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วศิวะมหดิล - ม.เกยีวโต เป็นเจา้ภาพจดัประชุมนานาชาต ิ18 ประเทศ 

เรือ่ง การศกึษาและการวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัโลกในภาคพืน้เอเชยี 

อกีเวทกีารประชมุนานาชาต ิ18 ประเทศทีน่่าสนใจยิง่ ในชว่งปลายปี 2020 ท่ามกลางวกิฤตโิควดิ-19 คอื มหาวทิยาลยั

เกยีวโต แห่งประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกับ มหาวทิยาลยัมหดิล โดย คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดลอ้ม 

ภาควชิาวศิวกรรมเคม ีคณะสาธารณสุขศาสตร  ์และวทิยาเขตกาญจนบุร  ีเป็นเจา้ภาพจัดงานประชมุนานาชาต ิผ่านโปรแกรม

ประชุมทางไกล Zoom Meeting เรื่อง การศกึษาและการวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัโลกในภาคพืน้เอเชีย (The Kyoto 

University International Symposium 2020 on Education and Research in Global Environmental Studies in 

Asia) ในวันที ่30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุกวา่ 381 คน จาก 18 ประเทศ 71มหาวทิยาลัยและองคก์รชัน้น าเขา้ร่วมงาน 

ไดแ้ก ่ประเทศญีปุ่่ น องักฤษ ฝร่ังเศส ไตห้วนั อนิเดยี จนี ลาว พมา่ มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์อนิโดนเีซยี ปากสีถาน แทนซาเนยี เวยีดนาม 

และประเทศไทย เป็นตน้ 

ศาสตราจารย ์นางาฮโิร มนิาโตะ (Nagahiro Minato) อธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเกยีวโต และ ศาสตราจารย ์นพ. 

บรรจง มไหสวรยิะ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานกลา่วเปิดการสมัมนา โดยสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการกา้วสูท่ศวรรษใหม่ของ

ความร่วมมอืของประชาคม ซึง่ประกอบดว้ย ผูน้ าทางการศกึษา วจิัย และนวัตกรรม ทา่มกลางความทา้ทายของดจิทิัลดสิรัพชั่นและ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในหลายภมูภิาคโลก 

รศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กว่า 10 ปี ที่คณะ

วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล ไดป้ระสานความร่วมมอือย่างเขม้แข็งกับมหาวทิยาลัยเกยีวโตมาตลอด โดยเริม่จากปี 2007 ซึง่

ไดม้คีวามร่วมมอืทางดา้นการวจัิยและการแลกเปลีย่นนักศกึษา อาจารย ์ระหวา่งคณะวศิวกรรมกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล และ 

Graduate School of Global Environmental Studies (GSGES), Kyoto University และในปัจจุบัน มีหลักสูตรร่วมกันระหว่าง 2 

มหาวทิยาลัยทีเ่ปิดสอนแบบ Double Degree โดยหลักสตูรแรกทีเ่ปิดในปี 2017 คอื หลักสตูรนานาชาตวิศิวกรรมสิง่แวดลอ้มและ

ทรัพยากรน ้า ภาควชิาวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล และหลักสตูรการศกึษาสิง่แวดลอ้ม

โลกของมหาวทิยาลยัเกยีวโต นอกจากนี ้ยังมกีารจัดตัง้ Kyoto University On-Site Laboratory ขึน้ทีม่หาวทิยาลยัมหดิลในปี 2019 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นหุน้สว่นในความร่วมมอืดา้นการศกึษาและวทิยาศาสตรข์องทัง้สองประเทศ ความร่วมมอืครัง้นี้จะเป็นแรง

ขบัเคลือ่นทีส่ าคญัในการพัฒนาระบบการศกึษา งานวจิัย นวตักรรมในประเทศไทย และเป็นการพัฒนาเพือ่มุง่สูม่หาวทิยาลัยระดับโลก 

ไฮไลตข์องการประชมุในครัง้นี้ คอื การใชเ้วทสีมัมนาเป็นพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นขอ้มูลและประสบการณ์เกีย่วกับมาตรการ

การรับมือโควดิ-19 ในประเทศไทย (Post COVID-19 Countermeasures in Education and Research) มีหัวขอ้ทีน่่าสนใจ อาท ิ

