จดหมายข่าว

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ม.อ. ร่วมกับ 12 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เปิดศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ ...หน้า 3

RDO Lunch Talks

...หน้า 4
ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามความก้าวหน้า โครงการ ม.อ.ปัตตานีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ...หน้า 5
อุปกรณ์วัดก่อนฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตา ...หน้า 9

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

R
O

บ.ก.

คุยกับ Editor’ Talk

RDO Today ฉบับปฐมฤกษ์ ทักทายกันในฐานะที่ส�ำนักวิจัยและพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือและกลไก

ในการสือ
่ สารเพือ
่ สร้างสัมพันธ์ เชือ
่ มโยง กับนักวิจย
ั ภายใต้หลักของการประชาสัมพันธ์ในแบบฉบับของ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงง่าย

เราจะเจอกันในชือ
่ ของ RDO Today เพราะอยากให้ทา่ นผูอ
้ า่ นรับรูค
้ วามเคลือ
่ นไหวของส�ำนักวิจย
ั

และพัฒนาในทุกระยะ ว่าส�ำนักวิจัยและพัฒนา หรือ RDO ในวันนี้ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการปรับ
เปลี่ยน ทั้งทีมผู้บริหารและนโยบายในการท�ำงานนั้น มีอะไรใหม่เกิดขึ้นบ้าง

ภายใต้การน�ำของรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ที่นั่งแท่นเป็นผู้อ�ำนวยการ สิ่งที่ท่านได้

ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งท่านจะย�้ำอยู่เสมอไม่ว่าในเวทีใดก็ตาม นั่นคือการปรับการท�ำงานของ

นักวิจัยในแบบเดิม ๆ ที่เคยท�ำงานวิจัยแบบเดี่ยว ๆ มาเป็นการท�ำงานวิจัยแบบกลุ่ม คือ “การท�ำงานวิจัย

แบบบูรณาการ” โดย ได้พูดถึงหลักปฏิบัติในการท�ำงานวิจัยแบบบูรณาการไว้ว่า

“การท�ำงานวิจย
ั แบบบูรณาการ คือการวิจย
ั ทีม
่ ก
ี ารบูรณาการกันระหว่างคณะ ระหว่างหน่วยงาน

ระหว่างวิทยาเขต ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วย

งานอื่นด้วย หัวใจส�ำคัญของการท�ำวิจัยแบบบูรณาการ คือการที่นักวิจัยจะต้องปรับจากการท�ำงานวิจัย
แบบเดีย
่ ว ท�ำคนเดียว มาเป็นการท�ำงานวิจย
ั แบบกกลุม
่ ท�ำวิจย
ั แบบข้ามศาสตร์ และจะต้องเป็นการท�ำงาน

แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ เพื่อตอบโจทย์ของชุมชน สังคม ประเทศ รวมถึงต้อง

ตอบโจทย์เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ของประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านพลังงานทดแทน ด้านการ
แพทย์ เป็นต้น ส�ำหรับในปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด�ำเนินการเสนอแผนบูรณาการทั้งสิ้น

27 แผนบูรณาการ 199 โครงการ ซึง่ จะด�ำเนินการขับเคลือ
่ นไปพร้อมกับการวิจัยพืน
้ ฐานและสร้างนิเวศให้

พร้อมส�ำหรับการท�ำวิจัย เช่น โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานการวิจัย เป็นต้น”

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
• อธิการบดี
• รองอธิการบดีฝา่ ยระบบวิจยั และบัณฑิตศึกษา
• ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนา
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
• รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
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บอกข่าว...เล่าเรื่อง
ม.อ. ร่วมกับ 12 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เปิดศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่าย
บริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โครงการ Innovation Hubs ศูนย์อบรม เรียนรู้และ
พัฒนาผ่านงานวิจยั ต่อยอดผลิตภัณฑ์ศลิ ปหัตถกรรม ทัง้ คุณภาพและบริการ ส่งเสริม
การตลาดแบบ E-commerce

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Innovation Hub ชั้น 1
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด กิ จ กรรมเปิ ด ตั ว ศู น ย์
นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โครงการ
Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ
แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอีก 12 สถาบัน ได้แก่ ม.ทักษิณ
ม.หาดใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ฟาฏอนี ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั ม.ราชภัฏยะลา ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัย
ชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัย
ชุมชนสตูล รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ของ ม.สงขลานครินทร์ และ
แขกผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมงานในครั้งนี้
กิจกรรมเปิดตัวครัง้ นี้ มุง่ เน้นการประชาสัมพันธ์ศนู ย์นวัตกรรม
สร้างสรรค์ ให้เป็นที่รู้จักเพื่อเป็นช่องทางในการจัดแสดงและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรมภายใต้ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน
รวมทั้งเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
ต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสู่ภาคธุรกิจ

