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ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ประจ าเดือน มกราคม 2564 

1. เรื่อง แนะน าโหลดใช้แอปฯ “หมอชนะ” ประเมินโควิด-19 ด้วยตัวเอง ติดตามสอบสวนโรคได้ทันที  

 ที่ประชุม ศบค. รณรงค์ให้ทุกคนโหลดใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”aเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยติดตาม 
และสอบสวนโรคให้ครอบคลุมทั่วถึงและแม่นย ามากขึ้นช่วยให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ท างานได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยระบบ
จะบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth เพ่ือช่วยแจ้งเตือนประชาชน 
เมื่ออยู่ในบริเวณหรือใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้สามารถเฝ้าระวัง และเข้าพบกับเจ้าหน้าที่
สอบสวนโรคได้ทันท่วงทีเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แล้วเช็คสถานะทุกวัน หากคิวอาร์โค้ด
แสดงสีเตือนว่าเสี่ยงสูงจะตรวจเช็คเทียบเคียงได้ทันทีว่าใครอยู่จุดไหนบ้าง และแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ตัวและ 
กักตัวหรือรีบไปพบแพทย์ท าให้ง่ายต่อการเข้าคุมพ้ืนที่ติดตามไว รวดเร็ว มากกว่านั้น ยังประเมินความเสี่ยง
ของผู้ใช้ตลอดเวลาหากมีความเสี่ยงเพ่ิม และยังสามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อหากไปยังสถานที่เสี่ยง 
หรือในกรณีใช้บริการการขนส่งสาธารณะ หรือพ้ืนที่สาธารณะ แต่ไม่ได้เช็คอิน-เช็คเอ้าท ์      

2. เรื่อง รัฐเข้ม! ควบคุมพ้ืนที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล 

  ในช่วงนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019aหรือ โควิด-19aได้กลับมาแพร่ระบาดไปในหลายพ้ืนที่      
จึงขอเน้นย้ าให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง ผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องกักตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน 
หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ และให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่แพทย์เพ่ือประโยชน์ในการรักษาและ   
การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19aส าหรับมาตรการด้านความมั่นคงรัฐบาลได้ควบคุม    
ไม่ให้มีบ่อนการพนัน ส่วนจังหวัดที่เป็น "พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด" ต้องปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย      
ของโรค สถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะaและอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหรือติดต่อ
สอบถามข้อมูลวิธีการป้องกันตนเองได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒ 

3. เรื่อง ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด  

 นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับการบังคับใช้มาตรการ 
ป้องกันโรค การยกระดับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดที่จ าเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง และการปราบปราม   
และลงโทษผู้กระท าผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ด าเนินการดังนี้  

 ๑) จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างจังหวัด 
บูรณาการและประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและต ารวจ และในการจัดตั้งจุดตรวจ/       
ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
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 ๒) ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น  
ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ  
ป้องกันโรคที่ทางราชการก าหนดส าหรับแนวปฏิบัติผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร สามารถปฏิบัติ ดังนี้  

  2.๑ ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจ าเป็น”ฟโดยยื่นค าขอ        
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ได้แก่ นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  

  2.๒ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพ่ือประโยชน์และการด ารงชีวิต   
ของประชาชนและสินค้าเพ่ือการน าเข้าหรือส่ งออก ผู้ปฏิบัติ งานในกิจการกิจกรรมเพ่ือประโยชน์             
ด้านสาธารณูปโภคaผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคล           
ไปสู่ที่เอกเทศเพ่ือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อก าหนด ประกาศ 
หรือค าสั่งต่าง ๆ ของทางราชการให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นค าขอต่อผู้ประกอบการ 
นายจ้าง บริษัท หัวหน้า หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี  

  2.๓ บุคคลที่มีความจ าเป็นต้องติดต่อราชการให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” 
ซึ่งออกโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจ าเป็น
เร่งด่วนหากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงให้มีการบันทึกข้อมูล  
การปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน 

4. เรื่อง รัฐเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากการระบาดของโควิด -19aรอบใหม่ 
 คณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาด    
ของโรคโควิด-19 รอบใหม่ ดังนี้  

 • จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 คนละ ๓,๕๐๐ บาท/คน/เดือน ระยะเวลา ๒ เดือน ครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ และเกษตรกรซึ่งขณะนี้อยูร่ะหว่างพิจารณา รายละเอียด  

 • ลดค่าไฟฟ้าส าหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน ๑๕๐ หน่วย/เดือน ใช้ไฟ “ฟรี” ๙๐ หน่วยแรก และกิจการ 
ขนาดเล็กงดเก็บค่าไฟ ๕๐ หน่วยแรกระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔  

 • ลดค่าน้ าประปา ๑๐% ระยะเวลา ๒ เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔  

 • ขยายเวลาลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมการโอน  

 • เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมจ านวน 1 ล้านสิทธิภายในปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
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5. เรื่อง ยืนยัน! แอปฯ “หมอชนะ” ปลอดภัย ไม่ละเมิดสิทธิ  

 แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ด้วยระบบ 
บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรคแต่หลายท่านอาจเกิดความกังวลใจว่า 
แอปฯ “หมอชนะ”จะปลอดภัยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ยืนยันว่าพ้ืนฐานการออกแบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”aได้ระวังเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด         
แม้ท าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวแต่จะไม่ระบุชื่อผู้ใช้ท าให้ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอน       
ส่วนรูปถ่ายในแอปฯ เป็นเพียงการยืนยันตัวตนจะไม่ถูกน าไปเป็นฐานข้อมูลของรัฐบาลแต่อย่างใด รวมถึง  
แอปฯ หมอชนะไม่สามารถบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนของโทรศัพท์ได้ตามที่หลายท่านกังวล และขอย้ าว่า   
การไม่โหลด"หมอชนะ" ไม่ผิดกฎหมายส าหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ระบบปกติ คือ การท าเอกสาร
ข้ามจังหวัดเพ่ือบันทึกข้อมูลได้เช่นกัน 

6. เรื่อง ขยายเวลา “เราเที่ยวด้วยกัน” ถึงเมษายน 2564  

 ข่าวดีส าหรับผู้ที่ก าลังกังวลเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับจากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”aอันเนื่องมาจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดข้ึนในขณะนี้คณะรัฐมนตรี  มี
มติอนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยผู้ใช้สิทธิ์ตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ได้
จองที่พักตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้ถึงเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พิจารณาขยายระยะเวลา
การด าเนินโครงการที่เหมาะสมและปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ให้มีความรัดกุม เพ่ือให้โครงการนี้
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในปี ๒๕๖๔ ได้อีกด้วย 
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