ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. อภ. ปฏิเสธ บวกกำไร ๘๘% วัคซีนโมเดอร์นา
กระทรวงพาณิชย์
2. ยืนยัน! สินค้าอุปโภค – บริโภคช่วงโควิด-19
ไม่ขาดแคลน
สำนักนายกรัฐมนตรี อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. ๖ กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง “เคอร์ฟิว” ได้
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
4. คลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19
กักตัวที่บ้าน
กระทรวงสาธารณสุข อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. "ยาฟ้าทะลายโจร" ช่วยบรรเทาอาการป่วยโควิด-19
ที่ไม่รุนแรงได้
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 28 / 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง อภ. ปฏิเสธ บวกกำไร 88% วัคซีนโมเดอร์นา
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อภ. ปฏิเสธ บวกกำไร 88% วัคซีนโมเดอร์นา
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ราคานำเข้าและการจัดเก็บภาษีวัคซีน โมเดอร์นา
(Moderna) ว่าราคาสูงเกินจริง ล่าสุด องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ออกมาชี้แจงว่า ราคานำเข้าวัคซีน 584 บาท
ต่อโดส ที่มีการพูดถึงกันนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะราคาจริงมีข้อตกลงที่กำหนด
เป็นเงื่อนไขไว้ในการเจรจาซื้อขายที่ไม่ให้ทั้ง 2 ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและกำหนดราคาวัคซีน Moderna ระบุว่า มีข้อมูลราคาซื้อขายในตลาดโลก (อ้างอิง
จากเว็บไซต์ www.biospace.com) อยู่ที่ประมาณ 25 - 37 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 โดส ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
และจำนวนที่จัดซื้อในแต่ละครั้ง
การกำหนดราคาขายวัคซีน โมเดอร์นาให้ กับโรงพยาบาลเอกชนที่ ราคา 1,100 บาทต่อ โดสนั้ น
เป็นราคาที่องค์การเภสัชฯ ได้รับจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น
ค่าเก็บ รัก ษา ค่ าขนส่ ง ค่ าประกั นภั ย รายบุคคล เพื่ อให้ ความคุ้ ม ครองกั บผู้ ที่ ได้ รับการฉีด วัคซีน ทางเลื อ ก
โมเดอร์นากรณีที่อาจมีอาการไม่พึงประสงค์
ดังนั้น ประเด็นที่มีการกล่าวหาว่ามีการบวกกำไรหรือภาษีเข้าไปในราคาขายถึง 516 บาท หรือ
88% จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กรมการค้าภายใน
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรมการค้าภายใน
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง ยืนยัน! สินค้าอุปโภค – บริโภคช่วงโควิด-19 ไม่ขาดแคลน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยืนยัน! สินค้าอุปโภค – บริโภคช่วงโควิด-19 ไม่ขาดแคลน
จากการยกระดับมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้หลายคน
เกิดความกังวลใจว่าจะต้องกักตุนสินค้าหรือไม่
เรื่ อ งนี้ กรมการค้ า ภายในได้ อ อกมายื น ยั น แล้ ว นะครั บ ว่ า สิ น ค้ า อุ ป โภค - บริ โ ภค ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน ประชาชนสามารถหาซื้อได้ตามปกติ ไม่มีการขาดแคลน เนื่องจากได้ประสานกับผู้ประกอบการ
ห้างค้าปลีก - ส่งทั่วประเทศ ให้สต็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
และหากพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่
สายด่ ว น ๑๕๖๙ หรื อ สำนั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ โดยผู้ ก ระทำผิ ด จะมี โ ทษจำคุ ก ๗ ปี
ปรับ ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำและปรับ
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง 6 กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง “เคอร์ฟิว” ได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง 6 กลุ่มอาชีพ ที่สามารถเดินทางช่วง “เคอร์ฟิว” ได้
เปิ ดรายละเอียด 6 กลุ่มยกเว้น ที่สามารถเดินทางออกนอกบ้านในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา
21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา สงขลา โดยมีระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
1) ด้ านสาธารณสุข ได้ แก่ ผู้ป่วยที่ต้ องไปพบแพทย์เพื่ อ รัก ษา และเจ้าหน้ าที่ ที่ต้ องปฏิ บัติ งาน
ด้านสาธารณสุข
2) การขนส่งสิ นค้ าเพื่ อประชาชน ได้แก่ ผู้ข นส่ งอาหาร ยา เวชภั ณ ฑ์ เครื่องมื อแพทย์ สิ นค้ า
อุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออก
หรือนำเข้า
3) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ ขนส่งและผู้เดินทาง
มาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ที่เดินทางไปยังที่ศูนย์พักคอยรอการส่งตัวเพื่อรับการรักษาโรค
ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
4) การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะ
มูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม งานกู้ภัย การประกันภัย ผู้ต้องดำเนินงานกรณีเกิด
อุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
5) การประกอบอาชี พ ที่ จ ำเป็ น ได้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านตามรอบเวลา กะ หรื อ การทำงานตาม
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม ผู้ทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานรักษา
ความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์
6) กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เดิ น ทางจะต้ อ งแสดงบั ต รประจำตั วประชาชนหรือ บั ตรแสดงตนอย่า งอื่น และเอกสารรับรอง
ความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่อย่างเคร่งครัด
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน สปสช. โทร. 1330
1) หัวข้อเรื่อง คลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้าน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง คลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้าน
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ ยั งมีอ ย่างต่อ เนื่ อง ทำให้ หลายโรงพยาบาล
ไม่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ได้ รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการใหม่โดยให้ผู้ป่วยที่มี
อาการน้ อ ย หรื อ ที่ เรี ย กว่ า กลุ่ ม สี เขี ย วในพื้ น ที่ กทม. และปริ ม ณฑล ทำการแยกกั ก ตั ว ที่ บ้ า น (Home
Isolation) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเข้าระบบรักษาที่เร็วขึ้น ไม่ต้องรอเตียงหลายวันจนเสี่ยงที่อาการจะทรุดลง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เร่งเคลียร์ผู้ป่วยที่กำลังรอเตียงในระบบสายด่วน
๑๓๓๐ ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้านทั้งหมดตามมาตรฐานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยจะอยู่
ภายใต้การดูแลของคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ที่ผู้ป่วยพักอาศัย ซึ่งมีจำนวน ๒๐๔ แห่ง ใน กทม. ที่พร้อมดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวกว่า ๔๐,๐๐๐ ราย
หลักการ คือ คลินิกชุมชนอบอุ่นจะติดต่อไปหาผู้ป่วยภายใน ๔๘ ชั่วโมง จากนั้นจะส่งเครื่องวัดไข้
และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดไปให้ที่บ้าน รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์
วิดีโอคอลทุกวันเพื่อติดตามประเมินอาการ พร้อมจัดส่งอาหารให้วันละ ๓ มื้อ
แต่หากผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านมีแนวโน้มอาการแย่ลง คลินิกชุมชนอบอุ่นจะประสานกับ โรงพยาบาล
เพื่อส่งต่อการรักษาในโรงพยาบาลต่อไป
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 28 / 2564 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
กรม / หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง "ยาฟ้าทะลายโจร" ช่วยบรรเทาอาการป่วยโควิด-19 ที่ไม่รุนแรงได้
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง "ยาฟ้าทะลายโจร" ช่วยบรรเทาอาการป่วยโควิด-19 ที่ไม่รุนแรงได้
หากใครสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 และเริ่มมีอาการ สามารถรับประทานยาฟ้าทะลายโจรเพื่อต้าน
การอักเสบ บรรเทาอาการป่วยโควิด-19 ที่ไม่รุนแรงได้ เช่น คัดจมูก มีน้ำมูก ใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการ
เกิดโรครุนแรง แต่ยาฟ้าทะลายโจรไม่ช่วยป้องกันการป่วยจากโควิด-19 ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบพบแพทย์ทันที
ยาฟ้าทะลายโจร ควรใช้เมื่อรู้ว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 และเริ่มมีอาการป่วย ซึ่งต้องผ่าน อย.
และเป็นชนิดที่มีการกำหนดสาร Andrographolide ควรรับประทานวันละ ๑๘๐ มิลลิกรัม วันละ ๓-๔ ครั้ง
ไม่ควรเกิน ๕ วัน ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาลดความดัน และ
ควรระวังหากใช้ในขณะที่มีไข้สูง และในผู้ป่วยที่มีโรคตับและไต ควรระวังการใช้ในผู้ที่แพ้ หญิงมีครรภ์หรือให้
นมบุตร
ขอย้ ำว่ า ยาฟ้ าทะลายโจร "ไม่ ช่วย" ป้ องกั นการป่ วยจากโรคโควิ ด -19 ดั งนั้ น อย่ ารั บประทานโดย
ไม่จำเป็น และควรศึกษาวิธีการใช้ให้ดีก่อนรับประทาน
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