ด้าน รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
เปิดเผยว่า “ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคใต้ตอนล่าง ถือเป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินการให้เกิดการใช้
องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
และถือเป็นการต่อยอดศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ในด้านหัตถกรรม และบริการที่
มีมูลค่าสูง ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และ
ศูนย์การพัฒนาผ่านงานวิจัย ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจด้วยระบบ
สารสนเทศ สร้ า งผู ้ ป ระกอบการแบบ Start Up และส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบ E- commerce เป็นต้น โดยศูนย์ฯแห่งนี้ มีพื้นที่กว่า
100 ตารางเมตร ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย
เป็นพื้นที่ส�ำนักงาน พื้นที่ให้บริการ และพื้นที่จัดกิจกรรม”
บรรยากาศภายในงานครั้งนี้ มีการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์
ชุดไทย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายภายในงานศูนย์นวัตกรรมฯ ด้วย
นอกจากนัน้ ยังมีการมอบหุน่ ตังกวน หุน่ ยางพาราส�ำหรับฝึกสอนช่วยชีวติ
ผลงานวิ จั ย ของ ผศ.นพ.สิ ท ธิ โ ชค อนั น ตเสรี คณะแพทยศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ ให้กับศูนย์นวัตกรรมฯ แห่งนี้ด้วย
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RDO Lunch Talks
RDO Lunch Talks อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นโครงการภายใต้ส�ำนักวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายแผนและบริหาร ที่มีแนวคิดที่อยากให้
นักวิจัยทั้งรุ่นอาวุโส รุ่นกลาง และนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้มีเวทีร่วมพูดคุยกันในแบบที่เป็นกันเอง มีการรับประทานอาหารเที่ยงไปด้วยพูดคุยกัน
ไปด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด และแบ่งปันประสบการณ์การท�ำงานวิจัยของนักวิจัยแต่ละท่าน รวมถึงในอนาคตนักวิจัยรุ่นอาวุโส
อาจจะได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ในโอกาสต่อไป และไม่ใช่แค่นักวิจัยที่อยู่วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้นที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะเราได้เปิดโอกาสให้กบั นักวิจยั ในวิทยาเขตอืน่ ๆ ทุกวิทยาเขตได้มโี อกาสร่วมกิจกรรมนีด้ ว้ ย โดยการประชุมทางไกล
วิทยาเขตปัตตานี ที่ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ห้องประชุมทางไกล 213 วิทยาเขตภูเก็ต ที่ห้องประชุม
ทางไกลวิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตตรัง ที่ห้องประชุมทางไกลวิทยาเขตตรัง ส่วนเจ้าภาพวิทยาเขตหาดใหญ่ จัดที่ห้องประชุมเลิศพัฒน์
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา นอกจากนั้นวิทยากรที่เป็นผู้เปิดประเด็นในแต่ละครั้ง ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี
โดย RDO Lunch Talks จัดไปแล้วทัง้ หมด
4 ครัง้ เริม่ ประเดิมครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ในหัวข้อ “Circular Economy : Waste to
Resource” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุ เ มธ
ไชยประพัทธ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ระบบพลังงาน
ต่อมาครั้งที่ 2 กับหัวข้อ “การท�ำงาน
ข้ามสาขา ผลงานสูก่ ารใช้ประโยชน์และการตีพมิ พ์
ในระดั บ นานาชาติ ” โดยรองศาสตราจารย์
ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัย
และบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2560
ครัง้ ที่ 3 หัวข้อ “สาหร่ายและหญ้าทะเล ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล....
ช่องว่างของงานวิจัย” พบกับรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
สังกัดหน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล สถานวิจัยความหลากหลายแห่ง
คาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดไปเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
และครัง้ ที่ 4 ในหัวข้อ “From R&D to Innovation
and Commercialisation and beyond” โดย
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกๆ เดือน ในครั้ง
ต่อไปจะเป็นประเด็นอะไร และใครจะเป็นผู้เปิดประเด็น ติดตามได้ใน http://rdo. psu.ac.th
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ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามความก้าวหน้า

