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ผ่านมาแล้วครึ่งปีแต่สถานการณ์ของ COVID-19 ก็ยังคงน่าเป็นห่วง และกลายเป็นปัญหาใหญ่

ระดบัโลกทีท่กุหน่วยงานต้องเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นแง่ของสขุภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว หรือสิ่งแวดล้อม ต่างก็ได้รับผลจากสถานการณ์ครั้งนี้

กันถ้วนหน้า ในแวดวงการวิจัยเองก็ไม่นิ่งเฉย นักวิจัยต่างตื่นตัวและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับโรคระบาดชนิดใหม่นี้อย่างขะมักเขม้น ในคอลัมน์ RDO Highlight ฉบับนี้ เลยพาทุกท่าน 

มารู้จักทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ท�าการศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ COVID-19  

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ ซึ่งการแยกพันธุกรรมไวรัสครั้งนี้จะเป็นอย่างไร  

ส่งผลต่อการรักษาแค่ไหน ต้องลองติดตาม

 และในฉบับนี้ยังแนะน�าทีมบริหารใหม่ของส�านักวิจัยและพัฒนา ที่จะผนึกก�าลังน�าพา 

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร ติดตามได้ในคอลัมน์ถอดประเด็น 

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.” 
-Aristotle-
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ไวรสัโคโรน่า หรอื COVID-19 ถอืเป็นโรคอบุตัใิหม่
ที่เกิดขึ้น และส่งผลให้แวดวงโรคระบาดทั่วโลกต้อง 
สัน่คลอน ด้วยเพราะยงัไม่มข้ีอมลูทีท่�าให้สามารถควบคมุ
โรคได้มากนกั จงึเป็นหน้าทีห่ลกัของนกัวจิยัในทกุสถาบนั
ที่จะต้องวิเคราะห์และหาข้อมูลเพื่อท�าความรู้จักและลด
การระบาดให้ได้เร็วที่สุด 

นักวิจัย ม.อ. ผนึกทีม 
ถอดรหัสพันธุกรรม COVID-19
แห่งเดียวในภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองในฐานะที่เป็น
สถาบันวิชาการหลักในพื้นที่ภาคใต้ ก็ไม่นิ่งนอนใจ ระดม
ทมีนกัวจิยัทัง้จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์ 
ผนึกก�าลังใช้การสุ่มถอดรหัสพันธุ์กรรมทั้งจีโนม (SARS-
CoV-2 whole genome sequencing 30,000 bp) เพือ่
ศึกษาสายพันธุ์ COVID-19 ที่นอกจากจะเป็นฐานข้อมูล
ให้ผูเ้กีย่วข้องได้รบัรูถ้งึทศิทางการกลายพนัธุข์องเชือ้ และ
วางแผนควบคุมการระบาดแล้ว ยังมีผลต่อวิธีการตรวจ
หาเชื้อในแบบเดิม และเรื่องของวัคซีนที่อาจต้องปรับ
เปลี่ยนไปตามระดับความรุนแรงของแต่ละสายพันธุ์

หวังลดอัตราการแพร่กระจายและปัญหาเชื้อกลายพันธุ์
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ทีมวิจัยดังกล่าว น�าโดย รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี  
คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.มิ่งขวัญ ยิ่งขจร คณะแพทยศาสตร์, 
ดร.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ คณะแพทยศาสตร์, ดร.รภัทภร 
 นวคณติวรกลุ คณะแพทยศาสตร์, ดร.สมนรพรรษ สรุะสมบตัพิฒันา 
คณะแพทยศาสตร์, ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ คณะแพทยศาสตร์, 
ดร.คมวิทย์ สุรชาติ คณะวิทยาศาสตร์, นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข 
คณะแพทยศาสตร์ และนายธนิษฐ์ ศิลา คณะแพทยศาสตร์ ได้ให้
ข้อมูลว่า การตรวจหาสายพันธุ์นี้ จะเป็นการวิเคราะห์สายพันธุ์ 
ที่น่ากังวล (Variant of Concern - VOC) โดยเริ่มต้นจากกลุ่มผู้เข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และกลุ่มผู้ป่วยน่าสงสัยที่
ได้ประสานงานร่วมกบั ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา ส�านกังาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ทราบ 
สายพันธุ์และป้องกันได้อย่างรวดเร็ว

โดยการตรวจสายพนัธุท์ีท่ราบอยูแ่ล้วจะวนิจิฉยัเบือ้งต้นด้วย
การตรวจวิธี Real-time reverse transcription polymerase 
chain reaction (RT-PCR) เป็นการดตู�าแหน่งทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ไปของสารพันธุกรรมที่มีความจ�าเพาะและทราบอยู่แล้ว แต่หาก
ต้องการท�าการวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่หรือมีการเฝ้า
ระวงัการเปลีย่นแปลงของสายพนัธุท์ีท่ราบอยูแ่ล้วจะใช้เทคนคิการ
ตรวจแบบ Next generation sequencing (NGS) ซึ่งใช้ตัวอย่าง
เดียวกันในการตรวจ 

นับตั้งแต่เริ่มท�าการศึกษาพบว่าในการระบาดระลอกแรก
ตรวจพบอยู่ 2 สายพันธุ์ บางส่วนเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับมาจากทวีป
ยุโรป และบางส่วนเป็นสายพันธุ์ที่รับมาจากมาเลเซีย และหลังจาก
การระบาดระลอกแรกสิ้นสุดลง ในช่วงปลายปี พ.ศ.2563 ได้มีการ
ตรวจพบผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อสายพันธุ์ที่มาจากทางสมุทรสาครซึ่ง
มกีารระบาดเป็นวงกว้างในขณะนัน้ ในช่วงทีม่กีารระบาดหนกัตัง้แต่
เดือนเมษายนที่ผ่านมา พบการระบาดของสายพันธุ์ที่มีความหลาก
หลายโดยเฉพาะในกลุ่ม VOC คือพบทั้งสายพันธุ์ แอลฟา เบต้า 

