ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๘๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อว. รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสนับสนุน รพ.สนาม อว.
รมว.อว. ปลื้มทุกฝ่ายให้การสนับสนุนอย่างดี พร้อมส่งต่อทุนบริจาคสู่ศิริราชมูลนิธิ
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) เป็ น ประธาน
ในการรับมอบเงินบริจาคสนับสนุนทุนโรงพยาบาลสนาม อว.       
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาและ
กลุ่ ม บุ ค คลผู้ มี อุ ป การะคุ ณ พร้ อ มด้ ว ย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์
เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกประจำ�
กระทรวง อว. และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงฯ
งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแถลงข่าวชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า
สป.อว. (ถนนโยธี)
กองทุนโรงพยาบาลสนาม อว. มีจำ�นวนเงินบริจาคทั้งหมดกว่า ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะมอบให้ศิริราชมูลนิธิเป็นผู้บริหาร
จัดการต่อไป เบื้องต้นจะมอบให้ รพ.สนาม ทั่วประเทศซึ่งมีจำ�นวนกว่า ๕๐ แห่งๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  อว. ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
บริจาคสมทบทุนฯ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑

ประเภทหน่วยงานได้แก่
๑. 	 ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จำ�นวนเงิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. 	 บริษัท ซีฟโก้ จำ�กัด (มหาชน)        จำ�นวนเงิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. 	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     	 จำ�นวนเงิน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. 	 บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำ�กัด          จำ�นวนเงิน     ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ           จำ�นวนเงิน     ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บริษัท เอส ที พี แอสเสท จำ�กัด     จำ�นวนเงิน       ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. 	 บริษัท อี ดี อี จำ�กัด       
จำ�นวนเงิน      ๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทบุคคลได้แก่
๘. 	 คุณนรนิติ นันทะเลขา                	จำ�นวนเงิน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙. 	 คุณปริม จิตจรุงพร               	 จำ�นวนเงิน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณทัชชะพงษ์ ประเวศวรารัตน์  	 จำ�นวนเงิน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. กลุ่ม กาลิเลโอ หลักสูตร WiNs 	 จำ�นวนเงิน      ๕๐,๐๐๐ บาท
รมว.อว. ได้กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจในนํ้าใจ และขอขอบคุณ
พร้อมชื่นชมผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เพราะทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหา
อย่างแท้จริงและพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รพ.สนาม
เพื่ อ จุ ด ประสงค์ เ ดี ย วคื อ บริ ก ารผู้ ป่ ว ยทุ ก คน เพื่ อ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระ
โรงพยาบาลหลั ก เพราะภาพที่ เ ห็ น ในทุ ก วั น นี้ คื อ ความเหน็ ด เหนื่ อ ย
ความต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน ชีวิตทุกคนสำ�คัญ อว. ต้องให้การ
สนับสนุนและรักษาอย่างดีที่สุด จึงเกิด รพ.สนาม กว่า ๕๐ แห่ง
ทั่วประเทศไทย และขอให้ทุกคนมั่นใจเพราะ อว. และมหาวิทยาลัย
มีความพร้อมขั้นสูงสุดในทั้ง ๓ ด้าน คือความพร้อมด้านบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถ มีโรงเรียนแพทย์และสถานพยาบาลพร้อมผูเ้ ชีย่ วชาญ
อย่างมากมาย ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการจัดตั้ง รพ.สนาม และ
ความพร้อมในเชิงพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วประเทศไทยมีความคล่องตัวในการประสานงานและบริหารจัดการ “Covid-19 คือ
สิ่งที่พิสูจน์ความแข็งแกร่ง เพราะทุกฝ่ายมีทั้งความเหน็ดเหนื่อยและต้องการขวัญกำ�ลังใจ อว. มีความภูมิใจและขอขอบคุณ
ผู้มีอุปการะคุณมอบทุนสนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนาม ทุกท่านคือผู้ที่มีจิตอาสาและมีนํ้าใจ และคือพลังที่สำ�คัญของ อว. และตน
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจากความร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใดในอนาคตก็จะรวมใจกันก้าวผ่านได้อย่าง
แน่นอน” รมว. กล่าวตอนท้าย