หัวขอ้ Moving Teaching Online - Kyoto University’s Response to COVID-19 โดย ศาสตราจารย ์ฮาจเิมะ คติะ (Hajime Kita) ,

ความส าเร็จของประเทศไทยในการจัดการโควดิ-19 ในหัวขอ้ โควดิ19 : ตวัเร่งการเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษาทางการแพทยแ์ละการ

พัฒนาเทคโนโลยีการศกึษา (COVID-19 : Catalyst of the Change in Medical Education and Technological Development) 

โดย ศ.ดร. นายแพทย ์ประสทิธิ ์วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล เผยว่า ในอดีต 

เทคโนโลยกีารแพทยท์างไกล ถูกจ ากัด หากนักศกึษาแพทย์ตอ้งการศกึษาจะตอ้งศกึษาในสถานทีท่ีจ่ัดไวเ้ท่านัน้ แต่ในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล ทั่วโลกต่างใหก้ารยอมรับ ซึง่คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล ไดม้ีการน า

เทคโนโลยเีหลา่นี้เขา้มาใชอ้ย่างจรงิจัง ตัง้แตเ่ริม่มกีารระบาดของเชือ้โควดิ-19 ในประเทศไทย และน ามาใชร้่วมกับการศกึษา โดย

นักเรยีนสามารถเขา้ร่วมชัน้เรยีนไดท้ัง้ แบบ Synchronous and Asynchronous ไดท้ัง้แบบออนไลน์และแบบออนดมีานด ์มกีารเพิม่

สิง่อ านวยความสะดวกทีน่่าสนใจบางอย่าง เชน่ Interactive Multimedia, Interactive Video ซึง่ในอนาคตอนัใกล ้ผลจากการท างาน

ร่วมกนัระหวา่งกรมการแพทยแ์ละกองสารสนเทศปัญญาประดษิฐ ์(AI) และการวเิคราะหก์ารเรยีนรู ้จะถกูน ามาใชเ้พือ่สรา้ง "Adaptive 

Learning" ซึง่จะชว่ยปรับปรุงคณุภาพยกระดบัการศกึษาทางการแพทยข์องประเทศไทยสูร่ะดับโลก 



 

นอกเหนอืจากนี ้คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ยังผลตินวตักรรมและหุน่ยนตท์างการแพทย ์เพือ่ฝ่าวกิฤตโิค

วดิ-19 ดว้ย เชน่ หุ่นยนตแ์พทยอ์ัจฉรยิะ Doctosight 1 และ 2 ชว่ยล าเลยีงขนสง่และดแูลผูป่้วย , หุ่นยนต ์Foodie จัดสง่อาหารและ

ยาไปยังคนไขใ้นโรงพยาบาล , หุ่นยนต ์Westie เก็บขยะตดิเชือ้ใน รพ. ลดภาระความเสีย่งของบุคลากรแพทย์ , หุ่นยนต ์AI-

Immunizer ทดสอบวคัซนีอจัฉรยิะ , Jubjai Bot แชทบอทระบบหุน่ยนตเ์อไอ เพือ่ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ , หุน่ยนตผ์า่ตดัทางไกล เป็นตน้

ในอนาคต คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล และ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล จะท างานร่วมกนั ในการพัฒนา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกับปัญญาประดษิฐ์ (AI) และการเชือ่มโยงการใหข้อ้มูลการดูแลสุขภาพหรือขอ้มูลการศกึษา ซึง่คณะ

แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล จะท าการตัง้ค่าอัลกอรทิมึของขอ้มูลและการประยุกตใ์ชท้างเทคนิค AI ดา้นคณะวศิวกรรมศาสตร์ จะ

ร่วมพัฒนาชวีติวถิใีหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพดขีึน้ ดังนัน้ การระบาดของ COVID-19 จงึเป็นตัวเร่งส าคัญของการเปลีย่นแปลงการศกึษา

ทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยขีองโลก 

ในงานประชมุนี้ ยังมกีารแบง่ปันประสบการณ์การสมัมนาของนักวจัิยรุ่นใหมจ่ากมหาวทิยาลัยตา่งๆ ในการศกึษาสิง่แวดลอ้ม

