
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ชวนมาดู ๖ เมนู บนเว็บ “ครูพร้อม.com” เรียนรู้ 

ก่อนเปิดเทอม 

กระทรวงศึกษาธิการ - 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. มาแล้ว! สินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน เฟส ๒ กระทรวงแรงงาน อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

5. ไฟเขียว! ลดเงินสมทบประกันสังคม ๓ เดือน กระทรวงแรงงาน - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องทำอย่างไร 
การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ควรทราบข้อมูลเบ้ืองต้น 

และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้ 
- ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนฉีด หากว่ามีโรคประจำตัว 
- ภายหลังจากการฉีดก็ควรเฝ้าสังเกตอาการแพ้ อย่างน้อย ๓๐ นาที  
- หากมีอาการแพ้รุนแรง เช่น ไข้สูง ชัก ให้รีบแจ้งสายด่วน ๑๔๒๒ 
- ที่สำคัญต้องตระหนักว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถติดเช้ือได้อีก  
อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยการ 

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางระหว่างกัน หลีกเล่ียงสถานที่แออัด และหมั่นล้างมือ
เป็นประจำ 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1330 

1) หัวข้อเร่ือง เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ หากแพ้วัคซีนโควิด-19 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 รัฐบาลจึงได้
ประกาศเกณฑ์การขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน ผ่านสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ จะเป็นไปตามมติคณะอนุกรรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ในระดับเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหาย ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตลอดชีวิต จ่ายไม่เกิน ๔ แสนบาท  
๒. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิต จ่ายไม่เกิน ๒.๔ แสนบาท  
๓. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน ๑ แสนบาท 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการ

ข้าราชการ ฯลฯ แต่มีเงื่อนไข คือ วัคซีนที่ฉีดจะต้องเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรี ไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้โดย
โรงพยาบาลเอกชนที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ได้แก่ ผู้รับวัคซีน ทายาท ผู้อุปการะ หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการ สามารถยื่น  
คำร้องได้ภายใน ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ที่โรงพยาบาลนั้น ๆ หรือที่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) หรือที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ทั่วประเทศ และหากผู้ยื่นคำร้อง 
ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง ชวนมาดู 6 เมนู บนเว็บ “ครูพร้อม.com” เรียนรู้ก่อนเปิดเทอม 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ชวนมาดู 6 เมนู บนเว็บ “ครูพร้อม.com” เรียนรู้ก่อนเปิดเทอม 

เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ ครูพร้อม.com ที่เปิดให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าใช้งาน ซึ่งบนเว็บไซต์จะแบ่งหมวดหมู่ ให้เลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละคน 
ใน 6 เมนูหลัก ด้วยรูปแบบที่สวยงามและใช้งานง่าย ได้แก่ 

1. เมนูอยากเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน และผู้สนใจ เรียนวิชาต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการเปิดเรียน 

2. เมนูอยากรู้ รวบรวมส่ือและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่นอกเหนือจากวิชาการ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 

3. เมนูอยากดู เป็นรายการไลฟ์ที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ จากบุคคลที่มีช่ือเสียง 
ในหลายวงการ หลายความคิด มากประสบการณ์ 

4. เมนูอยากทำ เพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาทักษะทางอาชีพ หรือความรู้เพิ่มเติมที่สามารถ
เรียนรู้จากการลงมือทำได้ทันที 

5. เมนูอยากสอน เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา การใช้เทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต 

6. เมนูอยากแชร์ นำคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียน การสอน นวัตกรรมใหม่ มาเผยแพร่ใน
แคมเปญ “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” 