นักวิจัย ม.อ. ผนึกทีม 
ถอดรหัสพันธุกรรม COVID-19
แห่งเดียวในภาคใต้ 

และเดลต้า โดยตรวจพบสายพันธุ์แอลฟาเป็นส่วนใหญ่ในช่วงแรก 
ต่อมามกีารตรวจพบสายพนัธุเ์ดลต้านบัตัง้แต่ประมาณเดอืนมถินุายน
ซึ่งตรวจพบได้จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเดือนกรกฏาคมตรวจพบสาย
พันธุ์แอลฟากับเดลต้าเป็นสองสายพันธุ์ที่พบการระบาดในพื้นที่ 
ส่วนสายพนัธุเ์บต้าทีต่รวจพบเป็นเคสผูป่้วยต่างชาตทิีไ่ด้มกีารประสาน
งานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมโรคทั้งส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 
จ.สงขลา 

กอ่นหน้านี้ทีมวิจยัเองได้ท�าการศกึษาและดูงานที่กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการตรวจหาสาย
พนัธุ ์ซึง่ทางมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ได้ใช้มาตรฐานในการตรวจ
ระดับเดียวกัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เอง หากพบว่ามี
การกลายพันธุ์ ก็จะช่วยเรื่องกระบวนการรักษาของแพทย์ได้ ซึ่งใน
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1. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศรัญญู ชูศรี คณะแพทยศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิ่งขวัญ ยิ่งขจร  คณะแพทยศาสตร์

3. ดร.นายแพทย์นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ   คณะแพทยศาสตร์

4. ดร.รภัทภร นวคณิตวรกุล   คณะแพทยศาสตร์

5. ดร.สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา   คณะแพทยศาสตร์

6. ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์   คณะแพทยศาสตร์

7. ดร.คมวิทย์ สุรชาติ    คณะวิทยาศาสตร์

8. นายแพทย์วิศลย์ เหล่าเจริญสุข   คณะแพทยศาสตร์

9. นายธนิษฐ์ ศิลา     คณะแพทยศาสตร์

ถึงแม้จะเป็นเพียงทีมวิจัยเล็กๆในมหาวิทยาลัย แต่ถือเป็น
อีกหนึ่งก้าวส�าคัญ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมมือกับ  
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ และเป็นหน่วยงานหนึง่เดยีวของภาคใต้ 
ในเครอืข่ายห้องปฏบิตักิารเพือ่ด�าเนนิงานเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลง
สายพันธุ์ ระดับประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ และ
สามารถน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการควบคุมป้องกันโรค  
การรักษา และการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ในประเทศต่อไป
ในอนาคตได้

การตรวจสายพันธุ์นั้น จะพบการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งของการ
วเิคราะห์ แต่หากไม่อยูใ่นจดุส�าคญัและไม่มกีารเปลีย่นแปลงฟังก์ชัน่ 
ของโปรตนี กไ็ม่ถอืเป็นการกลายพนัธุ ์แต่หากพบในจดุทีส่�าคญัหรอื
มีผลท�าให้ฟังก์ชั่นของโปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงไป จะนับเป็น  
สายพนัธุ ์Variants of Concern ใหม่ และจงึเป็นเหตผุลทีต้่องท�าการ
วิเคราะห์สายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะมีผลเรื่องของการ
ควบคุมและรักษาโรคแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการ
วคัซนี เพราะหากมกีารกลายพนัธุเ์กดิขึน้ วคัซนีทีม่อีาจไม่ช่วยกระตุน้
ภมูเิพือ่ป้องกนัโรคได้มากนกั และเพือ่เป็นข้อมลูว่าจ�าเป็นต้องมกีาร 
Booster Dose วัคซีนเพิ่มหรือไม่

ทีมวิจัย
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รู้ไว้...ใช่ว่า

 เป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีแล้วนับจากวันแรกที่โลกได้รู้จักกับเชื้อไวรัสโคโรนา 
COVID-19 ที่ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งส�าคัญระดับสากล โดยองค์การอนามัยโลก 
หรือ WHO ได้รวบรวมข้อมูลสายพันธุ์ต่างๆ ที่พบ ดังนี้

ชื่อ กลุ่มสายพันธ์ การค้นพบครั้งแรก วันที่ค้นพบ

Eta B.1.525 Multiple countries, 

Dec-2020

17 พฤษภาคม 2564

Iota B.1.526 United States of 

America, Nov-2020

24 พฤษภาคม 2564

Kappa B.1.617.1 India, Oct-2020 4 เมษายน 2564

Lambda C.37 Peru, Dec-2020 14 มิถุนายน 2564

Mu B.1.621 Colombia, 

Jan-2021

30 สิงหาคม 2564

กลุ่มเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าสนใจ 
(Variants of Interest - VOI)

ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) วันที่ 2 กันยายน 2564

กลุ่มไวรัสสายพันธุ์น่ากังวล
(Variants of Concern - VOC)

1 2

ชื่อ กลุ่มสายพันธ์ การค้นพบครั้งแรก วันที่ค้นพบ

Alpha B.1.1.7 # United Kingdom,  

Sep-2020

18 ธันวาคม 2563

Beta B.1.351 South Africa, 

May-2020

18 ธันวาคม 2563

Gamma P.1 Brazil, Nov-2020 11 มกราคม 2564

Delta B.1.617.2§ India, Oct-2020 VOI: 4 เมษายน 2564

VOC: 11 พฤษภาคม 2564

มารู้จักสายพันธุ์ต่างๆ ของ COVID-19 
ที่พบทั่วโลกกันเถอะ
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ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
COVID-19 ที่ตามมาด้วยการล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่ของประเทศ 
ส่งผลให้เกดิปัญหาทางด้านเศรษฐกจิในวงกว้าง และกลายเป็นปัญหา 
“ความยากจน” ทีส่�าคญัและเป็นประเดน็ท้าท้ายอย่างยิง่ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล�้าด้านรายได้รุนแรงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ภาคอื่น ๆ ของประเทศ