โลกใน 4 หัวขอ้หลกั ประกอบดว้ย 1. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Science & Technology) 2. การเกษตรและชวีภาพ (Agriculture 

& Biology) 3. การวางแผนผังพัฒนาเมอืงและชนบท (Urban & Rural Planning) 4. นโยบายและเศรษฐกจิ (Policy & Economics) 

ซึง่ส าคญัตอ่การพัฒนาการศกึษาและวจัิยในอนาคต พรอ้มทัง้น าเสนอแผนส าหรับความร่วมมอืระหวา่งประเทศดา้นการศกึษาและการ

วจิัย และน าเสนอการอภปิรายขอ้เสนอแนะเกีย่วกับทศิทางความร่วมมอืระหว่างประเทศในอนาคต ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุทกุคน  

___________________________________________ 

PR AGENCY    :  บ.เบรนเอเซยี คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั (BrainAsia Communication) 

TEL :  ประภาพรรณ 081-899-3599, สวุพัชร 086-341-6567,  E-mail :   brainasiapr@gmail.com        
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บทคดัยอ่ของ ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย ์ประสทิธิ ์วฒันาภา   

COVID-19: ตวัเร่งการเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษาทางการแพทยแ์ละการพัฒนาเทคโนโลยกีารศกึษา 

การศกึษาทางการแพทยแ์ละการพัฒนาเทคโนโลยกีารดแูลสขุภาพไดรั้บการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม

การระบาดของโควดิ -19 ท าใหก้ระบวนการเปลีย่นแปลงและการพัฒนาเร็วขึน้ แนวความคดิและกจิกรรมของการศกึษาทางไกลไม่ได ้

รับการยอมรับในอดตีเนื่องจากความเชือ่ทีว่า่“ การแพทยท์ีม่หีัวใจความเป็นมนุษย”์ สามารถน าเขา้สูนั่กศกึษาแพทยไ์ดโ้ดยการศกึษา

ในสถานทีเ่ท่านัน้ ซึง่ปัจจุบันไดรั้บการยอมรับและน าไปใชท้ั่วโลก มกีารพัฒนาและน าเทคโนโลยทีางการแพทยท์างไกลและการ

ประเมนิสมรรถนะมาใชก้นัมากขึน้ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลของเราเริม่ใชเ้ทคโนโลยเีหลา่นี้อย่างจรงิจังตัง้แตเ่ริม่มกีารระบาด

ในประเทศไทย ปัจจุบันนักเรยีนสามารถเขา้ร่วมชัน้เรยีนไดท้ัง้ แบบsynchronous and asynchronous ไดท้ัง้แบบออนไลน์และแบบ

ออนดมีานด ์มกีารเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกทีน่่าสนใจบางอยา่ง เชน่ interactive multimedia, interactive video ในอนาคตอนัใกล ้

ผลจากการท างานร่วมกันระหว่างกรมการแพทยแ์ละกองสารสนเทศปัญญาประดษิฐ ์(AI) และการวเิคราะหก์ารเรยีนรูจ้ะถูกน ามาใช ้

เพือ่สรา้ง "Adaptive Learning" ซึง่จะชว่ยปรับปรุงคณุภาพการศกึษาทางการแพทยข์องเรา แมว้า่การใหค้ าปรกึษาทางไกลดา้นการ

ดแูลสขุภาพ (tele-consultation) จะมอียู่ในประเทศไทยมานานหลายปีแลว้ แตใ่นทางกลับกันการแพทยท์างไกล (tele-medicine) 

เพิง่เริม่ตน้ในชว่งทีม่กีารแพร่ระบาด เพือ่หลกีเลีย่งการระบาดใหญ่โรงพยาบาลศริริาชและโรงพยาบาลอืน่ ๆ อกีหลายแห่งจงึลดการ

ใหบ้รกิารของโรงพยาบาลใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุยกเวน้กรณีฉุกเฉินในชว่งกลางเดอืนมนีาคมถงึกลางเดอืนเมษายน หลังจากสามารถ

