
 
 
 

ล ำดับ เรื่อง หน่วยงำน เอกสำรประกอบ 
มำตรกำรด้ำนสวัสดิกำรของรัฐ 

1. รัฐพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562  
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

กระทรวงการคลัง - 

2. เสริมทักษะวัยเก๋า อย่างมีคุณภาพ กระทรวงแรงงาน - 

มำตรกำรแกไ้ขปญัหำภัยแลง้ 
3. 3 มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ ปี 2562 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- 

มำตรกำรสง่เสรมิคณุภำพชีวิตและสำธำรณสุข 
4. “ปิด ล้าง เล่ียง หยุด” ช่วงเปล่ียนเข้าสู่ฤดูฝน ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 
5. เตรียมพร้อม – ป้องกันพายุฤดูร้อน ลดเส่ียงอันตรายจากอากาศ

แปรปรวน 
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟฟิค  

1 ฉบับ 
6. กฟผ. แนะน าวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานและ

ประหยัดค่าไฟ 
กระทรวงพลังงาน คลิปเสียง 1 คลิป 

7. ใครปลูกกัญชาได้บ้าง กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟฟิค  
1 ฉบับ 

8. คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย ภาพเคล่ือนไหว 
1 ชุด 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้
เฉพาะพื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

2. ให้จังหวัดน าข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางท่ีก าหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0206.2/ว 1449 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 

3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  ได้ท่ี ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม 
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” 

 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 7 / 2562  



 
 

 
กระทรวง  กระทรวงการคลัง 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง กรมบัญชีกลาง  โทร. 0 2127 7000 
ผู้ประสำนงำน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กรมบัญชีกลาง  โทร 0 21277000 ต่อ 4708 , 6327 

1. หัวข้อเร่ือง  รัฐพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

2. ที่มำ/หลักกำร 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 

พ.ศ.2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ ได้แก่  
1. มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ เป็นจ านวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน 

ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2562 โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ
เท่านั้น  

2. มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)  

3. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา เพื่อช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและ
อุปกรณ์การศึกษา เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) 

4. มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย โดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้า
ประชารัฐ เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เท่ากันทุกคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแต่พฤษภาคม 
ถึง มิถุนายน 2562  
3. กำรด ำเนินกำร/ผลกำรด ำเนินกำร 

กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก าหนดวันจ่ายเงินตามมาตรการข้างต้น 
โดยสรุปวันจ่ายเงินตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 1. มาตรการเพิ่มเบ้ียคนพิการ จ านวน 1.16 ล้านราย จะจ่ายทุก
วันท่ี 9 ของเดือน (เริ่มจ่ายวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เป็นเดือนแรก) เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,160 ล้าน
บาท 2. มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร จ านวนกว่า 4.1 ล้านราย จ่ายครั้งเดียว ในวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2562 เป็นจ านวนเงินประมาณ 4,100 ล้านบาท 3. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่
ช่วงเปิดปีการศึกษา จ านวน 2.7 ล้านราย จ่ายครั้งเดียววันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เป็นจ านวนเงินประมาณ 
1,350 ล้านบาท 

ท้ังนี้ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-Money ให้กับผู้มีสิทธิตามวันท่ี
ก าหนดข้างต้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิน าไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเกษตร ได้ท่ี
ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าท่ีรับช าระเงินผ่าน Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ
ยังสามารถกดเป็นเงินสด เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าได้อีกด้วย 
4.  ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ  

การด าเนินนโยบายในระยะนี้ ช่วยให้เศรษฐกิจไทยลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ 
อีกท้ังยังเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย  
5. ประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับ 

ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
อีกด้วย 

 
 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 7 / 2562 วันที่  24  พฤษภำคม 2562 
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6. ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 
เรื่อง  รัฐพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ 4 มาตรการ เพื่อช่วยลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังเป็นการบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยกรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินตามมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี  
พ.ศ. 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ ดังนี้  

1. มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการ เป็นจ านวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน 
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2562 โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ
เท่านั้น โดยมีก าหนดจ่ายทุกวันท่ี 9 ของเดือน (เริ่มจ่ายวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เป็นเดือนแรก)  

2. มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตตร และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เป็นจ านวนเงิน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีก าหนด
จ่ายวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 (จ่ายครั้งเดียว)  

3. มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา เพื่อช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและ
อุปกรณ์การศึกษา เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว)  โดยมีก าหนดจ่ายวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2562 (จ่ายครั้งเดียว) 

โดย 3 มาตรการข้างต้นจะโอนเงินเข้ากระเป๋า e-Money ให้กับผู้มีสิทธิ 
และ 4. มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีรายได้น้อย โดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธง

ฟ้าประชารัฐ เป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เท่ากันทุกคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแต่พฤษภาคม
ถึง มิถุนายน 2562 

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



 
 
 

กระทรวง  กระทรวงแรงงาน 
กรม  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2247 6606 
1) หัวข้อเร่ือง เสริมทักษะวัยเก๋า อย่างมีคุณภาพ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง เสริมทักษะวัยเก๋า อย่างมีคุณภาพ 
 เป็นท่ีทราบกันดีเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และไทยได้ก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วต้ังแต่ปี 2548  ซึ่งในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุท่ีมีอายุ (60 ปีขึ้นไป)  
ถึง 11.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประเทศ คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
อย่างสมบูรณ์ จะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยถึงร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด และในปี 2578 ประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด คือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยถึงร้อยละ 28 ของประชากรท้ังหมด หรือ
ประมาณ 16 ล้านคน 
 การเตรียมตัวจึงไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเองเท่านั้น แต่ทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ต้องเตรียมตัว
และวางแผนด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 กระทรวงแรงงาน จึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
เพื่อให้เป็นวัยเก๋าท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดท าโครงการ 
“รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ” พร้อมเปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าฝึกอาชีพหรือสมัคร 
เข้าท างานพร้อมกันท่ัวประเทศต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 ผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นพลังส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนประเทศ รัฐบาลจึงมีมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ มาตรการสร้างท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ มาตรการสินเช่ือ 
ท่ีอยู่อาศัยและมาตรการส่งเสริมให้มีระบบการออม เพื่อการด ารงชีพยามชราภาพเพียงพอหลังเกษียณ 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ด าเนินการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุด้วย 
   ส าหรับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุนั้น ในปี 2562 มีเป้าหมายด าเนินการ
จ านวน8,160 คน สาขาท่ีด าเนินการฝึก เช่น การท าขนมไทย การท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร การท าดอกไม้
ประดิษฐ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสาขาท่ีเปิดฝึกให้กับผู้สูงอายุนั้น จะเปิดฝึกตาม 
ความต้องการแต่ละพื้นท่ี พร้อมแนะน าช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น แต่ละท้องท่ีจึงมีการฝึก 
ท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะวัฒนธรรมและความนิยมในท้องถิ่น เช่นภาคอีสาน จะมีการฝึกด้านจักรสาน 
(ท าตะกร้า ท ากระต้ิบข้าวเหนียว การทอเสือจากต้นกก) ภาคใต้ ฝึกอาชีพการท าผ้าบาติก เป็นต้น  
 โครงการ “รวมพลังประชารัฐ ส่งเสริมการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ”  ได้บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีงานท าในอาชีพท่ีเหมาะสม
กับวัยและประสบการณ์ เป็นการสร้างหลักประกันท่ีมั่นคงด้านรายได้ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่
ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการเพิ่มบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการมีส่วนร่วม ปัจจัยหลักความส าเร็จ 
จึงขึ้นอยู่กับตัวผู้สูงอายุเองด้วยวันนี้จะเป็นวัยเก๋ำอย่ำงมีคุณภำพแค่ไหน?  ผู้สูงอายุท่ีสนใจพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อน าไปประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ท่ี สถาบันและส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 1506 กด 4 
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กระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรม  กรมส่งเสริมการเกษตร 
ช่องทำงกำรติดต่อ  กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. (02) 579-9523 www.moac.go.th 
1) หัวข้อเร่ือง 3 มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ ปี 2562 
2) ข้อควำมส ำหรับใชป้ระชำสัมพันธ์ 

