
  
 
 

ล าดับ เร่ือง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ชี้แจง
กรณีผู้เสียหายร้องเรียนจากเหตุการณ์ใช้งานสายชาร์จปลอม
แล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี 

กระทรวงการคลัง - 

๒. สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง 
อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ 

กระทรวงการคลัง - 

๓. ออมสินเตือนประชาชนเพ่ิมความระมัดระวัง หลังมี
ผู้ เสียหายมากขึ้นจากมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกลวง
สารพัดรูปแบบ 

กระทรวงการคลัง - 

๔. การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

5. น้้ามันทอดซ้้า อันตราย ไม่ควรมองข้าม กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิกส์ 1 ชุด 

  หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพ่ือการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้ 
เฉพาะพ้ืนที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม 

2. ให้จังหวัดน้าข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่ก้าหนด 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” 

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

 
 
 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 5 / 2566 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ช่องทางการติดต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 0-2283-5353 

1) หัวข้อเรื่อง  ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีผู้เสียหายร้องเรียนจาก
เหตุการณใ์ช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง  เรื่อง  ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีผู้เสียหายร้องเรียนจาก
เหตุการณ์ใช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี 

    แถลงข่าวร่วมธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ชี้แจงกรณีผู้เสียหายร้องเรียนจาก
เหตุการณ์ใช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี 

    ตามที่ปรากฏข่าวพบผู้เสียหายจากการใช้งานสายชาร์จปลอมแล้วถูกดูดข้อมูลและโอนเงินออกจากบัญชี นั้น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้หารือสมาคมธนาคารไทย เพ่ือตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่ามิได้เกิด
จากการใช้งานสายชาร์จปลอม แต่เกิดจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่
แฝงมัลแวร์ ท้าให้มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลการท้าธุรกรรมของลูกค้า และควบคุมเครื่องโทรศัพท์เพ่ือสวมรอยท้า
ธุรกรรมแทนจากระยะไกล เพ่ือโอนเงินออกจากบัญชี โดยอาจเลือกท้าธุรกรรมในช่วงเวลาที่ ผู้เสียหายไม่ได้         
ใช้งานโทรศัพท์ 

    ปัจจุบัน มิจฉาชีพมีวิธีหลอกลวงหลายรูปแบบ อาทิ SMS หลอกลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และแอปพลิเคชัน
ให้สินเชื่อปลอม เป็นต้น และมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดใช้การหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน
ปลอมที่แฝงมัลแวร์ ซึ่ง ธปท. ได้ด้าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการออกมาตรการต่างๆ                    
ให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัติ และร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส้านักงาน กสทช.   
ส้านักงาน ปปง. และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เพ่ือด้าเนินการต่าง ๆ ได้แก่ 

    - ปรับปรงุพัฒนาระบบรกัษาความปลอดภัยบน Mobile Banking อย่างต่อเนื่อง 

    - ปดิกั้นเว็บไซต์หลอกลวง และตดัการเชื่อมตอ่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทีม่ิจฉาชีพใช้ควบคมุเครื่องผู้เสียหาย
จากระยะไกล 

    - แกไ้ขปัญหา SMS หลอกลวง ที่แอบอ้างชื่อเป็นสถาบันการเงิน 

    - จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งความออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนแจ้งความได้สะดวกและอายัดบัญชีได้รวดเร็วขึน้ 

    - ประชาสัมพันธ์สรา้งการตระหนักรู ้แจง้เตือนภัย และให้ค้าแนะน้าประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

    อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินจ้าเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือและการตอบสนองให้เท่าทันอย่างสม่้าเสมอ 
รวมทั้งการพัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และขอความร่วมมอืจากประชาชนเพิ่มความระมดัระวัง เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ โดยสามารถป้องกันภัย
ในเบื้องต้นได้ ดังนี้ 

 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 5 / 2566  วันที่    ๖   กุมภาพันธ์  2566 

 



