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สวสัดผีูอ่้านทกุท่านกบัวารสารข่าว RDO Today ฉบบัเดอืนพฤษภาคม – มถินุายน 

เดือนที่หันไปทางไหนก็มีแต่การพูดถึง “วัคซีน COVID-19” ที่เป็นเรื่อง Talk of the 

town ของยุคสมัยนี้เลยก็ได้ หลายท่านได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว หลายท่านยังคง 

รอการได้รับฉีดวัคซีน และอีกหลายท่านที่ยังคงลังเล สองจิตสองใจว่าจะฉีดวัคซีน 

ดีหรือไม่ ลองพลิกอ่านคอลัมน์ “เกาะกระแส” ในฉบับนี้ ที่จะมาถอดบทเรียน 

จากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่น�าร่องในการฉีดวัคซีน COVID-19 ว่าหลังจากฉีดวัคซีน 

เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่กันบ้าง

นอกจากนั้นคอลัมน์ RDO Highlight ฉบับนี้จะพาทุกท่านมารู้จักนวัตกรรมดีๆ

จากทมีนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ทีไ่ด้ร่วมกนัคดิค้น “อปุกรณ์หนนุสะโพก

จากยางธรรมชาต”ิ ซึง่นวตักรรมนีจ้ะโดดเด่น น่าจบัตามองเพยีงใด ห้ามพลาดเดด็ขาด

สุดท้ายในสถานการณ์ที่ยังคงต้องรักษาระยะห่าง ขอให้ทุกท่านยังคงมีสติ และ

ตั้งรับกับทุกเรื่องราวได้ด้วยใจสงบ แล้วเราจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้...ไปพร้อมๆ กัน

“I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.”

Florence Nightingale

 Editor’s

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
•  อธิการบดี
•  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
•  ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา
•  รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
•  รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•  รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
•  รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
•  รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย

Talk

บรรณาธิการ
•  สุธาวดี นาคะโร
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 ส�านักวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ 
•  ส�านักวิจัยและพัฒนา
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การหกล้มในผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะ 

โรคกระดูกพรุน ท�าให้กลายเป็นปัญหากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ  

วธิกีารรกัษาจ�าเป็นต้องผ่าตดัพยงุอาการ ร่วมกบัการรบัประทานยา ซึง่ส่งผล

ข้างเคียงต่อสุขภาพในอนาคต และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงกลายมา

เป็นโจทย์ทีท่�าให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์บญุสนิ ตัง้ตระกลูวนชิ 

นักวิจัยจาก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ตั้งใจที่จะคิดค้นอุปกรณ์หนุนสะโพกขึ้นมาเพื่อคนไทย

ขึ้นมา ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีผู้คิดค้นและวางขายในต่างประเทศ

แล้ว แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาน�าเข้าสูง และผู้ป่วยเข้าถึงได้ยาก ท�าให้

เน้นป้องกันสะโพกหักในผู้สูงอายุ

อุปกรณ์หนุนสะโพก
จากยางธรรมชาติ

เกิดความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน�าเอายางพารา ที่เป็น
พชืเศรษฐกจิในพืน้ทีม่าประยกุต์ใช้ เพราะจากการทดสอบในห้องปฏบิตัิ
การ พบว่ายางพารามคีวามสามารถในการรองรบัแรงกระแทกได้ถงึ 60%

“ในตอนแรกเราไม่ได้เริม่ต้นจากการใช้ยางพารา ซึง่เราศกึษา
อุปกรณ์ทั่วโลกมีหลากหลายชนิด ทั้งพลาสติก ยาง วัสดุโพลียูรีเทน 
และโฟม ซึ่งช่วงแรกเราเลือกใช้พลาสติก แต่พบว่าแข็งเกินไป ท�าให้
ผูป่้วยไม่สะดวกสบาย ซึง่ทมีวจิยัเองได้ค้นคว้าจนมาถงึการใช้ยางพารา
ซึ่งมีความยืดหยุ่นและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี และท�าให้มี 
ผลพวงเรื่องการน�ายางพารามาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย”  

 งานวิจัยดีกรีรางวัลระดับนานาชาติ
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รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช อธิบายถึงที่มา
ของการเลือกใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก

ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์นีม้ ี2 ส่วน คอื แผ่นหนนุสะโพกจาก
ยางธรรมชาติและชุดเข็มขัด ที่ตั้งชื่อว่า Pro-active Hip โดยด้านใน 
จะเป็นยางธรรมชาติที่มีความแข็งกว่า และด้านนอกใช้การตีโฟม 
ยางธรรมชาติ ซึ่งจะอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นกว่า น�ามายึดติดด้วยความร้อน 
อัดขึ้นรูป และน�าไปทดสอบกับเครื่องทดสอบการกระแทก ท�าให้พบว่า
อุปกรณ์นี้ สามารถรองรับแรงกระแทกที่ส่งผ่านมายังกระดูกได้ถึง 37% 
เมื่อเทียบค่าการรองรับแรงมาตรฐานเฉลี่ยของกระดูกพรุน

ส่วนทีส่องซึง่เป็นชดุเขม็ขดัได้มกีารพฒันามาหลากหลายรปูแบบ
เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการทดลองในกลุ่ม 
อาสาสมัคร ซึ่งจากการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า ทีมวิจัยมีแนวคิดที่จะให้
อุปกรณ์แนบไปกับสรีระของผู้สวม โดยเพิ่มแถบยางยืดเพื่อรัดส่วน 
ของแผ่นหนุนสะโพกจากยางธรรมชาติให้แนบไปกับชุด และจัดท�า 
หลากหลายขนาดเพื่อรองรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ต�าแหน่งของแผ่นหนุน
สะโพกตรงกับต�าแหน่งของกระดูกสะโพกได้พอดี นอกจากนี้ยังได้ค�านึง

