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นอกจากภารกิจหลักในด้านการผลิต การบริการและการวิจัยซึ่งปฏิบัติอย่างต่อเนือ่งแล้ว ในปี 2562  
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรร่วมสนบัสนุนการด�าเนนิงานโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
ได้ร่วมจัดงานวนัป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าโลก ประจ�าปี 2562 และได้รบัโล่จากกจิกรรมดงักล่าว นอกจากน้ีสถานเสาวภา 
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง  
ครั้งที่ 7 7th Adult and Travel Immunization : Progress and Novel Strategies in Adult and Travel  
Immunization ร่วมกบัคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหดิล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียว 
แห่งประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ เพือ่เผยแพร่ความรูด้้านการป้องกนัและ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
มีผู้เข้าร่วมประชมุวชิาการดงักล่าวจ�านวน 260 คน ระหว่างวนัท่ี 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานเสาวภาได้ร่วม 
จัดบูธนิทรรศการในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้าง 
ความม่ันคงด้านสุขภาพท่ีย่ังยืน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์เพือ่แสดงผลิตภณัฑ์ชวีวตัถแุละเทคโนโลยีการผลิตวคัซนี 

ส�าหรับโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้กับบุคคลภายนอกเป็นโครงการที่มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับ 
การฝึกอบรมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้กับบุคคลภายนอก 4 ครั้ง  
มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 84 คน และจัดอบรมให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 3 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 117 คน

เป็นเรือ่งทีน่า่ยนิดทีีง่านวจิยัของฝ่ายวิจยัและพฒันาเรือ่ง “Application of transdermal patches with 
new skin test reagents for detection of latent tuberculosis” ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of 
Medical Microbiology (JMM) และได้รับคัดเลือกให้เป็นบทความเด่นประจ�าฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

งานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึง่ของภารกิจสถานเสาวภาในปี 2562 ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรง 
และทางอ้อม และการได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกจะเป็นการประชาสัมพันธ์สถานเสาวภาให้เป็นทีรู่้จัก 
อย่างกว้างขวาง

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา)
ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สารจากผู้อ�านวยการ
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

นายภูมิ จันทรตรี
ผู้ช่วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล
ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีะพงษ์ ตัณฑวิเชยีร
ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวชิาการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวิลยั
รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค

ศาสตราจารย์กติติคณุ ดร. นายสตัวแพทย์ณรงค์ศกัด์ิ ชยับตุร
รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ผู้บริหารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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ผู้อ�านวยการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา  

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและเทคนิค
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิค
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
นายภูมิ จันทรตรี

ที่ปรึกษา
นายแพทย์รอด พันธ์ฟุ้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์
เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล

รายนามผู้บริหาร
ที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญและหัวหน้าฝ่าย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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รายนามหััวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกมลวรรณ เขษมวงศ์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 

หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร

หัวหน้าสวนงู
สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม

หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม
เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน

หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ
เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ

หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน
นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร 

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา  

หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ
นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร
เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา
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โครงสร้างของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

กลุ่มงาน
ผลิตวัคซีน

กลุ่มงาน
บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์

กลุ่มงาน
แบ่งบรรจุวัคซีน

ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกฝ่ายผลิตเซรุ่ม

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

สวนงูฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายผลิตวัคซีน

กลุ่มงาน
บ�ารุงรักษา

เครื่องจักรกล

กลุ่มงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเครื่องมือ เครื่องจักร

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แบ่งการบริหารงานออกเป็น 10 ฝ่าย และ 5 กลุ่มงาน ดงันี้
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ภารกิจหลักของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1.  ภารกิจด้านการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

2.  ภารกิจด้านการบริการ

3.  ภารกิจด้านการวิจัย

วิสัยทัศน์
ผลิตและจ�าหน่ายชีววัตถุและยาปราศจากเชือ้ทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีด่ี 

ในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นทีย่อมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติ และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

พันธกิจ
สถานเสาวภา มีหน้าท่ีผลิต แบ่งบรรจ ุวคัซนี เซรุม่ ชวีวตัถอ่ืุน ๆ  และน�้ายาปราศจากเชือ้ท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน 

สากล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)  
ในจ�านวนที่เพียงพอส�าหรับใช้ในประเทศ มีการวิจัยพัฒนา และตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์ การบริการเกี่ยวกับ 
โรคพษิสุนขับ้า ให้ค�าแนะน�าในเรือ่งสัตว์มีพษิกดัและโรคเมืองร้อน รวมท้ังบรกิารคลินกิฉีดวคัซีนเสรมิสร้างภมิูคุม้กนั
โรคและคลินิกพิษจากสัตว์ ตลอดจนการบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษ พิษงูให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 เป้าหมายการให้บริการที่ 1 การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

 ผลผลิตที่ 1    การบริการรักษาพยาบาล ฟื ้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
     ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

 เป้าหมายการให้บริการที่ 2 ประชาชนและหน่วยบรกิารทางการแพทย์ได้รบัผลิตภณัฑ์ชวีวตัถ ุยาปราศจากเช้ือ  
     และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลในจ�านวนที่เพียงพอ

 ผลผลิตที่ 2   การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชือ้ให้มปีริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
     ของประเทศ มีคุณภาพมาตรฐานสากล ปลอดภัยในการใช้

 เป้าหมายการให้บริการที่ 3 การวิจัยพัฒนา และตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
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ภารกิจด้านการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายการให้บริการที่ 2 ผลผลิตที่ 2)

1. การผลิตชีววัตถุและปราศจากเช้ือ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ท�าการผลิตวัคซีนบีซีจี เซรุ่มแก้พิษงูชนิดแห้ง 

และเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า ส�าหรบัใช้ในประเทศและส่งออกจ�าหน่ายต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีได้ 
มาตรฐานสากล และเป็นโรงงานผลิตชีววัตถุที่มีการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า (Upstream) จนถึงปลายน�้า (Downstream)  
จนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ด้รับการรับรองทัง้มาตรฐาน GMP, PIC/S จากส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
ISO/IEC 17025 ในการตรวจผลิตภัณฑ์ชวีวตัถุจาก ilac MRA DMSc กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 

การผลิตชีววัตถุทุกชนิดได้ด�าเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตทีดี่ GMP, PIC/S ของส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาและตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของ
กระบวนการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิตและใช้ตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการตรวจสอบความ 
ถูกต้องของมาตรฐานวิธีปฏิบัติและได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพจาก 
องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
 สถานเสาวภาผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยวชนิดแห้ง 7 ชนิด ได้แก่ เซรุ่มแก้พิษงูเห่า (Cobra antivenin) เซรุ่ม  

แก้พิษงูจงอาง (King Cobra antivenin) เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลีย่ม (Banded Krait antivenin) เซรุ่มแก้พิษงู
ทับสมิงคลา (Malayan Krait antivenin) เซรุม่แก้พิษงูกะปะ (Malayan Pit Viper antivenin) เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา  
(Russell’s Viper antivenin) และเซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ (Green Pit Viper antivenin) รวมทั้งผลิตเซรุ่ม 
แก้พษิงูรวมชนิดแห้งอีก 2 ชนิด คอื เซรุม่แก้พษิงรูะบบประสาท (Neuro polyvalent snake antivenin) และเซรุม่ 
แก้พิษงูระบบโลหติ (Hemato polyvalent snake antivenin) ซึง่เซรุม่แก้พษิงทุูกชนิดจะผลิตตามมาตรฐาน GMP, 
PIC/S โดยผ่านขัน้ตอนการผลิตและกระบวนการท�าให้บรสุิทธิด์ว้ยเทคโนโลยีการผลิตท่ีได้มาตรฐานสากล จนได้เป็น
เซรุ่มแก้พิษงูส�าเร็จรูปชนิดแห้งที่พร้อมละลายใช้ได้ทันที เซรุ่มแก้พิษงูทุกชนิดมีอายุ 5 ปี นับจากวันผลิต ปัจจุบัน
สถานเสาวภาสามารถผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเหล่านีใ้นปริมาณทีเ่พียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศและยังสามารถ 
ส่งออกบางส่วนจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ

1.2 การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 สถานเสาวภาเป็นแห่งเดยีวในประเทศไทยท่ีผลิตเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสุนขับ้าจากเลือดม้า TRCS ERIG®  

(Equine Rabies Immunoglobulins) ท่ีมีความบรสุิทธิ ์ เพือ่รองรบัความต้องการใช้ในประเทศท่ีมีปรมิาณมากและ
ทดแทนสินค้าจากต่างประเทศท่ีมีราคาแพงโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากทวปียุโรป ปัจจบัุนเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า 
ที่ใช้ในประเทศเป็น TRCS ERIG® 40% ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดียที่มีราคาถูกกว่า  
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การท�าให้เซรุ่มบริสุทธิ์

เครื่องจักรถังผสมและระบบท่อสเตนเลส เครื่องกรองอัดตะกอน และระบบกรองชนิด Tangential Flow Filtration 
ส�าหรับใช้ในกระบวนการท�าเซรุ่มให้บริสุทธิ์และเข้มข้น

การกรองปราศจากเชื้อ

ปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ในปี พ.ศ. 2562 สถานเสาวภาด�าเนินการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู 6 ชนิด ได้แก่ เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ เซรุ่มแก้พิษ

งูเห่า เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต และเซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท 
ได้ปริมาณรวมทั้งสิ้น 49,554 ขวด และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ปริมาณทั้งสิ้น 146,840 ขวด ตามตาราง 
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2560 - 2562 

     ในปี พ.ศ. 2562 มีการผลิตเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าน้อยลงเน่ืองจากองค์การอนามัยโลกได้ปรบัเปล่ียน
ปริมาณการใช้ จาก 40 IU/Kg. body weight ให้เหลือเพียงฉีดรอบแผลเท่านั้น ดังนัน้ ปริมาณการใช้จึงเหลือ 
เพียง ⅓ ของจ�านวนเดิม

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

20,000
15,000

10,000
5,000

0
เซรุม่แก้พษิ 

งูกะปะ

2560
2561
2562

 15,851 2,577 9,349 15,653 1,113 659  17,070 
 18,594 2,171 12,624 4,299 1,686  4,489 13,936 1,737
 10,273  9,139 10,405  623  13,423 5,691

เซรุม่แก้พษิ 
งแูมวเซา

เซรุม่แก้พษิ 
งเูห่า

เซรุ่มแก้พิษ 
งเูขยีวหาง
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เซรุ่มแก้พิษ 
งจูงอาง

เซรุ่มแก้พิษ 
งสูามเหล่ียม

เซรุ่มแก้พิษ 
งทัูบสมงิคลา

เซรุ่มแก้พิษ 
งรูะบบโลหติ

เซรุ่มแก้พิษ 
งรูะบบ
ประสาท
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ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยว 7 ชนิด พร้อมน�้ายาท�าละลาย

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท 
และระบบโลหิตพร้อมน�้ายาท�าละลาย

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

1.3 การผลิตน�้ายาท�าละลาย (Diluent)
 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อได้ผลิตน�า้ยาท�าละลายบรรจุในแอมพูล ส�าหรับละลายเซรุ่มและวัคซีน  

มีรายการดังนี้ 
 - Sterile Water for Injection ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ส�าหรับใช้เป็นน�า้ยาท�าละลายเซรุ่ม 

แก้พิษงูชนิดแห้ง 
 - Sterile Water for Injection ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิลิตร ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีนป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า
 - Normal saline solution ขนาดบรรจ ุ1.0 มิลลิลิตร ส�าหรบัใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวคัซนีบีซจีชีนิดแห้ง 

จ�านวน (ขวด)

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0 ปีงบประมาณ พ.ศ.

 2560 2561 2562
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1.4 การผลิตยาก�าพร้า กลุ่มยาต้านพิษ
 สถานเสาวภาได้ร่วมมือกับคณะท�างานพัฒนานโยบายและแก้ไขปัญหายาก�าพร้า กลุ่มยาต้านพิษ  

(Antidote) ของส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) เพือ่แก้ปัญหาในการเข้าถงึยาต้านพษิของประชาชน 
ในระบบหลักประกันสุขภาพ ท�าให้ประชาชนได้มียาต้านพิษทีจ่�าเป็นใช้เมื่อเกิดเหตุ โดยฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ  
สถานเสาวภา ได้ท�าการผลิตยาก�าพร้า กลุ่มยาต้านพิษที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ทั้งหมด  
4 รายการส�าหรับใช้ในประเทศ คือ 1% Methylene Blue Injection 5 ml, 3% Sodium Nitrite Injection  
10 ml, 25% Sodium Thiosulfate Injection 18 ml และ 5% Diphenhydramine Hydrochloride Injection 
1 ml และจ�าหน่ายให้ส�านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท้ังน้ี สปสช.ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม 
ท�าหน้าที่ขนส่งและกระจายยาไปยังสถานบริการทั่วประเทศ

1% Methylene Blue Injection

25% Sodium Thiosulfate Injection

3% Sodium Nitrite Injection

5% Diphenhydramine Hydrochloride Injection

1.5 การผลิตวัคซีนบีซีจี
 วัคซีนบีซีจีหรือวัคซีนป้องกันวัณโรค เป็นวัคซีนป้องกันโรคทีอ่ยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ 

กระทรวงสาธารณสุขหรอื Expanded Programme on Immunization (EPI) ตามค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลก 
เนื่องจากอัตราการเกิดวัณโรคในประเทศไทยสูง เด็กทุกคนจึงควรได้รับวัคซีนบีซีจี เพื่อน�าไปใช้สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
วณัโรคให้แก่เดก็แรกเกดิทุกคน ส�าหรบัวคัซนีบีซจีน้ีีเป็นชวีวตัถท่ีุต้องมีการควบคมุก�ากบัคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
โดยหน่วยงานของรัฐ และมีการด�าเนินการควบคุมการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP (Good  
Manufacturing Practice) ทัง้นี้ฝ่ายผลิตวัคซีนของสถานเสาวภาได้มีภารกิจส�าคัญในการผลิตวัคซีนบีซีจีซึ่งเป็น 
หน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถด�าเนินการผลิตวัคซีนบีซีจีตั้งแต่ต้นน�้า จนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป 
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วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนบีซีจี น�้ายาทูเบอร์คูลิน พีพีดี

1.6 การผลิตวัคซีนระดับกลางน�้าและน�้ายาทดสอบทูเบอร์คูลิน พีพีดี
 โรคพิษสุนัขบ้าจัดเป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงที่ยังไม่มีทางรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ป้องกนัโรคพษิสนัุขบ้าตัง้แต่ถกูสัตว์ท่ีมเีชือ้พษิสุนขับ้ากดัใหม่ ๆ  จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ท่ีเผยแพร่ 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ได้แนะน�าการใช้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็น 2 แนวทางหลัก คือ การฉีดวัคซีนหลัง 
สัมผัสโรค Post-Exposure Prophylaxis (PEP) และการฉีดวคัซีนก่อนการสัมผัสโรค Pre-Exposure Prophylaxis  
(PrEP) ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

 สถานเสาวภาซึง่มีการผลิตเซรุม่ป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าท่ีใช้หลังสัมผัส (Post-Exposure) อยู่แล้ว จึงได้น�า 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้เป็น Pre-Exposure มาผลิตบรรจุจ�าหน่ายเพื่อให้ครบวงจร

 นอกจากนี้ ฝ่ายผลิตวัคซีนยังได้ด�าเนินงานแบ่งบรรจุน�้ายาทูเบอร์คูลิน พีพีดี (TRCS Tuberculin PPD)  
ส�าหรบัทดสอบปฏกิริยิาทางผิวหนังต่อเชือ้วณัโรค ใช้ในการตรวจสอบว่าคนผู้น้ันได้รบัเชือ้หรอืตดิเชือ้วณัโรคหรอืไม่  
และใช้ในการทดสอบภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรคจากการที่เคยได้รับวัคซีนบีซีจี 

ผลิตภัณฑ์

จ�านวนการผลิตวัคซีนบีซีจี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและน�้ายาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ.
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1.7 งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 
 ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุหลังจากที่ได้รับการปล่อยผ่านแล้ว จะน�าผลิตภัณฑ์มาด�าเนินการบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุ 

บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ วัคซีนบีซีจี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เซรุ่มแก้พิษงูชนิดต่าง ๆ เซรุ่มป้องกัน 
โรคพิษสนุัขบ้า ยาก�าพร้า พร้อมทัง้น�า้ยาท�าละลาย ตามจ�านวนทีฝ่่ายผลติได้ผลิตมาเป็นผลติภัณฑ์ส�าเร็จรูป  
เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อไป

การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.8 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลท�าหน้าทีซ่่อมบ�ารุง ดูแลงานช่าง ระบบประปา ไฟฟ้า งานโยธา  

ระบบห้องสะอาด, HVAC งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล ตรวจสอบความถกูต้องของเครือ่งจกัรกลของฝ่ายผลิตและ
ประกนัคณุภาพ ดแูลระบบห้อง ดแูลด้านความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมของอาคาร สถานท่ีและระบบน�้า ตามหลักเกณฑ์  
GMP, PIC/S, GEP (Good Engineering Practice) ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา  
ฝ่ายบริหารและเทคนิค โดยแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

 1.8.1 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงทั่วไป ท�าหน้าที่หลักดังนี้
  - ควบคุมดูแลซ่อมบ�ารุง
  - งานประปา
   - งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ 
  - งานโยธา

15 
 

 

   
1.8 กลุ่มงานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

522,230 

144,020 

18,084 
129,410 

10,447 

9,179 
10,336 643 9,449 

5,731 
3,386 

3,300 

5,120 

2,882 
111,578 

271,732 

183,369 

การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

TRCS SPEEDA

BCG Vaccine

Tuberculin PPD

TRCS ERIG

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า  

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ  

เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม 

เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต 

เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท 

Methylene Blue Injection

Sodium Thiosulfate Injection

Diphenhydramine HCl Injection

Sodium Nitrite Injection

Sterile Water for Injection, 10 ml

Sterile Water for Injection, 0.5 ml

Normal Saline Solution, 1 ml
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 1.8.2 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่หลักดังนี้
  - ดูแลด้านความปลอดภัย อัคคีภัย 
  - ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
 1.8.3 หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ท�าหน้าที่หลักดังนี้
  - ควบคุมตรวจสอบ บ�ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ
  - บ�ารุงรักษาระบบ HVAC เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องส�ารองไฟ ระบบ CDA 
  - ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการท�างานของเครื่องจักร (Equipment Validation) ร่วม

กับฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ
 1.8.4 ดแูลตรวจสอบระบบห้องสะอาดของฝ่ายผลิตและฝ่ายประกนัคณุภาพ รวมท้ังอาคารสัตว์ทดลอง 
 1.8.5 หน่วยงานระบบสารสนเทศ ท�าหน้าที่หลักดังนี้
  - ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ท�างานได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว 
  - จัดระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้ประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

การทดสอบระบบเครื่องสูบน�้าดับเพลิงเป็นประจ�าทุกเดือน

2. การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
สถานเสาวภาได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูป

และผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ (วัคซีนและเซรุ่ม) น�้ายาปราศจากเชื้อ (น�้ายาท�าละลาย) และยาต้านพิษ (antidote) 

ตารางเปรียบเทยีบผลติภณัฑ์ทีต่รวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกนัคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายการ
จ�านวน (รุ่นการผลิต)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ (วัคซีนและเซรุ่ม) 65 91 78

น�้ายาปราศจากเชื้อ 20 21 25

วัตถุดิบ 29 30 30

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 101 97 93
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วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด�าเนินการ (คปร.) ส�าหรับอาคารสัตว์ทดลอง ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

2.1 งานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร
เพื่อให้การท�างานของสถานเสาวภาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์นัน้ อุปกรณ์ เครื่องมือ  

และเครื่องจักร มีความส�าคัญอย่างยิง่ยวดในการผลิต วิจัยและประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง 
มีผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลนัน้ เครื่องมือและเครื่องจักร 
ต้องมีความแม่นย�า ถูกต้องและเทีย่งตรงตามมาตรฐานสากล โดยกลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ 
เครื่องจักรได้ด�าเนินการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ดังต่อไปนี้

จ�านวนเครื่องจักร (เครื่อง) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ในปี พ.ศ. 2562

ส�านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก�าหนดให้หน่วยงานที่มสีถานทีด่�าเนินการต่อสตัว์เพื่องาน 
ทางวทิยาศาสตร์ ด�าเนินการจดแจ้งการมีสถานท่ีด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัตสัิตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 อาคารสัตว์ทดลอง ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
จึงได้ด�าเนินการจดแจ้งเป็นหนึ่งในสถานที่ด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สภากาชาดไทย และ 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2562 ได้มีการเข้าเย่ียมส�ารวจสถานท่ีด�าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ โดยคณะ
เยี่ยมส�ารวจจากสถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เพือ่ตรวจประเมินและรบัรองมาตรฐานคณะกรรมการก�ากบัดแูลการด�าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์
ของสถานทีด่�าเนินการ (คปร.) ส�าหรับอาคารสัตว์ทดลอง ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
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จ�านวนเครื่องจักร (เครื่อง) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง 
โดยมีสถิติเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

ฝ่าย
จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร (เครื่อง)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 46 46

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 25 30

ฝ่ายผลิตวัคซีน 25 25

ฝ่ายประกันคุณภาพ 131 137

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 20 25

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 29 32

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Logistic) 10 10

กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของ
เครื่องมือ เครื่องจักร

33 33

3. สถานเีพาะเลีย้งมา้และสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มีเนื้อที่ 646 ไร่  
และมีม้า 544 ตวั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ผลิตพลาสมาท่ีน�ามาใช้ท�าเซรุม่ท้ังหมด 3,081 ลิตรจากม้า ท่ีน�ามา 
ใช้ผลิตเซรุ่มจ�านวน 299 ตัว นอกนั้นเป็นม้าที่ใช้งานอื่น ๆ เช่น ใช้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และม้าส�ารอง การเลี้ยงม้า 
มีการใช้หญ้าสดจ�านวน 437,180 กิโลกรัม และหญ้าแห้งจ�านวน 91,420 กิโลกรัม

ตารางเปรียบเทียบจ�านวนสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลาสมาประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายการ ประเภท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปริมาณ
จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)

ปริมาณ
จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)

ปริมาณ
จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)

พิษงู

เห่า 1,170 มก.

