ว ารส าร

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563
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Cocaine

โคเคน
รู้ทัน...

เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น กระแสร้ อ นแรงสั่ น
สะเทือนวงการแพทย์กันเลยทีเดียว
ส� ำ หรั บ ข่ า วคดี ลู ก เศรษฐี ขั บ รถชน
ต�ำรวจตาย โดยมีการชี้แจงว่าตรวจ
พบโคเคนในร่ า งกายเพราะท� ำ ฟั น
ส่ ง ผลให้ พ ้ น ข้ อ หาเสพยาซิ่ ง รถหรู
ชนดับ ทันทีที่สังคมรับรู้ แน่นอนที่สุด
คื อ เกิ ด ค� ำ ถามขึ้ น มามากมายถึ ง
ข้อเท็จจริง ในเมือ่ โลกได้มวี วิ ฒ
ั นาการ
พาตัวเองมาจนสู่ยุคสังคมดิจิทัลแล้ว
ทางการแพทย์ ไทยยังมีการน�ำโคเคน
มารักษาฟันให้ผู้ป่วยอยู่จริงหรือไม่
RDO Today คอลัมน์ เกาะกระแส
ฉบับนี้จึงให้ ผศ. นฤบดี ผดุงสมบัติ
อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าเภสั ช เคมี
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานคริ น ทร์ น� ำ ความรู ้ เ รื่ อ ง
โคเคน มาฝาก

โคเคน (Cocaine) จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เป็นยาเสพติดให้โทษ
ทัว่ ไป ในกลุม่ เดียวกับฝิน่ มอร์ฟนี หรือโคเดอีน เป็นต้น โคเคนเป็นสารสกัดจากต้นโค
คา (Coca) ซึง่ มีมากในแถบอเมริกาใต้ จัดเป็นสารอัลคาลอยด์ โคเคอีน ซึง่ มักจะอยูใ่ น
รูปผง เกล็ดสีขาว รสขม ไม่มกี ลิน่ ในระยะแรก ๆ ไม่ทนต่อความร้อน ต้องใช้วธิ กี ารฉีด
เพือ่ ให้ออกฤทธิ์ ต่อมาภายหลังได้เกิดการพัฒนาท�ำให้โคเคนทนต่อความร้อนหลัง
ละลาย และกลายเป็นไอทีอ่ ณ
ุ หภูมมิ ากกว่า 98 องศาเซลเซียส ท�ำให้งา่ ยต่อการเสพ
โดยการสูบ คล้ายกับการสูบบุหรี่
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ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาที่มีโคเคนในประเทศไทย

โคเคนจัดเป็นยาเสพติดประเภทกระตุน้
ประสาท เหมือนกับแอมเฟตามีน กระท่อม
โดยจะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง
ท�ำให้ผเู้ สพรูส้ กึ เคลิม้ สมองมึน เบลอ หงุดหงิด
นอนไม่หลับ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ความดัน
โลหิตสูง เจ็บหน้าอก หลอดเลือดอุดตัน ผนัง
จมูกขาดเลือด ท�ำให้เยือ่ บุโพรงจมูกฝ่อ ขาด
หรือทะลุ หากใช้ในปริมาณทีเ่ ยอะเกินขนาด
ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดอาการช็อก ชัก
เกร็ง มีภาวะเลือดออกในสมอง หัวใจล้มเหลว
และกล้ามเนือ้ หัวใจตาย เป็นอันตรายเสีย่ งเสีย
ชีวติ เฉียบพลัน ซึง่ นอกจากอาการทางกายที่
เป็นพิษต่อผูเ้ สพแล้ว ในบางรายยังเป็นภัยต่อ
สังคมเพราะอาจมีอาการทางจิตร่วมด้วย เช่น
เห็นภาพหลอน หูแว่ว น�ำไปสู่พฤติกรรม
ความรุนแรง ก่อให้เกิดอาชญากรรมคล้ายกับ
คนเมายาบ้า
ในส่วนของการน�ำโคเคนมาใช้ในการ
รักษาฟันนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริงเมือ่ 100 ปี
ก่อน โดยโคเคนเคยถูกน�ำมาใช้เป็นยารักษา
โรคตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 โดยซิกมันด์
ฟรอยด์ ปรมาจารย์ทางจิตเวช ได้ใช้สารสกัด
จากต้นโคคาเป็นยารักษาโรคซึมเศร้า โรคจิต
จากภาวะติดยาเสพติดอื่น ๆ หลังจากนั้น
ทางการแพทย์ได้นำ� โคเคนมาเพือ่ เป็นยาชา
เฉพาะที่ แต่กลับพบว่าโคเคนเป็นยาชาที่
ออกฤทธิ์ได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
อีกทัง้ ยังเสีย่ งต่อการท�ำให้เกิดความดันโลหิต
สูง มีผลต่อการท�ำงานของหัวใจ และยังมีฤทธิ์
เสพติด จึงเปลีย่ นมาใช้ยาชาตัวอืน่ ทดแทน
เช่น สารสังเคราะห์ลิโดเคน เมพิวาเคน
อะทิเคน ซึง่ ให้ฤทธิเ์ ป็นยาชาได้ดกี ว่า ในขณะ
ทีม่ ผี ลข้างเคียงน้อยกว่า

ในทางการรักษาด้วยยา โคเคน ใช้เป็นยาชา (ลดความเจ็บปวด) เฉพาะที่ แต่เนือ่ งจาก
มีพษิ ต่อร่างกายสูง จึงไม่นยิ มใช้ ประกอบกับมียาชาเฉพาะทีอ่ นื่ ทีม่ พี ษิ ต�ำ่ กว่า การใช้โคเคนจึง
ลดลงจนเกือบไม่มกี ารใช้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั (ปี ค.ศ. 2020) องค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาได้อนุมตั ยิ าชาเฉพาะทีท่ มี่ โี คเคนผสมอยูด่ ว้ ย โดยมีขอ้ บ่งใช้สำ� หรับระงับความรูส้ กึ
ในโพรงจมูกเมือ่ มีการใส่เครือ่ งมือตรวจหรือผ่าตัดในโพรงจมูกของผูใ้ หญ่ ส�ำหรับการใช้เป็นยา
เสพติดนัน้ (ใช้ผดิ วัตถุประสงค์จากการรักษาโรค) โคเคน เป็นสารกระตุน้ ท�ำให้เกิดการหลอน
หรือท�ำให้เคลิม้ สุข ควบคุมการแสดงออกทางร่างกายไม่ได้ หรือท�ำพฤติกรรมเดิมซ�ำ้ ๆ ส่วน
สภาพร่างกายนัน้ จะมีอตั ราเต้นของหัวใจสูง เหงือ่ ออกท่วม ม่านตาขยาย ถ้าขนาดยาสูงอาจ
ท�ำให้เกิดความดันโลหิตสูง อุณหภูมริ า่ งกายสูงขึน้ การตรวจโคเคนจากร่างกายตรวจได้หลาย
ช่องทาง เช่น เลือด ปัสสาวะ น�ำ้ ลาย แต่การตรวจมักเป็นการตรวจหาร่องรอยของโคเคน จาก
สารทีเ่ ปลีย่ นรูปมาจากโคเคนด้วยเอนไซม์และระบบเมทะบอไลท์ ในร่างกายโดยเฉพาะทีต่ บั
โคเคนจะถูกเปลีย่ นรูปได้เร็วเมือ่ เข้าไปในกระแสเลือด และเมือ่ เปลีย่ นรูปแล้ว สุดท้ายสาร
เหล่านีจ้ ะถูกขับออกจากร่างกายผ่านปัสสาวะเป็นหลัก และขับออกทางต่อมขับของเหลวต่าง ๆ
เช่น น�ำ้ ลาย
วิธกี ารตรวจโคเคน และสารทีเ่ ปลีย่ นรูปมาจากโคเคน มีหลายวิธี แต่วธิ ที ใี่ ช้จะต้องพิสจู น์
ก่อนว่าจ�ำเพาะต่อสารเหล่านีโ้ ดยไม่มกี ารรบกวนจากสารอืน่