ถึงเรื่องความคล่องตัว และการซักท�าความสะอาดอีกด้วย

จุดเด่นของผลงาน
• ผลติจากยางธรรมชาต ิ100% มคีณุสมบตัยิดืหยุน่ กระจายแรง 

และดูดซับแรงจากการกระแทกได้ดี
• ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับ 

อนุสิทธิบัตรการออกแบบ และอนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิต
• มีความโค้งเว้าเข้ากับสรีระของผู้สวมใส่ และโฟมยางที่มี 

ความยืดหยุ่น
• มรีรูะบายอากาศ สามารถระบายอากาศได้ด ีป้องกนัการอบัชืน้
• มีขนาดให้เลือกหลายขนาด ตามความต้องการของผู้ใช้
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“การตอบรับจากผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจ แต่จะมีบ้าง 
ในช่วงแรกที่อาจยังไม่คุ้นชินเลยรู้สึกว่าร�าคาญ แต่ส�าหรับผู้สูงอายุ 
ที่เคยประสบปัญหาหกล้มกระดูกสะโพกหักมาแล้วจะรู้ดีว่าอุปกรณ์นี้มี
ประโยชน์มากแค่ไหน ซึ่งตอนนี้ทีมวิจัยก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อยอด  
โดยเพิ่มระบบ Alarm system ที่สามารถส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์ 
ของลูกหลานหรือผู้ดูแลได้ รวมถึงมีระบบตรวจจับ ซึ่งตอนนี้ก�าลัง 
อยู่ในช่วงของพัฒนาเรื่องขนาดและน�้าหนักของแบตเตอรี่ให้มีความ 
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะขยายผลงานนี้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้อื่นๆ 
เช่น กลุม่คนทีเ่ล่นกฬีาผาดโผนต่างๆ เพือ่รองรบัการกระแทกจากอบุตัเิหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น” รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

จากผลความทุ่มเทมาหลายปีของทีมวิจัย ที่เกิดเป็นนวัตกรรม
ชิ้นนี้ขึ้น ช่วยให้เกิดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งผู้ที่รักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล และผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่
ที่ไหน บุคคลกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเสี่ยงต่อการหกล้มได้ตลอดเวลา อุปกรณ์
หนนุสะโพกจากยางธรรมชาต ิจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถป้องกนั
กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันหรือทุเลาอาการบาดเจ็บหรือ
ลดแรงกระแทกได้ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของญาติ 

ในแง่ของเศรษฐกิจ และภาวะที่ราคายางพารายังคงตกต�่า  
การน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักครั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มมูลค่า และใช้วัสดุที่มีอยู่
ในท้องถิน่มาประยกุต์ใช้กบัทางการแพทย์ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุภายใน
ประเทศได้อีกด้วย

ทีมวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิริยะ ทองเรือง
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญยุทธ เดชวายุกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ 
6. นายธีระวัฒน์ เพชรดี 
7. นายศรัทธา ศรีวรเดชไพศาล

ช่องทางติดต่อ
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 074-45-1616 
E-mail : ortho@medicine.psu.ac.th
Facebook : ออร์โธปิดิกส์ ม.อ.

รับชมวิดีโอสัมภาษณ์
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ปรับพื้นทางเดินบ้านให้เรียบ ไม่ลื่น

วิธีจัดการปัจจัยเสี่ยง 
ลดการหกล้มในผู้สูงอายุ

9

1 6
2 7
3 8
4 9
5

ในขณะที่ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ซึ่งในทุกปี  
มีผู้สูงอายุมากกว่า 3 ล้านคนประสบเหตุพลัดตกหกล้ม ด้วยสาเหตุมาจากความเสื่อม
ของร่างกายตามกาลเวลา ผู ้ดูแลจึงจ�าเป็นต้องศึกษา และท�าความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการเกิดการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน และลดอาการ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งเราสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงได้ ดังนี้

ข้อมูลจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ใส่รองเท้ากระชับ พื้นไม่ลื่น

เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเอง

หลกีเลีย่งพืน้ถนนทีข่รขุระ ควร
ใช้อุปกรณ์เสริม หรือมีคนดูแล
ใกล้ชิด

ตดิราวจบัในห้องน�า้ และบรเิวณ
บันได

ใช้พรมเช็ดเท้าแบบไม่ลื่นไถลง่าย

เพิ่มแสงสว่างภายในบ้านให้เพียงพอ

หมัน่รกัษาระดบัการออกก�าลงักาย
ให้สม�่าเสมอ เพื่อคงความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ

ผู้สูงวัยควรได้รับการรักษาโรค
ประจ�าตวัหรอืภาวะผดิปกตทิีเ่สีย่ง
ต่อการล้ม

รู้ไว้...ใช่ว่า
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Interview

ทนุ 41 ล้าน จาก NIH
สร้างบุคลากร ม.อ. ท�าวิจัยหยุดเชื้อวัณโรค

ท่ามกลางวกิฤตโิรคระบาด งานสาธารณสขุยิง่ต้องเข้มแขง็ ประโยค

นี้คงไม่ได้เกินจริงมากไปนัก ในสถานการณ์ที่การระบาดของไวรัสโคโรน่า 

COVID-19 ยังขยายวงกว้างและไม่มีทีท่าที่จะหยุดในเร็ววัน บทบาทของ

นักวิจัยเองก็จ�าเป็นที่จะต้องมีการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้าง

