ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖๐๑ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร อว. เข้าร่วมในพิธี ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ
ดร.เอนก รมว.อว. กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการล็อคดาวน์ครั้งใหญ่หลังจากการระบาดของโรคโควิด-๑๙
ระลอกที่ ๔ เป็นระยะเวลากว่า ๖ สัปดาห์ จนถึงวันนี้ที่ประกาศคลายล็อคฯ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าดีขึ้นมาก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่
ต่อวันจำ�นวนลดลง ผู้หายป่วยกลับบ้านมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงอย่างไร รัฐบาลก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ต่อหน้า ๒
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ในการที่จะกลับมาชีวิตอย่างปลอดภัย อว. จึงได้จัดทำ�โครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” โดยการปล่อยขบวนคาราวาน
นำ�ความรู้และเทคโนโลยีของทุกหน่วยงานใน อว. ลงพื้นที่ไปทำ�ความสะอาดศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม นำ�ร่อง ๓๕ แห่ง
ก่อนจะขยายไปทั่วประเทศ หลังจากที่ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามเหล่านี้ปิดตัวไป เพื่อคืนพื้นที่สะอาดปลอดเชื้อ
ให้กับชุมชน โดยมีอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมถึงแนวทางการปฏิบัติในการทำ�ความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม โดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีความรู้ในเรื่องวิธีการเตรียมสารฆ่าเชื้อ และวิธีทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี จึงขอให้
ประชาชนมั่นใจได้ว่า ชุมชนจะได้พื้นที่ปลอดภัยกลับคืนแน่นอน
ด้าน ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า การปล่อยรถคาราวานลงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณสำ�คัญว่าประเทศกำ�ลัง
ดีขึ้นจากสถานการณ์โควิด และได้แสดงให้เห็นถึงพลังของ อว. ตามนโยบายของ รมว.อว. ที่ต้องการให้เราเป็นกองหนุนที่สำ�คัญ
ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และทำ�ให้เกิดเป็นพลังการขับเคลื่อนทางสังคมที่สำ�คัญ โดย อว. จะเข้าไป
ทำ�ความสะอาดพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีคนติดเชือ้ โควิดแต่ละแห่งด้วยวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ปลอดภัยทีส่ ดุ ทำ�จนแน่ใจว่าสะอาดเรียบร้อย แล้วจากนัน้
จึงให้คำ�รับรองว่าพื้นที่นั้นปลอดภัยแล้ว ส่งคืนความปลอดภัยให้กับคนไทยทุกคน นอกจากนั้น อว. ยังพร้อมให้ความรู้สำ�หรับผู้ที่
ต้องการทำ�ความสะอาดพื้นที่ด้วยตนเอง โดยให้ทั้งวิธีการ คู่มือการดำ�เนินงานว่าจะทำ�อย่างไร ใช้นํ้ายาแบบไหนที่ปลอดภัย
โดยงานนี้มีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่จะเข้ามาเป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก ซึ่งนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้นํ้ายาฆ่าเชื้อ
ที่ได้มาตรฐานปลอดภัยแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่จะต้องให้คำ�รับรองความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่หลังจากที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
อีกด้วย.

รมว.อว. ให้กำ�ลังใจนักรบด่านหน้า เยี่ยม “ICU ศิริราชรวมใจ”

ICU สนาม รพ.ศิริราช เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทุกกลุ่มโรคระดมแพทย์จาก รพ.ศิริราช
รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” ประจำ� ๒๔ ชั่วโมง
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ : ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์
ทรงศิวไิ ล ปลัด อว. ได้เดินไปให้ก�ำ ลังใจและเข้าเยีย่ มชม
ICU ศิรริ าชรวมใจ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
ผู้อำ�นวยการ รพ.ศิริราช นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และนายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ให้การต้อนรับ ที่ รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ  
ดร.เอนก รมว.อว. กล่าวว่า ขอขอบคุณศิรริ าชในนามคนไทยและรัฐบาล รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร บุคลากรทางการแพทย์ทกุ ระดับ
ที่ ช่ ว ยกั น ทำ � งานอย่ า งหนั ก เพื่ อ ฝ่ า ฟั น วิ ก ฤติ โ ควิ ด -๑๙ ศิ ริ ร าชถื อ เป็ น ป้ อ มปราการด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ของไทย
ที่ต่อสู้ ทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเพื่อรักษาชีวิตคนไทย การจัดสร้าง ICU ศิริราชรวมใจ เป็นการขยายการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ
ที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยโควิด แต่ยังมีผู้ป่วยโรคหนักๆ หรือมีโรคประจำ�ตัว หรือโรคแทรกซ้อนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจาก
การรักษาพยาบาลแล้ว ศิริราชเองยังได้ทำ�วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์มากมาย เช่น การศึกษาทดลองการฉีดวัคซีนไขว้ เพื่อมา
โมเดลที่เหมาะสม การเตรียมข้อมูลสำ�หรับการฉีดเข็มที่ ๓ และมีการวิจัยเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน อย. เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและได้นำ�ออกสู่ท้องตลาดแล้ว ศิริราชจึงทำ�หน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วน
ต่อหน้า ๔

