
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

1. เรื่อง พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องท าอย่างไร 
 เรื่อง พร้อมยัง ? เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องท าอย่างไร การเตรียมความพร้อมส าหรับ           
ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรทราบข้อมูลเบื้องต้น และเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับเข้ารับการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ดังนี้ - ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนฉีด หากว่ามีโรคประจ าตัว – ภายหลังจากการฉีด       
ก็ควรเฝ้าสังเกตอาการแพ้ อย่างน้อย ๓๐ นาที - หากมีอาการแพ้รุนแรง เช่น ไข้สูง ชัก ให้รีบแจ้งสายด่วน 
๑๔๒๒ - ที่ส าคัญต้องตระหนักว่าเมื่อฉีดวัคซีนแล้วยังสามารถติดเชื้อได้อีก อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
ทางระหว่างกัน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหมั่นล้างมือ เป็นประจ า 
 

2. เรื่อง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 
 เรื่อง ข้อปฏิบัติผู้ป่วย “โรคความดันโลหิตสูง” กับการฉีดวัคซีนโควิด-19 “โรคความดันโลหิตสูง”   
ถือเป็นกลุ่มโรคประจ าตัวและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นล าดับ
ต้น ๆ ดังนั้น ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงควรท าความเข้าใจถึงการเตรียมความ พร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 
การเตรียมตัวส าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจร่วมด้วย ก่อนฉีด
วัคซีนโควิด-19 จะต้องควบคุมความดันให้ไม่เกิน ๑๔๐ มม.ปรอท หากมีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว        
เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องทานยาสม่ าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีความดันโลหิตสูงเกินกว่าปกติจะต้องได้รั บ 
ค าปรึกษาจากแพทย์ ซึ่งหลังฉีดเรียบร้อยแล้วภายใน ๒ - ๔ ชั่วโมง ไม่ควรท ากิจกรรมใด ๆ เพ่ือให้วัคซีน      
ได้ท างาน อย่างเต็มที่ และทานยาประจ าโรคได้ปกติ ยกเว้นทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด      
ที่จะต้อง แจ้งแพทย์ทันทีเพราะอาจมีผลข้างเคียง คือ เลือดออกในกล้ามเนื้อตรงจุดที่ฉีดยา โดยมีลักษณะ   
การบวม หรือช้ าเลือด อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดทานยาหรือปรับยาเพ่ือฉีดวัคซีน    
เว้นแต่กรณีท่ี แพทย์แนะน าให้หยุดยาชั่วคราว เพ่ือให้ผลลัพธ์ของวัคซีนแม่นย าขึ้น 
 

3. เรื่อง เปิดเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รับ e-Voucher คืนสูงสุด 7,000 บาท 
ท าความรู้จักโครงการใหม่แกะกล่อง ที่ผู้คนให้ความสนใจก็คือ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ซึ่งรัฐจะสนับสนุนเงินคืน           

ในรูปแบบ e-Voucher ส าหรับค่าซื้อสินค้า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และบริการ ที่ผู้รับสิทธิได้ช าระให้กับ 
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม จ ากัดวงเงินใช้จ่ายจริงไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน เมื่อน ายอด 
จ่ายจริงมาค านวณสิทธิแล้ว จะได้เงินคืนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และสะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท 
ต่อคน วิธีการใช้จ่ายจะด าเนินการผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่จะต้องเติมเงินก่อนเพ่ือใช้         
ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และระบบจะให้คืน เป็น e-Voucher ใน G-Wallet ทุกต้น
เดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ คุณสมบัติ ผู้ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คือมีสัญชาติไทยมีอายุ 18 
ปีบริบูรณ์ ที่มีบัตรประจ าตัว ประชาชน และไม่เป็นผู้รับสิทธิในโครงการอื่น ดังนี้  

• ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
/ ไม่ได้... 
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• ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
• ไม่ใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 3 โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่   

21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่เวลา 
06.00 - 22.00 น. โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ได้ตั้งแต่วันที่  14 มิถุนายน 2564 
เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอ่ืนของรัฐ ที่มีแอปพลิเคชัน  “ถุงเงิน”     
สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันถุงเงินได้เลย  ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการใด ๆ ของรัฐ          
สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) โทร. 0 2111 1122 

 

4. เรื่อง เริ่มแล้ว! เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส ๓” 
มาแล้ว ! ส าหรับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส ๓ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย     

๓๑ ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ ๕๐             
ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน ๑๕๐ บาท/คน/วัน วงเงินรวม ๓,๐๐๐ บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยแบ่งวิธีรับสิทธิ ลงทะเบียน ดังนี้ • ส าหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการ        
คนละครึ่งเฟส ๑ และ ๒ ไปแล้ว จ านวน ๑๕ ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิ           
ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง • ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง" มาก่อน กระทรวงการคลังได้เปิดให้ลงทะเบียน
เพ่ิมเติมอีก ๑๖ ล้านสิทธิ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่าน           
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ย้ ากันอีกครั้ง        
ว่ามาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ สามารถเลือกรับสิทธิได้เพียงมาตรการเดียว  โดยคุณสมบัติ
ผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส ๓ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี
ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส ๓ แล้ว หากต้องการ
จะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้อง ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นการ สละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที 

.................................................. 
 
 
 

 
 


