
  
 
 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารปล่อย
สินเชื่อผ่าน SMS 

กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๒. ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถ - เช็คสภาพรถ 
8 จุด    

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๓. ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ!! รมว.สุชาติ จัดให้ สปส. จับ
มือ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเ พ่ือผู้ประกันตน 
ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 1.99 % ต่อปี 

กระทรวงแรงงาน - 

๔. แนะเลือกกระเช้าปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๕. การดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
****************** 

 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔9 / 2565 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารกรุงไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทรศัพท์ : 0-2555-0555 
ช่องทางการติดต่อ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1111 

1) หัวข้อเรื่อง ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารปล่อยสินเชื่อผ่าน SMS 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังมจิฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารปล่อยสินเชื่อผ่าน SMS 

     ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังการแอบอ้างโดยใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อธนาคารท าการปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่าน
ทาง SMS ยืนยัน ! ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าวและไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่านทาง SMS 
และสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด ซึ่งช่องทางสื่อสารหลักที่ เป็นทางการของธนาคารคือ เว็บไซต์ 
www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ Line Official Account : 
@baacfamily เพ่ือแจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์ บริการและกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกค้าเท่านั้น หากพบเห็นการแอบ
อ้างต่าง ๆ สามารถแจ้งได้ที่ Call Center 0-2555- 0555 
     นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 
ด้วยขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทางการสง่ข้อความ (SMS) โดยแอบอ้างใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของธนาคาร 
น าเสนอเงินกู้ผ่านข้อความส่วนตัวบนโทรศัพท์มือถือ และให้คลิกลิงก์ในการรับบริการสินเชื่อที่น าเสนอนั้น                 
ธ.ก.ส. ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว อีกทั้งธนาคารไม่มีนโยบายในการปล่อย
สินเชื่อผ่าน SMS และสื่อสังคมออนไลน์ จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อบุคคลและ
ข้อความดังกล่าว 
     ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการคือ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส 
BAAC Thailand” เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารส าคัญ
ไปยังลูกค้า รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และ LINE Official Account : @baacfamily ที่เป็นช่องทางใน
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการไปยังลูกค้า รวมถึงการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการ
ขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส. เท่านั้น ซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ธนาคารจึงจะนัดหมายท า
สัญญาต่อไป โดยจุดสังเกต LINE Official Account : @baacfamily จะมีโลโก้ ธ.ก.ส. และสัญลักษณ์รูปโล่              
สีเขียวบริเวณหน้าชื่อและมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า 11 ล้านคน 
     นายไพศาล กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันมีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทาง 
SMS และสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. จึงขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือท าธุรกรรม
ออนไลน์ หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่ Call Center 
0-2555-0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเว็บไซต์ www.baac.or.th และ Facebook Page “ธกส 
BAAC Thailand” ทั้งนี้ ธนาคารจะด าเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงในลักษณะ
ดังกล่าวต่อไป 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔๙ / 2565  วันที่   ๓    มกราคม  2566 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน โทร. 1784 

1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถ - เช็คสภาพรถ 8 จุด    
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ปภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถ - เช็คสภาพรถ 8 จุด 

     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถ – เข็คสภาพรถ 8 จุด 
ดังนี้ 

วิธีเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขับรถ   

 ไม่ทานยาที่มฤีทธิ์กดประสาท อาทิ ยาแกแ้พ้ ยาลดน้ ามกู 
 ไม่อดนอนตดิต่อกันหลายวนั เพื่อปอ้งกนัการง่วงนอนสะสม 
 วางแผนการเดินทางลว่งหนา้ โดยเผื่อเวลาในการเดินทาง 
 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชัว่โมง 
 ไม่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

