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“อว.” มอบนวัตกรรม “PAPR - ชุดกาวน์กันนํ้า” ๕ พันชุดแก่ สธ.
พร้อมเสนอรัฐบาลอนุมัติทำ� “ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยสูงสุดระดับ ๔”
“เอนก” เสนอรัฐบาลอนุมัติท�ำ “ศูนย์ปฏิบัติ
การความปลอดภัยสูงสุดระดับ ๔” สำ�หรับทดลอง
ทำ�วัคซีน ทดลองยา ทดลองการเปลี่ยนแปลงเชื้อหรือ
พันธุกรรม สู้สงครามเชื้อโรค พร้อมทำ�“ห้องไอซียู
สัญจร” รักษาผู้ป่วยทั่วไทย มอบนวัตกรรม “PAPR ชุดกาวน์กันนํ้า” ๕ พันชุดแก่ สธ.
เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานส่งมอบ
นวั ต กรรมชุ ด หน้ า กากป้ อ งกั น เชื้ อ โรคแบบคลุ ม ศี ร ษะ
พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้กับกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) เพื่ อ รั บ มื อ สถานการณ์ โ ควิ ด -๑๙ มี นพ.สุ ร ะ
วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เป็นผู้รับมอบ โดยมี ศ.ดร.
นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำ�นักงานวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมงาน ณ ห้องแถลงข่าว
ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ทั้งนี้ ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า อว.กับ สธ. ถือเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของรั ฐ บาลที่ ทำ � งานร่ ว มกั น เพื่ อ ประชาชน
ต่อสู้กับโควิด-๑๙ โดย อว.เป็นกองหนุนและมุ่งมั่น
ทำ�งานให้ดีที่สุด ที่ผ่านมา อว. ได้เปิดศูนย์ฉีดวัคซีน
และระดมฉีดให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า ๘ แสนคน
และได้ทำ�โรงพยาบาลสนาม กระจายไปทั่วประเทศ
กว่า ๑๒,๐๐๐ เตียง รับผู้ป่วยมาแล้วกว่า ๒๖,๐๐๐ คน
รักษาจนหายกลับบ้านได้แล้วกว่า ๒ หมื่นคน ล่าสุด
อว. ได้พัฒนาความเข้มแข็งด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
รับมือกับโควิด-๑๙ เช่น ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรค
แบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง
(PAPR) ฝีมอื ของนักวิจยั ไทย มีราคาเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท
ถูกกว่านำ�เข้าจากต่างประเทศเป็น ๑๐ เท่า และยังได้
มี ก ารทดลองวั ค ซี น ซึ่ ง ขณะนี้ ม าถึ ง ระยะสุ ด ท้ า ยที่
ทดลองในคนแล้ว ที่สำ�คัญตนกำ�ลังเสนอรัฐบาลให้
อนุมัติทำ�ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยสูงสุดระดับ ๔
เพื่อทำ�งานด้านวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยจะมีระดับความ
ปลอดภัยสูงสุดสำ�หรับทดลองทำ�วัคซีน การทดลองยา
ทดลองการเปลี่ยนแปลงเชื้อหรือพันธุกรรม ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยต้องส่งไปยังห้องทดลองต่างประเทศ

รมว.อว.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ อว.กำ�ลังดำ�เนินการทำ�ห้องไอซียูสัญจรเฉพาะกิจสำ�หรับผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศ ทั้งหมด
นี้แสดงให้เห็นว่า เราไม่ได้ทำ�แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะใกล้เท่านั้น แต่สิ่งที่เราทำ�อยู่จะแก้ปัญหาทั้งในระยะปานกลางและ
ระยะยาวด้วย ขอยืนยันว่า อว.พร้อมสนับสนุนรัฐบาลและ สธ.อย่างเต็มที่ เพราะนี่คือการจัดการกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุด เป็นการ
ต่อสู้ในสงครามเชื้อโรคที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย
ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กล่าวว่า สธ.ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมชุด
หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มายัง วช.ในฐานะ
ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา วช.จึงสนับสนุนนวัตกรรมชุด PAPR   จากสมาคมส่งเสริมการรับ
ช่วงการผลิตไทยจำ�นวน ๒,๕๐๐ ชุดและบริษัท พี ทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) มอบชุดกาวน์กันนํ้า จำ�นวน ๒,๕๐๐ ชุด
และชุด Coverall จำ�นวน ๑๐๐ ชุด จัดส่งฟรีทั้งหมด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้แพทย์ พยาบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่
ด่านหน้าจะได้รับชุดอย่างเร็วที่สุด ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
สหศาสตร์นวัตกรรมไทยต้านภัยโควิด หรือ ThaiMic ในการกำ�หนดโรงพยาบาล และจำ�นวนอุปกรณ์ อีกด้วย

อว. กห. ลงนาม MOU ความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง
บูรณาการงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงกลาโหม ได้ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง ผู้ร่วมลงนามประกอบ
ไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมรับมอบอำ�นาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนาม ณ ศาลาว่าการ
กลาโหม กระทรวงกลาโหม โดยมีนางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำ�นวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผู้แทนของ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้แทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพยานในการร่วมลงนามฝ่าย อว.
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ปลัด อว. กล่าวในตอนหนึ่งว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงที่ดูแลและขับเคลื่อนองค์ความรู้ของประเทศ
ทั้งการพัฒนากำ�ลังคนขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา การนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ และการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการขับเคลื่อนการวิจัย
ผ่านการดูแลมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เรามีบุคลากร
ที่อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนอาจารย์และนักวิจัยรวมกันประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ คน และดูแลนิสิตนักศึกษาขณะนี้ประมาณ ๒ ล้านคน ซึ่งบุคลากร
ดังกล่าวนี้จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการที่จะผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ
ปลัด อว. กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือในวันนี้ระหว่างกระทรวงกลาโหม
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำ�หนดขอบเขตใน
การเสริมสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ โดยจะ
ร่วมพัฒนาระบบวิจยั ระบบงานด้านทหาร โครงสร้างพืน้ ฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ความมัน่ คงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และขับเคลื่อนการนำ�เอาผลงานวิจัยและนวัตกรรมนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์
“อว. จะเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆเหล่านี้ในกระทรวงให้เป็นส่วนเดียวกัน
ทำ�ให้เกิดการบูรณาการทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ ที่จะนำ�มาพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านความมั่นคงสู่การใช้งาน ไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อการ
พึ่งพาตัวเองและการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืนต่อไป” ปลัด อว. กล่าวในตอนท้าย
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