การมีโคเคนไว้ในครอบครอง

1. การมีโคเคน (โคคาอีน) ไว้เพือ่ ขาย หรือครอบครองไว้ ต้องขออนุญาต
2. การใข้ตำ� รับยาทีม่ โี คเคนเพือ่ รักษาผูป้ ว่ ยของตนเอง ได้รบั อนุญาตเฉพาะทันตแพทย์
และสัตวแพทย์เท่านัน้
(ต้องมีบนั ทึกของการจ่ายยาออกไปด้วย) = ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ครอบครองได้
เพือ่ จ่ายให้ผปู้ ว่ ยเฉพาะของตน

การด�ำเนินการเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษ (บางประการ)

1. การมีตำ� รับยาทีม่ โี คเคนไว้เพือ่ จ�ำหน่าย (ให้กบั คนไข้ของตน) ก็ตอ้ งขึน้ ทะเบียนต�ำรับ
ยาต่อกองวัตถุเสพติด
2. ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะน�ำยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 หรือ 3 เข้ามาในราชอาณาจักร (เพือ่ การ
รักษาส่วนตัว) ก็ตอ้ งขออนุญาต
นอกจากจะอันตรายต่อร่างกายและเป็นภัยต่อสังคมแล้ว การเสพโคเคนหรือมีโคเคนไว้
ในครอบครอง โดยไม่มใี บอนุญาต ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้
โทษ และต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย โดยมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ และหากมีโคเคน (ตัง้ แต่ 100 กรัมขึน้ ไป) ไว้เพือ่ จ�ำหน่าย ซึง่ ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 ต้องระวางโทษจ�ำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 2 หมืน่ บาท ถึง 2 แสนบาท หรือ
ทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ

https://rdo.psu.ac.th
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เปลี่ยนความปกติเดิม ให้เป็นความปกติใหม่
เพื่อชีวิตที่ปกติสุข

ล่วงเลยมาแล้วกว่าครึ่งปี ถือว่าสาหัสสากัน กันทั้งโลกเลยทีเดียว
ส�ำหรับปี พ.ศ.2563 ด้วยพิษจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ทีม่ ีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกกันเลยก็ว่าได้ ท�ำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องชีวิตในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชีวิตการท�ำงาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมคนหมู่มาก ซึ่งสิ่งที่เห็นกันอย่างขัดเจน คือทุกวันนี้
ทุกคนจะมีไอเทมเสริมเพิม่ เติมเข้ามาในชีวติ ประจ�ำวัน นัน่ คือ หน้ากากอนามัย
มีการระแวดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น หลายคนหันมาให้ความส�ำคัญในเรื่อง
การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน
หรือ เคอร์ฟวิ ท�ำให้ทกุ คนท�ำทุกอย่างอยูบ่ า้ นโดยผ่านการสือ่ สารแบบออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย มีการเรียนออนไลน์ การท�ำงานที่บ้าน work from
home การช้อปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ
เฉกเช่นเดียวกับการรับข้อมูลข่าวสารในแบบฉบับออนไลน์กนั มากขึ้น
การติดตามอ่าน RDO Today ก็เช่นเดียวกัน นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรายังคง
ให้มีไว้ ทุกท่านสามารถติดตามอ่านในช่องทางของ E-book โดยคลิก
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/dissemination/rdo-today ซึ่งในฉบับนี้
ได้รวบรวมสาระไว้มากมาย
กรกมล ขุนเพชร
บรรณาธิการ

คณะผูจ้ ดั ท�ำ
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

บรรณาธิการ
กรกมล ขุนเพชร
นักสื่อสารมวลชน ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

รูปเล่ม/จัดพิมพ์
บริษัท บลูอิมเมจ จ�ำกัด
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“สถาบันเป็นเครื่องมือที่เข้าไปมีส่วนช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กับ
งานต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลให้สมบูรณ์ขึ้น เมื่อก่อนอาจจะมองว่า ดิจิทัล วางไว้
ก่อนไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ ไม่ ได้ เพราะสิง่ ทีเ่ อาเข้าไป จะช่วยลดต้นทุน เกิดความ
คล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกว่าดิจิทัลเข้ามาเติมเต็ม”
ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล
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เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนผ่านจากโลก
อะนาล็ อ กมาสู ่ โ ลกดิ จิ ทั ล อย่ า งเต็ ม ตั ว
การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ก็สอด
แทรกเอาดิจิทัลเข้าไปในทุกสาวิชา ทุกคน
ต้องตืน่ ตัว และต้องปรับ Mindset เปิดรับเอา
ดิจิทัลที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวมาใช้ให้ได้กับทุก
สถานการณ์

สถาบันเริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2562 จากการ
ที่มหาวิทยาลัยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบัน ที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบ
กับทุก ๆ งาน ทุก ๆ สาขา ในการเอาดิจิทัล
สอดแทรกเข้าไป อาทิเช่น เรือ่ งการเกษตรใน
แบบเดิมให้เป็นระบบ Smart farm การเพิ่ม
product การลดต้นทุนต่าง ๆ ทีเ่ ราจ�ำเป็นต้อง

น�ำองค์ความรูไ้ ปช่วยเหลือกลุม่ เกษตรกร หรือ
แม้กระทั่งในเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจ
หลักของภาคใต้ ก็เริม่ ใช้ดจิ ทิ ลั ทัง้ ใน platform
ท่องเที่ยว ระบบ booking ต่าง ๆ ทุกอย่างใช้
ระบบบริหารแบบดิจทิ ลั ทัง้ หมด มหาวิทยาลัย
จึงมีแนวนโยบายในการจัดตั้งสถาบันขึ้นมา
หลัก ๆคือเพื่อให้เป็นการบูรณาการในเรื่อง
ของการวิจยั เพราะถึงอย่างไรเราหนีเทคโนโลยี
ไม่ได้
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ
ปี 2562 ภายใต้การน�ำของ ผศ.ดร. วรรณรัช
สันติอมรทัต นั่งแท่นเป็น ผู้อ�ำนวยการ
สถาบัน ฯ เห็นตัวเล็ก ๆ เช่นนี้ แต่ภารกิจ
ไม่เล็กเลย และถึงแม้สถาบันจะเพิ่งก่อตั้งได้
ไม่นาน หากเทียบสถาบันอืน่ ๆ ภายใต้ส�ำนัก
วิจัยและพัฒนา แต่ผลงานก็มีให้เราได้เห็น
ได้สมั ผัสอยูเ่ รือ่ ย ๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วัตถุประสงค์
ต้องการเชือ่ มโยงงานวิจยั ให้สามารถ
ใช้งานได้จริง จะไม่ใช่แค่ publication
แต่มองไปถึงการเชือ่ มโยงกับภาคอุตสาหกรรม
ให้ได้ อย่างที่บอกว่า แรกเริ่มเดิมทีนโยบาย
ของผู้บริหารคือต้องการเติมช่องว่างของการ
เกิด digital disruption เพราะฉะนั้นเราก็จะ
เน้นไปทางด้านนวัตกรรม เป้าแรก คือท�ำให้
เกิด การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาค
ท�ำอย่างไรที่จะเอาดิจิทัลไปช่วยยก
ระดับ คือ พัฒนาให้เกิดการลดความเหลื่อม
ล�ำ้ นีค่ อื มิตขิ องเมือง เพราะฉะนัน้ เราก็จะเห็น
โครงการในรูปแบบของโครงการ smart city
หรือว่า เมืองน่าอยู่
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล
เพื่อลดการน�ำเข้าหรือพึ่งพาต่างประเทศ
ให้ได้ ตัวอย่างเช่น เมือ่ ปีทแี่ ล้ว เราเปิดตัว 5G
ในเรื่องการท�ำเทคโนโลยี Hi performance
ร่วมมือ SCG และ AIS
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การท�ำงานของสถาบัน ฯ เป็นการ
ท�ำงาน 2 ส่วน ทั้งภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา ในมุมของวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ส่วนในของกระทรวงดิจทิ ลั เศรษฐกิจ
และสังคม (BE) จะเป็นตัวรับช่วงต่อ เช่น
ที่เราเป็นพันธมิตร กับทางส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa) นักวิจยั ในมหาวิทยาลัย
มีนวัตกรรม มีความรู้ แทนที่เราจะไปซื้อ
เราก็ท�ำเอง แล้วก็เอาเข้าระบบการส่งเสริม
และสนับสนุนกระทรวง BE ต่อ ในการเอา
เทคโนโลยี ไม่วา่ จะเป็น เรือ่ งของการเฝ้าระวัง
ระดับน�ำ้ เรือ่ งpm 2.5 หรือ เรือ่ งความปลอดภัย
ของท้องถนน ให้กับเมือง/อบต./เทศบาล/
จังหวัด นีค่ อื ความร่วมมือทีเ่ ราไปร่วมกับ BE
กับ depa ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเอา
ไปใช้งานในเมือง ด้านกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (BE) ก็จะมีกองทุน
เพือ่ ใช้ในการน�ำเทคโนโลยีของคนไทยไปเชือ่ ม
ต่อกับเมืองต่าง ๆ

