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Recognize 
Cocaineรู้ทัน...

โคเคน
โคเคน (Cocaine) จดัเป็นยาเสพตดิให้โทษประเภทที ่2 เป็นยาเสพตดิให้โทษ

ทัว่ไป ในกลุม่เดยีวกบัฝ่ิน มอร์ฟีน หรอืโคเดอนี เป็นต้น โคเคนเป็นสารสกดัจากต้นโค
คา (Coca) ซึง่มมีากในแถบอเมรกิาใต้ จดัเป็นสารอลัคาลอยด์ โคเคอนี ซึง่มกัจะอยูใ่น
รปูผง เกลด็สขีาว รสขม ไม่มกีลิน่ ในระยะแรก ๆ  ไม่ทนต่อความร้อน ต้องใช้วธิกีารฉดี
เพือ่ให้ออกฤทธิ ์ ต่อมาภายหลงัได้เกดิการพฒันาท�าให้โคเคนทนต่อความร้อนหลงั
ละลาย และกลายเป็นไอทีอ่ณุหภมูมิากกว่า 98 องศาเซลเซยีส ท�าให้ง่ายต่อการเสพ
โดยการสบู คล้ายกบัการสบูบหุรี่ 

เรียกได้ว ่าเป ็นกระแสร้อนแรงสั่น
สะเทือนวงการแพทย์กันเลยทีเดียว 
ส�าหรับข่าวคดีลูกเศรษฐีขับรถชน
ต�ารวจตาย โดยมีการชี้แจงว่าตรวจ
พบโคเคนในร่างกายเพราะท�าฟัน  
ส่งผลให้พ้นข้อหาเสพยาซิ่งรถหรู 
ชนดับ ทันทีที่สังคมรับรู้ แน่นอนที่สุด
คือเกิดค�าถามขึ้นมามากมายถึง 
ข้อเทจ็จรงิ ในเมือ่โลกได้มวีวิฒันาการ
พาตัวเองมาจนสู่ยุคสังคมดิจิทัลแล้ว  
ทางการแพทย์ไทยยังมีการน�าโคเคน
มารักษาฟันให้ผู้ป่วยอยู่จริงหรือไม่ 
RDO Today คอลัมน์ เกาะกระแส 
ฉบับนี้จึงให้ ผศ. นฤบดี ผดุงสมบัติ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชเคมี 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ น�าความรู ้ เรื่อง 
โคเคน มาฝาก
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โคเคนจดัเป็นยาเสพตดิประเภทกระตุน้
ประสาท เหมอืนกบัแอมเฟตามนี กระท่อม 
โดยจะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง 
ท�าให้ผูเ้สพรูส้กึเคลิม้ สมองมนึ เบลอ หงดุหงดิ 
นอนไม่หลบั อาเจยีน หวัใจเต้นเรว็ ความดนั
โลหติสงู เจบ็หน้าอก หลอดเลอืดอดุตนั ผนงั
จมกูขาดเลอืด ท�าให้เยือ่บโุพรงจมกูฝ่อ ขาด
หรอืทะล ุหากใช้ในปรมิาณทีเ่ยอะเกนิขนาด
ตดิต่อกนัเป็นเวลานานอาจเกดิอาการชอ็ก ชกั
เกรง็ มภีาวะเลอืดออกในสมอง หวัใจล้มเหลว 
และกล้ามเนือ้หวัใจตาย เป็นอนัตรายเสีย่งเสยี
ชวีติเฉยีบพลนั ซึง่นอกจากอาการทางกายที่
เป็นพษิต่อผูเ้สพแล้ว ในบางรายยงัเป็นภยัต่อ
สงัคมเพราะอาจมอีาการทางจติร่วมด้วย เช่น 
เห็นภาพหลอน หูแว่ว น�าไปสู่พฤติกรรม 
ความรนุแรง ก่อให้เกดิอาชญากรรมคล้ายกบั
คนเมายาบ้า

ในส่วนของการน�าโคเคนมาใช้ในการ
รกัษาฟันนัน้ เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้จรงิเมือ่ 100 ปี
ก่อน โดยโคเคนเคยถกูน�ามาใช้เป็นยารกัษา
โรคตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 โดยซิกมันด์  
ฟรอยด์ ปรมาจารย์ทางจติเวช ได้ใช้สารสกดั
จากต้นโคคาเป็นยารกัษาโรคซมึเศร้า โรคจติ
จากภาวะติดยาเสพติดอื่น ๆ หลังจากนั้น
ทางการแพทย์ได้น�าโคเคนมาเพือ่เป็นยาชา
เฉพาะที่ แต่กลับพบว่าโคเคนเป็นยาชาที่ 
ออกฤทธิ์ได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น  
อกีทัง้ยงัเสีย่งต่อการท�าให้เกดิความดนัโลหติ
สงู มผีลต่อการท�างานของหวัใจ และยงัมฤีทธิ์
เสพตดิ จงึเปลีย่นมาใช้ยาชาตวัอืน่ทดแทน 
เช่น สารสังเคราะห์ลิโดเคน เมพิวาเคน  
อะทเิคน ซึง่ให้ฤทธิเ์ป็นยาชาได้ดกีว่า ในขณะ
ทีม่ผีลข้างเคยีงน้อยกว่า 

ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนต�ารับยาที่มีโคเคนในประเทศไทย
ในทางการรกัษาด้วยยา โคเคน ใช้เป็นยาชา (ลดความเจบ็ปวด) เฉพาะที ่แต่เนือ่งจาก

มพีษิต่อร่างกายสงู จงึไม่นยิมใช้ ประกอบกบัมยีาชาเฉพาะทีอ่ืน่ทีม่พีษิต�า่กว่า การใช้โคเคนจงึ
ลดลงจนเกอืบไม่มกีารใช้ อย่างไรกต็ามปัจจบุนั (ปี ค.ศ. 2020) องค์การอาหารและยาของ
สหรฐัอเมรกิาได้อนมุตัยิาชาเฉพาะทีท่ีม่โีคเคนผสมอยูด้่วย โดยมข้ีอบ่งใช้ส�าหรบัระงบัความรูส้กึ
ในโพรงจมกูเมือ่มกีารใส่เครือ่งมอืตรวจหรอืผ่าตดัในโพรงจมกูของผูใ้หญ่ ส�าหรบัการใช้เป็นยา
เสพตดินัน้ (ใช้ผดิวตัถปุระสงค์จากการรกัษาโรค) โคเคน เป็นสารกระตุน้ท�าให้เกดิการหลอน 
หรอืท�าให้เคลิม้สขุ ควบคมุการแสดงออกทางร่างกายไม่ได้ หรอืท�าพฤตกิรรมเดมิซ�า้ ๆ ส่วน
สภาพร่างกายนัน้ จะมอีตัราเต้นของหวัใจสงู เหงือ่ออกท่วม ม่านตาขยาย ถ้าขนาดยาสงูอาจ
ท�าให้เกดิความดนัโลหติสงู อณุหภมูร่ิางกายสงูขึน้ การตรวจโคเคนจากร่างกายตรวจได้หลาย
ช่องทาง เช่น เลอืด ปัสสาวะ น�า้ลาย แต่การตรวจมกัเป็นการตรวจหาร่องรอยของโคเคน จาก
สารทีเ่ปลีย่นรปูมาจากโคเคนด้วยเอนไซม์และระบบเมทะบอไลท์ ในร่างกายโดยเฉพาะทีต่บั 
โคเคนจะถกูเปลีย่นรปูได้เรว็เมือ่เข้าไปในกระแสเลอืด และเมือ่เปลีย่นรปูแล้ว สดุท้ายสาร 
เหล่านีจ้ะถกูขบัออกจากร่างกายผ่านปัสสาวะเป็นหลกั และขบัออกทางต่อมขบัของเหลวต่าง ๆ  
เช่น น�า้ลาย 

วธิกีารตรวจโคเคน และสารทีเ่ปลีย่นรปูมาจากโคเคน มหีลายวธิ ีแต่วธิทีีใ่ช้จะต้องพสิจูน์
ก่อนว่าจ�าเพาะต่อสารเหล่านีโ้ดยไม่มกีารรบกวนจากสารอืน่ 

การมีโคเคนไว้ในครอบครอง
1. การมโีคเคน (โคคาอนี) ไว้เพือ่ขาย หรอืครอบครองไว้ ต้องขออนญุาต
2. การใข้ต�ารบัยาทีม่โีคเคนเพือ่รกัษาผูป่้วยของตนเอง ได้รบัอนญุาตเฉพาะทนัตแพทย์

และสตัวแพทย์เท่านัน้ 
(ต้องมบีนัทกึของการจ่ายยาออกไปด้วย) = ทนัตแพทย์และสตัวแพทย์ครอบครองได้

