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เรื่ ่�อง     ขอบใจและเป็็นกำำ�ลังใจให้้แพทย์์ พย์�บ�ล บุคล�กำรื่ท�งส�ธ�รื่ณสุข และ
 อ�ส�สมััครื่

  จ�กำกำ�รื่ท่�ม่ักำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คติิดเชื้้�อโควิดิ ๑๙ ในป็รื่ะเทศ
อย์่�งรืุ่นแรื่งอ่กำครื่ั�งห้น่�ง นั�น ข้�พเจ�้ขอขอบใจในควิ�มัเส่ย์สละ ทุ่มัเท และขอเป็็น
กำำ�ลังใจให้ทุ้กำๆ ท่�น ป็ฏิิบัติิห้น้�ท่�ได้สำ�เรื่จ็ติ�มัควิ�มัมุ่ังห้มั�ย์ เพ้�อชื้ว่ิย์เห้ล้อผู้้้ป็่วิย์
ให้ห้้�ย์จ�กำโรื่คและป็้องกัำนกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของเชื้้�อไวิรื่สั ให้สั้งคมักำลับค้นส่้ภ�วิะป็กำติิ
ได้โดย์เรื่ว็ิ

  ข้�พเจ�้ขอให้้ทุกำท่�นรื่กัำษ�สุขภ�พ ป้็องกัำนตัิวิให้้ป็ลอดภัย์จ�กำโรื่ค
ม่ัพลังกำ�ย์และพลังใจในกำ�รื่ป็ฏิิบติัิห้น้�ท่�ครื่ั�งน่�ด้วิย์กัำนทุกำคน

๑๒ เมัษ�ย์น ๒๕๖๔

ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ
เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควัิฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี

องค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
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ศาสตราจารย์์ นาย์แพทย์์นิธิ ิมหานนท์
เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

และผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

       รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่จดัทำ�ห้นังส้อ “บัันทึก

เหตุการณ์์ส้�โควิดิ-19 กับัราชวิทิย์าลััย์จุฬาภรณ์์” 
เพ้�อรื่วิบรื่วิมัข้อม้ัลควิ�มัรื่้เ้ก่ำ�ย์วิกัำบโรื่คโควิดิ-19 ทั�ง
กำ�รื่ป็้องกัำนและกำ�รื่ด้แลรื่กัำษ�ในชื้ว่ิงเวิล�ต่ิ�ง ๆ และ
บนัท่กำรื่�ย์ละเอ่ย์ดกำ�รื่ดำ�เนินง�นของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ติลอดรื่ะย์ะเวิล�ของกำ�รื่รื่ะบ�ด ผู้มัห้วัิงเป็็นอย์่�งย์ิ�งวิ่� 
ห้นังส้อเล่มัน่�จะเป็็นฐ�นข้อม้ัลท่�เป็็นป็รื่ะโย์ชื้น์สำ�ห้รื่บั
ห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ ในกำ�รื่วิ�งแผู้นกำ�รื่รื่บัม้ัอและรื่ว่ิมัม้ัอกัำน
เม้ั�อเกิำดภ�วิะวิกิำฤติสุขภ�พห้รื่อ่ภ�วิะวิกิำฤติอ้�น ๆ และ
พัฒน�กำ�รื่จัดกำ�รื่ด้�นส�ธ�รื่ณสุขของป็รื่ะเทศให้้ม่ั
ป็รื่ะสิทธภิ�พย์ิ�งข่�นในอน�คติ

       สถ�นกำ�รื่ณ์แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ท่�เกิำดข่�นในชื้ว่ิงป็ล�ย์ พ.ศ. 2562 และย์งัคง
ดำ�เนินอย้์จ่นป็จัจุบนั ส่งผู้ลกำรื่ะทบอย์�่งให้ญ่ห่้ลวิงต่ิอกำ�รื่ดำ�เนินชื้ว่ิติิ เศรื่ษฐกิำจและสังคมัของ
ทุกำป็รื่ะเทศ นับเป็็นภัย์คุกำค�มัรื่ะดับโลกำท่�ต้ิองจ�รื่กึำไวิ้ในป็รื่ะวิัติิศ�สติรื่อ่์กำเห้ตุิกำ�รื่ณ์ห้น่�งท่�
จะเป็็นบทเรื่ยี์นอันม่ัค่�สำ�ห้รื่บักำ�รื่พัฒน�นโย์บ�ย์และกำ�รื่ดำ�เนินกำ�รื่ในกำ�รื่รื่บัม้ัอกัำบโรื่ค
อุบัติิให้ม่ัอ้�น ๆ ในอน�คติ

        ด้วิย์พรื่ะวิสัิย์ทัศน์อันกำวิ้�งไกำลของศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ้�น้องน�งเธอ
เจ้�ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ี กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี
องค์ป็รื่ะธ�น และน�ย์กำสภ�รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ในกำ�รื่ป็รื่ะเมิันสถ�นกำ�รื่ณ์และทรื่งเล็งเห้น็
ควิ�มัจำ�เป็็นอย่์�งย์ิ�งของกำ�รื่รื่ว่ิมัม้ัอกัำนในทุกำภ�คส่วินท่�นำ�ไป็ส่้กำ�รื่ตัิดสินใจได้อย่์�งรื่วิดเรื่ว็ิ
เพ้�อฟั้นฝ่่�วิกิำฤติในครื่ั�งน่� ด้วิย์พรื่ะกำรื่ณุ�ธคุิณท่�ทรื่งพรื่ะรื่�ชื้ท�นทุนทรื่พัย์์ส่วินพรื่ะองค์ให้้
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ดำ�เนินกำ�รื่จดัห้�วัิคซีน่เพิ�มัเติิมั เพ้�อสนับสนุนรื่ฐับ�ลในกำ�รื่ควิบคุมั
กำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ให้้แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นชื้�วิไทย์ ทั�งผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ด้อย์โอกำ�ส 
พรื่ะภิกำษุและเย์�วิชื้น รื่วิมัไป็ถ่งชื้�วิต่ิ�งชื้�ติิท่�พำ�นักำอย้์่ในป็รื่ะเทศไทย์ ป็รื่ะชื้�ชื้นชื้�ย์ขอบ
และบุคคลไรื่ร้ื่ฐัไรื่สั้ญ่ชื้�ติิ ได้อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิและทั�วิถ่ง

        ต้ิองขอขอบคุณกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุขท่�เปิ็ดโอกำ�สให้้รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์รื่ว่ิมัเป็็น
กำำ�ลังสำ�คัญ่ในกำ�รื่ต่ิอส้้กัำบวิกิำฤติกำ�รื่รื่ะบ�ดของโควิดิ-19 และแบ่งเบ�ควิ�มัทุกำข์ย์�กำ
ของป็รื่ะชื้�ชื้นในครื่ั�งน่�
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ไวิรสัโคโรนา คืออะไร
ไวิรื่สัโคโรื่น�เป็็นไวิรื่สัในวิงศ์ให้ญ่่ท่�เป็็นส�เห้ติุ
ของโรื่คทั�งในสัติวิ์และคน สำ�ห้รื่ับในคนนั�น 
ไวิรื่สัโคโรื่น�ห้ล�ย์ส�ย์พันธุท์ำ�ให้้เกิำดโรื่ครื่ะบบ
ท�งเดินห้�ย์ใจตัิ�งแต่ิโรื่คห้วิัดธรื่รื่มัด�จนถ่ง
โรื่คท่�ม่ัอ�กำ�รื่รืุ่นแรื่ง เชื้่น โรื่คท�งเดินห้�ย์ใจ
ติะวิันออกำกำล�ง (MERS) และโรื่ครื่ะบบท�ง
เดินห้�ย์ใจเฉ่ย์บพลันรื่�้ย์แรื่ง (SARS) และไวิรื่สั
โคโรื่น�ท่�ค้นพบล่�สุดทำ�ให้้เกิำดโรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่สั
โคโรื่น� 2019 ห้รื่อ่โควิดิ-19

โรคโควิดิ-19 คืออะไร
โรื่คโควิดิ-19 ค้อ โรื่คติิดต่ิอซี่�งเกิำดจ�กำไวิรื่ัส
โคโรื่น�ชื้นิดท่� ม่ักำ�รื่ค้นพบครื่ั�งแรื่กำในเด้อน
ธนัวิ�คมั ค.ศ. 2019 ณ เม้ัองอ่้ฮั�น ป็รื่ะเทศจน่

อาการของโรคโควิดิ-19
โควิดิ-19 ส่งผู้ลต่ิอผู้้้คนในรื่ป้็แบบท่�แติกำต่ิ�งกัำนไป็ 
ผู้้้ท่�ติิดเชื้้�อส่วินให้ญ่จ่ะม่ัอ�กำ�รื่เล็กำน้อย์ถ่งป็�นกำล�ง 
และห้�ย์จ�กำโรื่คได้เองโดย์ไม่ัต้ิองเข้�รื่กัำษ�ในโรื่ง
พย์�บ�ล ม่ัอ�กำ�รื่ท่�พบบอ่ย์โดย์ทั�วิไป็ ได้แก่ำ ม่ัไข้ ไอ 
อ่อนเพล่ย์ จม้ักำไม่ัได้กำลิ� น ลิ� นไม่ัรื่ับรื่ส อ�กำ�รื่
ท่�พบน้อย์กำว่ิ�แต่ิอ�จม่ัผู้ลต่ิอผู้้้ป่็วิย์บ�งรื่�ย์ ได้แก่ำ 
ป็วิดเม้ั�อย์ ป็วิดห้ัวิ คัดจม้ักำ น้ำ�ม้ักำไห้ล เจบ็คอ 
ท้องเส่ย์ ติ�แดง ห้รื่อ่ผู้้�นติ�มัผิู้วิห้นัง ห้รื่อ่ส่ผิู้วิ

โรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่ัสโคโรื่น� 2019

COVID-19
Virus with RNA molecule inside

เป็ล่�ย์นติ�มันิ�วิม้ัอนิ�วิเท้� อ�กำ�รื่เห้ล่�น่�มัักำจะไม่ั
รื่นุแรื่งนักำและค่อย์ ๆ  เรื่ ิ�มัท่ละน้อย์ บ�งรื่�ย์ติิดเชื้้�อแต่ิ
ม่ัอ�กำ�รื่ไม่ัรื่นุแรื่งผู้้้ป็่วิย์ส่วินมั�กำ (80%) ห้�ย์ป่็วิย์
ได้โดย์ไม่ัต้ิองเข้�รื่กัำษ�ในโรื่งพย์�บ�ล ส�มั�รื่ถ
รื่กัำษ�ตัิวิอย้์ท่่�บ�้น ป็รื่ะมั�ณ 1 ใน 5 ของผู้้้ติิดเชื้้�อ
โควิดิ-19 ม่ัอ�กำ�รื่ห้นักำและห้�ย์ใจลำ�บ�กำห้รื่อ่
ห้�ย์ใจถ่� ส้ญ่เส่ย์ควิ�มัส�มั�รื่ถในกำ�รื่พ้ดห้รื่อ่
เคล้�อนไห้วิ ห้รื่อ่ม่ันงง เจ็บห้น้�อกำ จะต้ิองเข้�
รื่บักำ�รื่รื่ักำษ�ทันท่ห้�กำม่ัอ�กำ�รื่รืุ่นแรื่ง สำ �ห้รื่ับ
ผู้้้ส้งอ�ยุ์ และผู้้้ท่�ม่ัโรื่คป็รื่ะจำ�ตัิวิ เชื้น่ ควิ�มัดัน
โลห้ิติส้ง โรื่คห้ัวิใจ โรื่คเบ�ห้วิ�น โรื่คมัะเรื่ง็ รื่วิมั
ทั�งผู้้้ท่�ไม่ัเคย์ได้รื่บัวิัคซีน่โควิดิ-19 ห้รื่อ่ไม่ัได้รื่บั
วิัคซีน่เข็มักำรื่ะติุ้น ม่ัแนวิโน้มัท่�จะม่ัอ�กำ�รื่ป็่วิย์
รืุ่นแรื่งกำวิ่� อย์่�งไรื่ก็ำติ�มัทุกำคนส�มั�รื่ถติิดโรื่ค
โควิดิ-19 ได้และอ�จป็่วิย์รืุ่นแรื่ง คนทุกำเพศทุกำ
วิัย์ท่�ม่ัอ�กำ�รื่ไข้ และ/ห้รื่อ่ไอรื่ว่ิมักัำบอ�กำ�รื่ห้�ย์ใจ
ลำ�บ�กำ ติิดขัด เจบ็ห้น้�อกำ เส่ย์งห้�ย์ ห้รื่อ่เคล้�อนไห้วิ
ไม่ัได้ ควิรื่ป็รื่กึำษ�แพทย์์ทันท่ โดย์แนะนำ�ให้้โทรื่
ไป็ล่วิงห้น้� เพ้�อสถ�นพย์�บ�ลจะได้ให้้คำ�แนะนำ� 
โดย์เฉล่�ย์แล้วิผู้้้ท่�ติิดเชื้้�อไวิรื่สัโคโรื่น�จะแสดง
อ�กำ�รื่ป็่วิย์ใน 5-6 วิัน อย์่�งไรื่ก็ำติ�มั ผู้้้ป็ว่ิย์อ�จ
แสดงอ�กำ�รื่ห้ลังจ�กำติิดเชื้้�อ 14 วินั
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12 ธินัวิาคม 2562 ม่ัข่�วิพบผู้้้ป็่วิย์
โรื่คป็อดอักำเสบไม่ัทรื่�บส�เห้ติุเป็็นครื่ั�งแรื่กำท่�เม้ัอง “อ้�ฮั่ั�น” มัณฑลห้เ้ป็่ย์ ป็รื่ะเทศจน่ 

สาย์พันธุิท่์�พบัของ COVID-19

S (Serine) พบครื่ั�งแรื่กำในจน่ ไทย์พบัผู้้�ติดเชื�อราย์แรก 12 ม.ค. 2563

L (Leucine) แพรื่ก่ำรื่ะจ�ย์เรื่ว็ิกำวิ่�ส�ย์พันธุ ์S เม้ั�อออกำนอกำจน่ไป็ในยุ์โรื่ป็

G (Glycine) มั�จ�กำส�ย์พันธุ ์L แพรื่ก่ำรื่ะจ�ย์ได้ง่�ย์ไป็ทั�วิโลกำ

V (Valine) เป็็นล้กำห้ล�นท่�มั�จ�กำส�ย์พันธุ ์L

GH (Histiddine) เป็็นล้กำห้ล�นจ�กำส�ย์พันธุ ์G

GR (Arginine) เป็็นล้กำห้ล�นจ�กำส�ย์พันธุ ์G

O พวิกำท่�กำล�ย์พันธุไ์ม่ับ่อย์รื่วิมักัำน

B ห้รื่อ่ SARS-CoV-2 VUI ต�นกำาเนิดกลัาย์พันธุิจ์ากอังกฤษ

สาย์พันธุิ ์COVID-19 ท่�ม่การกลัาย์พันธุิ์ พบัในไทย์ (ตั�งแต�ปีี 2564 จนถึึง เมษาย์น 2565)

B.1.1.7 (อัลฟ่้�) พบท่�อังกฤษ   กำ.ย์. 2563 คลัสเติอรื่ท์องห้ล่อ ม่ั.ค. 2564

B.1.351 (เบต้ิ�) พบท่�แอฟรกิา ติ.ค.2563 คลัสเติอรื่ต์ิ�กำใบ จ.นรื่�ธวิิ�ส พ.ค. 2564

P.1 (แกำมัม่ั�) พบท่�บัราซิลิั ธ.ค. 2563 คลัสเติอรื่เ์รื่อ่นจำ�กำรื่งุเทพฯ พ.ค. 2564

B.1.617 (เดลต้ิ�) พบท่�อินเด่ย์ ติ.ค. 2563 คลัสเติอรื่แ์คมัป็์คนง�นห้ลักำส่� พ.ค. 2564

B.1.1.529 (โอไมัครื่อน) พบท่�แอฟรกิาใต� 24 พย์. 2564 และรื่ะบ�ดไป็ทั�วิโลกำ

จุดกำาเนิดแลัะการกลัาย์พันธุิ์
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จำ�
นวิ

นผู้
ติด

เชื้
้�อใ

ห้มั

15 ม.ค.63
พบผู้้้ป็่วิย์

คนไทย์รื่�ย์แรื่กำ
(กำลับจ�กำ ติป็ท.)

2 5 6 3

30 ม.ค.63
WHO ป็รื่ะกำ�ศ

สถ�นกำ�รื่ณ์ฉุกำเฉิน
ด้�นส�ธ�รื่ณสุข
รื่ะห้วิ่�งป็รื่ะเทศ

31 ม.ค.63
พบผู้้้ป็่วิย์คนไทย์
รื่�ย์แรื่กำท่�ไม่ัได้
กำลับจ�กำ ติป็ท.

29 ก.พ.63
กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข

ป็รื่ะกำ�ศให้โ้รื่คโควิดิ-19
เป็็นโรื่คติิดต่ิออันติรื่�ย์

1 ม่.ค.63
พบผู้้้เส่ย์ชื้ว่ิติิ

รื่�ย์แรื่กำในไทย์

ผู้้้ติิดเชื้้�อให้ม่ั รื่�ย์วัิน

มั.ค. กำ.พ.

250

200

150

100

50

0

15 ม่.ค.63
จำ�นวินผู้้้ติิดเชื้้�อ
ในป็รื่ะเทศไทย์
เกิำน 100 รื่�ย์

ม่ั.ค.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6     1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

Timeline ของ “โรคโควิดิ-19 ไวิรสัหยุ์ดโลัก”
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26 ม่.ค.63
จำ�นวินผู้้้ติิดเชื้้�อเกิำน 1,000 รื่�ย์

ป็รื่ะเทศไทย์ป็รื่ะกำ�ศบังคับใชื้ ้พ.รื่.กำ.
สถ�นกำ�รื่ณ์ฉุกำเฉินและตัิ�ง ศบค.

3 พ.ค.63
มั�ติรื่กำ�รื่ผู่้อนป็รื่น 

ระย์ะท่� 1

ม่ั.ค. เมั.ย์. พ.ค.

2 เม.ย์.63
ป็รื่ะกำ�ศ

เคอรื่ฟิ์้วิล็อคด�วิน์
เรื่ ิ�มั 3 เมั.ย์.63

7 เม.ย์.63
ป็รื่ะกำ�ศโรื่คโควิดิ-19

เป็็นวิ�รื่ะแห้ง่ชื้�ติิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6     1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

พบครื่ั�งแรื่กำในป็รื่ะเทศไทย์ในป็ี 2563
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ในสถ�นกำ�รื่ณ์ของโควิ ดิ-19  รื่ะลอกำท่�  1 
ป็รื่ะเทศไทย์พบผู้้้ติิดเชื้้�อถ่งห้ลักำพันต่ิอวัิน รื่ฐับ�ล
จ่งป็รื่ะกำ�ศให้้โรื่คโควิดิ-19 เป็็นวิ�รื่ะแห้่งชื้�ติิ 
และม่ัมั�ติรื่กำ�รื่ควิบคุมักำ�รื่รื่ะบ�ดไม่ัให้้เชื้้�อแพรื่่
กำรื่ะจ�ย์ไป็ในวิงกำวิ้�งด้วิย์กำ�รื่ป็รื่ะกำ�ศเคอรื่ฟิ์้วิ 
ป็ิดป็รื่ะเทศป็ิดเม้ัอง และจัดตัิ� งศ้นย์์บรื่หิ้�รื่
สถ�นกำ�รื่ณ์แพรื่่รื่ะบ�ดของโรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่ัส
โคโรื่น� 2019 ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้
น้องน�งเธอ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้
กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควัิฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี
องค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ทรื่งมุ่ังมัั�นท่�จะ
ชื้ว่ิย์เห้ล้อและบำ�บัดทุกำข์บำ�รืุ่งสุขให้้แก่ำรื่�ษฎรื่
เสมัอมั� โดย์เฉพ�ะในด้�นกำ�รื่แพทย์์และ
ส�ธ�รื่ณสุข นับตัิ�งแต่ิเกิำดกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่ค
โควิดิ-19 ทรื่งห่้วิงใย์และติิดติ�มัสถ�นกำ�รื่ณ์
อย่์�งใกำล้ชื้ดิ รื่วิมัทั�งพรื่ะรื่�ชื้ท�นควิ�มัชื้ว่ิย์เห้ล้อ
แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นและรื่ฐับ�ลอย่์�งต่ิอเน้�อง ทรื่งม่ัพรื่ะ
นโย์บ�ย์โป็รื่ดให้้รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ในฐ�นะ
ห้น่วิย์ง�นท่�ม่ัภ�รื่กิำจเก่ำ�ย์วิกัำบกำ�รื่ศ่กำษ�วิจิยั์ กำ�รื่
ด้แลรื่กัำษ�พย์�บ�ล และให้้บรื่กิำ�รื่ท�งกำ�รื่แพทย์์
ของโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ แสวิงห้�แนวิท�งด้�น
ต่ิ�ง ๆ เพ้�อรื่ว่ิมัสนับสนุน กำ�รื่แก้ำไขภ�วิะวิกิำฤติน่�
ให้แ้ก่ำป็รื่ะเทศ นับเป็น็จุดเรื่ ิ�มัต้ินท่�ทำ�ให้ร้ื่�ชื้วิทิย์�ลัย์

บทบ�ทรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ในสถ�นกำ�รื่ณ์โควิดิ-19
รื่ะลอกำท่� 1 ในปี็ พ.ศ. 2563

จุฬ�ภรื่ณ์ติรื่ะห้นักำว่ิ�เรื่�จะต้ิองเป็็นส่วินห้น่�งใน
กำ�รื่ชื้ว่ิย์เห้ล้อและสนับสนุนป็รื่ะเทศชื้�ติิในกำ�รื่
ควิบคุมักำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 โดย์
แนวิคิดของกำ�รื่จดักำ�รื่ในชื้ว่ิงรื่ะลอกำแรื่กำ คือ การ
สร�างควิามตระหนักร้ �แต�ไม�ตื�นตระหนกเก่�ย์วิ
กับัโควิดิ-19 แก�ปีระชาชนให�มากท่�สุด เพรื่�ะ
โรื่คน่�ส�มั�รื่ถป้็องกัำนและควิบคุมัได้ ถ้�คนไทย์
ทุกำคนต้ิองม่ัส่วินรื่่วิมัชื้่วิย์กัำน และเน้นกำ�รื่
ทำ�ควิ�มัเข้�ใจกำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คอุบัติิกำ�รื่ณ์ให้ม่ั
โรื่คห้น่�งท่�ย์ังไม่ัม่ัวิัคซี่น ยั์งไม่ัม่ัย์�รื่กัำษ�เฉพ�ะ 
รื่วิมัทั�งสรื่�้งรื่ะบบควิ�มัคิดท่�ก่ำอให้้เกิำดควิ�มัรื่ว่ิมั
ม้ัอในกำ�รื่พิชื้ิติโควิดิ ด�วิย์การปีล้ักจิตสำานึก
ควิามรบััผิู้ดชอบัต�อตัวิเอง ค้อให้้รื่้จ้กัำป็้องกัำนตัิวิ
เอง ไม่ัไป็ในท่�เส่�ย์ง ไม่ัไป็ในท่�แออัด ล้�งม้ัอบอ่ย์ ๆ  
ใส่ห้น้�กำ�กำอน�มััย์ครอบัครวัิแลัะคนรอบัข�าง ค้อ 
กำ�รื่แย์กำกัำกำตัิวิ ห้�กำม่ัป็รื่ะวิัติิสัมัผัู้สผู้้้ติิดเชื้้�อ 
COVID-19  และ สังคมแลัะปีระเทศชาติ 
ห้มั�ย์ควิ�มัว่ิ� ติรื่�บใดท่�ย์ังไม่ัม่ัวิัคซีน่อย์่�งไรื่ ม่ั
ท�งเด่ย์วิท่�โรื่คน่�จะไม่ัเป็็นภัย์กัำบส่วินรื่วิมัเรื่�ได้ 
ค้อ เรื่�ต้ิองม่ัภ้มิัคุ้มักัำนกัำบโรื่คในจำ�นวินคนท่�มั�กำ
พอ ดังนั�น จง่ต้ิองรื่ณรื่งค์ให้ม่้ัควิ�มัรื่บัผิู้ดชื้อบต่ิอ
สังคมั ไม่ัป็กำป็ิดข้อม้ัล เพรื่�ะเรื่�อ�จไป็แพรื่เ่ชื้้�อให้้
คนอ้�นได้ 
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วัินท่� 17 เมัษ�ย์น พ.ศ. 2563 ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ 
อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควัิฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีทรื่งพรื่ะกำรื่ณุ�โป็รื่ดให้ร้ื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
จดัซี้�อเครื่ ่�องชื้ว่ิย์ห้�ย์ใจ พรื่ะรื่�ชื้ท�นแก่ำโรื่งพย์�บ�ลในสังกัำดกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข จำ�นวิน 5 เครื่ ่�อง และ
โป็รื่ดให้จ้ดัไวิท่้�โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ จำ�นวิน 5 เครื่ ่�อง เพ้�อเติรื่ยี์มัควิ�มัพรื่อ้มัต่ิอกำ�รื่รื่กัำษ�ผู้้้ป่็วิย์ติิดเชื้้�อ
โควิดิ-19 ในสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่รื่ะบ�ดในรื่ะย์ะเรื่ ิ�มัแรื่กำท่�ย์ังไม่ัม่ัแนวิท�งกำ�รื่รื่กัำษ�ท่�ชื้ดัเจน และเพ้�อให้้
โรื่งพย์�บ�ลต่ิ�ง ๆ ท่�ข�ดแคลนเครื่ ่�องม้ัอท�งกำ�รื่แพทย์์ย์้มัเครื่ ่�องชื้ว่ิย์ห้�ย์ใจดังกำล่�วิไป็ใชื้กั้ำบผู้้้ป็่วิย์ติิด
เชื้้�อโควิดิ-19 ท่�ต้ิองเข้�รื่บักำ�รื่รื่กัำษ�ตัิวิท่�โรื่งพย์�บ�ลและต้ิองใส่ท่อชื้ว่ิย์ห้�ย์ใจเพ้�อชื้ว่ิย์เห้ล้อผู้้้ป็่วิย์ได้
อย์่�งทันท่วิงท่

พรื่ะรื่�ชื้ท�นเครื่ ่�องชื้ว่ิย์ห้�ย์ใจแก่ำโรื่งพย์�บ�ล
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บัทบัาทราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ต�อสถึานการณ์์โควิดิ-19 

ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ้�น้องน�งเธอ 
เจ้� ฟ้้� จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ี
กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีทรื่งม่ั
พรื่ะดำ�รื่ใินกำ�รื่พัฒน�และส่งเสรื่มิักำ�รื่ผู้ลิติเจล
แอลกำอฮอล์ล้�งม้ัอ ตัิ�งแต่ิเกิำดกำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คซี�รื่ ์
ในป็ีพุทธศักำรื่�ชื้ 2546 ติลอดจนทรื่งสนพรื่ะทัย์
ในกำ�รื่ศ่กำษ�วิจิยั์ผู้ลิติภัณฑ์ธรื่รื่มัชื้�ติิเก่ำ�ย์วิกัำบพ้ชื้
สมุันไพรื่เพ้�อกำ�รื่รื่กัำษ�โรื่ค รื่วิมัถ่งกำ�รื่สกัำดส�รื่
ห้อมัรื่ะเห้ย์จ�กำพ้ชื้ชื้นิดต่ิ�ง ๆ จ่งให้้ดำ�เนินกำ�รื่
ป็ล้กำไม้ัดอกำห้อมัและทำ�กำ�รื่สกัำดน้ำ�ห้อมั รื่วิมัทั�ง
ส�รื่ทุติิย์ภ้มิัต่ิ�ง ๆ เพ้�อใชื้ใ้นง�นวิจิยั์ ทั�งย์ังทรื่งม่ั
พรื่ะดำ�รื่ใิห้้จดัตัิ�งโครื่งกำ�รื่ศ่กำษ�วิจิยั์พ้ชื้สมุันไพรื่
พันธุไ์ม้ัห้อมั ง�นสกัำดส�รื่ทุติิย์ภ้มิั และโรื่งง�น
ผู้ลิติเภสัชื้ภัณฑ์ในพรื่ะดำ�รื่ ิภ�ย์ในบรื่เิวิณติำ�ห้นักำ
พิมั�นมั�ศ อำ�เภอสัติห้่บ จงัห้วิัดชื้ลบุรื่ ี เม้ั�อเกิำด
สถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่สั
โคโรื่น� 2019 ตัิ�งแต่ิป็ ีพ.ศ. 2563 เป็็นต้ินมั� ม่ั
กำ�รื่รื่ณรื่งค์สรื่�้งกำ�รื่ติรื่ะห้นักำรื่้ใ้ห้้ป็รื่ะชื้�ชื้นเล็ง
เห้น็ถ่งควิ�มัสำ�คัญ่ของ “การลั�างมือ” ซี่�งเป็็นองค์
ป็รื่ะกำอบสำ�คัญ่ในกำ�รื่ป็้องกัำนกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ
โควิดิ-19 และส่งผู้ลกำรื่ะทบให้้เกิำดภ�วิะวิกิำฤติิ
ข�ดแคลนผู้ลิติภัณฑ์แอลกำอฮอล์เจลสำ�ห้รื่บัฆ่่�เชื้้�อ
ณ เวิล�นั�น สมัเด็จเจ�้ฟ้้�ฯ กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิฒัน 
วิรื่ขตัิติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีองค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลยั์จุฬ�ภรื่ณ์ 
จง่ทรื่งโป็รื่ดให้้ห้น่วิย์ง�นในพรื่ะดำ�รื่ ิและโรื่งง�น
ผู้ลิติเภสัชื้ภัณฑ์ในพรื่ะดำ�รื่ ิรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

รื่ว่ิมักัำนพัฒน�ส้ติรื่เจลแอลกำอฮอล์ล้�งม้ัอท่�ได้
มั�ติรื่ฐ�นและควิบคุมัคุณภ�พให้้ด่ย์ิ�งข่�น รื่วิมัถ่ง
ต่ิอย์อดส่้กำ�รื่นำ�ส�รื่สกัำดน้ำ�มัันกุำห้ล�บท่�ป็ล้กำใน
โครื่งกำ�รื่ศ่กำษ�วิจิยั์พ้ชื้สมุันไพรื่พันธไ์ม้ัห้อมั และ
กำ�รื่สกัำดส�รื่ทุติิย์ภ้มิัมั�ใชื้เ้พ้�อทำ�ให้้เกิำดกำลิ�นห้อมั
ท่�เป็็นเอกำลักำษณ์น่�ใชื้ม้ั�กำย์ิ�งข่�น และทรื่งโป็รื่ดให้้
เพิ�มักำำ�ลังกำ�รื่ผู้ลิติ เพ้�อบรื่กิำ�รื่แก่ำผู้้้ป็่วิย์และญ่�ติิ 
ณ โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ และผู้้้บรื่จิ�คสมัทบทุน
ม้ัลนิธิภัทรื่มัห้�รื่�ชื้�นุสรื่ณ์ ในพรื่ะอุป็ถัมัภ์ฯ 
พรื่้อมัทั�งพรื่ะรื่�ชื้ท�นเจลแอลกำอฮอล์ล้�งม้ัอ 
จำ�นวิน 20,000 ขวิด แก่ำโรื่งพย์�บ�ลและห้น่วิย์
ง�นต่ิ�ง ๆ ในป็รื่ะเทศ เม้ั�อวัินท่� 17 เมัษ�ย์น พ.ศ. 
2563 เพ้�อชื้ว่ิย์เห้ล้อและรื่องรื่บัควิ�มัต้ิองกำ�รื่ใชื้้
ง�นของบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ และป็รื่ะชื้�ชื้นใน
กำ�รื่ด้แลสุขอน�มััย์และเพิ�มัป็รื่ะสิทธภิ�พในกำ�รื่
ป็้องกัำนรื่บัม้ัอสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่เ่ชื้้�อโควิดิ-19

เจลแอลกำอฮอล์ล้�งม้ัอในพรื่ะดำ�รื่ ิ
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บัทบัาทราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ต�อสถึานการณ์์โควิดิ-19 

เม้ั�อวิันท่� 14 เมัษ�ย์น พ.ศ. 2563 ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ 
น�ย์แพทย์์นิธ ิมัห้�นนท์ เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ พลอ�กำ�ศติรื่ ีน�ย์แพทย์์สันติิ ศรื่เีสรื่มิัโภค 
ผู้้้ชื้่วิย์เลข�ธิกำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ด้�น
สนับสนุนและพัฒน�โครื่งกำ�รื่ให้ม่ั พรื่อ้มัด้วิย์
น�ย์พุทธิพงษ์  ปุ็ณณกัำนต์ิ รื่ัฐมันติรื่วีิ่ �กำ�รื่
กำ รื่ ะ ท รื่ วิ ง ดิ จิ ทั ล เ พ้� อ เ ศ รื่ ษ ฐ กิำ จ แ ล ะ สัง ค มั 
น�งส�วิอัจฉรื่นิทรื่ ์ พัฒนพันธช์ื้ยั์ ป็ลัดกำรื่ะทรื่วิง
ดิจทัิลเพ้�อเศรื่ษฐกิำจและสังคมั พันเอกำ สรื่รื่พชื้ยั์ 
หุ้วิะนันทน์ กำรื่รื่มักำ�รื่ผู้้้จดักำ�รื่ให้ญ่่ บรื่ษัิท กำสท 
โทรื่คมัน�คมั จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) ห้รื่อ่ CAT พรื่อ้มั
คณะผู้้้บรื่หิ้�รื่และบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ให้้กำ�รื่
ต้ิอนรื่บั พล.อ.ป็รื่ะวิติิรื่ วิงษ์สุวิรื่รื่ณ รื่องน�ย์กำ
รื่ฐัมันติรื่ ีและคณะในโอกำ�สท่�เดินท�งมั�ให้ก้ำำ�ลงัใจ
บุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
และชื้้�นชื้มัในควิ�มัเส่ย์สละของบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่
แพทย์์ของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ท่�ม่ัภ�รื่กิำจทั�งใน
ส่วินของกำ�รื่ด้แลผู้้้ป็่วิย์โควิดิ-19 ผู้้้ป็่วิย์โรื่ค
มัะเรื่็งและโรื่คอ้�น ๆ พรื่้อมัขอบคุณกำรื่ะทรื่วิง
ดิจทัิลเพ้�อเศรื่ษฐกิำจและสังคมั และ บรื่ษัิท กำสท 
โทรื่คมัน�คมั จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) ท่�ได้เอ้�อเฟ่้� ออ�ค�รื่
ห้อพักำ จำ�นวิน 145 ห้อ้ง เพ้�อใชื้เ้ป็น็สถ�นท่�พักำสำ�ห้รื่บั

บุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์ข์องรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ในกำลุ่มัท่�ด้แลผู้้้ป็่วิย์โรื่คมัะเรื่ง็ เพ้�อกำ�รื่พักำอ�ศัย์ท่�
แย์กำสัดส่วินจ�กำบุคล�กำรื่ท่�ด้แลกำลุ่มัผู้้้ป็่วิย์โรื่ค
โควิดิ-19 ซี่�งจะอ�ศัย์อย้์่ท่�ห้อพักำของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ โดย์กำ�รื่ขย์�ย์โซีนท่�พักำและกำ�รื่แบ่ง
โซีนดังกำล่�วิเพ้�อป็้องกัำนสุขภ�พของบุคล�กำรื่
ท�งกำ�รื่แพทย์์ทั�งสองกำลุ่มัให้้ป็ลอดภัย์และชื้ว่ิย์
ในกำ�รื่ลดควิ�มัเส่�ย์งติิดเชื้้�อท่�อ�จเกิำดจ�กำกำ�รื่พักำ
รื่ว่ิมักัำน รื่วิมัทั�งอำ�นวิย์ควิ�มัสะดวิกำให้กั้ำบบุคล�กำรื่
ท�งกำ�รื่แพทย์์ซี่�งม่ัควิ�มัอ่อนล้�จ�กำกำ�รื่ป็ฏิิบัติิ
ง�นห้รื่อ่อ�จไม่ัสะดวิกำท่�จะเดินท�งในชื้ว่ิงกำ�รื่
ป็รื่ะกำ�ศสถ�นกำ�รื่ณ์ฉุกำเฉิน อ�ค�รื่ห้อพักำดังกำล่�วิ 
ตัิ�งอย้์่ใกำล้กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ม่ัควิ�มั
สะดวิกำสบ�ย์ด้วิย์ห้้องพักำสะอ�ด ขน�ดมั�ติรื่ฐ�น 
เครื่ ่�องป็รื่บัอ�กำ�ศ สิ�งอำ�นวิย์ควิ�มัสะดวิกำต่ิ�ง ๆ 
พรื่อ้มัรื่ะบบค่ย์์กำ�รื่ด์และม่ัเจ�้ห้น้�ท่�รื่กัำษ�ควิ�มั
ป็ลอดภัย์ 24 ชื้ั�วิโมัง โดย์รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ได้ให้้กำ�รื่ด้แลด้�นสุขลักำษณะ ควิ�มัสะอ�ด และ
ฆ่่�เชื้้�อติ�มัห้ลักำส�ธ�รื่ณสุขอย์่�งเครื่ง่ครื่ดัติลอด
รื่ะย์ะเวิล�กำ�รื่ใชื้อ้�ค�รื่เป็็นท่�พักำบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่
แพทย์์ไป็จนถ่งวิันท่�สถ�นกำ�รื่ณ์ของป็รื่ะเทศกำลับ
ส่้ภ�วิะป็กำติิอย์่�งป็ลอดภัย์

ห้อพักำรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
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เสรมิสร�างการตระหนักร้ �แลัะระบับัควิามคิดพิชติโควิดิ

    เรื่�สรื่�้งรื่ะบบส้�อส�รื่ในกำ�รื่ท่�จะไป็ให้้ควิ�มัรื่้กั้ำบป็รื่ะชื้�ชื้นในวิงกำวิ้�ง
ในรื่้ป็ของส้�อดิจิทัล ไม่ัวิ่�จะเป็็นกำ�รื่ป้็องกัำนรื่ะวิังตัิวิเอง กำ�รื่รื่ะบ�ด
เกิำดข่�นได้อย์�่งไรื่ และในอน�คติถ้�เกิำดโรื่คแล้วินั�นจะทำ�อย์�่งไรื่ ก็ำเป็น็กำ�รื่
ให้้ควิ�มัรื่้เ้พรื่�ะติอนนั�นทุกำคนต้ิ�นติรื่ะห้นกำกัำนห้มัด ถ้�ใครื่พอน่กำภ�พ
ออกำติอนนั�น ทุกำคนต้ิ�นกำลัวิต้ิ�นติรื่ะห้นกำนะครื่บั ป็รื่ะเทศไทย์ไม่ัม่ักำ�รื่
รื่ะบ�ดก็ำจรื่งิ แต่ิวิ่�ทั�วิโลกำนั�นม่ักำ�รื่รื่ะบ�ดอย์่�งรื่นุแรื่งและม่ักำ�รื่เส่ย์ชื้ว่ิติิ
กัำนอย์่�งมั�กำมั�ย์จนทุกำคนเป็็นห้่วิง และก็ำม่ัควิ�มัวิติิกำกัำงวิลเป็็นอย์่�งย์ิ�ง 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ก็ำเล็งเห้็นอันนั�น ก็ำเลย์เข้�ไป็ให้้ควิ�มัรื่้ ้ เพรื่�ะ
เล็งเห้็นวิ่�คน เม้ั�อรื่้แ้ล้วิก็ำจะคล�ย์ควิ�มัวิติิกำกัำงวิลไป็ได้ครื่บั

บทสัมัภ�ษณ์

ศ.นพ.นิธิ ิมหานนท์ เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ถ่งบทบ�ทของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ต่ิอสถ�นกำ�รื่ณ์
กำ�รื่รื่ะบ�ดของโควิดิ-19 รื่ะลอกำท่� 1 ในป็ี พ.ศ. 2563

MV พรื่อ้มัทำ�เพ้�อเธอ
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“รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์” รื่วิมัพลังพันธมิัติรื่คนโฆ่ษณ�เป็ิดตัิวิแคมัเป็ญ่ “โควิดิไม่ัม่ัข�”
สรื่�้งควิ�มัเข้�ใจท่�ถ้กำต้ิองป็้องกัำนกำ�รื่รื่ะบ�ดอย์่�งถ้กำวิธิ่

http://www.adassothai.com/index.php/main/event_detail/306

เม้ั�อป็รื่ะเทศไทย์อย้์่ในภ�วิะกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ
โควิดิ-19 รื่ะลอกำท่� 1 และม่ัจำ�นวินผู้้้ติิดเชื้้�อเพิ�มัมั�กำ
ข่�นนั�น เกิำดป็ญั่ห้�ด้�นขอ้ม้ัลรื่วิมัถ่งข�่วิป็ลอมัต่ิ�ง ๆ 
มั�กำมั�ย์ บทบ�ทของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ใน
ฐ�นะห้น่วิย์ง�นของภ�ครื่ฐัท่�ม่ัภ�รื่กิำจทั�งด้�นกำ�รื่
ศ่กำษ�วิจิัย์สรื่้�งนวิัติกำรื่รื่มัและกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่
ท�งกำ�รื่แพทย์์และส�ธ�รื่ณสุขภ�ย์ใต้ิกำ�รื่กำำ�กัำบ
ของน�ย์กำรื่ฐัมันติรื่โีดย์ติรื่ง โดย์ม่ักำรื่ะทรื่วิงกำ�รื่
อุดมัศ่กำษ� วิทิย์�ศ�สติรื่ ์วิจิยั์และนวิัติกำรื่รื่มัชื้ว่ิย์
กำำ�กัำบในด้�นกำ�รื่ศ่กำษ� จ่งมุ่ังเน้นกำ�รื่เสรื่มิัสรื่�้ง
ควิ�มัเข้�ใจเรื่่งด่วินในกำ�รื่รื่ับม้ัอกัำบกำ�รื่แพรื่่
รื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ในรื่ะย์ะแรื่กำ กำ�รื่เวิ้นรื่ะย์ะ
ห้�่งท�งสังคมั กำ�รื่ป็ฏิิบติัิตินเพ้�อป็อ้งกัำนโควิดิ-19 
ควิ�มัส�มััคค่รื่ว่ิมัแรื่งรื่ว่ิมัใจกัำนต้ิ�นภัย์โควิดิ-19 
ต่ิอมั�เน้นกำ�รื่ผู้ลิติส้�อรื่ณรื่งค์เฉพ�ะกำลุ่มั เพ้�อ
สรื่�้งชื้ว่ิติิวิถ่ิให้ม่ัและสรื่�้งกำ�รื่ป็อ้งกัำนอย์�่งย์ั�งย์น้ 
โดย์รื่ว่ิมัม้ัอกัำบห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ ได้แก่ำ สมั�คมั
โฆ่ษณ�แห้่งป็รื่ะเทศไทย์ กำองทุนพัฒน�ส้�อ
ป็ลอดภัย์และสรื่�้งสรื่รื่ค์  สิงห้ ์คอรื่เ์ป็อเรื่ชื้ั�น อะเดย์์ 
เดอะ สแตินด�รื่ด์ ไทย์แลนด์ โควิดิ19 ดิจทัิล กำรืุ่ �ป็  
ทศกัำณฐฟิ์้ล์มั วิจีไ่อ โกำลบอล ม่ัเด่ย์ ออมันิคอมั ม่ัเด่ย์ 
กำรืุ่ �ป็ และ ไลน์ ป็รื่ะเทศไทย์