          เช็คสภาพรถ 8 จดุ ให้พร้อมใช้งานก่อนเดินทาง ลดอุบัติเหตุ 

 จุดที่ 1 : เช็คแบตเตอรี ่
 จุดที่ ๒ : ล้อและยางรถยนต ์
 จุดที่ 3 : เช็คชว่งล่าง 
 จุดที่ 4 : เช็คระดบัน้ ามันเบรก และระบบเบรก 
 จุดที่ 5 : เช็คระบบไฟส่องสว่าง 
 จุดที่ 6 : เช็คน้ ามนัเครื่อง 
 จุดที่ 7 : เช็คหม้อน้ า ท่อยาง และระบบหล่อเยน็ 
 จุดที่ ๘ : เตรียมอุปกรณฉ์ุกเฉินไว้ประจ ารถ อาท ิแมแ่รง ประแจขันล้อ ยางอะไหล่ สายพ่วง

แบตเตอรี่ อุปกรณ์ลากพ่วงจูง ถงัดบัเพลิงขนาดเล็ก 

        ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย สายด่วนนิรภัย 1784            

 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔9 / 2565  วันที่   ๓    มกราคม  2566 
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ ๔๘ / 2565  วันที่      ธันวาคม 2565 

 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน  ส านักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักงานประกันสังคม  
ช่องทางการติดต่อ ส านักงานประกันสังคม โทรสายด่วน 1506 

1) หัวข้อเรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ!! รมว.สุชาติ จัดให้ สปส. จับมือ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เพ่ือผู้ประกันตน ดอกเบี้ยคงท่ี 5 ปี 1.99 % ต่อปี 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ!! รมว.สชุาติ จัดให้ สปส. จับมือ ธอส. ปล่อยสินเชื่อที่อยูอ่าศัยเพ่ือ
ผู้ประกันตน ดอกเบี้ยคงท่ี 5 ปี 1.99 % ต่อปี 

        วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้                    
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ระหว่างส านักงานประกันสังคม กับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน         
       นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การน าของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้ผู้ใช้
แรงงานได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันการที่จะซื้อบ้านแต่ละหลังมีราคาแพง ท่านสุชาติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่มีบ้าน ได้มี
บ้านเป็นของตนเองไว้ได้อยู่อาศัยในยามเกษียณ จึงให้ส านักงานประกันสังคมเร่งด าเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยเพ่ือผู้ประกันตน โดยให้ร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา ภายในวงเงิน
จ านวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท         
      ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า โครงการสินเชื่อที่อยู่
อาศัยเพ่ือผู้ประกันตนนี้ส านักงานประกันสังคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ือให้
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิใน
การลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจ านองที่อยู่อาศัย หรือ              
รีไฟแนนท์ จากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพ่ือลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขณะที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ อส.) 
กล่าวว่า ในวันนี้ ธอส.มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน
ประกันสังคม ซึ่งธนาคาร ธอส.พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน  

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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ตามโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศยัเพ่ือผู้ประกันตน โดย ธอส. พร้อมช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการช าระเงิน งวดที่
อยู่อาศัยผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า อัตราคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 6–8 เท่ากับ MRR-2.00% 
(4.15%) ต่อปี และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.50% (5.65%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) ผ่อนช าระนานสูงสุด 40 ปี ให้กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดย
ผู้ประกันตนสามารถขอรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น. ซึ่งผู้ประกันตนจะ
ได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy ใน Line Application จากนั้นน ารหัสที่ได้รับมาประกอบการยื่น
ขอสินเชื่อได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลด GHB 
ALL GEN ได้ที่ App Store, Google Play และ App Galleryสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ 
Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application 
: GHB ALL,Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th 

 ทั้ งนี้  ผู้ประกันตนที่สนใจ สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน                               
แบบอิเล็กทรอนิกส์กับส านักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพ่ือประกอบการยื่นกู้กับธนาคาร                  
อาคารสงเคราะห์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึง 19 ธันวาคม 2566 และสามารถท านิติกรรมภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2567” สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่                    
ทั้ง 12 แห่ง ส านักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 ติดต่อสอบถาม 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2 