เพือ่จ่ายให้ผูป่้วยเฉพาะของตน

การด�าเนินการเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดให้โทษ (บางประการ)
1. การมตี�ารบัยาทีม่โีคเคนไว้เพือ่จ�าหน่าย (ให้กบัคนไข้ของตน) กต้็องขึน้ทะเบยีนต�ารบั

ยาต่อกองวตัถเุสพตดิ
2. ผูป่้วยทีจ่ะน�ายาเสพตดิให้โทษประเภทที ่2 หรอื 3 เข้ามาในราชอาณาจกัร (เพือ่การ

รกัษาส่วนตวั) กต้็องขออนญุาต
นอกจากจะอนัตรายต่อร่างกายและเป็นภยัต่อสงัคมแล้ว การเสพโคเคนหรอืมโีคเคนไว้

ในครอบครอง โดยไม่มใีบอนญุาต ถอืว่ามคีวามผดิตามมาตรา 69 ของ พ.ร.บ. ยาเสพตดิให้
โทษ และต้องได้รบัโทษทางกฎหมาย โดยมโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 1 แสนบาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และหากมโีคเคน (ตัง้แต่ 100 กรมัขึน้ไป) ไว้เพือ่จ�าหน่าย ซึง่ยาเสพตดิให้โทษ
ประเภท 2 ต้องระวางโทษจ�าคกุ 1 ปี ถงึ 10 ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 2 หมืน่บาท ถงึ 2 แสนบาท หรอื
ทัง้จ�าทัง้ปรบั
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เปลี่ยนความปกติเดิม	ให้เป็นความปกติใหม่	
เพื่อชีวิตที่ปกติสุข

ล่วงเลยมาแล้วกว่าครึ่งปี ถือว่าสาหัสสากัน กันทั้งโลกเลยทีเดียว  
ส�าหรับป ีพ.ศ.2563 ด้วยพิษจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ทีม่ีผลตอ่การเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกกันเลยก็ว่าได้ ท�าให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่องชีวิตในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชีวิตการท�างาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมคนหมู่มาก ซึ่งสิ่งที่เห็นกันอย่างขัดเจน คือทุกวันนี้ 
ทกุคนจะมไีอเทมเสรมิเพิม่เตมิเข้ามาในชวีติประจ�าวนั นัน่คอื หน้ากากอนามยั 
มีการระแวดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น หลายคนหันมาให้ความส�าคัญในเรื่อง
การดแูลสขุภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ประกาศห้ามออกจากเคหะสถาน 
หรอื เคอร์ฟิว ท�าให้ทกุคนท�าทกุอย่างอยูบ้่านโดยผ่านการสือ่สารแบบออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย มีการเรียนออนไลน์ การท�างานที่บ้าน work from 
home การช้อปปิ้งออนไลน์ ฯลฯ

เฉกเชน่เดยีวกับการรบัข้อมลูข่าวสารในแบบฉบบัออนไลน์กนัมากขึ้น 
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

คุยกับ	บ.ก.

คณะผูจ้ดัท�า

ที่ปรึกษา
อธิกำรบดี

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม

รักษำกำรในต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศ

บรรณาธิการ
กรกมล  ขุนเพชร

นักสื่อสำรมวลชน  ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

กองบรรณาธิการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

รูปเล่ม/จัดพิมพ์
บริษัท บลูอิมเมจ จ�ำกัด

R E S E A R C H  A N D  D E V E L O P M E N T  O F F I C E
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รู้จัก	RDO

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

New Gen

Interview

Content

รู้ ไว้...ใช่ว่า

RDO		in		Action

หุ่นยนต์ขนส่งตรวจวัดไข้

ADA
Robot

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

ในยุค New Normal
ดวงตา...

การดูแล

ผศ.ดร. 
พิมพ์ชนก บัวเพชร 

1 ใน 80 Southeast Asian 
Women 2020

เวทีระดมสมองพืชกระท่อมและกัญชา
    
นิทรรศการงาน 
Thailand research expo 2020
    
ประชุมหารือ
    
ร่วมกิจกรรม สานต่อปณิธาน 
สืบสานพระราชด�าริ
    
หลักจริยธรรมในการท�าวิจัย
ในมนุษย์ และการศึกษาทางคลินิก



“สถาบันเป็นเครื่องมือที่เข้าไปมีส่วนช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กับ
งานต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลให้สมบูรณ์ขึ้น เมื่อก่อนอาจจะมองว่า ดิจิทัล วางไว้
ก่อนไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ไม่ได้ เพราะสิง่ทีเ่อาเข้าไป จะช่วยลดต้นทนุ เกดิความ
คล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกว่าดิจิทัลเข้ามาเติมเต็ม”

ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล
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น�าองค์ความรูไ้ปช่วยเหลอืกลุม่เกษตรกร หรอื
แม้กระทั่งในเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจ
หลกัของภาคใต้ กเ็ริม่ใช้ดจิทิลั ทัง้ใน platform 
ท่องเที่ยว ระบบ booking ต่าง ๆ  ทุกอย่างใช้
ระบบบรหิารแบบดจิทิลัทัง้หมด มหาวทิยาลยั
จึงมีแนวนโยบายในการจัดตั้งสถาบันขึ้นมา 
หลัก ๆคือเพื่อให้เป็นการบูรณาการในเรื่อง
ของการวจิยั เพราะถงึอย่างไรเราหนเีทคโนโลยี
ไม่ได้

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ
ปี 2562 ภายใต้การน�าของ ผศ.ดร. วรรณรัช 
สันติอมรทัต นั่งแท่นเป็น ผู้อ�านวยการ 
สถาบัน ฯ เห็นตัวเล็ก ๆ เช่นนี้ แต่ภารกิจ 
ไม่เล็กเลย และถึงแม้สถาบันจะเพิ่งก่อตั้งได้
ไม่นาน หากเทยีบสถาบนัอืน่ ๆ  ภายใต้ส�านกั
วิจัยและพัฒนา แต่ผลงานก็มีให้เราได้เห็น 
ได้สมัผสัอยูเ่รือ่ย ๆ  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

วัตถุประสงค์

ต้องการเชือ่มโยงงานวจิยัให้สามารถ
ใช้งานได้จริง จะไม่ใช่แค่ publication  
แต่มองไปถงึการเชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรม
ให้ได้ อย่างที่บอกว่า แรกเริ่มเดิมทีนโยบาย
ของผู้บริหารคือต้องการเติมช่องว่างของการ
เกิด digital disruption เพราะฉะนั้นเราก็จะ
เน้นไปทางด้านนวัตกรรม เป้าแรก คือท�าให้
เกิด การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมระดับ
ประเทศและระดับภูมิภาค 

ท�าอย่างไรที่จะเอาดิจิทัลไปช่วยยก
ระดับ คือ พัฒนาให้เกิดการลดความเหลื่อม
ล�า้ นีค่อืมติขิองเมอืง เพราะฉะนัน้เรากจ็ะเหน็
โครงการในรูปแบบของโครงการ smart city 
หรือว่า เมืองน่าอยู่ 

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล  
เพื่อลดการน�าเข้าหรือพึ่งพาต่างประเทศ 
ให้ได้ ตวัอย่างเช่น เมือ่ปีทีแ่ล้ว เราเปิดตวั 5G 
ในเรื่องการท�าเทคโนโลยี Hi performance 
ร่วมมือ SCG และ AIS 

เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนผ่านจากโลก 
อะนาล็อกมาสู ่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว  
การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ก็สอด
แทรกเอาดิจิทัลเข้าไปในทุกสาวิชา ทุกคน
ต้องตืน่ตวั และต้องปรบั Mindset เปิดรบัเอา
ดิจิทัลที่มีอยู่รอบ ๆ ตัวมาใช้ให้ได้กับทุก
สถานการณ์ 

สถาบนัเริม่ก่อตัง้เมือ่ปี 2562 จากการ
ที่มหาวิทยาลัยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบัน ที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบ
กับทุก ๆ งาน ทุก ๆ สาขา ในการเอาดิจิทัล
สอดแทรกเข้าไป อาทเิช่น เรือ่งการเกษตรใน
แบบเดิมให้เป็นระบบ Smart farm การเพิ่ม 
product การลดต้นทนุต่าง ๆ  ทีเ่ราจ�าเป็นต้อง
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การท�างานของสถาบัน ฯ เป็นการ
ท�างาน 2 ส่วน ทั้งภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา ในมุมของวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