จดัทำ�แคมัเป็ญ่ “โควิดิไม�ม่ขา” ผู้ลิติคลิป็วิด่ิโอ 
5 เรื่ ่�อง ให้้ควิ�มัรื่้ค้วิ�มัเข้�ใจท่�ถ้กำต้ิอง เข้�ใจง่�ย์ 
ม่ัพลังท่�จะทำ�ให้ค้นสนใจนำ�ไป็ป็ฏิิบัติิติ�มัและเผู้ย์
แพรื่่ต่ิอเพ้�อสกัำดกำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 
เพ้�อสรื่�้งควิ�มัติรื่ะห้นักำให้้กัำบป็รื่ะชื้�ชื้นบ�งกำลุ่มั
ท่�ย์ังละเลย์ ไมั่ป็ฏิิบัติิอย์่�งจรื่งิจัง ในเรื่ ่�องกำ�รื่
เวิ้นรื่ะย์ะห้่�งรื่ะห้วิ่�งบุคคล กำ�รื่อย้์่บ้�น และ
กำ�รื่แย์กำตัิวิเองออกำจ�กำสังคมั ซี่�งเป็็นวิธิท่่�จะชื้ว่ิย์
ป็อ้งกัำนกำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ได้ นอกำจ�กำน่� 
ย์ังม่ัป็รื่ะชื้�ชื้นจำ�นวินมั�กำท่�ย์ังไม่ัทรื่�บชื้ดัเจนว่ิ� 
ห้�กำป็่วิย์แล้วิจะต้ิองป็ฏิิบัติิอย์่�งไรื่ แม้ัวิ่�จะม่ั
ห้ล�ย์ห้น่วิย์ง�นท่�พย์�ย์�มัเผู้ย์แพรื่ข่้อม้ัล แต่ิ
ข้อม้ัลและกำ�รื่ส้�อส�รื่ในโลกำโซีเชื้ย่์ลท่�มั�กำเกิำนไป็
ทำ�ให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นสับสน ด้วิย์เห้ติุน่�  รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ จง่รื่ว่ิมักัำบพันธมิัติรื่คนโฆ่ษณ� จดัทำ�
แคมัเป็ญ่ดังกำล่�วิ เพ้�อรื่ณรื่งค์ให้ป้็รื่ะชื้�ชื้นป็ฏิิบัติิ
ตัิวิอย์่�งถ้กำต้ิองในสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่รื่ะบ�ดของ
โรื่คโควิดิ-19
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นอกำจ�กำน่� รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ย์ังผู้ลิติส้�อรื่ณรื่งค์สำ�ห้รื่บัผู้้้ป็่วิย์เฉพ�ะกำลุ่มัโรื่ค รื่วิมัถ่งส้�อส่งเสรื่มิัสุข
ภ�พในรื่ป้็แบบต่ิ�ง ๆ ในช�วิงสถึานการณ์์ท่�ปีระชาชนต�องอย้์�บั�านหยุ์ดเชื�อ เพ้�อให้ค้วิ�มัรื่้ค้วิ�มัเข้�ใจท่�
ถ้กำต้ิองและสุขอน�มััย์ท่�ด่แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น โดย์เผู้ย์แพรื่ผู่่้�นแพลติฟ้อรื่ม์ัส้�อสังคมัออนไลน์ท�งกำ�รื่ภ�ย์ใต้ิ
กำ�รื่ดแ้ลของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

ตััวอย่่าง ความรู้้ �เก่ี่�ย่วกัี่บ Covid-19 ในส่ื่�อต่ัาง ๆ

การผู้ลัติสื�อรณ์รงค์ เสรื่มิัสรื่�้งกำ�รื่ติรื่ะห้นักำรื่้แ้ละสรื่�้งรื่ะบบควิ�มัคิดในกำ�รื่ชื้ว่ิย์กัำนพิชื้ติิโควิดิ-19

วิคัซิน่
Covid-19
ในไทย์

CRA Chulabhorn Channel

@chulabhornhospital

ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ Chulabhorn Royal Academy

โรงพย์าบัาลัจุฬาภรณ์์ ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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ทั�งน่� ศ.นพ.นิธิิ มหานนท์ เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
แสดงควิ�มัเห้น็เก่ำ�ย์วิกัำบกำ�รื่ส้�อส�รื่ในภ�วิะกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ 
COVID-19 เม้ั�อวิันท่� 14 ม่ัน�คมั 2563 ไวิ้วิ่� 

นักำวิชิื้�กำ�รื่ แพทย์์ นักำวิจิยั์ รื่ฐั และองค์กำรื่ท่�อ�จชื้่�นำ�สังคมัไทย์
ได้นั�น ไม่ัควิรื่ให้้ข้อม้ัลท่�ทำ�ให้้สังคมัห้วิ�ดกำลัวิและต้ิ�นติรื่ะห้นกำ 
ควิรื่ให้้ข้อม้ัลให้้ชื้ดัแป็ลให้้ด่ อย์่�แข่งกัำนวิ่�รื่้ด่้รื่้ก่้ำอนรื่้ม้ั�กำ จะให้้
ข้อม้ัลอะไรื่คิดให้้ด่วิ่�เพ้�ออะไรื่ สังคมัจะได้ป็รื่ะโย์ชื้น์ไห้มั ม่ัข้อ
เส่ย์ห้รื่อ่ไม่ั ถ้�ม่ั ม่ัท�งพ้ดแบบอ้�นส้�อวิธิอ้่�นไห้มั นอกำจ�กำน่� ควิรื่
ให้้ควิ�มัรื่้แ้ละข้อม้ัลท่�เป็็นป็รื่ะโย์ชื้น์ต่ิอคนทั�วิไป็ให้้ได้ทุกำรื่ะดับ 
เพ้�อให้้ทุกำคนในชื้�ติิรื่ว่ิมัใจกัำนพ�ตัิวิเองและป็รื่ะเทศให้้ผู่้�นพ้น
ภัย์พิบัติิน่�ไป็ด้วิย์กัำนให้ไ้ด้ เพรื่�ะคงไม่ัม่ัใครื่อย์�กำให้ตั้ิวิเองรื่อด
แต่ิสังคมัและคนรื่อบข้�งต้ิองติ�ย์จ�กำกัำนไป็ ข้อม้ัลและกำลไกำ
กำ�รื่ติิดต่ิอแพรื่เ่ชื้้�อควิรื่อธบิ�ย์ให้้ชื้ดัให้้ละเอ่ย์ดเพ้�อคนจะได้
เข้�ใจป็้องกัำนตัิวิเองได้ถ้กำต้ิอง ข้อม้ัลกำ�รื่รื่ะบ�ด ต้ิองอธบิ�ย์ให้้
ด่ด้วิย์ เพรื่�ะแค่บอกำอัติรื่�เส่ย์ชื้ว่ิติิ คนทั�วิไป็ท่�ไม่ัใชื้ห่้มัอ ไม่ัใชื้่
นักำรื่ะบ�ดวิทิย์� เห้็นตัิวิเลข ก็ำจะแป็ลและเข้�ใจไป็ติ�มัอ�รื่มัณ์
ตัิวิเองท่�เป็็นอย้์่ อย์่�ทำ�ให้้สังคมักำลัวิโดย์ไม่ัจำ�เป็็นครื่บั เม้ั�อให้้
ควิ�มัรื่้เ้รื่ ่�องโรื่คและกำ�รื่รื่ะบ�ดแล้วิ ควิรื่เน้นย์้ำ�กำ�รื่ป็้องกัำนตัิวิ 
และป้็องกัำนคนอ้�นให้้เข้�ใจง่�ย์ ป็ฏิิบัติิง่�ย์ ในเรื่ ่�องต่ิ�ง ๆ เชื้น่ 
กำ�รื่ล้�งม้ัอ กำ�รื่ใส่ห้น้�กำ�กำอน�มััย์ และกำ�รื่ป็ล่กำตัิวิ จำ�กัำด
บรื่เิวิณผู้้้เป็็นโรื่คห้รื่อ่ผู้้้เส่�ย์งเป็็นโรื่ค และเม้ั�อทุกำคนม่ัควิ�มัรื่้ด่้
ก็ำต้ิองชื้ว่ิย์กัำนเน้นเรื่ ่�องจติิสำ�น่กำไม่ัให้้ป็รื่ะมั�ท และต้ิองม่ัวินัิย์
อย์่�ให้ห้้ย์่อนย์�น ติ�มัวิสัิย์คนไทย์
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การจดัตั�ง ARI Clinic เพื�อรองรบััผู้้�ป่ีวิย์กลุั�มเส่�ย์งติดเชื�อโควิดิ-19
สถ�นกำ�รื่ณ์รื่ะบ�ดของโรื่คไวิรื่สัโคโรื่น� 2019 
ทำ�ให้้เทคโนโลย์่ดิจิทัลเข้�มั�ม่ับทบ�ทต่ิอกำ�รื่
เป็ล่�ย์นแป็ลงและกำ�รื่ป็รื่บัตัิวิของมันุษย์์ในทุกำด้�น 
โดย์เฉพ�ะเรื่ ่�องกำ�รื่ด้แลรื่ักำษ�สุขภ�พท่�ม่ักำ�รื่
เป็ล่�ย์นแป็ลงอย่์�งรื่วิดเรื่ว็ิ และม่ักำ�รื่พัฒน�ท�ง
เทคโนโลย์่ในรื่ะบบบรื่กิำ�รื่สุขภ�พดิจทัิลเกิำดข่�น
ห้ล�กำห้ล�ย์รื่้ป็แบบ รื่องรื่ับกำ�รื่รื่ักำษ�โรื่คด้วิย์
แนวิท�งให้ม่ั ๆ ให้้ม่ัป็รื่ะสิทธิภ�พส้งสุดและให้้
ป็รื่ะชื้�ชื้นได้รื่ับกำ�รื่บรื่กิำ�รื่ท�งกำ�รื่แพทย์์และ
สุขภ�พท่�ทันสมััย์อย์่�งทั�วิถ่ง ทั�งน่�  รื่ะห้วิ่�งกำ�รื่
รื่ะบ�ดของโควิดิ-19 รื่ะลอกำแรื่กำในป็ี พ.ศ.2563 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เป็็นห้น่�งในห้น่วิย์ง�นท่�ม่ั
กำ�รื่ป็รื่บัตัิวิในกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ผู้้้ป่็วิย์อย่์�งรื่วิดเรื่ว็ิ 
และนำ�เทคโนโลย์่ท�งกำ�รื่แพทย์์ดิจิทัลเข้�มั�
พัฒน�บรื่กิำ�รื่สุขภ�พในโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 
โดย์เป็็นห้น่�งในโรื่งพย์�บ�ลท่�สนับสนุนภ�ครื่ฐัใน
กำ�รื่ชื้ว่ิย์ติรื่วิจคัดกำรื่องป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้ม่ัควิ�มัเส่�ย์งติิด
เชื้้�อด้วิย์วิธิ ่RT-PCR และจดัตัิ�งคลินิกำโรื่ครื่ะบบ
ท�งเดินห้�ย์ใจ ห้รื่อ่ ARI Clinic ในเด้อนเมัษ�ย์น 
2563 เพ้�อรื่องรื่บัผู้้้ป็่วิย์ท่�ม่ัอ�กำ�รื่ของโรื่คติิดเชื้้�อ
เฉ่ย์บพลันในรื่ะบบท�งเดินห้�ย์ใจท่�ไม่ัรืุ่นแรื่ง 

ซี่�งเป็็นกำลุ่มัท่�ม่ัควิ�มัเส่�ย์งต่ิอกำ�รื่ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 
โ ด ย์ ไ ด้ รื่ับ กำ � รื่ ส นับ ส นุ น จ � กำ ม้ั ล นิ ธิ เ อ ส ซี่จ ่
ในกำ�รื่นำ�นวิัติกำรื่รื่มัอ�ค�รื่สำ�เรื่็จรื่้ป็มั�ติิดตัิ�ง 
เพ้�อใชื้เ้ป็็นห้้องคัดกำรื่องและติรื่วิจผู้้้เส่�ย์งติิดเชื้้�อ
โควิดิ-19 ท่�ด้�นห้น้�อ�ค�รื่ศ้นย์ก์ำ�รื่แพทย์จุ์ฬ�ภรื่ณ์
เฉลิมัพรื่ะเก่ำย์รื่ติิ เพ้�อรื่องรื่บักำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ติรื่วิจ
รื่กัำษ�ด้แลผู้้้ป่็วิย์ท่�สงสัย์ห้รื่อ่ย์น้ย์นัติิดเชื้้�อโควิดิ-19 
และให้้กำ�รื่รื่กัำษ�แบบม่ัรื่ะย์ะห้่�งติ�มัมั�ติรื่กำ�รื่
ป็้องกัำนและควิบคุมักำ�รื่แพรื่เ่ชื้้�อไวิรื่สัโควิดิ-19 
เ พ้� อ สุขภ�พของ ทั� ง ผู้้้ป็่ วิย์และ ผู้้้ ให้้บรื่ กิำ �รื่
ติลอดจนลดควิ�มัแออัดในกำ�รื่เข้�รื่ับบรื่กิำ�รื่ 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์นำ�รื่ะบบเทคโนโลย์่
ส�รื่สนเทศเข้�มั�ชื้ว่ิย์ในกำ�รื่จดัทำ�แพลติฟ้อรื่ม์ั
ล ง ท ะ เ บ่ ย์ น อ อ น ไ ล น์ ผู่้ � น ท � ง เ วิ็ บ ไ ซี ต์ิ 
https://ari.cra.ac.th เพ้�อให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มั
เส่�ย์งติิดเชื้้�อโควิดิ-19 ลงทะเบย่์น ทำ�แบบคัดกำรื่อง 
และเล้อกำนัดห้มั�ย์วิันและเวิล�ล่วิงห้น้� เพ้�อลด
รื่ะย์ะเวิล�กำ�รื่รื่อคอย์และกำ�รื่เข้�รื่บับรื่กิำ�รื่

จดัตั�ง ARI Clinic

การจดัการการแพร�ระบัาดด�วิย์การนำาเทคโนโลัย์ท่างการแพทย์ดิ์จทัิลัเข�ามาพัฒนาบัรกิารสุขภาพส้�คนไทย์
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โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ย์ังนำ�รื่อ่งชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะชื้�ชื้นด้วิย์กำ�รื่สรื่�้งระบับัด้แลัผู้้�ปี่วิย์โควิดิ-19 ท่�บั�าน 
สำ�ห้รื่ับผู้้้ท่� ม่ัอ�กำ�รื่น้อย์และไม่ัรืุ่นแรื่งเป็็นท่�แรื่กำ ตัิ�งแต่ิเรื่ ิ�มัม่ักำ�รื่รื่ะบ�ดรื่ะลอกำแรื่กำ โดย์ม่ัท่มั
แพทย์์และพย์�บ�ลติิดติ�มัด้แลรื่ักำษ�ผู้้้ป็่วิย์ท่�บ้�นเห้ม้ัอนอย้์่ ท่� โรื่งพย์�บ�ล มัอบเครื่ ่�องวิัด
ออกำซีิเจน วิัดควิ�มัดัน เครื่ ่�องวิัดอุณห้ภ้มิัของรื่�่งกำ�ย์ให้้ผู้้้ป็่วิย์ติิดเชื้้�อทุกำรื่�ย์นำ�กำลับไป็ใชื้ท่้�บ้�น 
ม่ัแพทย์์ติิดติ�มัอ�กำ�รื่ทุกำเชื้�้ท�งโทรื่ศัพท์ และพย์�บ�ลด้แลติิดติ�มัอ�กำ�รื่ 3-4 ครื่ั�งต่ิอวิัน โดย์เรื่ ิ�มั
รื่ะบบกำ�รื่โทรื่ติิดติ�มัเย่์�ย์มัผู้้้ป็่วิย์โควิดิ-19 ในวัินท่� 29 ม่ัน�คมั 2563 นับเป็็นกำ�รื่เติรื่ยี์มัพรื่อ้มั
ตัิ�งแต่ิชื้ว่ิงท่�ป็รื่ะเทศไทย์ย์ังม่ัผู้้้ติิดเชื้้�อจำ�นวินไม่ัมั�กำ ซี่�งต่ิอมั�ป็รื่ะเทศไทย์จง่ม่ันโย์บ�ย์ในกำ�รื่ด้แล
ผู้้้ป่็วิย์ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 ท่�บ้�น (Home Isolation) ห้ลังจ�กำสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่รื่ะบ�ดรืุ่นแรื่งและ
พบผู้้้ติิดเชื้้�อจำ�นวินมั�กำข่�น รื่วิมัทั�งโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ย์ังเป็็นท่�แรื่กำท่�เป็ิดให้้บรื่กิำ�รื่ชื้ว่ิย์เห้ล้อฟ้อกำไติ
ในกำลุ่มัผู้้้ป่็วิย์ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 ห้รื่อ่ได้รื่บัสัมัผัู้สกัำบผู้้้ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 โดย์เป็ิดให้้บรื่กิำ�รื่ล้�งไติสำ�ห้รื่บั
ผู้้้ป็่วิย์โควิดิเคสแรื่กำในวิันท่� 21 พฤษภ�คมั 2564
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Telemedicine 
แพลติฟ้อรื่ม์ักำ�รื่ป็รื่กึำษ�แพทย์์ท�งไกำล ห้รื่อ่ป็รื่กึำษ�ออนไลน์จ�กำท่�บ้�น

โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ติรื่ะห้นักำถ่งควิ�มัป็ลอดภัย์
ของผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่ รื่วิมัถ่งบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์แ์ละ
ผู้้้ป็ฏิิบัติิง�นทุกำคน จงึจดัทำาแพลัตฟอรม์หาหมอ
อย้์�ท่�บั�าน ผู้�านระบับั Telemedicine เป็ิดชื้อ่ง
ท�งกำ�รื่ “รกัษาแบับัม่ระย์ะห�าง” ด้วิย์บรื่กิำ�รื่พบ
แพทย์์โดย์ไม่ัต้ิองมั�โรื่งพย์�บ�ล ซี่�งผู้้้ป็่วิย์ส�มั�รื่ถ
พบแพทย์์ผู่้�นม้ัอถ้อ พรื่อ้มัชื้ำ�รื่ะค่�รื่กัำษ�ผู่้�นแอป็
พลิเคชื้ั�นและบรื่กิำ�รื่ส่งย์�ถ่งบ้�นโดย์ไม่ัม่ัค่�ใชื้จ้�่ย์ 
รื่วิมัทั�งเปิ็ดชื้อ่งท�ง “ปีรกึษาโรคมะเรง็” ให้้ผู้้้ป็่วิย์
มัะเรื่ง็ไม่ัต้ิองออกำจ�กำบ้�นและเส่ย์เวิล�เดินท�ง
มั�โรื่งพย์�บ�ลโดย์ไม่ัจำ�เป็น็ ทั�งผู้้้ป็ว่ิย์ให้ม่ัท่�ต้ิองกำ�รื่
เข้�มั�ป็รื่กึำษ�และรื่กัำษ�ท่�โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 
และผู้้้ป่็วิย์เก่ำ�ท่�ม่ันัดห้มั�ย์อย้์่แล้วิ เพ้�อลดควิ�มั
เส่�ย์งต่ิอกำ�รื่ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 เพรื่�ะผู้้้ป็่วิย์มัะเรื่ง็
ถ้อเป็็นกำลุ่มัท่�ม่ัภ้มิัคุ้มักัำนติำ� ซี่�งเป็็นกำลุ่มัท่�ม่ัควิ�มั
เส่�ย์งเส่ย์ชื้ว่ิติิส้งห้�กำติิดเชื้้�อโควิดิ-19 โดย์ผู้้้ป่็วิย์
ส�มั�รื่ถส่งข้อม้ัลล่วิงห้น้�เพ้�อป็รื่กึำษ�แพทย์์ ผู้�าน 
LINE Official Account โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 
โดย์เรื่ ิ�มัเป็ิดเมัน้ให้้บรื่กิำ�รื่ตัิ�งแต่ิวิันท่� 1 เมัษ�ย์น 
พ.ศ. 2563

LINE
Official Account
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 

การจดัการการแพร�ระบัาดด�วิย์การนำาเทคโนโลัย์ท่างการแพทย์ดิ์จทัิลัเข�ามาพัฒนาบัรกิารสุขภาพส้�คนไทย์
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การนำาระบับัจดัเก็บัแลัะบัรหิารจดัการข�อม้ลัขนาดใหญ� (Big Data Analytics)

5G ROBOT FOR CARE

ในเด้อนเมัษ�ย์น พ.ศ. 2563 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ได้นำ�รื่ะบบจดัเก็ำบและบรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่ข้อม้ัลขน�ดให้ญ่่
มั�ใชื้ร้ื่ว่ิมักัำบกำ�รื่เรื่ยี์นรื่้ข้องเครื่ ่�อง Machine Learning และป็ญั่ญ่�ป็รื่ะดิษฐ ์(Artificial Intelligence: AI) 
ในกำ�รื่จดักำ�รื่ข้อม้ัลเชื้งิเวิชื้ส�รื่สนเทศ เพ้�อชื้ว่ิย์เพิ�มัศักำย์ภ�พในกำ�รื่วิเิครื่�ะห้์ข้อม้ัล เพิ�มัผู้ลลัพธด้์�น
สุขภ�พ อ่กำทั�งกำ�รื่ป็รื่บัป็รืุ่งกำ�รื่วินิิจฉัย์ท�งกำ�รื่แพทย์์ให้้ด่ย์ิ�งข่�น กำ�รื่รื่กัำษ�โดย์ใชื้ข้้อม้ัลป็รื่ะกำอบกำ�รื่
ตัิดสินใจ กำ�รื่นำ�ข้อม้ัลมั�ใชื้ใ้นกำ�รื่ด้แลผู้้้ป็่วิย์ รื่วิมัถ่งกำ�รื่ติิดติ�มัข้อม้ัลเพ้�อควิบคุมักำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่ค
ให้ม่้ัป็รื่ะสิทธภิ�พมั�กำย์ิ�งข่�น รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ส่งเสรื่มิักำ�รื่ขับเคล้�อนในกำ�รื่ย์กำรื่ะดับบรื่กิำ�รื่ท�งกำ�รื่
แพทย์์ของโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ โดย์นำ�เทคโนโลย์่สุขภ�พดิจทัิลด้�นต่ิ�ง ๆ เข้�มั�เพิ�มัข่ดควิ�มั
ส�มั�รื่ถของกำ�รื่ด้แลรื่กัำษ�ผู้้้ป็่วิย์และบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ใชื้ร้ื่ะบบ AI ในกำรื่ะบวินกำ�รื่ติรื่วิจวินิิจฉัย์
และรื่กัำษ�บนเทคโนโลย์เ่ครื่ ่�องม้ัอกำ�รื่แพทย์์ขั�นส้งต่ิ�ง ๆ อ�ทิ รื่ะบบ AI บนเครื่ ่�องเอกำซีเรื่ย์ค์อมัพิวิเติอรื่์
ชื้นิดควิ�มัเรื่ว็ิส้ง (CT Scan) ในกำ�รื่วินิิจฉัย์ผู้้้ป็่วิย์ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 เพ้�อกำ�รื่รื่กัำษ�อย่์�งทันท่วิงท่ และ
เครื่ ่�องเพทสแกำน (PET Scan) สำ�ห้รื่บักำ�รื่ติรื่วิจวินิิจฉัย์ในผู้้้ป็ว่ิย์โรื่คมัะเรื่ง็ เป็น็ต้ิน

กำ�รื่นำ�หุ้่นย์นต์ิบรื่กิำ�รื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ 5G 
ROBOT FOR CARE ท่�มั�พรื่อ้มัควิ�มั
ส�มั�รื่ถในกำ�รื่ติรื่วิจวัิดอุณห้ภ้มิัรื่�่งกำ�ย์ 
และกำ�รื่ Video Call ชื้ว่ิย์ให้้กำ�รื่ติิดติ�มั
และเฝ้่�ด้อ�กำ�รื่ผู้้้ป็่วิย์โควิดิ-19 เป็็นไป็
อย์่�งต่ิอเน้�อง และชื้่วิย์ลดกำ�รื่ติิดต่ิอ
รื่ะห้วิ่�งคนไข้ติิดเชื้้�อกัำบบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่
แพทย์์ เพ้�อห้ยุ์ดย์ั�งกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ
ไวิรื่สัโควิดิ-19 ให้เ้รื่ว็ิท่�สุด

การจดัการการแพร�ระบัาดด�วิย์การนำาเทคโนโลัย์ท่างการแพทย์ดิ์จทัิลัเข�ามาพัฒนาบัรกิารสุขภาพส้�คนไทย์
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เน้�องในโอกำ�สวิันคล้�ย์วัินป็รื่ะส้ติิ 
ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์

อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี
4 กำรื่กำฎ�คมั 2563

พรื่ะรื่�ชื้ท�นโครื่งกำ�รื่ให้ร้ื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จดัทำ�
“โครงการตรวิจภ้มิคุ�มกันต�อโรคโควิดิ-19 (COVID-19) ในชุมชนชาวิไทย์”

ดำ�เนินกำ�รื่โดย์วิทิย์�ลัย์แพทย์ศ�สติรื่ศ์รื่สีวิ�งควิัฒน
และศ้นย์ก์ำ�รื่เรื่ยี์นรื่้แ้ละวิจิยั์เฉลิมัพรื่ะเก่ำย์รื่ติิ 60 ปี็ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณ์

เพ้�อป็รื่ะเมิันรื่ะดับภ้มิัคุ้มักัำนต่ิอเชื้้�อ SARS-CoV-2 ในคนไทย์
และใชื้ใ้นกำ�รื่ทำ�น�ย์กำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ในอน�คติ
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โครื่งกำ�รื่ดังกำล่�วิเป็็นกำ�รื่ชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะชื้�ชื้นชื้�วิไทย์ให้้ได้รื่บัโอกำ�สในกำ�รื่เข้�ถ่งบรื่กิำ�รื่ติรื่วิจห้�
ภ้มิัคุ้มักัำนต่ิอโรื่ค COVID-19 อ่กำท�งห้น่�งติ�มัพรื่ะป็ณิธ�นขององค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
ท่�ทรื่งห้่วิงใย์สุขภ�พอน�มััย์ป็รื่ะชื้�ชื้น และยั์งเป็็นโอกำ�สกำ�รื่เฝ้่�รื่ะวิังและป็้องกัำนกำ�รื่แพรื่ก่ำรื่ะจ�ย์ของ
เชื้้�อให้้กัำบชืุ้มัชื้น ผู้้้รื่ว่ิมัโครื่งกำ�รื่ป็รื่ะกำอบด้วิย์ป็รื่ะชื้�ชื้นทั�งในกำรื่งุเทพมัห้�นครื่และจงัห้วิัดต่ิ�ง ๆ ได้แก่ำ 
นครื่รื่�ชื้ส่มั� ป็รื่�จน่บุรื่ ีชื้ยั์น�ท ป็ทุมัธ�น่ รื่อ้ย์เอ็ด ภ้เก็ำติ น่�น รื่วิมั 13,198 รื่�ย์ ผู้ลกำ�รื่ติรื่วิจพบว่ิ� ผู้้้เข�้รื่ว่ิมั
โครื่งกำ�รื่ทั�งห้มัดไม่ัเคย์ม่ักำ�รื่ติิดเชื้้�อโรื่คโควิดิ-19 และไม่ัม่ัรื่�ย์ใดม่ัภ้มิัคุ้มักัำนต่ิอเชื้้�อ SARS-CoV-2 
โดย์ผู้ลส้บเน้�องจ�กำโครื่งกำ�รื่ดังกำล่�วิ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่ได้เรื่ ิ�มัโครื่งกำ�รื่ฉ่ดวัิคซี่นโควิดิ-19 
เพ้�อป็้องกัำนกำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ให้้แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น นับเป็็นกำ�รื่วิจิัย์เรื่ ่�องโควิดิ-19 ในกำลุ่มั
ป็รื่ะชื้�กำรื่ตัิ�งแต่ิต้ิน ๆ ของกำ�รื่รื่ะบ�ด

โครงการบัำาเพ็ญพระกุศลัฯ ปีี 2563
 “โครื่งกำ�รื่ติรื่วิจภ้มิัคุ้มักัำนต่ิอโรื่ค COVID-19 ในชื้มุัชื้นชื้�วิไทย์”
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จ�กำใจบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์
เพรื่�ะควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอของทุกำคน
ค้อ “พลัง” ให้เ้รื่�ทั�งป็รื่ะเทศ
ก้ำ�วิผู่้�นโควิดิ-19 ไป็ด้วิย์กัำน

ขอบคุณ-ชืน่ชมพ่ีน้องคนไทย
รวมใจสู้ภัยโควดิ-19

30 เมษายน 2563
ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพรค่ลิป

CRA CHULABHORN Channel

ขอขอบัคุณ์-ชื�นชม
พ่�น�องคนไทย์
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omicron

omicron

12 ม.ค. 2563      พบผู้้้ป็่วิย์ COVID-19 รื่�ย์แรื่กำ
       เป็็นห้ญ่ิงชื้�วิจน่อ�ยุ์ 61 ปี็ มั�ท่องเท่�ย์วิในไทย์
ระลัอก 1
  6 ม่.ค. 2563      คลัสเติอรื่ส์น�มัมัวิย์ลุมัพิน่
12 ม่.ค. 2563      คลัสเติอรื่ส์ถ�นบันเทิงทองห้ล่อ (รอบั1)
ระลัอก 2
28 พ.ย์. 2563     คลัสเติอรื่แ์รื่งง�นข้�มัชื้�ติิ จ.สมุัทรื่ส�ครื่
27 ธิ.ค. 2563     คลัสเติอรื่บ่์อนรื่ะย์อง
20 ม.ค. 2564     คลัสเติอรื่ง์�นเล่�ย์งวิันเกิำดด่เจดัง
ระลัอก 3
3 เม.ย์. 2564     คลัสเติอรื่ส์ถ�นบันเทิงทองห้ล่อ (รอบั2)
12 พ.ค. 2564     คลัสเติอรื่ทั์ณฑสถ�นห้ญ่ิงกำล�ง และ
       เรื่อ่นจำ�พิเศษกำรื่งุเทพฯ 
21 พ.ค. 2564     คลัสเติอรื่แ์คมัป็์คนง�นก่ำอสรื่�้งห้ลักำส่�
23 พ.ค. 2564     คลัสเติอรื่ ์อ.ติ�กำใบ จ.นรื่�ธวิิ�ส
ระลัอก 4 
  6 ก.ค. 2564     ศบัค.ปีระกาศวิ�าปีระเทศไทย์เข�าส้�การระบัาดระลัอกท่� 4
       เนื�องจากไวิรสักลัาย์พันธุิเ์พิ�มขึ�น แลัะระบัาดง�าย์ขึ�นกวิ�าเดิม
ระลัอก 5
  6 ม.ค. 2565     สธ.ป็รื่ะกำ�ศป็รื่ะเทศไทย์เข้�ส่้กำ�รื่รื่ะบ�ดรื่ะลอกำท่� 5
       เน้�องจ�กำกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดอย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิของสาย์พันธุิโ์อไมครอน

การระบัาดในไทย์
ย้์อนเห้ติุกำ�รื่ณ์สำ�คัญ่ COVID-19

omicron
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จากพระปีณิ์ธิาน ส้�บัรกิารฉ่ดวิคัซิน่เชงิรุก
สร�างภ้มิคุ�มกันส้�โควิดิแก�ปีระชาชนไทย์ในทุกถิึ�นฐาน

พ รื่ ะ กำ รืุ่ ณ � ธิ คุ ณ แ ล ะ พ รื่ ะ น โ ย์ บ � ย์ ใ น
ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ้�น้องน�งเธอ 
เจ้� ฟ้้� จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ี
กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งค วัิฒน วิรื่ ขัติ ติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี
องค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ท่�ทรื่งม่ั
ควิ�มัห้่วิงใย์ต่ิอสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ
โรื่คโควิดิ-19 ซี่�งทวิคีวิ�มัรืุ่นแรื่งและขย์�ย์
เป็น็วิงกำวิ�้งโดย์เฉพ�ะกำ�รื่รื่ะบ�ดรื่ะลอกำท่� 3 และ 4 
ในป็ี พ.ศ. 2564 ท่�ทำ�ให้จ้ำ�นวินผู้้้ป็่วิย์เพิ�มัมั�กำข่�น
อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิ และทรื่งติิดติ�มั ศ่กำษ� และวิ�งแผู้น
แนวิท�งเรื่ง่สรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนเพ้�อป็้องกัำนกำ�รื่รื่ะบ�ด
ของโรื่คโควิดิ-19 ซี่�งเป็็นองค์ป็รื่ะกำอบสำ�คัญ่ใน
กำ�รื่ป้็องกัำนและลดกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่ค รื่วิมัถ่ง
ยั์งชื้ว่ิย์ลดอัติรื่�กำ�รื่ป่็วิย์จ�กำกำ�รื่ติิดเชื้้�อ ติลอดจน
ทรื่งม่ัพรื่ะป็รื่ะสงค์ให้้ห้น่วิย์ง�นในพรื่ะดำ�รื่ริื่ว่ิมัม้ัอ
กัำนชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะชื้�ชื้นชื้�วิไทย์ให้้เข้�ถ่งวิัคซี่น
โควิดิ-19 โดย์เรื่็วิท่� สุด โดย์เฉพ�ะอย์่�งย์ิ� ง
ป็รื่ะชื้�ชื้นท่�อ�ศัย์อย้์่ในพ้�นท่�ห้่�งไกำล ย์�กำท่�จะเข้�
ถ่งกำ�รื่บรื่กิำ�รื่ส�ธ�รื่ณสุขเป็็นจุดเรื่ ิ�มัต้ินท่�ทำ�ให้้
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เป็็นห้น่�งในห้น่วิย์ง�นท่�ม่ั
บัทบัาทสำา คัญในการสนับัสนุนช�วิ ย์เหลัือ
ปีระเทศไทย์ด�านการบัรหิารแลัะจัดสรรวิัคซิน่
โควิดิ-19 ณ เวิล�นั�น รื่วิมัทั�งกำ�รื่จัดตัิ�งศ้นย์์
บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
และกำ�รื่ให้้ควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอกัำบห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ ใน
กำ�รื่จัดห้น่วิย์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นภ�คสน�มั เพ้�อ
ชื้่วิย์เห้ล้อป็รื่ะเทศไทย์อย่์�งเต็ิมักำำ�ลังควิ�มั
ส�มั�รื่ถด้วิย์กำ�รื่เรื่ง่ฉ่ดวิัคซี่นเชื้งิรืุ่กำในทุกำพ้�นท่�
ส นั บ ส นุ น กำ � รื่ ส รื่้� ง เ ส รื่ มิั ภ้ มิั คุ้ มั กัำ น ใ ห้้ กัำ บ
ป็รื่ะชื้�ชื้น ซี่�งเป็็นองค์ป็รื่ะกำอบท่�สำ�คัญ่ในกำ�รื่
ป็้องกัำนและลดกำ�รื่แพรื่่รื่ะบ�ดของโรื่คอย์่�ง
ม่ัป็รื่ะสิทธภิ�พ
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การจดัตั�งศ้นย์์บัรกิารฉ่ดวิคัซิน่หลักัโควิดิ-19
ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

ป็รื่ะเทศไทย์ เรื่ ิ�มัฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 ให้้แก่ำ
ป็รื่ะชื้�ชื้นในวิันท่� 28 กุำมัภ�พันธ ์พ.ศ. 2564 เป็็น
วิันแรื่กำรื่ฐับ�ลจดัห้�วิัคซีน่โควิดิ-19 ของ Sinovac 
และ AstraZeneca มั�เป็็นวิัคซีน่ห้ลักำของป็รื่ะเทศ
ในรื่ะย์ะแรื่กำ ในชื้ว่ิงท่�วิัคซีน่ย์ังนำ�เข้�มั�ได้จำ�นวิน
จำ�กัำด กำลุ่มัเป็้�ห้มั�ย์ในกำ�รื่เข้�รื่บัวิัคซีน่กำลุ่มัแรื่กำ 
ค้อ บุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์แ์ละส�ธ�รื่ณสุขด่�นห้น้� 
รื่วิมัถ่งป็รื่ะชื้�ชื้นท่�ม่ัโรื่คป็รื่ะจำ�ตัิวิ และผู้้้ส้งอ�ยุ์ 60 ป็ี
ข่�นไป็ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิคัซีน่
จ�กำกำรื่มัควิบคุมัโรื่ค กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุขสำ�ห้รื่บัฉ่ด
ให้บุ้คล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ของโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 
และม่ักำ�รื่เก็ำบข้อม้ัลเพ้�อทำ�โครื่งกำ�รื่ศ่กำษ�วิจิัย์
เรื่ ่�องวิัคซี่นควิบค่้ไป็ด้วิย์ รื่วิมัถ่งได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่
วิคัซีน่เพ้�อให้บ้รื่กิำ�รื่ผู้้้ป็ว่ิย์และป็รื่ะชื้�ชื้นมั�จำ�นวินห้น่�ง 
โดย์รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เรื่ ิ�มัฉ่ดวัิคซีน่โควิดิ-19 
ให้กั้ำบกำลุ่มับุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์ข์องโรื่งพย์�บ�ล
จุฬ�ภรื่ณ์ ในชื้ว่ิงเด้อนม่ัน�คมั 2564 ติ�มัแนวิท�ง
กำ�รื่ให้้วิัคซี่นของกำรื่มัควิบคุมัโรื่คและรื่�ย์ง�น
ขอ้ม้ัลกำ�รื่ฉ่ดเข�้รื่ะบบ MOPH Immunization Center 
ของกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข รื่ะห้ว่ิ�งนั�นป็รื่ะเทศไทย์
กำำ�ลังเข้�ส่้กำ�รื่รื่ะบ�ดรื่ะลอกำ 3 ในชื้่วิงเด้อน
เมัษ�ย์น-พฤษภ�คมั 2564 ทำ�ให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นเรื่ ิ�มัม่ั
ควิ�มัต้ิ�นตัิวิส้งต่ิอข้อม้ัลข่�วิส�รื่เก่ำ�ย์วิกัำบวิัคซี่น
โควิดิ-19 ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ น�ย์แพทย์์นิธ ิมัห้�นนท์ 
เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เล็งเห้็นวิ่�กำ�รื่
ฉ่ดวิัคซี่นในแนวิท�งป็กำติิไมั่ส�มั�รื่ถกำรื่ะจ�ย์
วิัคซี่นไป็ย์ังป็รื่ะชื้�ชื้นได้อย่์�งรื่วิดเรื่ว็ิและทั�วิถ่ง
เน้�องจ�กำม่ัขั�นติอนในกำ�รื่ดำ�เนินง�นอย้์ห่้ล�ย์ขั�นติอน
ทำ�ให้้เกิำดควิ�มัล่�ชื้�้ และพ้�นท่�กำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่อัน
จำ�กัำดไม่ัส�มั�รื่ถรื่องรื่บักำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ให้กั้ำบป็รื่ะชื้�ชื้น
จำ�นวินมั�กำได้ ในขณะท่�รื่ฐับ�ลเรื่ง่รื่ณรื่งค์ให้ป้็รื่ะชื้�ชื้น
เข�้รื่บับรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่เพ้�อป็อ้งกัำนควิ�มัรื่นุแรื่งของ
โรื่ค เน้�องจ�กำสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่ค
โควิดิ-19 ในป็รื่ะเทศไทย์ท่�ทวิคีวิ�มัรื่นุแรื่งมั�กำข่�น

จง่รื่เิรื่ ิ�มัจดัตัิ�งศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ห้ลักำโควิดิ-19 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ควิบค่้กัำบกำ�รื่จัดเติรื่ยี์มั
รื่ะบบลงทะเบ่ย์นเพ้�อจองสิทธิ�และนัดห้มั�ย์
วิันฉ่ดวิัคซี่นออนไลน์แบบเรื่ง่ด่วิน โดย์นำ�รื่อ่ง
ทดลองรื่ะบบให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นแก่ำผู้้้ป็่วิย์และ
ป็รื่ะชื้�ชื้นทั�วิไป็ ให้้ผู้้้ป็่วิย์โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์
และป็รื่ะชื้�ชื้นท่�สนใจจองเข้�รื่บัวิัคซีน่โควิดิ-19 
กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ผู่้�นท�งเวิ็บไซีต์ิ 
https://vaccinecovid19.cra.ac.th ตัิ�งแต่ิวินั
ท่� 13 พฤษภ�คมั 2564 ม่ัผู้้้เข้�มั�ลงทะเบ่ย์น
จำ�นวินมั�กำจนทำ�ให้ว้ิคัซีน่ท่�ได้รื่บัจดัสรื่รื่มั�ห้มัดลง 
และเรื่ ิ�มัเป็ิดบรื่ กิำ�รื่ ฉ่ดให้้แ ก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นท่� ลง
ทะเบ่ย์นมั�ตัิ�งแต่ิวิันท่�  17 พฤษภ�คมั 2564 
ณ บรื่เิวิณด้�นห้น้�อ�ค�รื่บรื่หิ้�รื่ 2  สำ�นักำง�น
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ถนนแจง้วิัฒนะ
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ระบับับัรกิารฉด่วิคัซิน่โควิดิ-19 กับัราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

วิันท่� 20 พฤษภ�คมั 2564 น�ย์อนุทิน ชื้�ญ่วิรีื่ก้ำล 
รื่องน�ย์กำรื่ฐัมันติรื่แีละรื่ฐัมันติรื่ว่ีิ�กำ�รื่กำรื่ะทรื่วิง
ส�ธ�รื่ณสุข พรื่้อมัด้วิย์น�ย์แพทย์์ป็รื่ะพนธ ์
ตัิ�งศรื่เีก่ำย์รื่ติิกุำล ผู้้้ชื้ว่ิย์รื่ฐัมันติรื่ปี็รื่ะจำ�สำ�นักำน�ย์กำ
รื่ฐัมันติรื่ ีและผู้้้บรื่หิ้�รื่กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข ได้เข้�
เย์่�ย์มัชื้มัจุดให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 ของ
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ท่�พัฒน�แพลติฟ้อรื่ม์ักำ�รื่
ลงทะเบ่ย์นฉ่ดวิัคซี่นออนไลน์สำ�ห้รื่ับป็รื่ะชื้�ชื้น 
ชื้ว่ิย์ลดขั�นติอน ณ จุดบรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 
รื่วิมัทั�งย์กำเลิกำกำ�รื่วัิดควิ�มัดันโลห้ิติสำ�ห้รื่บัผู้้้ท่�ไม่ัม่ั
ป็รื่ะวัิติิเส่�ย์ง โดย์ติรื่วิจสอบจ�กำข้อม้ัลท่�ผู้้้ฉ่ดทำ�
แบบคัดกำรื่องติอนลงทะเบ่ย์นจองฉ่ดวิัคซี่น
ออนไลน์ เพ้�อให้้กำรื่ะบวินกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ม่ั
ควิ�มัรื่วิดเรื่ว็ิย์ิ�งข่�น เติรื่ยี์มัพรื่อ้มัรื่องรื่บักำ�รื่ให้้
บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่จำ�นวินมั�กำท่�จะนำ�เข้�มั�ในเด้อน
มิัถุน�ย์น โดย์ม่ั ศ�สติรื่�จ�รื่ย์ ์น�ย์แพทย์นิ์ธ ิมัห้�นนท์ 
เลข�ธิกำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ให้้กำ�รื่ต้ิอนรื่บั 
และนำ�ชื้มัจุดให้บ้รื่กิำ�รื่ต่ิ�ง ๆ
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ทั�งน่� ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ได้รื่บัวิัคซีน่ภ�ย์ใต้ิกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่ของ
กำรื่งุเทพมัห้�นครื่ เป็็นกำ�รื่ชื้ว่ิย์สนับสนุนง�นของกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุขในกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ป็รื่ะชื้�ชื้น และ
เพิ�มักำ�รื่เข�้ถ่งวัิคซีน่มั�กำย์ิ�งข่�น ด้วิย์ม่ัรื่ะบบบรื่กิำ�รื่ท่�รื่วิดเรื่ว็ิส�มั�รื่ถให้บ้รื่กิำ�รื่ได้วินัละป็รื่ะมั�ณ 1,000 คน 
จ�กำกำ�รื่ลงทะเบ่ย์นออนไลน์ผู่้�นรื่ะบบของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ โดย์ผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่จะได้รื่บั QR Code 
ภ�ย์ห้ลังจ�กำลงทะเบ่ย์นสำ�เรื่จ็เพ้�อนำ�มั�แสดง ณ จุดเชื้ก็ำอินเข้�รื่บับรื่กิำ�รื่ติ�มักำำ�ห้นดวัิน-เวิล�ท่�นัดห้มั�ย์
ไวิ้ในรื่ะบบ ซี่�งทำ�ให้ป้็รื่ะชื้�ชื้นได้รื่บับรื่กิำ�รื่ท่�รื่วิดเรื่ว็ิและไม่ัเกิำดควิ�มัแออัด และม่ัจุดให้บ้รื่กิำ�รื่ป็รื่ะชื้�ชื้น
สำ�ห้รื่บัลงทะเบ่ย์น Onsite สำ�ห้รื่บัผู้้้ส้งอ�ยุ์ห้รื่อ่ผู้้้ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�ถ่งรื่ะบบลงทะเบ่ย์นออนไลน์ด้วิย์ 
ทั�งน่� รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ม่ักำ�รื่ป็รื่บัรื่ะบบบรื่กิำ�รื่มั�อย์่�งต่ิอเน้�อง จนส�มั�รื่ถขย์�ย์กำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่
ได้ถ่งวิันละป็รื่ะมั�ณ 3,000-5,000 คนในสัป็ด�ห้ต่์ิอ ๆ มั�
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สำ�ห้รื่บับรื่หิ้�รื่ข้อม้ัลผู้้้รื่บัวิัคซีน่โควิดิ-19 กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

การวิางแผู้นระบับัเทคโนโลัย์่สารสนเทศ

ด้วิย์เป็้�ห้มั�ย์ในกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ท่�ต้ิองกำ�รื่ฉ่ดให้้ได้วิันละ 3,000-5,000 คน รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ จง่ต้ิองวิ�งแผู้นให้้ขั�นติอนในกำ�รื่เข้�รื่บับรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ของป็รื่ะชื้�ชื้นสะดวิกำรื่วิดเรื่ว็ิและ
ลดควิ�มัแออัดเพ้�อควิบคุมักำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโควิดิ-19 ด้วิย์ โดย์ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 
ของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ นำ�รื่ะบบเทคโนโลย์่ส�รื่สนเทศเข้�มั�ชื้ว่ิย์สนับสนุนกำ�รื่ดำ�เนินง�นภ�ย์ใต้ิ
แนวิคิด “การให�บัรกิาร 4 ขั�นตอน ฉ่ดวิคัซิน่ COVID-19 กับัราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์”

