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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
และถูกต้องตามมาตรฐาน	 GMP,	 PIC/s	 ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 
และมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเป็นโรงงานผลิตชีววัตถุท่ีมีการผลิตต้ังแต่ต้นน�้า	 (Upsteam)	 จนถึงปลายน�้า	 
(Downsteam)	 จนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองท้ังมาตรฐาน	 GMP,	 PIC/s 
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 
ISO/IEC	17025	ในการตรวจผลิตภัณฑ์	ชีววัตถุ	จาก	ilac	MRA	DMSc	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย	

 1.1 การผลิตเซรุ่ม   
  1.1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู 
	 	 ปัจจุบันสถานเสาวภาผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเด่ียวชนิดแห้ง	 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)	และ
ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูรวมชนิดแห้งอีก	2	ชนิดคือ	เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาทและเซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต	เซรุ่ม
ทุกชนิดจะผลิตตามมาตรฐาน	GMP	และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	โดยผ่านกระบวนการท�าให้บริสุทธิ์และใช้ขั้น
ตอนการผลติตามเทคโนโลยขีองการผลติท่ีสมยัใหม่	จนได้เป็นเซรุม่แก้พษิงสู�าเรจ็รปูชนดิแห้งทีพ่ร้อมละลายใช้ได้ทนัท	ี
เซรุ่มแก้พิษงูทุกชนิดมีอายุการใช้งาน	5	ปี	หลังวันผลิตและสถานเสาวภา	ได้รับอนุมัติเลขทะเบียนผลิตจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทุกต�ารับที่ผลิต	(เซรุ่มแก้พิษงู	9	ชนิด)	ปัจจุบันสถานเสาวภาฯสามารถผลิตเซรุ่มเหล่านี้
ในปริมาณที่เพียงพอใช้ในประเทศและสามารถจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ

การท�าให้เซรุ่มบริสุทธิ์ การกรองปราศจากเชื้อ การบรรจุเซรุ่ม
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  1.1.2 การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
	 	 สถานเสาวภาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	TRCS	ERIG®	(Equine	
Rabies	 Immunoglobulins)	 ในจ�านวนที่เพียงพอส�าหรับใช้ภายในประเทศ	และสามารถใช้ทดแทนสินค้าจากต่าง
ประเทศ	โดย	80%	ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดในประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา

เซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยว	7	ชนิด

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท
และระบบโลหิต

ปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2557
	 ในปีงบประมาณ	2557	มีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	83,964	ขวด	ตามตารางที่	1

จ�านวนเซรุ่มที่ผลิตในปี 2557

ชนิดเซรุ่ม จ�านวน (ขวด)

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 24,549

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 4,508

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 14,669

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 17,819

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต 13,602

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท 6,187

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 2,630

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 170,005

83,964	ขวด
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

กราฟแสดงจ�านวนและสัดส่วนในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2557

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูภายในปีงบประมาณ 2555 - 2557
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1%

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า
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6%

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
67%

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้
7%

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต
เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต

5%

จ�านวนเซรุ่มที่ผลิตในปีงบประมาณ 2557
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รายงานประจ�าปี 2557

 1.2 การผลิตและแบ่งบรรจุวัคซีน

  1.2.1 การผลิตวัคซีนบีซีจี

	 	 ฝ่ายผลิตวัคซีนมีภารกิจในการผลิตวัคซีนบีซีจีตามที่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องการ

เพื่อใช้ในประเทศ	 รวมทั้งได้ผลิตวัคซีนบีซีจีส�ารองไว้จ�านวนหนึ่งส�าหรับจ�าหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชน	 โดยใน

ปีพ.ศ.	 2557	 องค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อวัคซีนบีซีจีชนิดแห้ง	 ขนาดบรรจุ	 10	 โด๊สต่อขวด	 เพื่อจ�าหน่ายให้

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จ�านวน	 190,000	 ขวด	 และฝ่ายผลิตวัคซีนผลิตวัคซีนบีซีจีจ�านวนทั้งสิ้น	

207,845	ขวด	เพื่อส�ารองไว้ให้โรงพยาบาลเอกชนอีกจ�านวนหนึ่ง

	 	 ผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีชนิดแห้งที่ผลิตทุกรุ่นการผลิตได้ด�าเนินการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามข้อ

ก�าหนดขององค์การอนามยัโลก	(WHO	Requirements	for	Freeze	dried	BCG	Vaccine)	และมาตรฐาน	GMP,PIC/s	

ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ซึ่งทุกรุ่นผลิตได้รับการรับรองรุ่นการผลิต	 (Lot	Release)	จากสถาบัน

ชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนจ�าหน่าย	 วัคซีนบีซีจีที่ผลิตจากสถานเสาวภาเป็นวัคซีนตัวแรกที่ผลิตใน

ประเทศไทยตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	(ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป)	ที่ได้รับอนุมัติเลขทะเบียน	1A	825/43	ตั้งแต่	พ.ศ.	2543	

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2555 - 2557

จำนวน

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2555 2556 2557
0

ปงบประมาณ
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

  1.2.2 งานแบ่งบรรจุวัคซีน

	 	 ฝ่ายผลติวคัซนีได้ด�าเนนิงานแบ่งบรรจุวคัซีน	

เพื่อให้มีวัคซีนชนิดอื่น ๆ	 สนับสนุนงานของส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	และเพื่อให้มี

วัคซีนที่มีคุณภาพแต่ราคายุติธรรมส�าหรับใช้ในประเทศ	

วัคซีนที่สถานเสาวภาจะด�าเนินการแบ่งบรรจุ	 ได้แก่	 วัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(TRCS	 SPEEDA,	 Rabies	 vaccine)	

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	 (TRCS	 JEVAC,	 Inactivated	 

Japanese	 Encephalitis	 Vaccine	 for	 Human	 Use,	 

Vero	 cell,	 Freeze-dried)	 และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	

(TRCS	Anflu,	Influenza	vaccine)	โดยโรงงานแบ่งบรรจุ

วัคซีนของสถานเสาวภาได้รับการรับรองผ่านการประเมิน 

รับตามหลัก เกณฑ ์วิ ธีการ ท่ีดี ในการผลิตยา 	 GMP	 

ตามมาตรฐานสากล	 PIC/s	 จากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555	และได้รับอนุมัติทะเบียน

ผลิตแบ่งบรรจ	ุTRCS	SPEEDA	(วัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า) 

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2557	(เลขทะเบียน	1A	3/57)	และได้ผลิตออก

ตลาดในต้นปี	พ.ศ.	2558	

	 วัคซีนบีซีจี	 การเตรียมวัคซีนบีซีจี
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รายงานประจ�าปี 2557

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2556	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด�าเนนิการตรวจสอบความถกูต้องของการ
แบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	บาดทะยัก	(TRCS	ADSORBED	Td	VACCINE)	และในปี	พ.ศ.	2557	ได้ด�าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	(TRCS	Anflu)	เรียบร้อยแล้ว

วัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า	(TRCS	SPEEDA)

เครื่องล้างขวดอัตโนมัติ
(Automatic	washer)		

เครื่องอบฆ่าเชื้อแบบอุโมงค์
(Sterilizing	Tunnel)

เครื่องบรรจุและเครื่องรีดฝา
(Filling	&	Capping	machine)

Compact Filling Line
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

จ�านวนวัคซีนบีซีจีและวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตในปีงบประมาณ 2557 เทียบกับเป้าหมาย
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BCG VACCINE TRCS SPEEDA

เปาหมาย

จำนวนผลิต

0

เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเป้าหมาย

2. การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

 2.1 การผลิตเซรุ่ม (ส่วนขยาย)
	 เนื่องจากก�าลังการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	 
สถานเสาวภาจึงได้เพิ่มก�าลังการผลิตโดยได้ปรับปรุงอาคารผลิตยาปราศจากเชื้อในเนื้อที่ประมาณ	2,000	ตารางเมตร 
ให้เป็นโรงงานผลิตเซรุ่มส่วนขยายและยาปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐานตาม	 “หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา	 
(Good	Manufacturing	 Practice	 (GMP)	 และสอดคล้องกับ	 Pharmaceuticals	 Inspection	 Co-operation	
Scheme	(PIC/s)”	ตามมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	มีการปรับปรุง
ก่อสร้างห้องสะอาดใหม่	 พร้อมติดตั้งระบบน�้า	 HVAC	 และเครื่องจักรใหม่หมด	 พร้อมได้ด�าเนินการสอบเทียบ	 
(Calibration)	ตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบความถูกต้อง	 (Qualification	and	Validation)	 เพื่อให้มั่นใจใน
ประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักร	 และกระบวนการผลิตท้ังหมด	 เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ	
และอาคารผลติใหม่ได้ผ่านการตรวจประเมนิโดยคณะกรรมการอาหารและยา	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.2556	และเร่ิมด�าเนนิการ
ผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	น�้ายาท�าละลาย	และยาก�าพร้า	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557
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รายงานประจ�าปี 2557

ระบบผลิตน�้าบริสุทธิ์	น�้ากลั่น	และไอน�้าบริสุทธิ์	ยี่ห้อ	Stilmas	
จากประเทศจีน	ส�าหรับใช้ผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้า	ยี่ห้อ	Belimed	จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์	(ซ้าย)	
และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้ง	จากประเทศเดนมาร์ก	(ขวา)

	 เครื่องล้างขวดและแอมพูลอัตโนมัติ	 เครื่องบรรจุขวดและแอมพูลอัตโนมัติ
	 ยี่ห้อ	Bosch	จากประเทศเยอรมนี
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 2.2 การผลิตน�้ายาท�าละลาย (Diluent) ส�าหรับใช้ละลายเซรุ่มและวัคซีน
	 ในปีงบประมาณ	 2557	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อได้ผลิตน�้ายาท�าละลายบรรจุในแอมพูล	 ส�าหรับละลาย
เซรุ่มและวัคซีน	ตามปริมาณต่อไปนี้	
	 	 -	 Sterile	Water	 for	 Injection	 ขนาดบรรจุ	 10	 มิลลิลิตร	 ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายเซรุ่ม 
แก้พิษงูชนิดแห้ง	จ�านวน	90,739	หลอด
	 	 -	 Sterile	Water	 for	 Injection	 ขนาดบรรจุ	 0.5	 มิลลิลิตร	 ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดแห้ง	จ�านวน	100,000	หลอด
	 	 -	 Normal	saline	solution	ขนาดบรรจุ	1.0	มิลลิลิตร	ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีนบีซีจี
ชนิดแห้ง	จ�านวน	69,950	หลอด

 2.3 การผลิตยาก�าพร้า
	 สถานเสาวภาได้ร่วมมือกับคณะท�างานพัฒนานโยบายและแก้ไขปัญหายาก�าพร้ากลุ ่ม	 antidote	 
ส�านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	เพือ่แก้ปัญหาในการเข้าถงึยากลุม่	antidote	ของประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 สถานเสาวภาเข้าร่วมรับผิดชอบในการเป็นผู้ผลิต 
ยาก�าพร้าที่มีความจ�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�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	ทั้งนี้	สปสช.ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมท�าหน้าที่ขนส่งและกระจายยาไป
ยังสถานบริการทั่วประเทศ

3%	Sodium	Nitrite	Injection

25%	Sodium	Thiosulfate	Injection

ยาก�าพร้ากลุ่ม	Antidote	3	รายการที่สถานเสาวภาเป็นผู้ผลิต

1%	Methylene	Blue	Injection
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ล�าดับ Product Name จ�านวนรวม (ขวด/หลอด)

1. 1%	Methylene	blue	injection	5	ml. 		 3,319	 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	10	ml. 		 90,739	 หลอด

5. Sterile	water	for	injection	0.5	ml. 		 100,000	 หลอด

6. Normal	saline	solution	1	ml. 		 69,950	 หลอด

3. ฝ่ายประกันคุณภาพ

 ฝ่ายประกนัคณุภาพได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA, DMSc 
ส�าหรับตรวจสอบชีววัตถุจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นแห่ง
แรกของการตรวจสอบชีววัตถุที่ผ่านมาตรฐานนี้
	 ในปีงบประมาณ	 2557	 ฝ่ายประกันคุณภาพได้ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุดิบ	 ภาชนะบรรจุ	 วัสดุการบรรจ	ุ
ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 น�้าด่ืมกาชาดและตรวจสภาพแวดล้อมในห้องผลิตและห้องวิเคราะห	์
(Environmental	 Control)	 ตลอดจนมีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต	 (Process	 Validation)	
และเอกสารตามมาตรฐานข้อก�าหนดใน	GMP,	PIC/s	

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2557

รายการ จ�านวน (รุ่นการผลิต)

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ	(วัคซีนและเซรุ่ม) 73

น�้ายาปราศจากเชื้อ 32

วัตถุดิบ	 37

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 84

ยอดผลิตภัณฑ์ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ ปีงบประมาณ 2557

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ,84 ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ,73

น�้ายาปราศจากเชื้อ,32วัตถุดิบ,37
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รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2557 (รุ่นการผลิต)

เดือน/ปี

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 2 1 1 1 2 1 8

เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 1 1 1 1 1 1 6

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต 1 1 1 1 1 1 6

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท 1 1 1 3

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 20

วัคซีนบีซีจี 2 9 8 19

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
TRCS	SPEEDA

3 10 13

น�้ากลั่นส�าหรับฉีด 2 1 1 1 1 1 2 2 2 13

น�้าเกลือส�าหรับฉีด 1 1 1 3

โซเดียมไนไตรท์ส�าหรับฉีด 1 1 2

โซเดียมไธโอซัลเฟตส�าหรับฉีด 1 1 2

เมทิลีนบลูส�าหรับฉีด 1 1 2

20%	Sodium	citrate	solution 1 1 1 3

5%	Diphenhydramine	injection 1 6 7

 ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 รวม

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	 เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้	 เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	 เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา	 เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา	 เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต	 เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 วัคซีนบีซีจี	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	TRCS	SPEEDA

น�้ากลั่นส�าหรับฉีด	 น�้าเกลือส�าหรับฉีด	 โซเดียมไนไตรท์ส�าหรับฉีด

โซเดียมไธโอซัลเฟตส�าหรับฉีด	 เมทิลีนบลูส�าหรับฉีด	 20%	Sodium	citrate	solution

5%	Diphenhydramine	injection

รุ่น
กา

รผ
ลิต

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2557
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เดือน/ปี

การทดสอบน�้าในขบวน
การผลิต

298 202 286 199 200 184 201 217 218 228 307 215 2,755

การทดสอบในขบวนการผลิต
เซรุ่มแก้พิษงู	และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

115 40 72 168 106 80 73 146 268 184 123 144 1,519

การทดสอบในขบวนการผลิต
วัคซีนบีซีจี

15 14 83 60 80 252

การทดสอบในขบวนการผลิต
น�้ายาฉีด

3 2 1 1 1 3 11

การทดสอบ	Crude	plasma	
จากสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

25 46 16 33 30 21 41 54 29 41 336

วัตถุดิบ 3 2 3 1 3 2 3 6 8 3 3 37

ภาชนะบรรจุและวัสดุ
การบรรจุ

13 11 9 2 5 15 6 16 7 84

การตรวจสอบความคงตัว	
(stability)	ของผลิตภัณฑ์

3 2 2 3 6 6 4 3 29

การตรวจสอบวัตถุดิบซ�้า 1 3 4 1 3 1 13

จ�านวนตัวอย่าง 5,023

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2557

การทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2557 (ตัวอย่าง)

 ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย.57 รวม

ตัวอย่าง
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การทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2557

เดือน/ปี

การทดสอบตัวอย่างน�้า 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6 6 9 75

การทดสอบ	titer	ต่อพษิสนุขับ้า 
ของคน	สัตว์และผลิตภัณฑ์

12 6 5 2 6 10 2 3 11 6 6 69

จ�านวนตัวอย่าง 18 12 11 8 12 16 7 10 17 6 12 15 144

กราฟแสดงการทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2557

 ต.ค. 56 พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57 พ.ค. 57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย.57 รวม
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ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2557 (รุ่นการผลิต)

เดือน/ปี

เซรุ่มแก้พิษงู 6 4 1 2 3 3 1 2 6 3 1 3 35

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 2 1 3 1 1 0 2 1 2 1 2 20

วัคซีนบีซีจี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8 19

น�้ายาฉีด 2 5 1 1 8 1 0 1 2 3 3 5 32

กราฟผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2557

 ต.ค. 56 พ.ย.56 ธ.ค. 56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย. 57 ก.ค. 57 ส.ค. 57 ก.ย. 57 รวม

เซรุ่มแก้พิษงู

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รุ่น
กา
รผ
ลิต

วัคซีนบีซีจี

น�้ายาฉีด
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4. สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	มีสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เนื้อที่	 646	 ไร่	และมีม้า	455	ตัว	 
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้
 4.1 การเจาะเลือดม้าและปริมาณพลาสมาที่แยกเก็บได้ในปีงบประมาณ 2557

ชนิดงู
ม้าฉีดพิษ 

(ตัว)
ม้าที่เจาะเก็บ
เลือด (ตัว)

ปริมาณเลือด
ที่เจาะเก็บ (ลิตร)

ปริมาณพลาสมา
ที่แยกเก็บได้ (ลิตร)

งูเห่า
งูกะปะ
งูแมวเซา
งูจงอาง
งูสามเหลี่ยม
งูเขียวหางไหม้
งูทับสมิงคลา
รวมพิษงูระบบประสาท
รวมพิษงูระบบโลหิต	
โรคพิษสุนัขบ้า

16
16
18
2
4

11
4
9
9

141

13
15
16
2
3
7
3
9
7

116

1,289
1,418
	895
	60
120
797
265
600
737

9,866

680
740
440
28
62

400
140
320
360

5,212

รวม 230 191 16,047 8,382

 4.2 จ�านวนม้าที่ได้รับการฉีด antigen กระตุ้นภูมิคุ้มกันในม้า

ชนิดม้า
มีอยู่เดิม

(ตัว)
รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จ�าหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

หมายเหตุ

ม้าฉีดพิษ

ม้าอื่นๆ

รวม

248

179

37

86

285

265

55

40

230

225

455

-	 รับมาฉีดพิษ	37ตัว	,	ตาย	10	ตัว 

	 ปลด	45	ตัว

-	 เกิด	43	ตัวรับจากปลด	43	ตัว	

	 โอนฉีดพิษ	37ตัว	ตาย	3	ตัว

	 ลูกม้าเพศเมียอายุ	17	วัน	ที่เกิดโดยวิธีย้ายฝากตัว
อ่อนด้วยเทคนิคนิรศัลยกรรม	 (non-surgical	 embryo	
transfer)	เป็นตัวที	่3	ของสถานเีพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลองฯ
จากความร่วมมือกนัของสถานเีพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลองฯ	
และคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 4.3 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ส่งใช้ในการวิจัยและงานผลิต

ชนิดสัตว์ มีอยู่เดิม
(ตัว)

รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จ�าหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว) หมายเหตุ

หนูขาว 5,718 36,222 41,940 38,179 3,761 -	เกิด	36,222	ตัว	ใช้งาน	34,416	ตัว	
	 ตาย	2,798	ตัว	คัดทิ้ง	995	ตัว

 4.4 เบ็ดเตล็ด เซรุ่มม้า……………300……………….ลบ.ซม.
	 	 	 	 เลือดม้าธรรมดา……………---..............ลบ.ซม.

 4.5 รายงานการใช้หญ้าเลี้ยงม้าประจ�าปี 2557

เดือน หญ้าสด (กิโลกรัม) หญ้าแห้ง (ฟ่อน)

ตุลาคม		 2556 	14,620 800

พฤศจิกายน		 2556 	28,368 175

ธันวาคม		 2556 	32,766 -

มกราคม		 2557 	32,755 25

กุมภาพันธ์		 2557 	30,123 -

มีนาคม		 2557 	33,880 -

เมษายน		 2557 	31,584 -

พฤษภาคม		 2557 	33,340 -

มิถุนายน		 2557 	32,463 -

กรกฎาคม		 2557 	33,340 -

สิงหาคม		 2557 	32,754 -

กันยายน		 2557 	32,756 -

 รวมทั้งสิ้น 368,749 1,000

*	ฟ่อนละ	20	กิโลกรัม
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 4.6 จ�านวนสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลาสมาประจ�าปีงบประมาณ 2557

รายการ ประเภท ปริมาณ จ�านวนพลาสมา 
(ลิตร)

พิษงู

เห่า 2,365	มก.

3,170

จงอาง 525	มก.

สามเหลี่ยม 660	มก.

ทับสมิงคลา 1,112.5	มก.

กะปะ 1,791	มก.

แมวเซา 995	มก.

เขียวหางไหม้ 1,287	มก.

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 Ribisin® 3,045	มล. 5,212	

adjuvant
Freunds’s	adjuvant 76	มล.

Alum 800	มล.

