ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด
๗,๐๐๐ บาท
สำนักนายกรัฐมนตรี
2. เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส ๓”
3. ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการคลัง
5. กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล
บนแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว
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 23 / 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท
ทำความรู้จักโครงการใหม่แกะกล่อง ที่ผู้คนให้ความสนใจก็คือ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินคืน
ในรู ป แบบ e-Voucher สำหรับ ค่ าซื้ อ สิ น ค้ า ค่ า อาหาร เครื่ อ งดื่ ม และบริ ก าร ที่ ผู้ รับสิ ท ธิ ไ ด้ ช ำระให้ กั บ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำกัดวงเงินใช้จ่ายจริ งไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน เมื่อนำยอด
จ่ายจริงมาคำนวณสิทธิแล้ว จะได้เงินคืนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และสะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท
ต่อคน
วิธีการใช้ จ่ายจะดำเนิน การผ่า น G-Wallet ในแอปพลิ เคชัน เป๋ าตั ง ที่ จ ะต้อ งเติ มเงิน ก่อ นเพื่ อใช้
ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารกั บ ร้ า นค้ า ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ และระบบจะให้ คื น เป็ น e-Voucher ใน G-Wallet
ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
คุ ณ สมบั ติ ผู้ ร่วมโครงการยิ่ ง ใช้ ยิ่ ง ได้ คื อ มี สั ญ ชาติ ไทยมี อ ายุ 18 ปี บ ริบู รณ์ ที่ มี บั ต รประจำตั ว
ประชาชน และไม่เป็นผู้รับสิทธิในโครงการอื่น ดังนี้
• ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
• ไม่ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 3
โดยเปิ ด ให้ ลงทะเบี ยนรั บสิท ธิ ได้ ตั้ งแต่ วันที่ 21 มิ ถุ น ายน 2564 เป็ น ต้ น ไป ผ่า นแอปพลิ เคชั น
“เป๋าตัง” หรือ เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
สำหรับ ผู้ป ระกอบการร้า นค้ า สามารถลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมโครงการ "ยิ่ งใช้ ยิ่ง ได้ " ได้ตั้ ง แต่วัน ที่
14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันถุงเงินได้เลย
ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการใด ๆ ของรัฐ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส ๓”
มาแล้ว ! สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส ๓ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๓๑ ล้านคน
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน ๑๕๐
บาท/คน/วัน วงเงินรวม ๓,๐๐๐ บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔
โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้
• สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส ๑ และ ๒ ไปแล้ว จำนวน ๑๕ ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอปพลิเคชันเป๋าตัง
• ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" มาก่อน กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ๑๖ ล้านสิทธิ
โดยเริ่ มตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑๔ มิถุ น ายน ๒๕๖๔ เป็ น ต้น ไป โดยลงทะเบี ยนผ่ านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตั ง ” หรือเว็บ ไซต์
www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
ย้ำกันอีกครั้ง ว่ามาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว
โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส ๓ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่
๑๘ ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรณี ผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส ๓ แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับ สิทธิโครงการ “ยิ่ง ใช้ยิ่ง ได้” จะต้อ ง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นการ
สละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒
1) หัวข้อเรื่อง ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา
ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าในวันที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 สุภาพสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ ต้องทำ
อย่างไร ควรหยุดยาหรือไม่ ?
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มี ข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด -19
ในผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน โดยระบุว่า ยาคุมกำเนิดชนิคฮอร์โมนที่ มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ
ได้แก่ ยาเม็ด ยาฉีดคุมกำเนิด และแผ่นยาปิดผิวหนังคุมกำเนิด มีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำ
อุดตัน แต่ภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีไทย และสตรีตั้งครรภ์
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคชีนป้องกันโรคโควิด -19 ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งมี
ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนจำนวนมาก ไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่
อย่างใด
ผู้ที่ ใช้ย าคุ ม กำเนิ ด ชนิ ด ฮอร์ โมนทุ ก ชนิ ด สามารถรั บการฉี ด วัคซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 ได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ หากยังมีความกังวลใจ และต้องการหยุดการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ควรใช้
วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ มาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒
1) หัวข้อเรื่อง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19
ในระยะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลไทยเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ดังนี้
• ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกานหนัก ๆ อย่างน้อย ๒ วัน
เลี่ยงการดื่มเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ และก่อนเข้ ารับการฉีดวัคซี นควรปรึกษาหรือแจ้งข้อมู ล
สำคัญแก่แพทย์ เช่น โรคประจำตัวหรือยาที่ต้องรับประทาน ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน หรืออยู่ระหว่างการ
ตั้งครรภ์น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ เป็นต้น
• วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรดื่มน้ำอย่างน้อย ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ml สวมเสื้อผ้าที่สะดวก
ต่อการฉีดวัคซีน เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน และควรสวม
หน้ ากากอนามัย ล้างมื อให้สะอาก เว้น ระยะห่างอย่างน้อ ย ๑-๒ เมตร ในกรณี ที่ มีโรคประจำตั วสามารถ
ทานยาได้ตามปกติ
• หลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
- ต้องพักดูอาการ ณ จุดฉีดวัคซีน ๓๐ นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่นเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที และ
ควรเลี่ยงการใช้แขนข้างที่ฉีดวัคซีน ในการยกของหนักอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง
- หลังการฉีดวัคซี น ๔-๖ ชั่วโมง หากมี ไข้หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอล
ขนาดตามน้ำหนักตัว ๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก ๔-๖ ชั่วโมง
- เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก ๒-๓ วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก
แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค
โทร.๑๔๒๒
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 23 / 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการคลัง
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2111 1122
1) หัวข้อเรื่อง กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว
จากกรณี ที่ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้พั ฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้เปิดให้ประชาชนอัปเดต
แอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก” ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อใช้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร รวมถึงนำข้อมูล
ไปวิเคราะห์แ ละพั ฒ นาบริการที่ต อบโจทย์ ผู้ใช้ งาน และใช้ต รวจสอบยืน ยันตั วตนในการเข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐนั้น
เรื่อ งนี้ ทำให้ ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋ าตัง มีความกังวลและสับสนเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการ
ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวเป็นอย่างมาก
ธนาคารกรุงไทย จึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนออกจากแอปพลิเคชัน
เป๋าตังแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบได้ทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่
๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ ควบคู่กับ
การอำนวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ใช้ งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ละโครงการ โดยยึ ด หลั ก ความโปร่ง ใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
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