บทบาทในมหาลัย
สร้างองค์ความรู้ ทางด้านดิจิทัล ซึ่ง
จะมี keyword อยู่ 3 ตัวทีเ่ ราท�ำ คือ IOT,Data
analytic, และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งต้อง
สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีนี้เป็นหลัก รวม
ทัง้ การสือ่ สารดิจทิ ลั คือ 5G ด้วย ให้มเี ทคโนโลยี
ของเราเอง หลังจากนีก้ จ็ ะต้องเชือ่ มโยง ความ
ต้องการ จากภาคอุตสาหกรรมหรือพืน้ ทีห่ รือ
ชุมชนกลับเข้ามาเป็นโจทย์ให้กบั นักวิจยั เพือ่
ที่เราจะได้พัฒนานวัตกรรมต่อยอดกับงาน
วิจัยออกสู่อุตสาหกรรมในชุมชนตามเป้าที่
เราตั้งเอาไว้
เรื่องของคน ซึ่งเราเริ่มท�ำปีนี้ นั่นคือ
การเปิดพืน้ ทีใ่ ห้นกั ศึกษาท�ำกิจกรรม โดยเรา
จะใช้พนื้ ที่ AIS playground ทีใ่ ต้ตกึ LRC ให้
นักศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั ิ และจะต้องข้ามศาสตร์
ด้วย ให้นักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ทั้ง แพทย์
เภสัช ฯ วจก. โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ได้เข้าใจเรื่องดิจิทัล เพราฉะนั้นเราต้องเติม
ความรูเ้ หล่านีก้ ลับไปยังศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงเป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาต่างสาขาได้
รู้จักกัน ให้เขาได้รู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลว่าจะ
น�ำไปใช้ หรือน�ำไป apply กับอะไรได้บา้ ง ใน

ขณะทีต่ อนนีน้ กั ศึกษาทีจ่ บด้านคอมพิวเตอร์
มีน้อยลงเรื่อย ๆ นักศึกษาลดลงกว่าครึ่ง
ก�ำลังคนไม่พอ ท�ำอย่างไรที่เราจะเติมช่อง
ว่าง ตรงนี้

ปัจจัยนึงที่เป็นตัวบล็อกท�ำให้เราไม่สามารถ
ก้าวข้าม กับดักรายได้ปานกลาง ไปได้สักที”

บทบาทภายใต้กระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจ และสังคม

จะเห็นว่ามีหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กระจายอยู่ทั่วทุกคณะ ทุกวิทยาเขต แทรก
ตามคณะต่าง ๆ เต็มไปหมด การบูรณาการ
มีจุดเริ่มต้นจากการที่เราท�ำการส�ำรวจ เรา
มองว่าถ้าเรามาช่วยกันมันจะมีพลังมากกว่า
การที่ต่างคนต่างท�ำ เริ่มต้นคือเราก�ำลัง
พยายามท�ำโครงสร้าง ท�ำอย่างไรให้ทุกคน
บูรณาการแผนงาน การ sharing ในเรือ่ งของ
เครื่องมือ แม้กระทั่งในเรื่องของหลักสูตร จะ
ท�ำอย่างไรให้เชือ่ มโยง แล้วเราเอาอัตลักษณ์
ของแต่ละวิทยาเขต ของแต่ละพื้นที่ไปเสริม
เช่น ภูเก็ต เด่นเรื่องท่องเที่ยว ก็จะเป็นดิจิทัล
ที่จะไป serve กลุ่มผู้ประกอบการทางด้าน
ธุรกิจการท่องเทีย่ ว ร้านอาหาร สุราษฎร์ เด่น
เรือ่ งอุตสาหกรรมการเกษตร มีโรงงาน มีทะเล
เพราะฉะนัน้ จะท�ำอย่างไรให้เอาดิจทิ ลั ไปปรับ
ใช้กบั อุตสาหกรรม กับโรงงานต่าง ๆ ปัตตานี
เป็นเรื่องพหุวัฒนธรรม creative art ก็จะเอา
ดิจิทัลไปเพิ่มมูลค่าศิลปะเหล่านั้นให้เกิดขึ้น
แม้กระทั่งในส่วนของหาดใหญ่เองก็จะต้อง
ลงลึกไปถึง deep science เรือ่ งของคอมพิวเตอร์
เอาเรื่องของดิจิทัล AI ไปช่วยคณะแพทย์ที่มี

ตอนนี้เราค่อนข้างจะมีโอกาสที่ดี คือ
เราได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของ คปอ. เครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพือ่ การวิจยั (Research
University Network หรือ RUN) ที่เราได้
เข้าไปเขียนแผนในการพัฒนาและวางแผน
กรอบการวิจัยร่วมกันระดับประเทศ มีการ
ท�ำงานเป็นกลุม่ เป็นเครือข่าย ท�ำงานร่วมกัน
แบ่งงานกันท�ำ sharing knowledge ระหว่าง
กัน ที่ส�ำคัญเราต้องการกรอบการแข่งขันใน
เรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำให้ได้ นี่คือเป้า
หมายของกระทรวงฯ
“อยากเห็นการเปลีย่ นแปลง ท�ำไมเรา
ถึงต้องซือ้ ต้องน�ำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จากต่างประเทศ ซึง่ เราต้อง
ซื้อในราคาแพง แต่เรากลับมีรายได้จากการ
ขายสินค้าที่มีมูลค่าน้อย เช่น สินค้าเกษตร
อย่างนี้คือเราเสียดุล และนี่ก็น่าจะเป็นอีก
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การบูรณาการ

ศูนย์ใหญ่ภาคใต้ท�ำให้หมอตรวจวินจิ ฉัยโรค
ได้ดขี นึ้ เร็วขึน้ เพราะฉะนัน้ มันเป็นการวางแผน
ทั้ง 5 วิทยาเขตที่อยากให้อาจารย์ นักวิจัย
บูรณาการร่วมกัน นี่ก็เป็นเป้าที่เราวางเอาไว้
ซึ่งตอนนี้ก็ก�ำลังทยอยเริ่มด�ำเนินแล้ว

ผลงาน
อย่างที่เกริ่นไป แม้สถาบัน ฯ เพิ่งก่อ
ตั้งได้ไม่นาน แต่ผลงานก็ไม่ได้น้อยเลย

การสร้างต้นแบบ 5G ในภาคอุตสาหกรรม

โดยการจับมือกันกับ เอสซีจี และ
เอไอเอส ร่วมกันศึกษา ทดลอง ทดสอบ
เทคโนโลยี 5G ในมิตติ า่ ง ๆ น�ำเทคโนโลยี 5G
ยกระดับอุตสาหกรรม โดยร่วมกันพัฒนารถ
ยกต้นแบบ ให้สามารถควบคุมผ่านระยะไกล
บนเครือข่าย 5G จากเอสซีจี ส�ำนักงานใหญ่
บางซื่อ กรุงเทพฯ - โรงงานของเอสซีจี
จ. สระบุรี โดยผู้ควบคุมรถ ไม่ต้องอยู่ที่เดียว
กับรถ แต่สามารถควบคุมรถให้เคลื่อนย้าย
สิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่ต้องการได้
แบบเรียลไทม์และแม่นย�ำ ช่วยเพิ่มผลิตผล
ให้ธรุ กิจ ต่อยอดสูก่ ารฝึกอบรมพนักงานทาง
ไกล และเพิม่ ความปลอดภัยในงานทีม่ คี วาม
เสี่ยงสูง ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับ ธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