องค์ความรู้แก่วงการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิด

วิกฤติการณ์ COVID-19 เชื้อวัณโรค ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่คร่าชีวิตผู้คน 

มายาวนาน และเป็นปัจจัยที่ท�าให้หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ไม่หยุดที่จะศึกษาเรื่องดังกล่าว และเสนอโครงการไป

ยังหน่วยงานระดับโลก เพื่อของบประมาณสนับสนุน และเป็นที่น่ายินดี

เมื่อทีมวิจัยภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระศักดิ์  

จงสู่วิวัฒน์วงศ์ สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร์ ได้รบัทนุสนบัสนนุจาก National Institute of Health 

(NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึง 41 ล้านบาท ในการสร้างบุคลากร 
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ที่จะเป็นผู้ยับยั้งการระบาดของเชื้อวัณโรค โดยทุนนี้เป็นการพิจารณา 

ให้กับหน่วยงานวิจัยทั่วโลกที่จัดท�าโครงการป้องกันการระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์เป็นเพยีง 1 ใน 2 สถาบนั 

นอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการคัดเลือก หลังเคยได้รับคัดเลือก 

มาแล้วช่วงปี 2558 – 2563 ซึง่แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของมหาวทิยาลยั

ในเวทีระดับโลกได้เป็นอย่างดี

“โครงการของเราจะเป็นการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเน้น 

ไปที่การสร้างนักวิจัยในพื้นที่ที่มีปัญหาหนัก เพราะการแก้ปัญหาคือเรา

ต้องเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถวิจัยและแก้ปัญหาของตนเองได้ 

เราต้องสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจของมนุษย์ เพราะ

เทคโนโลยทีางการแพทย์เพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถแก้ปัญหาทัง้หมดได้ 

เรายังมีเงื่อนไขทางสังคมอีกเยอะ ซึ่งเป้าหมายของเราคือต้อง
วจิยัและท�าให้การวนิจิฉยั ให้ผูค้นเข้าถงึความรูเ้รือ่งวณัโรค
แฝงได้ดีกว่านี้ และใน 10 ปีข้างหน้า เราต้องมีวัคซีนที่มี
ศกัยภาพในการป้องกนัวณัโรคได้ดกีว่าทีผ่่านมา เพราะถ้าเรา

สามารถรกัษาได้เรว็ การเจบ็ป่วยและการสญูเสยีกจ็ะน้อยลง” ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ส�าหรับทุนที่ได้รับในครั้งนี้จะน�าไปขยายพื้นที่ในการท�าวิจัย 

เพิม่เตมิโดยเน้นจดุหลกัทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี โดยจดัสรรทนุไปยงัสถาบนั

ที่มีความร่วมมือ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยในฮุสตัน  

รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา และอีกส่วนหนึ่งเพื่อจัดการอบรมในประเทศ

อนิโดนเีซยีและประเทศพม่า นอกจากนีย้งัตัง้เป้าหมายในการผลตินกัศกึษา

ระดับปริญญาเอก 9 คน ระดับปริญญาโท 8 คน ที่จะมีความเชี่ยวชาญ
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ด้านพันธุกรรม ระบบสาธารณสุข เบาหวานและเชื้อ HIV กับวัณโรค 

ต่อไป ซึ่งถึงแม้ว่าเชื้อวัณโรค จะเป็นโรคเก่าแก่ที่มีมานาน แต่หลายคน

ยงัไม่รูว่้าถงึแม้ไม่มอีาการแสดงออกให้เหน็ เชือ้วณัโรคจะฝังอยูใ่นร่างกาย 

ซึง่จากการศกึษาพบว่าประชากรตดิเชือ้วณัโรคแฝงทัว่โลกมถีงึ 2 พนัล้าน

คน และจะแสดงอาการเมื่ออายมุากขึน้หรือร่างกายอ่อนแอลง ถงึแมจ้ะ

มองไม่เหน็ชดัเจนอย่าง COVID-19 แต่กม็คีวามอนัตรายต่อชวีติของผูค้น 

ไม่แพ้กัน

“การได้รับทุนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยของเรา

เป็นแนวหน้าแห่งหนึง่ของโลกในด้านของระบาดวทิยา เพราะทัง้หมด

เกิดจากการแข่งขันที่วัดจากผลงานและการเรียนการสอนด้าน 

การวิจัย และการเข้าถึงสังคมในพื้นที่ ซึ่งผลงานของเรากว่า 30 ปี 

มนัสัง่สมและดขีึน้เรือ่ยๆ จนถงึจดุที ่เราเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาติ

ได้” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้วยความภาคภูมิใจในโอกาสที่ได้รับทุนครั้งนี้

รับชมวิดีโอสัมภาษณ์

Interview

10 วารสารข่าวส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564
TODAY



สองสามเดือนที่ผ่านมาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยเฉพาะผลที่จะตาม
มาหลังได้รับวัคซีนเข้าสู่ร่างกายแล้ว ซึ่งหลายคนยังคงวิตกและกังวล 
เนื่องจากวัคซีนนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ยังต้องดูผลอีกระยะ และการที่จะรู้ได้ดี
ที่สุด คงต้องศึกษาจากพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนโดยตรง ทางสถาบันวิจัยและ
พฒันาสขุภาพภาคใต้ (วพส.) และ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขต
ภเูกต็ จงึได้ร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสขุ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการ webinar เพื่อน�า
เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูประสทิธผิลของการใช้วคัซนีในจงัหวดัภเูกต็ 
ภายใต้หวัข้อ “สนามรบภเูกต็ Sinovac ป้องกนัโควดิได้กีเ่ปอร์เซน็ต”์ 
ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบที่ได้รับวัคซีนเกินครึ่งของประชาชนในท้องที่แล้ว