โครงการ ม.อ.ปัตตานีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่าย
พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา
ม.สงขลานครินทร์ พร้อมคณะผู้วิจัยลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงาน
โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจ�ำปี 2560 ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อติดตามการด�ำเนินงานและ
รับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า “อาจารย์
นักวิจยั ทีท่ ำ� งานในโครงการฯ คืออาจารย์ทมี่ คี วามรูอ้ ยูแ่ ล้ว พร้อม
ทีจ่ ะน�ำความรูข้ องตัวเองไปช่วยเหลือชุมชน แต่เราจะน�ำนักศึกษา

ลงไปด้วย ทุกโครงการเราถือว่าการที่ลงไปช่วยชุมชนท�ำให้
นักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากชุมชน ซึง่ ในช่วงแรกเราก็ยงั ไม่แน่ใจว่าจะ
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนหรือไม่ เราจึงให้ทกุ โครงการ
ลงไปส�ำรวจพื้นที่จริงก่อนท�ำงาน เพื่อให้รู้ปัญหาของชุมชนก่อน
ซึ่งกลับมาเราก็ได้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้เราท�ำงานแบบเน้นกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วม ช่วยกันตั้งแต่ค้นหาปัญหา หารือ ร่วมวางแผน
และน�ำแผนนั้นมาปฏิบัติ”
ส�ำหรับโครงการ ม.อ.เพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง วิทยาเขตปัตตานี
ได้ดำ� เนินการในลักษณะชุดโครงการ ในชือ่ “โครงการ ม.อ.ปัตตานี

http://rdo.psu.ac.th

:5

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง” มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา
เป็นผูป้ ระสานงาน ประกอบไปด้วย 6 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ
พลังอ่าน เปลี่ยนชีวิต มุ่งเน้นการกระตุ้นพัฒนาการ และส่งเสริม
การอ่านในวัยเด็ก โดยมีนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขา
จิตวิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นผู้ร่วมคิดค้น
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการการจัดการวัฒนธรรมชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอ่าวปัตตานี เป็น
การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ พื้ น ที่ อ ่ า วปั ต ตานี โครงการภู มิ นิ เ วศอ่ า วปั ต ตานี :
สร้างบ้านปลา สร้างประชาสุข เป็นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการประดิษฐ์ซั้งล่อปลาจากก้านมะพร้าว เพื่อให้
ชาวประมงในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรอ่าวปัตตานี
อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการการมีส่วนร่วมของสตรีไทยมุสลิม
ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ มุ ส ลิ ม ในชุ ม ชน มุ ่ ง เน้ น
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ ดี แ ก่ ค นในชุ ม ชนโดยมี นั ก ศึ ก ษาจาก

6 : http://rdo.psu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ให้การฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่สตรีไทยมุสลิม
เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
แก่ผู้สูงอายุในชุมชน โครงการต่อยอดสินค้าเกลือหวานบานาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ได้คัดสรรเยาวชนต้นแบบในชุมชน
อ่าวปัตตานีทมี่ ที กั ษะด้านงานศิลปะ ให้สร้างสรรค์ผลงานผ่านหัวข้อ
“สืบสานงานศิลป์ อัญมณีชายแดนใต้” เพื่อส่งเสริมจินตนาการ
และเพิม่ พืน้ ทีก่ ารน�ำเสนอผลงานสูส่ ายตาสาธารณชน และ โครงการ
สืบสานงานศิลป์อัญมณีชายแดนใต้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลผลิตในท้องถิ่น เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบในชุมชน เช่น
เกลือขมิ้น เกลือหวานปรุงรส เกลือสปา ช่วยส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น
และช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนจากทรัพยากรของชุมชนเอง
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางวิ ช าการของนั ก วิ จั ย
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการพัฒนาชุมชนบน
พืน้ ฐานพหุวฒ
ั นธรรม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุง่ เน้นการน�ำ
ความรู้สู่ชุมชน น�ำมาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของคนในชุมชน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ตัวชี้วัดแนวทาง

แนวทาง

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน
บูรณาการ
ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนำ แก้ปัญหำ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตำมโปรแกรม
ยุทธศำสตร์เป้ำหมำย
(Spearhead) เรื่องเร่งด่วน
และตำมนโยบำยรัฐ
จำนวนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ
พร้อมนำไปประยุกต์เป็น
นวัตกรรมทำงสังคม นโยบำย
และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ
๕๐ ของผลงำนทั้งหมด

จำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จพร้อม
นำไปใช้ประโยชน์ในภำคกำร
ผลิตและบริกำรและภำคธุรกิจ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
ผลงำนทั้งหมด

สัดส่วนเอกชนร่วมลงทุนใน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)
อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ ทุก
โปรแกรม

จำนวนต้นแบบ/นวัตกรรมทำง
สังคม ที่พร้อมนำไปกำหนด
เป็นนโยบำย ทดแทนกำร
นำเข้ำ หรือใช้แก้ปัญหำหรือ
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย

จำนวนผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีที่ถกู นำไปใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของผลงำน
ทั้งหมด

ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน
ด้ำนวิจัยและนวัตกรรมผ่ำน
โปรแกรมยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย (Spearhead)

จำนวนต้นแบบกึ่ง
อุตสำหกรรม/บริกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๐ ของ
โปรแกรมที่ได้รับกำร
สนับสนุนทั้งหมด

จำนวนผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ
พร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรกำหนดนโยบำย
ของหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน หรือนำไปใช้
ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน
ร้อยละ ๕๐ ของผลงำนทั้งหมด

สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ด้ำนสังคมในประเด็นสำคัญตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ กำร
จัดกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

จำนวนองค์ควำมรู้ นโยบำย
นวัตกรรม ที่หน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน สังคม ชุมชน พร้อม
นำไปใช้ประโยชน์ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนด
เป็นนโยบำยในกำรดำเนินงำน
ขององค์กร ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

จำนวนผลงำนวิจัย ทีแล้ว
เสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชำติ และนำนำชำติ
หรือ ยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตรร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำม
เป็นเลิศทำงวิชำกำร

จำนวนผลงำนวิจัยสำมำรถ
ถูกนำไปใช้อ้ำงอิงใน
ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ ร้อยละ ๕๐ ของ
แผนงำน
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จำนวนกำร
ใช้บริกำร
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๑๐
ต่อปี

จำนวมำตรฐำน
ที่กำหนดขึ้น
ใหม่งำนที่ได้รับ
กำรรับรองหรือ
ขึ้นทะเบียน
มำตรฐำนกำร
วิจัย/
อุตสำหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ
๒๐

7 ก.พ. 2561

จำนวนผู้
จำนวน
ประกอบ
รำยกำรสินค้ำ
กำรใหม่ที่มี ที่ขึ้นบัญชี
ควำม
นวัตกรรมและ
ร่วมมือกับ
สิ่งประดิษฐ์
หน่วย
น้อย
งำนวิจัย ไม่ จำนวนไม่
กว่ำ ๑00
ละ ๒๐ ต่อปี น้อยกว่ำรำยกำร
๓๐ รำย

มูลค่ำกำร
จำนวน
จำนวน
อัตรำกำรใช้
ลดหย่อน ผลงำนวิจัย โครงสร้ำง
หน่วยงำนที่
ภำษี
และ
พืน้ ฐำนด้ำน สำมำรถรับรอง
ค่ำใช้จ่ำย เทคโนโลยีที่ วิจัยและ
มำตรฐำนกำร
กำรวิจัย
ถูกนำไปใช้ นวัตกรรม วิจัยด้ำนต่ำงๆ
และพัฒนำ ประโยชน์ เพิ่มขึน้ ร้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ
เพิ่มขึ้นร้อย เชิงพำณิชย์ ละ ๑๐ ต่อปี
๒๐
ละ ๒๐ ต่อ เพิ่มขึ้นร้อย
ปี
ละ ๒๐ ต่อปี
สนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนำ
พัฒนำ
สนับสนุนให้
โครงสร้ำง ได้มำตรฐำน
บุคลำกร
เขต
บัญชี
และ
เศรษฐกิจ นวัตกรรม พื้นฐำนด้ำน กำรวิจัย/
วิจัยและ
เครือข่ำยวิจัย นวัตกรรม
อุตสำหกรรม
และ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

จำนวน
บุคลำกรด้ำน
วิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น
๑๓๗,๐๐๐
คน

จำนวนผลงำนวิจัยแล้วเสร็จ จำนวน
บุคลำกรวิจัย
พร้อมนำไปเป็นแนว
และ
ทำงแก้ไขปัญหำกำร
นวัตกรรม
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
เพิ
ม
่
ขึ้นไม่
ร้อยละ ๕๐ ของแผนงำน
น้อยกว่ำร้อย

สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำศักยภำพกำร
ทำงำนของหน่วยงำน

จำนวนผลงำนวิจัยที่ใช้ใน
กำรแก้ปัญหำกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ร้อยละ ๕๐ของแผนงำน

เป้าหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

เป้าหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

เป้าหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

ประเทศไทยมีระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนสาคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

ผลสัมฤทธิ์/Impact
เป้าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จัดสรร

เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ ๑๒

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

๑.๑ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ๑.๒ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น ๗๐:๓๐
๒.๑ อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู่ใน ลาดับ ๑ ใน ๓๕
๑.๓: สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
๑.๓ : สัดส่วนการ ลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/ สะสม
๑.๓ : สัดส่วนของการลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของประเทศร้อยละ ๕๕
มาตรฐาน เป็นร้อยละ ๒๐
องค์ความรู้ เป็นร้อยละ ๒๕
๒.๒ : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้าง
๒.๔ : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
๑.๔ : จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๐ คนต่อ
มูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ ภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ ไม่
ที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผลงานทั้งหมด
๒.๓ : มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับค่าใช้จ่ายวิจยั และ
พัฒนา มีจานวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี

เป้าหมายแผนฯ
๑๒

แผนฯ ๑๒

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานเจ้าภาพ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ทั้ง 4 เป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ทั้ง 4 เป้าหมายจะต้องเสนอโครงการวิจัยเป็นแผนบูรณาการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยโครงการชุดพร้อมโครงการย่อย หรือโครงการเดี่ยว ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ (ชุดนับเป็นหนึ่ง)
ส�ำหรับรายละเอียดการจัดท�ำข้อเสนอโครงการวิจัย ส�ำนักวิจัยและพัฒนาจะประกาศให้ทราบทั่วกันต่อไป และท่านสามารถเตรียมจัดท�ำข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอทุนจากงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2563
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สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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แนวทางที่ 2.1 (Spearhead ด้านสังคม)
๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย และการอยู่ร่วมกัน
ของประชากรหลายวัย
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ คนไทย ๔.๐
๒.๒ เด็ก และเยาวชน ๔.๐
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบบริการสุขภาพ*
๔. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ การบริหารจัดการน้้า
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ๔.๐

แนวทางที่ 1.1 (Spearhead ด้านเศรษฐกิจ)
และแนวทางที่ 1.2
๑. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
๑.๑ การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
๑.๒ อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่
(High value added food and functional ingredient)
๑.๓ ชีวภัณฑ์ (Biologics)
๑.๔ เครื่องมือแพทย์ (Medical devices)
๒. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
๒.๑ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics
and Automation)
๒.๒ อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:
UAV)
๒.๓ เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry
technology)
๒.๔ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง
(Smart Electronics and terminal endpoint
technologies)
๒.๕ การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT)
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง
๒.๖ เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนา
๓. ระบบโลจิสติกส์
๓.๑ ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive)
๓.๒ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart logistics)
๓.๓ อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
๓.๔ การขนส่งทางราง
๔. การบริการมูลค่าสูง
๔.๑ การบริการทางการแพทย์ (Medical services)
๔.๒ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness tourism)
๔.๓ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตอย่างสร้างสรรค์และเสริมพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว
(Community-based Tourism: CBT)
๔.๔ การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ มั่นคง และยั่งยืน
๕. พลังงาน
๕.๑ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
๕.๒ พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
๕.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy
efficiency)
๕.๔ การกักเก็บพลังงาน (Energy storage)
แนวทางที่ 2.2
๑. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่๒๑
๑.๑ เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก
๑.๒ ความมั่นคงประเทศ
๑.๓ รัฐบาล ๔.๐
๑.๔ ความมั่นคงมนุษย์
๑.๕ ลดความเหลื่อมล้้า
๒. คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๑ เกษตรกร ๔.๐
๒.๒ แรงงาน ๔.๐
๒.๓ การศึกษาไทย ๔.๐
๓. สุขภาพและคุณภาพชีวิต
๓.๑ ระบบการดูแลและรักษาโรค
๓.๒ การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ
๓.๓ ระบบสวัสดิการสังคม
๔. การบริหารจัดการน้า การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ระบบน้้าชุมชนและเกษตร
๔.๒ การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่
ปล่อยคาร์บอนต่้า
๔.๓ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๔.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๕. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่
๕.๑ เมืองอัจฉริยะ (Smart and Livable Cities)
๕.๒ ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๕.๓ ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน

เป้าหมายที่ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมายที่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3.1 และ แนวทางที่ 3.2
๑. เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
๑.๑ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
๑.๒ เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced material
technology)
๑.๓ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
๑.๔ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology)
๒. องค์ความรู้พืนฐานทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์
๒.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดกวัฒนธรรม
๒.๒ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสน
ธรรม
๒.๓ การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาสังคมและความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญา
และภูมิธรรม
๒.๔ ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม
๓. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Frontier Research)
๓.๑ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
science)
๓.๒ วิศวกรรม (Engineering)
๓.๓ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science)
๓.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science)
๓.๕ วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science)
๓.๖ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบาย
สาธารณะส้าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่
๓.๗ ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด
(Neuro science and cognitive
behavior)

เป้าหมายที่ ๓. การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการสร้างองค์ความรูพ้ ื้นฐานของ
ประเทศ

แนวทางที่ 4.5
๕. มาตรฐานการวิจัย/อุตสาหกรรม
๕.๑ วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice
๕.๒ วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory Practice
๕.๓ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
๕.๔ มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
๕.๕ มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๕.๖ ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครื่องมือ
๕.๗ การก้าหนดมาตรฐาน เช่น Good Agriculture Practice,
Good Manufacturing Practice
๕.๘ การทดสอบ
๕.๙ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

แนวทางที่ 4.4
๔. โครงสร้างพืน้ ฐานวิจัยและนวัตกรรม
๔.๑ ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง
๔.๒ Pilot Plant
๔.๓ ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
๔.๔ ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางที่ 4.3
๓. บัญชีนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
๓.๑ บัญชีนวัตกรรม
๓.๒ บัญชีสิ่งประดิษฐ์

แนวทางที่ 4.1
๑. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย
๑.๑ ทุนการศึกษา วิจัย
๑.๒ การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์
วิศวกร นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๑.๓ การส่งเสริม Talent Mobility
๑.๔ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากร
ด้านแรงงาน
๑.๕ การสร้างความตระหนัก
แนวทางที่ 4.2
๒. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม
๒.๑ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
๒.๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
๒.๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เป้าหมายที่ ๔. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร และ
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ประเด็นย่อยภายใต้เป้าหมาย/แนวทาง
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แนะนำ�...งานวิจัย

อุปกรณ์วัดก่อนฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตา
(Disposable Plastic Caliper)

คุณดวงรัตน์  หมายดี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7445-5000 E-mail : mduangra@medicine.psu.ac.th
โรคทางตาที่ เ ป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ สู ญ เสี ย
การมองเห็นอย่างถาวร ได้แก่ ภาวะจุดภาพชัดเสื่อมเนื่องจากอายุ
(age-related macular degeneration, AMD) ปัจจุบนั ยังไม่มีวธิ ีรกั ษา
ให้การมองเห็นกลับมาดีดังเดิม แต่มีการรักษาที่ช่วยชะลอความเสื่อม
ของการมองเห็ น ได้ โดยมี วิ วั ฒ นาการใหม่ คื อ การฉี ด ยาในกลุ ่ ม
anti-VEGF (anti-vascular endothelial growth factor) เข้าน�้ำวุ้นตา
รวมถึงผู้ป่วยที่มีจุดรับภาพบวมจากหลอดเลือดด�ำใหญ่จอตาอุดตัน
ผู้ป่วยที่มีจุดรับภาพบวมจากเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดใหม่ผิดปกติ
ที่จอตาจากสายตาสั้น ซึ่งในอดีตใช้การรักษาด้วยการผ่าตัด และ/หรือ
การยิงเลเซอร์ แต่ในปัจจุบันจักษุแพทย์จะใช้การฉีดยาดังกล่าวเข้า
น�้ำวุ้นตา เพื่อการชะลอและรักษาอาการของโรค นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วย
ที่ต้องมารับการฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตาอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มี
จอตาอักเสบ (cytomegalovirus retinitis) มารับการฉีดยาต้านไวรัส
Ganciclovir โดยการฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตา

โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวัดก�ำหนดต�ำแหน่งนี้ เรียกว่า caliper มีลกั ษณะ
รูปร่างและการใช้งานดังรูป

โดยปกติในการฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตาแต่ละครั้ง ต้องมีการวัด
ก�ำหนดต�ำแหน่งที่ปลอดภัยก่อนการปักเข็ม คือ วัดระยะจาก limbus
(รอยต่อระหว่างกระจกตากับตาขาว) ถึงจุดที่จะปักเข็มฉีดยา ในบริเวณ
ที่เรียกว่า Pars Plana ที่มีระยะประมาณ 3.5-4.0 มิลลิเมตร ในตาผู้ป่วย
ที่ยังมีเลนส์ตาอยู่ และ 3.0-3.5 มิลลิเมตร ในตาผู้ป่วยที่ไม่มีเลนส์ตาหรือ
ใส่เลนส์แก้วตาเทียม โดยระยะดังกล่าวมีโอกาสเกิดอันตรายต่อเลนส์ตา
และจอตาน้อย ดังรูป

ในปัจจุบันผู้ป่วยที่มารับบริการต่อวันมีจ�ำนวนมากถึง 50-60
รายต่อวัน จึงท�ำให้ caliper ที่มีอยู่ 12 ตัวไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
เนื่องจากต้องใช้ caliper ที่ผ่านการท�ำให้ปราศจากเชื้อแล้ว 1 ตัว
ต่อผู้ป่วย 1 ราย นอกจากนี้ caliper ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นโลหะและมี
ความแหลมคม ท�ำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด การทิ่มต�ำเจ้าหน้าที่
ผ่านทะลุถุงมือที่ใส่ได้ ทั้งในขั้นตอนของการฉีดยา และขั้นตอนการล้าง
ท�ำความสะอาด อีกทั้ง caliper โลหะก็มีราคาแพง คือ ตัวละประมาณ
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8,000 - 10,000 บาท จากข้อจ�ำกัดดังกล่าว จึงท�ำให้โรงพยาบาล
หลายแห่งมีการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใช้วัดแทน caliper
โลหะ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี คิดนวัตกรรม reused caliper โดย
ห้องผ่าตัดจักษุ และโรงพยาบาลศิริราช คิดนวัตกรรม caliper ไม้
โดยหน่วยตรวจโรคจักษุ เป็นต้น
ห้องผ่าตัดจักษุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก็ประสบกับปัญหา
ข้างต้นเช่นกัน จึงได้มีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะใช้วัดก�ำหนด
ต�ำแหน่งก่อนฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตาแทน caliper มาตั้งแต่ปี 2551 โดยมี
การพัฒนามาเป็นล�ำดับ ดังนี้ คือ