เร่ือง 3 มาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ ปี 2562 
กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียม 3 มาตรการรองรับป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรให้ผ่านพ้นวิกฤติ ปี 2562 
จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนปีนี้จะมาเร็วและนานมากกว่าทุกปี โดย 

ฤดูร้อนปีนี้จะมีอุณหภูมิร้อนกว่าปี 2561 มากกว่าค่าปกติราว 1 - 2 องศาเซลเซียส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณน้ าฝนและระดับน้ าในเข่ือนท่ีลดน้อยลง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความส าคัญในการเตรียมรับมือ
กับปัญหาภัยแล้ง ในป ี2562 โดยก าหนดมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อพื้นท่ีการเกษตร ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. กำรเตรียมควำมพร้อม เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ 
แจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบ รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านพืชให้เป็นปัจจุบัน พร้อมก าชับ
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรออกเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่เกษตรกรในการดูแลรักษาต้นพืช   
ตัดแต่งกิ่งท่ีไม่จ าเป็น ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คลุมโคนต้นด้วยหญ้าแห้ง ฟางข้าว การจัดท าระบบน้ าในสวนไม้ผล และ
เตรียมการป้องกันด้านศัตรูพืช ออกส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมให้ค าแนะน าการป้องกันและก าจัดอย่าง
ถูกวิธี 

2. กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ า และรณรงค์และขอความ
ร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ าอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด และจัดเจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์  
ออกเยี่ยมให้ค าแนะน าด้านวิชาการ การดูแลรักษาต้นพืช การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีประสบภัย 
รวมทั้งประเมินผลกระทบเบื้องต้น 

3. กำรฟื้นฟู ได้มีการส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีเร่งส ารวจและประเมินความเสียหายร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยด าเนินการส ารวจและประเมินความเสียหายของเกษตรกรท่ีประสบภัยภายใน 15 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  รวมท้ัง 
ใหค้วามช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นเงินแก่เกษตรกร ให้เกษตรกรมีเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต
ในการเพาะปลูกพืชในรอบการผลิตถัดไป โดยช่วยเหลือเกษตรกรท่ีมีพืชท่ีเสียหาย รายละไม่เกิน 30 ไร่ ดังนี้  

- ข้าว อัตราไร่ละ 1,113 บาท  
- พืชไร่ อัตราไร่ละ 1,148 บาท  
- พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ละ 1,690 บาท 
หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ

ใกล้บ้าน หรือกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. (02) 579-9523 
********** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว

และส่ือมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 
1) หัวข้อเร่ือง “ปิด ล้าง เล่ียง หยุด” ช่วงเปล่ียนเข้าสู่ฤดูฝนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง “ปิด ล้าง เล่ียง หยุด” ช่วงเปล่ียนเข้าสู่ฤดูฝนระวงัป่วยไข้หวัดใหญ่  
ช่วงเปล่ียนเข้าสู่ฤดูฝน เตือนประชาชนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ โดยไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากเช้ือไวรัส 

หลายสายพันธุ์ โดยเช้ือจะอยู่ในน้ ามูก น้ าลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อผ่านการไอ จาม หรือติดมากับมือ 
อำกำรของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มักจะมีไข้สูง ตัวร้อน หนาวส่ัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ 

อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ ามูกใสๆ ไอ กลุ่มเส่ียงหากสงสัยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรพบแพทย์ทันที 
ผู้ป่วยท่ัวไปหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ช่ัวโมง หรืออาการรุนแรงขึ้น เหนื่อยมาก ให้รีบพบแพทย์ทันที  
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดอาการรุนแรง และการเสียชีวิตได้ 

กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนแก่
ประชาชน 7 กลุ่มเส่ียง เพราะมีภูมิต้านทานร่างกายน้อยกว่าคนปกติ เมื่อป่วยมีโอกาสรุนแรง และเส่ียงต่อการ
เสียชีวิตสูง ได้แก่  

1. หญิงต้ังครรภ์   
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  
3. ผู้ท่ีมีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็ง 

ท่ีอยู่ระหว่างได้รับเคมีบ าบัดและเบาหวาน  
4. ผู้ท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป  
5. ผู้พิการทางสมองท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
6. ผู้ป่วยธาลัสซีมีย ผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเช้ือ HIV ท่ีมีอาการ  
7. ผู้ ท่ีมี โรคอ้วน น้ าหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า  