 “ภเูกต็”ถอดบทเรียน
จากเมือง

 กับ Effect หลังรับวัคซีน Sinovac
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โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้รวมเอาผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและ
บอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจากการศึกษาของทีมวิเคราะห์
ข้อมูลในจังหวัด น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ  
นักวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เล่าว่า 
คณะท�างานทีมภูเก็ต ได้ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ท�าการ
วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของการได้รับวัคซีนในภูเก็ตช่วงเดือน  
เม.ย. – 10 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน
ซโินแวค ต่อโอกาสการตดิเชือ้ COVID-19 ในกลุม่ผูส้มัผสัเสีย่งสงูทีก่กัตวั
ครบ 14 วัน กลุ่มอายุ 18-59 ปี พบว่ามีผู้ติดเชื้อ จ�านวน 85 ราย  
จากทั้งหมด 1,097 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้ง 85 ราย มีเพียง 5 ราย ที่ได้รับ
วัคซีนครบทั้ง 2 โดส และอีก 6 รายที่ติดเชื้อ ถึงแม้จะได้รับวัคซีน 1 โดส 
แล้ว ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 76 รายนั้น เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้น

“เมื่อจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะพบว่า กลุ่มที่ได้รับ
วัคซีนครบ 2 เข็มหรือครบโดส ลดโอกาสการติดเชื้อร้อยละ 83.3 
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของวัคซีนครบ 2 เข็มนั้นจะต้องรอยืนยันผลการ
ศกึษาอกีครัง้จากการศกึษาในรอบเดอืนมถินุายน” ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ กล่าว

นอกจากนี้ นายแพทย์ โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า
กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า ปัจจุบันวัคซีน 2 ตัวที่มีการฉีดไปแล้ว 
คือ ซิโนแวค และแอสตราซิเนก้า ซึ่งการฉีดวัคซีนก็เพื่อลดการป่วย  
ลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิต และให้สามารถคงระบบการแพทย์และ
สาธารณสขุ รวมถงึให้เกดิการเดนิหน้าเศรษฐกจิต่อไปได้ ซึง่จงัหวดัภเูกต็ 
เป็นเป้าหมายของวัตถุประสงค์นี้ เพื่อจะได้ศึกษาและเป็นบทเรียนไป
ก�าหนดนโยบายต่อไปได้ โดย กรมควบคุมโรคได้วางแนวทางให้จังหวัด
ต่างๆ มีการติดตามประเมินผลต่อไป

ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ สาขาระบาดวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดระดับประเทศ พูดถึงทิศทางในปัจจุบันที่มี

การหาประสิทธิผลในการป้องกันโรค ที่เรียกว่า Protective Efficacy 
ซึง่เป็นวธิกีารค�านวณหาประสทิธผิลของวคัซนี โดยได้แนะน�าให้กระทรวง
สาธารณสุขใช้วิธีนี้ในการน�าไปศึกษา อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาต้อง
ศึกษาจากผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดส และศึกษาจากสายพันธุ์ที่
พบขณะนั้นคือ สายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งจากค�าถามที่ผู้ชมได้สอบถามเข้ามา 
ระบุว่าส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าหากฉีดวัคซีน 1 โดส จะช่วยป้องกันได้
เพียงใด ซึ่งทางคณะวิเคราะห์ข้อมูลจะได้ท�าการศึกษาต่อไปในอนาคต

รับชมวิดีโอสัมมนา
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1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน
และขั้นตอนการรับบริการ 
ให้เข้าใจ

2.ส�ารวจตนเอง หากมีไข้สูง
ในวันนัดหมายฉีดวัคซีน 
ควรแจ้งขอเลื่อนการฉีด 
ออกไปก่อน

3.เมื่อถึงวันนัดหมาย ควรไป
ถึงสถานที่ฉีดก่อนเวลาอย่าง
น้อย 30 นาที

4.ตรวจสอบข้อมูลยืนยัน 
ตัวบุคคลลงทะเบียนผ่านไลน์ 
“หมอพร้อม” ในโทรศัพท ์
มือถือให้เรียบร้อย

เตรียมความพร้อมให้ชัวร์

จากจ�านวนยอดผูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติจากการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทีย่งัพุง่ไม่หยดุ 
ท�าให้ประชาชนหลายคนเริ่มเป็นกังวล และมองหาวัคซีนเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค  
แต่บางท่านก็ยังคงมีความกังวล จากข่าวอาการไม่พึงประสงค์ที่ตามมา หลังได้รับวัคซีน  
ส่งผลให้เกิดความกังวลใจได้ ไม่เว้นแต่ละวัน แต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้ว  
การฉีดวัคซีนก็ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ก็ ได้บอกข้อมูลเพื่อเตรียม 
ความพร้อม ก่อนระหว่าง และหลังการฉีดวัคซีน ดังนี้

5.ให้ข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียด
และถูกต้อง เช่น ประวัติการ 
แพ้ยา วัคซีน อาหาร  
สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ

6.หลังได้รับวัคซีนควรเฝ้าระวัง 
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
อย่างน้อย 30 นาที

