
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๑๐ ประจำ�วันที่ ๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔

   ๓๐ ตุล�คม ๒๕๖๔ เวล� ๑๓.๓๐ น. ณ บุญวาทย์วิหาร อำาเภอเมือง

จังหวัดลำาปาง ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธาน

อว. ถว�ยผ้�พระกฐิน

พระร�ชท�น ประจำ�ปี ๒๕๖๔

ณ วัดบุญว�ทย์วิห�ร จ.ลำ�ป�ง

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำาปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย ผศ.ดวงฤทธิ์ 

เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�รรัฐมนตรีฯ และโฆษกกระทรวงฯ น.ส.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ� รมว.อว. น�ยเอกนัฏ 

พร้อมพันธ์ุ ท่ีปรึกษ� รมว.อว. น�ยดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ศ.ศุภชัย ปทุมน�กุล

รองปลัดกระทรวงฯ รศ.พ�สิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงฯ น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ ผู้บริห�ร

กระทรวง อว. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำาปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วม



 เมื่อเดินทางถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพาน

แว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นถวายเครื่องบริวารกฐิน ผู้บริหาร

กระทรวง อว. ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ประจำาปี ๒๕๖๔ เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๗๙,๔๑๕.๕๙ บาท

จากหน้า ๑



๓๑ ตุล�คม ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่�ธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการ

ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูประบบสาธารณสุข Big Rock ๑

“ยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม โดยการเช่ือมต่อฐานข้อมูล

สาธารณสุขแบบบูรณาการ (Ending Pandemics through 

Innovation Program)” ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง

๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และ

กระทรวงการคลัง โดยมี น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข 

น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม น�ยสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี

ช่วยว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง และน�ยสุรชัย ชัยตระกูลทอง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงแรงง�น เข้าร่วมการ

แถลงข่าวดังกล่าวด้วย

๕ กระทรวงจับมือยุติโรคระบ�ดด้วยนวัตกรรม

เชื่อมต่อฐ�นข้อมูลส�ธ�รณสุขแบบบูรณ�ก�ร

รองรับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดทั้งในปัจจุบันและอน�คต

 รมว.อว. เปิดเผยว่า การควบคุมสถานการณ์การระบาดให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้องวางแนวทางในการ

ป้องกันควบคุมและรักษาโรคที่ดีแล้ว สิ่งสำาคัญคือจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานในช่วงการระบาดและในภาวะฉุกเฉินด้วย 

ต้องบูรณาการและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้านสุขภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาด

ในประเทศ กระทรวง อว. มีแนวคิดในการนำานวัตกรรมต่าง ๆ มาสนับสนุนการทำางานของกระทรวงสาธารณสุขและคณะปฏิรูป

ประเทศด้านสาธารณสุข ประกอบไปด้วยแผนงานทั้งหมด ๗ ด้าน ได้แก่

 ๑. จัดทำาแผนระดับชาตินำานวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนากลไกในการเตรียมความพร้อมสำาหรับโรคระบาดระดับชาติและ

โรคอุบัติใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดับชาติโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

 ๒. พัฒนาโครงสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเครือข่ายและบูรณาการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต่อหน้า ๔



เจ้�ของ
กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
๓๒๘ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๔๑-๔
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รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์  นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม  นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
นายวันนี นนท์ศิริ    นางนงนภัส หมวดเดช
กองบรรณ�ธิก�ร
นายเจษฎา วณิชชากร   นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ นายกรภัทร์ จิตต์จำานงค์
นายวัชรพล วงษ์ไทย   นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ  นายปวีณ ควรแย้ม
นางปราณี ชื่นอารมณ์   นายจรัส เล็กเกาะทวด  นางสาวอินทิรา บัวลอย
ผู้พิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำากัด อาร์ตโปรเกรส โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐ e-mail: art.progress@hotmail.com

 ๓. ยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรค

ระดับชาติและอุบัติใหม่ในภาวะฉุกเฉิน
 ๔. สร้างระบบมาตรฐานข้อมูลกลางและเชื่อมต่อแบบ
บูรณาการพร้อมระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 ๕. พัฒนาระบบจัดซื้อจัดหา วัคซีน ยา ชุดตรวจและ
เครื่องมือแพทย์สู่การผลิตเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเวชภัณฑ์ได้รวดเร็ว
ในภาวะฉุกเฉิน
 ๖. พัฒนากลไกเพ่ือนำานวัตกรรมการแพทย์ เช่น ยา ชุดตรวจ
ชุด PPE หน้ากากทางการแพทย์ เป็นต้น มาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากหน้า ๓

 ๗. พัฒนากำาลังคนและขีดความสามารถด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 สป.อว. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร ์ (TCELS) เป็นผู้ประสานงานหลัก 
โดยมีแผนงาน ๕ ปี สิ้นปี ๒๕๖๔ นี้ มีความมุ่งหวังว่าจะยุติการระบาดและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อโควิด-๑๙ อย่างสงบสุข
และมีแผนงานต่อเน่ืองร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานนวัตกรรมและงานวิจัยที่มีอยู่ช่วยสนับสนุน
การควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้ออื่น ๆ  ในอนาคตด้วย
 หนึ่งในภารกิจสำาคัญในการร่วมขับเคลื่อน คือ การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้านสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อรองรับ
สถานการณ์การระบาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลัก
ท่ีจะร่วมผลักดันให้เกิดการดำาเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพและการแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพ
ที่สมบรูณ์นั้น มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาบริการเบิกจ่ายให้กับประชาชนเท่าน้ัน แต่การ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลจะนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านการบริการ และการรักษาใหม่ ๆ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการพัฒนา
ด้านดิจิทัลของประเทศ
 “นอกจากการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนแล้ว กระทรวง อว. ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและพันธมิตรต่าง ๆ 
สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มและการส่งต่อข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมท้ังพัฒนา
นวัตกรรมการเชื่อมต่ออื่น ๆ เพื่อให้เกิดบริการทางสุขภาพ โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวง
แรงงาน จากความร่วมมือในการขับเคลื่อนในโครงการนี้มีความมุ่งหวังว่าภายในปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีระบบบริหารจัดการ
สถานการณ์ระบาดที่มีประสิทธิภาพ ทำาให้คนไทยสามารถอยู่กับโรคโควิดได้อย่างปกติสุข” รมว.อว. กล่าวในตอนท้าย


