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ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ Prof. Nicolas PJ Day, MORU มาบรรยายพิเศษถึงแผนการ20 

ด าเนินงานของหน่วยงาน MORU ดังนี้ 
Prof. Nicolas PJ Day ได้กล่าวขอบคุณที่ประธานฯ ให้เกียรติเชิญมาบรรยายให้คณะกรรมการประจ า

คณะฯ รับฟัง และเกริ่นว่าที่ผ่านมาการสื่อสาร และความเข้าใจระหว่างคณะฯ และ MORU อยู่ในระดับเป็นที่น่า
พึงพอใจ แต่คาดว่าหลังจากการบรรยายนี้จะมีความเข้าใจกันและกันมากขึ้น  หลังจากนั้นได้บรรยายเกี่ยวกับ
ประวัติของ MORU และกิจกรรมวิจัยส าคัญท่ีก าลังด าเนินการอยู่รายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้  25 

MORU ก่อตั้งเมื่อปี 1979 เป็นสัญญาความร่วมมือระหว่าง ๓ ฝ่ายได้แก่ Wellcome Trust – University 
of Oxford และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเหตุผลที่ทางกลุ่มมาจัดตั้งศูนย์ด าเนินการที่คณะฯ นั้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า
คณะฯ มีศักยภาพสูงทางด้านโรคเขตร้อน และที่ตั้งยังเป็นจุดส าคัญในบริบทของโรคเขตร้อนอีกด้วย 

ในปัจจุบัน MORU มีเจ้าหน้าที่รวมประมาณ ๖๐๐ คนจาก ๑๘ ประเทศ โดยประมาณ ๓๐๐ คน
ปฏิบัติงานตามชายแดนไทย - พม่า – กัมพูชา - ลาว และหน่วยย่อยอ่ืนๆ ในต่างประเทศ MORU มีศูนย์ปฏิบัติการ30 

การวิจัยถาวร ๗ แห่ง และศูนย์กึ่งถาวร ๖ แห่ง ซึ่งเปิดท าการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรีย และอีก 
๕ แห่งอยู่บริเวณชายแดนไทย - ประเทศเพ่ือนบ้าน MORU มีห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ ๓ (BSL 3) จ านวน ๒ 
แห่งในประเทศไทย (ท่ีคณะฯ) และ สปป. ลาว รวมทั้งห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอีกนับสิบแห่ง 
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MORU ปฏิบัติงานวิจัยหลักทางด้านโรคมาลาเรียประมาณร้อยละ ๕๐ ส่วนงานวิจัยอ่ืนๆ เช่น 
Melioidosis, Scrub Typhus, Rickettsial Diseases, TB, Influenza และงานอื่นที่เก่ียวข้องมีสัดส่วนลดหลั่นกัน
ไป ทั้งนี้ การวิจัยของ MORU นั้นมุ่งเป้าให้เป็นเลิศทางคลินิก และการสาธารณสุขโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่เขตร้อน โดยในปี 2012 มีผลงานตีพิมพ์ ๑๓๔ เรื่อง และรวม
ผลงานตีพิมพ์นับแต่ก่อตั้งหน่วยในปี 1979 นั้นมากกว่า ๑,๕๐๐ ผลงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีความร่วมมือกว่า ๑๕๐ 5 

ประเทศในระดับนานาชาติ โดยมีกิจกรรมการศึกษาวิจัยทางคลินิกอยู่ ๖๘ เรื่อง โดย Prof. Nicolas PJ Day ได้
แสดงถึงการวิจัยที่เป็นผลงานอันโดดเด่นจ านวน ๓ หัวข้อ ได้แก่ 

- Artemisinin-based Combination Therapies (ACT) ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการยอมรับจาก
องค์การอนามัยโลก และได้ตีพิมพ์เป็นคู่มือแนวทางรักษาผู้ป่วยมาลาเรียมาจนถึงปัจจุบัน 

- Quinine vs Artesunate in Severe Malaria in South-east Asia (SEAQUAMAT) โดยผลจากการ10 

ศึกษาวิจัยพบว่าสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลในการรักษาโรคมาลาเรียได้ดีกว่าวิธีแบบเดิมถึงร้อยละ ๓๕ 
- Quinine vs Artesunate in Severe Malaria in African Children (AQUAMAT) ซึ่งผลการวิจัย

คล้ายคลึงกับ SEAQUAMAT 
ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการศึกษาการแพร่ระบาดของยาต้านมาลาเรียปลอม และยาด้อยมาตรฐาน และ

การศึกษาการดื้อยา กลุ่ม Artemisinin ของเชื้อมาลาเรียในชายแดนไทย - พม่า และทางภาคตะวันออกของ15 

