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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

รายงานประจ�าปี 2561 เป็นรายงานที่จัดท�าขึ้นเพื่อรายงานความคืบหน้าภารกิจของสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ 2561 ในด้านการผลิตและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ นอกจากการผลิต 
เซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนบีซีจีและยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษแล้ว สถานเสาวภาได้ท�าการแบ่ง
บรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA) และน�้ายาทูเบอร์คูลิน พีพีดี ด้วย 

 ภารกิจด้านการบริการของสถานเสาวภา มีประชาชนผู้สนใจมารับบริการทางคลินิกอย่างต่อเนื่องทั้งคลินิก
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกเสริมภูมิคุ ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยวและคลินิกพิษจากสัตว์ มีบริการ 
ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ มีภารกิจในการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
ฉีดวัคซีน ให้ค�าปรึกษาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็น 
หลักฐานอ้างอิงในการน�าสัตว์เลี้ยงเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ อีกทั้งมีบริการรับซากสัตว์และรับฝากสัตว์ 
เพื่อสังเกตอาการโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ในปีนี้สวนงู สถานเสาวภา ได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่ 
บุคคลภายนอก 4 คร้ัง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก และได้จัดกิจกรรมตามโอกาสส�าคัญ 
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 

 ภารกจิด้านการวจิยั สถานเสาวภามงีานวจิยัด้านงพูษิและพษิง ูด้านโรคพษิสนุขับ้า ด้านวณัโรคและวัคซนีบซีีจ ี
ซึ่งด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้รบัเกยีรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวนัป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าโลกในปี พ.ศ. 2561  
ในวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ สถานเสาวภา นอกจากนี้สถานเสาวภาได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง ข้อก�าหนด  
ISO/IEC 17025:2005 ส�าหรบัห้องปฏบัิตกิารทดสอบ/สอบเทยีบ การประชมุวิชาการระดบัชาตเิร่ืองสตัว์มพีษิ ครัง้ที ่6  
ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และการประชุมวิชาการระดับชาติเร่ืองโรคพิษสุนัขบ้า ประจ�าปี 2561 
ครั้งที่ 9 เรื่อง Prelude to World Rabies Day 2018 : Global Awareness of Rabies Prevention 

 ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่สถานเสาวภาสามารถด�าเนินการได้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา)
ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สารจากผู้อ�านวยการ
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา
ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

นายภูมิ  จันทรตรี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีะพงษ์  ตณัฑวเิชยีร
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา  ขมวิลัย
รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค

ศาสตราจารย์กติติคณุ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ ์ ชยับตุร
รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ
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ผู้อ�านวยการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา  

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารและเทคนิค
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย

รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิค
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
นายภูมิ จันทรตรี

ที่ปรึกษา
นายแพทย์รอด พันธ์ฟุ้ง
ดร.ทวีศักดิ์ ตีระวัฒนพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์
เภสัชกรประพนธ์ อางตระกูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์
นางมณฑาทิพย์ ชมะนันทน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบ�ารุง
นายบุญเรือน นิ่มนวล

รายนามผู้บริหาร
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าฝ่าย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกมลวรรณ เขษมวงศ์   

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 

หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร

หัวหน้าสวนงู
สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม

หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม
เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน

หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชือ้
เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ

หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน
นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร 

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา  

หัวหน้าสถานีเพาะเลีย้งม้าและสัตว์ทดลองฯ
นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย
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โครงสร้างของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แบ่งการบริหารงานออกเป็น 10 ฝ่าย และ 5 กลุ่มงานดังนี้
  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  2. ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
  3. ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 
  4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  5. สวนงู 
  6. ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 
  7. ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 
  8. ฝ่ายผลิตวัคซีน 
   8.1 กลุ่มงานผลิตวัคซีน  
   8.2 กลุ่มงานแบ่งบรรจุวัคซีน   
   8.3 กลุ่มงานบรรจุผลิตภัณฑ์
  9. ฝ่ายประกันคุณภาพ
  10. สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
  11. กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
  12. กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
สถานเสาวภา  สภากาชาดไทย

ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกฝ่ายผลิตเซรุ่ม

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

สวนงูฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายผลิตวัคซีน

กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

กลุ่มงานผลิตวัคซีน กลุ่มงานแบ่งบรรจุวัคซีน

กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้อง
ของเครื่องมือ เครื่องจักร

 โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการในแต่ละฝ่าย  
และกลุ่มงานขึ้นตรงต่อผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ซ่ึงมีรองผู้อ�านวยการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการช่วยก�ากับดูแล  
สั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

กลุ่มงานบรรจุผลิตภัณฑ์
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พันธกิจหลักของสถานเสาวภา

 สถานเสาวภา มีหน้าที่ผลิต แบ่งบรรจุ วัคซีน เซรุ่ม ชีววัตถุอื่นๆ และน�้ายาปราศจากเชื้อ วิจัยพัฒนา และ 
ตรวจบรกิารทางวทิยาศาสตร์ การบรกิารเกีย่วกบัโรคพิษสุนขับ้า ให้ค�าแนะน�าในเร่ืองสัตว์มพิีษกดัและโรคเมอืงร้อน  
รวมท้ังบริการคลินิก ฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและคลินิกพิษจากสัตว์ ตลอดจนการบริการให้ความรู้ 
เรื่องงูพิษ พิษงูให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เป้าหมายการให้บริการที่ 1 การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ผลผลิตที่ 1    การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ป่วย  
     และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมายการให้บริการที่ 2 ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ยาปราศจากเชื้อ  
     และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลในจ�านวนที่เพียงพอ
ผลผลิตที่ 2   การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ 
     ของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

 1. การผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชือ้

 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีท�าการผลิตวัคซีนบีซีจี เซรุ่มแก้พิษงูชนิดแห้ง  
และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออกจ�าหน่ายต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต 
ที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, PIC/S ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
และมาตรฐานองค์การอนามัยโลกและเป็นโรงงานผลิตชีววัตถุที่มีการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า (Upstream) จนถึงปลายน�้า  
(Downstream) จนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้งมาตรฐาน GMP, PIC/S  
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
ISO/IEC 17025 ในการตรวจผลิตภัณฑ์ ชีววัตถุ จาก ilac MRA DMSc กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย 

การผลิตชีววัตถุทุกชนิดได้ด�าเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี GMP, PIC/S ของส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวน 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของ 
มาตรฐานวิธีปฏิบัติและได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจหลักของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภารกิจด้านการผลิตและ
การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

วิสัยทัศน์ของสถานเสาวภา

ผลิตและจ�าหน่ายชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 
ในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติ และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
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1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
 สถานเสาวภาผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยวชนิดแห้ง 7 ชนิด ได้แก่ เซรุ่มแก้พิษงูเห่า (Cobra antivenin)  

เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง (King Cobra antivenin) เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม (Banded Krait antivenin) เซรุ่มแก้พิษงู
ทบัสมิงคลา (Malayan Krait antivenin) เซรุม่แก้พษิงกูะปะ (Malayan Pit Viper antivenin) เซรุม่แก้พษิงูแมวเซา 
(Russell’s Viper antivenin) และเซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ (Green Pit Viper antivenin) รวมท้ังผลิตเซรุ่ม 
แก้พิษงูรวมชนิดแห้งอีก 2 ชนิด คือ เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท (Neuro polyvalent snake antivenin)  
และเซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต (Hemato polyvalent snake antivenin) ซึ่งเซรุ่มแก้พิษงูทุกชนิดจะผลิต 
ตามมาตรฐาน GMP และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยผ่านข้ันตอนการผลิตและกระบวนการท�าให้บริสุทธิ์
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ จนได้เป็นเซรุ่มแก้พิษงูส�าเร็จรูปชนิดแห้งที่พร้อมละลายใช้ได้ทันที เซรุ่มแก้พิษงู 
ทุกชนิดมีอายุ 5 ปี นับจากวันผลิต ปัจจุบันสถานเสาวภาสามารถผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้ในประเทศ และยังสามารถส่งออกบางส่วนจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ

1.2 การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 สถานเสาวภาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเลือดม้า TRCS ERIG®  

(Equine Rabies Immunoglobulins) เพื่อรองรับความต้องการใช้ในประเทศที่มีปริมาณมาก และทดแทน 
สินค้าจากต่างประเทศท่ีมีราคาแพงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากทวีปยุโรป ปัจจุบันเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ที่ใช้ในประเทศเป็น TRCS ERIG® 30% ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย 

ปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปี พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาด�าเนินการผลติเซรุม่แก้พษิง ู8 ชนดิ ได้แก่ เซรุม่แก้พิษงกูะปะ เซรุม่แก้พษิงแูมวเซา  

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต 
และเซรุม่แก้พษิงรูะบบประสาท ได้ปรมิาณรวมทัง้สิน้ 59,536 ขวด และเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า ได้ปริมาณทัง้สิน้  
241,237 ขวด จ�านวนผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูแต่ละชนิดแสดงในตาราง

ชนิดของเซรุ่ม ปริมาณที่ผลิต (ขวด)

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 18,594

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 2,171

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 12,624

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 4,299

เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง 1,686

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 4,489

เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต 13,936

เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท 1,737
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กราฟแสดงจ�านวนและสดัส่วนในการผลติเซรุม่แก้พษิงแูละเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2559-2561

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
จ�านวน (ขวด)

จ�านวน (ขวด)
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การท�าให้เซรุ่มบริสุทธิ์ในห้องสะอาด

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท
และระบบโลหิตพร้อมน�้ายาท�าละลาย

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยว 7 ชนิด พร้อมน�้ายาท�าละลาย

การกรองปราศจากเชื้อในห้องสะอาด

1.3 การผลิตยาปราศจากเชื้อและผลิตเซรุ่มส่วนขยาย
 สถานเสาวภาได้ด�าเนินการเตรียมโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและเซรุ่ม (ส่วนขยาย) ที่ได้มาตรฐาน 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา Good Manufacturing Practice (GMP, PIC/S) และสอดคล้องกับ  
Pharmaceuticals Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งการก�าหนด 
รายละเอยีดเกีย่วกับหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 เพ่ือพฒันา 
มาตรฐานการผลติอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ สามารถผลติยาทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล และมปีรมิาณเพยีงพอ 
ต่อความต้องการ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการแก้ปัญหาปริมาณเซรุ่มป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ



10

รายงานประจำ�ปี 2561

 ปัจจบุนัฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้ได้ด�าเนนิการผลติในบรเิวณสถานทีผ่ลติยาปราศจากเชือ้ทีป่รบัปรงุเสร็จ
เรียบร้อยแล้วมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 โดยด�าเนินงานผลิต ผลิตภัณฑ์น�้ายาท�าละลาย ยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ และ
ผลิตในขัน้ตอนปลายน�า้ (งานผสมปรบัสตูรต�ารบั งานกรองปราศจากเชือ้ งานบรรจแุละงานท�าแห้ง) ของเซรุม่แก้พษิงู 
ทั้ง 9 ชนิด และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 ปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อได้เตรียมพร้อมงานผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในขั้นตอน 
การท�าให้บรสุิทธิ ์โดยได้ตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการผลติ (Process validation) ด้วยเครือ่งจักรอปุกรณ์ 
การผลิตที่ติดตั้งใหม่และผ่านการตรวจรับรองเรียบร้อยแล้ว เครื่องจักรการผลิตประกอบด้วยถังผสมสเตนเลส 
ขนาด 600 ลิตร จ�านวน 3 ถัง พร้อมระบบท่อสเตนเลส ที่สามารถท�า Clean-in-Place และ Sterile-in-Place ได้  
ส�าหรับท�าพลาสมาให้บริสุทธิ์ด้วยการย่อยโปรตีนและการตกตะกอนในถังผสม และระบบ Tangential Flow  
Filtration (TFF) รุ่นอัตโนมัติ ส�าหรับการก�าจัดโปรตีนที่ไม่ต้องการออกเพื่อท�าให้ได้เซรุ่มบริสุทธิ์และมีความเข้มข้น  
ภายใต้สภาวะห้องสะอาด Class 100 ของโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและเซรุ่ม (ส่วนขยาย) 

ถังผสมขนาด 600 ลิตรและระบบท่อสเตนเลส จ�านวน 3 ถัง และระบบกรองชนิด Tangential Flow Filtration                             
จากประเทศเยอรมนี ส�าหรับใช้ในกระบวนการท�าเซรุ่มให้บริสุทธิ์และเข้มข้น

งานอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์และน�้ายาด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 และเครื่องอบฆ่าเชื้อขวดและอุปกรณ์ผลิตด้วยความร้อนแห้งจากประเทศเดนมาร์ก
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งานบรรจุ งาน Freeze-drying และงานครอบฝาเซรุ่ม
ด้วยเครื่องบรรจุขวดและแอมพูลอัตโนมัติ เครื่องเยือกแข็งและท�าแห้งและเครื่องครอบฝาอะลูมิเนียมอัตโนมัติ

การผลิตน�้ายาท�าละลาย (Diluent) ส�าหรับใช้ละลายเซรุ่มและวัคซีนที่ผลิตโดยสถานเสาวภา
ฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้ได้ผลติน�า้ยาท�าละลายบรรจุในแอมพลู ส�าหรับละลายเซรุม่และวคัซีน มรีายการดังนี้ 
- Sterile Water for Injection ขนาดบรรจ ุ10 มิลลลิติร ส�าหรบัใช้เป็นน�า้ยาท�าละลายเซรุม่แก้พษิงชูนดิแห้ง  

จ�านวน 53,465 หลอด
- Sterile Water for Injection ขนาดบรรจุ 0.5 มิลลิลิตร ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีนป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้าชนิดแห้ง จ�านวน 301,603 หลอด
- Normal saline solution ขนาดบรรจุ 1.0 มิลลิลิตร ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีนบีซีจีชนิดแห้ง 

จ�านวน 202,981 หลอด
1.4 การผลิตยาก�าพร้า 
 สถานเสาวภาได้ร่วมมอืกบัคณะท�างานพฒันานโยบายและแก้ไขปัญหายาก�าพร้า กลุม่ยาต้านพิษ (Antidote)  

ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อแก้ปัญหาในการเข้าถึงยาต้านพิษของประชาชนในระบบ 
หลกัประกนัสขุภาพ ท�าให้ประชาชนได้มยีาต้านพษิทีจ่�าเป็นใช้เมือ่เกดิเหต ุโดยฝ่ายผลติยาปราศจากเช้ือ สถานเสาวภา  
เข้าร่วมรบัผดิชอบในการเป็นผู้ผลิตยาก�าพร้า กลุ่มยาต้านพิษที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที  
ทั้งหมด 4 รายการส�าหรับใช้ในประเทศ ซึ่งยาก�าพร้าท้ังหมดผลิตจ�าหน่ายให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้ สปสช.ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมท�าหน้าที่ขนส่งและกระจายยาไปยังสถานบริการ
ทั่วประเทศ
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25% Sodium Thiosulfate Injection

1% Methylene Blue Injection

5% Diphenhydramine hydrochloride Injection

3% Sodium Nitrite Injection

ยอดผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ล�าดับ
ชนิดผลิตภัณฑ์ ยอดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ยาปราศจากเชื้อ กลุ่มยาก�าพร้า พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1. 1% Methylene blue injection 5 ml  2,820 ขวด  3,275 ขวด  5,086 ขวด

2. 3% Sodium nitrite injection 10 ml  2,730 หลอด  2,670 หลอด  2,620 หลอด

3. 25% Sodium thiosulfate injection 18 ml  6,868 ขวด  2,947 ขวด  3,504 ขวด

4. 5% Diphenhydramine hydrochloride 
injection 1 ml

 5,000 หลอด  5,548 หลอด  6,420 หลอด

ยาปราศจากเชื้อ กลุ่มน�้ายาท�าละลาย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

5. Sterile water for injection 10 ml  93,882 หลอด  65,433 หลอด  53,465 หลอด

6. Sterile water for injection 0.5 ml  212,934 หลอด  281,130 หลอด  301,603 หลอด

7. Normal saline solution 1 ml  231,372 หลอด  241,041 หลอด  202,981 หลอด



13

สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

ยอดยาปราศจากเชื้อกลุ่มยาก�าพร้าที่ผลิตได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561

ยอดยาปราศจากเชื้อกลุ่มน�้ายาท�าละลายที่ผลิตได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
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งานผลิตชีววัตถุ

1.5 การผลิตวัคซีนบีซีจี
 วคัซนีบซีจี ีเป็นวคัซนีเพยีงชนดิเดยีวทีน่�ามาใช้ต่อต้านวณัโรค โดยได้ถกูก�าหนดอยูใ่นแผนการสร้างเสรมิ

ภูมิคุ้มกันโรค หรือ Expanded Programme on Immunization (EPI) เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันวัณโรค  
ซึ่งปัจจุบันการฉีดวัคซีนบีซีจีนั้นยังเป็นมาตรการในการควบคุมวัณโรคในประเทศต่าง ๆ และเป็นท่ียอมรับกันว่า 
วัคซีนบีซีจีนั้นยังคงมีประสิทธิภาพในการลดการเจ็บป่วยและการตายในเด็กได้ ทั้งได้รับการยืนยันว่าสามารถ 
ป้องกันวัณโรคในระยะแรกได้ อย่างเช่น วัณโรคที่เยื่อหุ้มสมองในเด็ก

 ฝ่ายผลิตวัคซีนของสถานเสาวภา มีภารกิจหลักที่ส�าคัญ คือ การผลิตวัคซีนบีซีจี ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
เพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทยทีด่�าเนนิการผลติวคัซีนบซีจีตีัง้แต่ต้นน�า้ โดยด�าเนนิการผลติตามกระบวนการผลติภายใต้ 
หลักเกณฑ์วิธีการผลิตท่ีดี หรือตามมาตรฐาน GMP รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต วัคซีนท่ีผลิตอยู่ในรูปแห้ง มีอายุเก็บรักษา 4 ปี ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อวัคซีนบีซีจีชนิดแห้ง เพื่อจ�าหน่ายให้ส�านักงาน 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิจ�านวน 140,000 ขวด และหน่วยงานเอกชนอกีจ�านวนหนึง่ โดยทางฝ่ายผลิตได้วางแผน
การผลิตวัคซีนบีซีจีให้ได้ทันก�าหนด และให้ได้ครบตามปริมาณการสั่งซื้อรวมทั้งต้องผลิตวัคซีนส�ารองไว้จ�านวนหนึ่ง 
ไว้ให้ตัวแทนจ�าหน่าย ท้ังนี้ จ�านวนวัคซีนบีซีจีที่ผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 195,890 ขวด  
นับว่าเป็นภารกิจที่มีความส�าคัญอย่างหนึ่งของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1.6 งานแบ่งบรรจุวัคซีน
 ฝ่ายผลิตวัคซีนได้ด�าเนินงานแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA, Rabies vaccine) 

ส�าหรับใช้ในประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 278,764 ขวด ซ่ึงในอนาคตจะมีการด�าเนินงานแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรค 
ไข้สมองอักเสบเจอี (TRCS JEVAC, Inactivated Japanese Encephalitis vaccine for Human Use) ขณะนี้ 
ยังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียน

 นอกจากนี้ ฝ่ายผลิตวัคซีนยังได้ด�าเนินงานแบ่งบรรจุน�้ายาทูเบอร์คูลิน พีพีดี (TRCS Tuberculin PPD)  
ส�าหรับทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังต่อเชื้อวัณโรค ใช้ในการตรวจสอบว่าคนผู้นั้นได้รับเชื้อหรือติดเชื้อวัณโรคหรือไม่  
และใช้ในการทดสอบภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรคจากการที่เคยได้รับวัคซีนบีซีจี โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
ได้น�าเข้าน�า้ยาทเูบอร์คลูนิพพีดีี (TB-PPD Bulk) จากต่างประเทศเข้ามาแบ่งบรรจ ุสามารถแบ่งบรรจุน�า้ยาทเูบอร์คูลนิ พพีดีี  
ได้จ�านวนทั้งสิ้น 27,287 ขวด

การผลิตวัคซีนบีซีจี การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์การแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



15

สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

ผลิตภัณฑ์

1.7 งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
 ภารกิจหลักของฝ่ายผลิตวัคซีนอีกอย่างหนึ่งคือ งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ภายหลังที่ผลิตภัณฑ์ 

ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปล่อยผ่านแล้ว จะน�าผลิตภัณฑ์มาด�าเนินการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้  
ได้แก่ วคัซนีบซีจีี วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า เซรุ่มแก้พษิงชูนิดต่าง ๆ  เซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า ยาก�าพร้าพร้อมทัง้ 
น�้ายาท�าละลาย ตามจ�านวนที่ฝ่ายผลิตอื่นได้ผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อไป

วัคซีนบีซีจี  ทูเบอร์คูลิน พีพีดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จ�านวนผลิตวัคซีนบีซีจี วัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า 
และทูเบอร์คูลิน พีพีดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
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1.8 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลท�าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง ดูแลงานช่าง ระบบประปา ไฟฟ้า งานโยธา  

ระบบห้องสะอาด, HVAC งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรกลของฝ่ายผลิตและ 
ประกันคุณภาพ ดูแลระบบห้อง ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอาคาร สถานท่ีและระบบน�้า 
ตามหลักเกณฑ์ GMP, PIC/S, GEP (Good Engineering Practice) ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหารและเทคนิค โดยแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

 1.8.1 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงทั่วไป ท�าหน้าที่หลักดังนี้
  - ควบคุมดูแลซ่อมบ�ารุง  
  - งานประปา
   - งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ 
  -  งานโยธา
 1.8.2 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่หลักดังนี้
            - ดูแลด้านความปลอดภัย อัคคีภัย 
  - ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
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 1.8.3 หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ท�าหน้าที่หลักดังนี้
              - ควบคุมตรวจสอบ บ�ารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ
              - บ�ารุงรักษาระบบ HVAC เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องส�ารองไฟ ระบบ CDA 
  - ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการท�างานของเคร่ืองจักร (Equipment Validation)  

ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ
 1.8.4 ดูแลตรวจสอบระบบห้องสะอาดของฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ รวมทั้งอาคาร 

สัตว์ทดลอง
 1.8.5 หน่วยงานระบบสารสนเทศ ท�าหน้าที่หลักดังนี้
  - ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้ท�างานได้อย่าง 

ถูกต้อง รวดเร็ว
  - จัดระบบงานสารสนเทศ  เพื่อให้ประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1.9 กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร
 เพือ่ให้มัน่ใจว่าอปุกรณ์ เครือ่งมอืและเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการผลิต, วจัิย และประกนัคณุภาพ มคีวามแม่นย�า 

ถูกต้อง และเที่ยงตรง ตามมาตรฐาน GMP, PIC/S นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเครื่องมือเครื่องจักร ได้ด�าเนินการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร ดังต่อไปนี้

เครื่องมือ/เครื่องจักร
จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Air sampler 1

Autoclave 1

Balance 5

Cleanroom 1

Cold room 1

Conductivity meter 2

Data logger 1

Hot air oven 1

Filter Integrity tester 1

pH meter 1

Pressure gauge 21

Temperature probe 10

รวม 46



18

รายงานประจำ�ปี 2561

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Logistic)

เครื่องมือ/เครื่องจักร จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Balance 1

Cold room 3

Data logger 5

Warehouse 1

รวม 10

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

เครื่องมือ/เครื่องจักร
จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Autoclave 1

Balance 4

Cleanroom 1

Cold room 3

Conductivity meter 1

Data logger 5

Filter integrity tester 1

Hot air oven 1

Mixing tank 1

Particle counter 1

pH meter 1

Temperature probe 4

Water system 1

รวม 25
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ฝ่ายผลิตวัคซีน

เครื่องมือ/เครื่องจักร จ�ำนวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Air sampler 1

Autoclave 2

Balance 3

Cleanroom 1

Cold room 3

Conductivity meter 1

Data logger 5

Filling machine 1

Filter integrity tester 1

Hot air oven 2

Incubator 1

pH meter 1

Temperature probe 3

รวม 25

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เครื่องมือ/เครื่องจักร จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและเครื่องจักร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Autoclave 2

Balance 2

Bio safety cabinet 1

Computer system 1

Data logger 3

Hot air oven 1

Incubator 1

Pipette 7

Pressure gauge 1

Refrigerated centrifuge 1

รวม 20
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ฝ่ายประกันคุณภาพ

เครื่องมือ/เครื่องจักร
จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ

และเครื่องจักร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Air sampler 1

Autoclave 1

Automatic titrator 1

Balance 11

Centrifuge 2

Data logger 7

Deep freezer 2

Fume hood 2

Heat block 1

Hot air oven 6

HPLC 1

HVAC 5

Incubator 7

Inspection booth 1

Karl Fisher titrator 1

Lux meter 1

Micro osmometer 1

pH meter 1

Pipette 23

Pressure gauge 45

Pyrogen tester 1

Refrigerator 2

Thermometer 5

UV-Vis spectrophotometer 1

Water bath 2

รวม 131
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สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

เครื่องมือ/เครื่องจักร
จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ

และเครื่องจักร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Balance 2

Car cold room 1

Pipette 5

Cold room 1

Incubator 1

pH meter 1

Data logger 16

Autoclave 1

Hot air oven 1

รวม 29

กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร 

เครื่องมือ/เครื่องจักร
จ�านวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ

และเครื่องจักร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่อง)

Air flow capture hood 1

Data acquisition switch unit 1

Data logger 10

HEPA leak spectrophotometer 1

Lux meter calibrator 1

Particle counter 1

Pressure calibrator 1

Standard thermometer 1

Standard weight 15

Tachometer 1

รวม 33
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รายการ จ�านวน (รุ่นการผลิต)

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ (วัคซีนและเซรุ่ม) 91

น�้ายาปราศจากเชื้อ 21

วัตถุดิบ 30

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 97

 2. การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

 ฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA, DMSc  
ส�าหรับตรวจสอบชีววัตถุจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นแห่งแรก 
ของการตรวจสอบชีววัตถุที่ผ่านมาตรฐานนี้ และยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายประกันคุณภาพได้ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุวัสดุการบรรจุ 
ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปตรวจสภาพแวดล้อมในห้องผลิตและห้องวิเคราะห์ (Environment 
Control) ตลอดจนการสอบเทยีบเครือ่งมอื เครือ่งจกัรต่าง ๆ  และมกีารตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการผลิต  
(Process Validation) และระบบเอกสารตามมาตรฐานข้อก�าหนดใน GMP PIC/S 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้จัดตั้งเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศขึ้น  
โดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายดังกล่าว โดยเครือข่ายการประกันคุณภาพ
วัคซีนของประเทศนี้ มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและ 
การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เข้าสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด้านการประกันคณุภาพวัคซนีของสมาชกิเครอืข่าย ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มกีารจดัท�าโครงการสนบัสนนุ 
เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ เพื่อรองรับกิจกรรมของเครือข่ายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนด้วย

 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งให้หน่วยงานที่มีสถานที่ด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 
ทางวทิยาศาสตร์ด�าเนนิการจดแจ้งการมสีถานทีด่�าเนนิการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์ ตามพระราชบญัญติัสตัว์  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การด�าเนินการจดแจ้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว อาคาร 
สตัว์ทดลอง ฝ่ายประกนัคณุภาพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จึงได้ด�าเนนิการจดแจ้งเป็นหนึง่ในสถานท่ีด�าเนนิการ 
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้สภากาชาดไทย
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ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายการ
จ�านวน (รุ่นการผลิต)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ (วัคซีนและเซรุ่ม) 71 65 91