ที่ปรึกษา รมว.อว.ร่วมประสาน มรภ.บ้านสมเด็จฯ กับห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม
นำ� นศ.จิตอาสาฯ ช่วยเหลือหน่วยบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกระทรวง อว.
ถนนศรีอยุธยา รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานประชุมหารือร่วม
กันกับไอคอนสยามและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในการร่วมกัน
จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีเหนือ
คุณพิชญา แสงประภา เจ้าหน้าที่ประสานงานภาครัฐอาวุโสของ
ไอคอนสยาม เปิดเผยว่าไอคอนสยามได้สนับสนุนจากภาครัฐ ในการเป็นหน่วย
บริการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้กับประชาชน โดยร่วมกับกรุงเทพมหานครและ
โรงพยาบาลศิริราช ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจะ
ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ทุกวัน โดยมีเป้าหมายวันละ ๑,๐๐๐ คน ซึ่งทาง
ไอคอนสยามได้ขอความร่วมมือให้นักศึกษารวมถึงคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการให้บริการ
ดังกล่าว ประมาณวันละ ๔๐ คน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่
อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ อีกทั้งมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
คุณพิชญา แสงประภา เจ้าหน้าที่ประสานงานภาครัฐอาวุโสของไอคอนสยาม
กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนและเข้ารับการอบรม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศเกียรติคุณจากทาง
ไอคอนสยาม เพื่อรับรองการเป็นอาสาสมัครในการทำ�ประโยชน์ให้กับสังคม
ด้าน ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยในเบื้องต้นว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดี
ที่จะจัดส่งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร โดยนักศึกษา
ที่จะมาร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา
ที่ได้รับทุน กยศ. กลุ่มสโมสรนักศึกษา และกลุ่มนักศึกษาจากคณะต่างๆ เช่น
คณะครุศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔     
ทั้งนี้ รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ตนรู้สึกยินดีที่ อว.ได้มีส่วนในการช่วยเหลือประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปร่วมกัน
และขอขอบคุณทางไอคอนสยามและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้เสียสละอุทิศตน
ร่วมกันดำ�เนินการครั้งนี้ และเน้นยํ้าว่า ทาง อว.พร้อมให้การสนับสนุนทุกภารกิจเพื่อประเทศชาติ ตามข้อสั่งการของ รมว.อว.

อว.พึ่งได้ ร่วมมือได้ และจะทำ�งานต่อไป
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
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เว็บไซด์ www.ops.go.th
เฟสบุ๊ค opsmhesi
ทวิตเตอร์ @opsmhesi
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
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ปิ ด โรงพยาบาลสนาม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (มช.) และโรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.) ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว เพราะผู้ติดเชื้อลดลงมาก มช.และม.แม่โจ้
เป็นที่มั่นและเป็นกำ�ลังสำ�คัญของชาวเชียงใหม่ เกิดจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือและสนับสนุน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) และหน่วยงานของพื้นที่ ในการดำ�เนินการของรพ.สนาม อย่างเต็มที่ จากการรองรับ
ผู้ติดเชื้อจำ�นวนมากไปจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และปิด รพ.สนาม ลงท่ามกลาง
ความปิติยินดี  แต่ก็พร้อมจะกลับมาดำ�เนินการทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนไป
ที่ผ่านมา รพ.สนาม ของ อว.ในมหาวิทยาลัย ๕๐ แห่งทั่วประเทศ ได้ดูแลผู้ติดเชื้อ
แล้วรวมกว่า ๕,๐๐๐ คน จากข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังพัก
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของ อว.ทั่วประเทศ จำ�นวน ๒,๐๓๑ คน และยังมีเตียง
พร้อมรับได้อีก ๗,๙๓๐ เตียง
ข่าวการปิดโรงพยาบาลสนาม ๒ แห่งของ อว.ในจังหวัดเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นข่าวดี
ของชาวเชียงใหม่และเป็นความสำ�เร็จของเครือข่ายชาว อว. ที่ระดมบุคลากรและทรัพยากร
พร้อมบูรณาการงาน อว.เข้ากับงานของ มท. และ สธ. เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของ อว.
ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และให้บริการภายใต้การดูแลของจังหวัดอย่างดียิ่ง ได้ร่วมกัน
สร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ประชาชน ร่วมกันลงมือทำ�งานเพื่อประชาชน ใช้เงินภาษีอากรของ
ประชาชนที่ลงทุนให้อย่างคุ้มค่าและคืนกำ�ไรสู่สังคมอย่างแท้จริง การปฏิบัติงานร่วมกัน
ในลักษณะนี้จะทำ�ให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นเลิศจากหน่วยงานรัฐ
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นางสาวอินทิรา บัวลอย
นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์ทอง
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