1) หัวข้อเรื่อง แนะเลือกกระเช้าปีใหม่ 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง แนะเลือกกระเช้าปีใหม่ 

        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะน าในการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ 
ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)”                     
บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพ่ือคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) 

 ต้องมกีารแสดงฉลากของผลติภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ ที่แสดงรายละเอียด โดย 
  ระบุชื่อ ประเภท หรือ ชนดิของอาหารแต่ละรายการ 
  วัน เดือน ป ีที่หมดอายหุรอืควรบรโิภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า 
  แสดงฉลากด้วยข้อความภาษาไทย ที่เห็นได้ชดัเจน และอ่านไดง้่าย 

           ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2 

********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน ส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2 

1) หัวข้อเรื่อง การดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว 

            กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะน าในการดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว ดังนี้ 

                 ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิลดต่ าลง อากาศมีความชื้นลดลงท าเกิดปัญหาผิวขาดความชุ่มชื้น ผิวแห้ง            
ได้ง่าย โดยปัญหาผิวหนังที่พบบ่อยในฤดูหนาว ดังนี้ 

1. ผื่นผิวหนังอักเสบจากผิวแห้ง ผื่นจะเป็นขุยแห้ง มักเจอในผู้สูงอายุ เมื่ออายุมาก สภาพผิวหนัง             
จะเสื่อมลงการสร้างน้้ามันในชั้นผิวลดลง ท้าให้มีอาการผิวแห้งมากกว่าคนวัยอื่น 

2. ผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง ผื่นจะแดงแห้งลอกเกิดจากการใช้สารเคมีที่มีความระคายเคือง 
เช่น สบู่ โฟมล้างหน้า ท้าให้เกิดการระคายเคืองผิวและเกิดผื่นแดงลอกบริเวณที่สัมผัสสารเคมี 

3. ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก มีผื่นเห่อก้าเริบ เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงผื่นแห้งลอกตามข้อพับ มีอาการ
คันมากบางครั้งอาจมีน้้าเหลืองไหลได้ 
             ทั้งนี้การดูแลผิว ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้้าอุ่น  ใช้สบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวหนัง ทาครีมบ้ารุงให้ความชุ่มชื้น               
ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง  

           ทั้งนี้ สามารถขอรับข้อมูลและค าปรึกษาเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 0-2590-1401-2 

********* 
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ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
เริ่ม 7 ธ.ค. 65 

กระทรวงการคลัง - 

๒. กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” 
ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 
ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 

กระทรวงการคลัง - 

๓. เมืองไทยต้องออกไปทัก!! กับนักท่องเที่ยว 13 สาย กระทรวงการทอ่งเที่ยว
และกีฬา 

อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๔. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน ตอน เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารยาเสพติดของทางราชการ โทษหนัก 

กระทรวงยตุิธรรม อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

๕. กรม สบส. แนะ 3 ส. ป้องกันควบคุมโควิด 19 ตามชีวิต
วิถีใหม่ในหอพัก คอนโด 

กระทรวงสาธารณสุข - 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 
****************** 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมบัญชีกลาง  
ช่องทางการติดต่อ กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ : 0-2127-7000 ต่อ 4708 , 6805 

1) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพ               
บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่ม 7 ธ.ค. 65 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง  กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพ               
บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่ม 7 ธ.ค. 65 

       ปัจจุบันสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งได้พัฒนาระบบบริการของสถานพยาบาลโดยน า  
แอปพลิเคชัน (Application) มาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น กรมบัญชีกลาง  
เห็นถึงความส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการของระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก จึงได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงให้สามารถท าธุรกรรม  
เบิกจ่ายตรงผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลใน
ครอบครัว ลดการรอคิวในการท าธุรกรรม ณ จุดช าระเงินของสถานพยาบาล  

