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ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Our mistakes do not mean
that we have failed.
But allows us to learn
new things
ความผิดพลาด ไม่ ได้หมายความว่า
เราล้มเหลว แต่ในทางกลับกัน
ท�ำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Researchers receiving
the world’s highest
portfolio references

1 ใน 9 นักวิจัย
ที่ ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุด

ระดับโลก 6 ปีซ้อน
NO. 14

https://rdo.psu.ac.th

Problems and obstacles
can be transformed into
motivation if we understand
how to solve problems with
awareness and patience.
ปัญหาและอุปสรรคสามารถ
เปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อน
ให้ก้าวไปข้างหน้าได้
หากเราเข้าใจวิธีแก้ ไขปัญหา
ด้วยสติ และความอดทน
2021
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรม และการใช้ชีวิตของเราทุกๆ คน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจต่างๆ ที่
จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับวิกฤตที่ก�ำลังเจอ ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจบางประเภทได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องปลดพนักงานเพื่อความ
อยู่รอดในช่วงที่ลูกค้าน้อยลง ในทางกลับกันบางธุรกิจใช้พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปได้ถูกจุด เรามาดูกันนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างที่ท�ำเงินใน
ช่วงโควิดกันบ้าง

10

อาชีพผุด...

แอ่นรับทรัพย์ท่ามกลางวิกฤติ
COVID-19

1. ขายของออนไลน์

ก่อนหน้าทีจ่ ะเกิดการระบาด อาชีพพ่อค้าแม่คา้ ออนไลน์กถ็ อื ได้วา่ เฟือ่ งฟูในระดับหนึง่
แล้ว ยิ่งเมื่อเกิดการระบาดของโรคขึ้นมาท�ำให้คนไม่กล้าออกจากบ้านและเดินทางไปในที่
สาธารณะ อาชีพค้าขายออนไลน์ก็จะยิ่งเฟื่องฟูมากขึ้น เพราะคนก็ยังคงรักที่จะซื้อของอยู่ดี
เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าในโลกออฟไลน์ ก็ต้องหาหนทางในการเข้าสู่ออนไลน์ให้ได้ แต่หาก
คุณเป็นพ่อค้าแม่คา้ ออนไลน์อยูแ่ ล้ว คุณต้องเร่งสร้างฐานลูกค้าในช่วงนีใ้ ห้มากเพราะเมือ่ ใด
ที่การระบาดสิ้นสุดลง ลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะยังคงซื้อสินค้าจากคุณอยู่เช่นเดิม

2. รับจ้างเขียนคอนเทนต์ สร้างคอนเทนต์

อีกหนึง่ อาชีพทีน่ า่ สนใจทีค่ ณ
ุ สามารถท�ำงานได้แม้คณ
ุ จะอยูท่ บี่ า้ นก็ตาม นัน่ ก็คอื การ
เป็นนักสร้างคอนเทนต์ทั้งในรูปแบบของบทความหรือสื่อมีเดียอื่น ๆ อาชีพนี้ในยามปกติถือ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการค่อนข้างสูง เพราะเมื่อโลกเข้าสู่กระแสของออนไลน์ คอน
เทนต์คือสื่อกลางที่ใช้ในการดึงดูดความสนใจของผู้คน ดังนั้นคนท�ำคอนเทนต์จึงเป็นอีกหนึ่ง
อาชีพที่น่าสนใจในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3. ท�ำข้าวกล่อง ท�ำอาหารขายออนไลน์

หากคุณมีฝีมือในการท�ำอาหาร คุณอาจผันตัวเองมาเป็นคนท�ำอาหารขายออนไลน์
ก็ได้ เพราะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแม้จะมีภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ปากท้อง
ก็ยังเป็นเรื่องส�ำคัญอยู่ดี ลองมองหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการขายอาหารออนไลน์ของ
คุณดูคุณอาจพบว่าช่องทางนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่คุณไม่น้อยเลยทีเดียว

4. เปิดคอร์สสอนพิเศษออนไลน์

หากคุณมีความรู้ความช�ำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การท�ำคอร์สสอนพิเศษออนไลน์
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งก�ำลังมาแรงและเป็นกระแสตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรค
โควิด-19 ยิง่ เมือ่ สถานการณ์การระบาดบีบให้ผคู้ นไม่กล้าออกไปไหน การท�ำคอร์สสอนพิเศษ
ออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้แก่คุณอย่างงดงามเพราะความสะดวกที่สามารถเรียน
ได้ทุกที่ทุกเวลา

5. เขียนนิยาย

ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แต่ก็สามารถสร้างรายได้อย่างงามให้แก่
นักเขียนไม่น้อย ยิ่งในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ท�ำให้คนกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะเสพเรื่องราวที่
เบาสมองแทนการติดตามข่าวหรือเรื่องหนัก ๆ อยู่ตลอดเวลา หากคุณมีฝีมือในการเขียน
เรื่องราวให้ออกมาสนุก น่าติดตามอันนี้คือโอกาสที่ดีของคุณ
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6. รับจ้างส่งเอกสาร

เอกสารงานบางอย่างก็จ�ำเป็นต้องมีการขนส่ง ซึ่งกระบวนการนี้จ�ำเป็นต้องมีตัวกลาง
มาช่วยเหลือในการขนส่ง ดังนั้นอาชีพรับจ้างส่งเอกสารจะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถ
ท�ำเงินให้แก่คุณได้ในช่วงนี้เช่นกัน

7. รับจ้างส่งอาหารเดลิเวอรี่

นอกเหนือจากการส่งเอกสาร อีกหนึ่งอาชีพที่มาแรงในช่วงที่มีการระบาดของโรคก็คง
หนีไม่พน้ การเป็นพนักงานส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เพราะในความเป็นจริงแม้คนจะกลัวจนไม่
กล้าออกจากบ้านแต่คนก็ยังต้องรับประทานอาหารอยู่เช่นเคย ดังนั้นพนักงานขนส่งอาหาร
เดลิเวอรี่จึงเป็นตัวกลางระหว่างพวกเขาและร้านอาหาร ซึง่ หากคุณสามารถขับขีม่ อเตอร์ไซด์
ได้ดีลองเลือกการเป็นพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมในช่วงนี้ดู บอกเลย
ว่าช่วงนีเ้ ป็นช่วงเวลาทองทีส่ ามารถสร้างรายได้อย่างงามให้แก่พนักงานส่งอาหารอย่างทีค่ ณ
ุ
คาดไม่ถึงเลยทีเดียว

8. รับฝากซื้อของ หิ้วสินค้าตามตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า

เพราะกระแสการระบาดของโรคโควิด-19 ท�ำให้คนไม่กล้าเดินทางออกจากบ้าน
ดังนั้นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจคือการรับฝากหิ้วสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัด รวม
ถึงการรับฝากซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ เพราะในช่วงนี้หลาย ๆ ร้านต่างจัดโปรโมชั่นเพื่อเรียก
ยอดขาย ซึ่งก็จะไปกระตุ้นความอยากซื้อสินค้าแต่ไม่กล้าออกจากบ้านของคนจ�ำนวนหนึ่ง
หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีม่ ที กั ษะในการเลือกซือ้ สินค้าคุณอาจน�ำทักษะนีม้ าสร้างรายได้เสริมใน
ช่วงนี้ก็ได้อีกเช่นกัน