การน�ำไปใช้ประโยชน์/การประยุกต์ใช้
จากการพั ฒ นามาเป็ น ล� ำ ดั บ ท� ำ ให้ เ พิ่ ม ความสะดวกให้
จักษุแพทย์/พยาบาลผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย
ก็เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ caliper โลหะจาก
ต่ า งประเทศที่ มี ร าคาแพงได้ โดยจากการคิ ด ต้ น ทุ น ในการอบแก๊ ส
ฆ่าเชื้อ disposable caliper กับหน่วยเวชภัณฑ์กลางของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ พบว่าเฉลี่ยแล้วมีราคาเพียงชิ้นละ 1 บาท
จากนั้ น ได้ มี ก ารท� ำ วิ จั ย ในผลการใช้ ง าน พบว่ า การน� ำ
disposable caliper มาใช้ในการวัดก�ำหนดต�ำแหน่งก่อนการฉีดยา
เข้าน�้ำวุ้นตา ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ ต่อผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและ
ในระยะยาว ทั้งนี้เพราะ disposable caliper มีความปลอดภัยใน
การใช้งาน มีความแม่นย�ำในการวัด เพราะไม้บรรทัดกระดาษที่น�ำมาใช้
เป็นสเกล (scale) มาจากชุดของ surgical marker ที่มีสเกลมาตรฐาน
ใช้ในการผ่าตัด และใช้ในทางการแพทย์ (medical grade) นอกจากนี้
พบว่าจักษุแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ มีความพึงพอใจในการ
ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของจักษุแพทย์ มีการกล่าวถึง
disposable caliper ว่าสามารถน�ำมาใช้เสริมแทน caliper โลหะได้
เป็นอย่างดี ท�ำให้การฉีดยาเข้าน�ำ้ วุน้ ตาทีม่ ผี ปู้ ว่ ยจ�ำนวนมาก เป็นไปด้วย
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ความราบรื่น ไม่เสียเวลาในการรอคอยการนึ่งฆ่าเชื้อ ท�ำให้มีเวลาให้การ
ดูแลผูป้ ว่ ยรายอืน่ ๆ ได้เพิม่ ขึน้ ส�ำหรับพยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ ก็มรี ะดับ
ความพึงพอใจมากเช่นกัน โดยได้กล่าวถึง disposable caliper ว่า
ช่วยให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บรรยากาศในการ
ท�ำงานดีขึ้น มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเอดส์
ที่สามารถน�ำ disposable caliper มาใช้แล้วทิ้งได้เลย ท�ำให้ลด
ความกังวลในการทิ่มต�ำผู้ปฏิบัติงานทั้งขั้นตอนการใช้งานและการล้าง
ท�ำความสะอาด และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเกื้อการุณย์
(Kuakarun Journal of Nursing) ในปี 2556
ส�ำหรับในส่วนของการประดิษฐ์ และจัดท�ำในขณะนี้ยังนับ
ว่าเป็นปัญหาที่ประสบอยู่ เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนตัวในการจัดท�ำ
disposable caliper และใช้เวลาในการประดิษฐ์ต่อตัวค่อนข้างนาน
จึงมีความคิดทีจ่ ะท�ำ disposable plastic caliper แบบอัดรีดขึน้ รูปด้วย
แม่พิมพ์ (mold) โดยได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทเครือซีเมนต์ไทย
(SCG) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./
NSTDA) และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ท�ำให้มอี ปุ กรณ์วดั ก่อนการฉีดยาเข้าน�ำ้ วุน้ ตาเสริม/ทดแทน
caliper โลหะ ซึ่งมีราคาแพงที่ต้องซื้อจากต่างประเทศ ช่วยประหยัด
งบประมาณให้ประเทศชาติได้
2. เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้กระบวนการฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตาที่
มีผู้ป่วย 60-70 คน/วัน รวดเร็วขึ้น และเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะ
ไม่ต้องเสียเวลารอการนึ่งฆ่าเชื้อ caliper โลหะ
3. เหมาะกับการใช้ฉีดยาเข้าน�้ำวุ้นตาในผู้ป่วย HIV ที่มีจอตา
อักเสบ (700 ราย/ปี ในรพ.ม.อ.) ซึ่งใช้แล้วทิ้งได้เลย ไม่ต้องล้างท�ำความ
สะอาดเพื่อน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
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สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี
2561 (Rubber Innovation Awards, RIA 2018) ในระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับ
บุคคลทั่วไป ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน
2561 สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/QkcMqIDZ6fMTL3PK2

การประกวดรางวัลนวัตกรรมยางพารา ปี 2561
(Rubber Innovation Awards 2018)

ข้อกำ�หนดคุณลักษณะของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด

1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ยางพาราเป็นองค์ประกอบ หรือสนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางพารา
2. อาจเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม
3. เน้นการใช้วัสดุจากยางพาราเป็นส่วนประกอบในการจัดทำ�นวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1. นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนอาชีวศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน
2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
3. ใน 1 ทีม สามารถมีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน
4.	สำ�หรับระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-282268 หรือ 099-4819032 โทรสาร 074-282266
E-mail : psu.nriri@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ
ของสำ�นักวิจัยและพัฒนา ได้ที่
เว็บไซต์ rd o. ps u. ac .th
lopment
Facebook : Research and Deve
Office (RDO), Prince of Songkla
สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88.0 MHz
คนวิจัย
รายการชุมชนวิชาการ ช่วงชุมชน
-12.00 น.
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30
วันอังคารแรกของเดือน
รายการสภากาแฟ ออกอากาศทุก
เวลา 10.00-11.00 น.
สถานีโทรทัศน์ NBT
รายการ NBT มีค�ำตอบ
เดือน
จดหมายข่าว RDO Today ราย 2
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อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 11-12
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Research and Development Office

ศูนย์กีฬา

ประตู 109

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตึกฟักทอง
ศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 - 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-6940-69 โทรสาร 0-7428-6961 E-mail: rdo@group.psu.ac.th

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ ได้
1. จ่าหน้าซองไม่ชัด
2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับภายในกำ�หนด
6. เลิกกิจการ
7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ใหม่
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ..............................................