ส่วนในของกระทรวงดจิทิลั เศรษฐกจิ 
และสังคม (BE) จะเป็นตัวรับช่วงต่อ เช่น  
ที่เราเป็นพันธมิตร กับทางส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกจิดจิทิลั (depa) นกัวจิยัในมหาวทิยาลยั
มีนวัตกรรม มีความรู้ แทนที่เราจะไปซื้อ  
เราก็ท�าเอง แล้วก็เอาเข้าระบบการส่งเสริม
และสนับสนุนกระทรวง BE ต่อ ในการเอา
เทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็น เรือ่งของการเฝ้าระวงั
ระดบัน�า้ เรือ่งpm 2.5 หรอื เรือ่งความปลอดภยั
ของท้องถนน ให้กับเมือง/อบต./เทศบาล/
จงัหวดั นีค่อืความร่วมมอืทีเ่ราไปร่วมกบั BE 
กบั depa ในการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและเอา
ไปใช้งานในเมือง ด้านกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (BE) ก็จะมีกองทุน
เพือ่ใช้ในการน�าเทคโนโลยขีองคนไทยไปเชือ่ม
ต่อกับเมืองต่าง ๆ

บทบาทในมหาลัย

สร้างองค์ความรู้ ทางด้านดิจิทัล ซึ่ง
จะม ีkeyword อยู ่3 ตวัทีเ่ราท�า คอื IOT,Data 
analytic, และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งต้อง
สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีนี้เป็นหลัก รวม
ทัง้การสือ่สารดจิทิลัคอื 5G ด้วย ให้มเีทคโนโลยี
ของเราเอง หลงัจากนีก้จ็ะต้องเชือ่มโยง ความ
ต้องการ จากภาคอตุสาหกรรมหรอืพืน้ทีห่รอื
ชมุชนกลบัเข้ามาเป็นโจทย์ให้กบันกัวจิยั เพือ่
ที่เราจะได้พัฒนานวัตกรรมต่อยอดกับงาน
วิจัยออกสู่อุตสาหกรรมในชุมชนตามเป้าที่
เราตั้งเอาไว้ 

เรื่องของคน ซึ่งเราเริ่มท�าปีนี้ นั่นคือ
การเปิดพืน้ทีใ่ห้นกัศกึษาท�ากจิกรรม โดยเรา
จะใช้พืน้ที ่AIS playground ทีใ่ต้ตกึ LRC ให้
นกัศกึษาได้ฝึกปฏบิตั ิและจะต้องข้ามศาสตร์
ด้วย ให้นักศึกษาจากคณะอื่น ๆ ทั้ง แพทย์ 
เภสัช ฯ วจก. โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
ได้เข้าใจเรื่องดิจิทัล เพราฉะนั้นเราต้องเติม
ความรูเ้หล่านีก้ลบัไปยงัศาสตร์อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถึงเป็นพื้นที่ให้กับนักศึกษาต่างสาขาได้
รู้จักกัน ให้เขาได้รู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลว่าจะ
น�าไปใช้ หรอืน�าไป apply กบัอะไรได้บ้าง ใน

ขณะทีต่อนนีน้กัศกึษาทีจ่บด้านคอมพวิเตอร์
มีน้อยลงเรื่อย ๆ นักศึกษาลดลงกว่าครึ่ง  
ก�าลังคนไม่พอ ท�าอย่างไรที่เราจะเติมช่อง
ว่าง ตรงนี้

บทบาทภายใต้กระทรวงดิจิทัล 
เศรษฐกิจ และสังคม

ตอนนี้เราค่อนข้างจะมีโอกาสที่ดี คือ
เราได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของ คปอ. เครือข่าย
พนัธมติรมหาวทิยาลยัเพือ่การวจิยั (Research 
University Network หรือ RUN) ที่เราได้
เข้าไปเขียนแผนในการพัฒนาและวางแผน
กรอบการวิจัยร่วมกันระดับประเทศ มีการ
ท�างานเป็นกลุม่เป็นเครอืข่าย ท�างานรว่มกนั 
แบ่งงานกนัท�า sharing knowledge ระหว่าง
กัน ที่ส�าคัญเราต้องการกรอบการแข่งขันใน
เรื่องการลดความเหลื่อมล�้าให้ได้ นี่คือเป้า
หมายของกระทรวงฯ

“อยากเหน็การเปลีย่นแปลง ท�าไมเรา
ถงึต้องซือ้ ต้องน�าเข้าสนิค้าประเภทเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ระบบ
คอมพวิเตอร์ ฯลฯ จากต่างประเทศ ซึง่เราต้อง
ซื้อในราคาแพง แต่เรากลับมีรายได้จากการ
ขายสินค้าที่มีมูลค่าน้อย เช่น สินค้าเกษตร 
อย่างนี้คือเราเสียดุล และนี่ก็น่าจะเป็นอีก

ปัจจัยนึงที่เป็นตัวบล็อกท�าให้เราไม่สามารถ
ก้าวข้าม กับดักรายได้ปานกลาง ไปได้สักที”

การบูรณาการ

จะเห็นว่ามีหลักสูตรคอมพิวเตอร์
กระจายอยู่ทั่วทุกคณะ ทุกวิทยาเขต แทรก
ตามคณะต่าง ๆ เต็มไปหมด การบูรณาการ
มีจุดเริ่มต้นจากการที่เราท�าการส�ารวจ เรา
มองว่าถ้าเรามาช่วยกนัมนัจะมพีลงัมากกว่า
การที่ต่างคนต่างท�า เริ่มต้นคือเราก�าลัง
พยายามท�าโครงสร้าง ท�าอย่างไรให้ทุกคน
บรูณาการแผนงาน การ sharing ในเรือ่งของ
เครื่องมือ แม้กระทั่งในเรื่องของหลักสูตร จะ
ท�าอย่างไรให้เชือ่มโยง แล้วเราเอาอตัลกัษณ์
ของแต่ละวิทยาเขต ของแต่ละพื้นที่ไปเสริม 
เช่น ภูเก็ต เด่นเรื่องท่องเที่ยว ก็จะเป็นดิจิทัล
ที่จะไป serve กลุ่มผู้ประกอบการทางด้าน
ธรุกจิการท่องเทีย่ว ร้านอาหาร สรุาษฎร์ เด่น
เรือ่งอตุสาหกรรมการเกษตร มโีรงงาน มทีะเล 
เพราะฉะนัน้จะท�าอย่างไรให้เอาดจิทิลัไปปรบั
ใช้กบัอตุสาหกรรม กบัโรงงานต่าง ๆ  ปัตตานี 
เป็นเรื่องพหุวัฒนธรรม creative art ก็จะเอา
ดิจิทัลไปเพิ่มมูลค่าศิลปะเหล่านั้นให้เกิดขึ้น 
แม้กระทั่งในส่วนของหาดใหญ่เองก็จะต้อง
ลงลกึไปถงึ deep science เรือ่งของคอมพวิเตอร์ 
เอาเรื่องของดิจิทัล AI ไปช่วยคณะแพทย์ที่มี
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ศนูย์ใหญ่ภาคใต้ท�าให้หมอตรวจวนิจิฉยัโรค
ได้ดขีึน้ เรว็ขึน้ เพราะฉะนัน้มนัเป็นการวางแผน
ทั้ง 5 วิทยาเขตที่อยากให้อาจารย์ นักวิจัย
บูรณาการร่วมกัน นี่ก็เป็นเป้าที่เราวางเอาไว้ 
ซึ่งตอนนี้ก็ก�าลังทยอยเริ่มด�าเนินแล้ว 

ผลงาน

อย่างที่เกริ่นไป แม้สถาบัน ฯ เพิ่งก่อ
ตั้งได้ไม่นาน แต่ผลงานก็ไม่ได้น้อยเลย 
การสร้างต้นแบบ 5G ในภาคอุตสาหกรรม 

โดยการจับมือกันกับ เอสซีจี และ  
เอไอเอส ร่วมกันศึกษา ทดลอง ทดสอบ 
เทคโนโลย ี5G ในมติต่ิาง ๆ  น�าเทคโนโลย ี5G 
ยกระดับอุตสาหกรรม โดยร่วมกันพัฒนารถ
ยกต้นแบบ ให้สามารถควบคมุผ่านระยะไกล 
บนเครือข่าย 5G จากเอสซีจี ส�านักงานใหญ่
บางซื่อ กรุงเทพฯ - โรงงานของเอสซีจี  
จ. สระบุรี โดยผู้ควบคุมรถ ไม่ต้องอยู่ที่เดียว
กับรถ แต่สามารถควบคุมรถให้เคลื่อนย้าย 
สิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่ต้องการได้
แบบเรียลไทม์และแม่นย�า ช่วยเพิ่มผลิตผล
ให้ธรุกจิ ต่อยอดสูก่ารฝึกอบรมพนกังานทาง
ไกล และเพิม่ความปลอดภยัในงานทีม่คีวาม
เสี่ยงสูง ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ  ในประเทศไทย สามารถน�าไปประยกุต์
ใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับ ธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้
ADA Robot หุ่นยนต์ขนส่ง
และตรวจวัดไข้