9. รับงานฟรีแลนซ์

การรับงานฟรีแลนซ์ตามทักษะและความสนใจของคุณจัดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้าง
รายได้สำ� หรับช่วงเวลานีไ้ ด้เช่นกัน งานฟรีแลนซ์ทจี่ ะแนะน�ำคืองานทีส่ ามารถท�ำทีบ่ า้ นได้ เช่น
ทักษะในการสร้างเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ ส�ำหรับช่องทาง
ที่จะท�ำให้คุณได้ง่ายในปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มจ�ำนวนมากที่เป็นศูนย์กลางให้คุณและผู้จ้าง
งานได้มาเจอกัน ลองหาทักษะที่น่าสนใจของคุณและน�ำไปลงตามแพลตฟอร์มเพื่อรับงาน
สร้างรายได้เสริม มันช่วยสร้างรายได้อย่างงามในช่วงเวลานี้ได้เป็นกอบเป็นก�ำอย่างแน่นอน

10. เย็บหน้ากากอนามัย

เพราะการระบาดของโรคโควิด-19 ท�ำให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นสินค้า
ควบคุมที่หาได้ยากในปัจจุบัน แต่เมื่อมีงานวิจัยออกมาพบว่าหน้ากากผ้าธรรมดาก็สามารถ
ช่วยป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน ท�ำให้หน้ากากผ้ากลายเป็นสินค้าที่มีผู้
ต้องการมากไปในทันที หากคุณมีฝีมือในด้านการเย็บปักถักร้อยคุณอาจหันมาผลิตหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าออกมาวางจ�ำหน่ายได้เช่นกัน
ทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อาชีพน่าสนใจที่จะช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่คุณในช่วงเวลาที่ยากล�ำบากเช่นนี้นะคะ เริ่มต้นส�ำรวจดูค่ะว่าอาชีพ
ทั้ง 10 อย่างข้างต้นนี้อะไรที่ตรงกับความถนัดของคุณ เมื่อหาเจอแล้วอย่ารีรอที่จะลงมือท�ำนะคะ เพราะไม่แน่ว่าหลังจบวิกฤติในครั้งนี้ อาชีพ
เสริมอาจกลายเป็นอาชีพหลักของคุณก็เป็นได้
ขอบคุณที่มา : https://taokaemai.com
https://rdo.psu.ac.th
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ทิ้งทวน

ทิ้งทวนกันด้วยเรื่องราวที่น่าจะเป็นที่สุดส�ำหรับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่อง
ที่ดี ๆ และเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่อย่างไรก็ตาม อะไรที่เกิดขึ้นแล้ว
นั้นย่อมดีเสมอ แม้สิ่งนั้นอาจดูเลวร้าย แต่ในความเลวร้ายนั้น ย่อมน�ำมา
ซึ่งสิ่งดี ๆ ที่อาจเป็นโอกาสให้กับเราได้ อย่างเช่น คอลัมน์สวนกระแส
ที่น�ำเอา 10 อาชีพท�ำเงินในช่วงโควิด - 19 ที่แม้จะเป็นช่วงที่เลวร้าย แต่ก็
ยังมีช่องทางดี ๆ อยู่ที่เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่ ในขณะ
เดียวกันต้องปรบมือกันรัวๆ ให้กับนักวิจัยของเราที่ขยันขันแข็ง สรรค์สร้าง
ผลงานนวัตกรรมเพื่อต่อสู้กับโควิด - 19 รวมถึงอีกหนึ่งคนวิจัยที่สร้างความ
ภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเรา และนี่คือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ
ตัวเรา
หลายคนต้องปรับวิถีกันยกใหญ่ หลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลง
เหตุเพราะเคยชินกับการอยู่ในที่เดิม ๆ กลัวว่าหากหลุดไปจากวงโคจร
เดิม ๆ แล้วชีวิตจะไม่ปกติ (สุข)… นี่คือความเชื่อ แต่จริง ๆ แล้ว การ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายคนคิด การหลุดไปจากกรอบเดิม ๆ
ที่เคยอยู่ เคยสัมผัส การเปิดรับเอาสิ่งใหม่ ๆ เข้าไปในชีวิต เปิดโลกทัศน์
เพียงแค่คณ
ุ กล้าก้าวข้ามมันออกมา ก็จะเจอว่า บนโลกของเรายังมีอะไรอีก
มากมาย “ทัศนคติเชิงบวก คือสิ่งส�ำคัญ”
กรกมล ขุนเพชร

บรรณาธิการ

คณะผูจ้ ดั ท�ำ
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
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“ความผิดพลาด ไม่ได้หมายความว่า
เราล้มเหลว แต่ในทางกลับกัน ท�ำให้
เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ”
“Failure does not mean that we have
failed, on the other hand allows us to
learn new things.”
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

นักวิจัยหนึ่งเดียวของไทยด้าน Agricultural Science ที่ได้รับการอ้างอิง
ผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน

ที่สุดของความ
ภาคภูมิใจ
อีกหนี่งคนวิจัยใน ม.อ.
The most of pride Another
researcher in PSU
“ท่านเป็นนักวิจัยที่ผู้ประกอบการอาหารทะเลเชื่อถือมาก
สามารถเอาประเด็นปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลเอามาท�ำวิจยั ได้ผลทีท่ างอุตสาหกรรมเอาไปใช้งานได้ และในเวลา
เดียวกัน ท่านก็น�ำข้อมูลไปตีพิมพ์ ได้ผลงานวิชาการมากมายด้วย
กล่าวคือด�ำเนินการวิจัยแบบ applied และ basic ควบคู่กันไป
ผมเคยเข้าใจผิดว่าท่านคงจะรวยมากจากงานวิจัยที่รับโจทย์
จากอุตสาหกรรม ปรากฎว่าจริง ๆ แล้วท่านท�ำงานให้เขาฟรีครับ
แทบจะไม่ได้เงินจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลเหล่านี้เลย เป็นสภาพ
ชีพที่สะท้อนความเป็นคนไม่เห็นแก่เงินของท่าน และสะท้อนความไม่
ลงทุนวิจยั ของอุตสาหกรรมอาหารด้วย” ความตอนหนึง่ จาก นพ.วิจารณ์
พานิช ได้กล่าวถึง ศ. ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล
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กว่าจะมาเป็น ศ.ดร. ในวันนี้ /
Until today

