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SEAMEO TROPMED/MALAYSIA 
ตงัอยู ่ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีสาํนกังานอยูที่ Institute of Medical Research (IMR) ศนูยนี์นอกจากจะ 

รับผดิชอบการฝึกอบรมแลว้ ยงัทาํการวจิยัเชือมโยงกบัองคก์ารอนามยัโลก และเครือข่ายอิสลามดา้นเวชศาสตร์เขตร้อน  
                        จุดเด่นของศูนยนี์ คือ เป็นศนูยค์วามเชียวชาญดา้นจุลชีววทิยา ปรสิตวทิยา และกีฏวทิยา (SEAMEO TROPMED 
Regional Centre for Microbiology, Parasitology and Entomology ) จดัหลกัสูตรอบรมระดบัหลงัปริญญาใหก้บัผูเ้ชียวชาญจากประเทศ
สมาชิกในสาขาวชิาดงักล่าวทงัสามดา้น คือ หลกัสูตร Diploma in Applied Parasitology and Immunology (DAP&E) และหลกัสูตร 
Diploma in Medical Microbiology (DMM) ซึงทงัสองหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรระยะสันใชเ้วลาศึกษา 6 เดือน 
 

SEAMEO TROPMED/PHILIPPINES 
 ตงัอยู ่ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีสาํนกังานตงัอยูที่ College of  Public Health, University of Philippines (UP), 
Manila เป็นศนูยร์ะดบัภมิูภาควา่ดว้ยสาธารณสุขของซีมีโอ (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Public Health)  

ศนูยนี์รับผดิชอบการจดัหลกัสูตรดา้น Public Health, Occupational Health, Hospital Administration  
 

SEAMEO TROPMED/THAILAND 
 ตังอยู่ทคีณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย จุดเด่นของศนูยนี์ คือ ความเชียวชาญดา้นการ
วจิยัเกียวกบัโรคเขตร้อน (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Tropical Medicine) โดยเฉพาะการคน้ควา้หาตวัยา

ใหม่ๆ เพือการรักษา การศึกษาระบาดวทิยาของโรคเขตร้อน พยาธิวทิยา พยาธิสภาพ กลไกการติดโรค และการแพร่กระจายของโรค 
ทงันีเพือนาํผลการวจิยัมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการรักษา ความสาํเร็จของงานวจิยัทีนาํชือเสียงมาสู่คณะอยา่งมาก คือ การคน้พบ
เชือมาลาเรียฟัลซิปารัมดือต่อยาคลอโรควนิ ประสิทธิภาพของยารักษามาลาเรีย การคน้พบพยาธิชนิดใหม่รวมถึงการคน้พบยารักษาโรค
พยาธิใบไมต้บัและพยาธิใบไมป้อด เป็นตน้ นอกจากนีคณะยงัรับผดิชอบการเรียนการสอนในหลกัสูตรประจาํ 6 หลกัสูตร คือ 

1. ประกาศนียบตัรบณัฑิตอายรุศาสตร์เขตร้อนและสุขวทิยา (Diploma in Tropical Medicine and Hygiene; DTM&H) 
2. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน (M.Sc. in Tropical Medicine) 
3. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อน (Ph.D. in Tropical Medicine) 
4. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก (M.Sc. in Clinical Tropical Medicine) 
5. ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอายรุศาสตร์เขตร้อนคลินิก (Ph.D. in Clinical Tropical Medicine) 
6. วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากมุารเวชศาสตร์เขตร้อนคลินิก (M.Sc. in Clinical Tropical Pediatric) 

      นอกจากนียงัรับผดิชอบการจดัหลกัสูตรอบรมระยะสันต่างๆ ดงันี 
1. ระบาดวทิยาและการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติขนัพืนฐานและจนัสูง (Basic and Advanced Analysis in Epidemiological 

Research) 
2. การนาํระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นดา้นโรคเขตร้อน (TROPMED-GIS) 

 
นอกเหนือจากหลกัสูตรต่างๆ ทดีําเนินการโดยศูนย์ระดบัภูมภิาคแต่ละศูนย์แล้ว ยงัมหีลกัสูตรระยะสันทดีาํเนินการสอนร่วมกนั คือ

Advanced Asian Course in Tropical Epidemiology โดยแต่ละศูนย์จะเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพทุกปี  
ปีนีเป็น ครังท ี10 โดย SEAMEO TROPMED/Malaysia  เป็นเจ้าภาพ ใช้ชือหลกัสูตรว่า 

“10th SEAMEO-IMR Course on Advanced Epidemiology” 
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