35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
กลุ่มเสี่ยงสำมำรถขอรับบริกำรวัคซีนได้ที่สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ และสถำนพยำบำล

เอกชนที่ร่วมโครงกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ได้ฟรี ! ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนำยน ถึง 31 สิงหำคม 2562 
ส าหรับประชาชนท่ัวไป สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงได้ง่าย ๆ โดยยึดหลัก “ปิด ล้ำง เลี่ยง 

หยุด” ดังนี้  
ปิด ปากจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม สวมหน้ากากอนามัย  
ล้ำง มือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร  
เลี่ยง การอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วยมีไข้ ไอ จาม หรืออยู่ในสถานท่ีคนมาอยู่รวมกันจ านวนมาก  
หยุด งานหยุดเรียนหยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วย เพื่อให้หายป่วยเร็ว และไม่แพร่เช้ือให้คนอื่น  
รวมถึงต้องออกก าลังกายสม่ าเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น รับประทานอาหารท่ีสะอาดปรุงสุกใหม่ 

ครบ 5 หมู ่เพิ่มผักผลไม้ท่ีมีวิตามินซีสูง อาทิ พริกหวาน ผักคะน้า ปวยเล้ง ใบมะรุม บล็อกโคล่ี ส้ม มะขามป้อม 
สตอ เบอร์ รี่  ฝ รั่ ง  ล้ิ น จ่ี  ด่ื มน้ า สะอาดวั น ละ  6 - 8  แก้ ว  และนอนห ลับพั ก ผ่อน ให้ เ พี ย ง พ อ  
ท้ังนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

********
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) หัวข้อเร่ือง เตรียมพร้อม – ป้องกันพายุฤดูร้อน ลดเส่ียงอันตรายจากอากาศแปรปรวน 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง  เตรียมพร้อม – ป้องกันพายุฤดูร้อน ลดเส่ียงอันตรายจากอากาศแปรปรวน 
ในช่วงกลางปี 2562 หลายพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) ขอแนะการเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดพายุฤดูร้อน ดังนี้ 

การเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน  
- หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศ จะได้ทราบช่วงเวลาและพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดพายุฤดูร้อน 
- หากมีประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด  
- ตรวจสอบอาคารหรือบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะประตู หน้าต่าง และหลังคาบ้าน 
- จัดเก็บส่ิงของท่ีปลิวลมได้ในท่ีมิดชิด เพื่อป้องกันส่ิงของเสียหายและอันตรายจากการถูกส่ิงของ 

พัดกระแทก  
- ส ารวจต้นไม้บริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย โดยตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีไม่แข็งแรงและโค่นต้นไม้ท่ี

เส่ียงต่อการหักหรือล้มทับ 
- ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่แข็งแรง โดยเฉพาะเสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา  

เสาสัญญาณโทรศัพท์ 
- ดูแลพืชผลทางการเกษตร โดยจัดท าท่ีค้ ายันต้นไม้หรือท่ีก าบังปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร  
การปฏิบัติตนขณะเกิดพายุฤดูร้อน  
• กรณีอยู่ในอาคาร 

- ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากแรงลมพัดส่ิงของเข้ามาในบ้าน 
- งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย และผู้ใช้งาน

ได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า 
- ไม่อยู่บริเวณท่ีเส่ียงต่อการแตกหัก อาทิ หลังคาสกายไลท์ ประตู หรือหน้าต่างท่ีเป็นกระจก  

เพื่อป้องกันอันตรายจากลูกเห็บตกใส่  
• กรณีอยู่กลางแจ้ง 

- เข้าไปในอาคารหรือท่ีก าบังท่ีมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุลมแรงและฟ้าผ่า 
- ไม่หลบพายุเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงอันตราย โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า หรือ  

ส่ิงปลูกสร้างท่ีไม่มั่นคงแข็งแรง 
- หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการถูกฟ้าผ่า อยู่ให้ห่างจากวัตถุท่ีเป็นโลหะหรือส่ือน าไฟฟ้า อาทิ  

