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	 นอกเหนือจากรายงานการด�าเนินการด้านการผลิต	 การบริการและการวิจัย	 ซ่ึงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 

ในรายงานประจ�าปี	 2556	 สถานเสาวภาได้ลงนามความร่วมมือกับโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต	 Clostridium	

botulinum	(ต่อเนื่อง)	กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และลงนามความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์	นอกจากนี้	สถานเสาวภาได้จัดประชุมวิชาการ	

4	งาน	ได้แก่	การประชมุวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง	“วทิยาศาสตร์ของงูและพิษงูในประเทศไทย”,	การสร้างเสริมภมิูคุ้มกัน

โรคและเวชศาสตร์การเดินทาง	ครั้งที่	4	“From	Guidelines	to	Practice”,	แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษา

การถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์	 “Practical	 approach	 for	 common	 envenoming	 and	 poisoning	 by	 

animals	toxins”	และ	“BCG	Vaccine	:	Update	Information”	สถานเสาวภาจัดประชมุวชิาการโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับความรู้และสามารถน�าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ	เป็นภารกิจที่สถานเสาวภาสามารถด�าเนินการได้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม	

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา)

ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย

สารจากผู้อ�านวยการ
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โครงสร้างของสถานเสาวภา

สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	แบ่งการบริหารงานออกเป็น	10	ฝ่าย	และ	1	กลุ่มงานดังนี้
	 1.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	 2.	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	
	 3.	 สวนงู	
	 4.	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	
	 5.	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	
	 6.	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ
	 7.	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	
	 8.	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบพระชนมพรรษา
	 9.	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
	 10.	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
	 11.	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

	 โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย	หัวหน้าฝ่ายและกลุ่มงาน	เป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการในแต่ละฝ่าย	และใน
กลุ่มงาน	 ขึ้นตรงต่อผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ซ่ึงมีรองผู้อ�านวยการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการท้ังฝ่ายบริหารและฝ่าย
วิชาการช่วยก�ากับดูแล	สั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

โครงสร้างการบริหารองค์กรสถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

ผู้อ�านวยการ

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

สวนงู

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายผลิตวัคซีน

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
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ภารกิจหลักของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

	 1.	 ผลิตและแบ่งบรรจุ	 ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	 มีปริมาณเพียง

พอที่จะให้บริการประชาชนในประเทศ	

	 2.	 บริการทางคลินิกและชันสูตร	เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	โรคเมืองร้อนและ	Travel	

Medicine	การตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์	และบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษ	พิษงู

	 3.	 วิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ภารกิจด้านการผลิต
1. การผลิตชีววัตถุ

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยทีท่�าการผลติวัคซนีบซีีจ	ีเซรุม่แก้พษิงชูนดิแห้ง	
และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออกจ�าหน่ายต่างประเทศ	 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และถกูต้องตามมาตรฐาน	GMP	Pic/s	ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสขุ	และมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก	 เป็นโรงงานผลิตชีววัตถุที่มีการผลิตตั้งแต่ต้น	 (Upsteam)	จนได้ผลิตภัณฑส์�าเร็จรูปแห่งแรกใน
ประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองทัง้มาตรฐาน	GMP	จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	และฝ่ายประกันคณุภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 ISO/IEC	 17025	 ในการตรวจผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ	 จาก	 ilac	MRA	DMSc	 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย	

 1.1 การผลิตเซรุ่ม   
  1.1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	 ปัจจุบันสถานเสาวภาผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยวชนิดแห้ง	 7	 ชนิด	 ได้แก่	
เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	(Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง	(King	Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม	(Banded 
Krait	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา	(Malayan	Krait	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	(Malayan	Pit	Viper	
antivenin)	 เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา	 (Russell’s	 Viper	 antivenin)	 เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้	 (Green	 Pit	 Viper	 
antivenin)	และผลิตเซรุ่มแก้พิษงูรวมชนิดแห้งอีก	2	ชนิดคือ	เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาทและเซรุ่มแก้พิษงูรวม
ระบบโลหติ	ซ่ึงเซรุม่ทกุชนดิจะผลติตามมาตรฐาน	GMP	และมาตรฐานองค์การอนามยัโลก	โดยผ่านกระบวนการท�าให้
บรสิทุธิแ์ละใช้ขัน้ตอนการผลติตามเทคโนโลยขีองการผลติทีส่มยัใหม่	จนได้เป็นเซรุ่มแก้พษิงสู�าเรจ็รปูชนดิแห้งทีพ่ร้อม
ละลายใช้ได้ทันที	 เซรุ่มแก้พิษงูทุกชนิดมีอายุการใช้งาน	 5	 ปี	 หลังวันผลิต	 ปัจจุบันสถานเสาวภาสามารถผลิตเซรุ่ม
เหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอใช้ในประเทศและสามารถจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ

การท�าให้เซรุ่มบริสุทธิ์ การกรองปราศจากเชื้อ การบรรจุเซรุ่ม
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  1.1.2 การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สถานเสาวภาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตเซรุ่ม

ป้องกันโรค	พิษสุนัขบ้า	TRCS	ERIG®	(Equine	Rabies	Immunoglobulins)	ในจ�านวนที่เพียงพอส�าหรับใช้ภายใน

ประเทศและสามารถใช้ทดแทนสินค้าจากต่างประเทศ	โดย	80%	ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดในประเทศเป็นผลิตภัณฑ์

ของสถานเสาวภา

เซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยว	7	ชนิด เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท
และระบบโลหิต

ปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2556

	 ในปีงบประมาณ	 2556	 มีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามตารางท่ี	 1	 ใน

ปีงบประมาณนี้ไม่มีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	3	ชนิด	คือ	เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง	เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยมและเซรุ่มแก้พิษงู

ทับสมิงคลา	เนื่องจากยังมีจ�านวนเหลือเพียงพอที่จะจ�าหน่าย

ตารางที่ 1 : จ�านวนเซรุ่มที่ผลิตในปี	2556

ชนิดเซรุ่ม จ�านวน (ขวด)

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 	26,163

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 	6,357

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 	10,878

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 22,734

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต 	5,438

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท 	1,764

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 150,898

73,334	ขวด
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ตารางที่ 2 :	กราฟแสดงจ�านวนและสัดส่วนในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปี	2556

จ�านวนเซรุ่มที่ผลิตในปีงบประมาณ	2556

เซรุมแกพิษงูกะปะ
12%

เซรุมแกพิษงูกะปะเซรุมแกพิษงูแมวเซา
3%

เซรุมแกพิษงูแมวเซา
เซรุมแกพิษงูเหา

5%
เซรุมแกพิษงูเหา

เซรุมแกพิษงูเขียวหางไหม
10%

เซรุมแกพิษงูเขียวหางไหม

เซรุมแกพิษงูรวมระบบโลหิต
2%

เซรุมแกพิษงูรวมระบบโลหิต

เซรุมแกพิษงูรวมระบบประสาท
1%

เซรุมแกพิษงูรวมระบบประสาท

เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา
67%

เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

ตารางที่ 3 :	แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูภายในสามปีงบประมาณล่าสุด
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ตารางที ่3 : แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มแกพ้ิษงูภายในสามปีงบประมาณล่าสุด 
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ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 ม.ีค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 

เซรุ่มแก้พิษงกูะปะ เซรุ่มแก้พิษงเูขียวหางไหม้ เซรุ่มแก้พิษงสูามเหลี่ยม เซรุ่มแก้พิษงเูห่า 

เซรุ่มแก้พิษงแูมวเซา เซรุ่มแก้พิษงจูงอาง เซรุ่มแก้พิษงทูบัสมิงคลา เซรุ่มแก้พิษงรูะบบโลหิต 

เซรุ่มแก้พิษงรูะบบประสาท เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า วคัซีนบีซีจี ทเูบอร์คลูินพีพีดี 

นํา้กลัน่สําหรับฉีด นํา้เกลือสําหรับฉีด โซเดียมไนไตรท์สาํหรับฉีด โซเดียมไธโอซลัเฟตสําหรับฉีด 

เมทิลีนบลสูําหรับฉีด นํา้ด่ืมกาชาด 

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์สาํเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2556  
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 1.2 การผลิตวัคซีน

  1.2.1 การผลิตวัคซีนบีซีจี

	 	 ฝ่ายผลิตวัคซีนมีภารกิจในการผลิตวัคซีนบีซีจีตามที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องการ

เพื่อใช้ในประเทศรวมทั้งได้ผลิตวัคซีนบีซีจีส�ารองไว้จ�านวนหนึ่งส�าหรับโรงพยาบาลเอกชน	โดยในปี	2556	สามารถ

ผลิตวัคซีนบีซีจี	ชนิดแห้ง	ขนาดบรรจุ	10	โด๊สต่อขวด	ได้จ�านวนทั้งสิ้น	65,868	ขวด	ในปี	2556	มีจ�านวนผลิตลง	

เนื่องจากไม่ได้รับการสั่งซื้อวัคซีนบีซีจีจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 	 การผลิตวัคซีนทั้งหมดได้ด�าเนินการตามกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตท่ีดี	 หรือตาม

มาตรฐาน	GMP	ซึง่รวมถงึการตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการผลิต	เคร่ืองมอืและอปุกรณ์การผลิต	ตลอดจน

มาตรฐานวิธีปฏิบัติ	(Standard	Operating	Procedure,	SOP)	และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

ฝ่ายผลิตอย่างต่อเนื่อง

	 	 ผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีชนิดแห้งที่ผลิตทุกรุ่นการผลิตได้ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพตามข้อก�าหนด

ขององค์การอนามัยโลก	(WHO	Requirements	for	Freeze	dried	BCG	Vaccine	and	Tuberculin)	จากฝ่าย

ประกันคุณภาพ	และได้รับการรับรองรุ่นการผลิต	 (Lot	Release)	จากสถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ก่อนจ�าหน่ายให้แก่กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในประเทศทุกแห่ง

จำนวน

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2554 2555 2556
0

ป

ตารางที่ 4 :	แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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วัคซีนบีซีจี

  1.2.2 งานแบ่งบรรจุวัคซีน

	 	 ฝ่ายผลติวคัซนีได้ด�าเนินการตามโครงการแบ่งบรรจุวัคซีน	เพือ่ให้มวีคัซีนชนดิอืน่	ๆ 	สนบัสนนุงานของ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข	และเพื่อให้มีวัคซีนที่มีคุณภาพแต่ราคายุติธรรมส�าหรับ

ใช้ในประเทศ	 วัคซีนท่ีจะด�าเนินการแบ่งบรรจุ	 ได้แก่	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 (Rabies	 vaccine)	 และวัคซีน

ป้องกันไข้หวัดใหญ่	 (Influenza	 vaccine)	 โดยโรงงานแบ่งบรรจุวัคซีนได้รับการรับรองการตรวจประเมินเพ่ือการ

รับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา	 (GMP)	 ตามมาตรฐานสากล	 PIC/s	 จากส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยาและมีการแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับจดทะเบียนแล้ว	 ขณะนี้ก�าลังรออนุมัติเลข

ทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
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เครื่องล้างขวดอัตโนมัติ (Automatic	washer) เครื่องอบฆ่าเชื้อแบบอุโมงค์
(Sterilizing	Tunnel)

เครื่องบรรจุและเครื่องรีดฝา
(Filling	&	Capping	machine)

เครื่องท�าแห้งแบบเยือกแข็ง

(Freeze-dryer)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย

แรงดันไอน�้า/ตู้อบฆ่าเชื้อ

(Autoclave/Hot	air	oven)

กล้องวงจรปิด

(Camera)
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ระบบผลิตน�้าบริสุทธิ์	น�้ากลั่น	และไอน�้าบริสุทธิ์จากประเทศจีน	ส�าหรับใช้ผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อ

2. การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

 2.1 การผลิตเซรุ่ม (ส่วนขยาย)

	 	 เนือ่งจากก�าลงัการผลติเซรุม่ป้องกันโรคพษิสนุขับ้าในปัจจบุนัไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

จึงต้องเพิ่มก�าลังการผลิตเซรุ่มอย่างเร่งด่วน	 โดยได้ปรับปรุงอาคารผลิตยาปราศจากเชื้อในเนื้อที่ประมาณ	 2,000	

ตารางเมตรให้เป็นโรงงานผลติเซรุม่และยาปราศจากเชือ้ทีไ่ด้มาตรฐานตามหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติยา	Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)	และสอดคล้องกบัมาตรฐาน	PIC/s	(Pharmaceuticals	Inspection	Co-operation 

Scheme)	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.2556	 สถานเสาวภาได้มีการด�าเนินการปรับปรุงสถานท่ีผลิตยาปราศจาก 

เชื้อเรียบร้อย	 ท้ังในส่วนห้องสะอาดส�าหรับผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อ	 ติดตั้งระบบสนับสนุนในอาคาร	 (Utility	

System),	 และเคร่ืองจักรใหม่ทั้งหมดตลอดจนระบบน�้าส�าหรับผลิตน�้าบริสุทธิ์	 น�้ากล่ันและไอน�้าบริสุทธิ	์ 

(Pharmaceutical	 water	 system),	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบแก๊สและลมและได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง	 

(Validation)	และสอบเทียบ	(Calibration)	ตามมาตรฐาน	GMP	ขณะนี้ได้เปิดด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว	



12

รายงานประจ�าปี 2556

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์	(ซ้าย)	และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้งจากประเทศเดนมาร์ก	(ขวา)

เครื่องล้างขวดและแอมพูลอัตโนมัติ	จากประเทศเยอรมนี

เครื่องบรรจุขวดและแอมพูลอัตโนมัติ	จากประเทศเยอรมนี
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 2.2 การผลิตน�้ายาละลาย (Diluent) ส�าหรับใช้ละลายเซรุ่ม

	 	 ในปี	2556	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อได้ผลิต	Sterile	Water	for	Injection	ขนาดบรรจุ	10	มิลลิลิตร

ต่อหลอด	จ�านวน	68,745	หลอด	 โดยจะถูกบรรจุลงกล่องเซรุ่ม	 เพื่อใช้เป็นน�้ายาท�าละลายเซรุ่มแก้พิษงูชนิดแห้งที่

ผลิตโดยสถานเสาวภา	

 2.3 การผลิตยาก�าพร้า

	 	 สถานเสาวภา	 ได้ร่วมมือกับคณะท�างานพัฒนานโยบายและแก้ไขปัญหายาก�าพร้ากลุ่ม	 antidote	

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 เพื่อแก้ปัญหาในการเข้าถึงยากลุ่มยาต้านเชื้อ	 (Antidote)	 ของ

ประชาชนในระบบหลกัประกนัสุขภาพอย่างต่อเนือ่ง	โดยสถานเสาวภาเข้าร่วมรับผิดชอบในการเป็นผู้ผลิตยาก�าพร้า

ที่ไม่สามารถจัดหาได้แต่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที	3	รายการส�าหรับใช้ในประเทศ	คือ	3%	

Sodium	Nitrite	Injection	ขนาดบรรจุ	10	มิลลิลิตรต่อหลอด,	25%	Sodium	Thiosulfate	Injection	ขนาดบรรจุ	

18	มิลลิลิตรต่อขวด	และ	1%	Methylene	Blue	Injection	ขนาดบรรจุ	5	มิลลิลิตรต่อขวด	จ�าหน่ายให้ส�านักงาน

หลกัประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	ทัง้นี	้สปสช.ได้มอบหมายให้องค์การเภสชักรรมท�าหน้าทีข่นส่งและกระจายยา

ไปยังสถานบริการทั่วประเทศ

3%	Sodium	Nitrite	Injection

25%	Sodium	Thiosulfate	Injection

1%	Methvlene	Blue	Injection

ตารางที่ 5 : ยอดผลิตน�้ายาละลายและยาก�าพร้า	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

ล�าดับ Product Name จ�านวน (ขวด/หลอด) 

1. 1%	Methylene	blue	injection	5	ml 	 6,519	 ขวด

2. 3%	Sodium	nitrite	injection	10	ml 	 3,233	 หลอด

3. 25%	Sodium	thiosulfate	injection	18	ml 	 2,747	 ขวด

4. Sterile	water	for	injection 	 68,745	 หลอด
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3. การผลิตน�้าดื่มกาชาด

	 “น�้าดื่มกาชาด”	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GMP	จาก
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	ผลติ
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อที่ได้รับการฝึกอบรมให้
ผลิตน�้าดื่มในบริเวณที่สะอาด	 ถูกสุขลักษณะ	 มีการตรวจสอบ
คุณภาพน�้าดื่มที่ผลิตตามมาตรฐานน�้าดื่มของส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	ทุกรุ่นที่ผลิต	ในปี	
2556	 ได้มีการผลิตน�้าดื่มกาชาด	ขนาด	 600	มิลลิลิตร	 จ�านวน	

37,680	ขวดและขนาด	1,500	มิลลิลิตร	จ�านวน	15,084	ขวด

4. การประกันคุณภาพ

 ฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA, DMSc 
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2548
	 มีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุดิบ	 ภาชนะบรรจุ	 วัสดุการบรรจุ	 ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์
ส�าเร็จรูป	 น�้าดื่มกาชาดและตรวจสภาพแวดล้อมในห้องผลิตและห้องวิเคราะห์	 (Environmental	 Control)	 

ตลอดจนมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตและเอกสารตามมาตรฐานข้อก�าหนดใน	GMP	

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2556

รายการ จ�านวน (รุ่นการผลิต)

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ	(วัคซีนและเซรุ่ม) 44

น�้ายาปราศจากเชื้อ 17

น�้าดื่มกาชาด	 1

วัตถุดิบ	 35

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 73

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ
73

ผลิตภัณฑสำเร็จรูปชีววัตถุ
44

น้ำดื่มกาชาด
1

น้ำยาปราศจากเชื้อ
17

วัตถุดิบ
35

น�้าดื่มกาชาดขนาด	
600	มิลลิลิตรและ	
1,500	มิลลิลิตร

สถานที่ผลิตน�้าดื่มกาชาด
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รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2556 (รุ่นการผลิต)

เดือน/ปี

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 1 1 1 2 5

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 1 1 2 2 6

เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม 0

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 1 1 1 1 4

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 1 1 1 3

เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง 0

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 0

เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต 1 1 2

เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท 1 1

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 3 3 1 3 8 1 2 23

วัคซีนบีซีจี 0

ทูเบอร์คูลินพีพีดี 0

น�้ากลั่นส�าหรับฉีด 3 4 2 2 2 1 14

น�้าเกลือส�าหรับฉีด 0

โซเดียมไนไตรท์ส�าหรับฉีด 1 1

โซเดียมไธโอซัลเฟตส�าหรับฉีด 1 1

เมทิลีนบลูส�าหรับฉีด 1 1

น�้าดื่มกาชาด 1 1

 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 รวม

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2556
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ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 ม.ีค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 

เซรุ่มแก้พิษงกูะปะ เซรุ่มแก้พิษงเูขียวหางไหม้ เซรุ่มแก้พิษงสูามเหลี่ยม เซรุ่มแก้พิษงเูห่า 

เซรุ่มแก้พิษงแูมวเซา เซรุ่มแก้พิษงจูงอาง เซรุ่มแก้พิษงทูบัสมิงคลา เซรุ่มแก้พิษงรูะบบโลหิต 

เซรุ่มแก้พิษงรูะบบประสาท เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า วคัซีนบีซีจี ทเูบอร์คลูินพีพีดี 

นํา้กลัน่สําหรับฉีด นํา้เกลือสําหรับฉีด โซเดียมไนไตรท์สาํหรับฉีด โซเดียมไธโอซลัเฟตสําหรับฉีด 

เมทิลีนบลสูําหรับฉีด นํา้ด่ืมกาชาด 

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์สาํเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2556  
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การทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่น ๆ ในปีงบประมาณ 2556 (ตัวอย่าง)

เดือน/ปี

การทดสอบน�้าในขบวนการผลิต 80 79 76 81 70 75 77 87 232 202 484 294 1,837

การทดสอบในขบวนการผลิต
เซรุ่มแก้พิษงูและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

102 86 57 72 89 84 12 6 33 145 686

การทดสอบในขบวนการผลิต
วัคซีนบีซีจี

4 1 1 1 10 17

การทดสอบในขบวนการผลิต
น�้ายาฉีด

2 3 5 2 2 1 1 16

การทดสอบ	Crude	plasma	
จากสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

86 29 34 33 40 122 8 8 8 4 28 44 444

วัตถุดิบ 2 8 4 1 2 2 2 1 3 4 6 35

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 11 13 5 5 8 8 6 10 7 73

การตรวจสอบความคงตัว	
(stability)	ของผลิตภัณฑ์

6 5 9 2 3 5 5 3 6 2 3 6 55

การตรวจสอบวัตถุดิบซ�้า 1 2 1 1 1 6

จ�านวนตัวอย่าง 3,169

กราฟแสดงการทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่น ๆ ในปีงบประมาณ 2556

 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 รวม
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ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 

การทดสอบนํา้ในขบวนการผลิต การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงแูละป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

การทดสอบในขบวนการผลิตวคัซนีบีซีจี การทดสอบในขบวนการผลิตนํา้ยาฉีด 

การทดสอบ Crude plasma จากสถานีเพาะเลีย้งม้าฯ วตัถดิุบ 

ภาชนะบรรจแุละวสัดกุารบรรจ ุ การตรวจสอบความคงตวั(stability)ของผลิตภณัฑ์ 

การตรวจสอบวตัถดิุบซํา้ 

กราฟแสดงการทดสอบระหว่างขบวนการผลติและการทดสอบอืน่ ๆ  ในปีงบประมาณ 2556 

 
 

ตัวอย่าง 

(Stability) ของผลิตภัณฑ์

Crude plasma จากสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ
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การทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2556