7.เมื่อได้รับวัคซีนเข็มแรก 
ควร เตรียมตัวส�าหรับการ 
นัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 

8.ทุกคนต้องสวมหน้ากาก 
รักษาระยะห่าง และล้างมือ 
ทั้งก่อน ระหว่าง หลัง  
การฉีดวัคซีน
ข้อมูลจาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
VACCINE

COV
VAC

1

รู้ไว้...ใช่ว่า
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โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(สกสว.) ได้เล่าว่า กว่า 2 ปี ที่ผ่านมา สกสว. สนับสนุนระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยท�าหน้าที่จัดท�าแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอต่อสภานโยบายการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และยังจัดสรรทุน
งบประมาณการวิจัยกระจายไปสู่หน่วยบริหารและจัดการทุน 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสังคมไทย ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักที่ตั้งใจตลอดมา

ทางด้าน ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
ประธานกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (กสว.) 
เองก็ได้มาเปิดเผยข้อมูล ทิศทางการลงทุนของประเทศ  
ว่า นโยบายการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
คอืใช้ทศิทางทีต่กลงร่วมกนั และต้องลงทนุตามทศิทางทีจ่ะตอบ
โจทย์ของประเทศ ถ้าเราเน้นด้านเศรษฐกจิ ต้องให้ภาคการผลติ
หรือภาคอุตสาหกรรมสามารถน�าผลงานวิจัยไปต่อยอดจนขาย
ได้จรงิ แหล่งผลติสนิค้าและบรกิารของประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลติของโลก ทัง้รถยนต์ ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ แต่เราต้องอาศยั
เทคโนโลยีและความรู้จากต่างประเทศ เราจึงต้องเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ให้กลายเป็นแหล่งผลิตที่ใช้ความรู้ของไทยมากขึ้น 

นอกจากนี้ในเรื่องของเกษตรกรรม เรามีต้นทุนที่ดีด้าน
วตัถดุบิ ทีอ่าจเชือ่มต่อกบัการวจิยัทีส่นบัสนนุการดแูลสิง่แวดล้อม 
ตามแนวทาง zero waste และ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 
องค์รวม กสว.จึงมุ่งเน้นเรื่องอาหาร เครื่องมืออุปกรณ์ ชีวภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและการแพทย์ ที่เล็งเห็นแล้วว่า กลุ่มเกษตรกร 

แนวทางผลักดันประเทศจาก รมว.อว. 

หวังไทยพ้นกับดักความยากจน
ได้ด้วยผลงานวิจัย

 ในการท�าวจิยัแต่ละครัง้ หนึง่ในปัญหาทีน่กัวจิยัหลาย
ท่านต้องพบ คือเรื่องของงบประมาณสนับสนุนที่บางครั้งอาจ
กลายเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ต่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งก็มีหลาย
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ 
นักวิจัยสามารถเดินหน้าได้ เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
จึงได้มีการแถลงข่าวของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ที่จัดงาน  
“แถลงผลงานวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม” เพือ่เป็นการ
ยกผลงานวิจัยเด่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วย
บริหารและจัดการทุน ต่างๆ ซึ่งงานนี้ต่างก็ได้รับเกียรติจากคน
ส�าคัญในแวดวงการวิจัย ที่มาสรุปการท�าวิจัยที่ผ่านมา และ
แนวทางผลกัดนัในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานให้ทนุส�าคญัของประเทศ  
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ที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศจะได้รับประโยชน์ และต้องมีการพัฒนา 
ทั้ง “องค์ความรู้ คน นักวิจัย สถาบันวิจัย และระบบ” 
ทั้งหมดนี้ต้องร้อยเรียงเข้าด้วยกัน

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
ในฐานะประธานเปิดงาน ก็ได้แสดงแนวคิดว่า ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 
รัฐบาล มุ่งมั่นที่จะเพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศให้มากขึ้น และหวังว่าในปี 2030 จะเพิ่มเป็นร้อยละ 2.0 ของ 
GDP ซึ่งสิ่งส�าคัญคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณจะต้องบริหารทุนวิจัย
และนวัตกรรม ให้ภาคเอกชนเกิดการลงทุน ซึ่งจะต้องท�าให้ภาคเอกชน
เกิดความไว้วางใจ ภาควิจัยต้องมีสร้างความรู้ที่ไกลออกไปกว่างานวิจัย 
ขั้นพื้นฐาน หรือการทดลองแค่ในห้อง นักวิจัยควรออกไปรับฟัง  

แลกเปลี่ยนกับภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของเงินลงทุน เพื่อให้ทราบ
ว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการอะไร แล้วจึงปรับให้การลงทุน 
ของภาครัฐให้สอดคล้องกับภาคเอกชน

ประการสุดท้ายระบบวิจัย ต้องมีจุดเน้นที่ชัดเจน และ
ต้องสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับบรรดานักวิทยาศาสตร์ว่า 
งานวจิยัควรจะเป็นส่วนหนึง่ของการลดความเหลือ่มล�า้ ประเทศ
เราต้องออกจากกบัดกัของความยากจน ออกจากกบัดกัประเทศ
รายได้ปานกลาง หมายความว่าจะต้องท�าให้วทิยาศาสตร์ของ
เราและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกิดผลิตภัณฑ์ ผลิตผลและ
บริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นพลังส�าคัญที่น�าพาประเทศ 
ไปถึงเป้าหมายได้