        โดยกรมบัญชีกลางได้ยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลโดยน าเทคโนโลยี Mobile 
Application มาเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในการใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรง                    
ค่ารักษาพยาบาล โดยได้ด าเนินโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ผ่านกระเป๋า
สุขภาพ ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางกับธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้กรมบัญชีกลางยัง
มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดการด าเนินการ โดยขยายขอบเขตการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชัน                       
ให้ครอบคลุมไปถึงการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล หรือ Telemedicine รองรับกับแนวโน้มการ
ให้บริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือมุ่งสู่
องค์กรดิจิทัลและการให้บริการที่เป็นเลิศ และยกระดับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้
มีความทันสมัยและมีการก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ทั้งนี้ จะด าเนินการเป็นโครงการน าร่องกับสถานพยาบาลของทางราชการ จ านวน 21 แห่ง ซึ่งขณะนี้  
มีสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการ จ านวน 6 แห่ง คือ 1. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิร                  
พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 5. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย                  
วลัยลักษณ์ และ 6. โรงพยาบาลสระบุรี โดยกรมบัญชีกลางจะเร่งขยายผลให้ครอบคลุมสถานพยาบาล                
ทั่วประเทศต่อไป 

********* 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กรมสรรพากร 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสรรพากร 
ช่องทางการติดต่อ กรมสรรพากร โทรศัพท์ : 0 2272-9530 

1) หัวข้อเรื่อง กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท             
เริ่ม 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566    
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรมสรรพากรเผยหลกัเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท 
เริ่ม 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566    

        คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียน
ของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นประมาณ 42,000 ล้านบาท และจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม           
ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.12 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส าหรับการ              
ฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยสามารถลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่
วันที่  1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ส าหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึง        
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ลดหย่อนตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

        กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความส าคัญการเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ                 
ทั้งการส่งเสริมการอ่าน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร    
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพ่ือก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมทั้งออกร่างประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
        1. ค ่าซื ้อส ินค ้าหร ือค ่าบร ิการ  จ านวนไม ่เก ิน  30,000 บาท  จะต ้องม ีใบก าก ับภาษี                    
แบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรหรือใบรับซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้มีเงินได้ในรูปแบบกระดาษหรือ e-Tax Invoice หรือ       
e-Receipt แล้วแต่กรณี  
        2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จ านวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมี e-Tax Invoice หรือ                     
e-Receipt แล้วแต่กรณีเท่านั้น  

ทั้งนี ้e-Tax Invoice ตามขอ้ 1 และข้อ 2 ในที่นีห้มายความรวมถงึ e-Tax Invoice by Email ดว้ย  

 ในการใช้สิทธิลดหย่อนตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่
ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และได้รับใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวล
รัษฎากร แต่ไม่รวมถึงค่าสินค้าหรือค่าบริการ ดังนี้ 
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             (1) ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์  
  (2) คา่ซื้อยาสบู  
           (3) คา่ซื้อรถยนต์ รถจกัรยานยนต ์และเรือ  
            (4) คา่ซื้อหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร  
           (5) ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต  
     (6) ค่าบริการจัดน าเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ                     
น าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

             (7) คา่ที่พักในโรงแรมที่จ่ายใหแ้ก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม  
 (8) คา่สาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา คา่ไฟฟ้า ค่าบรกิารสัญญาณโทรศัพท ์และค่าบริการ

สัญญาณอนิเทอร์เน็ต  
        (9) ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าว

นอกเหนือจากระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น              
ค่าสมาชิกต่าง ๆ  

  (10) ค่าประกนัวนิาศภัย 
3. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้จะจ่ายให้แก่ผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ได้       

แต่ต้องได้รับใบรับ ซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อและนามสกุล
ของผู้มีเงินได้ 

 (1)  คา่ซือ้หนงัสอื 
 (2)  คา่บรกิารหนงัสือที่อยู่ในรูปของขอ้มลูอิเลก็ทรอนกิส์ผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็ 