น�้ายาปราศจากเชื้อ 27 20 21

วัตถุดิบ 38 29 30

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 106 101 97

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
ต.ค. 
60

พ.ย. 
60

ธ.ค.  
60

ม.ค. 
61

ก.พ. 
61

มี.ค. 
61

เม.ย. 
61

พ.ค. 
61

มิ.ย. 
61

ก.ค. 
61

ส.ค. 
61

ก.ย. 
61 รวม

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ - 1 - - - 1 - - 1 - - - 3

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ - - - - - - - - - - - 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม - - - - - - - - - - - - 0

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า - 1 - - 1 - - - 1 - - - 3

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา - 1 - - - - - - - - - - 1

เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง - - - - 1 - - - - - - - 1

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา - 1 - - 1 - - - - - - - 2

เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - 4

เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท - - - - - - - 1 - - - - 1

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 1 1 1 3 3 1 3 2 2 2 4 23

วัคซีนบีซีจี 5 5 6 2 - - - - - - - - 18

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 6 4 - - - 6 4 - 2 4 4 - 30

น�้ายาทูเบอร์คูลิน พีพีดี - - 2 - - - - - - 2 - - 4

น�้ากลั่นส�าหรับฉีด - 1 - - 2 1 2 1 - 2 1 - 10

น�้าเกลือส�าหรับฉีด - 1 2 1 - - - - - - - - 4

โซเดียมไนไตรท์ส�าหรับฉีด - - - 1 - - - - - - - - 1

โซเดียมไธโอซัลเฟตส�าหรับฉีด - 1 - - - - - - - - - - 1

เมทิลีนบลูส�าหรับฉีด 2 - - - - - - - - - - - 2

20% Sodium citrate solution - - - - - - - - 1 - - - 1

5% Diphenhydramine injection - - 1 - - - - - - - - - 1

0.4% Indigo carmine injection - - - - - - - - - - - 1 1
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กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวอย่าง)

กราฟแสดงการทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
ต.ค. 
60

พ.ย. 
60

ธ.ค.  
60

ม.ค. 
61

ก.พ. 
61

มี.ค. 
61

เม.ย. 
61

พ.ค. 
61

มิ.ย. 
61

ก.ค. 
61

ส.ค. 
61

ก.ย. 
61 รวม

การทดสอบน�้าในขบวนการผลิต 195 179 174 183 159 176 172 178 167 158 174 189 2,104

การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุ่ม 44 111 85 85 52 117 67 65 91 26 81 81  905

การทดสอบในขบวนการผลิตวัคซีน 50 50 60 20  -  - - - 4 - - - 184

การทดสอบในขบวนการผลิตน�้ายาฉีด 2 2 3 2  -  - - - 1 - -  1  11

การทดสอบ Crude plasma 32 14 28 21 22 20 19 23 17 19 20 24 259

วัตถุดิบ 5 4  - 1 2 1 3  - 4 6 3 1 30

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 7 22 8 4 3 8 5 14 6 6 13 1 97

การตรวจสอบความคงตวัของผลติภณัฑ์ - - - 8  - - 11 27 27 27 27 - 127

จ�านวนตัวอย่าง 3,717
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กราฟการทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กราฟผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รุ่นการผลิต)

การทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
ต.ค. 
60

พ.ย. 
60

ธ.ค.  
60

ม.ค. 
61

ก.พ. 
61

มี.ค. 
61

เม.ย. 
61

พ.ค. 
61

มิ.ย. 
61

ก.ค. 
61

ส.ค. 
61

ก.ย. 
61 รวม

การทดสอบตัวอย่างน�้า 6 6 6 6 0 6 6 7 6 6 6 6 67

การทดสอบ titer ต่อพิษสุนัขบ้า 15 12 49 0 18 9 17 20 16 1 9 8 174

จ�านวนตัวอย่าง   241

รายการ
ต.ค. 
60

พ.ย. 
60

ธ.ค.  
60

ม.ค. 
61

ก.พ. 
61

มี.ค. 
61

เม.ย. 
61

พ.ค. 
61

มิ.ย. 
61

ก.ค. 
61

ส.ค. 
61

ก.ย. 
61 รวม

เซรุ่มแก้พิษงู 0 5 0 1 3 2 0 1 3 0 0 1 16

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 1 1 1 3 3 1 3 2 2 2 4 23

วัคซีนบีซีจี 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 6 4 0 0 0 6 4 0 2 4 4 0 30

น�้ายาฉีด 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 21

เซรุ่มป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า

เซรุ่มแก้พษิงูู

วคัซนีบซีจีี

รุ่น
ก
าร
ผล

ิต

น�้ายาฉดี

วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า
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 3. สถานเีพาะเลีย้งมา้และสัตวท์ดลองสภากาชาดไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ เนื้อที่ 646 ไร่ และมีม้า 534 ตัว  
โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

3.1 การเจาะเลือดม้าและปริมาณพลาสมาที่แยกเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชนิดงู
ม้าฉีดพิษ

(ตัว)
ม้าที่เจาะเก็บ
เลือด (ตัว)

ปริมาณเลือดที่เจาะเก็บ 
(ลิตร)

ปริมาณพลาสมา
ที่แยกเก็บได้ (ลิตร)

งูเห่า
งูกะปะ
งูแมวเซา
งูจงอาง
งูสามเหลี่ยม
งูเขียวหางไหม้
โรคพิษสุนัขบ้า
งูทับสมิงคลา
รวมพิษระบบประสาท
รวมพิษระบบโลหิต 

24
14
8
6
4

10
198

8
9

20

19
11
7
-
-
8

137
4
-

17

919
319
171
122

-
55

6,773
117

-
1,036

500
160
80
60

-
100

3,440
60

-
500

รวม  301  203 9,512  4,900

 
3.2 จ�านวนม้าที่ได้รับการฉีด antigen กระตุ้นภูมิคุ้มกันในม้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชนิดม้า
มีอยู่เดิม

(ตัว)
รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จ�าหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

หมายเหตุ

ม้าฉีดพิษ
ม้าอื่น ๆ 

รวม

299
184

483

10
68

78

 309
 252

 561

 8
19

27

301
233

534

- ม้าฉีดพิษใหม่ 10 ตัว, ตาย 8 ตัว
- เกิด 63 ตัว รับบริจาค 5 ตัว 
 โอนฉีดพิษ 10 ตัว ตาย 9 ตัว

3.3 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ส่งใช้ในการวิจัยและงานผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชนิดสัตว์
มีอยู่เดิม

(ตัว)
รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จ�าหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

หมายเหตุ

หนูขาว 3,448 38,602 42,050 37,330 4,720 - เกิด 38,602 ตัว
 ใช้งาน 36,275 ตัว
 ตาย 1,055 ตัว 
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3.5 ตารางเปรยีบเทยีบจ�านวนสารต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการผลติพลาสมาประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายการ ประเภท ปริมาณ
(2559)

จ�านวน
พลาสมา

(ลิตร)(2559)

ปริมาณ
(2560)

จ�านวน
พลาสมา

(ลิตร)(2560)

ปริมาณ
(2561)

จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)
(2561)

พิษงู

เห่า  1,615 มก.  1,170 มก.  900 มก.

จงอาง  203 มก.  - มก.  380 มก.

สามเหลี่ยม  200 มก.  - มก.  120 มก.

ทับสมิงคลา  540 มก.  - มก.  280 มก.

กะปะ  1,280 มก.  1,377 มก.  840 มก.

แมวเซา  1,240 มก.  977 มก.  760 มก.

เขียวหางไหม้  910 มก.  958 มก.  560 มก.

วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

Ribisin®  527 มล. 4,020  - มล.  3,500  - มล.
 3,440 

speeda®  1,894 dose -  1,301 dose -  1,192 dose

Rabipur®  - dose -  - dose -  - dose -

adjuvant
Freunds’s 
adjuvant  349 มล. -  263 มล. -  293 มล. -

alum  606 มล. -  360 มล. -  202 มล. -

สารกันเลือดแข็งตัว

20% sodium 
citrate  123 ลิตร -  182 ลิตร -  162 ลิตร -

Normal 
saline  10,568 ลิตร -  6,587 ลิตร -  7,396 ลิตร -

สารละลาย

5% dextrose
 in saline  5,284 ลิตร -  3,292 ลิตร -  3,698 ลิตร -

phenol  17.6 ลิตร -  12.5 ลิตร -  13 ลิตร -

3.4 รายงานการใช้หญ้าเลี้ยงม้าประจ�าปี พ.ศ. 2561

เดือน หญ้าสด (กิโลกรัม) หญ้าแห้ง (ฟ่อน*)

ตุลาคม พ.ศ. 2560 40,400 265

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 54,580 180

ธันวาคม พ.ศ. 2560 36,480 325

มกราคม พ.ศ. 2561 46,040 210

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 33,360 467

มีนาคม พ.ศ. 2561 55,480 150

เมษายน พ.ศ. 2561 47,840 253

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 55,370 169

มิถุนายน พ.ศ. 2561 54,610 182

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 33,345 454

สิงหาคม พ.ศ. 2561 36,990 339

กันยายน พ.ศ. 2561 48,950 200

รวมทั้งสิ้น  543,445  3,194

*หญ้าแห้งฟ่อนละ 20 กิโลกรัม
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3.6 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ใช้งานในแต่ละฝ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

ชนิดสัตว์
ส่งเข้าสถานเสาวภาให้กับฝ่าย (ตัว)

ประกันคุณภาพ สวนงู ชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ วิจัยและพัฒนา อื่น ๆ รวม

หนูไมซ์ 10,830 24,510 710 225 - 36,275

3.7 องค์ประกอบในการผลิตพลาสมาดิบจากม้า 1 ตัว

จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)/ตัว

องค์ประกอบในการผลิต

พิษงู
(mg)

วัคซีนป้องกัน 
พิษสุนัขบ้า* (IU)

20% sodium 
citrate(L)

Saline
(L)

5% dextrose 
in saline(L)

Phenol
(ML)

2 - 3 20 (13 - 160) 0.1 3 - 5 2 - 3 5 - 7

กิจกรรมและการพัฒนางานสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

การฝึกงานของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการวางยาสลบในม้า และการผ่าตัดม้าที่ป่วย
ที่มีอาการเสียดท้อง (Colic)  ที่ห้องผ่าตัดของสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ  เมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ได้รับงบประมาณปีนี้ในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์คันใหม่ขนาด 108 แรงม้า 
เพื่อมาใช้งานไถพรวนดินพื้นที ่ไว้ปลกูหญ้าสดให้ม้ากนิ สามารถไถพรวนดนิปลูกหญ้าได้ จ�านวน 50 ไร่ ปลกูหญ้าชนดิต่าง ๆ 

ทัง้หญ้าขน หญ้ากนินแีละหญ้าแพงโกลา
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ภารกิจด้านการบริการ
 1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท�าหน้าที่บริการดังต่อไปนี ้

1.1 บริการตรวจรักษาและให้ค�าปรึกษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด  
ข่วน เป็นต้น ด้วยการฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ท�าความสะอาดแผล 
อย่างถูกต้องตามเทคนิค

1.2 บริการแนะน�าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมป้องกันล่วงหน้าก่อนสัมผัสโรค ทั้งในและ 
นอกสถานที่

1.3 บรกิารให้ค�าปรกึษาและแนะน�าความรูด้้านโรคพษิสนุขับ้าแก่บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ไป
1.4 บริการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า
1.5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์ 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์และนักศึกษาพยาบาลสถาบันต่าง ๆ 

บุคลากรและครอบครัวของสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา
“เราท�าความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แปลงปลูกหญ้าขน 24 ไร่ หญ้าขนขึ้นมีอายุ 30 วัน (ซ้าย) และแปลงหญ้าขนที่หญ้าขนมีอายุ 60 วัน
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1.6 ฝึกอบรมวิธีการฉีดเซรุ ่มและวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องให้แก่พยาบาล นักศึกษา
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2557 4,882

2558 5,803

2559 7,895

2560 10,162

2561 14,123

จ�านวนผู้รับบริการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ปีงบประมาณ
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การให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า โปรแกรมป้องกนัล่วงหน้าและการฉีดกระตุ้นนอกสถานทีใ่ห้แก่  
สัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่สัมผัส  
โรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ จ�านวน/คน

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 524

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 169

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ และก�าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

840

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 201

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 669

รวม 2,403

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น  14,123  ราย
ผู้มารับการรักษาใหม่   6,702  ราย
ผู้ที่มาตามนัด    6,653 ราย
ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ Td  765  ราย
ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน  3  ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค Pre-exposure IM  134  ราย
   Pre-exposure ID  2,403  ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค Post-exposure IM  382  ราย 
   Post-exposure ID  743  ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น Booster IM  77  ราย 
   Booster ID  2,905 ราย
ผู้ที่ได้รับ Rabies Immune Globulin   324  ราย

 2. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

2.1 ให้บริการแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตัว 
 ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่น ให้ค�าชี้แนะที่จ�าเป็น

ในการรับวัคซีนส�าหรับนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ 
ที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยท่ัวไปควรมาปรึกษาแพทย์ 
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 - 6 สัปดาห์ ในกรณีเร่งด่วนควรมารับการปรึกษาก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 - 14 วัน  
หากต้องได้รับวัคซีน ผู้เดินทางจะได้มีภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรค ก่อนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรค
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2.2 ให้บริการวัคซีนพร้อมออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ
 ส�าหรับนักเดินทางท่ีจะไปบางประเทศอาจต้องการเอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือยาป้องกันก่อน 