กัมพูชาโดยได้จัดตั้งศูนย์ TRAC (Tracking Resistance to Artemisinin Collaboration Centre) เพ่ือติดตาม
และประเมินผลการดื้อยาอีกด้วย 

MORU มีการจัดการฝึกอบรม การปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ และสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักศึกษา
ปริญญาเอกจ านวน ๒๒ คน ใน ๔ ปีที่ผ่านมา ณ ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกร่วมท าวิจัย ๒๙ คน และมีอาจารย์
ของคณะฯ ร่วมปฏิบัติงาน ๑๙ คน ใน MORU อีกทั้ง หน่วยยังจัดการฝึกอบรมระยะสั้นอีกมากมาย เช่น Good 20 

Clinical Practice (GCP) และ Laboratory Standard  
Prof. Nicolas PJ Day กล่าวว่า MORU กับคณะฯ นั้น มีความร่วมมือกันอย่างแท้จริงในด้านการวิจัย 

ด้านวิชาการ และอ่ืนๆ อีกมาก โดย MORU ได้ประโยชน์ร่วมกับคณะฯ หลายด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เรื่อยมา และผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และมี Impact ต่อประชาคมสูง โดยคณะฯ ก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกับการ
วิจัยดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน และ Prof. Nicolas PJ Day กล่าวเสริมว่าในอนาคตอยากให้คณะฯ กับ MORU มี25 

ความใกล้ชิดกันมากกว่านี้ โดยยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการร่วมกันเพ่ิมขึ้น การร่วมกันขอรับ
ทุนสนับสนุนวิจัย และการร่วมกันสนันสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ เป็นต้น 

รศ. ดร.มนัส จงสงวน ขอข้อคิดเห็นจาก Prof. Nicolas PJ Day เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ประเด็นจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) ว่าในการวิจัยที่ MORU ด าเนินการอยู่ ๖๘ เรื่องนั้น มีปัญหาข้อ
ติดขัดบ้างหรือไม่ และมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร 30 

Prof. Nicolas PJ Day กล่าวว่าการบริหารเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) นั้น
ทาง MORU ได้จั้ดตั้ง Clinical Trail Support Group ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๐ คน พิจารณา Protocol การวิจัยและด าเนินการในด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) อย่างครบวงจร 
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รศ. ดร.มนัส จงสงวน และ รศ. นพ.ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล เสนอให้ทาง MORU และคณะฯ ร่วมมือท าวิจัย
กันมากขึ้น โดย Prof. Nicolas PJ Day กล่าวสนับสนุน และแสดงความยินดีที่จะร่วมมือ โดยกล่าวว่า MORU มี
ห้องปฏิบัติการวิจัย รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนอีกมากซึ่งยินดีให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ มาใช้ปฏิบัติการ
วิจัยได้เสมอ 

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าการที่คณะฯ มีผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณภาพสูงนั้น MORU ก็เป็นส่วน5 

ส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดผลงานดังกล่าว แต่ผลงานของคณะฯ มี Impact ต่อสังคม และประชาคมโลกในอัตรา
ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ต้องการให้ทาง MORU แนะน าแนวทางการผลิตผลงานวิจัยที่มี Impact สูงเพ่ือให้ทาง
คณะฯ มีการวิจัยที่มีประสิทธิผลต่อไป โดยเสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยด าเนินการประสานงานต่อไป 

Prof. Nicolas PJ Day กล่าวว่าการสร้างงานวิจัยที่มี Impact สูงนั้น MORU ใช้ช่องทางการวิจัยโดยน า
หลักการ Health - Economic Perspective มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการซึ่งจะท าให้มี Connection กับผู้10 

ก าหนดนโยบาย (Policy Makers) มากขึ้น 
จากนั้นประธานฯ กล่าวสรุป และขอบคุณ Prof. Nicolas PJ Day และชื่นชมว่าการบรรยายครั้งนี้เป็น

จุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะฯ และ MORU ซึ่งจะแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ต่อไปในอนาคต 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
๑.๑ ความก้าวหน้าการร่วมมือกับทีมวิจัยคลินิกสีลม 15 

 ประธานฯ แจ้งว่าการตกลงท าความร่วมมือกับทีมวิจัยคลินิกสีลม ซึ่งเป็นทีมที่ร่วมมือกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขของไทยและ U.S. CDC ในการท าวิจัยเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ในกลุ่มชายรักชาย นั้น บัดนี้ได้ตกลงท า
สัญญาแล้ว และทีมวิจัยคลินิกสีลมจะเริ่มด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารราชนครินทร์ ชั้น ๑๒ และคาดว่าจะ
ให้บริการได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๑.๒ พิธีมอบเงินของมูลนิธิจรูญ เอื้อชูเกียรติ 
 ประธานฯ แจ้งว่ามูลนิธิจรูญ เอ้ือชูเกียรติ จะมามอบเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนใน
พระอุปถัมภ์ฯ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคาร         
ราชนครินทร์ ชั้น ๑๗ เพ่ือเป็นเงินตั้งต้นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจะตั้ง
คณะกรรมการ โดยมีโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน องค์กรแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน และภาควิชากุมาร25 