ทั�งน่� รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์วิ�งแผู้นรื่ะบบเทคโนโลย์่ส�รื่สนเทศสำ�ห้รื่บับรื่หิ้�รื่
ข้อม้ัลผู้้้รื่บัวัิคซี่น และพัฒน�รื่ะบบกำ�รื่รื่�ย์ง�นกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นเพ้�อเพิ�มัควิ�มั
สะดวิกำรื่วิดเรื่ว็ิต่ิอกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่โดย์ทำ�รื่ะบบเชื้้�อมัต่ิอกำ�รื่รื่�ย์ง�นข้อม้ัลกำ�รื่ฉ่ด
วิัคซีน่กัำบรื่ะบบ MOPH Immunization Center ของกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข 
โดย์ผู้้้เข้�รื่บัวัิคซีน่กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ทุกำเข็มัส�มั�รื่ถติรื่วิจสอบข้อม้ัล
และป็รื่ะวัิติิกำ�รื่รื่บัวิัคซี่นบนแอป็พลิเคชื้นั “หมอพร�อม” ได้ทันท่

2. ณ วิันฉ่ดวิัคซี่น เติรื่ยี์มั QR Code พรื่้อมับัติรื่ป็รื่ะชื้�ชื้นแสดง ณ จุดเชื้็กำอิน
 ติ�มัวิัน-เวิล�ท่� นัดห้มั�ย์ไวิ้ โดย์จะได้รื่ับเอกำส�รื่แจ้งวิันเวิล�นัดห้มั�ย์เข็มั 2
 และวิัคซีน่ท่�ได้รื่บั

3. ฉ่ดวิัคซีน่เข้�กำล้�มัเน้�อแขนข้�งท่�ไม่ัถนัด

4. นั�งพักำสังเกำติอ�กำ�รื่ 15-20 น�ท่ ห้�กำไม่ัม่ัอ�กำ�รื่กำลับบ้�นได้ทันท่

1. ลงทะเบ่ย์นจองคิวิฉ่ดวิัคซีน่ผู่้�นเวิ็บไซีต์ิ   https://vaccinecovid19.cra.ac.th/
 โดย์ผู้้้ลงทะเบ่ย์นจะต้ิองกำรื่อกำข้อม้ัลส่วินตัิวิ ป็รื่ะวิัติิสุขภ�พทำ�แบบคัดกำรื่องและ
 ใบย์ินย์อมัฉ่ดผู่้�นรื่ะบบออนไลน์

หมาย์เหตุ: ในรื่ะย์ะแรื่กำท่�วัิคซีน่ย์ังม่ัจำ�นวินจำ�กัำด เม้ั�อรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่มั�จ�กำท�งกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข
ผู้้้ลงทะเบ่ย์นจะได้รื่บั SMS แจง้ติ�มัลำ�ดับ เพ้�อให้้ผู้้้ลงทะเบ่ย์น
กำลับเข้�มั�เล้อกำวิัน-เวิล�นัดห้มั�ย์เข้�รื่บับรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นติ�มั
โควิต้ิ�วิัคซี่นท่�ได้รื่บัจัดสรื่รื่มั� โดย์เม้ั�อลงทะเบ่ย์นสำ�เรื่จ็จะได้
รื่บั QR Code นำ�มั�แสดงเพ้�อเชื้ก็ำอินในวิันท่�นัดห้มั�ย์เข้�รื่บั
วิัคซีน่โควิดิ-19
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รจภ.ร�วิมรณ์รงค์วิคัซิน่ท่�ด่ท่�สุดคือวิคัซิน่ท่�ฉ่ดได�เรว็ิท่�สุด

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ รื่ว่ิมัรื่ณรื่งค์ป็รื่ะชื้�สัมัพันธส์รื่�้งกำ�รื่ติรื่ะห้นักำรื่้ใ้ห้้ป็รื่ะชื้�ชื้นต้ิ�นตัิวิต่ิอกำ�รื่เข้�รื่บั
วิัคซี่นสรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนห้ม่้ัเพ้�อป็้องกัำนผู้้้ติิดเชื้้�อไม่ัป็่วิย์ห้นักำและเส่ย์ชื้ว่ิติิ โดย์ม่ัศิลป็ินนักำแสดงพรื่อ้มั
ครื่อบครื่วัิท่�ลงทะเบ่ย์นจองเข้�รื่บัวิัคซีน่โควิดิ-19 กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ นำ�รื่อ่งทดลองรื่ะบบเข้�รื่บั
วิัคซีน่โควิดิ-19 เพ้�อให้ป้็รื่ะชื้�ชื้นเกิำดควิ�มัเชื้้�อมัั�นด้วิย์กำ�รื่รื่ว่ิมัรื่ณรื่งค์ภ�ย์ใต้ิแนวิคิด “วิัคซิน่ท่�ด่ท่�สุด
คือวิัคซิน่ท่�ฉ่ดได�เรว็ิท่�สุด แลัะวิัคซิน่ทุกชนิดปีลัอดภัย์” คล�ย์ควิ�มัวิติิกำกัำงวิลจ�กำข้อม้ัลท่�บิดเบ้อน
เก่ำ�ย์วิกัำบป็รื่ะสิทธภิ�พและผู้ลข้�งเค่ย์งจ�กำกำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ท่�อ�จทำ�ให้ป้็รื่ะชื้�ชื้นจำ�นวินมั�กำสับสน ในขณะ
ท่�วิัคซีน่ล็อติให้ญ่่กำำ�ลังจะมั�ถ่งในเด้อนมิัถุน�ย์น 2564 และจะต้ิองดำ�เนินกำ�รื่ฉ่ดให้้แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นให้้
มั�กำท่�สุดอย่์�งรื่วิดเรื่ว็ิท่�สุด เพ้�อสรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนห้ม่้ั ย์ับย์ั�งกำ�รื่รื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ในป็รื่ะเทศไทย์
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รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ย์้�ย์ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 จ�กำอ�ค�รื่บรื่หิ้�รื่ 2 สำ�นักำง�น
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ไป็ท่� CRA Hall ห้รื่อ่ CAT Convention Hall เดิมั เพ้�อขย์�ย์พ้�นท่�ในกำ�รื่
ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นให้้ส�มั�รื่ถรื่องรื่บัได้ถ่งวิันละ 3,000-4,000 รื่�ย์ต่ิอวิัน และเรื่ ิ�มัให้้บรื่กิำ�รื่
ตัิ�งแต่ิวิันท่� 24 พฤษภ�คมั 2564 เป็็นต้ินมั� ในชื้ว่ิงแรื่กำเป็็นกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ห้ลักำทั�ง Sinovac 
และ AstraZeneca สำ�ห้รื่บัผู้้้ท่�ลงทะเบ่ย์นออนไลน์ผู่้�นรื่ะบบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ และได้รื่บัวิัน-เวิล�
เข้�รื่บัวิัคซีน่แล้วิ ซี่�งผู้้้ลงทะเบ่ย์นบันท่กำ QR Code และแสดงพรื่อ้มับัติรื่ป็รื่ะชื้�ชื้นเพ้�อเข้�รื่บับรื่กิำ�รื่
ติ�มัวิัน-เวิล�นัด ห้รื่อ่มั�ก่ำอนเวิล�ไม่ัเกิำน 15 น�ท่ เพ้�อลดควิ�มัแออัดในพ้�นท่�นัดให้้บรื่กิำ�รื่ 

 เปีดิศ้นย์บ์ัรกิารฉด่วิคัซิน่โควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ ณ์ CRA HALL

ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
เปิีดศ้นย์บ์ัรกิารฉด่วิคัซิน่ “ซิโินฟารม์”

นอกำจ�กำน่�  รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ยั์งจัดรื่ะบบ
บรื่กิำ�รื่สำ�ห้รื่ับผู้้้ส้งอ�ยุ์ 70 ป็ีข่�นไป็และผู้้้ท่� ม่ั ข้อ
จำ�กัำดในกำ�รื่เข้�ถ่งอินเทอรื่์เน็ติท่� ไม่ัส�มั�รื่ถลง
ทะเบ่ย์นออนไลน์ได้ โดย์เป็ิดบรื่กิำ�รื่ชื้ว่ิย์ลงทะเบ่ย์น
และนัดห้มั�ย์วัิน-เวิล�ให้้ท�งโทรื่ศัพท์ พรื่อ้มัจดัจุด
บรื่กิำ�รื่ชื้่วิย์ลงทะเบ่ย์นออนไลน์สำ�ห้รื่ับผู้้้ส้งอ�ยุ์
บรื่เิวิณท�งเข�้อ�ค�รื่บรื่หิ้�รื่ 2 สำ�นักำง�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ เพ้�อควิ�มัสะดวิกำรื่วิดเรื่ว็ิ
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วิันท่� 24 พฤษภ�คมั 2564 ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์พิเศษ ดรื่.เอนกำ เห้ล่�ธรื่รื่มัทัศน์ รื่ฐัมันติรื่วีิ่�กำ�รื่กำรื่ะทรื่วิง
กำ�รื่อุดมัศ่กำษ� วิทิย์�ศ�สติรื่ ์วิจิยั์และนวิัติกำรื่รื่มั พรื่อ้มัด้วิย์ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ น�ย์แพทย์สิ์รื่ฤิกำษ์ ทรื่งศิวิไิล 
ป็ลัดกำรื่ะทรื่วิง อวิ. และคณะผู้้้บรื่หิ้�รื่ลงพ้�นท่�ติรื่วิจเย่์�ย์มัห้น่วิย์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ท่�เป็ดิให้บ้รื่กิำ�รื่ ณ CRA Hall เป็น็วินัแรื่กำ พรื่อ้มัทั�งรื่บัฟั้งสรื่ปุ็ข้อม้ัลกำ�รื่เติรื่ยี์มักำ�รื่
และควิ�มัพรื่อ้มัในกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 และให้้กำำ�ลังใจบุคล�กำรื่ผู้้้ป็ฏิิบัติิห้น้�ท่�ในกำ�รื่ให้้
บรื่กิำ�รื่วิัคซี่นและห้น่วิย์ง�นท่�เก่ำ�ย์วิข้อง รื่วิมัถ่งส่งมัอบห้น้�กำ�กำอน�มััย์และอุป็กำรื่ณ์ท�งกำ�รื่แพทย์์
ท่�จำ�เป็็นให้้แก่ำห้น่วิย์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 โดย์ม่ัศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ น�ย์แพทย์์นิธ ิมัห้�นนท์ เลข�ธกิำ�รื่
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ให้ก้ำ�รื่ต้ิอนรื่บั
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ภ�ย์ใต้ิกำรื่ะทรื่วิงกำ�รื่อุดมัศ่กำษ� วิทิย์�ศ�สติรื่ ์วิจิยั์และนวิตัิกำรื่รื่มั (อวิ.) โดย์กำ�รื่สนับสนุนของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

การจดัตั�งแลัะการบัรหิารจดัการศ้นย์บ์ัรกิารฉ่ดวิคัซิน่ KU ส้� COVID-19
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ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ้�น้องน�งเธอ 
เจ้� ฟ้้� จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ี
กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิฒัน วิรื่ขตัิติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีองค์ป็รื่ะธ�น
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ทรื่งม่ัรื่บัสั�งให้้รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ป็รื่ะส�นให้้กำ�รื่ชื้ว่ิย์เห้ล้อมัห้�วิทิย์�ลัย์
เกำษติรื่ศ�สติรื่์ ติ�มัท่� ผู้้้บรื่หิ้�รื่มัห้�วิทิย์�ลัย์
เกำษติรื่ศ�สติรื่์ทำ�ห้นัง ส้อกำรื่�บท้ลขอควิ�มั
อนุเครื่�ะห้์ ทั�งในด้�นกำ�รื่ป็รื่ะส�นง�นขอวิัคซี่น
จ�กำกำรื่มัควิบคุมัโรื่ค และท่มัฉ่ดวิคัซีน่ภ�คสน�มัของ
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เพ้�อดำ�เนินกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่น
ท่�มัห้�วิทิย์�ลัย์เกำษติรื่ศ�สติรื่ ์ โดย์มัห้�วิทิย์�ลัย์
เกำษติรื่ศ�สติรื่์ศ่กำษ�รื่้ป็แบบกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ด
วัิคซีน่แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นจ�กำรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เพ้�อ
เติรื่ยี์มัพรื่้อมัก่ำอนกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นให้้กัำบบุคล�กำรื่
มัห้�วิทิย์�ลัย์เกำษติรื่ศ�สติรื่ ์ วิทิย์�เขติบ�งเขน 
และได้รื่บักำ�รื่สนับสนุนด้�นกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่กำ�รื่
ลงทะเบ่ย์นในรื่ป้็แบบแอป็พลิเคชื้นัจ�กำท่มัพัฒน�
เทคโนโลย่์ส�รื่สนเทศของ บรื่ษัิท แอดวิ�นซี ์อินโฟ้รื่ ์
เซีอรื่ว์ิสิ จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) และกำ�รื่สนับสนุนด้�น
กำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นภ�คสน�มัให้้กัำบศ้นย์์
บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ KU ส้้ COVID-19 จ�กำท่มับุคล�กำรื่
วิทิย์�ลัย์วิทิย์�ศ�สติรื่ก์ำ�รื่แพทย์์เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณ์ 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ นำ�โดย์ศ � ส ติ รื่ � จ � รื่ ย์์
ค ลิ นิกำ  แพทย์์ห้ญ่ิ ง โฉมัศรื่  ี โฆ่ ษิติชื้ัย์วิัฒน์ 
อธกิำ�รื่บด่วิทิย์�ลัย์วิทิย์�ศ�สติรื่ก์ำ�รื่แพทย์์เจ้�
ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณ์ ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ แพทย์์ห้ญ่ิงจริื่พรื่ 
เ ห้ ล่ � ธ รื่ รื่ มั ทั ศ น์  ค ณ บ ด่ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ย์่
วิทิย์�ศ�สติรื่สุ์ขภ�พ รื่องศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่.ทัศน� 
บุญ่ทอง คณบด่คณะพย์�บ�ลศ�สติรื่ ์พรื่อ้มัท่มั
อ�จ�รื่ย์์แพทย์์ พย์�บ�ลและบุคล�กำรื่จิติอ�ส�

ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์พิเศษ ดรื่.เอนกำ เห้ล่�ธรื่รื่มัทัศน์ 
รื่ฐัมันติรื่วีิ�่กำ�รื่กำรื่ะทรื่วิงกำ�รื่อุดมัศ่กำษ� วิทิย์�ศ�สติรื่ ์
วิจิยั์และนวัิติกำรื่รื่มั และคณะผู้้้บรื่หิ้�รื่ อวิ. พรื่อ้มั
ด้วิย์ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์  น�ย์แพทย์์นิธิ มัห้�นนท์ 
เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ลงพ้�นท่�ติรื่วิจเย่์�ย์มั
ห้น่วิย์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ KU ส้้ COVID-19 เม้ั�อวินัท่� 
24 พฤษภ�คมั 2564 ท่�อ�ค�รื่จกัำรื่พันธเ์พ็ญ่ศิรื่ ิ
มัห้�วิทิย์�ลัย์เกำษติรื่ศ�สติรื่ ์ซี่�งให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่
โควิดิ-19 แก่ำบุคล�กำรื่ นิสิติ มัห้�วิทิย์�ลัย์
เกำษติรื่ศ�สติรื่ ์วิทิย์�เขติบ�งเขน และป็รื่ะชื้�ชื้นใน
เขติกำรื่งุเทพฯ ติอนเห้น้อ โดย์ม่ั ดรื่.จงรื่กัำ วิชัื้รื่นิทรื่ร์ื่ตัิน์ 
อธิกำ�รื่บด่มัห้�วิทิย์�ลัย์เกำษติรื่ศ�สติรื่์ ให้้กำ�รื่
ต้ิอนรื่บั ทั�งน่� ศ้นย์์ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 ภ�คสน�มั 
โดย์ควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอกัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เป็็น
ห้น่วิย์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดท่�ม่ัขน�ดของพ้�นท่�และอุป็กำรื่ณ์
ส�รื่สนเทศท่�จำ�กัำด และใชื้เ้จ�้ห้น้�ท่�จำ�นวินน้อย์ 
แต่ิส�มั�รื่ถให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นได้อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิ 
โดย์นำ�มั�ทดลองใชื้กั้ำบมัห้�วิทิย์�ลยั์เกำษติรื่ศ�สติรื่ ์
เป็็นแห้ง่แรื่กำ ซี่�งตัิ�งเป็้�ห้มั�ย์ฉ่ดวิัคซีน่ให้บุ้คล�กำรื่ 
นิสิติ ป็รื่ะชื้�ชื้น ป็รื่ะมั�ณ 120,000 คน เรื่ ิ�มัให้้
บรื่กิำ�รื่ตัิ�งแต่ิวิันท่� 23 พฤษภ�คมั 2564 จนถ่ง
เด้อนกัำนย์�ย์น 2564
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ศ้นย์์บัรกิารฉ่ดวิคัซิน่โควิดิ-19
ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ ณ์ CRA Hall 

7  มิั ถุน�ย์น 2564 ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นห้ลักำ
AstraZeneca เข็มัแรื่กำสำ�ห้รื่บัผู้้้ส้งอ�ยุ์ 60 ป็ข่ี�นไป็ 
ท่�ลงทะเบ่ย์นผู่้�นรื่ะบบ “หมอพร�อม” เล้อกำนัดท่�
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 

ฉ่ดวิัคซิน่ช�วิย์ชาติ
รื่ว่ิมักัำนพ�คนไทย์ฝ่่�วิกิำฤติโควิดิ-19
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กำ�รื่จดัสรื่รื่และกำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่โควิดิ
เพ้�อชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะชื้�ชื้นคนไทย์ทุกำถิ�นฐ�น

วิัคซี่นตัิวิเล้อกำย์่�ห้้อแรื่กำท่�ฉ่ดให้้คนไทย์

ซิโินฟารม์
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เม้ั�อรื่ฐับ�ลป็รื่ะกำ�ศให้้กำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 เป็็น “วิาระแห�งชาติ” และตัิ�งเป็้�ห้มั�ย์ฉ่ดให้้ป็รื่ะชื้�ชื้น
อย์่�งน้อย์ 50 ล้�นคน จ�กำทั�งห้มัด 70 ล้�นคน ภ�ย์ในป็ี 2564 เพ้�อสรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนห้ม่้ั โดย์จดัสรื่รื่วิัคซีน่
ห้ลักำฉ่ดให้้กัำบบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ ส�ธ�รื่ณสุขด่�นห้น้� และป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป้็�ห้มั�ย์ในชื้ว่ิงเด้อน
ม่ัน�คมั-พฤษภ�คมั 2564 เป็็นกำลุ่มัแรื่กำ ซี่�งในเวิล�นั�น “วิัคซีน่ห้ลักำ” ท่�กำรื่ะจ�ย์ฉ่ดให้ค้นไทย์อย้์ ่2 ย์่�ห้อ้ 
ค้อ วิคัซีน่โคโรื่น�แวิคของบรื่ษัิทซีโินแวิค นำ�เข้�โดย์องค์กำ�รื่เภสัชื้กำรื่รื่มั (อภ.) และวิคัซีน่แอสติรื่�้เซีนเนก้ำ� 
นำ�เข้�โดย์บรื่ษัิท แอสติรื่�้เซีนเนก้ำ� (ป็รื่ะเทศไทย์) จำ�กัำด และกำ�รื่ทย์อย์ส่งมัอบวิัคซี่นของบรื่ษัิท
ผู้้้ผู้ลิติติ�มัลำ�ดับกำ�รื่จดัสรื่รื่มั�ย์ังป็รื่ะเทศไทย์ย์ังม่ัจำ�นวินจำ�กัำด ป็รื่ะกำอบกัำบสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่รื่ะบ�ด
ในป็รื่ะเทศไทย์รื่ะลอกำ 3 ชื้ว่ิงเด้อนเมัษ�ย์น-มิัถุน�ย์น 2564 เรื่ ิ�มัทวิคีวิ�มัรื่นุแรื่งมั�กำข่�น จนเข้�ส่้เด้อน
กำรื่กำฎ�คมั 2564 ศบค.ป็รื่ะกำ�ศให้้ป็รื่ะเทศไทย์เข้�ส่้กำ�รื่รื่ะบ�ดรื่ะลอกำท่� 4 เน้�องจ�กำม่ัเชื้้�อไวิรื่สักำล�ย์
พันธุเ์พิ�มัข่�น และรื่ะบ�ดง่�ย์กำวิ่�เดิมั ส่งผู้ลให้้ป็รื่ะเทศไทย์ม่ัผู้้้ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 สะสมัทะลุ 1 ล้�นรื่�ย์
ในชื้ว่ิงเด้อนสิงห้�คมั ณ ชื้ว่ิงเวิล�นั�นทำ�ให้ค้นไทย์ต้ิ�นตัิวิกัำบกำ�รื่เข้�รื่บัวิคัซีน่ป็อ้งกัำนโควิดิ-19 เพ้�อท่�จะได้
กำลับส่้กำ�รื่ดำ�เนินชื้ว่ิติิในสภ�วิะป็กำติิโดย์เรื่ว็ิ กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุขในฐ�นะท่�เป็็นห้น่วิย์ง�นห้ลักำในกำ�รื่
จัดห้�วัิคซี่นให้้แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นจ่งพย์�ย์�มัจัดห้�วิัคซี่นเพิ�มัเติิมัรื่ะห้วิ่�งรื่อวัิคซี่นห้ลักำชื้นิดแอสติรื่้�
เซีนเนก้ำ�ล็อติให้ญ่่ท่�จะเข้�มั�ในชื้ว่ิงเด้อนกำรื่กำฎ�คมั-สิงห้�คมั 2564

ศ�สติรื่�จ�รื่ย์ ์ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิฒัน 
วิรื่ขตัิติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีองค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ทรื่งม่ัพรื่ะป็รื่ะสงค์ให้ห้้น่วิย์ง�นในพรื่ะดำ�รื่เิรื่ง่ห้�ท�ง
ชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะชื้�ชื้นและป็รื่ะเทศไทย์นับตัิ�งแต่ิเกิำดกำ�รื่รื่ะบ�ดโควิดิ-19 ด้วิย์ทรื่งติิดติ�มัควิ�มัผัู้นแป็รื่
ของสถ�นกำ�รื่ณ์อย์่�งใกำล้ชื้ดิ และทรื่งเพ่ย์รื่ห้�วิธิก่ำ�รื่ต่ิ�ง ๆ ท่�จะชื้ว่ิย์ผู่้อนคล�ย์ควิ�มัทุกำข์ของป็รื่ะชื้�ชื้น 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เป็น็ห้น่�งห้น่วิย์ง�นในพรื่ะดำ�รื่ท่ิ�จดัตัิ�งข่�นติ�มัพรื่ะรื่�ชื้บญั่ญ่ติัิรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
พ.ศ. 2559 รื่วิมัทั�งเป็็นห้น่วิย์ง�นท่�ได้รื่บัมัอบห้มั�ย์และเห้น็ชื้อบจ�กำท่�นน�ย์กำรื่ฐัมันติรื่ใีห้เ้ป็็นตัิวิแทน
ของรื่ฐับ�ลป็รื่ะเทศไทย์ในกำ�รื่จดัห้�และนำ�เข้�วัิคซีน่ท�งเล้อกำเพิ�มัเติิมั จง่ได้เรื่ ิ�มัศ่กำษ�กำรื่ะบวินกำ�รื่เพ้�อ
ชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะเทศในด้�นกำ�รื่จดัห้�และนำ�เข้�วิัคซีน่โควิดิ-19 ในชื้ว่ิงสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดฉุกำเฉิน
ท่�ม่ัแนวิโน้มัทวิคีวิ�มัรื่นุแรื่งเพิ�มัมั�กำข่�นตัิ�งแต่ิต้ินป็ี 2564 เพ้�อชื้ว่ิย์ให้ป้็รื่ะชื้�ชื้นส�มั�รื่ถเข้�ถ่งและได้รื่บั
วิัคซีน่สรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนได้เรื่ว็ิท่�สุดซี่�งเป็็นองค์ป็รื่ะกำอบท่�สำ�คัญ่ในกำ�รื่ป้็องกัำนและลดกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ
โรื่คให้เ้ป็็นไป็อย์่�งม่ัป็รื่ะสิทธภิ�พ

บัทบัาท “ผู้้�จดัหาแลัะนำาเข�าวิคัซิน่โควิดิ-19 ทางเลัอืก” ของราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ติอนนั�นผู้มัย์ังไม่ัม่ัควิ�มัรื่้เ้ลย์นะครื่บั 
ก็ำเรื่ ิ�มัศ่กำษ�ห้�ข้อม้ัลวิ่�จะทำ�กัำนอย์่�งไรื่ด่ในกำ�รื่ท่�จะนำ�
วิัคซี่นชื้นิดห้น่�งเข้�มั�ในป็รื่ะเทศไทย์ เพ้�อท่�มั�ใชื้้ใน
ภ�วิะฉุกำเฉิน โดย์ได้เรื่ ิ�มัศ่กำษ�วัิคซีน่ชื้นิดต่ิ�ง ๆ โดย์ในท่
แรื่กำเลย์เรื่�ได้รื่บักำ�รื่แนะนำ�ติิดต่ิอกัำบท�งวิัคซีน่สปุ็กำนิกำวิ ี
(Sputnik-V) จ�กำป็รื่ะเทศรื่สัเซีย่์ก่ำอน แต่ิติิดกำรื่ะบวินใน
ด้�นเอกำส�รื่กำ�รื่ขออนุญ่�ตินำ�เข้�ต่ิ�ง ๆ โชื้คด่ว่ิ�รื่ะห้วิ่�งท่�
ติิดต่ิอห้�ข้อม้ัลศ่กำษ�ในกำ�รื่นำ�วิคัซีน่เข�้มั�ในป็รื่ะเทศไทย์นั�น 
เรื่�ก็ำได้รื่บักำ�รื่ติิดต่ิอมั�จ�กำตัิวิแทนป็รื่ะเทศจน่วิ่�ม่ัวัิคซีน่
ซีิโนฟ้�รื่ม์ัอ่กำชื้นิดห้น่�ง รื่ะห้วิ่�งท่�กำำ�ลังป็รื่ะส�นติิดต่ิอด้
ข้อม้ัลเพ้�อท่�จะย์้�นขอเอ�วิัคซีน่เข้�ป็รื่ะเทศไทย์ ณ ติอนนั�น
วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัก็ำได้รื่บักำ�รื่อนุมััติิจ�กำองค์กำ�รื่อน�มััย์โลกำ 
ห้รื่อ่ WHO ให้เ้ป็็น 1 ใน 5 วิัคซีน่ท่�ส�มั�รื่ถใชื้ใ้นภ�วิะฉุกำเฉิน 
พอมัันผู่้�นติรื่งนั�นก็ำง่�ย์ข่�นนะ ถ่งแม้ัขั�นติอนป็รื่ะเทศเรื่� 
จะยั์งม่ัขั�นติอนอ่กำห้ล�ย์ขั�นติอน แต่ิเรื่�ก็ำผู้ลักำดันอย์่�งเต็ิมั
ท่�ทำ�ให้เ้รื่�ส�มั�รื่ถนำ�วิคัซีน่ชื้โินฟ้�รื่ม์ัเข้�มั�ได้ในท่�สุด ป็รื่ะกำอบ
กัำบศ�สติรื่�จ�รื่ย์ ์ดรื่. สมัเด็จเจ�้ฟ้้�ฯ กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิฒัน 
วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี องค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
พรื่ะองค์ท่�นก็ำทรื่งม่ัสัมัพันธไมัติรื่ท่ี� ด่กัำบป็รื่ะเทศจ่น
มั�ย์�วิน�น ทำ�ให้้รื่ฐับ�ลจน่สนับสนุนในกำ�รื่จดัห้�วิัคซี่น
ซีโินฟ้�รื่ม์ัให้้ได้อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิ เพ้�อให้้รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ได้วิัคซีน่นำ�เข้�มั�กำรื่ะจ�ย์ฉ่ดให้กั้ำบคนในป็รื่ะเทศไทย์ด้วิย์

ศ.นพ.นิธ ิมัห้�นนท์ เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ให้สั้มัภ�ษณ์ถ่ง
บทบ�ทของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ในชื้ว่ิงแรื่กำเรื่ ิ�มัของกำ�รื่เป็็นตัิวิแทน
ของรื่ฐับ�ลป็รื่ะเทศไทย์ในกำ�รื่จดัห้�และนำ�เข้�วัิคซีน่โควิดิ-19 ท�ง
เล้อกำมั�ใชื้ใ้นภ�วิะฉุกำเฉินวิ่�
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สำ�ห้รื่บับทบ�ทของภ�รื่กิำจกำ�รื่จัดห้�และนำ�เข้�
วิัคซี่นท�งเล้อกำในสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ด
ฉุกำเฉินของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ในครื่ั�งน่�อย้์ภ่�ย์ใต้ิ
กำรื่อบกำฎห้มั�ย์ติ�มัพรื่ะรื่�ชื้บัญ่ญั่ติิรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ พ.ศ.2559 เพ้�อให้บ้รื่กิำ�รื่ท�งกำ�รื่แพทย์์
และกำ�รื่ส�ธ�รื่ณสุขแก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น ติลอดจนกำ�รื่ให้้
ควิ�มัชื้ว่ิย์เห้ล้อ ผู้้้ย์�กำไรื่ ้รื่วิมัถ่งกำ�รื่ป้็องกัำนห้รื่อ่
บำ�บัดโรื่ค กำ�รื่รื่กัำษ�พย์�บ�ล กำ�รื่ควิบคุมัและ
ฟ่้� นฟ้้สุขภ�พ และกำ�รื่ดำ�เนินง�นท่�เก่ำ�ย์วิข้องใน
กำ�รื่จดัห้� ผู้ลิติ ข�ย์ และนำ�เข้�ย์�วัิคซีน่ เวิชื้ภัณฑ์ 

อุป็กำรื่ณ์ท�งกำ�รื่แพทย์์ ในชื้ว่ิงสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่
แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่สัโคโรื่น� 2019 
และสถ�นกำ�รื่ณ์ฉุกำเฉินอ้�น ๆ ท่�อ�จเกิำดข่�นได้ใน
อน�คติ โดย์คำ�น่งถ่งป็รื่ะโย์ชื้น์ของป็รื่ะชื้�ชื้นเป็็น
สำ�คัญ่ ติ�มัพรื่ะป็ณิธ�นขององค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้
วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เม้ั�อป็รื่ะเทศไทย์ส�มั�รื่ถนำ�
เข้�ห้รื่อ่ผู้ลิติวิัคซีน่ได้อย์่�งเพ่ย์งพอ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์จง่ค่อย์ ๆ ลดบทบ�ทและป็รื่มิั�ณในกำ�รื่
จดัสรื่รื่วิัคซีน่ตัิวิเล้อกำน่�ลง 
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บ้ัรณ์าการควิามร�วิมมือ จดัสรรแลัะนำาเข�า “ซิโินฟารม์”

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข และ อย์.
ผู้ส�นควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอนำ�เข้�วิัคซีน่โควิดิท�งเล้อกำ “ซิโินฟารม์”

สำ�นักำง�นคณะกำรื่รื่มักำ�รื่อ�ห้�รื่และย์� (อย์.) 
อนุมััติิให้้ข่�นทะเบ่ย์น วัิคซี่นซีิโนฟ้�รื่์มั  เป็็น
วัิคซี่นโควิดิ-19 รื่�ย์กำ�รื่ท่� 5 ท่�ได้รื่บัอนุมััติิจ�กำ 
อย์. ในวิันท่� 28 พฤษภ�คมั 2564 โดย์ม่ับรื่ษัิท 
ไบโอจ่น่เทค จำ�กัำด เป็็นผู้้้ย้์�นเอกำส�รื่ขอข่�น
ทะเบ่ย์นและเป็็นผู้้้นำ�เข้� วิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ัม่ัชื้้�อ
ท�งกำ�รื่วิ่� “BBIBP-CorV” เป็็นวิัคซี่นชื้นิด
เชื้้�อติ�ย์ (Inactivated vaccine) เชื้น่เด่ย์วิกัำบ
วัิคซี่นซีิโนแวิค น�ย์แพทย์์ไพศ�ล ดั� น คุ้มั 
เลข�ธกิำ�รื่สำ�นักำง�นคณะกำรื่รื่มักำ�รื่อ�ห้�รื่และย์�
ชื้่� แ จ ง ว่ิ �  อ ย์ .  ส � มั � รื่ ถ พิ จ � รื่ ณ � อ นุ มัั ติิ
วัิ ค ซี่นซีิโนฟ้�รื่์มัได้เรื่็วิ เน้�องจ�กำบรื่ษัิทผู้้้ย์้�น
เอกำส�รื่ขอข่�นทะเบ่ย์นจดัส่งเอกำส�รื่ให้้ครื่บถ้วิน
และเป็็นเอกำส�รื่ชืุ้ดเ ด่ย์วิกัำ บ ท่� เ ส น อ ใ ห้้ แ ก่ำ
องค์กำ�รื่อน�มััย์โลกำ (WHO) รื่บัรื่องกำ�รื่ขอข่�น
ทะเบ่ย์นเพ้�อใชื้้ในกำรื่ณ่ฉุกำเฉินและได้รื่ับกำ�รื่
อนุมััติิแล้วิ ทำ�ให้้ ผู้้้เชื้่�ย์วิชื้�ญ่ทั�งใน อย์. และ
ภ�ย์นอกำเห้็นชื้อบและอนุมััติิให้้วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัท่�
ผู้ลิติโดย์สถ�บันชื้ว่ิวัิติถุแห้่งกำรืุ่งปั็กำกิำ�ง (BIBP) 
เป็็นวัิคซี่นตัิวิท่�  5 สำ�ห้รื่ับคนไทย์ และในชื้่วิง
บ่�ย์วัินเด่ย์วิกัำนรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ รื่ว่ิมักัำบ
กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข และสำ� นักำง�นคณะ
กำรื่รื่มักำ�รื่อ�ห้�รื่และย์� จง่จดัแถลง “แนวิทาง
การจัดสรรแลัะนำาเข�าวิัคซิ่นโควิดิ-19 ทาง
เลัือกซิิโนฟาร์ม” ท่�นำ�เข้�มั�เป็็นล็อติแรื่กำ 1 
ล้�นโดสในเด้อนมิัถุน�ย์น 2564 

โดย์ม่ัน�ย์อนุทิน ชื้�ญ่วิรีื่ก้ำล รื่องน�ย์กำรื่ฐัมันติรื่ ี
และรื่ัฐมันติรื่ วีิ่ �กำ�รื่กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข 
ศ�สติรื่�จ�รื่ย์ ์น�ย์แพทย์นิ์ธ ิมัห้�นนท์ เลข�ธกิำ�รื่
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ น�ย์แพทย์์ไพศ�ล ดั�นคุ้มั 
เลข�ธกิำ�รื่สำ�นักำง�นคณะกำรื่รื่มักำ�รื่อ�ห้�รื่และย์� 
และพลอ�กำ�ศติรื่ ีน�ย์แพทย์์สันติิ ศรื่เีสรื่มิัโภค 
รื่องเลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ รื่ว่ิมัแถลงข�่วิ 
ณ ห้้อง Auditorium อ�ค�รื่สโมัสรื่ ชื้ั�น 2 อ�ค�รื่
สำ�นักำง�นให้ญ่่ บรื่ษัิท โทรื่คมัน�คมัแห้่งชื้�ติิ 
จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) ซี่�งนับเป็็นบ้รื่ณ�กำ�รื่ควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอ
เพ้�อสนับสนุนกำ�รื่ทำ�ง�นของรื่ัฐบ�ล รื่ะห้ว่ิ�ง
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์และกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข
ซี่�งเป็็นห้น่วิย์ง�นห้ลักำในเรื่ ่�องน่�  กำ�รื่ท่�วิัคซี่น
ซีิโนฟ้�รื่ม์ัได้รื่บักำ�รื่ข่�นทะเบ่ย์นกัำบ อย์. ทำ�ให้้
ภ�รื่กิำจกำ�รื่จดัห้�และนำ � เข้ � วัิคซี่นโควิดิ-19 
ท�งเล้อกำของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ บรื่รื่ลุเป้็�ห้มั�ย์
ติ�มัเจติน�รื่มัณ์ นอกำจ�กำน่�ควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอรื่ะห้วิ�่ง
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ กัำบกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข 
และ  สำ� นักำง�นคณะกำรื่รื่มักำ�รื่อ�ห้�รื่และย์� 
(อย์.) ซี่�งเป็็นกำ�รื่ทำ�ง�นค่้ขน�นกัำนเพ้�อชื้ว่ิย์เห้ล้อ
ให้้กำ�รื่กำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่เป็็นไป็อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิยิ์�งข่�น ม่ั
ส่วินชื้ว่ิย์เสรื่มิัสรื่�้งควิ�มัมัั�นคงในกำ�รื่ฟ่้� นตัิวิของ
เศรื่ษฐกิำจของป็รื่ะเทศให้้ดำ�เนินไป็อย่์�งต่ิอ
เน้�อง รื่วิมัถ่งสรื่�้งมั�ติรื่ฐ�นควิ�มัป็ลอดภัย์และ
เพิ�มั ข่ดควิ�มัส�มั�รื่ถในกำ�รื่ชื้่วิย์เห้ล้อเพ้�อ
ป็รื่ะชื้�ชื้นทุกำรื่ะดับได้กำลับไป็ดำ�เนินชื้่วิติิวิถ่ิให้ม่ั 
ขับเคล้�อนเศรื่ษฐกิำจของป็รื่ะเทศให้้เดินห้น้�
ต่ิอไป็ได้อย่์�งย์ั�งย์้น
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ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ 1 ใน 5 หน�วิย์งาน
ท่�สามารถึนำาเข�าวิคัซิน่โควิดิ-19 ตามปีระกาศ ศบัค.

เวิ็บไซีต์ิรื่�ชื้กิำจจ�นุเบกำษ� เผู้ย์แพรื่ป่็รื่ะกำ�ศ
ศ้นย์์บรื่หิ้�รื่สถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ
โรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่สัโคโรื่น� 2019 (โควิดิ-19) 
เรื่ ่�องแนวิท�งกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่วิคัซีน่ป็อ้งกัำนโรื่ค
โควิดิ-19 ลงวิันท่� 8 มิัถุน�ย์น 2564 อนุญ่�ติ
ให้้ 5 ห้น่วิย์ง�น ได้แก่ำ กำรื่มัควิบคุมัโรื่ค  
องค์กำ�รื่เภสัชื้กำรื่รื่มั สถ�บันวิัคซี่นแห้่งชื้�ติิ  
สภ�กำ�ชื้�ดไทย์ และรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
ส�มั�รื่ถดำ�เนินกำ�รื่จดัห้� สั�ง ห้รื่อ่นำ�เข้�วิัคซีน่
ป็้องกัำนโรื่คโควิดิ-19 อย์่�งเรื่ง่ด่วิน เพ้�อให้้
ป็รื่ะชื้�ชื้นได้รื่ับวิัคซี่นท่� ม่ั คุณภ�พและม่ั
ป็รื่ะสิทธภิ�พอย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิและทั�วิถ่ง และห้�กำ
องค์กำรื่ป็กำครื่องส่วินท้องถิ�นต้ิองกำ�รื่จัดห้�
วิัคซี่นป็้องกัำนโรื่คโควิดิ-19 มั�ให้้บรื่กิำ�รื่แก่ำ
ป็รื่ะชื้�ชื้นในพ้�นท่�ส�มั�รื่ถจดัห้�จ�กำห้น่วิย์ง�น
ทั�ง 5 น่�  โดย์ต้ิองดำ�เนินกำ�รื่ให้้เป็็นไป็ติ�มั
กำฎห้มั�ย์ กำฎห้รื่อ่รื่ะเบ่ย์บท่�เก่ำ�ย์วิข้อง วิัคซี่น
ซีโินฟ้�รื่ม์ัท่�รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์นำ�เข้�มั�จง่
ถ้อเป็น็ “วิคัซิน่ทางเลัอืก” ย์่�ห้อ้แรื่กำท่�กำรื่ะจ�ย์
ฉ่ดให้้กัำบคนไทย์ในชื้ว่ิงสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่่
รื่ะบ�ดของโควิดิ-19 ท่�เรื่ ิ�มัทวิคีวิ�มัรื่นุแรื่งข่�น
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วิคัซิน่ COVID-19

ย์่�ห�อวิัคซิ่น COVID-19

6 ย์่�ห�อในไทย์

*กำ�รื่ป็้องกัำนข่�นอย้์่กัำบแต่ิละบุคคล ส�ย์พันธ์ ุลักำษณะอ�กำ�รื่*



CRA COVID-19 CHRONICLE   l   บันทึกเหตุการณ์สู้โควดิ-19 กับราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์50

แผู้นการบัรหิารจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ดำ�เนินกำ�รื่จดัห้�และนำ�เข้�วิัคซี่นตัิวิเล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ัติ�มัควิ�มัเห้็นชื้อบของ
สภ�รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ซี่�งม่ั ศ�สติรื่�จ�รื่ย์ ์ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ 
อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิฒัน วิรื่ขตัิติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีทรื่งดำ�รื่งติำ�แห้น่งน�ย์กำสภ�รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
โดย์ใชื้ง้บป็รื่ะมั�ณของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ทั�งห้มัด เม้ั�อวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัผู่้�นขั�นติอนกำ�รื่ข่�นทะเบ่ย์น
กัำบ อย์. ไทย์เป็็นท่�เรื่ยี์บรื่อ้ย์แล้วิ ลำ�ดับถัดมั�ค้อกำ�รื่วิ�งแผู้นบรื่หิ้�รื่กำ�รื่จดัสรื่รื่และกำรื่ะจ�ย์วิัคซี่น
ตัิวิเล้อกำชื้นิดน่�ส่้ป็รื่ะชื้�ชื้นอย์่�งครื่อบคลุมัและรื่วิดเรื่ว็ิท่�สุด

วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั เป็็นวิัคซีน่ท่�เรื่�พิจ�รื่ณ�วิ่�จะไป็ชื้ว่ิย์ป็รื่ะเทศ
ติรื่งจุดไห้น ม่ับ�งองค์กำรื่ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถห้ยุ์ดกำ�รื่ดำ�เนินง�นได้ 
เพ้�อพยุ์งภ�วิะเศรื่ษฐกิำจของป็รื่ะเทศในกำ�รื่ส่งออกำ เรื่�เลย์
ต้ิองกำ�รื่ไป็ชื้ว่ิย์อุดชื้อ่งว่ิ�งติรื่งน่� เพรื่�ะกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุขม่ั
ภ�รื่กิำจห้นักำท่�ต้ิองฉ่ดให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นท่�เป็็นป็ัจเจกำอย้์่แล้วิ ไม่ั
ส�มั�รื่ถจดัให้จุ้ดใดจุดห้น่�งครื่บ 100% เชื้น่ โรื่งเรื่ยี์นท่�จะเป็ดิอย่้์แล้วิ 
กำลุ่มัเป็รื่�ะบ�งบ�งกำลุ่มั ห้รื่อ่โรื่งง�นบ�งป็รื่ะเภท เรื่�จะไป็แบง่
ภ�ย์ในรื่ะบบของเรื่�ว่ิ�ห้น่วิย์ไห้น ลักำษณะกิำจกำ�รื่/กิำจกำรื่รื่มัใดจะ
จดัสรื่รื่ให้้มั�กำน้อย์ก่ำอนห้ลัง เพรื่�ะเรื่�จะชื้ว่ิย์เสรื่มิัให้้กำรื่ะทรื่วิง
ส�ธ�รื่ณสุข ท่�ต้ิองจดัสรื่รื่วัิคซีน่ให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นเป็็นรื่�ย์บุคคล

ศ.นพ.นิธิิ มหานนท์ เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
กำล่�วิในวิันแถลงข่�วิ เม้ั�อวัินท่� 28 พฤษภ�คมั 2564
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เน้�องจ�กำวัิคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัท่�รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
นำ�เข้�มั�ไม่ัใชื้ว่ิัคซี่นห้ลักำจง่ไม่ัส�มั�รื่ถฉ่ดให้้แก่ำ
ป็รื่ะชื้�ชื้นโดย์ไม่ัเส่ย์ค่�ใชื้้จ่�ย์ได้ กำ�รื่บรื่หิ้�รื่
จดัสรื่รื่วิัคซี่นซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ัจง่ต้ิองม่ักำ�รื่วิ�งแผู้น
อย์่�งรื่อบคอบ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เล็งเห้็น
ควิ�มัสำ�คัญ่ในกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่เพ้�อป็้องกัำนกำ�รื่
แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คท่�จำ�เป็็นต้ิองอ�ศัย์ควิ�มัรื่ว่ิมั
ม้ัอจ�กำทุกำภ�คส่วินแบบบ้รื่ณ�กำ�รื่ เพ้�อให้้กำ�รื่
ควิบคุมัและย์บัย์ั�งกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดเชื้้�อไวิรื่สัโควิดิ-19 
ในป็รื่ะเทศไทย์ให้เ้ป็น็ไป็อย์่�งม่ัป็รื่ะสิทธภิ�พ และ
เสรื่มิัสรื่�้งควิ�มัมัั�นคงในกำ�รื่ฟ่้� นตัิวิของเศรื่ษฐกิำจ
ของป็รื่ะเทศให้เ้ป็น็ไป็อย์�่งต่ิอเน้�อง ซี่�งในเวิล�นั�น
ป็รื่ะเทศไทย์ยั์งอย่้์ในชื้ว่ิงล็อกำด�วิน์ทั�วิป็รื่ะเทศและส่ง
ผู้ลกำรื่ะทบต่ิอเศรื่ษฐกิำจและสังคมัของป็รื่ะเทศ 
โดย์เฉพ�ะภ�คธรุื่กิำจอุติส�ห้กำรื่รื่มัต่ิ�ง ๆ ท่�จำ�เป็็น
ต้ิองป็รื่ับ ตัิวิอย์่ � งมั�กำ ในกำ�รื่ดำ� เ นิน ธุ รื่ กิำ จ
ท่�มักำล�งสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ด กำ�รื่กำรื่ะจ�ย์
วิัคซี่นให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นในภ�คอุติส�ห้กำรื่รื่มัและกำ�รื่
บรื่กิำ�รื่ รื่วิมัถ่งป็รื่ะชื้�กำรื่ วัิย์แรื่งง�นทั� ง ไทย์
และต่ิ�งด้�วิท่�อย้์่ในป็รื่ะเทศไทย์อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิ

เป็น็สิ�งจำ�เป็น็อย์่�งยิ์�งในกำ�รื่ชื้ว่ิย์ให้้ผู้้้ป็รื่ะกำอบกำ�รื่
ทั�งห้ล�ย์ส�มั�รื่ถดำ�เนินธรุื่กิำจต่ิอไป็ได้ ด้วิย์เห้ติุน่� 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จ่งวิ�งแผู้นกำ�รื่บรื่หิ้�รื่
จัดสรื่รื่วัิคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ัในรื่ะย์ะท่� 1 ให้้แก่ำกำลุ่มั
องค์กำรื่นิติิบุคคล โดย์ผู้น่กำกำำ�ลังสรื่�้งควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอ
กัำบสภ�อุติส�ห้กำรื่รื่มัแห้่งป็รื่ะเทศไทย์ บรื่ษัิท 
ป็ติท. จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) และองค์กำรื่ป็กำครื่องส่วิน
ท้องถิ�นบ�งแห้่งท่�รื่ว่ิมัป็รื่ะส�นง�นเพ้�อกำ�รื่ส่ง
เสรื่มิักำ�รื่กำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่ท�งเล้อกำให้้แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น 
โดย์เฉพ�ะในภ�คอุติส�ห้กำรื่รื่มั ซี่�งเป็็นฟั้นเฟ่้อง
สำ�คัญ่ในกำ�รื่จะขับเคล้�อนเศรื่ษฐกิำจของป็รื่ะเทศ
ให้้ฟ่้� นตัิวิโดย์เรื่ว็ิ และเพิ�มัข่ดควิ�มัส�มั�รื่ถให้้
ป็รื่ะชื้�ชื้นทุกำรื่ะดับกำลับไป็ดำ�เนินชื้่วิติิวิถ่ิให้ม่ั
เพ้�อขับเคล้�อนเศรื่ษฐกิำจของป็รื่ะเทศให้้เดินห้น้�
ต่ิอไป็ได้อย์่�งย์ั�งย์้น โดย์ท่�ต้ิองไม่ัทอดทิ�งกำลุ่มั
เป็รื่�ะบ�งไวิ้ข้�งห้ลัง
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แผู้นการบัรหิารจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์

เป็็นองค์กำรื่นิติิบุคคลห้รื่อ่ห้น่วิย์ง�นทั�งภ�ครื่ฐั (สำ�ห้รื่บัองค์กำ�รื่ป็กำครื่องส่วินท้องถิ�นท่�ให้้
เป็็นไป็ติ�มัป็รื่ะกำ�ศ ศบค. เรื่ ่�องแนวิท�งกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่วิัคซีน่ป็้องกัำนโรื่คโควิดิ-19 
ข้อ 5) องค์กำรื่กำ�รื่กุำศลและห้น่วิย์ง�นเอกำชื้น โดย์จะพิจ�รื่ณ�กำ�รื่จดัสรื่รื่ในรื่ะย์ะท่� 1 
ติ�มัป็รื่ะเภทกำ�รื่ดำ�เนินง�นของห้น่วิย์ง�น (ควิ�มัสำ�คัญ่ด้�นควิ�มัมัั�นคงท�งสังคมั 
เศรื่ษฐกิำจ และควิ�มัเห้ล้�อมัล้ำ�) รื่ะดับควิ�มัเส่�ย์งของโอกำ�สในกำ�รื่แพรื่เ่ชื้้�อให้้กัำบสังคมั 
และรื่ะดับควิ�มัเส่�ย์งโควิดิบนพ้�นท่�ของทำ�เลท่�ตัิ�งสถ�นป็รื่ะกำอบกำ�รื่

องค์กำรื่/ห้น่วิย์ง�นส�มั�รื่ถจดัสรื่รื่วัิคซีน่ให้แ้ก่ำกำลุ่มับุคคลท่�จะเข�้รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ตัิวิเล้อกำได้
ทุกำป็รื่ะเภท ทั�งพนักำง�น ครื่อบครื่วัิพนักำง�นและแรื่งง�นต่ิ�งชื้�ติิ แต�ไม�อนุญาตให�
เรยี์กเก็บัเงนิค�าวิัคซิน่แลัะค�าบัรกิารอื�นๆ กับัผู้้�เข�ารบััการฉ่ดวิัคซิน่ได�แลัะห�ามหาผู้ลั
ปีระโย์ชน์ทางการค�า ทั�งน่�  ห้�กำองค์กำรื่/ห้น่วิย์ง�นใดฝ่่�ฝ่่นรื่ะเบ่ย์บติ�มัข้อกำำ�ห้นด
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จะดำ�เนินกำ�รื่ป็รื่บัในอัติรื่� 15 เท่�ของม้ัลค่�วิคัซีน่ท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่

องค์กำรื่/ห้น่วิย์ง�นท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซี่นตัิวิเล้อกำยิ์นด่รื่ว่ิมัชื้ว่ิย์เห้ล้อสังคมั ด้วิย์กำ�รื่
บัรจิาควิัคซิน่ตัวิเลัือก จำานวิน 10% ของจำานวินวิัคซิน่ตัวิเลัือกท่�ได�รบััการจดัสรรจ�กำ
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เพ้�อนำ�ไป็กำรื่ะจ�ย์ฉ่ดให้กั้ำบชื้มุัชื้นผู้้้ด้อย์โอกำ�สต่ิ�งๆ 

องค์กำรื่/ห้น่วิย์ง�น จะต้ิองป็รื่ะส�นจดัห้�โรื่งพย์�บ�ลเพ้�อรื่องรื่บักำ�รื่ฉ่ดวัิคซีน่ตัิวิเล้อกำ 
โดย์โรื่งพย์�บ�ลดังกำล่�วิจะต้ิองได้รื่บักำ�รื่ข่�นทะเบ่ย์นเป็็นสถ�นพย์�บ�ลให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ด
วิัคซี่นตัิวิเล้อกำกัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เพ้�อควิบคุมัมั�ติรื่ฐ�นควิ�มัป็ลอดภัย์ โดย์ค่�
บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่นั�น สถ�นพย์�บ�ลส�มั�รื่ถเรื่ยี์กำเก็ำบค่�ใชื้จ้�่ย์ได้กัำบองค์กำรื่/ห้น่วิย์ง�นนั�นได้ 
แต่ิห้�้มัเรื่ยี์กำเก็ำบจ�กำผู้้้รื่บักำ�รื่ฉ่ดเป็็นอันข�ด 

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์กำำ�ห้นดอัติรื่�วัิคซีน่ตัิวิเล้อกำ “ซีโินฟ้�รื่ม์ั” รื่ะย์ะท่� 1  ในอัติรื่�เข็มัละ 888 บ�ท โดย์
อัติรื่�ดังกำล่�วิรื่วิมัค่�วิัคซีน่ ค่�ขนส่ง ค่�เก็ำบรื่กัำษ�พรื่อ้มัป็รื่ะกัำนผู้ลข้�งเค่ย์งท่�อ�จเกิำดจ�กำวิัคซีน่แล้วิ แต่ิ
ไม่ัรื่วิมัค่�บรื่กิำ�รื่ของโรื่งพย์�บ�ลและค่�บรื่กิำ�รื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ท่�ข่�นอย้์่กัำบแต่ิละโรื่งพย์�บ�ลท่�ท�ง
องค์กำรื่/ห้น่วิย์ง�นติิดต่ิอป็รื่ะส�นเพ้�อกำ�รื่บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ ทั�งน่� แนวิคิดกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดัสรื่รื่และกำรื่ะจ�ย์
วิัคซีน่ตัิวิเล้อกำ “ซีโินฟ้�รื่ม์ั” ในรื่ะย์ะท่� 1 มุ่ังเน้นให้้องค์กำรื่ต่ิ�ง ๆ ขอรื่บัจดัสรื่รื่เพ้�อเป็็นสวิัสดิกำ�รื่ให้้แก่ำ
พนักำง�น แรื่งง�นต่ิ�งชื้�ติิ และครื่อบครื่วัิ เพ้�อให้้ส�มั�รื่ถกำลับมั�ดำ�เนินชื้ว่ิติิและทำ�ง�นติ�มัป็กำติิได้ 
โดย์ไม่ัอนุญ่�ติให้้องค์กำรื่นำ�วิัคซี่นไป็ข�ย์ต่ิอ ป็รื่ะชื้�ชื้นท่�อ�ศัย์อย้์่บนผู้้นแผู่้นดินไทย์ทั�งคนไทย์และ
คนต่ิ�งด้�วิท่�ทำ�ง�นกัำบองค์กำรื่ต่ิ�ง ๆ ยั์งคงได้รื่บักำ�รื่ฉ่ดวัิคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัฟ้รื่ ีโดย์ม่ัองค์กำรื่ห้น่วิย์ง�น
ต้ินสังกัำดเป็็นผู้้้สนับสนุน

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ออกำป็รื่ะกำ�ศเก่ำ�ย์วิกัำบข้อกำำ�ห้นด
สำ�ห้รื่บัผู้้้ท่�ขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่ “วิัคซีน่ตัิวิเล้อกำ” ซีโินฟ้�รื่ม์ั รื่ะย์ะท่� 1

ป็รื่ะกำ�ศเม้ั�อวิันท่� 9 มิัถุน�ย์น 2564

1.

2.

3.

4.
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แผู้นการบัรหิารจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์

สรื่�้งเครื่อ่ข่�ย์ควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอกำ�รื่ให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
กัำบสถ�นพย์�บ�ลทั�วิป็รื่ะเทศ

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ย์ังเล็งเห้็นว่ิ�แรื่งขับเคล้�อนสำ�คัญ่ในกำ�รื่กำรื่ะจ�ย์วัิคซี่นตัิวิเล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ั
ส่้ป็รื่ะชื้�กำรื่ทั�วิป็รื่ะเทศ ค้อควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอจ�กำสถ�นพย์�บ�ลต่ิ�ง ๆ จง่เชื้ญิ่โรื่งพย์�บ�ลทั�วิป็รื่ะเทศเข้�รื่บั
ฟั้งกำ�รื่ป็รื่ะชืุ้มัชื้่�แจงกำ�รื่ข่�นทะเบ่ย์นเป็็นสถ�นพย์�บ�ลให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นตัิวิเล้อกำ “ซิิโนฟารม์” 
ในวัินศุกำรื่ท่์� 11 มิัถุน�ย์น 2564 โดย์ม่ั พลอ�กำ�ศติรื่ ีน�ย์แพทย์์สันติิ ศรื่เีสรื่มิัโภค รื่องเลข�ธิกำ�รื่
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เป็น็ป็รื่ะธ�นกำ�รื่ป็รื่ะชื้มุั พรื่อ้มัด้วิย์น�ย์แพทย์ภ้์มิันทรื่ ์ศิล�พันธ ์รื่องผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ น�ย์ภทรื่ภรื่ติ ภภัทรื่ส์ทธรื่รื่มั ห้วัิห้น้�ฝ่่�ย์เทคโนโลย์ส่�รื่สนเทศ และคณุนิภ�พรื่รื่ณ 
แสนดำ�รื่ง ห้วัิห้น้�ง�นป็รื่ะกัำนและป็รื่ะเมิันค่�รื่กัำษ� เพ้�อให้ข้้อม้ัลและชื้่�แจงถ่ง 4 ป็รื่ะเด็นสำ�คัญ่ ได้แก่ำ
 1. ห้ลักำเกำณฑ์กำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่และกำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่
 2. ข้อกำำ�ห้นดคุณสมับัติิสถ�นพย์�บ�ลให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั
 3. รื่ะบบรื่�ย์ง�นข้อม้ัลกำ�รื่ให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั
 4. ป็รื่ะกัำนคุ้มัครื่องผู้ลข้�งเค่ย์งวิัคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั โดย์ม่ัตัิวิแทนโรื่งพย์�บ�ลทั�วิป็รื่ะเทศ
     เข้�รื่ว่ิมักำ�รื่ป็รื่ะชืุ้มั ณ ห้้อง Auditorium อ�ค�รื่สโมัสรื่ ชื้ั�น 2 อ�ค�รื่สำ�นักำง�นให้ญ่่ บรื่ษัิท  
     โทรื่คมัน�คมัแห้ง่ชื้�ติิ จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) และเข�้รื่ว่ิมัป็รื่ะชื้มุัผู่้�นชื้อ่งท�งออนไลน์รื่วิมักำวิ�่ 200 แห้ง่ 
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เกณ์ฑ์์การพิจารณ์าข�อกำาหนดคุณ์สมบััติสถึานพย์าบัาลัให�บัรกิารฉด่วิคัซิน่ตัวิเลัอืก “ซิโินฟารม์”

ผู้�านการรบััรองมาตรฐานคุณ์ภาพโรงพย์าบัาลั
สถึานท่� รื่ะบบกำ�รื่ด้แลกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่น ม่ัศักำย์ภ�พกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นติ�มัมั�ติรื่ฐ�นสถ�น
พย์�บ�ล โดย์ส�มั�รื่ถจดับรื่กิำ�รื่รื่องรื่บักำ�รื่ดแ้ลฉุกำเฉินผู้ลข้�งเค่ย์งจ�กำกำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ รื่วิมัถ่งย์�และ
เวิชื้ภัณฑ์ท่�จำ�เป็็น ณ จุดฉ่ดวิัคซีน่
การเก็บัรกัษาวิัคซิน่ ม่ัต้้ิเก็ำบรื่กัำษ�วิัคซีน่ท่�คงอุณห้ภ้มิั 2-8 องศ�เพ้�อคงสภ�พวิัคซีน่ให้้ม่ัคุณภ�พ
ถ่งผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่ โดย์รื่อบกำ�รื่จดัส่งขั�นติำ� 100 โดสต่ิอแห้่ง รื่ะย์ะท�งทั�วิป็รื่ะเทศ ในกำรืุ่งเทพและ
ป็รื่มิัณฑลจดัส่งได้ทุกำวิัน ต่ิ�งจงัห้วัิดใชื้ร้ื่ะย์ะเวิล� 2 วิันห้ลังจ�กำได้รื่บัแจง้ 
การราย์งานข�อม้ลัการฉ่ด ส�มั�รื่ถจดัห้�อุป็กำรื่ณ์ในกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่โป็รื่แกำรื่มักำ�รื่รื่�ย์ง�นบันท่กำ
ข้อม้ัลผู้้้เข้�รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ รื่วิมัถ่งกำ�รื่รื่�ย์ง�นอุบัติิกำ�รื่ณ์ผู้ลข้�งเค่ย์งจ�กำกำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ของผู้้้รื่บั
บรื่กิำ�รื่ ติ�มัข้อกำำ�ห้นดของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
บุัคลัากร ส�มั�รื่ถจดัห้�ผู้้้รื่บัผิู้ดชื้อบโครื่งกำ�รื่ท่�เป็็นผู้้้ป็รื่ะส�นง�นห้ลักำ 
   - ด�านการรกัษา แพทย์ใ์นกำ�รื่กำำ�กัำบดแ้ลกำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่และกำ�รื่รื่กัำษ�อ�กำ�รื่ข�้งเค่ย์งจ�กำกำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่
   - ด�านเภสัชกรรม รื่บัมัอบ ติรื่วิจสอบ จดัเก็ำบรื่กัำษ� ส่งค้นวัิคซีน่ท่�ไม่ัได้ใชื้ ้และทำ�ล�ย์ขย์ะวิัคซีน่ 
   - ด�านเทคโนโลัย์่สารสนเทศ ป็รื่ะส�นง�นกำ�รื่ลงโป็รื่แกำรื่มั วิธิ่กำ�รื่ใชื้้ และกำ�รื่ติิดต่ิอเม้ั�อ
      เกิำดป็ัญ่ห้�กำ�รื่ใชื้โ้ป็รื่แกำรื่มัของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

ทั�งน่� ม่ัโรื่งพย์�บ�ลข่�นทะเบย่์นเป็น็สถ�นพย์�บ�ลให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่
ตัิวิเล้อกำ “ซิโินฟารม์” กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ติลอดรื่ะย์ะเวิล�
โครื่งกำ�รื่ทั�งห้มัด 564 แห้ง่

สแกำนด้รื่�ย์ชื้้�อโรื่งพย์�บ�ลท่�เข้�รื่ว่ิมั
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แผู้นการบัรหิารจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์

วิ�งแผู้นรื่ะบบเทคโนโลย์่ส�รื่สนเทศสำ�ห้รื่บักำ�รื่ขอรื่บัจดัสรื่รื่
และบรื่หิ้�รื่ข้อม้ัลผู้้้รื่บัวิัคซีน่ทั�วิป็รื่ะเทศ

ระบับัการลังทะเบัย่์นแจ�งควิามปีระสงค์ขอรบััจดัสรรวิคัซิน่ตัิวิเล้อกำกัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

ระบับัการจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่สำาหรบััองค์กรนิติบุัคคลั รื่ะบบจะส่งแจง้รื่ห้ัสผู้้้ใชื้ง้�น 
User/Password ถ่งผู้้้บรื่หิ้�รื่ส้งสุดและผู้้้ป็รื่ะส�นง�นองค์กำรื่นิติิบุคคลท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่
วิัคซีน่ เพ้�อเข้�ใชื้ง้�นรื่ะบบ โดย์ครื่อบคลุมัถ่งกำ�รื่รื่บัแจง้รื่�ย์ละเอ่ย์ดกำ�รื่อนุมััติิจำ�นวิน
วิัคซีน่ท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่ แจง้ย์้นย์ันจำ�นวินวิัคซีน่ท่�ขอรื่บัจดัสรื่รื่และจำ�นวินวิัคซีน่บรื่จิ�ค 
10% จ�กำจำ�นวินท่�ขอรื่บัจดัสรื่รื่ กำรื่ะบวินกำ�รื่ชื้ำ�รื่ะค่�วิัคซี่น กำ�รื่เล้อกำสถ�นพย์�บ�ล 
กำ�รื่ทำ�สัญ่ญ่�ผู่้�นรื่ะบบอิเล็กำทรื่อนิกำส์ และกำ�รื่กำำ�ห้นดรื่อบกำ�รื่จดัส่งวิัคซีน่

ระบับับัรหิารจดัการสำาหรบััสถึานพย์าบัาลัในกำ�รื่เป็็นผู้้้ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวัิคซี่นแก่ำองค์กำรื่
นิติิบุคคล รื่ะบบจะส่งแจ้งรื่ห้ัสผู้้้ใชื้้ง�น User/Password ถ่งผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่และ
ผู้้้ป็รื่ะส�นง�นโรื่งพย์�บ�ลท่�ข่�นทะเบ่ย์นเป็็นสถ�นพย์�บ�ลให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่น
ตัิวิเล้อกำ“ซีิโนฟ้�รื่ม์ั” กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ โดย์ครื่อบคลุมักำ�รื่ติรื่วิจสอบรื่�ย์ชื้้�อ
องค์กำรื่นิติิบุคคลท่�เล้อกำเข�้รื่บับรื่กิำ�รื่ กำ�รื่ดำ�เนินกำ�รื่ติอบรื่บักำ�รื่ให้บ้รื่กิำ�รื่ ติ�รื่�งกำ�รื่นัดห้มั�ย์
เข้�รื่บับรื่กิำ�รื่ และกำ�รื่รื่บัวิัคซีน่ท่�ท�งองค์กำรื่นิติิบุคคลจดัส่งให้เ้พ้�อเติรื่ยี์มัให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ด

ระบับัสำาหรบััผู้้�เข�ารบััวิคัซิน่ เพ้�อเข้�มั�ทำ�แบบคัดกำรื่อง ใบย์ินย์อมักำ�รื่เข้�รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่
ในรื่ป้็แบบออนไลน์ และกำ�รื่ย์น้ย์นัตัิวิตินกัำบรื่ะบบของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เพ้�อเชื้้�อมัโย์ง
ข้อม้ัลกัำบท�งบรื่ษัิทป็รื่ะกัำนกำรื่ณ่เกิำดอ�กำ�รื่ข้�งเค่ย์งท่�เป็็นผู้ลมั�จ�กำรื่บัวิัคซีน่จะส�มั�รื่ถ
เข้�ใชื้สิ้ทธคิวิ�มัคุ้มัครื่องค่�รื่กัำษ�ติ�มัวิงเงนิคุ้มัครื่องโดย์ไม่ัต้ิองสำ�รื่องจ�่ย์ และกำ�รื่
รื่�ย์ง�นข้อม้ัลผู้้้รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่กัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เพ้�อส่งรื่�ย์ง�นต่ิอกำรื่ะทรื่วิง
ส�ธ�รื่ณสุข

อ่กำห้น่�งควิ�มัท้�ท�ย์ของกำ�รื่ดำ�เนินง�นด้�นกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดัสรื่รื่และกำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น นั�นค้อ 
กำ�รื่พัฒน�รื่ะบบเทคโนโลย่์ส�รื่สนเทศภ�ย์ในรื่ะย์ะเวิล�ท่�จำ�กัำดเพ้�อขับเคล้�อนกำ�รื่เดินห้น้�กำรื่ะจ�ย์
วิัคซีน่ส่้ป็รื่ะชื้�กำรื่ทั�วิป็รื่ะเทศ ทั�งน่� ม่ักำ�รื่วิ�งแผู้นรื่ะบบท่�ต้ิองพัฒน�ข่�นมั�ในรื่ะย์ะเวิล�ไม่ัถ่งห้น่�งเด้อน 
ป็รื่ะกำอบด้วิย์ 

1.

2.

3.

4.
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เวิบ็ัไซิต์   https://vaccine.cra.ac.th
รื่ะบบกำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่ตัิวิเล้อกำกัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
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แผู้นการบัรหิารจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์
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เป็ิดย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ครื่ั�งแรื่กำ 5 วิัน
สรื่ปุ็ย์อดจองซีโินฟ้�รื่ม์ั 4.8 ล้�นคน จ�กำ 1.7 ห้ม้ั�นองค์กำรื่

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เป็ิดรื่ะบบกำ�รื่ย้์�นแจง้ควิ�มัป็รื่ะสงค์ขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ตัิวิเล้อกำ“ซีโินฟ้�รื่ม์ั” 
ผู่้�นรื่ะบบออนไลน์ท�งเวิบ็ไซีต์ิ https://vaccine.cra.ac.th ตัิ�งแต่ิวินัท่� 14 มิัถุน�ย์น 2564 เวิล� 8.00 น. 
และปิ็ดรื่บักำ�รื่ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ขอรื่บัวัิคซีน่ตัิวิเล้อกำ “ซีโินฟ้�รื่ม์ั” รื่ะย์ะท่� 1 สำ�ห้รื่บัองค์กำรื่นิติิบุคคล
ผู่้�นรื่ะบบออนไลน์ สรื่ปุ็วิ�่ม่ัองค์กำรื่ท่�ย้์�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ตัิ�งแต่ิวินัท่� 14-18 มิัถุน�ย์น 2564 รื่วิมั 17,070 แห้ง่ 
และม่ัจำ�นวินบุคคลท่�องค์กำรื่ย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่รื่วิมั 4,873,659 คน 
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ในกำ�รื่ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ขอรื่บัจดัสรื่รื่วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัรื่ะย์ะท่� 1 ม่ัจำ�นวินองค์กำรื่ท่�ป็รื่ะสงค์รื่บัวิคัซีน่เกิำน
ควิ�มัค�ดห้มั�ย์ ขณะท่�วัิคซีน่ทย์อย์ส่งเข้�มั�และไม่ัเพ่ย์งพอต่ิอควิ�มัต้ิองกำ�รื่ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่
ป็รื่ะกำ�ศจดัสรื่รื่วัิคซีน่ตัิวิเล้อกำ ซีโินฟ้�รื่ม์ั ในรื่ะย์ะท่� 1 โดย์คำ�น่งถ่งควิ�มัสำ�คัญ่ติ�มัป็รื่ะเภทธรุื่กิำจควิ�มั
ต่ิอเน้�องในกำ�รื่ดำ�เนินธรุื่กิำจท่�ม่ัผู้ลต่ิอกำ�รื่ขับเคล้�อนป็รื่ะเทศและพ้�นท่�ควิ�มัเส่�ย์ง ภ�คองค์กำรื่ธรุื่กิำจท่�ได้
รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ัส้งสุด 4 อันดับแรื่กำได้แก่ำ ภ�คธุรื่กิำจบรื่กิำ�รื่ด้�นอุป็โภคและ
บรื่โิภค 17.42 % ภ�คอุติส�ห้กำรื่รื่มัและกำ�รื่ผู้ลิติ 14.80 % ภ�คธรุื่กิำจกำ�รื่เงนิ 11.58 % และกำลุ่มัองค์กำรื่
ด้�นกำ�รื่แพทย์์และกำ�รื่ส�ธ�รื่ณสุข 10.82% ส่วินกำลุ่มัองค์กำรื่ท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซี่นส้งสุดจ�กำท่�
ย์้�นขอ 4 อันดับแรื่กำ ได้แก่ำ กำลุ่มัองค์กำรื่ด้�นกำ�รื่ศ่กำษ� 100% กำลุ่มัองค์กำรื่กำ�รื่กุำศล 100% ภ�ควิสิ�ห้กิำจ
ขน�ดกำล�งและขน�ดย่์อมั 82% และภ�คองค์กำรื่ด้�นกำ�รื่แพทย์์และส�ธ�รื่ณสุข 81% 
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แผู้นการบัรหิารจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์
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สรุปีรวิมการจดัสรรวิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์                           ระย์ะท่� 1 ครั�งท่� 1 - 5

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ทย์อย์ดำ�เนินกำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่ให้อ้งค์กำรื่/บรื่ษัิททั�งห้มัดท่�ย้์�นควิ�มัป็รื่ะสงค์เข�้มั� 
จำ�นวิน 5 ครื่ั�ง รื่วิมัทั�งสิ�น 17,361 บรื่ษัิท เป็็นจำ�นวิน 2,370,766 คน โดย์ย์ังไม่ัรื่วิมักำ�รื่จดัสรื่รื่ให้้กัำบ
ห้น่วิย์ง�นรื่�ชื้กำ�รื่/องค์กำรื่ป็กำครื่องส่วินท้องถิ�น (อป็ท.) ท่�ต้ิองดำ�เนินกำ�รื่จดัส่งเอกำส�รื่ป็รื่ะกำอบกำ�รื่
พิจ�รื่ณ�เพิ�มัเติิมัดังน่�

เอกำส�รื่กำ�รื่ทำ�แผู้นจดัลำ�ดับกำลุ่มัก่ำอนห้ลังในกำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่พรื่อ้มัจำ�นวินคนในแต่ิละ
กำลุ่มั เชื้น่ กำลุ่มัสถ�นกำ�รื่ศ่กำษ� กำลุ่มัอ�ชื้พ่บรื่กิำ�รื่ (อ�ห้�รื่ ติล�ด สถ�นบรื่กิำ�รื่ เป็็นต้ิน) 
กำลุ่มัภ�คกำ�รื่ผู้ลิติ กำลุ่มักำ�รื่เกำษติรื่และอุติส�ห้กำรื่รื่มักำ�รื่เกำษติรื่ เป็็นต้ิน รื่วิมัทั�ง ห้นังส้อ
รื่บัรื่องเห้็นชื้อบจ�กำผู้้้วิ่�รื่�ชื้กำ�รื่จงัห้วิัดและคณะกำรื่รื่มักำ�รื่ควิบคุมัโรื่คติิดต่ิอจงัห้วิัดใน
เรื่ ่�องควิ�มัจำ�เป็็นในกำ�รื่ขอจดัสรื่รื่วิัคซีน่ตัิวิเล้อกำ และเห้น็ชื้อบลำ�ดับควิ�มัสำ�คัญ่ของกำลุ่มั
อ�ชื้พ่ห้รื่อ่กิำจกำรื่รื่มัท่�จำ�เป็็นในกำ�รื่ควิบคุมักำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดในท้องถิ�น

ปีระเภททองค์กร/บัรษัิท
จำานวินย์ื�นขอจดัสรร จำานวินท่�ได�รบััจดัสรรครั�งท่� 1

วินัท่� 18 มิถุึนาย์น 2564
จำานวินท่�ได�รบััจดัสรรครั�งท่� 2

วินัท่� 23 มิถุึนาย์น 2564

องค์กร คน องค์กร คน องค์กร คน

ภาคอุตสาหรรม
และการผลิต 4,443 679,447 197 70,572 88 86,694 

ภาคธุรุกิจบรกิาร
ด้านอุปโภคและบรโิภค 4,104 887,799 920 83,039 16 26,440 

ภาคธุรุกิจการก่อสรา้ง
และอสังหารมิทรพัย์ 1,705 166,427 482 51,200 507 32,332 

กลุ่มองค์กรด้านการศึึกษา 460 31,978 238 20,634 222 11,344 

กลุ่มองค์กรการกุศึล 108 73,246 40 31,908 63 40,430 

ภาคธุรุกิจการเงนิ 459 131,062 193 55,214 57 25,772 

กลุ่มวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 3,042 132,396 1,726 38,361 20 1,599 

ภาคธุรุกิจด้านการแพทย์และ
สาธุารณสุข 458 128,839 209 51,572 249 77,267 

ภาคธุรุกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 497 42,159 247 29,686 4 111 

ภาคธุรุกิจการท่องเท่ียว
และนันทนาการ 461 21,706 260 13,087 7 109 

ภาคธุรุกิจการขนส่ง
และโลจสิติกส์ 636 47,374 359 18,982 -   -   

ภาคธุรุกิจการส่ือสาร
และบันเทิง 588 28,333 328 12,427 5 520 

สรุปีรวิมทั�งสิ�น 17,361 2,370,766 5,199 476,682 1,238 302,618
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สรุปีรวิมการจดัสรรวิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์                           ระย์ะท่� 1 ครั�งท่� 1 - 5

ห้มั�ย์เห้ตุิ : จำ�นวินกำ�รื่ย้์�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่และจำ�นวินท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่น่�ไม่ัรื่วิมัจำ�นวินห้น่วิย์ง�นรื่�ชื้กำ�รื่/อป็ท. ท่�ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์มั�

ห้นังส้อรื่บัรื่องกำ�รื่ใชื้ง้บป็รื่ะมั�ณติ�มัแนวิท�งของกำรื่ะทรื่วิงมัห้�ดไทย์ในแนวิท�งกำ�รื่
ใชื้เ้งนิงบป็รื่ะมั�ณของท้องถิ�นของท่�นเพ้�อจดัห้�วัิคซี่นตัิวิเล้อกำติ�มัป็รื่ะกำ�ศห้นังส้อ
กำรื่ะทรื่วิงมัห้�ดไทย์ ด่วินท่�สุด ท่� มัท ๐๘๐๘.๒/วิ ๑๖๐๘ ลงวิันท่� ๑๗ ม่ัน�คมั ๒๕๖๓

ห้นังส้อย์้นย์ันวิ่�กำ�รื่ดำ�เนินกำ�รื่ขอจดัสรื่รื่วิัคซี่นของท่�นเป็็นไป็ติ�มัป็รื่ะกำ�ศของศ้นย์์
บรื่หิ้�รื่สถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดโรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่สัโคโรื่น� 2019 (โควิดิ-19) เรื่ ่�อง 
แนวิท�งกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่วัิคซีน่ป็้องกัำนโรื่คโควิดิ-19 เม้ั�อวิันท่� 8 มิัถุน�ย์น พ.ศ.2564

จำานวินท่�ได�รบััจดัสรรครั�งท่� 3
วินัท่� 30 มิถุึนาย์น 2564

จำานวินท่�ได�รบััจดัสรรครั�งท่� 4
วินัท่� 7 กรกฎาคม 2564

จำานวินท่�ได�รบััจดัสรรครั�งท่� 5
วินัท่� 30 กรกฎาคม 2564

สรุปีจำานวิน
ท่�ได�รบััจดัสรรทั�งสิ�น

องค์กร คน องค์กร คน องค์กร คน องค์กร คน

585 172,572 2,578 191,414 1,395 158,195 4,843 679,447 

292 75,548 2,440 662,747 436 40,025 4,104 887,799 

79 35,207 338 34,179 299 13,509 1,705 166,427 

-   -   -   -   -   -   460 31,978 

5 908 -   -   -   -   108 73,246 

51 15,287 87 25,481 71 9,308 459 131,062 

120 21,210 588 60,220 588 11,006 3,042 132,396 

-   -   -   -   -   -   458 128,839 

63 6,664 95 3,005 88 2,693 497 42,159 

14 1,565 96 3,912 84 3,033 461 21,706 

45 6,381 111 3,076 121 18,935 636 47,374 

22 3,077 128 9,296 105 3,013 588 28,333 

1,276 338,419 6,461 993,330 3,187 259,717 17,361 2,370,766
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์ลัอ็ตแรก 1 ลั�านโดสถึึงไทย์

วัินท่� 20 มิัถุน�ย์น 2564 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
นำ�โดย์ พลอ�กำ�ศติรื่ ีน�ย์แพทย์์สันติิ ศรื่เีสรื่มิัโภค 
รื่องเลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ และคณะรื่ว่ิมั
รื่อรื่บัวิคัซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ัล็อติแรื่กำ จำ�นวิน 1 ล้�นโดส 
ณ คลังสินค้� ท่�อ�กำ�ศย์�นสุวิรื่รื่ณภ้มิั โดย์ม่ั
ส้�อมัวิลชื้นเข้�รื่ว่ิมัติิดติ�มัรื่�ย์ง�นข่�วิจำ�นวินมั�กำ
วัิคซี่นเท่�ย์วิท่�  1 ขนส่งโดย์เท่�ย์วิบินขนส่งสินค้� 
TG8669 จำ�นวิน 5 แสนโดส ออกำจ�กำเม้ัองป็ักำกิำ�ง 
ส�ธ�รื่ณรื่ฐัป็รื่ะชื้�ชื้นจน่ เวิล� 5.30 น. (เวิล�ท้องถิ�น) 
เดินท�งถ่งป็รื่ะเทศไทย์ เวิล� 9.03 น. และเท่�ย์วิท่� 2 
จำ�นวิน 5 แสนโดส ขนส่งโดย์เท่�ย์วิบินขนส่งสินค้� 
TG675 ออกำจ�กำเม้ัองป็ักำกิำ�ง ส�ธ�รื่ณรื่ฐัป็รื่ะชื้�ชื้นจน่ 
เวิล� 6.30 น. (เวิล�ท้องถิ�น) เดินท�งถ่งป็รื่ะเทศไทย์ 
เวิล� 10.04 น. จ�กำนั�นทำ�กำ�รื่ลำ�เล่ย์งวัิคซี่นในติ้้
ควิบคุมัอุณห้ภ้มิับรื่รื่จุวิัคซี่นข่�นรื่ถขนส่งไป็จดัเก็ำบ
ย์ังคลังวัิคซีน่ บรื่ษัิท ไบโอจน่่เทค จำ�กัำด เพ้�อเข้�ส่้
กำรื่ะบวินกำ�รื่ติรื่วิจสอบคุณภ�พ โดย์กำรื่มัวิทิย์�ศ�สติรื่์
กำ�รื่แพทย์์ ก่ำอนจะกำรื่ะจ�ย์จัดส่งให้้โรื่งพย์�บ�ล
ต่ิ�ง ๆ ท่� รื่ ับฉ่ดให้้องค์กำรื่ท่� ได้รื่ับจัดสรื่รื่วัิคซี่น
ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ัในวิันท่� 23-24 มิัถุน�ย์น 2564 
เพ้�อเรื่ ิ�มัให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดได้ตัิ�งแต่ิวินัท่� 25 มิัถุน�ย์น 2564
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 สแกำน
เพ้�อรื่บัชื้มั

“รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์รื่บัวิัคซีน่ตัิวิเล้อกำ ซิโินฟารม์
ล็อติแรื่กำ 1 ล้�นโดส ถึึงปีระเทศไทย์”
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พระราชทาน “วิคัซิน่ซิโินฟารม์” เพื�อผู้้�ด�อย์โอกาส
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วิั น ท่�  2 3  มิั ถุ น � ย์ น  2 5 6 4  ศ � ส ติ รื่ � จ � รื่ ย์์ 
ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณ
วิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน 
วิรื่ขตัิติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีองค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลยั์จุฬ�ภรื่ณ์
และองค์ป็รื่ะธ�นกำรื่รื่มักำ�รื่ม้ัลนิธภัิทรื่มัห้�รื่�ชื้�นุสรื่ณ์ 
ในพรื่ะอุป็ถัมัภ์ฯ โป็รื่ดให้ม้้ัลนิธภัิทรื่มัห้�รื่�ชื้�นุสรื่ณ์ 
ในพรื่ะอุป็ถัมัภ์ฯ ย้์�นขอรื่บัจดัสรื่รื่วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
จ�กำรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ และพรื่ะรื่�ชื้ท�น
วิัคซี่นดังกำล่�วิให้้ 4 ห้น่วิย์ง�น ได้แก่ำ กำรื่ะทรื่วิง
ส�ธ�รื่ณสุข กำรื่งุเทพมัห้�นครื่ กำรื่มัรื่�ชื้ทัณฑ์ และ
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ จำ�นวินแห้ง่ละ 6,400 โดส 
เน้� องในโอกำ�สท่�ทรื่งเจรื่ญิ่พรื่ะชื้นัษ� 64 ป็ี 4 
กำรื่กำฎ�คมั 2564 รื่วิมัทั�งห้มัด 25,600 โดส เพ้�อ
ให้้แต่ิละห้น่วิย์ง�นนำ�ไป็จดัสรื่รื่กำรื่ะจ�ย์ฉ่ดให้้แก่ำ
ป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้ด้อย์โอกำ�ส ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ท่�ม่ัรื่�ย์
ได้น้อย์ และชื้มุัชื้นในพ้�นท่�เส่�ย์งเป็็นกำลุ่มัแรื่กำ โดย์
เรื่ ิ�มัให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดตัิ�งแต่ิวิันท่� 25 มิัถุน�ย์น 2564 
โอกำ�สน่� โดย์ทรื่งพรื่ะกำรื่ณุ�โป็รื่ดให้ ้ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ 
น�ย์แพทย์์นิธ ิมัห้�นนท์ เลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ นำ�คณะเข้�เฝ้่�รื่บัพรื่ะรื่�ชื้ท�นวิัคซี่น
ซีโินฟ้�รื่ม์ั

ป็รื่ะกำอบด้วิย์ น�ย์อนุทิน ชื้�ญ่วิรีื่ก้ำล รื่องน�ย์กำ
รื่ฐัมันติรื่แีละรื่ฐัมันติรื่วีิ่�กำ�รื่กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข 
พลติำ�รื่วิจเอกำ อัศวินิ ขวัิญ่เม้ัอง ผู้้้วิ่�รื่�ชื้กำ�รื่
กำรื่งุเทพมัห้�นครื่ น�ย์ธวิัชื้ชื้ยั์ ชื้ยั์วิัฒน์ รื่องอธบิด่
กำรื่มัรื่�ชื้ทัณฑ์ และน�ย์แพทย์์ ภ้มิันทรื่ ์ศิล�พันธ ์
รื่องผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ เพ้�อชื้ว่ิย์
ให้ป้็รื่ะชื้�ชื้นม่ัโอกำ�สเข้�ถ่งวิคัซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั 
และได้รื่บัวิคัซีน่สรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนอย์�่งเรื่ว็ิท่�สุด ซี่�งเป็็น
องค์ป็รื่ะกำอบท่�สำ�คัญ่ในกำ�รื่ป็้องกัำนและลดกำ�รื่
แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คให้เ้ป็็นไป็อย์่�งม่ัป็รื่ะสิทธภิ�พ

โอกำ�สน่� ศ�สติรื่�จ�รื่ย์ ์ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ 
เจ้� ฟ้้� จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ี
กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติ ติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี
พรื่ะรื่�ชื้ท�นพรื่ะดำ�รื่สั ควิ�มัวิ่�
“ร้ �สึกเป็ีนห�วิงปีระชาชนทั�วิทุกแห�ง ซิึ�งทั�ง 4 ท�าน
น่�ก็เป็ีนตัวิแทนของปีระชาชน หวิงัวิ�าจะนำาไปีใช�
ให�เกิดปีระโย์ชน์แก�ปีระชาชน เราโดนโควิดิมากๆ 
ถึ�าไม�แก�ไข คนไทย์จะทุกข์ทรมานมากกวิ�าน่� 
ขอให�ทุกท�านทำาการรกัษา แลัะปี้องกันอย์�าง
เต็มอัตรา แลั�วิจะคอย์ฟังผู้ลัวิ�าท่�มอบัให�จะได�
ปีระโย์ชน์กับัใครบั�าง”
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D-Day เปีิดศ้นย์์ฉ่ดวิคัซิน่ตัวิเลัอืกซิโินฟารม์ ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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รื่�ชื้วิ ทิย์� ลัย์ จุฬ�ภรื่ณ์กำำ�ห้นดให้้ วิั น ท่�  25 
มิัถุน�ย์น 2564 เป็็นวิันเรื่ ิ�มัฉ่ดวิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ั
พรื่้อมักัำนทั�วิป็รื่ะเทศ โดย์เป็ิดศ้นย์์ฉ่ดวิัคซี่น
ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั ท่�ม่ัศักำย์ภ�พรื่องรื่บักำ�รื่ฉ่ดได้
ถ่ง 5,000 คนต่ิอวิัน ณ อ�ค�รื่ 9 บ.โทรื่คมัน�คมั
แห้่งชื้�ติิ จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) สำ�นักำง�นแจง้วิัฒนะ 
เพ้�อให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นตัิวิเล้อกำ“ซีิโนฟ้�รื่ม์ั”แก่ำ
องค์กำรื่ต่ิ�ง ๆ ท่� ไ ด้รื่ับกำ�รื่จัดสรื่รื่และเล้อกำ
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์เป็็นสถ�นพย์�บ�ลให้้
บรื่กิำ�รื่และเป็ดิให้บ้รื่กิำ�รื่นำ�รื่อ่งฉ่ดวิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั 
ท่� ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ 
เจ้� ฟ้้� จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ี
กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี
องค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ พรื่ะรื่�ชื้ท�น
แก่ำโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ จำ�นวิน 6,400 โดส ให้้
แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้ด้อย์โอกำ�ส ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ท่�ม่ั
รื่ � ย์ ไ ด้ น้ อ ย์ แ ล ะ ชืุ้ มั ชื้ น ใ น พ้� น ท่� โ ด ย์ รื่ อ บ
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์เป็็นกำลุ่มัแรื่กำ โดย์ม่ั
ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ น�ย์แพทย์นิ์ธ ิมัห้�นนท์ เลข�ธกิำ�รื่
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์และผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่โรื่ง
พย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์เป็็นป็รื่ะธ�นในพิธเ่ป็ดิและนำ�
พลเอกำป็รื่ะยุ์ทธ์ จันทรื่์โอชื้� น�ย์กำรื่ัฐมันติรื่ ี
พรื่อ้มัด้วิย์น�ย์อนุทิน ชื้�ญ่วิรีื่ก้ำล รื่องน�ย์กำรื่ฐัมันติรื่ ี
และรื่ัฐมันติรื่ วีิ่ �กำ�รื่กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข 
พลเอกำอนุพงษ์ เ ผู่้�จินด� รื่ัฐ มั น ติ รื่ วีิ่ � กำ � รื่
กำรื่ะทรื่วิงมัห้�ดไทย์และคณะเย์่�ย์มัชื้มัศ้นย์์ฉ่ด
วิัคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
และให้ก้ำำ�ลังใจแก่ำบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์ ์ผู้้้ป็ฏิิบติัิง�น 
ติลอดจนป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้เข้�รื่บัวิัคซีน่
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ปีระเดิมฉ่ดวิคัซิน่
ซิโินฟารม์วินัแรกให�แก� VIP
โรงพย์าบัาลัจุฬาภรณ์์
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ส�นต่ิอพรื่ะป็ณิธ�น ในสมัเด็จเจ้�ฟ้้�ฯ
กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี
ใ น กำ � รื่ กำ รื่ ะ จ � ย์ วิั ค ซี่น พ รื่ ะ รื่ � ชื้ ท � น
“ซิิโนฟาร์ม” ส่้ ผู้้้ด้อย์โอกำ�ส