เดือน/ปี

การทดสอบตัวอย่างน�้า 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 9 76

การทดสอบ	titer	โรคพษิสนุขับ้า 

ของคน	สัตว์และผลิตภัณฑ์
21 15 3 6 3 3 6 57

จ�านวนตัวอย่าง 27 21 6 10 12 9 6 6 6 6 9 15 133

25

20

15

10

5

0
ต.ค.55 พ.ย.55

การทดสอบตัวอยางน้ำ การทดสอบ titer โรคพิษสุนัขบา ของคน สัตวและผลิตภัณฑ

ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56

 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 รวม

กราฟแสดงรายการทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2556
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ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2556 (รุ่นการผลิต)

เดือน/ปี

เซรุ่มแก้พิษงู 4 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 1 21

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 3 3 1 3 8 1 0 0 0 0 2 23

วัคซีนบีซีจี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ทูเบอร์คูลินพีพีดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

น�้ายาฉีด 3 4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 17

น�้าดื่มกาชาด 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 รวม

กราฟแสดงผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2556
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ต.ค.
55 

เซรุมแกพิษงู 

เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

วัคซีนบีซีจี

ทูเบอรคูลินพีพีดี

น้ำยาฉีด

น้ำดื่มกาชาด

พ.ย.
55 

ธ.ค.
55 

ม.ค.
56 

ก.พ.
56 

มี.ค.
56 

เม.ย.
56 

พ.ค.
56 

มิ.ย.
56 

ก.ค.
56 

ส.ค.
56 

ก.ย.
56 

จ�า
นว

น	
(ร
ุ่นก

าร
ผล

ิต)
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5. สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	มีสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เนื้อที่	 646	 ไร่	และมีม้า	429	ตัว	 

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

 5.1 การเจาะเลือดม้าและปริมาณพลาสมาที่แยกเก็บได้ในปีงบประมาณ 2556

ชนิดงู
ม้าฉีดพิษ 

(ตัว)
ม้าที่เจาะเก็บเลือด 

(ตัว)
ปริมาณเลือดที่เจาะเก็บ 

(ลิตร)
ปริมาณพลาสมา 

ที่แยกเก็บได้ (ลิตร)

งูเห่า

งูกะปะ

งูแมวเซา

งูจงอาง

งูสามเหลี่ยม

งูเขียวหางไหม้

งูทับสมิงคลา

รวมพิษงูระบบประสาท

รวมพิษงูระบบโลหิต	

โรคพิษสุนัขบ้า

23

13

12

-

-

8

-

4

10

171

13

10

12

-

-

7

-

4

7

105

883

1,228

333

-

-

374

-

227

175

7,881

460

620

180

-

-

180

-

120

97

4,190

รวม 241 158 11,101 5,847

ม้าที่ใช้ในโครงการผลิตเซรุ่มแก้พิษแบคทีเรีย	Clostridium	botulinum	ซึ่งเป็นความร่วมมือของ

สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	กับ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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 5.2 จ�านวนม้าที่ได้รับการฉีด antigen กระตุ้นภูมิคุ้มกันในม้า

ชนิดม้า
มีอยู่เดิม 

(ตัว)

รับใหม่ 

(ตัว)

รวม 

(ตัว)

จ�าหน่าย 

(ตัว)

คงเหลือ 

(ตัว)
หมายเหตุ

ม้าฉีดพิษ

ม้าอื่นๆ

รวม

236

186

22

22

258

208

10

27

248

181

429

-	รับมาฉีดพิษ	22	ตัว	,	ตาย	10	ตัว

-	เกิด	22	ตัว	โอนฉีดพิษ	22	ตัว	ตาย	5	ตัว

 

 5.3 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ส่งใช้ในการวิจัยและงานผลิต

ชนิดสัตว์
มีอยู่เดิม

(ตัว)
รับใหม่ 
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จ�าหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

หมายเหตุ

หนูขาว 4,754 41,219 45,973 40,132 5,718 -	เกิด	41,219	ตัว	ใช้งาน	39,041	ตัว

		ตาย	1,091ตัว

  

 5.4 อาหารม้า มีการใช้หญ้าเลี้ยงม้าประจ�าปี 2556

เดือน
หญ้าสด 

(กิโลกรัม)

หญ้าแห้ง 

(กิโลกรัม)

ตุลาคม	2555 27,280 53

พฤศจิกายน	2555 24,345 150

ธันวาคม	2555 26,680 50

มกราคม	2556 18,135 775

กุมภาพันธ์	2556 16,380 800

มีนาคม	2556 18,135 775

เมษายน	2556 17,550 750

พฤษภาคม	2556 18,135 775

มิถุนายน	2556 17,550 750

กรกฎาคม	2556 28,665 25

สิงหาคม	2556 27,532 50

กันยายน	2556 26,325 75

รวมทั้งสิ้น 266,712 5,028

การตัดหญ้าสดให้ม้ากินประจ�าวัน	วันละ	2	ครั้ง

การตัดหญ้าขนไปเป็นท่อนพันธ์ปลูกในแปลง

ที่ปรับปรุงดินไว้แล้ว	เพื่อเป็นแปลงหญ้าเลี้ยงม้า
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 5.5 จ�านวนสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลาสมาประจ�าปีงบประมาณ 2556

รายการ ประเภท ปริมาณ
 จ�านวนพลาสมา 

(ลิตร)

พิษงู

เห่า 1,735	มก.

1,657

จงอาง 105	มก.

สามเหลี่ยม 105	มก.

ทับสมิงคลา 206.5	มก.

กะปะ 1,295	มก.

แมวเซา 460	มก.

เขียวหางไหม้ 405	มก.

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 Ribisin® 2,098	มล. 4,190 

สารกันเลือดแข็งตัว 20%	sodium	citrate 196.5	ลิตร -

สารละลาย

Normal	saline 8,187	ลิตร -

5%	dextrose	in	saline 3,930	ลิตร -

phenol 14,617	ลิตร -

 5.6 จ�านวนหนูทดลองที่ส่งใช้งานในแต่ละฝ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2556 

ฝ่าย
ประเภทสัตว์ทดลอง (ตัว)

หนูไมซ์

ประกันคุณภาพ 4,950

สวนงู 32,890

(หนูแดง	9,800	ตัว)

(หนูโต	23,090	ตัว)

ชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 450

วิจัยและพัฒนา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

356	

395	

รวม 39,041
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 5.7 ส่วนประกอบในการผลิตพลาสมาดิบจากม้า 1 ตัว

จ�านวนพลาสมา

ลิตร/ตัว

ส่วนประกอบในการผลิต

พิษงู	

(mg)

วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า	(IU)

20%	sodium	

citrate	(L)

Saline	(L) 5%	dextrose	

in	saline	(L)

Phenol	

(ml)

3 20 240 0.1 3-5 2-3 7.5

การเลี้ยงม้าแบบปล่อยแปลงที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

6. งานกลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

	 กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกลท�าหน้าทีซ่่อมบ�ารงุ	ดแูลงานช่าง	ระบบประปา	ไฟฟ้า	งานโยธา	งานบ�ารงุ

รกัษาเครือ่งจกัรกล	ตรวจสอบความถกูต้องของเคร่ืองจักรกลของฝ่ายผลิตและประกนัคณุภาพ	ดูแลระบบห้องสะอาด	

HVNC	ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอาคาร	สถานที่	 และระบบน�้าตามหลักเกณฑ์	GMP	และ	GEP	

(Good	Engineering	Practice)	ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโดยแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ	ดังนี้

 6.1 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงทั่วไป ท�าหน้าที่หลักดังนี้

	 	 -	 ควบคุมดูแลซ่อมบ�ารุง	

		 	 -	 งานประปา

		 	 -	 งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ

		 	 -	 งานโยธา
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 6.2 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่หลักดังนี้

		 	 -	ดูแลด้านความปลอดภัย	อัคคีภัย	

		 	 -	ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

 6.3 หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ	ท�าหน้าที่หลักดังนี้

		 	 -	 ควบคุมตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาเครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ

		 	 -	 บ�ารุงรักษาระบบ	HVAC	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	เครื่องส�ารองไฟ	ระบบ	CDA	

	 	 -	 ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการท�างานของเครื่องจักร	 (Equipment	 Validation)	 

	 	 	 ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ

 6.4 ดแูลตรวจสอบระบบห้องสะอาดของฝ่ายผลติและฝ่ายประกันคณุภาพ รวมทัง้อาคารสตัว์ทดลอง 

 6.5 หน่วยงานระบบสารสนเทศ ท�าหน้าที่หลักดังนี้

	 	 -	 ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อให้ท�างานได้อย่าง	 

	 	 	 ถูกต้อง	รวดเร็ว	

	 	 -	 จัดระบบงานสารสนเทศ	เพื่อให้ประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

ภารกิจด้านการบริการ

1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ท�าหน้าที่บริการดังต่อไปนี้	

	 1.1	 บริการตรวจรักษาและให้ค�าปรึกษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	เช่น	ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

กัด	ข่วน	เป็นต้น	ด้วยการฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	 1.2	 บริการแนะน�าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมป้องกันล่วงหน้าในและนอกสถานที่

	 1.3	 บรกิารให้ค�าปรกึษาและแนะน�าความรู้ด้านโรคพษิสนุขับ้าแก่บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ไป

	 1.4	 บริการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

		 1.5	 ให้ความรูด้้านโรคพษิสนุขับ้าแก่บคุลากรทางการแพทย์	ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	นสิติแพทย์	และนกัศกึษา

พยาบาลสถาบันต่าง	ๆ

	 1.6	 ฝึกอบรมและดูงานด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่	พยาบาล	 นักศึกษาพยาบาลและ

บุคลากรทางการแพทย์

 เวลาท�าการคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

	 วันจันทร์	–	ศุกร์	 08.30	–	16.30	น.

	 วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	–	12.00	น.

	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ	 	
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จ�านวนผู้รับบริการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2552 - 2556

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

ปี	2552 5,234

ปี	2553 6,910

ปี	2554 6,328

ปี	2555 6,365

ปี	2556 5,560

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2552-2556

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
ป 2554ป 2553

จำนวนผูรับบริการ (คน)

ป 2552

5,234

6,910 6,328 6,365 5,560

ป 2555 ป 2556
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 การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โปรแกรมป้องกันล่วงหน้าและการฉีดกระตุ้นนอกสถานที่

ให้แก่สัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักเรียนและเจ้าหน้าที่

ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ จ�านวน/คน

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 435

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 343

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 53

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพฯ	และก�าแพงแสน	

จังหวัดนครปฐม
218

รวม 1,049

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2556

ผู้มารับการรักษาใหม่		 	 2,585		 ราย

ผู้ป่วยเก่าที่มาตามนัด		 	 2,513		 ราย

ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค	Pre-exposure	IM		 5		 ราย

		 	 Pre-exposure	ID		 603	 ราย

ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค	 Post-exposure	IM		 145		 ราย

	 	 Post-exposure	ID	 347		 ราย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น		 Booster	IM		 	86		 ราย

	 	 Booster	ID		 1,313	 ราย

ผู้ป่วยที่ต้องได้รับ	Rabies	Immune	Globulin		 209	 ราย

ผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	TT		 348		 ราย

ผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก	dT		 112		 ราย

ผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก	Tdap		 	2		 ราย
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2. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

 2.1 ให้บริการแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตัว 

		 	 ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการป้องกันตัวต่อการติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพเฉพาะถ่ินและความจ�าเป็นของ

การฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง	โดยทั่วไปผู้มารับบริการควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางอย่างน้อย	4-6	สัปดาห์	ในกรณี

เร่งด่วน	 ควรมารับการปรึกษาก่อนเดินทางอย่างน้อย	 10-14	 วัน	 ในกรณีที่ต้องได้รับวัคซีน	 ผู้เดินทางจะได้มีระดับ

ภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรคก่อนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรค

 2.2 ให้บริการพร้อมออกเอกสารใบส�าคัญรับรองการฉีดวัคซีนหรือยาป้องกันระหว่างประเทศ

	 	 ส�าหรับนกัเดนิทางบางประเทศอาจต้องการเอกสารรบัรองการฉดีวคัซีนหรอืยาป้องกนัก่อนเข้าประเทศ	

เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค	เช่น	วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น	ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธี

ฮัจย์	ณ	ประเทศซาอุดิอาระเบีย	วัคซีนป้องกันไข้เหลืองและวัคซีนอื่น	ๆ 	บางชนิดจ�าเป็นส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปทาง

แถบทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต้บางประเทศ	ส่วนผู้ทีจ่ะไปศกึษาต่อต่างประเทศ	หรือพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน

กจ็�าเป็นต้องรบัวคัซนีตามเอกสารระบมุา	นอกจากนีย้งัให้การบริการแนะน�าวคัซีนหรือยาป้องกนัโรคส�าหรับชาวต่าง

ชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 2.3 ให้บริการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

	 	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการปรึกษาและแนะน�าประชาชนทั่วไปที่ควรได้

รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน	 ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรค	 เสี่ยงตามอายุ	 ลักษณะงานและอาชีพ	 และสถานที่

ต้องเดินทางไปท�างานหรือท่องเที่ยว	เช่น	มาลาเรีย	ไข้หวัดใหญ่	บาดทะยัก	เป็นต้น

 2.4 ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและออกเอกสารรับรองแพทย์

  ให้บรกิารตรวจเลอืดทางห้องปฏบิติัการหาภมูคิุม้กันก่อนรบัวัคซนี	เช่น	โรคตับอกัเสบบ	ี	โรคสุกใส	ตรวจ

หาน�้าตาลในเลือด	 ไขมันในเลือด	 ทดสอบการติดเช้ือวัณโรค	 (PPD	 Test)	 และออกเอกสารใบรับรองแพทย์ 

การฉีดวัคซีนเพื่อศึกษาต่อหรือการท�างาน

 เวลาท�าการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

		 วันจันทร์-	ศุกร์		 08.30	–	16.30	น.

		 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	–	12.00	น.

		 วันอาทิตย์หยุดท�าการ	
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2552-2556

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

ปี	2552 6,470

ปี	2553 9,551

ปี	2554 10,849

ปี	2555 10,882

ปี	2556 12,501
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แผนภูมิจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2552-2556

จ�านวนผู้รับบริการ	(คน)



28

รายงานประจ�าปี 2556

จ�านวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2552-2556

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก
จ�านวนโด๊ส

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

1.	Cholera	(oral) 512 1,677 3,195 4,117 4,755

2.	Diphtheria	&	Tetanus 1,788 2,632 935 405 531

3.	Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis 196 51 23 103 80

4.	Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis	&	Polio 11 349 502 604 676

5.	Hepatitis	A 202 228 356 537 555

6.	Hepatitis	B 137 152 259 286 336

7.	Hepatitis	A	&	B 324 312 532 583 661

8.	Human	papallomavirus 87 160 171 111 208

9.	Influenza 1,811 2,701 2,869 2,293 4,002

10.	Japanese	Encephalitis	 109 176 350 579 872

11.	Meningococcal	 640 999 1,372 1,340 1,335

12.	Mumps,	Measles,	Rubella 496 460 598 691 484

13.	Pneumococcal 46 32 38 39 66

14.	Polio	(oral) 101 28 127 77 27

15.	PPD	test	 97 55 54 103 114

16.	Rabies 243 132 272 446 809

17.	Tetanus	toxoid	 12 24 22 157 121

18.	Typhoid	(Injection)	 197 393 522 838 827

19.	Varicella 92 109 121 140 145

20.	Yellow	fever	 699 1,664 3,037 3,363 3,289

21.	ยาป้องกันมาลาเรียชนิดรับประทาน(เม็ด) 805 939 1,768 4,899 4,160
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 2.5 ให้การบริการนอกสถานท่ี เช่น เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการ โรคตับอักเสบบี  

โรคสุกใสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�าหรับพนักงานกลุ่มใหญ่

หน่วยงานที่ให้บริการ จ�านวน/คน

1 นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 228

2 พนักงานและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 163

3 พนักงานบริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด 725

4 บริษัท	โกเบ-ย่า	โชกุฮิน	โคเงียว	จ�ากัด 77

รวม 1,193

3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)

	 สถานเสาวภาเปิดคลินิกพิษจากสัตว์	 เพ่ือให้เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว	์ 

มพีษิกดั	และให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป	ด�าเนนิการโดยฝ่ายบริการและวจิยั

คลินิกร่วมกับหน่วยพิษวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้บริการในเวลาราชการ	ส�าหรับนอก

เวลาราชการและมีปัญหาถูกงูกัดยังเป็นภาระหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

 งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์

	 3.1	 ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก

	 3.2	 พิจารณาและบริการส่งต่อผู ้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัด	 ที่มีอาการรุนแรงและจ�าเป็นต้องรักษาไว้ 

	 	 ในโรงพยาบาล

	 3.3	 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด

	 3.4	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัด

	 3.5	 เป็นที่ศึกษาดูงานส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านพิษจากสัตว์

	 3.6	 ศึกษาวิจัยทางคลินิกในด้านพิษจากสัตว์และสัตว์มีพิษ

 

 เวลาท�าการคลินิกพิษจากสัตว์

	 วันจันทร์-	ศุกร์		 08.30	–	16.30	น.

	 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	–	12.00	น.

	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2552 - 2556

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้มารับบริการ (คน)

ปี	2552 175

ปี	2553 184

ปี	2554 203

ปี	2555 115

ปี	2556 94

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2552-2556
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2556

ชนิด มารับบริการที่สถานเสาวภา ปรึกษาทางโทรศัพท์

งูเขียวหางไหม้ 12 9

งูเขียว 1 1

งูเขียวพระอินทร์  1

งูปี่แก้ว 1  

งูแมวเซา  1

งูเห่า 1 5

งูจงอาง  1

งูสิง 1  

	งูทางมะพร้าว	  1

งูกะปะ  2

งูแสงอาทิตย์ 1  

งูไม่มีพิษ	(อนาคอนดา)   

งูไม่ทราบชนิด 7 5

ตะขาบ 6 1

แมงกะพรุน 1  

แมลงก้นดก 1  

แมลงไม่ทราบ 1  

แมงมุม 2 2

ผึ้ง   

ตัวต่อ 1 1

แตน 1  

ตัวคุ้น 1  

สัตว์ไม่ทราบชนิด 11 5

ปรึกษาอื่น ๆ  10

รวม 49 45
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กิจกรรมด้านอื่น ๆ 

	 -	 การจัดท�า	Website	เผยแพร่ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	การเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจากสัตว์	

		 -	 จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

ทั่วไปปีละ	3	ครั้งได้แก่	วันที่	1	–	31	พฤษภาคม,	วันที่	1	–	30	กันยายน	และวันที่	1	–	31	ธันวาคม	2556

	 -	 ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนรวม	10	สถาบนั	จัดงานวนัป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าโลก	

วันที่	21	กันยายน	2556	ณ	ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	งามวงศ์วาน	โดยมีแพทย์	พยาบาลและสัตวแพทย์ไปแนะน�า

ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป	

งานวิจัยและเก็บข้อมูลด้านเสริมภูมิคุ้มกันและโรคพิษสุนัขบ้า	จ�านวน	3	เรื่อง

	 1.	 การวดัระดบัภูมคิุม้กนัต่อเชือ้บาดทะยกัในผูห้ญงิต้ังครรภ์ทีม่อีายมุากกว่า	15	ปีทีม่ารบัการฝากครรภ์

	 2.	 ภมูคิุม้กนัป้องกันโรคหดัในประชากรไทย	อาย	ุ18-30	ปี	และปัจจัยทีสั่มพันธ์กบัการมหีรือไม่มีภูมคุ้ิมกัน

ป้องกันโรคหัด

 3.	 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในอาสาสมัครที่ได้รับยาสเตียรอยด์	

4. งานชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

งานบริการ

	 ในเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	8.30	-16.30	น.	คือ

	 4.1	 ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

	 	 4.1.1	ซากสัตว์	ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน	2	วิธี	คือ	Fluorescent	Antibody	Test	

และ	Mouse	Inoculation	Test	คิดค่าบริการรายละ	200	บาท

	 	 4.1.2	สัตว์มีชีวิต	ตรวจและประเมินอาการโรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยนายสัตวแพทย์	

	 4.2	 รบัฝากขงัสตัว์ทีก่ดัคนเพือ่เลีย้งสงัเกตดูอาการโรคพิษสุนขับ้านาน	10	วัน	คดิค่าบรกิารรายละ	200	บาท

	 4.3	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	คิดค่าบริการรายละ	50	บาท	

	 4.4	 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายสัตวแพทย์

	 4.5	 เจาะเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	ก่อนน�าสัตว์เดินทางเข้าต่างประเทศ	
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	 นอกเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	16.30	-	8.30	น.	ของวันรุ่งขึ้น	(ไม่เว้นวันหยุด)	คือ	

	 1.	 รับซากสัตว์เพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

	 2.	 รับฝากขังสัตว์ที่กัดคน	เพื่อเลี้ยงสังเกตดูอาการโรคพิษสุนัขบ้านาน	10	วัน

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556

ประเภทสัตว์ ตรวจ (ราย) พบเชื้อ (ราย) ไม่ได้ตรวจเพราะสมองเน่า (ราย)

สุนัข

แมว

หนู

กระต่าย

กระรอก

อีเห็น

119

74

6

5

1

1

31

0

0

0

0

0

รวม 206 31 (15.05%)

   

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาดูอาการหรือฝากขัง ปีงบประมาณ 2556

ประเภทสัตว์ น�ามาดูอาการหรือฝากขัง (ราย) พบเชื้อ (ราย)

สุนัข 2 2

แมว 2 0

รวม 4 2 (50%)

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556

ประเภทสัตว์ สัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีน (ราย) ซื้อวัคซีนไปฉีดที่บ้าน (ราย)

สุนัข 11 230

แมว 1 5

หนูตะเภา 0 4

รวม 12 239
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ร้อยละของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา 

ปีงบประมาณ 2555 และ 2556
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานวิจัยฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

	 1.	 นายสตัวแพทย์บุญเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสตัวแพทย์	7	ฝ่ายชันสตูรและวจัิยโรคในสตัว์	“การศกึษาการ

ใช้	Recombinant	Rabies	Virus	เพื่อการรักษาผู้สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในโมเดลหนูไมซ์”	

	 2.	 นายสตัวแพทย์บญุเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	เข้าประชมุและ

