
 
สรุปสาระส าคัญการปฏิบัติภารกิจเยือนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอในประเทศไทย 

โดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 

 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (สภาซีเมค) ได้ปฏิบัติภารกิจเยือนศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รวม ๔ แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโอสปาฟา) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ (ศูนยซ์ีมีโอไรเฮด) ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอด้านเวชศาสตร์เขตร้อน (ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด 
ประเทศไทย) และเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ (เครือข่ายซีมีโอ
ทรอปเมด) ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ 
   1.1 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโอสปาฟา) ตั้งอยู่
ถนนศรอียุธยา (หลังหอสมุดแห่งชาติ) กรุงเทพฯ ปัจจุบัน ดร. มรว. รุจยา อาภากร เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก่อตั้ง   
ในปี 2521 มีภารกิจหลักในการปลูกฝังจิตส านึกและความชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการอนุรักษ์โบราณวัตถุและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปะดั้งเดิม ส่งเสริม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยการจัดโครงการ
ความร่วมมือด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์  
   1.2 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโอไรเฮด) 
ตั้งอยู่ชั้น ๕ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ปัจจุบัน ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์               
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ก่อตั้งในปี 2536 มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
ด้านการอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกซีมี โอ โดยเน้นด้านนโยบายและการวางแผน ระบบการบริหาร             
และการจัดการ ท าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษาเพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการวิจัย           
ด้านการอุดมศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดตั้งเครือข่ายระหว่างสถาบัน      
เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค 
   1.3 ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์ เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมี โอ                    
ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน (ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด ประเทศไทย) ตั้งอยู่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรุงเทพฯ ปัจจุบัน ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ (คณบดี                  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน) ก่อตั้งในปี 2510 มีความช านาญทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อน มีหน้าที่ส าคัญ             
ในการปรับปรุงส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชากรในภูมิภาคนี้ให้ดีขึ้ น ศึกษาและหาทางควบคุมโรค        
ในเขตร้อนและจัดให้มีการค้นคว้าวิจัยและอบรมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข    
   1.4 เครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ (เครือข่าย   
ซีมีโอทรอปเมด) ตั้งอยู่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ปัจจุบัน ศาสตราจารย์นายแพทย์
ประตาป สิงหศิวานนท์ เป็นเลขาธิการ/ผู้ประสานงานเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด ก่อตั้งในปี 2509 โดยเป็น      
ศูนย์ประสานงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ  ด้านจุลชีววิทยา
พาราสิตวิทยาประยุกต์ และกีฏวิทยาการแพทย์ ประเทศมาเลเซีย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน
และสาธารณสุขของซีมีโอ ด้านการสาธารณสุข การบริหาร การแพทย์สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน 
ประเทศไทย  
 

/๒. การน าเสนอ….. 
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  ๒.  การน าเสนอภาพรวมการด าเนินโครงการและกิจกรรมของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ     
   2.1 ดร. มรว. รุจยา อาภากร ผู้อ านวยการศูนย์ซีมีโอสปาฟาได้น าเสนอแผนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมหลักของศูนย์ ซึ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนางานโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น งานประชุมนานาชาติ โบราณคดีใต้น้ า และการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น การอนุรักษ์ในเขตร้อน การด าเนิน
ความร่วมมือด้านการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมกับ APCEIU สาธารณรัฐเกาหลี การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ให้เป็นที่รู้จัก ห้องสมุดดิจิตัล และบุคลากรด้ านการจัดการองค์ความรู้ 
รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน โรงเรียน การวิจัยทางวิชาการและการอบรมวิชาชีพ และ        
การอนุรักษ์มรดกและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
   2.2 ดร. ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์ซีมีโอไรเฮด ได้น าเสนอแผนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมซึ่งเน้นประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงาน การหลอมรวมระบบอุดมศึกษาผ่านงานวิจัย       
การสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการพัฒนากลไกร่วมกัน การส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาค    
การท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาให้เกิดผลแก่ภูมิภาค ทั้งนี้ ได้จัดท าแผนพัฒนา ระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๔      
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐) ซึ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา พัฒนากลไกการสร้างความกลมกลืน
ด้านอุดมศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นสากล ขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ       
ของอุดมศึกษา และส่งเสริมความรับผิดชอบที่สถาบันอุดมศึกษาพึงมีต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้    
ยังด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา จัดท ากรอบการพัฒนาการเทียบโอนหน่วยกิต ยกระดับ
โครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งกลุ่มวิจัยในอาเซียน เพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาความเป็นผู้น า 
และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์เคลื่อนที่  
   2.3 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ เลขาธิการ/ผู้ประสานงานเครือข่าย     
ซีมีโอทรอปเมด ได้น าเสนอการด าเนินงานของเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด และศูนย์ซีมีโอทรอปเมด โดยเครือข่ายฯ 
จะท าหน้าที่ประสานงานกับ ๓ ศูนย์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย มีการติดต่อกับแหล่งทุน    
เพ่ือท าโครงการอบรมด้านเวชศาสตร์เขตร้อน จัดท าวารสารระดับภูมิภาค ซึ่งภายหลังปี ๒๕๕๘ องค์การ
สหประชาชาติจะเน้นเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal-SDG) ต่อจาก
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goal-MDG) ร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การซีมีโอ (SEAMEO) ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank-ADB) 
องค์การยูเนสโก (UNESCO) และกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) 
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพ่ือติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและเฝ้าระวังโดยเลือก
ด าเนินการในโรงเรียนเฉพาะบางพ้ืนที่ จัดประชุมนานาชาติเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาค พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแพทย์ เน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานนอกเหนือไปจากการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้านวิชาการ โดยจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ ด าเนินโครงการ/กิจกรรม       
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การให้ความรู้แก่โรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน การติดเชื้อของโรค
เมอร์ส โรคซารส์ โรคไข้หวัดนก ปัญหาสุขภาพตามแนวชายแดน การป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติ  และ           
ในสภาวการณ์ฉุกเฉิน ความเหลื่อมล้ าทางสุขภาพ การควบคุมการสูบบุหรี่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามการด าเนินงาน
ด้านการศึกษายังมีปัญหาในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียน ซึ่งขณะนี้เครือข่ายฯ  อยู ่ระหว่าง          
หาแนวทางเพื่อให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่อไปในวงกว้างได้ โดยอาศัยความร่วมมือของ ศูนย์ต่างๆ    
เช่น ศูนย์ทรอปเมดประเทศไทย ที่ เชี่ยวชาญเรื่องวัคซีน ศูนย์ทรอปเมด ประเทศมาเลเซีย ที่เชี่ยวชาญเรื่อง        
การตรวจวินิจฉัย และศูนย์ทรอปเมด สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่เชี่ยวชาญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ 
ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนถึงสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในการด ารงชีวิต ท าให้พบว่ าสิ่งที่เครือข่าย
จ าเป็นต้องพัฒนาต่อไปคือ การศึกษาท่ีดี และการดูแลรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น   
 

