
 

พลเรือเอก ณรงค์ พพิัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) 

ปฏบิัตภิารกิจเยือนเครือข่ายระดับภมูภิาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ  
(เครือข่ายซีมีโอทรอปเมด) 

และศนูย์ระดับภมูภิาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ  
(ศนูย์ซีมีโอทรอปเมด) ในประเทศไทย 
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พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรี

ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ปฏิบัติภารกิจเยือนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน   
และสาธารณสุขของซีมีโอ (เครือข่ายซีมีโอทรอปเมด) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข
ของซีมีโอ (ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด) พร้อมคณะ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเครือข่าย   
ซีมีโอทรอปเมด อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ โดยมี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ เลขาธิการ/ผู้ประสานงานเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด ศาสตราจารย์     
ดร. นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน Dr. Ma Sandra B 
Tempongko รองผู้ประสานงานเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด ดร. ทินสิริ ศิริโพธ์ิ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและ        
การส่ือสาร ส านักงานเลขาธิการซีมีโอ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค ได้กล่าว    
ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ซีมีโอทรอปเมดครั้งน้ีว่า       
รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง พร้อมทั้งขอบคุณเลขาธิการเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด 
คณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานที่ให้การต้อนรับ จากการน าเสนอภาพรวมในการ
ด าเนินภารกิจของทรอปเมดท าให้เห็นว่าศูนย์ต่างๆ ของทรอปเมดทั้ง ๓ ศูนย์ ได้แก่        
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ  ด้านจุลชีววิทยา 
พาราสิตวิทยาประยุกต์ และกีฏวิทยาการแพทย์ ประเทศมาเลเซีย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
เวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ ด้านการสาธารณสุข การบริหาร การแพทย์ 

 
/ส่ิงแวดล้อม….. 
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ส่ิงแวดล้อม และอาชีวอนามัย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข
ของซีมีโอ ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน ประเทศไทย ล้วนมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งทรอปเมดได้พัฒนาบุคลากรและคิดค้นวัคซีนใหม่ๆ ผ่านการฝึกอบรมและเผยแพร่        

องค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นการสร้างคุโณปการอย่างมาก       
ให้แก่ประชากรในภูมิภาคให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่ิงส าคัญคือ ทรอปเมดได้ด าเนิน
ความร่วมมือกับกรุ ง เทพมหานครและโรงเรียนต่างๆ เพื่ อ เสริมสร้ างความรู้              
ด้านสาธารณสุข นอกจากน้ี รัฐมนตรีฯ ยังกล่าวช่ืนชมที่มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษา      
ดูงานที่ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน และท าให้เห็นว่าขอบข่ายงานของทรอปเมดมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งน้ี ได้ให้ความเช่ือมั่นว่า  
ทรอปเมดจะได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณจากองค์กรทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เครือข่ายและศูนย์ฯ มีความเติบโตยิ่งขึ้นไป  

นอกจากน้ี รัฐมนตรีฯ ยังได้เยี่ยมชมการด าเนินงาน รับฟังการบรรยายสรุป และพบปะนักศึกษานานาชาติของภาควิชา
เวชศาสตร์เขตร้อน เยี่ยมชมการจัดแสดงตัวอย่างที่เกี่ยวกับโรคเมืองร้อน เช่น เช้ือมาลาเรีย เช้ือโปรโตซัว และพยาธิ
ต่างๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ พิพิธภัณฑ์หอยของภาคเวชศาสตร์สังคมและส่ิงแวดล้อม    
และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  

      

 

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

การเยือนเครือข่ายและศูนย์ฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งน้ี เลขาธิการเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด      
ได้น าเสนอการด าเนินงานของเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด และศูนย์ซีมีโอทรอปเมด โดยเครือข่ายฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานกับ ๓ ศูนย์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย มีการติดต่อกับแหล่งทุนเพื่อท าโครงการอบรม
ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน จัดท าวารสารระดับภูมิภาค ซึ่งภายหลังปี ๒๕๕๘ องค์การสหประชาชาติจะเน้นเรื่อง     
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goal-SDG) ต่ อ จ า ก เ ป้ า ห ม า ย     ก า ร พั ฒ น า แ ห่ ง ส หั ส ว ร ร ษ 
(Millennium Development Goal-MDG) ร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การซีมีโอ (SEAMEO) ธนาคารเพื่อการ
พ ัฒ น า แ ห ่ง เ อ เ ช ีย  ( Asian Development Bank-ADB) 
องค์การยูเนสโก (UNESCO) และ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม 
กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 
ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามการแพร่ระบาดของเช้ือโรคและเฝ้าระวังโดยเลือกด าเนินการในโรงเรียน      
เฉพาะบางพื้นที่ จัดประชุมนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

/บุคคล….. 
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บุคคลด้านการแพทย์ เน้นพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานนอกเหนือไปจากการพัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ   
โดยจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในเรื่องการเปล่ียนแปลงทาง      
สภาพภูมิอากาศ การให้ความรู้แก่โรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน การติดเช้ือของโรคเมอร์ส โรคซารส์ โรคไข้หวัดนก 
ปัญหาสุขภาพตามแนวชายแดน การป้องกันผลกระทบจากภัยพิบัติและในสภาวการณ์ฉุกเฉิน ความเหล่ือมล้ า          
ทางสุขภาพ การควบคุมการสูบบุหรี่ในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานด้านการศึกษายังมีปัญหาในเรื่อง         
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัโรงเรียน ซึ่งขณะน้ีเครือข่ายฯ อยู่ระหว่างหาแนวทางเพื่อให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลความรู้
ต่อไปในวงกว้างได้ โดยอาศัยความร่วมมือของศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์ทรอปเมดประเทศไทย ที่เช่ียวชาญเรื่องวัคซีน      
ศูนย์ทรอปเมด ประเทศมาเลเซีย ที่ เช่ียวชาญเรื่องการตรวจวินิจฉัย และศูนย์ทรอปเมด สาธารณรัฐฟิลิปปิน ส์             
ที่เช่ียวชาญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งน้ี เครือข่ายฯ ได้ส ารวจความต้องการของประชาชนถึงส่ิงที่ต้องการมากที่สุด    
ในการด ารงชีวิต ท าให้พบว่าส่ิงที่เครือข่ายจ าเป็นต้องพัฒนาต่อไปคือ การศึกษาที่ดี และการดูแลรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น   

 นอกจากน้ี ในส่วนของศูนย์ฯ จะท าหน้าที่เสมือนเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินความร่วมมือ      
ด้านการศึกษาโดยบูรณาการและเช่ือมโยงการท างานไปสู่โรงเรียน ชุมชน และครอบครัว จัดสรรทุนฝึกอบรมระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันประมาณ ๕๐ หลักสูตร/ปี          
เช่น การวินิจฉัยโรค เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก และการติดเช้ือเอชไอวี/โรคเอดส์ การส่งเสริมสุขภาพ          
และล่าสุดจัดหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน จัดท าวิจัยทางการแพทย์ และการเฝ้าระวังโรค   

 
---------------------------------------- 

 
 
 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 