เข้าประเทศ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไป 
แสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย วัคซีนป้องกันไข้เหลืองและวัคซีนอื่น ๆ บางชนิดจ�าเป็น 
ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางแถบทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้บางประเทศ ส่วนผู้ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ก็จ�าเป็นต้องรับวัคซีนตามหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นต้องการ

2.3 ให้บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ
 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญให้บริการปรึกษาและแนะน�าประชาชนทั่วไปที่ควรได้รับ 

การสร้างเสรมิภูมคิุม้กนั ผูท่ี้มปัีจจยัเสีย่งการระบาดของโรค เสีย่งตามอาย ุลกัษณะงาน อาชพี และสถานทีต้่องเดนิทาง 
ไปท�างานหรือท่องเที่ยว เช่น มาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่ บาดทะยัก เป็นต้น

2.4 ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและออกเอกสารรับรองแพทย์
 ให้บริการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการหาภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน เช่น โรคตับอักเสบบี โรคสุกใส  

ตรวจหาน�้าตาลในเลือด ไขมันในเลือด ทดสอบการสัมผัสและการติดเช้ือวัณโรค (PPD Test) และออกเอกสาร 
ใบรับรองแพทย์ การรับวัคซีนเพื่อศึกษาต่อหรือการท�างาน

2.5 ให้การบรกิารนอกสถานที ่เช่น เจาะเลอืดตรวจภมิูคุม้กันทางห้องปฏบิติัการ โรคตับอกัเสบบ ีโรคสกุใส  
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�าหรับนิสิตและพนักงานกลุ่มใหญ่

หน่วยงานที่ให้บริการ จ�านวน/คน

1 บริษัท โกเบ-ย่า โชกุฮิน โคเงียว จ�ากัด 125

2 บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า 146

รวม 271

2.6 ให้บริการปรึกษา แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยง
 บรกิารให้ค�าปรกึษา แนะน�าการเสรมิภูมคิุม้กนัในกลุม่เสีย่งต่าง ๆ  ตามอายแุละการท�างาน เช่น โครงการ

รณรงค์การรบัวคัซนีในวยัรุน่ การรบัวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ของพนกังานบริษทัต่าง ๆ  การรับวคัซีนในกลุ่มบคุลากร
ทางการแพทย์ เป็นต้น 

เวลาท�าการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์
การท่องเที่ยว 

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดท�าการ
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2557 13,615

2558 21,090

2559 26,770

2560 23,615

2561 25,277

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 
ปีงบประมาณ 2557 - 2561

ปีงบประมาณ

จ�านวนผู้รับบริการ
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จ�านวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก
จ�านวนโด๊ส

2557 2558 2559 2560 2561

 1. Cholera (oral) 6,082 6,555 7,017 6,629 5,775

 2. Diphtheria & Tetanus 697 912 855 788 1,131

 3. Diphtheria & Tetanus & Pertussis 183 1,234 1,315 1,589 1,339

 4. Diphtheria & Tetanus & Pertussis & Polio 469 0 493 46 431

 5. Hepatitis A 1,086 748 742 1,251 1,265

 6. Hepatitis B 483 576 695 749 691

 7. Hepatitis A & B 795 857 1,124 1,255 1,481

 8. Human papallomavirus 403 365 455 646 1,362

 9. Influenza 3,912 5,602 7,496 8,341 9,463

 10. Japanese Encephalitis 870 773 896 1,125 910

 11. Meningococcal 1,422 1,271 1,354 1,147 1,110

 12. Mumps, Measles, Rubella 650 1,196 1,385 1,519 1,307

 13. Pneumococcal 48 5,175 7,438 2,741 2,854

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

 15. PPD test 112 151 82 81 96

 16. Rabies 749 630 644 745 1,012

 17. Typhoid (Injection) 1,146 1,153 1,250 1,257 1,410

 18. Varicella 161 195 382 915 694

 19. Yellow fever 3,646 3,429 3,867 3,464 3143

 20. Zoster 0 1,294 2,095 1,434 1210

 21. Dengue 0 0 0 124 179

 22. ยาป้องกันมาลาเรียชนิดรับประทาน (เม็ด) 2,768 1,502 1,543 1,660 1,994

 3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)

สถานเสาวภาเปิดคลินิกพิษจากสัตว์ เพื่อให้เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัด 
และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ด�าเนินการโดยฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 
ร่วมกับหน่วยพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการในเวลาราชการ ส�าหรับ 
นอกเวลาราชการและมปัีญหาถกูงกูดัยงัเป็นภาระหน้าทีข่องโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ หรอืควรรบับรกิารโรงพยาบาล 
ที่ใกล้ที่สุด
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งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์
3.1 ดูแลรักษาผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก
3.2 พิจารณาและบริการส่งต่อผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษกัดที่มีอาการรุนแรงและจ�าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
3.3 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสหรือถูกสัตว์มีพิษกัด
3.4 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาผู้ที่สัมผัสหรือถูกสัตว์มีพิษกัด
3.5 เป็นที่ศึกษาดูงานส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านพิษจากสัตว์
3.6 ศึกษาวิจัยทางคลินิกในด้านพิษจากสัตว์และสัตว์มีพิษ

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

 

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้มารับบริการ (คน)

2557 162

2558 84

2559 55

2560 32

2561 49

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ปีงบประมาณ
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชนิดสัตว์ มารับบริการที่สถานเสาวภา (ราย) ปรึกษาทางโทรศัพท์ (ราย)

งูเห่า 1 2

งูเห่าขี้เรื้อน 1

งูทับสมิงคลา 1

งูเขียวหางไหม้ 3 4

งูเขียว 2

งูปี่แก้ว 1

งูปล้องทอง 1

งูเหลือม 2

งูหลาม 2

งูไม่ทราบชนิด 4 3

ตะขาบ 2

แมงมุม 1

ตัวเงินตัวทอง 1

ไรแมว 2

เห็บ 1

แมลง 1

แมลงไม่ทราบชนิด 1

สัตว์ไม่ทราบชนิด 9 1

ปรึกษาเรื่องเซรุ่มงูเขียว 3

รวม 34 15

กิจกรรมด้านอื่น ๆ 
- การจัดท�า Website เผยแพร่ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า การเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจากสัตว์   
- จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรคฟรีแก่ประชาชนทั่วไปปีละ 1 ครั้ง
- การจัดท�า Website เผยแพร่ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า การเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจากสัตว์   
ภารกิจด้านวิชาการ
นิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์รับฟังการบรรยายเรื่องการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและ 

งูพิษจ�านวนทั้งสิ้น 518 คน
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4. งานชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

งานบริการ
ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. คือ
4.1. ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า จากซากสัตว์หรือในสัตว์ที่ยังมีชีวิต
 4.1.1 จากซากสัตว์ ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน 2 วิธี คือ Direct Fluorescent 
  Antibody Test (DFA) และ Mouse Inoculation Test (MIT)
 4.1.2 สัตว์มีชีวิต ตรวจวินิจฉัยโดยการประเมินอาการทางคลินิกของสัตว์ป่วยที่ต้องสงสัย
4.2 กักกันสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือสัตว์ท่ีมีประวัติกัดคนไข้และมีอาการน่าสงสัยเกี่ยวกับ 

  โรคพษิสนุขับ้า คัดแยกโดยการกกัสตัว์ทีส่มัผสักบัโรคพษิสนุขับ้าออกเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
4.3. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง
4.4. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและระบาดวิทยาโดยนายสัตวแพทย์
4.5. ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในกระแสเลือดของสัตว์เลี้ยง เพื่อการวินิจฉัย หรือเพื่อใช้เป็น
 หลักฐานอ้างอิงในการน�าสัตว์เลี้ยงเดินทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ 
นอกจากงานน้ียังอ�านวยความสะดวกนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 16.30 - 08.30 น.ของวันรุ่งขึ้น  

โดยไม่เว้นวันหยุด คือ 
1. รับซากสัตว์นอกเวลาราชการเพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าในวันท�าการถัดไป
2. รับฝากขังดูอาการสัตว์ที่กัดคนหรือสัตว์ที่มีอาการทางคลินิกในกลุ่มต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 
 เพื่อสังเกตดูอาการของโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 10 วัน

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ชนิดสัตว์
ตรวจ (ราย) พบเชื้อ (ราย) ร้อยละของการตรวจพบเชื้อ (%)

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

สุนัข 96 104 141 31 37 20 32.3 35.6 14.2

แมว 82 89 195 4 1 4 4.9 1.1 2.1

กระต่าย 3 2 4 0 0 0 0 0 0

กระรอก 6 1 3 0 0 0 0 0 0

หนูแฮมสเตอร์ -- -- 3 -- -- 0 -- -- 0

นางอาย -- -- 1 -- -- 0 -- -- 0

ชูก้าไกลเดอร์ -- -- 1 -- -- 0 -- -- 0

สมองมนุษย์ -- -- 1 -- -- 0 -- -- 0

หนูท่อ -- 2 -- -- 0 -- -- 0 --

สุกร -- 1 -- -- 0 -- -- 0 --

รวม 187 199 349 35 38 24 18.7 19.1 6.9
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ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาวินิจฉัยทางคลินิกหรือฝากขังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

 
ชนิดสัตว์

น�ามาวินิจฉัยทางคลินิกหรือฝากขัง (ราย) พบเชื้อ (ราย)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

สุนัข 5 10 16 2 5 4

แมว 2 6 2 0 1 0

รวม 7 16 18 2 (28.6%) 6 (37.5%) 4 (22.2%)

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชนิดสัตว์

จ�านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า (ตัว) หมายเหตุ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 สุนัข 278 234 505 วัคซีนขาดจ�าหน่าย มิ.ย. 2560

 แมว 13 8 74 วัคซีนเริ่มมีจ�าหน่าย มี.ค. 2561

รวม 291 242 579

ตารางแสดงระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

 กรุงเทพมหานคร 250 13 5.20

 นนทบุรี 23 1 4.35

 ปทุมธานี 15 2 13.33

 สมุทรปราการ 35 4 11.43

 สมุทรสาคร 9 1 11.11

 สมุทรสงคราม 1 1 100

 ฉะเชิงเทรา 1 0 0

 นครปฐม 3 0 0

 ราชบุรี 1 0 0

 ชลบุรี 2 1 50

 พระนครศรีอยุธยา 3 0 0

 เพชรบุรี 1 1 100

 นครราชสีมา 3 0 0

 สุพรรณบุรี 2 0 0

รวม 349 24 6.88
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อัตราส่วนของสัตว์ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเทียบจากอายุ ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

อายุน้อยกว่า 3 เดือน

อายุน้อยกว่า 3 เดือน

อายุน้อยกว่า 3 เดือน

อายุ 3-6 เดือน

อายุ 3-6 เดือน อายุ 3-6 เดือน

อายุ 6-12 เดือน

อายุ 6-12 เดือน

อายุมากกว่า 1 ปี

อายุมากกว่า 1 ปี

อายุมากกว่า 1 ปี
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 5. สวนงู

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 มีจุดประสงค์เพื่อ 
รวบรวมงูพิษชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยมาเลี้ยงเพื่อรีดพิษเก็บไว้ส�าหรับการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู และการศึกษาวิจัย 
เป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องงูที่ถูกต้องและทันสมัย สวนงูแห่งนี้เป็นสวนงูที่เก่าแก่อันดับ 2 ของโลก นับเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

5.1 งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน
 ปัจจุบันสวนงูเลี้ยงงูมีพิษและไม่มีพิษไว้หลายชนิด เปิดบริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการและ

ธรรมชาติวิทยา ส�าหรับประชาชนท่ัวไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงูและพิษงู รวมท้ัง 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อถูกงูกัด โดยพื้นที่จัดแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทัศน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงู  
อยู่ภายในตึก ๔ มะเสง ชั้น 1 และ 2 รวมถึงพื้นที่ภายนอกด้านหน้าตึก ๔ มะเสง

 

รายการแสดงประจ�าวันของสวนงู
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดเวลา 09.30 - 15.30 น. โดยมีรายการแสดงประจ�าวันดังนี้
o เวลา 11.00 น. ชมการแสดงรีดพิษงู และวีดิทัศน์ (ภายในตึก ๔ มะเสง ชั้น 1) 
o เวลา 14.30 น. ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่าง ๆ (อัฒจันทร์ด้านนอกหน้าตึก ๔ มะเสง)
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 09.30 - 13.00 น. มีรายการแสดงประจ�าวันดังนี้
o เวลา 11.00 น. ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่าง ๆ (อัฒจันทร์ด้านนอกหน้าตึก ๔ มะเสง)
ราคาบัตรเข้าชมสวนงู
ชาวไทย : ผู้ใหญ่  40 บาท นิสิต นักศึกษาแสดงบัตร 20 บาท และเด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท และเด็ก 50 บาท

การแสดงสาธิตจับงู
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ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายการผู้มาเยี่ยมชมสวนงู
จ�านวนคน (คน)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

1. ชาวไทย 16,772 19,715 23,812

2. ชาวต่างชาติ 26,951 28,203 28,045

3. ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ (กรุ๊ปทัวร์) 338 364 156

4. ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน ชาวไทย 2,894 3,250 4,439

5. ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน ชาวต่างชาติ 424 450 419

6. ผู้เยี่ยมชมสวนงู ชาวไทย (ไม่เก็บค่าเข้าชม) 4,066 4,854 6,197

7. ผู้เยี่ยมชมสวนงู ชาวต่างชาติ (ไม่เก็บค่าเข้าชม) 562 705 697

8. ถ่ายท�าสารคดี/สัมภาษณ์ 147 72 71

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 52,154 57,613 63,836

แผนภูมิแสดงผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

5.2 งานเพาะเลี้ยงงู
 รายงานสรุปการปฏิบัติงานของงานเพาะเลี้ยงงู สวนงู ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 

