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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อว. บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๐ น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำ�โดย ศ.(พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์
เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวง ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์
ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำ�นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์กร สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.) และ นายณรงค์รชั ต์
ธเนศวร รักษาการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน) (สสน.) ณ สถานี
โทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD

รมว.อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ได้สูงสุดในอาเซียน ครอบคลุมประชากร ๑๖.๓%
มากถึง ๑๔,๒๒๓,๗๖๒ โดสแล้ว ด้าน ปลัดฯ อว. ชี้ “วัคซีนซิโนแวก” ที่ใช้
มาตั้งแต่เดือน ก.พ. มีคุณภาพดีจริง สามารถลดการเจ็บป่วยรุนแรงได้เป็นอย่างดี

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การ
ติดเชือ้ และการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในกลุม่ ประเทศอาเซียนอย่างใกล้ชดิ และใช้ขอ้ มูลทางวิชาการในการร่วมบริหารสถานการณ์ ซึง่ ในขณะนี้
ได้สง่ั การให้ทกุ ส่วนของ อว. มาสนับสนุนการทำ�งานของ ศบค. อย่างเต็มทีท่ ง้ั การดูแลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลหลัก การจัดตัง้ โรงพยาบาลสนาม
และการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องวัคซีนนั้น ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสำ�หรับประเทศขนาดใหญ่
ในกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า ๕๐ ล้านคน ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และพม่า นั้น ประเทศไทยสามารถ
ฉีดวัคซีนได้สูงที่สุดตามสัดส่วนประชากร โดยมีคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วถึง ๑๖.๓% ของประชากร ตามด้วยอินโดนีเซีย (๑๕.๑%)
ฟิลปิ ปินส์ (๙.๑%) เวียดนาม (๔.๑%) และ พม่า (ประมาณ ๓.๑%) ในแง่จ�ำ นวนการฉีดวัคซีน อินโดนีเซีย ซึง่ มีประชากรถึง ๒๗๕ ล้านคน
ได้ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๗,๙๔๗,๖๑๔ โดส โดยมีประชากรได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ๑๕.๑% และครบ ๒ เข็มแล้ว ๕.๙% ในขณะที่ไทย
ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๔,๒๒๓,๗๖๒ โดส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อว่า สำ�หรับในประเทศขนาดเล็กในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากร
น้อยกว่า ๕๐ ล้านคน ซึ่งได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และบรูไน นั้น จะมีร้อยละการฉีดวัคซีนต่อประชากรค่อนข้างสูง คือ
สิงคโปร์ มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว ๔,๑๑๘,๓๓๔ คน (๖๙.๙% ของประชากร) ตามด้วยกัมพูชา ๕,๗๖๗,๖๑๖ คน (๓๔.๑%), มาเลเซีย
๙,๕๗๐,๙๗๔ คน (๒๙.๓%), บรูไน ๑๐๖,๕๕๖ คน (๒๔.๒%) และลาว ๑,๐๕๐,๘๑๘ คน (๑๔.๓%) ตามลำ�ดับ
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่ า วว่ า การใช้ วั ค ซี น ของประเทศไทยนั้ น ใช้ วั ค ซี น ซิ โ นแวคมากที่ สุ ด จำ � นวน ๗,๕๒๒,๔๑๘ โดส โดยเป็ น เข็ ม แรกจำ � นวน
๔,๑๘๗,๙๔๓ โดส (๒๙.๕% ของจำ�นวนที่ฉีด) และเข็มที่สอง จำ�นวน ๓,๓๓๔,๔๗๕ โดส (๒๓.๔%) ตามด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา
จำ�นวน ๖,๒๘๘,๕๔๑ โดส โดยเป็นเข็มแรกจำ�นวน ๖,๑๘๐,๔๑๓ โดส (๔๓.๔%) และเข็มที่สอง จำ�นวน ๑๐๘,๑๒๘ โดส (๐.๘%) และ
วัคซีนซิโนฟาร์ม จำ�นวน ๔๑๒,๘๐๓ โดส โดยเป็นเข็มแรกจำ�นวน ๔๑๒,๐๗๖ โดส (๒.๙%) และเข็มทีส่ อง จำ�นวน ๗๒๗ โดส (๐.๐๐๕%)
“ขอยืนยันว่าการใช้วัคซีนซิโนแวก ซึ่งได้ฉีดในประชากรจำ�นวนมากโดยเฉพะในกลุ่มความเสี่ยงสูงนั้นได้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี
ตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยในช่วงระยะเริ่มต้นที่จีนได้ส่งมอบวัคซีนซิโนแวกมาตั้งแต่เดือนก.พ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดแรกที่ได้รับและนำ�มาใช้
ในการควบคุมสถานการณ์นั้น จากการติดตามผลการใช้งานจริงในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าวัคซีนนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการรุนแรงได้ผลดี โดยการติดตามการใช้งานที่จังหวัดภูเก็ต พบว่ามีประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อได้ถึง ๙๐.๗%,
การศึกษาที่จังหวัดเชียงรายมีประสิทธิผล ๘๒.๘% และการศึกษาที่จังหวัดสมุทรสาครมีประสิทธิผล ๙๐.๕% และ ล่าสุดในการรายงาน
การติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาพรวมของทั้งประเทศเกือบ ๗๐๐,๐๐๐ คนนั้น ก็พบว่าในกลุ่มบุคลากร
ความเสี่ยงสูงซึ่งมีการติดเชื้อ ๘๘๐ คนและเสียชีวิต ๗ รายนั้น พบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวกครบสองเข็มแล้วมีอัตราการติดเชื้อและ
การเสียชีวติ น้อยกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั วัคซีนอย่างมาก แสดงว่าวัคซีนซิโนแวกสามารถป้องกันการติดเชือ้ และลดความรุนแรงได้” ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ระบุ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายกรั ฐ มนตรี มี บั ญ ชาให้ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับมอบเครื่องผสมอากาศ
อัจฉริยะ AGASA X1 จำ�นวน ๒๐ เครื่อง ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากทีมนักวิจัยและผู้ประกอบการ
ไทย ที่ผ่านการรับรองผลการทดสอบการทำ�งาน จาก สวทช. และ สจล. จาก พลตำ�รวจเอก
เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเฝ้าระวังการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด-๑๙ ณ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เครื่องผสมอากาศอัจฉริยะ AGASA X1 ได้รับการรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. TIS-1375-2563 ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
สำ�หรับใช้ในที่อยู่อาศัย รับรองผลการทดสอบโดย ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(PTEC) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๔ และผ่านการทดสอบมาตรฐานการทำ�งานรับรองผลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ยืนยันว่าเครื่องผสมอากาศ
อัจฉริยะ AGASA X1 มีความสามารถในการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องปรับอากาศ
ให้อยู่ในระดับ ๔๐-๖๐% RH (Relative Humidity) ซึ่งมีผลการวิจัยในระดับนานาชาติและ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ยอมรับว่าเป็นปริมาณ
ความชืน้ สัมพัทธ์ทเ่ี หมาะสมมากทีส่ ดุ สำ�หรับระบบภูมคิ มุ้ กันทีด่ ขี องระบบทางเดินหายใจของมนุษย์

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ นายสุรเดช บุณยวัฒน
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือเรื่อง
FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19 โครงการบริจาคห้องความดันลบ ซึง่ ออกแบบโดย สถาบันวิจยั แสงซิน
โครตรอน โดยมี รศ.ดร.สาโรช รุจริ วรรธน์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน พร้อมคณะ
เข้าร่วมหารือด้วย ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เจ้าของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.)
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
๓๒๘ ถ.ศรีอยุธยา แขวทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๔๑-๔
เว็บไซด์ www.ops.go.th
เฟสบุ๊ค opsmhesi
ทวิตเตอร์ @opsmhesi
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
นางนงนภัส หมวดเดช
บรรณาธิการ
นางสาวปิยาณี วิริยานนท์
กองบรรณาธิการ
นายเจษฎา วณิชชากร
นายวัชรพล วงษ์ไทย
นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ
นางปราณี ชื่นอารมณ์
นายจรัส เล็กเกาะทวด
นางสาวอินทิรา บัวลอย
นางสาววิไลลักษณ์ โพธิ์ทอง
ผู้พิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด อาร์ตโปรเกรส
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐
e-mail: art.progress@hotmail.com