สารกันเลือดแข็งตัว 20%	sodium	citrate 358	ลิตร

สารละลาย

Normal	saline 15,250	ลิตร

5%	dextrose	in	saline 6,100	ลิตร

phenol 21.6	ลิตร

 4.7 ส่วนประกอบในการผลิตพลาสมาดิบจากม้า 1 ตัว

จ�านวนพลาสมา 

(ลิตร)/ตัว

ส่วนประกอบในการผลิต

พิษงู 
(mg)

วัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า (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

	 ม้าเบอร์	5002	ทีใ่ช้ผลติพลาสมาต้านพษิแบคทเีรยี		
Clostridium	Botulinum	type	B	ได้จ�านวน	25	ลิตรในปีนี้
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การฝึกงานและเยี่ยมชมกิจการของสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

การฝึกงานด้านสูติศาสตร์ในม้าของนิสิตคณะสัตวแพทย์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

พลตรี	ชาติชาย	อ่อนน่วม	เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกและคณะเยี่ยมชมกิจการเพื่อประสานความร่วมมือกัน	
ระหว่างกรมการสัตว์ทหารบกและสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2557
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5. กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลท�าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง	ดูแลงานช่าง	ระบบประปา	ไฟฟ้า	งานโยธา	ระบบ
ห้องสะอาด,	HVAC	งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรกลของฝ่ายผลิตและประกัน
คุณภาพ	 ดูแลระบบห้อง	 ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอาคาร	 สถานที่และระบบน�้าตามหลักเกณฑ์	
GMP,	PIC/s,	GEP	(Good	Engineering	Practice)	ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโดยแบ่ง
หน้าที่ต่าง	ๆ	ดังนี้
 5.1 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงทั่วไป ท�าหน้าที่หลักดังนี้
	 	 -	 ควบคุมดูแลซ่อมบ�ารุง	
		 	 -	 งานประปา
		 	 -	 งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ
		 	 -	 งานโยธา
 5.2 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ท�าหน้าที่หลักดังนี้
		 	 -	 ดูแลด้านความปลอดภัย	อัคคีภัย	
		 	 -	 ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
 5.3 หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ท�าหน้าที่หลักดังนี้
	 	 -	 ควบคุมตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาเครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ
	 	 -	 บ�ารุงรักษาระบบ	HVAC	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	เครื่องส�ารองไฟ	ระบบ	CDA	
		 	 -	 ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการท�างานของเครื่องจักร	 (Equipment	Validation)	ร่วมกับ
ฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ
 5.4 ดแูลตรวจสอบระบบห้องสะอาดของฝ่ายผลติและฝ่ายประกันคณุภาพ รวมทัง้อาคารสตัว์ทดลอง
 5.5 หน่วยงานระบบสารสนเทศ	ท�าหน้าที่หลักดังนี้
	 	 -	 ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้ท�างานได้อย่าง	ถูกต้อง	
รวดเร็ว	
	 	 -	 จัดระบบงานสารสนเทศ	เพื่อให้ประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

ภารกิจด้านการบริการ
1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท�าหน้าที่บริการดังต่อไปนี้	

	 1.1	 บรกิารตรวจรกัษาและให้ค�าปรกึษาผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้า	เช่น	ถกูสตัว์ทีส่งสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้ากดั 
ข่วน	เป็นต้น	ด้วยการฉดีวคัซนีและเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	ฉดีวคัซนีป้องกนับาดทะยกั	ท�าความสะอาดแผลอย่าง
ถูกต้องตามเทคนิค
	 1.2	 บริการแนะน�าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมป้องกันล่วงหน้าในและนอกสถานที่
	 1.3	 บริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ทั่วไป
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	 1.4	 บริการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	 1.5	 ให้ความรูด้้านโรคพษิสนุขับ้าแก่บคุลากรทางการแพทย์ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	นสิิตแพทย์และนกัศกึษา
พยาบาลสถาบันต่าง	ๆ
	 1.6	 ฝึกอบรมและดูงานด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่พยาบาล	 นักศึกษาพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์

 เวลาท�าการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
	 วันจันทร์	-	ศุกร์		 08.30	-	16.30	น.
	 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	08.30	-	12.00	น.
	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ

จ�านวนผู้รับบริการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2553-2557

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2553 6,910	

2554 6,328

2555 6,365

2556 5,560

2557 4,882

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2553-2557
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 การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โปรแกรมป้องกันล่วงหน้าและการฉีดกระตุ้นนอกสถานที่
ให้แก่ สัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  นักเรียนและเจ้าหน้าที่
ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ จ�านวน/คน

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 94

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 193

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 177

รวม 464

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2557
ผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น	 4,882	 ราย
ผู้มารับการรักษาใหม่	 	 2,223	 ราย
ผู้ที่มาตามนัด				 	 	 2,212	 ราย
ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก	TT		 	 38	 ราย
ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ	Td		 409	 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค	 Pre-exposure	IM	 3	 ราย
	 	 	 	 Pre-exposure	ID		 458	 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค	 Post-exposure	IM		 101	 ราย	
	 	 	 	 Post-exposure	ID		 347	 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น	 Booster	IM		 28	 ราย	
	 	 	 	 Booster	ID	 1,149	 ราย
ผู้ที่ได้รับ	Rabies	Immune	Globulin	 	 279	 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	 ในกรณีที่ต้องได้รับวัคซีนผู้เดินทางจะได้	 มีระดับ
ภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรค	ก่อนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรค

 2.2 ให้บริการพร้อมออกเอกสารใบส�าคัญรับรองการฉีดวัคซีนหรือยาป้องกันระหว่างประเทศ
	 	 ส�าหรับนกัเดนิทางบางประเทศอาจต้องการเอกสารรบัรองการฉดีวคัซีนหรอืยาป้องกนัก่อนเข้าประเทศ	
เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค	เช่น	วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น	ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธี
ฮจัย์	ณ	ประเทศซาอดุอิาระเบยี	วคัซนีป้องกนัไข้เหลือง	และวคัซีนอืน่	ๆ 	บางชนดิจ�าเป็นส�าหรับผู้ทีจ่ะเดินทางไปทาง
แถบทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต้บางประเทศ	ส่วนผู้ทีจ่ะไปศกึษาต่อต่างประเทศ	หรือพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ
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
	 	 ให้บริการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการหาภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน	 เช่นโรคตับอักเสบบี	 โรคสุกใส	 
ตรวจหาน�้าตาลในเลือด	ไขมันในเลือด	ทดสอบการติดเชื้อวัณโรค	(PPD	Test)	และออกเอกสารใบรับรองแพทย์การ
ฉีดวัคซีนเพื่อศึกษาต่อหรือการท�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 2553-2557

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2553 	9,551

2554 10,849

2555 10,882

2556 12,501

2557 13,615
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จ�านวน	(คน)

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ 2553-2557
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จ�านวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2553 - 2557

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก
จ�านวนโด๊ส

ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557

1.	Cholera	(oral) 1,677 3,195 4,117 4,755 6,082

2.	Diphtheria	&	Tetanus 2,632 935 405 531 	697

3.	Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis 51 23 103 80 183

4.	Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis	&	Polio 349 502 604 676 469

5.	Hepatitis	A 228 356 537 555 1,086

6.	Hepatitis	B 152 259 286 336 483

7.	Hepatitis	A	&	B 312 532 583 661 795

8.	Human	papallomavirus 160 171 111 208 403

9.	Influenza 2,701 2,869 2,293 4,002 3,912

10.	Japanese	Encephalitis	 176 350 579 872 870

11.	Meningococcal	 999 1,372 1,340 1,335 1,422

12.	Mumps,	Measles,	Rubella 460 598 691 484 650

13.	Pneumococcal 32 38 39 66 48

14.	Polio	(oral) 28 127 77 27 0

15.	PPD	test	 55 54 103 114 112

16.	Rabies 132 272 446 809 749

17.	Tetanus	toxoid	 24 22 157 121 0

18.	Typhoid	(Injection)	 393 522 838 827 1,146

19.	Varicella 109 121 140 145 161

20.	Yellow	fever	 1,664 3,037 3,363 3,289 3,646

21.	ยาป้องกันมาลาเรียชนิดรับประทาน	(เม็ด) 939 1,768 4,899 4,160 2,768
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 2.5. ให้การบริการนอกสถานท่ี เช่น เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการ โรคตับอักเสบบี  
โรคสุกใส และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�าหรับนิสิตและพนักงานกลุ่มใหญ่

สถานที่ จ�านวน/คน

1 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90

2 พนักงานและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 180

3 พนักงานบริษัทดูอิท	จ�ากัด 255

4 บริษัท	โกเบ-ย่า	โชกุฮิน	โคเงียว	จ�ากัด 87

5. พนักงานบริษัท	ซีเนริโอ	จ�ากัด 53

รวม 665

 2.6 ให้บริการปรึกษา แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยง
	 	 บริการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ตามอายุและการท�างาน	 เช่น	
โครงการรณรงค์การรับวัคซีนในวัยรุ่น	การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของพนักงานบริษัทต่าง	ๆ	เป็นต้น

3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เปิดคลินิกพิษจากสัตว์	เพื่อให้เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจรักษา
ผูป่้วยทีถ่กูสตัว์มพีษิกดั	และให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่บคุลากรทางการแพทย์	และประชาชนทัว่ไป	ด�าเนนิการโดยฝ่าย
บรกิารและวจิยัคลนิกิร่วมกับหน่วยพษิวทิยา	ภาควิชาอายรุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ให้บริการในเวลาราชการ	
ส�าหรับนอกเวลาราชการและมีปัญหาถูกงูกัดยังเป็นภาระหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
 
 งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์
	 3.1	 ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก
	 3.2	 พจิารณาและบรกิารส่งต่อผูป่้วยทีถ่กูสตัว์มพีษิกดั	ทีม่อีาการรนุแรงและจ�าเป็นต้องรกัษาไว้ในโรงพยาบาล
	 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	-	12.00น.
		 วันอาทิตย์หยุดท�าการ
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2553 - 2557

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้มารับบริการ (คน)

2553 184

2554 203

2555 115

2556 94

2557 162

250

200

150

100

50

2553

184 203

115
94

162

2554

จำนวนผูมารับบริการ (คน)

2555 2556 2557
0

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2553 -2557
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2557

ชนิดสัตว์
มารับบริการที่

สถานเสาวภา (ราย)
ปรึกษาทางโทรศัพท์ 

(ราย)

งูเห่า 1 2

งูกะปะ 1 3

งูทับสมิงคลา 1 1

งูก้นกบ 1

งูสิง 1

งูเขียวหางไหม้ 8 11

งูเขียวพระอินทร์ 2 4

งูเขียว 5 7

งูเหลือม 2 4

งูไม่ทราบชนิด 5 22

แตน 1

ตะขาบ 14 7

แมงมุม 3

ผึ้ง 1

มด 1

แมลงไม่ทราบชนิด 6 5

สัตว์ไม่ทราบชนิด 11 12

ปรึกษาเรื่องงู 1

ปรึกษาแนวทางการรักษา	First	Aids 1 9

ปรึกษาแนวทางปฏิบัติ 1

ปรึกษาการใช้	Antivenom 2

ความรู้เรื่องเซรุ่ม 1

การใช้เซรุ่ม 4

ต้องการความรู้เกี่ยวกับเซรุ่มแก้พิษงูรวม 1

รวม 66 96
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กิจกรรมด้านอื่น ๆ 

	 -	 การจัดท�า	Website	เผยแพร่ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	การเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจากสัตว์	

	 -	 จดัโครงการรณรงค์ฉดีวคัซนีป้องกันโรคพษิสนุขับ้าก่อนสมัผสัโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนทัว่ไป

ปีละ	3	ครั้งได้แก่	วันที่	1	-	31	พฤษภาคม,	วันที่	1	-	30	กันยายน	และวันที่	1	-	31	ธันวาคม	2557

	 -	 ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนรวม	10	สถาบนัจัดงานวนัป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าโลก	

วันที่	28	กันยายน	2557	ณ	ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	งามวงศ์วาน	โดยมีแพทย์	พยาบาลและสัตวแพทย์ไปแนะน�า

ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

ภารกิจด้านวิชาการ
	 1.	 โครงการฝึกอบรมการให้บรกิารเสรมิภูมคิุม้กนัและอายรุศาสตร์การท่องเท่ียว	มผีูส้นใจรบัการฝึกอบรม
จ�านวนทั้งสิ้น	35	คน
	 2.	 นสิติ	นกัศกึษาและบุคลากรทางการแพทย์รับฟังการบรรยายเร่ือง	การดแูลรักษาผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้า
และงูพิษ	จ�านวนทั้งสิ้น	490	คน
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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	 รบัฝากขงัสตัว์ทีก่ดัคนเพือ่เลีย้งสังเกตดูอาการโรคพิษสุนขับ้านาน	10	วัน	คดิค่าบรกิารรายละ	200	บาท
	 4.3	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	คิดค่าบริการรายละ	50	บาท	
	 4.4	 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายสัตวแพทย์
	 4.5	 เจาะเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	ก่อนน�าสัตว์เดินทางเข้าต่างประเทศ	

	 นอกเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	16.30	-	8.30	น.ของวันรุ่งขึ้น	(ไม่เว้นวันหยุด)	คือ	
	 1.	 รับซากสัตว์เพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
	 2.	 รับฝากขังสัตว์ที่กัดคน	เพื่อเลี้ยงสังเกตดูอาการโรคพิษสุนัขบ้านาน	10	วัน

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557

ประเภทสัตว์
ตรวจ 
(ราย)

พบเชื้อ 
(ราย)

ไม่ได้ตรวจเพราะสมองเน่า 
(ราย)

สุนัข	
แมว	
หนู	

กระต่าย
กระรอก	
อีเห็น	

ค้างคาว	
นาก

111
71
1
4
6
1
1
1

29
1
0
0
0
0
0
0

รวม 196 30 (15.31%)

 
ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาดูอาการหรือฝากขัง ปีงบประมาณ 2557

ประเภทสัตว์ น�ามาดูอาการหรือฝากขัง 
(ราย) พบเชื้อ (ราย)

สุนัข	
แมว
ค้างคาว

6
3
1

1
0
0

รวม 10 1 (10%)
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ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557

ประเภทสัตว์ สัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีน 
(ราย)

ซื้อวัคซีนไปฉีดที่บ้าน 
(ราย)

สุนัข	
แมว

5
0

277
21

รวม 5 298

ร้อยละของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2556 และ 2557
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5 งานบริการทางสวนงู

	 สวนงูเลี้ยงงูมีพิษและไม่มีพิษไว้หลายชนิด	เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ศึกษาวิจัย	และเป็นแหล่ง
ให้ความรู้เรือ่งงูแก่นักเรียน	นิสิต	นักศกึษาและประชาชนทั่วไป	ใหไ้ด้รบัความรู้ทีถู่กต้องและทันสมยั	สวนงูแห่งนี้เป็น
สวนงูที่เก่าแก่อันดับ	2	ของโลก	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้	ความเพลิดเพลินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

 5.1 งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน
	 	 สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.2466	มีจุดประสงค์เพื่อ	รวบรวมงูพิษชนิด
ต่าง	ๆ 	ในประเทศไทยมาเลีย้งไว้เพือ่ศกึษาวจิยัและรดีเกบ็พษิไว้ส�าหรบัการผลติเซรุม่แก้พษิง	ูต่อมาได้เปิดบรกิารเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและวิชาการส�าหรับประชาชนและชาวต่างประเทศ	 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับงูและพิษงู	 รวมท้ังการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด	 โดยพื้นที่จัดแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทัศน์ต่างๆเกี่ยวกับงู	 อยู่ภายใน
ตึก	๔	มะเสง	ชั้น	1	และ	2	รวมถึงพื้นที่ภายนอกด้านหน้าตึก	๔	มะเสง
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 รายการแสดงประจ�าวันของสวนงู
 วันจันทร์- ศุกร์ เปิดเวลา	09.30-15.30	น.	โดยมีรายการแสดงประจ�าวันดังนี้
 l เวลา 11.00 น.	ชมการแสดงรีดพิษงู	และวีดิทัศน์	(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	บาท	และ	เด็ก	10	บาท
	 ชาวต่างชาติ	:	ผู้ใหญ่	200	บาท	และ	เด็ก	50	บาท
 
 ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปี 2557
	 ชาวไทย	 11,857	 คน
	 ชาวต่างชาติ		 19,856	 คน
	 ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ	(กรุ๊ปทัวร์)	 20	 คน
	 ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน	ชาวไทย	 2,517	 คน
	 ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน	ชาวต่างชาติ	 398	 คน
	 คณะถ่ายท�าสารคดี	/	สัมภาษณ์	 179	 คน
	 ผู้เยี่ยมชมสวนงู	ชาวไทย	(ไม่เก็บค่าเข้าชม)	 5,097	 คน
	 ผู้เยี่ยมชมสวนงู	ชาวต่างชาติ	(ไม่เก็บค่าเข้าชม)	 971	 คน
 รวมจ�านวนทั้งสิ้น 40,895 คน
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 5.2 งานเพาะเลี้ยงงูของสวนงู
	 รายงานสรุปการปฏิบัติงานของงานเพาะเลี้ยงงู	สวนงู	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2556	ถึง	เดือนกันยายน	2557	
มีดังนี้
 การเพาะพันธุ์งูชนิดต่างๆ
	 	 5.2.1	 งูกะปะ	 (Calloselasma rhodostoma) แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	 2	 ตัว	 วางไข่จ�านวน	 
34	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	27	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	79%	
	 	 5.2.2	 งูเห่าไทย	(Naja kaouthia)	เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	
จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	14	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	10	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	71%	
	 	 5.2.3	 งูเห่าพ่นพิษสยาม	 (Naja siamensis)	 เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน
เพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	16	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	16	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	100%	
	 	 5.2.4	 งกูาบหมากหางนลิ (Orthriophis taeniurus ridleyi)	เป็นแม่งตูัง้ท้องจากการผสมพนัธุใ์นกรง
เลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่จ�านวน	5	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	5	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	100%
	 	 5.2.5	 งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)	 เป็นแม่งูต้ังท้องจากการผสมพันธุ์ในกรง
เลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	และแม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่รวมจ�านวน	11	ฟอง	
ฟักเป็นตัวได้	6	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	55%
	 	 5.2.6	 งคูอร์น	(Pantherophis guttatus) เป็นแม่งต้ัูงท้องจากการผสมพนัธุใ์นกรงเลีย้งของงานเพาะ
เลี้ยงงู	จ�านวน	2	ตัว	วางไข่รวม	27	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	20	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	74%	
	 	 5.2.7	 งปูล้องทอง	(Boiga dendrophila) เป็นแม่งตูัง้ท้องจากการผสมพนัธุใ์นกรงเลีย้งของงานเพาะ
เลีย้งง	ูจ�านวน	3	ตัว	และแม่งตูัง้ท้องมาจากธรรมชาติ	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่รวม	30	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	20	ตัว	เปอร์เซ็นต์
การฟัก	67%	

รายการเบิกหรือจ�าหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน 
	 1.	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	สถานเสาวภา	ขอเบิกพิษงูเพื่อใช้ในงานผลิตและตรวจสอบคุณภาพเซรุ่มแก้พิษงู	
ดังนี้	
	 	 -	 พิษงูกะปะชนิดแห้ง	จ�านวน	5.3794	กรัม	
	 	 -	 พิษงูทับสมิงคลาชนิดแห้ง	จ�านวน	3.9745	กรัม

เยี่ยมชมกิจกรรมสวนงู
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	 ชนดิและจ�านวนงโูตเตม็วยัทีน่�ามาเลีย้งเพ่ือการรีดพิษงู	เป็นพ่อแม่พันธุใ์นงานเพาะเล้ียง	และลูกงูท่ีเกดิจาก
การเพาะเลี้ยง	ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงู	จนถึงเดือนกันยายน	2557	มีดังนี้

ชนิดงู (Species)
จ�านวน 
(ตัว)

ชนิดงู (Species)
จ�านวน 
(ตัว)

1.	งูหางแฮ่มใต้,	Trimeresurus venustus 1 24.	งูสิงดง,	Ptyas carinata 1

2.	งเูขยีวหางไหม้ท้องเหลือง,	Trimeresurus albolabris 34 25.	งูแสงอาทิตย์,	Xenopeltis unicolor 19

3.	งูเขียวหางไหม้ตาโต,	Trimeresurus macrops 50 26.	งูเขียวบอน,	Boiga cyanea 1

4.	งูเขียวหางไหม้ลายเสือ,	Trimeresurus 
purpureomaculatus

44 27.	งูลายสอธรรมดา,	Xenochrophis 
flavipunctatus

1

5.	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว,	Popeia popeiorum 2 28.	งเูขยีวกาบหมาก,	Gonyosoma oxycephalum 9

6.	งเูขยีวหางไหม้กาญจน์,	Trimeresurus kanburiensis 2 29.	งูปล้องทอง,	Boiga dendrophila melanota 33

7.	งูแก้วหางแดง,	Parias hageni 1 30.	งูต้องไฟ,	Boiga nigriceps 2

8.	งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 49 31.	งูก้นขบ,	Cylindrophis ruffus 14

9.	งูสามเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 38 32.	งูเขียวปากจิ้งจก,	Ahaetulla prasina 1

10.	งูทับสมิงคลา,	Bungarus candidus 16 33.	งูเขียวปากแหนบ,	Ahaetulla nasuta 4

11.	งูสามเหลี่ยมหัวแดง,	Bungarus flaviceps 1 34.	งูเขียวร่อน,	Chrysopelea paradisii 1

12.	งูเห่าพ่นพิษสีทอง,	Naja sumatrana 9 35.	งูปี่แก้ว,	Oligodon cyclurus 5

13.	งูเห่าพ่นพิษสยาม,	Naja siamensis 37 36.	งูเขียวพระอินทร์,	Chrysopelea ornata 2

14.	งูเห่าไทย,	Naja kaouthia 810 37.	งูหลาม,	Python bivittatus 53

15.	งูจงอาง,	Ophiophagus hannah 37 38.	งูเหลือม,	Broghammerus reticulatus 2

16.	งูพริกท้องแดง,	Calliophis bivirgata flaviceps 1 39.	Corn	snake,	Pantherophis guttatus 25

17.	งูแส้หางม้า,	Boiga cynodon 3 40.	Ball	python,	Python regius 7

18.	งกูาบหมากหางนลิ,	Orthriophis taeniurus ridleyi 7 41.	Green	tree	python,	Morelia viridis 3

19.	งทูางมะพร้าวด�า,	Coelognathus flavolineatus 3 42. Boa	constrictor,	Boa constrictor imperator 1

20.	งูทางมะพร้าวเขียว,	Gonyosoma prasinum 1 43.	Brazilian	rainbow	boa,	Epicretes cenchria 
cenchria

1

21.	งูทางมะพร้าว,	Coelognathus radiatus 23 44.	Mexican	milksnake,	Lampropeltis 
triangulum campbelli

1

22.	งูสิงหางลาย,	Ptyas mucosa 15 45.	White-lipped	python,	Leiopython albertisii 1

23.	งูสิงตาโต,	Ptyas korros 1 46.	Timor	python,	Python timoriensis 1

รวม 46 ชนิด 1,373

 
	 ชนิดงูล�าดับที่	39	–	46	เป็นงูไม่มีพิษจากต่างประเทศซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ในการบริจาค	และสวนงูได้ใช้ส�าหรับจัดแสดงในกรงเลี้ยงงูกลางแจ้งนอกอาคาร	๔	มะเสง	
 จ�านวนงูโตเต็มวัยที่น�ามาเลี้ยงรวมกับจ�านวนงูที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง รวม 1,373 ตัว
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จ�านวนประชาชนที่สอบถามเรื่องงูทางอีเมล์และทางโทรศัพท์
	 1.	 อีเมล์	จ�านวน	66	คน
	 2.	 ทางเฟซบุ๊ก	จ�านวน	14	คน
	 3.	 โทรศัพท์	จ�านวน	120	คน	 	 	 	

การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการชันสูตรซากงู
ในปีงบประมาณ	2557	มีจ�านวนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงูชนิดต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

โดยสรุป	มีงูที่แสดงอาการผิดปกติ	และได้รับการรักษาทั้งหมด	106	ตัว
แบ่งเป็น	 -	ท�าการรักษาแล้วเสร็จ	หายเป็นปกติ	 62	ตัว	 คิดเป็น	 58.49%
	 -	 ตาย	 35	ตัว	 คิดเป็น	 33.02%
	 -	 อยู่ในระหว่างการรักษา	 9	 ตัว	 คิดเป็น	 8.49%

 ชนิดงู จ�านวน (ตัว)
A.javanicus	 1
A.granulatus	 1
B.drapezeii	 1
B.candidus	 2
B.fasciatus	 3
C.rhodostoma	 1
C.flavolineatus	 1
C.radiatus	 17
C.ornata	 1
D.siamensis	 1
G.oxycephalum	 1
M.flagellum	 1
N.kaouthia	 32
N.siamensis	 1
O.hannah	 10
O.taeniura	 1
P.popeiorum	 1
P.korros	 1
P.mucosa	 4
P.hageni	 1
P.reticulatus	 1
P.moulurus	 2
P.brongersma	 2
G.prasinum	 1
T.albolabris	 4
T.macrops	 5
X.flavipunctatus	 2
X.unicolor	 1
 รวม 100