ม.อ.ปัตตานี จัดตั้งศูนย์ประสานงานการวิจัย
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
เน้นแก้ไขปัญหา ให้ตรงเป้า แม่นย�า ผ่านการวิจัยแบบเบ็ดเสร็จ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะ 
ที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ และมีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบการ 
ท�างานเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 และเป็นที่พึ่งของ
ชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า 
ในสงัคม และเกดิเป็นโครงการวจิยัเชงิพืน้ทีเ่พือ่การลดความยากจน
และการพฒันาความเท่าเทยีมในประเทศไทย กรณศีกึษาในจงัหวดั
ปัตตานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมิติความยากจนเรื้อรัง ติดล�าดับ 1 ใน 10 
จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดต่อเนื่องหลายปี และมีมิติ 
ความยากจนรุนแรงสูงติดล�าดับ 1 ใน 10 จังหวัดในปี พ.ศ.2562

บนัทกึภำพเมือ่ปี 2561
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และจากการด�าเนินการวิจัยและการมีส่วนร่วมของ 
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เกิดเป็นการต่อยอดความส�าเร็จ
ในการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ในการประสานงานวิจัยและบูรณาการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง 
กับการแก้ไขปัญหาความยากจนทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และระดับประเทศ สู่การก�าหนดมาตรการ
และพัฒนากลไกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เป็น
รูปธรรมปฏิบัติได้จริง มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือแนวนโยบายรัฐบาลตาม 
|ความจ�าเป็น โดยมรีองอธกิารบดเีป็นผูบ้งัคบับญัชาและหรอืหวัหน้าศนูย์
ที่รองอธิการบดีมอบหมายรับผิดชอบงานตามภารกิจของศูนย์

ดังนั้น ส�าหรับจังหวัดปัตตานี โครงการจัดตั้งศูนย์ประสาน
งานการวจิยัแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบรูณาการจงัหวดัปัตตานี 
จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อด�าเนินการการตาม
นโยบายและยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัหรอืแนวนโยบายรฐับาล
ตามความเร่งด่วนของพื้นที่หรือชุมชน

ภารกิจส�าคัญของศูนย์ตลอดการจัดตั้งที่ผ่านมา นอกจาก 
จะท�าหน้าที่หน่วยงานกลางในการประสานงานวิจัยและบูรณาการ
ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัด
ปัตตานีและชายแดนภาคใต้แล้ว ยังมีภารกิจย่อยที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1. ส�ารวจและส่งต่อข้อมลูองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในจังหวัดปัตตานีและชายแดนภาคใต้ 
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

2. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ตามดชันคีวามยากจนหลายมติขิองผูม้รีายได้น้อยในจงัหวดัปัตตานี 
และการติดตามการช่วยเหลือ

3. ออกแบบกลไก กระบวนการวิจัย และเครื่องมือ 
ในการพฒันาเชงิพืน้ทีเ่พือ่สนบัสนนุการท�างานช่วยเหลอืแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

4. การติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที ่
ระดบัครวัเรอืน น�าไปสูก่ารท�างานเชงิพืน้ทีแ่ก้ไขปัญหาความยากจน  
การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และหนุนเสริมกลไกการพัฒนา
เชิงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

5. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ผลการศึกษา และน�าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทบทวนหลักการแนวคิดและนโยบาย
การแก้ไขปัญหาความยากจนทัง้ในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ และระดับประเทศ รวมทั้งการน�าไปสู่การก�าหนด
มาตรการและพฒันากลไกทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง

6. การน�าร่องการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยพัฒนา 
การเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และความสามารถในการปรับตัว 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ การเป็น Knowledge Worker 
ของผู้มีรายได้น้อยของจังหวัดปัตตานี

เป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จจากผลงานวิจัยที่จับต้องได้และ 
เห็นเป็นรูปธรรมด้านการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่น�าร่อง 
ในจังหวัดปัตตานี โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 
และใช้เครือข่ายหนุนเสริม สอดประสาน และขับเคลื่อนงานแก้จน
อีกทั้งยังเป็นทางออกและต้นแบบการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการ
ลดความยากจนและการพัฒนาความเท่าเทียมในพื้นที ่
ได้อย่างดี

ส�านักงานศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี (ศวบ.ปัตตานี)
https://www.facebook.com/ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

ช่องทำงติดต่อ
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 เน้นพัฒนาผลงานวิจัยให้น�าไปใช้ได้จริง
 พร้อมสร้างสะพานเชื่อมนวัตกรรมกับภาคเอกชน

ชุมชน สังคม อย่างเต็มก�าลัง

เปิดแผนนโยบาย
ทีมบริหารยุคใหม่ RDO

ถอดประเดน็ฉบบันีข้อพาทกุท่านมาพบกบัทมีบรหิารชดุใหม่ของส�านกัวจิยัและพฒันา ในโอกาส

ที่เข้ารับต�าแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และถือเป็นผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาท่านที่ 12 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นับแต่มีการก่อตั้งมา โดยมีรองผู้อ�านวยการอีก 3 ท่านมาร่วมผนึก

ก�าลังเพื่อพัฒนาศักยภาพของงานวิจัย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งแต่ละท่านล้วนเป็นกุนซือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตัวเอง และ

พร้อมที่จะผลักดันนักวิจัยไปสู่มาตรฐานที่วางไว้ตามนโยบายบริหารของมหาวิทยาลัยและประเทศ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  

เพือ่พฒันาภาคใต้และประเทศให้เป็นสงัคมทีม่คีวามเข้มแขง็ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และ

มีแนวคิดหลักในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันโดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยจึงได้ก�าหนดบทบาทเชิงรุกเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลก ในกลุ่ม Global & 

Frontier Research University โดยยืนอยู่บนฐานองค์ความรู้เพื่อลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์การวิจัยทั้งที่เป็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์รองเพื่อผลักดันและส่งเสริมการบรรลุ 

เป้าหมายทางการวิจัยที่วางไว้

และจากแผนงานทีม่หาวทิยาลยัวางเอาไว้ ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและพฒันาท่านใหม่จะมแีนวคดิใน

การบริหารในทิศทางใดกันบ้าง มาติดตามกัน

TODAY
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

จะต้องสอดคล้องและตอบโจทย์นโยบำย

ของประเทศ เรำมุ่งเน้นในกำรแก้ปัญหำให้ชุมชน 

รำยล้อม โดยเฉพำะพื้นที่ชุมชนที่มหำวิทยำลัยตั้งอยู่

ทั้ง 5 วิทยำเขต  นอกจำกนี้ ผลงำนวิจัยต้องม ี
ผลกระทบสงู น�ำมำใช้ได้จรงิ และมำจำก

องค์ควำมรู้ที่เข้มแข็ง เพรำะกำรท�ำงำน

วจิยั กเ็หมอืนเช่นกำรสร้ำงตกึ ทีร่ำกฐำนคอืส่วนส�ำคญั

ที่สุด ถ้ำฐำนของตึกแข็งแรง ก็จะสำมำรถสร้ำงให้ 

ขึ้นสูง ต่อยอดอย่ำงมั่นคง เป็นประโยชน์กับสังคม 

ต่อไป

Q ทิศทำงงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย ต่อจำกนี้จะมุ่งเน้น

ไปในทิศทำงใด

Ans ทศิทางงานวจิยัทีอ่งิตามยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์ภาค 

และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยเน้นที่องค์ความรู้ของเรา

หรือตามทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่เราตั้งอยู่ นอกจากนี้

ยังมีสถาบันวิจัยภายใต้และเครือข่ายวิจัย ที่เป็นส่วนส�าคัญ

ในการผลกัดนัผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยั ซึง่จะเน้น 8 เรือ่ง

หลักๆ คือ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาหาร ยางพารา ปาล์ม

น�า้มนั ดจิทิลั สขุภาพการแพทย์ การท่องเทีย่ว มนษุยศาสตร์

สังคมศาสตร์

ทั้งนี้ในการท�างานวิจัย จ�าเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน

การวิจัยเข้ามารองรับ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานหรือข้อก�าหนด ซึ่งในการท�างานวิจัย สามารถ 

แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนก็คือ

• กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้เพราะมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

เป็นสถาบันวิชาการ จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู ้

ที่แน่น และเห็นผลประจักษ์ในรูปของบทความวิชาการ 

ที่เผยแพร่ออกไป

• กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้เดิม ซึ่งจะท�าให้ได้

ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาในภาคของ

อุตสาหกรรม ชุมชน หรือในเชิงธุรกิจ

• กำรท�ำวจิยัเชงิพืน้ทีแ่ละสร้ำงควำมร่วมมอืในชมุชน 

ซึง่จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่ชมุชน หรอืพฒันาชมุชน 

สังคม รวมถึงน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายต่างๆ

นอกจากนี้ในการท�างานวิจัยทุกส่วน ควรที่จะสร้าง

ความร่วมมอืในระดบันานาชาตไิด้ เพือ่สร้างเครอืข่ายและแสดง

ให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่อไป

Q  นักวิจัยควรเตรียมตัวหรือท�ำอย่ำงไร เพื่อให้บรรลุตำม

เป้ำหมำย

Ans  นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ควรจะต้อง 

เตรียมความพร้อมของตัวเอง ด้วยการศึกษาและเข้าใจ 
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ความต้องการและประเภทของแหล่งทุนให้ถ่องแท้ และน�ามา

เตรียมตัวในการเขียนโครงร่างเพื่อขอทุนสนับสนุน อย่างเช่น 

อาจารย์รุ่นใหม่ที่จบมาไม่เกิน 5 ปี ก็ควรยื่นขอทุนพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งก็จะมีก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ 

เอาไว้ ซึง่ทนุนีอ้ยากให้อาจารย์ได้สร้างองค์ความรู ้เพือ่เป็นฐาน

ในการพัฒนาต่อยอด อาจจะเพิ่มความรู้ให้ลุ่มลึกขึ้น หรือน�า

ไปสร้างเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่า และไม่มีใคร

สามารถลอกเลยีนแบบได้ และเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต่อประเทศ

เรื่องเหล่านี้ ทางส�านักวิจัยและพัฒนาตั้งใจที่จะช่วย 

นักวิจัย เช่นการจัดอบรม การบรรยาย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให ้

นักวิจัยทั้งรุ่นใหม่ รุ่นกลาง หรือนักวิจัยที่มีความสนใจในการ

พัฒนาตนเอง ซึ่งเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยช่วยเหลือดูแล 

โครงร่างงานวิจัย ช่วยดูแลจุดด้อยและคอยประคับประคอง 

ให้สามารถเขียนโครงร่างส่งขอรับทุนได้ นอกจากนี้อาจารย์ 

บางท่านที่จบมาจากต่างประเทศ อาจยังไม่มีเครือข่ายทีมวิจัย 

เรากจ็ะเป็นคนกลางช่วยแนะน�า จบัคูน่กัวจิยัให้สามารถท�างาน

ร่วมกนัได้อย่างเข้มแขง็ หรอืในเรือ่งของมาตรฐานงานวจิยัต่างๆ 

เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล มีการอบรมต่างๆที่เราจัดขึ้น 

