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ประธานแจงวา คณบดีมอบหมายใหคณะทํางานจัดทําแผนงานดานวิจัย ใน 5 ป ขางหนา ตั้งแตป
2551-2555 โดยใหมองภาพทั้ง undergraduate, postgraduate และการชี้นําสังคม โดยขอใหคณะทํางานเริ่ม
วิเคราะหสถานการณปจจุบันกับทํา SWOT analysis กอน ตอจากนั้นจะทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กรอบ
แนวคิด และกลยุทธที่จะนําไปสูเปาหมาย รวมทั้งการติดตามผลดวย
ประเด็นพิจารณา
- วิเคราะหสถานการณการวิจยั ในปจจุบัน
ความเห็นทีป่ ระชุม
สถานการณภายในประเทศและปจจัยภายนอก
- งานวิจัยของประเทศไทยยังดอยกวาประเทศเพื่อนบานมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน
อินเดีย เกาหลี และสิงคโปร ทั้งนี้เนื่องจากพื้นฐานของประเทศไทยไมแข็งแรง ทั้งในดาน
พื้นฐานของประชากรและนักวิจัย และพืน้ ฐานของภาครัฐทีใ่ หความสนใจดานวิจัยลดนอยลง
ปจจุบันรัฐใหความสนใจงานวิจัยดานสรางเสริมสุขภาพ และงานวิจัยบางอยางที่มีผลกระทบ
กับรัฐโดยตรง เชน ไขหวัดนก ยาเสพติด และความยากจน งานวิจัยดาน basic science
และงานวิจัยเชิงสังคมถูกลดความสําคัญลงอยางมาก
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-

แหลงทุนวิจัยดาน basic science เชน จาก สกว. ถูกทําใหคงที่หรือลดลง แตแหลงทุนดาน
การสรางเสริมสุขภาพ เชน ส.ส.ส. เพิ่มขึ้น ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหตางประเทศไมมั่นใจในการใหทุนวิจัย

สถานการณภายในคณะและปจจัยภายใน
- ในระยะ 5 ปทผี่ านมา จํานวนโครงการวิจัย ผลงานตีพิมพรวม ผลงานตีพิมพพมิ พในระดับ
นานาชาติ ผลงานตีพิมพทมี่ ี impact factor ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางนาพอใจ (ตาราง) จํานวนเงินวิจัยที่ทางคณะไดรับแจง
การขอ อยูระหวาง 17-56 ลานบาทตอป ประมาณรอยละ 70 ของโครงการวิจัยและผลงาน
ตีพิมพเปนของอาจารยและแพทย
ป พ.ศ.
2544
2545
2546
2547
2548 (ก.ค.)
-

-

จํานวน
โครงการวิจยั
139
135
327
270
163

ผลงานตีพิมพ
รวม
74
91
94
145
92

ผลงานตีพิมพ
นานาชาติ
62 (66%)
100 (69%)
72 (78%)