และสำหรับผู้ที่มีคลิปดี ๆ ที่เป็นความรู้และต้องการแบ่งปันเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดแคมเปญ “ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge” ขึ้น โดยเชิญชวนครูและบุคคล
ทั่วไปไม่จำกัดอายุ สร้างสรรค์คลิปวีดิโอ ความยาว 5 - 10 นาที มีเนื้อหาสาระสำหรับนักเรียนระดับช้ันใดก็ได้  
ที่ต้องการแบ่งปันแลกเปล่ียนให้แก่เพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปปรับใช้หรือสร้างเนื้อหา 
(Content) เกี่ยวกับอาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือส่ิงที่น่าสนใจอื่น ๆ จะเป็นวีดิโอเดิมที่เคยจัดทำไว้ หรือ
ถ่ายทำใหม่ก็ได้ โดยอัปโหลดลงเฟซบุ๊คพร้อมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #ครูพร้อมอยากแชร์ ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือกคลิปมานำเสนอในเว็บไซต์ครูพร้อมพร้อมให้เครดิตเจ้าของคลิปที่ทำขึ้นด้วย 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506 

1) หัวข้อเร่ือง มาแล้ว! สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง มาแล้ว! สินเช่ือเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เฟส 2 

อีกหนึ่งมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19  
ให้ยังคงสามารถจ้างงานผู้ประกันตนต่อไป โดยการเปิดให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน
ประกันสังคม สามารถขอสินเช่ือเสริมสภาพคล่องได้  โดยแต่ละสถานประกอบการขอรับสินเช่ือได้สูงสุด  
๑๕ ล้านบาท แต่หากเข้าร่วมโครงการฯ ในเฟสที่ ๑ มาแล้ว และต้องการขอสินเช่ือเพิ่มจากธนาคารเดิม 
วงเงินรวมกันจะต้องไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท  

นอกจากนี้ หากสถานประกอบการใดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบ้ียจะอยู่ที่ร้อยละ ๒.๗๕ ต่อปี 
คงที่ ๓ ปี ส่วนสถานประกอบการที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบ้ียจะอยู่ที่
ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี คงที่ ๓ ปี  

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ  
เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ และนำไปติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการฯ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร. ๑๕๐๖ 

******** 
 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 



- 2 - 
 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนประกันสังคม 1506  

1) หัวข้อเร่ือง ไฟเขียว! ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ไฟเขียว! ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด -19  

ในระยะนี้ รัฐบาลจึงปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นเวลา  
๓ เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 

๑. นายจ้างและผู้ประกันตน ม.๓๓ ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิม ๕% เหลือฝ่ายละ ๒.๕% ของค่าจ้าง 
๒. ผู้ประกันตน ม.๓๙ ปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดิม เดือนละ ๔๓๒ บาท เป็นเดือนละ ๒๑๖ บาท   
โดยรัฐบาลจะยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิม คือ ๒.๗๕% ของค่าจ้าง ซึ่งจากมาตรการนี้ นายจ้าง

และผู้ประกันตนกว่า ๑๒.๙ ล้านคน จะได้รับประโยชน์ในการลดภาระค่าใช้จ่าย และคิดเป็นเงินหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจกว่า ๒ หมื่นล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงเเรงงาน โทร. ๑๕๐๖ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 21 / 2564 วันที่  4  มิถุนายน  2564 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะ 
การฉีดอย่างไร ? 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

2. ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. เพ่ิมความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึง 
การฉีดนอกโรงพยาบาล 

กระทรวงการคลัง - 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเชื่อ แอบอ้างรับลงทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 

กระทรวงแรงงาน - 

5. เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่า 
มารับประทาน 

กระทรวงสาธารณสุข - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

1) หัวข้อเร่ือง วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ? 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะการฉีดอย่างไร ? 
ประชาชนหลายท่านมีข้อสงสัย ว่าหากต้องฉีดวัคซีนทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด-19 

ในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน จะต้องเว้นระยะห่างการฉีดกี่วัน กรมควบคุมโรค ช้ีแจงดังนี้ 
• ในกรณีที่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 