เป็นการท�างานร่วมกับ บ.แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด AIS และ บ.อาดูโน่
ไทย จ�ากัด พัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกล
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ADA Robot 
ร่วมกับพัฒนาหุ่นยนต์ขนส่งและตรวจวัดไข้ 
เพือ่เสรมิทพัให้กบับคุลากรทางการแพทย์ใน
การต่อสูก้บัเชือ้ไวรสัโควดิ 19 โดยได้ออกแบบ
พัฒนาหุ่นยนต์ให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับ
จากระยะไกลได้จากทุกสถานที่ เพื่อล�าเลียง
อาหารและยาตามเส้นทางที่ต้องการ บนตัว
หุน่ยนต์ได้ตดิตัง้อปุกรณ์สือ่สารเพือ่ให้แพทย์
และผูป่้วยพดูคยุกนัได้ทัง้ภาพและเสยีง พร้อม
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิของคนไข้ ซึ่งจะช่วย
ให้บคุลากรทางการแพทย์สามารถสงัเกตและ

ประเมนิอาการของผูป่้วยได้จากระยะไกล ลด
โอกาสการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการ
ตดิเชือ้ท�าให้ทมีแพทย์ พยาบาล สามารถดแูล
ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ใช้การควบคุมหุ่นยนต์
ระยะไกล อ�านวยความสะดวกแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ในการล�าเลียงอาหารและยา 
หรอืสิง่ของจ�าเป็นให้แก่ผูป่้วย ผ่านการบงัคบั
ผ่านระบบสื่อสารแบบ Real-time ท�าให้
สามารถควบคมุหุน่ยนต์ได้ทนัทจีากทกุสถาน
ที ่อกีทัง้บคุลากรทางการแพทย์สามารถสือ่สาร
กบัคนไข้ด้วยภาพและเสยีงทีค่มชดั สามารถ
ปรับมุมมองของกล้องวีดีโอระยะไกลได้ อีก
ทั้งยังวสามารถตรวจวัดอุณหภูมิผ่านกล้อง
เทอร์โมสแกน (Thermoscan) ได้ทันที
Smart People Screening ระบบ
คัดกรองและตรวจจับการสวมใส่หน้ากาก

ผลงานชิ้นนี้จะท�าการประมวลผล
ใบหน้าของบุคคลโดยการตรวจจับการสวม
ใส่หน้ากากแบบ Real-time รวมถึงการแจ้ง
เตอืนหากพบผูท้ีม่อีณุหภมูเิกนิกว่าทีต่ัง้ค่าไว้ 
เป็นการลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชือ้ 
Covid 19 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถดูข้อมูลได้
ผ่านระบบแสดงผลจากทกุสถานที ่ทัง้นีร้ะบบ
ได้ผนวกกบัเทคโนโลย ี5G เพือ่ความสามารถ
การรบัส่งข้อมลูภาพด้วยความหน่วงทีต่�า่ ท�าให้
สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างไกล้ชิดตลอด
เวลา

การน�าอุปกรณ์ Embedded ไปใช้ใน
การตรวจจับการสวมใส่หน้ากากอนามัยใน
ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
โดยใช้ NVIDIA Jetson Nano สามารถตรวจ
จับใบหน้าของบุคคลทีเ่ดนิผ่านหน้ากลอ้งได้
ทันทีว่ามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในบริเวณที่มีผู้คน
มาใช้บริการอย่างหนาแน่น เช่น ห้างสรรพ
สินค้า โรงพยาบาล หรือสถานที่สาธารณะ 

หลังจากนั้นเราผลิตหุ่นยนต์ที่เข้าไป
ให้น�า้ ยา อาหาร ผลติครัง้แรก 4 ตวั มชีัน้วาง 
ถาดอาหาร ถาดยา มีคนควบคุมถึงเวลาหุ่น
ยนต์กจ็ะเอาน�า้ เอายา เอาอาหารไปให้ผูป่้วย 
ลดความเสี่ยงของหมอ พยาบาล สามารถ
ตอบโต้ได้ด้วย ดูอาการผู้ป่าย ช่วยคุณหมอ
ได้เยอะ ใช้ในการท�างาน 1-2 นาที ใช้ระยะ
เวลาในการพัฒนาพียง 1 สัปดาห์ 

Songkhla care 
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ 

check in และ check out ประเมิน และ
ป้องกนัความเสีย่ง ผูท้ีเ่ดนิทางเข้าออกจงัหวดั
สงขลา ทั้งโดยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร
สาธารณะ จะเป็นแบบฟอร์มให้ผู้โดยสาร
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ 

ความคาดหวังในอนาคต 

อนาคตจะเป็นอย่างไรกับงานด้าน
ดิจิทัล ขึ้นอยู่กับว่า ม.อ. เอาจริงกับการมี
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลแค่ไหน? นี่
อาจจะเป็นค�าถามที่อาจจะไร้ซึ่งค�าตอบอยู่
ในขณะนี้ หากตอบค�าถามนี้ได้ เราก็จะรู้ว่า
อนาคตต่อไปจะเป็นแบบไหน เป็นไปในทศิทาง
ใด 

ในขณะที่เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีดิจิทัล
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปัจจุบัน เพราะฉะนั้น
เราต้องจริงจัง ปัจจุบันนักศึกษาน้อยลง ราย
ได้มหาวทิยาลยักล็ดลงตามไปด้วย ทกุอย่าง
บีบให้เราอยูใ่ห้ได้ด้วยตัวเอง สิ่งที่เราต้องคิด 
ต้องท�า คือท�าอย่างไรให้สิ่งที่เรามี นั่นคือ ถัง
ความรู้ เรามีบุคลากรที่มีความรู้เต็มไปหมด 
ท�าอย่างไรให้มาท�างานร่วมกัน ให้เกิดเป็น
มูลค่าจริง ๆ อย่างเช่น นวัตกรรมที่เราขาย 
เป็นไปได้หรือไม่หากเอารายได้ตรงนี้มา 
support ให้กับนักศึกษาใช้ในการเรียน ถึง
ขั้นเรียนฟรีเลยได้ยิ่งดี นี่คือสิ่งที่อยากเห็น 

อนาคตอยากมหีลกัสตูร ตอนนีพ้ยาม
พดูคยุ หารอืกนั กม็เีอกชนบางรายสนใจอยาก
ร่วมทุน Funding 50-50 เอกชนยอมลงทุน 
แต่จบไปกต้็องไปท�างานให้กบัองค์กรเขา ซึง่
ก็เป็นข้อดี เพราะนักศึกษาก็มีงานท�าแน่ ๆ 
อยากให้เป็นแบบนั้น เอกชนจ่ายค่าเรียน ให้
ทุนเรียน เหมือนแพทย์
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Southeast Asian Women
ความเป็นมา

ได้รูจ้กักบัเครอืข่ายนีต้อนเข้าร่วมการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการประเมนิศกัยภาพ
ในการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศ 
หญ้าทะเล จัดโดย IOC-WESTPAC ซึ่งเป็น
หน่วยงานของ UNESCO จึงได้ทราบว่าทาง
เครอืข่ายนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุบทบาท
การเป็นผู้น�าของผู้หญิง และส่งเสริมความ
ร่วมมอืภายในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่ใน
ตอนนั้นก็เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการ
สร้างเครือข่ายภายในภูมิภาค เนื่องจากได้
ท�างานเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยความ 
ร่วมมอืและการสือ่สารกบัคนในวงกว้าง ไม่ใช่
เพยีงแค่นกัวจิยั แต่หมายรวมถงึทกุภาคส่วน 
ทุกสาขา ล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการช่วย
บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศทั้งนั้น

เริ่มเข้าเป็นสมาชิก เครือข่าย 
Southeast Asian Women 

ปีนี้ค่ะ มีประกาศผู้ได้รับคัดเลือกใน
เดือนมิถุนายน 2020

บทบาท/หน้าที่
งานหลักๆ จะเน้นไปในเรื่องด้านการ

สื่อสารบทบาทในสายงานของเราให้บุคคล
ทัว่ไปได้เข้าใจผ่านสือ่ในหลายๆ รปูแบบโดย
เครือข่าย Southeast Asian Women จะเป็น

