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“อว.พารอด”

เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด
ส่ ง ยาสมุ น ไพรและอุ ป กรณ์ ที่ จำ � เป็ น ให้ ผู้ ป่ ว ย
ที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลของโรงพยาบาล พร้ อ มระดมจิ ต อาสา
และอาสาสมัคร ให้กำ�ลังใจและคำ�ปรึกษาแก่ผู้ป่วย

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวัตกรรม
เป็นประธานเปิดโครงการ “อว.พารอด” โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกลุ
ชั ย รุ่ง เรื อ ง เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี แ ละโฆษกกระทรวง ดร.พั ช ริ น รุ จ า
จันทโรนานนท์ ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิ ริ ฤ กษ์
ทรงศิวไิ ล ปลัดกระทรวง นางสาวสุณยี ์ เลิศเพียรธรรม ผูต้ รวจราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นางสุ ว รรณา หรรษาจารุ พั น ธ์ ผู้ ช่ ว ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำ�กัด (มหาชน) ผู้บริหาร
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำ�กัด ผู้บริหารบริษัท สยามประทิน จำ�กัด
และ น.ส. นิ่มนวล สุพรรณยศ บรรณาธิการเพจอีจัน เข้าร่วม จัดขึ้น
ณ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น ๑
กรุงเทพฯ
ต่อหน้า ๒
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ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการ “อว.พารอด” เป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด โดย อว.
และเครือข่ายพันธมิตรทำ�โครงการนี้ด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นห่วง แม้ไม่สามารถช่วยได้ทุกเรื่อง แต่ก็ทำ�ทุกอย่างเท่าที่ทำ�ได้
และทำ�ทันที ต้องขอบคุณพันธมิตรทั้งหลาย อาทิ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส
บริษัท สยามประทิน จำ�กัด และเพจอีจัน เป็นต้น ที่เข้ามาร่วมมือกัน วิกฤติโควิด-๑๙ ครั้งนี้ทำ�ให้คนไทยรักกันมากขึ้น และ อว.
ก็พร้อมให้ความร่วมมือและยินดีช่วยเหลือทุกฝ่าย เพื่อช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้
รมว.อว. กล่าวต่อว่า โควิดนั้นติดง่าย แต่รอดไม่ยาก คนป่วย ๑๐๐ คนที่ติดเชื้อนั้น มีอาการหนักเพียง ๕ คนเท่านั้น
และใน ๕ คนส่วนใหญ่ก็จะรอด อาจมี ๑ คนเท่านั้นที่ไปไม่รอด โครงการ อว.พารอด จะทำ�ทุกอย่างให้รอดไปด้วยกัน ทั้งการระดม
จิตอาสาและอาสาสมัคร ซึ่งอาจรวมถึงผู้ป่วยโควิดที่หายดีแล้ว มาร่วมโทรศัพท์ให้กำ�ลังใจให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้าน
หรือในชุมชน เสริมจากการติดต่อสอบถามอาการตามปกติของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจะมีการส่งกล่อง อว.พารอด ที่มี
ยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ที่สำ�คัญยังมีสเปรย์ลำ�ไย สำ�หรับ
พ่นจมูกและลำ�คอป้องกันการติดเชื้อโควิด ซึ่งพัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้จึงใช้ทั้งหัวใจ
บวกกับนวัตกรรม และขอฝากไปถึงคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่า มีคนที่สนใจ ห่วงใย และกำ�ลังพยายามทำ�เพื่อท่านอย่างเต็มที่ ขอให้ท่าน
รักษาตัวให้ดี ทานยาและปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของแพทย์ก็จะรอดปลอดภัยได้