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ลูกชายคนสุดท้องของคุณพ่อสุทธิ และคุณแม่
อุไร เบญจกุล เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2510 ที่
อ.กันตัง จ.ตรัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับ
ปริ ญ ญาโทสาขาเทคโนโลยี อ าหาร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก
นั้นได้รับทุน Fulbright ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาเอก สาขา Food Science and
T e c h n o l o g y ที่ O r e g o n S t a t e
University ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยได้รบั รางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เมื่อปี 2544 รางวัลนัก
วิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551 เมธีวจิ ยั อาวุโส 2 ครัง้
ในปี 2551 และ 2554 และทุนศาสตราจารย์วิจยั
ดีเด่น ในปี 2558 จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั และ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย โดยมูลนิธิโทเรเพื่อการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปี 2553
ปัจจุบนั ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ปฏิบตั ิ
งานภายใต้สังกัด International Center of
Excellence in Seafood Science and
Innovation มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วย
งานทีม่ งุ่ วิจยั ด้านอาหารทะเล วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรมอาหารทะเล เพือ่ สร้างความเป็นเลิศให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการวิจัยด้าน
อาหารทะเลเป็นสิ่งที่ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ ให้ความ
สนใจตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ท� ำ งาน โดยแบ่ ง งานวิ จั ย
เป็น 2 สาขา ได้แก่ คุณภาพอาหารทะเล และการ
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูป
สัตว์นำ�้ อีกทัง้ ยังสอนและท�ำวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการวิจยั ด้านอาหาร
ทะเล ก่อให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดย
เฉพาะด้านการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการ
เก็บรักษาสัตว์น�้ำตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น�้ำ เพื่อ
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิม่ และลดผลกระทบ
ด้านมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม โดยผลงานและองค์
ความรู้ต่าง ๆ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแปรรูป และส่งออก
สัตว์น�้ำของประเทศ
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จากการท�ำวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี รวมทั้งได้
รับทุนวิจัยจากทั้งภายในและต่างประเทศจ�ำนวนมาก ท�ำให้ ศ.ดร.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science
จ�ำนวน 786 เรื่อง และมีการอ้างอิงจ�ำนวน 23,074 ครั้ง H-index
เท่ากับ 76 และจ�ำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus จ�ำนวน 829
เรื่อง โดยมีการอ้างอิงจ�ำนวน 26,569 ครั้ง H-index เท่ากับ 81 โดย
ผลงานต่าง ๆ ได้รับการอ้างอิงสูง นอกจากนี้ได้เขียนหนังสือ ต�ำรา
รวมทั้ง Book Chapter จ�ำนวนมากเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารทะเล

จากรางวัลระดับประเทศสู่รางวัลระดับโลก /
From national awards to global awards

จากผลงานวิจัยด้านสัตว์น�้ำที่โดดเด่นท�ำให้ ศ.ดร.สุทธวัฒน์
เบญจกุล ได้รับรางวัลทั้งภายในและต่างประเทศจ�ำนวนมาก ไม่ว่า
จะเป็น มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับหน่วยงานที่สนับสนุน อาทิ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.) และเอสซีจี มอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดเี ด่น เพือ่ ยกย่อง
เชิดชูเกียรตินกั วิทยาศาสตร์ทมี่ ผี ลงานดีเด่น มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
สูงเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เป็น “นักวิทยาศาสตร์
ดีเด่น ประจ�ำปี 2554” จากผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงคุณภาพ
อาหารทะเลและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเล งานวิจัยแปรรูปของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเล ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลเป็นอย่างมาก และการเข้ารับพระราชทานเงิน
รางวัล 4 แสนบาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา
และล่าสุดการติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุด
ระดับโลก (Highly Cited Researchers) ถึง 6 ปีซอ้ น โดย Clarivate
(TM) Analytics ผูน้ �ำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการ
วิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ จ�ำแนกโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณมิติจาก Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์ม
วิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นน�ำระดับโลกอย่าง In
Cites (TM) Essential Science Indicators(SM) รวมถึงการรวบรวม
ข้อมูลด้านการวัดคุณภาพเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลบ่งชี้แนวโน้ม
โดยพิจารณาจากจ�ำนวนการตีพิมพ์งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิง
จาก Web of Science (TM) ซึง่ เป็นแพลตฟอร์มประเภท web based
ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่าง
แม่นย�ำทีส่ ดุ และยังสามารถระบุจำ� นวนการอ้างอิงผลงานวิจยั ได้
https://rdo.psu.ac.th
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นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate
Analytics ยังเป็นส่วนส�ำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking
of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ทั่วโลกที่มีมานานและมีอิทธิพลมากที่สุดอีกด้วย
“การเรียนการสอนกับงานวิจยั เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำควบคูก่ นั ไป ใน
ฐานะที่เป็นอาจารย์ ภารกิจหลัก นั่นคือ การสอน ซึ่งการสอนที่ดี
อาจารย์จะต้องมีความรู้ ต้องพยายามศึกษาหาความรู้ และสิ่งที่ได้
มาจากงานวิจยั ซึง่ งานวิจยั จะต้องเริม่ จากองค์ความรู้ ความเข้าใจ เพือ่
การวิจยั ทีถ่ ูกต้องและได้มาซึ่งองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ก่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเพื่อน�ำไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา
ดังนั้น งานสอนและงานวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ต้องเดินไปด้วยกัน”
ส�ำหรับความส�ำเร็จในต�ำแหน่งอาจารย์ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ มี
ความมุ่งมั่นตั้งแต่เริ่มเข้าท�ำงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
จะต้องไปยืนในจุดสูงสูด นัน่ คือศาสตราจารย์ ซึง่ ปัจจุบนั ศ.ดร.สุทธวัฒน์
ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 ด้านความส�ำเร็จในฐานะนัก
วิจยั คงเห็นได้ชดั จากรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์
ดีเด่น รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัลวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีจากมูลนิธโิ ทเร เพือ่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้
รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 นักวิจยั แกนน�ำของไทย ประจ�ำปี 2563 จาก
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จาก

โครงการวิจยั “การใช้ประโยชน์สงู สุดจากวัสดุเศษเหลือจากการ
แปรรูปสัตว์น�้ำ เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน / นิวตรา
ซูติคอลและสารเติมแต่งอาหารชนิดใหม่” ซึ่งได้รับสนับสนุนงบ
ประมาณการสร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ จั ย ด้ า นการแพทย์ แ ละ
อาหาร จ�ำนวน 20,000,000 บาท และการได้เป็นนักวิจยั ไทยหนึง่
เดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited
Researcher) ด้าน Agricultural Science 6 ปีซอ้ น ตัง้ แต่ปี 2015
ถึง 2020 เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การจะประสบความส�ำเร็จท่ามกลางโลกที่มี
ความเปลีย่ นแปลงไปอย่างก้าวกระโดด มีคแู่ ข่งมากมาย จะต้องใช้
ความพยายาม ความสามารถ และความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ จึงจะสามารถ
ฝ่าฟันไปได้
“ตั้งแต่เริ่มต้นการท�ำงานได้พบเจอกับปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ มากมาย แต่สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ท�ำให้ก้าวไปข้าง
หน้าได้มากขึ้น ทุกคนล้วนย่อมพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาด้วย
กันทัง้ นัน้ แต่จะมีวธิ แี ก้ไขปัญหานัน้ อย่างไรขึน้ อยูก่ บั ความอดทน สุดท้าย
อุปสรรคเหล่านัน้ จะเป็นบทเรียนทีท่ ำ� ให้เราได้รจู้ กั การแก้ไขปัญหา รูจ้ กั
หลีกเลีย่ งปัญหา และจะท�ำให้เราคุน้ เคยกับปัญหา สามารถปรับตัว
เข้ากับปัญหานัน้ ได้ แล้วมันจะผ่านไปด้วยดี ก็ฝากถึงนักวิจยั รุน่ ใหม่
จะต้องมีความขยัน อดทน มีเป้าหมายชัดเจน ห้ามท้อถอยเพราะ
ความผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลว แต่ในทางกลับกัน
ท�ำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฉะนั้น หากเราทุ่มเท เราก็จะได้ในสิ่งที่
เรามุ่งหวังไว้”
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ม.อ. รุก คลอดงานวิจัยและนวัตกรรม