เวชศาสตร์เขตร้อน เป็นตัวแทนการใช้เงินเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และจะท าบัญชีรายงานการใช้
เงินส่งให้มลูนิธิจรูญ เอ้ือชูเกียรติ ทุก ๓ เดือน  
 ที่ประชุมรับทราบ 
๑.๓ โครงการ Talent Management  
 ประธานฯ แจ้งว่าประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องโครงการ Talent Management นั้น นอกจาก30 

มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมเงินค่าตอบแทนให้อาจารย์/นักวิจัย เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากร
สร้างผลงานวิจัยแล้ว ยังมีเงินทุนส าหรับการท าโครงการวิจัยอีก ๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ที่สนใจท าโครงการสามารถ
เขียนรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับทุนนี้ได้ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ดังนี้ 
๑) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข 
๒) รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ 5 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ การยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในระยะ ๔ ปีข้างหน้า ปี ๒๕๕๗ – ปี ๒๕๖๐ 
 ประธานฯ แจ้งว่าจากการจัดประชุมระดมสมองยกร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในระยะ ๔ ปี ข้างหน้า ปี 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ10 

เวชศาสตร์เขตร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ ได้น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการระดม
ความคิดวันสัปดาห์ดอกไม้บาน มาจัดเรียงความส าคัญและน าไปยกร่างแผนดังกล่าว ได้เป็นแผนยุทธศาสตร์ 5P ซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๒ เป้าหมาย และตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI) จ านวน ๑๔ 
ตัวชี้วัด อย่างไรก็ตามจากสืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเข้าสู่
การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ ๓ – ๔ และ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 15 

นั้น ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นควรว่าแผนยุทธศาสตร์ 5P ควรปรับใหม่เพื่อให้ยุทธศาสตร์เป็นไปตามเสาหลักความเป็น
เลิศของคณะฯ (Pillars of Excellence) ตามชื่อ TROPICAL ได้แก่ T: Teaching excellence; R: Research 
and Innovation excellence; O: Outstanding clinical outcome; P: People excellence; I: Infrastructure 
excellence; C: Customer service excellence; A: Alliance and Community Excellence; L: leadership 

and management excellence ดังนั้นคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ และ20 

ผู้บริหารคณะฯ จะต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับเสาหลักความเป็นเลิศของคณะฯ ทั้ง ๘ 
ด้าน และจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือขอค ารับรองในคราวต่อไป  

ทีป่ระชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ เรื่องเสนอนโยบาย 25 

ไม่มี 
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่นๆ 

๔.๒.๑  โครงการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า หัวหน้าโครงการฯ เสนอเรื่องเพ่ือ

พิจารณาขอความเห็นชอบการเปิดให้บริการโครงการบริบาลผู้สูงอายุ (Tropmed Homecare) ชั้น ๔ อาคาร30 

ตระหนักจิต หะริณสุต ส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือ
บางส่วน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ยกเว้นผู้ที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น  กรณีเจาะคอหรือมีไข้ จะไม่
รับไว้ที่หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การรับผู้สูงอายุเข้าพักจะต้องผ่านการคัดกรอง โดยแพทย์ประจ าโครงการฯ 
ก่อน และจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดอัตราค่าบริการมีดังนี้  



- ๖ - 

 

ประเภท รายเดือน (บาท) รายสัปดาห์ (บาท) รายวัน (บาท) 
ห้องรวม (ชาย – หญิง) จ านวน ๔๔ ห้อง ๒๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑,๒๐๐ 
ห้องเดี่ยว จ านวน ๓ ห้อง ๔๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

นอกจากนี้คณะฯ จะให้สิทธิส าหรับบุคลากรของคณะฯ และญาติสายตรง ที่มีผู้สูงอายุต้องการเข้า
ร่วมโครงการ จะได้รับส่วนลด ๑๐%   

ศ. พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม เสนอให้เปิดบริการแบบ Day care พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ประธานฯ กล่าวรับข้อเสนอของ ศ . พญ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม และในการนี้ขอเชิญชวน

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่มีจิตศรัทธาประสงค์บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ฯ 5 