ซี่�ง เป็็นกำลุ่มัแรื่กำท่� ไ ด้รื่ับวิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่์มั ณ 
ศ้นย์์ฉ่ดวิัคซี่นตัิวิเล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ั รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ จำ�นวิน 6,400 โดส โดย์ม่ัแนวิท�ง
กำ�รื่กำรื่ะจ�ย์วัิคซี่นให้้แก่ำกำลุ่มัเป้็�ห้มั�ย์ ได้แก่ำ 
ป็รื่ะชื้�ชื้นในพ้�นท่�เขติห้ลักำส่� ผู้้้ด้อย์โอกำ�ส ผู้้้พิกำ�รื่ 
ผู้้้ม่ัรื่�ย์ได้น้อย์ (ผู้้้ถ้อบัติรื่สวิัสดิกำ�รื่แห้่งรื่ัฐ) 
ผู้้้ส้งอ�ยุ์ 70 ป็ีข่�นไป็ และผู้้้ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�ถ่ง
รื่ะบบนัดฉ่ดวิัคซีน่ออนไลน์ โดย์แจง้ลงทะเบ่ย์น
รื่บัวิัคซีน่กัำบฝ่่�ย์พัฒน�ชื้มุัชื้นสำ�นักำง�นเขติห้ลักำส่� 
รื่วิมัถ่งกำลุ่มัผู้้้พิกำ�รื่ ท่�ลงทะเบ่ย์นกัำบกำรื่มัส่งเสรื่มิั
และพัฒน�คุณภ�พชื้ว่ิติิคนพิกำ�รื่ กำรื่ะทรื่วิงกำ�รื่
พัฒน�สังคมัและควิ�มัมัั�นคงของมันุษย์์
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Timeline การนำา “วิคัซิน่ซิโินฟารม์” 17 ลั�านโดส เข�าปีระเทศไทย์

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เป็็นตัิวิแทนของรื่ัฐบ�ลไทย์ในกำ�รื่ดำ�เนินกำ�รื่ติิดต่ิอและนำ�เข้�
วิคัซีน่ “ซีโินฟ้�รื่ม์ั” จ�กำส�ธ�รื่ณรื่ฐัป็รื่ะชื้�ชื้นจน่ พรื่อ้มัทั�งติิดติ�มักำำ�กัำบด้แลป็รื่ะส�นง�นในกำ�รื่
ขออนุมััติิกำ�รื่ข่�นทะเบย่์นจ�กำสำ�นักำง�นคณะกำรื่รื่มักำ�รื่อ�ห้�รื่และย์� (อย์.) อย์่�งใกำล้ชื้ดิจนกำรื่ะทั�ง
วิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ัได้รื่บัอนุมััติิเป็็นวิัคซี่นโควิดิ-19 รื่�ย์กำ�รื่ท่� 5 ของป็รื่ะเทศไทย์เม้ั�อวิันท่� 
28 พฤษภ�คมั 2564 กำ�รื่ดำ�เนินง�นในภ�รื่กิำจดังกำล่�วิได้รื่บักำ�รื่สนับสนุนเป็็นอย์่�งด่ 
ทั�งจ�กำกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุขและกำรืุ่งเทพมัห้�นครื่ เพ้�อให้้รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ส�มั�รื่ถ
ชื้ว่ิย์เห้ล้อให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นส�มั�รื่ถเข้�ถ่งและได้รื่บัวิัคซีน่สรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนได้เรื่ว็ิท่�สุด โดย์วัิคซีน่
จ�กำบรื่ษัิทซีิโนฟ้�รื่ม์ัท่�นำ�เข้�มั�ใชื้ใ้นป็รื่ะเทศไทย์ผู้ลิติโดย์สถ�บันชื้ว่ิวิัติถุแห้่งกำรืุ่งป็ักำกิำ�ง 
(BIBP) และเป็็นวิัคซีน่ท่�ได้รื่บักำ�รื่อนุมััติิจ�กำองค์กำ�รื่อน�มััย์โลกำ (WHO) ซี่�งรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ทย์อย์นำ�เข�้มั�รื่ะห้วิ�่งเด้อนมิัถุน�ย์น-ติลุ�คมั 2564 รื่วิมัทั�งห้มัดจำ�นวิน 17 ล้�นโดส
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การจดัสรรแลัะกระจาย์วิคัซิน่ซิโินฟารม์ของราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

การย์ื�นควิามปีระสงค์ขอรบััการจดัสรรวิคัซิน่ซิโินฟารม์
สำาหรบััองค์กร/นิติบุัคคลั ระย์ะท่� 1

สถ�นกำ�รื่ณ์โควิดิ-19 ม่ัผู้ลกำรื่ะทบท่�รืุ่นแรื่งกัำบเศรื่ษฐกิำจและกำ�รื่ท่องเท่�ย์วิ เพ้�อให้้องค์กำรื่ใน
ภ�คอุติส�ห้กำรื่รื่มัส�มั�รื่ถดำ�เนินธรุื่กิำจให้ป้็รื่ะเทศไทย์เดินห้น้�ต่ิอไป็ในขณะนั�นได้ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
จง่มุ่ังเน้นวิ�งแผู้นบรื่กิำ�รื่จดัสรื่รื่และกำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัในรื่ะย์ะท่� 1 ให้้กัำบกำลุ่มัองค์กำรื่นิติิบุคคล
ท่�ขอรื่บัจดัสรื่รื่ เพ้�อนำ�ไป็กำรื่ะจ�ย์ฉ่ดให้้แก่ำบุคล�กำรื่เป็็นสวิัสดิกำ�รื่ขององค์กำรื่ โดย์ท่�ผู้้้รื่บักำ�รื่ฉ่ดไม่ัต้ิอง
เส่ย์ค่�ใชื้จ้่�ย์ และพิจ�รื่ณ�ทย์อย์จัดสรื่รื่ติ�มัลำ�ดับควิ�มัสำ�คัญ่เรื่ง่ด่วินของป็รื่ะเภทกำ�รื่ดำ�เนิน
ธุรื่กิำจท่�ม่ัผู้ลต่ิอกำ�รื่ขับเคล้�อนป็รื่ะเทศ รื่ะดับควิ�มัเส่�ย์งของโอกำ�สในกำ�รื่แพรื่เ่ชื้้�อให้กั้ำบสังคมั และรื่ะดับ
ควิ�มัเส่�ย์งในพ้�นท่�ทำ�เลท่�ตัิ�งของสถ�นป็รื่ะกำอบกำ�รื่และท่�พักำอ�ศัย์ เพ้�อให้เ้ศรื่ษฐกิำจของป็รื่ะเทศฟ่้� นตัิวิได้
อย์่�งต่ิอเน้�องและสรื่�้งมั�ติรื่ฐ�นควิ�มัป็ลอดภัย์ให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นทุกำรื่ะดับส�มั�รื่ถกำลับไป็ดำ�เนินชื้ว่ิติิ เพ้�อ
ขับเคล้�อนเศรื่ษฐกิำจของป็รื่ะเทศให้้เดินห้น้�ต่ิอไป็ ซี่�งม่ัรื่ป้็แบบของกำ�รื่ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ในกำ�รื่ขอรื่บั
จดัสรื่รื่วิัคซีน่ และอัติรื่�ค่�วิัคซีน่แติกำต่ิ�งกัำนไป็ในแต่ิละรื่ะย์ะ เพ้�อให้้สอดคล้องกัำบชื้ว่ิงเวิล�กำ�รื่จดัสรื่รื่
และจำ�นวินวิัคซีน่ท่�ทย์อย์เข้�ป็รื่ะเทศไทย์รื่อบละ 1 ล้�นโดส และเพิ�มัจำ�นวินเป็็น 2 ล้�นโดสต่ิอรื่อบ
ตัิ�งแต่ิเด้อนสิงห้�คมั

กำ�รื่ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ขอรื่บักำ�รื่จัดสรื่รื่วิัคซี่นตัิวิเล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ัให้้กัำบกำลุ่มับุคคลต่ิ�ง ๆ ห้รื่อ่กำลุ่มั
ป็รื่ะชื้�กำรื่ในพ้�นท่�ให้้ได้รื่บัวิัคซี่นโดย์ไม่ัเส่ย์ค่�ใชื้จ้่�ย์ เป็็นกำ�รื่ย์้�นผู่้�นรื่ะบบออนไลน์ท�งเวิ็บไซีต์ิ 
https://vaccine.cra.ac.th โดย์องค์กำรื่ห้รื่อ่ห้น่วิย์ง�นเป็็นผู้้้สนับสนุนค่�วิัคซี่นให้้ในอัติรื่�
โดสละ 888 บ�ท

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เป็ิดรื่ะบบกำ�รื่ย์้�นโดย์ไม่ัจำ�กัำดจำ�นวินวัิคซีน่แต่ิจำ�กัำดรื่ะย์ะเวิล�ในกำ�รื่ย์้�นเพ่ย์ง 
5 วัิน รื่ะห้วิ่�งวิันท่� 14-18 มิัถุน�ย์น 2564 ม่ัองค์กำรื่ท่�ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ทั�งห้มัด 17,000 แห้่ง 
รื่วิมัจำ�นวินบุคคลท่�องค์กำรื่ย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่ 4.8 ล้�นรื่�ย์ คิดเป็็นจำ�นวินวัิคซีน่ถ่ง 9.7 ล้�นโดส 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่ต้ิองทย์อย์จดัสรื่รื่วิัคซีน่ในรื่ะย์ะท่� 1 ติ�มัลำ�ดับควิ�มัเส่�ย์งและควิ�มัจำ�เป็็น
เรื่ง่ด่วินโดย์แบ่งเป็็น

ภาคองค์กรนิติบุัคคลั ได้ทย์อย์ป็รื่ะกำ�ศจดัสรื่รื่ จำ�นวิน 5 ครื่ั�ง รื่ะห้วิ่�งวิันท่� 18 มิัถุน�ย์น - 
10 กำรื่กำฎ�คมั 2564 ม่ัองค์กำรื่นิติิบุคคลท่�ได้รื่บัป็รื่ะกำ�ศกำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่และดำ�เนินกำ�รื่
ติ�มักำรื่ะบวินกำ�รื่แล้วิเสรื่จ็ทั�งห้มัดจำ�นวิน 3.15 ล้�นโดส 

ภาคหน�วิย์งานราชการแลัะองค์กรปีกครองส�วินท�องถิึ�น (อปีท.) ได้ทย์อย์ป็รื่ะกำ�ศจดัสรื่รื่ 
จำ�นวิน 4 ครื่ั�ง รื่ะห้วิ่�งวิันท่� 14 กำรื่กำฎ�คมั - 5 สิงห้�คมั 2564 ม่ัห้น่วิย์ง�นรื่�ชื้กำ�รื่และ อป็ท.
ท่�ได้รื่บักำ�รื่ป็รื่ะกำ�ศจดัสรื่รื่วิัคซีน่และดำ�เนินกำ�รื่ติ�มักำรื่ะบวินกำ�รื่แล้วิเสรื่จ็ทั�งห้มัดจำ�นวิน 
5.21 ล้�นโดส
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การย์ื�นควิามปีระสงค์ขอรบััการจดัสรรวิคัซิน่ซิโินฟารม์
สำาหรบััองค์กร/นิติบุัคคลั ระย์ะท่� 2

เม้ั�อได้จดัสรื่รื่วิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัให้กั้ำบองค์กำรื่นิติิบุคคล 
และห้น่วิย์ง�นรื่�ชื้กำ�รื่ อป็ท. ท่�ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์
เข้�มั�ในรื่ะย์ะท่� 1 เสรื่จ็สิ�นทั�งห้มัดแล้วิ พบวิ่�ยั์งม่ั
กำลุ่มัองค์กำรื่และป็รื่ะชื้�ชื้นท่�ป็รื่ะสงค์จะได้รื่ับ
วัิคซีน่ในชื้ว่ิงรื่ะย์ะเวิล�นั�นท่�ย์ังต้ิองกำ�รื่ได้รื่บักำ�รื่
จดัสรื่รื่วัิคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ัจ�กำรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์ โดย์ท�งคณะทำ�ง�นได้คำ�นวิณจำ�นวิน
วัิคซีน่ท่�ย์ังพอจดัสรื่รื่เพิ�มัเติิมัได้ จง่ได้เป็ิดรื่ะบบ
กำ�รื่ย้์�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ สำ�ห้รื่บัองค์กำรื่นิติิบุคคล 
ห้น่วิย์ง�นรื่�ชื้กำ�รื่และองค์กำรื่ป็กำครื่องส่วินท้องถิ�น 
(อป็ท.) ในรื่ะย์ะท่� 2 ในอัติรื่�โดสละ 888 บ�ทเท่�เดิมั 
แต่ิป็รื่บัรื่ป้็แบบกำ�รื่ย์้�นเป็น็จำ�กัำดจำ�นวินคน/องค์กำรื่ 
จนกำวิ่�จะเต็ิมัจำ�นวิน โดย์เป็ิดรื่ะบบครื่ั�งท่� 1 ในวิัน
ศุกำรื่ท่์� 6 สิงห้�คมั 2565 กำำ�ห้นดกำ�รื่ย์้�นขอรื่บักำ�รื่
จดัสรื่รื่วิคัซีน่ตัิวิเล้อกำ “ซีโินฟ้�รื่ม์ั” รื่ะย์ะท่� 2 สำ�ห้รื่บั
องค์กำรื่และห้น่วิย์ง�น ท่�ต้ิองกำ�รื่ย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่
วัิคซีน่ให้กั้ำบกำลุ่มับุคคลได้ทุกำป็รื่ะเภท ทั�งพนักำง�น 
ครื่อบครื่ัวิพนักำง�น แรื่งง�นต่ิ�งชื้�ติิ ตัิ�งแต่ิ 
100-3,000 รื่�ย์ รื่วิมัจำ�นวินท่�เป็ิดรื่บัจัดสรื่รื่ 
100,000 รื่�ย์ 

และเปิ็ดรื่ะบบครื่ั�งท่� 2 ในวินัศุกำรื่ท่์� 13 สิงห้�คมั 2565 
กำำ�ห้นดกำ�รื่ย์้�นขอรื่บักำ�รื่จัดสรื่รื่วัิคซี่นตัิวิเล้อกำ
“ซีโินฟ้�รื่ม์ั” รื่ะย์ะท่� 2 สำ�ห้รื่บัองค์กำรื่และห้น่วิย์ง�น 
ครื่ั�งท่� 2 สำ�ห้รื่บันิติิบุคคลขน�ดย์่อมัท่�ต้ิองกำ�รื่ย์้�น
ขอรื่บักำ�รื่จัดสรื่รื่วิัคซี่นให้้กัำบกำลุ่มับุคคลได้ทุกำ
ป็รื่ะเภท ทั�งพนักำง�น ครื่อบครื่วัิพนักำง�น แรื่งง�น
ต่ิ�งชื้�ติิ ตัิ�งแต่ิ 10-100 รื่�ย์ จำ�นวิน 550 บรื่ษัิท 
ห้รื่อ่ จำ�นวิน 50,000 รื่�ย์ โดย์กำ�รื่เปิ็ดรื่ะบบทั�ง 2 ครื่ั�ง 
ม่ัจำ�นวินองค์กำรื่ท่�ป็รื่ะสงค์จะย์้�นขอรื่ับจัดสรื่รื่
จำ�นวินมั�กำ และทำ�ให้้ม่ักำ�รื่ย์้�นเต็ิมัโควิต้ิ�ท่�
จัดสรื่รื่อย์่�งรื่วิดเรื่็วิภ�ย์ในครื่ ึ�งชื้ั�วิโมัง ทั�งน่� 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ได้จัดสรื่รื่วัิคซี่นสำ�ห้รื่ับ
องค์กำรื่นิติิบุคคลในรื่ะย์ะท่� 2 ให้้กัำบองค์กำรื่ท่�ย์้�น
สำ�เรื่จ็ในโควิต้ิ�ท่�เป็ิดรื่ะบบรื่ะห้ว่ิ�งวิันท่� 6-13 
สิงห้�คมั 2564 และดำ�เนินกำ�รื่ติ�มักำรื่ะบวินกำ�รื่
แล้วิเสรื่จ็ทั�งห้มัดจำ�นวิน 441,702 โดส
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ขั�นตอนท่� 1     ลังทะเบั่ย์นผู้้�จองสิทธิิ�ฉ่ดวิคัซิน่
โดย์ม่ัรื่ะบบกำ�รื่ย์น้ย์นัตัิวิตินติ�มัเลขท่�บตัิรื่ป็รื่ะชื้�ชื้น ห้รื่อ่เลขท่�ห้นังส้อเดินท�ง ห้รื่อ่เลขท่�บตัิรื่ป็รื่ะจำ�ตัิวิคนซี่�งไม่ัม่ัสัญ่ชื้�ติิไทย์ 
ทั�งน่�  กำ�รื่ลงทะเบ่ย์นแทนบุคคลอ้�นส�มั�รื่ถทำ�ได้แต่ิต้ิองใชื้เ้ลขท่�บัติรื่ป็รื่ะชื้�ชื้นของผู้้้ท่�จะรื่บัสิทธิ�เท่�นั�น ในกำ�รื่
ลงทะเบ่ย์นเพ้�อย์น้ย์นัตัิวิตินในกำ�รื่รื่บัสิทธิ� ณ วัินฉ่ด 

ขั�นตอนท่� 2     จองวิคัซิน่แลัะบัรจิาค 
เข้�ส่้รื่ะบบกำ�รื่จองวิคัซีน่ โดย์กำำ�ห้นดให้ ้1 คนต่ิอ 1 สิทธิ� จองรื่บัวัิคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั 2 โดส รื่�ค� 1,554 บ�ท (โดสละ 777 บ�ท) 
และรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์รื่ว่ิมับรื่จิ�คสมัทบครื่ ึ�งโดสให้้กัำบผู้้้ด้อย์โอกำ�ส โดย์ให้้ผู้้้จองวัิคซีน่เล้อกำกำลุ่มัท่�ป็รื่ะสงค์จะให้้
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์บรื่จิ�ควิัคซี่น และผู้้้จองวิัคซี่นส�มั�รื่ถรื่ว่ิมับรื่จิ�คเงนิเพิ�มัเติิมัติ�มัจิติศรื่ทัธ�สมัทบทุน
เพ้�อกำ�รื่ป็อ้งกัำนและรื่กัำษ�โควิดิ-19 ผู้้้จองวิคัซีน่ดำ�เนินกำ�รื่เล้อกำโรื่งพย์�บ�ลท่�กำำ�ห้นดในรื่ะบบ เล้อกำวินันัดห้มั�ย์เข�้รื่บั
กำ�รื่ฉ่ดวัิคซีน่ ติรื่วิจสอบรื่�ย์ละเอ่ย์ดกำ�รื่ลงทะเบย่์นจองวัิคซีน่ กำดย์น้ยั์นชื้ำ�รื่ะเงนิ เพ้�อรื่บั QR Code แจง้ย์อดชื้ำ�รื่ะทั�งห้มัด

ขั�นตอนท่� 3     ช ำาระเงนิการจองวิคัซิน่
บนัท่กำคิวิอ�รื่โ์ค้ด และนำ�ไป็สแกำนชื้ำ�รื่ะผู่้�นแอป็พลิเคชื้ั�นทุกำธน�ค�รื่ ชื้ำ�รื่ะเงนิภ�ย์ใน 24 ชื้ั�วิโมัง กำรื่ณ่เกิำนกำำ�ห้นดชื้ำ�รื่ะเงนิ 
ผู้้้จองสิทธิ�จะไม่ัได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ในรื่อบน่� ห้ลังจ�กำชื้ำ�รื่ะเงนิเรื่ยี์บรื่อ้ย์แล้วิ รื่อย์้นย์ันสถ�นะกำ�รื่ชื้ำ�รื่ะเงนิในรื่ะบบ
ภ�ย์ใน 2 วิันทำ�กำ�รื่ ผู้้้จองวิัคซีน่จง่จะส�มั�รื่ถดำ�เนินกำ�รื่ในขั�นติอนต่ิอไป็ได้

ขั�นตอนท่� 4     ทำาแบับัคัดกรองแลัะใบัย์ินย์อมการฉ่ดวิคัซิน่
ห้ลังจ�กำทำ�แบบคัดกำรื่องและใบยิ์นย์อมัเสรื่จ็สิ�นจะได้รื่บั QR Code ให้้บันท่กำเก็ำบไวิ้เพ้�อนำ�ไป็ติิดต่ิอโรื่งพย์�บ�ล
ท่�ท่�นเล้อกำเข้�รื่บับรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ติ�มัวิันท่�นัดห้มั�ย์

ขั�นตอนท่� 5     เข�ารบััวิคัซิน่ตามวินันัดหมาย์กับัสถึานพย์าบัาลัท่�เลัอืกไวิ�ในระบับั
กำ�รื่กำำ�ห้นดโรื่งพย์�บ�ลให้ผู้้้้จองวิคัซีน่ได้เล้อกำนัดห้มั�ย์ เพ้�อให้ไ้ด้ฐ�นข้อม้ัลรื่�ย์ชื้้�อและกำ�รื่ย้์นยั์นตัิวิตินของผู้้้รื่บัวิคัซีน่
เพ้�อนำ�ไป็บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่ทั�งในด้�นของกำ�รื่กำรื่ะจ�ย์วิคัซีน่จดัส่งไป็ติ�มัสถ�นพย์�บ�ลต่ิ�ง ๆ และกำ�รื่ให้บ้รื่กิำ�รื่ของห้น่วิย์
บรื่กิำ�รื่ต่ิ�ง ๆ แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้จองวิคัซีน่ท�งเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั โดย์รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ป็รื่ะส�นง�นกัำบท�งโรื่งพย์�บ�ลต่ิ�ง ๆ 
ให้ค้รื่อบคลุมัทุกำพ้�นท่�ในกำ�รื่เข�้รื่ว่ิมัโครื่งกำ�รื่และจดัทำ�ติ�รื่�งนัดห้มั�ย์ของแต่ิละแห้ง่เพ้�อนำ�เข�้ส่้รื่ะบบ เพ้�อให้ป้็รื่ะชื้�ชื้น
ในทุกำพ้�นท่�ส�มั�รื่ถเข้�ถ่งบรื่กิำ�รื่กำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั และบ้รื่ณ�กำ�รื่ทำ�ง�นรื่ว่ิมักัำนของทุกำภ�คส่วินเพ้�อให้้กำ�รื่
บรื่หิ้�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่เป็็นไป็อย่์�งม่ัป็รื่ะสิทธภิ�พ

เน้�องจ�กำม่ัป็รื่ะชื้�ชื้นจำ�นวินมั�กำท่�ม่ัควิ�มัป็รื่ะสงค์จะเข้�ถ่งวิัคซีน่ท�ง
เล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ั แต่ิไม่ัม่ัห้น่วิย์ง�นสังกัำด รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
จง่ป็รื่ะชืุ้มัห้�รื่อ่เพ้�อวิ�งแผู้นกำ�รื่บรื่หิ้�รื่จดักำ�รื่วิัคซีน่ท�งเล้อกำสำ�ห้รื่บั
บุคคลธรื่รื่มัด� เพ้�อให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นเข้�ถ่งวิัคซี่นและสรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำน
ได้อย่์�งรื่วิดเรื่็วิ โดย์พัฒน�รื่ะบบเวิ็บและ Frontend Mobile 
Application CRA SINOP ในกำ�รื่จองวิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ั สำ�ห้รื่บั
ทั�งรื่ะบบ iOS และ Android รื่ว่ิมักัำบ PTT Digital ให้้บุคคลธรื่รื่มัด�
ท่�ไม่ัม่ัผู้้้ป็รื่ะส�นง�นกัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์และสถ�นพย์�บ�ล
ท่�รื่บัฉ่ด ซี่�งม่ัรื่ะบบป็ฏิิบัติิกำ�รื่ 5 ขั�นติอนดังน่�

https://sinopharm.cra.ac.th

การย์ื�นควิามปีระสงค์ขอรบััการจดัสรรวิคัซิน่ซิโินฟารม์
สำาหรบัับุัคคลัธิรรมดา
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 รอบัท่� 1  เป็ิดจองวิันท่�  18 กำรื่กำฎ�คมั 2564 จำ�นวิน       40,000 รื่�ย์ 
 รอบัท่� 2  เป็ิดจองวิันท่�   4 สิงห้�คมั   2564 จำ�นวิน       75,000 รื่�ย์
 รอบัท่� 3  เป็ิดจองวิันท่� 11 สิงห้�คมั   2564 จำ�นวิน     100,000 รื่�ย์ 

ทั�งน่� กำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัในรื่อบบุคคลธรื่รื่มัด�ม่ัผู้้้จองวิัคซีน่และดำ�เนินกำ�รื่ติ�มักำรื่ะบวินกำ�รื่
แล้วิเสรื่จ็ทั�งห้มัดจำ�นวิน 412,858 โดส

ราชวิทิย์าลััย์จุฬาภรณ์์ เปีิดระบับัขอรบััการจดัสรรวิัคซิน่ซิโินฟารม์
สำาหรบัับุัคคลัธิรรมดา จำานวิน 3 รอบั
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รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ดำ�เนินกำ�รื่จดัสรื่รื่และกำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่ส่้ป็รื่ะชื้�ชื้นทั�วิป็รื่ะเทศป็รื่ะมั�ณ 9 ล้�นโดส
รื่ะห้ว่ิ�งเด้อนกำรื่กำฎ�คมั-สิงห้�คมั 2564 และเม้ั�อได้รื่บักำ�รื่ย์้นย์ันจำ�นวินวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัท่�ส�มั�รื่ถ
นำ�เข้�มั�ในชื้ว่ิงเด้อนกัำนย์�ย์นและติุล�คมั 2564 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่เป็ิดรื่ะบบกำ�รื่ย์้�นขอรื่บั
กำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ัสำ�ห้รื่บัองค์กำรื่/นิติิบุคคล รื่ะย์ะท่� 3 รื่ะห้วิ่�งวิันท่� 23-27 สิงห้�คมั 
2564 เป็็นรื่ะบบกำ�รื่ย์้�นแบบไม่ัจำ�กัำดจำ�นวิน แต่ิจำ�กัำดรื่ะย์ะเวิล�กำ�รื่ย์้�นจำ�นวิน 5 วิันเชื้น่เดิมั (ย์กำเวิ้น
กำรื่ณ่โรื่งพย์�บ�ลท่�ต้ิองกำ�รื่ขอจัดสรื่รื่วัิคซี่นเพิ�มัเติิมั ส�มั�รื่ถย์้�นขอจัดสรื่รื่เพิ�มัเติิมัได้ผู่้�นรื่ะบบ
ออนไลน์ติลอดเด้อนกัำนย์�ย์น) และแบ่งป็รื่ะเภทองค์กำรื่ห้รื่อ่นิติิบุคคลออกำเป็็น 4 ป็รื่ะเภท ได้แก่ำ

การย์ื�นควิามปีระสงค์ขอรบััการจดัสรรวิคัซิน่ซิโินฟารม์
สำาหรบััองค์กร/นิติบุัคคลั ระย์ะท่� 3

นอกำจ�กำน่� รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ป็รื่บัอัติรื่�ค่�วิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัในรื่ะย์ะท่� 3 ลงเห้ล้อโดสละ 699 บ�ท รื่วิมั
ค่�ขนส่ง ค่�เก็ำบรื่กัำษ� พรื่อ้มัป็รื่ะกัำนผู้ลข�้งเค่ย์งท่�อ�จเกิำดจ�กำวิคัซีน่แล้วิ เน้�องจ�กำกำ�รื่ป็รื่บัเป็ล่�ย์นขน�ด
บรื่รื่จุท่�ชื้ว่ิย์ป็รื่ะห้ย์ดัพ้�นท่�ในกำ�รื่ขนส่ง และป็รื่มิั�ณกำ�รื่นำ�เข้�ท่�มั�กำกำวิ�่ขั�นติำ�ท่�กำำ�ห้นดทำ�ให้ต้้ินทุนลดลง  
เพ้�อให้อ้งค์กำรื่นิติิบุคคลและอป็ท. นำ�ไป็กำรื่ะจ�ย์ฉ่ดให้ป้็รื่ะชื้�ชื้นในพ้�นท่� รื่วิมัทั�งเพิ�มัชื้อ่งท�งให้นิ้ติิบุคคล
สถ�นพย์�บ�ลท่�สนใจจะนำ�วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัให้้บรื่กิำ�รื่เป็็นวัิคซีน่ท�งเล้อกำแก่ำผู้้้ป็่วิย์และผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่ของ
โรื่งพย์�บ�ล อย์�่งไรื่ก็ำติ�มั รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ม่ัข้อกำำ�ห้นดให้อ้งค์กำรื่ห้รื่อ่นิติิบุคคลผู้้้ขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่
รื่ว่ิมับรื่จิ�ควิคัซีน่จำ�นวิน 10% ของจำ�นวินวิคัซีน่ท่�ขอรื่บัจดัสรื่รื่ให้กั้ำบกำลุ่มัผู้้้ด้อย์โอกำ�สและรื่�ชื้วิทิย์�ลยั์จุฬ�ภรื่ณ์
ได้จดัสรื่รื่วิัคซีน่บรื่จิ�ค 10% ในส่วินของกำลุ่มั อป็ท. และโรื่งพย์�บ�ล เพ้�อนำ�ไป็ฉ่ดให้กั้ำบกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง 
5 กำลุ่มัเป็้�ห้มั�ย์ ได้แก่ำ 

•   ผู้้้พิกำ�รื่        •   ผู้้้ด้อย์โอกำ�ส/ชื้มุัชื้นแออัด     •   ผู้้้ส้งอ�ยุ์/ผู้้้ป็่วิย์ติิดเต่ิย์ง/ผู้้้ป็่วิย์เรื่ ่�อรื่งั 
•   พรื่ะ/นักำบวิชื้   •   ผู้้้ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�ถ่งรื่ะบบนัดของวิัคซีน่ห้ลักำ

 1.  องค์กำรื่/นิติิบุคคลท่�ม่ัควิ�มัป็รื่ะสงค์จะย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่ให้กั้ำบกำลุ่มับุคคลตัิ�งแต่ิ 50-999 รื่�ย์
 2.  องค์กำรื่/นิติิบุคคลท่�ม่ัควิ�มัป็รื่ะสงค์จะย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิคัซีน่ให้กั้ำบกำลุ่มับุคคลตัิ�งแต่ิ 1,000 รื่�ย์ข่�นไป็
 3.  สถ�นพย์�บ�ลท่�ม่ัควิ�มัป็รื่ะสงค์จะย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิคัซีน่ให้กั้ำบผู้้้ป่็วิย์และผู้้้ใชื้บ้รื่กิำ�รื่ในโรื่งพย์�บ�ล
 4.  กำลุ่มัองค์กำรื่ป็กำครื่องส่วินท้องถิ�น (อป็ท.) ท่�ม่ัควิ�มัป็รื่ะสงค์จะย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่ให้กั้ำบป็รื่ะชื้�ชื้น

ในกำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ให้้กัำบองค์กำรื่/นิติิบุคคล รื่ะย์ะท่� 3 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ทย์อย์จดัสรื่รื่วัิคซีน่ให้้กัำบ
องค์กำรื่ห้รื่อ่นิติิบุคคลติ�มัลำ�ดับคิวิท่�ย์้�นเข้�มั� และม่ัควิ�มัครื่บถ้วินถ้กำต้ิองของเอกำส�รื่ (โดย์เฉพ�ะ
เอกำส�รื่ติอบรื่บัให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดและชื้ว่ิงเวิล�นัดจ�กำสถ�นพย์�บ�ลขององค์กำรื่นิติิบุคคล ห้นังส้อรื่บัรื่อง
จ�กำผู้้้วิ่�รื่�ชื้กำ�รื่จงัห้วัิดสำ�ห้รื่บักำลุ่มั อป็ท. และแผู้นสัดส่วินกำ�รื่บรื่จิ�คฉ่ดวิัคซีน่ให้้กำลุ่มัผู้้้ด้อย์โอกำ�ส
ของ อป็ท. และสถ�นพย์�บ�ล) โดย์ผู้้้บรื่หิ้�รื่ส้งสุดขององค์กำรื่ห้รื่อ่นิติิบุคคลท่�ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์จะได้รื่บั
อ่เมัลแจง้ชื้้�อผู้้้ใชื้ง้�นและรื่ห้ัสผู่้�นเพ้�อล็อกำอินเข้�รื่ะบบลงทะเบ่ย์นองค์กำรื่ผู้้้ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซี่น 
เพ้�อย์้นย์ันจำ�นวินวิัคซีน่ท่�ขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่และวิธิก่ำ�รื่โอนเงนิ ซี่�งจะต้ิองโอนค่�วิัคซีน่เต็ิมัจำ�นวินภ�ย์ใน 
3 วัินทำ�กำ�รื่ห้ลังจ�กำล็อคอินเข้�ใชื้ง้�นในรื่ะบบ ติลอดและกำำ�ห้นดชื้ว่ิงเวิล�กำ�รื่เข้�ฉ่ดวิัคซี่นกัำบ
สถ�นพย์�บ�ล ตัิ�งแต่ิวิันท่� 8 กัำนย์�ย์น 2564 เป็็นต้ินไป็ 
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ข�อกำาหนดสำาหรบััการจดัสรรวิคัซิน่ให�กับัองค์กรหรอืนิติบุัคคลั ระย์ะท่� 3
•  บรื่ษัิท นิติิบุคคล และ อป็ท. ไม่ัได้รื่บัสิทธิ�ในกำ�รื่นำ�วิคัซีน่ไป็ข�ย์ต่ิอให้กั้ำบผู้้้อ้�นทั�งท�งติรื่งและท�งอ้อมั 
ห้�กำฝ่่�ฝ่่นและม่ัห้ลักำฐ�นป็รื่�กำฎ ห้รื่อ่จะถ้กำดำ�เนินคด่ติ�มักำฎห้มั�ย์ และบุคคลทั�วิไป็ห้รื่อ่ล้กำจ�้งท่�เข�้รื่บั
วิัคซีน่ในโควิต้ิ�ของบรื่ษัิท นิติิบุคคลห้รื่อ่ อป็ท. ต้ิองไม่ัเส่ย์เงนิใด ๆ เพ้�อรื่บัวัิคซีน่ มิัเชื้น่นั�น กำ�รื่ป็รื่ะกัำน
อ�จไม่ัครื่อบคลุมักำ�รื่รื่กัำษ�ผู้ลข้�งเค่ย์งใด ๆ จ�กำวัิคซีน่ โดย์ดำ�เนินกำ�รื่ติ�มัขั�นติอนเด่ย์วิกัำบกำ�รื่จดัสรื่รื่
วิัคซีน่ในรื่ะย์ะท่� 1 และ รื่ะย์ะท่� 2

• สถ�นพย์�บ�ลท่�ขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่จะได้รื่บัสิทธิ�ในกำ�รื่นำ�วิคัซีน่ไป็จดัสรื่รื่ต่ิอให้กั้ำบผู้้้ป็ว่ิย์ห้รื่อ่ผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่
ของโรื่งพย์�บ�ล โดย์ต้ิองคิดค่�วิัคซีน่จ�กำผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่ไม่ัเกิำน 777 บ�ท ส่วินค่�บรื่กิำ�รื่อ้�น ๆ ให้้กำำ�ห้นด
สถ�นพย์�บ�ลนั�น ๆ ได้ติ�มัควิ�มัเห้มั�ะสมั โดย์ให้ค้ำ�น่งถ่งกำ�รื่เข้�ถ่งวิคัซีน่ของส่วินรื่วิมัเป็น็สำ�คัญ่ และ
งดเวิน้กำ�รื่เรื่ยี์กำเก็ำบเงนิค่�วิคัซีน่ล่วิงห้น้�จ�กำผู้้้จองจนกำว่ิ�จะได้รื่บัย์น้ย์นักำ�รื่จดัสรื่รื่แล้วิจ�กำรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์

• บุคคลธรื่รื่มัด�ส�มั�รื่ถเข�้รื่บับรื่กิำ�รื่ได้ท่�สถ�นพย์�บ�ลท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิคัซีน่โดย์ติรื่ง ติ�มัขั�นติอนและ
วิธิก่ำ�รื่นัดท่�สถ�นพย์�บ�ลนั�น  ๆกำำ�ห้นด รื่วิมัถ่งติ�มัอัติรื่�ค่�วิคัซีน่ท่�แจง้ไวิข้�้งต้ิน ส่วินค่�บรื่กิำ�รื่กำ�รื่ฉ่ดนั�นแล้วิ
แต่ิสถ�นพย์�บ�ลจะกำำ�ห้นด ทั�งน่� ให้้ถ้อวิ่�บุคคลธรื่รื่มัด�ท่�เข้�รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่กัำบสถ�นพย์�บ�ลนั�น ๆ 
เต็ิมัใจสละสิทธิ�ติ�มัรื่ฐัธรื่รื่มัน้ญ่แห้ง่รื่�ชื้อ�ณ�จกัำรื่ไทย์ พ.ศ. 2560 มั�ติรื่� 47

• สถ�นพย์�บ�ลท่�ได้รื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่ไม่ัต้ิองส่งรื่�ย์ชื้้�อผู้้้รื่บัวิัคซีน่เข้�รื่ะบบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
ก่ำอนฉ่ด แต่ิต้ิองดำ�เนินกำ�รื่ให้ผู้้้้รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ทุกำรื่�ย์ทำ�กำ�รื่ลงทะเบย่์น (Patient Registry) กัำบรื่ะบบท่�
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์กำำ�ห้นด ได้แก่ำ รื่ะบบรื่�ย์ง�นของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ห้รื่อ่รื่ะบบ MOPH Immunization 
Center ของกำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุขห้รื่อ่รื่ะบบห้มัอพรื่อ้มั เพ้�อติิดติ�มักำ�รื่ใชื้ว้ิัคซีน่และติิดติ�มัควิ�มั
ป็ลอดภัย์จ�กำกำ�รื่ใชื้ว้ิัคซีน่ พรื่อ้มัให้้ผู้้้ฉ่ดลงน�มัใบย์ินย์อมัรื่บับรื่กิำ�รื่ฉ่ดวัิคซีน่ โดย์ต้ิองนำ�ส่งข้อม้ัล
รื่ะบบภ�ย์ใน 24 ชื้ั�วิโมังนับจ�กำเวิล�ท่�ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่น และต้ิองแจ้งให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นรื่ับทรื่�บ
รื่�ย์ละเอ่ย์ดดังกำล่�วิด้วิย์

รื่�ย์ง�นข้อม้ัลกำ�รื่ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ขอรื่บักำ�รื่
จัดสรื่รื่วัิคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ัสำ�ห้รื่บัองค์กำรื่ห้รื่อ่
นิติิบุคคล รื่ะย์ะท่� 3 รื่ะห้วิ่�งวิันท่� 23-27 
สิงห้�คมั 2564 ม่ัองค์กำรื่ทั�ง 4 ป็รื่ะเภท ย์้�นขอรื่บั
กำ�รื่จัดสรื่รื่วัิคซี่นจำ�นวินกำวิ่� 3 ล้�นรื่�ย์ 
คิดเป็็นจำ�นวินวิัคซีน่กำว่ิ� 6 ล้�นโดส

ทั�งน่�  รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จัดสรื่รื่วิัคซี่น
ซีโินฟ้�รื่ม์ัในรื่ะย์ะท่� 3 ให้กั้ำบองค์กำรื่/นิติิบุคคล
ท่�ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์เข้�มั�ติ�มัชื้ว่ิงเวิล� 5 วัิน
ท่�กำำ�ห้นด รื่วิมัองค์กำรื่ป็รื่ะเภทสถ�นพย์�บ�ล
ท่�ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์เพิ�มัเติิมัได้ติลอดเด้อน
กัำนย์�ย์นและดำ�เนินกำ�รื่ติ�มักำรื่ะบวินกำ�รื่
แล้วิเสรื่จ็จำ�นวินทั�งสิ�น 6,355,906 โดส
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สถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 ส่งผู้ลกำรื่ะทบต่ิอเย์�วิชื้น
และรื่ะบบกำ�รื่ศ่กำษ�อย์่�งมั�กำเชื้น่กัำน สถ�บันกำ�รื่ศ่กำษ�ต้ิองป็รื่บัเป็ล่�ย์น
กำ�รื่เรื่ยี์นกำ�รื่สอนเป็็นแบบออนไลน์เพ้�อลดควิ�มัเส่�ย์งในกำ�รื่เป็็นแห้ล่ง
แพรื่ร่ื่ะบ�ดของไวิรื่สัและลดโอกำ�สท่�เย์�วิชื้นจะนำ�เชื้้�อกำรื่ะจ�ย์ไป็ส่้
ครื่อบครื่วัิ โดย์เฉพ�ะผู้้้ส้งอ�ยุ์ท่�ม่ัควิ�มัเส่�ย์งส้ง รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
เล็งเห้น็ควิ�มัสำ�คัญ่ของรื่ะบบกำ�รื่ศ่กำษ�ในโรื่งเรื่ยี์นต่ิอกำ�รื่พัฒน�ควิ�มัรื่้ ้
และกำ�รื่ใชื้ช้ื้ว่ิติิในสังคมัของเย์�วิชื้น จ่งดำ�เนินกำ�รื่ย์้�นขอ อย์. เพ้�อ
รื่บัรื่องกำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัในเด็กำ 3-17 ปี็ ห้ลังจ�กำท่�ม่ักำ�รื่ศ่กำษ�
เก่ำ�ย์วิกัำบกำ�รื่ใชื้ว้ิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ักัำบเด็กำในต่ิ�งป็รื่ะเทศ อ�ทิ ชื้ล่ิ จน่ และ
ย้์เออ่ ซี่�งพบว่ิ�ม่ัควิ�มัป็ลอดภัย์โดย์พบอ�กำ�รื่ข้�งเค่ย์งเพ่ย์ง 0.2% 
เน้�องจ�กำวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัเป็็นวิัคซีน่ชื้นิดเชื้้�อติ�ย์ ท่�ม่ักำ�รื่ใชื้ม้ั�น�นใน
วัิคซีน่โรื่คอ้�น ๆ สำ�ห้รื่บัเด็กำ อ�ทิ ไข้ห้วิัดให้ญ่่ ตัิบอักำเสบ พิษสุนัขบ้� 
เป็็นต้ิน และเป็็นวิัคซีน่ชื้นิดท่�ม่ัควิ�มัป็ลอดภัย์ส้งมั�กำ ม่ัอ�กำ�รื่ข้�งเค่ย์ง
อย์่�งเป็็นไข้ ป็วิดเม้ั�อย์ติ�มัตัิวิ รืุ่นแรื่งน้อย์กำวิ่�วิัคซีน่ชื้นิดอ้�น ๆ และ
จดัโครื่งกำ�รื่ “VACC 2 School” นำ�รื่อ่งฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัให้กั้ำบเด็กำ
และเย์�วิชื้นอ�ยุ์รื่ะห้วิ่�ง 10-18 ป็ี เพ้�อเสรื่มิัสรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนและเติรื่ยี์มั
ควิ�มัพรื่้อมัให้้นักำเรื่ยี์นก่ำอนเปิ็ดภ�คเรื่ยี์นให้ม่ัเป็็นส่วินห้น่�งของ
โครื่งกำ�รื่วิจิยั์ กำ�รื่ศ่กำษ�อัติรื่�อุบัติิกำ�รื่ณ์และป็ัจจยั์เส่�ย์งของกำ�รื่ติิดเชื้้�อ
โคโรื่น่�ไวิรื่สั 2019 ภ�ย์ห้ลังจ�กำกำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ BBIBP-CorV (Sinopharm) 
ในอ�ส�สมััครื่อ�ยุ์ 10-ติำ�กำวิ่� 18 ป็ี ในป็รื่ะเทศไทย์ โดย์ได้รื่บักำ�รื่
รื่บัรื่องจ�กำคณะกำรื่รื่มักำ�รื่จรื่ยิ์ธรื่รื่มักำ�รื่วิจิยั์ในคน EC No. 134/2564 
เม้ั�อวิันท่� 17 กัำนย์�ย์น 2564 เพ้�อติิดติ�มัศ่กำษ�ผู้ลของวัิคซี่นและ
กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดในสถ�นศ่กำษ� เม้ั�อรื่ะบบกำ�รื่เรื่ยี์นกำ�รื่สอนกำลับค้นส่้รื่ะบบ
กำ�รื่เรื่ยี์นกำ�รื่สอนป็กำติิ โครื่งกำ�รื่ดังกำล่�วิเป็ิดให้้ “สถึานศึกษา” 
ย์้�นควิ�มัป็รื่ะสงค์ขอรื่บักำ�รื่จัดสรื่รื่วิัคซี่น “ซิิโนฟารม์” ให้้แก่ำกำลุ่มั
นักำเรื่ยี์นในสังกัำดโดย์ไม่ัเส่ย์ค่�ใชื้้จ่�ย์ “โรงพย์าบัาลัจุฬาภรณ์์” 
เป็็นสถ�นพย์�บ�ลให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดและเข้�รื่ับวัิคซี่นท่�ศ้นย์์ฉ่ดวิัคซี่น
ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ บมัจ.โทรื่คมัน�คมั อ�ค�รื่ 9
เรื่ ิ�มัเป็ดิบรื่กิำ�รื่ฉ่ดตัิ�งแต่ิวินัท่� 20 กัำนย์�ย์น 2564 ซี่�งเป็น็วินัเย์�วิชื้นแห้ง่ชื้�ติิ