หารือเรื่องแผนงานวิจัย	และศักยภาพของสถาบันในการท�าวิจัยทางการแพทย์ในสัตว์ทดลองขั้นสูง	น�าทีมโดย	Dr.Polly 

Sager	และคณะนักวิทยาศาสตร์อีก	3	ท่านจากสถาบัน	USA-NIAID,	USAMC-AFRIMS,	AFRIMS-RTA	ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ที่คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	1	พฤษภาคม	2556	

5. งานบริการทางสวนงู

	 	สวนงูเลี้ยงงูมีพิษและไม่มีพิษไว้หลายชนิด	เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ศึกษาวิจัย	และเป็นแหล่ง

ให้ความรู้เรือ่งงูแก่นักเรียน	นิสิต	นักศกึษาและประชาชนทั่วไป	ใหไ้ด้รบัความรู้ทีถู่กต้องและทันสมยั	สวนงูแห่งนี้เป็น

สวนงูที่เก่าแก่อันดับ	2	ของโลก	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้	ความเพลิดเพลินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
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 5.1 งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน

	 สวนงู	สถานเสาวภา	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.2466	มีจุดประสงค์เพื่อ	รวบรวมงูพิษชนิดต่าง	ๆ	ในประเทศไทย	

มาเลี้ยงไว้เพื่อศึกษาวิจัยและรีดเก็บพิษไว้ส�าหรับการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ต่อมาได้เปิดบริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

วิชาการส�าหรับประชาชนและชาวต่างประเทศ	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงูและงูพิษ	 รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อถูกงูกัด	 โดยพื้นที่จัดแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทัศน์ต่าง ๆ	เกี่ยวกับงู	อยู่ภายในตึก	๔	มะเสง	ชั้น	1	

และ	2	รวมถึงพื้นที่ภายนอกด้านหน้าตึก	๔	มะเสง

 รายการแสดงประจ�าวันของสวนงู

 วันจันทร์- ศุกร์	เปิดเวลา	09.30-15.30	น.	โดยมีรายการแสดงประจ�าวันดังนี้

 l เวลา 11.00 น.	ชมการแสดงรีดพิษงูและวีดิทัศน์	(ภายในตึก	๔	มะเสง	ชั้น	1)	

 l เวลา 14.30 น.	ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่าง	ๆ	(อัฒจันทร์ด้านนอกหน้าตึก	๔	มะเสง)

 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา	09.30-13.00	น.	มีรายการแสดงประจ�าวันดังนี้

 l เวลา 11.00 น.	ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่าง	ๆ	(อัฒจันทร์ด้านนอกหน้าตึก	๔	มะเสง)

 ราคาบัตรเข้าชมสวนงู

	 ชาวไทย	:	ผู้ใหญ่	40	บาท	นิสิต	นักศึกษาแสดงบัตร	20	บาทและเด็ก	10	บาท

	 ชาวต่างชาติ	:	ผู้ใหญ่	200	บาทและเด็ก	50	บาท

 

 ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปี 2556

	 ชาวไทย	 	 12,330	คน

	 ชาวต่างชาติ		 23,768	คน

	 นักเรียน	นักศึกษา	ทั้งชาวไทย	และชาวต่างชาติ	เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ	4,391	คน	รวมทั้งสิ้น	40,489	คน
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 5.2 งานเพาะเลี้ยงงูของสวนงู

	 รายงานสรุปการปฏิบัติงานของงานเพาะเลี้ยงงู	สวนงู	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2555	ถึงเดือนกันยายน	2556	

มีดังนี้	

 การเพาะพันธุ์งูชนิดต่าง ๆ

  5.2.1	งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma)	แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	1	ตัว	วางไข่จ�านวน	19	

ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	17	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	89%	

  5.2.2	งูเห่าไทย (Naja kaouthia)	เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	

จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	21	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	19	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	90%	

  5.2.3	งจูงอาง	(Ophiophagus hannah)	จากการออกส�ารวจพืน้ทีใ่นจงัหวดัเชยีงใหม่พบรงัไข่งจูงอาง	

3	รัง	และมีผู้น�าไข่งูจงอางจากจังหวัดราชบุรีมาบริจาค	รวมจ�านวนไข่ทั้งหมด	96	ฟอง	ฟักเป็นตัวจ�านวนรวม	65	ตัว	

เปอร์เซ็นต์การฟัก	68%	

  5.2.4	งกูาบหมากหางนลิ (Orthriophis taeniurus ridleyi)	แม่งูตัง้ท้องมาจากธรรมชาติ	1	ตัววางไข่

จ�านวน	11	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	9	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	82%

  5.2.5	งูหลาม	(Python m. bivittatus)	เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะ

เลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่จ�านวน	8	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	5	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	63%

  5.2.6	งูคอร์น	 (Elaphe guttata) เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	

จ�านวน	2	ตัว	วางไข่รวม	21	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	11	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	52%	

  5.2.7	งเูขยีวหางไหม้ท้องเหลอืง	(Trimeresurus albolabris)	เป็นแม่งูต้ังท้องมาจากธรรมชาติ	3	ตวั	

ออกลูกเป็นตัวจ�านวนรวม	28	ตัว	

  5.2.8	งูเขียวหางไหม้ลายเสือ	(Trimeresurus purpureomaculatus)	เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสม

พันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	3	ตัว	ออกลูกเป็นตัวจ�านวนรวม	26	ตัว	

เยี่ยมชมกิจการสวนงู
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รายการเบิกหรือจ�าหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน 

	 1.	 ฝ่ายวจิยัและพฒันา	สถานเสาวภา	ขอเบกิพษิงเูห่าไทยชนิดแห้งจ�านวน	2.3245	กรัม	เพือ่ใช้ในงานวจิยั 

	 2.	 จ�าหน่ายพิษงูเห่าไทยชนิดแห้งจ�านวน	1.039	กรัม	เป็นเงิน	2,000	บาท	ให้กับห้องปฏิบัติการอิมมูโน

วิทยา	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	ตามหนังสือที่	สภ.	169/2556	(18	มกราคม	2556)

	 3.	 จ�าหน่ายพิษงูกะปะชนิดแห้งจ�านวน	502.10	กรัม	เป็นเงิน	1,500	บาท	ให้กับภาควิชาอายุรศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ตามหนังสือ	ที่	ศธ.	0521.1.0614/3407	(20	มิถุนายน	2556)	และ	

ที่	สภ.	2692/2556	(1	กรกฎาคม	2556)

ชนิดและจ�านวนลูกงูที่เกิดในงานเพาะเลี้ยงงูและยังมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนกันยายน 2556 มีดังนี้

ชนิดงู
จ�านวนลูกงูที่ยังมีชีวิตอยู่ 

(เกิดก่อน 30 กันยายน 2555)

จ�านวนลูกงูเกิดใหม่ระหว่างเดือน 
1 ตุลาคม 2555 

ถึง 30 กันยายน 2556
รวม

1.	 งูเห่าไทย,	Naja kaouthia 192 13	(19) 205

2.	 งูเห่าพ่นพิษสยาม,	Naja siamensis 8 - 8

3.	 งูเห่าพ่นพิษสีทอง, Naja sumatrana 3 - 3

4.	 งูจงอาง,	Ophiophagus hannah 20 30	(65) 50

5.	 งูสามเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 1 - 1

6.	 งูทับสมิงคลา, Bungarus candidus 5 - 5

7.	 งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 20 17	(17) 37

8.	 งูเขียวหางไหม้ลายเสือ,
 Trimeresurus purpureomaculatus

26 12	(26) 38

9.	 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง,	
 Trimeresurus albolabris

- 1	(28) 1

10.	 งูแมวเซา,	Daboia siamensis 2 - 2

11.	 งูสิงหางลาย,	Ptyas mucosus 8 - 8

12.	 งูทางมะพร้าว,	Coelognathus radiata 13 - 13

13.	 งูหลาม,	Python molurus bivittatus 13 5	(5) 18

14.	 งูคอร์น,	Elaphe guttata 7 8	(11) 15

15.	 งูเหลือม, Python reticulatus 1 - 1

16.	 งูกาบหมากหางนิล,	
 Orthriophis taeniurus ridleyi

2 6	(9) 8

รวม 16 ชนิด 321 92 413

ตัวเลขใน ( ) เป็นจ�านวนลูกงูที่เกิดในงานเพาะเลี้ยงงู ในปีงบประมาณ 2556
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 ชนิดและจ�านวนงูโตเต็มวัยที่น�ามาเลี้ยงในงานเพาะเลี้ยงงู และยังมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนกันยายน 2556 มีดังนี้

ชนิดงู

ปีที่น�าเข้ามาเลี้ยงในโครงการ (พ.ศ.)

ก่อน 30 กันยายน 2555
1 ตุลาคม2555 – 

30 กันยายน 2556
รวม

1.	งูหางแฮ่มใต้,	Trimeresurus venustus 2 - 2

2.	งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง,	Trimeresurus albolabris 13 13 26

3.	งูเขียวหางไหม้ตาโต,	Trimeresurus macrops 38 3 41

4.	งูเขียวหางไหม้ลายเสือ,	T. purpureomaculatus 17 - 17

5.	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว,	Popeia popeiorum - 2 2

6.	งูเขียวหางไหม้กาญจน์,	Trimeresurus kanburiensis 3 - 3

7.	งูแก้วหางแดง,	Parias hageni - 1 1

8.	งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 4 3 7

9.	งูสามเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 6 5 11

10.	งูทับสมิงคลา,	Bungarus candidus 7 - 7

11.	งูเห่าพ่นพิษสีทอง,	Naja sumatrana 5 - 5

12.	งูเห่าพ่นพิษสยาม,	Naja siamensis 9 6 15

13.	งูเห่าไทย,	Naja kaouthia 118 2 120

14.	งูจงอาง,	Ophiophagus hannah - 2 2

15.	งูแส้หางม้าเทา,	Boiga siamensis - 1 1

16.	งูกาบหมากหางนิล,	Orthriophis taeniurus ridleyi 2 1 3

17.	งูทางมะพร้าวด�า,	Coelognathus flavolineatus - 2 2

18.	งูทางมะพร้าวเขียว,	Gonyosoma prasinum 2 - 2

19.	งูแสงอาทิตย์,	Xenopeltis unicolor 17 1 18

20.	งูเขียวบอน,	Boiga cyanea 1 - 1

21.	งูลายสอธรรมดา,	Xenochrophis flavipunctatus 1 - 1

22.	งูเขียวกาบหมาก,	Gonyosoma oxycephalum 1 1 2

23.	งูปล้องทอง,	Boiga dendrophila melanota 5 - 5

24.	งูก้นขบ,	Cylindrophis ruffus 5 2 7

25.	งูเขียวปากจิ้งจก,	Ahaetulla prasina - 1 1

26.	งูเขียวร่อน,	Chrysopelea paradisii 1 - 1

27.	งูปี่แก้ว,	Oligodon cyclurus 2 - 2



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

39

ชนิดงู

ปีที่น�าเข้ามาเลี้ยงในโครงการ (พ.ศ.)

ก่อน 30 กันยายน 2555
1 ตุลาคม2555 – 
30 กันยายน 2556

รวม

28.	 งูเขียวพระอินทร์,	Chrysopelea ornata 1 1 2

29.	 งูหลาม,	Python morulus bivittatus - 1 1

30.	 งูคอร์น,	Elaphe guttata 1 2 3

31.	 งูหลามบอล,	Python regius 2 - 2

32.	 Green	tree	python,	Morelia viridis 2 - 2

33.	 Boa	constrictor 1 - 1

34.	 Brazilian	rainbow	boa 2 - 2

รวม 34 ชนิด 268 50 318

	 ชนิดงูล�าดับที่	 30	 –	 34	 เป็นงูไม่มีพิษจากต่างประเทศซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไม่ประสงค์ออก	 

นามในการบริจาค	และสวนงูได้ใช้ส�าหรับจัดแสดงในกรงเลี้ยงงูกลางแจ้งนอกตึก	๔	มะเสง	จ�านวนงูโตเต็มวัยที่น�ามา

เลี้ยงรวมกับจ�านวนลูกงูเกิดใหม่และเติบโตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงู	รวม	(413	+	318)	=	731	ตัว

 จ�านวนประชาชนที่สอบถามเรื่องงูทางอีเมล์และทางโทรศัพท์

	 1.	 อีเมล์	จ�านวน	55	คน

	 2.	 โทรศัพท์	จ�านวน	86	คน	 	

 

การตรวจนับจ�านวนงูพิษประจ�าปีงบประมาณ 2556

ชนิดงู
ยอดเดิม 

(ตัว)

รับ (ตัว) จ�าหน่าย (ตัว)
คงเหลือ 

(ตัว)
มีเอกสาร

บริจาค

ไม่มีเอกสาร

รับบริจาค
ตาย เป็นอาหาร แลก เพาะเลี้ยง

งูเห่า 364 480 213 126 212 0 0 696

งูเห่าพ่นพิษ 0 10 0 2 0 0 6 2

งูจงอาง 7 6 6 6 0 0 0 13

งูสามเหลี่ยม 0 9 2 1 0 0 6 4

งูสามเหลี่ยมหัวแดง 0 3 0 1 0 0 0 2

งูทับสมิงคลา 0 6 0 0 3 0 1 2

งูแมวเซา 0 0 0 0 0 0 0 0

งูกะปะ 0 48 0 5 0 0 33 10

งูเขียวหางไหม้ 0 39 34 26 0 0 25 22

งูปล้องทอง 11 10 0 12 0 0 0 9
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การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการชันสูตรซากงู

ในปีงบประมาณ	2556	นี้	มีจ�านวนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงูชนิดต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

ชนิดงู จ�านวน (ตัว)

งูหลาม 2

งูเห่าไทย 12

งูทางมะพร้าว 7

งูแมวเซา 3

งูจงอาง 3

งูเขียวหางไหม้ลายเสือ 6

งูเขียวหางไหม้ตาโต 9

งูกาบหมากหางนิล 3

งูกระ 1

งูปล้องทอง 1

งูหลามเขียวต้นไม้ 3

งูเขียวกาบหมาก 2

งูสิงหางลาย 4

งูหลามปากเป็ด 5

งูสามเหลี่ยมหัวแดง 1

งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง 4

งูเขียวพระอินทร์ 3

งูสามเหลี่ยม 1

งูแส้หางม้า 1

งูลายสอ 3

งูเห่าพ่นพิษสยาม 1

งู	Coachwhip 1

งู	Rainbow	Boa 1

งู	Milos	Viper 1

งูก้นขบ 1

งูทะเล 7

รวม 86

ความผิดปกติเกิดขึ้น จ�านวน (ตัว)

Pneumonia 12

Trauma 4

Abscess 15

Septicemia 4

Stomatitis 8

Cellulitis 8

Anorexia 7

Dermatitis 3

Diarrhea 3

Cachexia 5

Amoebiasis 1

Pseudobulpthalmos 2

Prey	bite	injury 4

Subspectacular	infection 4

Tumor 4

Intestinal	prolapse 1

Cholecystitis 1

รวม 86
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โดยสรุป	มีงูที่แสดงอาการผิดปกติและได้รับการรักษาทั้งหมด		 86	 ตัว

แบ่งเป็น	 -	 ท�าการรักษาแล้วเสร็จ	หายเป็นปกติ	 35	 ตัว	 คิดเป็น	 40.69%

	 -	 ตาย	 41	 ตัว	 คิดเป็น	 47.67%

	 -	 อยู่ในระหว่างการรักษา	 10	 ตัว	 คิดเป็น	 11.62%

การปฏิบัติงานส�ารวจงูนอกพื้นที่
	 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ร่วมกับทีมวิจัยของสวนสัตว์นครราชสีมา	 เพื่อส�ารวจงูจงอางที่จังหวัด
เชียงใหม่	ระหว่างวันที่	27	พฤษภาคม	–	2	มิถุนายน	2556	ตามค�าสั่ง	สภ.	ที่	84/2556	โดยใช้เงินสนับสนุนงานวิจัย
งูทะเล	DANIDA	นั้น	 ได้ท�าการส�ารวจพื้นที่ในเขตอ�าเภอไชยปราการและอ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 จนถึงอ�าเภอ
เวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งพบงูและไข่งูที่น�ากลับมาที่สวนงู	สถานเสาวภา	ดังนี้
	 1.	 งูจงอาง	เพศเมีย	2	ตัว	จากพื้นที่อ�าเภอไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่
	 2.	 งเูขียวหางไหม้ท้องเขียว	ตวัโตเตม็วัย	2	ตวั	จากพืน้ทีอ่�าเภอฝาง	จงัหวดัเชยีงใหม่และอ�าเภอเวยีงป่าเป้า	
จังหวัดเชียงราย
	 3.	 งูเขียวหางไม้ท้องเขียว	ตัวเล็ก	(juvenile)	3	ตัว	จากพื้นที่อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่
	 4.	 ไข่งูจงอาง	3	รัง	รวมจ�านวนไข่	86	ฟอง

ภารกิจด้านการวิจัย

ภารกิจด้านการวิจัยของสถานเสาวภาประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยดังนี้
	 1.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อองค์ความรู้ใหม่
	 2.		 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพ่ือช่วยให้วิธีการผลิตชีววัตถุในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ	
วัคซีนและเซรุ่มที่ผลิตได้มาตรฐานทันสมัย	รวมทั้งการค้นหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
	 3.		 ยทุธศาสตร์การวจิยัเพือ่พฒันาเทคนคิการตรวจวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ให้ง่าย	รวดเรว็
และประหยัด
	 4.		 ยทุธศาสตร์การวจิยัทางคลนิกิเพือ่พฒันาการเสรมิภมูคิุม้กนัป้องกนัโรค	ท�าให้สถานเสาวภามีงานวจัิย
อย่างต่อเนื่อง	 ปีงบประมาณ	 2556	 มีผลงานวิจัยที่ได้องค์ความรู้ที่ส่งเสริมและน�าไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์	 
การตรวจวินิจฉัยและการบริการทางคลินิกของสถานเสาวภา	 รวมทั้งน�ามาประยุกต์ใช้งานซ่ึงเป็นที่ยอมรับเผยแพร ่

ในระดับประเทศและนานาชาติ	



42

รายงานประจ�าปี 2556

งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู

1. การแยกชนิดของงูพิษในประเทศไทยโดยอาศัยเทคนิค PCR-RFLP
สุนุชชา	สุนทรารชุน,	ลาวัณย์	จันทร์โฮม,	วิชิต	ทวีกาญจน์และทวีศักดิ์	ตีระวัฒนพงษ์

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 มีการน�าเทคนคิ	PCR-RFLP	มาใช้ในการแยกชนดิของงพูษิในประเทศไทยโดยอาศยัยนีจากจโีนมไมโตคอนเดรยี 
เช่น	 cytochrome	 b	 ซึ่งเป็นยีนที่แยกความแตกต่างระหว่างชนิดของส่ิงมีชีวิตที่ใกล้ชิดกันออกจากกันได้	 โดย 
แบ่งกลุ่มงูพิษออกเป็น	2	กลุ่มคือ	กลุ่มงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทจ�านวน	6	ชนิด	ได้แก่	งูเห่าไทย	งูเห่าพ่นพิษสยาม 
งูเห่าพ่นพิษสีทอง	 งูจงอาง	 งูสามเหลี่ยมและงูทับสมิงคลา	 กลุ่มงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบโลหิตอีกจ�านวน	 6	 ชนิด 
ได้แก่	 งูแมวเซา	งูกะปะ	งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	งูเขียวหางไหม้ตาโต	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวและงูเขียวหางไหม้
ลายเสือ	 เพื่อหา	molecular	marker	 ในรูปแบบที่เรียกว่า	 species-specific	 fragment	 pattern	 หรือ	 RFLP	 
pattern	ของงูแต่ละชนิด	โดยเพิ่มจ�านวนดีเอ็นเอของไมโตคอนเดรีย	ส่วนของยีน	cytochrome	b	ขนาด	1,144	bp	
จากนั้นตรวจสอบการเรียงล�าดับนิวคลีโอไทด์	 (DNA	 sequencing)	 เพื่อหาต�าแหน่งตัดจ�าเพาะ	 (restriction	 site)	
บนชิ้นส่วนดีเอ็นเอโดยอาศัยโปรแกรม	Webcutter	2.0	พบว่า	มีเอนไซม์ตัดจ�าเพาะ	(restriction	enzyme)	2	ชนิด
คือ	Alu	I	และ	Hinf	I	ที่สามารถตัดจ�าเพาะบนดีเอ็นเอของยีน	cytochrome	b	จากกลุ่มงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อทั้งสอง
ระบบได้	ท�าให้ได้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่มีขนาดและจ�านวนต่าง	ๆ 	กันซึ่งสามารถแยกงูแต่ละชนิดจากทั้ง 2 กลุ่มออกจากกัน
ได้	 อย่างไรก็ตาม	พบว่า	 การใช้เอนไซม์	 Alu	 I	 เพียงชนิดเดียวจะให้	 RFLP	 pattern	 ที่คล้ายกันระหว่างงูแมวเซา 
และงูเขียวหางไหม้ท้องเขียว	 แต่เมื่อเพิ่มเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งคือ	 Hinf	 I	 สามารถแยกงูทั้งสองชนิดออกจากกันได	้ 
ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องใช้เอนไซม์ท้ังสองชนิดในการแยกงูพิษแต่ละชนิดของทั้งสองกลุ่มออกจากกัน	 ท�าให้พบว่า 
เทคนิค	PCR-RFLP เป็นวิธีที่ง่าย	สะดวกรวดเร็วในการแยกชนิดของงูทั้งสองกลุ่มออกจากกันได้อย่างคร่าว ๆ ทั้งยัง
เป็นประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อดูความแตกต่างทางพันธุกรรม	เป็นการหา	molecular	marker	ในรูปแบบ
ที่จ�าเพาะต่องูพิษแต่ละชนิด	 ท�าให้สามารถแยกชนิดของงูท่ีมีรูปร่างลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและอาจน�ามาใช้ช่วยใน
การวินิจฉัยผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด	รวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการของงูจากอดีตสู่ปัจจุบัน

2. การศึกษาแบบ Apoptosis เซลล์มะเร็งผิวหนัง (SK-MEL-28) ที่กระตุ้นด้วย cytotoxic molecule จาก
 พิษงู Daboia siamensis

สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์,	อรวรรณ	แซ่โค้ว,	สุปราณี	บูรณะประดิษฐ์กุลและสุภัสศร	บุญช่าง
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

	 แยก	Cytotoxic	molecule	จากพิษงูแมวเซาด้วยเทคนิค	Fast	protein	liquid	chromatography	โดย
ใช้คอลัมน์ชนิด	 ion	exchange	และ	gel	filtration	และศึกษาคุณสมบัติด้วยการวัด	cytotoxic	activity	ด้วยวิธี	
tetrazolium	dye	MTT	assay	วดัแอคตวิิตขีองเอนไซม์	ฟอสโฟไลเปส	เอท	ูและขนาดของโมเลกลุ	จากผลการศึกษา
พบแอคติวิตีของเอนไซม์	ฟอสโฟไลเปส	เอทู	ใน	Cytotoxic	molecule	ที่แยกได้	มีขนาดประมาณ	16266	Da	มี
คุณสมบัติเป็น	cytotoxic	activity	ต่อเซลล์มะเร็งผิวหนัง	 (SK-MEL-28)	 โดยไม่ท�าลายเซลล์ผิวหนัง	 (CCD	 ;	 skin	
normal	cell)	ที่ความเข้มข้นและสภาวะเดียวกัน	นอกจากนี้ยังท�าให้เกิดการตายแบบ	Apoptosis	และ	Necrosis	

ซึ่งแปรผันตามความเข้มข้นของโปรตีนและเวลาที่ท�าการทดสอบด้วย	
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3. การใช้ Tannic acid ในการลดการเกิดเนื้อตายจากพิษงูกะปะ

พรรณิภา	จุลสุคนธ์,	จุรีพร	น้อยพรหมและอรวรรณ	แซ่โค้ว

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งฤทธิ์เอ็นไซม์	 phospholipase	 A
2
,	 protease	 และ	 L-amino	 acid	

oxidase	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเกดิอาการเฉพาะทีข่องพษิงกูะปะในหลอดทดลองโดย	Tannic	acid	พบว่า	Tannic	

acid	 สามารถยับยั้งฤทธิ์ของเอ็นไซม์เหล่านี้ได้และเมื่อทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่า	 Tannic	 acid	 สามารถยับยั้ง 

การเกิดแผลเนือ้ตาย	(dermonecrosis)	ได้	การทดสอบฤทธิย์บัยัง้ความเป็นพษิของพษิงกูะปะต่อเซลล์ผวิหนงัมนษุย์

เพาะเลี้ยง	พบว่า	 การเติม	 tannic	 acid	ตามทันทีหลังการหยอดพิษงูกะปะลงในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ที่เพาะเลี้ยงไว้	 

ให้ผลยับยั้งความเป็นพิษของพิษงูกะปะต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ดีกว่าการบ่ม	 tannic	 acid	กับพิษงูกะปะ	 ไว้	 1	 ชม.	

