ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564
ลำดับ
เรื่อง
หน่วยงาน
เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สำนักนายกรัฐมนตรี
1. รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลอกขาย
ยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม
กระทรวงมหาดไทย อินโฟกราฟิค 1 ชุด
2. ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ
โดยเคร่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19
อินโฟกราฟิค 1 ชุด
3. เริ่มแล้ว! เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.๓๓ ในพื้นที่ กระทรวงแรงงาน
สีแดงเข้ม
กระทรวงพาณิชย์
4. เอาจริง! ปรับ - จำคุก ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา
ฟ้าทะลายโจร
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
กระทรวงการพัฒนา อินโฟกราฟิค 1 ชุด
5. จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ – แม่
สังคมและความมั่นคง
ได้รับสิทธิ ๒.๒ ล้านคน
ของมนุษย์

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 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
กรม / หน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ช่องทางการติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. ๑๑๑๑
1) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลอกขายยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลอกขายยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม
จากสื่อโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่ว่าขณะได้เกิดกรณีการหลอกลวงขายยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งเป็น
ยาต้ านไวรั สโควิด -19 ผ่ านช่ องทางต่ าง ๆ นั้ น ขอให้ ประชาชนทุ กท่ า นระมั ด ระวัง อย่ าหลงเชื่ อ ไปซื้ อ มา
รับประทานเอง เพราะปัจจุบันยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาที่ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่มีการวางขายตาม
ร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไป
เนื่องจากการให้ยาผู้ป่วยนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยและคำสั่งของแพทย์ ที่จะต้องพิจารณาจาก
ระดับอาการ น้ำหนักตัว หรือโรคประจำตัวของผู้ป่วย เพื่ อป้องกันกรณีการใช้ยาเกินจำเป็นและเกิดปัญหา
ไวรัสดื้อยาในผู้ป่วย จึงขอให้ประชาชนทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการซื้อยาทานเอง สำหรับฟาวิพิราเวียร์นั้น
ไม่ได้มีการวางขายเป็นการทั่วไป การทานยายังอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเพราะถือเป็นการกระทำผิดในขณะที่ประเทศ
อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ปัจ จุบันกระทรวงสาธารณสุ ขได้ด ำเนิ นการจัด หายาฟาวิพิ ราเวี ยร์ให้เพี ยงพอทั้ งการนำเข้าจาก
ต่างประเทศ และการผลิตเองในประเทศที่ขณะนี้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เริ่มผลิตได้จะทยอยส่งมอบตั้งแต่
เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป มีศักยภาพการผลิตอยู่เดือนละ ๒-๔ ล้านเม็ด โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้
ดำเนินการจ่ายให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่ทำ Home Isolation ซึ่งลงทะเบียนผ่านสายด่วน ๑๓๓๐ กด ๑๔ โดย
พิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียร์ตามระดับอาการด้วยแล้ว
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงมหาดไทย
กรม / หน่วยงาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
ช่องทางการติดต่อ โทร 0 2225 4857
1) หัวข้อเรื่อง ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19
ราชกิ จ จานุ เบกษาประกาศใช้ ข้ อ กำหนดฯ (ฉบั บ ที่ ๓๐) และคำสั่ ง ศบค. กำหนดเขตพื้ น ที่
สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๓๗ จังหวัด และพื้นที่ควบคุม
๑๑ จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงได้ประสานกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดรับทราบ
และถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำสั่งฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19
สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด ให้ดำเนินการ ๑) ขอให้ประชาชนเลี่ยง จำกัด
หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒) ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นกรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดให้แสดงหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ๓) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน
รวมทั้งให้งดการจัดกิจกรรมที่ มีการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก ๔) ให้พิจารณาในการสั่ งปิ ด
สถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการ
ได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. เฉพาะการจำหน่ายในรูปแบบการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น
๕) พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมข้ามเขตจังหวัด และการเดินทางออกนอก
เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่น
สำหรับทุกจังหวัด ให้เน้นย้ำสร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น