การย์ื�นควิามปีระสงค์ขอรบััการจดัสรรวิคัซิน่ซิโินฟารม์
สำาหรบััสถึานศึกษา ภาย์ใต�โครงการ VACC 2 School

วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อเด็กแลัะเย์าวิชน
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ข�อกำาหนดแลัะข�อม้ลัของสถึานศึกษาสำาหรบัั
การย์ื�นขอรบััการจดัสรรวิคัซิน่ให�กับันักเรยี์น

เป็็นสถ�นศ่กำษ�รื่ะดับป็รื่ะถมัและมััธย์มัศ่กำษ�ในรื่ะบบ 
พรื่อ้มัแนบสำ�เน�ใบอนุญ่�ติจดัตัิ�งสถ�นศ่กำษ�

ท่�ตัิ�งสถ�นศ่กำษ�อย่้์ในพ้�นท่�กำรืุ่งเทพและป็รื่มิัณฑล
เท่�นั�น

สถ�นศ่กำษ�จดัเติรื่ยี์มัรื่�ย์ชื้้�อนักำเรื่ยี์นท่�ป็รื่ะสงค์จะเข้�
รื่บัวัิคซีน่ พรื่อ้มัทั�งป็รื่ะส�นจดัส่งใบย์ินย์อมักำ�รื่เข้�รื่บั
วัิคซี่นจ�กำผู้้้ป็กำครื่องนักำเรื่ยี์นให้้กัำบท�งรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์
จุฬ�ภรื่ณ์

จดัส่งแผู้นมั�ติรื่กำ�รื่ป้็องกัำนกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คโควิดิ-19 
ในสถ�นศ่กำษ� พรื่อ้มัภ�พป็รื่ะกำอบกำ�รื่ดำ�เนินกำ�รื่ 

จดัส่งป็รื่ะวัิติิกำ�รื่ได้รื่บัวัิคซีน่และกำ�รื่ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 
ของบุคล�กำรื่และนักำเรื่ยี์นในสถ�นศ่กำษ� รื่วิมัถ่งสมั�ชื้กิำ
ในครื่อบครื่วัิของนักำเรื่ยี์นก่ำอนได้รื่บัวิัคซีน่แก่ำท�งรื่�ชื้
วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ และมัอบห้มั�ย์เจ�้ห้น้�ท่�ผู้้้ป็รื่ะส�น
ง�น เพ้�อติิดติ�มัเฝ้่�รื่ะวิังกำ�รื่แพรื่่รื่ะบ�ดในกำลุ่มั
นักำเรื่ยี์น และบุคล�กำรื่ในสถ�นศ่กำษ� ติ�มัรื่ะย์ะเวิล� 1 
เด้อน 3 เด้อน 6 เด้อน และ 12 เด้อน ห้รื่อ่ทันท่เม้ั�อม่ัผู้้้
ติิดเชื้้�อและรื่�ย์ง�นให้ร้ื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ทรื่�บ

คุณ์สมบััติของนักเรยี์นท่�สามารถึเข�าร �วิมโครงการ 

• อ�ยุ์รื่ะห้วิ่�ง 10-18 ป็ี
• ไม่ัเคย์ได้รื่บัวิัคซีน่ป้็องกัำนโควิดิ-19 ห้รื่อ่ติิดเชื้้�อโควิดิ-19  
   มั�ก่ำอน
• ไม่ัม่ัป็รื่ะวิติัิแพ้วิคัซีน่ ห้รื่อ่ส่วินป็รื่ะกำอบของส�รื่ท่�อย้์ใ่นวิคัซีน่
• ไม่ัม่ัโรื่คป็รื่ะจำ�ตัิวิ ห้�กำม่ัโรื่คป็รื่ะจำ�ตัิวิต้ิองแจง้และม่ัใบ
   รื่บัรื่องจ�กำแพทย์์ว่ิ�ส�มั�รื่ถรื่บักำ�รื่ฉ่ดวัิคซีน่ได้
• บุติรื่และผู้้้ป็กำครื่องติ�มักำฎห้มั�ย์ลงน�มัห้นังส้อแสดง
   ควิ�มัยิ์นย์อมัเข้�รื่ว่ิมัโครื่งกำ�รื่ด้วิย์ควิ�มัสมััครื่ใจ
• ผู้้้ป็กำครื่องของเย์�วิชื้นเด็กำนักำเรื่ยี์นและสถ�นศ่กำษ�เข้�ใจ
   ป็รื่ะโย์ชื้น์และควิ�มัเส่�ย์งในกำ�รื่รื่บัวิัคซี่นและเข้�ใจวิ่�
   วิคัซีน่น่�ได้รื่บัอนุมััติิให้้ใชื้ใ้นป็รื่ะเทศไทย์ในภ�วิะฉุกำเฉิน
   เท่�นั�น และกำ�รื่ใชื้้ในผู้้้ท่�อ�ยุ์ติำ�กำวิ่� 18 ปี็ อย์. ใน
   ป็รื่ะเทศไทย์กำำ�ลังอย้์่รื่ะห้ว่ิ�งกำ�รื่พิจ�รื่ณ�
• ผู้้้ป็กำครื่องของนักำเรื่ยี์นย์ินด่รื่ว่ิมัม้ัอกัำบท�งสถ�นศ่กำษ�ใน
   กำ�รื่ให้้ข้อม้ัลป็รื่ะวิัติิกำ�รื่ได้รื่บัวิัคซีน่ และห้รื่อ่กำ�รื่ติิดเชื้้�อ
   โควิดิ-19 ของสมั�ชื้ิกำในครื่อบครื่วัิท่�อย้์่อ�ศัย์แก่ำท�ง
   รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เพ้�อติิดติ�มัรื่ะมััดรื่ะวิังกำ�รื่รื่ะบ�ด
   ติ�มัแนวิท�งเป็็นรื่ะย์ะเวิล�อย่์�งติำ� 12 เด้อน

โครื่งกำ�รื่ VACC 2 School ได้รื่บัควิ�มัสนใจจ�กำสถ�นศ่กำษ�จำ�นวินมั�กำ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่เปิ็ด
รื่ะบบและจดัสรื่รื่วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัในโครื่งกำ�รื่ VACC 2 School ให้้กัำบสถ�นศ่กำษ�และกำลุ่มัสมั�คมั
ผู้้้ป็กำครื่อง จำ�นวิน 272 แห้ง่/กำลุ่มั แบ่งออกำเป็็น 3 รื่อบ ดังน่�

รอบัท่� 1  จดัสรื่รื่ให้ส้ถ�นศ่กำษ�        จำ�นวิน   43 แห้ง่ 
รอบัท่� 2  จดัสรื่รื่ให้ส้ถ�นศ่กำษ�        จำ�นวิน   89 แห้ง่ 
รอบัท่� 3  จดัสรื่รื่ให้ส้มั�คมัผู้้้ป็กำครื่อง/กำลุ่มัผู้้้ป็กำครื่อง   จำ�นวิน 140 แห้ง่ 
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โครงการ VACC 2 School
วิคัซิน่ซิโินฟารม์ เพื�อเด็กแลัะเย์าวิชน
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โครงการ VACC 2 School
วิคัซิน่ซิโินฟารม์ เพื�อเด็กแลัะเย์าวิชน
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์วิคัซิน่ซิโินฟารม์

@ CRA Hall
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ห้ลังจ�กำโครื่งกำ�รื่ศ่กำษ�อัติรื่�อุบัติิกำ�รื่ณ์และป็ัจจยั์เส่�ย์งของกำ�รื่ติิดเชื้้�อโคโรื่น่�ไวิรื่สั 2019 ภ�ย์ห้ลัง
จ�กำกำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ BBIBP-CorV (Sinopharm) ในอ�ส�สมััครื่อ�ยุ์ 10-ติำ�กำวิ่� 18 ป็ี ในป็รื่ะเทศไทย์ 
ติ�มัรื่ห้ัสอนุมััติิโครื่งกำ�รื่วิจิัย์เลขท่� 134/2564 โดย์เรื่ ิ�มัฉ่ดตัิ�งแต่ิ 20 กัำนย์�ย์น-15 พฤศจิกำ�ย์น 
2564 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จัดโครื่งกำ�รื่ต่ิอเน้�องในป็ี 2565 เพ้�อฉ่ดวิัคซี่นเข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิัคุ้มักัำน
สำ�ห้รื่บัเด็กำและเย์�วิชื้นท่�เข้�รื่ว่ิมัโครื่งกำ�รื่ VACC 2 School และเข้�รื่บัวิัคซีน่ครื่บ 2 โดสภ�ย์ในเด้อน
ตุิล�คมั-พฤศจกิำ�ย์น 2564 ภ�ย์ใต้ิโครื่งกำ�รื่วิจิยั์รื่ะดับภ้มิัคุ้มักัำน ควิ�มัป็ลอดภัย์และอุบติัิกำ�รื่ณ์กำ�รื่ติิดเชื้้�อ
โควิดิ-19 ภ�ย์ห้ลังกำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ BBIBP-CorV (Sinopharm) เข็มัท่�ส�มัในอ�ส�สมััครื่อ�ยุ์ 10-17 ปี็ 
ในป็รื่ะเทศไทย์ ติ�มัรื่ห้สัอนุมััติิโครื่งกำ�รื่วิจิยั์เลขท่� EC 201/2564 และเรื่ ิ�มัฉ่ดตัิ�งแต่ิ 19 มักำรื่�คมั-28 
กุำมัภ�พันธ ์2565 โดย์ม่ัจำ�นวินกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นทั�งห้มัดในโครื่งกำ�รื่ VACC 2 School ดังน่�

โครงการ VACC 2 School สำาหรบััเด็กแลัะเย์าวิชน จำานวินการฉ่ด (โดส)

         ซิโินฟารม์ เข็ม 1 38,040

          ซิโินฟารม์ เข็ม 2 36,517

          ซิโินฟารม์ เข็ม 3 15,720

          รวิมจำานวิน 90,277

สรุปีราย์งานการฉ่ดวิคัซิน่ซิโินฟารม์ VACC 2 School
วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อเด็กแลัะเย์าวิชน
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รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ป็รื่ะกำ�ศแนวิท�งกำ�รื่รื่บัวิัคซีน่เข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิัคุ้มักัำน (Booster Dose) สำ�ห้รื่บัผู้้้ท่�
เข้�รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิครื่บ 2 เข็มั เป็็นรื่ะย์ะเวิล� 3-6 เด้อนในเด้อนติุล�คมั 2564 เป็ิดจองวิัคซีน่ท�ง
เล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ัเป็็นเข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิัคุ้มักัำน (Booster Dose) สำ�ห้รื่บัองค์กำรื่นิติิบุคคลและโรื่งพย์�บ�ลท่�
ให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวัิคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั ตัิ�งแต่ิวินัท่� 29 ตุิล�คมั 2564 ในโอกำ�สครื่บรื่อบ 12 ปี็ โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 
สรื่�้งสรื่รื่ค์สุขภ�พด่เพ้�อสังคมัไทย์ เป็ิดจองขั�นติำ� 12 คน ในอัติรื่�เข็มัละ 550 บ�ท พรื่อ้มัรื่ว่ิมับรื่จิ�ค 
10% ของจำ�นวินวัิคซีน่ท่�ขอรื่บัจดัสรื่รื่ให้้กัำบกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง ซี่�งนิติิบุคคลส�มั�รื่ถนำ�ย์อดบรื่จิ�คไป็ลด
ห้ย์่อนภ�ษ่ได้ 2 เท่�ผู่้�นรื่ะบบ E-Donation กำำ�ห้นดเรื่ ิ�มัฉ่ดเข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิัตัิ�งแต่ิวิันท่� 1 ธนัวิ�คมั 
2564 ณ ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ และสถ�นพย์�บ�ลท่�อย้์่ในรื่ะบบ
จดัสรื่รื่วิัคซี่นท่�รื่บัฉ่ดแทนโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ทั�วิป็รื่ะเทศ กำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซี่นเข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิัครื่ั�งน่� 
ถ้อเป็็นรื่ะย์ะสุดท้�ย์ของโครื่งกำ�รื่จัดสรื่รื่และกำรื่ะจ�ย์วิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ัของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
เน้�องจ�กำป็รื่มิั�ณวิัคซี่นห้ลักำและวิัคซี่นท�งเล้อกำท่�ทย์อย์เข้�มั�ย์ังป็รื่ะเทศไทย์ม่ัป็รื่มิั�ณท่�เพ่ย์งพอ 
และป็รื่ะชื้�กำรื่ส่วินให้ญ่่ของป็รื่ะเทศได้รื่บัวัิคซี่นแล้วิ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จ่งเรื่ ิ�มัลดบทบ�ทและ
ป็รื่มิั�ณในกำ�รื่จัดสรื่รื่วิัคซี่นตัิวิเล้อกำน่�ลงติ�มัวิัติถุป็รื่ะสงค์เรื่ ิ�มัต้ินของกำ�รื่จัดตัิ�งโครื่งกำ�รื่ ซี่�งใน
รื่ะย์ะสุดท้�ย์น่�วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัเข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิัคุ้มักัำนท่�จดัสรื่รื่ให้้กัำบองค์กำรื่ห้รื่อ่นิติิบุคคลม่ัจำ�นวินทั�งสิ�น 
213,803 โดส

การจดัสรรแลัะกระจาย์วิัคซิน่ซิโินฟารม์ของราชวิทิย์าลััย์จุฬาภรณ์์การย์ื�นควิามปีระสงค์ขอรบััการจดัสรรวิคัซิน่ซิโินฟารม์
เข็มกระตุ�นภ้มิคุ�มกัน (Booster Dose)
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รอบัการจดัสรรวิคัซิน่ ช�วิงเวิลัาจดัสรร
อัตราค�าวิคัซิน่
ต�อโดส (บัาท)

จำานวินวิคัซิน่
ท่�จดัสรร (โดส)

%สัดส�วิน

ระย์ะท่� 1: องค์กรนิติบุัคคลั 18 มิ.ย์.-10 ก.ค. 64 888 3,158,074 18.42%

ระย์ะท่� 1: องค์กรปีกครอง
ส�วินท�องถิึ�น (อปีท.)

14 ก.ค.-4 ส.ค 64 888 5,217,050 30.43%

ระย์ะท่� 2: องค์กรนิติบุัคคลั
(บัรษัิท/อปีท.)

6-13 ส.ค. 64 888 441,702 2.58%

รอบับุัคคลัธิรรมดา
จำานวิน 3 ครั�ง

18 ก.ค.-11 ส.ค. 64 777 412,858 2.41%

ระย์ะท่� 3: องค์กรนิติบุัคคลั
(บัรษัิท/อปีท./โรงพย์าบัาลั)

25 ส.ค.-14 ต.ค. 64 699 6,355,906 37.07%

โครงการวิจิยั์
VACC 2 School

9-23 ก.ย์. 64 - 100,000 0.58%

กลุั�มเปีราะบัาง
(วิคัซิน่บัรจิาค)

18 มิ.ย์.-31 ธิ.ค. 64 - 1,244,350 7.26%

ระย์ะท่� 4: องค์กรนิติบุัคคลั
29 ต.ค. 64 
เป็ีนต�นไปี

550 213,803 1.28%

รวิมจำานวิน (โดส) 17,143,743 100%

สรุปีราย์งานการจดัสรรวิัคซิน่ซิโินฟารม์
ของราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ตลัอดโครงการ
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สานต�อพระปีณิ์ธิานสานต�อพระปีณิ์ธิาน
สานหัวิใจทำาควิามด่ สานหัวิใจทำาควิามด่ 
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รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์บรื่จิ�ควัิคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัให้้กัำบห้น่วิย์ง�นและห้น่วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. เพ้�อนำ�ไป็ฉ่ด
ให้้กำลุ่มัเป็รื่�ะบ�งและป็รื่ะชื้�ชื้นติ�มัท้องถิ�นทุรื่กัำนด�รื่ รื่วิมัถ่งกำ�รื่ออกำห้น่วิย์ฉ่ดวิัคซีน่ภ�คสน�มัแก่ำ
ผู้้้ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�ถ่งรื่ะบบนัดของวิัคซีน่ห้ลักำ ได้แก่ำ กำลุ่มัคนไรื่บ้้�น คนไรื่สั้ญ่ชื้�ติิ ผู้้้ล่�ภัย์ในป็รื่ะเทศไทย์ 
ติ�มัข้อม้ัล ณ วิันท่� 31 ธันวิ�คมั 2564 รื่วิมัทั�งสิ�น 1,244,350 โดส โดย์ม่ักำ�รื่ฉ่ดให้้ป็รื่ะชื้�ชื้น
กำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง 946,633 โดส 

ข้อม้ัล ณ วิันท่� 31 ธนัวิ�คมั 2564

วิคัซิน่ “ซิโินฟารม์” บัรจิาค ส้�การแบั�งปีนัสร�างภ้มิคุ�มกันโควิดิ-19
ให�กลุั�มเปีราะบัางทั�วิปีระเทศ
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อผู้้�ส้งอายุ์ ผู้้�ปี่วิย์ติดเต่ย์ง
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อผู้้�ส้งอายุ์ ผู้้�ปี่วิย์ติดเต่ย์ง
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อผู้้�ด�อย์โอกาสแลัะชุมชนแออัด
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อผู้้�ด�อย์โอกาสแลัะชุมชนแออัด
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อพระภิกษุ นักบัวิช
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อพระภิกษุ นักบัวิช
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อกลุั�มคนไร�บั�าน
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อกลุั�มคนไร�บั�าน
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อกลุั�มคนไร�สัญชาติ
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อกลุั�มคนไร�สัญชาติ
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รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
บรื่ กิำ�รื่ฉ่ ดวิั คซี่นซีิ โนฟ้�รื่์มั
สร�างภ้มิคุ�มกันโควิดิ-19 

เนื�องในโอกาสวินัเฉลัมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ�าสิรกิิติ� พระบัรมราชน่ินาถึ
พระบัรมราชชนน่พันปีีหลัวิง
แลัะวินัแม�แห�งชาติ ปีระจำาปีี 2564

วิันท่� 30 ส.ค. - 2 กำ.ย์. 2564
ท่มัแพทย์์ พย์�บ�ล และ
บุคล�กำรื่จติิอ�ส� โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์
ให้้ บรื่ กิำ�รื่ฉ่ ดวิั คซี่นซีิ โนฟ้�รื่์มั
คุณแม่ัตัิ�งครื่รื่ภ์ 12 สัป็ด�ห้ข์่�นไป็
และย์ังไม่ัเคย์ได้รื่บัวิัคซีน่ป็้องกัำน
โควิดิ-19 ชื้นิดใดมั�ก่ำอน
ณ ศ้นย์์ฉ่ดวิัคซีน่ตัิวิเล้อกำซีโินฟ้�รื่ม์ั
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วิคัซิน่ซิโินฟารม์เพื�อหญิงตั�งครรภ์
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เพ่ือชว่ยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ปว่ยโรคเร ้�อรงั
ในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวคัซีนีโดยเรว็ผ่านหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี

มูลนิธุแิพทย์อาสาสมเด็จพระศึรนีครนิทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วิคัซิน่ซิโินฟารม์พระราชทาน
แก�หน�วิย์แพทย์์ พอ.สวิ.
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หน�วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. ฉ่ดวิคัซิน่ตามพื�นท่�จงัหวิดัต�าง ๆ

วินัท่� 23 สิงห้�คมั 2564 เรื่ ิ�มัดำ�เนินกำ�รื่จดับรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
พรื่ะรื่�ชื้ท�นท่�โรื่งพย์�บ�ลส่งเสรื่มิัสุขภ�พติำ�บลไรื่ส้่มั และท่�ศ้นย์์
ดแ้ลผู้้้ส้งอ�ยุ์ จงัห้วิดัเพชื้รื่บุรื่ ี3 แห้ง่ รื่วิมัทั�งท่�บ้�นผู้้้ป่็วิย์ติิดเต่ิย์ง 
จำ�นวิน 12 คน โดย์ม่ัส�ธ�รื่ณสุขจังห้วิัด และท่มัแพทย์์อ�ส� 
สมัเด็จพรื่ะศรื่นีครื่นิทรื่�บรื่มัรื่�ชื้ชื้นน่ ห้รื่อ่ พอ.สวิ. จงัห้วิัดเพชื้รื่บุรื่ ี
ให้ก้ำ�รื่บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่

วิันท่� 29 สิงห้�คมั 2564 นพ.พงศธรื่ สรื่อ้ย์ค่รื่ ี ผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่โรื่ง
พย์�บ�ลป็รื่ะจนัติค�มั จงัห้วิัดป็รื่�จน่บุรื่ ีพรื่อ้มับุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่
แพทย์์และห้น่วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. จงัห้วิัดป็รื่�จน่บุรื่ ี ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ด
วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�น ณ จุดฉ่ดป็รื่ะจำ�อำ�เภอป็รื่ะจนัติค�มั 
จำ�นวิน ๖๐๖ รื่�ย์ และลงพ้�นท่�ฉ่ดวิัคซี่นให้้แก่ำผู้้้ป็่วิย์ติิดบ้�น
ติิดเต่ิย์ง ในวิันท่� 2 กัำนย์�ย์น 2564

วิันท่�  26 สิงห้�คมั 2564 ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นแก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น
ผู้้้ด้อย์โอกำ�ส ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ป็ว่ิย์โรื่คเรื่ ่�อรื่งั พรื่ะสงฆ์่ นักำบวิชื้ และ
ผู้้้ป็รื่ะสบควิ�มัเด้อดรื่อ้นจ�กำสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดในพ้�นท่�
จงัห้วัิดป็รื่�จน่บุรื่ ีจำ�นวิน 2,400 โดส โดย์ม่ัน�ย์วิรื่พันธุ ์สุวิณัณุสส์ 
ผู้้้ว่ิ�รื่�ชื้กำ�รื่จงัห้วิัดป็รื่�จน่บุรื่ ีพรื่อ้มัด้วิย์ น�งมััทน� สุวิัณณุสส์ 
น�ย์กำเห้ล่�กำ�ชื้�ดจงัห้วัิดป็รื่�จน่บุรื่ ีและน�ย์รื่ณรื่งค์ นครื่จนิด� 
รื่องผู้้้วิ่�รื่�ชื้กำ�รื่จังห้วัิดป็รื่�จ่นบุรื่ ี ผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่โรื่งพย์�บ�ล
เจ�้พรื่ะย์�อภัย์ภ้เบศรื่ น�ย์อำ�เภอเม้ัองฯ และผู้้้เก่ำ�ย์วิข้องรื่ว่ิมัให้้
กำำ�ลังใจผู้้้เข้�รื่ับกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่น บุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์และ
เจ�้ห้น้�ท่�ผู้้้ป็ฏิิบัติิง�น ณ ห้้องป็รื่ะชืุ้มัองค์กำ�รื่บรื่หิ้�รื่ส่วินจงัห้วัิด
ป็รื่�จน่บุรื่ ีและ รื่พ.สติ.ดงข่�เห้ล็กำ ติำ�บลดงข่�เห้ล็กำ อำ�เภอเม้ัอง
ป็รื่�จน่บุรื่ ีจงัห้วิัดป็รื่�จน่บุรื่ ี

วิันท่� 24 สิงห้�คมั 2564 ให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�น 
ในพ้�นท่� 5 จงัห้วัิด ได้แก่ำ จงัห้วิดัเพชื้รื่บุรื่ ีจงัห้วัิดสิงห้บุ์รื่ ีจงัห้วิดัติ�กำ 
จงัห้วิัดชื้ลบุรื่ ีและจงัห้วิัดป็รื่ะจวิบค่รื่ขีันธ์
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หน�วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. ฉ่ดวิคัซิน่ตามพื�นท่�จงัหวิดัต�าง ๆ

วัินท่� 2 กัำนย์�ย์น 2564 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ดำ�เนินกำ�รื่จดัส่ง
วัิคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�นกำรื่ะจ�ย์ไป็ย์ังพ้�นท่�จงัห้วิัดย์ะล� โดย์
ห้น่วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. จงัห้วัิดย์ะล� ออกำห้น่วิย์ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่
แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้ด้อย์โอกำ�ส ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ป่็วิย์โรื่คเรื่ ่�อรื่งั พรื่ะสงฆ์่ 
นักำบวิชื้ และผู้้้ป็รื่ะสบควิ�มัเด้อดรื่อ้นจ�กำสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่่
รื่ะบ�ดในพ้�นท่�จังห้วิัดย์ะล� จำ�นวิน 817 รื่�ย์ ในพ้�นท่�ติำ�บล
ติ�เน�ะแมัเรื่�ะ อำ�เภอเบติง จงัห้วิัดย์ะล�

วัินท่� 9 กัำนย์�ย์น 2564 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ รื่ว่ิมักัำบ ห้น่วิย์
แพทย์์ พอ.สวิ. จงัห้วิัดลำ�ป็�ง โรื่งพย์�บ�ลลำ�ป็�งและสำ�นักำง�น
ส�ธ�รื่ณสุขจงัห้วิัดลำ�ป็�ง ออกำห้น่วิย์ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
พรื่ะรื่�ชื้ท�นให้แ้ก่ำกำลุ่มัผู้้้ส้งอ�ยุ์ 70 ปี็ข่�นไป็ ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ด้อย์โอกำ�ส 
ผู้้้ป่็วิย์เรื่ ่�อรื่งั พรื่ะภิกำษุสงฆ์่ สัป็เห้รื่อ่และป็รื่ะชื้�ชื้นท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�
ถ่งรื่ะบบนัดของวิคัซีน่ จำ�นวิน 418 รื่�ย์ ณ ท่�วิ�่กำ�รื่อำ�เภอเม้ัองลำ�ป็�ง

วิันท่� 1 - 4 กัำนย์�ย์น 2564 สำ�นักำง�นส�ธ�รื่ณสุขจงัห้วิัดศรื่สีะเกำษ 
รื่ว่ิมักัำบห้น่วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. จงัห้วิัดศรื่สีะเกำษ เจ�้ห้น้�ท่� อสมั.และ
ห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ ท่�เก่ำ�ย์วิข้องออกำห้น่วิย์แพทย์์เคล้�อนท่� พอ.สวิ. 
เพ้�อให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่์มัแก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้ด้อย์โอกำ�ส 
ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้ป็่วิย์ติิดเต่ิย์ง ผู้้้ป็่วิย์เรื่ ่�อรื่งั พรื่ะห้รื่อ่นักำบวิชื้ 
ติ�มัห้ม่้ับ้�นต่ิ�ง ๆ ทั�ง 22 อำ�เภอในเขติพ้�นท่�จงัห้วิัดศรื่สีะเกำษ 

วิันท่� 3 กัำนย์�ย์น 2564 สำ�นักำง�นส�ธ�รื่ณสุขจังห้วิัดรื่�ชื้บุรื่ ี
รื่ว่ิมักัำบห้น่วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. จงัห้วัิดรื่�ชื้บุรื่ ี เจ�้ห้น้�ท่� อสมั. และ
ห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ ออกำห้น่วิย์แพทย์์เคล้�อนท่� พอ.สวิ. ณ จุดฉ่ด
วิคัซีน่โรื่งพย์�บ�ลโพธ�รื่�มั และโรื่งพย์�บ�ลสวินผู่้�งเพ้�อให้บ้รื่กิำ�รื่
ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�นแก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้ด้อย์โอกำ�ส ผู้้้อ�ศัย์
ในชื้มุัชื้นแออัด ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้ป็ว่ิย์ติิดเต่ิย์ง ผู้้้ป็ว่ิย์โรื่คเรื่ ่�อรื่งั พรื่ะ
ภิกำษุสงฆ์่ห้รื่อ่นักำบวิชื้และผู้้้ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�ถ่งรื่ะบบนัดของวิัคซีน่ 
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หน�วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. ฉ่ดวิคัซิน่ตามพื�นท่�จงัหวิดัต�าง ๆ

วิันท่� 9 กัำนย์�ย์น 2564 ผู้้้ว่ิ�รื่�ชื้กำ�รื่จงัห้วัิดสต้ิล นำ�ห้น่วิย์แพทย์์
เคล้�อนท่� พอ.สวิ. จงัห้วิัดสติ้ล ส�ธ�รื่ณสุขจงัห้วิัดสติ้ล ออกำห้น่วิย์
บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่พรื่ะรื่�ชื้ท�นซีโินฟ้�รื่ม์ัให้แ้ก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง 
กำ ลุ่มั ผู้้้นำ �ศ�สน� ผู้้้ ด้อย์โอกำ�สและ ผู้้้อ ย้์่ ในพ้� น ท่� ห้่ �งไกำล 
ณ ศ้นย์ฉ่์ดวิัคซีน่ อ�ค�รื่ 100 ป็ี สธ. โรื่งพย์�บ�ลสติ้ล

วิันท่� 9 กัำนย์�ย์น 2564 สำ�นักำง�นส�ธ�รื่ณสุขจงัห้วิัดเชื้ย่์งรื่�ย์ รื่ว่ิมั
กัำบโรื่งพย์�บ�ลโอเวิอรื่บ์รืุ่ �ค โรื่งพย์�บ�ลป็รื่ะจำ�อำ�เภอต่ิ�ง ๆ ใน
จังห้วิัดเชื้่ย์งรื่�ย์และห้น่วิย์แพทย์์เคล้�อนท่�  พอ.สวิ. จังห้วิัด
เชื้ย่์งรื่�ย์ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�น แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น
กำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง ได้แก่ำผู้้้นำ�ศ�สน� นักำบวิชื้ในศ�สน�ต่ิ�ง ๆ ผู้้้พิกำ�รื่ 
ผู้้้ด้อย์โอกำ�ส ผู้้้อ�ศัย์ในชืุ้มัชื้นแออัดและบุคคลเรื่ร่ื่อ่นไรื่ท่้�พ่�ง 
ในพ้�นท่�จงัห้วิัดเชื้ย่์งรื่�ย์

วินัท่� 9 กัำนย์�ย์น 2564 น�ย์แพทย์ส์มัภพ ส�รื่วิน�งก้ำรื่ ผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่
โรื่งพย์�บ�ลป็รื่�ส�ท และน�ย์จรื่้ญ่ ดวิงพรื่ ส�ธ�รื่ณสุขอำ�เภอ
ป็รื่�ส�ท จดัห้น่วิย์แพทย์์เคล้�อนท่� (Mobile Team) ให้้บรื่กิำ�รื่
ฉ่ดวิัคซี่นพรื่ะรื่�ชื้ท�นซีิโนฟ้�รื่์มัแก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง
ในเขติอำ�เภอป็รื่�ส�ท จงัห้วิดัสุรื่นิทรื่ ์ณ รื่พ.สติ.รื่นัเดง และ รื่พ.สติ.
โชื้คน�ส�มั ม่ัป็รื่ะชื้�ชื้นได้รื่บักำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นทั�งสิ�น 30 รื่�ย์ และ
กำำ�ห้นดแผู้นกำ�รื่ป็ฏิิบติัิง�นให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่พรื่ะรื่�ชื้ท�นซีโินฟ้�รื่ม์ั
แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�งในอำ�เภอป็รื่�ส�ท จังห้วิัดสุรื่นิทรื่ ์
รื่ะห้วิ่�งวิันท่� 9-22 กัำนย์�ย์น 2564

วิันท่� 10 กัำนย์�ย์น 2564 ห้น่วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. จงัห้วัิดกำำ�แพงเพชื้รื่ 
รื่ว่ิมักัำบส�ธ�รื่ณสุขจงัห้วัิดกำำ�แพงเพชื้รื่ออกำห้น่วิย์ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ด
วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�นแก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�งในพ้�นท่�
จงัห้วิัดกำำ�แพงเพชื้รื่จำ�นวิน 400 คน ณ สมั�คมัชื้�วิไรื่อ้่อย์ และ
กำรื่ะจ�ย์วัิคซีน่ไป็ยั์งแต่ิละอำ�เภอทั�ง 11 อำ�เภอเพ้�อจดับรื่กิำ�รื่ฉ่ด
วิัคซี่นพรื่ะรื่�ชื้ท�นพรื่อ้มักัำนทั�งจงัห้วิัด นอกำจ�กำน่�ย์ังมัอบย์�ชืุ้ด
พรื่ะรื่�ชื้ท�นจำ�นวิน 50 ชืุ้ด โดย์ม่ัผู้้้อำ�นวิย์กำ�รื่โรื่งพย์�บ�ล
กำำ�แพงเพชื้รื่ และแพทย์์ส�ธ�รื่ณสุขจงัห้วิัดกำำ�แพงเพชื้รื่ ลงพ้�นท่�
ฉ่ดวิัคซี่นพรื่ะรื่�ชื้ท�นให้้แก่ำผู้้้ป็่วิย์ติิดเต่ิย์งในเขติพ้�นท่�ติำ�บล
ไติรื่ติรื่งึษ์ อำ�เภอเม้ัองกำำ�แพงเพชื้รื่ 
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หน�วิย์แพทย์์ พอ.สวิ. ฉ่ดวิคัซิน่ตามพื�นท่�จงัหวิดัต�างๆ

วัินท่� 10 กัำนย์�ย์น 2564 ห้น่วิย์แพทย์์เคล้�อนท่� พอ.สวิ.เชื้ย่์งรื่�ย์ 
พรื่อ้มัด้วิย์ส�ธ�รื่ณสุขจงัห้วิัดเชื้ย่์งรื่� และโรื่งพย์�บ�ลเชื้ย่์งรื่�ย์
ป็รื่ะชื้�นุ เครื่�ะห้์ออกำห้น่วิย์ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่์มั
พรื่ะรื่�ชื้ท�น แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง ณ โรื่งพย์�บ�ลแม่ัล�วิ 
อำ�เภอแม่ัล�วิ จงัห้วิัดเชื้ย่์งรื่�ย์ นอกำจ�กำน่� อ�ส�สมััครื่ พอ.สวิ. ย์ัง
ออกำให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นป็้องกัำนไวิรื่สัโคโรื่น� 2019 ในอ่กำ 11 
อำ�เภอ ณ รื่พ.แม่ัสรื่วิย์ รื่พ.ขุนติ�ล รื่พ.แม่ัล�วิ รื่พ.เชื้ย่์งแสน 
รื่พ.พญ่�เม็ังรื่�ย์ รื่พ.พ�น รื่พ.แม่ัจนั รื่พ.แม่ัส�ย์ รื่พ.เวิยี์งแก่ำน 
รื่พ.เวิยี์งป็่�เป็้� และโรื่งพย์�บ�ลเชื้ย่์งรื่�ย์ป็รื่ะชื้�นุเครื่�ะห้์

วิันท่� 1 ติุล�คมั 2564 ห้น่วิย์แพทย์์เคล้�อนท่� พอ.สวิ. จงัห้วิัดพังง� 
พรื่อ้มัด้วิย์ส�ธ�รื่ณสุขจังห้วัิดพังง�และห้น่วิย์ง�นท่�เก่ำ�ย์วิข้อง 
ออกำห้น่วิย์ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�นให้้กัำบชืุ้มัชื้น
ชื้�วิมัอแกำน จำ�นวิน 212 รื่�ย์ ท่�อ�ศัย์อย่้์บนห้ม่้ัเกำ�ะสุรื่นิทรื่ ์
ณ ห้น่วิย์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นชืุ้มัชื้นชื้�วิมัอแกำน ห้ม่้ัเกำ�ะสุรื่นิทรื่ ์
ติำ�บลเกำ�ะพรื่ะทอง อำ�เภอคุรื่ะบุรื่ ีจงัห้วัิดพังง� พรื่อ้มักัำนน่�ย์ังจดั
บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ท่�บ้�นให้้กัำบผู้้้ป็่วิย์ติิดเต่ิย์งท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเดินท�ง
มั�รื่บับรื่กิำ�รื่ท่�ห้น่วิย์ฉ่ดด้วิย์

วัินท่� 15 กัำนย์�ย์น 2564 ห้น่วิย์แพทย์์เคล้�อนท่� พอ.สวิ. จงัห้วัิด
นครื่รื่�ชื้ส่มั� พรื่้อมัด้วิย์ส�ธ�รื่ณสุขจังห้วิัดนครื่รื่�ชื้ส่มั� 
โรื่งพย์�บ�ลมัห้�รื่�ชื้นครื่รื่�ชื้ส่มั� โรื่งพย์�บ�ลเทพรื่ัติน์
นครื่รื่�ชื้ส่มั� โรื่งพย์�บ�ลป็รื่ะท�ย์ สำ�นักำง�นส�ธ�รื่ณสุขอำ�เภอ
ป็รื่ะท�ย์ อ�ส�สมััครื่ พอ.สวิ. จงัห้วิัดนครื่รื่�ชื้ส่มั� ห้น่วิย์รื่�ชื้กำ�รื่ใน
อำ�เภอป็รื่ะท�ย์ ภ�ค่เครื่อ่ข่�ย์ จิติอ�ส� อสมั.และห้น่วิย์ง�นท่�
เก่ำ�ย์วิข้อง ออกำห้น่วิย์ให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�น แก่ำ
ป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�งชื้�วิอำ�เภอป็รื่ะท�ย์ ป็รื่ะกำอบด้วิย์ ผู้้้ส้งอ�ยุ์ 
ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ด้อย์โอกำ�สและพรื่ะภิกำษุสงฆ์่ จำ�นวิน 1,000 รื่�ย์ พรื่อ้มั
กัำนน่�ได้จดับรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิคัซีน่ท่�บ�้นให้กั้ำบกำลุ่มัผู้้้ส้งอ�ยุ์และผู้้้ป็ว่ิย์ติิดเต่ิย์ง 
ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเดินท�งมั�รื่บับรื่กิำ�รื่ท่�ห้น่วิย์ฉ่ดได้ จำ�นวิน 12 รื่�ย์

วิันท่� 11 กัำนย์�ย์น 2564 น�ย์สิทธ� ภ่้เอ่�ย์มั น�ย์อำ�เภอเทพสถิติ 
และสมั�ชื้ิกำ พอ.สวิ. อำ�เภอเทพสถิติออกำให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่น
พรื่ะรื่�ชื้ท�น ณ โรื่งเรื่ยี์นโป็่งนกำป็รื่ะชื้�ส�มััคค่ ติำ�บลโป็่งนกำ 
อำ�เภอเทพสถิติ จงัห้วิัดชื้ยั์ภ้มิั โดย์ให้้บรื่กิำ�รื่แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มั
เป็รื่�ะบ�ง พรื่ะภิกำษุ คนพิกำ�รื่และผู้้้ส้งอ�ยุ์ติิดบ้�นติิดเต่ิย์ง 
จำ�นวิน 91 รื่�ย์ และท่�อำ�เภอเนินสง่� จังห้วิัดชื้ัย์ภ้มิั สมั�ชื้ิกำ 
พอ.สวิ. อำ�เภอเนินสง่� ออกำให้บ้รื่กิำ�รื่วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัพรื่ะรื่�ชื้ท�น 
โดย์เน้นฉ่ดวิัคซี่นให้้กัำบผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้ป็่วิย์ติิดบ้�นติิดเต่ิย์งและ
ผู้้้พิกำ�รื่ ในทุกำติำ�บล
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7.3%

5.6%

35.8%

9.7%

สัดส�วินการฉ่ดวิคัซิน่ซิโินฟารม์ราย์ภาค
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ภาค เข็มท่� 1 เข็มท่� 2 เข็มกระตุ�น รวิม %สัดส�วิน

กำรื่งุเทพมัห้�นครื่ 1,194,364 1,190,437 29,754 2,414,555 16.4%

ภ�คกำล�ง (21 จงัห้วิัด) 2,602,101 2,598,856 9,729 5,210,686 35.8%

ภ�คอ่ส�น (20 จงัห้วิัด) 760,699 755,383 492 1,516,574 10.4%

ภ�คเห้น้อ (9 จงัห้วิัด) 533,639 532,959 121 1,066,719 7.3%

ภ�คติะวัินออกำ (7 จงัห้วิดั) 1,083,121 1,079,308 3,841 2,166,270 14.8%

ภ�คติะวัินติกำ (5 จงัห้วิดั) 406,279 395,036 373 801,688 5.6%

ภ�คใต้ิ (14 จงัห้วิดั) 708,568 708,366 939 1,417,873 9.7%

รวิมจำานวิน (โดส) 7,288,771 7,260,345 45,249 14,594,365 100%

สรุปีราย์งานการฉ่ดวิัคซิน่ซิโินฟารม์ราย์ภาค
ท่�จดัสรรโดย์ราชวิทิย์าลััย์จุฬาภรณ์์
ตั�งแต�เร ิ�มดำาเนินการจนถึึง 31 พฤษภาคม 2565 ดังน่�
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ข้อม้ัล ณ วัินท่� 31 พ.ค. 2565

ฉ่ดไปีแลั�วิ 14,594,365 โดส

เข็ม 1
7,288,771 โดส

เข็ม 2
7,260,345 โดส

เข็มกระตุ�นภ้มิคุ�มกัน
45,249 โดส

ราย์งานการฉ่ดวิัคซิ่นซิิโนฟารม์
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โครงการนำาเข�าวิคัซิน่โควิดิเข็มกระตุ�นภ้มิคุ�มกัน “โมเดอรน์า”

ราชวิทิย์าลััย์จุฬาภรณ์์  ป็รื่ะกำ�ศควิ�มัรื่่วิมัม้ัออย่์�งเป็็นท�งกำ�รื่กัำบ  แซิดพ่ เทอราพิวิติกส์ 
(ZP Therapeutics) ห้น่วิย์ธุรื่กิำจภ�ย์ใต้ิ ซิลิัลัิค ฟารม์า ผู้้้ให้้บรื่กิำ�รื่ด้�นกำ�รื่ด้แลสุขภ�พชื้ั�นนำ�ใน
เอเชื้ย่์ในกำ�รื่จดัห้�และกำรื่ะจ�ย์วิัคซีน่โควิดิ-19 โมัเดอรื่น์� (Covid-19 Vaccine Moderna) เพ้�อเติรื่ยี์มั
ควิ�มัพรื่อ้มัสำ�ห้รื่บักำ�รื่ใชื้เ้ป็็นวัิคซีน่เข็มักำรื่ะติุ้นให้้กัำบป็รื่ะชื้�ชื้นในป็ี 2565 ผู่้�นกำ�รื่นำ�เข้� จดัสรื่รื่ และ
กำรื่ะจ�ย์วิัคซี่นตัิวิเล้อกำไป็ส่้กำลุ่มัองค์กำรื่นิติิบุคคลป็รื่ะเภทต่ิ�ง ๆ และสถ�นพย์�บ�ล ติ�มันโย์บ�ย์
ข้อกำำ�ห้นดของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เพ้�อกำรื่ะจ�ย์ฉ่ดวิัคซี่นให้้กัำบป็รื่ะชื้�ชื้นในพ้�นท่� รื่วิมัถ่งกำลุ่มั
เป็รื่�ะบ�งและผู้้้ด้อย์โอกำ�สทั�วิทุกำภ้มิัภ�ค นอกำจ�กำน่� ย์งัมุ่ังเน้นด้�นกำ�รื่ศ่กำษ�วิจิยั์เก่ำ�ย์วิกัำบวัิคซีน่โควิดิ-19 
ในป็รื่ะเทศไทย์อย์่�งเป็็นรื่ะบบอ่กำด้วิย์ วิัคซี่นโมัเดอรื่น์�ได้รื่บักำ�รื่ส่งมัอบในชื้ว่ิงไติรื่มั�สแรื่กำของ
ป็ี 2565 และเรื่ ิ�มัทย์อย์ฉ่ดวิัคซีน่ท�งเล้อกำโมัเดอรื่น์�เข็มักำรื่ะติุ้นท่�จดัสรื่รื่โดย์รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ตัิ�งแต่ิวิันท่�  1 เมัษ�ย์น 2565 
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ภารกิจแห�งควิามร�วิมแรงร�วิมใจ
เพื�อปีระชาชนไทย์ จากจติอาสา ส้� 

“ อาสาสมัครสาธิารณ์สุข
สมเด็จกรมพระศรสีวิางควิฒันฯ ”
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 ติลอดสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่รื่ะบ�ดของโควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์รื่ะดมับุคล�กำรื่จ�กำทุกำ
ห้น่วิย์ง�นทุกำส�ข�วิชิื้�ชื้่พภ�ย์ใต้ิรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ รื่วิมัถ่งติิดต่ิอป็รื่ะส�นง�นขอรื่ับกำำ�ลัง
สนับสนุนจ�กำห้น่วิย์ง�นภ�ย์นอกำ เพ้�อบรื่หิ้�รื่กำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ป็รื่ะชื้�ชื้นทั�งกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นกำ�รื่ด้แล
ผู้้้มั�รื่บับรื่กิำ�รื่ กำ�รื่ด้แลเจ้�ห้น้�ท่�ป็ฏิิบัติิง�นติลอดจนเครื่ ่�องม้ัออุป็กำรื่ณ์ต่ิ�ง ๆ ท่�จำ�เป็็น ซี่�งได้รื่บั
ควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอเป็็นอย่์�งด่จ�กำทุกำห้น่วิย์ง�น และทำ�ให้้รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ส�มั�รื่ถเป็็นห้น่�งใน
องค์กำรื่ห้ลักำท่�ชื้ว่ิย์แบ่งเบ�ภ�รื่กิำจของรื่ฐับ�ลในกำ�รื่ด้แลบรื่กิำ�รื่ป็รื่ะชื้�ชื้น และชื้ว่ิย์ให้้ป็รื่ะเทศไทย์
ผู่้�นพ้นวิกิำฤติกำ�รื่ณ์ดังกำล่�วิมั�ได้