- ๒ - 
 

     1. ไม่คลิกลงิก์จาก SMS LINE และ อเีมลที่มแีหล่งที่มาที่ไมรู่้จักหรือไมน่่าเชื่อถอื 
     2. ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรม นอกเหนือจากแหล่งที่ไดร้ับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนา
ระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store อาทิ Play Store หรือ App Store เท่านั้น 
     3. อัปเดต Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ หรือตั้งค่าให้มีการอัปเดตแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะ
มีมาตรการป้องกันการควบคุมเครื่องทางไกลรวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
อย่างสม่้าเสมอ 
     4. ไม่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่ปลอดภัยมาท้าธุรกรรมทางการเงิน อาทิ เครื่องที่ปลดล็อก 
(root/jailbreak) เพ่ือให้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ ก็ได้ หรือใช้เครื่องที่มีระบบปฏิบัติการล้าสมัย เป็นต้น 
     5.  ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือให้การติดตามแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และหากลูกค้าธนาคารพบธุรกรรมผิดปกติ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือสาขาของธนาคารที่ลูกค้า
ใช้งาน เพ่ือแจ้งตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของธุรกรรมในทันที โดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 

     ทั้งนี้  ธปท. ได้เน้นย้้าให้สถาบันการเงินมีมาตรการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนปฏิบัติที่
ก้าหนด ซึ่งหากได้ตรวจสอบและพิสูจน์พบว่าลูกค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลส่วนตัว สถาบันการเงิน
ต้องรีบพิจารณาช่วยเหลือและดูแลความเสียหายของลูกค้าโดยเร็วภายใน 5 วัน  โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2283-5353 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

1) หัวข้อเรื่อง สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง สรรพากรแนะประชาชน โทร 1161 สอบถามขอ้เท็จจริง อย่าหลงเชือ่มิจฉาชีพ 

        เนื่องจากช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี จะเป็นก้าหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ     
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ท้าให้มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรติดต่อประชาชน พร้อมทั้งอ้างว่าโทรมาแจ้งเตือนและติดตามการช้าระภาษี ก่อนแอดไลน์และส่งลิงค์
แอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดโดยให้เหตุผลว่า เพ่ือตรวจสอบข้อมูลรายได้และเสียภาษีผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว 
ก่อนจะท้าการโจรกรรมเงินในบัญชีธนาคารของประชาชน ซึ่งในบางกรณีมีการปลอมแปลงเอกสารราชการ  
เพื่อเพ่ิมความน่าเชื่อถืออีกด้วย 

         กรมสรรพากร จึงขอแนะน้าให้พ่ีน้องประชาชนที่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
สรรพากร แจ้งให้ด้าเนินการในเรื่องใดก็ตาม ขอให้โทรมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ศูนย์
สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมจิฉาชีพ ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร 
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผู้ขอรับบริการเป็นจ้านวนมาก 
ประชาชนสามารถสอบถามไปยังช่องทางอื่นๆ อาทิ ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่ หรือ ส้านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา 
ใกล้บ้านท่านทุกแห่งทั่วประเทศ 

        ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร โทร. 1161 
********* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 5 / 2566  วันที่   ๖   กุมภาพันธ์  2566 

 



 
 
 

กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน  ธนาคารออมสิน 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารออมสิน 
ช่องทางการติดต่อ ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

1) หัวข้อเรื่อง  ออมสินเตือนประชาชนเพ่ิมความระมัดระวัง หลังมีผู้เสียหายมากขึ้นจากมิจฉาชีพใช้             
กลอุบายหลอกลวงสารพัดรูปแบบ 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง ออมสินเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง หลังมีผู้เสียหายมากขึ้นจากมิจฉาชีพใช้กลอุบาย
หลอกลวงสารพัดรูปแบบ 

         รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลากหลายสารพัด
รูปแบบหลอกลวงประชาชนท้าให้มีผู้เสียหายเพิ่มมากขึน้ ทั้งการส่งข้อความเข้าโทรศัพท์ มือถือล่อลวงว่าได้รับ
วงเงินฟรีโดยให้กดลิงก์เพ่ือดูดข้อมูลและเงินในบัญชี หรือ การแอบอ้างชื่อและโลโก้ของธนาคารท้าโฆษณา
หลอกลวงบนโซเชียลมีเดีย หากหลงเชื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  Facebook  Line               
ทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งที่เป็นส่งมาทางข้อความหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.เข้า ประชาชนจะสูญเสียเงินแบบ 
ไม่ทันตั้งตัว โดยที่ธนาคารหรือหน่วยงานรัฐ  ไม่อาจช่วยเหลือป้องกันใด ๆ ได้ทัน  