(พลาสมา
แก้พิษงู)

 900 มก.

(พลาสมา
แก้พิษงู)

600 มก.

(พลาสมา
แก้พิษงู)
1,146

จงอาง  - มก.  380 มก. 100 มก.

สามเหลี่ยม  - มก.  120 มก. 100 มก.

ทับสมิงคลา  - มก.  280 มก. 290 มก.

กะปะ  1,377 มก.  840 มก.  430 มก.

แมวเซา  977 มก.  760 มก.  180 มก.

เขียวหางไหม้  958 มก.  560 มก.  180 มก.
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รายการ ประเภท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปริมาณ
จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)

ปริมาณ
จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)

ปริมาณ
จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)

วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

Ribisin® - (พลาสมา 
ป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า)
3,500

- (พลาสมา
ป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า)
3,440

- มล. (พลาสมา
ป้องกัน  

โรคพิษสุนัขบ้า)
1,935

speeda® 1,301 dose 1,192 dose 807 dose

Rabipur®  - dose  - dose - dose

adjuvant

Freunds’s 
adjuvant  263 มล. -  293 มล. -  192 มล. -

alum  360 มล. -  202 มล. -  99 มล. -

สารกัน 
เลือดแข็งตัว

20% sodium  
citrate  182 ลิตร -  162 ลิตร - 112 ลิตร -

สารละลาย

Normal 
saline 6,587 ลิตร - 7,396 ลิตร - 4,700 ลิตร -

5%  
dextrose in 

saline
3,292 ลิตร - 3,698 ลิตร - 2,350 ลิตร -

phenol 12.5 ลิตร -  13 ลิตร - 8 กิโลกรัม -

การปรับปรุงและขยายห้องสะอาดอาคารปฏิบัติการผลิตเซรุ่มดิบ (crude plasma)
ในปี พ.ศ. 2562 สถานีเพาะเลีย้งม้าและสัตว์ทดลองฯ ได้หยุดการผลิตพลาสมาจากม้า (ช่วงเดือน  

เมษายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เพื่อด�าเนินการปรับปรุงและขยายห้องสะอาดของสถานทีผ่ลิตพลาสมาดิบ  
(crude plasma) ติดตั้งระบบการผลิตน�า้กลัน่ และจัดหาเครื่องนึง่ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และสิง่ของทีใ่ช้ในการผลิต 
ท้ังเครือ่งน่ึงแบบไอน�้า (autoclave) และอบร้อน (hot air oven) ใหม่ เพือ่ให้การผลิตพลาสมาเป็นไปตามมาตรฐาน 
การผลิต GMP, PIC/S

บริเวณซองที่ใช้ส�าหรับเจาะเลือดม้า
ผลิตพลาสมาท�าเซรุ่มชนิดต่าง ๆ

ภายในห้องสะอาดที่เก็บเลือดม้า
ที่เจาะมาใช้ผลิตเซรุ่ม
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ประกาศเกียรติคุณ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย

ฝ่ายผลติวัคซีน

  

สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  
เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “วัคซีนไทยสู่สากล 
กบัการสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพท่ีย่ังยืน” ระหว่างวนัท่ี 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ์
โฮเต็ล โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและเทคโนโลย ี
การผลิตวัคซีนด้วย

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวลัิย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนิค  
ได้รบัรางวลั “Ishidate Award” สาขาเภสัชกรอุตสาหกรรม (Pharmaceutical Industry) ปี พ.ศ. 2561 จาก สหพนัธ์
สมาคมเภสัชกรรมอาเซยีน (Federation of Asian Pharmaceutical Associations, FAPA) ในการประชมุประจ�าปี
ของสมาชกิกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเภสัชภณัฑ์ของประเทศในกลุ่มอาเซยีนครัง้ท่ี 27 (The 27th Federation of Asian 
Pharmaceutical Association) ณ กรงุมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 24 - 28 ตลุาคม พ.ศ. 2561
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ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก มีภารกิจด้านการบริการ ประกอบด้วย 3 คลินิก ดังนี้

ภารกิจด้านการบริการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายการให้บริการที่ 1 ผลผลิตที่ 1)

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและ
อายุรศาสตร์การท่องเที่ยว คลินิกพิษจากสัตว์

 เวลาท�าการ
  วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
  วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 – 12.00 น.
  วันอาทิตย์ หยุดท�าการ

1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของสถานเสาวภา ท�าหน้าที่บริการดังต่อไปนี้
 1.1 บรกิารตรวจรกัษาและให้ค�าปรกึษาผู้สัมผัสโรคพษิสุนัขบ้า เช่น ถกูสัตว์ท่ีสงสัยว่าเป็นโรคพษิสุนขับ้า 

กัด ข่วน เป็นต้น ด้วยการฉีดวคัซนีและเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า ฉีดวคัซนีป้องกนับาดทะยัก ท�าความสะอาดแผล
อย่างถูกต้องตามเทคนิค

 1.2 บริการแนะน�าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมป้องกันล่วงหน้าก่อนสัมผัสโรค  
ทั้งในและนอกสถานที่

 1.3 บรกิารให้ค�าปรกึษาและแนะน�าความรูด้้านโรคพษิสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป

 1.4 บริการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า

 1.5 เป็นวทิยากรให้ความรูด้้านโรคพษิสุนัขบ้าและการดูแลผู้สัมผัสโรคพษิสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์  
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลสถาบันต่าง ๆ

 1.6 ฝึกอบรมวิธีการฉีดเซรุ่มและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องให้แก่พยาบาล นักศึกษา
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 
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จ�านวนผู้รับบริการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

ปีงบประมาณ
จ�านวนผู้รับ
บริการ (ราย)

Pre-exposure 
(ราย)

Post-exposure 
(ราย)

Booster (ราย)
ผู้มาตามนัดและ

อื่นๆ (ราย) 

2558 5,803 855 481 1,399 3,068

2559 7,895 1,823 533 1,732 3,807

2560 10,162 1,597 667 2,134 5,764

2561 14,123 2,537 1,125 2,982 7,479

2562 9,010 1,080 781 2,983 4,166

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โปรแกรมป้องกันล่วงหน้าและการฉีดกระตุ้นนอกสถานที่ 
ให้แก่สัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานที่ จ�านวน/คน

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 838

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 133

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ และก�าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

646

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 192

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 307

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 106

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 427

รวม 2,649

5,803
7,895

10,162

14,123

9,010
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2562

ผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น   9,010 ราย
ผู้มารับการรักษาใหม่     4,905 ราย
ผู้รับบริการที่มาตามตารางนัด     4,105 ราย
 - ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    3,430 ราย
 - ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ Td   671 ราย
 - ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน   4 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค  Pre-exposure IM 104 ราย
    Pre-exposure ID 976 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค  Post-exposure IM 330 ราย 
     Post-exposure ID 451 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น Booster IM    138 ราย 
    Booster ID   2,845 ราย
ผู้ที่ได้รับ Rabies Immune Globulin    294 ราย

2. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

2.1 ให้บริการแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตัว 

 ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่น ให้ค�าชี้แนะที่จ�าเป็น 
ในการรบัวคัซนีส�าหรบันักเดนิทางท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตก่ิอนเดนิทางไปยังประเทศต่าง ๆ  รวมท้ังชาวต่างชาตท่ีิ 
เดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยหรอืแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยทัว่ไปควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนเดนิทาง 
อย่างน้อย 4 - 6 สัปดาห์ ในกรณีเร่งด่วนควรมารับการปรึกษาก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 - 14 วนั หากต้องได้รบัวคัซนี  
ผู้เดินทางจะได้มีภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรค ก่อนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรค

2.2 ให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมออกเอกสารรับรองการรับวัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ

 ส�าหรับนักเดินทางทีจ่ะไปบางประเทศอาจต้องการเอกสารรับรองการรับวัคซีนหรือยาป้องกันก่อน 
เข้าประเทศเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไป
แสวงบุญประกอบพธิฮัีจญ์ ณ ประเทศซาอุดอีาระเบีย วคัซีนป้องกนัไข้เหลือง และวคัซีนอ่ืน ๆ  บางชนิดจ�าเป็นส�าหรบั 
ผู้ท่ีจะเดนิทางไปทางแถบทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต้บางประเทศ ส่วนผู้ท่ีจะไปศกึษาต่อต่างประเทศหรอืพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินก็จ�าเป็นต้องรับวัคซีนตามหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นต้องการ 

2.3 ให้บริการให้ค�าปรึกษา แนะน�าแก่ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกมีแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญให้บริการปรึกษาและแนะน�าประชาชนทัว่ไปทีค่วร 
ได้รบัการสร้างเสรมิภูมิคุม้กนั ผู้ท่ีมีปัจจยัเส่ียงการระบาดของโรค เส่ียงตามอายุ ลักษณะงาน อาชพี และสถานท่ีต้อง 
เดินทางไปท�างานหรือท่องเที่ยว เช่น มาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่ บาดทะยัก เป็นต้น

2.4 ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและออกเอกสารรับรองแพทย์

 ให้บริการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการหาภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน เช่น โรคตับอักเสบบี โรคสุกใส  
ตรวจหาน�า้ตาลในเลือด ไขมันในเลือด ทดสอบการสัมผัสและการติดเชื้อวัณโรค (PPD Test) และออกเอกสาร 
ใบรับรองแพทย์ การรับวัคซีนเพื่อศึกษาต่อหรือการท�างาน
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2.5 ให้การบริการนอกสถานที่ เช่น การเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการ โรคตับอักเสบบี  
โรคสุกใส และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�าหรับนิสิตและพนักงานกลุ่มใหญ่

หน่วยงานที่ให้บริการ จ�านวน (คน)

1. บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จ�ากัด 140

2. กรมพลศึกษา 158

3. เหล่ากาชาดในจังหวัดต่าง ๆ รวม 1,028

รวม 1,326

2.6 ให้บริการปรึกษา แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยง
 บรกิารให้ค�าปรกึษา แนะน�าการเสรมิภมิูคุม้กนัในกลุ่มเส่ียงต่าง ๆ  ตามอายุและการท�างาน เช่น โครงการ

รณรงค์การรบัวคัซนีในวยัรุน่ การรบัวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ของพนักงานบริษทัต่าง ๆ  การรับวคัซีนในกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นต้น 

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)
2558 21,090

2559 26,770

2560 23,615

2561 25,277

2562 32,118

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
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จ�านวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก
จ�านวนโด๊ส

2558 2559 2560 2561 2562
 1. Cholera (oral) 6,555 7,017 6,629 5,775 5,242

 2. Diphtheria & Tetanus 912 855 788 1,131 1,415

 3. Diphtheria & Tetanus & Pertussis 1,234 1,315 1,589 1,339 1,330

 4. Diphtheria & Tetanus & Pertussis & Polio 0 493 46 431 695

 5. Hepatitis A 748 742 1,251 1,265 1,243

 6. Hepatitis B 576 695 749 691 1,238

 7. Hepatitis A & B 857 1,124 1,255 1,481 1,257

 8. Human papillomavirus 365 455 646 1,362 2,276

 9. Influenza 5,602 7,496 8,341 9,463 14,489

10. Japanese Encephalitis 773 896 1,125 910 864

11. Meningococcal 1,271 1,354 1,147 1,110 1,008

12. Mumps, Measles, Rubella 1,196 1,385 1,519 1,307 2,049

13. Pneumococcal 5,175 7,438 2,741 2,854 4,381

14. Polio (oral/injection) 369 206 0 0 0

15. PPD test 151 82 81 96 68

16. Rabies 630 644 745 1,012 1,385

17. Typhoid (Injection) 1,153 1,250 1,257 1,410 1,127

18. Varicella 195 382 915 694 487

19. Yellow fever 3,429 3,867 3,464 3,143 3,433

20. Zoster 1,294 2,095 1,434 1,210 1,779

21. Dengue 0 0 124 179 89

22. ยาป้องกันมาลาเรียชนิดรับประทาน (เม็ด) 1,502 1,543 1,660 1,994 5,760

3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)
สถานเสาวภาเปิดคลินิกพิษจากสัตว์ เพื่อให้เป็นคลินิกเฉพาะทางทีใ่ห้บริการตรวจรักษาผู้ทีถู่กสัตว์มีพิษกัด  

และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ด�าเนินการโดยฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 
ร่วมกับหน่วยพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการในเวลาราชการ ส�าหรับ 
ผู้ป่วยที่ถูกงูกัดแนะน�าให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์
 3.1 ดูแลรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก
 3.2 พจิารณาและบรกิารส่งต่อผู้ท่ีถกูสัตว์มีพษิกดัท่ีมีอาการรนุแรงและจ�าเป็นต้องรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาล
 3.3 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสหรือถูกสัตว์มีพิษกัด
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 3.4 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาผู้ที่สัมผัสหรือถูกสัตว์มีพิษกัด
 3.5 เป็นที่ศึกษาดูงานส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านพิษจากสัตว์
 3.6 ศึกษาวิจัยทางคลินิกในด้านพิษจากสัตว์และสัตว์มีพิษ

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 - 2562

ภารกิจด้านวิชาการ
 1. การบรรยายเรื่องการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและงูพิษให้กับนิสิต นักศึกษาและบุคลากร 

ทางการแพทย์ จ�านวนทั้งสิ้น 458 คน
 2. งานวิจัย ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จ�านวน 2 เรื่อง
  2.1 การประเมินระดบัภมิูคุม้กนัท่ีเกดิจากการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับ้าเข้าผิวหนังในวนัท่ี 0, 3, 7  

เปรียบเทียบกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข้าผิวหนังในวันที่ 0, 3, 7 และ 28 ร่วมกับการฉีดเซรุ่มป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า

  2.2 การประเมินระดบัภมิูคุม้กนัท่ีเกดิจากการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสุนขับ้าชนิด TRCS SPEEDA  
เข้าผิวหนงัในวันที ่ 0, 3, 7 เปรียบเทยีบกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้าชนดิ TRCS SPEEDA เข้าผิวหนัง  
ในวันที่ 0, 3, 7 และ 28 ร่วมกับการฉีดเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

4. งานชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
งานบริการ

การให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. คือ

 4.1 ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า จากซากสัตว์หรือในสัตว์ที่ยังมีชีวิต

  4.1.1 จากซากสัตว์ ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน 2 วิธี คือ Direct Fluorescent 

Antibody Test (DFA) และ Mouse Inoculation Test (MIT)

   4.1.2 สัตว์มีชีวิต ตรวจวินิจฉัยโดยการประเมินอาการทางคลินิกของสัตว์ป่วยที่ต้องสงสัย
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 4.2 กักกันสัตว์ทีต่้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือสัตว์ทีม่ีประวัติกัดคนไข้และมีอาการน่าสงสัย 
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คัดแยกโดยการกักสัตว์ที่สัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้าออกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 4.3 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง

 4.4 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและระบาดวิทยาโดยนายสัตวแพทย์

 4.5 ตรวจวัดระดบัภูมิคุม้กนัโรคพษิสุนขับ้าในกระแสเลือดของสัตว์เล้ียง เพือ่การวนิิจฉัย หรอืเพือ่ใช้เป็น 
หลักฐานอ้างอิงในการน�าสัตว์เลี้ยงเดินทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ

 นอกจากนี้ยังอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 16.30 - 08.30 น. 
ของวันรุ่งขึ้น หรือในวันหยุดราชการตลอดทั้งวัน คือ 

  1. รับซากสัตว์นอกเวลาราชการเพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าในวันท�าการถัดไป

  2. รับฝากขังสัตว์เพื่อดูอาการของสตัว์ป่วยทีก่ัดคนหรือสัตว์ทีม่ีอาการทางคลนิิกในกลุ่มต้องสงสยั
โรคพิษสุนัขบ้า

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 - 2562

ชนิดสัตว์

ตรวจ
(ราย)

พบเชื้อ
(ราย)

ร้อยละของการตรวจพบเช้ือ
(%)

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562

 สุนัข 104 141 72 37 20 14 35.6 14.2 19.4

 แมว 89 195 67 1 4 4 1.1 2.1 6.0

 กระต่าย 2 4 1 0 0 0 0 0 0

 กระรอก 1 3 1 0 0 0 0 0 0

 หนูแฮมสเตอร์ -- 3 -- -- 0 -- -- 0 --

 นางอาย -- 1 1 -- 0 0 -- 0 0

 ชูก้าไกลเดอร์ -- 1 -- -- 0 -- -- 0 --

 สมองมนุษย์ -- 1 -- -- 0 -- -- 0 --

 หนูท่อ 2 -- 1 0 -- 0 0 -- 0

 สุกร 1 -- -- 0 -- -- 0 -- --

รวม 199 349 143 38 24 18 19.1 6.9 12.6

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาวินิจฉัยทางคลินิกหรือฝากขังในปีงบประมาณ 2560 - 2562

ชนิดสัตว์

น�ามาวินิจฉัยทางคลินิก
หรือฝากขัง (ราย)

พบเชื้อ (ราย)

2560 2561 2562 2560 2561 2562

สุนัข 10 16 4 5 4 0

แมว 6 2 2 1 0 0

รวม 16 18 6 6 (37.5%) 4 (22.2%) 0 (0%)
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ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 - 2562

ชนิดสัตว์

จ�านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า (ตัว) หมายเหตุ

2560 2561 2562

 สุนัข 234 505 279 วัคซีนขาดจ�าหน่าย มิ.ย. 2560

 แมว 8 74 47 วัคซีนเริ่มมีจ�าหน่าย มี.ค. 2561

รวม 242 579 326

ตารางแสดงระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปีงบประมาณ 2562

จังหวัด ตรวจ (ราย) พบเชื้อ (ราย) ร้อยละ (%)

 กรุงเทพมหานคร 86 7 8.14

 นนทบุรี 19 2 10.53

 ปทุมธานี 10 4 40.00

 สมุทรปราการ 12 1 8.33

 สมุทรสาคร 3 1 33.33

 ฉะเชิงเทรา 2 1 50.00

 ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 0

 นครนายก 1 0 0

 พระนครศรีอยุธยา 2 0 0

 เพชรบุรี 1 0 0

 นครราชสีมา 1 1 100

 สุพรรณบุรี 1 0 0

 จันทบุรี 1 0 0

 สระแก้ว 1 0 0

 ระยอง 1 1 100

 กาญจนบุรี 1 0 0

รวม 143 18 12.59
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เปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีอุบัติการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในปีงบประมาณ 2560 – 2561

ปี 2560 ปี 2561

จังหวัด
พบเชื้อ
(ราย)

ร้อยละของ
การตรวจ

พบเชื้อ (%)
จังหวัด

พบเชื้อ
(ราย)

ร้อยละของ
การตรวจ

พบเชื้อ (%)

กรุงเทพฯ 16 12.5 กรุงเทพฯ 13 5.20

นนทบุรี 3 21.43 นนทบุรี 1 4.35

ปทุมธานี 5 29.41 ปทุมธานี 2 13.33

สมุทรปราการ 12 42.86 สมุทรปราการ 4 11.43

สมุทรสาคร 1 25.00 สมุทรสาคร 1 11.11

นครปฐม 0 0 สมุทรสงคราม 1 100.00

พระนครศรีอยุธยา 1 50.00 ฉะเชิงเทรา 0 0

นครนายก 0 0 นครปฐม 0 0

ระยอง 0 0 ราชบุรี 0 0

สุพรรณบุรี 0 0 ชลบุรี 1 50.00

พระนครศรีอยุธยา 0 0

เพชรบุรี 1 100.00

นครราชสีมา 0 0

สุพรรณบุรี 0 0

รวม 38 19.10 รวม 24 6.88

อัตราส่วนของสัตว์ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเทียบจากอายุที่ตรวจพบในปีงบประมาณ 2562 

และเปรียบเทียบปี 2560 - 2561

1 อายุต�่ากว่า 3 เดือน : 0%
2 อายุ 3 - 6 เดือน : 26.7%
3 อายุ 6 - 12 เดือน : 20.0%
4 อายุมากกว่า 1 ปี : 53.3%

1 อายุต�่ากว่า 3 เดือน : 4.2%
2 อายุ 3 - 6 เดือน : 16.7%
3 อายุ 6 - 12 เดือน : 4.2%
4 อายุมากกว่า 1 ปี : 75%

1 อายุต�่ากว่า 3 เดือน : 10.5%
2 อายุ 3 - 6 เดือน : 10.5%
3 อายุ 6 - 12 เดือน : 15.8%
4 อายุมากกว่า 1 ปี : 63.2%
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การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

 มีการน�าเสนอผลงานทางวิชาการประเภทโปสเตอร์เรื ่อง “การ
ส�ารวจโรคเลปโตสไปโรสิสในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย” โดยนายสัตวแพทย์
บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ในงานประชุมวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส 
ประจ�าปี 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที ่5 - 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2562

การแสดงรีดพิษงู การแสดงสาธิตจับงู

5. สวนงู

งานบริการทางสวนงู
 สวนงเูล้ียงงมีูพษิและไม่มีพษิไว้หลายชนิด เพือ่น�ามาใช้ในการผลิตเซรุม่แก้พษิง ูศกึษาวจิยัและเป็นแหล่ง 

ให้ความรู้เรื่องงูแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทัว่ไป ให้ได้รับความรู้ทีถู่กต้องและทันสมัย สวนงูแห่งนี้ 
เป็นสวนงูท่ีเก่าแก่อันดบั 2 ของโลก เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความรู ้ความเพลิดเพลิน ท่ีตัง้อยู่ใจกลางกรงุเทพมหานคร

 5.1 งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน
  สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2466 มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมงูพิษ  

ชนิดต่าง ๆ  ในประเทศไทยมาเล้ียงไว้เพือ่ศกึษาวจิยัและรดีเกบ็พษิไว้ส�าหรบัการผลิตเซรุม่แก้พษิง ูต่อมาได้เปิดบรกิาร 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและวิชาการส�าหรับประชาชนและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงูและพิษงู รวมทัง้ 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเมือ่ถูกงูกัด โดยพื้นทีจั่ดแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทัศน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงู  
อยู่ภายในตึก ๔ มะเสง ชั้น 1 และ 2 รวมถึงพื้นที่ภายนอกด้านหน้าตึก ๔ มะเสง