รับชมวิดีโองานแถลงข่าว
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สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้ส�านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
ให้จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์และรับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร 
และอาหาร ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายใหม่ของประเทศ 
กับการเข้าสู่ยุคเกษตรและประมงแม่นย�า” เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 
2564 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ส�านักวิจัยและพัฒนา  
และผ่านระบบ ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  
ผู้อ�านวยการ สกสว. เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวเป็นเวทีส�าคัญ
ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน และน�ามาพัฒนาแผนงานวิจัย 
และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศกับการพัฒนา 

ในมิติการเกษตรและอาหาร ที่จะถูกบรรจุในแผนวิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ ฉบับปี 2566 – 2570 ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย 
นักวิจัยด้านการเกษตร ด้านระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้กับ
ประเทศอีกด้วย

การน�าเสนอภายในงานประกอบด้วย แผนงานและทิศทาง 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์  
กับการเกษตรและประมงแม่นย�า เพื่อยกระดับความสามารถ 
ในการแขง่ขันของสินค้าเกษตรและอาหารไทย โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ที่ปรึกษาหน่วยจัดการความรู้ (SAT)  
ด้านดจิทิลัและปัญญาประดษิฐ์ สกสว. และการบรรยายจากภาคเอกชน
อกีหลายแห่งทีแ่สดงให้เหน็ความร่วมมอืทางการวจิยัได้อย่างเป็นรปูธรรม

ติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/PSUResearchChannel

สกสว. มอบ สถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้ RDO 
จัดเสวนารับฟังข้อคิดเห็นแผนงานวิจัย
ในยุคเกษตรและประมงแม่นย�า
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เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2564 ทีผ่่านมา ดร.เทว ีมณรีตัน์ อาจารย์
ประจ�าสาขาวชิานวตักรรมการเกษตรและการจดัการ คณะทรพัยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช 
ในนาข้าว ภายใต้แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) ประจ�าปี 
2564 “โครงการการเพิม่ศกัยภาพการผลติข้าวอนิทรย์ีด้วยปฏทินิการ
จัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธี” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  
งานคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยการประสานของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แสดงความยินดีกับนักวิจัย
ที่สร้างชื่อเสียง ณ ที่ประชุม กบม.

เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2564 ทีผ่่านมา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นวิตั ิแก้วประดบั 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ได้มอบกระเช้า แสดงความยนิดกีบันกัวจิยั
ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ณ ส�านักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยจากวิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้มีการรับมอบกระเช้าจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ณ วิทยาเขต
ภูเก็ต อีกด้วย

งานคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม ส�านักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.)

กจิกรรมในโครงการฯ เป็นการน�ามวนเพชฌฆาต ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็น
แมลงตัวห�้าไปมอบให้ นายนพดล แก้วมณี ประธานกลุ่มนาอินทรีย์  
ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อแนะน�าวิธีการจัดการในแปลงนา
อินทรีย์ที่มีการระบาดของแมลงสิง

ภาพและข้อมลูจากคลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

นกัวจิยั ม.อ. ลงพืน้ทีว่จิยั มอบมวนเพชฌฆาต
ให้เกษตรกรกลุ่มนาอินทรีย์
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ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล 
ภายใต้ ส�านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ จดักจิกรรม
เสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็นแผนงานวิจัยและนวัตกรรม  
ด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในระบบอัตโนมัติและยานยนต์ 
สมยัใหม่ “โลกเปลีย่น อตุสาหกรรมปรบั ด้วยนวตักรรมดจิทิลัและ
ปัญญาประดิษฐ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 
ทางระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี รองศาสตราจารย์  
ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา  
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกล่าวต้อนรบั และม ีรองศาสตราจารย์ 
ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อ�านวยการ สกสว. กล่าวเปิดกิจกรรม  
พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายจากภาคเอกชน ในหัวข้อต่อไปนี้

1. เรือ่ง “ปัญญาประดษิฐ์ส�าหรบัหุน่ยนต์แบบเคลือ่นทีแ่ละ
ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ” โดย ดร.จาตุวัฒน์ ราชเรืองระบินนักวิจัย
อาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช.

2. เรื่อง “การวิเคราะห์เชิงลึกสัญญาณเสียงในยานยนต์
อตัโนมตัด้ิวยการประมวลผลภาษาธรรมชาต”ิ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.วมิล แสนอุม้ ทีป่รกึษาเชงิกลยทุธ์ด้านเทคโนโลยวีศิวกรรมและนวตักรรม 
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จ�ากัด

3. เรื่อง “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
ในประเทศไทยด้วยนวัตกรรมระบบอัจฉริยะ” โดย ดร.ปาษาณ กุลวานิช 
นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

4. เรื่อง “การพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ โดยใช้หลักการ Deep 
Reinforcement Learning” โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นกัสทิธ์ นุม่วงษ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Future mobility - Au-
tomation based on AI technologies โดย คุณจิระนันท์ ศักดิ์ชนะลาย 
จาก บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ จ�ากัด และ คุณจรัล จาก  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) – AIS ซึ่งแต่ละท่าน 
ได้น�าองค์ความรู้มากมายมาแลกเปลี่ยนกัน และยังเป็นจุดเริ่มต้นในการ 
สร้างความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย

ติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/PSUResearchChannel

สกสว. มอบ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ดิจิทัล ภายใต้ RDO จัดกิจกรรมเสวนา 
รับฟังข้อคิดเห็นแผนงานวิจัยด้านดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์ ในระบบอัตโนมัติ 
และยานยนต์สมัยใหม่
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ส�านักวิจัยฯ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบติดตาม
ผลงานตีพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