รางรถไฟ เพิงสังกะสี รั้วลวดหนาม ประตูโลหะ งดใช้เครื่องมือส่ือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะแบตเตอรี่
มีส่วนผสมของโลหะ จะเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้า ท าให้เส่ียงต่อการถูกฟ้าผ่า 

- ไม่พกพาหรือสวมใส่เครื่องประดับท่ีเป็นส่ือน าไฟฟ้า อาทิ ทองค า ทองแดง นาก เงิน และร่มท่ีมี
ยอดเป็นโลหะ 
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การปฏิบัติตนหลังเกิดพายุฤดูร้อน 
- ห้ามเข้าใกล้บริเวณท่ีได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เพราะอาจได้รับอันตรายจากส่ิงปลูกสร้าง

ล้มทับหรือไฟฟ้าดูด 
- ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไข อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน  

ด้านการไฟฟ้า หรือหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี 
ท้ังนี้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ท่ีสายด่วยนิรภัย 

1784 
**********
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กระทรวง  กระทรวงพลังงาน 
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
1) หัวข้อเร่ือง  กฟผ. แนะน าวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟ 
2) ที่มำ / หลักกำร / ควำมส ำคัญของเร่ือง / ปัญหำที่ผ่ำนมำ 

ในช่วงนี้เป็นหน้าร้อนท่ีมีสภาพอากาศร้อนเช่นนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีให้ความเย็น ได้แก่ 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม รวมถึงตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค เป็นต้น ก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นกว่าการใช้งานช่วง
หน้าฝนหรือหน้าหนาว ซึ่งประชาชนควรใส่ใจการใช้งานเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า โดย กฟผ. ก็มีข้อแนะน า
ส าหรับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด ด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น 

1. เคร่ืองปรับอำกำศ  
- เมื่อเรากลับเข้าบ้านอากาศในห้องยังร้อนอยู่ ให้เปิดพัดลมไล่ลมร้อนออกไปก่อน 
- เปิดเครื่องปรับอากาศ แล้วตรวจดูประตูหน้าต่างว่าปิดสนิทหรือไม่ เพื่อกันอากาศร้อนเข้ามาใน

ห้อง เพราะจะท าให้เครื่องปรับอากาศท างานหนักเกินไป ท าใหก้ินไฟเพิ่มขึ้นอีก 
- ปรับอุณหภูมิไว้ท่ี 26 องศา โดยการปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาจะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า 

ได้ถึง 10% 
- การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศก็สามารถช่วยให้ประหยัดไฟได้ คือ ควรถอดฟิลเตอร์

ออกมาล้างด้วยตัวเองทุกเดือน และควรใหช่้างล้างแอร์ล้างทุก ๆ 6 เดือน 
๒. ตู้เย็น เป็นส่ิงจ าเป็นในหน้าร้อน ส าหรับแช่เครื่องด่ืมและผลไม้เย็น ๆ ไว้รับประทานอย่างช่ืนใจ 

ดังนั้นการใช้งานตู้เย็นในช่วงหน้าร้อน ไม่ควรเปิดประตูบ่อย ๆ หรือเปิดค้างไว้นาน ๆ รวมท้ังห้ามน าของร้อน
ไปแช่ในตู้เย็นทันที เพราะถ้าเราท าเช่นนี้ตู้เย็นจะกินไฟเพิ่มขึ้น 

3. หลอดไฟฟ้ำ ในการซื้อเพิ่มหรือซื้อทดแทน แนะน าให้เลือกซื้อหลอดไฟ LED เพราะประหยัดไฟ
กว่าหลอดแบบเดิม 20 - 80% รวมทั้งให้ปิดไฟดวงท่ีไม่ใช้งานด้วย 

๔. เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำที่มี Standby Power หรือท่ีปิดเครื่องแล้วแต่ยังมีไฟแดง ๆ ติดอยู่เป็นไฟเล้ียง
ส าหรับการเปิด-ปิด ได้แก่ โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กล่อง set top box ฯลฯ รวมท้ังเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้งาน
ควรจะดึงปล๊ักออก หรือปลดเบรคเกอร์ออกด้วย เพราะถึงแม้ว่าเราจะปิดเครื่องไปแล้ว  แต่ก็ยังคงกินไฟอยู่ 
3) กำรด ำเนินกำร / ผลกำรด ำเนินงำน (แสดงให้เห็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ชัดเจน ท ำอะไร ที่
ไหน อย่ำงไร พร้อมสถิติตัวเลข (ถ้ำมี) / กำรแก้ไขปัญหำ   