 รายการแสดงประจ�าวันของสวนงู

 วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 09.30 - 15.30 น. โดยมีรายการแสดงประจ�าวันดังนี้
 • เวลา 11.00 น. ชมการแสดงรีดพิษงู และวีดิทัศน์ (ภายในตึก ๔ มะเสง ชั้น 1) 
 • เวลา 14.30 น. ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่าง ๆ (อัฒจันทร์ด้านนอกหน้าตึก ๔ มะเสง)

 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 09.30 - 13.00 น. มีรายการแสดงประจ�าวันดังนี้
 • เวลา 11.00 น. ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่าง ๆ (อัฒจันทร์ด้านนอกหน้าตึก ๔ มะเสง)
 ราคาบัตรเข้าชมสวนงู
 ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท นิสิต/นักศึกษา (แสดงบัตร) 20 บาท และ เด็ก 10 บาท
 ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท และเด็ก 50 บาท
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ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายการผู้มาเยี่ยมชมสวนงู

จ�านวนคน (คน)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1. ชาวไทย 19,715 23,812 24,712

2. ชาวต่างชาติ 28,203 28,045 25,422

3. ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ (กรุ๊ปทัวร์) 364 156 263

4. ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน ชาวไทย 3,250 4,439 3,998

5. ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน ชาวต่างชาติ 450 419 619

6. ผู้เยี่ยมชมสวนงู ชาวไทย (ไม่เก็บค่าเข้าชม) 4,854 6,197 1,819

7. ผู้เยี่ยมชมสวนงู ชาวต่างชาติ (ไม่เก็บค่าเข้าชม) 705 697 60

8. ถ่ายท�าสารคดี/สัมภาษณ์ 72 71 113

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 57,613 63,836 57,006

แผนภูมิแสดงผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

 5.2 การปฏบัิตงิานด้านการเล้ียงงแูละงานเพาะเลีย้งง ูสวนง ูสถานเสาวภา ประจ�าปีงบประมาณ 2562

  รายงานสรุปการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงงูและงานเพาะเลี้ยงงู ฝ่ายสวนงู ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 
ถึงเดือนกันยายน 2562 มีดังนี้

2560 2561 2562
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การเพาะพันธุ์งูชนิดต่าง ๆ
  5.2.1 งูกาบหมากหางนลิ (Orthriophis taeniurus ridleyi) แม่งูตัง้ท้องจากการผสมพันธุ์ 

ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู จ�านวน 1 ตัว วางไข่ 14 ฟอง ฟักเป็นตัวได้ 13 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 93%
  5.2.2 งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) แม่งูตัง้ท้องมาจากธรรมชาติ 1 ตัว  

วางไข่ 7 ฟอง ฟักเป็นตัวได้ 7 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 100% 
  5.2.3 งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor) แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ 1 ตัว วางไข่ 10 ฟอง  

ฟักเป็นตัวได้ 2 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 20% 
  5.2.4 งูหลามบอล (Python regius) แม่งูตั ้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี ้ยงของงาน 

เพาะเลี้ยงงู จ�านวน 1 ตัว วางไข่ 8 ฟอง ฟักเป็นตัวได้ 8 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 100% 
  5.2.5 งูคอร์น (Panthenophis guttata) แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน 

เพาะเลี้ยงงู จ�านวน 1 ตัว วางไข่ 4 ฟอง ฟักเป็นตัวได้ 1 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 25% 
  5.2.6 งเูขยีวหางไหม้ท้องเขยีว (Trimeresurus popeiorum) แม่งตูัง้ท้องมาจากธรรมชาต ิ1 ตวั  

ออกลูกเป็นตัวได้รวม 16 ตัว 
  5.2.7 งเูขยีวหางไหม้ท้องเหลือง (Trimeresurus albolabris) แม่งตูั้งท้องมาจากธรรมชาต ิ3 ตวั 

และแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู จ�านวน 1 ตัว ออกลูกเป็นตัวได้รวม 38 ตัว

รายการเบิกหรือจ�าหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน 

1. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา ขอเบิกพิษงูชนิดแห้งเพื่องานวิจัยปี 2562 ดังนี้
 - พิษงูเห่าไทย 201.40 มิลลิกรัม
 - พิษงูแมวเซา 1.8898 กรัม
 - พิษงูเขียวหางไหม้ท้องเขียว 500.50 มิลลิกรัม
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา ขอเบิกพิษงูทับสมิงคลา ชนิดแห้ง จ�านวน 2.93 กรัม เพื่อใช้ในงาน

ตรวจสอบคุณภาพเซรุ่มแก้พิษงู
3. จ�าหน่ายพิษงูแมวเซาชนิดแห้ง จ�านวน 50.9 มิลลิกรัม ให้กับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (หนังสือท่ี ชว. 125/2562 ลงวนัท่ี 5 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ หนังสือท่ี สภ. 649/2562  
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

ชนิดและจ�านวนงโูตเตม็วยัท่ีน�ามาเล้ียงเพือ่การรดีพษิง ูเป็นพ่อแม่พนัธุใ์นงานเพาะเล้ียง และลูกงท่ีูเกดิจากการ 
เพาะเลี้ยงซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงูจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มีดังนี้

ชนิดงู (Species) จ�านวน (ตัว)
1. งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง, 

   Trimeresurus albolabris
49

2. งูเขียวหางไหม้ตาโต, 

   Trimeresurus macrops
102

3. งูเขียวหางไหม้ลายเสือ, 

   T. purpureomaculatus
7

4. งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว, 

   Trimeresurus popeiorum
30

5. งูเขียวหางไหม้กาญจน์, 

   Trimeresurus kanburiensis
1

ชนิดงู (Species) จ�านวน (ตัว)
6. งูแก้วหางแดง, 

   Trimeresurus hageni
1

7. งูเขียวไผ่, 

   Trimeresurus vogeli
2

8. งูหางแฮ่มภูเขาเหนือ,

   Ovophis monticola
1

9. งูกะปะ, 

   Calloselasma rhodostoma
17

10. งูแมวเซา, 

     Daboia siamensis
7
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ชนิดงู (Species) จ�านวน (ตัว)

11. งูสามเหลี่ยม, 

     Bungarus fasciatus
33

12. งูทับสมิงคลา, 

     Bungarus candidus
16

13. งูสามเหลี่ยมหัวแดง, 

     Bungarus flaviceps
3

14. งูเห่าไทย, 

     Naja kaouthia
639

15. งูเห่าพ่นพิษสยาม, 

     Naja siamensis
65

16. งูเห่าพ่นพิษสีทอง,

     Naja sumatrana
4

17. งูจงอาง, 

     Ophiophagus hannah
50

18. งูเขียวตุ๊กแก 

     Tropidolaemus wagleri
1

19. งู Protobothrops sp. 9

20. งูทางมะพร้าว, 

     Coelognathus radiatus
20

21. งูทางมะพร้าวด�า, 

     Coelognathus flavolineatus
1

22. งูสิงหางลาย,

     Ptyas mucosa
18

23. งูสิงดง, 

     Ptyas carinata
1

24. งูหลาม, 

     Python bivittatus bivittatus
26

25. งูเหลือม, 

     Broghammerus reticulatus
4

26. งูหลามปากเป็ด, 

     Python brongersmai
5

27. งูเขียวกาบหมาก, 

     Gonyosoma oxycephalum
3

28. งูกาบหมากหางนิล, 

     Orthriophis taeniurus ridleyi
22

29. งูแสงอาทิตย์, 

     Xenopeltis unicolor 
20

ชนิดงู (Species) จ�านวน (ตัว)

30. งูปี่แก้ว, 

      Oligodon cyclurus
13

31. งูลายสอธรรมดา, 

     Xenochrophis flavipunctatus
2

32. งูก้นขบ, 

     Cylindrophis ruffus
6

33. งูปล้องฉนวนอินเดีย, 

     Dryocalamus davisonii
1

34. งูกระด้าง, 

     Erpeton tentaculatum
7

35. งูเขียวปากจิ้งจก, 

     Ahaetulla prasina
2

36. งูเขียวพระอินทร์, 

     Chrysopelea ornata
8

37. งูลายสาบคอแดง, 

     Rhabdophis subminiatus
2

38. งูเขียวบอน, 

     Boiga cyanea
6

39. งูแส้หางม้า, 

     Boiga cynodon
8

40. งูปล้องทอง,

     Boiga dendrophila melanota
18

41. งูต้องไฟ, Boiga nigriceps 2

42. งูแม่ตะงาวรังนก, 

     Boiga multomaculata
1

43. Dwarf Burmese python, 

     Python bivittatus progschai
2

44. Corn Snake, 

     Panthenophis guttata
33

45. Ball Python, 

     Python regius
39

46. Green Tree Python,

     Morelia viridis
1

47. Red-tailed Boa, 

     Boa constrictor imperator
4

48. King Snake, 

     Lampropeltis getula
1
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ชนิดงู (Species) จ�านวน (ตัว)

49. White-lipped Python, 

     Leiopython albertisii
1

50. Moluccan Python, 

     Morelia clastolepis
1

51. Anaconda, 

     Eunestus murinus
3

52. Hognose Snake, 

     Heterodon nasicus
5

ชนิดงู – อาการที่ป่วยและ
จ�านวนงูป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย

จ�านวน
งูที่ป่วย

1. งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma) 

Anorexia 1 ตัว Pneumonia 5 ตัว 

Prey bite injury 1 ตัว Dysecdysis 2 ตัว 

Hemipenis prolapse 1 ตัว Heat stroke 1 ตัว 

Weakness 2 ตัว และ Stomatitis 1 ตัว

14

2. งูจงอาง (Ophiophagus hannah) 

Abscess 5 ตัว Pneumonia 2 ตัว 

Dermatitis 3 ตัว Tumor 1 ตัว 

Wound 1 ตัว และ 

Subspectacle abscess 1 ตัว 

13

3. งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus)

Cachexia 5 ตัว Anorexia 3 ตัว 

Abscess 1 ตัว Diarrhea 1 ตัว และ 

Pneumonia 1 ตัว

11

4. งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง 

(Trimeresurus albolabris)

Stomatitis 2 ตัว Pneumonia 3 ตัว

Lungworm infestation 2 ตัว 

และ Anorexia 3 ตัว

10

5. งูเห่าไทย (Naja kaouthia)

Abscess 10 ตัว
10

ชนิดงู – อาการที่ป่วยและ
จ�านวนงูป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย

จ�านวน
งูที่ป่วย

 6. งูแมวเซา (Daboia siamensis)

  Anorexia 3 ตัว Pneumonia 3 ตัว 

  Lungworm infestation 1 ตัว 

  Regurgitation 1 ตัว และ 

  Weakness 1 ตัว

9

 7. งูปล้องทอง (Boiga dendrophila)

  Pneumonia 3 ตัว 

  Lungworm infestation 1 ตัว 

  Dermatitis 2 ตัว 

  Subspectacular abscess 1 ตัว

7

 8. งูหลาม (Python bivittatus)

  Pneumonia 6 ตัว
6

 9. งูหลามปากเป็ด (Python brongersmai)

  Pneumonia 4 ตัว และ Stomatitis 1 ตัว 
5

 10. งูเขียวหางไหม้ตาโต 

 (Trimeresurus macrops)

 Stomatitis 2 ตัว Weakness 1 ตัว 

 และ Pneumonia 2 ตัว

5

 11. งูเหลือม (Python reticulatus)

 Gastrointestinal obstruction 1 ตัว 

 Pneumonia 2 ตัว และ Trauma 1 ตัว 

4

ชนิดงู (Species) จ�านวน (ตัว)

53. Brazilian Rainbow Boa, 

     Epicrates cenchria
1

54. Horn viper, 

     Cerastes cerastes
1

รวม 54 ชนิด 1,325

ชนิดงลู�าดบัที ่43 – 53 เป็นงูไม่มพีษิจากต่างประเทศ ได้รบัความอนุเคราะห์จากผูบ้รจิาคและได้ใช้ส�าหรบัจดัแสดง
ในกรงเล้ียงงกูลางแจ้งนอกอาคาร 4 มะเสง ซึง่บางชนิดได้มกีารเพาะพนัธุเ์พิม่จ�านวนได้มากขึน้ เช่น Corn snake และ Ball  
python ชนิดงลู�าดบัที ่54 เป็นงพูษิอนัตรายจากต่างประเทศได้รบับรจิาคจากกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพื์ช ใน
ปีงบประมาณ 2562 จ�านวนงโูตเตม็วัยทีน่�ามาเลีย้งรวมกบัจ�านวนงทูีเ่กดิจากการเพาะเลีย้ง คงเหลอื 54 ชนิด รวม 1,325 ตวั

การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการชันสูตรซากงู 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ มีจ�านวนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงูชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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ชนิดงู – อาการที่ป่วยและ
จ�านวนงูป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย

จ�านวน
งูที่ป่วย

12. งูคอร์น (Pantherophis guttatus)

Tumor 2 ตัว Dermatitis 1 ตัว 

และ Peritonitis 1 ตัว 

4

13. งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus)

Cachexia 1 ตัว Stomatitis 1 ตัว 

และ Anorexia 1 ตัว

3

14. งูเขียวกาบหมาก 

(Gonyosoma oxycephalum)

Stomatitis 1 ตัว และ Dermatitis 1 ตัว

2

15. งูกาบหมากหางนิล 

(Orthriophis taeniurus ridleyi)

Liver abscess 1 ตัว 

และCachexia 1 ตัว

2

16. งูสามเหลี่ยมหัวแดง 

(Bungarus flaviceps)

Dystocia 1 ตัว

1

17. งูทางมะพร้าว 

(Ceolognathus radiates)

Stomatitis 1 ตัว

1

18. งูอนาคอนดาเหลือง 

(Eunectus noteaus)

Bone fracture 1 ตัว

1

ชนิดงู – อาการที่ป่วยและ
จ�านวนงูป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย

จ�านวน
งูที่ป่วย

19. งูเห่าพ่นพิษสยาม (Naja siamensis)

Abscess 1 ตัว
1

20. งูแฮ่มภูเขาเหนือ (Ovophis monticola)

Anorexia 1 ตัว
1

21. งูสิงดง (Ptyas carinatus)

Tumor 1 ตัว
1

22. งูหางแฮ่มกาญจน์ 

(Trimeresurus kanburiensis)

Dermatitis 1 ตัว

1

23. งูแก้วหางแดง (Trimeresurus hageni)

Pneumonia 1 ตัว
1

24. งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว 

(Trimeresurus popeiorum)

Weakness 1 ตัว

1

25. งูเขียวหางไหม้ลายเสือ 

(Trimeresurus purpureomaculatus)

Gall bladder enlargement 1 ตัว

1

26. งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)

Prey bite injury 1 ตัว
1

รวม 116

โดยสรุป มีงูที่แสดงอาการผิดปกติ และได้รับการรักษาทั้งหมด  116 ตัว
แบ่งเป็น  - ท�าการรักษาแล้วเสร็จ หายเป็นปกติ 57 ตัว คิดเป็น 49.13%
 - ตาย 47 ตัว คิดเป็น 40.51%
 - อยู่ในระหว่างการรักษา 12 ตัว คิดเป็น 10.34%

การตรวจนับจ�านวนงูพิษประจ�าปีงบประมาณ 2562

ชนิดงู
ยอดเดิม

(ตัว)

รับ (ตัว) จ�าหน่าย (ตัว) คงเหลือ
(ตัว)มีใบ ไม่มีใบ ตาย เป็นอาหาร แลก เพาะเลี้ยง

งูเห่า 449 419 0 44 395 0 0 429

งูเห่าพ่นพิษ 2 0 8 0 0 0 10 0

งูจงอาง 27 4 1 12 0 0 0 20

งูสามเหลี่ยม 2 14 1 0 0 0 17 0

งูสามเหลี่ยมหัวแดง 2 2 0 1 0 0 0 3

งูทับสมิงคลา 0 5 0 3 0 0 2 0

งูแมวเซา 11 0 0 9 0 0 0 2
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ชนิดงู
ยอดเดิม

(ตัว)

รับ (ตัว) จ�าหน่าย (ตัว) คงเหลือ
(ตัว)มีใบ ไม่มีใบ ตาย เป็นอาหาร แลก เพาะเลี้ยง

งูกะปะ 0 2 2 1 0 0 1 2

งูเขียวหางไหม้ 31 98 9 33 0 0 87 18

งูปล้องทอง 14 12 0 12 0 0 0 14

จ�านวนประชาชนที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องงูและสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแฟนเพจสวนงู ประจ�าปีงบประมาณ 2562

1. ทางโทรศัพท์  จ�านวน 37 ราย
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (snakefarm.qsmi@gmail.com) จ�านวน 172 ราย
3. ทางแฟนเพจสวนงู (Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา) จ�านวน 696 ราย

โครงการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ประจ�าปีงบประมาณ 2562

1. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้บุคคลภายนอก
 ในช่วงปีงบประมาณ 2562 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบตัิ 

จับงูให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ�านวนทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 20 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 14 - 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เก่ียวกับงูท่ีมีพษิและไม่มีพษิท่ีส�าคญัของประเทศไทย พร้อมท้ังสอนวธิกีารจบังอูย่างถกูวธิโีดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  และ
สอนวธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้นอย่างถูกวธิเีมือ่ถกูงกูดัให้แก่เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนทัว่ไป  
ทัง้นี ้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ 
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเเละฝึกปฏิบัติจับงูในครั้งที่ 21 – ครั้งที่ 24 ณ สวนงู สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย สรุปมีจ�านวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมด 84 คน (ครั้งที่ 21 มี 22 คน ครั้งที่ 22 มี 24 คน ครั้งที่ 23  
มี 18 คน และครั้งที่ 24 มี 20 คน)

ภาพหมู่ “ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 24”
พร้อมรองผูอ้�านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้าสวนงูและบคุลากรสวนงู

เจ้าหน้าที่ก�าลังฝึกสอนภาคการฝึกปฏิบัติจับงู
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

การตรวจนับจ�านวนงูพิษประจ�าปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)
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วิทยากรก�าลังบรรยายให้ความรู้
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงู

เจ้าหน้าที่ก�าลังฝึกสอนภาคการฝึกปฏิบัติจับงู
ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมฯ

ภาพแสดงบัตรขอบคุณทั้งสองประเภท

2. การอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 สวนง ูสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จัดการอบรมและฝึกปฏบัิติจับงูให้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นจ�านวน 3 รอบ ได้แก่ วันที ่5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 วันที่ 12 -13 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และวันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สวนงู สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย เพื่อให้ความรู้ทีถู่กต้องเกี่ยวกับงูทีม่ีพิษและไม่มีพิษที่ส�าคัญของประเทศไทย พร้อมทัง้สอนวิธีการ 
จบังอูย่างถกูวิธีโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ และสอนวธิกีารปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถกูวธิเีม่ือถกูงกูดัให้แก่ผู้เข้าอบรม สรปุมี 
จ�านวนผู้เข้าอบรมทั้ง 3 รอบ รวมทั้งหมด 117 คน (รอบที่ 1 มี 45 คน รอบที่ 2 มี 40 คน และรอบที่ 3 มี 32 คน)

3. โครงการบัตรขอบคุณสวนงู
 เน่ืองจากสวนงสูถานเสาวภา ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนมาอย่างต่อเน่ืองโดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสรจ็

รบัเงนิท่ีใช้เป็นหลักฐานจากการบรจิาคเพือ่ใช้ในการหกัลดหย่อนภาษเีท่าน้ัน ท้ังน้ี เพือ่เป็นการขอบคณุน�้าใจของผู้ท่ี
บริจาคเงินให้กับสวนงู การมอบบัตรขอบคุณจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถใช้แทนการขอบคุณแก่ผู้บริจาคที่ไว้วางใจ 
สวนงู สถานเสาวภา รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สวนงูให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยบัตรขอบคุณสวนงูแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ บัตรขอบคุณสีเขียว มอบให้ผู้บริจาค 2,000 - 4,999 บาท และบัตรขอบคุณสีชมพู มอบให้ผู้บริจาค 
5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2562 ได้ด�าเนินการมอบบัตรขอบคุณเป็นจ�านวน ดังนี้

  บัตรขอบคุณสีเขียว ทั้งหมด 30 ใบ รวมจ�านวนเงินที่ได้รับบริจาค 70,500 บาท
  บัตรขอบคุณสีชมพู ทั้งหมด 6 ใบ รวมจ�านวนเงินที่ได้รับบริจาค 35,000 บาท
  คดิเป็นบัตรขอบคณุท้ังหมด 36 ใบ รวมจ�านวนเงนิบรจิาคท่ีได้ในโครงการประจ�าปีงบประมาณ 2562  

ทั้งหมด 105,500 บาท 
  สรปุโครงการตัง้แต่เริม่การด�าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 ได้แจกจ่ายบัตรขอบคณุท้ังหมด 

140 ใบ (ยกยอดมา 104 ใบ) และได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 430,122 บาท (ยกยอดมา 324,622 บาท)
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เด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมถ่ายรูปกับ “งูหลามทอง”
หลังการแสดงการสาธิตการจับงู

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการร่วมกิจกรรม
“Post ภาพถ่ายชิงรางวัลกับสวนงู สถานเสาวภา”

4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562
 เม่ือวันเสาร์ท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2562 (วนัเดก็แห่งชาต)ิ สวนง ูสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จดักจิกรรม  

“Post ภาพถ่ายชิงรางวัลกบัสวนงู สถานเสาวภา” ขึน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาเรียนรูเ้รือ่ง
ต่าง ๆ  เกีย่วกบังแูละรูจ้กัสวนงมูากขึน้ ซึง่กเ็ป็นโอกาสอันดีท่ีจะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนไม่กลัวงูและได้รับข้อมูลความรู ้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงู พิษงู และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชน
ทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนงู ร่วมกิจกรรม Post ภาพถ่ายชิงรางวัลกับสวนงู สถานเสาวภา ถ่ายรูปกับ  
“อมยิม้” มาสคอตสวนงู และชมการแสดงการสาธิตการจับงูพร้อมถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่หลังการแสดงจบ 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ท้ังน้ี เจ้าหน้าท่ีของสวนงแูละนักศกึษาจติอาสาจากสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย  
ยังได้ช่วยกันแจกลูกโป่ง ขนม และเครื่องดื่มให้แก่เด็กและประชาชนทีเ่ข้ามาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับสวนงู  
โดยสวนงไูด้รบัความอนุเคราะห์ของรางวลั อาหาร และเครือ่งดืม่ต่าง ๆ  จากหน่วยงานภายนอก รวมทัง้หมด 16 ราย  
นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้จัดกิจกรรม “โครงการวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2562” ร่วมกับ 
สวนงู สถานเสาวภา โดยได้จัดให้นิทรรศการสวนงูเป็นส่วนหนึง่ในฐานของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีจุดประทับตรา 
การร่วมกิจกรรมอยู่ท่ีบรเิวณบันไดทางขึน้ชัน้ 2 ตกึ 4 มะเสง ซึง่กมี็ประชาชนให้ความสนใจและพาบุตรหลานมาร่วม
กิจกรรมเป็นจ�านวนมาก สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูในวันดังกล่าว จ�านวน 1,418 คน

นอกจากนี ้ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทีถู่กต้องเกี่ยวกับเรื่องงู 
ผ่านทางแฟนเพจสวนง ู(Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา) ของเวบ็ไซต์เครือข่ายทางสังคม “Facebook”  
เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสได้รูจ้กังท่ีูมีพษิและไม่มีพษิท่ีส�าคญัของประเทศไทยในวงกว้างมากขึน้ โดยน�าเสนอ
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องงูผ่านรูปภาพ และบทความสั้นต่าง ๆ อีกทั้งยังได้ใช้แฟนเพจสวนงูเป็นพื้นที่แก้ไข 
ข่าวสารท่ีส่ือต่าง ๆ  ได้น�าเสนออย่างไม่ถกูต้องเกีย่วกบัเร่ืองงูให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าใจเร่ืองงูมากย่ิงข้ึน และสวนงู 
ยังได้ใช้แฟนเพจเพือ่เป็นช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพนัธ์และให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัสวนง ูสถานเสาวภา 
ไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ผลงานหนังสือตีพิมพ์ จ�านวน 1 เรื่อง
A Field Guide to the Venomous Snakes of Mainland Asean Nations Merel J. Cox, Mark F. 