แก้วิกฤตโควิด-19

เรียกได้วา่ ท�ำงานกันอย่างหนัก ส�ำหรับนักวิจยั มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ที่พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมออกมาได้อย่าง
ทันท่วงที เพือ่ รับมือกับสถานการณ์บา้ นเมืองปัจจุบนั ในยุคทีเ่ ราต้อง
ต่อสูก้ บั ข้าศึกทีไ่ ม่ใช่มนุษย์ ไร้ซงึ่ อาวุธใดๆ หากแต่เป็นมหันตภัยร้าย
จากเจ้าไวรัสโควิด - 19 ทีพ่ รากความสูญเสียไปจากคนทัว่ โลกประหนึง่
สงครามโลกครั้งที่ 3 นับเป็นความเสียหายที่ทุกคนต้องจารึก
ที่มากกว่าชีวิตและทรัพย์สิน หากแต่หมายรวมถึง ความสั่นคลอน
ต่อความเป็นอยู่ของผู้คนทุกหย่อมหญ้า อันมีอานุภาพท�ำลายล้าง
ต่อเศรษฐกิจโลกกันเลยทีเดียว

https://rdo.psu.ac.th

l 11

จากสถานการณ์ที่เริ่มเลวร้าย และทวีความสูญเสียมากขึ้น
จากทั่วทุกมุมโลก ในความย�่ ำแย่ที่มีให้เห็นจากพื้นที่ต่างๆ
ของต่างประเทศ ก็ยังมีเรื่องที่น่าปลื้มปริ่มอยู่ไม่น้อย ด้วยการ
ถูกชื่นชมจากคนทั่วโลกกับการด�ำเนินนโยบายรับมือ COVID-19
ของไทย จากการจัดอันดับดัชนีทแี่ สดงถึงการฟืน้ ตัวของแต่ละประเทศ
จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 “Global COVID-19 Index
(GCI)” ทีป่ ระเทศไทยได้รบั การจัดอันดับเป็นหนึง่ ในโลกในด้านการ
ฟื้นตัวจาก COVID-19 โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้
คะแนนดีทสี่ ดุ ในมิตดิ า้ นการฟืน้ ตัว (Global Recovery Index) และ
มิติด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index)

ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย แน่นอนที่สุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กเ็ ป็นหน่วยงานหนึง่ ทีต่ อ้ งเตรียมความ
พร้อมและรับมือกับสถานการณ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับ
รักษาผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเข้ามาในโรงพยาบาล การบริหารจัดการทรัพยากร
ต่างๆ อย่างเหมาะสม การป้องกันและช่วยเหลือบุคลากรต่อภาวะ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรง
พยาบาล
ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พฒ
ั นาชุดทดสอบ
เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส�ำหรับใช้ตรวจ
คัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการ
immunochromatography (อิมมูโนโครมาโตกราฟฟี) (ICT) ในการ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างต่อเชื้อ COVID-19 ทั้งชนิด
IgM และ IgG ที่จ�ำเพาะต่อโปรตีนของเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19
โดยวิธี ICT เป็นวิธที นี่ ยิ มใช้ในการตรวจเนือ่ งจากท�ำได้งา่ ย รวดเร็ว
มีความคงตัว มีความไวและความจ�ำเพาะสูง โครงการวิจัยนี้ได้รับ
การสนับสนุนทุนจากเอกชนหลายฝ่าย ในนาม “กลุ่มช่วยกัน”
รหัสโครงการ MET - 6305066S ผ่านการรับรองการจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์จากคณะกรรมการ จริยธรรมฯ โรงพยาบาลหาดใหญ่
(รหัส EC 57/2563) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการ
จัดระดมสมอง ระดมนักวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ
เพือ่ ช่วยในการแก้ไขปัญหาของชาติทเี่ กิดขึน้ ขณะนัน้ ได้มกี ลุม่ วิจยั
หลายฝ่ายได้ช่วยกัน สร้างผลงานวิจัยออกมาเป็นจ�ำนวนมาก
รวมถึงงานวิจัยโครงการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการ
ติดเชื้อ ไวรัส COVID -19 เรียกได้ว่าเป็นผลงานส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วิธีการตรวจการติดเชื้อ COVID-19

ปัจจุบนั การตรวจหาการติดเชือ้ COVID-19 ท�ำได้หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ (PCR-based
method) การตรวจหาแอนติเจน หรือ โปรตีนของเชื้อ (COVID-19
Antigen test) และการตรวจหา แอนติบอดีตอ่ เชือ้ (Anti - COVID-19
IgM/IgG Antibody test) ดังกล่าวทีร่ า่ งกายสร้างขึน้ ซึง่ การเลือกวิธี
ตรวจแต่ละวิธีนั้นย่อมมีความแตกต่างกันตามระยะเวลาที่สงสัยว่า
จะมีการติดเชื้อ
• การตรวจด้วยวิธี PCR จะใช้ตรวจในช่วงหลังจากได้รับ
เชื้อประมาณ 1-3 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ
• การตรวจหาโปรตีนของเชื้อเหมาะสมในช่วงต้นของการ
ติดเชื้อ ระยะ 1-2 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ
• การตรวจหาแอนติบอดีจะเหมาะสมต่อการตรวจภายหลัง
ได้รบั เชือ้ มาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ภายหลังจากเกิดอาการประมาณ
1 สัปดาห์ ซึ่งแอนติบอดี IgM และ IgG จะยังคงอยู่ต่อไปในร่างกาย
โดยแอนติบอดี ชนิด IgG จะคงอยู่ตลอดชีวิต
ดังนัน้ การใช้วธิ กี ารตรวจหาแอนติเจนและ/หรือสารพันธุกรรม
ควบคูก่ บั การตรวจแอนติบอดีสามารถเป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงใน
การตรวจการติดเชือ้ ในระยะเริม่ ต้น ตรวจติดตามการรักษา และการ
มีภูมิคุ้มกันของร่างกายได้
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ช่วงเวลาการติดเชือ้ แบบแสดงอาการและวิธกี ารตรวจหาการ
ติดเชือ้ COVID-19 ด้วยวิธี PCR-based test การตรวจหาแอนติเจน
และการตรวจหาแอนติบอดี
(ทีม่ า Guglielmi G., 2020 https://www.nature.com/articles /
d41586-020-02661-2)
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หลักการตรวจและการแปลผลการตรวจหา
แอนติบอดีต่อ COVID-19

เป็นแอนติบอดีที่จ�ำเพาะต่อไวรัส COVID-19 98% (ความจ�ำเพาะ)
แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสและโรคอื่นๆ 0%