         ดังนั้น จึงขอย้้าเตือนให้ลูกค้าและประชาชนเพ่ิมความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ไม่พูดคุยโทรศัพท์กับ  
คนที่ไม่รู้จัก อย่าหลงเชื่อกดรับสิทธิ์จากลิงก์เงินกู้ผ่าน SMS หรือ Line ในเฟซบุ๊ก ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรม
นอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น   
Official Store อาทิ Play Store หรือ App Store ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขรหัส OTP เลขที่บัญชีเงินฝาก 
เลขบัตรประจ้าตัวประชาชนในแอปพลิเคชันที่ส่งมาให้โดยที่ไม่รู้จักเด็ดขาด อัพเดท Mobile Banking           
ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ และขอย้้าอีกครั้งว่าธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า
และไม่มีนโยบายแจ้งอนุมัติสินเชื่อให้ท้ารายการผ่าน SMS หรือ Line ในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบน Mobile Banking อย่างต่อเนื่อง ขอให้สังเกต Line Official 
Account  ของจริงจะปรากฏโล่สีเขียวหรือโล่สีน้้าเงินตรงกลางมีดาวสีขาว และขอให้ประชาชนติดตาม
ข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารออมสิน อาทิ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or..th, 
แอปพลิเคชั่น MyMo , Social Media ช่องทาง GSB Society , GSB NOW หากผู้ใดพบพฤติกรรมเป็นที่น่า
สงสัยไปในทางแอบอ้างหรือทุจริตหลอกลวง ให้รีบแจ้งธนาคารทาง GSB Contact Center โทร.1115  

         ส้าหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถขอค้าแนะน้า          
ได้ที่ กองบัญชาการต้ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โทร.1441 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
และเพ่ือความรวดเร็วในการยับยั้งความเสียหายและติดตามผู้ก่อเหตุควรแจ้งความ   Online ทางเว็บไซต์
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ https://www.thaipoliceonline.com ทันทีจะท้าให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจสามารถ
ประสานงานไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องได้โดยเร็ว 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 5 / 2566  วันที่    ๖   กุมภาพันธ์  2566 

 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมการแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข   
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2  

1) หัวข้อเรื่อง การป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง การปอ้งกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 

        กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะน้าการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5 
ดังนี้ 

 สวมหน้ากากN95  ป้องกันฝุ่น หากไม่มีให้สวมหน้ากากอนามัยต้องใส่ให้ถูกวิธี คือ คลุมจมูก
ลงมาได้ถึงใต้คาง และต้องแนบสนิทกับใบหน้า 

 ท้าความสะอาดบ้านบ่อยๆ ลดการสะสมของฝุ่นภายในบ้าน 

 ควรติดตามข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษทางอากาศเป็นประจ้า 

 หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ เหนื่อย แน่นหน้าอก ควรปรึกษาแพทย์ทันที 

X หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดฝุ่น PM 2.5  เช่น เผาขยะ เผาหญ้า การจอดรถติดเครื่องยนต์ไว้
เป็นเวลานาน และหมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพปกติไม่ก่อควันด้า   

       X หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้าน ในบริเวณที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น 
เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

        ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 025901401-2 
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 5/ 2566  วันที ่   ๖   กุมภาพันธ์  2566 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข   
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 025901401-2 
1) หัวข้อเรื่อง น้ ามันทอดซ้ า อันตราย ไม่ควรมองข้าม 
2) ข้อความส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เรื่อง น้ ามันทอดซ้ า อันตราย ไม่ควรมองขา้ม 

      น้ ามันทอดซ้ า อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม มีลักษณะ ดังน้ี 

 เหนียวข้น มีสีด้า, มีกลิ่นเหม็นหืน, มีฟอง และขณะทอดจะเกิดควันมากและมีกลิ่นไหม้ 

อันตรายจากสารในการใช้น้ ามันทอดซ้ าซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค  เช่น 

 สารโพลาร์ : เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

 สารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) : เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง 

 ไอระเหย : เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด    

    ข้อควรสังเกตและหลีกเลี่ยงอาหารที่ทอดจากน้้ามันที่ทอดซ้้า เช่น เกิดควันมากตอนทอด , มีกลิ่นไหม้, 
เหม็นหืน, ข้นหนืดผิดปกติ, มีสีด้าคล้้า, เกิดฟอง เป็นต้น และหากต้องปรุงเอง ไม่ควรใช้น้้ามันทอดอาหาร            
ซ้้าเกิน 2 ครั้ง, อย่าซื้อน้้ามันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ และควรซื้อน้้ามันในภาชนะบรรจุที่มีฉลากชัดเจน
และมีเลขสารบบอาหาร 

      ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่ อมวลชนสัมพันธ์ 
ส้านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 025901401-2 
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
ครั้งที่ 5/ 2566  วันที ่   ๖    กุมภาพันธ์  2566 
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