ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๙๙ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายกรัฐมนตรีปลื้ม ชื่นชมบทบาทของ อว.
หลังรัฐมนตรีเอนก นำ�เยี่ยมชมการดำ�เนินงานโควิด-๑๙ ของ อว.

นายกรัฐมนตรีปลื้ม ชื่นชมบทบาทของ อว. หลังรัฐมนตรีเอนก นำ�เยี่ยมชมการดำ�เนินงาน
โควิด-๑๙ ของ อว. ทั้งด้านรักษาพยาบาล, ดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน และวิจัยวัคซีนทั้งแบบ mRNA และ
ชนิดใบยา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมพูดคุยให้กำ�ลังใจผู้ป่วย Home Isolation ผ่านระบบ
Tele Health
ต่อหน้า ๒

จากหน้า ๑
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม
การดำ � เนิ น งานด้ า นโควิ ด -๑๙ ของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเรื่องการรักษาพยาบาลและ
ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ใน Home Isolation ที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙
ของประเทศไทย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์และผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ
หลังจากนายกรัฐมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการดำ�เนินงานด้านโควิด-๑๙ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์และ
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ หน่วยบริหารจัดการระบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่อาคาร
สธ.แล้ว รัฐมนตรี อว. และอธิการบดีจุฬาฯ ได้นำ�นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยโควิด-๑๙
ใน Home Isolation โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยให้กำ�ลังใจกับผู้ป่วยโควิดที่พักรักษาตัวที่บ้าน โดยโรงพยาบาลดูแลติดตาม
ผ่านระบบอัตโนมัติ Tele Health พร้อมทั้งได้รับทราบการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำ�นวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น
ชมอาคารหอผู้ป่วยส่วนขยายวิกฤต ซึ่งขยายเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ป่วยหนัก อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมการพัฒนาวัคซีนชนิด Recombinant protein จากต้นใบยาที่บริเวณอาคาร
จุฬาพัฒน์ ๑๔ โดยเข้าชมภายในบริเวณโรงงานผลิตวัคซีน การเพาะเลี้ยงพืชและการผลิตวัคซีน โดยนายกรัฐมนตรีรับฟัง
การบรรยายการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.
และการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจากพืชวัคซีนใบยา ของบริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จำ�กัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง
ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ นักวิจัยและพัฒนาวัคซีน จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือและมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำ�เนินงานกับรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง อธิการบดี และคณะนักวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวถึงการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ในประเทศไทย
ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ในระยะการทดสอบในมนุษย์รวม ๔ ชนิด โดยเฉพาะร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย
แต่ละชนิดจะมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คือชนิดแรกวัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA โดยศูนย์วิจัยวัคซีน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะเริ่มทดสอบในมนุษย์ระยะที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ นี้ ตั้งเป้าไว้จะเริ่มได้ใช้ฉีดวัคซีนในกลางปีหน้า
ชนิดที่ ๒ คือวัคซีนพัฒนาจากเซลล์ใบยาสูบ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเริ่มทดสอบในมนุษย์ระยะที่ ๑ และ ๒ ในเดือน
กันยายนและธันวาคม ๒๕๖๔ ชนิดที่ ๓ วัคซีน DNV-HXP-S วัคซีนชนิดเชื้อตาย โดยองค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เริ่มทดสอบในมนุษย์แล้ว คาดว่าจะสำ�เร็จช่วงกลางปี ๒๕๖๕ และวัคซีนโควิเจน วัคซีนชนิดดีเอ็นเอ โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย
จำ�กัด จะเริ่มทดสอบในมนุษย์ระยะแรกเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นับว่าเป็นความหวังของไทย ในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน
สำ�หรับโรคโควิด-๑๙ และป้องกันการระบาดระลอกต่อไปด้วย.