๓.1) นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา กฟผ. ได้ออกฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบ
ใหม่ติดดาว (Ranking) เพื่อให้มีความแตกต่างในระดับเบอร์ 5 มีการแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีสูงกว่าเดิม และสามารถสะท้อนผลการประหยัดพลังงานท่ีละเอียดมากขึ้น โดยแบ่ง Ranking ออกเป็น 
4 ระดับ คือ เบอร์ 5 มาตรฐาน, เบอร์ 5 หนึ่งดาว, เบอร์ 5 สองดาว และเบอร์ 5 สามดาว โดยในแต่ละระดับของ
ดาวท่ีเพิ่มขึ้นจะแสดงถึงความสามารถในการประหยัดไฟฟ้าได้เฉล่ียเพิ่มขึ้น 5 – 10% 
4) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน / กำรแก้ไขปัญหำ 

นับต้ังแต่ ปี 2536 ท่ีผ่านมา กฟผ. ได้ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดความตระหนัก เข้าใจข้อมูลท่ีถูกต้อง 
เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ควบคู่ไป
กับการประสานงานในการวางจ าหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 กับพันธมิตรผู้ประกอบการ Outlet อย่าง
ต่อเนื่อง โดย กฟผ. ได้มุ่งมั่นสร้างจิตส านึกด้านการประหยัดพลังงานแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรท่ีเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนผู้บริโภคด้วย  
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จากการรณรงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ  จนถึงปัจจุบัน สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศไปได้

กว่า 4,830 เมกะวัตต์ ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนตอบสนองนโยบายของประเทศไทยท่ีได้แสดงเจตจ านงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกไว้ต่อรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) ด้วย
การลดการปล่อย CO2 ได้กว่า 16 ล้านตัน ท้ังนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จ านวน 
215 ราย สามารถจ่ายฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รวมท้ังส้ิน 30 ผลิตภัณฑ์ กว่า 372 ล้านฉลาก 
นอกจากนั้น กฟผ. ยังริเริ่มโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านท่ีอยู่อาศัย และอาคาร 
หรือโครงการบ้าน – อาคารเบอร์ 5 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทัศนคติ โดยมีนักเรียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้
จากห้องเรียนสีเขียวไปแล้วกว่า 2 ล้านคน  มีการยกระดับห้องเรียนสีเขียวไปสู่โรงเรียนสีเขียว 185 โรงเรียน 
โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จ านวน 369 แห่ง พร้อมขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่
ครัวเรือนกว่า 20,000 ครัวเรือน 
5) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับ 

ท าให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยชาติประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และท่ีส าคัญประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย  
6) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

นับต้ังแต่ ปี 2536 ท่ีผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
เกิดความตระหนัก เข้าใจข้อมูลท่ีถูกต้อง เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการประสานงานในการวางจ าหน่ายอุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 
5 กับพันธมิตรผู้ประกอบการ Outlet อย่างต่อเนื่อง โดย กฟผ. ได้มุ่งมั่นสร้างจิตส านึกด้านการประหยัด
พลังงานแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรท่ีเข้าร่วมโครงการ ตลอดจน
ผู้บริโภคด้วย 

จากการรณรงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศ  
ไปได้กว่า 4,830 เมกะวัตต์ ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนตอบสนองนโยบายของประเทศไทยท่ีได้แสดงเจตจ านง
การลดก๊าซเรือนกระจกไว้ต่อรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) 
ด้วยการลดการปล่อย CO2 ได้กว่า 16 ล้านตัน นอกจากนั้น กฟผ. ยังริเริ่มโครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านท่ีอยู่อาศัย และอาคาร หรือโครงการบ้าน – อาคารเบอร์ 5 ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างทัศนคติ โดยมีนักเรียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้จากห้องเรียนสีเขียวไปแล้วกว่า 2 ล้านคน มีการ
ยกระดับห้องเรียนสีเขียวไปสู่โรงเรียนสีเขียว 185 โรงเรียน โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
จ านวน 369 แห่ง พร้อมขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่ครัวเรือนกว่า 20,000 ครัวเรือน 