/นอกจากนี้..... 
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 นอกจากนี้ ในส่วนของศูนย์ฯ จะท าหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินความร่วมมือ      
ด้านการศึกษาโดยบูรณาการและเชื่อมโยงการท างานไปสู่โรงเรียน ชุมชน และครอบครัว จัดสรรทุนฝึกอบรมระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นประมาณ ๕๐ หลักสูตร/ปี          
เช่น การวินิจฉัยโรค เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก และการติดเชื้อเอชไอวี /โรคเอดส์ การส่งเสริมสุขภาพ          
และล่าสุดจัดหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีในโรงเรียน จัดท าวิจัยทางการแพทย์ และการเฝ้าระวังโรค   
  3.  ข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค ได้กล่าว   
ในโอกาสตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 4 แห่งว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง                
ที่ได้มีโอกาสมาเยือนศูนย์ต่างๆ ในครั้งนี้ และแสดงความชื่นชมที่ศูนย์สามารถด าเนินภารกิจงานได้ประสบผลส าเร็จ 
พร้อมทั้งขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานที่ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ ได้ให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา          
ของภูมิภาค ดังนี้ 
   3.1 ศูนย์ซีมีโอสปาฟา มีการด าเนินกิจกรรมที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น โบราณคดี ศิลปทางวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์ควรหาแนวทางพัฒนา      
ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพ่ือขยายความร่วมมือ และพร้อมเป็นศูนย์หลักของภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญ        
ด้านโบราณคดี วิจิตรศิลป์ และวัฒนธรรม เน้นส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ     
การด าเนินการของศูนย์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะท าให้หลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน
การท างานของศูนย์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดท าเว็บไซต์ในหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาไทยจะท าให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทางวัฒนธรรมได้ง่าย ทั้งนี้ ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจและการด าเนินงานของศูนย์
อย่างเต็มที่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคต่อไป พร้อมกันนี้ 
รัฐมนตรีว่าฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องสมุดและชมนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ด้วย 
   3.2 ศูนย์ซีมีโอไรเฮด มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระดับอุดมศึกษาและมีเครือข่ายกว้างขวาง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับ
ครูและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ เช่น การเคลื่อนย้ายนักเรียนและนักศึกษา การถ่ายโอนหน่วยกิต และการประกัน
คุณภาพ เป็นต้น รวมถึงการด าเนินความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะประเทศจีนมีศักยภาพในการช่วยเหลือสนับสนุนและพร้อมด าเนินความร่วมมืออย่างเต็มที่  จึงเชื่อมั่น     
ได้ว่า ศูนย์ฯ จะสามารถขยายขอบข่ายความร่วมมือไปยังนอกภูมิภาคต่อไปได้อีก ทั้งนี้ ยินดีให้การสนับสนุน       
อย่างเต็มก าลัง โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินความร่วมมือด้วย 
  3.3 เครือข่ายซีมีโอทรอปเมดและศูนย์ต่างๆ ของทรอปเมดทั้ง ๓ ศูนย์ ซึ่งได้แก่ ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ ด้านจุลชีววิทยา พาราสิตวิทยาประยุกต์ และกีฏวิทยา
การแพทย์ ประเทศมาเลเซีย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมี โอ                
ด้านการสาธารณสุข การบริหาร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ประเทศไทย ล้วนมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งทรอปเมดได้พัฒนาบุคลากร
และคิดค้นวัคซีนใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นการสร้าง
คุโณปการอย่างมากให้แก่ประชากรในภูมิภาคให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งส าคัญคือ  ทรอปเมดได้ด าเนิน     
ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและโรงเรียนต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้ านสาธารณสุข โดยเฉพาะการที่
นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน ท าให้เห็นว่าขอบข่ายงานของทรอปเมดมีประโยชน์    
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าทรอปเมดจะได้รับการสนับสนุน         

 
/ด้าน..... 
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ด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เครือข่ายและศูนย์ฯ 
มีความเติบโตยิ่งขึ้นไป พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการด าเนินงาน รับฟังการบรรยายสรุป           
และพบปะนักศึกษานานาชาติของภาควิชาเวชศาสตร์เขตร้อน เยี่ยมชมการจัดแสดงตัวอย่างที่เกี่ยวกับโรค       
เมืองร้อน เช่น เชื้อมาลาเรีย เชื้อโปรโตซัว และพยาธิต่างๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ 
พิพิธภัณฑ์หอยของภาคเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว     
ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนด้วย 
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