     (3) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียน กับ
กรมการพัฒนาชุมชนแล้ว 

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ ์ส านักงานเลขานกุารกรม 
กรมสรรพากร โทร. 0-2272-9530 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรม / หน่วยงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการท่องเที่ยว 
ช่องทางการติดต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทรศัพท์ : 0-2283-1500 

1) หัวข้อเรื่อง เมืองไทยต้องออกไปทัก!! กับนักท่องเที่ยว 13 สาย 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง เมืองไทยต้องออกไปทัก!! กับนักท่องเที่ยว 13 สาย 

        ผู้คนมีความชอบและความสนใจในการเดินทางที่หลากหลายประเภทแตกต่างกันไป นักท่องเที่ยว           
ก็เช่นกัน จึงมีการก าหนดลักษณะนักท่องเที่ยวออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือให้ง่ายในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย 
และเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยว สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ 
เป็นตัววางกลยุทธ์ ก าหนดบริการและแหล่งท่องเที่ยวของตน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งส ถานที่ อาหาร 
เครื่องดื่ม เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว และได้รับความประทับใจได้เป็นอย่างดี โดยได้แบ่งลักษณะ
นักท่องเที่ยวได้ 13 ประเภท หรือ นักเที่ยว 13 สาย ดังนี้ 

1. สายบญุสายม ู  
2. สายคาเฟ่  
3. สายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
4. สายแอดเวนเจอร ์  
5. สาย Workation 
6. สายงานเทศกาล คอนเสริ์ต วิ่งมาราธอน   
7. สายรกัษ์ธรรมชาต ิ  
8. สายสุขภาพและเวลเนส  
9. สายฟรแีลนซ์   
10. สายลุยเดี่ยว  
11. สายเที่ยววันเดียว  
12. สายเที่ยวสัน้   
13. สายเที่ยวยาว 

       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โทร. 0-2283-1500 หรือ www.mots.go.th 

********* 
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กระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
กรม / หน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 06 1993 9525 

1) หัวข้อเรื่อง กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันแก่
ประชาชน ตอน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารยาเสพติดของทางราชการ โทษหนัก 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เสริมสรา้งการรับรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน                  
ตอน เปิดเผยข้อมลูข่าวสารยาเสพติดของทางราชการ โทษหนัก 

        ห้ามผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส่งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ซึ่งถูกใช้หรืออาจถู กใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเจ้าพนักงาน ป .ป.ส. ได้มาโดยค าสั่งอนุญาตของ               
ศาลอาญาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายหรือตามค าสั่งศาล 

       ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ แต่หาก
การกระท าผิดนั้น กระท าโดยกรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือเจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. ผู้กระท า  ต้องระวางโทษเป็น 3 เท่า ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. 2564 มาตรา 131 

      ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับค าปรกึษาดา้นกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

1. สายด่วนยุตธิรรม 1111 กด 77 ฟรตีลอด 24 ชัว่โมง 
2. จดหมาย : ตู้ไปรษณีย์ 3 หลักสี ่กทม. 10210 
3. เว็บไซต์ : https://www.moj.go.th/ และระบบใหบ้ริการประชาชน http://mind.moj.go.th  
4. อีเมลล์ : complainingcenter@moj.go.th 
5. แอปพลิเคชนัไลน์ Lind id : Svl007 
6. เฟสบุ๊ค : ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand 
7. แอปพลิเคชนั Justice Care : บริการรบัเรือ่งยุตธิรรมสร้างสขุ  
8. ส านักงานยุตธิรรมจังหวดัทั่วประเทศ                                                                            
9. กองทุนยตุิธรรม โทร 063-2697056 หรือ Facebook: กองทุนยตุิธรรม กระทรวงยตุิธรรม 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ช่องทางการติดต่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทรสายด่วนกรม สบส. 1426 

1) หัวข้อเรื่อง กรม สบส. แนะ 3 ส. ป้องกันควบคุมโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ในหอพัก คอนโด 