สามารถบริจาคได้หลายช่องทาง ทั้งนี้ หากมีความประสงค์ให้แสดงชื่อติดเหนือเตียงผู้สูงอายุสามารถบริจาคเงินขั้น
ต่ า ๓๐,๐๐๐ บาท ติดชื่อหน้าห้องผู้สูงอายุเดี่ยว บริจาคขั้นต่ า ๒๐๐,๐๐๐ บาท และการบริจาคเงินนี้สามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
๔.๒.๒  อัตราค่าบริการส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถเข้าโครงการ Tropmed 10 

Homecare 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ

ความเห็นชอบก าหนดอัตราค่าบริการโครงการบริบาลผู้สูงอายุ (Tropmed Homecare) ส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ
ความช่วยเหลือบางส่วนหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ปัจจุบันมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ในการรับเป็นผู้สูงอายุในและไม่สามารถเข้าโครงการ Tropmed 15 

Homecare ได้ จึงต้องมีการก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับผู้สูงอายุโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ค่าห้อง/เตียง/อาหาร ตามประกาศคณะฯ 
๒)  ค่าบริการทางการพยาบาล ๓๐๐ บาทตอ่วัน 
๓)  ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ส าหรับผู้สูงอายุ เรียกเก็บในอัตราค่าบริการ

สาธารณสุข ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด 20 

๔)  รายการที่ ๑ – ๓ ไม่สามารถน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนได้ 
๕)  ค่ายา/เวชภัณฑ์/ชันสูตร/ตรวจวินิจฉัย/หัตถการ และค่าบริการทางการแพทย์อ่ืนๆ ให้เบิกจ่าย

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗)   25 

๖)  กรณีผู้สูงอายุท าบัตรจ่ายตรงที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗)   

 30 
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ราคาค่าห้อง/เตียง ตามประกาศคณะฯ  

ล าดับ ประเภท ราคาห้อง (บาท/วัน) 
๑ สามัญ ๓๕๐ 
๒ พิเศษรวม ๒ เตียง ๑,๒๕๐ 
๓ พิเศษเดี่ยวเล็ก ๑,๕๕๐ 
๔ พิเศษเดี่ยวใหญ ่ ๑,๗๕๐ 
๕ พิเศษเดี่ยว  VIP ๓,๒๕๐ 
๖ ICU ๑,๔๕๐ 
๗ สังเกตอาการ ๔๐๐ 

ราคาค่าอาหาร ตามประกาศคณะฯ 
ล าดับ ประเภท ราคาอาหาร (บาท/วัน) 

๑ อาหารสามัญ ๑๕๐ 
๒ อาหารพิเศษ ๒๕๐ 
๓ อาหารฝรั่ง ๓๐๐ 
๔ อาหารเหลว ๒๕๐ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ 
๔.๒.๓  การเสนอแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารทั่วไป 5 

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดส านักงานคณบดี ตามประกาศคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานดังกล่าว บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้
ด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เรื่องการได้มาซึ่งหัวหน้า
งานดังกล่าวด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และขอเสนอแต่งตั้ง 10 

นางสาววริสรา ไชยพันธุ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
สังกัดส านักงานบริการการวิจัย      ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
๔.๒.๔  อัตราค่าเตียง ค่าอาหาร ของผู้ป่วยโครงการวิจัย PK  

ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาขอ15 

ความเห็นชอบก าหนดอัตราค่าเตียง/อาหาร ของผู้ป่วยโครงการวิจัย PK เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
ได้ย้ายมาท าการ ณ อาคารราชนครินทร์ และได้ก าหนดอัตราค่าห้อง/อาหาร ฉบับใหม่ โดยยกเลิกอัตราค่าห้อง/
เตียง/อาหาร ฉบับเดิม ท าให้โครงการวิจัย PK ที่ยังเปิดให้บริการที่ชั้น ๕ อาคารตระหนักจิต หะริณสุต ไม่มีอัตรา
การเรียกเก็บค่าบริการ จึงขอก าหนดอัตราค่าเตียง /อาหาร ส าหรับโครงการวิจัย PK คือ ค่าเตียงสามัญ
โครงการวิจัย ราคา ๒๐๐ บาท/วัน และค่าอาหารเรียกเก็บตามประกาศคณะฯ  20 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายอ่ืนๆ 
๕.๑ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณบดี/คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล/สภามหาวิทยาลัย/ก.พ.อ. 