Hoover, Lawan Chanhome, Kumthorn Thirakhupt, and Chattraphas Pongcharoen. 2018. Parbpim 
Limited Partnership, Bangkok, Thailand. 
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ภารกิจด้านการวิจัยของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อองค์ความรู้ใหม่

2.  ยุทธศาสตร์การวจิยัทางวทิยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือพัฒนาการตรวจวนิิจฉัย รวมท้ังการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
  และชีววัตถุ 

3.  ยุทธศาสตร์การวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 สถานเสาวภามีงานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู โรคพิษสุนัขบ้า วัณโรค และวัคซีนบีซีจี รวมทั้งงานวิจัยด้าน 
อืน่ ๆ อีก ผลงานวิจัยทีไ่ด้จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ทีส่ามารถน�าไปศึกษาต่อยอดในทางลึกหรือน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อ 
แก้ปัญหาการด�าเนนิงานด้านการผลติ การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการบริการทางคลินิก ผลงานวิจัยที่ผ่านมา 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีการอ้างอิงสูง 

ภารกิจด้านการวิจัย 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายการให้บริการที่ 3)

สุนุชชา สุนทรารชุน สุจิตรตรา ขุนทรัพย์ กัญณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ม้าที่ใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเห่าถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ให้การตอบสนองที่สูงผ่าน
เกณฑ์เม่ือกระตุน้ด้วยพษิงเูห่า กลุ่มท่ีสองคอืกลุ่มท่ีไม่ผ่านเกณฑ์เม่ือกระตุน้ด้วยพษิงเูห่าในครัง้แรก ต้องกระตุน้ครัง้ 
ทีส่องด้วยแอดจูแว้นทีต่่างกัน จึงจะให้การตอบสนองทีผ่่านเกณฑ์และกลุ่มทีส่ามคือกลุ่มที่ให้การตอบสนองต�่า  
ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดแม้จะท�าการกระตุน้ถงึ 2 ครัง้ เกณฑ์ท่ีใช้คอืการตรวจไตเตอร์ของแอนตบิอดทีีม้่าสร้างขึน้โดย 
วิธี ELISA และการท�าลายพษิในหนูทดลอง ภายหลังท�าการฉีดกระตุน้ม้าท้ัง 3 กลุ่มด้วยพษิงเูห่าแล้ว จะเกบ็ตวัอย่าง
เลือด คือก่อนฉีด (วันที่ 0) หลังฉีดวันที่ 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 จากนั้นแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด PBMC เพื่อ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของยีนที่จ�าเพาะต่อระบบภูมิคุ้มกันของม้าที่เกี่ยวข้องกับ Equine T-cell cytokine และ 
Equine B cell โดยใช้เทคนิค Quantitative Real-Time RT-PCR พบว่า ตัวอย่างม้าทุกตัวจากกลุ่มที่ให้การตอบ
สนองต�า่ ไม่มีการแสดงออกหรือมีการแสดงออกทีผ่ิดปกติทุกครั้งของยีน Housekeeping ซึ่งเป็นยีนทีเ่กี่ยวข้อง 
กับการด�ารงชีวิตของเซลล์ ท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของยีนตัวอื่น ๆ ได้ อาจเกี่ยวข้องกับความ
ผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกันหรือทางพันธุกรรมของม้าแต่ละตัวในกลุ่มนี้ ขณะที่ม้าอีก 2 กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ พบว่ายีน
ที่เกี่ยวข้องกับ Pro-inflammatory cytokine เช่น TNF alpha มีการแสดงออกที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า IFN gamma และ  
IL-1 beta อาจไม่ชัดเจนเนื่องจากลดลงมาจากการเพิ่มสูงขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการฉีดกระตุ้น ขณะที่ยีน 
ที่เกี่ยวข้องกับ anti-inflammatory cytokine เช่น IL-4 และ IL-10 มีการแสดงออกในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหลังการ 
ฉีดกระตุ้นได้ 1 - 2 สัปดาห์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ B cell differentiation และ B cell development เช่น CD19 และ  

งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบภูมิคุ้มกันในม้าที่ใช้ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเห่า
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E2A มีการแสดงออกในทิศทางที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันแรกของการฉีดกระตุ้นจนครบรอบ 1 เดือน โดยกลุ่มที่มี
ประวัติว่าให้การตอบสนองที่สูงเมื่อกระตุ้นด้วยพิษงูเห่าจะมีการแสดงออกที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุ่ม ขณะที่
ยีน FOXP3 มีการแสดงออกในทิศทางท่ีเพิม่ขึน้เพยีงเล็กน้อยในทุกกลุ่ม แสดงให้เหน็ถงึการรกัษาสมดลุของร่างกาย
ของม้าภายหลังการได้รบัพษิง ูไม่ให้มีการตอบสนองต่อพษิงท่ีูมากเกนิไป ถอืว่าโปรแกรมการฉีดม้าเพือ่ใช้ในการผลิต
เซรุม่แก้พษิงเูห่า เป็นโปรแกรมการฉีดท่ีดสีามารถกระตุ้นการสร้างภมิูคุม้กนัในม้าได้สูงผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนด อย่างไร 
ก็ตาม ควรมีการวัดระดับการแสดงออกของยีนพื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกับการท�างานของเซลล์ปกติในร่างกายก่อน 
การคัดเลือกม้ามาใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู

การท�าให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ thrombin-like ในพิษงูเขียวหางไหม้
จุรีพร น้อยพรหม อรวรรณ แซ่โค้ว วิชิต ทวีกาญจน์ 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

พิษของงูกลุ่มงูเขียวหางไหม้ (Trimeresurus sp.) มีฤทธิ์เป็นพิษต่อระบบเลือด ความรุนแรงของพิษจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละชนิดของง ูในพษิงปูระกอบด้วยโปรตีนและเอนไซม์หลายชนิด Thrombin-like enzyme  
เป็นหนึง่ในองค์ประกอบของพิษงูที่ส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการแข็งตัวของเลือด การศึกษาเอนไซม์นีไ้ม่
เพียงเป็นการศึกษาฤทธิ์ของพิษงูเพื่อการรักษาผู้ที่ถูกงูพิษกลุ่มงูเขียวหางไหม้กัดเท่านัน้ แต่ยังเป็นข้อมูลเบื้อง 
ต้นในการน�าองค์ประกอบของพิษงูไปใช้เป็นยาต้านการเกิดลิม่เลือด สารห้ามเลือด หรือใช้เป็นเครือ่งมือ 
ในการศึกษากลไกการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลองได้อีกด้วย ในการศึกษานีจ้ึงท�าการรวบรวมตัวอย่างพิษ 
งเูขยีวหางไหม้จากภมูภิาคต่าง ๆ  ในประเทศไทย ได้ตัวอย่างพษิงเูขยีวหางไหม้ 11 ชนิด ได้แก่ งหูางแฮ่มกาญจน์  
งูหางแฮ่มใต้ งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวถิ่นใต้ งูเขียวไผ่หางเขียว งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง 
งูเขียวหางไหม้ตาโต งูเขียวหางไหม้ลายเสือ งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว งูแก้วหางแดง งูปาล์ม เมือ่ท�าการทดสอบ 
Thrombin-like activity ในตัวอย่างพิษงูแต่ละชนิด พบว่าพิษงูที่มี Thrombin-like activity ดีที่สุดคือ  
พิษงูปาล์ม (T. wiroti) รองลงมาเป็นพิษงูเขียวหางไหม้ลายเสือ (T. purpureomaculatus) พิษงูเขียว 
หางไหม้ท้องเขยีว (T. popeiorum) พษิงหูางแฮ่มกาญจน์ (T. kanburiensis) และพษิงเูขยีวหางไหม้ท้องเหลอืง  
(T. albolabris) แต่เนือ่งจากพิษงู T. wiroti และ พิษงู T. kanburiensis เป็นพิษงูที่หาได้ยาก ตัวอย่างพิษง ู
มีปริมาณน้อย และพิษงู T. purpureomaculatus มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Thrombin-like enzyme ในพิษง ู
ชนิดนีแ้ล้ว จึงเลือกที่จะท�าการศึกษา Thrombin-like enzyme ในพิษงู T. popeiorum โดยท�าการแยก
ส่วนของพิษงูด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 3 ขั้นตอน ซึ่งจะแยกส่วนตามขนาดโมเลกุล ตามจับกันอย่างจ�าเพาะ 
กับสาร Benzabidine และตามประจุ ท�าให้ได้ส่วนของพิษงูที ่คาดว่าเป็น Thrombin-like enzyme  
จากนัน้ท�าการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโปรตีนโดยวิธี Electrophoresis และท�าการส่งตรวจโดยใช้ Liquid  
Chromatography/Mass spectrometry (LC/MS) เพื่ออธิบายลักษณะ (characterization) ของสาร ศึกษา
การท�างานของ Thrombin-like enzyme ที่แยกได้จากพิษงู T. popeiorum โดยท�าการทดสอบ proteolytic  
activity และ amidolytic activity ซึ่งสามารถย่อย casein และ BApNA ได้ เมื่อใช้ EDTA และ PMSF 
ในการยับยั้ง พบว่า Thrombin-like enzyme นี้ถูกยับยั้งด้วย PMSF จากนัน้ท�าการทดสอบ fibrinogen  
clotting activity พบว่าทีค่วามเข้มข้น 25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่า fibrinogen clotting activity  
เทียบเท่า 3.44 NIH units ของ human Thrombin และเมื่อใช้สารต้านการแข็งตัวของเลือด 3 ชนิด คือ  
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heparin, citrate และ EDTA ร่วมด้วย พบว่า heparin ยบัยั้งการท�างานของ Thrombin-like enzyme ทีแ่ยกได้จาก 
พิษงู เช่นเดียวกับ human Thrombin นอกจากนีก้ารทดสอบ fibrinogenolytic activity พบว่าในอัตราส่วน
ต่อ human fibrinogen 1:20 Thrombin-like enzyme ที่ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถ
ย่อย fibrinogen ทั้งส่วน α และ β ได้ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง แต่ย่อยส่วน γ ได้บางส่วนแม้ว่าจะใช้เวลา  
24 ชั่วโมง ส�าหรับการทดสอบ fibrinolytic activity พบว่าพิษงู T. popeiorum ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/ 
มิลลิลิตร สามารถย่อย fibrin ท�าให้เกิดวงใสขนาด 12 มิลลิเมตร บน fibrin plate ในขณะที่ Thrombin-like 
enzyme ที่ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไม่สามารถย่อย fibrin ได้

คุณสมบัติทางชีวภาพของพิษงูเขียวหางไหม้ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยและการหักล้างฤทธิ์
ของพิษงูเขียวหางไหม้ด้วยเซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง
อรวรรณ แซ่โค้ว วิชิต ทวีกาญจน์ จุรีพร น้อยพรหม ลาวัณย์ จันทร์โฮม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

งูเขียวหางไหม้ (Green pit viper หรือ Trimeresurus sp. หรือ Cryptelytrops sp.) เป็นงูพิษเขี้ยวพับ 
ที่อยู่ใน Family Viperidae และ Subfamily Crotalinae จัดเป็นงูพิษอ่อน โดยผู้ที ่ถูกกัดจะไม่ถึงกับ 
เสียชีวิต แต่จะมีอาการบวมและปวดอย่างรุนแรงทันทีที่ถูกกัด งูเขียวหางไหม้พบกระจายทั่วไปในเอเชียใต้และ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงหมู่เกาะแปซิฟิกประมาณ 40 ชนิด ในประเทศไทยพบงูเขียวหางไหม้ประมาณ 
13 ชนิด (Cox et al., 2012) ชนิดที่พบบ่อย กระจายทั่วประเทศ มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ งูเขียวหางไหม้ 
ท้องเหลือง (Trimeresurus albolabris), งูเขียวหางไหม้ตาโต (Trimeresurus macrops) และงูเขียวหางไหม้ 
ท้องเขียว (Trimeresurus popeorum) นอกนัน้เป็นงูเขียวหางไหม้ที่พบเฉพาะถิ่นได้แก่ งูเขียวหางไหม้ 
ลายเสือ (Trimeresurus purpureomaculatus) พบบริเวณภาคใต้ของไทย, งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว 
ถิ่นใต้ (Trimeresurus. fucatus) พบเฉพาะภาคใต้ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช, งูหางแฮ่มใต้ (Trimeresurus  
venustus) พบบริเวณภาคใต้ของไทย เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่, งูหางแฮ่มกาญจน์  
(Trimeresurus kanburiensis) พบบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี, งูเขียวไผ่หางเขียว (Trimeresurus vogeli)  
พบเฉพาะแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก, งูแก้วหางแดง (Trimeresurus (Parias) hageni) 
พบเฉพาะภาคใต้ เช่น จังหวัดนราธิวาส, สงขลา, สุราษฎร์ธานี และตรัง นอกจากนีย้ังมีงูเขียวหางไหม้พันธุ์ใหม ่
ของโลกคอื งเูขียวหางไหม้ภเูกต็ (Trimeresurus phuketensis) มกีารค้นพบเมือ่ 5 ตลุาคม 2552 บรเิวณป่าดบิชืน้  
จังหวัดภูเก็ต (Malhotra and Thorpe, 2004 ; Malhotra et al., 2011 ; Sumontha et al., 2011)  
ซึ่งยังไม่มีข้อมูลเบื้องต้นของความเป็นพิษ การศึกษานีเ้ป็นการทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
ทางชีวภาพ รวมถึงยืนยันการหักล้างฤทธิ์ของพิษงูเขียวหางไหม้ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วยเซรุ่มแก้พิษ 
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง ที่ผลิตโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยได้รวบรวมพิษงูเขียวหางไหม้ชนิดต่าง ๆ   
ที่พบในประเทศไทยได้ 11 ชนิด น�าพิษงูมาทดสอบความเป็นพิษ และการหักล้างฤทธิ์ด้วยเซรุ่มแก้พิษงูเขียว
หางไหม้ท้องเหลือง ในสัตว์ทดลอง พบว่าพิษงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง พิษงูแก้วหางแดง และพิษงูเขียวไผ่  

มีความเป็นพษิสูงกว่าพษิงเูขยีวชนิดอ่ืน ๆ (LD
50
 = 0.26, 0.28 และ 0.33 mg/kg ตามล�าดบั) ส่วนพษิงเูขยีวหางไหม้ 

ตาโตมีความแรงของพิษน้อยที ่สุด (LD
50

 = 2.48 mg/kg) อย่างไรก็ตามเซรุ ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม ้
ท้องเหลือง 1 มิลลิลิตรสามารถหักล้างฤทธิ์พิษของงูเขียวทุกชนิดได้ในปริมาณพิษที่แตกต่างกันโดยเซรุ่ม
หักล้างฤทธิ ์พิษงูเขียวหางไหม้ตาโตและพิษงูเขียวท้องเขียวถิ ่นใต้ได้ในปริมาณน้อยที ่สุด (0.8 mg/ml)  
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การตรวจสอบแถบโปรตนีของพษิงท้ัูง 11 ชนิด พบแถบโปรตนีในต�าแหน่งท่ีไม่แตกต่างกนัมาก โดยจะมีแถบโปรตนีท่ี 
ตรงกันที่น�า้หนักโมเลกุลประมาณ 35 และ 15 กิโลดาลตัน นอกจากนีไ้ด้ท�าการทดสอบเอนไซม์แอคติวิตี 
ต่าง ๆ เช่น Phospholipase A

2
 L-Amino acid oxidase, Proteases, Arginine ester hydrolase พบ 

แอคติวิตีของ Phospholipase A
2
 สูงในพิษงูเขียวไผ่หางเขียว พิษงูเขียวหางไหม้ลายเสือ พิษงูเขียวหางไหม ้

ท้องเขียว และ พิษงูแก้วหางแดง เอนไซม์ L-Amino acid oxidase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพต่าง ๆ   
เช่น apoptosis, edema, hemorrhagic พบได้ในพิษงูแก้วหางแดงและพิษงูปาล์ม มีความสามารถในการ 
ท�าให้เลือดแข็งตัวได้ดีกว่าพิษงูชนิดอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าพิษงูที่มีถิ่นก�าเนิดทางภาคใต ้
ของไทย มีเอนไซม์แอคติวิตีค่อนข้างสูงกว่าพิษงูในภูมิภาคอื่นของไทย

การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันและ oxidative stress ของม้าที่ถูกกระตุ้น
จากพิษงูเห่าเพื่อใช้ในการผลิตเซรุ่ม

กัญณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง สุนุชชา สุนทรารชุน สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การติดตามวัดระดับภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นของม้าที่ถูกกระตุ้นจากพิษงูเห่าเพื่อใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษ 
งูเห่า ในช่วงเวลาต่าง ๆ  ตามโปรแกรมการฉีดม้าของสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ โดยจัดกลุ่มม้าทีจ่ะ 
ฉีดกระตุ้น แบ่งม้าออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 - 5 ตัว) ได้แก่ กลุ่มม้าที่ไม่เคยฉีดกระตุ้น (negative control),  
กลุ่มม้าที่เป็น low titer และกลุ่มม้าที่เป็น high titer จากนัน้ท�าการฉีดกระตุ้นด้วยพิษงูเห่าและเก็บพลาสมา 
ม้าหลังจากฉีดกระตุ้นที่ช่วงเวลาต่าง ๆ  (day 0, 1, 3, 7, 14, 21 และ 28) จากนั้นน�ามาติดตามระดับภูมิคุ้มกัน 
ด้วยเทคนิค ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) พบกลุ่มม้าที่ไม่เคยฉีดกระตุ้นมีค่า cut off  
เท่ากับ 0.0363 และหลังจากฉีดกระตุ้นพบระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในวันที่ 7 และ 14 ในกลุ่มม้าที่เป็น high titer  
และ low titer ตามล�าดับในการติดตาม oxidative stress พบมีการเพิ่มขึ้นของ malondialdehyde (MDA)  
ซึง่เป็น lipid peroxidation, glutathione (GSH) ซึง่เป็น non-enzymatic antioxidant กับ catalase (CAT)  
และ superoxide dismutase (SOD) ซึ่งเป็น enzymatic antioxidant ในช่วงวันที่ 3 และ 7 เมื่อเทียบกับ 
ก่อนการฉีดกระตุ้น (day 0) ดังนัน้การฉีดกระตุ้นด้วยพิษงูมีผลต่อการชักน�าให้เกิด oxidative stress ซึ่งการ 
เกิด oxidative stress สะสมในร่างกายของม้ามีผลต่อการกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า
การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างสมองสัตว์ 