มีดังนี้
 การเพาะพันธุ์งูชนิดต่าง ๆ 
 5.2.1 งูเห่าไทย (Naja kaouthia) แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู  

จ�านวน 2 ตัว วางไข่ 41 ฟอง ฟักเป็นตัวได้ 22 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 54%
 5.2.2 งูจงอาง (Ophiophagus hannah) ได้รับบริจาคไข่มาจากจังหวัดสงขลา จ�านวนไข่ 2 ครอก 

รวม 68 ฟอง ฟักเป็นตัวได้ 68 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 100%
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 5.2.3 งูปล้องทอง (Boiga dendrophila) แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู 
จ�านวน 1 ตัว วางไข่ 6 ฟอง ฟักเป็นตัวได้ 3 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 50% 

 5.2.4 งูทางมะพร้าว (Coelognathus radiatus) แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ 1 ตัว วางไข่ 6 ฟอง  
ฟักเป็นตัวได้ 5 ตัว เปอร์เซ็นต์การฟัก 83% 

 5.2.5 งูเขียวหางไหม้ลายเสือ (Trimeresurus purpureomaculatus) แม่งูต้ังท้องจากการผสมพันธุ ์
ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู จ�านวน 1 ตัว ออกลูกเป็นตัวได้ 7 ตัว 

 5.2.6 งูเขียวหางไหม้ตาโต (Trimeresurus macrops) แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของ 
งานเพาะเลี้ยงงู 1 ตัว และแม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ 1 ตัว ออกลูกเป็นตัวได้รวม 19 ตัว 

 5.2.7 งเูขียวหางไหม้ท้องเหลอืง (Trimeresurus albolabris) แม่งูต้ังท้องมาจากธรรมชาติ 1 ตัวออกลกู
เป็นตัวได้รวม 10 ตัว 

 5.2.8 งูแมวเซา (Daboia siamensis) แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ 2 ตัวออกลูกเป็นตัวได้รวม 39 ตัว 

 รายการเบิกหรือจ�าหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน 
1. จ�าหน่ายพิษงูชนิดแห้ง ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(หนังสือที่ สภ. 3392/60 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ดังนี้
 - พิษงูจงอางและพิษงูเห่าไทย ชนิดละ 100 มิลลิกรัม
 - พิษงูเห่าพ่นพิษสยาม พิษงูสามเหลี่ยม พิษงูกะปะ พิษงูแมวเซา และพิษงูเขียวหางไหม้ลายเสือ  

ชนิดละ 50 มิลลิกรัม
2. จ�าหน่ายพิษงูกะปะชนิดแห้ง จ�านวน 100 มิลลิกรัม ให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

(หนังสือที่ ศธ.0521.4.02/0705 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ สภ. 1722/2561 ลงวันที่  
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

3. จ�าหน่ายพิษงูแมวเซาชนิดแห้ง จ�านวน 10 มก. ให้กับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (หนังสือที่ ชว. 883/256 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือที่ สภ. 2483/2561  
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

การแสดงรีดพิษงู
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ชนิดและจ�านวนงูโตเต็มวัยที่น�ามาเลี้ยงเพ่ือการรีดพิษงู เป็นพ่อแม่พันธุ์ในงานเพาะเล้ียง และลูกงูท่ีเกิดจาก
การเพาะเลี้ยงซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงู จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ชนิดงู (Species) จ�านวน 
(ตัว) ชนิดงู (Species) จ�านวน 

(ตัว)

 1. งูหางแฮ่มใต้, Trimeresurus venustus 6  29. งูต้องไฟ, Boiga nigriceps 1

 2. งเูขยีวหางไหม้ท้องเหลอืง, Trimeresurus albolabris 55  30. งูแม่ตะงาวรังนก,  Boiga multomaculata 2

 3. งูเขียวหางไหม้ตาโต, Trimeresurus macrops 104  31. งูก้นขบ, Cylindrophis ruffus 6

 4. งูเขียวหางไหม้ลายเสือ, T.purpureomaculatus 10  32. งูเขียวปากจิ้งจก, Ahaetulla prasina 2

 5. งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว, Trimeresurus popeiorum 8  33. งูปี่แก้ว, Oligodon cyclurus 7

 6. งูเขียวหางไหม้กาญจน์, Trimeresurus kanburiensis 2  34. งูลายสาบคอแดง, Rhabdophis subminiatus 1

 7. งูแก้วหางแดง, Trimeresurus hageni 1  35. งูสิงดง, Ptyas carinata 1

 8. งูกะปะ, Calloselasma rhodostoma 54  36. งูกินทากเกล็ดสัน, Pareas carinatus 4

 9. งูสามเหลี่ยม, Bungarus fasciatus 45  37. งูเขียวพระอินทร์, Chrysopelea ornata 8

 10. งูทับสมิงคลา, Bungarus candidus 24  38. งูหลาม, Python morulus bivittatus 40

 11. งูสามเหลี่ยมหัวแดง, Bungarus flaviceps 3  39. งูเหลือม, Broghammerus reticulatus 9

 12. งูเห่าพ่นพิษสีทอง, Naja sumatrana 6  40. งูหลามปากเป็ด, Python brongersmai 3

 13. งูเห่าพ่นพิษสยาม, Naja siamensis 65  41. งูหัวกระโหลก, Homalopsis buccata 5

 14. งูเห่าไทย, Naja kaouthia 695  42. งูสายรุ้ง, Enhydris enhydris 20

 15. งูจงอาง, Ophiophagus hannah 95  43. งูผ้าขี้ริ้ว, Acrochordus granulatus 1

 16. งู Protobothrops sp. 5  44. งูลายสาบเขียวขวั้นด�า, Rhabdophis nigrocinctus 1

 17. งูเขียวไผ่, Trimeresurus gumprechti 2  45. งูทางมะพร้าวด�า, Coelognathus flavolineatus 1

 18. งูแมวเซา, Daboia siamensis 24  46. Dwarf Burmese python, Python bivittatus progschai 2

 19. งูหางแฮ่มภูเขาเหนือ, Ovophis monticola 3 47. Corn Snake, Panthenophis guttata 30

 20. งูแส้หางม้า, Boiga cynodon 6 48. Ball Python, Python regius 30

 21. งูกาบหมากหางนิล, Orthriophis taeniurus ridleyi 8 49. Green Tree Python, Morelia viridis 1

 22. งูทางมะพร้าว, Coelognathus radiatus 37  50. Red-tailed Boa, Boa constrictor imperator 5

23. งูสิงหางลาย, Ptyas mucosa 17 51. King Snake, Lampropeltis getula 1

24. งูแสงอาทิตย์, Xenopeltis unicolor 16  52. White-lipped Python, Leiopython albertisii 1

25. งูเขียวบอน, Boiga cyanea 8 53. Moluccan Python, Morelia clastolepis 1

 26. งูลายสอธรรมดา, Xenochrophis flavipunctatus 1 54. Anaconda, Eunestus murinus 3

 27. งูเขียวกาบหมาก, Gonyosoma oxycephalum 2 55. Hognose Snake, Heterodon nasicus 4

 28. งูปล้องทอง, Boiga dendrophila melanota 17  56. Brazilian Rainbow Boa, Epicrates cenchria 1

รวม 56 ชนิด 1,510

 ชนิดงูล�าดับที่ 46 - 56 เป็นงูไม่มีพิษจากต่างประเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริจาค และได้ใช้ส�าหรับ
จัดแสดงในกรงเลี้ยงงูกลางแจ้งนอกอาคาร ๔ มะเสง ซ่ึงบางชนิดได้มีการเพาะพันธุ์เพิ่มจ�านวนได้มากขึ้น เช่น  
Corn snake และ Ball python ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวนงโูตเตม็วยัท่ีน�ามาเลีย้งรวมกบัจ�านวนงทูีเ่กดิจาก 
การเพาะเลี้ยง คงเหลือ 56 ชนิด รวม 1,510 ตัว
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จ�านวนประชาชนที่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับงูทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแฟนเพจสวนงู
1. ทางโทรศัพท์ จ�านวน 39 คน
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (snakefarm.qsmi@gmail.com) จ�านวน 161 คน 
3. ทางแฟนเพจสวนงู (สวนงู สถานเสาวภา - QSMI Snake Farm)  จ�านวน 473 คน

การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการชันสูตรซากงู
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ มีจ�านวนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงูชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น จ�านวน (ตัว) ชนิดงู จ�านวน (ตัว)

Abscess 19 Ahaetulla nasuta 1

Anorexia 10 Boiga dendrophila 6

Cachexia 2 Boiga cynodon 1
Cellulitis 1 Broghamerus reticulatus 2

Dermatitis 2 Bungarus fasciatus 1

Dysecdysis 1 Calloselasma rhodostoma 6

Dystocia 1 Ceolognathus radiatus 5

Foreign body in GI tract 2 Cylindrophis ruffus 1

GI tract impaction 1 Daboia siamensis 9

Liver abscess 1 Lampropeltis californiae 1

Lungworm infection 2 Lampropeltis triangulum 1

Mite infestation 1 Naja kaouthia 13

Muscle tremors 2 Naja siamensis 1

Peritonitis 1 Ophiophagus hannah 5

Pneumonia 17 Orthriophis taeniurus helfenbengeri 1

Psuedobuphthalmos 1 Orthriophis taeniurus ridleyi 1

Regurgitation 1 Ovophis monticola 1

Stomatitis 6 Ptyas korros 1

Subspectacular infection 3 Ptyas mucosa 3

Trauma 7 Python bivittatus 8

Tumors 2 Pantherophis guttatus 1

Weakness from unknown causes 3 Protobothrops spp. 3
รวม 86 Trimeresurus albolabris 7

Trimeresurus hageni 1

Trimeresurus macrops 1

Trimeresurus popeiorum 1

Trimeresurus purpureomaculatus 1

Trimeresurus venustus 2

Xenochrophis flavipunctatus 1

รวม 86

โดยสรุป มีงูที่แสดงอาการผิดปกติและได้รับการรักษาทั้งหมด 86 ตัว
แบ่งเป็น  - ท�าการรักษาแล้วเสร็จ หายเป็นปกติ 49 ตัว คิดเป็น 56.97%
  - ตาย   33 ตัว คิดเป็น 38.37%
  - อยู่ในระหว่างการรักษา 4 ตัว คิดเป็น 4.65%
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การตรวจนับจ�านวนงูพิษประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชนิดงู
ยอดเดิม

(ตัว)

รับ (ตัว) จ�าหน่าย (ตัว)
คงเหลือ (ตัว)

มีใบ ไม่มีใบ ตาย เป็นอาหาร แลก เพาะเลี้ยง

งูเห่า 441 441 0 16 417 0 0 449

งูเห่าพ่นพิษ 0 2 7 0 0 0 7 2

งูจงอาง 16 13 5 7 0 0 0 27

งูสามเหลี่ยม 0 30 1 5 0 0 24 2

งูสามเหลี่ยมหัวแดง 1 1 0 0 0 0 0 2

งูทับสมิงคลา 0 0 3 1 0 0 2 0

งูแมวเซา 12 11 0 12 0 0 0 11

งูกะปะ 0 1 3 0 0 0 4 0

งูเขียวหางไหม้ 13 80 29 18 0 0 73 31

งูปล้องทอง 7 15 0 8 0 0 0 14

รายการโครงการอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนโดยสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

1. โครงการอบรมและฝึกปฏบิตัจิบังใูห้บคุคลภายนอก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนง ูสถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่บุคคลภายนอก เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
งูที่มีพิษและไม่มีพิษที่ส�าคัญของประเทศไทย พร้อมทั้งสอนวิธีการจับงูอย่างถูกวิธีโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และสอนวิธี
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการ 
จัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี โดยในปีนี้มีการจัดโครงการทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้แก่

 ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21  คน
 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 20  คน
 ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 23  คน
 ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน พ.ศ. 2561  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 23  คน
  สรุปมีจ�านวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งหมด 87 คน โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์  

ชัยบุตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ

 เจ้าหน้าที่ก�าลังฝึกสอนภาคการฝึกปฏิบัติจับงู 
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ครั้งที่ 20

ภาพหมู่ “ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 20” 
พร้อมรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าสวนงูและบุคลากรสวนงู
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2. โครงการบัตรขอบคุณสวนงู สวนงู สถานเสาวภา ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนมาอย่างต่อเน่ือง 
โดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็นหลักฐานจากการบริจาคเพ่ือใช้ในการหักลดหย่อนภาษีเท่านั้น ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการขอบคุณน�้าใจของผู ้ท่ีบริจาคเงินให้กับสวนงู การมอบบัตรขอบคุณจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถ 
ใช้แทนการขอบคณุแก่ผูบ้รจิาคท่ีไว้วางใจ สวนง ูสถานเสาวภา รวมถงึเป็นการประชาสมัพันธ์สวนงใูห้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้  
โดยบัตรขอบคุณสวนงูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บัตรขอบคุณสีเขียว มอบให้ผู้บริจาค 2,000 - 4,999 บาท  
และบัตรขอบคุณสีชมพู มอบให้ผู้บริจาค 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด�าเนินการ 
มอบบัตรขอบคุณเป็นจ�านวน ดังนี้

 บัตรขอบคุณสีเขียว ทั้งหมด 29 ใบ รวมจ�านวนเงินที่ได้รับบริจาค 66,400 บาท
 บัตรขอบคุณสีชมพู ทั้งหมด 11 ใบ รวมจ�านวนเงินที่ได้รับบริจาค 80,000 บาท
 คิดเป็นบัตรขอบคุณท้ังหมด 40 ใบ รวมจ�านวนเงินบริจาคที่ได้ในโครงการประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 146,400 บาท 
 สรุปโครงการต้ังแต่เริ่มการด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แจกจ่ายบัตรขอบคุณทั้งหมด 

104 ใบ (ยกยอดมา 64 ใบ) และได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 324,622 บาท (ยกยอดมา 178,222 บาท)