ผู้จัดการเรื่อง platform ดังนั้นบุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะเยาวชนจะได้เหน็ผูห้ญงิทีเ่ป็นผูน้�า
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหลาก
หลายสาขาวิชา เป็นการส่งเสริมความเท่า
เทียมทางเพศผ่านกลยุทธ์เชิงบวก 

จงึตัง้ใจจะใช้ platform นีใ้นการสร้าง
ความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และการอนรุกัษ์ระบบนเิวศชายฝ่ัง 
รวมถงึประชาสมัพนัธ์บทบาทของมหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์ในเวทรีะดบันานาชาต ิซึง่ไม่
ได้จ�ากัดอยู่ในด้านการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมี 
Flagship เรื่องการศึกษาวิจัยด้านทะเลและ
ชายฝ่ัง เพือ่ตอบโจทย์เป้าหมายการพฒันาที่
ยัง่ยนืตามกรอบการด�าเนนิงานด้านการพฒันา
ขององค์การสหประชาชาติ

เป็น 1 ใน 80 คน Southeast Asian 
Women 2020

ผลงานที่ใช้ในขั้นตอนการพิจารณา
คดัเลอืกหลกัๆ คอืการสร้างงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
กบัผลของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ต่อระบบนเิวศชายฝ่ัง และการสือ่สารเพือ่เพิม่
ความตระหนักเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งจริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ผลงานของนกคนเดียว แต่เป็นเรื่องที่
ทีม COCC ท�ามาตลอดสามปี ในฐานะ 
เครือข่ายวิจัยฯ อยู่แล้ว จึงรู้สึกดีใจที่ผลงาน
ของทมีของเราได้รบัการยอมรบัในเวทนีานาชาติ 
เหมือนเรามาถูกทางแล้ว และดีใจที่ได้เห็น
ว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นเรือ่งทีภ่มูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ให้
ความส�าคญั ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ายนิด ีเพราะอย่าง
ที่กล่าวไปข้างต้นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการ
ความร่วมมือจากทุกคน นอกจากนี้หนึ่งใน
วสิยัทศัน์ของ COCC กค็อืการเป็นศนูย์กลาง
ประสานความร่วมมือในการวิจัยทางด้าน
สมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศของอาเชียน จึงหวังว่าการได้
รบัโอกาสในการใช้ platform ของ Southeast 
Asian Women จะท�าให้เราบรรลเุป้าประสงค์
ได้เร็วขึ้น

โลกของเราในอนาคต 
และความเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เกิดจะขึ้นในอนาคตขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของเราในวันนี้ ตอนนี้ หลักฐาน
จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิกฤติสภาพอากาศ 
ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของอุณหภูมิและ
ภัยธรรมชาติ จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบไม่ใช่เพียงแค่ต่อตัวเราเท่านั้น 
หากแต่นั่นหมายรวมถึงต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่
ได้อาศัยร่วมโลกใบเดียวกับเรา ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งบนบกและในทะเล ดังนั้นการรับมือที่ดี
ทีส่ดุคอืการปรบัวถิชีวีติของเราเองในวนันีใ้ห้
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากทีส่ดุ ลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์และไม่ใช้ทรพัยากรอย่าง
ไม่จ�าเป็น เพือ่บรรเทาความเสยีหายทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต

“ดใีจที่ได้เหน็ว่ำปัญหำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศเป็นเรือ่งทีภ่มูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ให้ควำม
ส�ำคัญ เพรำะเรื่องนี้เป็นปัญหำระดับโลกที่ต้องกำรควำมร่วมมือจำกทุกคน นอกจำกนี้หนึ่งในวิสัยทัศน์ของ 
COCC กค็อืกำรเป็นศนูย์กลำงประสำนควำมร่วมมอืในกำรวจิยัทำงด้ำนสมทุรศำสตร์ชำยฝ่ัง และกำรเปลีย่นแปลง
ของภูมิอำกำศของอำเชียน”

ผศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร 
ผู้อ�านวยการสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COCC) 

และอาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เวทีระดมความคิดนักวิจัย ด้านพืชกัญชาและพืชกระท่อม 
หวังรวมกลุ่มสร้างผลงานวิจัยระดับประเทศ

ประชุมหารือ

ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�านวยการ
ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “1st PSU Annual 
Academic Conference on Medical Krathom 
and Cannabis” ในวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารทรัพยากร 
การเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยเริม่กจิกรรมด้วยการเสวนา “เหลยีว
หลัง แลหน้า งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์” โดยทมีวทิยากร
ผูเ้ชีย่วชาญงานวจิยัด้านกญัชา และกระท่อม 
ของมหาวิทยาลัย ได่แก่ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  
พุทธวิบูลย์ จากคณะแพทยศาสตร์,  
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี จากคณะทรัพยากร 
ธรรมชาต,ิ รศ.ดร.จไุรทพิย์ หวงัสนิทวกีลุ จาก
คณะเภสัชศาสตร์, รศ.สมสมร ชิตตระการ 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ ผู้แทนประธานเครือข่ายเพื่อ 
การพฒันาอดุมศกึษาภาคใต้ตอนล่าง เดนิทาง
เข้าพบผูแ้ทนประธานเครอืข่ายเพือ่การพฒันา
อดุมศกึษาภาคใต้ตอนบน มหาวทิยาลยัวลยั
ลักษณ์ อาจารย์สุธีระ ทองขาว ผู้อ�านวยการ
อทุยานพฤกษศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
เพือ่ประชมุหารอืความมอื แนวทางการด�าเนนิ
งานกิจกรรม รวมรวบทรัพยากรสัตว์ในพื้นที่
ภาคใต้ เพือ่จดัท�าเป็นหนงัสอื “ทรพัยากรสตัว์
พืน้ทีภ่าคใต้” โดยเน้นทรพัยากรทีม่คีวามเสีย่ง
ต่อการสญูพนัธุ ์โดยได้คดัเลอืกชนดิของสตัว์ 
จ�านวน 6 ประเภท คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า สัตว์ปีก 
สัตว์น�้า (กุ้ง หอย ปู ปลา) และกลุ่มแมลง /
สตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงั โดยคาดการแล้วเสรจ็
ในช่วงเดือนมีนาคม 2564

จากคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ โดยมี ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ

หลังจากกิจกรรมเสวนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ท�าการระดมความคิด และแลก
เปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ผลงานวิจัยทางด้านพืชกัญชา และ
กระท่อมของมหาวิทยาลัย รวมถึงยังเป็นการรวมนักวิจัยที่สนใจในเรื่องดังกล่าวมาเพื่อหารือ
ถึงแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย
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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
งานวจิยัแห่งชาต ิ2563 (Thailand Research 
Expo 2020) เมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ กรงุเทพฯ 
ดังนี้

1.รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดม 
ศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์
ตรวจวัดมะเร็งเต้านมส�าหรับความแม่นย�า
ทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสขุ สขุภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

2.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ 
ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ตรวจ
วดัมะเรง็เต้านมส�าหรบัความแม่นย�าทางการ
แพทย์ สาขาการสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

3.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์
ตรวจวัดมะเร็งเต้านมส�าหรับความแม่นย�า
ทางการแพทย์ สาขาการสาธารณสขุ สขุภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

4.รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดม 
ศึกษา ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์
คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์ 
คัดกรองเขม่าดินปืน สาขาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ 
ระดบัดเีด่น จากผลงานเรือ่งอปุกรณ์ตรวจวดั
สารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขาพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) 
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์
ตรวจวัดสารไซบูทรามีนแบบพกพา สาขา
พฒันาคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิสร้างสรรค์

8.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ 
ระดับดีเด่น จากผลงานเรื่องอุปกรณ์สารให้
ความเผด็ในพรกิแบบพกพา สาขาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร

9.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องอุปกรณ์
สารให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา สาขา
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

10.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 
พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่องแอปตา
เซนเซอร์วิเคราะห์สารปฏิชีวนะตกค้างทาง 
การเกษตร สาขาการเกษตร และอตุสาหกรรม
การเกษตร

11.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 
พร้อมเกยีรตบิตัร จากผลงานเรือ่งการพฒันา
แผ่นชี้วัดแอลกอฮอล์ส�าหรับมะม่วงเบา 
แช่อิ่ม สาขาการเกษตร และอุตสาหกรรม
การเกษตร

12.รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) 
พร้อมเกยีรตบิตัร จากผลงานเรือ่งเครือ่งเตอืน
ปรมิาณน�า้เกลอื สาขาการสาธารณสขุ สขุภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
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ร่วมกิจกรรม สานต่อปณิธาน สืบสานพระราชด�าริ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ ลงพื้นที่ร ่วมกิจกรรม  
“สานต่อปณิธาน สืบสานพระราชด�าริ”  
ในโครงการปลกูข้าวครบวงจรในสหกรณ์นคิม
อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 

