ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด-19” ฟรี
2. ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
โควิด-19
กระทรวงสาธารณสุข
3. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy”
กระทรวงแรงงาน
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ.
ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้
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 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
1) หัวข้อเรื่อง ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด-19” ฟรี
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ดูก่อน! ใครมีสิทธิตรวจหา “เชื้อโควิด-19” ฟรี
หากท่านเป็นผู้เข้าเกณฑ์เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เช่น เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ/พื้นที่ที่มีการระบาด
ต่ อ เนื่ อ ง ประกอบอาชี พ ที่ สั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ที่ เดิ น ทางมาจากเขตโรคติ ด ต่ อ หรื อ กลุ่ ม เสี่ ย ง บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและมีอาการที่เข้าข่ายโรคโควิด -19 รวมทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีโอกาส
ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรส
ท่านสามารถเข้ารับการตรวจรักษา “ฟรี” ที่โรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม หรือ
สิท ธิข้ าราชการ ทั้ งนี้ ขอให้ ท่ านสวมหน้ ากากอนามั ย ล้า งมื อ เว้น ระยะห่ า ง และแนะนำให้ เดิ น ทางโดย
รถส่วนตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐
1) หัวข้อเรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่ยง โควิด-19
ตลาดนั ด เป็ น แหล่ ง รวมตั วของพ่ อ ค้ า แม่ ค้ า และผู้ ซื้ อ เป็ น แหล่ ง จำหน่ า ยสิ น ค้ า อาหารสด
อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคน
จากหลากหลายพื้นที่มาใช้งานร่วมกัน จึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
ดังนั้นควรมีมาตรการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
คำแนะนำสำหรับ เจ้า ของตลาด ต้องดู แลสถานที่ ให้ สะอาด ถูกสุ ขลัก ษณะ จัดให้ มีจุด คัด กรอง
อุณหภูมิแก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการเพื่อสังเกตอาการ กำหนดจุดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร พร้อมทั้ งจัด ให้มี มาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย จัดจุ ด
บริการล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณพื้นที่การใช้บริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ขายในตลาด ให้มีการป้องกันตนเองด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ
และสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ในกรณีจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ควรให้มีการปกปิด
อาหารและอุ่นอาหารทุก ๆ ๒ ชั่วโมง กรณีจำหน่ายอาหารสดควรจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับคีบเพื่อป้องกันไม่ให้
ลูกค้าสัมผัสกับสินค้าโดยตรง
คำแนะนำสำหรับ ผู้ ซื้อ แนะนำให้ผู้ซื้อ ควรมี การวางแผนในการเลือกซื้อ เพื่ อลดระยะเวลาที่ อยู่
ภายในตลาดให้น้อยที่สุด สิ่งสำคัญ คือต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้ งผู้ซื้อและผู้ขาย และเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ทุกครั้งหลังซื้อของเสร็จ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ทั้งผู้ค้าขาย ผู้ไปใช้บริการ หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้ มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นตลาดสด/ตลาดนัดใด ไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
สามารถร้องเรียน เสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมอนามัย ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๐๐ หรือ
สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมอนามัย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2590 1401 - 2 โทรสาร 0 2591 8612 - 3
1) หัวข้อเรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจกลับบ้านต่างจังหวัด
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้กลับมาพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในขณะนี้ สาเหตุหนึ่ง
เนื่องจากเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายจากการไอ
จามในระยะ ๑ - ๑.๕ เมตร หรื อ การพู ด คุ ย ในระยะใกล้ การแพร่ เชื้ อ สามารถติ ด ต่ อ จากผู้ ติ ด เชื้ อ ที่ ยั ง
ไม่แสดงอาการโดยหากมีการติดเชื้อในผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง รวมถึงผู้สูงอายุจะมี ความเสี่ยงต่อชีวิตมากกว่า
ช่วงวัยอื่ น ๆ ทั้ งนี้ ระหว่างเดิน ทางกลั บบ้ านควรมีอุ ปกรณ์ เพื่อป้ องกัน ตนเอง อาทิ หน้ า กากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ทิชชู่ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และยารักษาโรคประจำตัว ติดตัวไว้ตลอด
ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติแก่ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่การแพร่ระบาดทุกราย ให้แยกตัวเอง
ออกจากผู้อื่นเพื่อสังเกตอาการ และให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกายทันที
๒. ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้สูงอายุและเด็ก ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย ๒ เมตร
๓. แยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว โดยไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
๔. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้อื่น
๕. ล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ
๖. ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