เพื่อให้นักวิจัยได้ท�าตามระเบียบในการวิจัยได้ รวมไปถึงเรื่อง

ทุนต่างๆที่มหาวิทยาลัยมี เราก็พร้อมที่จะให้ค�าแนะน�าและ

สนับสนุนนักวิจัยอยู่เสมอ

Q  อกี 4 ปีต่อจำกนี ้อำจำรย์คดิว่ำงำนวจิยัของมหำวทิยำลยั

จะเป็นอย่ำงไร

Ans  อีก 4 ปีข้างหน้า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยควรที่จะ

สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ สามารถทีจ่ะน�าองค์

ความรู้ที่มีไปช่วยแก้ปัญหา ไปต่อยอดและสร้างประโยชน์

เชงิพาณชิย์ได้ ซึง่ส�านกัวจิยัฯ อยากเป็นหน่วยงานทีจ่ะสามารถ

สนบัสนนุงานวจิยัของนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

ทั้งเรื่องคุณภาพของงานวิจัยให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

และสร้างคุณประโยชน์ได้

ส�านักวิจัยและพัฒนาเองส�าหรับบุคคลภายนอก

มหาวทิยาลยั เราจะเป็นผูป้ระสานงาน เป็นจดุตรงกลางทีช่่วย

เฟ้นหานักวิจัยที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ มาแก้โจทย์ปัญหา

ที่ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมต้องการค�าตอบ ซึ่งเราก็

หวังว่าจะเปน็จุดเริม่ต้นให้เกิดการท�างานร่วมกนั และช่วยแก้

ปัญหาเศรษฐกิจของสังคม ชุมชน และประเทศในอนาคต

เชื่อม สนับสนุน แบ่งปัน  คือเชื่อมนักวิจัย 

ให้มโีอกาสแบ่งปันความเชีย่วชาญและประสบการณ์ สนบัสนนุให้

เกิดทีมและสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบโจทย์ น�าไปสู่การพัฒนา  

เราหวังจะเห็นการสร้างทีมหรือเครือข่ายที่มากขึ้น แข็งแรงขึ้น  

เราจะเหน็แพทย์ พยาบาล หรอืทนัตฯ หรอืเภสชัฯ หรอืแม้กระทัง่

วิศวกรหรือนักเศรษฐศาสตร์ รวมทีมกันท�ำภำรกิจ
วจิยัทีม่คีวำมหมำย เราจะเหน็เจ้าหน้าทีส่�านกัวจิยัฯ 

ออกไปเรียนรู ้และร่วมงานกับนักวิจัยบ่อยขึ้น  

และเห็นระบบบริหารข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ 

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ที่เรยีกว่าใกล้เคยีงกบัความสมบรูณ์

มากที่สุด

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
รองผู้อ�านวยการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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จากทศิทางของมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่สูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั

ระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  

ซึ่งนอกจากจะต้องมีงำนวิจัยเชิงลึกในศำสตร์
ใดศำสตร์หนึ่งแล้วนั้น การเพิ่มและพัฒนำงำน
วจิยัและนวตักรรมแบบผสมผสำนข้ำมศำสตร์ 
(Multidisciplinary) และสหศำสตร์ (Transdisciplinary) 

ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ เพื่อให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง 

สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ของโลกได้ 

ส�านกัวจิยัและพฒันาจะสร้ำงและพฒันำระบบ
นิเวศวิจัยที่สนับสนุนและท�าให้เกิดการท�างานร่วมกัน  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเป็นนักวิจัยคือ เราเป็น 

ผู ้ ขยำยควำมรู ้ ของโลกใบนี ้
ให้กว้ำงขึ้น ส�านักวิจัยและพัฒนาเองก็อยากเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้ำงนักวิจัยให้โตขึ้น 
เก่งขึน้ และมศีกัยภำพมำกขึน้ เพือ่ให้เป็น

ผู ้สร้ำงประโยชน์ให้หน่วยงำน  
ให้ประเทศ และสร้างองค์ความรูข้องโลกนีใ้ห้ใหญ่
ขึ้นกว่ำเดิม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลชาติ โชติการ
รองผู้อ�านวยการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
รองผู้อ�านวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

TODAY
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เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 2564 ทีผ่่านมา ส�านกัวจิยัและพฒันา 

จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคกำรเขียนบทควำมวิจัยและ

บทควำมวิชำกำร:มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์” โดยมี  

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู ้อ�านวยการ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ 

ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 

ด้านพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม เป็นประธานต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และวิทยากรบรรยายผู ้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom

ส�าหรับงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมที่สมัคร

เข้ามาเป็นจ�านวนมาก โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความ

 ส�านักวิจัยฯ จัดบรรยาย 

เทคนิคการเขียน“
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ:มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร“์ เน้นสร้าง

ทักษะให้นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ฯ

เข้าใจเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ใช ้

ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิโดนเน้นทางด้านมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักวิจัยสามารถสร้างบทความที่ถูกต้อง 

ตรงตามหลักวิชาการ และน�าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน ์

ต่อไปได้

ติดตามกิจกรรมย้อนหลัง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์
รองผู้อ�านวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ น�าโดยท่านอธิการบดี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นิวัติ แก้วประดับ เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการ  
“Covid-19 in Southern Thailand : Lessons learned 
from the Crisis ถอดบทเรียนฝำ่วิกฤติสถำนกำรณ์ระบำดใน
ภำคใต้” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย 
คณะวิทยากร ผู้บริหาร นักวิจัย และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุม  
ผ่าน Facebook Live