 ความผิดปกติที่เกิดขึ้น จ�านวน (ตัว)
Abscess	 16
Anorexia	 7
Bullous	spectaculopathy	 1
Cachexia	 3
Cellulitis	 1
Dysecdysis	 2
Dermatitis	 6
Diarrhea	 1
Egg	retention	 1
Foreign	body	 1
Regurgitation	 1
Parasite	 1
Pneumonia	 37
Prey	bite	injury	 2
Septicemia	 1
Stomatitis	 10
Subspectacular	infection	 4
Tounge	necrosis	 2
Trauma	 8
Tumor	 1
 รวม 106
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รายการโครงการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
1.	โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู
	 ในช่วงปีงบประมาณ	2557	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู
ให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ�านวนทั้งหมด	4	ครั้ง	ได้แก่	วันที่	23-24	มกราคม	2557	วันที่	27-28	มีนาคม	2557	วันที่	
26-27	มถินุายน	2557	และวนัที	่18-19	กนัยายน	2557	เพือ่ให้ความรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกบังทูีม่พีษิและไม่มพีษิทีส่�าคญัของ
ประเทศไทย	พร้อมทัง้สอนวธิกีารจบังอูย่างถกูวธิโีดยใช้อปุกรณ์ต่างๆ	และสอนวธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้นอย่างถกู
วธีิเม่ือถูกงกูดัให้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ	และประชาชนทัว่ไป	โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฟังบรรยายเรือ่ง	“ความรูท้ัว่ไป
เกี่ยวกับงู”	“การจ�าแนกชนิดงู”	และ	“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด”	และได้ฝึกภาคปฏิบัติจับงูทั้ง
ที่มีพิษและไม่มีพิษ	 และฝึกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด	 ทั้งนี้	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 
นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเเละฝึกปฏิบัติ
จับงูในครั้งที่	1	และครั้งที่	2	และศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.	นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร	ได้ให้เกียรติมาเป็น
ประธานเปิดโครงการอบรมเเละฝึกปฏิบัติจับงูในคร้ังที่	 3	 และคร้ังที่	 4	ณ	 สวนงู	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 
สรุปมีจ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด	81	ราย	(ครั้งที่	1	มี	20	ราย	ครั้งที่	2	มี	21	ราย	ครั้งที่	3	มี	20	ราย	และครั้งที่	4	 
มี	20	ราย)
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2.	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2557
	 เมื่อวันเสาร์ที่	11	มกราคม	2557	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น	
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ	 เกี่ยวกับงูมากขึ้น	 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที ่
จะปลูกฝังให้เด็ก ๆ	 ไม่กลัวงูและได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงู	 โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมสวนงู
และชมการแสดงการสาธิตต่าง ๆ	 โดยไม่คิดค่าเข้าชม	 รวมท้ังยังได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ	 และผู้ปกครองร่วมกันตอบ
ค�าถามเกี่ยวกับงูเพื่อเล่นเกมส์ชิงรางวัล	นอกจากนี้	เจ้าหน้าที่ของสวนงูยังได้ช่วยกันแจกลูกโป่งให้แก่เด็กที่เข้ามาชม
สวนงูอีกด้วย	 ซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	 สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงู 
ในวันดังกล่าว	คือ	653	ราย
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3.	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	ประจ�าปี	2557
	 สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น	ชื่อ	“คู่แม่ลูก	(งู)	ผูก-พัน”	ให้ลูกพาคุณแม่
มาเที่ยวสวนงูและมาถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่หลังจบการแสดงการสาธิตการจับงูในวันแม่แห่งชาติ	(วันอังคารที่	12	
สงิหาคม	2557)	ซึง่เป็นโอกาสท่ีดท่ีีประชาชนจะได้เรยีนรูข้้อมลูทีถ่กูต้องเกีย่วกบัง	ูโดยสวนงไูด้เปิดให้ประชาชนทัว่ไป
เข้าชมสวนงูและชมการแสดงการสาธิตต่างๆโดยไม่คิดค่าเข้าชม	ซ่ึงมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูทั้งหมด	475	คน

	 นอกจากนี้	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ยังได้เริ่มด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยว
กับเรื่องงูผ่านทางแฟนเพจสวนงู	 (Snake	 Farm	 –	QSMI)	 ของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม	 “Facebook”	 เพื่อให้
ประชาชนทัว่ไปได้รูจ้กังท่ีูมพีษิและไม่มพิีษท่ีส�าคญัของประเทศไทยในวงกว้างมากข้ึน	โดยน�าเสนอข้อมลูความรูต่้างๆ
เกี่ยวกับงูผ่านชุดความรู้และรูปภาพต่างๆ
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ชุดความรู้เรื่อง	“น้องงูที่พบได้ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล”

ตัวอย่างรูปภาพแสดงรายละเอียดที่ส�าคัญของงูชนิดต่างๆ

สวนงูยังได้ใช้แฟนเพจสวนงูเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของสวนงูผ่านโปสเตอร์และรูปภาพต่างๆ

ตัวอย่างโปสเตอร์และรูปภาพ	ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
ของสวนงู
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ภารกิจด้านการวิจัย

ภารกิจด้านการวิจัยของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยดังนี้
	 1.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อองค์ความรู้ใหม่
	 2.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพ่ือช่วยให้วิธีการผลิตชีววัตถุในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ	
วัคซีน	และ	เซรุ่มที่ผลิตได้มาตรฐานทันสมัย	รวมทั้งการค้นหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
	 3.	 ยทุธศาสตร์การวิจยัเพือ่พฒันาเทคนคิการตรวจวเิคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ให้ง่าย	รวดเรว็
และประหยัด
	 4.	 ยทุธศาสตร์การวจิยัทางคลนิกิเพือ่พฒันาการเสรมิภมิูคุม้กนัป้องกนัโรค	ท�าให้สถานเสาวภามงีานวจัิย
อย่างต่อเนื่อง	 ปีงบประมาณ	 2557	 มีผลงานวิจัยที่ได้องค์ความรู้ที่ส่งเสริมและน�าไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์	 
การตรวจวินิจฉัย	และการบริการทางคลินิกของสถานเสาวภา	รวมทั้งน�ามาประยุกต์ใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับเผยแพร่
ในระดับประเทศและนานาชาติ	

งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู
1. การศึกษาความผิดปกติของยีนที่ควบคุมผิวสีในงูเห่าเผือก

สุนุชชา	สุนทรารชุน,	ลาวัณย์	จันทร์โฮมและวิชิต	ทวีกาญจน์
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมกับ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 การเป็นสัตว์เผือก	(albino)	หรือภาวะเผือก	(albinism)	ถือเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่สามารถพบ
ได้ในสัตว์เล้ียงลกูด้วยนม	สตัว์ปีก	สตัว์เลือ้ยคลานและสตัว์ครึง่บกครึง่น�า้	ความผดิปกตดิงักล่าวเกีย่วข้องกบัการสร้าง
เม็ดสีเมลานิน	 (melanin)	 ถือเป็นความผิดปกติที่มาจากยีนด้อยบนโครโมโซมในร่างกาย	 จึงพบได้ไม่บ่อยนัก	 มียีน
หลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีในสัตว์	อาทิเช่น	the	melanocortin-1	receptor	(MC1R)	มีความส�าคัญใน
การสังเคราะห์เมลานินและเป็นยีนที่นิยมศึกษาในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	นก	 สัตว์เลื้อยคลานและปลา	 โดยเน้นศึกษา
ความแตกต่างของสีผิวในสัตว์ชนิดเดียวกันที่ให้สีผิวเข้มหรือสีอ่อน	 นอกจากนี้ยังมียีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสี
และความผิดปกติของสีผิวอื่นๆ	เช่น	tyrosine-related	protein	(TYRP)	ซึ่งเป็นเอนไซม์ในการสังเคราะห์เมลานิน	
(melagenic	enzyme)	ยีน	SLC24a5	เป็น	a	putative	potassium-dependent	sodium/calcium	exchanger	
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดสีอ่อนในผิวหนังของคนและสัตว์	หรือ	Agouti	signaling	protein	(ASIP)	เป็นโปรตีนที่ยับยั้ง

การท�างานของ	Mc1r	อีกทั้งอาจมียีนชนิดอื่นที่ไม่ใช่ยีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์เมลานิน	เช่น	ยีน	Microphthalmia- 
associated	 Transcription	 Factor	 (MITF)	 ที่เป็น	 transcriptional	 activator	 ของยีนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สังเคราะห์เมลานิน	คณะผู้วิจัยได้อาศัยปฏิกิริยา	PCR	 ในการเพิ่มจ�านวนดีเอ็นเอของยีน	MCIR,	ASIP,	 SLC45A2,	
MITF,	และ	TYR	จากงูเห่าสีปกติคือสีน�้าตาลอ่อนถึงสีเข้ม	งูเห่าสีปกติแต่พ่อและแม่เป็นสีเผือก	งูเห่าเผือกสีขาวซีด
และงูเห่าเผือกสีเหลืองครีมจ�านวน	12	ตัว	โดยตรวจพบยีน	MCIR	ในงูเห่าทุกตัว	ผลการหาล�าดับนิวคลีโอไทด์มีความ
คล้ายคลงึกนั	พบความแตกต่างกนัเพียงเลก็น้อยของยนีชนิดนีใ้นงูเห่าทกุตัวทีมี่สผีวิต่างกนั	แสดงว่าไม่มคีวามสมัพันธ์
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ระหว่างยีน	MCIR	กับสีผิวที่ต่างกันของงูเห่า	โดยมีรายงานว่ายีน	MCIR	ท�าหน้าที่เป็น	molecular	switch	ส�าหรับ
การผลิต	 eumelanin	 (black	 หรือ	 brown	 pigment)	 และ	 pheomelanin	 (yellow	 หรือ	 red	 pigment)	 
โดยกระบวนการสังเคราะห์เมลานินในสัตว์เลื้อยคลานยังไม่มีรายงานชัดเจน	รู้เพียงว่า	melanophores	ผลิตเพียง	
eumelanin	และความเข้มข้นของแกรนลูภายในเซลล์เหล่าน้ีเป็นตวัก�าหนดการแสดงออกของส	ีโดยสผีวิขาวซดีหรอื
เหลือง	 เมื่อเม็ดสีมีความเข้มข้นในเซลล์	 ขณะที่สีด�าหรือเข้มมาจากการกระจายตัวของเม็ดสีผ่านเซลล์เหล่านี้	 ดังนั้น
การท�างานของยีน	MC1R	อาจส่งผลต่อปริมาณการผลิตของเมลานินเท่านั้น	ไม่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของสีผิว
ในสัตว์เลื้อยคลาน	เช่น	กิ้งก่าหรืองู	ซึ่งอาจมีผลมาจากปัจจัยภายนอก	ได้แก่	สภาพสิ่งแวดล้อม	อุณหภูมิภายนอก	หรือ
แม้แต่การปรบัสภาพผวิเพือ่หลบหนจีากการถกูล่าเพือ่เป็นอาหารของสตัว์ใหญ่	ขณะทีย่นีอ่ืนๆ	เช่น	ASIP,	SLC45A2,	
MITF	และ	TYR	ไม่มีความจ�าเพาะต่องูเห่าทั้งสีปกติและงูเห่าเผือก	แสดงว่ายีนเหล่านี้มีผลน้อยมากต่อความแตกต่าง
ในสีผิวของงูเห่า	โดย	ASIP	และ	SLC45A2	ไม่มีรายงานในสัตว์เลื้อยคลาน	ขณะที่ยีน	MITF	และ	TYR	อาจท�าหน้าที่
เก่ียวข้องในการกระตุ้นยีนชนิดอื่นในเซลล์ที่เก่ียวข้องกับเม็ดสี	 รวมทั้งเกี่ยวข้องกับ	 proliferation,	 invasion,	 
resistance	ต่อการเกิด	apoptosis	หรือ	metastasis

2. คุณสมบัติทางชีวเคมีของพิษงูพริกท้องแดง (Calliophis bivirgatus flaviceps) (Biochemical  
 characterization of Calliophis bivirgatus flaviceps venom)

อรวรรณ	แซ่โค้ว,	ลาวัณย์	จันทร์โฮม,	จุรีพร	น้อยพรหมและสุจิตรตรา	ขุนทรัพย์
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมกับ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 งูพริกท้องแดง	(Blue	long-glanded	coral	snake	;	Calliophis bivirgatus flaviceps,	Cantor	1839)	
จัดอยูใ่นครอบครวั	Elapidae	น�า้พษิของงพูรกิท้องแดง	มคีวามรนุแรงต่อระบบประสาท	การศกึษานีร้วบรวมตัวอย่าง
พิษงูพริกท้องแดงได้	4	ตัวอย่าง	เมื่อท�าให้เป็นผงแห้ง	(Lyophilize)	มีปริมาณพิษที่ชั่งได้	6.2,	13.1,	12.1	และ	15.4	
มิลลิกรัม	ตามล�าดับ	การทดสอบฤทธิ์ของเอนไซม์ต่าง	ๆ 	ในพิษงูพริกท้องแดงพบว่า	พิษงูพริกท้องแดงมีแอคติวิตีของ
เอนไซม์	Hyaluronidase	สูงกว่าพิษงูเห่า	พิษงูจงอาง	พิษงูสามเหลี่ยม	และพิษงูทับสมิงคลามีแอคติวิตีของเอนไซม์	
Phosphodiesterase	 และ	 protease	 activity	 ใกล้เคียงกับพิษงูเห่าและพิษงูจงอางตามล�าดับ	 มีแอคติวิตีของ 
เอนไซม์	L-amino	acid	oxidase	ต�่ากว่าพิษงูชนิดอื่น	ๆ	และไม่พบแอคติวิตีของเอนไซม์	Acetylcholinesterase	
การทดสอบ	cytotoxic	activity	ในเซลล์มะเร็งผิวหนัง	 เปรียบเทียบกับพิษงูเห่าไทย	พบว่า	พิษงูเห่าไทยมีค่า	 IC

50	 

=	2.5	ug/ml	 ในขณะที่พิษงูพริกท้องแดงปริมาณ	20ug/ml	 ไม่ท�าให้เซลล์มะเร็งเกิดการเปลี่ยนแปลงการทดสอบ
ความเป็นพิษ	(LD

50
)	ของพิษงูพริกท้องแดงมีค่า	10	ug	ต่อหนูขาวน�้าหนัก	18-20	กรัม	หรือ	0.5	mg/kg	การหักล้าง

ฤทธิ์ของพิษงูด้วยเซรุ่มแก้พิษงูเห่าไทยพบว่า	 เซรุ่ม	 1	ml	หักล้างฤทธิ์พิษงูพริกท้องแดงได้	 107.68	 ไมโครกรัม	 ใน
ขณะทีเ่ซรุม่แก้พษิงเูห่าไทยหักล้างฤทธ์ิพิษงเูห่าไทยได้	820	ไมโครกรมั	(ข้อมลูจากฝ่ายประกนัคณุภาพ	สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย)
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3. การศึกษาฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของพิษงูกะปะต่อ Human Skin Fibroblast
จุรีพร	น้อยพรหม,	สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์และอรวรรณ	แซ่โค้ว

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 พิษงูกะปะเป็นพิษงูที่ท�าให้เกิดอาการเฉพาะท่ีท่ีรุนแรงและชัดเจน	 เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีจะน�าไปใช้
ประโยชน์ในการรักษาหรอืบรรเทาอาการเฉพาะทีอ่นัเกดิจากพษิงกูะปะ	จงึท�าการศกึษาฤทธิเ์ป็นพษิต่อเซลล์ของพษิ
งูกะปะ	โดยท�าการศึกษาใน	normal	human	skin	fibroblast	เมื่อเพาะเลี้ยงและเพิ่มจ�านวนเซลล์ในภาวะที่เหมาะ
สมได้ปริมาณเพียงพอต่อการทดสอบ	ท�าการบ่มเซลล์กับพิษงูกะปะ	(crude	venom)	ที่ความเข้มข้นต่างๆ	บน	96-
well	culture	plate	เป็นเวลา	72	ชั่วโมง	จากนั้นวัดปริมาณเซลล์ที่มีชีวิตด้วยวิธี	MTT	assay	พบว่า	พิษงูกะปะที่
ความเข้มข้น	1.0,	1.5,	2.0,	2.5	และ	3.0	μg/well	ท�าให้เซลล์รอดชีวิต	คือ	99.38	+	0.55,	60.93	+	4.14,	10.13	
+	1.00,	3.52	+	0.37	และ	0.64	+	0.07	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(n	=	3)	เมื่อท�ากราฟระหว่างปริมาณพิษงูที่ใช้กับ
เปอร์เซ็นต์เซลล์ที่รอดชีวิต	และค�านวณหาปริมาณพิษงูที่ท�าให้เซลล์รอดชีวิตเพียง	50%	และ	10%	คือ	พิษงูกะปะที่
ความเข้มข้น	1.58	+	0.02	และ	2.02	+	0.02	μg/well	ตามล�าดับ	จากนั้นศึกษาฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์เมื่อบ่มพิษงู
กะปะทีค่วามเข้มข้น	2.0	μg/well	กบัเซลล์	เป็นเวลา	24	และ	48	ชัว่โมง	พบว่า	พิษงูกะปะท�าให้เซลล์รอดชวีติ	48.30	
+	3.31	และ	16.23	+	2.80	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(n	=	3)	ดังนั้นพิษงูกะปะมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ขึ้นกับเวลาและ
ปริมาณที่ใช้	หากต้องการยับยั้งฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์	ต้องค�านึงถึงปริมาณของพิษงูและปริมาณของสารยับยั้ง	รวมถึง
เวลาที่ได้รับพิษงูและเวลาที่ให้สารยับยั้งด้วย	แต่อย่างไรก็ตามยังต้องท�าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตายของเซลล์	
การเพิ่มจ�านวนเซลล์	ความสามารถในการยึดเกาะของเซลล์	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสารภายนอกและภายใน
เซลล์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับพิษงูกะปะต่อไป

4. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเก้าก�าลังช้างสาร
จตุพร	เผ่าพงษ์ไทย,	จุรีพร	น้อยพรหม,	สุพัฒน์	เผ่าพงษ์ไทยและนฤมล	พักมณี

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

	 เก้าก�าลงัช้างสาร	(Peristrophe	bivalvis	(L.)	Merr.)	เป็นสมุนไพรทีป่ลูกในอ�าเภอด�าเนินสะดวก	จงัหวดัราชบรีุ 
และอ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานั้น	มีการน�าใบสดต�าผสมเหล้าขาว	ใช้พอกแผลที่
ถูกงูเห่ากัด	และกรองเอากากออก	ส่วนน�้ากินแก้พิษงูเห่า	หรือ	น�ามาดองเหล้าขาวและชงกับน�้าร้อน	เป็นเครื่องดื่ม
บ�ารุงก�าลัง	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน�าสมุนไพรชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์	 จึงท�าการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเก้า
ก�าลังช้างสาร	 โดยสกัดสารจากเก้าก�าลังช้างสารด้วยเอธานอล	 เหล้าขาวและน�้าร้อน	 ได้สารสกัด	5	ตัวอย่าง	 ได้แก่	
สารสกัดต้นด้วยเอธานอล	สารสกัดทั้งต้นด้วยเอธานอล	สารสกัดใบด้วยเอธานอล	สารสกัดใบด้วยเหล้าขาว	และสาร
สกัดใบด้วยน�้าร้อน	ท�าการทดสอบฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อเซลล์ของพิษงูเห่าและพิษงูเขียวหางไหม้	โดยท�าการศึกษาใน 
normal	 human	 skin	 fibroblast	 ทั้งแบบบ่มกับพิษงูที่	 37°C	 เป็นเวลา	 30	 นาที	 แล้วน�ามาปั่นแยกตะกอน	 
น�าส่วนใสมาทดสอบกบัเซลล์	และท�าการทดสอบแบบให้สารสกดัตามทนัทหีลังให้พษิง	ูจากการทดลองพบว่า	สารสกดัทัง้ 
5	ตัวอย่าง	มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์	normal	human	skin	fibroblast	ขึ้นกับปริมาณสารสกัดที่ใช้	และสารสกัดด้วย
น�า้ร้อนหรอืเหล้าขาว	มฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลล์น้อยกว่าสารสกัดด้วยเอธานอล	สารสกดัสามารถต้านฤทธิเ์ป็นพิษต่อเซลล์
ของพิษงูเห่าและพิษงูเขียวหางไหม้ได้ขึ้นกับปริมาณท่ีใช้	 โดยมีฤทธิ์ต้านพิษงูเห่าได้ค่อนข้างดีกว่าพิษงูเขียวหางไหม้	
สารสกัดใบและต้นด้วยเอธานอลมีฤทธิ์ต้านฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของพิษงูดีที่สุด	แต่สารสกัดใบด้วยเอธานอลอาจมี
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ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ที่สูงกว่าสารสกัดต้นด้วยเอธานอล	และสารสกัดใบด้วยเหล้าขาวมีฤทธิ์ต้านฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์
ของพิษงูทั้งสองชนิดน้อยที่สุด	 จากนั้นท�าการทดสอบการจับตกตะกอนโปรตีนพิษงูท้ังสองชนิดด้วยวิธี	 SDS-PAGE	
พบว่า	 สารสกัดจับตกตะกอนโปรตีนพิษงูเขียวหางไหม้ได้ค่อนข้างดี	 แต่จับตกตะกอนโปรตีนพิษงูเห่าได้บางส่วน	 
ซึ่งสารสกัดด้วยเอธานอลสามารถจับตกตะกอนโปรตีนพิษงูได้ดีกว่าสารสกัดด้วยเหล้าขาวหรือน�้าร้อน	การจับกับโปรตีนพิษงู
อาจเป็นกลไกหน่ึงในการออกฤทธิ์ของสารสกัดในการต้านฤทธิ์ของพิษงูและอาจมีกลไกอื่นร่วมด้วย	 แต่ขึ้นกับชนิดของ
สารสกดัและชนดิของพษิง	ูเพราะสารส�าคญัในพษิงูแต่ละชนดิมคีวามต่างกนั	กลไกในการออกฤทธิข์องพิษงูกม็คีวาม
ต่างกัน	กลไกของสารสกดัในการต้านฤทธ์ิของพษิงแูต่ละชนดิจึงมีความต่างกนั	การศึกษาเกีย่วกับการยบัยัง้การท�างาน
ของเอ็นไซม์ในพิษงูทั้งสองชนิดจะท�าให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับฤทธิ์ของสารสกัดในการต้านฤทธิ์ของพิษงู

5. กรดไขมันของน�้ามันงูเห่าและผลต่อเซลล์ผิวหนัง (Human skin fibroblast)
สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์,	จุรีพร	น้อยพรหม,ปณิธิ	ละอองบัว,	ลาวัณย์	จันทร์โฮมและสุภัศสร	บุญช่าง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมกับ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 น�า้มนังเูห่าเป็นสมนุไพรพ้ืนบ้านของไทยทีใ่ช้ในรกัษาและดแูลปัญหาผวิหนงัมาเป็นเวลานาน	เช่น	แผลแมลง
กัดต่อย	แผลไฟไหม้	 รวมถึงผิวหนังอักเสบ	แต่ไม่พบว่ามีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ	รองรับ	การศึกษาฉบับนี้ได้
สกัดน�้ามันงูเห่าจาก	Fat	sack	ของงูเห่า	(Naja kaouthia ;	a	monocled	cobra)	ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของน�้ามันงูเห่าด้วย	Gas	chromatography-mass	spectrometry	(GC-MS)	พบว่า	น�้ามันงูเห่าประกอบด้วยกรดไขมัน
ชนิดอิ่มตัว	(saturated	fatty	acid)	30.34%	กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว	60.15%	ซึ่งแบ่งเป็น	mono-unsaturated	
fatty	 acid	 (34.19%)	 และ	 polyunsaturated	 fatty	 acid	 (25.96%)	 กรดไขมันหลักที่พบคือ	 Palmitic	 acid	
(20.88%),	Vaccenic	acid	(24.77%)	และ	Linoleic	acid	(19.16%)	
	 การทดสอบผลของน�้ามันงูเห่าต่อเซลล์ผิวหนัง	(Skin	fibroblast	 ;	CRL)	พบว่า	น�้ามันงูเห่ามีผลต่อเซลล์
ผวิหนงั	โดยสงัเกตจากรปูร่างของเซลล์ทีเ่ปลีย่นไปใต้กล้องจุลทรรศน์	(ดังภาพด้านล่าง)	การทดสอบความเป็นพิษต่อ
เซลล์	CRL	โดยวิธี	LDH	assay	พบว่า	ความเข้มข้นของน�้ามันงูเห่า	0.625%	และ	2.5%	มีเปอร์เซ็นต์	LDH	น้อยที่สุด
และมากที่สุดตามล�าดับ	ส่วนการทดสอบ	wound	healing	ของเซลล์	CRL	เบื้องต้นพบว่า	ความเข้มข้นของน�้ามัน
งูเห่า	2.5%	ถึง	20%	ไม่ได้ช่วยกระตุ้นการเจริญของเซลล์	CRL	