๗. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ร่วมกับผู้อื่น
ในกรณีที่รู้สึกมีไข้ตัวร้อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติจากการหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเร็ว
เหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
*********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2223 5246-7
1) หัวข้อเรื่อง มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy”
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มหาดไทยส่งของขวัญปีใหม่ 2564 “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy”
กระทรวงมหาดไทย ขอส่งของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย
Happy เมืองไทย Healthy” เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ดังนี้
1) สถานธนานุบาลทั่วไทยพร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ดังนี้
- ลดอัตราดอกเบี้ยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งหากใช้บริการเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
ไม่ คิด ดอกเบี้ ย หลั งจากนั้ น ร้อ ยละ 0.25 ต่ อ เดื อ น และหากใช้บริ การเดื อ น มี น าคม - ธัน วาคม 2564
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือน
- สำหรับเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนตลอดทั้งปี
2) ส่งสุขภาพดีวิถีใหม่ health care delivery in the New Normal ด้วยการส่งเสริมการจัดบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกถึงบ้ าน ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงด้วยกิจกรรมระบบการตรวจห้องปฏิบัติการ Mobile Lab
3) รู้ ง่ า ย เข้ า ใจไว กฎหมายอาคาร จั ด ทำอิ น โฟกราฟิ คเผยแพร่ ให้ ป ระชาชนรั บรู้ แ ละเข้ าใจ
กฎหมายอาคารที่ควรรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ผ่านทาง E-Book LINE และสื่อต่าง ๆ
4) Smartlands: App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในการติดต่อหรือ
ติดตามงานบริการของกรมที่ดินจำนวน 15 ด้าน อาทิ การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า การค้นหารูปแปลงที่ดิน ฯลฯ
5) มท. สร้างสุข Happy creation ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้น
อาทิ มอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักให้ครัวเรือนเป้าหมายไม่น้อยกว่า 150,000 ครัวเรือน มอบทุนอุปการะเด็ก
เดือนละ 10 ทุนต่อจังหวัดเป็นเวลา 3 เดือน และมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
6) ของถู ก ขายฟรี ของดี พาส่ งออก พั ฒ นาช่ อ งทางการกระจายสิ น ค้ าให้ จ ำหน่ ายสิ น ค้ าฟรี
เปิ ดเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน และเปิ ดคลินิกช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งสินค้าไปจีนฟรี ผ่านทาง China post
และ www.poomjaimarket.com
7) ติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาจัดให้ ลดค่าติดตั้งการประปา 10 % ให้ผู้ใช้น้ำรายใหม่
ประเภทที่อยู่อาศัย ที่ชำระเงินค่าติดตั้งในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
8) งานไฟในบ้านหารคนละครึ่งกับไฟฟ้านครหลวง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 50%
(ส่วนลดไม่เกิน 3,000 บาทต่อหมายเลขเครื่องวัด) ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการของ กฟน. ที่ใช้บริการ
และชำระเงินในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน App MEA e-Fix
9) ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค มอบการบริการแบบ One Touch Service ในการขอใช้ไฟฟ้าและ
ติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ณ จุดเดียวครั้งเดียวในทุกพื้นที่ พร้อมลดระยะการให้บริการ
ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ในเขตชุมชน (เทศบาล) ภายใน 1 วันทำการ และนอกเขตชุมชนภายใน 3 วันทำการ
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 50 / 2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1506
1) หัวข้อเรื่อง ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ในปี 64 ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้
สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี
2564 หรือสนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ เ ลื อ กไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ เช่ น ย้ า ยที่ พั ก อาศั ย ย้ า ยสถานที่ ท ำงาน
หากผู้ประกันตนมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ได้ ที่สำนั กงานประกัน สังคมกรุงเทพมหานครพื้ นที่ /จั งหวัด/สาขาทุ กแห่ งทั่ วประเทศ หรือ
ทำรายการผ่าน www.sso.go.th และ Applications SSO Connect ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2564 สำหรับการเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง โดยให้
คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาล
ที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัด
ดังกล่าว
ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล
ที่ ต นเองเลื อ กไว้ กรณี คนต่ างด้ าวที่ เป็ นผู้ ประกั นตนต้ องแสดงบั ตรประจำตั วซึ่ งไม่ มี สัญ ชาติ ไทย หรื อ บั ต ร
ประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport) ผู้ประกัน ตนสามารถตรวจสอบสิท ธิการรักษาพยาบาลได้ที่
www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk
สำหรับผู้ประกันตนที่ ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์
จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตน
สามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่ สิ้น สภาพ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
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-2-