คลนิกิเทคโนโลย ีฯ ม.อ. ร่วมกบั
หน่วยปฏิบัติการ อว. ภาคใต้ 
น�านกัวจิยัลงพืน้ทีใ่ห้ค�าปรกึษา
แก่ชาวประมงกลุ่มรักเกาะยอ

ส�านักวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ระบบติดตามผลงานตีพิมพ์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (PSU Publications Watch)” ให้แก่เจ้าหน้าที่ประสาน 
งานวิจัย นักวิจัย และผู้สนใจในมหาวิทยาลัย โดยมี คุณจันทนา อ่อนดี  
คุณนาลิวัน หีมเห็ม คุณอารีนี มะลี และ คุณอภิญญา หมัดอะดั้ม ร่วมเป็น
วิทยากร ในการให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบติดตามผลงานตีพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Publications Watch) ที่ได้มีการพัฒนา
ขึ้นเพื่อใช้รวบรวมและติดตามข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ส�านักวิจัย 
และพัฒนา และผ่านระบบ Zoom ในทุกวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจ

วิจัยเพื่อสังคม ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

(คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ.) น�าโดย นางสาวศศิธร คงทอง ผู ้จัดการ  

และ นายธนทรพัย์ ลิม่ปะรงัษ ีผูป้ระสานงาน พร้อมด้วย นางสาวดาวรนิ สขุเกษม 

ผู้อ�านวยการหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3 เดิม)  

น�าอาจารย์และนักวิจัยจาก ม.อ. ประกอบด้วย ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  

คณะทรพัยากรธรรมชาต ิและ ดร.ลลติา โชตพิฤฒพิงศ์ พร้อมด้วย ดร.กฤษณะ 

นิลสุวรรณ อาจารย์ประจ�าศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ 

และนวัตกรรมอาหารทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจ

ความต้องการพร้อมกับบริการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นเรื่องการเพาะเลี้ยง 

ปลากะพงที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม การแปรรูปชิ้นส่วนหรือเศษเหลือ 

ของปลากะพง และการจัดการแก้ปัญหาหอยกะพงเพื่อเพิ่มมูลค่า ร่วมกับ 

ผู้ประกอบการปลากะพงรมควัน และประธานกลุ่มชาวประมง พร้อมสมาชิก

กลุม่วสิาหกจิชมุชนกลุม่รกัเกาะยอ ณ ทีท่�าการกลุม่รกัเกาะยอ อ.เมอืง จ.สงขลา

ภาพและข้อมูลจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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นวัตกรรม ลิฟต์ ไร้สัมผัส PSU#1 
แนวคิดจากนักศึกษา ม.อ. 

การหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ถือเป็นความรับผิดชอบของ
ทุกคน โดยเฉพาะจุดสาธารณะที่ต้องมีการใช้ร่วมกันเป็นจ�านวนมากอย่าง “ลิฟต์” 
ที่ถือเป็นหนึ่งจุดเสี่ยงที่จะเกิดการส่งต่อแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ได้  
และส่วนใหญ่การใช้งานลิฟต์จะเป็นรูปแบบการกดปุ่มด้วยมือที่จะมีการสัมผัสของ 
ผู้ใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งการกดปุ่มด้วยมือมีโอกาสที่จะสามารถแพร่กระจาย 
เชือ้โรคได้ ทมีนกัศกึษาจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จงึคดิค้นนวตักรรมทีน่�าเอาเทคโนโลยี
แบบไร้สัมผัสเข้ามามีบทบาทเพื่อพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยกดลิฟต์ไร้สัมผัส โดย
มลีกัษณะเด่นคอื สามารถน�าไปใช้งานได้กบัลฟิต์ทกุรปูแบบ และครอบคลมุถงึระบบ
การควบคุมที่มีปุ่มกดเรียกลิฟต์เพียงจุดเดียวหรือหลายจุดในแต่ละชั้น 

อุปกรณ์ช่วยกดลิฟต์ไร้สัมผัส ประกอบด้วย ส่วนตรวจจับการสั่งงานและ 
ขับเคลื่อน ท�าหน้าที่ตรวจจับการสั่งงานและควบคุมกลไกขับเคลื่อนในการ 
ช่วยกดลิฟต์ ส่วนที่สองคือส่วนตรวจจับสถานะปุ่มลิฟต์และแสดงผล ช่วยตรวจจับ
สถานะของปุ่มกดลิฟต์และแจ้งสถานะปุ่มลิฟต์ไปยังผู้ใช้ผ่านไฟแสดงสถานะ โดยที่
กระบวนการทั้งหมดควบคุมผ่านส่วนประมวลผลและโปรแกรมควบคุม ซึ่งท�าหน้าที่
รบัค่าสถานะต่างๆ ประมวลผลไปจนถงึก�าหนดเงือ่นไขเพือ่สัง่งานอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 
โดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงาน

ส�าหรับการใช้งาน สามารถท�าได้โดยใช้มือบัง Sensor เพื่อเปิด-ปิดลิฟต์  
หรอืเลอืกชัน้ลฟิต์ โดยไม่ต้องดดัแปลงตวัลฟิต์ทีม่อียูเ่ดมิซึง่จะไม่ส่งผลต่อการประกนั
การท�างานของลิฟต์ อีกทั้งยังมีระบบกดเปิดประตูลิฟต์แบบ Manual หรือ สามารถ 
ถอดการติดตั้งเครื่องได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เครื่องกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสขัดข้อง