(ซิโนแวค) เร่ิมเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ได้  
• ในกรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (ซิโนแวค) เข็มที่ ๒ แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ได ้
• ในกรณีที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตร้าเซนเนกา) แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ และเว้นอีก ๑ เดือน จึงฉีดวัคซีนโควิด-19 (แอสตร้าเซนเนกา) 
• ในกรณีที่ประชาชนได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว ให้เว้น ๑ เดือน จึงจะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 

(แอสตร้าเซนเนกา) เร่ิมเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ได้ 
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ติดเช้ือโควิด-19 แล้ว มีต้องการจะฉีดวัคซีนให้เว้นระยะ ๓ เดือน หากท่าน

มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 
******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 
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กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 

“โรคความดันโลหิตสูง” ถือเป็นกลุ่มโรคประจำตัวและมีปัจจัยเส่ียงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 
ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงควรทำความเข้าใจถึงการเตรียมความ
พร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19  

การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจร่วมด้วย 
ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน ๑๔๐ มม.ปรอท หากมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว 
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องทานยาสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติจะต้องได้รับ
คำปรึกษาจากแพทย์ 

ซึ่งหลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน ๒ - ๔ ช่ัวโมง ไม่ควรทำกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้วัคซีนได้ทำงาน 
อย่างเต็มที่ และทานยาประจำโรคได้ปกติ ยกเว้นทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด ที่จะต้อง
แจ้งแพทย์ทันที เพราะอาจมีผลข้างเคียง คือ เลือดออกในกล้ามเนื้อตรงจุดที่ฉีดยา โดยมีลักษณะการบวม 
หรือช้ำเลือด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดทานยาหรือปรับยาเพื่อฉีดวัคซีน เว้นแต่กรณีที่
แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนแม่นยำขึ้น  

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน คปภ. โทร. ๑๑๘๖ 

1) หัวข้อเร่ือง เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เพิ่มความคุ้มครองประกันโควิด-19 ครอบคลุมถึงการฉีดนอกโรงพยาบาล 

รัฐบาลได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า ๗๐% จะต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายในปี ๒๕๖๔ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจในการทำประกันภัย 
การแพ้วัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับตนเองและครอบครัว 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ รัฐบาลโดย คณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงประสานไปยังบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
กำหนดให้ประชาชนผู้ถือกรมธรรม์จะต้องได้รับความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด -19  
ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
ดําเนินการ ณ สถานที่ใดก็ตาม เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไป  

ให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการเร่งกระจายวัคซีนทั่วประเทศ ด้วยการขยายหน่วยบริการ
ฉีดวัคซีน ณ จุดบริการนอกโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม เช่น จุดบริการในห้างสรรพสินค้า หรือ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 ในสถานที่ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยที่ทำไว้
ทุกประการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. โทร. ๑๑๘๖ หรือ LINE “@oicconnect” 

********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเช่ือ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนภัยนายจ้าง! อย่าหลงเช่ือ แอบอ้างรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
แจ้งเตือนไปยังนายจ้างที่มีความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ระวังตกเป็นเหยื่อ  

จากมิจฉาชีพ ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบพบ ขบวนการแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายช่ือแรงงาน
ต่างด้าว โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างว่าสามารถลงทะเบียนบัญชีรายช่ือแรงงานต่างด้ าว โดยมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 - 7,000 บาท 

ขอย้ำว่า “การเปิดให้นายจ้าง/สถานประกอบการดำเนินการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ที่ต้องการจ้าง ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้สิ้นสุดลงแล้วต้ังแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 ที่ผ่านมาและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก” 

ดังนั้น หากนายจ้างหลงเช่ือ นอกจากจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการแอบอ้าง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเส่ียงมีโทษในกรณีที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยโทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต
ทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษ 
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างคนต่างด้าว
ทำงานเป็นเวลา 3 ปี  

ส่วนคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้   
จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับประเทศ 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักส่ือสารความเส่ียง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 

1) หัวข้อเร่ือง เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน 

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ปี 2564 พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 121 ราย 
ซึ่งโรคดังกล่าวจะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม -ตุลาคม) ของทุกปี เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่ 
ฤดูฝนและมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ เห็ดหลายชนิดจะเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ 