ก่อนน�ามาเติมลงในเซลล์ผิวหนังมนุษย์เพาะเลี้ยง	สอดคล้องกับการน�าไปประยุกต์ใช้งานจริงเมื่อถูกงูกะปะกัด	

	 จึงน่าสนใจท่ีจะพัฒนาต�ารับ	 Tannic	 acid	 ส�าหรับใช้ภายนอกเฉพาะที่ที่สะดวกต่อการใช้งานเบื้องต้น	 

ก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปสถานพยาบาล

งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า

1. การเปลี่ยนแปลงของโปรติโอมิคส์สมองแมวที่ติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

ทรงศรี	เกษมพิมลพร,	บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา,	พรรณิภา	จุลสุคนธ์และสุภัสศร	บุญช่าง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาร่วมกับฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	สถานเสาวภา)

	 Proteomics	 เป็นศาสตร์ที่ศึกษาโปรตีนท่ีสร้างจากรหัสพันธุกรรมในเซลล์รวมถึงโปรตีนท่ีสร้างโดยเซลล์

หนึ่ง	ๆ	ณ	ช่วงเวลาหนึ่งของการเกิดโรคซึ่งการศึกษาโปรตีนดังกล่าว	นอกจากจะใช้อธิบายถึงกลไกการเกิดโรคแล้ว

ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโดยอาจใช้โปรตีนเหล่านั้นเป็นเป้าของการออกฤทธิ์ยา	 วัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในสมองของแมวที่ติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า	 โดยใช้เทคนิค	

2-dimensional	fluorescence	difference	gel	electrophoresis	(2-D	DIGE)	ที่สามารถวิเคราะห์ความแตกต่าง

ของโปรตีนจ�านวนมากในตัวอย่างได้ถูกต้อง	 แม่นย�าและรวดเร็วกว่าวิธีการดั้งเดิม	 (2-dimensional	 gel	 (2-D)	 

electrophoresis)	ได้ท�าการ	matching	และวิเคราะห์	intensity	level	ของโปรตีนต่าง	ๆ	ในสมองแมวที่เป็นโรคเทียบกับ

สมองสนัุขปกติและทีต่ดิเชือ้ไวรสัโรคพษิสนุขับ้า	ผลการทดลองพบความเปลีย่นแปลงของโปรตนีจ�านวนมากในสมอง

แมวที่ติดเชื้อ	จากโปรตีน	880	spots	ที่เลือกจาก	2D-DIGE	gel	พบว่า	มี	111	spots	ที่มีปริมาณของโปรตีนแตกต่าง

จากสมองปกติ	(65	spots	พบปริมาณมากขึ้นและอีก	46	spots	พบปริมาณน้อยลง)	และเมื่อสุ่มบาง	spots	ไปเปรียบเทียบ

กับ	protein	spots	ในสมองสุนัขที่ติดเชื้อพบว่า	มีความเหมือนกันในระดับปริมาณโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงซึ่งโปรตีน

เหล่านั้นได้วิเคราะห์ชนิดแล้วว่าเกี่ยวพันกับกลไกควบคุมการท�างานด้านต่าง	ๆ	



44

รายงานประจ�าปี 2556

ภาพแสดง	2-D	gel	ของสมองปกติเทียบกับสมองติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

 pI	3-10	(linear)	 pI 3-10	(linear)	 pI 3-10	(linear)
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  ภาพแสดง 2-D gel ของสมองปกติเทียบกับสมองติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

   
 
  ภาพแสดง 2-D DIGE gel และภาพจําลอง 3 มิติของ protein spots 

ในสมองปกติเทียบกับสมองที่ติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า แสดงปริมาณของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นและลดลง 

 

2. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนจําเพาะในเซลล์ BHH-21 และ N2a เมื่อติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า 

    ที่มีระดับความรุนแรงในการติดเชื้อต่างกัน 
ผกามาศ  ขาวปลอด, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, สุภาภรณ์  วัชรพฤกษาด ี

        ปกต ิ ติดเชื้อ      ปกต ิ        ติดเชื้อ ปกติ

สมองปกติ สมองแมวติดเชื้อ สมองสุนัขติดเชื้อ

ปกติติดเชื้อ ติดเชื้อ

 ภาพแสดง	2-D	DIGE	gel	และภาพจ�าลอง	3	มิติของ	protein	spots	ในสมองปกติเปรียบเทียบกับสมองที่ติดเชื้อ

ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า	แสดงปริมาณของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นและลดลง
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2. การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนจ�าเพาะในเซลล์ BHH-21 และ N2a เมื่อติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าที่มี

ระดับความรุนแรงในการติดเชื้อต่างกัน

ผกามาศ	ขาวปลอด,	สิทธิรักษ์	รอยตระกูล,	สุภาภรณ์	วัชรพฤกษาดี

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

	 Rabies	virus	เป็น	RNA	ไวรัสใน	genus	Lyssavirus	อยู่ใน	family	Rhabdoviridae	โดย	genome	ของ	

Rabies	virus	ประกอบด้วยยนี	5	ชนดิ	ทีส่ามารถแปลเป็นโปรตนี	5	ชนดิ	คอื	nucleoprotein	(N),	phosphoprotein 

(P),	matrix	 protein	 (M),	 glycoprotein	 (G)	 และ	 viral	 RNA	 polymerase	 (L)	 เรียงอยู่บน	 genome	 ตาม 

ล�าดบัจากปลาย	3’	ไปยังปลาย	5’	ดงัน้ี	3’-N-P-M-G-L-5’	เชือ้ไวรสัพิษสุนขับ้ามรีปูร่างโครงสร้างเป็นรูป	bullet-shaped	

มีแกนกลางเป็นส่วนของ	 ribonucleoprotein	 (RNP)	 ที่ประกอบด้วย	 helical	 RNA	 และ	 protein	 เชื้อ 

ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า	ท�าให้เกิดสมองอักเสบและเสียชีวิตในที่สุด	อาการทางคลินิกแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ	อาการ

แบบดุร้าย	 (furious	 rabies)	 ที่มีระยะการด�าเนินโรคเร็ว	 โดยเฉลี่ยเสียชีวิตใน	 5-7	 วัน	 และอาการแบบอัมพาต	 

(paralytic	rabies)	ซึ่งมีระยะการด�าเนินโรคช้า	โดยเฉลี่ยเสียชีวิตภายใน	11	วัน	ปัจจุบันยังคงไม่สามารถรักษาได้	แม้จะ

มีรายงานผู้รอดชีวิตที่มีความพิการหลงเหลือเล็กน้อย	แต่ก็พบได้เพียง	2	ราย	(case	reports)	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1972	

การรกัษาส่วนใหญ่จึงท�าได้เพยีงการดแูลแบบประคบัประคองและรกัษาตามอาการเท่านัน้	สาเหตทุีค่นและสนุขัทีต่ดิเชือ้

แล้วมีอาการแตกต่างเป็น	2	form	ยังคงไม่มีค�าอธิบายที่ชัดเจน

	 การอยู่รอดและการเพิ่มจ�านวน	(viral	replication)	ใน	host	cell	ของ	RNA	ไวรัสมีขั้นตอนการท�างานที่

อาศัยเอนไซม์จากไวรัสที่ส�าคัญ	3	ชนิด	คือ	1)	เอนไซม์	reverse	transcriptase	ในกระบวนการ	reverse	transcrip-

tion	ของ	genome	RNA	ของไวรัสเป็น	cDNA	2)	เอนไซม์	integrase	ใช้ในการแทรก	(integration)	cDNA	ของ	

RNA	ไวรัสเข้ากับ	host	cell	genome	และ	3)	เอนไซม์	viral	protease	ใช้ในการตัด	(cleavage)	polypeptide	ที่

สร้างขึน้ใหม่พร้อมโปรตนีของ	host	cell	ให้เป็นโปรตีนท่ีจ�าเพาะของไวรัส	กระบวนการนีเ้กดิข้ึนระหว่างกระบวนการ

สร้างไวรัสใหม่	ดังนั้นเอนไซม์เหล่านี้จึงมีความส�าคัญในกระบวนการ	transcription,	translation	และ	replication	

ของไวรัสซึ่งมีผลโดยตรงต่อการอยู่รอด	การเจริญเติบโตและการแพร่กระจายจากเซลล์ที่ถูก	infect	ไปสู่สมอง	ความ

เป็น	virulence	ของไวรัสและการเกิด	pathogenesis	การศึกษา	interaction	ของไวรัสและ	host	cell	ในระดับ

โปรตนีจึงมีความส�าคญัในโรคตดิเชือ้และอาจน�าไปสูแ่นวทางการพัฒนายา	(antiviral	drug)	เพ่ือการรกัษาโรคตดิเช้ือ

ใน	 RNA	 virus	 โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซ่ึงยังคงไม่มีทางรักษา	 มีการน�า	 Ribavirin	 ซ่ึงสามารถ	 block	 RNA	 

synthesis	โดยการยับยั้ง	inosine	5’-monophosphate	dehydrogenase	มาศึกษาและใช้ในคนไข้แต่ก็ไม่ประสบผล

ส�าเร็จ	N-methyl	D-aspartate	(NMDA)	receptor	antagonists	Amantadine	and	Ketamine	เป็นอีกตัวที่มีการ

ศกึษาและกย็งัไม่ประสบผลส�าเร็จในการน�ามารกัษาในคนไข้เช่นกนั	ยาทีไ่ด้รบัการออกแบบมาเพือ่ยบัยัง้กระบวนการ

นี้ท�าให้สามารถยับยั้งการเพิ่มจ�านวนของไวรัสได้	โดยรวม	ๆ	เรียกยาในกลุ่มนี้ว่า	reverse	transcriptase	inhibitor	

ที่รู้จักกันดี	ได้แก่	AZT	หรือ	Zidovudine	เป็น	antiviral	drug	ตัวแรกที่	approved	โดย	FDA	ส�าหรับ	HIV	ยาใน

กลุ่มนี้อาจเป็น	nucleoside	และ	nucleoside	analogue	อย่าง	zidovudine,	lamivudine	และ	tenofovir	หรือ

รวมถึง	non-nucleoside	inhibitor	อย่างเช่น	nevirapine	ด้วย	

	 RNA	 viruses	 มีอัตราการกลายพันธุ์สูงเนื่องจากไม่มีทั้ง	 proofreading	 และ	 postreplicative	 repair	

activities	 [5]	 แต่สิ่งน้ีกลับมีความส�าคัญและเป็นประโยชน์แก่ไวรัสใช้ในการปรับตัวใน	 host	 หรือสิ่งแวดล้อมใหม่
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หรือที่เปลี่ยนแปลงไป	 ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้ามีความสามารถในการปรับตัวสูงซึ่งเห็นได้จากไวรัสชนิดนี้สามารถติดเชื้อ
ได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิด	มีความสามารถในการ	 infect	และเพิ่มจ�านวนในเซลล์เพาะเลี้ยงหลายชนิด	
ทั้ง	neuronal	และ	non-neuronal	cells	เช่น	Mouse	Neuroblastoma	Cell	(NA),	Baby	Hamster	Kidney	
Cells,	Human	Diploid	Cells	(lung	cell)	รวมถึง	Chick	Embryo	Cells	การปรับตัวทั้งใน	host	ใหม่หรือในเซลล์
เพาะเลี้ยงสามารถท�าให้ความเป็น	 virulence	 และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของไวรัสเปล่ียนแปลงไปด้วย	 Positive	 
selection	ของ	genetic	variation	(mutation,	recombination	หรือ	genome	segment	reassortment)	หรือ
การเกิด	quasispecies	เป็นกลไกที่ส�าคัญของ	pathogen	ในการพัฒนาตัวเองใน	host	ใหม่	การเกิดการดื้อยา	หรือ
ความสามารถในการหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกัน	ท�าให้เกิด	emerging	และ	re-emerging	ของเชื้อโรคใหม่	ๆ	ได้	
	 Khawplod	และคณะ	2006	ศึกษา	genetic	variant	ของ	G	gene	ของ	Rabies	Street	Virus	ที่	isolate	
จากสมองสนัุขทีต่ดิเชือ้ไวรสัโรคพษิสนุขับ้าคนละตวั	(inter-dogs)	พบว่ามเีพยีง	point	mutation	เพยีงเลก็น้อย	ไม่มี
การเกิด	deletion,	insertion	และ	termination	Percent	mean	diversity	ของ	G	gene	ในประชากรสุนัขใน
กรุงเทพฯ	ประมาณ	0.19%	(13/684	x	10=	00190)	ซึ่งใกล้เคียงจากรายงานของ	Kissi	et	al	(1999)	ซึ่งเท่ากับ	
0.21%	พบอัตราการเกิด	 point	mutation	 ที่บริเวณ	 TM+Endo	 (Transmembrane+Endodomain)	 สูงกว่า 
บริเวณ	ectodomain	2.5	เท่า	และมีจ�านวน	nonsynonymous	nucleotide	substitution	(NSY)	สูงกว่าด้วย	ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าบริเวณ	ectodomain	ของ	G	gene	มีโครงสร้างและ	function	ที่แข็งแรงกว่าบริเวณ	TM+Endo	ใน
ขณะที่ไวรัสที่	subclone	มาจากสมองสุนัขตัวเดียวกัน	(intra-dogs)	มีอัตราส่วน	NSY/SYN	เท่ากับ	2.4	ซึ่งสูงกว่า
ใน	(inter-dogs)	ซึง่มอีตัราส่วน	NSY/SYN	เพยีง	0.5	เท่าน้ัน	และพบ	NYS	กระจายในบรเิวณ	ectodomain	มากกว่า	
TM+Endo	 นอกจากน้ีบาง	 subclone	 (2/12	 clones)	 ของไวรัสจากสุนัขตัวเดียวกัน	 (intra-dogs)	 มี	 percent	 
mean	diversity	สงูกว่าปกต	ิคอื	2.63	และ	1.75 %	G	gene	เป็นโปรตีนเดยีวของไวรัสซึง่	expose	กบัระบบภมูคิุม้กนั 
เป็นส่วนของไวรัสใช้จับกับ	 cellular	 receptor	 ช่วยให้ไวรัสสามารถ	 infect	 เซลล์และมีบทบาทส�าคัญในการแพร่
กระจายจากต�าแหน่งที่	infect	จนสามารถเข้าสู่ระบบ	Central	Nervous	System	จนไปสู่สมองในที่สุด	ข้อมูลจาก
การศกึษาน้ีแม้ว่าไวรสัโรคพษิสนุขับ้าจะมคีวามแตกต่างทางพนัธกุรรมของ	G	gene	น้อยมาก	อย่างไรกต็ามกม็	ีminor 
population	ที่มีจ�านวน	mutation	ที่สูงกว่าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่อาจส่งผลต่อการปรับตัวของ
ไวรสั	(viral	adaptation)	และความเป็น	virulence	ของไวรสัให้เพ่ิมขึน้หรอืลดลงได้	ปะปนอยูใ่น	master	sequence	
หรือมี	quasispecies	ในไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าที่	isolate	มาจากสมองสุนัขที่ติดเชื้อไวรัสนี้	
	 Patthamon	et	al,	2011	ได้ท�าการศึกษาการ	subpassage	ไวรัสที่	isolate	จากสมองสุนัข	(QS-05)	ใน	
non-neuronal	cell	(BHK-21,	c-13)	จ�านวน	7	passage	(QS-05-P7)	พบว่า	ไวรัสสามารถปรับตัว	ท�าให้สามารถ
เพิ่มจ�านวนไวรัส	(growth	rate)	ได้รวดเร็วขึ้นกว่า	original	strain	สามารถแพร่กระจายแบบ	cell-to-cell	มากขึ้น	
phenotype	ของการติดสี	fluorescence	แตกต่างไป	และมีความเป็น	virulence	ในหนูทดลองจาก	peripheral	
challenge	สูงขึ้น	 เมื่อน�าไปท�า	 genetic	 sequence	analysis	พบมีความแตกต่างในระดับโปรตีนในต�าแหน่ง	G	
และ	L	gene	ใน	G	gene	มี	amino	acid	substitution	2	ต�าแหน่ง	ที่	23	และ	424	เมื่อน�า	seed	virus	ของทั้งสอง	
strain	มา	subclone	และท�า	sequence	พบว่า	original	strain	(QS-05)	ไม่พบ	amino	acid	substitution	ใน	 
2	ต�าแหน่งน้ีในขณะที	่QS-05-P7	พบ	amino	acid	substitution	ทีต่�าแหน่ง	23	ของ	ectodomain	ในทกุ	subclone 
(20	clones)	Morimoto	และคณะรายงาน	amino	acid	substitution	ต�าแหน่งที่	23	ในไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า	strain	
CVS-24	ที่	adapt	ใน	BHK-21	เช่นกัน	(CVS-B2c)	ดังนั้น	QS-05-P7	ที่มี	amino	acid	substitution	ต�าแหน่งที่	23 
จึงเป็น	adapted	strain	มากกว่าเป็นเพียง	quasispecies	ในขณะที่	amino	acid	substitution	ต�าแหน่งที่	424	

พบใน	QS-05	และ	strain	ที่	subpassage	ใน	suckling	mouse	brain	เท่านั้น	(QS-SMB-P2)	
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Virus propagation

 Rabies Virus Strains	:	ท�าการเพิ่มจ�านวนไวรัส	2	strains	ดังนี้	

 QS-05-SMB-1 (Wild	type	:	Dog	Brain	Isolated	strain)	น�ามาเพิ่มจ�านวนใน	suckling	mice	อายุ	 

4	วัน	harvest	 เมื่อลูกหนูมีอาการโรคพิษสุนัขบ้าชัดเจน	น�าสมองลูกหนูมาบดท�า	10%	brain	 suspension	แบ่ง	

aliquot	tube	ละ	500	µl	เก็บที่	-80oc	ส�าหรับใช้ในขั้นตอนต่อไป

 QS-05-BHK-P7 (Non	neuronal	cells)	น�า	QS-05-SMB-1	มาเพิ่มจ�านวนใน	BHK-21	cells	จ�านวน	 

7	passages	เก็บ	supernatant	แบ่ง	aliquot	tube	ละ	500	µl	เก็บที่	-80oc	ส�าหรับใช้ในขั้นตอนต่อไป

 หาความแรงของไวรสั (Virus Titration in vitro)	น�าไวรสัทัง้สอง	strains	มาหาความแรงในเซลล์เพาะเลีย้ง 

(mouse	neuroblastoma	cells	;	NA	cells)	

 QS-05-SMB-1 ใน	NA	cells	TCID
50
	10-3.4

 QS-05-BHK-P10	ใน	NA	cells	TCID
50
	10-3.7

 ศึกษา growth rate และ morphology	ที่แตกต่างกันของทั้งสอง	strains	โดยการย้อม	infected	cells	

ด้วย	anti-rabies	FITC	conjugated	ใน	BHK-21	และ	NA	cells	ที่	44	hrs.

