
 
 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารประกอบ 
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 
ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕% 

กระทรวงสาธารณสุข - 

2. หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 
ขอรับเงินช่วยเหลือได้ 

กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติเหตุ 

ช่วงฤดูฝน   

กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด 

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4. เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม 

เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐% 

กระทรวงแรงงาน - 

5. “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนขอสินเช่ือเพ่ือโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง 

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 43 / 2564  



 
 
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑ 

1) หัวข้อเร่ือง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ท่ีแพร่เร็ว 10 - 15% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธ์ุ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว 10 - 15% 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยรายงานการพบโควิดสายพันธ์ุ “เดลตาพลัส” ที่กลายพันธ์ุในประเทศ 

หลังพบผู้ติดเช้ือ ๑ ราย ซึ่งขณะนี้รักษาหายแล้ว 
สำหรับการเฝ้าระวังสายพันธ์ุเดลตานั้น ปัจจุบันมีสายพันธ์ุย่อย ๔๗ ชนิด มีช่ือเรียก AY.1 - AY.47 

หรือรู้จักกันในอีกช่ือว่าเดลตาพลัส ปัจจุบันสายพันธ์ุย่อยเหล่านี้พบในประเทศไทยถึง ๑๘ สายพันธ์ุ และ 
สายพันธ์ุเดลตาพลัสที่พบในประเทศคือ สายพันธ์ุ AY.1(K417N) ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร 

อย่างไรก็ตาม โควิดสายพันธ์ุเดลตาพลัสทั้ง ๑๘ สายพันธ์ุนี้ ยังไม่พบข้อมูลช้ีว่า เป็นการแพร่ระบาด
หรือก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงมากขึ้นเหมือนสายพันธ์ุที่แพร่ระบาดในประเทศอังกฤษคือเดลตาพลัส AY.4.2  
ที่อาจแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธ์ุเดลตาดั้งเดิมถึง 10 - 15% จึงขอย้ำว่าปัจจุบันสายพันธ์ุ AY.4.2 ยังไม่พบ
ในประเทศไทย 

จากข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สายพันธ์ุอัลฟาพลัส (E484K) พบทั้งหมด ๑๘ ราย โดยพบ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ราย ส่วนอีก ๑๖ รายพบที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เป็นแรงงานข้ามชาติ 
ชาวกัมพูชา ๑๒ คนและคนไทย ๔ คน ทั้งหมดทำงานในล้งลำไย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุกต่อเนื่อง 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2564 วันที่  3  พฤศจิกายน  2564 



 
 

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 

1) หัวข้อเร่ือง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้ 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้ 
ประชาชนสิทธิบัตรทอง ข้าราชการ อปท. และสิทธิรักษาพยาบาลอื่น ๆ หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์

หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ โดยยื่น 
คำร้องได้ที่โรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขาเขตพื้นที่ ๑๓ เขตทั่วประเทศ 

สำหรับผู้ประกันตน ให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานประกันสังคมไปก่อน จนกว่าสำนักงานประกันสังคม 
จะแก้ไขประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยก ลับมารับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได ้

ทั้งนี้ ระยะเวลาการยื่นคำร้องภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย ผู้ที่ต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

******** 
 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2564 วันที่  3  พฤศจิกายน  2564 
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กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
กรม / หน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช่องทางการติดต่อ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 

1) หัวข้อเร่ือง ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน   

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน   

การขับรถในช่วงฤดูฝนในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางเส่ียงดินถล่ม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
การเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางเส่ียงอุบัติ เหตุช่วงฤดูฝนจะช่วยให้การขับขี่ เป็นไปอย่างปลอดภัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเส่ียง
อุบัติเหตุช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนรับทราบวิธีป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพเส้นทางไม่ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน  

สำหรับ “เทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน” ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
• กรณีเส้นทางที่มีน้ำท่วมผิวถนน ผู้ขับขี่ควรขับรถให้ช้าที่สุด ไม่เร่งเคร่ืองหรือลดความเร็วกะทันหัน 

