
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1. โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว กระทรวงสาธารณสุข   อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง  

หากพบตัดสิทธิทันที 
กระทรวงการคลัง - 

3. แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไป
ทำที่บ้าน 

กระทรวงแรงงาน - 

4. คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว กระทรวงสาธารณสุข   - 

5. เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่ กระทรวงการคลัง อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

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 42 / 2563  



 

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

1) หัวข้อเร่ือง โรคและภัยสุขภาพท่ีประชาชนควรระวังในฤดูหนาว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง โรคและภัยสุขภาพที่ประชาชนควรระวังในฤดูหนาว 

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปีนี้ เน้นดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองจาก 5 โรคติดต่อ ได้แก่  

1. โรคหัด ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด และหลังมีไข้ 3-4 วัน เร่ิมมีผ่ืนนูนแดงขึ้น จากนั้น 1-2 
วันไข้จะเร่ิมลดลง และผ่ืนจะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห์ โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน 

 2. โรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว โรคนี้ป้องกันได้โดยการ
ดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง หากมีอาการดังกล่าว แนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงานทันที และรีบไปพบ
แพทย์เพื่อรับการรักษา  

3. โรคปอดอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ หายใจลำบาก หนาวส่ัน อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ  
โรคนี้ป้องกันโดยหลีกเล่ียงอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด ล้างมือบ่อย ด่ืมน้ำมาก ๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
หากสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที  

4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเช้ือไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ อาเจียน อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง 
ทำให้เสียน้ำมาก สำหรับการรักษาจะรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง และให้เกลือแร่
ทดแทน โรคนี้ป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ  

5. โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ป่วยจะมีแผลหรือตุ่มในช่องปาก 
กระพุ้งแก้ม หรือมีผ่ืนแดงบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า การรักษาจะรักษาตามอาการป่วย ผู้ปกครองและครูจะต้อง
สังเกตอาการผิดปกติของเด็ก ถ้าพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าว ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันที 

********* 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธิ์คนละครึ่ง หากพบตัดสิทธิทันที 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลังเตือนประชาชน ระวังหลอกซื้อสิทธ์ิคนละคร่ึง หากพบตัดสิทธิทันที 

กระทรวงการคลังเตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพ โดยในขณะนี้ได้มีการส่งข้อความ
โฆษณาชวนเช่ือผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เปิดรับซื้อสิทธิผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละคร่ึง” ที่ยัง
ไม่ได้ใช้สิทธิ ให้สามารถนำสิทธิมาแลกเปล่ียนเป็นเงินสดได้ เพียงส่งหมายเลขโทรศัพท์และช่ือ-นามสกุล 
ก่อนเข้าแอปพลิเคช่ัน “เป๋าตัง” เพื่อแลกเปล่ียนเป็นเงินสด 

เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และภาครัฐมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่ เป็นไปตามเงื่อนไข 
ของโครงการ ภาครัฐจะระงับการจ่ายเงินทั้งร้านค้าและประชาชนทันที รวมถึงจะมีการดำเนินการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

โครงการ “คนละคร่ึง” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ตลอดจน
ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนและร้านค้าได้โปรดอย่าหลงเช่ือการเชิญชวน 
ตามโฆษณาต่าง ๆ ว่าจะช่วยดำเนินการโดยไม่มีการใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อ
สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด ซึ่งต้องรับโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

********* 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน  
กรม / หน่วยงาน กรมการจัดหางาน 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมการจัดหางาน 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 

1) หัวข้อเร่ือง แรงงานปล่อยกู้สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำท่ีบ้าน 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สูงสุด 3 แสนบาท สนับสนุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน 

กระทรวงแรงงาน จัดสรรเงินเพื่อปล่อยกู้วงเงินรวม 7,000,000 บาท ผ่านกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทำที่บ้าน เพื่อให้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  
เร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 แบ่งเป็น ประเภทบุคคล กู้ไม่เกิน 50,000 บาท 
ชำระคืนภายใน 2 ปี ส่วน ประเภทกลุ่มบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี คิด
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และมีเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 งวด  

ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ที่เป็น
กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน และเป็น
การผลิตในครัวเรือน เช่น งานตัดเย็บเส้ือผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานจักสานต่าง ๆ เป็นต้น 
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย อัตราดอกเบ้ียต่ำ  

ผู้สนใจขอรับบริการได้ที่ กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร
สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 

********* 
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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข   
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ โทรสายด่วน 1330 

1) หัวข้อเร่ือง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกท่ี ไม่ต้องมีใบส่งตัว 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง คลายล็อกบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว 

กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีประชาชนผู้มีสิทธ์ิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้สามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ และยกเลิกการต้องใช้ใบส่งตัว
ของผู้ป่วยในกรณีมีความจำเป็นต้องเปล่ียนสถานที่รักษาพยาบาล ดังนี้ 

1. ประชาชนสามารถรับการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ โดยทดลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน 
ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการที่ “หน่วยบริการชุมชน อบอุ่น” ได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป 
นอกจากนั้นยังจะได้พัฒนาระบบนัดหมายการเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคช่ัน “เป๋าตัง” ขยายไปใน
กลุ่มผู้ป่วยนอกทั้งหมดในระยะต่อไป 

 2. “ผู้ป่วยใน” ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป  ทำให้ประชาชนได้ รับความสะดวก เพิ่มขึ้น  
เนื่องจาก สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเช่ือมต่อข้อมูล ระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเอง
โดยอัตโนมัต ิ

3. ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเม่ือใด รักษาที่ใหม่ได้ทันที ผู้ป่วยไม่ต้องรอ 15 วันอีกต่อไป 
ก็สามารถไปรักษาที่ใหม่ได้ทันที ตามความประสงค์ ประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทองจึงอุ่นใจได้ว่า เมื่อมีเหตุ
จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ก็จะสามารถย้ายหน่วยบริการและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันทีอย่างแน่นอน 

4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและไม่แออัด เมื่อผู้ป่วย
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ประสานจัดหา
โรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้น ๆ ได้ทันที  

การคลายล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ของบัตรทองในคร้ังนี้ คือนโยบายของรัฐบาลในความพยายามที่จะ
ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี มีมาตรฐาน ง่ายและสะดวก
สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กระทรวงการคลัง 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111 

1) หัวข้อเร่ือง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน่ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เคลียร์คัท! “ช้อปดีมีคืน” คืนภาษีเท่าไรกันแน ่

รัฐบาลได้ออกมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ และคืนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาปีภาษี 2563 ตามจำนวนเงินค่าซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายจริง ตั้งแต่ 23 ตุลาคม - ธันวาคม 
2563 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  

แต่เนื่องจากฐานของเงินได้สุทธิต่อปีของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้จะได้รับเงินภาษีคืนในจำนวนที่
ไม่เท่ากัน แม้จะซื้อสินค้าหรือบริการเต็มเพดาน 30,000 บาทก็ตาม โดยอัตราคืนภาษี "ช้อปดีมีคืน"  
ท่านจะได้รับคืนตามฐานรายได ้ดังนี้ 

• รายได้สุทธิต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี จะไม่ได้รับเงินภาษีคืน 
• รายได้ 150,001 - 300,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 1,500 บาท 
• รายได้ 300,001 - 500,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 3,000 บาท 
• รายได้ 500,001 - 750,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 4,500 บาท 
• รายได้ 750,001 - 1,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 6,000 บาท 
• รายได้ 1,000,001 - 2,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 7,500 บาท 
• รายได้ 2,000,001 - 5,000,000 บาท ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 9,000 บาท 
• รายได้ 5,000,001 บาท ขึ้นไป ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 10,500 บาท 
อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน จะไม่ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธ์ิ แต่ขอให้ 

ทุกท่านโปรดอย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้า ยกเว้นการซื้อ e-book หรือสินค้า OTOP  
ที่ใช้หลักฐานอื่นแทนได้ 
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