	 เซลล์ปกติ	 	บ่มด้วยน�้ามันงูเห่า	

ภาพแสดง	แสดงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวหนัง	(CRL)	ที่บ่มด้วยน�้ามันงูเห่าเป็นเวลา	72	ชั่วโมง
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6. การวัดปริมาณการแสดงออกของ Cytokine mRNA ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของม้าที่ได้รับพิษงูเห่าโดยวิธี  
 Real-time RT-PCR

สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ,	สุนุชชา	สุนทรารชุน,	สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์และวิชิต	ทวีกาญจน์
(สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	ร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 ในการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของม้าที่ใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูหรือม้าที่ใช้ในการท�างานวิจัย	 การตอบ
สนองทางภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ	ที่ได้รับเช่น	พิษงูหรือการติดเชื้อต่าง ๆ	ทั้งแบคทีเรียและไวรัสในร่างกาย	
เป็นการกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเหล่านั้น	ซึ่งบางครั้งอาจให้การตอบสนองที่สูงหรือต�่าแตกต่างกัน	
ดังนั้น	 เพื่อตรวจสอบพยาธิสภาพของม้าดังกล่าวว่ามีความผิดปกติหรือไม่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 จึงจ�าเป็น
ต้องวัดระดับไซโตคายชนิดต่าง ๆ	 ที่ร่างกายสร้างขึ้น	 ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันในการกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวขนิด	
lymphocyte	และ	macrophage	เพ่ือตอบสนองต่อสิง่แปลกปลอมเหล่านัน้	โดยท�าการแยกเซลล์เม็ดเลอืดขาว	PBMC 
ออกมาจากเลือดม้าปกติ	เลี้ยงไว้ข้ามคืน	จากนั้นแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ท�าการทดลองดังนี้	กลุ่มแรกคือ	ไม่ถูกกระตุ้นเป็น	
Negative	Control	กลุ่มที่สอง	กระตุ้นด้วยพิษงูเห่า	(Naja kaouthia)	ที่ความเข้มข้น	10	μg/ml	และกลุ่มที่สาม
กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวของม้าโดยใช้	Lipopolysaccharide	 (LPS)	ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรีย
แกรมลบ	ที่ความเข้มข้น	10	ng/ml	จากนั้นเก็บเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วงเวลาต่าง ๆ	กันคือ	0,	3,	6,	24,	48	ชั่วโมง	 
น�ามาสกัด	total	RNA	เพื่อท�า	cDNA	โดยใช้	Oligo	(dT)	primer	วัดปริมาณการแสดงออกของยีนไซโตคาย	4	ชนิด
ที่ระดับ	mRNA	(Cytokine	Gene	Expression)	ได้แก่	IL-1beta	และ	TNF-alpha	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนอง
ต่อการอักเสบ	 (inflammatory	 response)	 IFN-gamma	 เก่ียวข้องกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันท่ีเกิดข้ึนจากเซลล์	 
(cellular	 immunity)	 IL-10	 เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันท่ีเป็นสารน�้าคือการสร้างแอนติบอดี	 (humural	 
immunity)	และ	Beta-actin	เรียกว่า	house-keeping	gene	ซึ่งถือเป็นยีนที่ควบคุมการท�างานตามปกติของสิ่งมีชีวิต 
โดยออกแบบไพรเมอร์ทีจ่�าเพาะส�าหรบัแต่ละยนีของไซโตคาย	จากนัน้ทดสอบกบัสี	SYBR	Green	(RBC	Thermone	
real-time	 premix,	 RBC	 Bioscience)	 ด้วยเทคนิค	 Real-time	 RT-PCR	 และท�าการค�านวณหาค่า	 Relative	 
expression	of	cytokine	gene	พบว่า	พิษงูเห่าสามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีนไซโตคายทั้ง	4	ชนิด	 ได้แก่	
IL-1beta,	IL-10,	TNF-alpha	และ	IFN-gamma	ให้เพิ่มสูงขึ้น	(up-regulation)	จนถึงระดับสูงสุดภายใน	24	ชั่วโมง
และจะค่อยๆ	ลดลงจนถึงระดับต�่าสุดภายใน	48	ชั่วโมง	โดย	IL-1beta	และ	IL-10	จะมกีารแสดงออกสูงสุดที่	3	ชั่วโมง 
ขณะที่	IFN-gamma	และ	TNF-alpha	จะมีค่าสูงสุดที่	6	ชั่วโมง	และ	24	ชั่วโมง	ตามล�าดับ	จากนั้นทุกยีนจะค่อย	ๆ	
ลดการแสดงออกลงจนถงึจุดต�า่สดุในอกี	24	ชัว่โมง	ต่อมา	ซึง่คล้ายคลงึกบั	LPS	ซึง่เป็นตวักระตุน้ท่ีใช้เป็นตวัควบคมุบวก  
แต่ระดับการแสดงออกจะต�่ากว่าพิษงูเห่า	เนื่องจากความเข้มข้นของ	LPS	ที่ใช้ต�่ากว่าพิษงูเห่า	ส�าหรับปริมาณไซโต
คายท้ัง	 4	 ชนิดที่มีการแสดงออกมาพบว่า	 IFN-gamma	 มีปริมาณสูงสุดคือ	 35	 เท่าของการแสดงออก	 (folds	 
expression	of	mRNA)	เมือ่เทยีบกบัเซลล์เมด็เลือดขาวของม้าท่ีไม่ได้รับการกระตุ้น	แสดงถึงการตอบสนองภมูคิุม้กนั
ต่อสิ่งแปลกปลอม	อาทิเช่น	พิษงูเห่าได้ดีที่สุด	โดยอาศัยเซลล์เม็ดเลือดขาว	T-lymphocyte	ทั้งชนิด	Cytotoxic	T	
cell	เพื่อท�าหน้าที่ท�าลายสิ่งแปลกปลอม	ชนิด	Helper	T	cell	เพื่อกระตุ้น	B	lymphocyte	ให้สร้างแอนติบอดีที่
จ�าเพาะต่อแอนติเจน	หรือชนิด	 Suppressor	 T	 cell	 เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของ	B	 lymphocyte	และ	
Helper	T	cell	 ให้อยู่ในสภาพที่สมดุล	รายงานนี้ถือเป็นครั้งแรกของการวัดระดับการแสดงออก	(Quantification	
of	mRNA	 expression)	 ของไซโตคายจากเซลล์เม็ดเลือดขาวของม้าภายหลังการได้รับพิษงูเห่า	 โดยอาศัยเทคนิค	
Real-time	RT-PCR	ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�าไปใช้เพื่อวิเคราะห์การติดเชื้อจุลชีพต่าง ๆ	ในม้า	หรือเกิดการอักเสบ
ภายหลงัได้รบัสิง่แปลกปลอมเข้าสูร่่างกายในม้า	เพ่ือพัฒนาไปสู่การรักษาและพัฒนาการผลิตวคัซีนป้องกนัโรคต่อไป 
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งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ผลของการท�าพลาสมาเฟอรีซีสต่อค่าโลหิตวิทยาและปริมาณพลาสมาโปรตีนในม้า

วชิราภรณ์	แสงสีสม,	สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ,	ดามพ์	นราภรณ์,	เพชรจินต์	ขวัญเพชร
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	และสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 มีการเพาะเล้ียงม้าเป็นจ�านวนมากที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	
ม้าเหล่านี้ใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อน�าไปใช้ในการรักษาผู้ที่ถูกสัตว์กัด	ขั้นตอน
การผลติเซรุม่ทีส่�าคญั	คอื	การผลติพลาสมาดบิจากเลอืดม้าทีม่กีารสร้างระดับภมูคุ้ิมกนัสงูตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนด 
แล้วจึงเจาะเก็บเลือดม้า	 โดยวิธีพลาสมาเฟอรีซีส	 (Plasmapheresis)	 การท�าพลาสมาเฟอรีซีสติดต่อกัน	 3-4	 ครั้ง 
ต่อม้า	1	ตัว	จะมีผลอย่างไรกับสุขภาพม้าหรือไม่และมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในพลาสมาม้าที่เจาะเก็บในครั้งต่อ ๆ	ไป
หรือไม่	คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาม้าที่ใช้ในการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ�านวน	6	ตัว	อายุอยู่ในช่วง	4-7	ปี	 
โดยเจาะเก็บเลือดม้าที่ท�าพลาสมาเฟอรีซีสจ�านวน	 4	 ครั้ง	 หลังจากพลาสมาเฟอรีซีสครั้งที่	 4	 เก็บเลือดม้าตรวจใน
สัปดาห์ที่	1,	2,	3,	5,	8,	9	และที่	10	แล้วน�าพลาสมามาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี	Rapid	
Immunofluorescent	Focus	 Inhibition	Test	 (RFFIT)	ตรวจค่าโลหิตวิทยาด้วยเครื่องวัดความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือดแบบอัตโนมัติ	ตรวจหาค่าพลาสมาโปรตีนด้วย	PierceTM	BCA	Protein	Assay	Kit	โดยเทียบสารละลายโปรตีน
มาตรฐานเพื่อหาความเข้มข้น	 ก่อนจะท�าการแยกชนิดพลาสมาโปรตีนด้วยวิธี	 Agarose	 gel	 electrophoresis	 
จากนั้นน�าเจลไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม	1D	gel	analysis	.	Image	Quant	TL	

แสดงผลค่าระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RFFIT (หน่วยเป็น IU/ml)

ม้า

ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ( IU/ml) ในพลาสมาม้า

การท�าพลาสมาเฟอรีซีส หลังท�าพลาสมาเฟอรีซีสครั้งที่ 4

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 สัปดาห์1 สัปดาห์2 สัปดาห์3 สัปดาห์5 สัปดาห์8 สัปดาห์9 สัปดาห์10

5046 458.5 261.1 201.3 250 229.25 148.65 119.7 68.15 68.15 38.55 38.55

5305 677.1 338.6 219.5 261.1 130.53 162.11 92.3 48.19 56.94 22.92 17.67

5308 878.1 522.1 385.6 297.3 201.31 272.62 142.34 74.82 73.84 38.55 40.26

5309 707.1 439.1 297.3 324.2 210.22 201.31 100.65 65.26 72.1 42.04 10.06

5310 594.6 310.1 210.2 169.3 119.7 100.65 54.88 48.19 25 17.63 9.23

5311 707.1 522.1 261.1 369.2 229.25 155.23 114.62 68.5 56.94 27.26 21.02



49

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

แสดงค่าผลรวมปริมาณพลาสมาโปรตีนและชนิดของโปรตีน (หน่วยเป็น g/dl)

พลาสมา
โปรตีน

การท�าพลาสมาเฟอรีซีส หลังท�าพลาสมาเฟอรีซีสครั้งที่ 4

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 สปัดาห์1 สัปดาห์2 สปัดาห์3 สัปดาห์5 สัปดาห์8 สปัดาห์9 สปัดาห์10

Total 8.66±0.3 7.88±0.5 8.40±0.7 7.94±0.2 7.58±0.3 7.84±0.5 7.05±0.9 7.17±0.8 6.93±0.4 7.48±1.1 7.20±0.6

Albumin 2.64±0.2 2.32±0.2 2.62±0.3 2.48±0.1 2.3±0.3 2.46±0.3 2.26±0.4 2.18±0.3 2.04±0.1 2.22±0.6 2.12±0.08

Alpha1 1.63±0.3 1.42±0.4 1.19±0.8 1.49±0.6 1.51±0.5 1.45±0.6 1.48±0.3 1.5±0.6 1.48±0.6 1.8±0.7 1.71±0.5

Alpha2 0.88±0.4 0.86±0.6 1.39±0.3 1.03±0.2 1.13±0.5 1.26±0.4 1.4±0.5 0.85±0.5 1.06±0.5 1.11±0.4 1.07±0.6

Beta 1.21±0.4 1.13±0.5 1.01±0.3 0.97±0.4 0.97±0.4 0.74±0.5 0.76±0.3 0.97±0.2 0.89±0.4 0.83±0.6 0.58±0.3

Gamma 1.51±0.4 1.53±0.4 1.79±0.5 1.63±0.5 1.49±0.6 1.71±0.6 1.32±0.7 1.29±0.6 1.40±0.5 1.33±0.6 1.52±0.5

A:G	ratio 0.4±.0.06 0.4±0.06 0.5±0.04 0.5±0.04 0.4±0.08 0.4±0.08 0.4±0.07 0.4±0.07 0.4±0.04 0.42±0.1 0.43±0.02

 ผลที่แสดงในตารางที่	1	พบว่า	การท�าพลาสมาเฟอรีซีสในม้าทั้ง	6	ตัว	ค่าระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า
จะลดลงหลังจากท�าพลาสมาเฟอรีซีสครั้งที่	1	และหลังจากท�าพลาสมาเฟอรีซีสครั้งที่	4	ในช่วงสัปดาห์ที่	1	ถึง	10	
ระดับภูมิคุ้มกันลดลงอย่างต่อเนื่องค่าทางโลหิตวิทยาเช่น	ค่า	Complete	blood	count	(CBC),	Blood	morphology,	
Platelets	 count,	 Reticulocyte	 count,	 Icterus	 index	 ค่าที่ได้ทุกครั้งที่ท�าและหลังการท�าพลาสมาเฟอรีซีส	 
จะอยู่ในช่วงค่าปกติของม้า	ส�าหรับค่าผลรวมพลาสมาโปรตีน	(ผลแสดงในตารางที่	2)	ค่าโปรตีนอัลบูมิน	ค่าโปรตีน 
โกลบูลิน	(แอลฟา	เบต้า	แกมมา)	ค่าอัตราส่วนระหว่างอัลบูมินและโกลบูลิน	ในพลาสมาของม้าที่ท�าพลาสมาเฟอรีซีส
แต่ละคร้ังและหลังการท�าพลาสมาเฟอรีซีสไม่แตกต่างกัน	 จากการศึกษาผลของการท�าพลาสมาเฟอรีซีส	 จะเป็น 
ข้อมลูอ้างองิให้กบัสตัวแพทย์ได้มกีารเตรียมม้าทีม่สีขุภาพทีดี่	เพือ่ดูระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการให้ม้าพกั	ส�าหรบัการ
ฉีดกระตุ้นม้าในครั้งต่อไป

งานวิจัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก จ�านวน 4 เรื่อง
	 1.	 Immune	response	to	a	single	simulated	post-exposure	rabies	booster	vaccination	in	
six	months	after	receiving	incomplete	TRC-ID	regimen.
	 2.	 Immune	response	to	two-	week	intradermal	regimen	for	rabies	post-exposure	prophylaxis.
	 3.	 Immunogenicity	and	safety	study	of	intramuscular	and	modified	TRC-ID	regimen	with	
a	 new	 chromatographically	 purified	 vero	 cell	 rabies	 vaccine	 (Speeda)	with	 or	without	 rabies	 
immunoglobulin	in	children.
	 4.	 Safety	and	immunogenicity	of	a	new	lyophilized	TRCS	equine	rabies	immunoglobulin	
with	intradermal	post-exposure	purified	vero	cell	rabies	vaccination.

งานวิจัยฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ จ�านวน 4 เรื่อง
	 1.	 นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	Clinical	course	of	
rabies	may	 be	 influenced	 by	 inflammation-mediated	 retardation	 of	 viral	 propagation	 at	 the	 
brainstem	level.	Shuangshoti	S,	Thepa	N,	Phukpattaranont	P,	Ruangvejvoracha	R,	Jittmittraphap	A,	
Intarut	N,	Tepsumethanon	V,	Wacharapluesadee	S,	Hemachudha	T.
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	 2.	 นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	Vaccinated	dogs	
tend	to	have	dumb	rabies.	Veera	Tepsumethanon,	DVM,	Wanlop	Likitsuntornwong,	DVM,	Shanop	
Shuangshoti,	MD.
	 3.	 นายสตัวแพทย์บุญเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสตัวแพทย์	7	ฝ่ายชันสตูรและวจัิยโรคในสตัว์	“การศกึษาการ
ใช้	Recombinant	Rabies	Virus	เพื่อการรักษาผู้สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในโมเดลหนูไมซ์”	
	 4.	 นายสตัวแพทย์บุญเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	การศกึษาโมเดล
การติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าผ่านเยื่อบุอ่อนบริเวณใบหน้าในหนูแฮมสเตอร์

งานวิจัยด้านอื่น ๆ
ชุดทดสอบวัณโรคทางน�้าเหลือง

ทรงศรี	เกษมพิมลพร,	พิรังกูร	เกิดพาณิช,	วิชิต	ทวีกาญจน์,	
อุไรลักษณ์	สกุลพิเชฐรัตน์,	อรวรรณ	แซ่โค้วและสุภัสศร	บุญช่าง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

	 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า	 หนึ่งในสามของประชากรโลกมีการติดเชื้อ	 Mycobacterium	 

tuberculosis	แต่มีเพียงร้อยละ	10	ที่จะพัฒนาและป่วยเป็นวัณโรค	(active	tuberculosis)	ภายในช่วงหนึ่งของชีวิต 

ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะยังไม่แสดงอาการเป็นวัณโรคระยะแฝง	 (latent	 tuberculosis	 infection)	 ดังนั้นการควบคุม

การแพร่ระบาดของวณัโรคทีส่�าคญัเป็นอนัดบัต้นคือ	การค้นหาผู้ติดเชือ้ระยะแฝงและท�าการรักษาก่อนท่ีจะกลายเป็น

วัณโรคซึ่งเป็นระยะแพร่เชื้อ	การตรวจวินิจฉัยคนไข้วัณโรคระยะแฝงท�าได้ยากเพราะยังไม่มีอาการทางคลินิกและยัง

อาจตรวจไม่พบเชื้อในเสมหะ

	 โครงการวิจัยนี้ได้ท�าการโคลนยีนและสังเคราะห์เป็นโปรตีน	 6	 ชนิด	 ได้แก่	 ESAT-6,	MPT64,	 CFP-10,	

Rv2031c,	 Rv3615c	 และ	 38kDa	 ซึ่งเป็นแอนติเจนที่มีความจ�าเพาะต่อเชื้อวัณโรคโดยไม่มีปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับ	

mycobacteria	อื่น	โดยเฉพาะกับเชื้อที่ใช้ผลิตวัคซีนบีซีจี	ได้น�าโปรตีนสังเคราะห์ทั้ง	6	ชนิดมาทดสอบและได้เลือก

เฉพาะโปรตีน	4	ชนิด	คือ	ESAT-6,	MPT64,	Rv2031c	และ	Rv3615c	มาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาชุดทดสอบ

วัณโรค	ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นแถบทดสอบส�าเร็จรูปที่ใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี่	ได้ทดสอบซีรั่มคนไข้	4	

กลุม่	ได้แก่	กลุม่คนไข้วณัโรคปอด	กลุม่คนไข้ตดิเชือ้ระยะแฝง	กลุม่คนไข้ทีม่ปีระวตัสิมัผสัผูป่้วยวณัโรคปอดแต่ยงัปกต	ิ

และกลุ่มคนไข้โรคอื่นๆ ด้วยแถบทดสอบเทียบกับวิธีตรวจมาตรฐานคือ	 tuberculin	 skin	 test	 (TST)	 และ	 

interferon-gamma	release	assay	(IGRA)	พบว่า	แถบทดสอบมค่ีาความไวต�า่กว่าวธีิ	TST	และ	IGRA	เมือ่ใช้ทดสอบ

กับกลุ่มคนไข้วัณโรค	แต่มีค่าความไวใกล้เคียงกับวิธี	IGRA	เมื่อใช้ทดสอบกับกลุ่มคนไข้ติดเชื้อระยะแฝง	และมีความ

จ�าเพาะรวมใกล้เคียงกับวิธี	 IGRA	 แต่สูงกว่าวิธี	 TST	 เมื่อใช้ทดสอบกับกลุ่มคนไข้สัมผัสโรคและคนไข้โรคอื่นๆ	 

(ตารางที่	1)
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	 การใช้แอนติเจนสังเคราะห์หลายชนิดในงานวิจัยนี้สามารถเพิ่มค่าความไวของแถบทดสอบได้	 แต่อย่างไร
ก็ตามความไวของวิธีการตรวจทางน�้าเหลืองมีข้อจ�ากัดเพราะความจ�าเพาะของแอนติบอดีต่อแอนติเจนต่าง ๆ	 ของ
เชื้อวัณโรคในคนไข้แต่ละคนจะต่างกัน	 รวมทั้งแอนติเจนท่ีพบในผู้ป่วยวัณโรคและคนไข้ติดเชื้อระยะแฝงก็อาจเป็น
คนละชนดิ	ค่าความจ�าเพาะของแถบทดสอบทีส่งูจะให้อตัราผลบวกเทียมต�า่แสดงว่ามีศักยภาพท่ีจะใช้เป็นวธิตีรวจวินจิฉยั
ทางน�้าเหลืองเพื่อคัดกรองคนไข้ติดเชื้อได้	 แม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะไม่แนะน�าให้ใช้แถบทดสอบส�าหรับการตรวจ
วินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรค	เพราะมีวิธีอื่นที่มีความแม่นย�าอยู่แล้วคือ	การย้อมหาเชื้อและการเพาะเชื้อจากเสมหะ	แต่การใช้
แถบทดสอบกับคนไข้ติดเชื้อระยะแฝงยังไม่มีข้อมูลพิจารณาจากองค์การอนามัยโลก	งานวิจัยต่อไปอาจเพิ่มค่าความ
ไวของแถบทดสอบด้วยการเพิ่มชนิดของแอนติเจนที่จ�าเพาะต่อวัณโรคระยะแฝง	(latency-associated	antigens)	

แสดงผลการตรวจคนไข้กลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธี tuberculin skin test (TST), interferon-gamma release 
assay (IGRA) และแถบทดสอบส�าเร็จรูป (strip test)

  Positive rate
Patient group 
 TST IGRA Strip test

  No. %  No. %  No. %

Active	TB	 12/12	 100	 12/12	 100	 7/12 58.3
Latent	TB	 28/31	 90.3	 12/32	 37.5	 12/32	 37.5
Healthy	TB	contacts	 	0/14 0	 0/14 0	 	0/14 0
Non-TB	diseases	 15/33	 45.5	 2/33	 6.5	 4/33	 12.1

