ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
1. การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีน
โควิด-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิต
ปลอดภัย
กระทรวงยุติธรรม
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
5. สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี!
ถึง ๓๑ ธ.ค. นี้
หมายเหตุ
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลเพื่ อการสร้างการรับรู้ ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึ กข้อตกลงความร่วมมื อ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้เฉพาะ
พื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
2. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0206.2/ว 1449 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
3. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”
*******

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2279 9020
1) หัวข้อเรื่อง การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟู
เศรษฐกิ จ จากผลกระทบของโรค COVID-19 เพื่ อ ช่ วยเหลื อ และบรรเทาผลกระทบการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ให้แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ตลอดจนเพื่อพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้
จากการขายสินค้าและบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
ระยะที่ ๓ เพิ่มเติม โดยเพิ่มให้อีกเดือนละ ๓๐๐ บาทต่อคน (รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน)
ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๒) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มวงเงินสำหรับการซื้อสินค้า
จากร้านธงฟ้าฯ และซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓
เพิ่ม เติม โดยเพิ่ มวงเงิน ให้ อีกเดื อนละ ๓๐๐ บาทต่อ คน (รวมเป็ นวงเงิน ทั้งสิ้ น ๕๐๐ บาทต่อคนต่ อเดื อน)
ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๓) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ เพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนจากรัฐอีก ๑,๕๐๐ บาทต่อคน ในเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (โดยนำไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่ ๑ และ ๒ โดยอัตโนมัติ)
๔) โครงการยิ่ ง ใช้ ยิ่ ง ได้ เพิ่ ม วงเงิ น สนั บ สนุ น บั ต รกำนั ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Voucher) ของรั ฐ
อี ก จำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่ อ คน ให้ แ ก่ ผู้ได้ รับสิ ท ธิ โครงการยิ่ ง ใช้ ยิ่ งได้ สำหรับ การใช้ จ่ า ยจริง ตั้ งแต่ วัน ที่
๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมได้รับสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน
ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับประชาชน
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๓ ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
จนกว่าจะครบ ๒๘ ล้านสิทธิ สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ ๑ ล้านสิทธิ
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เร่งเยียวยา! ผู้ประกันตนที่เสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ปลดล็อกให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทย ขอรับเงินช่วยเหลือ
กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้ โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ทยอยส่งเอกสาร
คำร้องของผู้ประกันตนที่ยื่นเรื่องไว้กับสำนักงานประกันสังคมให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว
เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประกันตนโดยเร็ว
ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณา มี ๓ ระดับ คือ
ระดับ ๑ มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับ ๒ สูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
ระดับ ๓ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องได้ที่ หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด/
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขตพื้นที่ และหากไม่เห็นด้วย
กับผลการวินิจฉัยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน
ผู้ประกันตนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ได้ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784
1) หัวข้อเรื่อง ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปภ. แนะเรียนรู้ – รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว ดำเนินชีวิตปลอดภัย
ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่า หมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน
รวมถึงการดู แลสร้างความอบอุ่น แก่ ร่างกายอย่ างไม่ถู กวิธี ทำให้ เสี่ ยงต่อการเสีย ชีวิตได้ กรมป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จึงขอแนะนำประชาชน เรียนรู้-รับมือภัย ช่วงฤดูหนาว เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ดังนี้
1) เพลิงไหม้
• ป้องกันเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยการปิดเตาแก๊ส ถอดปลั๊กไฟ และดับธูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
• ป้องกันไฟลุกลามไหม้บ้านเรือน โดยไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะหรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย
2) ไฟป่า
• งดเว้นกิจกรรมเสี่ยงไฟป่า โดยไม่เผาขยะ เศษวัชพืช หรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟ
• ไถกลบแทนการเผา พร้อมทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลาม
3) อุบัติเหตุทางถนน
• ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับเร็ว เว้นระยะห่างมากขึ้น ไม่เปลี่ยนเส้นทางหรือแซงกระชั้นชิด
• เปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก ช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นและผู้ขับรถคันอื่นมองเห็นรถเรา
4) หมอกควัน
• ป้องกันอันตรายจากหมอกควัน โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง
• ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เช่น การเผาขยะ เผาตอซัง เป็นต้น
5) สุขภาพ
• รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ และหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ
• ดูแลกลุ่มเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
• ไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะสุราเป็นตัวเร่งให้ร่างกายสูญเสียความร้อน ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลง
จนอาจเสียชีวิตได้
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนนิรภัย
โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สำหรับประชาชนที่เป็น “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ซึ่งหมายถึง งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรม
มอบให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อนำไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงาน เกิดประสบ
อั น ตราย เจ็ บ ป่ ว ย หรื อ ทุ พ พลภาพ และจำเป็ น ต้ อ งได้ รับ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพในการทำงานภายหลั ง
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
โดยตามกฎกระทรวงกำหนด ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพของผู้รับงานไปทำ
ที่บ้าน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ “ผู้จ้างงาน” ต้องจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดังรายการต่อไปนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ
2) ค่าใช้ จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้ นฟู สมรรถภาพในการทำงาน ด้านการแพทย์ โดยเป็ น
ค่าใช้จ่ายทางกายภาพบำบัด
3) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
ทำงาน และ
4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และในกรณีที่ “ผู้รับงานไปทำที่บ้าน” ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย ผู้จ้างงาน
ต้องจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของผู้รับงานไปทำที่บ้านในอัตรา 40,000 บาท
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง แอปพลิเคชัน Justice
Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 44 / 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
1) หัวข้อเรื่อง สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี! ถึง 31 ธ.ค. นี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สปสช. ขยายเวลา "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี! ถึง 31 ธ.ค. นี้
สำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) ได้ ข ยายเวลาให้ บริ ก ารฉี ด วั คซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่
ในกลุ่ มเป้ าหมาย โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย ถึ ง วั นที่ 31 ธัน วาคม 2564 การฉี ดวัคซีน ดั งกล่า ว จะช่วยป้ องกั น
การเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ช่วยลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา
ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19
ผู้ที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 10 กลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้
1) หญิงที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2) ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย เป็นต้น
3) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
4) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7) ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
8) บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
9) กลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ เป็นต้น
10) กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์
ประชาชนกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว สามารถเข้ า ไปรั บ บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ได้ ที่ โรงพยาบาลรั ฐ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. คลินิกเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการ สถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม สายด่วน สปสช.
โทร. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
********