จากหน้า ๓

แม้ จ ะมี ก ฏหมายหรื อ กฏระเบี ย บบางอย่ า งที่ ยั ง ทำ � ให้ ไ ม่ ค ล่ อ งตั ว ในการวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรม ก็ยังพยายามทำ�ทุกอย่างเท่าที่ทำ�ได้ ตนในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุน
อย่างเต็มที่ และแก้ไขกฏระเบียบเพือ่ การทำ�งานให้คล่องตัวยิง่ ขึน้   
รมว.อว. กล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณเอสซีจี ซึ่งเป็นบริษัทในหัวใจของคนไทย
ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดสร้าง ICU ศิริราชรวมใจ ที่ผ่านมาเอสซีจีได้ทำ�สาธารณะ
ประโยชน์ให้สังคมไทยมากมาย และร่วมนำ�พาเศรษฐกิจไทยสู่ทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน
ยังทำ�วิจัยและพัฒนานวัตกรรมมามาก ตนทราบว่าเอสซีจีมีรายได้เพิ่มหลายหมื่นล้านบาท
จากการทำ�วิจัยและพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าหลังวิกฤติโควิด คนไทยจะสามารถแข่งขันในระดับโลก
ได้ในหลากหลายมิติ และจะต้องมีธุรกิจ อาชีพใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นอีกมากมาย สิ่งที่
ศิริราชและเอสซีจีทำ�ไม่เพียงแต่จะนำ�พาประเทศให้รอดพ้นวิกฤติ แต่ยังจะช่วยปูทางให้ไทย
ก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานด้วย
ด้าน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผล
ให้หอผู้ป่วยวิกฤตโควิด-๑๙ ที่รองรับผู้ป่วยหนักเต็มทุกเตียง ทำ�ให้ รพ.ศิริราช ต้องขยาย
พื้นที่จัดตั้ง ICU สนามขึ้นรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มอีก ๒๐ เตียง อย่างเร่งด่วนบริเวณข้างสวน
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ใกล้กับท่าเรือรถไฟขณะนี้ ICU สนาม ได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ
ภายใต้ชื่อ “ICU ศิริราชรวมใจ” และเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาวันแรกเมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.
ผ่านมา ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนํ้าใจจากประชาชน  
ที่ร่วมใจกันบริจาคเงินอย่างต่อเนื่อง การออกแบบและจัดสร้างอาคารแบบโมดูลาร์ โดย
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากร
ทางการแพทย์ในเครือทั้ง ๓ โรงพยาบาล คือ รพ.ศิริราช  รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำ�ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก
ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มโรคที่ติดเชื้อโควิด
รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ กล่าวว่า ICU ศิริราช ได้ดำ�เนินการก่อสร้างเมื่อวันที่
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๒ อาคาร ๒๐ เตียง เพื่อดูแล
ผู้ป่วยหนักโควิดที่มีโรคประจำ�ตัวซับซ้อน หรือมีภาวะเร่งด่วนวิกฤต ครบครันด้วยเครื่องมือ
แพทย์มาตรฐานเดียวกับไอซียูในโรงพยาบาล มีระบบสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของ
บุคลากรทางการแพทย์ อาคารสนับสนุนเพื่อเป็นที่ทำ�งานและที่พักบุคลากร ห้องเก็บยา
และเวชภัณฑ์ มีครุภัณฑ์ที่จำ�เป็น ระบบปรับอากาศ ห้องนํ้า ห้องอาบนํ้าสำ�เร็จรูป รวมทั้ง
หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เป็นต้น  
ขณะที่ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กล่าวว่า เอสซีจีมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วน
ในการออกแบบและจัดสร้างอาคารไอซียูศิริราชแบบโมดูลาร์ เพื่อลดความซับซ้อนของ
โครงสร้างอาคาร สามารถติดตั้งและประกอบได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่จำ�กัด ส่งมอบ
ให้กับ รพ.ศิริราชใช้งานได้ทันตามกำ�หนดเวลา ในภาวะที่การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙
กำ�ลังประสบปัญหาอย่างหนัก เพื่อที่ รพ.ศิริราชจะได้รับผู้ป่วยหนักเข้ารับการรักษาได้อย่าง
ทันท่วงที
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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