เลขาฯ สัมพันธ์ ฝาก มรภ.นครปฐม ถอดบทเรียนการบริหารจัดการท้องถิ่น
เป็นแนวทางให้ ๓๘ มรภ. พัฒนาพร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค
เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ศาสตราจารย์สมั พันธ์
ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้น
ที่ตรวจเยี่ยมรับฟังการบริหารจัดการปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิด
ขึ้นจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนสั ง คม รวมทั้ ง โครงการที่
ตอบสนองตามนโยบายต่างๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เช่น
โครงการ U2T พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำ�ลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม อาคาร สิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยมี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ
เลขาธิการ กกอ. กล่าวถึงการลงพื้นที่ภาคสนามในครั้งนี้ขอเป็นตัวแทนของกระทรวงอว. ที่มาให้กำ�ลังใจ สนับสนุนและเยี่ยมชม
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในช่วงสถานการณ์วิกฤตของโควิด-๑๙ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การดูแล
ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการดำ�เนินการในโครงการ U2T ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของการเรียนระบบ online ๑๐๐ เปอร์เซนต์ รวมทั้งการปฏิบัติการการสอนของนักศึกษา
ครู ที่เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ในแต่ละจังหวัดที่มีนักศึกษาครูลงไปปฏิบัติการสอน มีการดำ�เนินการช่วยเหลือเยียวยาและจัดหา
ทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์สำ�หรับการเรียนการสอน online ให้กับนักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษามีงานพิเศษทำ�เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารอย่างเข้มแข็งและทันต่อสถานการณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครปฐมในการจัดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม โดยมีนักศึกษาพยาบาลและนักศึกษา
ทั่วไปรวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยกว่า ๒๐๐ คนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาในการทำ�งานในศูนย์ฉีดวัคซีนดังกล่าว และเตรียมปรับสถานที่
ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยสำ�หรับผู้ป่วย (Community Isolation) สำ�หรับดูแลรักษาเบื้องต้นระหว่างรอเตียง ซึ่งจะได้
ดำ�เนินการในเร็วๆ นี้

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า จากการรับฟังการดำ�เนินการโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีมาก
อยากฝากให้มหาวิทยาลัยถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวทั้งหลักการ วิธีคิด แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำ�ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ บริบท
แกนกลาง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่งทั่วประเทศเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นไปด้วยกันในทุกๆภูมิภาค  
มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบให้มีการนำ�แนวปฏิบัติดังกล่าวไปบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
สร้างรายได้ในระหว่างการเรียน ปลูกฝังเรื่องการออมให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา
เมื่อสำ�เร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ และมหาวิทยาลัยจะสามารถสร้างความยั่งยืนในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสามารถสร้างหรือออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่จะสร้างผู้นำ�ชุมชนเพื่อทำ�หน้าที่แทนนักวิชาการหรืออาจารย์ใน
การเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หากสามารถสร้างกลุ่มผู้นำ�ชุมชนได้ในปริมาณมาก ก็จะช่วยแก้ไขปัญหา
โครงสร้างและลดความเลื่อมลํ้าในชุมชนลงได้
นอกจากนี้จากฐานข้อมูลของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนและการดำ�เนินการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามโครงการ U2T
ของมหาวิทยาลัย หากสามารถผลักดันไปสู่การสร้างตลาดออนไลน์เพื่อเป็นตลาดการค้าสำ�หรับชุมชนได้ ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขี้น และมหาวิทยาลัยจะมีความเข้มแข็งและเป็นสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

อว. จัดพิธียกป้ายกระทรวงอย่างเป็นทางการ
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี
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ประจำ�กระทรวง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ ๔
ศาลพระภูมิเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นประธานในการประดับเครื่องหมายราชการประจำ�
กระทรวง อว.ซึ่งมี “พระวชิระ” ที่ได้รับพระราชทานปรากฏอยู่ด้วย บนป้ายชื่อกระทรวง
หน้าอาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี และป้ายชื่อ
กระทรวงหน้าอาคารอุดมศึกษา ๒ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ , ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และคณะ
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในพิธี
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
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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
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