ADA Robot หุ่นยนต์ขนส่ง
และตรวจวัดไข้

เป็นการท�ำงานร่วมกับ บ.แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด AIS และ บ.อาดูโน่
ไทย จ�ำกัด พัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ADA Robot
ร่วมกับพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งและตรวจวัดไข้
เพือ่ เสริมทัพให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ใน
การต่อสูก้ บั เชือ้ ไวรัสโควิด 19 โดยได้ออกแบบ
พัฒนาหุ่นยนต์ให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับ
จากระยะไกลได้จากทุกสถานที่ เพื่อล�ำเลียง
อาหารและยาตามเส้นทางที่ต้องการ บนตัว
หุน่ ยนต์ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์สอื่ สารเพือ่ ให้แพทย์
และผูป้ ว่ ยพูดคุยกันได้ทงั้ ภาพและเสียง พร้อม
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิของคนไข้ ซึ่งจะช่วย
ให้บคุ ลากรทางการแพทย์สามารถสังเกตและ

ประเมินอาการของผูป้ ว่ ยได้จากระยะไกล ลด
โอกาสการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการ
ติดเชือ้ ท�ำให้ทมี แพทย์ พยาบาล สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ใช้การควบคุมหุ่นยนต์
ระยะไกล อ�ำนวยความสะดวกแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในการล�ำเลียงอาหารและยา
หรือสิง่ ของจ�ำเป็นให้แก่ผปู้ ว่ ย ผ่านการบังคับ
ผ่านระบบสื่อสารแบบ Real-time ท�ำให้
สามารถควบคุมหุน่ ยนต์ได้ทนั ทีจากทุกสถาน
ที่ อีกทัง้ บุคลากรทางการแพทย์สามารถสือ่ สาร
กับคนไข้ดว้ ยภาพและเสียงทีค่ มชัด สามารถ
ปรับมุมมองของกล้องวีดีโอระยะไกลได้ อีก
ทั้งยังวสามารถตรวจวัดอุณหภูมิผ่านกล้อง
เทอร์โมสแกน (Thermoscan) ได้ทันที

Smart People Screening ระบบ
คัดกรองและตรวจจับการสวมใส่หน้ากาก

ผลงานชิ้นนี้จะท�ำการประมวลผล
ใบหน้าของบุคคลโดยการตรวจจับการสวม
ใส่หน้ากากแบบ Real-time รวมถึงการแจ้ง
เตือนหากพบผูท้ มี่ อี ณ
ุ หภูมเิ กินกว่าทีต่ งั้ ค่าไว้
เป็นการลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชือ้
Covid 19 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลได้
ผ่านระบบแสดงผลจากทุกสถานที่ ทัง้ นีร้ ะบบ
ได้ผนวกกับเทคโนโลยี 5G เพือ่ ความสามารถ
การรับส่งข้อมูลภาพด้วยความหน่วงทีต่ ำ�่ ท�ำให้
สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างไกล้ชิดตลอด
เวลา
การน�ำอุปกรณ์ Embedded ไปใช้ใน
การตรวจจับการสวมใส่หน้ากากอนามัยใน
ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
โดยใช้ NVIDIA Jetson Nano สามารถตรวจ
จับใบหน้าของบุคคลทีเ่ ดินผ่านหน้ากล้องได้
ทันทีว่ามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในบริเวณที่มีผู้คน
มาใช้บริการอย่างหนาแน่น เช่น ห้างสรรพ
สินค้า โรงพยาบาล หรือสถานที่สาธารณะ
หลังจากนั้นเราผลิตหุ่นยนต์ที่เข้าไป
ให้นำ�้ ยา อาหาร ผลิตครัง้ แรก 4 ตัว มีชนั้ วาง
ถาดอาหาร ถาดยา มีคนควบคุมถึงเวลาหุ่น
ยนต์กจ็ ะเอาน�ำ้ เอายา เอาอาหารไปให้ผปู้ ว่ ย
ลดความเสี่ยงของหมอ พยาบาล สามารถ
ตอบโต้ได้ด้วย ดูอาการผู้ป่าย ช่วยคุณหมอ
ได้เยอะ ใช้ในการท�ำงาน 1-2 นาที ใช้ระยะ
เวลาในการพัฒนาพียง 1 สัปดาห์
https://rdo.psu.ac.th
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Songkhla care

เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้
check in และ check out ประเมิน และ
ป้องกันความเสีย่ ง ผูท้ เี่ ดินทางเข้าออกจังหวัด
สงขลา ทั้งโดยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร
สาธารณะ จะเป็นแบบฟอร์มให้ผู้โดยสาร
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ

ความคาดหวังในอนาคต
อนาคตจะเป็นอย่างไรกับงานด้าน
ดิจิทัล ขึ้นอยู่กับว่า ม.อ. เอาจริงกับการมี
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลแค่ไหน? นี่
อาจจะเป็นค�ำถามที่อาจจะไร้ซึ่งค�ำตอบอยู่
ในขณะนี้ หากตอบค�ำถามนี้ได้ เราก็จะรู้ว่า
อนาคตต่อไปจะเป็นแบบไหน เป็นไปในทิศทาง
ใด
ในขณะที่เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีดิจิทัล
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปัจจุบัน เพราะฉะนั้น
เราต้องจริงจัง ปัจจุบันนักศึกษาน้อยลง ราย
ได้มหาวิทยาลัยก็ลดลงตามไปด้วย ทุกอย่าง
บีบให้เราอยูใ่ ห้ได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่เราต้องคิด
ต้องท�ำ คือท�ำอย่างไรให้สิ่งที่เรามี นั่นคือ ถัง
ความรู้ เรามีบุคลากรที่มีความรู้เต็มไปหมด
ท�ำอย่างไรให้มาท�ำงานร่วมกัน ให้เกิดเป็น
มูลค่าจริง ๆ อย่างเช่น นวัตกรรมที่เราขาย
เป็นไปได้หรือไม่หากเอารายได้ตรงนี้มา
support ให้กับนักศึกษาใช้ในการเรียน ถึง
ขั้นเรียนฟรีเลยได้ยิ่งดี นี่คือสิ่งที่อยากเห็น
อนาคตอยากมีหลักสูตร ตอนนีพ้ ยาม
พูดคุย หารือกัน ก็มเี อกชนบางรายสนใจอยาก
ร่วมทุน Funding 50-50 เอกชนยอมลงทุน
แต่จบไปก็ตอ้ งไปท�ำงานให้กบั องค์กรเขา ซึง่
ก็เป็นข้อดี เพราะนักศึกษาก็มีงานท�ำแน่ ๆ
อยากให้เป็นแบบนั้น เอกชนจ่ายค่าเรียน ให้
ทุนเรียน เหมือนแพทย์
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ผศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร
1 ใน 80 Southeast Asian Women 2020
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“ดีใจที่ได้เห็นว่าปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นเรือ่ งทีภ่ มู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความ
ส�ำคัญ เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคน นอกจากนี้หนึ่งในวิสัยทัศน์ของ
COCC ก็คอื การเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการวิจยั ทางด้านสมุทรศาสตร์ชายฝัง่ และการเปลีย่ นแปลง
ของภูมิอากาศของอาเชียน”
ผศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

ผู้อ�ำนวยการสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COCC)
และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Southeast Asian Women
ความเป็นมา

ได้รจู้ กั กับเครือข่ายนีต้ อนเข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการประเมินศักยภาพ
ในการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนของระบบนิ เ วศ
หญ้าทะเล จัดโดย IOC-WESTPAC ซึ่งเป็น
หน่วยงานของ UNESCO จึงได้ทราบว่าทาง
เครือข่ายนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนบทบาท
การเป็นผู้น�ำของผู้หญิง และส่งเสริมความ
ร่วมมือภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ใน
ตอนนั้นก็เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการ
สร้างเครือข่ายภายในภูมิภาค เนื่องจากได้
ท�ำงานเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือและการสือ่ สารกับคนในวงกว้าง ไม่ใช่
เพียงแค่นกั วิจยั แต่หมายรวมถึงทุกภาคส่วน
ทุกสาขา ล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการช่วย
บรรเทาปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทั้งนั้น

เริ่มเข้าเป็นสมาชิก เครือข่าย
Southeast Asian Women

ปีนี้ค่ะ มีประกาศผู้ได้รับคัดเลือกใน
เดือนมิถุนายน 2020

บทบาท/หน้าที่

งานหลักๆ จะเน้นไปในเรื่องด้านการ
สื่อสารบทบาทในสายงานของเราให้บุคคล
ทัว่ ไปได้เข้าใจผ่านสือ่ ในหลายๆ รูปแบบโดย
เครือข่าย Southeast Asian Women จะเป็น