๕.๑.๑  เรื่องอ่ืน ๆ ค าสั่ง (สภามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะฯ) 
(๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นคณะ5 

ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ค าสั่งที่ ๒๐๙๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป   

(๒) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้ง อ. ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย และ อ. นพ.สุพัฒน์ ช านาญชานันท์ 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค าสั่งที่ ๒๑๗๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ตามล าดับ เป็นต้นไป 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒ เรื่องแจ้งจากรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 

๕.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า 
ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายสร้างสรรค์คุณค่า แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดตั้งหน่วย

วิจัยมาลาเรียคลินิก เพ่ือด าเนินภารกิจการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยมาลาเรียและการควบคุมป้องกัน15 

การแพร่กระจายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา และจะจัดตั้งภายใต้สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัย
มาลาเรีย ซึ่งเดิมหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือ WHO CC Malaria สังกัดส านักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ เห็นสมควรมอบหมายให้ ศ. พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรีย
คลินิก ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ 20 

๕.๒.๒ รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
ไม่มี 

๕.๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
นางพรพิมล อดัมส์ หัวหน้าส านักงานบริการการวิจัย แจ้งเรื่องแทน ดร.เจตสุมน ประจ าศรี รอง

คณบดีฝ่ายวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 25 

๕.๒.๓.๑ ผลการพิจารณาการให้ทุนวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตามประกาศคณะฯ เรื่องประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ ประจ าปี ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ จ านวน ๑๘ โครงการ ดังมี
รายชื่อผู้ได้รับทุนตามเอกสารประกอบการประชุม และการเบิกจ่ายทุนให้ เบิกจากเงินรายได้ของคณะฯ 

๕.๒.๓.๒ หน่วยสัตว์ทดลองจะด าเนินการปรับปรุงหน่วย เนื่องในโอกาสที่ อ. ดร.ญาณิน ลิมปานนท์ 
เข้ารับต าแหน่งหัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง และมีนักเทคนิคสัตวแพทย์จ านวน ๒ ราย มาช่วยปรับปรุงในครั้งนี้ด้วย 30 

ทั้งนี้ ความคืบหน้าและรายละเอียดการปรับปรุง ตามเอกสารประกอบการประชุม 
๕.๒.๓.๓ หน่วยเครื่องมือกลางจะท าโครงการ Open House for the Research Facility at 

Rajanagarindra Building ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารราชนครินทร์ ผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่ส านักงานบริการการวิจัย 
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๕.๒.๓.๔ สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนต่างประเทศรอบปี ๒๕๕๖ มีผู้ได้รับทุนเพ่ิมข้ึน ๓ ทุน ดังนี้ 

๑) อ. ดร.หวัง หงุ่ยตระกูล   แหล่งทุน  Wellcome Trust 
๒) ผศ. ดร. นพ.ดิเรก ลิ้มมธุรสกุล แหล่งทุน  Wellcome Trust 
๓) ดร.เจตสุมน ประจ าศรี  แหล่งทุน  NIH 5 

๕.๒.๓.๕ สรุปคะแนนผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามภาควิชา ปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ (๑ มกราคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) คณะฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์รวมทั้งหมด ๑๒๗ เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ที่มีรายชื่อบุคลากรของคณะฯ จ านวน ๙๙ เรื่อง (ร้อยละ ๗๗.๙๕) และผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ไม่มีชื่อบุคลากร
คณะฯ แต่เป็นขององค์กรต่างประเทศภายในคณะฯ จ านวน ๒๘ เรื่อง (ร้อยละ ๒๒.๐๕) ภาควิชาที่มีคะแนนสูงสุด 
คือ ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน อันดับสอง หน่วยวิจัยไวแวกซ์มาลาเรีย และอันดับสาม ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิม10 

มิวโนโลยี จากฐานข้อมูล ISI-WOS, Scopus, PubMed และข้อมูลจากภาควิชา/หน่วยงาน 
๕.๒.๓.๖ สรุปการให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward) เดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ รางวัล เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๕.๒.๓.๗ สรุปการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

จ านวน ๔ ทุน เป็นเงิน ๑๒๙,๐๑๐.๐๗ บาท 15 

๕.๒.๓.๘ สรุปการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร้อยละ ๑๐ ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงิน ๓๖๔,๗๐๙.๑๕ บาท 

๕.๒.๓.๙ สรุปการจัด Lunch Talk/ Special Talk ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๕ ครั้ง 
๕.๒.๓.๑๐ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓ ประเภท คือ ๑) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ๒) ทุนพัฒนานักวิจัย 20 

(เมธีวิจัย สกว.) และ ๓) ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 
๕.๒.๓.๑๑ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ความรู้พ้ืนฐานของ

การวิจัยทางคลินิกและปฏิบัติทางคลินิกที่ดี” ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพ ค่าลงทะเบียนบุคคลภายนอก ๓,๕๐๐ บาท ส าหรับบุคลากรในคณะฯ จะยกเว้นค่าลงทะเบียน หมดเขต
การลงทะเบียนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 25 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๔ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา มอบหมาย นางจิราภรณ์ แพร่วานิชย์ 
หัวหน้าส านักงานบริหารการศึกษา เสนอเรื่องต่อที่ประชุมดังนี้ 

