี ร ะดั บ น้ ำ เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น ทำให้ ช ุ ม ชนที ่ ต ั ้ ง อยู ่ ริ ม ฝั ่ งแม่ น ้ ำและพื ้ น ที ่ ลุ ่ ม ต่ ำ ได้ รั บผลกระทบจากน้ ำ ล้ นตลิ่ง
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะนำวิธีรับมือและลดผลกระทบ
จากน้ำล้นตลิ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือดินถล่มได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ดังนี้
ป้องกันและลดผลกระทบ
- ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ทั้งพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย ระดับน้ำ
ในแม่น้ำลำคลอง
- จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้าน โดยนำกระสอบทรายมาเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช
และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
- จัดเตรียมถุงยังชีพให้พร้อมใช้งาน ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ของใช้ในชีวิตประจำวัน ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่สำรอง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงเอกสารสำคัญ
- ป้องกันความเสียหายด้านการเกษตรและประมง โดยเสริมแนวคันกั้นน้ำและขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่
การเกษตร รวมถึงผูกยึดกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำให้แน่น
รับมืออย่างปลอดภัย
- กรณีสามารถอยู่อาศัยได้ในบ้านเรือน ให้ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง รวมถึง
ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านป้องกันไฟฟ้าดูด อีกทั้งระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ
- กรณีต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเดินหรือขับขี่รถ
ข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำสูงเหนือเข่าและบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว
- ไม่ประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ โดยเฉพาะเดินลุยน้ำ ลงเล่นน้ำ เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
หรือจับสัตว์น้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง กระแสน้ำไหลแรง ร่องน้ำและทางน้ำไหลผ่าน
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
หรือ ช่องทางไลน์ @1784DDPM
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
ช่องทางการติดต่อ MEA Call Center โทร. 1130
1) หัวข้อเรื่อง MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ห่วงใยประชาชนในสภาวะฝนตกหนัก เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
ของประเทศ จึงขอแนะนำประชาชนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ปลอดภัย
ในภาวะน้ำท่วม ดังนี้
ก่อนน้ำท่วม
- ปลดเมนเบรกเกอร์
- ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงไม่ให้น้ำท่วมถึง
ขณะน้ำท่วม
- บ้าน 2 ชั้น ควรมีเบรกเกอร์แยกแต่ละชั้น ปลดเบรกเกอร์ชั้นล่าง
- อย่าสัมผัสสวิตช์ไฟ และงดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ
- ควรยืนที่แห้งและสวมรองเท้ายาง
- บ้านชั้นเดียวงดใช้ไฟฟ้า และย้ายออกจากบ้าน
- ห้ามใช้งานปลั๊กไฟ และสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด
หลังน้ำท่วม
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยช่างผู้ชำนาญก่อนใช้งาน
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง รู้ไว้ ห่างไกล ฝีดาษวานร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รู้ไว้ ห่างไกล ฝีดาษวานร
ฝีดาษวานร (Monkeypox) เกิดจากเชื้อไวรัสฝีดาษวานร ตระกูลเดียวกับไข้ทรพิษ แต่รุนแรงน้อยกว่า
บุคคลที่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการหลังรับเชื้อ 7 – 14 วัน หรือนานถึง 21 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่หายเองได้
ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ลักษณะอาการ
- มีไข้ ปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ กระบอกตา อ่อนเพลีย
- ต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ มีแผลในช่องปาก
- ผื่นขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก ลำตัว ใบหน้า แขนขา บวม เจ็บ แสบ เป็นตุ่มหนอง
การป้องกัน
- เข้มมาตรการ UP ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่/แจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย
- ระวังสัตว์ตระกูลฟันแทะ กัด/ข่วน
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด กับคนที่ไม่รู้จัก
- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการ
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้แยกกักตัวทันที
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง ทำความรู้จักโรค “มือ เท้า ปาก” รู้ทันไว้ ไม่เสี่ยงโรค
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทำความรู้จักโรค “มือ เท้า ปาก” รู้ทันไว้ ไม่เสี่ยงโรค
โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot mouth disease) เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) มักพบใน
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการ ไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย เจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็ก ๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก
เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็ นแผลหลุมตื้น หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง
เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก
ชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
วิธีป้องกัน
1. ลดการสัมผัสเชื้อ เพราะเชื้อโรคจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย ซึ่ งมักจะติดอยู่บนของเล่น ของใช้ แล้วจับ
ของเล่นหรือนำเข้าปาก
2. หมั่นทำความสะอาดของใช้ และของเล่นเด็กเป็นประจำ เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
3. หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
หรือหลังจากออกจากห้องน้ำ
4. หากบุตรหลานป่วย ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่ที่แออัด
แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่น
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 34 / 2565 วันที่ 12 กันยายน 2565
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ชักชวนเด็กเล่นพนัน มีความผิด เสี่ยงคุกทั้งคนชวนและผู้ปกครอง
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชักชวนเด็กเล่นพนัน มีความผิด เสี่ยงคุกทั้งคนชวนและผู้ปกครอง
ผู้ที่ประกาศ โฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน ทั้ง ที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง ดารา นายแบบ
นางแบบ พริตตี้ หรือยูทูบเบอร์ หรือบุคคลทั่วไป จะมีความผิดตามกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ หากการกระทำความผิดเป็นไปในลักษณะมีการชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก
ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ผู้ปกครองหรือผู้กระทำ
มีความผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย ซึ่งมีอัตราโทษ
จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย
หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้ง ได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลข 191 หรือ 1599 และสายด่วน 1212
โดยข้อมูลการแจ้งจะถูกปิดเป็นความลับ
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