ชุ ด ตรวจที่ พั ฒ นานี้ ใช้ ห ลั ก การ lateral-flow
immunochromatographic assay เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย โดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จ�ำเพาะต่อไวรัส COVID-19
ชนิด IgM และ IgG การตรวจพบ IgM สามารถบอกได้วา่ ผูป้ ว่ ยก�ำลัง
ติดเชื้ออยู่หรือติดเชื้อในระยะเริ่มต้นได้
ดังนั้นผู้ที่พบ IgM ก็ควรจะเข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการ
กักตัว 14 วันส�ำหรับผู้ที่พบ IgG แสดงว่าท่านเคยได้รับเชื้อแต่
หายแล้ว ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว หรือกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีน
แล้ว สามารถใช้ชดุ ตรวจนีด้ วู า่ ร่างกายสร้างภูมคิ มุ้ กันภายหลังได้รบั
วัคซีนแล้วหรือยัง
ชุดตรวจนี้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.)
สามารถตรวจแยกชนิดแอนติบอดี IgG และ IgM ได้ ความไวของ
ชุดตรวจ 96% ความจ�ำเพาะ 98% ระยะเวลาในการตรวจหาแอนติบอดี
ตัง้ แต่วนั ที่ 5-7 เป็นต้นไปหลังเกิดอาการ หมายความว่า ผูท้ มี่ แี อนติบอดี
ต่อไวรัส COVID-19 สามารถตรวจพบได้ 96% (ความไว)

ประโยชน์ของการตรวจหาแอนติบอดีต่อ
COVID-19

• สามารถบอกว่าเคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน แม้ว่าจะ
มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ ใช้ตรวจ screening หรือตรวจ
เบื้องต้นในช่วงที่มีการระบาด
• วิธีนี้สามารถตรวจพบแอนติบอดีได้หลังเกิดอาการ 1-2
สัปดาห์ สามารถใช้เป็นวิธีสนับสนุนการวินิจฉัยผู้ป่วย COVID-19
ที่เข้ารับการรักษาช้า กรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ภายหลังเกิดอาการมาแล้ว 9-14 วัน วิธกี ารตรวจแอนติบอดีสามารถ
น�ำมาใช้ในการช่วยวินิจฉัยได้ร่วมกับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ความไวของวิธี PCR ต�ำ่ เนื่องจาก
ปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อลดลง แต่ความไวของวิธีการตรวจ
ด้วยแอนติบอดีสูงเนื่องจากร่างกายมีแอนติบอดีเพิ่มขึ้น
• ประโยชน์ในแง่ตรวจหาผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน คือผู้ให้ผล
ลบกับชุดตรวจ ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนต่อไป
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พัทลุงน�ำร่อง

กระจายหมอผ่าตัดลงโรงพยาบาลอ�ำเภอ
ลดแออัด ลดเวลาการรอคอย
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ในแต่ละปีจะมีคนไข้ที่ใช้สิทธิ์กองทุนข้าราชการ สิทธิ์บัตร
ทอง และบัตรประกันสังคม เข้ารอรับการผ่าตัดในโรงพยาบาลประจ�ำ
จังหวัดเป็นจ�ำนวนมาก พัทลุงก็เช่นเดียวกันที่แม้จะมีโรงพยาบาล
อ�ำเภอถึง 10 แห่งก็ตาม แต่ส�ำหรับคนไข้ทตี่ อ้ งท�ำการผ่าตัดก็จะต้อง
มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดทุกราย
นั่นก็เพราะคนไข้มั่นใจในตัวแพทย์ศัลยกรรมที่ประจ�ำอยู่ตาม
โรงพยาบาลใหญ่ ที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดมากกว่าโรงพยาบาล
อ�ำเภอ ด้วยเหตุนที้ �ำให้เกิดปัญหาตามมาหลายต่อหลายเรื่อง ไม่วา่
จะเป็น การกระจุกตัวของคนไข้ รวมถึงคนไข้จะต้องรอคอยเป็น
เวลานาน
จากสถิติ จังหวัดพัทลุงมีคนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดในแต่ละปี
เกิน 1000 ราย มีห้องผ่าตัดศัลยกรรม 3 ห้อง มีหมอผ่าตัด 4 คน
อีกทั้งห้องผ่าตัดก็ต้องใช้ร่วมกันหลายแผนก ท�ำให้คนไข้ที่จะผ่าตัด
ต้องรอคิวยาว เพราะห้องผ่าตัดมีไม่พอกับจ�ำนวนหมอ
โครงการ “ลดเวลารอคอยการผ่าตัด และเพิ่มการใช้งาน
ห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลอ�ำเภอ” เป็นโครงการที่นายแพทย์สุทธิ
รักษ์ บัวแก้ว ศัลยแพทย์และเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาล
พัทลุง เป็นผูร้ เิ ริม่ โมเดลการกระจายหมอผ่าตัดสูโ่ รงพยาบาลอ�ำเภอ
ได้เริ่มด�ำเนินโครงการเมื่อปี 2556-2557 ร่วมกับนายแพทย์ธวัชชัย
พูนแก้ว รองหัวหน้าแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลพัทลุง

“ผมเริม่ ขับเคลือ่ นโครงการนีเ้ มือ่ ปี 2556-2557 ด้วยเกิดปัญหา
ห้องผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลพัทลุงเต็มและมีการใช้หอ้ งผ่าตัดร่วมกันใน
หลายแผนก ท�ำให้ห้องผ่าตัดมีไม่พอ คนไข้ต้องรอคิวนาน ทั้ง ๆ
ทีเ่ รามีหมอเพียงพอต่อการผ่าตัด ผมจึงร่วมกับโรงพยาบาลควนขนุน
ซึง่ ถือเป็นโรงพยาบาลระดับอ�ำเภอขนาดใหญ่ มีหอ้ งผ่าตัดอยู่ 2 ห้อง
มีอุปกรณ์พร้อม แต่ขาดแพทย์ดำ� เนินการ จากห้องเปล่า ๆ ที่ไม่มี
อะไรเลยของโรงพยาบาลควนขนุน ผมก็เข้ามาจัดเซ็ตอุปกรณ์ จัด
ให้เป็นห้องผ่าตัด หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ผมก็เริ่มลุยเคสผ่าตัดเลย
จากหมอผ่าตัดที่โรงพยาบาลพัทลุงที่มีอยู่ 4 คน ก็แบ่งไปท�ำที่โรง
พยาบาลควนขนุน 2 คน คือผมที่เป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรม และ
มีคณ
ุ หมอธวัชชัย พูนแก้ว เป็นรองหัวหน้าแผนก ฯ มาร่วมด้วย เดิมที
โรงพยาบาลควนขนุนมีผอู้ �ำนวยการโรงพยาบาลเป็นหมอผ่าตัด แต่
เนื่องจากท่านต้องย้ายไปเป็นนายแพทย์ใหญ่ที่จังหวัดตรัง และรอ
เกษียณ จึงท�ำอะไรไม่ได้มาก เมื่อผมทราบก็เลยคิดว่าเราควรแบ่ง
หมอไปท�ำจะได้บรรเทาความแออัดที่โรงพยาบาลพัทลุง ก็ผ่าตัด
คนไข้ไปแล้วกว่า 1000 ราย และนอกเหนือไปกว่านัน้ ท�ำให้เกิดราย
ได้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลควนขนุนอีกด้วย