 เพ้�อสนองพรื่ะป็ณิธ�นของ ศ�สติรื่�จ�รื่ย์์ ดรื่. สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ เจ้�ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณ
วิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีองค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
ท่�ทรื่งม่ัพรื่ะป็รื่ะสงค์ให้้เรื่ง่สรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนให้้กัำบป็รื่ะชื้�ชื้นให้้เรื่ว็ิท่�สุดและมั�กำท่�สุด เพ้�อป้็องกัำนกำ�รื่
ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่ย์้�ย์สถ�นท่�ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 จ�กำเดิมัในชื้ว่ิงต้ิน
ท่� เคย์ใชื้้สถ�นท่� ของโรื่งเรื่ ยี์นวิทิย์�ศ�สติรื่์กำ�รื่เคล้� อนไห้วิและสุขภ�พซี่� งรื่องรื่ับกำ�รื่ให้้
บรื่กิำ�รื่ได้เพ่ย์ง 1,000-1,200 รื่�ย์ต่ิอวัิน เน้�องจ�กำข้อจำ�กัำดของสถ�นท่�และจำ�นวินวัิคซี่น แต่ิม่ั
ป็รื่ะชื้�ชื้นจำ�นวินมั�กำท่�ต้ิองกำ�รื่วิัคซี่น จง่ได้ย์้�ย์สถ�นท่�ไป็ใชื้ห้้้อง CAT Convention Hall (เดิมั) 
ห้รื่อ่ CRA Hall ในป็ัจจุบัน ซี่�งส�มั�รื่ถรื่องรื่บักำ�รื่บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวัิคซีน่ได้กำวิ่�วิันละ 3,000 รื่�ย์ และต่ิอ
มั�เม้ั�อรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ดำ�เนินกำ�รื่นำ�เข้�และจดัสรื่รื่วิัคซี่นตัิวิเล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ัจง่เป็ิดศ้นย์์ฉ่ด
วัิคซี่นตัิวิเล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ั ท่�ได้รื่บักำ�รื่เอ้�อเฟ่้� อสถ�นท่�จ�กำ บรื่ษัิท โทรื่คมัมัน�คมัแห้่งชื้�ติิ จำ�กัำด 
(มัห้�ชื้น) ณ อ�ค�รื่ 9 สำ�นักำง�นแจง้วิัฒนะ เพ้�อเพิ�มักำำ�ลังกำ�รื่บรื่กิำ�รื่ฉ่ดให้้มั�กำกำวิ่� 5,000 รื่�ย์ต่ิอวิัน

 กำ�รื่ขย์�ย์กำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นเพ้�อให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นได้รื่บัภ้มิัคุ้มักัำนอย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิ ครื่อบคลุมั
และทั�วิถ่ง ทำ�ให้้รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ต้ิองเรื่ง่เพิ�มัสรื่รื่พกำำ�ลังจำ�นวินมั�กำ ซี่�งได้รื่บัควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอ
อย่์�งด่ย์ิ�งจ�กำห้น่วิย์ง�นภ�ย์นอกำและจติิอ�ส�จ�กำองค์กำรื่และห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ 

ควิามร�วิมแรงร�วิมใจทุกภาคส�วิน
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ภารกิจแห�งควิามสามัคค่
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ได้เป็ิดศ้นย์์ให้้บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นป็้องกัำนโควิดิ-19 จำ�นวิน 2 แห้่ง ได้แก่ำ 
ศ้นย์์บัรกิารฉ่ดวิคัซิน่โควิดิ-19 หลักั ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ และ ศ้นย์์ฉ่ดวิคัซิน่ทางเลัอืกซิโินฟารม์ 
ราชวิทิย์าลััย์จุฬาภรณ์์ โดย์ภ�รื่กิำจป็รื่ะมั�ณ 40 % ดำ�เนินกำ�รื่โดย์เจ�้ห้น้�ท่�รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 
เพ้�อจัดกำ�รื่ด้�นรื่ะบบโป็รื่แกำรื่มั และบุคล�กำรื่ท�งกำ�รื่แพทย์์ทำ�ห้น้�ท่�กำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นและด้แลใน
ภ�วิะฉุกำเฉิน นอกำจ�กำนั�นอ่กำ 60% เป็็นภ�รื่กิำจในส่วินของกำ�รื่อำ�นวิย์ควิ�มัสะดวิกำให้กั้ำบผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่ เชื้น่ 
จุดลงทะเบ่ย์น จุดรื่อเข้�ฉ่ดวัิคซีน่ จุดสังเกำติอ�กำ�รื่ เป็็นต้ิน ซี่�งในส่วินน่�จะดำ�เนินกำ�รื่โดย์สรื่รื่พกำำ�ลัง
ของจติิอ�ส�ทั�งสิ�นโดย์ม่ักำ�รื่จัดอัติรื่�กำำ�ลังกำลุ่มัจิติอ�ส� แย์กำติ�มัศ้นย์์ฉ่ดทั�ง 2 พ้�นท่�  เพ้�อให้้
เพ่ย์งพอต่ิอกำ�รื่ให้บ้รื่กิำ�รื่ป็รื่ะชื้�ชื้นจำ�นวินมั�กำ ดังน่� 

ศ้นย์์บัรกิารฉ่ดวิคัซิน่โควิดิ-19 หลักั ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์ 

เป็ิดให้บ้รื่กิำ�รื่ ณ CRA Hall ถนนแจง้วิัฒนะ ซีอย์ 7 รื่องรื่บักำ�รื่ฉ่ดป็รื่ะมั�ณ 3,000-4,000 รื่�ย์ต่ิอวิัน 
โดย์ม่ักำลุ่มัจติิอ�ส�ป็รื่ะจำ�กำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ ได้แก่ำ จติิอ�ส� VR ท�งห้ลวิง กำลุ่มัห้ัวิใจอ�ส� จติิอ�ส� บรื่ษัิท 
TRAVEL TECH CO.,LTD, จติิอ�ส� ม้ัลนิธสิรื่�้งสรื่รื่ค์สังคมั

ศ้นย์์ฉ่ดวิคัซิน่ทางเลัอืกซิโินฟารม์ ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

เปิ็ดให้บ้รื่กิำ�รื่ ณ อ�ค�รื่ 9 บรื่ษัิท โทรื่คมัน�คมัแห้ง่ชื้�ติิ จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) สำ�นักำง�นแจง้วิัฒนะ รื่องรื่บั
กำ�รื่ฉ่ดป็รื่ะมั�ณ 5,000-6,000 รื่�ย์ต่ิอวินั โดย์ม่ักำลุ่มัจติิอ�ส�ป็รื่ะจำ�กำ�รื่ให้บ้รื่กิำ�รื่ ได้แก่ำ ม้ัลนิธริื่ว่ิมัด้วิย์
ชื้ว่ิย์กัำนสำ�น่กำรื่กัำบ้�นเกิำด บรื่ษัิท กำ�รื่บินไทย์ จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) จติิอ�ส� 904 และกำำ�ลังทห้�รื่อ�ส�
จ�กำกำองพันต่ิ�ง ๆ จติิอ�ส� บรื่ษัิท GOLDEN SEVEN STARS TOUR CO.,LTD

กระบัวินการปีฏิิบัติังาน

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จดัให้้ม่ัห้ัวิห้น้�ท่มั In charge ทั�ง 2 ศ้นย์์ฉ่ด เพ้�อส้�อส�รื่ข้อม้ัลและกำำ�กัำบด้แล
จิติอ�ส�แต่ิละพ้�นท่� ซี่�งจิติอ�ส�ส่วินให้ญ่่เรื่ ิ�มัดำ�เนินกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ศ้นย์์ฉ่ดวิัคซี่นตัิ�งแต่ิวิันแรื่กำท่�
เป็ิดศ้นย์์ ทำ�ให้้คุ้นเคย์กัำบรื่ะบบกำ�รื่ทำ�ง�นเป็็นอย่์�งด่ และในแต่ิวิันจะม่ักำ�รื่ป็รื่ะชืุ้มัสรืุ่ป็ข้อม้ัลและ
จำ�นวินผู้้้รื่บับรื่กิำ�รื่ในชื้ว่ิงเชื้�้ก่ำอนเป็ดิบรื่กิำ�รื่ รื่วิมัถ่งม่ักำ�รื่สรื่ปุ็ปั็ญ่ห้�และนำ�เสนอแนวิท�งกำ�รื่แก้ำไขป็ญั่ห้�
ในชื้ว่ิงเย์น็ เพ้�อส่งต่ิอข้อม้ัลให้ท่้มัจติิอ�ส�รื่บัทรื่�บและพรื่อ้มัให้บ้รื่กิำ�รื่ในวิันถัดไป็

ควิามภ้มิใจของจติอาสา

กำ�รื่ป็ฏิิบัติิง�นรื่ว่ิมักัำบรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ ในกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่วิัคซีน่แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นทั�วิป็รื่ะเทศ เพ้�อสรื่�้ง
ภ้มิัคุ้มักัำนห้ม่้ัให้้กัำบป็รื่ะเทศชื้�ติิ นับเป็็นภ�รื่กิำจท่�สรื่�้งควิ�มัภ�คภ้มิัใจให้้กัำบจติิอ�ส�ทุกำคน ในกำ�รื่รื่ว่ิมั
ส�นต่ิอป็ณิธ�น สมัเด็จพรื่ะเจ�้น้องน�งเธอ เจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณวิลัย์ลักำษณ์ อัครื่รื่�ชื้กุำมั�รื่ ีกำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควัิฒน 
วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีในกำ�รื่ชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะชื้�ชื้นให้พ้้นจ�กำภ�วิะวิกิำฤติกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของไวิรื่สัโควิดิ-19 
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เข็มพระราชทาน
อาสาสมัครสาธิารณ์สุข สมเด็จกรมพระศรสีวิางควิฒันฯ

กำลุ่มัจิติอ�ส� และบุคล�กำรื่ผู้้้ป็ฏิิบัติิง�นศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นโควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
เข้�รื่บัพรื่ะรื่�ชื้ท�นเข็มัท่�รื่ะล่กำ “อาสาสมัครสาธิารณ์สุข สมเด็จกรมพระศรสีวิางควิัฒนฯ”
ต่ิอห้น้�พรื่ะรื่้ป็ สมัเด็จเจ้�ฟ้้�ฯ กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ี เม้ั�อวิันท่�  11 
พฤศจกิำ�ย์น 2564 ณ CRA Hall ถนนแจง้วิัฒนะ ซีอย์ 7

กำลุ่มัจติิอ�ส� และบุคล�กำรื่ผู้้้ป็ฏิิบัติิง�นศ้นย์์ฉ่ดวิัคซีน่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
เข้�รื่บัพรื่ะรื่�ชื้ท�นเข็มัท่�รื่ะล่กำ “อาสาสมัครสาธิารณ์สุข กรมพระศรสีวิางควิฒันฯ”

สมัเด็จเจ�้ฟ้้�ฯ กำรื่มัพรื่ะศรื่สีวิ�งควิัฒน วิรื่ขัติติิย์รื่�ชื้น�รื่ ีทรื่งพรื่ะรื่�ชื้ท�นเข็มัท่�รื่ะล่กำ “อาสา
สมัครสาธิารณ์สุข สมเด็จกรมพระศรสีวิางควิัฒนฯ” แก� ตัวิแทนสมาชิกหน�วิย์แพทย์์ 
พอ.สวิ. 63 จงัหวิดั ในกำ�รื่ป็ฏิิบติัิภ�รื่กิำจฉ่ดวิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัแก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง ผู้้ป้็ว่ิย์ ผู้้้ส้งอ�ยุ์ 
ท่�ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�ถ่งรื่ะบบส�ธ�รื่ณสุขท่�ในพ้�นท่�ห้่�งไกำลทั�วิป็รื่ะเทศ เม้ั�อวิันท่� 7 ธนัวิ�คมั 2564 
ณ ห้อ้งป็รื่ะชื้มุั ชื้ั�น 2 ห้อศิลป็์พิมั�นทิพย์์ ติำ�บลโป็่งติ�ลอง อำ�เภอป็�กำชื้อ่ง จงัห้วิัดนครื่รื่�ชื้ส่มั�
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ศ้นย์์ข�อม้ลัข�าวิสารโควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

จ�กำสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่่รื่ะบ�ดของเชื้้�อไวิรื่ัส
โควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เป็็นห้น่�งใน 
5 ห้น่วิย์ง�นของป็รื่ะเทศไทย์ท่�ได้รื่บัอนุญ่�ติให้้
นำ�เข้�วิัคซี่นโควิดิ-19 ติ�มัป็รื่ะกำ�ศของศ้นย์์
บรื่หิ้�รื่สถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คติิดเชื้้�อ
ไวิรื่สัโคโรื่น� 2019 (โควิดิ-19) เพ้�อสนับสนุน
ภ�รื่กิำจสำ�คัญ่ในกำ�รื่ย์ับยั์�งและลดกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ด
ของโรื่คให้้เป็็นไป็อย่์�งม่ัป็รื่ะสิทธภิ�พ ด้วิย์กำ�รื่
เพิ�มัโอกำ�สให้้ป็รื่ะชื้�ชื้นส�มั�รื่ถเข้�ถ่งและได้รื่บั
วัิคซี่นสรื่�้งภ้มิัคุ้มักัำนโควิดิ-19 ได้โดย์เรื่ว็ิท่�สุด 
ผู่้�นกำ�รื่นำ�เข้� จัดสรื่รื่ และกำรื่ะจ�ย์วัิคซี่นท�ง
เล้อกำไป็ส่้กำลุ่มัองค์กำรื่นิติิบุคคล องค์กำรื่ป็กำครื่อง
ส่วินท้องถิ�น สถ�นพย์�บ�ลเพ้�อกำรื่ะจ�ย์ฉ่ดวิัคซีน่
ให้้กัำบป็รื่ะชื้�ชื้นในพ้�นท่� รื่วิมัถ่งกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง
และผู้้้ด้อย์โอกำ�สทั�วิทุกำภ้มิัภ�ค ทั�งวิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
ท่�นำ�มั�เป็็นวิัคซี่นป็้องกัำนโควิดิ-19 ตัิวิเล้อกำ
เพ้�อชื้ว่ิย์ให้้กำ�รื่กำรื่ะจ�ย์ฉ่ดวิัคซี่นเป็็นไป็อย์่�ง
รื่วิดเรื่ว็ิและครื่อบคลุมัย์ิ�งข่�นในชื้ว่ิงท่�แพรื่ร่ื่ะบ�ด
รืุ่นแรื่ง และวิัคซีน่โมัเดอรื่น์� ท่�นำ�เข้�มั�เติรื่ยี์มั
พรื่อ้มัสำ�ห้รื่บัใชื้้เป็็นวัิคซี่นเข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิัคุ้มักัำน
ในป็ี 2565

ในกำ�รื่ดำ�เนินกำ�รื่ดังกำล่�วิ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
เล็งเห้็นควิ�มัสำ�คัญ่และควิ�มัจำ�เป็็นในกำ�รื่จดัตัิ�ง
ชื้อ่งท�งกำ�รื่ส้�อส�รื่และป็รื่ะชื้�สัมัพันธเ์พ้�อสรื่�้ง
กำ�รื่รื่ับรื่้ ้และควิ�มัเข้�ใจเก่ำ�ย์วิกัำบบทบ�ทและ
ภ�รื่กิำจของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์อย์่�งถ้กำต้ิอง
และชื้ดัเจนติรื่งป็รื่ะเด็น รื่วิมัถ่งสรื่�้งควิ�มัรื่้ร้ื่อบ 
เก่ำ�ย์วิกัำบกำ�รื่รื่บัม้ัอกัำบโรื่คโควิดิ-19 แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น 
ติลอดจนบรื่หิ้�รื่จัดกำ�รื่ข้อม้ัลเพ้�อติรื่วิจสอบ 
ติิดติ�มั และวิเิครื่�ะห์้ป็รื่ะเด็นท่�ม่ักำ�รื่เผู้ย์แพรื่่
ท�งส้� อแขนงต่ิ�ง  ๆ  จ่งจัดทำ�แพลติฟ้อรื่์มั
ส้�อสังคมัออนไลน์และจัดตัิ�งศ้นย์์ข้อม้ัลวิัคซี่น
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์เป็็นชื้อ่งท�งส้�อส�รื่ห้ลักำใน
ชื้ว่ิงสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโควิดิ-19 
สำ�ห้รื่บัป็รื่ะชื้�ชื้น ผู้้้ม่ัส่วินได้ส่วินเส่ย์ ส้�อมัวิลชื้น 
ติลอดจนบุคล�กำรื่ของรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
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https://www.cra.ac.thเวิบ็ไซีต์ิรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

Facebook Page รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ Chulabhorn Royal Academy

ศ้นย์์ข�อม้ลัข�าวิสารโควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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Facebook Page ศ้นย์ข์อ้ม้ัลรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

Facebook Page โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

ศ้นย์์ข�อม้ลัข�าวิสารโควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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ศ้นย์์ข�อม้ลัข�าวิสารโควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

          @chulabhornhospital 
ศ้นย์์ รื่วิมัข้อ ม้ัลบรื่กิำ�รื่  E-Serv ice
เก่ำ�ย์วิกัำบโควิดิ-19 รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์
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ศ้นย์์ข�อม้ลัข�าวิสารโควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

          @covidthinkoutbot
บรื่กิำ�รื่ข้อม้ัลควิ�มัรื่้โ้ควิดิเพ้�อป็รื่ะชื้�ชื้นในกำ�รื่
รื่บัม้ัอกัำบสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดโควิดิ-19

บอท โควิดิ คิดออกำ
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์



CRA COVID-19 CHRONICLE   l   บันทึกเหตุการณ์สู้โควดิ-19 กับราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์130

ศ้นย์ข์�อม้ลัข�าวิสารโควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

CRA Chulabhorn Channel
ศ้นย์์รื่วิมัคลิป็ให้้ควิ�มัรื่้ ้ป็รื่ะชื้�ชื้น
ในสถ�นกำ�รื่ณ์แพรื่ร่ื่ะบ�ดโควิดิ-19
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ศ้นย์์ข�อม้ลัข�าวิสารโควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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ศ้นย์์บัรกิารฉด่วิคัซิน่โควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

ป็รื่ะกำอบด้วิย์ ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่ห้ลักำท่� CRA Hall และศ้นย์์ฉ่ดวิัคซีน่ตัิวิเล้อกำ
ซีโินฟ้�รื่ม์ั ณ อ�ค�รื่ 9 บรื่ษัิท โทรื่คมัน�คมัแห้่งชื้�ติิ จำ�กัำด (มัห้�ชื้น) สำ�นักำง�น
แจ้งวิัฒนะ โดย์ในชื้ว่ิงกำล�งเด้อนพฤศจิกำ�ย์น 2564 ภ�ย์ห้ลังจำ�นวินกำ�รื่ฉ่ด
เรื่ ิ�มัลดจำ�นวินลงได้รื่วิมักำ�รื่ฉ่ดทุกำชื้นิดวิัคซีน่เห้ล้อท่� CRA Hall แห้ง่เด่ย์วิ

หน�วิย์ฉ่ดวิคัซิน่โควิดิ-19 ภาคสนาม ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

โดย์ป็รื่ะส�นกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่รื่ว่ิมักัำบห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ เพ้�อให้้บรื่กิำ�รื่แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้น
โดย์เฉพ�ะกำลุ่มัเป็รื่�ะบ�งในเขติกำรื่งุเทพมัห้�นครื่ ซี่�งเป็็นห้น่�งในพ้�นท่�ควิบคุมัส้งสุด
และเข้มังวิดในชื้ว่ิงสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโควิดิ-19 อ�ทิ มัห้�วิทิย์�ลัย์
เกำษติรื่ศ�สติรื่์ กำรืุ่งเทพมัห้�นครื่ ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ส�ธ�รื่ณสุขกำลุ่มักำรืุ่งเทพเห้น้อ 
กำรื่มัส่งเสรื่มิัและพัฒน�คุณภ�พชื้ว่ิติิคนพิกำ�รื่ เป็็นต้ิน 

สรุปีราย์งานการดำาเนินการฉด่วิคัซิน่โควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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ตัิ�งแต่ิเรื่ ิ�มัดำ�เนินกำ�รื่จนถ่งวัินท่� 30 กัำนย์�ย์น 2565

ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 รื่จภ. ฉ่ดไป็แล้วิทั�งห้มัด 950,037 โดส
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ปีฏิิบััติการช�วิย์เหลัอืผู้้�ปี่วิย์โควิดิ-19ของราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
โครงการสนับัสนุนจดัหาย์าฟาวิพิิราเวิยี์ร์

กำ�รื่จดัสรื่รื่ย์�ฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่เ์พ้�อนำ�ไป็ชื้ว่ิย์เห้ล้อผู้้้ป็ว่ิย์
โรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่สัโควิดิ-19 ท่�เข้�มั�รื่บับรื่กิำ�รื่ท่� ARI 
Clinic โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์และสนับสนุน
ห้น่วิย์ง�นและโรื่งพย์�บ�ลต่ิ�ง ๆ ท่�ไม่ัได้รื่ับกำ�รื่
จัดสรื่รื่ย์�อย์่�งเพ่ย์งพอและทันเวิล�ต่ิอกำ�รื่
ชื้ว่ิย์เห้ล้อผู้้้ป็่วิย์ในสถ�นกำ�รื่ณ์แพรื่ร่ื่ะบ�ดของ
เชื้้�อไวิรื่สัโควิดิ-19

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ จง่เปิ็ดให้โ้รื่งพย์�บ�ล สถ�น
พย์�บ�ล ห้น่วิย์ง�นและองค์กำรื่นิติิบุคคลต่ิ�ง ๆ ท่�
ม่ัแพทย์์ในกำ�รื่สั�งจ�่ย์ย์�ส�มั�รื่ถลงทะเบ่ย์นเพ้�อ
ขอรื่ับย์�ต้ิ�นไวิรื่ัส “ฟาวิพิิราเวิยี์ร”์ ชื้นิดเม็ัด 
โดย์ไม่ัม่ัค่�ใชื้้จ่�ย์ผู่้�นท�งเวิ็บไซีต์ิ https://
favipiravir.cra.ac.th โดย์เฉพ�ะในชื้ว่ิงท่�
ส�ย์พันธุโ์อมิัครื่อนแพรื่ก่ำรื่ะจ�ย์อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิและ
ส่งผู้ลให้้ม่ัจำ�นวินตัิวิเลขผู้้้ติิดเชื้้�อในป็รื่ะเทศไทย์
เพิ�มัข่�นส้งอย์่�งต่ิอเน้�อง โดย์ม่ัผู้้้ติิดเชื้้�อกำลุ่มัท่�ม่ั
อ�กำ�รื่ไม่ัรืุ่นแรื่งต้ิองแย์กำรื่ักำษ�ตัิวิท่�บ้�นและ
ไม่ัส�มั�รื่ถเข้�ถ่งรื่ะบบและย์�รื่ักำษ�ได้ โดย์
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จัดสรื่รื่ย์�ฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่์
เพ้�อชื้ว่ิย์เห้ล้อผู้้้ป็ว่ิย์โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ และ
จัดสรื่รื่ให้้กัำบโรื่งพย์�บ�ลและห้น่วิย์ง�นต่ิ�ง ๆ 
รื่ะห้วิ่�งเด้อนติุล�คมั 2564 จนถ่ง ม่ัน�คมั 2565 
จำานวิน 6,255,000 เม็ด เพ้�อนำ�ไป็รื่กัำษ�
ผู้้้ป็ว่ิย์ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 และผู้้้ติิดเชื้้�อท่�รื่กัำษ�ตัิวิ
อย้์่ท่�บ้�นได้อย์่�งทันท่วิงท่
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สำ�นักำกำ�รื่แพทย์์ โรื่งพย์�บ�ลกำล�ง 556,000 เม็ัด
สำ�นักำง�นห้ลักำป็รื่ะกัำนสุขภ�พแห้ง่ชื้�ติิ 500,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลรื่�มัคำ�แห้ง 310,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลรื่�ชื้ทัณฑ์ 300,000 เม็ัด
สำ�นักำง�นส�ธ�รื่ณสุข สุรื่�ษฎรื่ธ์�น่ 270,00 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลติ�กำสิน 200,000 เม็ัด
สำ�นักำง�นเทศบ�ลติำ�บลค้ขวิ�ง 160,000 เม็ัด
สถ�บันเพ้�อกำ�รื่วิจิยั์และนวิัติกำรื่รื่มัด้�นเอชื้ไอวิ ี(IHRI) 
115,000 เม็ัด
จงัห้วัิดศรื่ษีะเกำษ 100,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลป็รื่ะชื้�พัฒน์ 100,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลศรื่สัีชื้น�ลัย์ 100,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลอุดรื่ธ�น่ 100,000 เม็ัด
รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์แพทย์เ์วิชื้ศ�สติรื่ค์รื่อบครื่วัิแห้ง่ป็รื่ะเทศไทย์ 
75,000 เม็ัด
บรื่ษัิท สห้ฟ้�รื่ม์ั 56,000 เม็ัด
กำองทุนเพ้�อควิ�มัเสมัอภ�คท�งกำ�รื่ศ่กำษ� (กำสศ.) 
50,000 เม็ัด
จงัห้วัิดชื้ยั์ภ้มิั 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลปั็ติติ�น่ 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลชื้มุัเวิชื้ 50,000 เม็ัด
เพจเรื่�ต้ิองรื่อด 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลเวิชื้กำ�รื่ณุย์ร์ื่ศัมิั� 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลองครื่กัำษ์ 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลทุ่งห้วิ�้ 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลนครื่น�ย์กำ 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลรื่�ชื้พิพัฒน์ 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสงขล� 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสวิรื่รื่คโลกำ 50,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสิชื้ล 50,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เอสเอ็มัเคอินเติอรื่ไ์ทย์ 45,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลทองผู้�ภ้มิั 45,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลคลองห้ลวิง 40,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลพนมัไพรื่ 40,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลพรื่ะพรื่ห้มั 40,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลภ้มิัพล 40,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสมิัติิเวิชื้ ธนบุรื่ ี40,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสมัเด็จพรื่ะป็ิ� นเกำล้� 35,000 เม็ัด
ม้ัลนิธเิพอรื่เ์ฟ้คไลฟ์้ 34,400 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลทห้�รื่อ�กำ�ศ(ส่กัำน) 32,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลล�นสกำ� 30,000 เม็ัด
บรื่ษัิท อิติ�เล่�ย์นไทย์ 27,560 เม็ัด
ศ้นย์โ์ควิดิเพ้�อป็รื่ะชื้�ชื้น 27,220 เม็ัด
โครื่งกำ�รื่ไทย์รื่อด 25,000 เม็ัด
ม้ัลนิธสิ�ธ�รื่ณสุขแห้ง่ชื้�ติิ (มัสชื้.) 25,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสมัเด็จพรื่ะป็ิ� นเกำล้� 25,000 เม็ัด
เทศบ�ลเม้ัองท่�ชื้�้ง 25,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลล�นน� 25,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลศรื่สีมัเด็จ 25,000 เม็ัด
ส.บำ�บดัและฟ่้� นฟ้้ย์�เสพติิด 25,000 เม็ัด
บรื่ษัิท NBF ลินคอน 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลพบพรื่ะ 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลอุ้มัผู้�ง 20,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เอเชื้ย่์บ�งน� 20,000 เม็ัด

โรื่งพย์�บ�ลค่�ย์พิชื้ยั์ด�บห้ักำ 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลเชื้ย่์งให้ม่ัเมัดิคอล 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลป็�กำพล่ 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลวิดัโบสถ์ 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสมัเด็จพรื่ะสังฆ่รื่�ชื้ 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลเสน� 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลเอกำอุดรื่ 20,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลป็ทุมัธ�น่ 20,000 เม็ัด
สถ�บันสุขภ�พเด็กำแห้ง่ชื้�ติิ 20,000 เม็ัด
กำองแพทย์พ์รื่ะรื่�ชื้สำ�นักำ 19,000 เม็ัด
เรื่อ่นจำ�จงัห้วิดัจนัทบุรื่ ี17,250 เม็ัด
บรื่ษัิท เมิัรื่ฟ์้แบงค์คอกำ 15,000 เม็ัด
อำ�เภอ โพนพิสัย์ 15,000 เม็ัด
บรื่ษัิท แป็ซีฟิิ้คแป็รื่รื่ป้็สัติวิ์น้ำ� 15,000 เม็ัด
ม้ัลนิธกิำรื่ะจกำเง� ฝ่�ง 15,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลองค์รื่กัำษ์ 15,000 เม็ัด
เวิชื้กำรื่รื่มัห้มัอครื่อบครื่วัิ 15,000 เม็ัด
คลินิกำเวิชื้กำรื่รื่มับ้�นห้มัอ 10,000 เม็ัด
คลินิกำใจใส 10,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เจรื่ญิ่ชื้ยั์ห้ม้ัอแป็ลงไฟ้ 10,000 เม็ัด
บรื่ษัิท อ�ควิ�บ�ธ 10,000 เม็ัด
บรื่ษัิท อ�รื่ ์วิ ีคอนเน็กำซี ์10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลโพนพิสัย์ 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลศรื่สีวิรื่รื่ค์ 10,000 เม็ัด
สำ�นักำง�นส�ธ�รื่ณสุข บ�งกำะด่ 10,000 เม็ัด
ห้น่วิย์ภัย์พิบติัิ EMS 10,000 เม็ัด
องค์กำ�รื่บรื่หิ้�รื่ส่วินติำ�บล คลอง 3  10,000 เม็ัด
กำรื่มัแพทย์ท์ห้�รื่บกำ 10,000 เม็ัด
กำรื่ะทรื่วิงส�ธ�รื่ณสุข 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลเจ�้พรื่ะย์�อภัย์ภ้เบศรื่ 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลเซีน็ทรื่ลั เชื้ย่์งให้ม่ั 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลโนนส้ง 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลรื่�ษฎรื่ย์์นิด่ 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลวิมุิัติ 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสมัเด็จพรื่ะบรื่มัรื่�ชื้น่ิน�ถ 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสิรื่เิวิชื้ 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลส่คิ�วิ 10,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลห้ลวิงพ่อเป็ิ� น 10,000 เม็ัด
บรื่ษัิท พล�สติิกำและห้บ่ห้อ่ไทย์ 9,000 เม็ัด
บรื่ษัิท Biogenetech 7,200 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลทห้�รื่ผู่้�นศ่กำ 6,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลสรื่ะบุรื่ ี6,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลลำ�ล้กำกำ� 6,000 เม็ัด
คลินิกำบ�งกำอกำสไมัล์ 5,300 เม็ัด
บรื่ษัิท ธเนศพัฒน� จำ�กัำด 5,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เนเจอรื่ ์เบสท์ฟ้้ด 5,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เอ็นบเ่อฟ้ลินคอน 5,000 เม็ัด
รื่�ชื้ภัฏิสวินสุนนท� 5,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ป็�ล์มัเมัอรื่ ์เฮ�้ส์ 5,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลศรื่มีัโห้สถ 5,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลแห้ลมัสิงห้ ์5,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลอภิณพเวิชื้กำรื่รื่มั 5,000 เม็ัด
ห้จกำ.เฉลิมับุญ่ยั์ง 5,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เอสพ่ ศิรื่อิ�ภรื่ณ์ จำ�กัำด 4,000 เม็ัด

ราย์งานย์อดการจ�าย์ย์า Favipiravir สนับัสนุนหน�วิย์งานแลัะโรงพย์าบัาลัต�าง ๆ 

โรื่งพย์�บ�ลสัติวิทิ์พย์พิ์มั�น 4,000 เม็ัด
ห้ทัย์รื่�ษฎรื่ค์ลินิกำ 4,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ศิรื่นิครื่ 3,500 เม็ัด
คลินิกำทรื่สัต์ิ เมัดคอล 3,000 เม็ัด
สำ�นักำง�นแพทย์ ์รื่ถไฟ้ 3,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ท่แพ็ค 3,000 เม็ัด
บรื่ษัิท วินิโดรื่ว์ิวิิ จำ�กัำด 3,000 เม็ัด
มั�รื่ญี่�่คลินิกำเวิชื้กำรื่รื่มั 3,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลธนบุรื่ ีอ่้ทอง 3,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลมิัติรื่ป็รื่ะชื้� 3,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลศรื่สุีโข 3,000 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลส้งเนิน 3,000 เม็ัด
บรื่ษัิท สิชื้ล 2,500 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลทห้�รื่เรื่อ่กำรื่งุทพฯ 2,200 เม็ัด
บรื่ษัิท AP.HONDA 2,160 เม็ัด
บรื่ษัิท จติิเจรื่ญิ่พล�ส 2,000 เม็ัด
ทองสถิติย์ว์ิลิล่� 6 2,000 เม็ัด
บรื่ษัิท แอคท่พไวิส์ 2,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ฮด่�กำ�-ฉิโฮ 2,000 เม็ัด
ม้ัลนิธอิิสรื่ชื้น 2,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ไฮ ป็ั� มั จำ�กัำด 1,800 เม็ัด
บรื่ษัิท นครื่ชื้ยั์ซีพัพล�ย์แอนด์ซีว่ิลิ 1,500 เม็ัด
บรื่ษัิท มัอสก่ำ� คอรื่ป์็อเรื่ชื้ั�น 1,500 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลบ�้นน� 1,500 เม็ัด
ศป็อ.อพมั.กำทมั ล�ดพรื่�้วิ 1,500 เม็ัด
ห้จกำ.ท่ซีเ่อส อิควิปิ็เม้ันท์ 1,300 เม็ัด
บรื่ษัิท อิมัพ่เรื่ยี์ลไฟ้รื่ ์1,280 เม็ัด
กำองบัญ่ชื้�กำ�รื่กำองทัพไทย์ 1,000 เม็ัด
กำองแพทย์ส์ำ�นักำง�นทห้�รื่พัฒน� 1,000 เม็ัด
จติิอ�ส�ห้ว่ิงใย์ Covid19 1,000 เม็ัด
เดอะแพลนท์ 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เค.เวิธิ แอนด์ ซีคัเซีส 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ซี.่อ�รื่.์เอ เอ็นจเิน่ย์ 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ท่ซีเ่อท่ จำ�กัำด 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท แม่ัพิมัพ์เทรื่ดดิ�ง 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท วิว่ีิ�เวิล ไลฟ์้ 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท ออป็อเรื่ชื้ั�นนอล 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท อิคิไกำ เมัดิเฮลท์ จำ�กัำด 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เอ.เอส.ไอ พรื่ซีีชิื้ ั�น 1,000 เม็ัด
บรื่ษัิท เก้ำ�แสนเพ�เวิอรื่เ์ซีอวิสิ 800 เม็ัด
ห้�้งหุ้น้ส่วิน วิสิ�รื่ตัิน์ซีพัพล�ย์ 750 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลบ�งจ�กำ 520 เม็ัด
บมัจ.เอ็นโด้ ไล้ทติิ�ง 500 เม็ัด
ห้จกำ.บ�งกำอกำ888เซีอรื่ว์ิสิ 450 เม็ัด
บรื่ษัิท เอชื้เคแอล เฟ้อรื่เ์ฟ้ค 300 เม็ัด
บรื่ษัิท EDMAแม็ักำคอน 250 เม็ัด
บรื่ษัิท ย้์โรื่เทค นิวิทรื่ชีื้ั�น 200 เม็ัด
บรื่ษัิท ไลน์ คอมัพ�น่ 200 เม็ัด
บรื่ษัิท เอไอพ่ ซีพัพล�ย์เออรื่ ์200 เม็ัด
โรื่งพย์�บ�ลพรื่ะสมุัทรื่เจด่ย์ ์200 เม็ัด
บรื่ษัิท เคม่ัเอเชื้ย่์ 150 เม็ัด
บรื่ษัิท ซีเ่อ็นเคเอ็น 100 เม็ัด
บรื่ษัิท พ�วิเวิอรื่เ์อ็นจเิน่ย์รื่ ิ�ง 50 เม็ัด
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“ตำารับัย์านำาเชื�อมฟาวิพิิราเวิยี์ร์” เป็็นควิ�มั
สำ� เรื่็จ ท่� เ กิำดจ�กำควิ�มัรื่่วิมั ม้ัอรื่ะห้ ว่ิ�งง�น
เภสัชื้กำรื่รื่มัและเวิชื้ภัณฑ์กำล�งโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ 
กัำบคณะเภสัชื้ศ�สติรื่ ์ จุฬ�ลงกำรื่ณ์มัห้�วิทิย์�ลัย์
และภ�คเอกำชื้นในกำ�รื่พัฒน�และคิดค้นส้ติรื่
ติำ�รื่บัย์�น้ำ�เชื้้�อมัฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่ ์ สำ�ห้รื่บัผู้ลิติใน
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ (Hospital Preparation) 
เพ้�อนำ�มั�ใชื้ร้ื่กัำษ�ผู้้้ป็่วิย์ติิดเชื้้�อไวิรื่สั โดย์เฉพ�ะ
กำลุ่มัผู้้้ป็่วิย์เด็กำและผู้้้ป็่วิย์ท่�ม่ัควิ�มัย์�กำลำ�บ�กำใน
กำ�รื่กำล้น ในสถ�นกำ�รื่ณ์แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโควิดิ-19 
ซี่�งถ้อเป็็นติำ�รื่บัย์�น้ำ�เชื้้�อมัต้ิ�นไวิรื่สัติำ�รื่บัแรื่กำ
ของป็รื่ะเทศไทย์ ป็กำติิย์�ฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์เป็็นย์�รื่กัำษ�
ไข้ห้วัิดให้ญ่่ แต่ิม่ัรื่�ย์ง�นเบ้�องต้ินว่ิ� ย์�ดังกำล่�วิ
ชื้ว่ิย์ลดอ�กำ�รื่ป็ว่ิย์รื่นุแรื่งของผู้้้ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 ได้ 
ห้�กำได้รื่ับย์�เรื่็วิตัิ�งแต่ิรื่ะย์ะเรื่ ิ�มัต้ินของอ�กำ�รื่ 
โดย์กำ�รื่พัฒน�ผู้ลิติภัณฑ์ติำ�รื่ับย์�น้ำ� เชื้้�อมั

ฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่น่์�ผู่้�นกำ�รื่คัดเล้อกำและครื่อบคลุมั
คุณภ�พของวัิติถุดิบตัิวิย์�สำ�คัญ่ รื่วิมัถ่งกำ�รื่
ควิบคุมัคุณภ�พของผู้ลิติภัณฑ์ย์�ติ�มัมั�ติรื่ฐ�น
ส�กำลด้วิย์วิธิ่กำ�รื่ท่�ได้รื่ับกำ�รื่ติรื่วิจสอบควิ�มั
ถ้กำต้ิอง ติลอดจนกำ�รื่ศ่กำษ�ควิ�มัคงสภ�พเพ้�อ
ย์้นย์ันคุณภ�พ ติลอดชื้ว่ิงอ�ยุ์กำ�รื่ใชื้ง้�น เพ้�อเป็็น
อ่กำห้นท�งห้น่�งในกำ�รื่ชื้ว่ิย์เห้ล้อป็รื่ะเทศไทย์ให้้ม่ั
ย์�รื่กัำษ�เพ่ย์งพอต่ิอควิ�มัต้ิองกำ�รื่ในวิกิำฤติกำ�รื่
รื่ะบ�ดของโควิดิ-19 ซี่�งติลอดชื้ว่ิงรื่ะย์ะเวิล�กำ�รื่
แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโควิดิ-19 โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์
ได้ผู้ลิติและแจกำจ�่ย์ติำ�รื่บัย์�น้ำ�เชื้้�อมัฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่์
ไป็ทั�งห้มัด จำานวิน 5,077 ขวิด

ปีฏิิบััติการช�วิย์เหลัอืผู้้�ปี่วิย์โควิดิ-19ของราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
โครงการตำารบััย์านำาเชื�อมฟาวิพิิราเวิยี์รส์ำาหรบััเด็ก

Basis to Aid Crisis Favipiravir Oral 
Solution for Hospital Compounding 
During COVID 19 Drug Shortage

Pharmacokinetic Comparison of 
Favipiravir Oral Solution and Tablet 
Formulations in Healthy Thai Volunteers
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ติำ�รื่บัย์�น้ำ�เชื้้�อมัฟ้�วิฟิิ้รื่�เวิยี์รื่ต้์ิ�นเชื้้�อไวิรื่สั โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ เป็็นย์�น้ำ�เชื้้�อมัป็รื่�ศจ�กำน้ำ�ติ�ล 
ลักำษณะเป็น็ย์�น้ำ�ใส ส่ส้มั รื่สรื่�สเบอรื่ ี�ม่ั 2 ขน�ด ค้อขน�ด 800 มิัลลิกำรื่มัั ใน 60 มิัลลิลิติรื่ และขน�ด 
1,800 มิัลลิกำรื่มััใน 135 มิัลลิลิติรื่ และต้ิองสั�งจ�่ย์โดย์แพทย์์เท่�นั�น ย์�ม่ัอ�ยุ์ 1 เด้อน นับจ�กำวินัผู้ลิติ 
และควิรื่เก็ำบท่�อุณห้ภ้มิัห้อ้งไม่ัเกิำน 30 องศ�เซีลเซีย่์ส เด็กำควิรื่รื่บัป็รื่ะท�นย์�ขณะท้องวิ่�ง วินัละ 2 ครื่ั�ง 
ห้่�งกัำนทุกำ 12 ชื้ั�วิโมัง วิันแรื่กำ รื่บัป็รื่ะท�นขน�ด 70 มิัลลิกำรื่มัั/กิำโลกำรื่มัั/วิัน และวิันต่ิอมั� ขน�ด 35 
มิัลลิกำรื่มัั/กิำโลกำรื่มัั/วินั แบง่ให้ว้ินัละ 2 ครื่ั�ง ควิรื่รื่บัป็รื่ะท�นติิดต่ิอกัำน 5 วินั ติำ�รื่บัย์�น้ำ�เชื้้�อมัฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่ ์
ส�มั�รื่ถใชื้ใ้นเด็กำตัิ�งแต่ิแรื่กำเกิำดจนถ่งอ�ยุ์ 10 ป็ี รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เป็ิดให้้สถ�นพย์�บ�ล
ลงทะเบ่ย์นขอรื่บั “ตำารบััย์านำาเชื�อมฟาวิพิิราเวิยี์ร”์ เพ้�อนำ�ไป็ใชื้ร้ื่กัำษ�ผู้้้ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 ในกำลุ่มัเด็กำ
ได้โดย์ไม่ัม่ัค่�ใชื้จ้�่ย์ผู่้�นท�งเว็ิบไซีต์ิ https://favipiravir.cra.ac.th

