ทีโอที ผนึกกำล ัง MOU ม.มหิดล นำเทคโนโลยี 5G สร้ำงประโยชน์บริกำรสำธำรณสุข
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด ันเฮลท์แคร์และอุตสำหกรรมเฮลท์เทคของไทย
19 ก.พ. 2563 ที่ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ศาลายา พิธล
ี งนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฝ่ าย
ระหว่า ง บริษท
ั ทีโอที จำกด
ั (มหำชน) โดย นายพิพั ฒน์ ขัน ทอง กรรมการ บมจ.ทีโ อที รั กษาการกรรมการผู ้จั ดการใหญ่ กับ
มหำวิทยำล ย
ั มหิด ล โดยคณะวิศ วกรรมศำสตร์ และคณะแพทยศำสตร์ศ ริ ริ ำชพยำบำล พร ้อมเตรีย มติด ตัง้ เสาสัญ ญาณ
4G/5G ทีค
่ ณะวิศ วกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ศ ริ ิร าชพยาบาล ม.มหิด ล มุ่ง พั ฒ นาน าความก ้าวหน า้ ด ้านเทคโนโลยีก าร
่ สารไร ้สาย 4G/5G กับ ความก ้าวหน ้าระบบการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือ แพทย์ เพื่อ สร ้างความมั่นคงด ้านบริการสาธารณสุข
สือ
(Public Healthcare) และอุตสาหกรรมเครือ
่ งมือแพทย์ (Health Tech) ของประเทศไทย พลิกโฉมวิถช
ี วี ต
ิ ทัง้ ของคนไทยและคนทั่ว
โลก
นำยพิพฒ
ั น์ ข น
ั ทอง กรรมการ บมจ.ทีโ อที รั ก ษาการกรรมการผู ้จัด การใหญ่ กล่า วว่า ทีโอที ยินดีทไี่ ด ้ร่ว มมือ กับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ มีผลงานและความก ้าวหน ้าทัง้ ทางวิชาการและเครือ
่ งมือทางการแพทย์ทเี่ ป็ นประโยชน์ โดย
ร่วมกันวิจัย และพั ฒนาเพื่อ นาเทคโนโลยี 4G และเทคโนโลยี 5G ย่านความถี่ mmWave ซึง่ ปั จจุบันเป็ นย่า นความถีท
่ เี่ ป็ นทีส
่ นใจ
ระดับสากล เน ้นการใช ้งานในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ป
ี ริมาณการใช ้งานสูงหรือมีความต ้องการอัตราข ้อมูลทีส
่ งู มาร่วมพัฒนา สร้ำงประโยชน์ สร้ำง
โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขให้ก ับประเทศ ได ้อย่างเท่าเทียม และสามารถลดความเหลือ
่ มล้าของสังคม โดยเฉพาะใน
พืน
้ ทีช
่ นบทห่างไกล เพือ
่ ให ้บริการ Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกลด ้วยอินเทอร์เน็ ตความเร็ วสูง นอกจากนี้ ยังเป็ นการส่งเสริม
ประเทศให ้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยนั กวิจัยรุ่นใหม่แทนการใช ้เทคโนโลยีตา่ งประเทศ โดยเทคโนโลยี 4G / 5G จะสร ้าง Big Data
ขนาดใหญ่ในการพัฒนาได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
รศ.ดร.จ ักรกฤษณ์ ศุทธำกรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข ้อตกลงใน
ครัง้ นี้ เป็ นความร่วมมือของ 2 ฝ่ าย ระหว่าง บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
่ สนั บสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ร่วมกันผนึกกาลังท่ามกลางกระแสยุคดิสรัพชัน
ศักยภาพความแข็งแกร่งทางด ้านโทรคมนาคมและการศึกษาวิจัย รวมถึงการนาเทคโนโลยี 5G มาใช ้ให ้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
่ สารไร ้สายกับการแพทย์และอุปกรณ์
กาลังคน บุคลากร นั กวิจัยและนั กศึกษา ให ้มีองค์ความรู ้และทักษะทางด ้านเทคโนโลยีการสือ
เครื่อ งมือ แพทย์ ตอบโจทย์ค วามต ้องการของประเทศ รวมถึง การน าระบบสารสนเทศ Network มาใช ้ในการพั ฒ นาด ้านการ
่ สาร
สาธารณสุข (Public Healthcare) และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Health Tech) ในประเทศไทย นั บเป็ นการยกระดับการสือ
่ สาร โดย
เพื่อขับเคลือ
่ นประเทศและสร ้างมูลค่าเพิม
่ ด ้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนเพิม
่ ประสิทธิภาพของเครือข่ายการสือ