ส�าหรบักจิกรรมดงักล่าว สบืเนือ่งจาก 
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดกระบี่ และได้เสด็จติดตามผล 
การด�าเนนิงานของโครงการปลกูข้าวครบวงจร
ในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก และทรงโยนกล้า 
ในแปลงนาของโครงการ ฯ ด้วย 

ต่อมานายอ�าเภอปลายพระยา จึงได้
ด�าเนินการปรับปรุงศาลาทรงงาน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา
โครงการปลูกข้าวครบวงจรอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ด้วยพร้อมได้จัดกิจกรรม อาทิ
เช่น กิจกรรมเกี่ยวข้าว จับปลา เป็นต้น
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ส�านักวิจัยฯจัดกิจกรรมอบรมข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการท�าวิจัยในมนุษย์ และการศึกษาทางคลินิก

เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2563 ศาสตราจารย์ 
ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
และพฒันา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ฉววีรรณ 
จัน่สกลุ ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ร่วมเปิดกจิกรรม
อบรม ในหลักสูตร “ข้อบังคับของส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักจริยธรรมในการท�าวิจัยในมนุษย์และ
ศึกษาทางคลินิก” โดยได้รับเกียรติจาก  
ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อ�านวยการกองยา 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
มาเป็นวิทยากร ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคาร
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่

การอบรมดงักล่าว เป็นการให้ความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการ ข้อบังคับของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่
เกีย่วข้องกบัหลกัการท�าวจิยัในมนษุย์ เพือ่ให้
นักวิจัยที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้
เข้าใจถึงกระบวนการในการควบคุมดูแลผล

งานวจิยัของส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา ว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างไรต่อ 
การพัฒนาผลงานวิจัย ด้านอาหารและยา 
นอกจากนี้ยังแนะน�าเทคนิคการขึ้นทะเบียน
ผลงานวิจัยให้ส�าเร็จด้วยดี ซึ่งได้รับความ
สนใจจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
เข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับ
วุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรมในครั้งนี้ เพื่อใช้
ประกอบการขอทุนสนับสนุนการท�าวิจัยต่อ
ไปอีกด้วย
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เพราะดวงตาคอืหน้าต่างของหวัใจ เป็นอวยัวะ
ทีม่บีทบาทส�าคญัในการรบัรู ้และทกุคนสามารถเรยีน
รู้ได้จากการมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนจึงมี 
ความส�าคญัมากในการมชีวีติอยูอ่ย่างปกตสิขุ โรคตา
อันตรายในยุค New Normal หากดูแลไม่ดี อาจเป็น
อนัตรายถงึขัน้ตาบอด โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจบุนั
ที่มีการใช้สายตามากขึ้น ไม่ว่าจะนั่งท�างานหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ การอ่านข่าวหน้าจอมือถือ เล่นเกมส์ 
ช้อปป้ิงออนไลน์ หรอืแม้แต่การสนทนาผ่านโซเชยีลมี
เดยีกบัเพือ่นระหว่างวนั บางกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้อง
ใช้โทรศพัท์ในทีม่ดื กย็ิง่เป็นการท�าร้ายดวงตาซ�า้เข้าไป
อกี RDO Today ฉบบันีจ้ะพาทกุท่านมาท�าความรูจ้กั 
เรยีนรูว้ธิป้ีองกนั และถนอมสายตาจากโรคตาอนัตราย 
คอมพวิเตอร์ วชิัน่ ซนิโดรม Computer Vision Syndrome 
(CVS) เพื่อให้ได้มีดวงตาคู่ที่สดใส และเป็นหน้าต่าง
ของหัวใจอยู่คู่กับเราไปนานๆ 

อาการ คอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม ได้ปรากฏ
เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของเด็กและวัยรุ่น ซึ่งจะมีอาการ 
ปวดตา ระคายเคือง ตาล้า แสบตา ตาแห้ง และตา
แดงเป็นๆ หายๆ

ในยุค New Normal
ดวงตา...

การดูแล

https://rdo.psu.ac.th16 l

รู้ ไว้ใช่ว่า
R D O T o d a y



ขอขอบคุณที่มา essayswebsite.wordpress.com

สุดยอดอาหาร
บ�ารุงสายตา

• ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ 

และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการเสื่อมของจอประสาทตาได้

• อัลมอนด์ สามารถป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม

• มะม่วงสุก มะละกอ ช่วยให้สายตาสดใสแข็งแรง ไม่เสื่อมก่อนวัย 

และช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืนได้ดี

• ปลาที่มีไขมันสูง มีกรดไขมัน ดีเอสเอ(DHA) โดยส่วนใหญ่จะ

พบได้มากที่ส่วนเรตินาภายในดวงตา ที่จะเข้าไปซ่อมแซมดวงตา

โดยตรง ท�าให้มีน�้าหล่อลื่นในดวงตาเพียงพอ และยังช่วยห่าง

ไกลโรคตาแห้ง

• อะโวคาโด ช่วยในการบ�ารุงสายตา 

ป้องกันตาฝ้าฟาง

วิธีป้องกัน 
โรคคอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรม 
Computer Vision Syndrome 

(CVS)
1. สงัเกตการมองเหน็ หากรูส้กึว่ามองเหน็ไม่ชดัให้ใส่แว่นสายตา

เพื่อป้องกันอาการตาล้า

2. ตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ให้มีความสว่างที่พอดี 

3. ปรับขนาดตัวอักษรในโทรศัพท์มือถือให้เหมาะสม ควรถือโทรศัพท์ 

แทบเล็ต ในระยะห่างประมาณ 1 ฟุต ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ 

2 ฟุต และ โทรทัศน์ประมาณ 10 ฟุต

4. กระพริบตาให้บ่อยขึ้น จะช่วยให้ร่างกายผลิตน�้าตาออกมา

เพื่อเคลือบดวงตาไว้ ช่วยให้ไม่แสบตา

5.ควรพกัสายตาระหว่างการใช้งานทกุๆ 20 นาที 

โดยการมองออกไประยะไกลๆ เป็นเวลา 

อย่างน้อย 20 วินาที
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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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โดยมศีาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
นายแพทย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายบรหิาร มหาวทิยาลยัขอนแก่น และผูช่้วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม  
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

“ผมมีโอกาสได้เจอกับ อ.มิ่งสรรพ์  
ขาวสะอาด สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เลือก
มหาวทิยาลยัเข้ามาท�าโครงการมหาวทิยาลยั 
4.0 อ.มิ่งสรรพ์ก็ถามว่า ผมสนใจมั๊ย พอผม
ได้ฟัง กร็ูเ้ลยว่านีค่อือนาคตของ ม.อ. ผมเลย
ตอบรับ และรีบกลับมาคุยกับท่านอธิการว่า 
ยังไงเราควรต้องเข้าร่วมโครงการ ฯ ซี่งท่าน
อธิการ ฯ ก็เห็นด้วย ในขณะนั้นยังไม่มี
มหาวิทยาลัยไหนเข้าร่วม มี ม.อ.ที่ตอบรับ
เป็นมหาวิทยาลัยแรก เราจึงเป็นต้นแบบ  
จากนั้นก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเข้าร่วม และตกลงท�า 
MOU กนั นีก่เ็ป็นทีม่าของการเข้าร่วมโครงการ”  
ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ กล่าว

3 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกระจายอยู่
ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ คือ เหนือ อีสาน 
และใต้ ซึง่เป็นเรือ่งด ีเพราะจะเกดิความสมดลุ 
และท�าให้เหน็ภาพของทัง้ประเทศได้ชดัยิง่ขึน้

ที่มา,จุดเริ่มต้น 
The origin,Starting point 

ก่อนหน้านีเ้มือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 
ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือทางวิชาการ ชื่อโครงการ “มหาวิทยาลัย 
4.0” โดยเป็นการลงนามร่วมกนั 3 มหาวทิยาลยั 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อแสดงเจตจ�านงในการร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายเพื่อด�าเนินโครงการมหาวิทยาลัย 
4.0 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานคนไทย 
4.0 โครงการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ 
(Spearhead project) โดยการสนบัสนนุของ
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งเน้น 
การบรูณาการความร่วมมอืในการแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละวางแผนเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ต่อมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
ในความร่วมมอืของทัง้ 3 มหาวทิยาลยัก่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการวิจัย 
วชิาการ และข้อมลูต่าง ๆ  รวมทัง้การสนบัสนนุ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการด�าเนินโครงการ
มหาวิทยาลัย 4.0 

จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของแวดวงการศึกษาไทย  
ไม่ว่าจะเป็น การย้ายรงัใหม่จากกระทรวงศกึษาธกิาร มาอยูใ่ต้ร่มกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. หรือจะเป็น
เรือ่งทีง่บวจิยัถกูหัน่จนด้วนกดุ ถงึขนาดทีบ่างมหาวทิยาลยัถกูตดัเหลอื
ศูนย์ รวมถึงจ�านวนนักศึกษาที่ลดลง ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่ารายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลงเช่นกัน ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องหาเลี้ยงตัวเอง  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ�าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว 
เพือ่ให้สามารถก้าวข้ามปัญหาไปให้ได้ ซึง่การทีม่หาวทิยาลยัจะก้าวข้าม
สถานการณ์เช่นนี้ไปได้ ปัจจัยและกลไกที่ดีน่าจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะเข้า
มาเป็นแรงหนุน

ผศ.นพ. สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประธานคณะท�างาน โครงการมหาวิทยาลัย 4.0

https://rdo.psu.ac.th l 19



ในความแตกต่าง ทุกคนต้องเชื่อในความคิด
เห็นของเพื่อนร่วมทีม คดิเพื่อองคก์ร แล้วมัน
จะมีมุมมองใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า  
ถ้าตอนต้นเราตั้งต้นให้ถูก ตั้งต้นในการมอง
เป้าหมายด้วยกัน มองเป้าหมายร่วมกัน  
ไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากที่เรายอมรับ
แล้ว เรามาตัดสินใจลงเรือล�าเดียวกัน  
ต่างคนต่างท�าหน้าที่ตามความสามารถ 
ของตน กระจายความสมัครใจ 

สิ่งที่สกัดออกมาจากทุกคนที่ร่วมกัน
ระดมสมองในวันนั้น คือ 2 ข้อนี้ ซึ่งต่อมาสิ่ง
เหล่านี้ก็เกิดขึ้นจริง ๆ นั่นก็คือ

1. มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งตอนนั้นยังไม่เกิด
โควิด - 19 

2. มีโอกาสที่รัฐบาลจะช็อตเงินและ
หยุดการสนับสนุนทุนวิจัย

แสดงว่ากระบวนการการคิดแบบนี้
มันท�าแล้วเห็นจริง แม้สิ่งที่ออกมาจะเป็นไป
ในทางลบ แต่สิง่ทีบ่วกกม็ ีนัน่คอื การทีเ่อกชน
เข้ามาร่วมวิจัยมากขึ้น ซึ่งนั่นก็เป็นโอกาส ที่
ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียอย่างเดียว เพราะฉะนั้นสิ่ง
เหล่านี้จะถูกสกรีน ทั้งแง่บวกและแง่ลบ แง่
ลบ คอื เราต้องเตรยีมตวั แง่บวก เรากต้็องใช้
โอกาส ไม่ใช่ปิดโอกาส 

ม.อ.พร้อมแค่ไหนกับโครงการนี้ 
Readiness to participate in 
the project

เอาจริง ๆ ผมไม่รู้ว่าเราพร้อมแค่ไหน
ในวันนั้น แต่รู้แค่ว่าเราต้องท�า 1.ใจมาแล้ว 
ว่าเราต้องท�า 2.หารอืกบัท่านอธกิารแล้ว ท่าน
เปิดไฟเขียว และหลังจากนั้นก็มานั่งดูว่าเรา
จะมวีธิกีารขบัเคลือ่นงานตรงนีก้นัอย่างไร สิง่
ส�าคัญคือเราต้องรู้เป้าหมายของเราก่อนว่า
อะไรคือสิ่งที่เราอยากรู้ และเราต้องเตรียม
ความพร้อม ซึง่ความพร้อมนัน้เตรยีมยากมาก

ผมโชคดีที่ได้ ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง 
รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้าน
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นทีป่รกึษา 
ซึ่งท่านวางไว้ดีมาก สิ่งส�าคัญคือการเตรียม
คน เตรียมข้อมูล คนที่เข้ามาร่วม คือ เราใช้
กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีไอเดียใหม่ ๆ มีอิสระทาง
ความคิดสูง ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ให้คน
เหล่านัน้มาช่วยมองอนาคต เพราะคนรุน่ใหม่
ยงัไม่ถกูตกีรอบว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่าง
นั้น อย่างนี้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจจากคนที่มา
จากหลายคณะ หลายสาขา ต่างวิทยาเขต 
บางคนมาจากการศกึษา บางคนมาจากวจิยั 
บางคนมาจากสายบรหิาร บางคนมาจากสาย
สงัคม ผสมปนเปกนัไป แต่มนักลายเป็นข้อดี
เพราะมัน balance วิธีการมาผสมผสานกัน
คือ เราบอกเป้าหมายเค้า และทุกคนยอมรับ

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
สมบรูณ์กต่็อเมือ่ เรามกีระบวนการเปลีย่นแปลง
อย่างต่อเนื่อง ถาวรตลอดไป ไม่ใช่ท�าครั้งนี้
ครั้งเดียว และเราควรต้องมีกระบวนการ
วิเคราะห์ มองแล้วก็พัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดไป 

การเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อตอบ
โจทย์และสนองนโยบายรฐัได้อย่างมคีณุภาพ 
มหาวิทยาลัยควรที่จะต้องมองไปในอนาคต 
โดยเฉพาะการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ตามแผน
อดุมศกึษาระยะยาว 15 ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2560-
2574) ซึง่การผลติบณัฑติให้เป็นผูท้ีม่คีณุภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพฒันาประเทศในอนาคต ถอืว่าเป็น
พันธกิจหรือบทบาทหน้าที่หลักของทุก
มหาวิทยาลัยต้องค�านึงถึงให้มากที่สุด

การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเดิน
ตามยุทธศาสตร์ชาติและเป็นมหาวิทยาลัย 
4.0 อย่างแท้จรงินัน้ ในปัจจบุนัทกุมหาวทิยาลยั
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนต่างเตรียม 
ความพร้อมและด�าเนนิการไปแล้วระดบัหนึง่ 
ไม่ว่าจะเป็น พันธกิจด้านการศึกษา ที่ทุก
มหาวทิยาลยัต้องให้ความส�าคญักบัการผลติ
บณัฑติหรอืจดัการศกึษาเพือ่ตอบสนองตลาด
แรงงานและความต้องการของผูป้ระกอบการ
อย่างแท้จริง ต้องค�านึงถึงคุณภาพมากกว่า
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ทั้งหมดนี้เราใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
วิเคราะห์ตัวเองในอนาคต ซึ่งกระบวนการนี้
ส�าคัญมาก เพราะมันต้องถูกต้อง ข้อมูลต้อง
ถูกต้อง มีการท�า SWOT ท�าแบบสอบถาม 
จัด workshop สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ฯลฯ ซึ่งข้อมูลที่ได้ต้องถูกต้องและเป็น
จริง เพื่อเราจะสรุปได้ว่าเราเข้มแข็งพอที่จะ
เอาตวัเองไปในอนาคตได้ดีแค่ไหน ซึง่หน้าที่
ของทมีท�างานชุดนี้ จะจบลงด้วยการที่ท�าให้
เห็นข้อมูลอย่างโปร่งใส 

ตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างยังไม่เสร็จ เรา
จึงยังไม่ปล่อยข้อมูลให้คนมหาวิทยาลัยเรา
เหน็ เรายงัไม่ให้คนต้องตระหนกหรอืตระหนกั 
เราอยากรอให้ข้อมูลได้ผานกระบวนการจน
นิ่ง เหมือนกับพอตอนถึงใกล้เสร็จ เมื่อตอน
นั้นข้อมูลนั้นจะถูกน�าเอามาใช้ 

กับการท�างานร่วม
กับอีก 2 มหาวิทยาลัย 
Working with 2 university

เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กนัอย่างไร
บ้าง ได้เห็นซึ่งกันและกัน เราได้เห็นเค้า เค้า
ได้เห็นเรา มีการแนะน�า ที่เกิดจากการมอง
จากภายนอก (จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และขอนแก่น) 

ปริมาณ พันธกิจด้านการวิจัย เพื่อน�าผลงาน
มาต่อยอดพฒันาประเทศ ซึง่เป็นสิง่ทีร่ฐับาล
ควรสนับสนุนส่งเสริม พันธกิจด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ให้ผู้คนในชุมชน ตลอดจนผู้
ประกอบธรุกจิต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต้องอาศยัความ
รู้จากนักวิชาการ ซึ่งบริการเหล่านี้สามารถ
สร้างคน สรา้งงาน และสร้างเงนิให้กบัชมุชน
ได้เป็นอย่างด ีสดุท้าย พนัธกจิด้านท�านบุ�ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม 