พร้อมปิดเคร่ืองปรับอากาศ ขับรถตามแนวการขับขี่ของรถคันหน้า เพื่อป้องกันการขับรถออกนอกเส้นทาง 
• กรณีเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงกว่าถนน ผู้ขับขี่ควรเล่ียงไปใช้เส้นทางอื่น ไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทาง

ดังกล่าว เพราะรถได้รับความเสียหาย และอาจถูกน้ำพัดออกนอกเส้นทาง  
• กรณีเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ขับรถเร็ว หมั่นสังเกต 

ความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ พร้อมหาเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางเดิมไม่ปลอดภัย 
• กรณีเส้นทางที่มีดินถล่มหรือถนนทรุดตัว ผู้ขับขี่ควรหยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมโทรศัพท์ 

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้ามฝืนขับรถไปต่อ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้  
• กรณี เส้นทางที่ มีดินโคลน  ผู้ขับขี่ควรหยุดรถ เพื่อประเมินเส้นทางและขับรถด้วยความเร็ว 

ที่สม่ำเสมอ หากรู้สึกล้อหนืดให้ขยับพวงมาลัยไป - มาช้า ๆ เพื่อให้ล้อเกาะพื้นดินใหม่ ห้ามหมุนล้อเร็วเกินไป 
เพราะจะทำให้ล้อจมดินมากขึ้น 

ทั้งนี้  หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อ  สายด่วนนิรภัย  
โทร. 1784 

******** 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 43 / 2564 วันที่  3  พฤศจิกายน  2564 
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กระทรวง กระทรวงแรงงาน 
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง สำนักงานประกันสังคม 
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 0 2956 2533 

1) หัวข้อเร่ือง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน 50% 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วม เปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน 50% 

การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงาน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมใน  
หลายพื้นที่ในขณะนี้ รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกคนที่ประสบปัญหาอุทกภัย จึงได้ส่ังการให้
หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน  

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย  
นำเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการมาจัดทำถุงยังชีพ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดทีมแพทย์และพยาบาล ร่วมกับ
โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ให้บริการตรวจรักษาเบ้ืองต้นในพื้นที่ ได้ รับผลกระทบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ารับความช่วยเหลือ
ด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีเหตุสุดวิสัยไว้ช่วยเหลือผู้ประกันตน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน 
โดยจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง  ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่
ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ทำให้นายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วัน 

สำหรับช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ฯ กำหนดให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ในสถาน
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนตามช่องทาง ดังนี้  

1. ผู้ประกันตน มีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download 
แบบคำร้องได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง โดยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และเลขบัญชีธนาคาร 
ต้องมีความถูกต้อง 

2. นายจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงาน โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน 
www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตน ตามแบบ สปส. 2-01/7 และหนังสือรับรอง การหยุดงาน 
รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน 
www.sso.go.th นำส่ง สปส.ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทางไปรษณีย์ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-Service 
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กระทรวง กระทรวงการคลัง 
กรม / หน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000 

1) หัวข้อเร่ือง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเช่ือเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง 

2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง “โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเช่ือเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง 

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่ต้องการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  ราคาไม่แพง 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เร่ิมต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัวและ
ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
ดำเนินการโครงการสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
ในอัตราดอกเบ้ียสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการ
ขอสินเช่ือ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้
สามารถทำนิติกรรมได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ 

รายละเอียด “สินเช่ือโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” อัตราดอกเบ้ียคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี  
ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของ ธอส. 
เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวดแรก ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ประเภท คือ 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1%  
ของวงเงินกู้) 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท) 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(1,000 บาท ต่อราย) และ 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง) ระยะเวลาผ่อน 
ไม่น้อยกว่า 7 ปี และผ่อนสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น 
ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ 
ต้องไม่เกิน 75 ปี 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจและผู้ที่ม่ีคุณสมบัติและต้องการขอสินเช่ือ สามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการ
บ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ได้ เพียงดาวน์โหลด Mobile Application : GHB ALL และกดลงทะเบียนเพื่อรับรหัส
เข้าร่วมโครงการ 9 ตัวทาง GHB Buddy บน Application Line (ตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 6 ตัว)  
เพื่อนำมาแสดงในการยื่นขอสินเช่ือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ ธอส. กำหนด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0 2645 9000 
หรือ Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ www.ghbank.co.th 
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