ภาพแสดงบัตรขอบคุณทั้งสองประเภท

3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 (วันเด็กแห่งชาติ) 
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จดักจิกรรม “ประกวดตัง้ชือ่ (ภาษาองักฤษ) ให้อมยิม้” ขึน้ เพือ่เปิดโอกาสให้ 
ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงูและรู้จักสวนงูมากขึ้น ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยปลูกฝัง 
ให้เยาวชนไม่กลัวงูและได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องงู พิษงู และวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่าง 
ถกูวธีิเม่ือถกูงูกัด โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวทีพ่าเดก็มาด้วยเข้าเยีย่มชมสวนง ูร่วมกิจกรรม 
ประกวดตั้งช่ือ (ภาษาอังกฤษ) ให้อมย้ิม ถ่ายรูปกับ “อมยิ้ม” มาสคอตสวนงู และชมการแสดงการสาธิตการจับง ู
พร้อมถ่ายรปูกบังหูลามตวัใหญ่หลงัการแสดงจบโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้เจ้าหน้าทีข่องสวนงยูงัได้ช่วยกันแจกลกูโป่ง  
ขนม และเครือ่งดืม่ให้แก่เด็กและประชาชนท่ีเข้ามาเยีย่มชมและร่วมกจิกรรมกบัสวนง ูโดยสวนงไูด้รบัความอนเุคราะห์
ของรางวลั อาหาร และเครือ่งดืม่ต่าง ๆ  รวมถงึการมาออกบธูเพ่ือร่วมกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตกิบัสวนง ูสถานเสาวภา จาก 
หน่วยงานภายนอกรวมทั้งหมด 16 ราย นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้จัดกิจกรรม “โครงการวันเด็กแห่งชาติกับ
สภากาชาดไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2561” ร่วมกบัสวนง ูสถานเสาวภา โดยได้จดัให้นทิรรศการสวนงเูป็นส่วนหนึง่ในฐานของ 
กิจกรรมดังกล่าว โดยมีจุดประทับตราการร่วมกิจกรรมอยู่ที่บริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2 ตึก ๔ มะเสง ซึ่งก็มีประชาชน 
ให้ความสนใจและพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูในวันดังกล่าว คือ  
2,136 คน
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4. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม
ประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกอมยิ้ม ปี 2” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อเชิญชวน
ให้ลูกพาคุณแม่มาเยี่ยมชมสวนงูและร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพ่ือชิงรางวัล ซ่ึงก็เป็นโอกาสอันดีที่ประชาชน
จะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงูและเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักสวนงูและ 
แฟนเพจของสวนงู สถานเสาวภามากขึ้น โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ร่วมกิจกรรม และชมการ
แสดงการสาธิตการจับงูโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซ่ึงก็มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 
590 คน ทั้งนี้ สรุปจ�านวนผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม “แม่ลูกอมยิ้ม ปี 2” ที่ถูกต้องตามกติกาการร่วมประกวด 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 16 ราย 

 

 นอกจากนี้ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงู
ผ่านทางแฟนเพจสวนงู (สวนงู สถานเสาวภา - QSMI Snake Farm) ของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม “Facebook” 
เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปได้มโีอกาสได้รูจ้กังทูีม่พีษิและไม่มพิีษทีส่�าคญัของประเทศไทยในวงกว้างมากขึน้ โดยน�าเสนอ
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องงูผ่านรูปภาพและบทความสั้นต่าง ๆ อีกทั้งยังได้ใช้แฟนเพจสวนงูเป็นพื้นที่แก้ไข
ข่าวสารทีส่ือ่ต่าง ๆ  ได้น�าเสนออย่างไม่ถกูต้องเกีย่วกบัเรือ่งงใูห้ประชาชนได้มโีอกาสเข้าใจเร่ืองงมูากยิง่ขึน้ และสวนงู
ยงัได้ใช้แฟนเพจเพือ่เป็นช่องทางหนึง่ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัสวนงู สถานเสาวภา
ไปยงันกัท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไป ท้ังนี ้สวนงยูงัได้มกีารจดัป้ายวันครสิต์มาสและวนัปีใหม่ พ.ศ. 2561 ไว้ส�าหรับ
ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเยี่ยมชมสวนงูได้ถ่ายรูปด้วย

เด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมถ่ายรูปกับ “งูหลามทอง”
หลังการแสดงการสาธิตการจับงู 

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการร่วมกิจกรรม 
 “ประกวดตั้งชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ให้อมยิ้ม”

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จากการร่วมกิจกรรม “แม่ลูกอมยิ้ม ปี 2”คู่แม่-ลูก ที่มาร่วมกิจกรรม 
“แม่ลูกอมยิ้ม ปี 2”
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ภารกิจด้านการวิจัย
ภารกิจด้านการวิจัยของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัย ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อองค์ความรู้ใหม่
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือพัฒนาการตรวจวินิจฉัย รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และชีววัตถุ 
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

สถานเสาวภามงีานวจิยัด้านงพูษิและพษิง ูโรคพิษสุนขับ้า วณัโรคและวคัซีนบซีีจี รวมทัง้ด้านอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจ 
ผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน�าไปศึกษาต่อยอดในทางลึกหรือน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา 
การด�าเนินงานด้านการผลิต การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและการบริการทางคลินิก ผลงานวิจัยท่ีผ่านมาได้รับ 
การตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีการอ้างอิงสูง 

งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู
การศึกษาเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนสและสารสื่อกลางในการอักเสบ 

ที่ถูกกระตุ้นจากพิษงูแมวเซา

กัญณัฏฐ์  พรหมรุ่งเรือง  จุรีพร  น้อยพรหม  อรวรรณ  แซ่โค้ว
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

การศกึษาเกีย่วกับเอนไซม์ cyclooxygenase (COX-1 และ COX-2) ซึง่เป็นเอนไซม์ท่ีเก่ียวข้องกบักลไกการเกิด  
เมทาบอลซิมึของ arachidonic acid และศกึษา lipid mediator cytokines ซึง่เป็น subfamilies ของ eicosanoids  
ได้แก่ Prostaglandin E2 (PGE2), Thromboxane B2 (TXB2) และ Leukotriene B4 (LTB4) ที่หลั่งออกมา
หลังจากฉีดด้วย crude venom และ phospholipase A2 (PLA2) ของงูแมวเซาที่ช่องท้องหนู ณ เวลา 30 นาที  
1, 2 และ 4 ชั่วโมง พบว่าเม็ดเลือดขาวมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากฉีดด้วย crude venom และ PLA2 โดยจะมี 
จ�านวนสูงสุดท่ีเวลา 2 ชั่วโมง และกลุ่มที่ฉีดด้วย PLA2 มีจ�านวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่ฉีดด้วย  
crude venom เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ฉีดด้วยน�้าเกลือ จากนั้นศึกษาการแสดงออกของโปรตีน COX-1  
และ COX-2 หลังฉีดกระตุ้น พบการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของ COX-2 ที่เวลา 2 ชั่วโมง ในกลุ่มที่ฉีด crude venom  
และ PLA2 โดยกลุ่มที่ฉีด PLA2 มีการแสดงออกของ COX-2 สูงกว่ากลุ่มที่ฉีด crude venom การศึกษา 
การแสดงออกของ PGE2, TXB2 และ LTB4 พบการแสดงออกของ PGE2, TXB2 และ LTB4 สูงสุดที่เวลา 2 ชั่วโมง 
หลังจากฉีดกระตุ้น โดยกลุ่มที่ฉีด PLA2 มีการแสดงออกของสารท้ัง 3 ชนิดที่สูงกว่ากลุ่มที่ฉีด crude venom  
จากผลท�าให้ทราบว่า COX-2 เท่านั้นเป็นเอนไซม์ท่ีส�าคัญต่อกระบวนการอักเสบ และ PLA2 มีผลต่อการกระตุ้น 
กระบวนการอักเสบมากกว่า crude venom
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การศึกษาผลของ Phospholipase A2 และ Metalloproteinase 
จากพิษงูแมวเซาต่อเซลล์ท่อไตส่วนต้น

จุรีพร  น้อยพรหม และ อรวรรณ  แซ่โค้ว
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

พิษงูแมวเซาเป็นพิษงูท่ีมีฤทธิ์เป็นพิษต่อระบบโลหิตที่รุนแรง ท�าให้ผู้ที่ถูกงูพิษชนิดนี้กัดเกิดอาการเลือดออก 
ทั้งภายในและบริเวณแผลที่กัด ปวดบวมบริเวณแผล เลือดออกใต้ผิวหนัง จนกระทั่งเกิดถุงน�้าเลือด และมีผลในการ
ท�าให้เกิดภาวะไตวาย จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด ยังคงมีความพยายามศึกษาเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของพิษงูแมวเซา 
ต่อไตเพื่อรักษาภาวะไตวายท่ีเกิดจากพิษงูแมวเซา มีรายงานเกี่ยวกับพิษงูแมวเซาว่ามีความไวต่อท่อไตส่วนต้น  
(proximal tubule) ด้วย ซึ่งท่อไตส่วนต้นเป็นส่วนของไตที่ท�าหน้าที่ในการดูดซึมน�้ากลับจากน�้ากรองเลือดที่ได้ผ่าน
ส่วนของโกลเมอรูลัสแล้ว นอกจากนี้แร่ธาตุและสารอื่น ๆ ก็สามารถดูดซึมผ่านผนังของท่อส่วนนี้ได้เช่นกัน ได้แก่  
โซเดียมอิออน คลอไรด์อิออน แคลเซียมอิออน โพแตสเซียมอิออน ฟอสฟอรัสอิออน ไวตามินซี กรดอะมิโนบางชนิด  
และกลูโคส เป็นต้น ในส่วนของพิษงูนั้น พิษงูจะประกอบไปด้วยโปรตีนหลายชนิดทั้งที่เป็นและไม่เป็นเอนไซม์  
เอนไซม์ในพษิงมูบีทบาทส�าคญัในการออกฤทธิข์องพิษงู โดยเอนไซม์ในพิษงูแมวเซาท่ีมบีทบาทส�าคญัในการออกฤทธิ์
เป็นพิษต่อระบบโลหิต ได้แก่ phospholipase A2 และ metalloproteinase ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการท�างาน
ของเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ในพิษงูแมวเซา ต่อเซลล์ท่อไตส่วนต้น จะเป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออกฤทธิ์ของพิษงูแมวเซาในการท�าให้เกิดภาวะไตวาย เพื่อประโยชน์ส�าหรับการรักษาภาวะไตวายอันเกิดจาก
พิษงูแมวเซา โดยได้ท�าการแยกส่วนโปรตีนจากพิษงูแมวเซาด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟี เพื่อแยกส่วนของพิษงูที่มีการ
ท�างานของเอนไซม์ phospholipase A2 และ metalloproteinase จากนั้นท�าการศึกษาผลของพิษงู และส่วนของ 
พิษงูที่แยกได้ ในการท�าให้เซลล์ท่อไตส่วนต้น (LLC-PK1, CL101-ATCC) ตาย และศึกษา cytolysis activity,  
cell detachment activity และ catalytic activity รวมถงึศกึษาการท�างานร่วมกันของเอนไซม์ phospholipase A2  
และ metalloproteinase ในพษิงแูมวเซา ตลอดจนผลต่อออิอนบางชนดิภายในและภายนอกเซลล์ ผลจากการศกึษา
ได้แสดงคุณสมบัติบางประการของพิษงูแมวเซาไทย ซึ่งจะเผยแพร่เป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป

การแสดงออกของ mRNA inflammatory cytokines ในไตหนูที่ถูกกระตุ้น 

ด้วยพิษงูแมวเซาและส่วนประกอบที่เป็นเอนไซม์ Phospholipase A2  
และเอนไซม์ Metalloproteinase จากพิษงูแมวเซา

สุจิตรตรา  ขุนทรัพย์  สุนุชชา  สุนทรารชุน  อรวรรณ  แซ่โค้ว  จุรีพร  น้อยพรหม
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

Renal failure เป็นปัญหาสาธารณสขุส�าคญัทีท่�าให้เกดิการตายจากทีถ่กูงูแมวเซากดั การเกิด Renal failure 
จากพษิงแูมวเซามกีารอกัเสบ (inflammatory) เกดิขึน้อย่างชัดเจนทัง้ระยะการเร่ิมต้นและระยะการลุกลาม สาเหตุ
หนึ่งเกิดจากการขาดความสมดุลระหว่าง Inflammatory cytokines mediators ชนิดต่าง ๆ อาจมีการแสดงออก
ของไซโตคายชนดิใดชนดิหนึง่มากหรอืน้อยเกนิไป การศกึษาการแสดงออกของยนี Tumor necrosis factor alpha 
(TNFα), Interferon gamma (IFNγ) ซึ่งจัดเป็น Pro-inflammatory mediators และ Interleukin-2 (IL-2),  
Interleukin-10 (IL-10) เป็น anti-inflammatory mediators ในเซลล์ไตหนทีูไ่ด้รับพิษงูแมวเซา (Crude venom;  
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RVV) และเอนไซม์ Phospholipase A2 (PLA
2
) และเอนไซม์ Metalloproteinase (MMP) ด้วยวิธี  

Real-Time RT-PCR เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนกลุ่มนี้ในเซลล์ไตหนูภายหลังได้รับพิษเป็นเวลา 30, 60,  
120 และ 240 นาที ผลการทดลองพบว่าทั้ง RVV, PLA