เห็ดป่า มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้ และเห็ดพิษที่ไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งเห็ดดังกล่าวมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันมาก อาจทำให้สับสนได้ โดยทั่วไปประชาชนมักจะเก็บเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเห็ดที่ขึ้น
ใกล้ที่พักอาศัยมารับประทาน  

ประชาชนบางรายขาดประสบการณ์ในการจำแนกชนิดของเห็ดที่รับประทานได้และรับประทาน
ไม่ได้ ซึ่งเห็ดพิษไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อน หากเก็บเห็ดมารับประทานแล้วพบอาการคล่ืนไส้ 
อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง ภายหลังการรับประทานภายใน 6 - 24 ช่ัวโมง หากมีอาการ
เกิน 24 ช่ัวโมงจะทำให้เกิดภาวะไตวาย ตับวายจนทำให้เสียชีวิตได้  ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรรีบปฐมพยาบาล
ด้วยการทำให้อาเจียนเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด จากนั้นรีบนำส่งแพทย์โดยเร็วพร้อมกับตัวอย่าง
เห็ดพิษหากยังเหลืออยู่   

กรมควบคุมโรค ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดจากธรรมชาติมารับประทานในช่วงนี้ 
ควรเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากการเพาะพันธ์ุ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง หลีกเล่ียงเห็ดจากธรรมชาติ และ 
ไม่ควรรับประทานเห็ดร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 
กรมควบคุมโรค โทร.1422 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 22 / 2564 วันที่  9  มิถุนายน  2564 



 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เปิดเง่ือนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด 
๗,๐๐๐ บาท 

สำนักนายกรัฐมนตรี - 

2. เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส ๓” สำนักนายกรัฐมนตรี - 

3. ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูล 

บนแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว 

กระทรวงการคลัง - 

หมายเหตุ  
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ ท่ีมาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลท่ีใช้เฉพาะ
พื้นท่ีได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม  

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

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

********

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 23 / 2564  



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท 

ทำความรู้จักโครงการใหม่แกะกล่อง ที่ผู้คนให้ความสนใจก็คือ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินคืน
ในรูปแบบ e-Voucher สำหรับค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม และบริการ ที่ ผู้ รับสิทธิได้ชำระให้กับ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำกัดวงเงินใช้จ่ายจริงไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน เมื่อนำยอด
จ่ายจริงมาคำนวณสิทธิแล้ว จะได้เงินคืนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และสะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท
ต่อคน 

วิธีการใช้จ่ายจะดำเนินการผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่จะต้องเติมเงินก่อนเพื่อใช้  
ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ และระบบจะให้คืน เป็น e-Voucher ใน G-Wallet  
ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ 

คุณสมบัติ ผู้ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คือมีสัญชาติไทยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีบัตรประจำตัว
ประชาชน และไม่เป็นผู้รับสิทธิในโครงการอื่น ดังนี้ 

• ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
• ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
• ไม่ใช้สิทธิโครงการ “คนละคร่ึง” ระยะที่ 3   

โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่  21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน  
“เป๋าตัง” หรือ เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยคาดว่าจะเร่ิมใช้งานได้
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ได้ตั้งแต่วันที่   
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 
คร้ังที่ 23 / 2564 วันที่  17  มิถุนายน  2564 



 
 
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี 
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑  

1) หัวข้อเร่ือง เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่ิมแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละคร่ึงเฟส ๓” 

มาแล้ว ! สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส ๓ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ๓๑ ล้านคน 
ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน ๑๕๐ 
บาท/คน/วัน วงเงินรวม ๓,๐๐๐ บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายต้ังแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้ 

• สำหรับผู้ท่ีรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส ๑ และ ๒ ไปแล้ว จำนวน ๑๕ ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ 
เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอปพลิเคชันเป๋าตัง  

• ส่วนผู้ท่ียังไม่ได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" มาก่อน กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ๑๖ ล้านสิทธิ 
โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์  
www.คนละครึ่ง.com ต้ังแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. 

