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Q: กรุณาอธ�บายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�ที่ได�รับรางวัล Japan Science 
and Technology Agency Chairman จากรางวัล “STI for STGs” 

A: ศาสตราจารย�ฮาระ   
   พวกเราได�รับรางวัลเร�่องการว�นิจฉัยและติดตามสุขภาพทารก ในครรภ� 
ผ�านทางระบบออนไลน� ด�วยเคร�อ่ง iCTG เคลื่อนที่ขนาดเล็กและความมุ�งมั่น 
ในการนำเคร�่อง ไปใช�ทั่วโลกโดยเฉพาะการนำไปใช�ในประเทศที่กำลังพัฒนา 
เคร�่อง iCTG เคลื่อนที่ขนาดเล็ก เป�นอุปกรณ�ตรวจสุขภาพทารกในครรภ� 
ที่สามารถ สะดวกพกพา ไปได�ทุกที่ หญิงตั้งครรภ�สามารถตรวจอัตรา 
การเต�นหัวใจ ของทารกในครรภ�และการหดตัวของมดลูกได�ด�วยตนเอง 
ท่ีบ�าน หลังจากการตรวจครรภ�เร�ยบร�อยแล�ว ข�อมูลจะถูกส�งไปยังระบบคลาวด� 
โดยทันที และแพทย�สามารถว�นิจฉัย ข�อมูลได�รับจากระยะ ไกลได �  ในอด ีต 
การรับ-ส�งข�อมูลของทารกในครรภ� เป�นความท�าทายและยากลำบาก 
อย�างมาก พวกเรา จ�งได� ดำเนินการว�จัย เป�นระยะเวลา 40 ป�   
    จนกระท่ัง ในป� 2549 พวกเราได�พัฒนาจอภาพเคล่ือนท่ีท่ีสามารถตรวจสภาพ 
ทารกในครรภ�ได�เป�นเคร�่องแรก และในป� 2562 พวกเรา ร�วมมือกับบร�ษัท 
Melody International Inc. และประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาระบบและ 
การลดขนาดของเคร�่องเพื่อให�เป�น ประโยชน�ต�อการใช�งานมากข�้น โดยมี 
ศาสตราจารย�โทคุดะเป�นผู �สนับสนุนในการขยายการดำเนินงานไปยัง 
ต�างประเทศ แนะนำให�สมัครเพื่อรับรางวัลนี้

Q: กรุณาอธ�บายเก่ียวกับว�วัฒนาการของ Telemedicine จนถึงป�จจ�บัน 

A: ศาสตราจารย�ฮาระ:   
   จังหวัดคากาวะมีทรัพยากรทางการแพทย�มากมาย แต�เนื่องจากภายใน 
จังหวัด มีจำนวนเกาะห�างไกล ท้ังหมด 24 เกาะ จ�งทำให� บุคลากรและอุปกรณ� 
ทางการแพทย�น้ันไม�เพียงพอ ต�อการรักษาผู�ป�วย ดังน้ัน การรักษาเสถียรภาพ         

และการรักษา ระดับการเข�าถึง ทรัพยากรทางการแพทย�ในแต�ละภูมิภาค 
จ�งเป�นประเด็น สำคัญ เมื ่อคุณได�ยินคำว�า “ Telemedicine” หร�อ 
“การตรวจว�นิจฉัยทางออนไลน�”การตรวจว�นิจฉัยทางออนไลน�” คุณอาจ 
นึกถึงภาพของบุคลากรทางการแพทย� ที่กำลังพูดคุยกับคนไข�ผ�านทาง 
ว�ดีโอออนไลน� แต�ในอดีตแพทย� ส�วนใหญส�งข�อมูลของผู�ป�วย โดยการตรวจ 
คล่ืนหัวใจไฟฟ�า เช�น X -ray, CT และ MRI  ไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทาง เพ่ือขอรับ 
คำปร�กษา และช�วยว�นิจฉัยผู�ป�วย การพัฒนาระบบ Telemedicine มุ�งเน�น 
ไปที่ภาค ICT เป�นหลัก เช�น การสร�างบันทึกผู�ป�วยแบบดิจ�ทัล ทำให�แพทย� 
สามารถสะสมเวชระเบียนด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส 
    นอกจากนี ้ มีการรวบรวมข�อมูลบันทึกไว�ที ่ศ ูนย�ข�อมูลแห�งเดียว
เพื่อรักษาความปลอดภัย เช�น การเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ

   ป� 2546 เราใช�ระบบเคร�อข�าย K-MIX (Kagawa Medical Information 
eXchange) และในที่สุดก็พัฒนาเป�น ระบบ K-MIX + และต�อมาเป�นระบบ 
K-MIX R ในป� 2561การว�นิจฉัยทางออนไลน� ได�กลายเป�นตัวอย�างทางการ 
ภายในระดับประเทศ และเนื่องด�วย สถานการณ�แพร�ระบาดของ COVID-19 
ระบบ Telemedicine และการว�นิจฉัยทางออนไลน�จ�งมีความจำเป�น และมีการ 
ดำเนินการ เพิ่มข�้นมากกว�าที่ผ�านมา

A: ท�านได�เร�่มมีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบการแพทย� ทางไกลสำหรับ
การดูแลทารกในครรภ�ได�อย�างไร? 

B: ศาสตราจารย�ฮาระ
   หากพูดถึงการตรวจวัดอัตราการเต�นหัวใจของทารกในครรภ� ถึงแม�ว�า 

ข�อมูลจะถูกส�งไปทางอิเล็กทรอนิกส� ก็ยังประสบป�ญหาเร�่องความแม�นยำ 
ในการได�รับข�อมูล ดังนั ้น ผมจ�งตัดสินใจที ่จะพัฒนาอุปกรณ�ให�ดีข� ้น    
โดยพัฒนา เคร�่อง “ iCTG” เนื่องจากเป�น เคร�่องมือที่มีความแม�นยำสูง 
และมีขนาดเล็กกว�าอุปกรณ�ทั่วไป ที่ใช�ในโรงพยาบาลทุกแห�ง ประเทศญี่ปุ�น 
จ�งมีจำนวนอัตราการ เสียช�ว�ต ของทารกในครรภ� และทารกแรกเกิดน�อยท่ีสุด 
เช�นเดียวกับ จำนวนหญิงต้ังครรภ� และป�จจ�บันจังหวัดคากาวะมีมาตรฐานการ 
ดูแลสูง แต�เมื ่อ 50 ป�ก�อน จังหวัดคากาวะติดอันดับ 1 ใน 5 จังหวัด 
ในประเทศที่มีอัตราการเสียช�ว�ตมากที่สุด ดังนั้น ผมจ�งมีความตั้งใจแน�วแน� 
ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ�นั้นให�ดีข�้น

Q: คุณคิดอย�างไรกับการสมัครรับรางวัล "STI for SDGs"

A: ศาสตราจารย�โทคุดะ  
    หน�าที ่พิเศษของผมอยู �ที ่แผนกสร�รว�ทยาและทำการว�จัยเกี ่ยวกับ    
“Rare Sugar” ที่ค�นพบได�ยากในธรรมชาติ โดยผมเป�นผู�ดูแลและรับผิดชอบ 
สถาบันว�จัย Rare Sugar และการศึกษาระดับโลก และเป�นหัวหน�าสำนักงาน 
นานาชาติของ มหาว�ทยาลัยคากาวะที่มี เป�าหมายนำไปสู�ความสัมพันธ� 
ระหว�างประเทศ โดยเรามีมหาว�ทยาลัย ในเคร�อกว�า 100 แห�งทั่วโลกและมี  
3 แห�ง เป�นฐานหลักสำคัญ สำหรับการแลกเปล่ียนด�านการศึกษา และการว�จัย 
ในต�างประเทศ ซ�ง่การดำเนินการฯ ดังกล�าว เราจ�งได�ขยายการใช�ระบบ iCTG
ไปยังมหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม� ในประเทศไทย และไปยังประเทศต�างๆ เช�น ลาว, 
พม�า, แอฟร�กาใต� และอินโดนีเซ�ย  