ด้วยวิธี SYBR Green-based multiplex real-time RT-PCR
ปัณณทัต อารีกุล สุวัฒนา วิเศษนันท์ ชานนท์ ฝาเงิน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies virus) ในซากสัตว์ทีต่าย จะใช้วิธีการมาตรฐานคือ direct 
fluorescent antibody test (FAT) ในการตรวจหาเชื้อไวรัสในเนื้อเยื่อสมองหรือเนื้อเยื่อประสาท ซึ่งมีข้อจ�ากัด  
คือสามารถใช้ตรวจได้ผลดีเฉพาะกับซากสัตว์ทีต่ายใหม่ ๆ โดยประสิทธิภาพในการตรวจจะลดลงเรื่อย ๆ ตาม 
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ระยะเวลาหลังจากสัตว์น้ัน ๆ  ตาย ซึง่ต้องอาศัยการตรวจยืนยันผลด้วยวธิ ีmouse inoculation test (MIT) เน่ืองจาก
ซากสัตว์ที่ส่งมาตรวจหา Rabies virus ที่สถานเสาวภา อาจตายมาก่อนแล้วเป็นระยะเวลานาน การพัฒนาเทคนิค  
SYBR Green-based multiplex real-time RT-PCR เพ่ือใช้ตรวจหาเชือ้ไวรัสพิษสุนขับ้าในเน้ือเย่ือสมองสัตว์ น่าจะเป็น 
วิธีการทีด่ีส�าหรับใช้ตรวจเพื่อยืนยันผล เนือ่งจากสารพันธุกรรมของไวรัสสามารถคงสภาพอยู่ในเนือ้เยื่อสมอง 
ได้นานแม้อนุภาคโปรตนีของไวรสัจะสลายไป คณะผู้วจัิยจึงท�าการพัฒนาวธิกีารตรวจดังกล่าว เพ่ือให้ได้ผลการตรวจ 
ท่ีแม่นย�าและรวดเรว็ เริม่ด้วยการออกแบบไพรเมอร์ท่ีจ�าเพาะต่อ ยีน L M และ N ของ Rabies virus และใช้ตวัอย่าง
สมองที่ให้ผลบวกจากการตรวจ FAT มาทดสอบ โดยแบ่งแต่ละตัวอย่างวางในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 35oC เพื่อจ�าลอง 
การเน่าเสียในระยะเวลาต่าง ๆ ก่อนน�ามาทดสอบด้วย SYBR Green-based multiplex real-time RT-PCR  
ได้ทดสอบความไว (sensitivity) และความจ�าเพาะ (specificity) จากการท�า melting curve analysis พบว่าค่า  
melting temperature (Tm) ที่จ�าเพาะต่อยีน L เท่ากับ 83 - 84oC ยีน M เท่ากับ 83 - 83.5oC และยีน N เท่ากับ  
81 - 81.5oC จะเห็นว่ายีน L และ ยีน M มีค่า Tm ทีท่ับซ้อนกัน และจากการตรวจตัวอย่างสมองที่บ่มเป็น 
ระยะเวลา 0 15 30 60 90 105 และ 120 วัน จ�านวน 20 ตัวอย่าง พบว่าไพรเมอร์ที่จ�าเพาะต่อยีน M มีความไว 
ต�า่ท่ีสุด โดยให้ผลบวกต่อตวัอย่างท่ีบ่มนาน 120 วนัเพียง 40% จากตัวอย่างท้ังหมด ในขณะท่ียีน L และ N ให้ผลบวก 
70% และ 45% ตามล�าดับ ผลการทดลองพบว่าสามารถน�า SYBR Green-based multiplex real-time RT-PCR  
มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจากตัวอย่างที่เก็บในอุณหภูมิ 35oC ได้ผลถูกต้อง 100%, 80% และ 
70% ที่ 30, 90 และ 120 วัน ตามล�าดับ หากน�ามาใช้งานจริงอาจปรับ condition โดยตรวจเฉพาะยีน L และ 
ยีน N ก็เพียงพอ

การตรวจวัดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากซีรั่มโดยใช้ไวรัส
ที่แสดงออกของโปรตีนสารเรืองแสงในเซลล์เพาะเลี้ยง

อาธิกยา สว่างวารี วชิราภรณ์ แสงสีสม ปัณณทัต อารีกุล รัตนา สุทธิศรี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วิธี Rapid Fluorescence Focus Inhibition Test ; RFFIT เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน 
ต่อไวรัสพิษสุนัขบ้าในซีรั่ม เพื่อประเมินระดับภูมิคุ้มกันทั้งแบบก่อนและหลังสัมผัสโรค (pre and post-exposure  
prophylaxis) ว่ามีระดบัท่ีสามารถป้องกนัโรคดังกล่าวได้หรือไม่ วตัถปุระสงค์งานวจัิยน้ีเพ่ือการพัฒนาวธิกีารตรวจ 
โดยการลดข้ันตอนการตรงึเซลล์และประหยัดค่าใช้จ่ายในขัน้ตอนการย้อม ด้วยวธิกีารใช้ไวรสัท่ีแสดงออกของโปรตนี 
สารเรอืงแสงในเซลล์เพาะเล้ียง (rCVS-GFP) จากยีโนมเตม็สายของไวรสัชนิด CVS-11 ท่ีมีโปรตนีสารเรอืงแสง (eGFP)  
แทรกระหว่างยีนไกลโคโปรตนี (G) และยีนโพลีเมอเรสโปรตนี (L) พบว่า rCVS-GFP มีความสามารถในการแสดงออก 
ของโปรตีนเรืองแสงที่ 22 ชั่วโมงหลังจากการติดเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยง และเมื่อน�ามาใช้ตรวจวัดระดับแอนติบอดี 
โดยเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานกับตัวอย่างซีรัม่สุนัขจ�านวน 65 ตัวอย่าง และท�าการวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทยีบ
ระหว่าง 2 วธิ ีโดยใช้ paired t-test analysis เพือ่ดคู่าการยอมรบัของท้ังสองวธิ ีพบว่ามีคา่ r = 0.9851 จากผลการ 
ทดลองแสดงให้เห็นว่าไวรัสทีม่ีการแสดงออกของโปรตีนเรืองแสง rCVS-GFP สามารถน�ามาใช้แทนไวรัสชนิด  
CVS-11 ในการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างซีรั่มได้ 
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งานวิจัยด้านวัณโรคและวัคซีนบีซีจี
การประยุกต์ใช้แผ่นแปะผิวทดสอบวัณโรคระยะแฝง

ทรงศรี เกษมพิมลพร ปัณณทัต อารีกุล วิชิต ทวีกาญจน์ รัตนา สุทธิศรี สุภัสศร บุญช่าง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ปัจจบัุนวธิทีดสอบปฏิกริยิาต่อน�้ายาทูเบอร์คลิูนท่ีผิวหนังเป็นวธิมีาตรฐานในการตรวจวนิิจฉัยผู้ติดเชื้อวณัโรค
ระยะแฝง ข้อเสียหลักของการใช้น�้ายาทูเบอร์คลิูนคอืมีความจ�าเพาะต�่า ปฏกิริยิาต่อทูเบอร์คลิูนจะไม่จ�าเพาะเฉพาะ
แต่เช้ือวณัโรค แต่จะมีปฏกิริยิาต่อผู้ท่ีเคยได้รบัวคัซนีบีซจีมีาก่อนรวมท้ังผู้ท่ีตดิเชือ้มัยโคแบคทีเรยีอ่ืน ๆ  รวมท้ังผลการ 
ทดสอบยังไม่สามารถใช้แยกความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยวณัโรคกบัผู้ติดเชือ้ระยะแฝง นอกจากน้ีการทดสอบจะใช้วธิี
การฉีดทูเบอร์คูลินเข้าชั้นผิวหนังซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความช�านาญ การวิจัยเพื่อหาแอนติเจนที่มีความ
จ�าเพาะมากกว่าทูเบอร์คูลินรวมทั้งการหาวิธีทดสอบที่ง่ายขึ้นถือเป็นนวัตกรรมใหม่ 

งานวิจัยนีไ้ด้ท�าการสังเคราะห์โปรตีนกลุ่มหนึง่จากยีนทีเ่กี่ยวพันกับเชื้อทีอ่ยู่ในสภาวะแฝง ได้แก่ ESAT-6,  
Rv2653c, Rv1996, Rv2031c, Rv2032, DevR และ Rv3716c เพื่อใช้เป็นแอนติเจนทดสอบแทนน�า้ยา 
ทูเบอร์คูลินและพัฒนาแผ่นแปะต้นแบบเพื่อการทดสอบปฏิกิริยาต่อแอนติเจนนั้น ๆ  ที่ผิวหนังโดยใช้หนูตะเภาที่ถูก 
sensitized ด้วยเชื้อวัณโรคหรือวัคซีนบีซีจีเป็นสัตว์ทดสอบ 

โปรตนีสงัเคราะห์ Rv1996, Rv2031c, Rv2032, Rv2653c และ ESAT-6 ให้ปฏกิริยิาการตอบสนองแบบภาวะ
ภูมิไวเกิน (delayed type hypersensitivity) เมื่อใช้แผ่นแปะได้น้อยกว่าน�้ายาทูเบอร์คูลินในกลุ่มหนูตะเภาที่ถูก 
sensitized ด้วยเชือ้วณัโรค แต่ไม่พบปฏกิริยิาการตอบสนองในกลุ่มหนูตะเภาท่ีฉีดวคัซีนบีซจีี ส่วนโปรตีนสังเคราะห์ 
DevR และ Rv3716c ให้ปฏิกิริยาการตอบสนองในหนูตะเภาทั้งสองกลุ่มเช่นเดียวกับน�้ายาทูเบอร์คูลิน โดยที่น�้ายา 
ทูเบอร์คูลินจะให้ปฏิกิริยาการตอบสนองทีม่ากกว่าโปรตีนสังเคราะห์ การเพิ่มปริมาณการใช้โปรตีนสังเคราะห์ที่ 
เข้มข้นขึ้น สามารถเพิ่มปฏิกิริยาการตอบสนองในกลุ่มหนูตะเภาที่ถูก sensitized ด้วยเชื้อวัณโรคได้ 

การใช้โปรตีนสังเคราะห์จากเชื้อวัณโรคจะให้ผลการทดสอบทีจ่�าเพาะกว่าการใช้น�า้ยาทูเบอร์คูลิน และการ
ใช้แผ่นแปะทดสอบปฏกิริยิาท่ีผวิหนังเป็นวธิท่ีีง่ายกว่าวธิกีารทดสอบแบบฉีด ซึง่อาจพฒันาไปสู่การใช้เพือ่การตรวจ
วินิจฉัยผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงได้ต่อไป 

งานบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา มีงานบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ 

ส�าหรบัคนท่ีถกูสัตว์กดัแล้วได้รบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าท่ีต้องการรู้ระดับของภมิูคุม้กนัท่ีสามารถป้องกนั
โรคได้ และส�าหรบัสัตว์เล้ียงท่ีเจ้าของต้องการน�าออกไปยังต่างประเทศท่ีต้องการใบรับรองผลยืนยันการมีภมิูคุม้กัน
ต่อโรคพษิสุนขับ้าของสัตว์น้ัน ๆ  ตามข้อก�าหนดขององค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
(OIE) ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าต้องไม่ต�่ากว่า 0.5 IU/ml จึงจะถือว่าสามารถป้องกันโรคได้ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2562 ได้ให้บรกิารตรวจตวัอย่างเลือดเพือ่หาระดบัภมิูคุม้กนัต่อโรคพษิสุนัขบ้า
เป็นจ�านวนรวมท้ังส้ิน 165 ตวัอย่าง จ�าแนกเป็นตัวอย่างคน 26 ราย สุนัข 94 ตัว และแมว 45 ตัว โดยในปีงบประมาณ 
2562 มีจ�านวน 64 ตัวอย่าง จ�าแนกเป็นตัวอย่างคน 11 ราย สุนัข 33 ตัว และแมว 20 ตัว นอกจากนี้ยังมีการตรวจ
ตัวอย่างจากเลือดคนไข้ที่ถูกสัตว์กัดแล้วได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยอีกด้วย



41

Queen Saovabha Memorial Institute 
The Thai Red Cross Society

แสดงจ�านวนและชนิดตัวอย่างที่ส่งมาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RFFIT

ปีงบประมาณ
จ�านวนตัวอย่างและชนิดที่ส่งตรวจ

คน สุนัข แมว รวม

2560 7 23 7 37

2561 8 38 18 64

2562 11 33 20 64

รวม 26 94 45 165
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งานสนับสนุนภารกิจสถานเสาวภา
ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป เป็นฝ่ายสนับสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามภารกจิ เป้าหมายและ 
แผนงานที่ก�าหนดไว้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 - งานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ 
 - งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคลากรและสวัสดิการ 
 - งานการเงินบัญชีและงบประมาณ 
 - งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 - งานพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้างและงานโลจิสติกส์ 
 - งานรายได้ งานจ�าหน่ายและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยาและชีววัตถุ
 - งานนิติกร การท�าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย
 - งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม ประสานงานการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน การใช้ห้องประชุม 
 - งานควบคมุดแูลอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ งานช่าง งานสวน งานรกัษาความสะอาด งานรกัษา  

ความปลอดภัย
 - ด�าเนินการสนับสนุนจดักจิกรรมต่าง ๆ  ของสถานเสาวภา เช่น งานเกษยีณอายแุละผูท้ีล่าออกปฏิบัติ 

งานเกิน 25 ปี, การจดักจิกรรมโครงการสมัมนาบคุลากรประจ�าปีและงานกจิกรรมพเิศษต่าง ๆ  ของสถานเสาวภา

การสัมมนาบุคลากรสถานเสาวภา ประจ�าปี 2562 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและชีววัตถุ

ผลงานวจิยัได้รบัเลอืกเป็น Editor’s Choice ของวารสาร JMM
ผลงานวจิยัของฝ่ายวจิยัและพฒันา เรือ่ง “Application  

of transdermal patches with new skin test  
reagents for detection of latent tuberculosis”  
ได ้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน Journal of Medical  
Microbiology (JMM) และได้ถูกคัดเลือกให้เป็นบทความ
เด่นประจ�าฉบับเดือนกันยายน 2562 (Editor’s Choice 
for the September Issue of JMM)
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ตัดหญ้าและท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานเสาวภา

รับบริจาคเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ท�าความสะอาดพื้นและจัดเตรียมสถานที่ส�าหรับจัดงาน

ประสานงานบริษัทภายนอกด�าเนินการฉีดพ่นหมอกควันก�าจัดยุง ประสานงานบริษัทภายนอกด�าเนินการฉีดยาก�าจัดปลวก



44

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
 ตดิต่อประสานงานด้านข้อมูลทางสถติขิองโรคพษิสุนขับ้า ร่วมประชมุเพือ่หาแนวทางลดปัญหาการระบาด

ของโรค รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค งานวิจัย ประชุมวิชาการ Training ร่วมกับ 
 - ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - องค์การอนามัยโลก
 - กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก มีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (เจ้าภาพจัดงาน ปี 2561)
2. ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (เจ้าภาพจัดงาน ปี 2562)
3. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
5. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
10. องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
11. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
12. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 
13. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
14. Thailand One Health University Network
15. ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ด้านเสริมภูมิคุ้มกัน
 การติดต่อเพื ่อขอเอกสารส�าคัญรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ  

(International Certificate of Vaccination or Prophylaxis) เอกสารแผ่นพับวคัซนีบางชนิด ใหค้วามร่วมมือ 
ในการฉีดวคัซนีผู้เดนิทางไปประกอบพธีฮัีจญ์ ณ ประเทศซาอุดอีาระเบีย โครงการวจัิยและศกึษาดูงานเพ่ือปรับปรงุ 
การให้บริการ การร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แก่

1. ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ด้านพิษจากสัตว์
 ให้การดูแลรักษา ศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงคลินิก หน่วยพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

1. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล� ้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนักวิจัยจาก 
สถานเสาวภา ประชุมความเข้าใจร่วมในโครงการการผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีจากพืชเพื่อใช้ในการรักษา 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับ ผศ. ดร.วรัญญู พูลเจริญ และคณะฯ จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ ห้องสมุด สถานเสาวภา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

2. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล� ้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และศาสตราจารย์  
สัตวแพทย์หญิง ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนาม 
ในข้อเสนองานวิจัยร่วมกันเรื่อง “การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์” โดยได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

3. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน ไปปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส ณ ห้องปฏิบัติการของภาควิชา 
จุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับ ศาสตราจารย์ 
สัตวแพทย์หญิง ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข เรื่อง “การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อใน 
สัตว์” ระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

4. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนายสัตวแพทย ์
บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ ร่วมกับคณะท�างานของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ออกปฏิบัติงานภาคสนาม “ลงพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างในการศึกษาระบบการจัดการวัคซีน 
และระบบห่วงโซ่ความเย็น และการติดตามการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์” ครั้งที่  
2/2562 ณ อ�าเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2562 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ  
เป็นผู้แทนของสถานเสาวภา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัติยราชนาร ีในพธิเีปิดงานวนัป้องกนัโรค
พษิสุนขับ้าโลก 2562 ณ คอนเวนชัน่ฮอลล์ เซน็ทรลัพลาซา แจ้งวฒันะ กรงุเทพฯ เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2562
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นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�า้เลิศเดชา (ซ้ายสุด) ในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2562  
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน ดูงานแก่นักเรียน/
นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ และการผลิตรายการ

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

6 ต.ค. 2561 โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา สวนงู 80 คน

9 ต.ค. 2561 โรงเรียนราชินีบูรณะ สวนงู 94 คน

10 ต.ค. 2561 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สวนงู 72 คน

11 ต.ค. 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู  18 คน

17 ต.ค. 2561 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายผลิตวัคซีน 2 คน

19 ต.ค. 2561 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สวนงู 72 คน

22 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สวนงู 2 คน

25 ต.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

26 ต.ค. 2561 โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเชีย สวนงู 24 คน

26 ต.ค. 2561 บริษัท ไนซ์ไฟน์เวิร์ค จ�ากัด สวนงู 2 คน

29 ต.ค. - 7 ธ.ค. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/ 
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/ 
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

29 ต.ค. 2561 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 14 คน

30 ต.ค. 2561 บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) สวนงู  3 คน

30 ต.ค. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สวนงู 2 คน

31 ต.ค. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 10 คน

31 ต.ค. 2561 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 305 คน

1 พ.ย. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 8 คน

5 พ.ย. 2561 โรงเรียนนานาชาตินิสท์ สวนงู 48 คน

6 พ.ย. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

6 พ.ย. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สวนงู 100 คน

7 พ.ย. 2561 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 60 คน

12 พ.ย. 2561 โรงเรียนนานาชาตินิสท์ สวนงู 52 คน 

14 พ.ย. 2561 บริษัท เยส ไอ สไตล์ จ�ากัด สวนงู 5 คน

15 พ.ย. 2561 The American School of Bangkok สวนงู 38 คน

16 - 30 พ.ย. 2561 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3 คน

20 พ.ย. 2561 โรงเรียนนานาชาตินิสท์ สวนงู 52 คน

21 พ.ย. 2561 โรงเรียนนานาชาติ เปรม ติณสูลานนท์ สวนงู 11 คน 

21 พ.ย. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

42 คน

21 พ.ย. 2561 โรงเรียนเด็กสายรุ้ง สวนงู 30 คน 

22 พ.ย. 2561 โรงพยาบาลต�ารวจ สวนงู 12 คน

22 พ.ย. 2561 โรงเรียนสงวนหญิง สวนงู 28 คน

23 พ.ย. 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สวนงู 40 คน

26 พ.ย. 2561 โรงพยาบาลเลิดสิน สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 28 คน

26 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2561 กรมควบคุมโรค ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1 คน 

27 พ.ย. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวนงู 2 คน

28 พ.ย. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

43 คน

28 พ.ย. 2561 โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 3 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

3 - 7 ธ.ค. 2561 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1 คน

5 - 7 ธ.ค. 2561 นักท่องเที่ยวและประชาชน 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
และวนัสถาปนาสถานเสาวภา ครบรอบ 96 ปี

สวนงู 1,044 คน

7 ธ.ค. 2561 โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ สวนงู 60 คน

11 - 31 ธ.ค. 2561 ภาควิชาอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2 คน

14 ธ.ค. 2561 คณะผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
1st Asian Rabies Advisory Group of 
Experts (ARAGE)

สวนงู 14 คน

14 ธ.ค. 2561 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 2 คน

14 ธ.ค. 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวนงู 9 คน 

17 ธ.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1 คน

20 ธ.ค. 2561 สมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ 
ประเทศไทย

สวนงู 26 คน

21 ธ.ค. 2561 สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 สวนงู 2 คน

24 ธ.ค. 2561 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู จังหวัดยะลา สวนงู 91 คน

8 ม.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

10 ม.ค. 2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สวนงู 10 คน

12 ม.ค. 2562 นักท่องเที่ยวและประชาชน 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562

สวนงู 1,418 คน

15 ม.ค. 2562 หน่วยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวนงู 3 คน

16 ม.ค. 2562 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 163 คน

17 ม.ค. 2562 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 163 คน

21 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562 Faculty of Veterinary Science, 
Massey University, New Zealand

สวนงู 1 คน

22 ม.ค. 2562 นักศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา 
สถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ KEI 

สวนงู 17 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

23 ม.ค. 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 18 คน

23 ม.ค. 2562 รายการนาทีระทึก 
อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

สวนงู 4 คน

29 ม.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

30 ม.ค. 2562 Hospital University Sains Malaysia, 
Emergency Department

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 32 คน

31 ม.ค. 2562 Malaysian Society on Toxinology & 
Founder Consultant, 
Remote Envenomation Consultancy 
Services 

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/สวนงู 34 คน

4 ก.พ. 2562 รายการ “ไม่ตายหรอกเธอ” บริษัท ดูอะไรดี 
จ�ากัด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 

สวนงู 20 คน

6 ก.พ. 2562 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 35 คน

13 ก.พ. 2562 บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ�ากัด ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 5 คน

14 ก.พ. 2562 โรงเรียนอมาตยกุล สวนงู 41 คน

20 ก.พ. 2562 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/ 
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

8 คน

22 ก.พ. 2562 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

สวนงู 13 คน

25 ก.พ. 2562 Mr. Torbjorn C. Pedersen ทูตสันถวไมตรี
ของกาชาดเดนมาร์กและส�านักวิเทศสัมพันธ์

สวนงู 5 คน

26 ก.พ. 2562 Dr. Christine Rettew Fisher มหาวิทยาลัย 
Thomas Jefferson, Philadelphia, U.S.A. 

