ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
กระทรวงการคลัง
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
1. ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 (ระลอก ๓)
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. จ่ายจริง! เงินช่วยเหลืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด
วัคซีนโควิด-19
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. ไม่ยื่นแบบ ภงด. ๙๐,๙๑ ของปี ๖๑-๖๒ มีโทษปรับอาญา กระทรวงยุติธรรม อินโฟกราฟิค 1 ชุด
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
5. นำร่องคนไข้บัตรทอง 500 ราย รับ “เครื่องล้างไต
อัตโนมัติ” ใช้ที่บ้าน
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 24 / 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงการคลัง
กรม / หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ช่องทางการติดต่อ โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
1) หัวข้อเรื่อง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ระลอก ๓)
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ระลอก ๓)
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธกส.) ออกมาตรการสิ น เชื่ อ สู้ ภั ย COVID-19
เพื่อเพิ่ มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้ แก่ประชาชน วงเงินสินเชื่อ รวม ๑๐,๐๐๐ ล้ านบาท สามารถขอกู้
โครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๔
ผู้ขอกู้ต้องมีคุณ สมบัติ ดังนี้ ๑) เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย
อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน ๒) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) วงเงิน สิน เชื่อ รายละไม่ เกิ น ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ มี
หลักประกัน (Clean Loan) ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระเงินต้นและปลอดชำระดอกเบี้ย ๖ งวดแรก
ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน ๓ ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ต่อเดือน
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ ๑) ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรน
จากสินเชื่อปกติของโครงการ ๒) ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ
ผู้ ที่ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ท าง Line Official : BAAC Family หรื อ
โทร. ๐ ๒๕๕๕ ๐๕๕๕
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1330
1) หัวข้อเรื่อง จ่ายจริง! เงินช่วยเหลืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จ่ายจริง! เงินช่วยเหลืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19
แจ้งข่าวกัน อีก รอบ สำหรับใครที่ รับการฉีด วัคซี นป้ องกั นโรควิด -19 แล้ วมีอ าการไม่พึ งประสงค์
สามารถขอรั บการเยี ย วยาจากสำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สปสช. ได้ ซึ่ งอั ต ราการจ่ า ยเงิ น
ช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับผลกระทบที่ได้รับ เช่น บาดเจ็บ เสียอวัยวะ พิการ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต
โดยใน ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา สปสช. ได้จ่ายช่วยเหลือฯ ไปแล้ว ๓๙๕ ราย คิดเป็นเงินกว่า ๗.๕ ล้านบาท
ซึ่งการช่วยเหลือนี้เป็นเพียงระดับเบื้องต้นเท่านั้ น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้ว
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ก็จะได้รับการดูแล และจะไม่มีการเรียกเงินคืนแต่อย่างใด หากในภายหลังมีการ
พิสูจน์ว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากวัคซีนก็ตาม
ประชาชนสามารถยื่ น คำร้ อ งได้ ที่ โรงพยาบาลที่ ฉี ด สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สำนั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ทั้ง ๑๓ เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่
วันที่ทราบอาการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงยุติธรรม
กรม / หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการติดต่อ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร 08 ๒345 9798
1) หัวข้อเรื่อง ไม่ยื่นแบบ ภงด. 90, 91 ของปี 61- 62 มีโทษปรับอาญา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไม่ยื่นแบบ ภงด. 90, 91 ของปี 61- 62 มีโทษปรับอาญา
หากท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภงด.90 (ผู้มีรายได้หลายอย่าง) หรือ ภงด.91 (ผู้ที่มีเงินเดือนอย่างเดียว)
ของปี 2561 และปี 2562 ต้องรีบยื่น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้ ไม่เช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน
2,000 บาท และในกรณีที่มีคำนวณภาษีแล้วมีภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม ต้องให้ดอกเบี้ยจ่ายล่าช้าให้ กรมสรรพากร
ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระ (แต่ไม่เกินจำนวนภาษี
ที่ต้องเสีย)
ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภงด. 90, 91 ได้แก่
บุคคลธรรมดา ดังนี้
1. โสด/ไม่มีทะเบียนสมรส ได้รับเงินเดือนทั้งปีตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป หรือ มีรายได้อื่นๆ ทั้งปี
ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
2. ไม่โสด/จดทะเบียนสมรส ได้รับเงินเดือนทั้งปีตั้งแต่ 220,000 บาทขึ้นไปหรือ มีรายได้อื่น ๆ
ทั้งปีตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป
ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ไม่ จ ดทะเบี ย น/คณะบุ ค คล ที่ ได้ รับรายได้ ทั้ งปี ตั้ งแต่ 60,000 บาทขึ้ น ไป
(เช่น ปล่อยเช่าบ้านที่เป็นเจ้าของตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
กองมรดกที่ยังไม่แบ่ง ทีไ่ ด้รับรายได้ทั้งปีตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการด้านงานยุติธรรมต่าง ๆ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอปพลิเคชัน
Justice Care : บริการรับเรื่องยุติธรรมสร้างสุข
*********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมควบคุมโรค
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
1) หัวข้อเรื่อง ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ภาวะ ISRR กับวัคซีนโควิด-19
ภาวะ ISRR (Immunization Stress-Related Responses) คือ ปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กับความเครียด
จากการฉีดวัคซีน ผู้ที่มีภาวะ ISRR จะมีอาการ วิงเวียนศีรษะ ตามัว พูดไม่ชัด เกร็ง เป็นลม อาการชา แขนขา
อ่อนแรง และคลื่นไส้
ปัจจัยการเกิดภาวะ ISRR ได้แก่ ความวิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ และเจ็บป่วยก่อนการฉีดวัคซีน
ซึ่งอาการข้างต้นมักเกิดขึ้นเพียง ๕-๓๐ นาที และหายได้เองใน ๑-๓ วัน โดยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัคซีน
ทั้งนี้ แพทย์ อาจตรวจพบอาการจริง เช่ น ชา อ่อ นแรง ในบางรายมีอ าการคล้ายโรคหลอดเลื อดในสมอง
แต่ไม่ได้เป็นโรคจริง เมื่อตรวจเอ็กซเรย์และการตรวจอื่น ๆ พบว่าปกติ อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นและหายได้เอง
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 24 / 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน 1330
1) หัวข้อเรื่อง นำร่องคนไข้บัตรทอง 500 ราย รับ “เครื่องล้างไตอัตโนมัติ” ใช้ที่บ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง นำร่องคนไข้บัตรทอง 500 ราย รับ “เครื่องล้างไตอัตโนมัติ” ใช้ที่บ้าน
การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(บัตรทอง) ที่ดำเนินการต่อเนื่อง นอกจากบริการล้างไตผ่านเครื่องไตเทียมหรือฟอกไตแล้ว การล้างไตทางช่องท้อง
เป็นบริการสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
รัฐบาลตั้งเป้านำร่องใช้เครื่องช่วยล้างไตอัตโนมัติ (APD) ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ๕๐๐ ราย
ที่ไม่สามารถเข้าฟอกไตที่หน่วยบริการได้ เช่น เป็นอัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง หรืออยู่ห่างไกลจากหน่ วยบริการ
เป็นต้ น เพื่ อดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และช่วยอำนวยความสะดวก
ในการล้างไตโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ที่ไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพื่อเติมน้ำยาล้าง ทำให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยและผู้ดูแลดีขึ้น
ผู้ ป่วยที่ ได้ รับ เครื่ อ ง APD จะมี ที ม พยาบาลประจำดู แ ลช่ ว ยแนะนำวิ ธีใช้ งานและให้ คำปรึก ษา
ส่วนน้ำยาล้างไตจะส่งผ่านทางไปรษณีย์ไปให้กับผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองที่จะได้รับเครื่อง APD ได้แก่
๑. ปัจจัยทางการแพทย์ เช่น ผู้ป่วยมีภาวะน้ำท่วมปอดบ่อย มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง และส่งผลต่อภาวะที่ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ฯลฯ
๒. ปัจจัยทางสังคม ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบของญาติที่ดูแลเป็นสำคัญ
จึงนับเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย ทั้งในด้านสถานการณ์
การจั ด บริ ก าร นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ทั้ งนี้ ท่ า นสามารถสอบถามข้ อ มู ลเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
สายด่วน 1330
*********