เทคโนโลยีจากคากะวะ 
จะช�วยหญิงตั้งครรภ�ทั่วโลก
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ว�ธ�แก�ป�ญหาความลำบาก
ในเขตพรหมแดนอื่น

   อย�างท่ีทราบกันดีว�า “SDGs” ประกอบด�วย 17 เป�าหมายท่ีสหประชาชาติ 
ได�เข�ามาดำเนินการ โดยกำหนดเป�าหมายความสำเร็จ ภายในป� 2573 
มหาว�ทยาลัยคากาวะจ�งมีส�วนร�วม ในการสนับสนุน การดำเนินโครงการ 
ต�างๆ รวมทั้งโครงการ iCTG        
   หากกล�าวถึงเร�่องรางวัล “ STI for SDGs” เป�นรางวัลที่ให�ความสำคัญ 
อย�างมากในด�านว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ศาสตราจารย�ฮาระจ�งเป�น 
บุคลากรท่ีสำคัญในการเปล่ียนแปลง และพัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิด 
โดยใช�เคร�อ่ง iCTG เพราะหากมี การเช�อ่มต�ออินเทอร�เน็ตได� iCTG จะสามารถ 
ใช�งานได�ทุกที่ในโลก ไม�ว�าจะเป�นพื้นที่ชนบท หร�อเกาะห�างไกล ผมจ�งคิดว�า 
อุปกรณ�นี้เหมาะสมที่จะได�รับการคัดเลือก และตัดสินใจ ลงสมัครเข�ารับ 
รางวัลนี้ ซ�่งเราได�รับผลรางวัลดีเยี่ยม ซ�่งกลายเป�นรางวัล ที่มีความหมาย 
สำหรับมหาว�ทยาลัย ของเรา พวกเราจ�งมีความสุข มากที่ได�รับรางวัลนี้มา

A: ศาสตราจารย�ฮารา 
   เป�าหมายการพัฒนาก�อน SDGs คือ MDG (Millennium Development 
Goals) ที่ให�เป�าหมายในเร�่องการลดอัตราการเสียช�ว�ตของทารกในครรภ� 
และทารกแรกเกิด ผมมั่นใจได�ว�าเทคโนโลยีของเราและ iCTG สามารถทำให� 

บรรลุเป�าหมายและมีการส�งต�อทารกในครรภ�และทารกแรกเกิดได�อย�างปลอดภัย 
ทั่วโลก ผมหวังว�าผู�คนจำนวนมากจะรับรู�เกี่ยวกับโครงการ ของเราผ�านรางวัลน้ี 
และเข�าใจถึงความสำคัญของการสนับสนุนประเทศ ที่กำลังพัฒนา นอกจากนี้ 
การได�รับรางวัลจากรัฐบาลมีความหมาย สำหรับพวกเรา เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ�น 
ให�ความสำคัญกับป�ญหานี้อย�างมาก

Q: ระบบ iCTG และ Telemedicineจะดำเนินการขยายไปอย�างไร ต�อจากนี้
ครับ

A: ศาสตราจารย�ฮารา
    จากข�อมูลของยูนิเซฟระบุว�า อัตราการเสียช�ว�ตของทารกในครรภ� อยู�ท่ีประมาณ 
2 ล�านคนต�อป� ผมมั่นใจว�าการใช�เคร�่องติดตามทารก ในครรภ�จะช�วยช�ว�ตของ 
ทารกและ หากทารกเกิดมามีสุขภาพดี ก็จะ สามารถช�วยลดภาระของการดูแล 
ทารกหลังคลอดในสถานบร�การได�

A: ศาสตราจารย�โทคุดะ         
    เทคโนโลยีนี้ได�รับการพัฒนาโดยศาสตราจารย�ฮาระ เพื่อแก�ป�ญหาที่พบอยู�ใน 
จังหวัดคากาวะ และสามารถนำไปใช�ใน ประเทศอ่ืนได�เช�นกัน ด�วยความร�วมมือของ 
JICA (Japan International Cooperation Agency) และประเทศไทย เราได�จัดทำ 
โครงการความร�วมมือทางเทคโนโลยีระดับรากหญ�า เป�นระยะเวลาทั้งหมด 3 ป� 
และได�ดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง และเรากำลังดำเนินการใช�เคร�่อง CTG ในประเทศ 
อีกหลายแห�ง ในตอนนี้

A: ศาสตราจารย�โทคุดะ       
   เทคโนโลยีนี้ได�รับการพัฒนาโดยศาสตราจารย�ฮาระเพื่อแก�ป�ญหาที่มีอยู�ใน 
จังหวัดคางาวะ แต�ก็สามารถนำไปใช�ในต�างประเทศได�เช�นกัน ด�วยความร�วมมือของ 
JICA (Japan International Cooperation Agency) และประเทศไทย เราได�จัดทำ 
โครงการความร�วมมือทางเทคโนโลยีระดับ รากหญ�าภายในระยะ 3 ป� ดำเนินการ 
ทั้งหมด 2 ครั้งแล�ว และเรากำลัง ดำเนินการใช�อุปกรณ�นี้ในประเทศอื่นๆ อีกหลาย 
แห�งตอนนี้

A: ศาสตราจารย�ฮาระ 
    จังหวัดคากาวะได�ถูกแต�งตั้งให�เป�น “ พื้นที่สำหรับสวัสดิการทางการแพทย� 
และสังคม” และพยายามสร�างแบบจำลองสำหรับเคร�อข�ายการแพทย�ทางไกลท่ัวประเทศ 
หากพูดถึง iCTG พวกเราได�ทำงานร�วมกับ JICA อย�างใกล�ช�ด เราได�รับข�าวจาก 
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร ว�าองค�กรต�างประเทศให�ความสนใจ 
โครงการของเราเป�นอย�างมาก เป�าหมาย ของเรา คือ การเข�าถึงภูมิภาคอาเซ�ยน 
เป�นอันดับแรกเพื่อส�งเสร�มเทคโนโลยี ของเราไปยังประเทศในแปซ�ฟ�กใต� จากนั้น 
พัฒนาไปยังประเทศท่ีพัฒนาแล�วท่ียังประสบป�ญหาอัตราการตายปร�กำเนิดจำนวนมาก  

แต�อย�างไรก็ตาม การพัฒนาเคร�่องติดตามทารกในครรภ�เป�นแบบไม�แสวงผลกำไร 
ประเทศที่พัฒนาแล�วหลายประเทศจ�งไม�สามารถใช�งบประมาณในการดำเนินงาน 
ได�มากนัก

A: ศาสตราจารย�โทคุดะ   
    หากคุณพยายามลดอัตราการตายของทารกในครรภ� คุณจะเร�ม่เห็นป�ญหาต�างๆ 
เช�น ความยากจน, สุขอนามัย, ป�ญหาเศรษฐกิจ และป�ญหา อื่นๆ อีกมากมาย 
ฉะนั้น เราควรให�ความสำคัญและมองที่มาของป�ญหา และค�อยแก�ไปทีละอย�าง

Q: แผนการดำเนินงานการโดยรวมของมหาว�ทยาลัยคากาวะ คืออะไร เพื่อ
สานต�อเป�าหมายใน SDGs