2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง กรม สบส. แนะ 3 ส. ป้องกันควบคุมโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ในหอพัก คอนโด 

        กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะหลัก 3 ส. เสริมทักษะ สื่อสารให้ความรู้ และสิ่งแวดล้อมจัดการให้
สะอาด เป็นแนวทางป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ ส าหรับคอนโดมิเนียม อาคารชุด 
หอพัก แมนชั่น และอพาร์ตเมนท์  

         นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ที่มีการ        
ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ท าให้การแพร่กระจายของเชือ้โควดิ 19 อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสขุได้
แนะน าให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันตนเองส่วนบุคคลและมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นอย่างน้อย 4 เข็ม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีความสุข ที่พักอาศัยนับว่าเป็นสถานที่
ส าคัญที่ผู้พักอาศัยต้องให้ความส าคัญและใส่ใจในการดูแลความสะอาดในการป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะที่
พักอาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียม อาคารชุด หอพัก แมนชั่น และอพาร์ตเมนท์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหลากหลาย
จ านวนมากอาศัยอยู่ร่วมกัน ภายในอาคารเดียวกัน และมีการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีจุดการสัมผัส
ร่วมกัน ท าให้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการรับหรือแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ได้ หากไม่มีระบบป้องกันโรคที่
เพียงพอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19                   
ตามหลัก 3 ส. ได้แก่  

         1) ส. 1 เสริมทักษะการป้องกันโรค ให้แก่พนักงานท าความสะอาด แม่บ้านซึ่งเป็นบุคคลส าคัญใน
การดูแลความสะอาดของอาคาร เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 จากจุดสัมผัส ขยะติดเชื้อได้ โดย
พนักงานท าความสะอาด จะต้องให้ความส าคัญในการป้องกันตนเอง ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย แว่นตา
กันลม และถุงมือยางยาว ขณะปฏิบัติงาน เพ่ิมความตระหนักในการป้องกันปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันโรค 
โดยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่น ามือมาสัมผัสตา               
จมูก ปาก สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน  

        2) ส. 2 สื่อสารให้ความรู้ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หรือจัดท าช่องทางสื่อสารให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย 
และผู้มาติดต่อ ในมาตรการป้องกันโควิด 19 ส าหรับประชาชนที่แนะน าโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟท์ หรือช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น          
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        3) ส.3 สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร จัดการให้สะอาดปลอดภัย ควรติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น ประตูทางเข้า-ออกอาคาร    หน้าลิฟท์ ล้อบบี้ ห้องออกก าลังกาย เป็นต้น 
โดยท าความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานร่วมกันบ่อยๆ เช่น ลิฟท์ ปุ่มกดลิฟท์ เครื่องคีย์การ์ด จุดสแกนนิ้ว/หน้า  
ราวบันได ห้องน้ าส่วนรวม เครื่องออกก าลังกาย โต๊ะ เก้าอี้ โทรศัพท์ เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่มีผู้มา
ติดต่อบ่อยๆ และควรมีมาตรการลดการแออัดในการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือป้องกันโควิด 19  

        ด้านนายแพทย์สามารถ  ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เจ้าของอาคาร              
นิติบุคคล คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารชุด ผู้พักอาศัย ผู้มาเยี่ยม ผู้มาติดต่อควรให้ความส าคัญและ
ร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยปฏิบัติตามหลัก 3 ส. เสริมทักษะ สื่อสารให้ความรู้ 
และสิ่งแวดล้อมภายในอาคารจัดการให้สะอาดปลอดภัย เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19                 
ให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด 19 ตามชีวิตวิถีใหม่ได้ ทั้งนี้ เจ้าของอาคาร นิติบุคคล คณะกรรมการบริหาร
จัดการอาคารชุด ผู้พักอาศัยและประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาความรู้ด้านสุขภาพได้ทางเว็บไซต์                        
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th   
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