ในช่วงนี้เป็นหน้าร้อนท่ีมีสภาพอากาศร้อนเช่นนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีให้คว ามเย็น ได้แก่ 
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม รวมถึงตู้น้ าร้อนน้ าเย็นบริโภค เป็นต้น ก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นกว่าการใช้งาน  
ช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาว ซึ่งประชาชนควรใส่ใจการใช้งานเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า โดย กฟผ .  
ก็มีข้อแนะน าส าหรับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัด ด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น 

1. เคร่ืองปรับอำกำศ  
- เมื่อเรากลับเข้าบ้านอากาศในห้องยังร้อนอยู่ ให้เปิดพัดลมไล่ลมร้อนออกไปก่อน 
- เปิดเครื่องปรับอากาศ แล้วตรวจดูประตูหน้าต่างว่าปิดสนิทหรือไม่ เพื่อกันอากาศร้อนเข้ามาใน

ห้อง เพราะจะท าให้เครื่องปรับอากาศท างานหนักเกินไป ท าใหก้ินไฟเพิ่มขึ้นอีก 
- ปรับอุณหภูมิไว้ท่ี 26 องศา โดยการปรับอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาจะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า 

ได้ถึง 10% 
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- การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศก็สามารถช่วยให้ประหยัดไฟได้ คือ ควรถอดฟิลเตอร์

ออกมาล้างด้วยตัวเองทุกเดือน และควรใหช่้างล้างแอร์ล้างทุก ๆ 6 เดือน 
๒. ตู้เย็น เป็นส่ิงจ าเป็นในหน้าร้อน ส าหรับแช่เครื่องด่ืมและผลไม้เย็น ๆ ไว้รับประทานอย่างช่ืนใจ 

ดังนั้นการใช้งานตู้เย็นในช่วงหน้าร้อน ไม่ควรเปิดประตูบ่อย ๆ หรือเปิดค้างไว้นาน ๆ รวมท้ังห้ามน าของร้อนไป
แช่ในตู้เย็นทันที เพราะถ้าเราท าเช่นนี้ตู้เย็นจะกินไฟเพิ่มขึ้น 

3. หลอดไฟฟ้ำ ในการซื้อเพิ่มหรือซื้อทดแทน แนะน าให้เลือกซื้อหลอดไฟ LED เพราะประหยัดไฟ
กว่าหลอดแบบเดิม 20 - 80% รวมทั้งให้ปิดไฟดวงท่ีไม่ใช้งานด้วย 

๔. เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำที่มี Standby Power หรือท่ีปิดเครื่องแล้วแต่ยังมีไฟแดง ๆ ติดอยู่เป็นไฟเล้ียง
ส าหรับการเปิด-ปิด ได้แก่ โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กล่อง set top box ฯลฯ รวมท้ังเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้งาน
ควรจะดึงปล๊ักออก หรือปลดเบรคเกอร์ออกด้วย เพราะถึงแม้ว่าเราจะปิดเครื่องไปแล้ว แต่ก็ยังคงกินไฟอยู่ 

โดยนับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา กฟผ. ได้ออกฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบ
ใหม่ติดดาว (Ranking) เพื่อให้มีความแตกต่างในระดับเบอร์ 5 มีการแบ่งประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีสูงกว่าเดิม และสามารถสะท้อนผลการประหยัดพลังงานท่ีละเอียดมากขึ้น โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ระดับ 
คือ เบอร์ 5 มาตรฐาน, เบอร์ 5 หนึ่งดาว, เบอร์ 5 สองดาว และเบอร์ 5 สามดาว โดยในแต่ละระดับของดาวท่ี
เพิ่มขึ้นจะแสดงถึงความสามารถในการประหยัดไฟฟ้าได้เฉล่ียเพิ่มขึ้น 5 – 10% 

********* 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
หน่วยงำนเจ้ำของเร่ือง  ส านักสารนิเทศ 
ผู้ประสำนงำน เพชรพราว ลาภไพศาล ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ช านาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว

และส่ือมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 โทรสาร:025918612-3 
1) หัวข้อเร่ือง ใครปลูกกัญชาได้บ้าง?? 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

ประเด็นการปลูกกัญชาก าลังเป็นประเด็นท่ีถูกกล่าวถึงประชาชนท่ัว ๆ ไปว่าใครสามารถปลูกกัญชาได้บ้าง 
กระทรวงสาธารณสุขมีค าตอบให้ท่านแล้ว 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า 5 ปีแรก หลังจากท่ีกฎหมาย
บังคับใช้ ผู้ท่ีสามารถปลูกกัญชาได้ ได้แก่ 

 

1. หน่วยงำนของรัฐ  ได้แก่ หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิ จัย จัดการเรียนการสอน  
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ 
และเกษตรกรรมเพื่อทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม 

2. บุคคลต่อไปนี้ ซ่ึงต้องด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ 
2.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 
2.2 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุ่มเป็น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจสังคม สหกรณ์

การเกษตร ซึ่งด าเนินการภายใต้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา 
2.3 ผู้ขออนุญาตอื่น ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

โดยท้ังนี้การด าเนินการทุกอย่างต้องได้รับใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการได้ 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่อนุญาตให้ปลูกกัญชาได้อย่างเสรี และอนุญาตเฉพาะ 
ใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น การใช้กัญชา สารสกัดกัญชา น้ ามันกัญชา การครอบครอง ท้ังมีและใช้ ต้องแจ้ง  
ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายในเวลาก าหนด (19 พฤษภาคม 2562) ผู้ป่วยท่ีใช้ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทราบ 

- หากผู้แจ้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถแจ้งได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) 
- หากผู้แจ้งอยู่ต่างจังหวัด สามารถแจ้งได้ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในจังหวัดนั้น ๆ 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ โทร. สายด่วน อย. 1556 กด 3 ในวัน และเวลาราชการ 

*********** 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 7 / 2562 วันที่  24  พฤษภำคม 2562 
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กระทรวง  กระทรวงมหาดไทย 
กรม  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1) หัวข้อเร่ือง  คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย 
2) ข้อควำมส ำหรับใช้ประชำสัมพันธ์ 

เรื่อง คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย 
การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ การตรวจสอบรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย การศึกษาและ

เลือกใช้เส้นทางท่ีปลอดภัย นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถ ดังนี้ 
1. เตรียมสภำพร่ำงกำยให้พร้อมขับรถ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 7 - 8 

ช่ัวโมง ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพื่อป้องกันการง่วงหลับใน  
2. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท ำให้เกิดอำกำรง่วงนอน โดยไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาท่ีมีฤทธิ์ 

กดประสาท เพราะท าให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง  
3. ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน โดยระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางท่ี

ปลอดภัย ยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเติมลมยางตามค่าท่ีก าหนด สัญญาณไฟมีแสงไฟส่องสว่างทุกดวง 
และเครื่องยนต์ท างานได้ตามปกติ ไม่มีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัดรถ กรณีรถมีอาการผิดปกติให้น ารถ 
เข้าศูนย์บริการ เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจ ารถ อาทิ ยางอะไหล่ 
สายพ่วงแบตเตอรี่ ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง พร้อมศึกษาวิธีใช้งาน จะได้น ามาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทันท่วงที  

4. ศึกษำและเลือกใช้เส้นทำงที่ปลอดภัย โดยตรวจสอบข้อมูลเส้นทางจากแผนท่ี เว็บไซต์ หรือ 
แอพพลิเคชันแนะน าเส้นทาง วางแผนและเลือกใช้เส้นทางท่ีปลอดภัย โดยเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถ 
ผ่านเส้นทางท่ีช ารุด อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหรือเส้นทางท่ีไม่คุ้นเคย  

ท้ังนี้ การเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถ จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง 
 

“ขับรถมีน้ ำใจ รักษำวินัยจรำจร” 
ด้วยควำมห่วงใยจำกกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

********* 

ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 7 / 2562 วันที่  24  พฤษภำคม 2562 

 
 