A: ศาสตราจารย�โทคุดะ   
    ในป� 2565 ที่จะมาถึงนี้ คณะศึกษาศาสตร�, กฎหมาย, เศรษฐศาสตร� และ 
ว�ศวกรรมและการออกแบบของมหาว�ทยาลัยคากาวะจะร�วมมือจัดตั้งภาคว�ชา 
ใหม�ในบัณฑิตว�ทยาลัย หนึ่งในรูปแบบแผนของแผนกสหว�ทยาการนี้ คือ SDG 
ในป�จจ�บัน Kagawa University ได�ให�ร�วมมือระหว�างประเทศ เช�น ร�วมมือกับรัฐบาล 
ส�วนท�องถิ่นเพื่อนำการศึกษาด�านสุขอนามัยไปใช�ในโรงเร�ยนประถมศึกษาและสอน 
บทเร�ยนนี้ในระบบการศึกษาของรัฐทั้งหมดในประเทศกัมพูชา 
    นอกจากนี้ยังมี งานว�จัยร�วมระดับนานาชาติกับมหาว�ทยาลัยในประเทศไทย 
บรูไน และสหรัฐอเมร�กา เกี่ยวกับประสิทธ�ผลของ Rare Sugar เพื่อลดความเสี่ยง 
ของโรคท่ีเก่ียวข�องกับ ว�ถีช�ว�ต เช�น โรคเบาหวานและโรคอ�วน นอกจากน้ียังมีงานว�จัย 
เกี่ยวกับการคาดการณ�ภัยพิบัติการจัดการว�กฤตและโครงการบรรเทาภัยพิบัติ 
เพื ่อถ�ายทอดเทคโนโลยีให�กับประเทศที ่ประสบภัยธรรมชาติประจำป� เช�น 
อินโดนีเซ�ยและเนปาล และในที ่สุดพวกเรามี iCTG ของศาสตราจารย�ฮาระ 
ที่สอดคล�องจ�ดประสงค�ของSDG

Q: ดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดจ�งเป�นไปตามเป�าหมายของ SDGs หร�อพบป�ญหา 
หร�อไม�? 

A: ศาสตราจารย�ฮาระ
     ผมว�ามันไม�ใช�เร�่องยาก แต�ผมเช�่อมั่นเสมอว�าวันหนึ่งหัวข�อการว�จัยของเรา 
จะได�รับการยอมรับและติดต�อรัฐบาลระดับชาติและจังหวัด พร�อมทั้งขอความ 
ร�วมมือจากสมาคมการแพทย�และมหาว�ทยาลัยต�างๆ และตอนนี้พวกเราได�รับ 
ความสนใจจากทั่วโลกมากข�้นเนื่องจากงานว�จัยของเราสอดคล�องกับ SDG 
และผมหวังว�าความสนใจจะเพิ่มข�้นอย�างต�อเนื่อง 

ค�นหาความต�องการ
ของสังคมอย�างใกล�ช�ด

A: ศาสตราจารย�โทคุดะ  
    หากพูดถึงการดำเนินการขยายตัวไปยังทั ่วโลก เรามักจะเผช�ญกับ 
ความแตกต�างในด�านกฎหมาย, วัฒนธรรมและลักษณะประจำชาติ แต�ผม 
คิดว�าสิ ่งสำคัญที ่สุด คือ เราต�องเข�าใจความแตกต�างของกันและกัน 
และสานสัมพันธ�กันด�วยความไว�วางใจซ�่งกันและกัน

A: ศาสตราจารย�ฮาระ         
   ผมเช�่ออย�างแน�นอนว�าหากเรายังคงมุ�งมั่นที่จะค�นหาสิ่งที่สังคมต�องการ
และนึกถึงสิ่งที่ควรทำเพื่อสานสัมพันธ�กับผู�อื ่น เราก็จะสามารถประสบ 
ความสำเร็จได�ตามอย�างแน�นอน

- ขอบคุณมากครับที่สละเวลา - 
 