แต่ถึงแม้จะมีนวัตกรรมที่ช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อแค่ไหน สิ่งส�าคัญ 
ที่ไม่ควรลืม คือต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้ลิฟต์ งดการพูดคุย  
ยืนเว้นระยะห่าง และอย่าพิงหรือจับผนัง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ เท่านี้ 
ก็จะใช้ลิฟต์ได้อย่างสบายใจมากขึ้นแล้ว

ทีมผู้สร้างผลงาน
 นายเอาว์ฟา เจะเลาะ นายอันวาร์ ราชาวนา นายปราการ จรูญสอน 
 นายธนัท ธนอัศวพล ผศ.ดร.ปรมินทร์ เณรานนท์ 
 และ ดร.อริศรา ร่มเย็น เณรานนท์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิดีโอแนะน�าผลงาน

ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
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ประกาศทุนสนับสนุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการวิจัยโดยเน้นให้มี
จ�านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

ทุนสนับสนุนนักวิจัยฯ
เดือนละ 35,000 บาท

คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับทุน

1. ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of  

Science และเป็น Corresponding Author ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

3. มีศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัย
4. มีนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาหลัก ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
5. มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน/ภายนอกที่

สอดคล้องกับโครงการวิจัยของนักวิจัยหลังปริญญาเอก  
และช่วงระยะเวลาของทุนครอบคลุมระยะเวลาที่นักวิจัยฯ ปฏิบัติ
งานอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญารับทุน

คุณสมบัติ นักวิจัยหลังปริญญาเอก

1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครในรอบปี)
2. เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ส�าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี
3. มผีลงานวจิยัทีเ่ป็นชือ่แรกตพีมิพ์ในวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่น

ฐานข้อมูล Web of Science อย่างน้อย 2 เรื่อง ในรอบ 5 
ปีที่ผ่านมา

4. หวัข้อโครงการวจิยัของนกัวจิยัหลงัปรญิญาเอกต้องสอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับผลงานของอาจารย์ผู้รับทุน

5. ท�างานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา
6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก

จากแหล่งทุนอื่น ภายในประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ

วิธีการสมัคร

1. อาจารย์ผู้รับทุนกรอกใบสมัคร (Application Form B)
2. นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอกกรอกใบสมคัร (Application Form 

A) โหลดเอกสารได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.
php/budget-income/postdoc

3. ส่งเอกสารผ่านส่วนงานต้นสังกัด

ก�าหนดการรับสมัคร

รับสมัครทั้งปี ตามรอบดังนี้
รอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ม.ค. 
รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค.
รอบที่ 3 ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
คุณอารมณ์ รัตนสุวรรณ์
โทร. 074-28-6940 E-mail : arom.r@psu.ac.th
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ในช่วง COVID-19 แบบนี้ สถานที่ออกก�าลังกาย อาจกลายเป็นจุดที่เสี่ยง 
ต่อการแพร่และรับเชื้อ ท�าให้หลายคนต้องหันมา ออกก�าลังกายแบบปลอดภัย  
ลดการสัมผัสผู้อื่น เปลี่ยนประเภทการออกก�าลังกายที่สามารถท�าได้ที่บ้าน  
และไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนัก สสส.ก็ได้แนะน�าออกก�าลังกายง่ายๆที่บ้าน ดังนี้

กระโดดเชือก ถือเป็นอุปกรณ ์
ที่เล่นง่าย แม้มีพื้นที่จ�ากัดก็สามารถ

เล่นได้ โดยถือเป็นกิจกรรมที่เรียกเหงื่อ
และท�าให้หัวใจสูบฉีดได้เป็นอย่างดี

เต้นแอโรบิก แค่มีเพลง 
ที่ชอบ หรือเปิดคอมพิวเตอร์ 

แล้วเลือกคลิปแอโรบิกที่ชื่นชอบ 
ซึ่งปัจจุบันโลกออนไลน์ มีให้เลือก

จ�านวนมาก ก็ออกก�าลังกาย
ตามได้แล้ว

เล่นโยคะ ถึงเเม้จะมีพื้นที่
จ�ากัดอย่างคอนโด ก็สามารถ
เล่นกิจกรรมประเภทนี้ได้ และ

ปัจจุบันก็มีการสอนผ่านออนไลน์
ให้เลือกตามที่ชอบได้ด้วย

บอดี้เวท เป็นการออกก�าลังกาย  
ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ใช้น�้าหนักตัวเอง

เป็นแรงต้าน เพื่อสร้างความแข็งแรง 
ทั้งกล้ามเนื้อ และหัวใจด้วยท่าต่าง ๆ

สร้างกล้ามเนื้อ หากมี
อุปกรณ์ยกน�้าหนักอยู่แล้ว  

ก็สามารถท�าที่บ้านได้เลย แต่หาก
ไม่มีก็สามารถดัดแปลงโดยการ 

ใช้สิ่งของใกล้ตัว อย่างเช่น ขวดน�้า 
หรือถุงทรายก็ได้

ข้อมูลจาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เดินเร็ว แม้ว่าจะมีพื้นที่จ�ากัด 
หลายคนก็สามารถออกก�าลังกาย

ด้วยการเดิน หรือวิ่งเหยาะ ๆ   
วนไปรอบบ้านได้

 ออกก�าลังกาย สไตล์
 New Normal
สุขภาพดีง่าย ไม่ง้อฟิตเนส

1

2

3

6

5
4

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

เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

1. จ่าหน้าซองไม่ชัด

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับภายในก�าหนด

6. เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่น ๆ

ลงชื่อ..............................