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 
	 1.	 เป็นคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาและตัดสนิการประกวดรางวัลโรคพษิสนุขับ้า	ประจ�าปี	2556	
(MoPH	–	MoAC	Rabies	Awards	2013)	ค�าสั่งกรมควบคุมโรค	ที่	621/2556	
	 2.	 เป็นที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	 กรมปศุสัตว์	 ด�าเนินการตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	17025:	
2005	ด้านการตรวจโรคพิษสุนัขบ้า	ตั้งแต่ปี	2556	
	 3.	 เป็นคณะท�างานจดังานเครอืข่ายความร่วมมือวนัป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าโลก	ปี	2557	ค�าส่ังกรมปศสุตัว์
ที่	569/2557
	 4.	 เป็นคณะกรรมการคดัเลอืกอาสายวุกาชาดดเีด่น	ประจ�าปี	2557	ค�าสัง่สภากาชาดไทย	ที	่1954/2556
	 5.	 เป็นกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจ�าปี	 2556	 (MoPH-MoAC	
Rabies	Award	2013)	(ค�าสั่งแต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข)
	 6.	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจ�าปี	 2556	
(MoPH-MoAC	Rabies	Awards	2013	)	(ค�าสั่งแต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข)
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	 7.	 เป็นกรรมการประเมินผลงานวิจัย	 โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสัตว์และแมลงสู่คน	 :	
ต้นแบบกลยุทธ์ความร่วมมือแบบผสมผสานแกะรอยอย่างพุ่งเป้า	 ที่แต่งตั้งโดยส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	
(สกอ.)	และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 8.	 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย	์ 
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ของนายวัลลภ	ลิขิตสุนทรวงศ์	ปีการศึกษา	พ.ศ.	2555-2557
	 9.	 เป็นตัวแทนสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	และคณะท�างานเครือข่ายความร่วมมือวันป้องกันโรคพิษ
สนัุขบ้าโลก	ประจ�าปี	พ.ศ.	2557	ซ่ึงกรมปศุสตัว์เป็นเจ้าภาพ	มกีารประชุมคณะท�างานและเตรยีมความพร้อมหลายวาระ
ตามลักษณะงาน	ก�าหนดจัดงานวันที่	28	กันยายน	2557	ณ	ห้างสรรพสินค้า	The	Mall	งามวงศ์วาน	เวลา	10.00	
-	17.00	น.	
	 10.	 เป็นกรรมการเครือข่ายงานเร่งรัดก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า	(ค�าสั่งกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข)	
เพือ่เร่งรดัให้ทกุพืน้ท่ีปลอดโรคพษิสนัุขบ้าภายในปี	2563	โดยมกีารประชุมคณะท�างานเพือ่วางแผนด�าเนนิงานประจ�า
ปีและติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ	
	 11.	 เป็นกรรมการพิจารณาและประเมินผลโครงการวิจัย	 “การศึกษาเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัสจากมูลของ
ค้างคาวท่ีมคีวามเสีย่งสงูต่อการแพร่เชือ้สูม่นษุย์ในประเทศไทย”	ภายใต้คลสัเตอร์สขุภาพ	(Health	Cluster)	ฝ่ายวจิยั
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(กองทุนรัชดาสมโภช	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี	2557-2558)
	 12.	 เป็นคณะท�างานพจิารณาขอทนุจากองค์การอนามยัโลกเพ่ือใช้ในการพฒันาระบบเฝ้าระวงัโรคพษิสนุขับ้า
ของประเทศไทย	ชื่อทุน	Identity	2014	โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพและมีกรรมการจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
	 หน่วยงานที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
	 1.	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 3.	 ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข
	 4.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 5.	 ภาควิชาพันธุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 6.	 หน่วยโรคติดเชื้อ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
	 7.	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
	 ตดิต่อประสานงานด้านข้อมลูทางสถติขิองโรคพษิสนุขับ้า	ร่วมประชมุเพือ่หาแนวทางลดปัญหาการระบาด
ของโรค	รณรงค์การฉดีวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าก่อนสมัผสัโรค	งานวนัป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าโลก	งานวจิยั	ประชุม
วิชาการและ	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	 
(International	Certificate	of	Vaccination	or	Prophylaxis)	เอกสารแผ่นพับวัคซีนบางชนิด	ให้ความร่วมมือใน
การฉดีวคัซนีผูเ้ดนิทางไปประกอบพธีฮัีจย์	ณ	ประเทศซาอดิุอาระเบยี	ร่วมจดัประชมุวชิาการด้าน	Travel	and	Adult	
Immunization	โครงการวิจัยและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการ	ได้แก่
	 1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
	 2.	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 3.	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านพิษจากสัตว์            
	 ให้การดูแลรักษา	 ศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงคลินิกหน่วยพิษวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน ดูงาน
แก่นักเรียน/นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ และการผลิตรายการ

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

2	ก.ย.-14	ธ.ค.	2556 คณะสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 4	คน

1	ต.ค.	2556 วิทยาลัยแพทยศาสตร์	พระมงกุฎเกล้า สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 100	คน

2	ต.ค.	2556 โครงการศึกษานานาชาติ	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 35	คน

2	ต.ค.	2556 วิทยาลัยพยาบาลน�านักศึกษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน

สวนงู 4	คน

4	ต.ค.	2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะ
แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู/
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

51	คน

4	ต.ค.	2556 โรงเรียนบ้านหุบกะพง สวนงู 50	คน

8	ต.ค.	2556 โรงเรียนกุหลาบวิทยา สวนงู 160	คน

9	ต.ค.	2556 สถาบันร่วมผลิตแพทย์	กรมการแพทย์	
มหาวิทยาลัยรังสิต

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 44	คน

14	ต.ค.	2556 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และผู้เข้าอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สวนงู 14	คน

18	ต.ค.	2556 ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

สวนงู 4	คน

21	ต.ค.	2556 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 18	คน

25	ต.ค.	2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 43	คน

28	ต.ค.	2556 รายการตีสิบ	บันทึกเทปช่อง	3	 สวนงู	 1	คน

30	ต.ค.	2556 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 28	คน

30	ต.ค.	2556 บริษัท	แอ็กเวิร์ค	ไอเดีย	จ�ากัด	
รายการ	จากเก่าสู่ใหม่	

สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 6	คน

1-15	พ.ย.	2556 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
โรงพยาบาลชลบุรี

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1	คน

4	พ.ย.	2556 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช	
โรงพยาบาลชลบุรี

สวนงู 1	คน

6	พ.ย.	2556 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
โรงพยาบาลชลบุรี

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 1	คน

8	พ.ย.	2556 ผู้เข้าประชุม	Team	Up	for	Quality	in	Thai	
Pharmaceutical	Industries	

สวนงู/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 50	คน

8	พ.ย.	2556 International	School สวนงู 10	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

12	พ.ย.	2556 บริษัท	ไคลแม็กซ์	แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง	เอเยนชี่	จ�ากัด 
รายการ	กูรู...คู่อร่อย

สวนงู 6	คน

13	พ.ย.	2556 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 6	คน

13	พ.ย.	2556 บริษัทโนวาตีส	วัคซีน	แอนด์	ไดแอคโนสติก ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2	คน

18	พ.ย.	2556 โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา สวนงู 41	คน

18	พ.ย.	2556	–
10	ม.ค.	2557

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3	คน

19	พ.ย.	2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน

21	พ.ย.	2556 โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา สวนงู 45	คน

26	พ.ย.	2556 โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี) สวนงู 84	คน

27	พ.ย.	2556 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 3	คน

28	พ.ย.	2556 Dr.	Caroline	Nash,	James	Cook	Universi-
ty	และ	Dr.	Anatasis	Putri,	
Dr.	Hisham	Amed	Imad,	
Dr.	Aye	Thidar	Kyaw,	
Tropical	Medicine,	Mahidol	University

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 4	คน

29	พ.ย.	2556 คณะผู้บริหาร	Karolinska	Institute	
ประเทศสวีเดน

สวนงู 2	คน

3	ธ.ค.	2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน

5-7	ธ.ค.	2556 ประชาชนและนักท่องเที่ยว	
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	และวันสถาปนาสถานเสาวภา	
ครบรอบ	91	ปี

สวนงู 542	คน

6	ธ.ค.	2556 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม สวนงู	 60	คน

11	ธ.ค.	2556 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู	 150	คน

17	ธ.ค.	2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน

18	ธ.ค.	2556 คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สวนงู	 50	คน

20	ธ.ค.	2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู/
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

51	คน

24	และ	26	ธ.ค.	2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 3	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

27	ธ.ค.	2556 บริษัท	ไบโอวาลิส	จ�ากัด ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/	
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายประกันคุณภาพ

24	คน

1-15	ม.ค.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1	คน

1-15	ม.ค.	2557 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
โรงพยาบาลชลบุรี

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2	คน

2	ม.ค.	2557 แพทย์ประจ�าบ้าน สวนงู	 1	คน

5	ม.ค.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 1	คน

8	ม.ค.	2557 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช	
โรงพยาบาลชลบุรี

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

10	ม.ค.	2557 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สวนงู	 89	คน

11	ม.ค.	2557 ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เด็กและผู้ปกครองที่พาเด็กมา	(วันเด็ก)

สวนงู 	653	คน	

15	ม.ค.	2557 โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต�าบลภาวะ	
เทศบาลต�าบลหนองพลับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 10	คน

16	ม.ค.	2557 คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู	 3	คน

20	ม.ค.	2557 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวนงู	 17	คน

21	ม.ค.	2557 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/	ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

10	คน

28	ม.ค.	2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู	 52	คน

4	ก.พ.	2557 บริษัท	เนกซ์สเตป	จ�ากัด	
รายการ	สารคดีโทรทัศน์ของดีประเทศไทย

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/สวนงู

5	คน

5	ก.พ.	2557 โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต�าบลภาวะ
เทศบาลต�าบลหนองพลับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 10	คน

11	ก.พ.	2557 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู	 5	คน

13	ก.พ.	2557 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 50	คน

17	ก.พ.	2557 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/สวนงู	

25	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

18	ก.พ.	2557 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 25	คน

18	ก.พ.	2557 EBS	Korea	Educational	Broadcasting	System 
รายการ	Nation	–	wide	public	TV

สวนงู	 4	คน

19	ก.พ.	2557 โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต�าบลภาวะ	
เทศบาลต�าบลหนองพลับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 10	คน

19	ก.พ.	2557 ส�านักตรวจเงินแผ่นดิน สวนงู 12	คน

27	ก.พ.	2557 ภาควิชาสัตวบาล	คณะเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 5	คน

4	มี.ค.	2557 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

35	คน

4-6	มี.ค.	2557 สถานศึกษานานาชาติกรุงเทพฯ สวนงู 151	คน

5	มี.ค.	2557 สถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคล	
สัมภาษณ์เรื่อง	โรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 1	คน

12	มี.ค.	2557 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู 120	คน

12	มี.ค.	2557 โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต�าบลภาวะ	
เทศบาลต�าบลหนองพลับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 10	คน

18	มี.ค.	2557 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวนงู 50	คน

18	มี.ค.	2557 สถาบันจิตเวชศาสตร์	สมเด็จเจ้าพระยา	
กรมสุขภาพจิต

สวนงู 24	คน

20	มี.ค.	2557 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย สวนงู 50	คน

23	มี.ค.	2557 ส�านักพระราชวัง สวนงู 167	คน

26	มี.ค.	2557 โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต�าบลภาวะ	
เทศบาลต�าบลหนองพลับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 10	คน

31	มี.ค.	2557 บริษัท	สาระดี	จ�ากัด	สารคดี	เรื่องจริงผ่านจอ สวนงู 3	คน

1	เม.ย.	2557 โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 13	คน

2	เม.ย.	2557 โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต�าบลภาวะ
เทศบาลต�าบลหนองพลับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 10	คน

3	เม.ย.	2557 วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 8	คน

9	เม.ย.	2557 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวนงู 40	คน

9	เม.ย.	2557 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 8	คน



58

รายงานประจ�าปี 2557

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

10	เม.ย.	2557 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 55	คน

10	เม.ย.	2557 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2	คน

21	เม.ย.	2557 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	ช่อง	7	
รายการ	“ห้องข่าว	7	สี”

สวนงู 5	คน

22	เม.ย.	2557 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู 4	คน

22	เม.ย.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
รายการ	ช่วยชีวิตง่ายนิดเดียว

สวนงู 5	คน

23	เม.ย.	2557 โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายต�าบลภาวะ	
เทศบาลต�าบลหนองพลับ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 10	คน

24	เม.ย.	2557 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	ช่อง	7	
รายการ	เจาะประเด็นเรื่องงูเข้าบ้าน

สวนงู 3	คน

24	เม.ย.	2557 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5	
รายการ”จับประเด็นข่าวร้อน”

สวนงู 4	คน

25	เม.ย.	2557 ประชาชนและนักท่องเที่ยว
วันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ	121	ปี

สวนงู 	195	คน

25	เม.ย.	2557 ททบ.	5	สนามเป้า	รายการ	ข่าวภาคค�่า	ททบ. สวนงู 3	คน

25	เม.ย.	2557 รายการ	“ท็อปนิวส์	วาไรตี้”	ช่อง	3	SD สวนงู 3	คน

28	เม.ย.	2557 Red	Cross	University	College	 สวนงู 6	คน

28	เม.ย.	2557 Metro	TV	โทรทัศน์มหานคร	
รายการ	Bangkok	smile

สวนงู 3	คน

28	เม.ย.	2557 บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	
รายการ	“คุยโขมงข่าวเช้า”

สวนงู 3	คน

28	เม.ย.	2557 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี	
บริษัท	ทริปเปิล	วี	บรอดคาสท์	จ�ากัด

สวนงู 2	คน

1	พ.ค.	2557 วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ	ส�านักต�ารวจแห่งชาติ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 57	คน

6	พ.ค.	2557 บริษัท	ดี	ดอคคิวเมนทารี่	จ�ากัด	
รายการ	บางอ้อ

สวนงู 3	คน

19	พ.ค.	2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 11	คน

19	พ.ค.	2557 บริษัท	กรังค์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
รายการ	Top	of	the	town

สวนงู 6	คน



59

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

21	พ.ค.	2557 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู 75	คน

25-26	พ.ค.	2557 พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย	
น�านักเรียนโครงการ	K.I.D.(คิด)	ช่วงที่	1

สวนงู 90	คน

5	มิ.ย.	2557 โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สวนงู 88	คน

13	มิ.ย.	2557 คณะทันตแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 52	คน

18	มิ.ย.	2557 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 35	คน

23	มิ.ย.	2557 Ukrainian	TV	Channel	
รายการ	1000	women’s	desires

สวนงู 3	คน

26	มิ.ย.	2557 ผู้เข้าประชุม	6th	Asian	Ministerial	
Conference	on	Disaster	Risk	Reduction	
จากส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ ์
สภากาชาดไทย

สวนงู 15	คน

27	มิ.ย.	2557 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย	รายการข่าววันใหม่	Thai	PBS	

สวนงู 5	คน

30	มิ.ย.	2557 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

20	คน

3	ก.ค.	2557 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 30	คน

3	ก.ค.	2557 ชมรมอาสายุวกาชาด	จังหวัดอุทัยธานี สวนงู 130	คน

7	ก.ค.	2557 ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 322	คน

14-20	ก.ค.	2557 ประชาชนและนักท่องเที่ยว
งานจุฬาฯ	อาสาช่วยกาชาด	ช็อป	ชม	ชิม	อิ่มความรู้

สวนงู 2,731	คน

16,18	ก.ค.	2557 บางกอกอินเตอร์เทนเม้นท์	ไทยทีวีสี	ช่อง	3	
รายการ	ข่าวภาคเที่ยง	Midday	Delivery

สวนงู 25	คน

22	ก.ค.	2557 ช่อง	Nation	Channel	รายการ	ระวังภัย สวนงู 6	คน

23	ก.ค.	2557 หนังสือพิมพ์	พิมพ์ไทย	
รายการ	เกี่ยวกับสุขภาพ

สวนงู 5	คน

24	ก.ค.	2557 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ	ตอน	ภัยอสรพิษ สวนงู 6	คน

25	ก.ค.	2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 7	คน

29	ก.ค.	2557 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สวนงู 36	คน

1	ส.ค.	2557 บริษัท	โอวานิกซ์	จ�ากัด	
รายการ	Cotto	Presents	discover	Thailand

สวนงู 5	คน

5	ส.ค.	2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 35	คน
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6	ส.ค.	2557 แพทย์ต่างชาติ	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู 10	คน

7	ส.ค.	2557 โรงเรียนพีระยา	นาวิน ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 36	คน

12	ส.ค.	2557 ประชาชนและนักท่องเที่ยว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

สวนงู 475	คน

13	ส.ค.	2557 คณะผู้แทนยุวกาชาด
สภากาชาดสาธารณรัฐเกาหลี

สวนงู 18	คน

14	ส.ค.	2557 ดรุณสิกขาลัย	
โรงเรียนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สวนงู 11	คน

14	ส.ค.	2557 เลขาธิการสภาเสี้ยววงเดือนแดง
บรูไนดารุสสลัมและคณะ

สวนงู 7	คน

20	ส.ค.	2557 โรงเรียนกระทุ่มแบน	“วิเศษสมุทคุณ” สวนงู 177	คน

22	ส.ค.	2557 ภาควิชาสรีรวิทยา	คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 2	คน

25	ส.ค.	2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สวนงู 117	คน

26	ส.ค.	2557 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 35	คน

27	ส.ค.	2557 โรงเรียนดุสิตวิทยา	จังหวัดราชบุรี สวนงู 151	คน

27	ส.ค.	2557 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู 120	คน

27	ส.ค.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและ
เวชศาสตร์ชุมชน	มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 56	คน

28	ส.ค.	2557 โรงเรียนดุสิตวิทยา	จังหวัดราชบุรี สวนงู 156	คน

28	ส.ค.	2557 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	กระทรวงศึกษาธิการ	(สสวท.)	
รายการประกอบชุดการเรียน

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 5	คน

29	ส.ค.	2557 โรงเรียนดุสิตวิทยา	จังหวัดราชบุรี สวนงู 154	คน

2	ก.ย.	2557 ผู้เข้าโครงการสร้างเสริมศักยภาพกิ่งกาชาด สวนงู 128	คน

3	ก.ย.	2557 โรงพยาบาลมาเรียเทเรซา	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายประกันคุณภาพ 8	คน

4	ก.ย.	2557 บริษัท	เจ.เอส.แอล	โกลบอลมีเดีย	จ�ากัด	
รายการ	คริสดิลิเวอรี่

สวนงู 8	คน

5	ก.ย.	2557 โรงเรียนเบญจมินทร์ สวนงู 141	คน

5	ก.ย.	2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 15	คน

9	ก.ย.	2557 โรงเรียนศรีวิกรณ์ สวนงู 24	คน

11	ก.ย.	2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 7	คน



61

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

16	ก.ย.	2557 บริษัท	สี่พระยาการพิมพ์	จ�ากัด	
(เดลินิวส์ออนไลน์)

สวนงู 1	คน

18-19	ก.ย.	2557 ส�านักงานสารนิเทศและสื่อสารองค์กร	
รายการ	กาชาดเพื่อคุณและที่นี่กาชาด

สวนงู 4	คน

18-19	ก.ย.	2557 บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
รายการ	เนชั่นระวังภัย

สวนงู 5	คน

19	ก.ย.	2557 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี	ช่อง	3	รายการ	Family สวนงู 5	คน

19	ก.ย.	2557 โครงการ	K.I.D	(คิด)	
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

สวนงู 25	คน

22-25	ก.ย.	2557 สถานศึกษานานาชาติกรุงเทพฯ สวนงู 308	คน

24	ก.ย.	2557 โรงเรียนนานาชาติทรีนีตี้ สวนงู 34	คน

30	ก.ย.	2557 สถานีโทรทัศน์	ทีวียี่สิบสี่	
รายการ	Good	morning	Asian

สวนงู 4	คน

30	ก.ย.	2557 Red	Cross	University	College	
ประเทศสวีเดนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน

สวนงู 7	คน
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 
ได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่า คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในงาน “100 ปี เภสัชจุฬา 100 ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจ�าปี พ.ศ. 2556 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 

ประกาศเกียรติคุณ
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ 
ได้รับรางวัลยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสัตวแพทย์อาวุโสดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 
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การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากร

1.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ไปเป็นวิทยากรเสนอผลงาน

วิชาการเรื่อง	“Scorpion	toxins,	hypertension	and	potassium”	ในการประชุม	Second	International	

Symposium	on	Life	Sciences,	Vladivostok,	Russian	Federation	ระหว่างวันที่	4	-	8	กันยายน	2556

2.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.	 นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักด์ิ	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 

ไปเป็นวิทยากรเสนอผลงานวิชาการเรื่อง	“Renal	tubular	handling	of	sodium	during	administration	

of	Russell’viper	venom	in	isolated	perfused	rabbit	kidney”	ในการประชุม	Second	International	

Symposium	on	Life	Sciences,	Vladivostok,	Russian	Federation	ระหว่างวันที่	4	-	8	กันยายน	2556

3.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในหัวข้อ	 

งูพิษและเซรุ่ม	รายวิชาเวชศาสตร์ทหาร	2	ส�าหรับนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ทหาร	ชั้นปีที่	5	จัดโดย	

วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า	ณ	ห้องประชมุสดศร	ีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรตัน	ชัน้	1	วทิยาลยัแพทยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า	กรุงเทพฯ	ในวันที่	1	ตุลาคม	2556

4.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	ไปเป็นวิทยากรบรรยาย

ในการประชุม	Symposium	เรื่อง	Rabies	Control	in	Taiwan	ณ	กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน	ระหว่างวันที่	

1-5	ตุลาคม	2556

5.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา,	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	

หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุ่ม	7,นางสาวพรพมิล	เปรมชยัพร	หวัหน้าฝ่ายผลติวคัซนี	7,	เภสชักรหญงิวชิราภรณ์	เหมมาลา 

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7,	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 7	 และ 

เภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีน	เข้าร่วมประชุมเรื่อง	Developing	

Countries	Vaccine	Manufacture	Network	(DCVMN)	14th	Annual	General	Meeting	จัดโดยสถาบัน	

Vabiotech	ณ	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	ระหว่างวันที่	6	–	9	ตุลาคม	2556

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

เรื่อง	 Developing	 Countries	 Vaccine	Manufacture	 Network	 (DCVMN)	 14th	 Annual	 General	 

Meeting	จัดโดยสถาบัน	Vabiotech	ณ	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	ระหว่างวันที่	6	-	11	ตุลาคม	2556

7.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้ารับการฝึกอบรมทุนส�านัก

เลขาธิการแผนโคลัมโบ	 (CPS)	 หลักสูตร	 Bio-Medical	Waste	 Management	 จัดโดย	 กระทรวงการ 

ต่างประเทศและส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	India	Millennium	Fund	และ	

Environment	Protection	Training	and	Research	Institute	ณ	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	16	ตุลาคม-	

1	พฤศจิกายน	2556

8.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้ารับการอบรม

หลกัสตูรการบรหิารงานบรกิารสาธารณสขุและโรงพยาบาล	(Mini	MBA	in	Health)	รุน่ที	่31	จดัโดย	ส�านักงาน

บรหิารทรพัยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ณ	คณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ระหว่างวันที่	18	ตุลาคม	2556	–	8	มีนาคม	2557
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9.	 นางสมศรี	พวงพิกุล	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับการอบรมวิธีการบันทึกบัญชี	 โครงการพัฒนาและ
ปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางการเงิน	การบญัชแีละการพัสดุของสภากาชาดไทย	จัดโดย	ส�านกังาน
การคลัง	 สภากาชาดไทยและบริษัท	 CDG	 Systems	 จ�ากัด	ณ	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 
ในวันที่	18	ตุลาคม	2556

10.	 นายสัตวแพทย์ปณิธิ	 ละอองบัว	 นายสัตวแพทย์	 4	 สวนงู	 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ	Common	Problem	 in	
Gastrointestinal	 disease	 in	 Exotic	 Pet	 จัดโดย	 สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่ง
ประเทศไทย	ณ	โรงพยาบาลสัตว์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	ระหว่างวันที่	19	–	20	ตุลาคม	2556

11.	 นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์	10	ไปบรรยายเกีย่วกบัโรคพษิสนุขับ้า 
จัดโดย	Life	Welfare	&	Environment	Quality	Association	(LWEQA)	ณ	ประเทศไต้หวัน	ระหว่างวันที่	
20	-	23	ตุลาคม	2556