ผู้จัดการเรื่อง platform ดังนั้นบุคคลทั่วไป
โดยเฉพาะเยาวชนจะได้เห็นผูห้ ญิงทีเ่ ป็นผูน้ ำ�
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลาก
หลายสาขาวิชา เป็นการส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศผ่านกลยุทธ์เชิงบวก
จึงตัง้ ใจจะใช้ platform นีใ้ นการสร้าง
ความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ และการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศชายฝัง่
รวมถึงประชาสัมพันธ์บทบาทของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ในเวทีระดับนานาชาติ ซึง่ ไม่
ได้จ�ำกัดอยู่ในด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมี
Flagship เรื่องการศึกษาวิจัยด้านทะเลและ
ชายฝัง่ เพือ่ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนตามกรอบการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
ขององค์การสหประชาชาติ

เป็น 1 ใน 80 คน Southeast Asian
Women 2020

ผลงานที่ใช้ในขั้นตอนการพิจารณา
คัดเลือกหลักๆ คือการสร้างงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ต่อระบบนิเวศชายฝัง่ และการสือ่ สารเพือ่ เพิม่
ความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งจริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ผลงานของนกคนเดียว แต่เป็นเรื่องที่
ทีม COCC ท�ำมาตลอดสามปี ในฐานะ
เครือข่ายวิจัยฯ อยู่แล้ว จึงรู้สึกดีใจที่ผลงาน
ของทีมของเราได้รบั การยอมรับในเวทีนานาชาติ
เหมือนเรามาถูกทางแล้ว และดีใจที่ได้เห็น
ว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

https://rdo.psu.ac.th
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เป็นเรือ่ งทีภ่ มู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้
ความส�ำคัญ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี เพราะอย่าง
ที่กล่าวไปข้างต้นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการ
ความร่วมมือจากทุกคน นอกจากนี้หนึ่งใน
วิสยั ทัศน์ของ COCC ก็คอื การเป็นศูนย์กลาง
ประสานความร่วมมือในการวิจัยทางด้าน
สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศของอาเชียน จึงหวังว่าการได้
รับโอกาสในการใช้ platform ของ Southeast
Asian Women จะท�ำให้เราบรรลุเป้าประสงค์
ได้เร็วขึ้น

โลกของเราในอนาคต
และความเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เกิดจะขึ้นในอนาคตขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของเราในวันนี้ ตอนนี้ หลักฐาน
จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิกฤติสภาพอากาศ
ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของอุณหภูมิและ
ภัยธรรมชาติ จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบไม่ใช่เพียงแค่ต่อตัวเราเท่านั้น
หากแต่นั่นหมายรวมถึงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่
ได้อาศัยร่วมโลกใบเดียวกับเรา ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งบนบกและในทะเล ดังนั้นการรับมือที่ดี
ทีส่ ดุ คือการปรับวิถชี วี ติ ของเราเองในวันนีใ้ ห้
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ ลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์และไม่ใช้ทรัพยากรอย่าง
ไม่จำ� เป็น เพือ่ บรรเทาความเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
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เวทีระดมความคิดนักวิจัย ด้านพืชกัญชาและพืชกระท่อม
หวังรวมกลุ่มสร้างผลงานวิจัยระดับประเทศ
ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “1st PSU Annual
Academic Conference on Medical Krathom
and Cannabis” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารทรัพยากร
การเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยเริม่ กิจกรรมด้วยการเสวนา “เหลียว
หลัง แลหน้า งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยทีมวิทยากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญงานวิจยั ด้านกัญชา และกระท่อม
ของมหาวิทยาลัย ได่แก่ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์
พุ ท ธวิ บู ล ย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ,
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี จากคณะทรัพยากร
ธรรมชาติ, รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกลุ จาก
คณะเภสัชศาสตร์, รศ.สมสมร ชิตตระการ

จากคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
หลังจากกิจกรรมเสวนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ท�ำการระดมความคิด และแลก
เปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ผลงานวิจัยทางด้านพืชกัญชา และ
กระท่อมของมหาวิทยาลัย รวมถึงยังเป็นการรวมนักวิจัยที่สนใจในเรื่องดังกล่าวมาเพื่อหารือ
ถึงแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย

ประชุมหารือ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ผู้แทนประธานเครือข่ายเพื่อ
การพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เดินทาง
เข้าพบผูแ้ ทนประธานเครือข่ายเพือ่ การพัฒนา
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ อาจารย์สุธีระ ทองขาว ผู้อ�ำนวยการ
อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพือ่ ประชุมหารือความมือ แนวทางการด�ำเนิน
งานกิจกรรม รวมรวบทรัพยากรสัตว์ในพื้นที่
ภาคใต้ เพือ่ จัดท�ำเป็นหนังสือ “ทรัพยากรสัตว์
พืน้ ทีภ่ าคใต้” โดยเน้นทรัพยากรทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการสูญพันธุ์ โดยได้คดั เลือกชนิดของสัตว์
จ�ำนวน 6 ประเภท คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ สัตว์ปีก
สัตว์น�้ำ (กุ้ง หอย ปู ปลา) และกลุ่มแมลง /
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง โดยคาดการแล้วเสร็จ
ในช่วงเดือนมีนาคม 2564
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ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า 12 รางวัล
จาก 7 ผลงาน ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2020

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กวาดเรียบ
คว้า 12 รางวัล จาก 7 ผลงาน ในมหกรรม
งานวิจยั แห่งชาติ 2563 (Thailand Research
Expo 2020) เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ดังนี้
1.รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดม
ศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์
ตรวจวัดมะเร็งเต้านมส�ำหรับความแม่นย�ำ
ทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
2.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ
ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจ
วัดมะเร็งเต้านมส�ำหรับความแม่นย�ำทางการ
แพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
3.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์
ตรวจวัดมะเร็งเต้านมส�ำหรับความแม่นย�ำ
ทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

4.รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดม
ศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์
คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์
คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ
ระดับดีเด่น จากผลงานเรือ่ งอุปกรณ์ตรวจวัด
สารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขาพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
7.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์
ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขา
พัฒนาคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ
ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์สารให้
ความเผ็ดในพริกแบบพกพา สาขาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
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9.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์
สารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา สาขา
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
10.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องแอปตา
เซนเซอร์วิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทาง
การเกษตร สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตร
11.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
พร้อมเกียรติบตั ร จากผลงานเรือ่ งการพัฒนา
แผ่นชี้วัดแอลกอฮอล์ส�ำหรับมะม่วงเบา
แช่อิ่ม สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตร
12.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
พร้อมเกียรติบตั ร จากผลงานเรือ่ งเครือ่ งเตือน
ปริมาณน�ำ้ เกลือ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
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ร่วมกิจกรรม สานต่อปณิธาน สืบสานพระราชด�ำริ

เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2563
รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด� ำ ริ ลงพื้ น ที่ ร ่ ว มกิ จ กรรม
“สานต่อปณิธาน สืบสานพระราชด�ำริ”
ในโครงการปลูกข้าวครบวงจรในสหกรณ์นคิ ม
อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ส�ำหรับกิจกรรมดังกล่าว สืบเนือ่ งจาก
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จั ง หวั ด กระบี่ และได้ เ สด็ จ ติ ด ตามผล
การด�ำเนินงานของโครงการปลูกข้าวครบวงจร
ในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก และทรงโยนกล้า
ในแปลงนาของโครงการ ฯ ด้วย
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ต่อมานายอ�ำเภอปลายพระยา จึงได้
ด�ำเนินการปรับปรุงศาลาทรงงาน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา
โครงการปลูกข้าวครบวงจรอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ด้วยพร้อมได้จัดกิจกรรม อาทิ
เช่น กิจกรรมเกี่ยวข้าว จับปลา เป็นต้น
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ส�ำนักวิจัยฯจัดกิจกรรมอบรมข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการท�ำวิจัยในมนุษย์ และการศึกษาทางคลินิก

เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์
ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย
และพัฒนา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ
จัน่ สกุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรม
อบรม ในหลักสูตร “ข้อบังคับของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักจริยธรรมในการท�ำวิจัยในมนุษย์และ
ศึกษาทางคลินิก” โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการกองยา

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มาเป็นวิทยากร ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการ ข้อบังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่
เกีย่ วข้องกับหลักการท�ำวิจยั ในมนุษย์ เพือ่ ให้
นักวิจัยที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้
เข้าใจถึงกระบวนการในการควบคุมดูแลผล

https://rdo.psu.ac.th

l 15

งานวิจยั ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ว่ามีบทบาทส�ำคัญอย่างไรต่อ
การพัฒนาผลงานวิจัย ด้านอาหารและยา
นอกจากนี้ยังแนะน�ำเทคนิคการขึ้นทะเบียน
ผลงานวิจัยให้ส�ำเร็จด้วยดี ซึ่งได้รับความ
สนใจจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับ
วุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อใช้
ประกอบการขอทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยต่อ
ไปอีกด้วย

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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การดูแล

ดวงตา

...