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

ผ่าตัดช่วงล่าง ใช้การฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง ศัลยแพทยท�ำเอง อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และการเฝ้าดูแลระหว่างผ่าโดยวิสัญญีพยาบาล ของโรงพยาบาลควนขนุน

เหมือนเป็นการกระจายหมอผ่าตัดถึงที่ ลดการแออัด
ที่ส�ำคัญเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลอ�ำเภอได้อีกทาง
โดยเราก็จะเอาคนไข้ที่ส่งมาจากโรงพยาบาลพัทลุงมาเข้าระบบ
คัดกรอง หากคนไข้รายไหนมีโรคร่วมเยอะ หรือเป็นผู้สูงอายุมาก ๆ
ก็จะท�ำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลพัทลุงต่อ เพราะจะมีหมอหลาย ๆ
สาขาช่วยกันดูแล ถ้ารายไหนไม่ได้มีความเสี่ยงสูง หมอก็จะใช้ห้อง
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลควนขนุน ซึ่งสามารถลดระยะเวลารอคอยการ
ผ่าตัดได้ถึง 4 เท่า เช่น จากเดิมที่คนไข้ต้องรอเพื่อผ่าตัด 2 เดือน แต่
เมื่อหมอลงไปผ่าตัดให้ถึงโรงพยาบาลอ�ำเภอ หมอก็จะสามารถ
ท�ำการผ่าตัดให้คนไข้ได้ภายใน 1 สัปดาห์ อีกทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ
อุปกรณ์ก็มีมากพอ ซึ่งที่ผ่านมาน่าเสียดายที่ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์”
อย่างไรก็ตามการเดินหน้าโครงการนี้ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะ
ขับเคลื่อนได้เพียงโรงพยาบาลเดียว แต่ถือเป็นการก้าวที่ประสบผล
ส�ำเร็จ เพราะคนไข้ทกุ รายทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดปลอดภัย และได้รบั การ
ดูแลอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่าตัดแล้ว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่หาก
หมอผ่าตัดทีป่ ระจ�ำอยูต่ ามโรงพยาบาลจังหวัด ยอมพาตัวเองลงพืน้

ที่ตามโรงพยาบาลอ�ำเภอมากขึ้น ก็น่าจะท�ำการขยายผลให้กว้าง
ขวางขึ้นทั่วทั้งประเทศ โดยใช้โรงพยาบาลควนขนุนเป็นโมเดล
“คนไข้เลือกที่จะมาให้ผมรักษา ให้ผมท�ำการผ่าตัด นั่นก็
เพราะคนไข้เชื่อมั่นในตัวผม เชื่อมั่นในตัวหมอ เพราะฉะนั้น นี่ก็เป็น
ตัวชี้วัดได้ว่า จะผ่าตัดศัลยกรรมที่โรงพยาบาลไหนก็ไม่ส�ำคัญ แต่
ส�ำคัญทีก่ ารได้รบั ผ่าตัดจากคุณหมอทีเ่ ราเชือ่ มัน่ สิง่ ทีอ่ ยากจะบอก
กับคนไข้คือ ทุกอย่างจะเทียบเท่ากับโรงพยาบาลพัทลุง ทั้งสิทธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆ เราใช้มาตรฐานเดียวกัน สิง่ ทีต่ อ้ งระวังก็จะเป็นเรือ่ ง
ของคนไข้ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น คนไข้ที่มีก้อนตามตัว ไม่
ชัดเจน คืออะไร คนไข้ที่เป็นไส้เลื่อน คนที่มีก้อนที่เต้านม และคนไข้
ทีเ่ ป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งในช่วง 2 ปีที่เดินหน้ากับโครงการนี้ คนไข้ราย
ที่หนักสุด คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านม ต้องผ่าตัดเอานมออกทั้งข้าง
เลย ซึ่งจริงๆ แล้วคนไข้ลักษณะนี้ต้องท�ำที่โรงพยาบาลใหญ่ ๆ แต่
ผมท�ำที่โรงพยาบาลอ�ำเภอ ซึ่งการผ่าตัดก็เป็นไปด้วยดี ที่ส�ำคัญมี
การตอบรับที่ดีมาก จากตัวคนไข้เอง จากญาติพี่น้องของคนไข้
ในความสะดวกทีไ่ ม่ตอ้ งไปแออัดอยูใ่ นโรงพยาบาลพัทลุง ผมถือว่า
นี่คือความสุขที่ได้ท�ำเพื่อคนอื่น” นายแพทย์สุทธิรักษ์ กล่าว
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ด้าน ศ. ดร. นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า “โครงการ
นีเ้ ป็นโครงการทีด่ ที จี่ ะช่วยกระจายศักยภาพของศัลยแพทย์ให้ทำ� งาน
ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือขนาดกลางมากขึน้ เนือ่ งจากห้องผ่าตัด
ในโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดมีจ�ำกัด ศัลยแพทย์ก็สามารถไป
ยกระดับโรงพยาบาลขนาดกลาง หรือขนาดเล็กให้มศี กั ยภาพในการ
ท�ำการผ่าตัด ซึ่งท�ำให้คนไข้ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาที่
โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดอย่างเดียว ก็จะลดการเดินทางของคนไข้
ลดเวลาการรอคอยได้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ใช้ทรัพยากร
อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
ภาพการผ่าตัดใส้เลื่อนด้วยการวางตาข่าย hernioplasty
ท�ำมาตรฐานเดียวกับการผ่าตัดที่ รพ.จังหวัด