12.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมประชุม
และปรึกษาหารือเรื่อง	การแบ่งบรรจุวัคซีน	Influenza	Vaccine	จัดโดย	บริษัท	Biovalys	จ�ากัด	ณ	สถาบัน	
Sinovac	Biotech	Co.,	LTD.	เมืองปักกิ่ง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	20	-	22	ตุลาคม	2556

13.	 แพทย์หญงิสดุา	สบุีญเรอืง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	เข้าร่วมประชมุและน�าเสนอผลงานวชิาการ
เรื่อง	Current	practices	and	remaining	problems	of	rabies	postexposure	management	of	644	
government	hospitals	in	Thailand	จัดโดย	สถาบัน	Rabies	in	the	America	2013	ครั้งที่	24	ณ	เมือง
โตรอนโต	ประเทศแคนาดา	ระหว่างวันที่	26	ตุลาคม	-	2	พฤศจิกายน	2556

14.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	ให้สัมภาษณ์เรื่อง	“คลิปวีดีโอเกี่ยว
กับงูหัวขาดงับหางตัวเอง”	ในช่วงสนทนาของรายการ	ตีสิบ	ณ	ห้องพาลาเดียม	ฮอลล์	ชั้น	10	ศูนย์การค้าเดอะ	
พาลาเดียม	เวิลด์	ชอปปิ้ง	กรุงเทพฯ	วันที่	28	ตุลาคม	2556

15.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	และเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่าย
ประกันคุณภาพ	7	เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง	2nd	Workshop	to	brief	manufacturers	on	vaccine	
prequalification	programme	จัดโดย	WHO	ณ	เมืองนิวเดลฮี	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	29	ตุลาคม	-	3	
พฤศจิกายน	2556

16.	 นางสาวหทยัรัตน์	เจตนา	วศิวกร	5	กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครีอ่งจกัรกล	เข้ารบัการทดสอบวดัความรู้ด้านพลงังาน	
ครั้งที่	2/2556	หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส	ด้านทฤษฎี	(ไฟฟ้า)	จัดโดย	ส�านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านพลังงาน	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	ณ	 อาคารอนุรักษ์
พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	คลอง	5	จังหวัดปทุมธานี	ในวันที่	30	ตุลาคม	2556

17.	 นายอรรถพล	แสงสุกวาว	นายช่างเวชภัณฑ์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครี่องจักรกล	เข้ารับการทดสอบวัดความรู้
ด้านพลังงาน	 ครั้งท่ี	 2/2556	 หลักสูตร	 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส	 ด้านทฤษฎี	 (ความร้อน)	 จัดโดย	 
ส�านกัพฒันาทรพัยากรบุคคล	ด้านพลงังาน	กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน	กระทรวงพลงังาน	
ณ	อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	คลอง	5	จังหวัดปทุมธานี	ในวันที่	30	ตุลาคม	2556

18.	 นายทวีศักด์ิ	 ภิญโญธรรมากร	 นายช่างไฟฟ้า	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ีองจักรกลและนายวิโรจน์	 ขุนทอง	 
นายช่างเครือ่งกล	4	กลุม่งานบ�ารงุรักษาเครีอ่งจกัรกล	เข้ารบัการทดสอบวัดความรูด้้านพลงังาน	ครัง้ที	่2/2556	
หลกัสตูร	ผูร้บัผดิชอบด้านพลงังานสามญั	จดัโดย	ส�านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคลด้านพลังงาน	กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	ณ	อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	คลอง	5	จังหวัด	
ปทุมธานี	ในวันที่	30	ตุลาคม	2556
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19.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9	ไปศึกษาดูงานเรื่องงู	หัวข้อ	Taxonomy	and	Phylogeny 

ของพยาธิกลุ่ม	 Proteocephalidae	ณ	Natural	 History	Museum	of	 the	 City	 of	 Geneva	 ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์	ระหว่างวันที่	30	ตุลาคม	-	6	พฤศจิกายน	2556

20.	 นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเร่ือง	 ECM,	 Surface	 Treatment	 and	 

Consumables	for	Cell	Culture	ณ	ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ชั้น	4	อาคารสภานายิกา	ในวันที่	12	

พฤศจิกายน	2556

21.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็นอาจารย์

พเิศษสอนวชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม	4	จดัโดย	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ณ	คณะเภสชัศาสตร์	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระหว่างวันที่	17	-	18	พฤศจิกายน	2556

22.	 ดร.	ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวสุภัสศร	

บุญช่าง	 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี	ครั้งที่	 23	

จัดโดย	สมาคมไวรัสวิทยา	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	ระหว่างวันที่	18-19	พฤศจิกายน	2556

23.	 แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	แพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	นายแพทย์	5 

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	 หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก, 

นางเสาวลักษณ์	เทพสุเมธานนท์	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางชนิตรา	เกาะลอย	

พยาบาล	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	Educational	Program	 :	 Innovative	

Optional	Vaccines	จัดโดย	บริษัท	แกล็กโซ	สมิทไคล์น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	20	พฤศจิกายน	2556

24.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวิชาการและ

นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง	ประชาคมวิจัยกับการเตรียมความ

พร้อมสู่ระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศ	จัดโดย	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	ร่วมกับ	

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	ในวันที่	25	

พฤศจิกายน	2556

25.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	และเภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6 

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	เข้าอบรมหลักสูตร	การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	(SSD	16)	

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

ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	25-29	พฤศจิกายน	2556,	2-4	และ	6	ธันวาคม	2556

26.	 แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง	เซรุ่มรักษา

พิษงูและภาวะพิษที่พบบ่อย	จัดโดย	สมาคมพิษวิทยาคลินิก	ณ	จังหวัดตรัง	ระหว่างวันที่	27	–	29	พฤศจิกายน	

2556

27.	 นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสภากาชาดไทย	ด้านยุทธศาสตร์และแผน	ประจ�าปี	2556	เรื่อง	ศึกษาดูงานด้านจัด

ท�ายุทธศาสตร์และแผน	การแปลงยุทธศาสตร์และแผนการติดตามและประเมินผล	จัดโดย	ส�านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	ธนาคารกสิกรไทย	ส�านักงานใหญ่	กรุงเทพฯ	ในวันที่	28	พฤศจิกายน	2556
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รายงานประจ�าปี 2557

28.	 ดร.	ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	และนางสาวสุภัสศร 
บุญช่าง	เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบขออนุญาต
อิเลคทรอนิกส์	จัดโดยส�านักงานพลังปรมาณูเพื่อสันติ	ในวันที่	2	ธันวาคม	2556

29.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาเรื่อง	การแลกเปลี่ยน	Technology	วิธีการตรวจ	ERIG	ที่สถานเสาวภา	และฝึกเภสัชกรและสัตวแพทย์
ของสถานเสาวภาในเรื่องเทคนิคการ	 Immunize	 ม้า	 และการผลิต	 การควบคุมคุณภาพของวัคซีน	 
Diphtheria	 และ	 Tetanus	 Antitoxin	 จัดโดย	 บริษัท	 Vins	 Bioproducts	 Ltd.	ณ	 เมือง	 Hyderabad	 
ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	10	-	12	ธันวาคม	2556

30.	 แพทย์หญิงปิยดา	อดุมชยัสกลุ	นายแพทย์	5	ฝ่ายบรกิารและวิจยัคลนิกิ	เข้าร่วมสมัมนาวชิาการเรือ่ง	เซรุม่รกัษา
พษิงแูละภาวะพษิทีพ่บบ่อย	จดัโดย	สมาคมพิษวทิยาคลินกิ	ณ	จังหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างวนัที	่11	-	13	ธนัวาคม	
2556

31.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	ไปเป็นวิทยากรบรรยาย	
เรื่อง“โรคพิษสุนัขบ้า	:	ความสูญเสียที่ถูกมองข้าม”	จัดโดย	ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	ณ	โรงแรม
พูลแมน	ขอนแก่น	ราชาออคิด	จังหวัดขอนแก่น	ในวันที่	12	ธันวาคม	2556

32.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เช่ียวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ	 
เรื่อง	เซรุ่มรักษาพิษงูและภาวะพิษที่พบบ่อย	จัดโดย	สมาคมพิษวิทยาคลินิก	ส�านักงานชั่วคราว	ศูนย์พิษวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ณ	โรงแรมปริ๊นซ์	พาเลซ	มหานาค	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	19	-	20	
ธันวาคม	2556

33.	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 และนางสาวนิภาพรรณ	 

ลมิวฒัโนชัย	เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช	ี5	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป	เข้าร่วมอบรมโครงการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนของสภากาชาดไทย	หลักสูตรที่	 2	 การคิดเชิงกลยุทธ์	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	ตกึอปร.ช้ัน	M	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ในวนัที	่20	ธนัวาคม	
2556

34.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 ไปเป็น 
อาจารย์พเิศษการสอนวชิา	Biotechnology	Products	แก่นกัศกึษาเภสัชศาสตร์	ชัน้ปีที	่4	หลักสูตรนานาชาต	ิ
จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	จังหวัดขอนแก่น	ในวันที่	23	ธันวาคม	
2556

35.	 ดร.ผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ไปเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์	 นักศึกษาปริญญาเอก	 เร่ือง	 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ของมนุษย์ที่จ�าเพาะต่อไวรัสโรค
พิษสุนัขบ้าด้วยเทคโนโลยี	เฟจ	(Production	of	Human	Monoclonal	Antibodies	Against	Rabies	Virus	
Using	Phage	Display	Technology)	 จัดโดย	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	ในวันที่	23	ธันวาคม	2556

36.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้าร่วมตรวจ
ประเมินโรงงานผลิตวัคซีนส�าหรับสัตว์	 จัดโดย	ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	ณ	 โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย	
ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	จังหวัดนครราชสีมา	ในวันที่	25	ธันวาคม	2556
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37.	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 10	 เข้าประชุมชี้แจงการปฏิบัติ
ตามพรบ.ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554	ของส่วนราชการ	ณ	โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	25	ธันวาคม	2556

38.	 แพทย์หญงิสดุา	สบีญุเรอืง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	ไปเป็นวทิยากรบรรยายและเข้าร่วมประชุม
วิชาการ	 โรคพิษสุนัขบ้าเรื่อง	Myanmar	Medical	 Association	Medical	 Conference	 2014	 จัดโดย	 
Myanmar	Medical	Association	ร่วมกับ	บริษัท	Thet	Paing	Soe	Co.Ltd	และบริษัท	ซาโนฟี่	ปาสเตอร์	จ�ากัด 
ณ	เมืองย่างกุ้ง	ประเทศพม่า	ระหว่างวันที่	14-15	มกราคม	2557	

39.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้น�าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย	 (New	Wave	Leadership	Development)	รุ่นที่	 18	 -	19	ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2557	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 และส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 
ณ	ส�านักงาน	ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่างวันที่	4	กุมภาพันธ์	–14	มีนาคม	2557

40.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าร่วมฟังการบรรยาย	
เรื่อง	Update	on	Human	Rabies	โดย	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ธีระวัฒน์	เหมะจุฑา	ณ	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	10	กุมภาพันธ์	2557

41.	 นางสาวจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวจิราภรณ์	แตงอ่อน	
เจ้าหน้าที่พัสดุ	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับการอบรมโครงการผูกใจรักมั่น	เพื่อสรรสร้างองค์กร	“Spirit	for	
TRC”	 รุ่นท่ี	 2	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 The	 grace	 อัมพวา	 รีสอร์ท	 
จังหวัดสมุทรสงคราม	ระหว่างวันที่	12	–	13	กุมภาพันธ์	2557

42.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสุมนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ฝ่ายบรหิาร	
ไปเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจ่ายวัคซีนในทศวรรษหน้า	 Next	 Generation	 Vaccine	 Delivery	
Technology	 จัดโดย	 องค์การอนามัยโลก	ณ	 เมืองเจนีวา	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ระหว่างวันที่	 17 - 21	
กุมภาพันธ์	2557

43.	 นายเถลิงศักด์ิ	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ 
นางสาวณภัทร	 ทองตระกูล	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมประชุมการแปลงข้อมูลและ 
น�าข้อมูลเข้าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุของสภากาชาดไทยครั้งที่	 1/2557	 
จดัโดย	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุ	2-3	ชัน้	4	อาคารเฉลมิ	บรูณะนนท์	ส�านกังาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	19	กุมภาพันธ์	2557

44.	 นายชานนท์	ฝาเงิน	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	3	ฝ่ายชนัสตูรและวจัิยโรคในสตัว์	เข้ารับการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรื่อง	การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ	(ระบบ	NRPM)	ประจ�าปี	2557	ช่วงที่	1	(ธันวาคม	2556-มีนาคม	
2557)	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม	จังหวดักรุงเทพฯ	
ในวันที่	21	กุมภาพันธ์	2557

45.	 นางสาวยุพเยาว์	เจียมรังสรรค์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางชนิตรา	เกาะลอย	
พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู ้บริหาร	 
ประจ�าปีงบประมาณ	2557	(SSD	18)	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	
อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ระหว่างวันที่	24	-	28	กุมภาพันธ์	
และ	3	-	5,	7	มีนาคม	2557
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รายงานประจ�าปี 2557

46.	 นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	ไปเป็นวิทยากรประชุมสัมมนา
วิชาการ	ZOONOSIS	ระดับภาคเหนือ	ครั้งที่	8	จัดโดย	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	10	หัวข้อเรื่อง	วัคซีน
จ�าเป็นหรอืไม่	ในพืน้ท่ีปลอดโรคพษิสนุขับ้า	:	วคัซนีในสตัว์	ณ	ฮอไรซนัวลิเลจแอนด์รสีอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์
ทวีชล	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	27-28	กุมภาพันธ์	2557

47.	 นายมานพ	ทองวิเศษ	พนักงานขับรถ	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 และนายอาทร	 ธรรมเที่ยงธรรม	
พนักงานเลี้ยงสัตว์	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เข้ารับการอบรมโครงการผูกใจรักมั่น	 เพื่อสรรสร้าง
องค์กร	“Spirit	for	TRC”	รุ่นที่	3	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	The	grace	
อัมพวา	รีสอร์ท	จังหวัดสมุทรสงคราม	ระหว่างวันที่	27	–	28	กุมภาพันธ์	2557

48.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7	และนางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล	 (TRC	 HR	MEETING)	 
ครั้งที่	 1	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 เรื่อง	 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย	 
พ.ศ.2557-2559	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	
ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2557	

49.	 ดร.	ทรงศร	ีเกษมพมิลพร	ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวจัิยและพัฒนา	เข้าร่วมสัมมนาเรือ่ง	
การบริหารอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ	ณ	The	tide	resort	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	28	กุมภาพันธ์	 -	 
2	มีนาคม	2557

50.	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 หัวหน้าสวนงู	 9,	 นายธนพงษ์	 ตวัน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3	 
สวนงู	 และนายบุญน�า	 ย้อยฝอย	 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	 1	 สวนงู	 เดินทางไปส�ารวจงูทะเลในพื้นที่ภาคใต้	 จัดโดย	 
สวนงู	 สถานเสาวภาและสวนสัตว์นครราชสีมา	ณ	 จังหวัดสงขลา	 สตูลและนราธิวาส	 ระหว่างวันที่	 3	 -	 9	 
มีนาคม	2557

51.	 นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	10,	นางนฤมล	พักมณ	ีหวัหน้าฝ่าย
วิจัยและพัฒนา	 9	 และนายสัตวแพทย์สุรศักด์ิ	 เอกโสวรรณ	 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9	 
เข้ารบัการอบรมหลกัสูตร	ผูบ้รหิารการเปลีย่นแปลง	(The	Managerial	Grid)	จดัโดย	ส�านกังานบรหิารทรพัยากร
บุคคล	ณ	 ห้องประชุม	 2-3	 ชั้น	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 สภากาชาดไทย	 และสามพราน	 ริเวอร์ไซด	์ 
จังหวัดนครปฐม	ระหว่างวันที่	6,	19-21	มีนาคม	2557

52.	 สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	 9	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	การพัฒนาผู้บริหารระดับ
กลาง	รุ่นที่	 16	 (Executive	Manager	Skill	Development	Program-Ex-MSD16)	ประจ�าปีงบประมาณ	
2557	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุม	 2-3	 ชั้น	 4	 อาคารเฉลิม	 
บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	17	มีนาคม	-	11	มิถุนายน	2557

53.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 ไปเป็นวิทยากรเรื่อง	 “Snake	 
Reproductive	 System”	 ในงานประชุมวิชาการ	 “The	 2nd	 Symposium	 of	 the	 Thai	 Society	 for	 
Animal	Reproduction	 (Joint	Symposium	of	 the	Thai	Society	 for	Animal	Reproduction	and	
Society	 for	 Reproduction	 and	Development)	ณ	ห้องสาธิต	 อาคาร	 60	 ปี	 คณะสัตวแพทยศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วันที่	21	มีนาคม	2557
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

54.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา,	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	 นางโอปอล์	 ศรีประพัต	ิ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 7,	 นางสมศรี	 พวงพิกุล	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	
นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักดิ	์ 
ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	 เข้าร่วมประชุม 
เกี่ยวกับวิธีด�าเนินการตรวจและอนุมัติจ่ายงบใบส�าคัญจ่ายและฎีกา	ก่อนจะเข้าสู่การปฏิบัติงานจริงได้ถูกต้อง	 
จัดโดย	ส�านักงานการคลัง	ณ	ห้องประชุม	ส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย	ในวันที่	26	มีนาคม	2557

55.	 นายนิพนธ์	พลายเล็ก	นายช่างเวชภัณฑ์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง	Training	of	Trainers’	Workshop	on	Green	Boiler	Technology	and	Dioxins	Analysis	จัดโดย	
กรมควบคมุมลพษิ	ร่วมกบัสถาบนั	UNIDO	ณ	โรงแรมปทมุวนั	ปร๊ินเซส	จังหวดักรุงเทพฯ	ระหว่างวนัที	่26	-	28	
มีนาคม	2557

56.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมสัมมนาเร่ือง	
Update	on	glaucoma	and	uveitis	in	dogs	จัดโดย	แผนกผลิตภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เล็ก	บริษัท	ดีเคเอสเอช	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	โรงแรมมารวย	การ์เด้น	กรุงเทพมหานคร	ในวันที่	27	มีนาคม	2557

57.	 แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางชนิตรา	เกาะลอย	พยาบาล	6	ฝ่าย
บริการและวิจัยคลินิกและนางสาวรุ่งรวี	 โพธิ์ทอง	 ผู้ช่วยพยาบาล	 3	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารสบืค้นและการจดัการข้อมลูการแพทย์	เร่ือง	การวเิคราะห์ข้อมลูทางการแพทย์เบือ้งต้น	ด้วยโปรแกรม	
SPSS	และการใช้โปรแกรม	EndNote	X5	for	Windows	จัดโดย	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ตึก	อปร.	ชั้น	8	ระหว่างวันที่	27-28	มีนาคม	2557	

58.	 นางสาวพัชมณฑ์	 ด้วงนุ่ม	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง	Real-Time	PCR	จัดโดย	สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	31	มีนาคม	2557

59.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9,	 นางสาวอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้เช่ียวชาญ	 นักวิทยาศาสตร ์

การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา,	นางสุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	
นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายวิชิต	ทวีกาญจน์ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าฟังการบรรยายเรื่อง	 หลักการท�างานของเครื่อง	 
Real-Time	PCR	รุ่น	CFX96	Touch	System	จัดโดย	บริษัท	ธีระเทรดดิ้ง	จ�ากัด	ณ	ห้องประชุมฝ่ายวิจัย- 
และพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ในวันที่	1	เมษายน	2557

60.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	 
เภสชักรหญงิสัณหลกัษณ์	บวัสรวง	ผูเ้ชีย่วชาญด้านประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ์,	เภสัชกรหญงิดวงพร	พรมุทธกุล	
หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7,	 นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7,	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 
เหมมาลา	หวัหนา้ฝา่ยประกนัคุณภาพ	7,	เภสชักรหญงิลลิดา	สกลภาพ	หวัหนา้ฝา่ยผลติยาปราศจากเชือ้	7	และ
เภสชักรอนวัช	มติรประทาน	ผูช้�านาญการพเิศษ	เภสชักร	7	ฝ่ายผลติวคัซนี	เข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	
GMP	and	Quality	risk	management	for	vaccine	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ณ	สามพราน	ริเวอร์ไซด์	
จังหวัดนครปฐม	ระหว่างวันที่	21	-	25	เมษายน	2557



70

รายงานประจ�าปี 2557

61.	 ศาสตราจารย ์ กิตติคุณ	 ดร.  นายสัตวแพทย์ณรงค ์ศักดิ์ 	 ชัยบุตร	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 
ฝ่ายวิชาการ,	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 10,	 นางนฤมล	 
พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9,	สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9,	นายสัตวแพทย์
สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9,	นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้า
พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์,	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่าย
ผลิตวัคซีน	7,	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7,	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	
หวัหน้าฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้	7,	นางโอปอล์	ศรปีระพัต	ิหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	7,นางสมศร	ีพวงพิกุล	
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	และนายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป	 เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย	 ครั้งที่	 1/2557	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร	์
สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมตวันนา	กรุงเทพฯ	ในวันที่	24	เมษายน	2557

62.	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 นายสัตวแพทย์	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวรัจนา	 บุญมี	 
นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เข้ารับการอบรมเชงิปฏบิติัการเร่ือง	GMP	and	Quality	risk	

management	for	vaccine	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ณ	สามพราน	ริเวอร์ไซด์	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่ 
24	เมษายน	2557

63.	 เภสัชกรหญิงรัฏฐกร	บุญทวี	เภสัชกร	4	ฝ่ายประกันคุณภาพและเภสัชกรหญิงทิชา	กฤษณะประสิทธิ์	เภสัชกร	4 
ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	GMP	and	Quality	risk	management	for	vaccine 
จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ณ	สามพราน	ริเวอร์ไซด์	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	25	เมษายน	2557

64.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอ�านวยการหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ณ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัศลิปากร	พระราชวงัสนามจันทร์	จงัหวดันครปฐม	ในวนัที	่28	เมษายน	2557

65.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าร่วมฟังการสัมมนา
วิชาการ	เรื่อง	Updated	on	Diagnostic	Plan	in	Small	Animal	Medicine	base	on	American	Practice	
จัดโดย	บริษัท	DKSH	แผนกผลิตภัณฑ์ส�าหรับสัตว์เล็ก	(ประเทศไทย)	ณ	โรงแรม	S31	สุขุมวิท	31	กรุงเทพฯ	
ในวันที่	29	เมษายน	2557

66.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	ไปเป็นวิทยากรเรื่อง	ความรู้และการ
ป้องกันอันตรายจากงู	จัดโดย	บริษัท	โพธาลัยเลเซอร์	ปาร์ค	จ�ากัด	ณ	ห้องอบรมบริษัทโพธาลัยเลเซอร์	ปาร์ค	
จ�ากัด	กรุงเทพฯ	ในวันที่	29	เมษายน	2557

67.	 แพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	นายแพทย์	 5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปี	 2557	
เร่ือง	โรคตดิเชือ้ในเดก็และโรคทีส่ามารถป้องกนัได้ด้วยวคัซนี	จดัโดย	สมาคมโรคตดิเชือ้ในเดก็แห่งประเทศไทย	
ณ	โรงแรมเดอะซายน์	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	2-4	พฤษภาคม	2557