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 1 คน

27 ก.พ. 2562 รายการ The Flight ประเทศสเปน สวนงู 9 คน

28 ก.พ. 2562 ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะอาจารย์
จาก University of Toronto 

สวนงู 9 คน

5 มี.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

6 มี.ค. 2562 โรงเรียนนานาชาติ 
บีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด

สวนงู 21 คน

7 มี.ค. 2562 Mr. Miguel Villarroel 
รองประธานสหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สวนงู 8 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

7 มี.ค. 2562 กลุ่มศิลปะครูนก สวนงู 10 คน

13 มี.ค. 2562 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัย สวนงู 20 คน

18 มี.ค. 2562 โรงเรียน THE AMERICAN School 
of Bangkok Bangna

สวนงู 26 คน

18 - 29 มี.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สวนงู 3 คน

19 มี.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

21 มี.ค. 2562 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

11 คน

22 มี.ค. 2562 Czech Radio in Asia สวนงู 1 คน

26 มี.ค. 2562 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
แอนนาเบลส์ เออร์ลี่ เยียร์ส

สวนงู 26 คน

27 มี.ค. 2562 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 
แอนนาเบลส์ เออร์ลี่ เยียร์ส

สวนงู 22 คน

27 มี.ค. 2562 นิสิตภาควิชาเภสัชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 25 คน

2 เม.ย. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน 
THE AMERICAN School 
of Bangkok Bangna

สวนงู 42 คน

3 เม.ย. 2562 บริษัท Liaoning Cheng Da 
Biotechnology จ�ากัด 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/สวนงู 10 คน

4 เม.ย. 2562 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 14 คน

8 - 19 เม.ย. 2562 แพทย์ประจ�าบ้าน 
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2 คน

23 เม.ย. 2562 ภาควิชาปรสิตวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 4 คน

24 เม.ย. 2562 โรงเรียนชาตศึกษา สวนงู 58 คน

24 เม.ย. 2562 อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร Master of 
Science in Pharmacy Program 
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/ 
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/ 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

6 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

25 เม.ย. 2562 Tarantula Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย 
ถ่ายท�าและสัมภาษณ์

สวนงู 3 คน

26 เม.ย. 2562 นักท่องเที่ยวและประชาชน 
วันสถาปนาสภากาชาดไทย 126 ปี

สวนงู 259 คน

3 พ.ค. 2562 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี สวนงู 45 คน

7 พ.ค. 2562 รายการ “ตะลอนข่าว” ไทยรัฐทีวี สวนงู 8 คน

7 พ.ค. 2562 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 53 คน

7 พ.ค. – 6 ธ.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/ 
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/ 
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

7 พ.ค. – 13 ก.ย. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/ 
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

8 พ.ค. 2562 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 60 คน

8 พ.ค. 2562 โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช สวนงู  46 คน

15 พ.ค. - 5 ก.ค. 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝ่ายผลิตวัคซีน 2 คน

16 พ.ค. 2562 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ สวนงู 41 คน

20 พ.ค. - 22 ก.ค. 2562 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 คน

27 พ.ค. - 21 มิ.ย. 2562 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สวนงู 1 คน

27 พ.ค. - 21 มิ.ย. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คน

29 พ.ค. 2562 รายการ The Spy Man Show ช่อง 3 SD ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

15 คน

3 - 28 มิ.ย. 2562 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 1 คน

3 - 28 มิ.ย. 2562 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 1 คน

3 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2562 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 4 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

11 มิ.ย. 2562 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

8 คน

13 มิ.ย. 2562 รายการ “คนค้นฅน” 
บริษัท ทีวีบูรพา จ�ากัด

สวนงู 5 คน

14 มิ.ย. 2562 โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย สวนงู 11 คน

17 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2562 ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 8 คน

25 มิ.ย. 2562 องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3 คน

27 มิ.ย. 2562 โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 65 คน

1 ก.ค. 2562 นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Leiden 
University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

สวนงู 35 คน

1 - 31 ก.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คน

1 - 31 ก.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 2 คน

2 และ 30 ก.ค. 2562 รายการสารคดี “Great Asian Railway 
Journeys” สถานีโทรทัศน์ BBC 
ประเทศอังกฤษ

สวนงู 7 คน

3 ก.ค. 2562 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/ 
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู

24 คน

3 ก.ค. 2562 โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ สวนงู 50 คน

3 ก.ค. 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สวนงู 41 คน

4 ก.ค. 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศก สวนงู 78 คน

11 ก.ค. 2562 นิสิตแลกเปลี่ยนสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
และชีวเทคโนโลยี จาก University of 
Liverpool ประเทศอังกฤษ

สวนงู 20 คน

12 ก.ค. 2562 ชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดอุทัยธานี สวนงู 62 คน

15 ก.ค. 2562 วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 60 คน

15 ก.ค. 2562 โรงเรียนเมืองถลาง สวนงู 86 คน

18 ก.ค. 2562 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนงู 81 คน

18 ก.ค. 2562 บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ�ากัด (ช่อง ONE 31) สวนงู 5 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

18 ก.ค. - 31 ส.ค. 2562 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 คน

24 ก.ค. 2562 ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 4 คน

24 ก.ค. 2562 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) สวนงู 140 คน

25 ก.ค. 2562 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สวนงู 38 คน

25 ก.ค. 2562 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน. จังหวัดสระแก้ว สวนงู 115 คน

27 ก.ค. 2562 บริษัท ไซเอนซ์ คอนเนคท์ จ�ากัด สวนงู  50 คน

28 ก.ค. 2562 นักท่องเที่ยวและประชาชน 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวนงู 421 คน

31 ก.ค. 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สวนงู 102 คน

31 ก.ค. 2562 ส�านักงานยุวกาชาด 
คณะผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/สวนงู

17 คน

5 ส.ค. – 25 ต.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

4 คน

5 ส.ค. – 6 ธ.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1 คน

5 ส.ค. – 6 ธ.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

5 ส.ค. – 6 ธ.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1 คน

5 ส.ค. – 6 ธ.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

15 ส.ค. 2562 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 8 คน

16 ส.ค. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 41 คน

19 - 30 ส.ค. 2562 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2 คน

21 ส.ค. 2562 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 3 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/

ถ่ายท�า/ฝึกงาน
จ�านวน

23 ส.ค. 2562 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สวนงู 79 คน

23 ส.ค. 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สวนงู 52 คน

24 ส.ค. 2562 บริษัท ไซเอนซ์ คอนเนคท์ จ�ากัด สวนงู 50 คน

26 ส.ค. 2562 โรงเรียนพิพัฒนา สวนงู 99 คน

26 ส.ค. 2562 Department of Emergency Medicine, 
Chang Gung Memorial Hospital

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/
สวนงู/ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

3 คน

26 ส.ค. 2562 วิทยาลัยพยาบาลโตโยต้า สภากาชาดญี่ปุน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3 คน

27 ส.ค. 2562 โรงเรียนพิพัฒนา สวนงู 10 คน

27 ส.ค. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน 

28 ส.ค. 2562 โรงเรียนพิพัฒนา สวนงู 97 คน

29 ส.ค. 2562 โรงเรียนพิพัฒนา สวนงู 100 คน

29 ส.ค. 2562 โรงเรียนพีระยา นาวิน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 36 คน

5 ก.ย. 2562
แพทย์ประจ�าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 15 คน

6 ก.ย. 2562 คลัสเตอร์วิจัยอายุรศาสตร์เขตร้อน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 6 คน

7 ก.ย. 2562 กลุ่มบ้านเรียนครูแพตตี้ สวนงู 57 คน

10 ก.ย. 2562 เครือข่ายสือ่มวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดยโสธร ปปส.ภ.3

สวนงู 105 คน

11 ก.ย. 2562 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 100 คน

12 ก.ย. 2562 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

10 คน

16 ก.ย. 2562 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 17 คน

17 ก.ย. 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

18 ก.ย. 2562 วชิราวุธวิทยาลัย สวนงู 108 คน

19 ก.ย. 2562 โรงเรียนกว่างเจ้า สวนงู 130 คน

19 - 20 ก.ย. 2562 ส�านักข่าวบีบีซีไทย สวนงู 3 คน

24 ก.ย. 2562 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 36 คน

24 ก.ย. 2562 โรงเรียนนานาชาติ เคไอเอส สวนงู 56 คน

27 ก.ย. 2562 กลุ่มบ้านเรียนนกฮูกร่าเริง สวนงู 52 คน

30 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สวนงู 14 คน
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 1. เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7 เข้าร่วมอบรม เรื่อง Cleaning Validation :  
  Comprehensive approach for medical products in share facilities จดัโดย สมาคมเภสชักร  
  อุตสาหการ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุวทิ 11 ระหว่างวนัท่ี 2 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุปเรื่องแนวทางการจัดซื้อยาในบัญชีนวัตกรรม จัดโดย ส�านักนายก 
  รัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 2503 ตกึบญัชาการ 2 ชั้น 5 ท�าเนียบรฐับาล ในวันที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 3. นายสัตวแพทย์บญุเลิศ ล�้าเลิศเดชา หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวิจยัโรคในสตัว์ 7 และนางสาววชริาภรณ์  
  แสงสีสม ผู้ช�านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมการด�าเนินงานศึกษาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสมุย  
  ครัง้ที ่1/2561 จดัโดย กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชมุเทพยสวุรรณ อาคาร 3 ชัน้ 5 กรมควบคมุโรค  
  ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค และเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมประชมุปรกึษาหารอืการด�าเนินการโครงการบรูณาการมาตรการเพือ่การเข้าถงึยา ควบคมุ 
  ค่าใช้จ่ายสร้างเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านยา ประจ�าปี 2562 จัดโดย ส�านักยา ส�านักงาน 
  คณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ส�านักงาน 
  คณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 5. เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
  เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ�าราศนราดูร  
  ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 6. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมประชุมระหว่างส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส�านักยา) และภาคธุรกิจ  
  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั ้น 1 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 7. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมประชุม 
  คณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์  
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 8. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
  และเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ the 5th International Symposium on ASEAN Marine  
  Animals & Snake Environment Envenoming (Poisoning) Management 2018  
  จดัโดย สถาบนั Malaysian Society on Toxinology ณ เมอืงยอร์คยาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซยี  
  ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม  
และเป็นวทิยากร
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 9. นายสตัวแพทย์ปณธิ ิละอองบวั นายสตัวแพทย์ 6 สวนง ูเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
  “ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของงูและการจัดการ” จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการกิจการก�าจัดแมลง 
  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 10. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เดินทางไปรับมอบรางวัล Ishidate Award สาขา Pharmaceutical Industry  
  ของสหพนัธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชยี (Federation of Asian Pharmaceutical Associations)  
  และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Situation of Snakebite and its management in  
  Thailand ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 11. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิคและนายวีรภัทร  
  สิงห์โส วศิวกร 4 กลุ่มงานบ�ารุงรกัษาเครือ่งจกัรกล เข้าร่วมสมัมนา Thai ESCO Fair 2018 “ก้าวไปสู่ 
  Energy 4.0 ด้วย ESCO” จดัโดย สถาบนัพลงังานเพือ่อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรม แห่งประเทศไทย 
  ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที ่
  25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 12. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา  
  ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
  และศิลปวัฒนธรรมกับองค์การปราชญ์ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 
  วันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 13. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
  ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิคและ  
  เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค เข้าร่วมประชุม  
  19th Annual General Meeting 2018 of DCVMN จัดโดย สถาบันเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีน 
  ในประเทศก�าลังพัฒนา (Developing Countries Vaccines Manufacturers Network,  
  DCVMN) ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 14. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เป็นวิทยากรงานสัมมนา 
  วิชาการนานาชาติ “SEAZA 2018 Zoo Vet-Zoo Aquarium & Exotic Animal : Collection  
  Health Care (ZAE-2018)” ในหวัข้อ “Venomous snake! How to cure and Management”  
  จัดโดย สมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 
  วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 15. นางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
  และเภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม เข้าร่วมอบรม 
  หลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) รุ่นที่ 36  
  จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
  ถึงวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมสมัมนานอกสถานที ่ณ จอมเทยีน ปาล์ม บชี โฮเตล็ แอนด์  
  รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
 16. เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมประชุมการปรับค่า 
  บริการออกหนังสือรับรองรุ ่นการผลิต จัดโดย สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  ณ ห้อง 628 ชั้น 6 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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 17. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิคและ  
  เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนา 
  หลักสูตรด้านวัคซีนส�าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 
  ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 18. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์  
  ผู้เชีย่วชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, นายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าทีร่ีดพิษงู 3 สวนงู, นายสทุวิสั
  แสงสว่าง เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1 สวนงู และนายรักษ์ แซ่โล้ พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  เดินทางไปปฏิบัติงานส�ารวจและเก็บตัวอย่างงูพิษสกุล Protobothrops ณ จังหวัดตาก  
  จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 19. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวิลยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและ 
  เทคนิค, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 และนายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อ 
  การสร้างแผนที่ทางเดินวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ของประเทศไทย จัดโดย สถาบันวัคซีน 
  แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม BAFS ชั้น 16 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชา 
  จุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 20. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค,  
  เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และเภสัชกรหญิงธนภรณ์  
  ยงพิศาลภพ เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดท�ารายงานประจ�าป ี
  ด้านยา จัดโดย ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4  
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 21. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมการ 
  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการด�าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
  โรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลักษณ์ 
  อัครราชกุมารี ณ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 22. ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 10, นางสาววชิราภรณ์ แสงสีสม  
  ผู้ช�านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวจุรีพร  
  น้อยพรหม ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม  
  GE Healthcare Life Sciences Day Thailand 2018 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์  
  สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 23. นางสาวณัฐชยา รัฐอนันต์พินิจ พยาบาล 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม  
  Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2018 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา  
  ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง 
  วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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 24. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวลัิย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค, 
  นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและนายเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชานนท์  
  เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
  พัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ครั้งที่ 56 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 
  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 25. เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร 6  
  และเภสชักรหญงิทชิา กฤษณะประสทิธิ์ เภสชักร 6 ฝ่ายประกนัคณุภาพ เข้าร่วมการอบรมสมัมนา  
  ครั้งที่ 4 ประจ�าปี 2561 เรื่อง Track & Trace Serialization : Pharmaceutical Product  
  Journey from Manufacturer to Patient จัดโดย ISPE Thailand Affiliate ณ โรงแรม 
  แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 26. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์  
  วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน 
  หรอืบ�าบดัโรค สภากาชาดและองค์การเภสชักรรม จดัโดย ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 27. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเครอืข่ายพฒันาการศกึษาด้านวคัซนีและยาชวีวตัถสุ�าหรบันักศกึษา 
  เภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2561 ณ จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร  
  ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 28. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7 เข้าร่วมประชุมพิจารณา 
  กลั ่นกรองโครงการ ครั ้งที ่  2/2561 จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 29. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�า้เลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรในงาน 
  เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ�้า ในหัวข้อ “Mechanism of Rabies  
  Virus & Potential Treatment of Rabies ในที ่สุดก็พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าได้” จัดโดย  
  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์  
  โรงแรมดุสิตธานี ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 30. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์, นายสัตวแพทย์ 
  บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ และสัตวแพทย์หญิงณัฐวดี  
  มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ  
  เรือ่ง “Mechanism of rabies & potential treatment of rabies” ศูนย์วทิยาศาสตร์สขุภาพโรค  
  อุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ในวันที่ 17 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2561



59

Queen Saovabha Memorial Institute 
The Thai Red Cross Society

 31. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
  ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา  
  ฝ่ายวิชาการ, แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 
  และนายปัณณทตั อารกีลุ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายวจิยัและพฒันา เข้าร่วมเสวนาวชิาการ  
  เรื่อง “Disease X (โรคอะไรหว่า?) – ลึกลับ อ�าพราง โรคติดเชื้อ” ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์  
  โรงแรมดุสิตธานี ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 32. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค, เภสัชกรหญิง  
  ลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่าย 
  ผลิตเซรุ่ม 7, เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของ 
  เครื่องมือ เครื่องจักร 6, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และ 
  นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
  “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการ ครั้งที่ 1” ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรงุเทพฯ 
  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 33. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวลัิย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนิค  
  เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการโครงการ  
  ครั้งที่ 1” บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาและวางแผนโครงการ” จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  (องค์การมหาชน) ณ ห้องมรกต โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 34. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุม 
  คณะท�างานขับเคลือ่นการด�าเนินงานด้านสขุภาพนักเดนิทาง กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 ครัง้ที ่1/2561 จดัโดย กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชมุส�านักโรคจากการประกอบอาชพี 
  และสิ่งแวดล้อม อาคาร 10 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 35. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจการประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตยา TRCS SPEEDA  
  และ TRCS JEVAC ตามระบบ GMP, PIC/S เพื่อต่ออายุ Certificate of GMP Compliance  
  of a Manufacturer ร่วมกับ เจ้าหน้าที ่จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและ 
  สถาบันชีววัตถุ ที่ บริษัท Liaoning Cheng Da Biotechnology จ�ากัด ณ เมืองเสิ่นหยาง  
  สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 – 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
 36. นางสาววชิราภรณ์ แสงสีสม ผู้ช�านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
  เข้าร่วมประชุมหารือการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื ้นที ่เกาะสมุย ครั ้งที ่ 2/2562  
  ณ ห้องประชมุบรหิารท่ัวไป อาคาร 5 ชัน้ 5 ส�านักโรคติดต่อท่ัวไป กรมควบคมุโรค ในวนัท่ี 14 มกราคม  
  พ.ศ. 2562
 37. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเครอืข่ายพฒันาการศกึษาด้านวคัซนีและยาชวีวตัถสุ�าหรบันักศกึษา 
  เภสัชศาสตร์ปริญญาตรี ครั ้งที ่ 1/2562 จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
  ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร  
  ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 
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 38. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ชนิดกินในสุนัข” บรรยายโดยวิทยากรจากบริษัท IDT Biologika สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
 39. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค, เภสัชกรหญิง  
  ลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิต 
  วัคซีน 7, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา  
  หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ 7 และเภสัชกรสมพล วโิรจนะดารา หวัหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถกูต้อง 
  ของเครื่องมือ เครื่องจักร 6 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค ์
  ของผู ้จัดท�าโครงการการวิจัยและพัฒนาเพือ่ผลิตวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ชีววัตถุออกสู ่ตลาด  
  ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 - 22 มกราคม พ.ศ. 2562 
 40. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค,  
  เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7, นางสาวกรวิกา ลิ้มสุวรรณ  
  นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกนัคุณภาพ, นางสาวรจันา บญุม ีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5  
  ฝ่ายผลิตเซรุ่มและนางสาวอุษา กิตติศักดิ์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ  
  เข้าร ่วมประชุมหารือเรื ่องการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาตรฐานของประเทศ  
  จดัโดย สถาบนัชวีวตัถ ุณ ห้องประชมุสถาบนัชวีวตัถ ุอาคาร 10 ชัน้ 2 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
  ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 
 41. เภสัชกรหญิงกุลนันทน์ ชาแสงบง เภสัชกร 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน, เภสัชกรศิโรตม์ คชภูมิ เภสัชกร 4  
  ฝ่ายประกันคุณภาพและเภสัชกรหญิงดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ  
  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Advanced Chromatography in Downstream Process for  
  Vaccines and Biological Products” จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้อง 
  ประชุมอยุธยา โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2562
 42. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก�ากับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา ครั้งที่ 1/2562  
  จดัโดย ส�านักยา ณ ห้องประชมุหลวงวเิชยีรแพทยาคม ชัน้ 2 อาคาร 1 ตึกส�านักงานคณะกรรมการ 
  อาหารและยา ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
 43. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เป็นวิทยากรบรรยาย  
  ให้ความรู้ในหัวข้อ “โรคฮิตในงู และการจัดการเคสโดนงูกัด และการรักษาที่เหมาะสม และ 
  ค�าถามเกี ่ยวกับเซรุ ่ม” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเพื ่อนสัตว์เลี ้ยงศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
  ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
 44. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมประชมุวชิาการเรือ่งการก�าหนดมาตรฐานและจรยิธรรมเพือ่การจดัเกบ็ชวีวสัด ุ 
  ทางการแพทย์ จดัโดย ศนูย์ชวีวสัดุประเทศไทย ศูนย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต ิ 
  ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
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 45. นายสัตวแพทย์บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมประชุม 
  คณะกรรมการโรคสัตว์สู่คน เรื่อง “การส�ารวจโรคเลปโตสไปโรซิสในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย”  
  ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 
 46. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วม 
  โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ณ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ของ 
  ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  ระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 47. นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า 
  การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ (New TB Vaccine) ครั้งที่ 1 จัดโดย สถาบันวัคซีน 
  แห่งชาติ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ�าราศนราดูร  
  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 48. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากร 
  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Practical use of Pneumococcal Vaccine in Adult :  
  When and How?” จัดโดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ โรงพยาบาลสินแพทย์  
  กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 49. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข ้าร ่วมประชุมคณะอน ุกรรมการการก�ากับดูแล และแก ้ไขป ัญหาการขาดแคลนยา  
  ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 50. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากร 
  บรรยายให้ความรู้เรื่อง “General concepts of vaccine, Immunity and response to  
  immunization in the elderly, immune – compromised host และ Adverse event of  
  vaccine” จัดโดย กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  
  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 51. เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เรื่อง  
  A practical approach to deviation/OOS management จัดโดย สมาคมเภสัชอุตสาหการ  
  (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 - 13  
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 52. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมอบรม  
  เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Principle of transfusion medicine for veterinarians, veterinary  
  technicians and vet nurses จัดโดย สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที ่  
  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 53. นางสาวสุภัสศร บุญช่าง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, สัตวแพทย์หญิง 
  ณัฐวดี มนต์อ ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์, สัตวแพทย์หญิง 
  นวพรรธน์ อิสริยกุลการ นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายประกันคุณภาพและนายปัณณทัต อารีกุล 
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 