2
 และ MMP มีการกระตุ้น Inflammatory cytokines  

ทั้ง pro- และ anti-inflammatory cytokines ไปในทิศทางเดียวกัน พบการแสดงออกสูงสุดที่เวลา 60 นาที  
หลังจาก 60 นาที การแสดงของยีน TNFα และ IFNγ  จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การแสดงออกของยีน 
IL-2 และ IL-10 ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการแสดงออกที่เวลา 60 นาทีแล้วเริ่มลดต�่าลงเรื่อย ๆ จนใกล้เคียง 
กลุ่มควบคุมทีเ่วลา 240 นาท ีจากผลการทดลองพบว่าถงึแม้พษิงแูมวเซาจะกระตุน้ pro-inflammatory cytokines  
แต่จะกระตุ้น anti-inflammatory cytokines เสมอ โดยเฉพาะ IL-2 จะถูกกระตุ้นในระดับสูงและยังคง 
แสดงออกอยู่นานจนกว่าการแสดงออกของยีนกลุ่ม pro-inflammatory cytokine จะลดลงมาในระดับปกติ

การพัฒนาวิธี SYBR Green-based Multiplex Real-Time RT-PCR 
เพื่อใช้ในการตรวจหาเชือ้ไวรัสก่อโรค 3 ชนิด: Equine Infectious Anemia, West Nile 

และ Japanese Encephalitis ในม้าที่ใช้ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สุนุชชา  สุนทรารชุน  สุรศักดิ์  เอกโสวรรณ  สุจิตรตรา  ขุนทรัพย์
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

 
สถานเสาวภาเป็นผู ้ผลิตเซรุ ่มแก้พิษงูที่จ�าเพาะต่อพิษงูของงูพิษที่พบในประเทศไทยและเซรุ ่มป้องกัน  

โรคพษิสนุขับ้า ม้าทีใ่ช้ในการผลติต้องมสีขุภาพดปีราศจากโรคเพือ่ให้ได้เซรุม่ทีม่คีณุภาพดี จงึจ�าเป็นต้องพัฒนาวธิกีาร 
ตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรค 3 ชนิดที่มักพบในกลุ่มม้า ลา ล่อ คือ Equine Infectious Anemia (EIA) West Nile (WN) 
และ Japanese Encephalitis (JE) โดยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาวิธี SYBR Green-based Multiplex Real-Time  
RT-PCR เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว
สามารถน�าวธินีีไ้ปใช้ในการตรวจสขุภาพม้า ท�าให้สามารถคดัแยกม้าทีติ่ดเชือ้ออกจากกลุ่มท่ีมสุีขภาพดีได้ โดยท�าการ
ออกแบบไพรเมอร์ที่จ�าเพาะต่อยีน gag ของ เชื้อ EIA และไพรเมอร์ที่จ�าเพาะต่อ core protein ของเชื้อไวรัสกลุ่ม 
Flavivirus ทั้ง WN และ JE รวมทั้งสังเคราะห์ดีเอ็นเอที่จ�าเพาะต่อเชื้อทั้ง 3 ชนิดด้วยเทคนิค G-Block เพื่อน�ามา
ใช้เป็นตัวควบคุมบวก จากน้ันท�าการค�านวณหาค่าปริมาณไวรัส เพื่อทดสอบความไว (Sensitivity) ความจ�าเพาะ 
(Specificity) การทวนซ�้า (Repeatability) และการท�าซ�้า (Reproducibility) ของเทคนิค SYBR Green-based 
Real-Time RT-PCR โดยพบค่า Melting Curve ทีจ่�าเพาะต่อเชือ้แต่ละชนดิทีอ่ณุหภมู ิ78.00 - 80.00 องศาเซลเซยีส
ส�าหรับเชื้อ EIA อุณหภูมิ 81.00 - 83.00 องศาเซลเซียสส�าหรับเชื้อ JE และอุณหภูมิ 84.00 - 86.00 องศาเซลเซียส
ส�าหรับเชื้อ WN จากนั้นได้ท�าการตรวจเชื้อครั้งละ 2 ชนิดและ 3 ชนิดพร้อมกัน โดยเทคนิค SYBR Green-based 
Multiplex Real-Time RT-PCR อาศัยค่าความแตกต่างของ Melting Curve ที่จ�าเพาะต่อเชื้อแต่ละชนิด โดยการ
ปรบัเปลีย่นไพรเมอร์ใหม่มกีารเพิม่ GC Rich รวมทัง้ปรับความเข้มข้นของไพรเมอร์แต่ละชนดิ และปรบั Increment  
Temperature (Melt Curve Increment) เพือ่หาสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจหาเชือ้ท้ัง 3 ชนิด พบว่าสามารถตรวจพบ 
เชื้อทั้งสามชนิดได้ที่ความเข้มข้นของไพรเมอร์ EIA 900 nM WNV 600 nM และ JEV 900 nM โดยค่า Increment  
Temperature อยู่ที่ 0.1°C/S Melt Rates ในเบื้องต้นสามารถน�าเทคนิค SYBR Green-based Multiplex  
Real-Time RT-PCR มาใช้เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคท้ัง 3 ชนิดในม้า ก่อนน�าม้ามาใช้ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและ 
เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า
การผลิต Glycoprotein ของไวรัสพิษสุนัขบ้า 

โดยใช้ recombinant technology ใน E. coli system

อาธิกยา  สว่างวารี  ชานนท์  ฝาเงิน  รัตนา  สุทธิศรี
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

Rabies virus glycoprotein (G) เป็นโปรตีนโครงสร้างของไวรัสท่ีส�าคัญในการกระตุ้นการตอบสนอง 
ของแอนตบิอดขีองร่างกาย rabies neutralizing antibody การผลติโปรตนีในหลอดทดลอง สามารถท�าได้หลายวิธี 
แต่ละวิธีสามารถผลิตได้ในปริมาณมาก ลงทุนต�่า และได้โปรตีนที่มีความคงที่ คือ การท�า recombinant protein 
technology ในเซลล์แบคทีเรีย (Rosetta, DE3) จากการทดลองได้ใช้ไวรัสต้นแบบ 2 strains คือ street rabies 
virus (BS1) จากสมองสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และ fixed rabies virus (CVS-11) จากการเพาะเลี้ยงในเซลล์ 
BHK-21 ส�าหรับเป็น DNA ต้นแบบ เลือกแสดงออกเฉพาะล�าดับชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ transmembrane domain คือ
ต�าแหน่ง amino acid ท่ี 19-461 (partial G) ของ G โดยการโคลนเข้า PET24b vector และส่งผ่าน recombinant 
glycoprotein เข้า competent cell เลี้ยงใน culture Batch และชักน�าด้วย IPTG 1mM ส�าหรับการ express 
protein ที่ 37˚C เก็บโปรตีนมาทดสอบเป็นช่วง ๆ (1 ชม. interval times) ตรวจสอบ protein expression  
profiling โดยใช้ SDS-PAGE ของทัง้ 2 strains พบว่ามคีวามแตกต่างกนั โดย BS1 จะให้ผลการผลติโปรตนีทีม่ากขึน้
ในส่วน Inclusion bodies เมือ่เวลาเพิม่ขึน้ ในขณะที ่CVS-11 จะผลติโปรตนีทีไ่ม่เสถยีรหรอืไม่คงที ่โดยจะหยุดการ
ผลิตโปรตีนประมาณชั่วโมงที่ 3 - 4 โดยขนาด G protein ที่เป็น complete G มี MW เท่ากับ 65 KDa ในขณะที่  
G partial มี MW เท่ากับ 55 KDa โดยพบว่ามีขนาดเท่ากับ G protein ที่สกัดจาก purified whole rabies virus 
ที่ถูกย่อยด้วย mild trypsin ที่มีความสามารถในการย่อย transmembrane หรือ gp-3 (MW เท่ากับ 10 KDa)  
ออกไป และส่วน partial G protein ที่ได้ท�า recombinant G protein นี้ พบว่าสามารถกระตุ้นการสร้าง  
neutralizing antibody ได้ จึงสรุปได้ว่า การใช้ไวรัสต้นแบบที่เหมาะสมกับระบบการผลิตโปรตีนด้วย E. coli  
system มีความส�าคัญ อีกทั้งยังสามารถใช้โปรตีนที่ผ่านการท�าให้บริสุทธิ์นี้ไปใช้ในการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยหรือ
อาจจะสามารถต่อยอดน�าไปใช้ผลิตวัคซีนได้ต่อไป

งานวิจัยด้านวัณโรคและวัคซีนบีซีจี
Comparative Proteomic Profiling of Mycobacterium tuberculosis and  

the Thai Vaccine Strain Mycobacterium bovis  
Bacille Calmette–Guerin Tokyo172 : Diverse Biomarker Candidates for Species Differentiation

ทรงศรี  เกษมพิมลพร  พรพิมล  เปรมชัยพร  วิชิต  ทวีกาญจน์
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายผลิตวัคซีน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

Background: Bacille Calmette–Guerin (BCG)-related complications can occur in vaccinated 
children. Comparison of the composition of cellular proteins of virulent Mycobacterium tuberculosis  
(MTB) H37Rv with of attenuated Mycobacterium bovis BCG Tokyo172 vaccine strain used in  
Thailand and identify protein candidates of value for differentiation between the two mycobacterial  



52

รายงานประจำ�ปี 2561

species may facilitate the diagnosis of etiologic agent of mycobacterial disease in vaccinated 
children, as most cases have been believed to have originated from BCG vaccine. Materials and 
Methods : The two-dimensional electrophoresis (2DE) proteomic profiles of cellular proteins  
from the Thai vaccine strain M. bovis BCG Tokyo172 and MTB were compared and the matched 
spots in 2DE gels were submitted to mass spectrometry analysis. Results : There were a number  
of similar protein contents with different intensity or position between MTB and M. bovis  
BCG Tokyo172. A higher expression of some immunogenic proteins was shown in BGG Tokyo172 
when compared to MTB, while some were shown the opposite pattern. Conclusions: Proteomic 
approach reveals key proteins participating in different species of Mycobacteria, and may be useful 
for discrimination between MTB and the BCG Tokyo172 infection.

การหาปริมาณเชือ้บีซีจีโตเกียวสายพันธุ์ type I และ II  
ในล็อตการผลิตด้วยวิธี multiplex real-time PCR

วิชิต  ทวีกาญจน์  สุนุชชา  สุนทรารชุน  สุจิตรตรา  ขุนทรัพย์  จุรีพร  น้อยพรหม
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้น�าสายพันธุ์ต้นเชื้อบีซีจีจากประเทศญี่ปุ่นมาผลิตเป็นวัคซีนบีซีจี ต้ังแต่
ปี ค.ศ. 1988 โดยทั่วไปแล้วเชื้อบีซีจีโตเกียวนั้นจะประกอบไปด้วย บีซีจีสองสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ type I และ  
type II โดยทีส่ายพนัธุ ์type I มกัพบในปรมิาณท่ีมากกว่าสายพันธุ ์type II เสมอ สายพนัธุ ์type I จะมกีารขาดหายไป 
ของ 22 คู่เบส ในบริเวณยีน RD16 ในการทดลองนี้ได้ท�าการตรวจหาปริมาณของบีซีจีทั้งสองสายพันธุ์ในตัวอย่าง
ล็อตการผลิตอ้างอิงกับสายพันธุ์ต้นแบบ ด้วยวิธี multiplex real-time PCR ท่ีพัฒนาข้ึน ผลท่ีได้พบว่ามีบีซีจี 
ทั้งสองสายพันธุ์ในเกือบทุกล็อต การผลิตโดยปริมาณค่าเฉลี่ยของสายพันธุ์ type I คือ 97.26% และ ค่าเฉลี่ย 
ของสายพันธุ์ type II คือ 2.74% การตรวจหาปริมาณเชื้อด้วยวิธีการนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการตรวจหาปริมาณ
เชื้อบีซีจีในกระบวนการผลิตวัคซีนบีซีจี

งานวิจัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก จ�านวน 2 เรื่อง
1. ผลของการฉีดอิมมูโนโกลบูลินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันท่ี 7 ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

  พิษสุนัขบ้าเข็มแรกต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2. การศกึษาแนวทางการใช้วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าในการวนิจิฉัยผู้ป่วยภมูคิุม้กนับกพร่องชนดิปฐมภมูิ

งานวิจัย ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ จ�านวน 2 เรื่อง
1. การเปรียบเทียบวิธี Heat-Sensitize Immunohistochemistry Technique ส�าหรับการตรวจวินิจฉัย 

  โรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ
2. การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าโดยวิธี ELISA
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 งานบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา มีงานบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าท้ังในคนและ
สัตว์ ส�าหรับคนที่ถูกสัตว์กัดแล้วได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ีต้องการรู้ระดับของภูมิคุ้มกันท่ีสามารถ
ป้องกันโรคได้ และส�าหรับสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของต้องการน�าออกไปยังต่างประเทศที่ต้องการผลยืนยันการมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อโรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์นั้น ๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ให้บริการตรวจตัวอย่างเลือดเพื่อหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 64 ตัวอย่าง จ�าแนกเป็นตัวอย่างสุนัข 38 ตัว แมว 18 ตัว คน 8 ราย นอกจากนี้ยังมีการตรวจ
ตัวอย่างจากเลือดคนไข้ที่ถูกสัตว์กัดแล้วได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยอีกด้วย

ประเทศท่ีรับการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงจากประเทศไทยโดยใช้ใบรับรองการตรวจหาระดับภูมิคุ ้มกัน 
ต่อโรคพิษสุนัขบ้าของสถานเสาวภาในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย บรูไนและ 
ออสเตรเลีย
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การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้เชิญหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายประกันคุณภาพ รวมทั้ง internal auditor มาร่วม 

ปรึกษาหารือในการขอขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ส�าหรับห้องปฏิบัติการตรวจหา 
ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าของฝ่ายวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ตึกรังสิตานุสรณ์

การรับนักศึกษาฝึกงาน
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้รับนักศึกษาฝึกงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน 

จากส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและนักศึกษาระดับปริญญาตรีจ�านวน 5 คน  
จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แยกเป็นสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
4 คน และสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 คน