ผลงานตีพิมพ
impact factor
34
-

จํานวนเงินที่
ขอ (ลาน)
17
14
56
34
18

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา คณะยังไมมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ขาดการบูรณาการและการ
สรางเครือขาย ผลงานตีพมิ พดานสังคมและชี้นําสังคมยังมีนอยมาก งานวิจัยที่มีผลกระทบ
ตอสังคมที่กําลังวิจัยกันอยูย ังมีนอย ที่ทําอยูในปจจุบันไดแกงานวิจัยดานแมและเด็ก และ
งานวิจัยดานยาเสพติด
ขาดทรัพยากรบุคคลที่สามารถนําการวิจยั (Research leadership) ขาดการบริหารจัดการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพ และขาดบุคลากรที่มีความสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยกับสถาบันอื่น
ขาดการสงเสริมงานวิจัยดาน basic science
ขาดแรงจูงใจและไมไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
ไมสามารถนํางานประจํามาทําเปนงานวิจยั ได
KPI ดานการวิจัยของคณะเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ
บุคลากรของคณะยังขาดคานิยมในการทํางานวิจัยรวมกัน
ผลงานตีพิมพของอาจารยยังขาดการพัฒนาทางคุณภาพในการตีพิมพในวารสารทีม่ ีระดับสูง
คณะควรมีกลไกในการชวยเหลือในปญหานี้
ปญหาเรื่องเวลา นักวิจัยของคณะแพทยตองทํางานหลายดานพรอมกัน กอปรกับการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย การโอนยาย การลาออก จึงทําใหนักวิจัยขาดความมั่นใจใน
ความสําเร็จของงานวิจัย จึงไมกลาจะรับทุนจากแหลงทุนภายนอก ที่ไมสามารถยกเลิกทุน
เหมือนทุนของคณะได
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- เมื่อเปรียบเทียบกับคณะแพทยในภูมิภาคดวยกัน เชน ขอนแกน เชียงใหม เรายังสูไมได
ขณะนี้ขอนแกนมีการจัดตั้งสถานวิจัย เชียงใหมมีศูนยวิจัย เพราะมีทีมงานที่เขมแข็ง
- การจดสิทธิบตั ร มีนอยเนื่องจากนักวิจัยยังเขาใจผิดวา ตองไดรับสิทธิบตั รกอนจึงจะตีพิมพได
จึงไมไดคาดหวังที่จะจดสิทธิบตั ร และโดยทั่วไปหากการทําวิจัยไมไดเชื่อมโยงกับบริษัทหรือ
ภาคอุตสาหกรรมที่จะรับการถายทอดการจดสิทธิบตั รจะไมคุมกับการลงทุน จึงมักจะจดเฉพาะ
ในประเทศไทย ซึ่งคุมครองเฉพาะภายในประเทศไทย สถานการณในชวงนี้อาจจะไดเฉพาะ
ปริมาณ ยังไมมีงานที่มีคุณภาพ
- จํานวนผลงานวิจัยที่เพิ่มขึน้ สวนหนึ่งมาจากงานวิจัยของแพทยใชทุนซึ่งเปนภาคบังคับในการ
สอบบอรด และมีอาจารยเปนผูรวมโครงการ
- งานวิจัยกับ postgraduate ตองสัมพันธกัน แตในปจจุบัน ขาดการดําเนินการที่ดี เพราะPh.D
ไมลงมาสอนบัณฑิตศึกษา และคณะยังไมไดใหความสําคัญในดานนี้มากนัก
- ปญหาการสราง Ph.D ยังไมตอบสนองงานวิจัยของคณะ
- ขณะนี้คณะมีการดําเนินงานวิจัยดานสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด และภาวะโภชนาการ และ
งานวิจัยดานแมและเด็ก ซึ่งเปนงานวิจัยชี้นําสังคม ตอบสนองตอนโยบายของประเทศ แต
เปนโครงการระยะยาว จึงยังไมมีผลงานตีพิมพ
- หลักสูตรชีวเวชศาสตรมีเปาหมายใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัยเรื่องสมุนไพรซึ่งตรงกับ
ทิศทางของคณะในเรื่องความเปนเลิศดานมะเร็ง
- หนวยระบาดวิทยาเนนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ซึ่งปจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือ
ซึ่งใชไดอยางมีประสิทธิภาพหลายตัว
กอนจบการประชุม ประธานกําหนดใหมีการประชุมทุกวันจันทร เวลา 14.00 น. ซึ่งการประชุมครั้ง
ถัดไปตรงกับวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2548 โดยขอใหคณะทํางานเตรียมคิดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะ
คุกคาม เพื่อนํามาคุยกันในการประชุมครัง้ ถัดไปดวย

นางสาวกัลยกร ลิขิตกําจร
นางสาวฝนแกว จิตสัจจะ
นางสุกัญญา ทัศนกุล
ผูบันทึกการประชุม

ศาสตราจารยนายแพทยวญ
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ตรวจ แกไข รายงาน
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