62

  เร่ือง “การดแูล และเทคนิคปฏบัิตกิบัสตัว์ทดลอง” ณ ศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล  
  วิทยาเขตศาลายา รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และรุ่นที่ 20 ระหว่าง 
  วันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 54. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข ้าร ่วมประชุมเพื ่อพิจารณาแผนการผลิตวัคซีนขององค ์การเภสัชกรรม  
  จัดโดย องค์การเภสัชกรรม ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ ในวันที ่
  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 55. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้ารับการสัมภาษณ์  
  ในโอกาสที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ 
  การศึกษา ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์ 
  เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 56. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากร 
  บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ประจ�าบ้าน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ 
  “Adverse reaction and allergy to vaccine” ณ ห้องสอนสุขศึกษา ชัน้ 3 อาคารราชนครินทร์ 
  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที ่27 กุมภาพันธ์ 
  พ.ศ. 2562
 57. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค,  
  เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร  
  หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7, เภสัชกรหญิง 
  วชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และเภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา  
  หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร 6 เข้าร่วมประชุมหาข้อสรุป 
  ในการปรับปรุงพื้นที่ผลิต Fill Finish ณ อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 58. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นจากผู้เชี ่ยวชาญของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ หัวข้อ  
  “กลยุทธ์แผนทีน่�าทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศไทย (Strategic Thailand  
  Biopharmaceutical Roadmap) ครั้งที ่ 2” และระดมความคิดเห็นเกี ่ยวกับแนวทางการ 
  ยกระดับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของไทย เพื่อจัดท�าแผนทีน่�าทางการพัฒนายาชีววัตถุ จัดโดย  
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ณ ชั้น 5 อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันที่ 1 มีนาคม  
  พ.ศ. 2562
 59. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนคิ, ว่าทีร่้อยตรี  
  อรรถพล แสงสุกวาว นายช่างเวชภัณฑ์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล, นายวันชัย อุ่ยวิรัตน์  
  นายช่างเครือ่งกล 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครือ่งจักรกล และนายวีรภัทร สิงห์โส วิศวกร 4 กลุ่มงาน
  บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล เข้าร่วมสัมมนา “มาตรฐานของระบบลมอัด และระบบน�้า ในอุตสาหกรรม 
  การผลิตยา และเครือ่งส�าอาง” ณ ห้องศรนีครนิทร์ 1 (Lobby) โรงแรมดสิุต ปริน้เซส ศรนีครนิทร์ ในวนัท่ี 
  1 มีนาคม พ.ศ. 2562
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 60. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7, สัตวแพทย์หญิง 
  ณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ และนายสัตวแพทย์บุณยกร  
  วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง  
  Disease X : Advanced Diagnostics for Emerging Threats” จัดโดย ศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
  โรคอุบตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ 
  ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
 61. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชนัสตูรและวิจยัโรคในสตัว์ เข้าร่วมประชมุหารอื 
  การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ครั้งที่ 1/2562 จัดโดย กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุม 
  ชมเทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
 62. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุม 
  คณะท�างานพฒันาองค์ความรูก้ารป้องกนัและควบคุมโรคในกลุม่นักเดนิทาง ครัง้ที ่1/2562 จดัโดย  
  กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมกลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค  
  ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 63. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว  
  นายสตัวแพทย์ 6 สวนงแูละนายมงคล พนัธ์เลศิ เจ้าหน้าทีร่ดีพษิง ู3 สวนง ูเป็นวทิยากร “โครงการ 
  อบรมฝึกปฏิบัติจับงู ครัง้ที ่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ 2562” ให้กับบุคลากรสวนสัตว์สงขลา  
  ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
 64. เภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม และเภสัชกรหญิง 
  ดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิง 
  ปฏบิตักิาร หลกัสตูร “Continuously Improving Bioprocesses” จดัโดย สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ 
  (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
 65. เภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม, เภสัชกรหญิง 
  กุลนันทน์ ชาแสงบง เภสัชกร 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน, เภสัชกรหญิงดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 4  
  ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ, เภสัชกรวีรวิทย์ เปี่ยมวิมล เภสัชกร 4 กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้อง 
  ของเครื่องมือเครื่องจักร และเภสัชกรศิโรตม์ คชภูมิ เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วม 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Continuously Improving Bioprocesses” (ภาคบรรยาย)  
  จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ระหว่าง 
  วันที่ 12 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
 66. เภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม, เภสัชกรหญิง 
  กุลนันทน์ ชาแสงบง เภสัชกร 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน, เภสัชกรหญิงดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 4  
  ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ เข้าร่วมการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “Continuously Improving Bioprocesses”  
  (ภาคปฏบัิต)ิ จดัโดย สถาบันวคัซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชวีวตัถแุห่งชาต ิ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
 67. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากร 
  บรรยายให้ความรู้เรื่อง “Immunization 2019 : a new message” ในการอบรมระยะสั้น 
  ประจ�าปี 2562 ในหัวข้อ “Short course of Infectious Diseases 2019” จัดโดย สมาคม 
  โรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
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 68. นายสัตวแพทย์บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วม 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 9 จัดโดย ส�านักงาน 
  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
 69. เภสัชกรศิโรตม์ คชภูมิ เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  
  “การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชเวทในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องบรรยาย 306 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
 70. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุม 
  วิชาการสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562 เรื่อง “การแก้ปัญหาการบาดเจ็บ 
  และตายจากการจราจร : Traffic Safety” จัดโดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  
  ณ ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น 2 สถาบันบ�าราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
 71. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุม 
  คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน  
  ครั ้งที ่ 1/2562 จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม และดูแลรักษา  
  โรคพิษสุนัขบ้าในคน กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5  
  ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
 72. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค,  
  เภสัชกรหญิงวชริาภรณ์ เหมมาลา หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ 7 และเภสัชกรหญิง ธนภรณ์ ยงพศิาลภพ 
  เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Advanced Training Workshop : 
  Building a CTD for registration of vaccines Manufacturers Network, DCVMN) 
  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
 73. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว  
  นายสัตวแพทย์ 6 สวนงูและนายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงู เป็นวิทยากร “โครงการ 
  ฝึกอบรมและปฏิบัติจับงูส�าหรับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานี รุ่นที่ 2” ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน 
  สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 74. นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 เข้าร่วมประชุมหารือและน�าเสนอข้อมูล  
  Product Portfolio ของหน่วยงานผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร  
  ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
 75. เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 
  และอบรมวิชาการ เรื่อง Facing the future together จัดโดย สมาคมเภสัชกร อุตสาหการ 
  (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
 76. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
  ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
  นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร, เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา  
  หวัหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถกูต้องของเครือ่งมอื เครือ่งจกัร 6 และนายเถลงิศักดิ ์ศักดิ์เดชานนท์  



65

Queen Saovabha Memorial Institute 
The Thai Red Cross Society

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง 
  ความคิดเห็นสาธารณะต่อ (Public Hearing) เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสือ่สาร สภากาชาดไทย พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับที ่3) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ณ ห้อง Somerset Balloom A-B ชั้น 5 โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam ในวันที ่
  4 เมษายน พ.ศ. 2562
 77. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะท�างานด้านพิษจากสัตว์  
  ครั ้งที ่ 1/2562 จัดโดย ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ  
  ห้องประชมุ 815 ชัน้ 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสขุไทย (อาคาร 14) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
  ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
 78. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมรับฟัง 
  การอภิปราย เรื่อง “พระราชบัญญัติเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ส�าคัญต่อการพัฒนา 
  ประเทศอย่างไร” จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้อง Lotus 1-2 ชั้น 22  
  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวลิด์ ในวนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2562
 79. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่าย
  บริหารและเทคนิคและเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วม 
  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ ครั้งที่ 1/2562 จัดโดย 
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 
  ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 80. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมประชุมพิจารณาเนื้อหาจัดท�าวีดิทัศน์ภาพรวมของลักษณะงานระดับ 
  อุตสาหกรรมผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์  
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
 81. นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมทักษะ 
  ความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ “Snake and Tortoise medicine” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
 82. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมประชุม 
  เชิงปฏิบัติการ “Simulation of Multi – Sectoral Coordination for Rabies Outbreak  
  Response” จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึง่เดียวแห่งประเทศไทย (THOTUN)  
  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคดิ จังหวดัขอนแก่น ระหว่างวนัท่ี 24 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562
 83. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากร 
  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Hot issues in adult immunization (Rabies, Dengue,  
  Pneumococcal) ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี  
  ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
 84. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุม 
  วิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 35 จัดโดย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม  
  PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน พ.ศ. 2562
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 85.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 9,  
  นายสัตวแพทย์สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สถานีเพาะเลีย้งม้าและสัตว์ทดลองฯ,  
  เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7, เภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน เภสัชกร 7  
  ฝ่ายผลิตเซรุ่ม, เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ  
  เครือ่งจกัร 6 และนายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวคัซีน เดินทางไป 
  ท�าการทดสอบคณุสมบัตแิละตรวจรบัเครือ่ง Hot air oven และ Autoclave (Factory Acceptance 
  Test) ที่ บริษัท BMT Medical Technology s.r.o จ�ากัด ณ เมืองเบอร์โน สาธารณรัฐเช็ก ระหว่าง 
  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 86. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุมใหญ่ 
  ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 23 จัดโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมพีช  
  โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที ่1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 87. เภสัชกรหญิงดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชือ้ เป็นวิทยากรเสวนา 
  ในหัวข้อ “ปันประสบการณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ” ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อน 
  การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชักรรม ส�าหรบันิสติชัน้ปีที ่6 สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์  
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ณ ห้องประชมุ 1002 ชัน้ 10 อาคารนวตักรรมฯ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 88. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมการประชุม 
  คณะท�างานพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มนักเดินทาง ครั้งที่ 2/2562  
  จดัโดย ส�านักโรคตดิต่อทัว่ไป กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชมุชม เทพยสวุรรณ ส�านักโรคตดิต่อทัว่ไป  
  กรมควบคุมโรค ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 89. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 และนายสัตวแพทย์  
  บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ ร่วมลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง  
  ในการศึกษาระบบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบห่วงโซ่ความเย็นและการติดตามการ 
  สร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 จัดโดย ส�านักโรคติดต่อทั่วไป  
  กรมควบคุมโรค ณ อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 90. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิคและเภสัชกรอนวัช  
  มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7 เข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2562 เรื่อง Effective  
  Auditing of Pharma Cleanroom HVAC, and other Critical Utility Systems จัดโดย ISPE  
  Thailand Affiliate และสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
  ซอยสุขุมวิท 11 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 91. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากรอภิปราย  
  เรื่อง การดูแลรักษานักท่องเที่ยวหลังการเดินทาง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเมินผล 
  การเรียนแพทย์ประจ�าบ้าน ครั้งที่ 2 จัดโดย กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมชัชลินา อาคาร 1  
  ชั้น 2 สถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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 92. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์  
  ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, นายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงู, นายสุทิวัส 
  แสงสว่าง เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1 สวนงู และนายรักษ์ แซ่โล้ พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  เดินทางไปปฏิบัติงานส�ารวจงูที่จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที ่
  18 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 93. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมการอบรม 
  เรือ่ง Absolute & Relative Quantification on Magnetic Induction Real Time PCR จดัโดย 
  บรษิทั กบิไทย จ�ากดั ณ ศนูย์ฝึกอบรมกบิไทย กรงุเทพฯ ระหว่างวนัท่ี 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 94. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากรบรรยาย 
  ให้ความรู้ในการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์เขตร้อน เรื่อง “Short course in Tropical and  
  Travel Medicine 2019” ในหัวข้อ “ABC workshop 1 – Basic approach in Travel  
  Medicine. Risk assessment”, “ABC workshop 2 – How to choose a vaccine” และ  
  “Intermediate WS3 – Common pitfall in travel clinic” จัดโดย ภาควิชาอายุรศาสตร ์
  เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ  
  ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 95. เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7, สัตวแพทย์หญิงนวพรรธน์ 
  อิสริยกุลการ นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ และสัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน  
  นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาเชงิปฏบัิติการ คณะกรรมการก�ากับ 
  ดแูลการด�าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ของสถานทีด่�าเนินการ (คกส.) หวัข้อ “การจดัท�า 
  SOPs การด�าเนินการต่อสัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์” จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการ 
  วิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 
  พ.ศ. 2562
 96. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากร 
  บรรยายให้ความรู้ในการประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครัง้ที ่5 เรือ่ง Updates on Vaccines  
  2019 : What You Need To Know ในหัวข้อเรือ่ง “New Recommendation Guidelines for  
  Rabies Vaccine” จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม 
  เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเภสัชกรหญิงธนวดี รัตนงามกุล  
  เภสัชกร 4 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลินกิ เข้าร่วมการประชมุวชิาการดงักล่าว ซึง่จดัโดย คณะเภสัชศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 97. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค,  
  เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร  
  หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7 และเภสัชกรหญิง 
  วชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เดินทางศึกษาดูงาน เครื่อง Label ส�าหรับ 
  ใช้ในงานผลิต SPEEDA และวัคซีนบีซีจี และร่วมประชุม เรื ่อง การผลิตผลิตภัณฑ์  
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  Recombinant Human Erythropoietin (EPIAO) ณ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง  
  อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 98. นายนพดล เครือสุวรรณ์ นายช่างไฟฟ้า 2 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ เข้าร่วมสัมมนา  
  ในหัวข้อเรื่อง “Substation Grounding Design According to IEEE 80” ณ ศูนย์การเรียนรู้  
  Kumwell Academy อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 99. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรร่วม 
  ในงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เรื่องใกล้ตัวกับโรคพิษสุนัขบ้า” ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 
  ปี 2562 ณ กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรงุเทพฯ ในวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 100. แพทย์หญงิสุดา พนัธุริ์นทร์ ผู้เช่ียวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบรกิารและวิจยัคลนิิก เป็นวิทยากรบรรยาย  
  ให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้ทันสมัย : การใช้วัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานบริการ 
  ระดับปฐมภูมิ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที ่
  3 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 101. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา  
  ฝ่ายวิชาการและนายสัตวแพทย์บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์  
  เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิส ประจ�าปี 2562 “Leptospirosis  
  and Global change” จัดโดย ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  
  จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในการนี ้นายสัตวแพทย์บุณยกร วงสกุล  
  นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ ร่วมน�าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ในหัวข้อ 
  เรื่อง การส�ารวจโรคเลปโตสไปโรสิสในสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย
 102. เภสัชกรหญิงทิชา กฤษณะประสิทธิ์ เภสัชกร 6 ฝ่ายประกันคุณภาพ และเภสัชกรหญิงธนภรณ ์
  ยงพศิาลภพ เภสัชกร 4 ฝ่ายประกนัคณุภาพ เข้าร่วมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิารเรือ่ง “Advancements and 
  Expectations in Bacterial Endotoxin Testing” จัดโดย บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จ�ากัด ร่วมกับ 
  บรษิทั Charles River Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง Salon A ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโฮเตล็ 
  กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 103. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านพิษ 
  จากสัตว์ ครัง้ท่ี 1/2562 จดัโดย ส�านักมาตรฐานห้องปฏบัิตกิาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 
  815 ชัน้ 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย (อาคาร 14) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ในวนัท่ี 7 มถินุายน 
  พ.ศ. 2562
 104. นางสาวภณษร นฤนรกลุโสภิต เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 6 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไปและนางสาวจรีวรรณ 
  ยอดสุเวทย์ เจ้าหน้าท่ีการเงนิและบัญช ี5 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป เข้าร่วมประชมุชีแ้จงเรือ่ง แนวทางปฏบิตัิ 
  ในการแจ้งราคายาทีจ่�าหน่ายให้กับโรงพยาบาล จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ณ ห้องประชมุชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
  ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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 105. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากรบรรยาย 
  เรือ่ง การสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคด้วยวคัซนีก่อนการเดนิทาง และปัญหาทีพ่บบ่อยจากการเดนิทาง  
  ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในโครงการอบรมการดูแลนักเดินทางและท่องเที่ยวส�าหรับ 
  ผู ้ประกอบการท่องเที ่ยว จัดโดย กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน  
  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 106. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมสัมมนา “แลกเปลีย่นความรู้ด้านวิชาการห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรอง  
  จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190,  
  ISO 22870 และ ISO 17034” กลุ่มที่ 2 ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ISO/IEC 17025  
  จัดโดย ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ 
  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 107. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก และนายสุเมธ 
  โพธิกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2562” จัดโดยส�านักงาน 
  คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร์ ชัน้ 2 อาคาร วช.3 ส�านักงานคณะกรรมการ 
  วิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 108. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมการประชุมการน�าเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทาง 
  การสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู ่ภูมิภาค จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันอังคาร 
  ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 109. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมการ 
  อบรมหลักสูตร “สถติแิละการวางแผนการวจัิยท่ีใช้สัตว์” รุ่นท่ี 10 จัดโดย สถาบันพัฒนาการด�าเนินการ
  ต่อสัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชัน้ 5 ส�านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
  บางเขน ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 110. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากรบรรยาย  
  ในหัวข้อ “Principle of vaccine immunology” ให้แก่แพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่ 1 ประจ�าปี  
  2562 สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสอนสุขศึกษา ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 111. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ ไปด�าเนิน 
  โครงการวิจัย การพัฒนาและผลิต rabbit anti rabies nucleoprotein (rN) fluorescent  
  antibody conjugate ร่วมกับ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ณ กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพ 
  สัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 112. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7, นางสาวกรวิภา 
  ลิ้มสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวอุษา กิตติศักดิ์ชัย  
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  นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกนัคณุภาพ เข้าร่วมประชมุเพือ่เตรยีมการวางแผนการผลิตวคัซนี 
  อ้างอิงมาตรฐานของประเทศ รุ่นการผลิตใหม่ ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ อาคาร 10 ชั้น 2 
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 113. นายอนวชั มติรประทาน หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่ 7 เข้าร่วมสมัมนาเชงิวชิาการ โครงการพฒันา  
  นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) ประจ�าปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “ความท้าทายใน 
  การขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทย” ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ส�านักงาน ก.พ. ในวันที ่ 28 
  มิถุนายน พ.ศ. 2562
 114. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมงาน Thailand Life Sciences Business Forum ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ  
  “Accelerate Research and Business Development for Vaccine Technologies in  
  Thailand” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์  
  ชั้น 9 ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 115. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา  
  เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “Biosafety and Biosecurity” ในหัวข้อ “Animal toxin”  
  จัดโดย สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า  
  ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 116. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
  ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
  ศาสตราจารย์กติติคณุ ดร. นายสตัวแพทย์ณรงค์ศกัดิ ์ชยับตุร รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา  
  ฝ่ายวิชาการ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา  
  ฝ่ายวิชาการ, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค และ 
  นายภูมิ จันทรตรี ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมรับฟังการชี ้แจง  
  เรื่อง “ความท้าทายของสภากาชาดไทยในอีก 10 ปี กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร”  
  จัดโดย ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  
  ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 117. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ “Regulatory environment in Thailand on aseptic  
  processing Quality control guidelines” ในงานสมัมนา “CONFIDENCE in Bioprocessing – Risk  
  Based Approach towards E&L & Aseptic processing” จัดโดย Sartorius Stedim Biotech  
  GmbH, Germany และบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ�ากัด ณ โรงแรม Pullman Bangkok Grande  
  Sukhumvit ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 118. เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7, เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่าย 
  ผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, นายปรีชา อังศุกวินกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน และ 
  เภสัชกรศิโรตม์ คชภูมิ เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมงานสัมมนา “CONFIDENCE in  
  Bioprocessing – Risk Based Approach towards E & L&Aseptic processing” จัดโดย  
  Sartorius Stedim Biotech GmbH, Germany และบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ�ากัด ณ โรงแรม  
  Pullman Bangkok Grande Sukhumvit ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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 119. นางสาววชิราภรณ์ แสงสีสม ผู้ช�านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,  
  นายวิชิต ทวีกาญจน์ ผู ้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ  
  นางสาวกัญณัฎฐ์ พรหมรุ่งเรือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นายสัตวแพทย์  
  บณุยกร วงสกลุ นายสตัวแพทย์ 4 ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์, สตัวแพทย์หญงิณฐัวด ีมนต์อ่อน  
  นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์, สัตวแพทย์หญิงนวพรรธน์ อิสริยกุลการ เภสัชกร 4 
  ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวรุจาภา จ�ารัส นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
  เข้ารบัการอบรมผู้ขอรบัใบอนุญาตใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ จดัโดย สถาบันพฒันาการด�าเนินงาน 
  ต่อสตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ส�านักงานการวิจยัแห่งชาติ (สพสว.วช.) ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรมู ชัน้ 2 
  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 120. นายสัตวแพทย์บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนายชานนท์ 
  ฝาเงนิ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์ เข้าร่วมประชมุคณะท�างานจดังาน 
  เครอืข่ายความร่วมมอืวนัป้องกนัพษิสนัุขบ้าโลก ปี 2562 (World Rabies Day 2019) ครัง้ที ่1/2562 
  จดัโดยกองโรคตดิต่อทัว่ไป กรมควบคมุโรค ณ ห้องประชมุอายรุกิจโกศล อาคาร 1 ชัน้ 2 กรมควบคมุโรค 
  ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 121. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ  
  ด้านพษิจากสตัว์ ครัง้ที ่2/2562 จดัโดย ส�านักมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
  ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย (อาคาร 14) กรมวิทยาศาสตร ์
  การแพทย์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 122. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมการประชุม  
  เชิงปฏบิตักิาร “Deans’ and Partners’ meeting : Multisector Collaboration & Partnership”  
  จดัโดย เครอืข่ายมหาวทิยาลยัสขุภาพหน่ึงเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ณ ห้องประชมุกรกมล  
  โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 123. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงอรนุช กลิ่นเพชร ผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร 8 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,  
  เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร 6,  
  นายพรหมฉัตร เจรญิพฒัน์ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลติวคัซนี และเภสชักรศโิรตม์ คชภมู ิ 
  เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ISPE Thailand Annual General  
  Meeting 2019 เรื่อง Quality (4.0) in your DNA (Track 2 Biopharma & Track 5 facility  
  and equipment) จัดโดย สมาคมเภสัชอุตสาหการ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  
  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 124. นายชนะภัย รัตติกาลสุขะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ และนางสาวพัชมณฑ์  
  ด้วงนุ่ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมงาน 1st Asia New Generation  
  HettCube Incubator Launch จัดโดย บริษัท เบทเทอร์ไซเอนซ์ จ�ากัด ณ โรงแรมปทุมวัน  
  ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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 125. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรม 
  ชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอาคารนวัตกรรม  
  ชีวภัณฑ์มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 126. นายปรีชา อังศุกวินกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน, นายชนะภัย รัตติกาลสุขะ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพและเภสัชกรวีรวิทย์ เปี่ยมวิมล เภสัชกร 4 
  กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ และเครื่องจักร เข้าร่วมงานสัมมนา Aseptic Day :  
  Go Beyond the Aseptic Filtration Process : Filter Validation, PDA26 and FDA483s  
  จัดโดย บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย จ�ากัด ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 
  ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 127. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการภายใต้เครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนและ 
  ยาชีววัตถุของประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เรื่อง International networks &  
  Opportunity to QA system of vaccine and biological products บรรยายในหัวข้อ  
  “Developing Countr ies  Vacc ine Manufacturers  Network (DCVMN)”   
  จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 128. เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ 
  ภายใต้เครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ครั้งที ่ 1 ประจ�าปีงบประมาณ 
  2562 เรื ่อง International networks & Opportunity to QA system of vaccine 
  and biological products บรรยายในหัวข ้อ “ACTD vs CTD Registrat ion”  
  จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน ณ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 129. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
  นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 และเภสัชกรหญิงธนภรณ์ ยงพิศาลภพ  
  เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน 
  และยาชีววัตถุของประเทศ เรื่อง International networks & Opportunity to QA system  
  of vaccine and biological products จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ โรงแรมคลาสสิค  
  คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 130. เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7 เข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็น 
  เพื่อออกแบบกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้น�าคลื่นลูกใหม ่
  ในราชการไทย (Alumni) จัดโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1  
  อาคาร 3 ส�านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 131. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู และนายธนพงษ์ ตวัน  
  นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 สวนง ูเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรูแ้ก่นักเรยีนโรงเรยีนสามเสนนอก  
  (ประชาราษฎร์อนุกูล) ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจ�าปีการศึกษา 2562 นิทรรศการ  
  เรื่อง โลกแห่งอสรพิษ เรื่องราวเกี่ยวกับงู ณ ห้องประชุมครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนสามเสนนอก  
  (ประชาราษฎร์อนุกูล) ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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 132. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค เข้าร่วมประชุม 
  คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ส�าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
  ปรญิญาตร ีครัง้ที ่2/2562 จดัโดย สถาบนัวัคซนี ณ ห้องประชมุรตันโกสนิทร์ สถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ 
  อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 133. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค และเภสัชกรหญงิวชริาภรณ์ เหมมาลา หวัหน้าฝ่ายประกนัคุณภาพ 7 เข้าร่วมการประชมุ  
  ผู ้รับบริการ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื ่อการพัฒนางานประจ�าปี 2562  
  จัดโดย สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 134. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมสัมมนา  
  LAB SAFETY จัดโดย บริษัท Thermo Fisher Scientific (Thailand) Co., LTD.  
  ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 135. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากร 
  บรรยายให้ความรู ้โครงการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที ่ยวระดับพื ้นฐาน  
  ประจ�าปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “Vaccinology” จัดโดย กรมควบคุมโรค ณ แคนทารี เบย์  
  โฮเทล แอนด์เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 136. นางสาวหทยัรัตน์ เจตนา วศิวกร 5 กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกลและนายวีรภทัร สงิห์โส วศิวกร 4 
  กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล เข้าร่วมงานสมัมนา เรือ่ง “การใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมีประสทิธภิาพ 
  ส�าหรับโรงพยาบาลภาครัฐ” จดัโดย ฝ่ายการตลาดและลกูค้าสมัพนัธ์ การไฟฟ้านครหลวง ณ ห้อง 
  Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 137. ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 10 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ  
  แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  จดัโดย ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ศูนย์การประชมุ 
  อิมแพค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 138. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และ 
  นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เป็นวิทยากร 
  ให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  
  โรคพษิสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ 
  อัครราชกุมารี  จัดโดย คณะสังคมศาสตร ์  คณะสัตวแพทยศาสตร ์และคณะเทคน ิค 
  การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ ในวนัท่ี 1 
  สงิหาคม พ.ศ. 2562 และโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า จังหวดัลพบรีุ ในวนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2562
 139. ศาสตราจารย์กติตคิณุ นายแพทย์วิศิษฏ์ สติปรชีา ผูอ้�านวยการสถานเสาวภา เข้าร่วมการประชมุใหญ่ 
  วิชาการประจ�าปี 2562 ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง วันที ่2 - 4 
  สิงหาคม พ.ศ. 2562
 140. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หวัหน้าฝ่ายชนัสูตรและวจิยัโรคในสัตว์ 7 ร่วมงาน วนัสัตวแพทย์ไทย 
  ประจ�าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “สัตวแพทย์ ความหลากหลายในหน้าทีก่ับการให้บริการสังคมไทย” 
  ณ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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 141. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงูและนายสัตวแพทย์ปณิธิ 
  ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนง ูเข้าร่วมการประชมุสถาบันหลักและสถาบันสมทบของศนูย์การศึกษา 
  ต่อเนือ่งทางสัตวแพทย์ ประจ�าปี 2562 จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนือ่งทางสัตวแพทย์ ส�านักงาน 
  สัตวแพทยสภา ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4 ส�านักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 
  5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 142. แพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมการประชุม  
  เชิงปฏิบัติการ เรื ่อง หลักการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน จัดโดย  
  กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 143. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภาฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมประชุมคณะท�างานศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรม 
  อุตสาหการ จัดโดย สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 144. นายสตัวแพทย์สรุสห์ี อุย๋สวุรรณ ผูเ้ชีย่วชาญ นายสตัวแพทย์ 8 สถานีเพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลองฯ  
  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 สัตวแพทยสภา และเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ 
  “เร่งสปีด! ติดอาวุธสัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า” จัดโดย สัตวแพทยสภา ณ อาคาร  
  จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 145. แพทย์หญงิสดุา พนัธุร์นิทร์ ผูเ้ชีย่วชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิิก เข้าร่วมการประชมุ  
  เชิงปฏิบัติการ เรื ่อง หลักการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน จัดโดย  
  กรมควบคุมโรค ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 146. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภาฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและนายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วม 
  การประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาและหารือแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
  ป ้องกันวัณโรคชนิดใหม่ จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร ์  
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 147. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 
  ด้านพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 3/2562 จัดโดย ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ 
  การแพทย์ ณ ห้องประชมุ 815 ชัน้ 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย (อาคาร 14) กรมวทิยาศาสตร์ 
  การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 148. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมงานครบรอบ 7 ปี การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 149. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจต่อพระราชบญัญตัยิา  
  ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) และการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง ปีงบประมาณ 2562 จัดโดย ส�านักยา  
  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 9 ชั้น 7 ตึกส�านักงาน 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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 150. เภสัชกรอนวชั มิตรประทาน หวัหน้าฝ่ายผลิตเซรุม่ 7 เข้าร่วมงานประชมุวชิาการ เรือ่ง Qualification 
  of Pharmaceutical Systems and Equipment จัดโดย สมาคมเภสัชอุตสาหการ (ประเทศไทย) 
  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 151. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
  ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภาฝ่ายบริหารและเทคนิค, เภสัชกรหญิง 
  ดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนคิ, เภสชักรหญิงลลดิา สกลภาพ 
  หวัหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชือ้ 8, นางสาวพรพิมล เปรมชยัพร หวัหน้าฝ่ายผลิตวคัซีน 7 และนายวชิติ 
  ทวีกาญจน์ ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ 
  และเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ โรงแรม 
  เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 152. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารยพ์ิเศษ
  ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวลัิย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนิคเข้าร่วมประชุมหารอื 
  เกี่ยวกับการก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ผลิตในประเทศ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
  จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 1 ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�า้ 
  กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 153. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวัคซีน จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�า้ กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 154. เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา  
  หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร 6 และเภสัชกรวีรวิทย์ เปี่ยมวิมล  
  เภสัชกร 4 กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
  เรื่อง Evolving Global Pharmaceutical Cleanroom Regulations จัดโดย สมาคมเภสัช 
  อุตสาหการ (ประเทศไทย) บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ�ากัด และ TSI Instruments  
  Singapore Pte Ltd ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขมุวทิ 11 กรงุเทพฯ ในวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 155. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา ครั้งที่ 2/2562  
  จัดโดย ส�านักยา ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1  
  อาคาร 1 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 156. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และ 
  นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เป็นวิทยากร 
  ให้ความรู้เร่ืองโรคพษิสุนัขบ้า ในโครงการถ่ายทอดความรูสู้ส่งัคมด้านสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  
  โรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์  
  อัครราชกุมารี ปีที่ 2 จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สาธารณสุข  
  อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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 157. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และ 
  นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เป็นวิทยากร 
  ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  
  โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
  อัครราชกุมารี ปีที ่2 จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียน 
  สระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ในวันที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 158. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Preclinical Research Ecosystem and  
  modified drug development” จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
  ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 159. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 
  ด้านพษิจากสตัว์ ครัง้ที ่4/2562 จดัโดย ส�านักมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
  ณ ห้องประชุม 815 ช้ัน 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสขุไทย (อาคาร 14) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 160. เภสชักรหญงิลลดิา สกลภาพ หวัหน้าฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้ 8 เข้าร่วมการประชมุระดมความคดิ 
  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและค�าแนะน�าในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ 
  อุตสาหกรรม จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคาร 
  เฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 161. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, นายสัตวแพทย์ 
  ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู, ดร.พรรัตน์ คงคาวิทูร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนายสัตวแพทย์บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและ 
  วิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  
  ครั้งที ่7 และงานแสดงสินค้าประจ�าปี 2562 จัดโดย สถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์ 
  เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
  ชั้น 2 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 162. นางสาววชิราภรณ์ แสงสสีม ผูช้�านาญการพเิศษ นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7 เข้าร่วมสมัมนา  
  เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากกัมมันตรังสีและแนวปฏิบัติในการจัดการ 
  กากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559” จัดโดย ส�านักงาน 
  ปรมาณูเพื ่อสันติ (ปส.) ณ ห ้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมรามา การ ์ เด ้นส ์ กรุงเทพฯ  
  ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 163. สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ ไปปฏิบัติงานวิจัย  
  ในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ความร่วมมือระหว่างฝ่ายชันสูตร 
  และวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทยและภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาของภาควิชา  
  จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง 
  วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562