ในยุค New Normal

เพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ เป็นอวัยวะ
ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการรับรู้ และทุกคนสามารถเรียน
รู้ได้จากการมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนจึงมี
ความส�ำคัญมากในการมีชวี ติ อยูอ่ ย่างปกติสขุ โรคตา
อันตรายในยุค New Normal หากดูแลไม่ดี อาจเป็น
อันตรายถึงขัน้ ตาบอด โดยเฉพาะสถานการณ์ปจั จุบนั
ที่มีการใช้สายตามากขึ้น ไม่ว่าจะนั่งท�ำงานหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ การอ่านข่าวหน้าจอมือถือ เล่นเกมส์
ช้อปปิง้ ออนไลน์ หรือแม้แต่การสนทนาผ่านโซเชียลมี
เดียกับเพือ่ นระหว่างวัน บางกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้อง
ใช้โทรศัพท์ในทีม่ ดื ก็ยงิ่ เป็นการท�ำร้ายดวงตาซ�ำ้ เข้าไป
อีก RDO Today ฉบับนีจ้ ะพาทุกท่านมาท�ำความรูจ้ กั
เรียนรูว้ ธิ ปี อ้ งกัน และถนอมสายตาจากโรคตาอันตราย
คอมพิวเตอร์ วิชนั่ ซินโดรม Computer Vision Syndrome
(CVS) เพื่อให้ได้มีดวงตาคู่ที่สดใส และเป็นหน้าต่าง
ของหัวใจอยู่คู่กับเราไปนานๆ
อาการ คอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม ได้ปรากฏ
เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งจะมีอาการ
ปวดตา ระคายเคือง ตาล้า แสบตา ตาแห้ง และตา
แดงเป็นๆ หายๆ
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วิธีป้องกัน
โรคคอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม
Computer Vision Syndrome
(CVS)
1. สังเกตการมองเห็น หากรูส้ กึ ว่ามองเห็นไม่ชดั ให้ใส่แว่นสายตา
เพื่อป้องกันอาการตาล้า
2. ตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ให้มีความสว่างที่พอดี
3. ปรับขนาดตัวอักษรในโทรศัพท์มือถือให้เหมาะสม ควรถือโทรศัพท์
แทบเล็ต ในระยะห่างประมาณ 1 ฟุต ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ
2 ฟุต และ โทรทัศน์ประมาณ 10 ฟุต
4. กระพริบตาให้บ่อยขึ้น จะช่วยให้ร่างกายผลิตน�้ำตาออกมา
เพื่อเคลือบดวงตาไว้ ช่วยให้ไม่แสบตา
5.ควรพักสายตาระหว่างการใช้งานทุกๆ 20 นาที
โดยการมองออกไประยะไกลๆ เป็นเวลา
อย่างน้อย 20 วินาที

สุดยอดอาหาร
บ�ำรุงสายตา
• ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการเสื่อมของจอประสาทตาได้
• อัลมอนด์ สามารถป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม
• มะม่วงสุก มะละกอ ช่วยให้สายตาสดใสแข็งแรง ไม่เสื่อมก่อนวัย
และช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืนได้ดี
• ปลาที่มีไขมันสูง มีกรดไขมัน ดีเอสเอ(DHA) โดยส่วนใหญ่จะ
พบได้มากที่ส่วนเรตินาภายในดวงตา ที่จะเข้าไปซ่อมแซมดวงตา
โดยตรง ท�ำให้มีน�้ำหล่อลื่นในดวงตาเพียงพอ และยังช่วยห่าง
ไกลโรคตาแห้ง
• อะโวคาโด ช่วยในการบ�ำรุงสายตา
ป้องกันตาฝ้าฟาง

ขอขอบคุณที่มา essayswebsite.wordpress.com
https://rdo.psu.ac.th
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เหลียวหลัง แลหน้า ม.อ.
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ภายใต้โปรเจก

“University 4.0”
Looking back at the university for the next 20 years
under the University Project 4.0
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จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของแวดวงการศึกษาไทย
ไม่วา่ จะเป็น การย้ายรังใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการ มาอยูใ่ ต้รม่ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. หรือจะเป็น
เรือ่ งทีง่ บวิจยั ถูกหัน่ จนด้วนกุด ถึงขนาดทีบ่ างมหาวิทยาลัยถูกตัดเหลือ
ศูนย์ รวมถึงจ�ำนวนนักศึกษาที่ลดลง ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่ารายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลงเช่นกัน ท�ำให้มหาวิทยาลัยต้องหาเลี้ยงตัวเอง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว
เพือ่ ให้สามารถก้าวข้ามปัญหาไปให้ได้ ซึง่ การทีม่ หาวิทยาลัยจะก้าวข้าม
สถานการณ์เช่นนี้ไปได้ ปัจจัยและกลไกที่ดีน่าจะเป็นส่วนส�ำคัญที่จะเข้า
มาเป็นแรงหนุน
ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานคณะท�ำงาน โครงการมหาวิทยาลัย 4.0

ที่มา,จุดเริ่มต้น

The origin,Starting point

ก่อนหน้านีเ้ มือ่ เดือนพฤศจิกายน 2562
ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือทางวิชาการ ชื่อโครงการ “มหาวิทยาลัย
4.0” โดยเป็นการลงนามร่วมกัน 3 มหาวิทยาลัย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อแสดงเจตจ�ำนงในการร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายเพื่อด�ำเนินโครงการมหาวิทยาลัย
4.0 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานคนไทย
4.0 โครงการบูรณาการตามยุทธศาสตร์
(Spearhead project) โดยการสนับสนุนของ
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละวางแผนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ในความร่วมมือของทัง้ 3 มหาวิทยาลัยก่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการวิจัย
วิชาการ และข้อมูลต่าง ๆ รวมทัง้ การสนับสนุน
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการด� ำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัย 4.0

https://rdo.psu.ac.th
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โดยมีศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และนวั ต กรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
“ผมมีโอกาสได้เจอกับ อ.มิ่งสรรพ์
ขาวสะอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลให้ เ ลื อ ก
มหาวิทยาลัยเข้ามาท�ำโครงการมหาวิทยาลัย
4.0 อ.มิ่งสรรพ์ก็ถามว่า ผมสนใจมั๊ย พอผม
ได้ฟงั ก็รเู้ ลยว่านีค่ อื อนาคตของ ม.อ. ผมเลย
ตอบรับ และรีบกลับมาคุยกับท่านอธิการว่า
ยังไงเราควรต้องเข้าร่วมโครงการ ฯ ซี่งท่าน
อธิการ ฯ ก็เห็นด้วย ในขณะนั้นยังไม่มี
มหาวิทยาลัยไหนเข้าร่วม มี ม.อ.ที่ตอบรับ
เป็นมหาวิทยาลัยแรก เราจึงเป็นต้นแบบ
จากนั้นก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม และตกลงท�ำ
MOU กัน นีก่ เ็ ป็นทีม่ าของการเข้าร่วมโครงการ”
ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ กล่าว
3 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกระจายอยู่
ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ คือ เหนือ อีสาน
และใต้ ซึง่ เป็นเรือ่ งดี เพราะจะเกิดความสมดุล
และท�ำให้เห็นภาพของทัง้ ประเทศได้ชดั ยิง่ ขึน้
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ม.อ.พร้อมแค่ ไหนกับโครงการนี้