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ COVID-19 ถอืเป็นภาวะวกิฤตขิองประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในภาคใต้ เราจึงต้องมีความเข้าใจ  
และปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาด  
ในครั้งนี้ ส�านักวิจัยและพัฒนา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
สร้างองค์ความรู้ และน�าเอามาใช้ประโยชน์ ได้ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในการร่วมกันท�าวิจัยและศึกษาต่างๆ โดยการประชุม
ในครั้งนี้ จะเป็นการน�าเสนอการด�าเนินการในภาคส่วนต่างๆ  
ที่ผ่านมา การให้ความรู้ที่ลงลึกในเชิงวิชาการด้านการตรวจสอบ 
สายพันธุ์เชื้อ ร่วมด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะแสดงถึง 

 ม.อ. จัดประชุมวิชาการ 
COVID-19 ผนึกก�าลัง 
 นักวิชาการในมหาวิทยาลัย
เน้นถอดบทเรียนฝ่าวิกฤติ
สถานการณ์ระบาดในภาคใต้

ความเชีย่วชาญของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ให้สงัคมภายนอก
ได้รับรู้ และเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะน�ามาซึ่งประโยชน์ในการ
รบัมอืกบัสถานการณ์ระบาด ผูเ้ข้าร่วมประชมุ ไม่ว่าจะเป็นบคุลากร
ทางการแพทย์ นักวิจัย นักศึกษา ภาคธุรกิจ หรือประชาชนทั่วไป 
สามารถน�าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการรับฟังและการ 
แลกเปลีย่นจากการประชมุครัง้นีไ้ปปรบัใช้ในการรบัมอืสถานการณ์
ระบาดต่อไป

ภายในงานมีการเสวนา “ถอดบทเรียน กำรระบำดของ 
เชือ้ไวรสั โคโรนำ 2019 ในภำคใต้” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ 
หรริตันกลุ นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัสงขลา นายแพทย์ อนรุกัษ์ 
สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัสงขลา นายแพทย์ กูศ้กัดิ์ 
บ�ารุงเสนา โรงพยาบาลสงขลาและ นายภูมิกิตต์ รักแต่งาม  
นายกสมาคมธรุกจิการท่องเทีย่วจงัหวดัภเูกต็ ซึง่เป็นการแลกเปลีย่น
ข้อมลูระหว่างผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญ เพือ่ให้ประชาคมและ
ผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบและเรยีนรูร่้วมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสในการ
รับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ 
ต่อยอดต่อไป

ติดตามกิจกรรมย้อนหลัง
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เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและ
นวตักรรมดจิทิลั ส�านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
จดังานเสวนางานวจิยัและนวตักรรมด้านดจิทิลัและปัญญาประดษิฐ์ 
ภายใต้หัวข้อ “แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ ด้วยงำนวิจัยและ
นวตักรรมดจิทิลัประดษิฐ์ เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ของประเทศ” ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ผ่าน Facebook Live

ส�าหรบังานครัง้นีจ้ดัขึน้เพือ่สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของ
นักวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และน�าไปต่อยอดกับ Startup 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบไปด้วย นักวิจัยและ  
Startup ทั้งทางด้านธุรกิจการเงิน การธนาคาร การเกษตร  
ยานยนต์อัตโนมัติ และนักวิจัยเครือข่ายทางด้านระบบอัตโนมัติ  
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในหัวข้อย่อยต่างๆ มาแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ กล่าวว่า ความร่วมมอืในการจดัเสวนา

ครัง้นีจ้ดัขึน้เป็นครัง้ที ่6 เพือ่พลกิโฉมประเทศไทย และเพิม่ขดีความ
สามารถการแข่งขันในการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคม การสร้างระบบอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ นอกจากนี ้
ยังเป็นการต่อยอดโครงการเพื่อช่วยบริหารจัดการท่องเที่ยว  
การระบาดของ COVID-19 ซึง่เกดิผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิและ
สงัคม ซึง่ได้มกีารน�า ปัญญาประดษิฐ์ AI เข้ามาช่วยในทางการแพทย์ 
ในการแปรผลภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกในการตรวจคัดกรอง  
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งช่วยลดภาระของ 
หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

 สกสว. มอบหมาย ม.อ. จัดงานเสวนา
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ
ปัญญาประดิษฐ์ สรุปภาพรวมและ
ทิศทางงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

ติดตามกิจกรรมย้อนหลัง
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มหาวทิยาลยัสงขลาครนิทร์ รบัมอบเครือ่งผลติน�้ายาฆ่าเชือ้
โซเดยีมไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรสั ผลงานนวตักรรมทีค่ดิค้นโดย
นักวิจัย ม.อ. จาก บริษัทมาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
เพื่อน�าไปช่วยเหลือและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยที่
วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีพิธีรับมอบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564  
ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบตัคิรบ 60 ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ซึง่ม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.นวิตั ิแก้วประดบั อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ พร้อมด้วย 
รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และนวัตกรรม ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์  
รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์  
มณีรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยเจ้าของ
ผลงาน และคณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั ร่วมรบัมอบเครือ่งผลติ
น�้ายาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส จากบริษัท  
มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด โดยมีคุณน�าโชค โสมาภา 
กรรมการผู ้จัดการ คุณโด่งสยาม โสมาภา ผู ้จัดการทั่วไป  
และคุณคุณานันท์ ทยายุทธ ที่ปรึกษาบริษัท เป็นผู้ส่งมอบ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นวิตั ิแก้วประดบั กล่าวว่า มหาวทิยาลยั
มุง่เน้นการใช้องค์ความรูท้ีม่อียูใ่นการสร้างเครือ่งมอืและนวตักรรม
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้น เครื่องผลิตน�า้ยาฆ่าเชื้อที่ใช้องค์ความรู้
ทางเคมีในการคิดค้น จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการน�าความรู้ของงาน
วิจัยมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ และสามารถ
น�าไปใช้ได้กว้างขวาง ซึ่งมหาวิทยาลัยก็พร้อมให้การสนับสนุนใน
การน�าองค์ความรูม้าใช้เพือ่ช่วยเหลอืสงัคม ดงัปณธิาน “ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