ศึกษาคุณสมบัติ neuroinvasive และ neurovirulence ที่แตกต่างกันของทั้งสอง strain 

	 หาความแรงของไวรัส	(Virus	Titration	in	vivo)	น�าไวรัสทั้งสอง	strains	ในหนู	mice	อายุ	4	สัปดาห์	

ด้วยวิธีการฉีดแบบ	intramuscular	route	(IM)	และ	intracerebral	route	(IC)		

LD
50
	in	4	weeks	mice	 	 	 	 	 	 	

Dilution 0 1 2 3 4 5 LD
50

BHK	P-7,	IM 100 67 50 0 0 0 -1.7

BHK	P-7,	IC 100 100 100 100 50 0 -3.0

SMB-1,	IM 33 0 0 0 0 0 -

SMB-1,	IC 100 100 100 83 0 0 -3.4

ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของไวรัสทั้งสอง strains (whole genome sequencing analysis)

	 พบไวรัสทั้งสอง	strains	มีความแตกต่าง	4	ต�าแหน่งดังนี้	QS-05-BHK-P7

	 1.	 Point	mutation	ต�าแหน่ง	intergenic	P-M	gene	(มี	7	poly	A	tail)

	 2.	 G	gene	มี	missense	mutation	(Amino	acid	change)	2	ต�าแหน่งที่	ectodomain,	S23R	(3441	

T>G	;	ectodomain)	และ	S424P	(4643	A>C	;	ectodomain)

	 3.	 L	gene	มี	missense	mutation	(Amino	acid	change)	1	ต�าแหน่ง	I1711V	(10537	A>G)

 Proteomic analysis

	 Inoculate	 ไวรัสท้ังสอง	 strains	 ใน	 BHK	 cells	 และ	 NA	 cells	 ใน	 75	 cm2	tissue	 culture	 flask	 

ด้วยความแรงไวรัส	10	TCID
50	
2mL/Flask	เก็บ	infected	cells	และ	supernatant	ที่	20,	48,	72	hrs.	น�าไปศึกษา 

protein	expression
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งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชีววัตถุของสถานเสาวภา

การโคลนยีน ESAT-6 จาก Mycobacterium tuberculosis เพื่อการแสดงออกและการท�าโปรตีนให้บริสุทธิ์

เพื่อท�าการเปรียบเทียบกับ PPD ด้วยวิธี skin test กับสัตว์ทดลอง

วิชิต	ทวีกาญจน์,	นฤมล	พักมณี,	สุนุชชา	สุนทรารชุนและอรวรรณ	แซ่โค้ว

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 ESAT-6	(early	secretory	antigenic	target)	มีน�้าหนักโมเลกุล	6	kDa	ถูกสร้างมาจากบริเวณ	RD1	ใน

จีโนมของเชื้อ	MTB,	M. bovis, M. africanum, M.kansasii, M. marinum, M. szulai	และ	M. flavescens	แต่

ไม่พบในสายพันธุ์	BCG	vaccine	strains	และสายพันธุ์	Mycobacteria	ตามธรรมชาติ	ประมาณ	90%	ที่พบทั่วไป	

ESAT-6	จะมกีารแสดงออกต่อเนือ่งในการเจรญิเติบโตทัง้ในขัน้ตอนการแบ่งเซลล์และไม่แบ่งเซลล์	จากการศึกษาของ	

Lalvani	และคณะ	(ปีค.ศ.	2006)	โดยวิธี	ELISPOT	ในผู้ป่วยวัณโรคพบว่า	มีการตอบสนองต่อ	ESAT-6	ได้ถึง	96%	ซึ่ง 

ESAT-6	สามารถใช้ทดสอบการติดเชื้อ	MTB	ในวัว	ควาย	หรือ	non-human	primates	ได้เช่นกัน	ESAT-6	นั้นมี

บทบาทส�าคัญในการด�ารงชีพของ	MTB	ต่อเซลล์เจ้าบ้าน	การหลั่ง	ESAT-6	ออกมาจะถูกจดจ�าโดยระบบภูมิคุ้มกัน

ของเซลล์เจ้าบ้าน	การทีม่กีารแสดงออก	ESAT-6	จะถอืว่าเป็นลกัษณะทาง	phenotype	ในการก่อโรคทีส่มบรูณ์แบบ

ในของ	MTB	 จากการศึกษาวิจัยจากหลายคณะ	 เช่น	Wu	 และคณะ	 (ค.ศ.	 2008)	 ได้ใช้	 ESAT-6	 ในการทดสอบ	 

Delayed-type	 hypersensitivity	 (DTH)	 ด้วยวิธี	 skin	 test	 กับหนูตะเภา	 (guinea	pig)	 เปรียบเทียบกับ	 PPD	

(purified	 protein	 derivative)	 พบว่า	 ESAT-6	 สามารถแยกหนูที่ติดเช้ือ	MTB	 ออกจากหนูที่ฉีด	 BCG	 strain	 

รวมท้ังเชื้อสายพันธุ์	Mycobacteria	 จากธรรมชาติได้	 คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเตรียมโปรตีนจากยีน	 ESAT-6	 ของ	

Mycobacterium	tuberculosis	และศึกษาความเป็นไปได้ที่จะน�ามาใช้แทน	PPD	โดยสร้าง	ESAT-6	expression	

vector	และหาสภาวะในการแสดงออกโปรตีน	ESAT-6	และการท�าให้บริสุทธิ์จาก	recombinant	ESAT-6	ทดสอบ	

Delayed-type	hypersensitivity	(DTH)	ด้วยวิธี	skin	test	กับหนูตะเภา	เปรียบเทียบกับ	PPD	ซึ่งเป็นการศึกษา

ขั้นต้นในการใช้	recombinant	protein	เพื่อทดแทนน�้ายา	PPD

	 การทดสอบ	Delayed-type	hypersensitivity	(DTH)	ด้วยวิธี	skin	test	กับหนูตะเภา	เปรียบเทียบกับ	

PPD	หนูตะเภานั้น	ได้ท�าการศึกษาในหนู	3	กลุ่ม	กลุ่มที่	1	ฉีดกระตุ้นด้วย	killed	TB	กลุ่มที่	2	ฉีดกระตุ้นด้วย	BCG	

vaccine	และกลุม่ที	่3	ไม่มกีารฉดีกระตุน้	หลงัจากนัน้	4	สัปดาห์	ทดสอบ	skin	test	ด้วยสารละลาย	PBS	(ตัวควบคุม

ลบ)	PPD	และ	ESAT-6	protein	พบว่า	หนูกลุ่มที่	1	ให้ผล	skin	test	บวกกับโปรตีน	ESAT-6	ที่ความเข้มข้น	1.0	

และ	2.0	mg/ml	และ	PPD	ให้ผลลบกับ	PBS	(ตารางที่	1)	ในขณะที่หนูตะเภาในกลุ่มที่	2	ผล	skin	reaction	ให้ผล

ลบกับ	ESAT-6	protein	และ	PBS	แต่ให้ผลบวกกับ	PPD	หนูตะเภาในกลุ่มที่	3	(ไม่มีการ	sensitized)	ไม่เกิด	skin	

reaction	กับ	ESAT-6,	PPD	และ	PBS	ดังผลในตารางที่	1
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ตารางแสดงผล	skin	reaction	ของหนูตะเภากลุ่มที่	1	ฉีดกระตุ้นด้วย	killed	Mycobacterium tuberculosis 

ความเข้มข้นของ ESAT-6 (mg/ml) skin reaction (mm)

2.0 7-10	mm1	(positive)

1.0 5-6	mm	(positive)

0.5 ประมาณ	5	mm

0.25 negative

0.125 negative

ผล	skin	test	เป็นบวก	คือ	ให้ผลเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า	5	mm	

	 ESAT-6	protein	ความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่ท�าให้เกิด	skin	reaction	คือ	1	mg/ml	ซึ่งสามารถแยกหนู

ตะเภาที่	ถูก	sensitized	ด้วย	M. tuberculosis	ออกจาก	กลุ่มหนู	sensitized	ด้วยเชื้อ	lived	BCG	ซึ่ง	PPD	ไม่

สามารถแยกได้	เป็นโปรตีนอีกตัวที่อาจน�ามาใช้ทดแทน	PPD	ได้

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายผลิตวัคซีน
	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้เซ็นบันทึกการร่วมมือกับบริษัท	 Green	 Cross	 Corporation	 (GCC)	
ประเทศเกาหลใีต้	ในการฝึกอบรมบุคลากรทีป่ฏบิตังิานด้านวคัซนีและเจ้าหน้าทีฝ่่ายผลติวคัซนีได้ผ่านการปฏิบัตงิาน
และจัดท�าเอกสารด้าน	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	และ	WHO	pre-qualification	ในระหว่างวันที่	
26	พฤศจิกายน	–	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	จ�านวน	1	คน	และในระหว่างวันที่	19	–	30	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	อีก	1	คน 
รวมท้ังหมดจ�านวน	 2	 คน	 ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมที่บริษัท	 Green	 Cross	 Corporation	 (GCC)	 
ประเทศเกาหลีใต้	 จะแนะน�ามาตรฐานการผลิตวัคซีนบีซีจีให้แก่เจ้าหน้าที่ของ	 Green	 Cross	 Corporation	 

(GCC)	ด้วย

	 ฝ่ายผลติวคัซนี,	ฝ่ายผลติเซรุม่,	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชือ้และฝ่ายประกนัคณุภาพ	ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั

มหดิล,	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,	มหาวทิยาลยัขอนแก่น,	มหาวทิยาลยัอบุลราชธานแีละมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์	

ในการอนุมัติแหล่งฝึกปฏิบัติงานและร่วมวิจัยของนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
	 วันที่	16	พฤศจิกายน	2555	และ	วันที่	3	ธันวาคม	2555	ประชุมคณะท�างานฝ่ายวิชาการส�าหรับจัดการ

ประชุม	Rabies	 in	Asia	Conference	 (RIACON	4th)	 ครั้งที่	 4	 ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพฯ	 ในปี	พ.ศ.	 2556	ประชุมที่ 

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	

	 วันที่	1	–	31	ธันวาคม	2555	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้าในสัตว์	
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	 วันที่	4	ธันวาคม	2555	ส�านักงานปศุสัตว์เขต	2	ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
ภาคตะวันออก	9	จังหวัด	ปี	2545-2555	(ที่กษ.	0616	(2)/3779)
	 วนัที	่22	มกราคม	2556	เป็นคณะท�างานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวงัโรคพิษสุนขับ้า	
(Thai	 Rabies	 Net)	 โดยส�านักควบคุม	 ป้องกัน	 และบ�าบัดโรคสัตว์	 กรมปศุสัตว์	 มีการประชุมคณะท�างาน	 
ณ	กรมปศุสัตว์
	 วันที่	26	มกราคม	2556	วันสถาปนายุวกาชาด	เป็นกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด	
	 วันที่	 1	 มีนาคม	 –	 30	 เมษายน	 2556	 ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ประจ�าปี	 2556	 
กับกรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(ที่กษ.0110.03/ว2608)
	 วนัที	่25	เมษายน	2556	เป็นกรรมการสอบวทิยานพินธ์ของนายสัตวแพทย์วลัลภ	ลิขติสุนทรวงศ์	หลักสตูร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ณ	 อาคาร 
แพทยพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 วนัที	่11-13	กนัยายน	2556	เป็นกรรมการฝ่ายวชิาการ	ในการจัดการประชมุ	Rabies	in	Asia	Conference	
(RIACON	2013)	ครั้งที่	4	ซึ่งจัดที่กรุงเทพฯ	ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการฯ	ทุกเดือน	เดือนละครั้ง
	 วันที่	21	กันยายน	2556	เป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ	ในการจัดกิจกรรมวัน	World	Rabies	Day	2013	ซึ่ง
กรมควบคุมโรค	 รับเป็นเจ้าภาพด�าเนินการในปีนี้	 งานกิจกรรมจัดที่	 The	Mall	 สาขางามวงศ์วาน	 ถนนติวานนท	์
จังหวัดนนทบุรี	
	 เป็นกรรมการประเมนิโครงการวจิยั	“โครงการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อสตัว์และแมลงสูค่น	:	ต้นแบบ
กลยุทธ์ความร่วมมือแบบผสมผสานแกะรอยอย่างพุ่งเป้า”	ภายใต้คลัสเตอร์สุขภาพของโครงการส่งเสริมการท�างาน
วิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง	ศูนย์นวัตกรรมสหศาสตร์	โครงการในแผนวิชาการ	จุฬาฯ	100	ปี	ซึ่งมีหน้าที่
ในการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดและได้ผลงานตามก�าหนดการ	และ
ท�าหน้าที่ในการพิจารณารายงาน	(ตีพิมพ์)	ทุก	ๆ	6	เดือน	โครงการนี้มีก�าหนดเวลา	3	ปี	พ.ศ.	2555-2558
	 เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการสรรหา	“กุลบุตร-กุลธิดากาชาด”	ประจ�าปี	2556	และได้รับมอบ
ให้เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรรอบสอง	(ในค่าย)	ค�าสั่งสภากาชาดไทย	ที่	276/2556
	 เป็นที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กรมปศุสัตว์	ด�าเนินการตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2005	
ด้านการตรวจโรคพิษสุนัขบ้า	ตั้งแต่	ปีพ.ศ.	2556	
	 เป็นคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหา	 “แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	 ฉบับปรับปรุงปี	
พ.ศ.	2556”	โดยกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจ�าปี	 2556	 เป็น
กรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจ�าปี	2556	(MoPH-MoAC	Rabies	Award	2013)	
โดยกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
	 หน่วยงานที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
	 1.	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2.	 มหาวิทยาลัยสุรนารี

	 3.	 ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข
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ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
	 ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลทางสถิติของโรคพิษสุนัขบ้า	ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทาง

ลดปัญหาการระบาดของโรค	รณรงค์การฉดีวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับ้าก่อนสัมผัสโรค	งานวนัป้องกนัโรคพษิสุนขับ้าโลก 

งานวิจัย	ประชุมวิชาการ	และ	Training	ได้แก่	

	 1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	

	 2.	 ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

	 3.	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 5.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขนและก�าแพงแสน

	 6.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

	 7.		 องค์การอนามัยโลก

	 8.	 สถาบันบ�าราศนราดูร	จังหวัดนนทบุรี

	 9.		 กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 10.		คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 11.	 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 12.	 ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านเสริมภูมิคุ้มกัน
	 การติดต่อเพื่อขอเอกสารส�าคัญรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ	 (Inter- 

national	Certificate	of	Vaccination	or	Prophylaxis)	เอกสารแผ่นพับวัคซีนบางชนิด	ให้ความร่วมมือในการฉีด

วัคซีนผู้เดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์	 ณ	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 ร่วมจัดประชุมวิชาการด้าน	 Travel	 and	 Adult	

Immunization	โครงการวิจัยและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการ	ได้แก่

	 1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	

	 2.		 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 3.	 ชมรมเวชศาสตร์และการท่องเที่ยว	

	 4.		 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 5.	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านพิษจากสัตว์
	 ให้การดูแลรักษา	 ศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงคลินิกหน่วยพิษวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน ดูงาน
แก่นักเรียน/นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ และการผลิตรายการ

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน  จ�านวน

3	ต.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชลบุรี สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 38	คน

5	ต.ค.	2555 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวนงู/ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 10	คน

8	ต.ค	-	28	ธ.ค.	2555 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

3	คน

9	ต.ค.	2555 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 100	คน

9	-	31	ต.ค.	2555 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 1	คน

10	ต.ค.	2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 41	คน

10	ต.ค.	2555 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง	นานาชาติ สวนงู 50	คน

15	-	19	ต.ค.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู/ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7	คน

15	ต.ค.	-	14	ธ.ค.	2555 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1	คน

16	ต.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู 72	คน

16,	18,	24	ต.ค.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

17	ต.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 20	คน

17	-	28	ต.ค.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู/ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

22	ต.ค.	-	7	ธ.ค.	2555 คณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/

ฝ่ายประกันคุณภาพ

2	คน

24	ต.ค.	2555 องค์การพิพิธภัณฑ์	วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวนงู 37	คน

24	ต.ค.	-	2	พ.ย.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 2	คน

24	ต.ค.	-	30	พ.ย.	2555 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/

ฝ่ายประกันคุณภาพ

2	คน

24	ต.ค.	-	21	ธ.ค.	2555 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน  จ�านวน

26	ต.ค.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/สวนงู

42	คน

5	พ.ย.	2555 โรงเรียนนานาชาติฮีทพิลด์ สวนงู 65	คน

6	พ.ย.	2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สวนงู 102	คน

9	พ.ย.	2555 โรงเรียนอนุบาลยะลา สวนงู 188	คน

12	พ.ย.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 6	คน

21	พ.ย.	2555 บริษัท	อ.ส.ม.ท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
ถ่ายท�ารายการ	หนึ่งในพระราชด�าริ	

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู

4	คน

22	พ.ย.	2555 ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สวนงู 13	คน

23	พ.ย.	2555 โรงเรียนสงวนหญิง	และนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สวนงู 30	คน

28	พ.ย.	2555 ประธานสภากาชาดลาวและเจ้าหน้าที่อาวุโส สวนงู 4	คน

29	พ.ย.	2555 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ สวนงู 87	คน

3	ธ.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวนงู 13	คน

3	ธ.ค.	2555	-	
25	ม.ค.	2556

คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

2	คน

4	ธ.ค.	2555 ST.Andrews	International	School สวนงู 36	คน

5	-7	ธ.ค.	2555 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และวันสถาปนาสถานเสาวภา	ครบรอบ	90	ปี

สวนงู 521	คน

7	ธ.ค.	2555 โรงเรียนราชินี สวนงู 23	คน

13	ธ.ค.	2555 บริษัทใจอั้น	จ�ากัด	รายการ	“เค้าว่ากันว่า” สวนงู 7	คน

13	ธ.ค.	2555 Tatsuya	Matsumoto	(DVM)	
Kumamoto	Prefectural	Government,	Japan 

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 1	คน

16	-	31	ธ.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2	คน

18	ธ.ค.	2555 ผู้แทนจาก	SMK	Tinggi	Kajang	Selangor	สภา
เสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

สวนงู 25	คน

22	ธ.ค.	2555 คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมปทุมวันเมื่อวันวาน..
การก้าวผ่านสู่อารยะ	ของเครือข่าย
การท่องเที่ยวภาคประชาสังคม

สวนงู 23	คน

24	ธ.ค.	2555 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(สัมภาษณ์) ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 6	คน

26	ธ.ค.	2555 คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สวนงู 260	คน
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รายงานประจ�าปี 2556

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน  จ�านวน

27	ธ.ค.	2555 แพทย์ประจ�าบ้านชั้นปีที่	3	
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

2	-	25	ม.ค.	2556 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

4	คน

4	ม.ค.	2556 บริษัท	เซิร์ช(ไลฟ์)	จ�ากัด	บันทึกรายการที่สถานี
วิทยุครอบครัวข่าว	(สัมภาษณ์)

สวนงู 1คน

9	ม.ค.	2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะ
แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 50	คน

12	ม.ค.	2556 ประชาชนและนักท่องเที่ยว	เยาวชน	และผู้
ปกครองที่พาเด็กมา	(วันเด็ก)

สวนงู 799	คน

14	ม.ค.	2556 ผู้แทนสภากาชาดญี่ปุ่น	สาขามิยาซากิ สวนงู 24	คน

14	ม.ค.	2556 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข	จังหวัดตรัง สวนงู 105	คน

14	ม.ค.	2556 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3คน

16	ม.ค.	2556 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู 150	คน

17	ม.ค.	2556 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 150	คน

17	ม.ค.	2556 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

7	คน

17	ม.ค.	2556 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สวนงู 67	คน

17	ม.ค.	-	28	ก.พ.	2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1	คน

22	ม.ค.	2556 คณะผู้แทนจากรัฐบาลจีน สวนงู 10	คน

23	ม.ค.	2556 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 60	คน

28	ม.ค.	2556 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวนงู 14	คน

29	ม.ค.	2556 บริษัท	สมาร์ท	ครีเอชั่น	อินเตอร์มีเดีย	จ�ากัด	
รายการ	“ท�าไมงูต้องลอกคราบ”

สวนงู 5	คน

30-31	ม.ค.	2556 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 224	คน

14	ก.พ.	2556 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู/ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 55	คน

14	ก.พ.	2556 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สวนงู/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 9	คน

19-20	และ	26	ก.พ.	2556 โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติกรุงเทพฯ สวนงู 160	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน  จ�านวน

26	ก.พ.	2556 ผู้แทนจากสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย	

สาขาปาหังและคณะ

สวนงู 40	คน

28	ก.พ.	2556 คณะประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน สวนงู 5	คน

1	มี.ค.	2556 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนงู 100	คน

7	มี.ค.	-	3	เม.ย.	2556 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/	

ฝ่ายประกันคุณภาพ

2	คน

11	มี.ค.	-	26	เม.ย.	2556	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สวนงู 2	คน

12	มี.ค.	2556 โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สวนงู 28	คน

12	มี.ค.	2556 เยาวชนโครงการกุลบุตร-กุลธิดากาชาด สวนงู 70	คน

14	มี.ค.	2556 วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 24	คน

18	มี.ค.	2556 บริษัท	สมาร์ท	ครีเอชั่น	อินเตอร์มีเดีย	จ�ากัด

รายการ	ช่างคิดช่างสังเกต

สวนงู 7	คน

21	มี.ค.	2556 Myanmar	delegation	of	the	Ministry	of	

Industry/Pharmaceutical	and	

foodstuff	Industry	via	Rickermann

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายประกันคุณภาพ 4	คน

25	มี.ค.-	30	เม.ย.	2556 คณะวิทยาศาสตร์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 3	คน

26	มี.ค.	2556 Dr.	In	Sotheary	(MD)	&	Hing	Chanthy	(R.N.) 