68.	 แพทย์หญิงปิยดา	 อุดมชัยสกุล	 นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปสอบ	 Certificate	 in	 
Travel	Health	จัดโดย	International	Society	of	Travel	Medicine	ณ	ประเทศเวียดนาม	ระหว่างวันที่	 
6	-	9	พฤษภาคม	2557
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

69.	 นางประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่
พัสดุ	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป,	นางสาวจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นายสุเมธ	โพธิกุล	
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าที่ระบบ
งานคอมพวิเตอร์	3	กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเคร่ืองจักรกล,	นางสาวศศธร	โภคสวสัด์ิ	นติิกร	3	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป,	
นางสาวณภทัร	ทองตระกลู	เจ้าหน้าทีพ่สัดุ	4	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป,	นางสาวปภณิวชิ	ปณุยฤทยัธ�ารง	เจ้าหน้าที่
พัสดุ	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางมลิวัลย์	แสวงกิจ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติงานทดสอบระบบสารสนเทศทางการเงิน	 การบัญชีและการพัสดุ	 (FMIS)	 ของสภากาชาดไทย	 
จัดโดย	ส�านักงานการคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	 ชั้น	 3	
อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	14	พฤษภาคม	-	มิถุนายน	2557

70.	 นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	10,	นางนฤมล	พักมณ	ีหวัหน้าฝ่าย
วิจัยและพัฒนา	 9,	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9,	 
นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	
หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7,	 นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7,	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 
เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7,	 เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 7	
และนางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7	 เข้าร่วมเสวนาเรื่อง	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	
โครงการ	“คุยสบาย....สไตล์ผู้บริหาร”	High	Tea	Talk	ส�าหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร	Ex-MSD	จัดโดย	ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมตวันนา	กรุงเทพฯ	ในวันที่	15	พฤษภาคม	2557

71.	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9	และนายสัตวแพทย์สุรสีห์	
อุ๋ยสุวรรณ	นายสัตวแพทย์	7	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านม้าเรื่อง	Colic	
จัดโดย	สมาคมสัตวแพทย์	ณ	เมืองทองธานี	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	19	-	22	พฤษภาคม	2557

72.	 นางสาววชิราภรณ์	แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	 (SSD	20)	จัดโดย	ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหาร-
ทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	19-23,	26-28	และ	30	พฤษภาคม	2557	

73.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมหลกัสตูร	การเข้าร่วมประชมุระหว่างประเทศ	ส�าหรบัผูบ้รหิาร	จดัโดย	มลูนธิสิมาคมนกัเรยีนทุนรฐับาลไทย 
ส�านักงาน	ก.พ.	ณ	ห้องประชุม	อาคารส�านักงาน	ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่างวันที่	24	-	25	พฤษภาคม	2557

74.	 นายชานนท์	 ฝาเงิน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 3	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	 
การสลบสัตว์ทดลองและการจัดการ	 Vivarium	 ให้มีประสิทธิภาพ	 จัดโดย	 ส�านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและ 
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 (สลช.)	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	ณ	โรงแรมมารวย	การ์เด้น 
กรุงเทพฯ	ในวันที่	26	พฤษภาคม	2557

75.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา,	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิง
สุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร,	นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7,	
นายสเุมธ	โพธกิลุ	เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปและนายเถลงิศกัดิ	์ศกัดิเ์ดชานนท์	
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เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น	 
(Public	Hearing)	ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สภากาชาดไทย	พ.ศ.	2557	-	2560	
จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	ณ	 โรงแรมเลอเมอริเดียน	 (Le	Meridian)	 กรุงเทพฯ	 
ในวันที่	27	พฤษภาคม	2557

76.	 นางสาวมัทนา	 มลคล�้า	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
เรื่อง	 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 รุ่นที่	 4	 
จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	
ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	4	–	6	และ	9	-	10	มิถุนายน	2557	

77.	 นางสาวหทัยรัตน์	เจตนา	วิศวกร	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ	การควบคุมค่า	
conductivity	 Ozone	 และ	 TOC	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดต่างๆ	 ในอุตสาหกรรมยา	 จัดโดย	 
บริษัท	Mettler-Toledo	 (Thailand)	จ�ากัด	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	บริษัท	Mettler	 -Toledo	 (Thailand)	 
จ�ากัด	ในวันที่	6	มิถุนายน	2557

78.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 7	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	การพัฒนาภาวะ
ผู้น�าในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ	 จัดโดย	 มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย	 ส�านักงาน	 ก.พ.	ณ	ห้องประชุม	
อาคารส�านักงาน	ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่างวันที่	7-8	และ	14-15	มิถุนายน	2557

79.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
เดนิทางไปประชมุวชิาการ	Developing	Countries	Vaccine	Manufacture	Network	workshop	(DCVMN)	
และประชุมผู้ผลิตวัคซีน	Influenza	จัดโดย	บริษัท	Sinovac	Biotech	จ�ากัด	และบริษัท	Bionet	Asia	จ�ากัด	
ณ	เมืองปักกิ่ง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	10	-	17	มิถุนายน	2557

80.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เดินทางไปประชุมวิชาการ	 
Developing	Countries	Vaccine	Manufacture	Network	workshop	(DCVMN)	จัดโดย	บริษัท	Sinovac	
จ�ากัด	และบริษัท	Bionet	Asia	จ�ากัด	ณ	เมืองปักกิ่ง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	12-21	มิถุนายน	2557

81.	 นางสาวกรวิกา	 ลิ้มสุวรรณ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เดินทางไปประชุมวิชาการ	 
Developing	Countries	Vaccine	Manufacture	Network	workshop	(DCVMN)	จัดโดย	บริษัท	Sinovac	
จ�ากัด	และบริษัท	Bionet	Asia	จ�ากัด	ณ	เมืองปักกิ่ง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	12	มิถุนายน	-	4	กรกฎาคม	
2557

82.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 เดินทางไปประชุมวิชาการ	 
10th	Asia	IST	Pacific	Conference	on	Animal,	Plant	and	Microbial	Toxins	และเสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง	 Effects	 of	 animal	 toxins	 on	 ion	 transport	 in	 the	 kidney	 จัดโดย	 Hunan	 Normal	 
University	ณ	เมือง	Changsha	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	13-18	มิถุนายน	2557

83.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 
เดินทางไปประชุมวิชาการ	 10th	 Asia	 IST	 Pacific	 Conference	 on	 Animal,	 Plant	 and	Microbial	 
Toxins	 และเสนอผลงานวิชาการเรื่อง	 Changes	 in	 Renal	 Hemodynamics	 in	 the	 Isolated	 Rabbit	 
Kidney	 Treated	 with	 Phospholipase	 A2	 (PLA2)	 Fraction	 of	 Russell’s	 Viper	 (Daboia  
siamensis)	 Venom	 จัดโดย	 Hunan	 Normal	 University	 ณ	 เมือง	 Changsha	 ประเทศจีน	 ระหว่าง 
วันที่	13	-	18	มิถุนายน	2557
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84.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	ไปเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
ประจ�าปี	 ครั้งที่	 53	 ของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เรื่อง	 Snakebite	 ภายใต้หัวข้อ	 
King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital	:	100	Year-Experiences	Towards	Excellence	หรือ	100	ปี	
แห่งประสบการณ์	 สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศ	 จัดโดย	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ณ	อาคารแพทยพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ในวันที่	17	มิถุนายน	2557

85.	 นางกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่ 
การเงนิและบญัชี	5	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป,	นางสาวจรีวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี	4	ฝ่ายบรหิาร
งานทั่วไป,	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,	 นายเถลิงศักดิ	์ 
ศักดิเ์ดชานนท์	เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์	3	กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกลและนางสาวณภทัร	ทองตระกลู 
เจ้าหน้าที่พัสดุ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมประชุม	แนวทางการด�าเนินงานพัฒนาระบบการเงิน	การบัญชีฯ 
(UAT	4)	ระดับ	Super	User	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์ดวงตา	
ชั้น	7	อาคารเทิดพระเกียรติฯ	ในวันที่	17	มิถุนายน	2557

86.	 แพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	นายแพทย์	 5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 ไปเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุม
วิชาการเรื่อง	 Immunization	 for	 Children	 and	 Adolescent	 จัดโดย	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุมวิชาการ	อาคารอปร.	ชั้น	1	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	
19	มิถุนายน	2557

87.	 แพทย์หญงิสดุา	สบีญุเรอืง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	ไปเป็นวทิยากรบรรยายงานประชมุวชิาการ	
เร่ือง	 Immunization	 for	 Adult	 and	 Elderly	 จัดโดย	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ณ	ห้องประชุมวิชาการ	อาคารอปร.	ชั้น	1	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	19	มิถุนายน	2557

88.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์	 จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	จังหวัดปทุมธานี	ในวันที่	19	มิถุนายน	2557

89.	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9	และนายสัตวแพทย์ดามพ์	
นราภรณ์	 นายสัตวแพทย์	 7	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้	 
เรื่อง	 หลักการเลือกใช้ยาบางชนิดในสัตว์ป่วยโรคตับ	 โรคไต	 สัตว์อายุมาก	 สัตว์ท้องและลูกสัตว์	 จัดโดย	 
ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ	ในวันที่	19	มิถุนายน	2557

90.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป ็นคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร ์ 	 จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร	์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	จงัหวดัปทมุธาน	ีในวนัที	่20	มถินุายน	
2557

91.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	 
นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7,	นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปและนางสาวปภิณวิช	 ปุณยฤทัยธ�ารง	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	 3	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าฟังการบรรยาย	 
เรือ่ง	การบรหิารงานจัดซือ้	จดัหา	ของสภากาชาดไทย	จดัโดย	ส�านกังานบรหิารทรัพยากรบคุคลและส�านกังาน
การคลัง	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมอาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	
23	มิถุนายน	2557	
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92.	 นายชานนท์	 ฝาเงิน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 3	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมสัมมนาเร่ือง	 
การจดัการมลูฝอยติดเชือ้ของกรงุเทพมหานคร	จัดโดย	ส�านกัส่ิงแวดล้อม	กรุงเทพมหานคร	ณ	โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ค	กรุงเทพฯ	ในวันที่	24	มิถุนายน	2557

93.	 นางสาวเพชรจินต์	ขวัญเพชร	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ,	นายวัลลภ	
โอวาท	 นายช่างโยธา	 3	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ,	 นายไพริน	 ทองค�าแท้	 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	 4	 
สวนงู,	นายสุธา	ระหาร	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	3	สวนงู,	นายอุดร	โสภารัมย์	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	3	ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป,	นายสุเมธ	สีอ่อน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นายธีระนิตย์	สนิทนัย	ผู้ช่วยพยาบาล	3	ฝ่าย
บริการและวิจัยคลินิก,	 นายสิทธิชัย	 เตียวตระกูล	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ, 
นายณัฐพล	 ประมวลทรัพย์	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 นายบุญสม	 จริตรัมย	์ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	3	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	นายประพันธ์	สีขาว	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	3	ฝ่าย
ผลิตยาปราศจากเช้ือ,	 นางสาวสายฝน	 เอ่ียมสอาด	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ,	 
นายบุญประคอง	 กัลปะ	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 นางจุฑารัตน์	 ล้อมวงษ	์ 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 ฝ่ายผลิตวัคซีนและนายประมวล	 กันพยา	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 

ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้ารับการอบรมเรื่อง	 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อขอประเมินให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงข้ึน  
ส�าหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ	1	หรือระดับ	2	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	
ณ	ห้องประชุมศิริ	 สิริโยธิน	 ชั้น	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 ในวันท่ี	 25	
มิถุนายน	2557

94.	 นายวชิติ	ทวีกาญจน์	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวจัิยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุมในหวัข้อเร่ือง	วทิยาศาสตร์
การแพทย์	:	เชื่อมั่นและภาคภูมิ	จัดโดย	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
กระทรวงสาธารณสขุ	ณ	โรงแรมมริาเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชัน่	กรุงเทพฯ	ระหว่างวนัที	่30	มถินุายน	-	2	กรกฎาคม	
2557

95.	 นางกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่ 

การเงนิและบญัชี	5	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป,	นางสาวจรีวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี	4	ฝ่ายบรหิาร
งานทั่วไป,	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,	 นายเถลิงศักดิ	์ 
ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและนางสาวณภัทร	 
ทองตระกูล	 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมประชุมแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาระบบ 
การเงิน	การบัญชีฯ	(UAT	4)	ระดับ	Super	User	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในเดือนกรกฎาคม	2557	

96.	 นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผูเ้ชีย่วชาญ	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวจิยัและพฒันา	เข้ารับการอบรมหลกัสตูร	
การพฒันาผูบ้รหิารระดับต้น	รุน่ท่ี	23	จดัโดย	ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุ	
2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	-	9	กันยายน	2557

97.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	 
ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นายสัตวแพทย์วีระ	
เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10,	นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9,	
นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9,	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 
ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์,	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 
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หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7,	เภสัชกรหญิง	วชิราภรณ์	เหมมาลา 

หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ	7,	เภสชักรหญงิลลดิา	สกลภาพ	หวัหน้า	ฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้	7,	เภสชักรอนวชั 

มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน,	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 

หัวหน้าสวนงู	9,	นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู,	นายไพริน	ทองค�าแท ้

เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	4	สวนงู,	นายวินิจ	เพียรอุสาหะ	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	4	สวนงู,	นายวิรุณ	ทองค�าแท้	เจ้าหน้าที่

รีดพิษงู	4	สวนงู,	นายมงคล	พันธ์เลิศ	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	3	สวนงู,	นายประทีป	พุ่มทอง	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	2	สวนงู,	 

นางนารี	โถน้อย	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป,	 นางสาวปรานอม	 เชตุพงษ์	 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายผลิตวัคซีน,	 

นางปราณี	ใจส�าราญ	ผู้ช่วยเภสัชกร	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นายเทียนชัย	ศิริโสดา	นายช่างโยธา	6	กลุ่ม

งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล,	นายอรรถพล	แสงสุกวาว	นายช่างเวชภณัฑ์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล,	

นายวันชัย	 อุ่ยวิรัตน์	 นายช่างเครื่องกล	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล,	 นายทวีศักด์ิ	 ภิญโญธรรมากร	 

นายช่างไฟฟ้า	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าสมรรถนะ 

ตามต�าแหน่งงานของบุคลากรสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	4,	28	กรกฎาคม	

2557	และวันที่	16	กันยายน	2557

98.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	ไปเป็นอาจารย์พิเศษเรื่อง	Venomous 

Animals	in	Thailand	รายวิชา	Principle	of	Microbiology	and	Parasitology	:	3000366	ส�าหรับนิสิต

แพทย์	 ช้ันปีท่ี	 3	ณ	 ห้องเฉลิม	 พรมมาศ	 ชั้น	M	 ตึก	 อปร.	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

ในวันที่	7	กรกฎาคม	2557

99.	 เภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธิ์	 เภสัชกร	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์	 

Potency	ของ	JEVAC	จัดโดย	สถาบันชีววัตถุ	ณ	สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จังหวัดนนทบุรี	

ระหว่างวันที่	7-10	กรกฎาคม	2557

100.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมประชุม

สรุปการศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์	 Potency	 ของ	 JEVAC	 จัดโดย	 สถาบันชีววัตถุ	 ณ	 สถาบันชีววัตถ	ุ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	10	กรกฎาคม	2557

101.	นางสุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายวิชิต	

ทวีกาญจน์	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 10	 ปี	 ชีวเคม ี

ทางการแพทย์	จุฬาฯ	ณ	ห้อง	230	อาคารแพทยพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	

10	กรกฏาคม	2557

102.	นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	,นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่าย

ชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และสัตวแพทย์หญิงรุจิรา	ศรีพงษ์วิไลยกุล	นายสัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน	:	ปฏิรูปเพื่อพัฒนาการ

เลี้ยงและใช้สัตว์สู่มาตรฐานสากล	 จัดโดย	 ส�านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	

(สลช.)	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	สีลม	กรุงเทพฯ	ในวันที่	15	-	17	

กรกฎาคม	2557
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รายงานประจ�าปี 2557

103.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็นวทิยากร
บรรยายการประชุมวิชาการเรื่อง	ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการป้องกัน-รักษา	และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ	
หัวข้อเร่ือง	 Current	 status	 of	 biological	 products	 in	 Thailand	 จัดโดย	 ภาควิชาจุลชีววิทยาและ 
ศนูย์วเิคราะห์คณุภาพผลติภณัฑ์ด้านจลุชวีวทิยา	ณ	ห้องประชมุ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	กรงุเทพฯ	
ในวันที่	17	กรกฎาคม	2557

104.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	บัวสรวง	ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเภสัชกรหญิงรัฏฐกร	บุญทวี	
เภสัชกร	4	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาการขึ้นทะเบียน
ต�ารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 
ณ	ห้องประชุมส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	17	กรกฎาคม	2557

105. ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมโครงการ
อบรมเรื่อง	Fundamental	behind	Pharmaceutical	Specification	and	Evaluation	of	certificate	of	
Analysis	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	โรงแรมแมนดาริน	กรุงเทพฯ	ในวันที่	17	-	18	
กรกฎาคม	2557

106.	นางสาวรัจนา	 บุญมี	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
เรื่อง	การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	รุ่นที่	10	จัดโดย	ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	
ณ	ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดนครปฐม	ระหว่างวันที่	17-18	กรกฎาคม	2557

107.	 เภสชักรหญงิทชิา	กฤษณะประสทิธิ	์เภสชักร	4	ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เดนิทางไปฝึกอบรมเรือ่ง	การตรวจวเิคราะห์
และควบคุมคุณภาพการผลิต	JE	vaccine	จัดโดย	สถาบันชีววัตถุ	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	บริษัท	Liaoning	
Cheng	Da	Biotechnology	Co.,	Ltd.	เมืองเสิ่นหยาง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	20-31	กรกฎาคม	2557

108.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 
เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	เข้าร่วมอบรมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิด
เห็นต่อกฎหมายล�าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.2510	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 
หัวข้อ	การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารขอรบัหนงัสอืรบัรองรุน่การผลติยาชวีวตัถุ	และก�าหนดแบบค�าขอและ
แบบหนังสือรับรองรุ่นการผลิตยาชีววัตถุ	จัดโดย	ส�านักยา	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวง
สาธารณสุข	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	23	กรกฎาคม	2557

109.	 ดร.	 ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 เภสัชกรหญิง 
สัณหลักษณ์	บัวสรวง	ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์,	เภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการ
พิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน,	 นางชนิตรา	 เกาะลอย	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนายวิชิต	 
ทวีกาญจน์	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	 (NVI)	 
ครั้งที่	6	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	ควีนส์ปาร์ค	กรุงเทพฯ	ระหว่าง 
วันที่	24	-	25	กรกฎาคม	2557	

110.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
เดินทางไปดูงานเรื่อง	 การตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการผลิต	 JE	 vaccine	 จัดโดย	 สถาบันชีววัตถ	ุ
กระทรวงสาธารณสุข	ณ	บริษัท	Liaoning	Cheng	Da	Biotechnology	Co.,	Ltd.	เมืองเสิ่นหยาง	ประเทศจีน	
และปรกึษางานกบัเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานควบคมุยา	(NIFDC)	ณ	เมอืงปักกิง่	ประเทศจนี	ระหว่างวนัที	่27	-	31 
กรกฎาคม	2557
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

111.	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ	ภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ตเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	จัดโดย	ส�านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมดิเอมเมอรัลด์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	29	กรกฎาคม	
2557

112.	นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุม
วชิาการเร่ือง	การศกึษาทางพันธศุาสตร์และจโีนมิกส์ด้วยเครือ่งวเิคราะห์ยุคใหม่	(Next	Generation	Sequencing 
for	Genetic	and	Genomic	Studies)	จดัโดย	สมาคมพนัธศุาสตร์แห่งประเทศไทย	ร่วมกบัหน่วยอณเูวชศาสตร์	
สถานส่งเสริมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	ณ	 โรงแรมวินเซอร์	 สวีทส์	 สุขุมวิท	 กรุงเทพฯ	 
ระหว่างวันที่	29-30	กรกฎาคม	2557

113.	นางสาววชิราภรณ์	แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาว
จุรีพร	 น้อยพรหม	 ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 นายวิชิต	 ทวีกาญจน	์ 
นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวจิยัและพัฒนา,	นายสัตวแพทย์ปณธิิ	ละอองบวั	นายสัตวแพทย์	4	สวนงแูละ
นายชานนท์	 ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 3	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	
สถิตสิ�าหรบัการวจิยัท่ีใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	ณ	โรงแรม
มารวย	การ์เด้น	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	29	-	31	กรกฎาคม	2557

114.	 เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	Validation	
master	 plan	 (VMP)	 follows	 PIC/s	 GMP	 จัดโดย	 สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	 (ประเทศไทย)	 
ณ	ห้องประชุม	อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	31	กรกฎาคม	-	1	สิงหาคม	
2557

115.	นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	การคิด
เชิงกลยทุธ์	(Strategic	Thinking)	และความเป็นกาชาด	จดัโดย	ส�านกันโยบายและยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	
ณ	โรงแรมกรุงศรี	ริเวอร์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ระหว่างวันที่	31	กรกฎาคม	-	1	สิงหาคม	2557	

116.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็นกรรมการ
ประเมินสถาบันการศึกษาและหลักสูตรเภสัชศาสตร์	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี	
ในวันที่	5	สิงหาคม	2557

117.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร,	เภสัชกรหญิง
สัณหลักษณ์	บัวสรวง	ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์,	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่าย
ผลิตเซรุ่ม	7,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7,	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่าย
ผลิตยาปราศจากเชื้อ	 7,	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7,	 เภสัชกรอนวัช  
มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีน,	เภสัชกรสถาพร	จารุพัฒน์	ผู้ช�านาญการพิเศษ	
เภสัชกร	7	ฝ่ายประกันคุณภาพ,	เภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	
ศรีพงษ์วิไลยกุล	นายสัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ,	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6	ฝ่ายประกัน
คุณภาพ,	นายชลยุทธ	นามบุตร	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ,	นางสาวกรวิกา 
ลิ้มสุวรรณ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ,	 นางสาวอุษา	 กิตติศักดิ์ชัย	 นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคณุภาพ,	นางสาวพชัมณฑ์	ด้วงนุม่	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคณุภาพ,	
นายชนะภัย	 รัตติกาลสุขะ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ,	 เภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะ
ประสทิธ์ิ	เภสชักร	4	ฝ่ายประกนัคณุภาพ,	นางสาวรัจนา	บญุม	ีนกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายประกนัคุณภาพ	
และเภสัชกรหญิงรัฏฐกร	 บุญทวี	 เภสัชกร	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้ารับการฝึกอบรมข้อก�าหนด	 ISO/IEC  
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รายงานประจ�าปี 2557

17025	 :	 2005	 จัดโดย	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	 2	 ตึกสภานายิกา	 สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	ในวันที่	6	และ	8	สิงหาคม	2557

118.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7,	เภสัชกรศิริศักดิ์	สาธร	เภสัชกร	4	ฝ่ายผลิต
เซรุ่มและเภสัชกรหญิงรัฏฐกร	บุญทวี	 เภสัชกร	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน	 จัดโดย	 สถาบันชีววัตถุ	 ณ	 ห้องประชุมสถาบันชีววัตถ	ุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	7	สิงหาคม	2557

119.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักด์ิ	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ,	 
นางนฤมล	พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9,	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 หัวหน้าสวนงู	 9,	
นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน 
ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ
นายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	3	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	
การผลักดันมาตรฐานการวิจัยไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล	 :	 มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	8	สิงหาคม	
2557