Readiness to participate in
the project

เอาจริง ๆ ผมไม่รู้ว่าเราพร้อมแค่ไหน
ในวันนั้น แต่รู้แค่ว่าเราต้องท�ำ 1.ใจมาแล้ว
ว่าเราต้องท�ำ 2.หารือกับท่านอธิการแล้ว ท่าน
เปิดไฟเขียว และหลังจากนั้นก็มานั่งดูว่าเรา
จะมีวธิ กี ารขับเคลือ่ นงานตรงนีก้ นั อย่างไร สิง่
ส�ำคัญคือเราต้องรู้เป้าหมายของเราก่อนว่า
อะไรคือสิ่งที่เราอยากรู้ และเราต้องเตรียม
ความพร้อม ซึง่ ความพร้อมนัน้ เตรียมยากมาก
ผมโชคดีที่ได้ ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นทีป่ รึกษา
ซึ่งท่านวางไว้ดีมาก สิ่งส�ำคัญคือการเตรียม
คน เตรียมข้อมูล คนที่เข้ามาร่วม คือ เราใช้
กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีไอเดียใหม่ ๆ มีอิสระทาง
ความคิดสูง ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ให้คน
เหล่านัน้ มาช่วยมองอนาคต เพราะคนรุน่ ใหม่
ยังไม่ถกู ตีกรอบว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่าง
นั้น อย่างนี้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจจากคนที่มา
จากหลายคณะ หลายสาขา ต่างวิทยาเขต
บางคนมาจากการศึกษา บางคนมาจากวิจยั
บางคนมาจากสายบริหาร บางคนมาจากสาย
สังคม ผสมปนเปกันไป แต่มนั กลายเป็นข้อดี
เพราะมัน balance วิธีการมาผสมผสานกัน
คือ เราบอกเป้าหมายเค้า และทุกคนยอมรับ

ในความแตกต่าง ทุกคนต้องเชื่อในความคิด
เห็นของเพื่อนร่วมทีม คิดเพื่อองค์กร แล้วมัน
จะมีมุมมองใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า
ถ้าตอนต้นเราตั้งต้นให้ถูก ตั้งต้นในการมอง
เป้าหมายด้วยกัน มองเป้าหมายร่วมกัน
ไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากที่เรายอมรับ
แล้ ว เรามาตั ด สิ น ใจลงเรื อ ล� ำ เดี ย วกั น
ต่างคนต่างท�ำหน้าที่ตามความสามารถ
ของตน กระจายความสมัครใจ
สิ่งที่สกัดออกมาจากทุกคนที่ร่วมกัน
ระดมสมองในวันนั้น คือ 2 ข้อนี้ ซึ่งต่อมาสิ่ง
เหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริง ๆ นั่นก็คือ
1. มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งตอนนั้นยังไม่เกิด
โควิด - 19
2. มีโอกาสที่รัฐบาลจะช็อตเงินและ
หยุดการสนับสนุนทุนวิจัย
แสดงว่ากระบวนการการคิดแบบนี้
มันท�ำแล้วเห็นจริง แม้สิ่งที่ออกมาจะเป็นไป
ในทางลบ แต่สงิ่ ทีบ่ วกก็มี นัน่ คือ การทีเ่ อกชน
เข้ามาร่วมวิจัยมากขึ้น ซึ่งนั่นก็เป็นโอกาส ที่
ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียอย่างเดียว เพราะฉะนั้นสิ่ง
เหล่านี้จะถูกสกรีน ทั้งแง่บวกและแง่ลบ แง่
ลบ คือ เราต้องเตรียมตัว แง่บวก เราก็ตอ้ งใช้
โอกาส ไม่ใช่ปิดโอกาส
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แบบไหน ถึงจะเป็น ม. 4.0
แบบไหนที่เรียกว่า มหาวิทยาลัย 4.0

University 4.0 is…
What kind of university 4.0

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร้อมจะเป็น
มหาวิทยาลัยที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงสู่โลก
อนาคต เมื่อนั้นแหละ เราเริ่มก้าวเป็น
มหาวิทยาลัย 4.0 และเราจะเป็นได้อย่าง
สมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ เรามีกระบวนการเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่อง ถาวรตลอดไป ไม่ใช่ท�ำครั้งนี้
ครั้งเดียว และเราควรต้องมีกระบวนการ
วิเคราะห์ มองแล้วก็พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป
การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อตอบ
โจทย์และสนองนโยบายรัฐได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
มหาวิทยาลัยควรที่จะต้องมองไปในอนาคต
โดยเฉพาะการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ตามแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ฉบับที่ 3 (พ.ศ.25602574) ซึง่ การผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศในอนาคต ถือว่าเป็น
พั น ธกิ จ หรื อ บทบาทหน้ า ที่ ห ลั ก ของทุ ก
มหาวิทยาลัยต้องค�ำนึงถึงให้มากที่สุด
การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเดิน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและเป็นมหาวิทยาลัย
4.0 อย่างแท้จริงนัน้ ในปัจจุบนั ทุกมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนต่างเตรียม
ความพร้อมและด�ำเนินการไปแล้วระดับหนึง่
ไม่ว่าจะเป็น พันธกิจด้านการศึกษา ที่ทุก
มหาวิทยาลัยต้องให้ความส�ำคัญกับการผลิต
บัณฑิตหรือจัดการศึกษาเพือ่ ตอบสนองตลาด
แรงงานและความต้องการของผูป้ ระกอบการ
อย่างแท้จริง ต้องค�ำนึงถึงคุณภาพมากกว่า

ปริมาณ พันธกิจด้านการวิจัย เพื่อน�ำผลงาน
มาต่อยอดพัฒนาประเทศ ซึง่ เป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาล
ควรสนับสนุนส่งเสริม พันธกิจด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ให้ผู้คนในชุมชน ตลอดจนผู้
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทีจ่ �ำเป็นต้องอาศัยความ
รู้จากนักวิชาการ ซึ่งบริการเหล่านี้สามารถ
สร้างคน สร้างงาน และสร้างเงินให้กบั ชุมชน
ได้เป็นอย่างดี สุดท้าย พันธกิจด้านท�ำนุบำ� รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัย 4.0 คือ
เครือ่ งมือชนิดนึง เป็นเครือ่ งมือวิจยั ชัน้ สูงเพือ่
วางแผนอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเป็นแบบไหน
ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ส�ำคัญๆ ในต่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ฮาเวิร์ด สแตมฟอร์ด
ที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ได้ เพราะเค้ามองอนาคต
สิ่งที่เค้าเป็นอยู่ปัจจุบันนี้คือ มาจากอดีต
ที่เค้าวางไว้ว่า เค้าจะเป็นแบบนี้นะ มันเลย
เกิดพลัง มันไม่ได้แบบอยูด่ ี ๆ เผือ่ ไปเสีย่ งดวง
เอาข้างหน้าว่าจะรอดไม่รอด เราต้องก�ำหนด
อนาคต ว่าทีเ่ ราควรจะต้องเป็นคืออะไร เพราะ
หากเรายังอยู่แบบเดิม ๆ เราจะไม่รอด
การไม่รอดเกิดจากสัญญาณ สัญญาณของ
การเปลี่ยนแปลง หรือสัญญาณแห่งหายนะ
ฉะนั้นมันต้องเห็นเป้าหมาย มันถึงจะเห็น
อนาคต

ทั้งหมดนี้เราใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
วิเคราะห์ตัวเองในอนาคต ซึ่งกระบวนการนี้
ส�ำคัญมาก เพราะมันต้องถูกต้อง ข้อมูลต้อง
ถูกต้อง มีการท�ำ SWOT ท�ำแบบสอบถาม
จัด workshop สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้ต้องถูกต้องและเป็น
จริง เพื่อเราจะสรุปได้ว่าเราเข้มแข็งพอที่จะ
เอาตัวเองไปในอนาคตได้ดีแค่ไหน ซึง่ หน้าที่
ของทีมท�ำงานชุดนี้ จะจบลงด้วยการที่ทำ� ให้
เห็นข้อมูลอย่างโปร่งใส
ตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างยังไม่เสร็จ เรา
จึงยังไม่ปล่อยข้อมูลให้คนมหาวิทยาลัยเรา
เห็น เรายังไม่ให้คนต้องตระหนกหรือตระหนัก
เราอยากรอให้ข้อมูลได้ผานกระบวนการจน
นิ่ง เหมือนกับพอตอนถึงใกล้เสร็จ เมื่อตอน
นั้นข้อมูลนั้นจะถูกน�ำเอามาใช้