Pasteur	Institute,	Phnomphen,	 

Cambodia	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 2	คน

27	-	28	มี.ค.	2556 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู/

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

130	คน

28	มี.ค.	2556 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 50	คน

1	เม.ย.	2556 โรงเรียนนานาชาติเทร์ลล์ สวนงู 64	คน

1	เม.ย.	2556 บริษัท	ทเวนตี้	ทเวนตี้	อินเทอร์เทนเมนต์	จ�ากัด 

บันทึกเทปรายการตีสิบช่วงสนทนา	ช่อง	3

สวนงู 1	คน

2	เม.ย.	2556 บริษัท	ว็อชด็อก	จ�ากัด	รายการนักส�ารวจ สวนงู 15	คน

4	เม.ย.	2556 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 45	คน

10	เม.ย.	2556 แพทย์ต่างชาติคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	

มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 11	คน

11	เม.ย.	2556 โรงเรียนศิลปะแหลมคม สวนงู 39	คน

17-18	เม.ย.	2556 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สวนงู 90	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน  จ�านวน

22	เม.ย.	2556 บริษัท	โพลีพลัส	เอ็กซ์ตร้า	จ�ากัด

รายการตลาดสดสนามเป้า

สวนงู 10	คน

22	เม.ย.	-	21	พ.ค.	2556 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/

ฝ่ายประกันคุณภาพ

2	คน

26	เม.ย.	2556 ประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ	120	ปี

สวนงู 98	คน

28	เม.ย.	2556 คณะสงฆ์วัดป่าบุญล้อม สวนงู 80	รูป

30	เม.ย.	2556 วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 28	คน

30	เม.ย.	2556 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สวนงู 51	คน

1	พ.ค.	-	30	ก.ย.	2556 ภาควิชาพันธุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 2	คน

4	พ.ค.	2556 นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

วันกาชาดโลก	(150	ปี)	

สวนงู 83	คน

8	พ.ค.	2556 บริษัท	โพลีพลัส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด

รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์

สวนงู 10	คน

9	พ.ค.	2556 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	

สวนงู 44	คน

14	พ.ค.	2556 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง	ของวิทยาลัยพยาบาล	สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 35	คน

16	พ.ค.	2556 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง	ของวิทยาลัยพยาบาล	สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 33	คน

17	พ.ค.	2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู

51	คน

27	พ.ค.	2556 นักศึกษาพยาบาล	

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สวนงู 188	คน

28	พ.ค.	2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลศรีวิชัย	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 46	คน

6	มิ.ย.	2556 รายการทีวีของประเทศบราซิลรายการ	

The	World	According	to	Brayilians

สวนงู 3	คน

8	มิ.ย.	2556 บริษัทบางกอกเลเซอร์	จ�ากัด	

นิตยสารบางกอกไกด์

สวนงู 5	คน

11	มิ.ย.	2556 บริษัท	ณัฏฐานที	จ�ากัด	

ถ่ายภาพลงหนังสือทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย

ชุดภาคกลาง

สวนงู 5	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน  จ�านวน

11	มิ.ย.	2556 Dr.Laura	Pacifici	Advisor	for	ItRC	

International	health	cooperation	

จากสภากาชาดอิตาลี

สวนงู 5	คน

19	มิ.ย.	2556 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู 130	คน

20	มิ.ย.	2556 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 130	คน

22	มิ.ย.	2556 คณะศิลปศาสตร์	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สวนงู 48	คน

24	มิ.ย.	2556 ส�านักควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์

กรมปศุสัตว์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

16	คน

27	มิ.ย.	2556 ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้าน

ค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คนคณะ

แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 25	คน

2	ก.ค.	2556 โรงเรียนราชมนตรี	(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) สวนงู 369	คน

4	ก.ค.	2556 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายมัธยม

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 4	คน

5	ก.ค.	2556 ภาควิชาปรสิตวิทยา	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 316	คน

8	ก.ค.	2556 แพทย์ต่างชาติคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู 12	คน

11	ก.ค.	2556 โรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนในรัฐแทสมาเนีย

ประเทศออสเตรเลีย

สวนงู 62	คน

16	ก.ค.	2556 บริษัท	สบายดีคลับสตูดิโอ	จ�ากัด

รายการ	เนวิเกเตอร์

สวนงู 5	คน

23	-	26	ก.ค.	

4	-	7	ส.ค.	

18	-	21	ส.ค.	

1	-	4	ก.ย.	2556

คณะสัตวแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 64	คน

26	ก.ค.	2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู/

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

51	คน

26	ก.ค.	2556 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน สวนงู 30	คน

26	ก.ค.	2556 บริษัท	กันตนา	โมชั่น	พิคเจอร์	จ�ากัด

รายการ	มือปราบพิศวง

สวนงู 5	คน

1	ส.ค.	2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

50	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน  จ�านวน

1	ส.ค.	2556 คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3	คน

2	ส.ค.	2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

50	คน

5	ส.ค.	2556 นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไต้หวัน	สโมสรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 40	คน

7	ส.ค.	2556 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา	สะพานเหลือง สวนงู 50	คน

8	ส.ค.	2556 โครงการ	Thai	Red	Cross	Youth	Open	House สวนงู 100	คน

12	ส.ค.	2556 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป	
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ

สวนงู 383	คน

15	ส.ค.	2556 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ฝ่ายประถม

สวนงู 269	คน

15	ส.ค.	2556 สมาชิกยุวกาชาดจากสภากาชาดญี่ปุ่น	
สาขามิยากิ

สวนงู 19	คน

15	ส.ค.	2556 สาขาวิชาพิษวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 40	คน

17	ส.ค.	2556 บริษัท	นิกกี้	สตูดิโอ	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
สารคดีการท่องเที่ยวภายใน	กทม.

สวนงู 7	คน

20	ส.ค.	2556 School	of	Veterinary	Medicine	Rakuno	
Gakuen	University

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

6	คน

21	ส.ค.	2556 สถาบันร่วมผลิตแพทย์	กรมการแพทย์	
มหาวิทยาลัยรังสิต

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 44	คน

22	ส.ค.	2556 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ฝ่ายประถม

สวนงู 80	คน

22	ส.ค.	2556 โครงการ	Thai	Red	Cross	Youth	Open	House สวนงู 275	คน

26	ส.ค.	2556 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สวนงู 37	คน

27	ส.ค.	2556 โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย สวนงู 70	คน

28	ส.ค.	2556 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 127	คน

28	ส.ค.	2556 คณะผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ	(ICRC)	ประจ�ากรุงกัวลาลัมเปอร์	และ
คณะผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

สวนงู 9	คน
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29	ส.ค.	2556 นักเรียนและอาจารย์จาก	Sri	KDU	Primary	School 
สหพันธรัฐมาเลเซีย

สวนงู 12	คน

29	ส.ค.	2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมภาษณ์ท�าสื่อวีดิทัศน์

สวนงู 12	คน

30	ส.ค.	2556 คณะ	Mr.Alain	Weill,	President	
จากองค์การฮีโมฟิเลีย

สวนงู 4	คน

2	-	30	ก.ย.	2556 คณะสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 4	คน

4	ก.ย.	2556 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	นครศรีธรรมราช สวนงู 95	คน

10	ก.ย.	2556 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู 160	คน

11	ก.ย.	2556 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 160	คน

12	ก.ย.	2556 ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ สวนงู 108	คน

17	ก.ย.	2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	
คณะศึกษาศาสตร์และนักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรีย

สวนงู 9	คน

20	ก.ย.	2556 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวนงู/ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 5	คน

23	ก.ย.	2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สวนงู 59	คน

25	ก.ย.	2556 สถาบันร่วมผลิตแพทย์	กรมการแพทย์	
มหาวิทยาลัยรังสิต

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 42	คน

26	ก.ย.	2556 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 50	คน

27	ก.ย.	2556 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 38	คน

27	ก.ย.	2556 คณะผู้แทนจากสภากาชาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สวนงู 10	คน



60

รายงานประจ�าปี 2556

ประกาศเกียรติคุณ
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ได้รับมอบรางวัล ISN Pioneer Award for Oceania and 

South East Asia ในฐานะผู้บุกเบิกวางรากฐานการแพทย์โรคไตคนแรกในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย ์

มิถุนายน 2556

	 สมาคมโรคไตนานาชาติ	 (International	Society	of	Nephrology	 :	 ISN)	 ได้ประกาศมอบรางวัล	 ISN	

Pioneer	Award	for	Oceania	and	South	East	Asia	“ผู้บุกเบิกวางรากฐานการแพทย์โรคไตคนแรกในภูมิภาค

หมู่เกาะแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์”	 ประจ�าปี	 2556	 ให้แก่	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา 

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ผู้เชี่ยวชาญโรคไตจากคณะ

แพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงการแพทย์โรคไตของประเทศไทยและภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิคและ

เอเชียอาคเนย์	 ในฐานะที่มีผลงานอันโดดเด่นและต่อเน่ืองอย่างยั่งยืนในการบุกเบิกและพัฒนาความก้าวหน้าของ

วิชาการแพทย์โรคไต	(Nephrology)	ให้แก่วงการแพทย์ของประเทศในภูมิภาคดังกล่าวของโลก	โดยรางวัลนี้ได้ผ่าน

การคัดเลือกจากผู้แทนและกรรมการของสมาคมฯประจ�าภูมิภาคต่าง	ๆ 	ดังกล่าวและผ่านการประเมินของกรรมการ

บริหารและที่ปรึกษาของสมาคมโรคไตนานาชาติ

	 สมาคมโรคไตนานาชาติได้ชี้แจงเหตุผลส�าคัญที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกนี้ให้แก่ศาสตราจารย์

กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	เพื่อเป็นการยกย่องในบทบาทอันโดดเด่นของศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์

วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ในการเป็นผู้บุกเบิกงานด้านโรคไตในประเทศไทยและประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคดังกล่าว	นอกจากได้

รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น“บิดาแห่งการแพทย์โรคไต” ของประเทศไทย ยังเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนา

วิชาการแพทย์โรคไตแก่ประเทศต่าง ๆ  ในภูมภิาคหมูเ่กาะแปซฟิิคและเอเชียอาคเนย์ท้ังหมดด้วย	โดยศาสตราจารย์

กิตตคุิณ	นายแพทย์วศิษิฏ์	สติปรชีา	ได้อทุศิตน	ใช้ภมูปัิญญาและแนวความคิดทีชั่ดเจนรวมทัง้ความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา

สู่ความเป็นเลิศของวิชาการแพทย์โรคไต	ทั้งในด้านการวิจัย	(โดยเฉพาะโรคไตในเขตร้อน)	และการดูแลรักษาผู้ป่วย 

โรคไต	จนเป็นอาจารย์แพทย์และแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญโรคไตต้นแบบทีป่ระทบัใจและดงึดดูนกัศกึษาแพทย์และแพทย์รุน่
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หลัง	ๆ 	ให้สนใจวิชาโรคไต	ศึกษา	ฝึกอบรม	และร่วมปฏิบัติตามรอยอาจารย์ด้วยความมุ่งมั่นในการเผยแพร่และพัฒนา 

การศึกษาด้านโรคไตและการดูแลผู้ป่วยโรคไตตามมาตรฐานระดับโลก	 ส่งผลอันเป็นเลิศให้แก่ผู้ป่วยโรคไตทั้งใน

ประเทศและประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์

	 สมาคมโรคไตนานาชาติได้ประกาศและเผยแพร่การยกย่องรางวัล	 ISN	 Pioneer	 Award	 for	Oceania	

and	 South	 East	 Asia “ผู้บุกเบิกวางรากฐานการแพทย์โรคไตคนแรกในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิคและเอเชีย

อาคเนย์” แก่	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ตลอดในการประชุมระดับโลกของสมาคมฯ	 

ประจ�าปี	2556	ที่ฮ่องกง	นับแต่พิธีเปิด	การเลี้ยงรับรอง	การติดตั้งโปสเตอร์แสดงผลงานและความส�าเร็จต่าง	ๆ	ของ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้บุกเบิกพัฒนาการแพทย์ด้านโรคไตในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิค

และเอเชียอาคเนย์และมีส่วนช่วยเสริมสร้างพันธกิจของสมาคมฯ	 ให้บรรลุความส�าเร็จในการพัฒนาความก้าวหน้า

ทางการแพทย์ด้านโรคไตในระดับนานาชาติ	 รวมทั้งเผยแพร่ทางห้องนิทรรศการและ	website	 ของสมาคมฯด้วย

รางวัลอันทรงเกยีรตริะดบัโลกนี	้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ชือ่เสยีง	เกยีรตภิมูใิห้แก่คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัและสภากาชาดไทยแล้ว	ยงัเป็นการช่วยเผยแพร่เกยีรตภิมูขิองวงการแพทย์โรคไตของประเทศไทยและ

ประเทศในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์	ให้ขจรกระจายไปทั่วโลกอีกด้วย	

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากร

	 1.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เดนิทาง

ไปประชุมเรื่อง	 Testing	 of	 New	 TB	 Vaccine	 จัดโดย	WHO	ณ	 เมืองเจนีวา	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ระหว่าง 

วันที่	30	กันยายน	–	4	ตุลาคม	2555

	 2.	 เภสชักรหญงิรฏัฐกร	บญุทว	ีเภสชักร	3	ฝ่ายประกนัคณุภาพ,	นายชนะภัย	รตัตกิาลสขุะ	นกัวทิยาศาสตร์

การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	Ensuring	the	Environment	is	safe	beyond	

the	 eyes	 “Environmental	Monitoring	 Solutions	 by	Merck	Millipore”	 จัดโดย	 บริษัท	 เมอร์ค	 จ�ากัด	 

ณ	โรงแรมแกรนด์	เซ็นเตอร์พอยท์	สุขุมวิท-เทอมินอล	21	กรุงเทพฯ	ในวันที่	2	ตุลาคม	2555

	 3.	 นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวสารสนเทศศาสตร์	 คร้ังที่	 11	 จัดโดย	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชวีภาพแห่งชาต	ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 และ	 Asia-Pacific	 Bioinformatics	 Network	 

(APBioNET)	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัล	พลาซ่า	กรุงเทพฯ	ในวันที่	3	-	5	ตุลาคม	2555

	 4.	 เภสัชกรหญิงอาภาพรรณ	ทองบุญรอด	ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	เข้าร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนที่น�าทางอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ของประเทศไทย	ครั้งที่	2/2555	จัดโดย	

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)	ณ	ห้องประชุม	ส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	กรุงเทพฯ	ในวันที่	8	ตุลาคม	2555
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รายงานประจ�าปี 2556

	 5.	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 หัวหน้าสวนงูและนายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 

นายสัตวแพทย์	7	สวนงู	เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	Asia	pacific	veterinary	conference	จัดโดย	มหาวิทยาลัย

มหิดล	ร่วมกับ	North	American	veterinary	conference	(NAVC)	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค	กรุงเทพฯ	ระหว่าง

วันที่	10	-12	ตุลาคม	2555

 6.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เดนิทาง

ไปชมโรงงาน	ผลิตวัคซีน	Liaoning	Cheng	Da	Biotechnology	Co.,Ltd.	จัดโดย	บริษัท	Bionet	Asia	ณ	เมือง	 

เสิ่นหยาง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	23	-	27	ตุลาคม	2555

	 7.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

เข้าร่วมประชุมการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการการประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 

พ.ศ.	2550-2553	ครั้งที่	3	จัดโดย	สถาบันพระปกเกล้าและส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ณ	โรงแรมโซฟิเทล	เซ็นทารา 

แกรนด์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	24	ตุลาคม	2555

	 8.	 ศาสตราจารย์กติตคุิณ	นายแพทย์วศิิษฏ์	สติปรชีา	ผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	เข้าร่วมประชมุพจิารณา

รางวัลนานาชาติ	มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ณ	โรงแรมโอเรียลเต็ล	กรุงเทพฯ	และติดตามสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน	ร่วมกับคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ	ระหว่างวันที่	

24	-	29	ตุลาคม	2555	

	 9.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	 นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่าย 

ผลิตวัคซีน,	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและเภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้า

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	ไปประชุมร่วมกับสมาชิก	13th	Annual	General	Meeting	of	Developing	Countries	

Vaccine	Manufacture	Network	(DCVMN)	จัดโดย	สถาบัน	Developing	Countries	Vaccine	Manufacture	

Network	(DCVMN)	ณ	เมือง	Bali	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	29	ตุลาคม	-	3	พฤศจิกายน	2555

	 10.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงูและนางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้ช�านาญการ

พิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	

ประจ�าปีงบประมาณ	2556	(SSD	11)	จัดโดย	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	

อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	6	-	8,	12	–	16	และ	19	พฤศจิกายน	2555

	 11.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

ไปเป็นวิทยากรพิเศษการสอนรายวิชา	 PHA-422	 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	 2	 จัดโดย	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ในวันที่	11	พฤศจิกายน	2555

	 12.	 เภสัชกรหญิงอาภาพรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ไปเป็นผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	 หัวข้อ	 การปนเปื้อนเชื้อทางจุลชีววิทยา	 (Internal	 

Audit)	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ณ	ห้องประชุม	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	14	พฤศจิกายน	2555

	 13.	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 นายสัตวแพทย์	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมเรื่อง	

ความต้องการใช้บริการสัตว์ทดลองท่ีมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	ณ	โรงแรมนารายณ์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	15	พฤศจิกายน	2555
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	 14.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,	 ดร.ผกามาศ	 ขาวปลอด	 

ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,	นางสาววชิราภรณ์	แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7 

และนางรัตนา	 สุทธิศรี	 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี	 

ครั้งที่	22	ของสมาคมไวรัสวิทยา	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	ระหว่างวันที่	15	-16	พฤศจิกายน	2555

 15.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงูและนางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8 

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล	 

(Mini	MBA	in	Health)	รุน่ที	่30	จดัโดย	ส�านกังานการเจ้าหน้าที	่สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ณ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ระหว่างวันที่	16	พฤศจิกายน	2555	–	30	มีนาคม	

2556

	 16.	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนายทวีศักด์ิ	 

ภญิโญธรรมากร	นายช่างไฟฟ้า	5	กลุม่งานบ�ารุงรกัษาเครือ่งจกัรกล	เข้าร่วมงานสัมมนาลูกค้าฝ่ายตลาดรฐัและอตุสาหกรรม 

ประจ�าปี	2555	จัดโดย	ส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ	ฝ่ายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม	สายการตลาดพาณิชย์และ

ต่างประเทศ	กลุ่มธุรกิจน�้ามัน	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	

17-18	พฤศจิกายน	2555

	 17.	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวยุพเยาว์

เจียมรังสรรค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหาร

งานบคุคล	(TRC	HR	MEETING)	ครัง้ที	่1	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	จดัโดย	ส�านักงานการเจ้าหน้าที	่สภากาชาดไทย	

ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	22	พฤศจิกายน	2555	

	 18.	 นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนและเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง	GMP/WHO	prequalification	จัดโดย	บริษัท	Green	Cross	

Cooperation	ณ	เมืองกวางจู	ประเทศเกาหลีใต้	ระหว่างวันที่	23	พฤศจิกายน	–	8	ธันวาคม	2555

	 19.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	 

เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิต

เซรุ่ม,	เภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่ายผลิตเซรุ่มและนายนิพนธ์	พลายเล็ก	นายช่างเวชภัณฑ์	4	กลุ่มงาน

บ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล	เดนิทางไปตรวจสอบคณุสมบติัเคร่ืองล้าง	Washing,	Filling	&	Stoppering	และ	Capping	

machine	จัดโดย	บริษัท	Robert	Bosch	GmbH	จ�ากัด	ณ	ประเทศเยอรมนี	ระหว่างวันที่	24	-	30	พฤศจิกายน	

2555

	 20.	 เภสชักรหญงิอรนชุ	ทองอไุร	ผูช้�านาญการพเิศษ	เภสชักร	7	ฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้	เข้าอบรมหลกัสตูร

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	ประจ�าปีงบประมาณ	 2556	 (SSD	 12)	 จัดโดย	 ส�านักงานการเจ้าหน้าที	่

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	26-30	

พฤศจิกายน	และ	3-4,	6-7	ธันวาคม	2555

	 21.	 เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เดินทางไปฝึกอบรม	 International	

Leadership	Training	on	Promoting	Innovation	and	Technology	จัดโดย	สถาบัน	Deutsche	Gesellschaft	

fur	 Internationale	Zusammenarbeit	 (GIZ)	GmbH	ณ	เมือง	Saarbrucken	Leipzing	Mannheim,	Berlin	