๕.๒.๔.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) และ Ph.D. (Trop. Med.) ได้ก าหนด30 

จัดโครงการเวทีวิชาการ (Student Academic Forum) ประจ าปี ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ครั้ง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) ปีที่ ๒ ขึ้นไป ที่ยังไม่ได้สอบ thesis 
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proposal จ านวน ๙ คน และหลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) ปีที่ ๓ ขึ้นไป ที่ยังไม่ได้สอบ thesis proposal 
จ านวน ๙ คน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ในวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี 
จ. กาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร M.Sc. (Trop. Med.) และหลักสูตร Ph.D. (Trop. Med.) ปีที่ ๓ ขึ้นไป ที่
สอบ thesis proposal แล้ว ตั้งแต่รหัส 53xxxx 5 

ทั้งนี้ เป็นมติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขต
ร้อน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเร่งรัดให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

๕.๒.๔.๒ ส านักงานบริหารการศึกษา ได้ก าหนดจัดพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร D.T.M. & H. ในวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี 10 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๕ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ รองคณบดีฝ่ายคลังและสินทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการรายงานความ
เคลื่อนไหวด้านการเงิน ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖       
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีรายรับ-รายจ่ายจากแหล่งเงินต่างๆ ดังนี้ 15 

แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
๓๑๐,๐๐๕,๕๘๒.๑๖ บาท  มีรายจ่ายตามงบประมาณสะสมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
จ านวน ๒๐๕,๔๗๔,๑๑๗.๑๙  บาท รายจ่ายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๓๔,๐๕๒,๒๒๕.๐๗ บาท รวมเป็น
รายจ่ ายสะสมทั้ งสิ้ น  ๒๓๙,๕๒๖,๓๔๒.๒๖ บาท ภาระผูก พันตามงบประมาณของเดือน จ านวน 
๑๖,๑๙๑,๕๐๘.๗๓ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๕๔,๒๘๗,๗๓๑.๑๗ บาท 20 

แหล่ ง เ งิ น ร าย ได้ คณะเ วชศาสตร์ เ ขตร้ อน  มี ร ายรั บจ ากการด า เนิ น ง านสะสมตั้ ง แต่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  จ านวนเงิน ๑๗๑,๖๐๖,๙๙๗.๔๗ บาท  รับโอนเงินสะสมตามที่ตั้ง
งบประมาณไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น ๒๐๑,๖๐๖,๙๙๗.๔๗ บาท  ในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๖ มีรายรับจากการด าเนินงาน จ านวน ๑๖,๙๕๓,๕๓๗.๘๘ บาท รวมเป็นรายรับสะสมทั้งสิ้น 
๒๑๘,๕๖๐,๕๓๕.๓๕ บาท คณะฯ มีรายจ่าย ตามงบประมาณสะสม ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ มิถุนายน 25 

๒๕๕๖ จ านวน ๑๕๘,๘๘๗,๘๕๓.๐๑ บาท รายจ่ายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒๑,๑๙๒,๑๖๔.๘๒ บาท 
รวมเป็นรายจ่ายสะสม ทั้งสิ้น  ๑๘๐,๐๘๐,๐๑๗.๘๓ บาท ภาระผูกพันตามงบประมาณของเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๖ จ านวน ๒๒,๑๖๗,๐๑๒.๔๘ บาท มีรายรับคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ๑๖,๓๑๓,๕๐๕.๐๔ บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๖ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 30 

นายพีรวัฒน์ ไมพานิช แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมแทน รศ. ดร. สพญ.เอ่ียมศรี พงศ์พนรัตน์ รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 

๕.๒.๖.๑ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จะจัด International Training Course on 
Management of Malaria ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นระหว่าง WHO Collaborating Center for Management  



- ๑๑ - 

 

of Malaria ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๑๖ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
๕.๒.๖.๒ บันทึกความเข้าใจ : Memorandum of Understanding (MOU)  

- คณะฯ ได้ต่ออายุบันทึกความเข้าใจกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา (NASA) อีกเป็นระยะเวลา ๕ ปี จนถึงปี ค.ศ. 2018 โดยคณะฯ คาดหวังว่าจะมีความร่วมมือด้าน
การใช้ Remote - sensing Technology เพ่ือพัฒนาการวิจัยด้านโรคเขตร้อนต่อไป  5 

- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมพิธี Signing of Memorandum 
of Understanding between SEAMEO and ASEAN - CHINA CENTRE (ACC) ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

- รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมงาน The Sixth China - 
Asean Education Cooperation Week ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  10 