และห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า
ที่กำหนด รวมถึงมาตรการเพื่ อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างทั่วราชอาณาจักร
และแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้พิจารณานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ
(Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับ
ควบคุม (Sealed Route) มาใช้บังคับ
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงแรงงาน
กรม / หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานประกันสังคม
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1506
1) หัวข้อเรื่อง เริ่มแล้ว! เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เริ่มแล้ว! เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม
ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓
จังหวั ด ๙ ประเภทกิจ การ ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิ ด -19 กว่า ๓ ล้ านคน โดยได้ เริ่ม จ่ายเงินตั้ งแต่ วัน ที่
๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แบ่งเป็น
๑. ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ รับเงินเยียวยา ๒ ส่วน คือ เงินชดเชย ๕๐% ของค่าจ้าง สูงสุด ๗,๕๐๐ บาท
และเงิน ชดเชยเพิ่ ม เติ ม อี ก ๒,๕๐๐ บาท/คน ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๔ – ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะพื้ น ที่ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๒. นายจ้า ง มาตรา ๓๓ รับเงิน เยีย วตามจำนวนลูก จ้าง คนละ ๓,๐๐๐ บาท สูงสุ ด ๒๐๐ คน
ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ได้รับวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
สำหรับกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ได้ปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก ๑๖ จังหวัด รวม ๒๙ จังหวัดนั้น มาตรการจ่ายเงินเยียวยาและ
ชดเชยจะต้องทยอยพิจารณาจ่ายเป็นรอบ ๆ ไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปยอดตัวเลขผู้ประกันตนเพิ่มเติม
********
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงพาณิชย์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงพาณิชย์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1569
1) หัวข้อเรื่อง เอาจริง! ปรับ - จำคุก ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาฟ้าทะลายโจร
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เอาจริง! ปรับ - จำคุก ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาฟ้าทะลายโจร
“ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรทางเลือกช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย
(กลุ่มสีเขียว) และช่วยลดภาระระบบสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนนิยมหาซื้อกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้
สินค้าขาดตลาดและผู้ค้าฉกฉวยโอกาสในการขึ้นราคา
กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยแม้จะยังไม่มี
การควบคุมราคาของ “ฟ้าทะลายโจร” เพราะต้องการส่งเสริมการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ แต่หากมี
การค้ากำไรเกินควรจะมีความผิดตามมาตรา ๒๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งมีโทษจำคุก ๗ ปี ปรับ ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้ น หากประชาชนพบเห็ น การขายฟ้ าทะลายโจรที่ มี ราคาสูงเกิน ควรหรือ โก่งราคา สามารถ
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ๑๕๖๙ หรือ สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการ
ทันที
********

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 31 / 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
กระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรม / หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. 1300
1) หัวข้อเรื่อง จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ – แม่ ได้รับสิทธิ 2.2 ล้านคน
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ – แม่ ได้รับสิทธิ 2.2 ล้านคน
ข่าวดีของพ่อและแม่ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) ใช้งบกลาง 3,493.19 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
รายเดื อ น ๆ ละ 600 บาท ช่ วงเดื อ น กรกฎาคม – กั น ยายน 2564 อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผู้ได้ รับสิ ท ธิ
เงินอุดหนุนฯ จำนวนกว่า 2.2 ล้านคน
สำหรั บ โครงการเงิน อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี้ ย งดู เด็ ก แรกเกิ ด นั้ น ถื อ เป็ น อี ก หนึ่ งนโยบายที่ รัฐ บาล
ให้ความสำคัญ เพื่ อมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิ ดได้รับการเลี้ยงดูที่มี คุณ ภาพและมี พัฒ นาการที่เหมาะสมตามวัย
เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต
สำหรับพ่อและแม่ท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 (ตามวัน - เวลาราชการ) หรือสายด่วน โทร. 1300
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทีส่ ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้
********
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