คุณน�าโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการบริษัท มาสเตอร์แล็บส์ 
อินคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด กล่าวว่า ดีใจที่สามารถน�างานวิจัยของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์มาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลอืประชาชน
และชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลยัทัง้ 5 วทิยาเขต ทีผ่่านมาทางบรษิทั

ได้ให้การช่วยเหลอืสงัคมในด้านต่างๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ COVID-19 และในอนาคตยังคงท�างานร่วมกับ ม.อ. อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้การสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีการส่งมอบเครื่องผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อใน
วิทยาเขตต่างๆ ดังนี้

- วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 รับ
มอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ติดตั้ง  
ณ อาคารจัดการสารเคมี

- วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 รับมอบโดย 
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ติดตั้ง ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
โรงพยาบาลสนาม

- วิทยาเขตตรัง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 รับมอบโดย 
ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และ
โครงสร้างกายภาพ ติดตั้ง ณ ส�านักงานอธิการบดี และโรงพยาบาล
สนาม 4 จังหวัดตรัง

- วิทยาเขตภูเก็ต ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 รับมอบโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.พนัธ์ ทองชมุนมุ รองอธกิารบดวีทิยาเขตภเูกต็ 
และคณะผูบ้รหิาร ตดิตัง้ ณ อาคาร PSU Phuket Sports Complex

สงขลานครินทร์ รับมอบเครื่อง
ผลิตน�้ายาฆ่าเชื้อ จากบริษัท 
มาสเตอร์แล็บส์ฯ หนึ่งในผลิตผล
 จากองค์ความรู้งานวิจัย
สู่การรับใช้สังคม ทั้ง 5 วิทยาเขต
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เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและ
นวตักรรมดจิทิลั ส�านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
ร่วมกับ บริษัท ทัชเทคโนโลยี จ�ากัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
การสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ด้าน Smart City  
ด้าน Health Care Technology ด้านเทคโนโลยี 5G และ 
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ 
มณีรัตน์ ผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย  
นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  
ทัชเทคโนโลยี จ�ากัด และ นางสาวอัศนีย์ วิภาตเวทย์ Head of  
Enterprise Telecom Technology Product Department  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด ร่วมกันลงนามออนไลน์  
ผ่านระบบ ZOOM Meeting 

ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 

5G แห่งชาติ และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ มีมติและมอบหมายให้ด�าเนินการจัดท�าระบบคัดกรอง 
และแจ้งเตือนส�าหรับ Phuket Sandbox เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยฯก็ได้
ร่วมมอืกบัเครอืข่ายพนัธมติรในการต่อยอดประยกุต์ น�างานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการด�าเนินโครงการทดสอบทดสอบ 5G Use case 
ทั้งในเรื่อง Remote Car ควบคุมจาก กทม. มายังหาดใหญ่ และ
น�าไปใช้งานในภาคการผลิตควบคุมเครื่องจักรผ่านโครงข่าย 5G 
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

 ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับเรื่องของสุขภาพ
ไปพร้อมกับความปลอดภัยของการคัดกรองต่างๆ เพื่อให้สามารถ
เปิดเศรษฐกจิการท่องเทีย่วของประเทศไทย ซึง่เป็นรายได้หลกัของ
ประเทศได้ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย และ
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัทกุภาคส่วน รวมถงึเป็นการขบัเคลือ่นและ
น�าเทคโนโลยีแห่งยุคอย่างดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการสื่อสาร 
5G มาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ม.อ. จับมือ เอกชน จัดท�า
 ระบบคัดกรองและแจ้งเตือน
Phuket Sandbox พร้อมเปิด
เศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ต

ติดตามกิจกรรมย้อนหลัง
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INNOTECH ฉบบันีพ้าทกุท่านมาพบกบัอกีหนึง่ผลงานนวตักรรม
จากแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับผลงาน “อุปกรณ์ผลิตน�้ำยำฆ่ำเชื้อ  
“ไฮโปคลอรัส” แบบใช้ในครัวเรือน” ซึ่งคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งอาศัยเพียงแค่น�้าประปา 
และเกลอืแกง เป็นส่วนประกอบส�าคญั ผ่านเทคนคิ การแยกน�้าด้วยไฟฟ้า 
(Electrolysis) ที่ทีมวิจัยได้คิดค้นขึ้น เพื่อสร้างกรดไฮโปคลอรัส  
ที่มีคุณสมบัติในการก�าจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมไปถึงสปอร์ 
ของเชื้อราได้ โดยการเข้าไปท�าลายผนังหุ้มเซลล์ของเชื้อโรค เพื่อยับยั้ง
การเจริญเติบโตของโปรตีนในเชื้อโรคเหล่านั้น 

ผลงานสุดเจ๋งจากนักวิจัย ม.อ. 
จากองค์ความรู้ในห้องทดลอง 
สู่การใช้ประโยชน์จริง

เพราะน�้ายาฆ่าเชื้อ...
ไม่ ได้มีแค่ แอลกอฮอล์ !!!! 
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และด้วยคุณสมบัติของกรดไฮโปคลอรัส เป็นกรดชนิดเดียว
กับระบบภูมิคุ้มกัน ในเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ จึงถือเป็นสารที่มี
ความปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อผวิ หรอืดวงตา และมปีระสทิธภิาพ
ในการฆ่าเชื้อโรคสูง ในราคาที่ถูกกว่าแอลกอฮอล์หรือน�้ายาฆ่าเชื้อ
ตามท้องตลาดอีกด้วย