120.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	 เดินทางไป 
ดูงานและเย่ียมชมโรงงานการผลิตวัคซีนเพื่อน�าเข้า	 Bulk	 Vaccines	 ของ	 Td	 มาแบ่งบรรจุในประเทศไทย	 
จัดโดย	บริษัท	ไบโอจีนีเทค	จ�ากัด	ณ	บริษัท	Biological	E.	Ltd.	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	10-13	สิงหาคม	
2557

121.	 เภสชักรหญงิวชริาภรณ์	เหมมาลา	หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ	7,	เภสชักรหญงิสณัหลกัษณ์	บวัสรวง	ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเภสัชกรหญิงรัฏฐกร	บุญทวี	เภสัชกร	4	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง	 Dossiers	 preparation	 for	 vaccine	 registration	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาต	ิ 
(องค์การมหาชน)	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	ณ	โรงแรมปัตตาเวยี	รสีอร์ท	แอนด์	สปา	หวัหนิ	จงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์	ระหว่างวันที่	12-15	สิงหาคม	2557

122.	นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสูตรและวจัิยโรคในสัตว์	10,	นางนฤมล	พักมณ	ีหวัหน้าฝ่าย
วิจัยและพัฒนา	 9,	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9,	 
นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7,	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7, 
นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7,	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยา
ปราศจากเชื้อ	7,	สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9,	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้า
พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ,	 
นางชนิตรา	 เกาะลอย	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางอ�าไพ	 บรรจงกะเสนา	 ณ	 อยุธยา	 
ผูช่้วยพยาบาล	4	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ,	นางมณฑาทิพย์	ชมะนนัทน์	ผู้เชีย่วชาญด้านโลจิสติกส์,	นางประไพ	
รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป,	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 
นางสาวจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 นายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงาน
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คอมพิวเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล,	นางสาวณภัทร	ทองตระกูล	เจ้าหน้าที่พัสดุ	4	ฝ่ายบริหาร
งานทัว่ไป,	นางสาวศศธร	โภคสวสัดิ	์นติกิร	4	ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป,	นางสาวปภณิวชิ	ปณุยฤทยัธ�ารง	เจ้าหน้าที่
พัสดุ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางปุณณภา	ใจเมือง	เจ้าหน้าที่พัสดุ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวจิราภรณ์ 
แตงอ่อน	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	 3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมอบรมโครงสร้างรหัส	 (FMIS)	และรหัสพัสดุ	 (FSN)	
สภากาชาดไทย	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	13	สิงหาคม	2557

123.	 นางสาวหทัยรัตน์	เจตนา	วิศวกร	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและนายนิพนธ์	พลายเล็ก	นายช่างเวชภัณฑ์	4	
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง	Work	 Safety	 Solutions	 for	 Pharmaceutical 
Industry	จัดโดย	บริษัท	3	เอ็ม	ประเทศไทย	จ�ากัด	ในวันที่	13	สิงหาคม	2557

124.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็นอาจารย์
พิเศษบรรยายในหัวข้อ	Manufacturing	Process	and	Quality	Assurance	of	Non-Sterile	Products,	
Sterlie	Products	and	Biological	Products	จดัโดยคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ณ	คณะ
เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดสงขลา	ในวันที่	16	สิงหาคม	2557

125.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 
ไปเป็นอาจารย์พเิศษสอนรายวชิา	Research	Methodology	in	Animal	Physiology	จดัโดย	ภาควชิาสรรีวทิยา	
ณ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	19	สิงหาคม	2557

126.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมยาแห่งชาติ	ประจ�าปี	2557	(Med	&	Herb	2014)	จัดโดย	ส�านักยา	ส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	20	-	21	สิงหาคม	2557

127.	นางสาวหทัยรัตน์	เจตนา	วิศวกร	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและนายวิโรจน์	ขุนทอง	นายช่างเครื่องกล	4 
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมสัมมนาด้านการจัดการพลังงาน	 เรื่อง	 PRE	 ENERGY	NETWORK	 
จัดโดย	 ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 
ณ	อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดปทุมธานี	ในวันที่	20	สิงหาคม	2557

128.	นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	และนางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติเรื่อง	จริยธรรมการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ	ณ	ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	 ในวันที่	 22	
สิงหาคม	2557

129.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา,	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 
ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ,	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร,	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ธีระพงษ์	
ตัณฑวิเชียร	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ,	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์,	สัตวแพทย์หญิง	ดร.	ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9,	นายสัตวแพทย์ทักษะ	
เวสารัชชพงศ์	 ผู้เช่ียวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู,	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9,	 
นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9,	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย 
หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์,	 นางสาวอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู ้เชี่ยวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 นางสาวสุนุชชา	 สุนทรารชุน	 ผู ้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 
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ฝ่ายวิจยัและพฒันา,	นางสจุติรตรา	ขนุทรพัย์	ผูช้�านาญการพเิศษ	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวจิยัและพฒันา, 
นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นายวิชิต	ทวีกาญจน ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	แพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการ
และวิจัยคลินิก,	นางสาวรัฐชยา	รัฐอนันต์พินิจ	พยาบาล	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางส�าราญ	เลิศจารุธร	 
ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางสาวเพชรจินต์	ขวัญเพชร	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	สถานี
เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ,	 นายสัตวแพทย์ปณิธิ	 ละอองบัว	 นายสัตวแพทย์	 4	 สวนงู,	 นางสาวศรัณยา	 
หวังเจริญตระกูล	 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	 4	 สวนงูและนายธนพงษ์	 ตวัน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 3	 
สวนงู	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	 การดูแลรักษาผู ้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดและได้รับพิษจากสัตว์	 จัดโดย	 
กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุขและ	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	ณ	 โรงแรมนารายณ์	 กรุงเทพฯ	 
ในวันที่	25	สิงหาคม	2557

130.	นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ไปเป็นวิทยากรให้
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ	“นักวิจัย”	จัดโดย	โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย	ณ	หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย	
กรุงเทพฯ	ในวันที่	27	สิงหาคม	2557

131.	 ดร.ผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาววชิราภรณ์	
แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	
Using	Next	Generation	Sequencing	(NGS)	for	Discovery	:	Real	Experiences	จัดโดย	กลุ่มเมธีวิจัย
อาวโุส	สกว.-	ศาสตราจารย์	นายแพทย์วรศกัดิ	์โชติเลอศกัด์ิ	ร่วมกับ	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
ณ	ห้องประชุมมงคลนาวิน	ตึก	สก.ชั้น	10	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในวันที่	29	สิงหาคม	2557

132.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา,	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.	เภสชักรหญิง	สมุนา	ขมวิลยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิารและเภสชักรหญงิสณัหลกัษณ์	บวัสรวง 
ผู้เช่ียวชาญด้านประกันคณุภาพผลติภณัฑ์	เดินทางไปประชมุวชิาการทีต่่างประเทศ	International	Symposium 
on	 Advanced	Marine	 Animals	 &	 Snake	 Envenomation	Management	 (AMSEM)	 2014	 จัดโดย	 
สถาบัน	Malaysian	 Society	 on	 Toxinology,	 Universiti	 Kebangsaan	Malaysia	Medical	 Centre	 
ณ	เมือง	Kuala	Lumpur	ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	1-5	กันยายน	2557

133.	นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เช่ียวชาญ	นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 ไปเป็นวิทยากร	 (Speaker	 and	
Faculty	Member)	เรื่อง	“Introduction	to	Forum	1	:	First	aid	and	Emergency	care	for	marine	
animals	&	snakebites	/stings”	และ	“Snake	farm	for	antivenom	production”	ในการประชุมวิชาการ	
“International	Symposium	on	Advanced	Marine	Animals	&	Snake	Envenomation	Management	
(AMSEM)	2014”	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรม	Vivatel	เมือง	Kuala	Lumpur	ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	2-4	
กันยายน	2557

134.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7,	นางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 
นายเถลงิศกัดิ	์ศกัดิเ์ดชานนท์	เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	เข้ารับการ
อบรมหัวข้อ	 ระบบเงินเดือน	 ค่าจ้างและค่าตอบแทน	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 
ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	1	ชั้น	3	อาคารเฉลิม	 	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	2	
กันยายน	2557
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135.	นางสาวมัทนา	 มลคล�้า	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์	
โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร	โปรแกรม	Microsoft	Office	2010	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	จดัโดย	ส�านกังาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	ชั้น	8	ตึกอปร.	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ระหว่างวันที่	2-3	กันยายน	2557

136.	 นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์ 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้ารับการอบรมหัวข้อ	ระบบเงินเดือน	
ค่าจ้างและค่าตอบแทน	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	2	ชั้น	4 
อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	8	กันยายน	2557

137.	นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์	(ร่าง)	นโยบายและยุทธศาสตร์	
ฉบับที่	8	(พ.ศ.2555-2559)	ฉบับทบทวน	ณ	ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม	A	B	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ	ในวันที่	10	กันยายน	2557

138.	 เภสชักรหญงิดวงพร	พรมุทธกลุ	หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่	7	เข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิติัการเรือ่ง	ศลิปะการน�าเสนอ
ประจ�าปีงบประมาณ	2557	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	
อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	10-11	กันยายน	2557

139.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 
เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง	 การจัดตั้ง	 
animal	 testing	 lab	 for	 vaccine	 development	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 
ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ	ในวันที่	12	กันยายน	2557

140.	นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางชนิตรา	 เกาะลอย	 
เข้ารับการอบรมวันปฐมพยาบาลโลก	2557	เรื่อง	การปฐมพยาบาลพร้อมรับความเสี่ยงในชีวิตประจ�าวันหรือ
ในยามภัยพิบัติ	 จัดโดย	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย	ณ	 โรงแรมตวันนา	
กรุงเทพฯ	ในวันที่	12	กันยายน	2557

141.	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมประชุมคณะ
ท�างานด้านสถานที่	ต้อนรับ	ลงทะเบียนและยานพาหนะ	จัดงานเครือข่ายความร่วมมือวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โลกปี	พ.ศ.2557	World	Rabies	Day	2014	จัดโดย	ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	ณ	ห้องประชุม	
ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	กรมปศุสัตว์	ในวันที่	12	กันยายน	2557

142.	 เภสัชกรหญิงอรนุช	 กลิ่นเพชร	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 เภสัชกรธรรมนูญ	 
ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	นายปรีชา	อังศุกวินกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายผลิตวัคซีนและ
เภสัชกรหญิงรัฏฐกร	บุญทวี	 เภสัชกร	4	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในงาน	Thailand	Lab	
2014	จัดโดย	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ร่วมกับสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย	ณ	ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	17-19	กันยายน	2557

143.	นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	
Criteria	 for	 rabies	diagnosis	 :	 30-year	 Experience	การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	 
ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2557	“Rabies	a	continuous	challenge	for	Asia	Community”	ณ	โรงแรมนารายณ์	
กรุงเทพฯ	ในวันที่	19	กันยายน	2557

144.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	 
นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	และเภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	
เภสัชกร	7	ฝ่ายผลติวคัซีน	เข้าร่วมประชมุตดิตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาตด้ิานวคัซนี	จดัโดย 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ณ	โรงแรมดิ	เอมเมอรัลด์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	19	กันยายน	2557
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รายงานประจ�าปี 2557

145.	นางสาวมัทนา	มลคล�้า	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับการอบรมเรื่อง	กลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	4	
อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	22-23	กันยายน	2557

146.	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	 ละอองบัว	 นายสัตวแพทย์	 4	 สวนงู	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 Tips	 in	 Exotic	 Pets	
Treatment	จัดโดย	บริษัท	ไบเออร์ไทย	จ�ากัด	ณ	โรงแรม	Eastin	Grand	กรุงเทพฯ	ในวันที่	24	กันยายน	2557

147.	นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 
นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นายวิชิต	ทวีกาญจน ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	4	สวนงู	
เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 สถิติส�าหรับการวิจัยที่ใช ้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์	 รุ ่นที่	 2	 จัดโดย	 
สภาวิจัยแห่งชาติ	จ�ากัด	ณ	โรงแรมไอยรินทร์	@	ตึกช้าง	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	25-26	กันยายน	2557

148.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร,	 
นางโอปอล์	ศรปีระพตั	ิหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	7,	นางมณฑาทพิย์	ชมะนนัทน์	ผู้เชีย่วชาญด้านโลจิสติกส์,	
นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสาวปภิณวิช	ปุณยฤทัยธ�ารง	เจ้าหน้าที่พัสดุ	4 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวศศธร	 โภคสวัสดิ์	 นิติกร	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าฟังบรรยายเร่ือง	 
การบริหารงานจัดซื้อ	จัดหา	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	
อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	26	กันยายน	2557

149.	นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 7,	 นายสัตวแพทย์สุรศักด์ิ	 เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถาน ี
เพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลอง	ฯ	9	และนางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป	6	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 
เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	26	
กันยายน	2557

150.	นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10,	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	
หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่าย
ชันสตูรและวจิยัโรคในสตัว์,	นางเสาวลกัษณ์	เทพสเุมธานนท์	ผูเ้ชีย่วชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	
และแพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เดินทางไปปฏิบัติงาน	“วันป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าโลกปี	2557”	จัดโดย	ส�านักควบคุม	ป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	กรมปศุสัตว์	ณ	ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์	สาขางามวงศ์วาน	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	28	กันยายน	2557

151.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 
เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	7	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานพัฒนานโยบาย
เพ่ิมการเข้าถึงยาก�าพร้า	 ยาต้านพิษและยาขาดคราว	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2557	 
จัดโดย	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ณ	ห้องประชุมส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
ในวันที่	29	กันยายน	2557

152.	 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	จ�านวน	55	คน	เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา
อังกฤษในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(E-learning)	โปรแกรม	TELL	ME	MORE	จัดโดย	ส�านักงาน	ก.พ.	และ
ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

พิธีลงนามความร่วมมือในการผลิต แบ่งบรรจุและจัดจ�าหน่าย
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA)

 

	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิต	 แบ่งบรรจุและจัดจ�าหน่าย
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	(TRCS	SPEEDA)	ในวันที่	16	กันยายน	2557	ณ	ตึกสภานายิกา	ชั้น	5	สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	กับ	บริษัท	Liaoning	Cheng	Da	Biotechnology	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GMP	รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน	โดยมีบริษัท	Bionet-Asia	จ�ากัด	เป็นผู้จัดจ�าหน่าย
วัคซีนนี้ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	 ในทวีปเอเชีย	 ตามภารกิจหลักของสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ซึ่งเป็น
พระประสงค์ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	 ที่ได้ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์สร้างสถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	ในปี	พ.ศ.	2465	เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ส�าหรับพระมารดา	สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	ส�าหรับใช้
เป็นสถานที่ผลิตและวิจัยวัคซีน	 เซรุ่มชนิดต่างๆ	 เช่น	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 วัคซีนบีซีจี	 เซรุ่มป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและเซรุ่มแก้พิษงูชนิดต่างๆ
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	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและประกันคุณภาพวัคซีนและเซรุ่ม	อย่าง
ต่อเน่ือง	เป็นโรงงานผลติชวีวตัถตุัง้แต่ต้นน�า้แห่งแรกในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน	GMP	จากส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	และห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ใน
การตรวจสอบชีววัตถุแห่งแรกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน	
GMP	ตามเกณฑ์	PIC/s	จากประเทศมาเลเซียแห่งแรกในประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	ด้วย
	 ขณะนี้	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เป็นผู้ผลิตชีววัตถุที่ได้รับอนุมัติทะเบียนต�ารับ	ส�าหรับผลิตชีววัตถุ
ตามมาตรฐาน	GMP/PIC/s	มากที่สุดในไทยถึง	12	ต�ารับ
	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	 ได้เริ่มมีการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 (TRCS	ERIG)	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2544	 โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์	 มีผลข้างเคียงน้อยและมีประสิทธิภาพสูงใน
การรกัษาโรคพษิสนุขับ้า	ยอดจ�าหน่ายของ	TRCS	ERIG	ได้เพ่ิมจาก	20,000	ขวดในปีแรก	(พ.ศ.	2546)	เป็น	150,000	
ขวด	ในปีพ.ศ.	2556	ท�าให้เซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าทีจ่�าหน่ายในประเทศ	มรีาคาถกูลง	ประชาชนสามารถซ้ือ	ERIG	
ในราคาถกูและเข้าถงึยานี	้ซึง่ยอดขายเพิม่จาก	10%	เป็น	80%	ของจ�านวน	ERIG	ทีใ่ช้ในประเทศ	ท�าให้สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	ต้องขยายก�าลังผลิต	TRCS	ERIG	ในปี	พ.ศ.	2556	โดยปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อมาใช้
ผลิต	TRCS	ERIG	ด้วย	เพื่อให้มีจ�านวน	TRCS	ERIG	มากขึ้นจนเพียงพอที่จะใช้ในประเทศ	อีกทั้ง	สามารถส่งออก
จ�าหน่ายให้ประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีการผลิตด้วย

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เป็น	WHO	Collaborating	Center	for	Research	Rabies	Pathogenesis 
and	Prevention	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2533	ต้องการให้มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคพิษสุนัขบ้าครบวงจร	จึงได้น�า	
bulk	rabies	vaccines	(SPEEDA)	จากผู้ผลิตในประเทศจีน	(บริษัท	Liaoning	Cheng	Da	Biotechnology	จ�ากัด,	
CDBIO)	มาแบ่งบรรจุ	(ผลิต)	และผ่านกระบวนการท�าแห้งที่สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	พร้อมทั้งได้มีการศึกษา
ผลการรักษาทางคลินิก	โดยมีการศึกษาทั้งการฉีดแบบเข้าใต้ผิวหนัง	(ID)	และเข้ากล้าม	(IM)	ในคนไทยเป็นแห่งแรก	
เทยีบกับวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าทีจ่�าหน่ายอยูแ่ล้ว	ใช้เวลาในการศกึษาและจดทะเบยีน	แบ่งบรรจ	ุ(ผลติ)	ประมาณ	
3	ปี	ขณะนี้ได้รับอนุมัติเลขทะเบียนแบ่งบรรจุจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว	ภายใต้ชื่อว่า	
“TRCS	SPEEDA”	และคาดว่า	เมือ่สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้เริม่ผลติวคัซนีนีจ้ะท�าให้ราคาจ�าหน่ายของวคัซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศถูกลงไม่ต�่ากว่า	10%	
	 พิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวในคร้ังนี้มีเลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานในการลงนาม 
และมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	ผู้อ�านวยการส�านักงานและศูนย์ของสภากาชาดไทย	ผู้บริหารจากหน่วยงาน
ภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	ทั้งจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมควบคุมโรค	
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 องค์การเภสัชกรรม	
สถาบันชีววัตถุและมหาวิทยาลัยต่างๆ	 เข้าร่วมงานประมาณ	 80	 คน	 และมีผู้สื่อข่าวจาก	 21	 ส�านักพิมพ์	 ทั้งใน

ประเทศไทย	จีนและมาเลเซีย	เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน	และได้มีการออกข่าวในสื่อส�านักพิมพ์ต่างๆ	แล้ว	14	ส�านักพิมพ ์
ในวันที่	17	กันยายน	2557	
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การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในปีงบประมาณ	2557	สถานเสาวภา	ได้จัดงานประชุมวิชาการ	2	งานดังนี้
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัดและได้รับพิษจากสัตว์”
จัดโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทยและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

	 พิษจากสัตว์	 เป็นพิษธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่ส�าคัญประการหนึ่งของโลกโดยเฉพาะ	 
อย่างยิ่งของประเทศในเขตร้อน	จากรายงานขององค์การอนามัยโลก	มีคนได้รับพิษจ�านวนอย่างน้อย	5	ล้านคนต่อปี	
จากการถูกงูพิษกัด	 แมงป่องต่อยและพิษจากแมลง	 และมีผู้ป่วยจ�านวน	 100,000	 คนเสียชีวิต	 สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทยและกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของปัญหาผู้ป่วยถกูงูพิษกดั	และ
การได้รบัพษิจากสตัว์	จงึก�าหนดจดัการประชมุวชิาการเรือ่ง	“การดแูลรกัษาผูป่้วยถกูงพิูษกดัและได้รบัพิษจากสตัว์”	
ในวันที่	 25	 สิงหาคม	 2557	 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ประจ�าห้องฉุกเฉินหรือผู้สนใจในศาสตร์ด้านนี	้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและแนวทางการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง	 การปฐมพยาบาล	 
เพื่อลดอัตราป่วย	อัตราตายและการส่งต่อผู้ป่วยที่ถูกต้องเหมาะสม	และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและการที่ได้รับพิษจากสัตว์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
	 การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงูพิษ	สัตว์มีพิษอื่นๆ	และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและการที่ได้รับพิษจากสัตว์	 นอกจากนี้กรณีศึกษาและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม

ประชุม	มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน	170	คน	ซึ่งประกอบด้วยแพทย์	พยาบาล	บุคลากรสาธารณสุขและนักวิชาการที่สนใจ
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โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจ�าปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 7
เรื่อง “Rabies : A Continuous Challenge for Asian Community”

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2557
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

	 โรคพิษสุนัขบ้า	เป็นโรคติดเชื้อระบบประสาทจากสัตว์สู่คน	มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะน�าโรค	ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นสัตว์จรจัดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้	 และบางส่วนเป็นสัตว์เล้ียงซ่ึงมีความใกล้ชิดกับมนุษย์แต่ขาดการดูแล
เอาใจใส่ในการให้วคัซนี	และทีส่�าคญั	ในปัจจบุนัโรคนีย้งัไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	องค์การอนามยัโลกได้รายงาน
มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกมากกว่า	55,000	รายต่อปี	ในประเทศไทยถึงแม้ว่า	จ�านวนผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า
มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน	 (น้อยกว่า	 20	 -	 30	 รายต่อปี	 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข)	 แต่พบมีอัตราผู้ 
ถกูสนุขักดัและสมัผสัโรคพษิสนุขับ้าในประเทศมากกว่า	400,000	รายต่อปี	สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไป
เป็นจ�านวนมาก	อย่างไรกต็าม	พบว่า	บคุลากรทางการแพทย์ส่วนหนึง่ยงัไม่มคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกับการฉดีวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ารวมถงึแนวทางการดแูลผูป่้วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนขับ้า	ซ่ึงได้มกีารเปล่ียนแปลง	ปรับปรงุ
ไปจากเดิม	ท�าให้การรักษาผู้ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรคยังเป็นปัญหาที่พบบ่อยของ
แพทย์ในเวชปฏิบติัท่ัวไป	ดงันัน้	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมพีนัธกจิหลกัเก่ียวข้องกบัการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า	คือ	การให้บริการทางคลินิก	การวินิจฉัย	การผลิตอิมมูโนโกลบุลิน	การวิจัยพัฒนา	การเผยแพร่ความ
รู้	 และได้รับการแต่งตั้งเป็น	WHO	 Collaborating	 Centre	 for	 Research	 on	 Rabies	 Pathogenesis	 and	 
Prevention	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน	 อีกท้ังเพ่ือเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ

ของสถาบนั	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	จงึมกีารจดัประชมุวชิาการระดบัชาตเิกีย่วกบัการดแูลผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้า
แก่บคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบัตงิาน	โดยในครัง้นีไ้ด้ให้ความส�าคญักบั	ประวติัการรกัษาและป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยกับบทบาทของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สถานการณ์
ของโรคพิษสุนัขบ ้าในประเทศไทย	 แนวทางการดูแลผู ้ป ่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ ้าและปัญหา	 
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	 รวมทั้งแนวทางแก้ไข	 มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ�านวน	190	คน
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