ประหยั ดพลัง งานและต ้นทุ น นอกจากนี้ ยัง เป็ นการผลัก ดันส่ง เสริมให ้เกิด ผู ้ประกอบการใหม่ และทีส
่ าคัญช่วยลดความเหลือ
่ มล้า
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและความเป็ นอยู่ทด
ี่ ข
ี องประชาชน ซึง่ เป็ นพืน
้ ฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศไทยให ้เข ้มแข็งอีกด ้วย
สาหรับความร่วมมือในครัง้ นี้ มีระยะเวลา 5 ปี โดยระยะแรกจะเป็ นการนาระบบเทคโนโลยี 4G ของ ทีโอที มาสนับสนุนระบบ
่ สารของ Mobile Stroke Unit ภายในบริเวณสถานีบริการน้ ามัน
สารสนเทศในการติดต่อต่อสือ
้ ปตท. ทัง้ นี้ เป็ นรถพยาบาลเคลือ
่ นที่
รั ก ษาโรคหลอดเลือ ดสมอง (Mobile Stroke Unit) ซึ่ง เป็ นนวั ต กรรมจากความร่ ว มมื อ ของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ และคณะ
่ วชาญได ้รวดเร็ วขึน
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ทาให ้ผู ้ป่ วยได ้รั บการรั กษาและสามารถเข ้าถึงผู ้เชีย
้ นอกจากนี้ทาให ้แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ทางานร่วมมือกันได ้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน
้ เป็ นการลดอัตราการเสียเสียชีวต
ิ และพิการของผู ้ป่ วย รวมถึง
่ สาร 4G/5G ในพื้น ทีค
การติด ตัง้ เสาสัญ ญาณสือ
่ ณะแพทยศาสตร์ศ ริ ริ าชพยาบาล และคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิด ล
ตลอดจนบริการสถานีน้ ามัน ปตท. 4 แห่ง รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีความเร็ วสูงด ้านการสาธารณสุข
อุปกรณ์เครือ
่ งมือทางการแพทย์ การวิจัยด ้านการแพทย์ เพือ
่ ตอบโจทย์เพิม
่ ขีดความสามารถด ้านอุตสาหกรรมเฮลท์เทคของประเทศ

คณะวิศ วกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศ ริ ิร าชพยาบาล มหาวิท ยาลัย มหิด ล พร ้อมทีจ
่ ะร่ ว มทางานและสนั บ สนุ น
ความก ้าวหน า้ เชิง วิช าการกับ ทีโ อที ทัง้ ในทางทฤษฎี ทัก ษะปฏิบั ต แ
ิ ละ Soft Skills ด ้วยองค์ค วามรู ้และห ้องปฏิบัต ก
ิ ารทีก
่ ้าวล้ า
มากมาย เช่น 1. ศูนย์บม
่ เพาะและสนั บสนุนการพัฒนานวัตกรรม (Innogineer Studio) เปรียบเสมือนเวิรค
์ ช็อปบ่มเพาะนวัตกรรมและ
้ งานและต ้นแบบ
สตาร์ทอัพครบครันเครือ
่ งมือไฮเทคทีเ่ ปิ ดโอกาสให ้เอสเอ็มอีและเมคเกอร์สามารถเข ้ามาทาโปรเจคต่าง ๆ สร ้างชิน
่ วามเป็ นจริง 2. Innogineer BAY ศูนย์ฝึกหัดด ้านหุน
จากความคิดสร ้างสรรค์จากความฝั นสูค
่ ยนต์และระบบ AI ทีท
่ ันสมัยระดับโลก 3.
Digital Forensics Lab ศูนย์นต
ิ วิ ศ
ิ วกรรมและการสืบค ้นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 4. BART LAB ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทาง
เทคโนโลยีหุ่นยนต์แ ละชีว การแพทย์ 5. University-Industry Co-Working Space ศูนย์บริการนวัตกรรมและให ้คาปรึกษาแก่ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม 6. ศูนย์ LogHealth นอกจากนี้ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์ม หาวิท ยาลัย มหิด ล ยัง ได ้ศึก ษาวิจัย และออกแบบพั ฒนา
่ สารภาคสาธารณสุข
ระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาล และดาเนินการจัดทาแผนแม่บทระบบ Big Data เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ วชาญก ้าวล้าของคณะต่างๆ ใน ม.มหิดล
ของประเทศ (Healthcare Logistics Big Data) ตลอดจนห ้องปฏิบัตก
ิ ารและศูนย์วจ
ิ ัยทีเ่ ชีย
อีกด ้วย รวมทัง้ โครงการในอนาคต อาทิเช่น ศูนย์ทดสอบเครือ
่ งมืออุปกรณ์การแพทย์, ศูนย์หน
ุ่ ยนต์การแพทย์ระดับสูง เป็ นต ้น

___________________________________________