กล่าวโดยสรุป มหาวิทยาลัย 4.0 คือ
เครือ่งมอืชนดินงึ เป็นเครือ่งมอืวจิยัชัน้สงูเพือ่
วางแผนอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเป็นแบบไหน 
ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ส�าคัญๆ ในต่าง
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ฮาเวิร์ด สแตมฟอร์ด  
ที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ได้ เพราะเค้ามองอนาคต 
สิ่งที่เค้าเป็นอยู่ปัจจุบันนี้คือ มาจากอดีต 
ที่เค้าวางไว้ว่า เค้าจะเป็นแบบนี้นะ มันเลย
เกดิพลงั มนัไม่ได้แบบอยูด่ ีๆ  เผือ่ไปเสีย่งดวง
เอาข้างหน้าว่าจะรอดไม่รอด เราต้องก�าหนด
อนาคต ว่าทีเ่ราควรจะต้องเป็นคอือะไร เพราะ
หากเรายังอยู่แบบเดิม ๆ เราจะไม่รอด  
การไม่รอดเกิดจากสัญญาณ สัญญาณของ
การเปลี่ยนแปลง หรือสัญญาณแห่งหายนะ 
ฉะนั้นมันต้องเห็นเป้าหมาย มันถึงจะเห็น
อนาคต 

หากมีการเปลี่ยนรัฐบาล 
Change of government

ยังไงก็แล้วแต่ โครงการรอบนี้เสร็จ
แน่นอน เพราะงบประมาณถูกส่งมาอยู่แล้ว 
แล้วเราก็ต้องท�าให้เสร็จ ซึ่งไม่น่าเป็นห่วงใน
ครัง้นี ้สิง่ทีน่่าเป็นห่วง หรอืน่าสนใจคอื รฐับาล
จะคิดแบบนี้ต่อหรือไม่ ในความคิดของผม
คอื ผมไม่สนใจว่ารฐับาลจะคดิหรอืไม่ แต่ผม
สนใจว่าคนของเราต้องคิด เราต้องคิดที่จะมี
โปรเจคนี้อยู่กับเราตลอดไป เพระฉะนั้นอีก  
2 ปี ผมอยากเห็นทีมท�างานในชุดถัดไป  
ท�า 4.0 ของมหาวิทยาลัยเราอีก ต่อไป 
เรื่อย ๆ เราจึงจะมองอนาคตเก่งขึ้น ไม่ใช่ 
ท�าเสร็จแล้วครั้งเดียวแล้วปล่อย แต่มันต้อง
ท�าอีก และท�าได้ทุกระดับ

กระบวนการท�างาน / 
สิ้นสุดโครงการ 
Work process / project end

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

“เราอยากเห็นอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร 
สิ่งส�าคัญระหว่างทาง เราต้องรู้ว่าเราต้องเดินอย่างไร”
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ตรอกย�้าความมีชัยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ถูกรังสรร
ประดิษฐ์ขึ้นมาท่ามกลางความคุกคามของเชื้อร้าย ไวรัสโควิด - 19  
โดยการพัฒนาระบบและหุ่นยนต์ขนส่งตรวจวัดไข้ “ADA Robot”  
เพือ่เป็นการสนบัสนนุการท�างานของทมีแพทย์ในการดแูลผูป่้วยโควดิ  - 19 

หุ่นยนต์ขนส่งตรวจวัดไข้

ADA
Robot

สบืเนือ่งจากกรณกีารตดิเชือ้โควดิ - 19 
ของผู้ต้องกักตัว ณ ศูนย์กักตัว ด่านตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสงขลา ส่งผลให้หลายหน่วย
งานพร้อมใจยื่นมือให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจ อีกทั้งยังมีการวางระบบในการ
ท�างานร่วมกนัทัง้ในส่วนของภาครฐัและภาค
เอกชน โดยในส่วนของภาครฐันัน้เป็นการน�า
ทพัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ทีไ่ด้รบั
ความร่วมมือร่วมใจจากคณะแพทยศาสตร์ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์ 
ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง 
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ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับ
หน้าทีเ่ป็นหน่วยงานสนบัสนนุทางด้านวชิาการ 
ผู้ป่วยซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในศูนย์กักตัว โดย
รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ และ รศ.ดร.นพ. 
ศรญัญ ูชศูร ีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านอายรุศาสตร์
ด้านโรคติดเชื้อ ได้มีการประสานงานกับ 
ดร.นพ. ธรรมสนิธ์ องิวยิะ และ ดร.นพ. ชนนท์ 
กองกมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ข้อมูล
ทางการแพทย์เพื่องานวิจัยและนวัตกรรม 
ร่วมกนัวางแผนและก�าหนดแนวทางการดแูล
ผู้ติดเชื้อ ให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะ
สม ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่

การดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์
ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลและศูนย์กักตัวได้
รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
ท�างาน จากสถาบนัวจิยัและนวตักรรมดจิทิลั 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU DRii) ที่
ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ�ากัด (AIS) และ บริษัท อาดูโน่ไทย จ�ากัด 
(Arduino Thai) พัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมจาก
ระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือ 
เรียกสั้นๆว่า “ADA Robot” โดยผู้คิดค้นได้
ออกแบบพฒันาหุน่ยนต์ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถ
บังคับจากระยะไกลได้จากทุกสถานที่ เพื่อ
ล�าเลยีงอาหารและยาตามเส้นทางทีต้่องการ 
ซึง่บนตวัหุน่ยนต์ได้ตดิตัง้อปุกรณ์สือ่สารเพือ่
ให้แพทย์และผูป่้วย พดูคยุกนัได้ทัง้ภาพและ
เสยีง พร้อมระบบตรวจวดัอณุหภมูขิองคนไข้ 

โดยหุ่นยนต์ขนส่งและตรวจวัดไข้จะ
ช่วยให้บคุลากรทางการแพทย์สามารถสงัเกต
และประเมินอาการของผู้ป่วยได้จากระยะ
ไกล ลดโอกาสการสัมผัส และลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ จึงท�าให้ทีมแพทย์ พยาบาล 
สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก 
ผศ.ดร.ชตินนท์ บรูณชยั และคณะจากศนูย์วจิยั
ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณ
น้อยและไบโอเซนเซอร์ หรอื TAB - CoE ด้วย

การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกลด้วย
แสงอินฟราเรด ในการใช้บัตรที่มีเทคนิค 
การระบขุ้อมลูสิง่ต่างๆ โดยใช้คลืน่ความถีว่ทิยุ 
ซึ่งการท�างานของเครื่อง คือ ผู้ป่วยสามารถ
เดนิเข้าไปหาเครือ่ง โดยทิง้ระยะห่างประมาณ 
2 – 4 เมตร เซน็เซอร์ของเครือ่งจะท�างานโดย
การส่งสัญญาณไปยังเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
อนิฟราเรด และแสดงผลบนหน้าจอเครือ่งวดั 
ผูว้ดัสามารถอา่นค่าอุณหภมูร่ิางกายได้ด้วย
ตวัเอง ซึง่อปุกรณ์ดงักล่าว ยงัได้รบัการพฒันา
จากสถาบันวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ โดย อ.ดร. อภิชาต ขวัญเยื้อง 
และ อ.ดร. สิทธิโชค ไชยชูลี ในการคิดค้นวิธี
การส่งข้อมลูหรอืผลการวดัไข้ให้สามารถแสดง
ผล และส่งผลผ่านระบบออนไลน์ไปยังทีม
รักษาผู้ป่วยในได้อีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ระบบ
ดงักลา่วไดน้�ามาใชง้าน ณ ศนูย์กกัตวัฯ และ
มีแนวทางที่จะพัฒนาระบบดังกล่าวต่อไป

หน้าตาระบบแสดงผล
และควบคุม

ระบบแสดงผลขณะควบคุมทิศทาง
ของหุ่นยนต์

https://rdo.psu.ac.th l 23



ส�านักวิจัยและพัฒนา 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�าจ่ายผู้รับไม่ได้

   1.จ่ำหน้ำซองไม่ชัด
   2.ไม่มีเลขที่บ้ำนตำมจ่ำหน้ำ
   3.ไม่ยอมรับ
   4.ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำ
   5.ไม่มำรับภำยในก�ำหนด
   6.เลิกกิจกำร
   7.ย้ำยไม่ทรำบที่อยู่ใหม่
   8.อื่นๆ

ลงชื่อ.............................

ขอเชิญชมและเลือกซื้อ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

ใช้เอง เป็นของขวัญ/ของฝาก/ของที่ระลึก

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

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

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

LINE ID : UCCNPSU

ผ่านช่องทางออนไลน์ 
หรือส�านักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC 1