หากมีการเปลี่ยนรัฐบาล

Change of government

ยังไงก็แล้วแต่ โครงการรอบนี้เสร็จ
แน่นอน เพราะงบประมาณถูกส่งมาอยู่แล้ว
แล้วเราก็ต้องท�ำให้เสร็จ ซึ่งไม่น่าเป็นห่วงใน
ครัง้ นี้ สิง่ ทีน่ า่ เป็นห่วง หรือน่าสนใจคือ รัฐบาล
จะคิดแบบนี้ต่อหรือไม่ ในความคิดของผม
คือ ผมไม่สนใจว่ารัฐบาลจะคิดหรือไม่ แต่ผม
สนใจว่าคนของเราต้องคิด เราต้องคิดที่จะมี
โปรเจคนี้อยู่กับเราตลอดไป เพระฉะนั้นอีก
2 ปี ผมอยากเห็นทีมท�ำงานในชุดถัดไป
ท�ำ 4.0 ของมหาวิทยาลัยเราอีก ต่อไป
เรื่อย ๆ เราจึงจะมองอนาคตเก่งขึ้น ไม่ใช่
ท�ำเสร็จแล้วครั้งเดียวแล้วปล่อย แต่มันต้อง
ท�ำอีก และท�ำได้ทุกระดับ

กับการท�ำงานร่วม
กับอีก 2 มหาวิทยาลัย

Working with 2 university
กระบวนการท�ำงาน /
สิ้นสุดโครงการ

Work process / project end

เรามีระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ
8 เดือน แต่เนื่องจากติดช่วงโควิด - 19 ระยะ
เวลาจึงยืดมาจนถึง 30 กันยายน 2563 เป็น
วันสิ้นสุดโครงการ ซึ่ง ณ ตอนนี้ผลลัพธ์ที่เรา
ได้ คือ เราได้แนวทางว่า ม.อ. จะเดินไปทาง
ไหนในอีก 20 ปีข้างหน้า

เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กันอย่างไร
บ้าง ได้เห็นซึ่งกันและกัน เราได้เห็นเค้า เค้า
ได้เห็นเรา มีการแนะน�ำ ที่เกิดจากการมอง
จากภายนอก (จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และขอนแก่น)

“เราอยากเห็นอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร
สิ่งส�ำคัญระหว่างทาง เราต้องรู้ว่าเราต้องเดินอย่างไร”
https://rdo.psu.ac.th
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี
R

D

O

T

o

d

a

y

ADA
Robot

ตรอกย�้ำความมีชัยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกรังสรร
ประดิษฐ์ขึ้นมาท่ามกลางความคุกคามของเชื้อร้าย ไวรัสโควิด - 19
โดยการพัฒนาระบบและหุ่นยนต์ขนส่งตรวจวัดไข้ “ADA Robot”
เพือ่ เป็นการสนับสนุนการท�ำงานของทีมแพทย์ในการดูแลผูป้ ว่ ยโควิด - 19
สืบเนือ่ งจากกรณีการติดเชือ้ โควิด - 19
ของผู้ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว ด่านตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสงขลา ส่งผลให้หลายหน่วย
งานพร้อมใจยื่นมือให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจ อีกทั้งยังมีการวางระบบในการ
ท�ำงานร่วมกันทัง้ ในส่วนของภาครัฐและภาค
เอกชน โดยในส่วนของภาครัฐนัน้ เป็นการน�ำ
ทัพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีไ่ ด้รบั
ความร่วมมือร่วมใจจากคณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง

หุ่นยนต์ขนส่งตรวจวัดไข้
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ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับ
หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ
ผู้ป่วยซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในศูนย์กักตัว โดย
รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำ� นวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ รศ.ดร.นพ.
ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอายุรศาสตร์
ด้านโรคติดเชื้อ ได้มีการประสานงานกับ
ดร.นพ. ธรรมสินธ์ อิงวิยะ และ ดร.นพ. ชนนท์
กองกมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ข้อมูล
ทางการแพทย์เพื่องานวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกันวางแผนและก�ำหนดแนวทางการดูแล
ผู้ติดเชื้อ ให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะ
สม ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่
การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์
ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลและศูนย์กักตัวได้
รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
ท�ำงาน จากสถาบันวิจยั และนวัตกรรมดิจทิ ลั
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU DRii) ที่
ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

จ�ำกัด (AIS) และ บริษัท อาดูโน่ไทย จ�ำกัด
(Arduino Thai) พัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมจาก
ระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือ
เรียกสั้นๆว่า “ADA Robot” โดยผู้คิดค้นได้
ออกแบบพัฒนาหุน่ ยนต์ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถ
บังคับจากระยะไกลได้จากทุกสถานที่ เพื่อ
ล�ำเลียงอาหารและยาตามเส้นทางทีต่ อ้ งการ
ซึง่ บนตัวหุน่ ยนต์ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์สอื่ สารเพือ่
ให้แพทย์และผูป้ ว่ ย พูดคุยกันได้ทงั้ ภาพและ
เสียง พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมขิ องคนไข้
โดยหุ่นยนต์ขนส่งและตรวจวัดไข้จะ
ช่วยให้บคุ ลากรทางการแพทย์สามารถสังเกต
และประเมินอาการของผู้ป่วยได้จากระยะ
ไกล ลดโอกาสการสัมผัส และลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ จึงท�ำให้ทีมแพทย์ พยาบาล
สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก
ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย และคณะจากศูนย์วจิ ยั
ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณ
น้อยและไบโอเซนเซอร์ หรือ TAB - CoE ด้วย

หน้าตาระบบแสดงผล
และควบคุม

ระบบแสดงผลขณะควบคุมทิศทาง
ของหุ่นยนต์

https://rdo.psu.ac.th
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การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกลด้วย
แสงอินฟราเรด ในการใช้บัตรที่มีเทคนิค
การระบุขอ้ มูลสิง่ ต่างๆ โดยใช้คลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ
ซึ่งการท�ำงานของเครื่อง คือ ผู้ป่วยสามารถ
เดินเข้าไปหาเครือ่ ง โดยทิง้ ระยะห่างประมาณ
2 – 4 เมตร เซ็นเซอร์ของเครือ่ งจะท�ำงานโดย
การส่งสัญญาณไปยังเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
อินฟราเรด และแสดงผลบนหน้าจอเครือ่ งวัด
ผูว้ ดั สามารถอ่านค่าอุณหภูมริ า่ งกายได้ดว้ ย
ตัวเอง ซึง่ อุปกรณ์ดงั กล่าว ยังได้รบั การพัฒนา
จากสถาบันวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ โดย อ.ดร. อภิชาต ขวัญเยื้อง
และ อ.ดร. สิทธิโชค ไชยชูลี ในการคิดค้นวิธี
การส่งข้อมูลหรือผลการวัดไข้ให้สามารถแสดง
ผล และส่งผลผ่านระบบออนไลน์ไปยังทีม
รักษาผู้ป่วยในได้อีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ระบบ
ดังกล่าวได้น�ำมาใช้งาน ณ ศูนย์กกั ตัวฯ และ
มีแนวทางที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวต่อไป

ขอเชิญชมและเลือกซื้อ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
ใช้เอง เป็นของขวัญ/ของฝาก/ของที่ระลึก

ผ่านช่องทางออนไลน์
หรือส�ำนักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC 1

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

LINE ID : UCCNPSU

และเตรียมพบกัน เร็วๆ นี้ ที่
ชั้นล่างของตึก LRC ม.อ. วข.หาดใหญ่

โทร. 095-0138228 (คุณรุ่งนภา)
หรือ 074-282290 ภายใน 2290

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา 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

เหตุขัดข้องที่น�ำจ่ายผู้รับไม่ ได้
1.จ่าหน้าซองไม่ชัด
2.ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3.ไม่ยอมรับ
4.ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5.ไม่มารับภายในก�ำหนด
6.เลิกกิจการ
7.ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
8.อื่นๆ
ลงชื่อ.............................