“อดีตเรารู้จักกรดไฮโปคลอรัส มา 100 กว่าปีแล้ว ในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 ระหว่างทีเ่กดิสงครามโลกครัง้ที ่1 มโีรงพยาบาล
สนามเกิดขึ้นมากมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้ส�าหรับฆ่าเชื้อโรค นั่นคือ
กรดไฮโปคลอรัส นอกจากนี้ยังถูกน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
มากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร น�าไปใช้ท�าความสะอาดวัตถุดิบ
ในการท�าอาหาร ด้านการแพทย์มีการน�าไปใช้ท�าความสะอาด
บาดแผล หรือท�าความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ส่วนทางด้าน 
ทันตกรรมมีการน�าไปท�าความสะอาดแปลงสีฟันและฟันปลอม  
รวมถงึน�าไปใช้ส�าหรบัการท�าความสะอาดพืน้ผวิและของใช้ภายในบ้าน 
ท�าความสะอาดสัตว์เลี้ยงและที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง” 

นอกจากเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ด้วย
คณุสมบตัทิีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายและผวิหนงั ท�าให้สามารถส่ง

ต่อองค์ความรู้นี้ไปยังประชาชนที่สนใจได้สะดวก และไม่ต้องกังวล
ถงึผลจากสารเคมทีีอ่าจเกดิขึน้หากไม่มผีูเ้ชีย่วชาญดแูลอย่างใกล้ชดิ 
ท�าให้ทีมวิจัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ชุมชนและสังคม  
ทัง้หน่วยงานราชการและโรงเรยีนต่าง ๆ  ในภาคใต้ ซึง่เป็นการท�าให้
ผู้รับได้เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ที่ได้จากห้องแลป สามารถน�าไปสู่
นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จริงได้ 

“อยากจะบอกว่าผลงานวจิยัชิน้นีเ้ป็นอกีหนึง่ตวัอย่างผลงาน
ทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของนกัวจิยัจากคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ที่ได้น�าเอาองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
มาบวกกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตหรือสร้างผลงานที่มาตอบ
โจทย์ มาช่วยเหลือสังคมในยุคแห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019”

ในยุคที่แอลกอฮอล์อาจไม่ใช่ค�าตอบเดียวของทุกอย่าง การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อย่าง กรดไฮโปคลอรัส ก็นับว่าเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

21วารสารข่าวส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
TODAY



รู้ไว้...ใช่ว่า

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้
หลายคนเริ่มหาข้อมูลเพื่อป้องกันและดูแลตัวเองกันมากขึ้น 
ซึ่งองค์การอนามัยโลก ก็ได้ให้ค�าแนะน�าเรื่องการท�าความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ส�าคัญคือ การท�าความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรค ดังนี้

การเลือกผลิตภัณฑ์
ส�าหรับท�าความสะอาด

และฆ่าเชื้อโรค

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

1. สารที่ใช้ฆ่าเชื้อส่วนใหญ่เป็นสารฟอกขาว ซึ่งอาจก่อให้
เกิดการระคายเคืองผิวหนัง เนื้อเยื่ออ่อน ควรระวังไม่ให้
เข้าตาหรือสัมผัสโดยตรง

2. ไม่ควรผสมน�้ายาฟอกขาวกับสารท�าความสะอาด หรือ
สารฆ่าเชื้ออื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย

3. หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจ
ท�าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

4. เพือ่ให้น�า้ยาส�าหรบัฆ่าเชือ้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ควรเตรยีม
ก่อนการใช้งาน และใช้งานทันที

5. ไม่ควรน�าถุงมือไปใช้ ในการท�ากิจกรรมประเภทอื่น ๆ 
นอกจากการท�าความสะอาดเท่านัน้เพือ่ป้องกนัการแพร่
กระจายของเชื้อโรค

6. หลกีเลีย่งการใช้มอืสมัผสับรเิวณใบหน้า ตา จมกู และปาก 
ขณะสวมถุงมือและระหว่างการท�าความสะอาด

การเลือกผลิตภัณฑ์ส�าหรับท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

ข้อควรระวัง

 สุดท้ายแล้วการใช้น�้ายาฆ่าเชื้อ ก็เป็นเพียงตัวช่วยหนึ่งในการลดความเสี่ยงเท่านั้น สุดท้ายเราต้องระมัดระวังและ
ดูแลตัวเองให้มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้ผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

 ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดมักจะประกอบด้วยสบู่หรือสารลดแรงตึงผิวช่วยลดจ�านวนเชื้อโรคบนพื้นผิว และยังช่วยลด
ความเสี่ยงในการติดเชื้อบนพื้นผิว การท�าความสะอาดเพียงอย่างเดียวก็สามารถช่วยขจัดไวรัสบนพื้นผิวได้ โดยไม่จ�าเป็นต้อง
มีการฆ่าเชื้อ นอกจากในกรณีที่พบว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในอาคาร
 1. ผลิตภัณฑ์ส�าหรับท�าความสะอาด เช่น น�้าสบู่ผงซักฟอก หรือน�้ายาท�าความสะอาด
 2. ผลิตภัณฑ์ส�าหรับฆ่าเชื้อโรค
 a.  กรณีเป็นสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้แนะน�าให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%  
  ในการเช็ดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 b.  กรณีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นห้อง แนะน�าให้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
  (น�้ายาซักผ้าขาว) 0.1%
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319 บ. 359 บ. 219 บ.

269 บ. 80 บ. 219 บ.

Buy 3
Buy 3
Buy 3

   save more
save more
save more    

ยิ�งซื�อ
เยอะ

 ยิ�งป
ระหย

ัด !

เริม  1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64

ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม

RIEC_PSU
074-292290 คุณพิไลพร
095-0138228 คุณรุ่งนภา 

พบกันที� ...

ชั�นล่างตึก LRC ม.อ.

จากปกติ 387 บ. จากปกติ 450 บ. จากปกติ 297 บ.

จากปกติ 285 บ.จากปกติ 120 บ.จากปกติ 297 บ.

เวชสําอางที�ได้รับ
มาตรฐานการผลิต
โดย ผู้เชี�ยวชาญ ม.อ.
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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..............................