๕.๒.๖.๓ ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมคณะฯ  
- ผู้บริหารจาก Rakuno Gakuen University, Japan เข้าพบคณบดี ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๖ เพ่ือเจรจาแสวงหาความร่วมมือ ในด้านการวิจัย การศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และจัด
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีการท าบันทึกความเข้าใจต่อไปในอนาคตอันใกล้ ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ได้จัด
ให้มีการบรรยายพิเศษร่วมกัน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระ15 

เกียรติ ชั้น ๕ ดังนี้ ๑) Epidemiological Study on Hepatitis E Virus โดย Prof. Katsuro Hagiwara, 
Department of Veterinary Virology  ๒) Hepatitis E in Thailand โดย Dr. Nathamon Ngaosuwankul 
จากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี ๓) One Heath : in the Perspective of Atmospheric Science 
โดย Assoc. Prof. Jun Noda, Ph.D. Department of Environmental Health Sciences, School of 
Veterinary Medicine จาก Rakuno Gakuen University 20 

- คณะรองเจ้ากรมการแพทย์ทหาร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จ านวน ๔ ราย  และ
ผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ๓ ราย จะเข้าเยี่ยมคณบดี และเยี่ยมชมการศึกษา การวิจัย และการให้บริการ
ผู้ป่วยด้านโรคเขตร้อน ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 25 

๕.๒.๗ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ไม่มี 

๕.๒.๘ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจ ารูญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่าสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ก าหนดเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 30 

ซึ่งตรงกับก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ จึงขอเรียนเชิญกรรมการประจ า
คณะฯ เข้าร่วมต้อนรับผู้เยี่ยมส ารวจก่อนเริ่มการประชุม  

ที่ประชุมรับทราบ      
     



- ๑๒ - 

 

๕.๒.๙ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
ผศ.เกศินี บูชาชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๙.๑ สรุปการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา “การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ครั้งที่ ๕” เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพและ KM ในหัวข้อเรื่อง “EndNotes Application for Reference 5 

Management” วิทยากรโดย Mr. Irwin F. Chavez ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน 
กิจกรรม นักศึกษา อาจารย์/นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนนุ รวม 

Cultural Exchange ๔๒ ๒ ๑๙ ๖๓ 
KM ๔๙ ๓ ๑ ๕๓ 

๕.๒.๙.๒ ตารางการจัดกิจกรรมของงานกิจการนักศึกษา ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ดังนี้ วันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักศึกษา ครั้งที่ ๖ โดยประเทศ
ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรม Knowledge Management #6 on “Role of FTM 
to become ASEAN Community in 2015” ส าหรับนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจ วิทยากรโดย                10 

รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๑๐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  
อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
๕.๒.๑๐.๑ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าเดือน15 

กรกฎาคม ในแง่ของมูลค่าสื่อ (PR Value) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ทั้งสิ้น ๑๒ ข่าว คิดเป็นมูลค่าสื่อ ๑,๘๐๗,๐๓๕ บาท โดยคณะไม่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์  

๕.๒.๑๐.๒ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประจ าเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖ ผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผ่าน
ทางฟรีทีวี และเคเบิลทีวี ในแง่ของมูลค่าสื่อ (PR Value) ซึ่งมูลค่าสื่อมีค่าเป็น ๓ เท่าของมูลค่าโฆษณา (Ad 20 

Value) ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๕๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
ปรากฏในสื่อโทรทัศน์ ๕ ครั้ง คิดเป็นมูลค่าสื่อ ๒๐,๑๐๒,๕๐๐ บาท และคณะไม่มีค่าใช้จ่ายในการในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีผู้เสนอให้รายงานมูลค่าสื่อของการออกอากาศผ่านทางสื่อต่างประเทศ เช่น  
CCTV ของประเทศจีน และการออกอากาศทางรายการวิทยุเพ่ิมเติมด้วย อ.รชตวรรณ รับทราบ และจะน ามาแจ้ง25 

เพ่ิมเติมในคราวต่อไป 
๕.๒.๑๑ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี 
๕.๓ เรื่องแจ้งจากฝ่ายอ่ืนๆ 

๕.๓.๑  เรื่องแจ้งจากหัวหน้าภาควิชา 30 

 ไม่มี 
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๕.๓.๒  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน 
 ไม่มี 

๕.๓.๓  เรื่องแจ้งจากกรรมการประจ าคณะจากสายสนับสนุน 
 ๕.๓.๓.๑ เรื่องแจ้งจากเลขานุการคณะฯ  

ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการคณะฯ แจ้งว่าสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจะ5 