นอกำจ�กำน่� โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ รื่ว่ิมักัำบคณะ
เภสัชื้ศ�สติรื่ ์ จุฬ�ลงกำรื่ณ์มัห้�วิทิย์�ลัย์ และภ�ค
เอกำชื้น ท่�พัฒน�ติำ�รื่บัย์�น้ำ�เชื้้�อมัฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่ ์
ติำ�รื่บัแรื่กำในป็รื่ะเทศไทย์ ย์ังได้รื่บัรื่�งวัิล Prime 
Minister Award ป็รื่ะเภท Innovation for Crisis 
ป็รื่ะเภทห้น่วิย์ง�นภ�ครื่ฐั (Government Sector) 
ในง�นสติ�รื่์ติอัพและอินโนเวิชื้ัน ไทย์แลนด์ 
เอ็กำซี์โป็ 2021 ห้รื่อ่ SITE 2021 ท่�จัดโดย์
สำ�นักำง�นนวิัติกำรื่รื่มัแห้ง่ชื้�ติิ (NIA) ด้วิย์
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ในฐ�นะห้น่�งในห้�้ห้น่วิย์ง�นท่�ได้รื่บัอนุญ่�ติให้ส้�มั�รื่ถนำ�เข�้และกำรื่ะจ�ย์เวิชื้ภัณฑ์ เพ้�อใชื้ใ้นภ�วิะฉุกำเฉิน
ติ�มัป็รื่ะกำ�ศของ ศบค. รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์จง่รื่ว่ิมัม้ัอกัำบห้น่วิย์ง�นทั�งภ�ครื่ฐัและภ�คเอกำชื้นท่�ม่ัส่วิน
เก่ำ�ย์วิข้องในกำ�รื่นำ�เข�้ จดัสรื่รื่ และกำรื่ะจ�ย์ย์� ‘โมโนโคลันอลั แอนติบัอด่’ ให้้ถ่งม้ัอผู้้้ป็่วิย์กำลุ่มัเป็รื่�ะบ�ง
ให้้ได้มั�กำท่�สุดอย่์�งทันท่วิงท่ รื่วิมัถ่งกำำ�ห้นดรื่�ค�ให้้เป็็นมั�ติรื่ฐ�นเด่ย์วิกัำนในทุกำสถ�นพย์�บ�ล 
นอกำจ�กำน่� รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ รื่ว่ิมักัำบ สมั�คมัอุรื่เวิชื้ชื้แ์ห้ง่ป็รื่ะเทศไทย์ ในพรื่ะบรื่มัรื่�ชื้ป้็ถัมัภ์ สมั�คมั
โรื่คติิดเชื้้�อแห้ง่ป็รื่ะเทศไทย์ และศ้นย์์โรื่คอุบัติิให้ม่ัท�งคลินิกำ โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ลงกำรื่ณ์ สภ�กำ�ชื้�ดไทย์
จดัง�นแถลงข่�วิในห้ัวิข้อ “การรบััมือต�อสถึานการณ์์การแพร�ระบัาดของเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019 
ในปีัจจุบัันแลัะอนาคต” โดย์จดัอภิป็รื่�ย์เพ้�อแสดงวิสัิย์ทัศน์และควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอรื่ะห้ว่ิ�งคณะทำ�ง�น
ผู้้้เชื้่�ย์วิชื้�ญ่จ�กำสมั�คมัวิชิื้�ชื้พ่และสถ�บันท�งกำ�รื่แพทย์์ท่�เก่ำ�ย์วิข้อง ในกำ�รื่รื่บัม้ัอกัำบสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่
แพรื่ร่ื่ะบ�ดของเชื้้�อไวิรื่สัโคโรื่น� 2019 ห้รื่อ่โควิดิ-19 ในป็รื่ะเทศไทย์ ซี่�งควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอรื่ะห้ว่ิ�ง
ห้น่วิย์ง�นท่�ม่ัส่วินเก่ำ�ย์วิข้องในครื่ั�งน่�จะม่ัส่วินชื้ว่ิย์ลดภ�รื่ะง�นของแพทย์ด่์�นห้น้�ท่�กำำ�ลังทำ�ง�นอย์�่งห้นักำ 
ลดจำ�นวินผู้้้ป็่วิย์อ�กำ�รื่รื่นุแรื่งท่�ต้ิองใชื้เ้ครื่ ่�องชื้ว่ิย์ห้�ย์ใจและลดตัิวิเลขผู้้้เส่ย์ชื้ว่ิติิในป็รื่ะเทศลงได้

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ เล็งเห้็นวิ่�กำลุ่มัย์� ‘โมโนโคลันอลั แอนติบัอด่’ ซี่�งเป็็นย์�ในกำลุ่มัภ้มิัคุ้มักัำน
ลบล้�งฤทธิ� ม่ัผู้ลกำ�รื่วิจิยั์ท�งคลินิกำรื่ะย์ะท่� 3 และข้อม้ัลกำ�รื่ใชื้จ้รื่งิในป็รื่ะเทศสห้รื่ฐัอเมัรื่กิำ�ท่�บ่งชื้่�วิ่�ย์�
ดังกำล่�วิชื้ว่ิย์ลดโอกำ�สท่�โรื่คจะลุกำล�มัไป็ส่้รื่ะดับรื่นุแรื่ง ลดแนวิโน้มัในกำ�รื่เข้�รื่กัำษ�ตัิวิในโรื่งพย์�บ�ล 
และม่ัส่วินชื้ว่ิย์ลดอัติรื่�กำ�รื่เส่ย์ชื้ว่ิติิ โดย์เฉพ�ะอย์่�งย์ิ�งในผู้้้ป็่วิย์โควิดิ-19 ท่�เป็็นกำลุ่มัเส่�ย์ง เชื้น่ 
ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้ม่ัภ�วิะอ้วิน และผู้้้ป็่วิย์โรื่คเรื่ ่�อรื่งั

ปีฏิิบััติการช�วิย์เหลัอืผู้้�ป่ีวิย์โควิดิ-19 ของราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
โครงการจดัหาย์ากลุั�ม Monoclonal Antibody สำาหรบััผู้้�ปี่วิย์โควิดิ-19
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จ�กำผู้ลกำ�รื่ศ่กำษ�รื่ะย์ะเรื่ ิ�มัต้ินแสดงให้้เห้็นวิ่�ย์�รื่กัำษ�โควิดิ-19 
ท่�ชื้ ้�อวิ่ �  โซิโทรวิแิมบั:  Sotrovimab (VIR-7831)  ม่ั
ป็รื่ะสิทธภิ�พในกำ�รื่ต้ิ�นโควิดิ-19 ทุกำส�ย์พันธุ ์ รื่วิมัถ่งไวิรื่สั
กำล�ย์พันธุ์อย์่�งโอไมัครื่อน โดย์ม่ัป็รื่ะสิทธิภ�พต่ิอต้ิ�น
กำ�รื่กำล�ย์พันธุโ์ป็รื่ต่ินห้น�มัทั�งห้มัดของสาย์พันธุิโ์อมิครอน แม้ั
จะม่ักำ�รื่กำล�ย์พันธุถ่์ง 37 จุดในโปีรต่นหนามก็ำติ�มั ฤทธิ�กำ�รื่
ย์ับย์ั�งของย์�มุ่ังไป็ท่�โป็รื่ต่ินห้น�มั ซี่�งเป็็นส่วินของไวิรื่สัท่�จับ
กัำบเซีลล์ในรื่�่งกำ�ย์ของมันุษย์ ์กำ�รื่เป็ล่�ย์นแป็ลงค่�ควิ�มัไวิของย์�
ม่ัน้อย์และอย่้์ในรื่ะดับท่�ส�มั�รื่ถย์ับย์ั�งไวิรื่สัส�ย์พันธุ ์Omicron 
(IC50) ส้งถ่ง 2.7 เท่�ของส�ย์พันธุป์็กำติิ ข้อม้ัลไวิรื่สัจำ�ลองเห้ล่�น่�
แสดงให้้เห้็นวิ่� Sotrovimab (VIR-7831)  ยั์งคงออกำฤทธิ�
ทำ�ล�ย์ไวิรื่สัในกำ�รื่กำล�ย์พันธุข์อง Omicron ในแต่ิละติำ�แห้น่ง
ท่�ทำ�กำ�รื่ทดสอบแล้วิทั�งห้มัด

กำ�รื่ทดลองย์งัเป็รื่ยี์บเท่ย์บกำ�รื่ทำ�ล�ย์ฤทธิ�ของไวิรื่สัด้วิย์ Sotrovimab 
(VIR-7831) รื่ะห้ว่ิ�ง ส�ย์พันธุดั์�งเดิมักัำบไวิรื่สัส�ย์พันธุ ์Omicron 
พบวิ่�ควิ�มัเข้มัข้นของ Sotrovimab ท่�ใชื้ท้ำ�ล�ย์ Omicron ใกำล้
เค่ย์งกัำบส�ย์พันธุดั์�งเดิมั นอกำเห้น้อจ�กำน่� ยั์งพบข้อม้ัลจ�กำห้น่วิย์
ง�นต่ิ�ง ๆ ท่�อ้�งอิงและเผู้ย์แพรื่ผู่้ลกำ�รื่ทดสอบควิ�มัไวิของ 
Sotrovimab กัำบ Omicron ท่�สนับสนุนวิ่� Sotrovimab ม่ัควิ�มั
ไวิต่ิอส�ย์พันธุดั์งกำล่�วิ ในขณะท่�โมัโนโคลนอล แอนติิบอด่� อ้�น ๆ
ม่ัควิ�มัไวิลดลง

โอมิครอน เป็น็เชื้้�อกำล�ย์พันธุท่์�น่�กัำงวิล Variant Of Concern 
(VOC) ม่ัรื่�ย์ง�นกำ�รื่พบผู้้้ติิดเชื้้�อส�ย์พันธุน่์�ครื่ั�งแรื่กำในทวิปี็
แอฟ้รื่กิำ�และม่ักำ�รื่รื่ะบ�ดของไวิรื่สัส�ย์พันธุโ์อไมัครื่อนอย์่�ง
รื่วิดเรื่ว็ิไป็ทั�วิโลกำ ไวิรื่สัส�ย์พันธุโ์อไมัครื่อนน่�ม่ักำ�รื่กำล�ย์พันธุ์
บรื่เิวิณโป็รื่ต่ินห้น�มั (spike protein) มั�กำถ่ง 37 ติำ�แห้น่ง และ
พบว่ิ�กำ�รื่กำล�ย์พันธุใ์นบ�งติำ�แห้น่ง เป็็นกำ�รื่กำล�ย์พันธุท่์�ทำ�ให้ย้์�
ท่�ใชื้ใ้นกำ�รื่รื่กัำษ�ในป็จัจุบนัม่ัป็รื่ะสิทธภิ�พลดลง

(B.1.1.529) 

ปีฏิิบััติการช�วิย์เหลัอืผู้้�ป่ีวิย์โควิดิ-19 ของราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
Sotrovimab ย์ารกัษาโควิดิส้�สาย์พันธุิ ์Omicron (B.1.1.529)
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ชื้ว่ิย์ลดควิ�มัเส่�ย์งในกำ�รื่ป่็วิย์ห้นักำและกำ�รื่
เส่ย์ชื้ว่ิติิในผู้้้ป็่วิย์โควิดิ-19 ท่�ม่ัอ�กำ�รื่เล็กำ
น้อย์ถ่งป็�นกำล�งได้รื่้อย์ละ 79 และม่ั
ป็รื่ะสิทธภิ�พในกำ�รื่ยั์บย์ั�งไม่ัให้้เชื้้�อแพรื่ส่้่
ป็อดด้วิย์ ห้น่วิย์ง�นกำำ�กัำบด้แลผู้ลิติภัณฑ์
ย์�และผู้ลิติภัณฑ์สุขภ�พ (MHRA) ของสห้
รื่�ชื้อ�ณ�จกัำรื่อนุมััติิ Sotrovimab ภ�ย์ใต้ิ
ชื้้�อท�งกำ�รื่ค้�ว่ิ� Xevudy เพ้�อใชื้ส้ำ�ห้รื่บัผู้้้
ป็่วิย์โควิดิ-19 ขั�นเล็กำน้อย์ถ่งป็�นกำล�ง 
และผู้้้ท่�ม่ัควิ�มัเส่�ย์งส้งท่�จะเกิำดอ�กำ�รื่ป็่วิย์
รืุ่นแรื่ง โดย์ม่ัเป้็�ห้มั�ย์เพ้�อย์ับย์ั�งกำ�รื่เกิำด
อ�กำ�รื่ป่็วิย์รื่นุแรื่งของผู้้้ท่�ได้รื่บัเชื้้�อโควิดิ-19 
และม่ัป็รื่ะโย์ชื้น์สำ�ห้รื่บัผู้้้ท่�ม่ัภ้มิัคุ้มักัำนไม่ั
แข็งแรื่ง ซี่�ง MHRA แนะนำ�ให้้ใชื้้ย์�ดัง
กำล่�วิโดย์เรื่ว็ิท่�สุดห้รื่อ่ภ�ย์ใน 5 วิันห้ลังเรื่ ิ�มั
ม่ัอ�กำ�รื่ป็่วิย์
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๑๑. นาวาอากาศเอกหญิง ณิรชา ยี�หลั�นสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

 

โดยมีหน้าที�ดังต่อไปนี�

๑. กําหนดเกณฑก์ารจดัสรรวัคซนีตัวเลือก และบร �หารจดัการการกระจายวัคซนีตัวเลือกให้เป�นไป

ตามนโยบายรฐับาลและราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคํานึงถึงการควบคุมการแพรร่ะบาดและการเข้าถึงของผู้ด้อย

โอกาสรว่มกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป�นสําคัญ

๒. วางแนวทางกํากับดูแลระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนรบัวคัซนีตัวเลือก การให้บร �การ การ

ออกหนังสือรบัรองการฉีดวคัซนี การติดตามผลข้างเคียงผู้ได้รบัวคัซนีตัวเลือกอย่างรดักุมและปลอดภัย

๓. มีหน้าที�ในการพิจารณาจดัลาํดับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลในการรบัวคัซนีตัวเลือกให้เป�นไป

ตามเกณฑท์ี�กําหนด

๔. อํานวยการ ประสาน สนับสนุนการดําเนินงาน และแก้ไขป�ญหาอุปสรรคการบร �หารจดัการ         

 การกระจายวัคซนีตัวเลือกของราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

๕. ติดตามความก้าวหน้า และผลลัพธข์องการดําเนินงาน การบร �หารการกระจายวัคซนีตัวเลือก

พรอ้มทั�งรายงานให้เลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบทกุ ๒ สัปดาห์

๖. แต่งตั�งอนุกรรมการ หร �อคณะทาํงานเพื�อปฏิบัติหน้าที�หร �อดําเนินการอย่างหนึ�งอย่างใดได้ตาม

ความจาํเป�นและเหมาะสม

๗. ปฏิบัติงานหน้าที�อื�น ๆ ตามที�เลขาธกิารราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์มอบหมาย

 

                ทั�งนี� ตั�งแต่บัดนี�เป�นต้นไป

 

  สั�ง ณ วันที� ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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SARS-CoV-2 triggers pericyte-
mediated cerebral capillary 
constriction

นาย์แพทย์์ชนวิรี ์ หิรญัภัทรศิลัปี์
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

นาย์แพทย์์เกรยี์งไกร  ถึวิลิัไพร
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

แพทย์์หญิงศรยั์อร  ธิงอินเนตร
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

อาจารย์์ ดร.วิริยิ์ะ  มหิกุลั
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

อาจารย์์วิานิช  สุขสถึาน
คณะพย์�บ�ลศ�สติรื่์

นาย์แพทย์์เกรยี์งไกร  ถึวิลิัไพร
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

นาย์แพทย์์ปีิโย์รส  เลัศิสงวินสินชยั์
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

นาย์แพทย์์ธิร่ตัม์  ศิรพิงษ์เสถ่ึย์ร
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

มารสิา  หมวิดฉิมแก�วิ    
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์
Corresponding: นาย์แพทย์์ทวิกีฤตย์์  สิรพิงศ์บุัญสิทธิิ
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์และวิทิย์�ลัย์แพทย์ศ�สติรื่ศ์รื่สีวิ�งควิัฒน

Reactogenicity, immunogenicity, and 
humoral immune response dynamics 
after the third dose of heterologous 
COVID-19 vaccines in participants fully
vacc ated with inactivated vaccine

Safety after BBIBP-CorV(Sinopharm) 
COVID-19 Vaccine in Adolescents Aged 
10–17 Years in Thailand

Effect of Inactivated SARS-CoV-2
Vaccines and ChAdOxl nCoV-19
Vaccination to Prevent COVID-19 in Thai 
Households (VacPrevent trial)

Evaluating the Impact of Intervention
Strategies on the First Wave and Predicting  
the Second Wave of COVID-19 in Thailand:
A Mathematical Modeling Study

Immunotherapy of multisystem
inflammatory syndrome in children
(MIS-C) following COVID-19 through
mesenchymal stem cells

Alterations in 18F-FDG PET/MRI and
150-Water PET Brain Findings in Patients 
With Neurological Symptoms After 
COVID-19 Vaccination

Safety and lmmunogenicity of the 
BBIBP-CorV Vaccine in Adolescents Aged 
12 to 17 Years in the Thai Population:
An lmmunobridging Study

Clinical Characteristics and In-Hospital 
Mortality in Patients with STEMI during 
the COVID-19 Outbreak in Thailand

ผลงานวจิยัตีพิมพ์และเผยแพร่
โครงการวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับ Covid-19
ของนักวจิยัภายใต้สังกัดราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์
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แพทย์์หญิงปีิย์ะรตัน์  ลัมิปีวิทิย์ากุลั

โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

อาจารย์์ ดร.ภ้รพัิฒน์  วิาวิเงนิงาม

คณะเทคโนโลย์่วิทิย์�ศ�สติรื่สุ์ขภ�พ

แพทย์์หญิงศรยั์อร  ธิงอินเนตร
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

นาย์แพทย์์เกรยี์งไกร  ถึวิลิัไพร

โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

ผู้้�ช�วิย์ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิงธิชันันท์  พรธิารกัษ์เจรญิ
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

แพทย์์หญิงวิมิลั  รงัส่เสน่ย์์พิทักษ์
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

lmmunogenicity evaluation of ChAdox1 
nCov-19 (AZD1222) vaccine in solid
cancer patients in Chulabhorn Hospital

Immediate Effect of Working From
Home During the COVID-19 Pandemic on
the Incidence of Non-Specific Neck and
Low Back Pain: A Prospective Cohort Study

Herpes zoster after COVID-19
vaccination in an adolescent

lmmunogenicity and safety of an intradermal
fractional third dose of ChAdOxl nCoV-19/AZD1222 
vaccine compared with those of a standard intra-
muscular third dose in volunteers who previously 
received two doses of CoronaVac: A randomized 
controlled trial 

Predictors of health behaviors among 
undergraduate students during the 
COVID-19 pandemic: A cross-sectional
predictive study

Abnormality Pattern of F-18 FOG PET 
Whole Body with Functional MRI
Brain in Post-Acute COVID-19

ผลงานวจิยัตีพิมพ์และเผยแพร่
โครงการวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับ Covid-19
ของนักวจิยัภายใต้สังกัดราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์

Combined acute arterial and deep vein 
thrombosis following COVID-19
infection: A case report

lmmunogenicity and safety of an intradermal
fractional third dose of ChAdOxl nCoV-19/AZD1222 
vaccine compared with those of a standard intra-
muscular third dose in volunteers who previously 
received two doses of CoronaVac: A randomized 
controlled trial 

Antibody levels in people with diabetes
after one dose of the ChAdOxl nCoV-19
(AZD1222) vaccine

อาจารย์์วิานิช  สุขสถึาน

คณะพย์�บ�ลศ�สติรื่์

นาย์แพทย์์พ่รพลั  เก่ย์รติกิติกุลั
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

ผู้้�ช�วิย์ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิง นวิพรรณ์  แตงสกุลั
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์
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ผู้้�ช�วิย์ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิงนวิพรรณ์  แตงสกุลั
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

แพทย์์หญิงมนันย์า  ตันธิรรศกุลั
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์

ผู้้�ช�วิย์ศาสตราจารย์์ นาย์แพทย์์ธินพลั ชอบัเป็ีนไทย์

วิทิย์�ลัย์แพทย์ศ�สติรื่ศ์รื่สีวิ�งควิัฒน

แพทย์์หญิงชลัธิชิาธิชิา  ตั�งกิจ
วิทิย์�ลัย์แพทย์ศ�สติรื่ศ์รื่สีวิ�งควิัฒน

Assessment of Medical Awareness and
Readiness for COVID-19 Pandemic
among Thai Medical Students: A Cross-
Sectional Survey 

Successful Systemic Heparinization for
Treatment of Acute Arterial Occlusion of
Tibial Artery and Aortic Mural Thrombi in
a Patient With COVID-19 Infection: A
Case Report

ผลงานวจิยัตีพิมพ์และเผยแพร่
โครงการวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับ Covid-19
ของนักวจิยัภายใต้สังกัดราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์

ส้บค้นและจดัเก็ำบ
ง�นบรื่หิ้�รื่โคงกำ�รื่วิจิยั์และเผู้ย์แพรื่ง่�นวิจิยั์
ศ้นย์ก์ำ�รื่เรื่ยี์นรื่้แ้ละวิจิยั์เฉลิมัพรื่ะเก่ำย์รื่ติิ 60 ป็ ีเจ�้ฟ้้�จุฬ�ภรื่ณ์
โทรื่. 02-576-6000 ต่ิอ 6400
อ่เมัล. RPMU.CLRC@cra.ac.th

A case report of Bell’s palsy following
inactivated COVID-19 vaccination
in an adolescent

Redesign Full-face Protective Glasses
for Medical Staff During COVID-19
Pandemic

How COVID-19 affects cancer and
cardiovascular disease

แพทย์์หญิงณั์ชชา  วิฒันโภคาสิน

วิทิย์�ลัย์แพทย์ศ�สติรื่ศ์รื่สีวิ�งควิัฒน

Quartile Rank 
          International Journal 
 SCOPUS (https://www.scopus.com/)
          Thai Journal
 TCI (https://tci-tha i land.org/list%20journal.php)

Impact Factor
          Web of Science https://mjl.clarivate.com
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พลังับัรจิาค เพิ�มภ้มิคุ�มกัน เพิ�มภ้มินำาใจ
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สมทบัทุน ม้ลันิธิภัิทรมหาราชานุสรณ์์ ในพระอุปีถัึมภ์ฯ
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ผู้้�บัรจิาคอาหาร เคร ื�องดื�มแลัะอุปีกรณ์์ต�าง ๆ
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เพื�อสนับัสนุนศ้นย์์ฉ่ดวิคัซิน่โควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
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CRA

13 พ.ค. 2564
รื่จภ.เป็ิดรื่ะบบให้้ผู้้้ป่็วิย์และ

ป็รื่ะชื้�ชื้นลงทะเบ่ย์นจองเข้�รื่บั
วิัคซีน่ห้ลักำผู่้�นเวิ็บไซีต์ิ

18 ก.ค. 2564
เป็ิดรื่ะบบ

ขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
สำาหรบัับุัคคลัธิรรมดา

17 พ.ค. 2564
เป็ิดศ้นย์์บรื่กิำ�รื่

ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 รื่จภ.
แก่ำป็รื่ะชื้�ชื้นเป็็นวิันแรื่กำ

6 ส.ค. 2564
เป็ิดรื่ะบบย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่

วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัสำ�ห้รื่บั
องค์กำรื่นิติิบุคคล ระย์ะท่� 2

23-27 ส.ค. 2564
เป็ิดรื่ะบบย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่

วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัสำ�ห้รื่บั
องค์กำรื่นิติิบุคคล ระย์ะท่� 3

24 พ.ค. 2564
ย์้�ย์ศ้นย์์บรื่กิำ�รื่

ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ-19 รื่จภ.
ไป็ท่� CRA Hall

20 มิ.ย์. 2564
วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั ล็อติแรื่กำ

จำ�นวิน 1 ล้�นโดส
ถ่งป็รื่ะเทศไทย์

3 ก.ค. 2565
ย้์�ย์จุดบรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่โควิดิ
จ�กำ CRA Hall ไป็ย์ังอ�ค�รื่

ศ้นย์์กำ�รื่แพทย์์มัะเรื่ง็วิทิย์�จุฬ�ภรื่ณ์
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ ชื้ั�น 3 โซีน A

23 มิ.ย์. 2564
องค์ป็รื่ะธ�นรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์ 

พรื่ะรื่�ชื้ท�นวิัคซีน่ให้้แก่ำ 4 ห้น่วิย์ง�น
เพ้�อกำรื่ะจ�ย์ฉ่ดให้กั้ำบป็รื่ะชื้�ชื้นผู้้้ด้อย์โอกำ�ส 
ผู้้้ส้งอ�ยุ์ ผู้้้พิกำ�รื่ ผู้้้ท่�ม่ัรื่�ย์ได้น้อย์ และ

ชืุ้มัชื้นในพ้�นท่�เส่�ย์งเป็็นกำลุ่มัแรื่กำ

30 ก.ย์. 2565
 กำ�รื่ป็รื่ะกำ�ศ

ย์กเลัิก
พ.รื่.กำ. ฉุกำเฉิน
และ ยุ์บ ศบค.

25 มิ.ย์. 2564
เปีิดศ้นย์์ฉ่ดวิัคซิน่ตัวิเลัือก

ซิโินฟารม์ ราชวิทิย์าลััย์จุฬาภรณ์์
และเรื่ ิ�มัฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
เป็็นวิันแรื่กำในป็รื่ะเทศไทย์

ofof
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1

ภารกิจวัคซีนี รจภ. 506 วันภารกิจวัคซีนี รจภ. 506 วัน
รว่มพาคนไทยสู้ภัยโควดิ-19รว่มพาคนไทยสู้ภัยโควดิ-19
ภารกิจวัคซีนี รจภ. 506 วัน
รว่มพาคนไทยสู้ภัยโควดิ-19

1 ธิ.ค. 2564
กำำ�ห้นดเรื่ ิ�มัฉ่ด

วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
เข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิั

11 มิ.ย์. 2564
ป็รื่ะชืุ้มัชื้่�แจงกำ�รื่ข่�นทะเบ่ย์นเป็็น

สถ�นพย์�บ�ลให้้บรื่กิำ�รื่
ฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั

19 ม.ค. 2565
 เรื่ ิ�มัฉ่ดวิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัเขม็ักำรื่ะติุน้ภ้มิั 
เข็มัท่� 3 สำ�ห้รื่บัเด็กำและเย์�วิชื้นใน

โครื่งกำ�รื่ VACC 2 School

14-18 มิ.ย์. 2564
เป็ิดรื่ะบบย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่

วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัสำ�ห้รื่บั
องค์กำรื่นิติิบุคคล ระย์ะท่� 1

1 เม.ย์. 2565
 เรื่ ิ�มัฉ่ดวิัคซีน่ท�งเล้อกำโมัเดอรื่น์�

เข็มักำรื่ะติุ้นท่�จดัสรื่รื่โดย์ รื่จภ.

25 พ.ค. 2564
เวิ็บไซีต์ิรื่�ชื้กิำจจ�นุเบกำษ� เผู้ย์แพรื่ป่็รื่ะกำ�ศ 
รื่จภ. ด้�นกำ�รื่ให้้บรื่กิำ�รื่ท�งกำ�รื่แพทย์์และ
ส�ธ�รื่ณสุข ในสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ด
ของโควิดิ 19และสถ�นกำ�รื่ณ์ฉุกำเฉินอ้�น ๆ

17 ก.ย์.2564
เปิ็ดรื่บัสมััครื่สถ�นศ่กำษ�

ย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซี่นซีิโนฟ้�รื่ม์ั
ให้้แก่ำกำลุ่มันักำเรื่ยี์น

ในสังกัำดภ�ย์ใต้ิโครื่งกำ�รื่ศ่กำษ�วิจิยั์

28 พ.ค. 2564
อย์. อนุมััติิวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั

เป็็นวิัคซีน่โควิดิตัิวิท่� 5 ของป็รื่ะเทศไทย์
เพ้�อใชื้ใ้นภ�วิะฉุกำเฉิน โดย์ชื้ว่ิงบ่�ย์วิันเด่ย์วิกัำน 

รื่จภ. สธ. และ อย์. แถลงข่�วิควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอแนวิท�ง
กำ�รื่จัดสรื่รื่ และนำ�เข้�วิัคซี่นท�งเล้อกำซีิโนฟ้�รื่ม์ั

20 ก.ย์.2564
วิันเย์�วิชื้นแห้่งชื้�ติิ

เรื่ ิ�มัฉ่ดวิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัให้้กัำบเด็กำ
และเย์�วิชื้นอ�ยุ์รื่ะห้วิ่�ง 10-18 ป็ ี

ในโครื่งกำ�รื่ VACC 2 School

29 ต.ค.2564
เป็ิดรื่ะบบย์้�นขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่
วิัคซีน่ท�งเล้อกำเข็มักำรื่ะติุ้นภ้มิั
“โมัเดอรื่น์�” และ “ซีโินฟ้�รื่ม์ั”

8 มิ.ย์. 2564
ป็รื่ะกำ�ศ ศบค. อนุญ่�ติให้้ รื่จภ. 
เป็็น 1 ใน 5 ห้น่วิย์ง�นท่�ส�มั�รื่ถ

จดัห้�นำ�เข้�วิัคซีน่โควิดิ-19

9 มิ.ย์. 2564
รื่จภ. ออกำป็รื่ะกำ�ศข้อกำำ�ห้นดกำ�รื่
ขอรื่บักำ�รื่จดัสรื่รื่วัิคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ั
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ส�งท�าย์ส�งท�าย์
ภารกิจส้�โควิดิ-19ภารกิจส้�โควิดิ-19สรุปีสรุปี

จ�กำเลข�ธกิำ�รื่รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์

เร ื�องเลั�าบัท

 ขณะท่�เกิำดชื้ว่ิงสถ�นกำ�รื่ณ์วิกิำฤติโควิดิ-19 แพรื่ร่ื่ะบ�ด และ
วิัคซี่นในป็รื่ะเทศข�ดแคลน ก็ำม่ัรืุ่น่พ่�แพทย์์คนห้น่�งมั�สอบถ�มัวิ่�
ส�มั�รื่ถป็รื่ะส�นและติิดต่ิอนำ�เข้�วิัคซี่นสปุ็ตินิกำวิเีพ้�อนำ�มั�ฉ่ดให้้
ป็รื่ะชื้�ชื้นไทย์ได้ไห้มั ผู้มัจ่งเรื่ ิ�มัดำ�เนินกำ�รื่ป็รื่ะส�นติิดต่ิอและขอ
อนุมััติิจ�กำคณะกำรื่รื่มักำ�รื่อ�ห้�รื่และย์�ใชื้เ้วิล�น�นกำว่ิ�ครื่ ึ�งปี็ แต่ิไม่ั
สำ�เรื่จ็และในชื้ว่ิงเวิล�เด่ย์วิกัำนได้ม่ับรื่ษัิทเอกำชื้นรื่�ย์ห้น่�งเข�้มั�นำ�เสนอ
วิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัจ�กำป็รื่ะเทศจน่ จง่ได้ทำ�เรื่ ่�องขออนุมััติิค่้ขน�นกัำนไป็ 
และผู่้�นไป็ไม่ัก่ำ�วิัน WHO ได้ทำ�กำ�รื่อนุมััติิ ซี่�งห้ลังจ�กำท่�ได้ศ่กำษ�
รื่ะเบ่ย์บข้อบังคับแล้วิเรื่�จง่มัั�นใจในศักำย์ภ�พว่ิ�จะส�มั�รื่ถดำ�เนินกำ�รื่ได้ 
จ�กำนั�นวิคัซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัล็อติแรื่กำก็ำถ้กำจดัส่งมั�อย์่�งรื่วิดเรื่ว็ิและจำ�นวิน
มั�กำ เชื้น่เด่ย์วิกัำบควิ�มัต้ิองกำ�รื่ของป็รื่ะชื้�ชื้นไทย์ท่�กำำ�ลังต้ิ�นกำลัวิและ
วิติิกำกัำงวิลกัำบสถ�นกำ�รื่ณ์ในขณะนั�น ซี่�งท�งรื่ฐับ�ลได้แต่ิงตัิ�งให้้ผู้มั
เป็็นคณะกำรื่รื่มักำ�รื่ คณะท่�ป็รื่กึำษ�ด้�นผู้ลกำรื่ะทบท�งเศรื่ษฐกิำจและ
สังคมัในศ้นย์์บรื่หิ้�รื่สถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดของโรื่คติิดเชื้้�อไวิรื่สั
โคโรื่น� 2019 (โควิดิ-19) ทำ�ให้้ได้ทรื่�บวิ่�วิัคซีน่ห้ลักำท่�ท�งรื่ฐับ�ล
นำ�เข้�จะถ้กำส่งไป็ย์ังกำลุ่มัผู้้้ส้งอ�ยุ์และกำลุ่มัด่�นห้น้�ก่ำอน ซี่�งเป็็นสิ�งท่�
ถ้กำต้ิอง แต่ิสิ�งท่�ทุกำคนล้มัค้อแม้ัเศรื่ษฐกิำจโลกำย์ำ�แย่์และห้ยุ์ดนิ�งลงไป็ 
แต่ิโรื่งง�นต่ิ�ง ๆ ในไทย์ท่�ทำ�ธุรื่กิำจส่งออกำก็ำยั์งดำ�เนินกิำจกำ�รื่อย้์่ ซี่�ง
กำลุ่มัคนวิัย์ทำ�ง�นท่�เป็็นกำำ�ลังสำ�คัญ่ในกำ�รื่ขับเคล้�อนเศรื่ษฐกิำจย์ังไม่ั
ได้รื่บัวิัคซีน่ ผู้มัจง่ดำ�เนินกำ�รื่เป็ิดให้้วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัเป็็นวัิคซีน่ท�ง
เล้อกำสำ�ห้รื่บัภ�คธรุื่กิำจอุติส�ห้กำรื่รื่มัแรื่งง�น และคิดวิ่�จะทำ�อย์่�งไรื่
ให้้กำลุ่มัผู้้้ด้อย์โอกำ�สก็ำส�มั�รื่ถรื่บัวิัคซี่นได้อย์่�งทั�วิถ่ง จง่ได้เล้อกำ
ดำ�เนินกำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ซีโินฟ้�รื่ม์ัให้้กัำบองค์กำรื่เอกำชื้นโดย์ 10% ของ
ทุกำย์อดจดัสรื่รื่จะเป็็นเงนิบรื่จิ�คในกำ�รื่จดัสรื่รื่วิัคซีน่ให้้กัำบกำลุ่มัเป็รื่�ะ
บ�งต่ิอไป็ รื่วิมัถ่งกำลุ่มัเด็กำก็ำเป็็นอ่กำห้น่�งกำลุ่มัท่�ผู้้้ป็กำครื่องต่ิ�งกัำงวิล 
เน้�องจ�กำชื้ว่ิงนั�นกำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดในเด็กำเรื่ ิ�มัมั�กำข่�น แต่ิในไทย์ยั์งไม่ัม่ั
กำ�รื่รื่บัรื่องและพิจ�รื่ณ�กำ�รื่ใชื้ว้ิัคซีน่ในเด็กำ เรื่�จง่ห้�ท�งออกำด้วิย์
กำ�รื่ดำ�เนินกำ�รื่ภ�ย์ใต้ิโครื่งกำ�รื่วิจิยั์ขน�ดให้ญ่่ เพ้�อป็รื่ะโย์ชื้น์ของเด็กำ
ทั�วิป็รื่ะเทศ

ภารกิจวิคัซิน่โควิดิ-19 พาคนไทย์ฝ่่าวิกิฤต
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    โรงพย์าบัาลัจุฬาภรณ์์
                กับัภารกิจช�วิย์เหลัอืผู้้�ติดเชื�อโควิดิ-19
โรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์ เป็็นห้น่วิย์ง�นแรื่กำ ๆ ท่�เรื่ ิ�มั
ม่ัรื่ะบบเฝ้่�รื่ะวิังผู้้้ป็่วิย์ติิดเชื้้�อโควิดิท่�บ้�น ก่ำอนท่�
จะม่ักำ�รื่ป็รื่ะกำ�ศใชื้โ้รื่งพย์�บ�ลสน�มั เน้�องจ�กำ
กำลุ่มัผู้้้ติิดเชื้้�อส่วินให้ญ่่ไม่ัจำ�เป็็นต้ิองเดินท�ง
มั�ย์ังโรื่งพย์�บ�ล จ่งได้จัดทำ�รื่ะบบให้้ห้มัอ
พย์�บ�ลติิดติ�มัผู้้้ติิดเชื้้�อได้จ�กำท่�บ้�น นอกำจ�กำน่� 
ย์ังม่ับรื่กิำ�รื่ชื้่วิย์เห้ล้อฟ้อกำไติในกำลุ่มัผู้้้ติิดเชื้้�อ
โควิดิ-19 ซี่�งในขณะนั�นไม่ัม่ัโรื่งพย์�บ�ลไห้นรื่บั
ฟ้อกำไติให้้กัำบผู้้้ติิดเชื้้�อ และโรื่งพย์�บ�ลจุฬ�ภรื่ณ์
เป็็นท่�แรื่กำ ๆ ท่�เป็ิดรื่ับกำลุ่มัผู้้้ติิดเชื้้�อและกำลุ่มั
เส่�ย์งท่�ต้ิองกำ�รื่ฟ้อกำไติจ�กำห้น่วิย์พิเศษ

การตัดสินใจในภาวิะวิกิฤติโรคติดต�อร�าย์แรงแบับัโควิดิ-19การตัดสินใจในภาวิะวิกิฤติโรคติดต�อร�าย์แรงแบับัโควิดิ-19
เราต�องใช�ข�อม้ลัพื�นฐานทางวิทิย์าศาสตรแ์ลัะมนุษย์ศาสตร ์ไม�ควิรใช�ควิามร้ �สึกเราต�องใช�ข�อม้ลัพื�นฐานทางวิทิย์าศาสตรแ์ลัะมนุษย์ศาสตร ์ไม�ควิรใช�ควิามร้ �สึก

ดังนั�น การรวิบัรวิมข�อม้ลัทั�งจากการวิจิยั์ การอ�าน การพ้ดคุย์กับัผู้้�เช่�ย์วิชาญดังนั�น การรวิบัรวิมข�อม้ลัทั�งจากการวิจิยั์ การอ�าน การพ้ดคุย์กับัผู้้�เช่�ย์วิชาญ
เพื�อนำาข�อม้ลัมาวิเิคราะห์แลัะทำาแผู้นอย์�างเป็ีนระบับัจงึม่ควิามสำาคัญมากเพื�อนำาข�อม้ลัมาวิเิคราะห์แลัะทำาแผู้นอย์�างเป็ีนระบับัจงึม่ควิามสำาคัญมาก

   ย์าฟาวิพิิราเวิยี์ร์
สิ�งจำ�เป็็นในสถ�นกำ�รื่ณ์กำ�รื่แพรื่ร่ื่ะบ�ดโควิดิ-19 
ไม่ัได้ม่ัเฉพ�ะแค่วิัคซี่นแต่ิรื่วิมัถ่งย์�รื่กัำษ�ด้วิย์ 
เน้�องจ�กำม่ับรื่ษัิทย์�ท่�ผู้ลิติฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่ท่์�ได้รื่บั
อนุมััติิให้้ใชื้ร้ื่กัำษ�ไข้ห้วิัดให้ญ่่อย้์่แล้วิติิดต่ิอเข้�มั�
ซี่�ง ณ ขณะนั�นเป็็นชื้ว่ิงท่�ป็รื่ะเทศไทย์ย์ังไม่ัม่ัย์�
รื่กัำษ�โควิดิ-19 ทำ�ให้เ้รื่�ได้นำ�เข้�ย์�ฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่์
มั�แจกำจ่�ย์ให้้กัำบกำลุ่มัท่� ต้ิองกำ�รื่ รื่วิมัถ่งกำ�รื่
พัฒน�ตัิวิย์�สำ�ห้รื่บักำลุ่มัเด็กำท่�ติิดเชื้้�อโควิดิ-19 
และรื่ับป็รื่ะท�นย์�แบบเมั็ดลำ�บ�กำ เรื่�จ่งได้
ป็ รื่ ะ ส � น ง � น กัำ บ ท � ง ค ณ ะ เ ภ สั ชื้ ศ � ส ติ รื่ ์
จุฬ�ลงกำรื่ณ์มัห้�วิทิย์�ลัย์ รื่ว่ิมัม้ัอกัำนคิดค้นส้ติรื่
ติำ�รื่บัย์�ฟ้�วิพิิรื่�เวิยี์รื่แ์บบน้ำ�เชื้้�อมัสำ�ห้รื่บัเด็กำ
และผู้้้ป็่วิย์ท่�กำล้นลำ�บ�กำ เพ้�อแจกำจ�่ย์ชื้ว่ิย์เห้ล้อใน
กำ�รื่รื่กัำษ�ในชื้ว่ิงเวิล�นั�นด้วิย์

ภารกิจท่�มองไม�เห็นฝ่ั� ง ดั�งพระมหาชนก
จ�กำควิ�มัย์�กำลำ�บ�กำในกำ�รื่ดำ�เนินง�นด้�นวิัคซีน่ ทั�งเรื่ ่�องกำ�รื่จดัสรื่รื่กำ�รื่กำรื่ะจ�ย์และกำ�รื่ให้บ้รื่กิำ�รื่ฉ่ด
วิัคซี่นท่�ต้ิองม่ัรื่ะบบบันท่กำข้อม้ัลเลขบัติรื่ป็รื่ะชื้�ชื้น เพ้�อย์้นย์ันตัิวิตินและบันท่กำกำ�รื่ฉ่ดวิัคซี่นเป็็น
จำ�นวินมั�กำในแต่ิละวิัน รื่วิมัทั�งกำ�รื่อำ�นวิย์กำ�รื่เรื่ ่�องต่ิ�ง ๆ เป็รื่ยี์บเสม้ัอนนิท�นเรื่ ่�องพรื่ะมัห้�ชื้นกำท่�รื่้ ้
แค่ว่ิ�ทำ�ได้ ว่ิ�ย์น้ำ�เป็น็ห้ลังจ�กำกำรื่ะโดดลงน้ำ� ก็ำว่ิ�ย์ไป็ในมัห้�สมุัทรื่โดย์ท่�เรื่�เองก็ำไม่ัทรื่�บได้วิ่�จุดห้มั�ย์
ป็ล�ย์ท�งและฝั่� งแผู่้นดินนั�นอย้์ต่ิรื่งไห้น แต่ิด้วิย์ควิ�มัรื่ว่ิมัม้ัอรื่ว่ิมัใจกัำนจ�กำเจ�้ห้น้�ท่� บุคล�กำรื่ทุกำห้น่วิย์
ง�นในองค์กำรื่รื่วิมัถ่งองค์กำรื่ภ�ครื่ฐัและเอกำชื้นห้ล�ย์ภ�คส่วิน ไม่ัวิ�่จะเป็น็กำลุ่มัผู้้้เชื้่�ย์วิชื้�ญ่ด้�นส�รื่สนเทศ
ด้�นกำำ�ลังคน กำลุ่มัจติิอ�ส�และกำ�รื่สนับสนุนเพิ�มัเติิมัจนในท่�สุดรื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์นำ�เข้�วิัคซีน่ได้
                 เป็็นจำ�นวินมั�กำและรื่บัเปิ็ดเป็็นศ้นย์์บรื่กิำ�รื่ฉ่ดวิัคซีน่แห้่งแรื่กำ ๆ ของป็รื่ะเทศไทย์
                     ท่�ส�มั�รื่ถรื่องรื่บัป็รื่ะชื้�ชื้นได้อย์่�งทั�วิถ่ง ทำาให�เห็นได�วิ�าคนไทย์พร�อมช�วิย์เหลัอื
                               ซิึ�งกันแลัะกันเสมอจนทำาให�เราพากันถึึงฝ่ั� งได�ในท่�สุด
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ท่�ปีรกึษา

ศาสตราจารย์์ นาย์แพทย์์นิธิ ิมหานนท์
เลขาธกิี่ารู้รู้าชวทิย่าลัย่จุฬาภรู้ณ์ และ
ผ้�อำานวย่กี่ารู้โรู้งพย่าบาลจุฬาภรู้ณ์ 
ศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิงจริพร เหลั�าธิรรมทัศน์
รู้องเลขาธกิี่ารู้รู้าชวทิย่าลัย่จุฬาภรู้ณ์
นางสาวิชโรบัลั เรยี์งสุวิรรณ์
ผ้�ชว่ย่เลขาธกิี่ารู้รู้าชวทิย่าลัย่จุฬาภรู้ณ์

ท่มงานสนับัสนุน

นางสาวิสุรางค์ อัคนิโรจน์
หัวหน�าสื่ำานักี่เลขาธกิี่ารู้รู้าชวทิย่าลัย่จุฬาภรู้ณ์
ภญ.สตาภิรมย์์ กิติญาณ์ทรพัย์์
ผ้�เช่�ย่วชาญทางกี่ารู้ตัลาด
นาวิาอากาศเอกปีพาฬ ศิรสิวิสัดิ� 
หัวหน�าฝ่าย่นิติักี่ารู้ รู้าชวทิย่าลัย่จุฬาภรู้ณ์
นางสุจติรา อินทรไพโรจน์
หัวหน�าฝ่าย่บรู้หิารู้กี่ารู้เงนิกี่ารู้คลัง
นาย์ภทรภรต ภภัทรส์ทธิรรม 
หัวหน�าฝ่าย่เทคโนโลย่่สื่ารู้สื่นเทศ
นางสาวิรตันาวิลั ่บุัญบังการ
หัวหน�าฝ่าย่ปรู้ะชาสัื่มพันธแ์ละกี่ารู้ตัลาด 
นางสาวิฐติิมา เชย่์รตระก้ลั
หัวหน�าฝ่าย่ภาพลักี่ษณ์องค์กี่รู้
นางสาวิชณั์ญชฎิา ดาวิสุโข
เจ�าหน�าท่�บรู้หิารู้งานทั�วไป สื่ำานักี่เลขาธกิี่ารู้รู้าชวทิย่าลัย่จุฬาภรู้ณ์ 
ท่มงานแลัะจติอาสาศ้นย์์บัรกิารฉ่ดวิคัซิน่โควิดิ-19 ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์

รวิบัรวิมข�อม้ลัแลัะจดัทำาเลั�ม

ท่มฝ่่าย์ปีระชาสัมพันธิ์แลัะการตลัาด ราชวิทิย์าลัยั์จุฬาภรณ์์
ออกแบับัร้ปีเลั�ม
นางสาวิมานิศา เท่ย์นอร�าม
เจ�าหน�าท่�กี่รู้าฟิกี่ ฝ่าย่ปรู้ะชาสัื่มพันธแ์ละกี่ารู้ตัลาด

บัันทึกเหตุการณ์์ส้�โควิดิ-19
กับราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์
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เป็็นเลิศเพ้�อทุกำชื้ว่ิติิ

รื่�ชื้วิทิย์�ลัย์จุฬ�ภรื่ณ์CRA Chulabhorn Channel www.cra.ac.th