ประเทศเยอรมนี	ระหว่างวันที่	29	พฤศจิกายน	2555	-	2	ธันวาคม	2556
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	 22.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	
เภสชักรหญิงดวงพร	พรมทุธกลุ	หัวหน้าฝ่ายผลติเซรุ่ม,	เภสชักรหญงิลลดิา	สกลภาพ	หวัหน้าฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้ 
เดินทางไปดูงาน	1.	เครื่องล้าง	Vial	และ	Ampoule	(Washing	machine)	ส�าหรับ	Vial	ขนาด	3,	6,	20	ml.	และ	
Ampoule	ขนาด	1,	10	ml.	2.	เครื่องบรรจุและปิดจุก	Vial,	บรรจุและผนึก	Ampoule	(Filling	machine)	3.	เครื่อง
ปิดฝา	Vial	ด้วยฝาอลูมิเนียม	(Capping	machine)	จัดโดย	บริษัท	Bosch	จ�ากัด	ณ	ประเทศเยอรมนี	ระหว่างวันที่	
2-8	ธันวาคม	2555
	 23.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าร่วมการจัด
ประชุม	Rabies	 in	Asia	Conference	 :	RIACON	2013	ครั้งที่	 2	จัดโดย	กรมควบคุมโรค	ณ	ห้องประชุมส�านัก 
โรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ในวันที่	3	ธันวาคม	2555
	 24.	 นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	ให้สัมภาษณ์รายการทีวี	
“1	ในพระราชด�าริ”	เรื่อง	โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และการชันสูตร	ช่อง	9	อสมท	ในวันที่	15	และ	22	ธันวาคม	2555
	 25.	 นายสัตวแพทย์สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ	นายสัตวแพทย์	7	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯและนางสาว
วชริาภรณ์	แสงสสีม	ผูช้�านาญการพเิศษ	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวจิยัและพฒันา	เข้ารบัการฝึกปฏบิติัเทคนคิ
ทางห้องปฏบัิตกิารภมูคิุม้กนัด้านเซลล์และการท�าวจิยัร่วม	จดัโดย	สถานเีพาะเลีย้งม้าและสัตว์ทดลอง	ฯ	สถานเสาวภา
และคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ในวันที่	1	มกราคม	-	30	กันยายน	2556
	 26.	 แพทย์หญิงสุดา	 สีบุญเรือง	 นายแพทย ์7	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	
หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและ
วิจัยคลินิก,	นางเสาวลักษณ์	เทพสุเมธานนท์	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นายแพทย์จารุบุตร	
อังสนากุล	นายแพทย์	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้ารับการอบรมโครงการวิจัยเรื่อง	การวิจัยระยะที่	2	แบบสุ่ม 
ผู้สังเกตถูกปกปิดและแบบปกปิดข้างเดียวในการฉีดเข็มกระตุ้น	 จัดโดย	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรม	Pullman	King	Power	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	9-10	มกราคม	2556
	 27.	 นางณัฏฐศรี	รักษาเขตร	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	,	นางส�าราญ	เลิศจารุธร	ผู้ช่วย
พยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางสาวนาฏอนงค์	ข�านิพัทธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	4	ฝ่ายบริการและ
วิจัยคลินิก	เข้ารับการอบรมโครงการวิจัยเรื่อง	การวิจัยระยะที่	2	แบบสุ่มผู้สังเกตถูกปกปิดและแบบปกปิดข้างเดียว
ในการฉีดเข็มกระตุ้น	จัดโดย	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรม	Pullman	King	
Power	กรุงเทพฯ	ในวันที่	10	มกราคม	2556
	 28.	 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป็นอาจารย์พเิศษการสอนวชิา	634	403	Biotechnology	Products	หวัข้อเรือ่ง	Production	and	Registration	
of	Biotechnology	Products	in	Thailand	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในวันที่	14	มกราคม	2556
	 29.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา,	 ศาสตราจารย์พิเศษ	
ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวิลยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร,	ศาสตราจารย์กติตคิณุ	ดร.	นายสตัวแพทย์
ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวิชาการ,	นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่าย
ชนัสตูรและวจัิยโรคในสตัว์,	นางนฤมล	พกัมณี	หวัหน้าฝ่ายวิจยัและพฒันา,	นางโอปอล์	ศรปีระพติั	หวัหน้าฝ่ายบรหิาร
งานทั่วไป,	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล 
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หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่,	นางสาวพรพมิล	เปรมชยัพร	หวัหน้าฝ่ายผลติวคัซีน,	เภสชักรหญงิวชริาภรณ์	เหมมาลา	หวัหน้า
ฝ่ายประกันคุณภาพ,	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อและสัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	
จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	เข้ารับฟังการบรรยาย	เรื่อง	สภากาชาดไทยเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไร	
จดัโดย	ส�านกังานการเจ้าหน้าท่ี	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุ	ตึกภปร.ชัน้	18	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ในวันที่	15	มกราคม	2556	
	 30.	 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป็นอาจารย์พเิศษการสอนวชิา	PYMI	664	:	Industrial	Pharmaceutical	Microbiology	หวัข้อเรือ่ง	Production	
of	vaccines	จัดโดย	บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	
ในวันที่	17	มกราคม	2556
	 31.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา,	 ศาสตราจารย์พิเศษ	
ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร,	ศาสตราจารย์กติตคิณุ	ดร.	นายสตัวแพทย์	
ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ,	 ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร	 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวชิาการ,	นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์,	 
นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและ
สัตว์ทดลองฯ,	นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8 
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 นายสัตวแพทย์	 7	 สวนงู,	 เภสัชกรธรรมนูญ	 
ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	นายสมควร	เจนสถิรพันธุ์	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายผลิต
วัคซีน,	นางสาววชิราภรณ์	แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	เภสัชกรหญิง
อรนุช	 ทองอุไร	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที ่
บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นายปรีชา	อังศุกวินกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายผลิตวัคซีนและ
นายพรหมฉัตร	 เจริญพัฒน์	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมฟังการน�าเสนอผลงานของกลุ่ม	
Talent	 โครงการ	R-CEP	Show	and	Share	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ความส�าเร็จ	ความภาคภูมิใจ	จัดโดย	ส�านักงาน 
การเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	
ในวันที่	18	มกราคม	2556	
	 32.	 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป็นอาจารย์พิเศษการสอนวิชา	 การประเมินและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์	 หัวข้อ ระบบคุณภาพ	 จัดโดย	 
คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดสงขลา	
ในวันที่	20	มกราคม	2556
	 33.	 นายสตัวแพทย์บญุเลศิ	ล�า้เลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	เข้าร่วมประชมุ
คณะท�างานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	 (Thai	 Rabies	 Net)	 จัดโดย	 
ส�านักควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรค	กรมปศุสัตว์	ณ	กรมปศุสัตว์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	22	มกราคม	2556
	 34.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิต
วัคซีน,	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและเภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่าย

ผลิตยาปราศจากเชื้อ	เข้าร่วมประชุม	International	Conference	on	Biological	Products	จัดโดย	สถาบันชีววัตถ ุ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ณ	 โรงแรม	Grand	Center	Point	Hotel	&	Residence-Sukumvit	Terminal	21	

กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	28-29	มกราคม	2556	
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	 35.	 นางมณรีตัน์	เบญจวงศ์กลุชัย	หวัหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	เข้ารบัการอบรมหลกัสูตร	
การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง	 รุ่นที่	 15	 (Executive	Manager	 Skill	 Development	 Program-Ex-MSD 15)	 
จัดโดย	 ส�านักงานการเจ้าหน้าท่ี	 สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	 2-3	 ชั้น	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ส�านักงาน 
การเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	28-29,	31	มกราคม	1,	5-7,	11-13,	26-27	กุมภาพันธ์	5-7,	12-14,	20-22,	28-29	
มีนาคมและ	16-17	พฤษภาคม	2556
	 36.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสมศรี	พวงพิกุล	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางกุลนรี	
เจริญชนม์	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วม
ประชุมตรวจรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน	 การบัญชีและการพัสดุของสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	2556
	 37.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 โครงการพัฒนา
สมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนองาน	 (English	 for	 Presentations)	 จัดโดย	 ส�านักงาน 
การเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	สถาบันภาษา	Language@click	ณ	สาขาเพลินจิตเซ็นเตอร์	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่ 
12	กุมภาพันธ์	–	มีนาคม	2556
	 38.	 นางนฤมล	พกัมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพฒันา,	ดร.ทรงศร	ีเกษมพิมลพร	ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวทิยาศาสตร์
การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	เภสัชกรหญิงพรรณิภา	จุลสุคนธ์	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	เภสัชกร	9,	นางสาวอรวรรณ	
แซ่โค้ว	ผูเ้ช่ียวชาญ	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวจิยัและพฒันา,	นางสาวสนุชุชา	สนุทรารชนุ	ผูช้�านาญการพเิศษ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6 
ฝ่ายวจิยัและพฒันา,	นางสจุติรตรา	ขนุทรพัย์	ผูช้�านาญการ	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวจิยัและพฒันา,	นายวชิติ 
ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	ดร.ผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาววชิราภรณ์	แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง	The	purification	of	protein	techniques	&	strategies	จัดโดย	
บริษัท	ITS	ณ	สถานเสาวภา	ในวันที่	13	กุมภาพันธ์	2556
	 39.	 นางประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางกมลวรรณ	 
เขษมวงศ์	เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานท่ัวไป	6	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	เข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิติัการ	เรือ่ง	เทคนคิการเขียนหนงัสอื
ราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 รุ่นที่	 3	 จัดโดย	 ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	
สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	18-19	
และ	21-22	กุมภาพันธ์	2556	
	 40.	 นางสาวหทยัรตัน์	เจตนา	วศิวกร	5	กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล	เข้าร่วมการสมัมนาเพือ่เผยแพร่
ผลการด�าเนินงาน	โครงการศึกษาจัดท�าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน	20	ปี	(พ.ศ.2554-2577)	จัดโดย	ส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	21	กุมภาพันธ์	2556
	 41.	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์,	 นางเสาวลักษณ์	 
เทพสเุมธานนท์	ผูเ้ชีย่วชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิและนางโอปอล์	ศรปีระพตั	ิหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด	 ประจ�าปี	 2556	 จัดโดย	 ส�านักงาน 
จัดหารายได้	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	ในวันที่	22	

กุมภาพันธ์	2556
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	 42.	 นายสตัวแพทย์บญุเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	ไปให้สมัภาษณ์
ประกอบงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์	วิชาเอกบริหาร
สาธารณสุข	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	ในเรื่อง	“แนวทางการจัดระบบการเฝ้า
ระวังโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย”	ในระหว่างวันที่	26	กุมภาพันธ์	–	25	
มีนาคม	2556
	 43.	 นายชิษณุพงษ์	นิวรรัมย์	เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์	4	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	
การวางยาสลบและการตรวจติดตามการสลบในสัตว์ทดลอง	รุ่นที่	3	จัดโดย	ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2556
	 44.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างานผู้ตรวจคุณภาพการ 
ด�าเนินงานของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน	(National	Ethics	Committee	Accreditation	System	:	NECAST) 
จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ห้องประชุม	อาคารวช.1	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2556
	 45.	 นางวีระวรรณ์	บุปผาพันธุ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ตส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ณ	 ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	1	มีนาคม	2556
	 46.	 นายสตัวแพทย์บญุเลศิ	ล�า้เลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	เข้าร่วมประชมุ
เป็นวิทยากรการอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข	จัดโดย	กรมควบคุมโรค	
กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมราชมังคลาพาวีเลี่ยน	บีช	รีสอร์ท	จังหวัดสงขลา	ระหว่างวันที่	6-8	มีนาคม	2556
	 47.	 ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์วศิษิฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารย์พเิศษ	
ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน	 PT	 Bio	 
Farma	(Persero)	ผู้ผลิตวัคซีน	Td	vaccine	ที่ประเทศอินโดนีเซีย	จัดโดย	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	และบริษัท	
ไบโอเนท-เอเชีย	จ�ากัด	ระหว่างวันที่	5-8	มีนาคม	2556
	 48.	 นางสาวหทัยรัตน์	 เจตนา	 วิศวกร	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	
โครงการพัฒนาบุคลากร	ด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ	รุ่นที่	 7	จัดโดย	กรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	(พพ.)	กระทรวงพลังงาน	ณ	โรงแรมเอบน่ีาเฮ้าส์	กรุงเทพฯ	ระหว่างวนัที	่11-14	
มีนาคม	2556
	 49.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	
ศาสตราจารย์	 นายแพทย์ธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการและนางมณีรัตน	์ 
เบญจวงศ์กุลชัย	 หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน	 Liaoning	 
Cheng	Da	Biotechnology	Co.,	Ltd.	จัดโดย	บริษัท	ไบโอเนท-เอเชีย	จ�ากัด	ณ	เมืองเสิ่นหยาง	ประเทศจีน	ระหว่าง
วันที่	12-16	มีนาคม	2556
	 50.	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนางเสาวลักษณ์	 
เทพสเุมธานนท์	ผูเ้ชีย่วชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวจัิยคลนิกิ	ไปปฏบิติังานเป็นคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการ
สรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด	 ประจ�าปี	 2556	 จัดโดย	 ส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	ณ	 ศูนย์ฝึกอบรม 

บางประกง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระหว่างวันที่	12-16	มีนาคม	2556
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รายงานประจ�าปี 2556

	 51.	 นายสมศักดิ	์อินทรค์ง	พนกังานเลี้ยงสัตว์	ฝา่ยประกนัคณุภาพ	เข้ารับการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร	การ
ดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	รุ่นที่	7	จัดโดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	ระหว่างวันที่	14-15	มีนาคม	2556
	 52.	 เภสัชกรหญิงพรรณิภา	จุลสุคนธ์	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	เภสัชกร	9,	นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8,	นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	และนายวิชิต	
ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าอบรมสัมมนาเรื่อง	Clear	Vision	Now	in	Sight	:	
Pushing	the	Fronties	of	Cell	Technologies	จัดโดย	บริษัท	GE	Healthcare	ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	รังสิต	ในวันที่	15	มีนาคม	2556
	 53.	 นางสาวพรพมิล	เปรมชยัพร	หวัหน้าฝ่ายผลติวคัซนี	เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร	จดัท�าร่างแผนแม่บท
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย	 ครั้งที่	 5	 จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวง
สาธารณสุข	ณ	โรงแรมรอยัลฮิลล์กอล์ฟ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดนครนายก	ระหว่างวันที่	25-26	มีนาคม	2556
	 54.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าร่วมอบรม
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	(Thai	Rabies	Net)	จัดโดย	ส�านักควบคุม	ป้องกันและ
บ�าบัดโรคสัตว์	กรมปศุสัตว์	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	26	มีนาคม	2556
	 55.	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 นายสัตวแพทย์	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการ	 เรื่อง	 ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 :	 ISRAD	 2013	 
จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ห้องประชุม	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	กรุงเทพฯ	
ในวันที่	28	มีนาคม	2556
	 56.	 น.ส.จุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการผลิตวัคซีน	(Animal	Cell	Culture	Techniques	
for	Vaccine	Production)	จัดโดย	สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ	(สรบ.)	คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี	และหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ	(BEC)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	ร่วมกับ	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	ห้องประชุม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	1-5	เมษายน	2556
	 57.	 นางนฤมล	พกัมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจยัและพฒันา,	ดร.ทรงศร	ีเกษมพิมลพร	ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวทิยาศาสตร์
การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	
ฝ่ายวิจัยและพฒันาและนายวิชิต	ทวกีาญจน์	นักวทิยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพฒันา	เข้าร่วมประชมุวชิาการ
เรื่อง	“	วัณโรคกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน”	ในงานการประชุมความพร้อมสู่	AEC	ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์	วันที่	2	เมษายน	2556
	 58.	 นายสมศักดิ์	อินทร์คง	พนักงานเลี้ยงสัตว์	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้ารับการฝึกอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์
ทดลอง	รุน่ท่ี	28	จดัโดย	ศนูย์สตัว์ทดลองแห่งชาต	ิมหาวทิยาลยัมหดิล	ณ	มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา	จังหวดันครปฐม 
ในวันที่	22-26	เมษายน	2556
	 59.	 แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	
หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปประชุมและน�าเสนอผลงานวิชาการที่ต่างประเทศ	 เรื่อง	 
23rd	 European	Congress	of	Clinical	Microbiology	and	 Infectious	Diseases	ณ	 เมืองเบอร์ลิน	ประเทศ
เยอรมนี	จัดโดย	สถาบัน	European	Society	of	Clinical	Microbiology	and	Infectious	Diseases	ระหว่างวันที ่

25	เมษายน	–	2	พฤษภาคม	2556
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	 60.	 ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	และนางสาวสุภัสศร	บุญช่าง	

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “หลักการและการน�า 

เทคนิคการท�าแห ้งเยือกแข็งและการท�าให ้สารละลายเข ้มข ้นภายใต ้สภาวะสุญญากาศเพื่องานวิจัย”	 

ณ	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	26	เมษายน	2556

	 61.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

เดินทางไปประชุมเรื่องการผลิตวัคซีน	 จัดโดย	 บริษัท	 ไบโอจีนีเทค	 จ�ากัด	ณ	 เมือง	 Hyderabad	 ประเทศอินเดีย	

ระหว่างวันที่	26-28	เมษายน	2556

	 62.	 นางเสาวลักษณ์	เทพสุเมธานนท์	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นายสัตวแพทย์

ดามพ์	นราภรณ์	นายสัตวแพทย์	 7	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ,	นายสมควร	 เจนสถิรพันธุ์	 ผู้ช�านาญการ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายผลิตวัคซีนและนางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป	 เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2556	 (SSD 13)	 จัดโดย	

ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	

ระหว่างวันที่	29-30	เมษายน	และ	1-3,	7-10	พฤษภาคม	2556

	 63.	 นางนฤมล	พกัมณ	ีหวัหน้าฝ่ายวจิยัและพฒันา	เข้าร่วมการสมัมนา	“ความรูด้้านการขนส่งเชือ้โรคและ

พษิจากสตัว์	ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิช้ือโรคและพิษจากสัตว์”	ณ	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	กรงุเทพฯ	

ระหว่างวันที่	8-9	พฤษภาคม	2556

	 64.	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯและนายสัตวแพทย์

สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ	นายสัตวแพทย์	7	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	เข้าร่วมประชุมวิชาการบ�าบัดโรคสัตว์เลี้ยง	

ครั้งที่	19	จัดโดย	สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย	ณ	ศูนย์การแสดงสินค้าและการ

ประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	13-16	พฤษภาคม	2556	

	 65.	 ดร.ผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาว

วชิราภรณ์	แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การใช้ระบบ	NRPM	Ongoing	monitoring”	 (รุ่นที่	 5/2556	ส�าหรับนักวิจัย)	 จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ในวันที่	

17	พฤษภาคม	2556

	 66.	 เภสัชกรหญิงรัฏฐกร	บุญทวี	เภสัชกร	4	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

การประกนัคณุภาพเครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ในการตรวจวเิคราะห์	:	การบริหารจัดการสอบเทยีบ	จัดโดย	คณะเภสชัศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร	ณ	ห้องประชมุ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวทิยาลัยศลิปากร	จังหวดันครปฐม	ในวนัที	่17	พฤษภาคม	

2556	

	 67.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	

นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน,	นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	เภสัชกรอนวัช	

มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีนและนายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุมวิชาการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ประจ�าปี	2556	จัดโดย	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	20	พฤษภาคม	

2556
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	 68.	 นายสัตวแพทย์สุรสีห์	 อุ๋ยสุวรรณ	 นายสัตวแพทย์ 7	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เป็น 

อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์ในสัตว์เลี้ยง	จัดโดย	หน่วยปรสิตวิทยา	ภาควิชา

พยาธิวิทยา	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	ในวันที่	24-25	พฤษภาคม	2556	และวันที่	24-25	สิงหาคม	2556

 69.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู,	นายบุญน�า	ย้อยฝอย	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	1	สวนงู

และนายสันติ	 อินทร์จันทร์	 เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	 1	 สวนงู	 เดินทางไปส�ารวจงูจงอาง	ณ	 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา	

จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	27-31	พฤษภาคม	2556	

	 70.	 นางนฤมล	พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การใช้ระบบ	NRPM	

Ongoing	monitoring”	(รุ่นที่	6/2556	ส�าหรับผู้ประสานหน่วยงาน)	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

(วช.)	ณ	ห้องประชุม	พลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ในวันที่	30	พฤษภาคม	

2556	

	 71.	 นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมการสัมมนา

เร่ือง	 การพัฒนาการท�างานเป็นทีม	 (Team	 Building)	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สภากาชาดไทย	 

ณ	โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่	จังหวัดนครราชสีมา	ระหว่างวันที่	30-31	พฤษภาคม	2556

	 72.	 นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรม

เชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Implementation	of	GLP	Principles	in	Animal	Toxicity	Test	Facility	จัดโดย	ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)	ณ	สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	หลักสี่	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	30	- 

31	พฤษภาคม	2556

	 73.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหาร

งานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล	(TRC	HR	MEETING)	

ครั้งที่	2	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	เรื่อง	ระเบียบสภากาชาดไทย	ว่าด้วย	การลาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�า	

พ.ศ.2556	จัดโดย	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	2-3	ชั้น	9	อาคารเฉลิมพระเกียรติ

บรมราชินีนาถ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	ในวันที่	31	พฤษภาคม	2556	

	 74.	 นางนารี	โถน้อย	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายทางการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานคร	ส�าหรับหน่วยงาน	องค์กร	 ชุมชน	ชมรม	สื่อมวลชน	

จัดโดย	 ส�านักวัฒนธรรม	 กีฬาและการท่องเที่ยว	 กรุงเทพมหานคร	ณ	 โรงแรมนิวเวิลด์	 ลอดจ์	 และศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	30-31	พฤษภาคม	และวันที่	1	มิถุนายน	2556

	 75.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	

เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ,	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิต 

ยาปราศจากเชือ้,	นายสตัวแพทย์สรุศกัดิ	์เอกโสวรรณ	หวัหน้าสถานเีพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลองฯและนายสตัวแพทย์

ดามพ์	นราภรณ์	นายสัตวแพทย์	7	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	เดินทางไปประชุมวิชาการ	AMSEM	ครั้งที่	2 

จัดโดย	สถาบัน	Department	of	 Emergency	Medicine	UKM	Medical	 Centre	ณ	 เมือง	 Kuala	 Lumpur	 

ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	3-7	มิถุนายน	2556

	 76.	 นางนฤมล	พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 นางสาวสุนุชชา	 สุนทรารชุน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6 
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ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ	 Knowledge	Management	 (KM)	 on	 Consultative	 Services	 to	 

International	Community	จดัโดย	เครอืข่ายประสานงานศนูย์วชิาการร่วมองค์การอนามยัโลกและศนูย์ช�านาญการ

ระดับชาติในประเทศไทย	(NEW-CCET)	ณ	อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ในวันที่	5-6	มิถุนายน	2556

	 77.	 นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรมโครงการผูกใจ

รักมั่น	เพื่อสร้างสรรค์องค์กร	“Spirit	for	TRC”	ณ	จังหวัดนครนายก	ระหว่างวันที่	6-7	มิถุนายน	2556

	 78.	 เภสัชกรหญิงอาภาพรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ไปเป็นผู้ตรวจ

ประเมนิทางวิชาการในการตรวจประเมนิเพ่ือต่ออายุการรบัรองและขยายขอบข่าย	จดัโดย	ส�านกัมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร 

ณ	ห้องประชุม	 ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 จังหวัดนนทบุรี	 ระหว่างวันที่	 10-11	

มิถุนายน	2556

	 79.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่าย

ประกันคุณภาพ,	นางมณฑาทิพย์	ชมะนันทน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์,	นางประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าที่บริหาร

งานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 นางสมศรี	 พวงพิกุล	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 

นางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป,	 นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,	 นางสาว 

จรีวรรณ	ยอดสเุวทย์	เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญช	ี4	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป,	นายสเุมธ	โพธกิลุ	เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบาย

และแผน	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มงานบ�ารุง

รักษาเครื่องจักรกล,	นางสาวศศธร	โภคสวัสดิ์	นิติกร	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสาวณภัทร	ทองตระกูล	เจ้าหน้าที่

พัสดุ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 นางสาวปภิณวิช	 ปุณยฤทัยธ�ารง	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	 3	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนาง 

มลิวัลย์	 แสวงกิจ	 เจ้าหน้าท่ีธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ	

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุของสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สภากาชาดไทย	ระหว่างวันที่	10	มิถุนายน	–	27	สิงหาคม	2556

	 80.	 นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	

ผูช้�านาญการ	นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวจิยัและพฒันา,	นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผูเ้ชีย่วชาญ	นกัวทิยาศาสตร์

การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา	และนางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรม

เชิงปฏิบัติการ	“การใช้ระบบ	NRPM	Ongoing	monitoring”	(รุ่นที่	7/2556	ส�าหรับนักวิจัย)	จัดโดย	ส�านักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ห้องประชุม	พลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

ในวันที่	21	มิถุนายน	2556	

 81.	 นายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	3	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าอบรม	National 

training	on	laboratory	diagnosis	of	viral	zoonotic	diseases	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ระหว่างวันที่	26-28	มิถุนายน	2556

	 82.	 นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์	เป็นวทิยากรเรือ่ง	Rabies	

in	animal	ให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการ	ใน	National	training	on	laboratory	diagnosis	of	viral	zoonotic	

diseases	ณ	อปร	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	27	มิถุนายน	2556
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รายงานประจ�าปี 2556

	 83.	 แพทย์หญงิสดุา	สบีญุเรอืง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบรกิารและวิจยัคลินกิและนางเสาวลักษณ์	เทพสุเมธานนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญ	 พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายการฉีดวัคซีน	 จัดโดย	WHO	 
และ	Ministry	of	Health,	Myanmar	ณ	ประเทศพม่า	ระหว่างวันที่	28	มิถุนายน	–	2	กรกฎาคม	2556
	 84.	 แพทย์หญิงปิยดา	 อุดมชัยสกุล	 นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปประชุมและ 
น�าเสนอผลงานวชิาการ	IAS	Conference	on	HIV	จดัโดย	สถาบนั	IAS	2013	ณ	เมอืงกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	
ระหว่างวันที่	1-3	กรกฎาคม	2556
	 85.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ไปบรรยายสอบ
วิทยานิพนธ์	ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ระหว่างวันที่	10-11	กรกฎาคม	2556
	 86.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ 
นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่	5  
ณ	โรงแรมดิเอมเมอรัลด์	ระหว่างวันที่	10-12	กรกฎาคม	2556
	 87.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เดินทางไปเข้า
ร่วมประชุม	Rabies-Next	steps	towards	global	Elimination	จัดโดย	Global	Alliance	for	Rabies	Control	
ณ	UBS	Conference	Centre	เมือง	Wolfsberg	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ระหว่างวันที่	15-19	กรกฎาคม	2556
	 88.	 ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์วศิษิฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารย์พเิศษ	
ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เดินทางไปประชุมงานด้านวัคซีน	การ
ตรวจสอบความต้านทานต่อวัณโรค	 (PPD)	จัดโดย	บริษัท	 ไบโอจีนีเทค	จ�ากัด	ณ	ประเทศเดนมาร์ก	 ระหว่างวันที่	
18-28	กรกฎาคม	2556
	 89.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	เดินทางไปบรรยายวิชาการเรื่อง	Snake	Farm	

Management	and	Demonstration	of	Venom	Gland	Collection	of	Russell’Viper	Snake	จดัโดย	Department 
of	Medical	 Research	 (Lower	Myanmar)	Ministry	 of	 Health	ณ	 เมืองย่างกุ้ง	 ประเทศพม่า	 ระหว่างวันที่	 
28	กรกฎาคม	–	3	สิงหาคม	2556
	 90.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เป็นวิทยากร
และร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการก�าหนดแนวทางเร่งรัดการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	 จัดโดย	 
กรมปศุสัตว์	ณ	โรงแรมหนองคาย	จังหวัดหนองคาย	ระหว่างวันที่	29-31	กรกฎาคม	2556
	 91.	 นายสตัวแพทย์บุญเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสตัวแพทย์	7	ฝ่ายชันสตูรและวจัิยโรคในสตัว์,	สตัวแพทย์หญงิ
รุจิรา	ศรีพงษ์วิไลยกุล	นายสัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพและนายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	3	 
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมประชุมวิชาการและน�าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ	 การเลี้ยงและ 
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 ครั้งที่	 3	 และงานแสดงสินค้า	 ประจ�าปี	 2556	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	29-31	กรกฎาคม	2556
	 92.	 เภสัชกรหญิงรัฏฐกร	 บุญทวี	 เภสัชกร	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ,	 นางสาวขวัญหทัย	 ด้วงนุ ่ม	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพและนายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา	 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 เรียนรู้และฝึกทักษะกับ	 Protein	 Expression	 และ	 Protein	 

Purification	รุน่ที	่1	จดัโดย	สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	สถาบนัชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ศาลายา	 จังหวัดนครปฐม	 ระหว่างวันที่	 29-31	 กรกฎาคม	 2556	 และวันที่	 1	 

สิงหาคม	2556
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	 93.	 ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์วศิษิฏ์	สติปรชีา	ผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	เข้าร่วมประชมุวิชาการ
โรคไต	จัดโดย	สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	ณ	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	1-3	สิงหาคม	2556
	 94.	 นางโอปอล์	ศรปีระพตั	ิหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป,	นางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป	 เข้ารับฟังชี้แจงการก�าหนดโครงสร้างและอัตราก�าลังของส�านักงานการคลัง	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	
สภากาชาดไทย	ร่วมกบั	บรษิทั	วนิทเูกเตอร์	จ�ากดั	ณ	ห้องประชมุชัน้ล่างอาคาร	7	ชัน้	วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย	
ในวันที่	2	สิงหาคม	2556
	 95.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ไปบรรยายวิชาการ
แพทยศาสตร์	จัดโดยราชบัณฑิตแพทยสภา	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	7-10	สิงหาคม	2556	
	 96.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
เข้าร่วมประชมุคณะอนกุรรมการศกึษาและเสนอแนะแนวทางการก่อสร้างโรงงานผลติวคัซนีไข้หวดัใหญ่ขององค์การ
เภสัชกรรม	ครั้งที่	1/2556	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ณ	ห้องประชุม	กองสัตว์ทดลอง	องค์การ
เภสัชกรรม	สาขาสระบุรี	ในวันที่	9	สิงหาคม	2556	
 97.	 เภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีนและนายสมควร	เจนสถิรพันธุ ์
ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายผลิตวัคซีน	เดินทางไปฝึกอบรมเรื่อง	GMP/WHO	prequalification	
จัดโดย	สถาบัน	Green	Cross	Cooperation	ณ	เมืองกวางจู	ประเทศเกาหลีใต้	ระหว่างวันที่	14-18	สิงหาคม	2556
 98.	 นางสาวพรพิไล	จั่นอิ๊ด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางกมลวรรณ	เขษมวงศ ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสาวณภัทร	ทองตระกูล	เจ้าหน้าที่พัสดุ	4	ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป,	นายสเุมธ	โพธกิลุ	เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป,	นางสาวยพุเยาว์	เจยีมรงัสรรค์	
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวมัทนา	 มลคล�้า	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4	 ฝ่าย
บรหิารงานทัว่ไปเข้าร่วมการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัระบบอนิทราเนต็ของสภากาชาดไทย จดัโดย	ส�านกังานการเจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์ ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	15	สิงหาคม	
2556	 
	 99.	 นางนฤมล	พกัมณ	ีหวัหน้าฝ่ายวจิยัและพฒันา,	ดร.ทรงศร	ีเกษมพมิลพร	ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวทิยาศาสตร์
การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา	เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่	วช	และ	5	ส	ให้ทุนอุดหนุนปีงบประมาณ	2557	จัดโดย	ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	ในวันที่	19	สิงหาคม	2556	
	 100.	 นายบุญเรือน	นิ่มนวล	 ผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบ�ารุง,	 นายทวีศักดิ์	 ภิญโญธรรมากร	นายช่างไฟฟ้า	 5	
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและนายวิโรจน์	 ขุนทอง	 นายช่างเครื่องกล	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 
เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ	 การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและการช่วยเหลือผู้โดยสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน	 จัดโดย	 บริษัท	 สยาม	 
ฮิตาชิ	เอลลิเวเตอร์	จ�ากัด	ณ	ห้องประชุม	อาคารคลังสินค้า	บริษัท	สยาม	ฮิตาชิ	เอลลิเวเตอร์	จ�ากัด	กรุงเทพฯ	ในวันที ่
22	สิงหาคม	2556	
	 101.	 นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
และนางสาวมัทนา	 มลคล�้า	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในการใช้งาน	 Drupal	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย	 

ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	22	-	23	สิงหาคม	2556	
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	 102.	 นางสาวมัทนา	มลคล�้า	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมการอบรมการใช้	

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 webflow	webform	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	27	สิงหาคม	2556	

 103.	 นางสาวพรพิไล	จั่นอิ๊ด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางอบเชย	สายัณห์ศิริ	

เจ้าหน้าที่ธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมหารือและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการใช้ระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์	ปี	2556	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อาคาร

เฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	27	สิงหาคม	2556	

	 104.	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของสภากาชาดไทย	หลักสูตรที่	3	ระบบคุณภาพและการจัดท�า

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(Flow	chart)	หลักสูตรที่	4	ระบบการจัดท�าแผนปฏิบัติการ	งบประมาณ	ติดตามและประเมินผล

ของสภากาชาดไทย	 และหลักสูตรท่ี	 5	 การติดตามและประเมินผล	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร	์

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุชั้น	6	ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพทิักษ ์ในวนัที่	27	สงิหาคม	2556	และ

ห้องประชุม	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	5	และ	18	กันยายน	2556	

	 105.	 นายเถลิงศกัดิ	์ศกัดิเ์ดชานนท์	เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์	3	กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจักรกล,	

นางสาวมัทนา	มลคล�้า	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป	เข้าร่วมการอบรมเชงิปฏบิตักิารให้ผูน้�าเสนอข้อมลูบนเวบ็ไซต์สภากาชาดไทย	

จดัโดย	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชัน้	3	อาคารเฉลิม	บรูณะนนท์	ส�านกังาน

การเจ้าหน้าที่	ในวันที่	29	สิงหาคม	2556

	 106.	 นางสาวศรัณยา	 หวังเจริญตระกูล	 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์4	 สวนงู	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 

การสร้างเสรมิทกัษะและเทคนคิการเขยีนข่าวเพือ่การสือ่สารผ่านเทคโนโลยสีมยัใหม่	(Workshop	for	Skill	Writing)	

จัดโดย	 ส�านักงานบริหาร	 สภากาชาดไทย	ณ	 อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 

ศูนย์พัทยา	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	29-31	สิงหาคม	2556

	 107.	 นางสาวอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู ้เชี่ยวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ 

นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมการสัมมนาและ 

Workshop	การใช้เครื่อง	AKTA	(เครื่องแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์	:	FPLC)	จัดโดย	บริษัท	ไอ	ทีเอส	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

ณ	ห้องประชุม	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	ในวันที่	2	กันยายน	2556

	 108.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารย	์

กิตติคุณ	ดร.	นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวิชาการ	เดินทางไปเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการ	2nd	International	Symposium	on	Life	Sciences	จัดโดย	International	Symposium	

on	Life	Sciences	ณ	เมือง	Vladivostok	สหพันธรัฐรัสเซีย	ระหว่างวันที่	3-9	กันยายน	2556

	 109.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	 7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมฟัง

การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง	Rabies	in	Asia	ครั้งที่	4	ณ	โรงแรมชาเตรียม	ถนนเจริญกรุง	กรุงเทพฯ	จัดโดย

งบประมาณขององค์การ	Rabies	in	Asia	Foundation	ซึง่ปีนีก้รมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	เป็นเจ้าภาพจดังาน

ในนามตัวแทนของประเทศไทย	ระหว่างวันที่	11-13	กันยายน	2556
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 110.	 แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและแพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล 

นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการแก่บุคลากรด้านการแพทย์และ 

สาธารณสุข	 เรื่อง	 Speaker	 Forum	 :	 Innovative	 Optional	 Vaccines	 จัดโดย	 บริษัท	 แกล็กโซสมิทไคลน	์

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	โรงแรมพลาซา	แอทธินี	กรุงเทพ	ในวันที่	26	กันยายน	2556

	 111.	 นางนฤมล	พกัมณี	หัวหน้าฝ่ายวจิยัและพฒันา	เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร	การบรหิารจดัการข้อมูล

และการจัดท�าสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ข้อมูลในระบบ	NRPM	ครั้งที่	4	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	26	กันยายน	2556
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การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในปีงบประมาณ	2556	สถานเสาวภาได้จัดงานประชุมวิชาการ	4	งานดังนี้

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง “วิทยาศาสตร์ของงูและพิษงูในประเทศไทย”

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555

ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

	 งานของสถานเสาวภาด้านงูและพิษงูได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2466	 เมื่อนายแพทย์	 Leopold	 Robert	 

(ดร.	เลโอโปลด์	โรแบรต์)	ผู้อ�านวยการคนแรกของสถานเสาวภาได้ก่อสร้างสวนงูซึ่งเป็นสวนงูแห่งที่	2	ของโลก	รวบรวมงูที่พบ

ในประเทศไทยทัง้ทีม่พีษิและไม่มพิีษ	เพือ่งานศกึษาวจิยัทัง้งูและพษิง	ูรวมถงึการผลติเซรุม่แก้พษิงมูาโดยตลอดอย่าง

ยาวนาน	ผลงานวจิยัและพฒันาเกีย่วกบังแูละพษิงแูละการผลติเซรุ่มแก้พิษงตูลอดระยะเวลา	89	ปีของสถานเสาวภา

ได้รบัการยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ	ท�าให้องค์การอนามยัโลกแต่งต้ังให้สถานเสาวภาเป็น	WHO	Collaborating 

Center	for	Venomous	Snake	Toxicology	and	Research	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2545	จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	

	 ในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติพ์ระบรมราชนินีาถ	องค์สภานายกิา	สภากาชาดไทยทรงมพีระชนมายุ

ครบ	80	พรรษาในปีพ.ศ.	2555	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะสรุปผลงานทั้ง

ในด้านงูและพิษงูของผู้สนใจในศาสตร์ด้านนี้ทั่วประเทศไทย	 เพื่อจะได้ทราบสถานภาพทางวิชาการในปัจจุบัน	 

สถานเสาวภาฯ	จึงได้เชิญองค์การสวนสัตว์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ร่วมจัดประชุมวิชาการเรื่อง	“วิทยาศาสตร์ของงู

และพิษงูในประเทศไทย”	 เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการในด้านนี้	 ความหลากหลายของงู	 บทบาทของงู

ต่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของสิ่งแวดล้อมต่องู	 ความรู้เรื่องพิษงู	 การศึกษากลไกของการท�างานของร่างกายเมื่อได้

รับพิษงูและบทบาทส�าคัญของพิษงูในการพัฒนาทางยารักษาโรค	 และการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดเห็น

ระหว่างนักวิชาการในด้านนี้	

	 การจัดประชุมครั้งนี้	มีก�าหนด	2	วันคือวันที่	20	และ	21	ธันวาคม	2555	ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

อนามัยโลก	 การประชุมได้รับความสนใจจากนักวิชาการอย่างมากแต่เนื่องจากมีงบประมาณจ�ากัดจึงรับผู้เข้าร่วม

ประชุมได้เพียง	140	คน	
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 4 (4th Travel Medicine and Immunization) 

เรื่อง “From Guidelines to Practice” 

จัดโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 

ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

	 การสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคด้วยวัคซีน	 นับเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและความคุ ้มทุนในเชิง

เศรษฐศาสตร์	สาธารณสุข	ปัจจุบันองค์ความรู้และวิทยาการต่าง	ๆ	เกี่ยวกับวัคซีนได้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก	ทั้ง

การพฒันาวคัซีนท่ีมอียูเ่ดมิ	หรอื	การผลติคิดค้นวคัซีนชนิดใหม่	ในอกีด้านหนึง่ของสงัคมยคุโลกาภวิฒัน์	ซ่ึงเทคโนโลยี

ก้าวไกล	การติดต่อสื่อสาร	การคมนาคม	ถึงกันทั่วโลกสามารถกระท�าได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว	เวชศาสตร์การ

เดินทาง	(Travel	Medicine)	ได้ทวีความส�าคัญและได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย	ๆ	เนื่องจากการเดินทางอาจน�ามา

ซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้เดินทาง	เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ	ความเจ็บป่วย	การติดเชื้อ	หรือการแพร่กระจายของโรค

ติดเช้ือ	 และท�าให้เป็นปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศได้	 ดังนั้น	 การให้ความรู้	 การป้องกันและการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค	 จึงเป็นกุญแจส�าคัญในเวชศาสตร์การเดินทางทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในเรื่องการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 จึงได้จัดการประชุม

วิชาการ	Travel	Medicine	and	Immunization	ขึ้นเป็นประจ�าทุก	2	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	เพื่อเผยแพร่ความรู้ใน

ศาสตร์ดังกล่าว	โดยมีแพทย์	พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์	สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในแต่ละครั้งเป็น

จ�านวนมาก	 อันเป็นโอกาสท่ีความรู้	 ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและเวชศาสตร์การเดินทาง	

จะได้ถูกเผยแพร่แก่บุคลากรทางการแพทย์	เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการทางสาธารณสุขต่อไป	มีผู้เข้าร่วม

ประชุมจ�านวน	177	คน
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การประชุมวิชาการ 
เรื่อง “BCG Vaccine : Update Informations” 

วันที่ 15 สิงหาคม 2556 

ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	จัดการประชุมวิชาการ	เรื่อง	“BCG	Vaccine	:	Update	Informations”	

เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2556	ณ	โรงแรมมณเฑียร	ถนนสุรวงศ์	กรุงเทพฯ	เพื่อให้พยาบาล	ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ในกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 ผู้ใช้วัคซีนบีซีจีได้แจ้งอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนบีซีจ	ี

เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัคซีนบีซีจีที่ครอบคลุมทั้งในด้านความเป็นมา	การผลิตและการควบคุมคุณภาพ	การ

ตรวจวินิจฉัยเชื้อบีซีจี	 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยภายหลังการได้รับวัคซีนบีซีจี	 รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่

เกิดขึ้นในประเทศไทย	 และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	 ที่เกี่ยวกับวัคซีนบีซีจี	 ประกอบด้วยแพทย	์

เภสัชกร	พยาบาล	บุคลากรสาธารณสุขและนักวิชาการที่สนใจ	มีผู้เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	124	คน	
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โครงการการจัดประชุมวิชาการ

Third National Symposium on Animal Toxins

เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาการถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว์

“Practical approach for common envenoming and poisoning by animals toxins”

วันที่ 6 กันยายน 2556

ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

 พิษจากสัตว์	เป็นพิษธรรมชาติ	ซึ่งเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่ส�าคัญประการหนึ่งของโลก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศในเขตร้อน	 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก	มีคนได้รับพิษจ�านวนอย่างน้อย	 5	 ล้านคนต่อปี	 จาก 

การถกูงกูดั	แมงป่องต่อย	และพษิจากแมลง	ทัง้นี	้ผูป่้วยจ�านวน	100,000	คน	เสยีชวีติ	พษิจากสตัว์ทีส่�าคญั	ครอบคลมุ

พิษจากสัตว์ขาข้อ	ได้แก่	ผึ้ง	แตน	ต่อ	มด	ตะขาบ	แมงมุม	แมงป่อง	พิษจากสัตว์ทะเล	ได้แก่	แมงกะพรุน	เม่นทะเล	

หอยเต้าปูน	 ปลาพิษ	 พิษจากสัตว์เลื้อยคลาน	 ได้แก่	 งูพิษ	 พิษจากสัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า	 ได้แก่	 กบ	 คางคก	 เป็นต้น	

สถานเสาวภาได้เปิดด�าเนนิการคลนิกิพษิจากสตัว์	(Animal	Toxin	Clinic)	ซึง่มหีน้าทีดู่แลรกัษาผูป่้วยทีไ่ด้รบัพษิจาก

สัตว์	 รวมถึงให้ความรู้และค�าปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์พิษ	 และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสัตว์มาตั้งแต่	

พ.ศ.	2550	ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของพิษจากสัตว์	อีกทั้งตระหนักถึงปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยที่ได้รับพิษดังกล่าว	อีกทั้ง	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้	แนวทางเวชปฏิบัติที่ถูกต้องและกระตุ้นความสนใจเพื่อ

ให้เกิดความก้าวหน้าในวิทยาการแขนงนี้	สถานเสาวภาจึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่	3	Third	National	

Symposium	 on	 Animal	 Toxins	 เรื่อง	 แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาการถูกงูกัดและได้รับพิษจากสัตว	์ 

“Practical	approach	for	common	envenoming	and	poisoning	by	animals	toxins”	ขึ้น	มีผู้เข้าร่วมประชุม

จ�านวน	171	คน
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คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้าศึกษาดูงานคลินิกพิษจาก
สัตว์ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและเยี่ยมชมสวนงู	 สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2556

ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภาและรองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 
ฝ่ายบริหาร	 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
เภสัชศาสตร์	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2556

สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความ 
ร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิต	 Clostridium	 botulinum	
antitoxin	(ต่อเนือ่ง)	กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	เมือ่วนัที	่19	กนัยายน	
2556	ณ	ห้องประชมุกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	
กรุงเทพมหานคร

ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภาและรองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 
ฝ่ายบริหาร	 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เพื่อเป็นแหล่ง
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	
2556	ณ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการ	
สถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	ให้การต้อนรับคณะจาก	Myanmar	delega-
tion	from	the	Ministry	of	Industry/Pharmaceutical	and	Foodstuff	
Industry	via	Rieckermann	เยี่ยมชมสถานที่ผลิตของสถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2556