สำ � หรั บ กล่ อ ง “อว.พารอด” จะเริ่ ม นำ �ร่ อ งส่ ง ให้ ผู้ ป่ ว ยที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลของโรงพยาบาลในเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม สถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ภายใต้ อว. โดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ ๓๐ ก.ค. เป็นต้นไป
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ดร.เอนก ชี้สถานะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในประเทศไทยสามารถแข่งขันได้
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ)
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ (เชิงนโยบาย)
เรื่อง สถานะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในประเทศไทยแข่งขันได้ไหม ในงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม
ครั้งที่ ๑๗ “Resilience for Never Normal
Era” รูปแบบ Online Conference ผ่าน
โปรแกรม ZOOM และ Facebook Live
พร้ อ มด้ ว ย ศ.ดร.นพ.สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้รูปแบบ มหาวิทยาลัย
รอด หรือ ล่ม” ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า สถานะของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย “แข่งขันได้ เพราะว่าพื้นฐานเดิม
เรามี” ขีดความสามารถที่เราวัดกันในปัจจุบัน คือ โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จัดอันดับโดย IMD (World
Competitiveness Center) ในปี ๒๕๖๓ ไทยขยับจากอันดับที่ ๓๙ เป็นอันดับที่ ๓๘ ของโลก โดยอันดับดีขึ้นถึง ๑๐ อันดับ
ในระยะ ๕ ปีหลัง และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้สิ่งที่บอกว่าประเทศไทยมีสมรรถนะที่จะแข่งขันได้ดูได้จากในอีก ๖ - ๗ ปี
ข้ างหน้ า นี้ เราจะมี ยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ให้ได้ ในฐานะกระทรวง อว. ซึ่งมีอุปกรณ์แ ละเทคโนโลยี ม ากมาย
เช่น เครือ่ งฉายแสงซินโครตรอน เครือ่ งโทคาแมค ทีส่ ร้างความร้อนใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ แต่สร้างขึน้ บนโลก ซึง่ ตอนนีก้ �ำ ลังติดตัง้
เครื่องนี้เพื่อใช้สำ�หรับแผนการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิด
กากกัมมันตรังสี แต่พลังงานดังกล่าวในระดับโลกยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งปัจจุบันพบว่าคนไทยเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและพัฒนาไปเร็วมาก ถ้าประเมินวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของไทยในอาเซียนเป็นอันดับ ๒ รองจากสิงคโปร์เพียงเท่านัน้
“ในเหตุการณ์โควิด-๑๙ ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพที่คาดไม่ถึง เรามีนวัตกรรมเกิดขึ้นมาก ทำ�งานได้อย่างรวดเร็ว
เช่น ชุด PPE เราสามารถทำ�ได้ภายในเวลาไม่กเ่ี ดือนและทำ�ได้ในราคาถูก ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าเรามีขดี ความสามารถในการแข่งขัน ในเรือ่ ง
Medium Tech และ High Tech ที่สูงมากๆ นอกจากนั้น ยังมีชุดหน้ากากความดันบวก หรือ PAPR ใช้เพื่อป้องกันสำ�หรับ
หมอ พยาบาลและผูช้ ่วยที่เข้าไปทำ�งานเกี่ยวกับเชื้อโรค รวมถึงสามารถทำ�ห้องความดันลบในราคาที่ต่าํ กว่าต่างประเทศเป็นสิบเท่า
ทำ�ยาฟาวิพริ าเวียร์ได้ และเราทำ�วัคซีนได้เองแล้ว กระทรวง อว. ของเรา ต้องเป็นกระทรวงแห่งโอกาส แห่งอนาคต และแห่งความหวัง
ต้ อ งเป็ น กระทรวงที่ คิดถึง ประโยชน์ระยะยาวและระยะกลางของประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยมีส ถานะทางวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันได้ จะสามารถไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว
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อว. ส่งมอบกล่อง “อว.พารอด”
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

ส่งมอบกล่อง “อว.พารอด” ซึ่งภายในบรรจุยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่
จำ�เป็น โดยมีผู้แทนจาก อว. พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำ�กัด
ร่วมส่งมอบ ณ อาคาร สธ. (ตึกผู้สูงอายุ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พร้อมกระจายและส่งต่อไปยังผู้ป่วยต่อไป

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