ควบคุมการระบาดไดใ้นช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนเราไดก้ลับมาใหบ้ริการในโรงพยาบาลดว้ยรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายของการตดิเชือ้ในกรณีทีม่กีารระบาดอกีระลอก หลักการรักษาระยะห่าง (physical distancing) สนับสนุนใหเ้ราแนะน า

การแพทยท์างไกลเป็นสว่นหนึง่ของบรกิารดแูลสขุภาพ นับตัง้แตแ่พทยสภาไดก้ าหนดขอ้บังคับและมาตรฐานการแพทยท์างไกลใน

เดอืนสงิหาคม โรงพยาบาลหลายแห่งรวมทัง้โรงพยาบาลศริริาชของเราไดใ้หบ้รกิารการแพทยท์างไกลและการใหค้ าปรกึษาทางไกล

แกผู่ป่้วย กระบวนการเริม่ตน้ดว้ย: 1) ผูป่้วยนัดหมายทางออนไลนเ์พือ่ขอพบแพทยผ์า่นทาง tele-medicine 2) เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล

ตรวจสอบวา่กรณีนี้เหมาะส าหรับการแพทยท์างไกลหรอืไม ่(เกณฑก์ารคัดแยกเบือ้งตน้รวมถงึผูป่้วยทีท่ราบการวนิจิฉัยโรคไม่ตดิเชือ้

อาการคงทีโ่ดยไดรั้บยาทีช่ดัเจนมสีตสิมัปชญัญะครบถว้นหรอือยู่กับญาตทิีม่สีตแิละสามารถสือ่สารไดใ้นเวลาทีม่กีารพบแพทย)์; 3) 

เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลตรวจสอบเกีย่วกับดา้นเทคนคิของการสือ่สารทางไกล 4) เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลยนืยันเวลาและวนันัดหมายกับ

แพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งและผูป่้วย และ 5) เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลยนืยันการนัดหมายอกีครัง้หนึง่กอ่นวันทีก่ าหนด ในปัจจุบันประมาณ 5% 

ของผูป่้วยของเราชอบระบบอ านวยความสะดวกเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายของเราคอืตอ้งมผีูป่้วยทีเ่หมาะสมลงทะเบยีนอย่าง

นอ้ย 10% ยิง่ไปกว่านัน้เราก าลังเตรียมความพรอ้มส าหรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางไกล (Tele-rehabilitation) โดยใช ้interactive 

multimedia นอกเหนอืจากการแพทยท์างไกลและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางไกลแลว้คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิลยังผลติ

หุ่นยนตท์างการแพทยเ์พือ่ชว่ยดา้นการบรกิารในโรงพยาบาล ขณะนี้มหีุ่นยนตห์ลายประเภททีท่ าหนา้ทีแ่ตกตา่งกันไป จะมกีารเพิม่

ฟังกช์ัน่อืน่ ๆ ในอนาคตอันใกลเ้พือ่ใหหุ้่นยนตเ์หลา่นี้ใชง้านไดห้ลากหลาย ไม่เพยีงแตใ่นบรกิารดา้นการดูแลสขุภาพเท่านัน้ แตย่ัง

รวมถึงดา้นการศกึษาและดา้นอื่น ๆ ดว้ย เทคโนโลยีและวทิยาการใหม่ๆคาดว่าจะเกดิขึน้จากการท างานร่วมกันระหว่างคณะ

แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลและคณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลัยมหดิลโดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกับปัญญาประดษิฐ ์(AI) 

การรวมกันของการใหข้อ้มูลการดูแลสขุภาพหรอืขอ้มูลการศกึษาโดยคณะแพทยศาสตร์และการตัง้คา่อัลกอรทิมึของขอ้มูลและการ

ประยุกตใ์ชด้า้นเทคนิคของ AI โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์จะท าใหเ้กดิชวีติวถิใีหม่ทีม่ีประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้อย่างแน่นอน ดังนัน้การ

ระบาดของ COVID-19 จงึเป็นตวัเร่งส าคญัของการเปลีย่นแปลงการศกึษาทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยขีองโลก 

 

 



 

 

และมกีารแบง่ปันประสบการณ์การรับมอืในชว่งหลงัโควดิ-19 กบัหลายมหาวทิยาลยัอกีดว้ย 

 

 

  


