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'เอนก' สั่ง อว. เปดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด 7,530 เตียง รับผูปวยโควิด-19 
ข่าวโควิด-19 
    

 
 ‘เอนก’ รมว.อว. สั่งมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดทั่วประเทศ เปดโรงพยาบาลสนาม 7,530 เตียง รับผูปวยโควิด-19 พรอม

ติดตามสถานการณใกลชิด 

เกาะติดขาว กดติดตาม ขาวสด 

 
เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2564 นายเอนก เหลาธรรมทัศน รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปดเผย

วา โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ไดเปดใชงานแลว 470 เตียงเมื่อเชาวันอาทิตยที่ 11 เม.ย.ที่ผาน

มา โดยไดเริ่มเคลื่อนยายผูติดเชื้อที่ผานการสังเกตอาการและคัดกรองแลวจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

โรงพยาบาลตางๆ เขามา ซึ่งทําใหโรงพยาบาลตางๆ สามารถจะรับผูติดเชื้อได รวมท้ังโรงพยาบาลศูนยการแพทยรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อ.บางพลี สมุทรปราการ ซึ่งเปน

โรงพยาบาลที่เตรียมไวที่จะดูแลรักษาผูปวยที่มีอาการรุนแรง ก็กําลังขยายที่จะรับการสงตอสําหรับผูปวยหนักที่ตองการดูแล

อยางใกลชิด 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวทิ 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒั า กรงุเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพขาวสดออนไลน ฉบบัประจําวันท่ี  12  เดือนกุมภาพันธ  ศ.2564 หนา … มูลคาขาว 180,000.- 
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นายเอนก กลาวตอวา นอกจากนี้ ตนยังสั่งการใหทุกมหาวิทยาลัยเปดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมขึ้นอีกทุกแหง ทุกจังหวัด 

และใหประสานงานโดยทันทีกับทางจังหวัด สาธารณสุขในพื้นที่ และดําเนินการรวมกับคณะแพทยศาสตรที่อยูใกลเคียงเพื่อ

ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงได ที่สําคัญใหอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยรายงานสถานการณในพื้นที่มายังศูนยปฏิบัติการและบริหารการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวง อว. (ศปก.อว.) เพื่อการเฝาติดตามสถานการณอยาง

ใกลชิด 

ดาน นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา อว. ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในความดูแลทั่วประเทศนั้น มี

คณะแพทยศาสตรจํานวนถึง 22 แหง มีโรงพยาบาลหลักที่มีจํานวนเตียงรวมกันกวา 17,426 เตียง เชน โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาลัยนเรศวร เปนตน พรอมรับผูปวยโรคตางๆ อยางเต็มที่ โดยเฉพาะผูปวยอาการรุนแรง 

นพ.สิริฤกษ กลาวตอวา โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไดรวมเขามาบริหารสถานการณโควิดกับกระทรวงสาธารณสุขอยาง

ใกลชิด โดยเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยหรือ UHOSNET นี้ ประชุมรวมกันในศูนย

ปฏิบัติการฉุกเเฉินทุกวัน ท้ังนี้ โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร ซึ่งมีจํานวนเตียงเกือบสองหหมื่นเตียงนี้ ไดเลื่อนการ

บริการที่สามารถจะชะลอได เพ่ือเตรียมกําลังไวรองรับการสงตอผูปวยโรคโควิด-19 ที่ตองดูแลอยางใกลชิด 

“ผูติดเชื้อโรคโควิดในรอบการระบาดครั้งนี้ สวนใหญไมมีอาการหรืออาการนอยมาก จะมีเฉพาะจํานวนหนึ่งเทานั้นท่ีตอง

ดูแลอยางใกลชิดมาก ซึ่ง อว. ไดจัดเตรียมทั้งโรงพยาบาลสนามสําหรับผูติดเชื้อ และโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทยสําหรับ

ผูปวยหนัก ขณะนี้กระทรวง อว. ไดเตรียมโรงพยาบาลสนามไวแลวกวา 7,530 เตียง ซึ่งมีการประสานงานในภาพรวมของ

ประเทศดวยแลว” ปลัด อว.กลาว 

สําหรับโรงพยาบาลสนามในเครือขายของ อว. ที่พรอมดําเนินการมี 23 แหง จํานวน 7,530 เตียง ไดแก 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 470 เตียง 

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จํานวน 470 เตียง 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา ที่ศูนยสมุทรสงคราม จํานวน 50 เตียง 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 360 เตียง 

ภาคกลาง 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ศูนยการศึกษา อ.เดิมบางนางบวช จํานวน 100 เตียง 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่หอพักนักศึกษา จํานวน 50 เตียง 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ที่หอประชุมใหญ จํานวน 350 เตียง 

ภาคเหนือ 

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่หอพักหญิง 5 จํานวน 100 เตียง 

9. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่โรงพยาบาลศูนยการแพทยแมฟาหลวง จํานวน 200 เตียง 

10. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 80 เตียง 

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีโรงพยาบาลพระพุทธชินราช จํานวน 40 เตียง 
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12. มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 420 เตียง 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่หอประชุม จํานวน 800 เตียง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

14. มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 240 เตียง 

15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 72 เตียง 

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่อาคาร 80 พรรษา จํานวน 200 เตียง 

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ศูนยการเรียนรูบานยางนอยจํานวน 1,030 เตียง 

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ท่ีอาคารพนมพิมานและหอพักนักศึกษาจํานวน 320 เตียง 

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่หอประชุมใหญ อาคารเอนกประสงค และหอพักนักศึกษา จํานวน 638 เตียง 

ภาคใต 

20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต จํานวน 750 เตียง 

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่อาคารโกเมน จํานวน 110 เตียง 

22. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สํานักสงเสริมบริการวิชาการและภูมิปญญาพนางตุง จํานวน 500 เตียง 

23. จังหวัดสุราษฎรธานี ที่โรงพยาบาลทาโนงขาง อ.พุนพิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย อ.พุนพิน และโรงพยาบาล สต.

อางทอง อ.เกาะสมุย รวมจํานวน 180 เตียง 

    

     


