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รมว.อว. นำ�ทีมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙

รมว.อว. นำ�ทีมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เผยเป็นการใช้ระบบการฉีดวัคซีนในรูปแบบใหม่ ให้ผู้เข้ารับบริการนั่งอยู่กับที่ มีพยาบาลเป็นผู้เดินฉีด และแพทย์เป็นผู้กำ�กับอย่าง
ใกล้ชิด ใช้เวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่ขั้นการฉีดจนถึงสังเกตอาการ “เอนก” ให้กำ�ลังใจบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นในการรับวัคซีน
เมือ่ วันที่ ๒๔ พ.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) พร้อม ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจุดแรกตรวจเยี่ยมบริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก. ซึ่งให้บริการฉีด
วัคซีนโควิด-๑๙ แก่ บุคลากร มก.บางเขน นิสิต มก. และประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ตอนเหนือ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและเปิดเผยว่า หน่วยบริการของ มก. พัฒนาขึ้นโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีประสิทธิภาพ
ต่อหน้า ๒
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รวดเร็ว ฉีดได้เป็นจำ�นวนมากในแต่ละครั้ง สามารถดำ�เนินการได้ในภาคสนาม นอกโรงพยาบาลที่มีขนาดของพื้นที่และอุปกรณ์
สารสนเทศที่จำ�กัด และใช้เจ้าหน้าที่จำ�นวนน้อย โดยนำ�มาทดลองใช้กับ มก. เป็นแห่งแรก มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ บุคลากร นิสิต
ประชาชน ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน และจะต้องให้เสร็จสิ้นในช่วงเดือน ก.ย. นี้ โดยเริ่มดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ค.ที่ผ่านมา
จากนัน้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก และคณะ เดินทางไปยังจุดบริการวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริเวณ CAT Convention Hall
มี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังสรุปข้อมูล
การเตรียมการและความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ และได้ให้กำ�ลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการวัคซีน
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำ�เป็นให้แก่หน่วยบริการฉีดวัคซีน
โควิด-๑๙ ด้วย

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า การมาตรวจเยีย่ มหน่วยบริการทัง้ ๒ แห่งนี้ เป็นการให้ก�ำ ลังใจและแสดงความขอบคุณทุกๆ
ฝ่ายที่มาช่วยในการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยฉีดวัคซีน ทั้งในส่วนวัคซีนของกรุงเทพฯ และเป็นหน่วยฉีด
ส่วนกลางของ อว.ด้วย โดยมีข้อดีในด้านทำ�เลที่ตั้งในการให้บริการวัคซีนที่มีความสะดวก อยู่ใจกลางเมือง มีบุคลากรทางการแพทย์
ที่มาช่วยในการให้บริการวัคซีนจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการฉีดวัคซีน
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการใช้ระบบการฉีดวัคซีนในรูปแบบที่ให้ผู้เข้ารับบริการนั่งอยู่กับที่ โดยมีพยาบาลเป็นผู้เดินฉีด
และแพทย์เป็นผู้กำ�กับอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าระบบดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่กำ�ลังทดลองว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
แต่อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตในการให้บริการพบว่ามีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยดี โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะใช้เวลาในการ
รับบริการโดยเฉลี่ยไม่เกิน ๑ ชั่วโมง รวมถึงมีการสังเกตอาการและผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน เมื่อไม่มีอาการผู้เข้ารับบริการ
ก็สามารถเดินทางกลับได้

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ศ.(พิ เ ศษ) ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์ พร้ อ มด้ ว ย
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ดร.วิภารัตน์
ดี อ่ อ ง ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานการวิ จั ย แห่ ง ชาติ และ
รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด นครปฐม พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร ให้การต้อนรับ
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวตอนหนึ่งในการตรวจเยี่ยมว่า
มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งถือ
เป็นรุน่ ที่ ๓ ของการกำ�เนิดมหาวิทยาลัยไทยต่อจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ ๑) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ ๒)
และได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด
ขอให้รักษาจุดกำ�เนิดและวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่ง ใช้ศิลปะหล่อรวมร่วมกับศาสนา
และวัฒนธรรมให้เป็นปึกแผ่น ซึ่งจะช่วยจรรโลงจิตใจคนไทย
ต่อหน้า ๔
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