ผมเชือ่ ว่าโครงการนีจ้ ะขยายได้เยอะ เพราะคนไข้ได้ประโยชน์
แน่ ๆ ส�ำหรับใน จ.สงขลา หากจะท�ำโครงการนี้ ฯ ศูนย์กลางก็น่าจะ
อยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ของระบบกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลที่อาจจะเข้ามาเป็นผู้ร่วม ก็น่าจะเป็น
โรงพยาบาลสงขลาตอนนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่มีหมอผ่าตัดมาก
ทีส่ ดุ ซึง่ ก็มหี มอผ่าตัดบางคนทีไ่ ปช่วยโรงพยาบาลทีเ่ ล็กกว่าอยูแ่ ล้ว
ก็อาจจะท�ำให้ชดั เจนขึน้ คือเป็นโครงการทีร่ ว่ มกับโรงพยาบาลระดับ
อ�ำเภอ โดยในหนึ่งสัปดาห์หมอจะไปผ่าตัดให้กี่วัน และผ่าตัดโรค
อะไรบ้าง หรืออาจจะเป็นอาจารย์หมอแบบใน ม.อ. ก็อาจจะออก
ไปช่วยได้ เพราะว่าทรัพยากรเรื่องห้องผ่าตัดของเราค่อนข้างจ�ำกัด
อาจารย์อาจจะมีห้องผ่าตัดที่ท�ำได้แค่เดือนลง 2 ห้องผ่าตัด
ซึง่ อาจารย์กจ็ ะมีเวลาอุทศิ เพือ่ การสอน และงานบริการวิชาการก็ไป
ท�ำที่อื่นได้ ศัลยแพทย์เองก็ได้ประสบการณ์มากขึ้น และก็สามารถ
ใช้เป็นฐานส�ำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัยได้ด้วย โดยภาค
วิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ก�ำลังมีโครงการทีจ่ ะขยาย
ความร่วมมือด้านงานวิจัย โดยจะบริหารจัดการข้อมูลให้กับทีมของ
อ.สุทธิรักษ์ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าโครงการขยายศักยภาพที่ท่านก�ำลัง
ขับเคลือ่ นอยูน่ สี้ ามารถทีจ่ ะลดระยะเวลาในการรอคอยได้จริง ท�ำให้
คนไข้ประหยัดการเดินทางได้จริง และน�ำข้อมูลนี้ไปน�ำเสนอให้กับ
วงการศัลยแพทย์อย่างกว้างขวางผ่านราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย
ประเด็นที่อาจจะต้องคิดก็คือเรื่องของความปลอดภัย
อย่างที่บอกกระบวนการผ่าตัดไม่ได้มีแค่หมอผ่าตัดอย่างเดียว
การทีจ่ ะเกิดงานลักษณะอย่างนีไ้ ด้ทกุ อย่างต้องพร้อม ทัง้ ห้องผ่าตัด
หมอดมยา (ส�ำหรับบางราย) อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมไปถึงการดูแล
คนไข้ทงั้ ก่อนและหลังผ่าตัดด้วย ซึง่ ผมยังมองไม่เห็นคนทีเ่ สียประโยชน์
นอกจากตัวหมอเองที่จะต้องเหนื่อยมากขึ้นในการลงไปท�ำงานใน
พืน้ ที”่ นายแพทย์สรุ ศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผูอ้ �ำนวยการ ส�ำนัก
วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกล่าวทิ้งท้าย
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การขับเคลื่อนงานชุมชน ท่ามกลางบริบทที่แตกต่าง
ภายใต้โปรเจ็ค ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
จาก 1 คณะ 1 ต�ำบลเข้มแข็ง สู่ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
กว่า 4 ปีของการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดย รศ.ดร.ประณีต
ส่งวัฒนา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจเพื่อ
สังคม ที่รับไม้ต่อมาจากส�ำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนือ่ ง (เดิม)
จนถึงปัจจุบัน…
“เราเริ่มด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 ปลายๆ ซึ่งตอนนั้นยัง
ใช้ชื่อโครงการว่า 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง ในรูปแบบงานบริการ
วิชาการ มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สนับสนุนการน�ำความรูท้ างวิชาการ

ไปรับใช้สังคมภาคใต้โดยเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
ความรูแ้ ละสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชากรทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร และได้ปรับ
เปลี่ยนชื่อ เป็นโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เมื่อปี 2560 เป็นต้น
มา โดยยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ในพืน้ ที่ ผ่านรูปแบบของการท�ำงานร่วม (engagement) กับภาคีใน
พื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วน (partnership) ระยะยาว
โดยใช้วิชาการเป็นฐานในการด�ำเนินการ” รศ.ดร.ประณีต กล่าว
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การด�ำเนินงานได้กระจายไปในทุกวิทยาเขตของ ม.อ.ผ่าน
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยเน้นกระบวนการท�ำงานร่วม
กันกับสังคม อันเป็นการน�ำความเข้มแข็งทางวิชาการมาประยุกต์ให้
เข้ากับบริบทและความต้องการของชุมชน สังคม โดยในแต่ละพื้นที่
ได้ด�ำเนินโครงการ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อ 1 สนับสนุนการน�ำองค์
ความรูท้ างวิชาการไปรับใช้สงั คมภาคใต้ผา่ นกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วน เพือ่ สร้างความรูแ้ ละสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
2 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่มีช่องว่างความรู้ (research gap)
และ/หรือต่อยอดงานบริการวิชาการเดิม เพือ่ แก้ปญ
ั หา/พัฒนาพืน้ ที่
และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนหลักการพื้นฐาน 4
ประการ คือ (1) ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุน้ ส่วน (partnership)
(2) เกิดประโยชน์รว่ มกันแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย (mutual benefit) (3)
เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน และน�ำไปสูห่ รือเกิดผลงานวิชาการ (knowledge
sharing and academic impact) และ (4) เกิดผลกระทบต่อสังคม
ที่ประเมินได้ (measurable social impact)”

• คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ร่วมกันคิด
ร่วมกันท�ำ

สังคม ชุมชน

มหาวิทยาลัย
ใช้ความรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกัน

• พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
• พัฒนารูปแบบการวิจัย และนวัตกรรม
• พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการ
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปและวัฒนธรรม

เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ภาพกรอบแนวคิดในการขับเคลือ่ นพันธกิจมหาวิทยาลัยกับ
สังคมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มุ่งเน้น
การเข้าไปมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนในพืน้ ทีภ่ าค
ใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้น
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การปฎิบัติจริง
“ด้วยบริบทของพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่อง
ของทุ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ทุ น ทางสั ง คม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ งของสภาพปัญหา
ความต้องการ ตลอดจนความเชี่ยวชาญและหรือศาสตร์ของ
นักวิจัย โครงการในแต่ละวิทยาเขตจึงมีความแตกต่างกัน
โดยยึดความต้องการชุมชนเป็นส�ำคัญ”
วิทยาเขตภูเก็ต แรกเริม่ เดิมทีดำ� เนินการในพืน้ ทีต่ ำ� บลราไวย์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ต�ำบลเกาะปันหยี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพังงา ก่อนที่ต่อมาในปี 2561 ท�ำในพื้นที่อ�ำเภอกระทู้ ซึ่ง
ส�ำหรับวิทยาเขตภูเก็ตมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว ทั้งกระแสหลัก
และกระแสรอง การท่องเทีย่ วชุมชนซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการอนุรกั ษ์
และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเป็นงานเด่นของที่นี่ ซึ่งนอกจาก
จะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้แล้ว ยังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
ต่าง ๆ ส่งผลให้กลุ่มท่องเที่ยวมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการ
และจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
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วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลือกพื้นที่ของอบต.มะขามเตี้ย
ซึ่งประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน มุ่งให้ความส�ำคัญกับการการสร้างคน/
การพัฒนาศักยภาพของคน ด้วยมองว่าชุมชนจะเข้มแข็งและจัดการ
กับทุกปัญหาทีเ่ ข้ามาได้หากคนในชุมชนมีกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ จึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน เยาวชน
ตลอดจนผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
การสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งผลที่ได้ก็ค่อนข้างประจักชัดว่า องค์กร
ชุมชนมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้คณาจารย์/นักวิจัยเองก็ได้รับ
ประโยชน์และได้พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชน โดย
มีตวั ชีว้ ดั ความส�ำเร็จ อาทิ รางวัลโครงการประโยชน์เพือ่ นมนุษย์เป็น
กิจที่ 1 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ รางวัลผลงานดี
เด่นสาขาสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการน�ำ
เสนอผลงานประเภทบรรยายระดับดีมาก (เวทีประชุมวิชาการระดับ
ชาติ วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 ม.วลัยลักษณ์) ผลงานตีพิมพ์ ISI,
Q.1 ผลงานตีพิมพ์ IEEE และการจัดตั้งหน่วยวิจัย (หน่วยวิจัย
นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วิทยาเขตตรัง ด�ำเนินงานวิจัยในพื้นที่ อ.ย่านตาขาว มุ่งเน้น
การด�ำเนินงานเพือ่ ยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการ
จัดการท่องเที่ยว ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของอัตลักษณ์ (แบรนด์
ย่านตาขาว) สถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ตลอดจนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเกป่า) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน งานของวิทยาเขตตรังมีความโดดเด่นในเรือ่ งของการผลักดัน
ผลการด�ำเนินงานโครงการสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (ย่านตาขาว
โมเดล) เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีในพื้นที่ไม่
ว่าจะเป็น เทศบาลต�ำบลย่านตาขาว ททท. หอการค้า เป็นต้น
วิทยาเขตหาดใหญ่ ด�ำเนินงานใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ต�ำบล
ปากรอ อ�ำเภอสิงหนคร จ.สงขลา และพื้นที่เกาะบุโหลนดอน ต�ำบล
ปากน�้ำ อ�ำเภอละงู จ.สตูล ผลการด�ำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ
คือ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
โครงการในพื้นที่ มีผลการด�ำเนินงานในภาพรวมดังนี้
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1. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