77

Queen Saovabha Memorial Institute 
The Thai Red Cross Society

 164. เภสัชกรศิโรตม์ คชภูมิ เภสัชกร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ  
  “หลักการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัส” และหัวข้อ “อภิปรายการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสพิษสุนัขบ้า”  
  ให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที ่5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
 165. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค,  
  เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน  
  หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7,  
  นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 และเภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา  
  หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเครื่องจักร 6 เข้าร่วมประชุมวิชาการภายใต้ 
  เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ เรื่อง Global Regulation of  
  Biologics and Key Success for QA ณ ห้องประชมุซฟัไฟร์ ชัน้ 3 โรงแรมรชิมอนด์ จงัหวัดนนทบรุ ี 
  ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน พ.ศ. 2562
 166. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค, เภสัชกรหญิง 
  ลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8, เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน หัวหน้า 
  ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 7, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7, นางสาว 
  พรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7, นางฐานเพชร ตัณฑวิเชียร หัวหน้าพยาบาล 8  
  ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก, เภสัชกรหญิงอรนุช กลิ่นเพชร ผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร 8 ฝ่ายผลิตยา 
  ปราศจากเชื้อ, เภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,  
  เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเครื่องจักร 7,  
  นางชนิตรา เกาะลอย พยาบาล 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก, นายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน และเภสัชกรหญิงธนภรณ์ ยงพิศาลภพ เภสัชกร 4  
  ฝ่ายประกันคุณภาพ เดินทางไปปฏิบัติงานศึกษาและเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย  
  จ�ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
 167. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
  ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา  
  การผลิต การประกัน และการควบคุมคุณภาพวัคซีน พ.ศ. .... จัดโดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  ณ ห้องประชุมทิพวรรณ 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
 168. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว  
  นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู และนายสุทิวัส แสงสว่าง เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1 สวนงู เป็นวิทยากรให้ 
  ความรูเ้กีย่วกบัง ูแนวทางการป้องกนัและการปฐมพยาบาลแก่พนักงาน และส�ารวจพืน้ทีป่า่บรเิวณ 
  โดยรอบของโรงงาน ณ โรงงานของบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จ�ากัด อ�าเภอพุนพิน  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน พ.ศ. 2562
 169. แพทย์หญงิสดุา พันธุ์รินทร์ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลนิกิ และแพทย์หญงินจุรีนารถ 
  คหูาเกษมสิน นายแพทย์ 6 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลินิก เข้าร่วมการประชมุ Vaccine Congress ครัง้ท่ี 13 
  ณ โรงแรมอาวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ในการนี ้
  แพทย์หญงิสดุา พนัธุร์นิทร์ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบรกิารและวิจยัคลนิิก เข้าร่วมน�าเสนอ ผลงานวชิาการ 
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  เรื่อง “One-visit, one-site intradermal rabies booster vaccination at six months 
  after receiving incomplete Thai Red Cross intradermal (TRC-ID) regimen” 
 170. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรม  
  อุตสาหการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 710 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
 171. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิค เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโครงสร้างจัดตั้งศูนย์เสริมสร้าง 
  อุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที ่20  
  กันยายน 2562
 172. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
  และเทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค  
  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้งาน Thailand Lab International  
  2019 จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  
  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
 173. ดร.พรรัตน์ คงคาวิทูร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนายปัณณทัต อารีกุล  
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “แนวโน้มการ 
  วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสในอนาคต” ในงาน Thailand Lab International 2019 จัดโดย สมาคม 
  ไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ณ ห้อง MR 214 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
  กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
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การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ในปีงบประมาณ 2562

การจัดอบรม เรื่อง ISO/IEC 17025 : 2017
จัดโดย ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา 

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ตึกอ�านวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา จัดการอบรม เรื่อง ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
เรื ่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการในการด�าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของสถานเสาวภาแก่บุคลากร 
ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม ฝ่ายผลิตวัคซีนและฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยมี  
อ.ภญ.สุวรรณา จารุนุช อดีตผู ้อ�านวยการส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข บรรยายให้ความรู ้ เมื ่อวันที ่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั ้น 2  
ตึกอ�านวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติการสร้างเสรมิภมูคุ้ิมกนัโรคและการป้องกนัโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง คร้ังที ่7
7th Adult and Travel Immunization : 

“Progress and Novel Strategies in Adult and Travel Immunization” 
วันที่ 19 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
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ระหว่างวนัที ่19 - 21 สงิหาคม พ.ศ. 2562 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกบั คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 7 7th Adult and 
Travel Immunization : “Progress and Novel Strategies in Adult and Travel Immunization” 
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

การจัดประชุมนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค  
ในเวชศาสตร์การเดินทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการทางสาธารณสุข โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย  
แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อืน่ ๆ จากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จ�านวน 260 คน
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การสัมมนาวิชาการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอ�านวยการ สถานเสาวภา

วัน เดือน ปี ผู้บรรยาย ชื่อเรื่อง

29 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ Evaluation of multiplex RT-PCR for rabies 

virus detection in decomposed brain samples 

8 มกราคม 2562 นางสุจิตรตรา ขุนทรัพย์ dssP dssPLA
2
 of Daboia siamensis

venom suppressed gene genes and protein 

expression in MAPK kinase and pro-a pro-anti 

apoptosis

12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจุรีพร น้อยพรหม Inhibitory effect of antivenom against 

cytotoxic action of snake venoms

12 มีนาคม 2562 นายปัณณทัต อารีกุล Development of therapeutic monoclonal 

antibodies for rabies post-exposure prophylaxis

21 พฤษภาคม 2562 นางสาวกัญณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง Innovative immunization strategies for 

antivenom development

11 มิถุนายน 2562 นายวิชิต ทวีกาญจน์ The effect of L-amino oxidase on 

apoptosis pathway in cancer cells

9 กรกฎาคม 2562 นางสาวอาธิกยา สว่างวารี การศึกษากระบวนการ Autophagy 

ในเซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า 

13 สิงหาคม 2562 นางสาววชิราภรณ์ แสงสีสม Laboratory diagnosis of viral infection

10 กันยายน 2562 นางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน Envenomations by snakes induce the release of 

mitochondrial molecules in blood and muscles

ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร การจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวทิยาศาสตร์ วจิยั 

และนวัตกรรม : การเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง

8 ตุลาคม 2562 นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว Antivenomic : A proteomic tool for 

studying the immunoreactivity of antivenom

12 พฤศจิกายน 2562 ดร.พรรัตน์ คงคาวิทูร Forensic diagnosis of fatal snakebite and 

snake species identification
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ผลงานวจิยัเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการ
 1. Janewongwirot P, Jantarabenjakul W, Anugulruengkit S, Anunsittichai O, Saengseesom W,  
  Buranapraditkun S, Sophonphan J, Wacharachaisurapol N, Jitrungruengni N, Pancharoen C,  
  Puthanakit T. A randomized open-label trial of 2-dose or 3-dose pre-exposure rabies  
  prophylaxis among Thai children. Vaccine 2019 ; 37 : 5307 - 5313.
 2. Kasempimolporn S, Areekul P, Thaveekarn W, Sutthisri R, Boonchang S, Sawangvaree A,  
  Sitprija V. Application of transdermal patches with new skin test reagents for detection  
  of latent tuberculosis. J Med Microbiol 2019 ; 68 : 1314 - 1319. doi: 10.1099/jmm.0.001037.  
  (This article has been chosen as the Editor’s Choice for the September Issue of JMM).
 3. Kasempimolporn S, Premchaiporn P, Thaveekarn W, Boonchang S, Sitprija V. Comparative  
  proteomic profiling of Mycobacterium tuberculosis and the Thai Vaccine Strain  
  Mycobacterium bovis Bacille Calmette–Guerin Tokyo172 : Diverse biomarker candidates  
  for species differentiation. J Glob Infect Dis 2018 ; 10 (Oct-Dec) : 196 - 200. doi : 10.4103/ 
  jgid.jgid_149_17.
 4. Ratnarathorn N, Harnyuttanakorn P, Chanhome L, Evans SE, Day JJ. Geographical  
  differentiation and cryptic diversity in the monocled cobra, Naja kaouthia (Elapidae),  
  from Thailand. Zool Scr 2019 ; 00 : 1-16. doi : 10.1111/zsc.12378. 
 5. Singchat W, Areesirisuk P, Sillapaprayoon S, Muangmai N, Baicharoen S, Suntrarachun S,  
  Chanhome L, Peyachoknagul S, Srikulnath K. Complete mitochondrial genome of  
  Siamese cobra (Naja kaouthia) determined using next-generation sequencing.  
  Mitochondrial DNA Part B 2019 ; 4 : 577 - 578. doi : 10.1080/23802359.2018.1558123. 
 6. Singchat W, Kraichak E, Tawichasri P, Tawan T, Suntronpong A, Sillapaprayoon S,  
  Phatcharakullawarawat R, Muangmai N, Suntrarachun S, Baicharoen S, Punyapornwithaya V,  
  Peyachoknagul S, Chanhome L, Srikulnath K. Dynamics of telomere length in captive  
  Siamese cobra (Naja kaouthia) related to age and sex. Ecol Evol 2019 ; 9 : 6366 - 6377.  
  doi : 10.1002/ece3.5208.
 7. Singchat W, O’Connor RE, Tawichasri P, Suntronpong A, Sillapaprayoon S, Suntrarachun S,  
  Muangmai N, Baicharoen S, Peyachoknagul S, Chanhome L, Griffin D, Srikulnath K.  
  Chromosome map of the Siamese cobra: did partial synteny of sex chromosomes in  
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  distribution? BMC Genomics 2018 ; 19 : 939 - 954. doi : 10.1186/s12864-018 - 5293-6
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  the two binding sites in muscle-type nicotinic acetylcholine receptors. Biochem J 2019 ;  
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 9. Vasaruchapong T, Laoungbua P, Chanhome L, Banlunara W. Surgical removal and  
  recurrence of Leiomyosarcoma in a king cobra, Ophiophagus hannah. Thai J Vet Med  
  2019 ; 49 : 87 - 91.
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กิจกรรมอื่น ๆ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค ประชุมเรื่อง การผลิต 
EPIAO ร่วมกับ Mr. Frank Wu จากบริษัท Shenyang Sunshine Pharmaceutical สาธารณรัฐประชาชนจีน  
จ�ากัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ และบริษัท เอ็มแอนด์เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ผู้จัดจ�าหน่าย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาบุคลากร ประจ�าปี 2562 เรื่อง การเสริมสร้างความสัมพันธ ์
ในการท�างานและความสามัคคีภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดน่าน
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญงิสุมนา ขมวิลยั รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
และเทคนิค ประชุมเรื ่อง งานวิจัยวัคซีนบีซีจี ร่วมกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมือ่วันที ่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและ
เทคนิค ประชุมเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต EPIAO ร่วมกับ Mr. Frank Wu จาก บริษัท Shenyang  
Sunshine Pharmaceutical จ�ากดั สาธารณรฐัประชาชนจนี และนายสุเทพ น�าวงษ์ส�าราญ จากบรษิทั เอ็มแอนด์เอ็ช  
แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ผู้จัดจ�าหน่าย ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและ
เทคนิค ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศพม่า ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน 
ผลิตชีววัตถุ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สติปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา และศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวลัิย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนิค ประชมุหารอืร่วมกบัผูบ้รหิาร 
บริษัท VINS Bioproducts จ�ากัด ประเทศอินเดีย และ บริษัท ไบโอจีนีเทค จ�ากัด เรื่อง การส่งออกเซรุ่มแก้พิษงู 
ไปจ�าหน่ายที่ประเทศแอฟริกา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Liaoning Cheng Da Biotechnology จ�ากัด สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA) เข้าชมโรงงานผลิตชีววัตถุและสวนงู เมือ่วันที ่ 3 เมษายน  
พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และวันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
จัดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส�าหรับบุคลากร รุ่นที ่ 1 และรุ่นที ่ 2 ณ สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิและศาสตราจารย์กติตคิณุ  
ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ ประชุมหารือร่วมกับ  
Dr. Choo Hock Tan และ Dr. Kae Yi Tan นักวิจัยจากประเทศมาเลเซีย เรื่องงานวิจัยพิษงู เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค  
ให้การต้อนรับนายพสุ สุขศิริ ผู ้จัดการฝ่ายวิศวกรรมประจ�าโรงงาน, เภสัชกรหญิงสุรัชวดี อมรเดชาวัฒน์,  
ดร.วันวิสาข์ ชัยศักดิ ์เลิศ และเภสัชกรศราวุฒิ ตันติชัยวนิช จากโรงงานอุตสาหกรรมชีวภาพนวัตกรรม  
(MU Pilot plant) มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสปรึกษาหารือเรื่องการปรับปรุงพื้นทีข่อง MU Pilot plant  
ในการผลิตยา Disodium calcium edetate พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตชีววัตถุ เมือ่วันที ่ 10 กันยายน  
พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดงานเกษียณอายุ “จาก...วันวานทีพ่ากเพียร สู่...วันเกษียณทีภ่าคภูมิ”  
และผู้ทีป่ฏิบัติงานมากกว่า 25 ปี ที่ลาออก ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562



พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ากัด
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