ย้ำกันอีกครั้ง ว่ามาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว 
โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส ๓ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ท่ีมีบัตรประจำตัวประชาชน อายุต้ังแต่ 
๑๘ ปีข้ึนไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส ๓ แล้ว หากต้องการจะเปล่ียนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้อง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นการ
สละสิทธิโครงการท่ีได้รับสิทธิเดิมทันที 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒ 

1) หัวข้อเร่ือง ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมน ฉีดวัคซีนโควิดได้ ไม่ต้องหยุดยา 

ประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าในวันที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 สุภาพสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่ ต้องทำ
อย่างไร ควรหยุดยาหรือไม่ ? 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19  
ในผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน โดยระบุว่า ยาคุมกำเนิดชนิคฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ 
ได้แก่ ยาเม็ด ยาฉีดคุมกำเนิด และแผ่นยาปิดผิวหนังคุมกำเนิด มีผลเพิ่มความเส่ียงในการเกิดหลอดเลือดดำ
อุดตัน แต่ภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีไทย และสตรีตั้งครรภ์ 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคชีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งมี
ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนจำนวนมาก ไม่พบว่ามีการเพิ่มความเส่ียงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่
อย่างใด 

ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิด สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้ โดย 
ไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ หากยังมีความกังวลใจ และต้องการหยุดการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ควรใช้
วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ มาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 

******** 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒ 

1) หัวข้อเร่ือง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สธ. แนะนำข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 
ในระยะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลไทยเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ดังนั้น 

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ดังนี้ 
• ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกานหนัก ๆ อย่างน้อย ๒ วัน 

เล่ียงการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ และก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนควรปรึกษาหรือแจ้งข้อมูล
สำคัญแก่แพทย์ เช่น โรคประจำตัวหรือยาที่ต้องรับประทาน ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน หรืออยู่ระหว่างการ
ตั้งครรภ์น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ เป็นต้น 

• วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรดื่มน้ำอย่างน้อย ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ml สวมเส้ือผ้าที่สะดวก
ต่อการฉีดวัคซีน เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน และควรสวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาก เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในกรณีที่มีโรคประจำตัวสามารถ 
ทานยาได้ตามปกติ 

• หลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19  
- ต้องพักดูอาการ ณ จุดฉีดวัคซีน ๓๐ นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่นเวียนศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน 

หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาคร่ึงซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบ้ียว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที และ
ควรเล่ียงการใช้แขนข้างที่ฉีดวัคซีน ในการยกของหนักอย่างน้อย ๔ ช่ัวโมง 

- หลังการฉีดวัคซีน ๔-๖ ช่ัวโมง หากมีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอล
ขนาดตามน้ำหนักตัว ๑๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก ๔-๖ ช่ัวโมง 

- เมื่อกลับบ้านแล้ว ต้องสังเกตอาการต่ออีก ๒-๓ วัน หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาคร่ึงซีก 
แขนขาอ่อนแรง ปากเบ้ียว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 
โทร.๑๔๒๒ 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ โทร. 0 2111 1122 

1) หัวข้อเร่ือง กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว 
จากกรณีที่ธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้เปิดให้ประชาชนอัปเดต 

แอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก” ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อใช้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร รวมถึงนำข้อมูล
ไปวิเคราะห์และพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และใช้ตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการ
ภาครัฐนั้น  

เร่ืองนี้ทำให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีความกังวลและสับสนเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการ 
ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

ธนาคารกรุงไทย จึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนออกจากแอปพลิเคชัน
เป๋าตังแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบได้ทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่  
๗ มถิุนายน ที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ
ตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ ควบคู่กับ
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ โดยยึดหลักความโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

******** 
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