1.1 พัฒนากลไกเครือข่ายของทีมนักวิชาการในการท�ำงาน
ร่วมกับภาคีในพื้นที่ ทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ และภาคประชาชน
โดยเฉพาะแกนน�ำชุมชน แกนน�ำเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ
- ทีมนักวิชาการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการท�ำงาน
กับชุมชนโดยค�ำนึง ถึงความต้องการและบริบทของชุมชนมากกว่า
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
- ทีมนักวิชาการมุง่ พัฒนาศักยภาพของชุมชนมากกว่า
การให้การช่วยเหลือ ในเชิงการอนุเคราะห์ในรูปแบบเดิม
- เกิดการท�ำงานร่วมกับชุมชนในกระบวนการวางแผน
ด�ำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ และร่วมติดตามประเมินผลที่ได้
1.2 เพือ่ หาแนวทางในการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการ
ย่อยเพื่อสนองตอบภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย บริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
- มีการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการผ่านการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษาจิตอาสา
- มีการบูรณาการงานร่วมกับกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.3 ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของโครงการย่อย เพื่อ
ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่สามารถ
วัดได้
- การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ท�ำให้
นักวิจัยเปิดโลกทัศน์ในการท�ำพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และ
การท�ำวิจัยในชุมชน
- แกนน�ำในชุมชนมีศกั ยภาพของในการจัดการปัญหา
หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
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2. การด�ำเนินงานโครงการ

พืน้ ทีเ่ กาะบูโหลน มุง่ เน้นการการดูแลสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
โดยเริม่ ต้นจากการประเมิน คัดกรองพัฒนาการเด็ก การประเมินโรค
ทางเดินอาหารและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล�ำดับ พ่อแม่ตระหนักและให้
ความส�ำคัญเรื่องของสุขลักษณะและมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกัน
เหตุที่จะมีผลต่อพัฒนาการและสุขภาพของบุตรหลาน
พื้นที่ปากรอ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูง
อายุปากรอ โดยสร้างการมีสว่ นร่วมผ่านการพัฒนาศักยภาพของจิต
อาสาในชุมชนปากรอร่วมกับคณะกรรมการชมรมฯ เพือ่ เป็นแกนน�ำ
ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรูท้ างสุขภาพส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ในชมรมฯ และพัฒนาฐานข้อมูลของผูส้ งู อายุส�ำหรับชมรมผูส้ งู อายุ
ปากรอทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อีกประเด็นคือการผลักดันการท�ำนาอินทรีย์
ในพืน้ ทีผ่ า่ นเยาวชน ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ เยาวชนตระหนักและเห็นความ
ส�ำคัญของอาชีพการท�ำนา ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง มีการ
ประชุม การจัดสวัสดิการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
วิทยาเขตปัตตานี ใช้พื้นที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง ต.แหลมโพธิ์
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ในการด�ำเนินการ เน้นเรื่องการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ ตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุ และเยาวชน ด้วย
ประชากรส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ และเยาวชน (คนวัยกลางคนจะออก
ไปท�ำงานทีป่ ระเทศมาเลเซีย) ประกอบกับปัญหาความไม่สงบทีค่ ร่า
ชีวิตผู้น�ำครอบครัวไป การพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างมาก และเป็นทีม่ าของโครงการ ซึง่ เกิดผลกระทบทีค่ อ่ น
ข้างชัดเจน นัน่ คือ กลุม่ สตรีจำ� นวน 20 รายมีอาชีพ (นวดเพือ่ สุขภาพ)
ได้รับใบรับรอง (certificate) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บาง
รายไปท�ำงานต่างประเทศสร้างรายได้ต่อเดือนจ�ำนวนมาก เป็นต้น
นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุยงั ได้รบั การดูแลทีถ่ กู ต้องถูกสุขลักษณะ เยาวชน
เองก็มพี นื้ ทีใ่ นการท�ำกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าโครงการ ฯ นี้จะเกิดประโยชน์เพียงแค่
ชุมชน หากแต่ยงั เกิดประโยชน์ระดับมหาวิทยาลัยในการทีม่ หาวิทยาลัย
เป็นส่วนหนึง่ ของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของพืน้ ที่ ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากชุมชน และภาคีเครือข่าย คณาจารย์และนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การท�ำงานวิชาการเพือ่ รับใช้สงั คมอันน�ำไปสูก่ ารบูรณาการการวิจยั
บริการวิชาการ และการเรียนการสอน ตลอดจนผลงานตีพิมพ์เผย
แพร่ และหรือการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ เกิดการพัฒนางานวิชาการ
รับใช้สงั คมในระดับนักศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
จากประสบการณ์ที่ได้จากการท�ำงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังส่งผล
ไปสู่ระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ท�ำให้เกิดเครือข่ายในการท�ำงานจาก
ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ
และพืน้ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพ
และแม้โครงการจะสิน้ สุด เราก็ยงั คงหวังให้ชมุ ชนได้ขบั เคลือ่ น
ต่อ นักวิชาการ นักวิจยั อาจเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ในช่วงเวลาด�ำเนินโครงการ
แต่เมือ่ โครงการสิน้ สุด ชุมชนจะต้องลุกขึน้ มาขับเคลือ่ นและสานต่อ
ด้วยตัวเอง นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุด

https://rdo.psu.ac.th
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ขอเชิญชมและเลือกซื้อ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
ใช้เอง เป็นของขวัญ/ของฝาก/ของที่ระลึก

ผ่านช่องทางออนไลน์
หรือส�ำนักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC 1

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

LINE ID : UCCNPSU

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

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

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

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