พ้นจากการด ารงต าแหน่งตามวาระปกติในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนินการรับสมัคร
และก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลชุดใหม่ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดย
สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://www.senate.mahidol.ac.th/vote56.html นอกจากนี้กรรมการประจ าคณะ
จากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๔ ราย ได้แก่  

๑) รศ. ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน  10 

๒) รศ. ดร.มนัส จงสงวน  
๓) ผศ. ดร.วรนุช หวังศุภชาติ   
๔) อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด  
จะครบวาระตามปกติ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่า

ด้วยการบริหารในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ข้อ ๘ (๔) ให้หัวหน้าส่วนงาน 15 

(คณบดี) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเลือกตั้งฯ และข้อ ๑๐ การนับวาระสองปีของกรรมการจากการเลือกตั้งตาม
ข้อบังคับ ให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระ ส าหรับวาระต่อไป ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสิ้นสุดสาระของกรรมการประเภทนั้น อย่างน้อยสามสิบวัน จึงเห็นสมควรให้มีการ
เลือกตั้งภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ และเห็นสมควรให้ทุกภาควิชาท าการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์
เวชศาสตร์เขตร้อนประเภทผู้แทนภาควิชา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมอบหมายให้ผู้แทนคณบดีไปร่วมเป็น20 

สักขีพยานในการเลือกตั้งตามภาควิชาต่าง ๆ ตามก าหนดการดังนี้ 
ภาควิชา เวลา ผู้แทนคณบดี 

พยาธิวิทยาเขตร้อน 
กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน 
สุขวิทยาเขตร้อน 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. 
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๕ น. 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. 

ผศ. ดร.นพดล ตั้งภักดี 

ปรสิตหนอนพยาธิ 
อายุรศาสตร์เขตร้อน 
พยาธิโปรโตซัว 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. 
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๕ น. 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. 

รศ.สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ 

จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี 
โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร 
กีฏวิทยาการแพทย์ 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. 
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๕ น. 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. 

อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด 

เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. 
๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๕ น. 

 

ผศ.เกศินี บูชาชาติ 

ที่ประชุมรับทราบ 



- ๑๔ - 

 

๕.๓.๔  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 
 ๕.๓.๔.๑ นางพรพิมล อดัมส์ ประธานฝ่ายเลขานุการ การจัดงาน JITMM 2013 แจ้งว่าได้จัดท า 

ตารางแสดงก าหนดการจัดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่รายละเอียดอาจยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยภาพรวมของ
งานจะแบ่งเป็น ๓๗ sessions ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนเป็นรายบุคคลได้ที่เว็บไซต์ 
www.JITMM.com และขอแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ได้ส่งบทคัดย่อสามารถส่งได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  5 

 ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๓.๔.๒. อ.รชตวรรณ เฉียบฉลาด ประธานอนุกรรมการสวัสดิการคณะฯ แจ้งประกาศสวัสดิการ

คณะฯ เรื่อง ผลการสัมภาษณ์บุคคลเพ่ือเข้าประกอบการร้านอาหารในศูนย์อาหารอาคารจ าลอง หะริณสุต    
(Tropmed Canteen) สวัสดิการคณะฯ ไดด้ าเนินการคัดเลือกร้านอาหารสวัสดิการ เพ่ือจัดจ าหน่ายและให้บริการ
แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดย  10 

รศ. พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในพิธีเปิดท าการใหม่ เวลา ๘.๓๐ น. 
 ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓.๕  เรื่องแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  
 ไม่มี 

๕.๓.๖  เรื่องแจ้งจากเครือข่ายมหิดลพญาไท 15 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
๖.๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือผู้ป่วยยากไร้ 
 ผศ.เกศินี บูชาชาติ เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ แจ้งว่ามูลนิธิสายด่วนเพ่ือชีวิต ได้
ก าหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับมูลนิธิ โรงพยาบาล20 

เวชศาสตร์เขตร้อนฯ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ชั้น ๑ และชั้น ๓ อาคาร
ราชนครินทร์ และลานชั้น ๑ ระหว่างอาคารจ าลอง หะริณสุต อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องอาหารคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันดังกล่าวจะมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การรักษาโรคด้วยการ
ฝังเข็ม และนวดแผนไทย มีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค กายภาพบ าบัด การสาธิตการผลิตสมุนไพร
ป้องกันยุง 25 

 ที่ประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น. 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 
       (นางสาวศิริอรุณ แซ่โซว) 

ลงช่ือ      ผู้บันทึกรายงาน 30 

              (นางสาววริสรา ไชยพันธุ์) 

 



- ๑๕ - 

 

ลงช่ือ      ผู้ตรวจรายงาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี บูชาชาติ) 
            เลขานุการคณะฯ 

                         ผู้ชว่ยเลขานุการที่ประชุม 