การสัมมนาวิชาการภายใน
1. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากบริษัทเซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ�ากัด มาบรรยายเรื่อง “Serve your 

lab-Serve your research” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนา ตึกสภานายิกา ชั้น 4
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทคลาริตัส จ�ากัดมาบรรยายเรื่อง “HPLC, GC, and 

Spectroscopy” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนา ตึกสภานายิกา ชั้น 4     
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ภารกิจงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เป็นฝ่ายสนับสนุนการด�าเนินงานหลักของฝ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติภารกิจส�าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายและ 

แผนงานที่ก�าหนดไว้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

 งานด้านสารบรรณและธุรการท่ัวไป งานการเจ้าหน้าที่ งานบุคลากรและสวัสดิการ งานเลขานุการ  
  งานประชาสัมพันธ์ นิติกร 

 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานโลจิสติกส์ งานการเงินและงบประมาณ 
 งานบัญชีและพัสดุ 

 งานควบคุมดูแลอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ งานช่าง งานสวน งานรักษาความสะอาด งานรักษา  
  ความปลอดภัย

 งานด้านระบบคอมพิวเตอร์ มีการตรวจเช็กสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเวลาที่ก�าหนด และให้บริการ 
  ด้าน IT 

 งานบรกิารจากกลุม่งานช่างฯ งานซ่อมแซม แก้ไขปัญหาเกีย่วกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า โทรศพัท์ เครือ่งใช้ส�านกังาน 
 อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่างที่ช�ารุดจากฝ่ายต่าง ๆ 

 การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุและผู้ที่ลาออกปฏิบัติงานเกิน 25 ปี 

 การจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากรประจ�าปี

 งานกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ฝ่ายผลิตวัคซีน
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการใน “การประชุมวิชาการวัคซีนส�าหรับเภสัชกรด้าน

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส 
โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนและนวัตกรรม

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา เข้าร่วมกับส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์ความเป็นเลิศ  

ด้านการวิจัยแอนติบอดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ ้มกัน  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอโครงการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้า” ระยะเวลาศึกษา มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 2568

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
การได้รับรางวัลทุนวิจัย
ดร.ทรงศร ีเกษมพมิลพร หวัหน้าฝ่ายวจิยัและพฒันา ผูท้รงคณุวฒุ ินกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10 ได้รบัรางวัล

เป็นทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
คร้ังที ่24  โดยเข้ารบัมอบทุนจาก ฯพณฯ พลเอก สรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตร ีประธานในพธิแีละม ีฯพณฯ มร.ซะโดะชิมะ  
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  
โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ  
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ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า 
ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลทางสถิติของโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางลดปัญหาการระบาด 

ของโรค รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค งานวิจัย ประชุมวิชาการ Training ร่วมกับ 
- ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- องค์การอนามัยโลก
- สถาบันบ�าราศนราดรู จงัหวดันนทบรุ ีและ สถานเสาวภาได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวนัป้องกนั  

  โรคพิษสุนัขบ้าโลก ในปี 2561 
 ซึ่งมีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่
 1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (เจ้าภาพจัดงาน ปี 2561)
 2. ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (เจ้าภาพจัดงาน ปี พ.ศ. 2562)
 3. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4. ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 10. องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
 11. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 12. สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�าบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย 
 13. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 14. Thailand One Health University Network
 15. ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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ด้านเสริมภูมิคุ้มกัน
การตดิต่อเพือ่ขอเอกสารส�าคญัรบัรองการให้วคัซนีหรอืการให้ยาป้องกนัโรคระหว่างประเทศ (International 

Certificate of Vaccination or Prophylaxis) เอกสารแผ่นพับวัคซีนบางชนิด ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน 
ผู้เดินทางไปประกอบพีธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โครงการวิจัยและศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 
การร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แก่

1. ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านพิษจากสัตว์
ให้การดูแลรักษา ศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงคลินิก หน่วยพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน  
ดูงานแก่นักเรียน/นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ 

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

2 - 6 ต.ค. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 4 คน

2 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2562 ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1 คน

6 ต.ค. 2560 โรงเรียนสุลักขณะ สวนงู 42 คน

10 ต.ค. 2560 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 4 คน

10 ต.ค. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

16 ต.ค. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 370 คน

16 - 20 ต.ค. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 4 คน

18 ต.ค. 2560 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สวนงู 38 คน

20 ต.ค. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 20 คน

25 ต.ค. 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 45 คน

30 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

3 คน

30 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1 คน

30 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

30 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

3 คน

30 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน
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รายงานประจำ�ปี 2561

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

1 พ.ย. 2560 โรงเรียนนานาชาตินิสท์ สวนงู 26 คน

2 พ.ย. 2560 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 50 คน

2 พ.ย. 2560 โรงเรียนนานาชาตินิสท์ สวนงู 55 คน

3 พ.ย. 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

9 คน

3 พ.ย. 2560 โรงเรียนนานาชาตินิสท์ สวนงู 55 คน

7 พ.ย. 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

7 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 คน

8 พ.ย. 2560 Valneva และ Biogenetec ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2 คน

8 พ.ย. 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 48 คน

8 พ.ย. 2560 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 73 คน

8 พ.ย. 2560 บริษัท ยาราประเทศไทย สวนงู 40 คน

15 พ.ย. 2560 โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเซีย สวนงู 21 คน

15 พ.ย. 2560 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 4 คน

23 พ.ย. 2560 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สวนงู 320 คน

24 พ.ย. 2560 ศูนย์พิษวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 12 คน

27 พ.ย. 2560 ศูนย์แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิศสิน
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 26 คน

28 พ.ย. 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

16 คน

28 พ.ย. 2560 ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สวนงู 30 คน
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

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

5 ธ.ค. 2560 กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวนงู 15 คน

5 - 7 ธ.ค. 2560 นักท่องเที่ยวและประชาชน 
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และวันสถาปนา
สถานเสาวภา ครบรอบ 95 ปี

สวนงู 
 

1,121 คน 

 6 ธ.ค. 2560 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สวนงู 17 คน

12 ธ.ค. 2560 ฝ่ายอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 4 คน

13 ธ.ค. 2560 คณะแกนน�ายุวกาชาด สวนงู 40 คน

15 ธ.ค. 2560 โรงเรียนเตรียมอุดม สวนงู 45 คน

18 - 29 ธ.ค. 2560 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3 คน

20 ธ.ค. 2560 สถานีโทรทัศน์ เอ็น เอช เค
รายการ New Room Tokyo

สวนงู 2 คน

27 ธ.ค. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู

8 คน

27 ธ.ค. 2560 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 15 คน

8 - 12 ม.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 4 คน

9 ม.ค. 2561 โรงพยาบาลเปาโล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 8 คน

13 ม.ค. 2561 นักท่องเที่ยวและประชาชน
(วันเด็กแห่งชาติ)

สวนงู 2,106 คน
 

16 ม.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

18 ม.ค. 2561 โรงเรียนดาวทอง สวนงู 28 คน

29 ม.ค. 2561 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50 คน

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 4 คน

30 ม.ค. 2561 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ
แอนนาเบลส์ เวอร์ลี เยียรส์

สวนงู 22 คน

31 ม.ค. 2561 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

2 ก.พ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 30 คน

3 ก.พ. 2561 บริษัท ไซเอนซ์ คอนเนคส์ จ�ากัด สวนงู 40 คน

6 ก.พ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

8 ก.พ. 2561 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนงู 125 คน

13 ก.พ. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

21 ก.พ. 2561 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวนงู 21 คน

6 มี.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16 คน

9 มี.ค. 2561 โรงเรียนสอนภาษาศาสตร์ศิลป์ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 20 คน

12 มี.ค. 2561 บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ�ากัด
รายการ Kid Rangers

สวนงู 25 คน

12 มี.ค. 2561 บริษัท จี เอ็ม เอ็มทีวี จ�ากัด
รายการ เทยเที่ยวไทย

สวนงู 25 คน

13 มี.ค. 2561 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 5 คน

15 มี.ค. 2561 โรงเรียนนานาชาติ ท๊อฟซี่เทอร์วี สวนงู 34 คน

16 มี.ค. 2561 โรงเรียนศิลปะแหลมคม สวนงู 24 คน

19 มี.ค. 2561 สภากาชาดแคนาดา สวนงู 1 คน

19 มี.ค. 2561 บริษัท ดรีมทีม เน็ตเวิร์ค จ�ากัด
รายการ ไทยธานี

สวนงู 4 คน

19 มี.ค. 2561 คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 10 คน

20 มี.ค. 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สวนงู 104 คน

21 มี.ค. 2561 ผู้ประชุมงาน Pre-congress Workshops 
for 12th Asia Pacific Travel Health 
Conference 

สวนงู  75 คน

23 มี.ค. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สวนงู 99 คน

23 มี.ค. 2561 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 2 คน
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

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

26 มี.ค. 2561 สถาบันบ้านพัฒนาการครูอ้อ สวนงู 75 คน

27 มี.ค. 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สวนงู 104 คน

28 มี.ค. 2561 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/

30 คน

28 มี.ค. 2561 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

10 คน

29 มี.ค. 2561 สมาชิก ISPE Malaysia Affiliate และ
คณะกรรมการ ISPE Thailand Affiliate

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

17 คน

29 มี.ค. 2561 สมาชิก ISPE Malaysia Affiliate และ
คณะกรรมการ ISPE Thailand Affiliate

สวนงู 12 คน

29 มี.ค. 2561 ประธานสภากาชาดเยอรมันและ
ประธานมูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล

สวนงู 4 คน

30 มี.ค. 2561 สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส
สกู๊ปรายการ โครงการฝึกอบรมและ
ฝึกปฏิบัติการจับงู ครั้งที่ 18

สวนงู 4 คน

9 เม.ย. 2561 สามเณรวัดคฤหบดี สวนงู 35 รูป

9 เม.ย. 2561 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 55 คน

18 - 27 เม.ย. 2561 ศูนย์โรคสัตว์น�้า คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 1 คน

25 เม.ย. 2561 ชมรมอาสายุวกาชาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สวนงู 87 คน

26 เม.ย. 2561 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วันสถาปนาสภากาชาด 125 ปี

สวนงู 171 คน

27 เม.ย. 2561 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 1 คน

27 เม.ย. 2561 บริษัท ทีวีบูรพา จ�ากัด
รายการ กบนอกกะลา

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 6 คน

1 พ.ค. 2561 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู

59 คน

2 พ.ค. 2561 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู

59 คน

3 พ.ค. 2561 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สวนงู 24 คน

4 พ.ค. 2561 The American School of Bangkok สวนงู 35 คน

7 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2561 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

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

9 พ.ค. 2561 บริษัท ID Create จ�ากัด
รายการ เลิฟ แอนด์ แคร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 6 คน

9 พ.ค. 2561 สภากาชาดอเมริกัน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 5 คน

10 พ.ค. 2561 นักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เรื่องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 4 คน

11 พ.ค. 2561 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สวนงู 21 คน

14 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สวนงู 1 คน

16 พ.ค. 2561 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ สวนงู 24 คน

16 พ.ค. 2561 โครงการเรือไตรทศฯ สวนงู 15 คน

17 พ.ค. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

7 คน

18 พ.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สวนงู 6 คน

23 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คน

28 พ.ค. 2561 สมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ 
นานาชาติประเทศไทย

สวนงู 17 คน

30 พ.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 26 คน

1 - 15 มิ.ย. 2561 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2 คน

4 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1 คน

4 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 4 คน

18 ม.ิย. 2561 - 25 ม.ค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

20 มิ.ย. 2561 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 36 คน

21 - 22 มิ.ย. 2561 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 300 คน
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

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

25 มิ.ย. 2561 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 2 คน

25 มิ.ย. 2561 ชุมนุมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสายปัญญา
ในพระบรมบรมราชูปถัมภ์

สวนงู 9 คน

28 มิ.ย. 2561 บริษัท ทีวีบูรพา จ�ากัด
รายการสารคดี ชุดสัตว์ป่วนเมือง

สวนงู 4 คน

29 มิ.ย. 2561 ส�านักข่าว เอ เอฟ พี จ�ากัด 
ส�านักข่าวฝรั่งเศส รายการข่าว 
เกี่ยวกับสถานการณ์งูในเมืองใหญ่

สวนงู 2 คน

29 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 28 คน

2 - 26 ก.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 1 คน

2 - 31 ก.ค. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คน

2 ก.ค. - 7 ส.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 1 คน

4 ก.ค. 2561 วชิราวุธวิทยาลัย สวนงู 101 คน

5 ก.ค. 2561 สมาคมการตลาด เพื่อเกษตรและอาหาร
แห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิคและ
กรมบริการปศุสัตว์ กระทรวงพัฒนาปศุสัตว์ 
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ประกันคุณภาพ 14 คน

5 ก.ค. 2561 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สวนงู 104 คน

6 ก.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สวนงู/ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรค ในสัตว์ 41 คน

6 ก.ค. 2561 ส�านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

8 คน

9 ก.ค. - 7 ส.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 1 คน

11 ก.ค. 2561 บริษัท อสมท. จ�ากัด (มหาชน) สวนงู 3 คน

13 ก.ค. 2561 โรงเรียนสงวนหญิง สวนงู 17 คน

16 - 20 ก.ค. 2561 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1 คน

16 ก.ค. 2561 บริษัท เอฟ.ซีจี จ�ากัด
รายการ Animal speak

สวนงู 4 คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

23 ก.ค. 2561 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 1 คน

23 ก.ค. 2561 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สวนงู 13 คน

23 ก.ค. 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สวนงู 24 คน

24 ก.ค. 2561 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 7 คน

24 ก.ค. 2561 Thai PBS รายการ ลูกเล่น สวนงู 2 คน

25 ก.ค. 2561 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สวนงู 36 คน

26 ก.ค. 2561 วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ สวนงู 71 คน

26 ก.ค. 2561 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สวนงู 37 คน

28 ก.ค. 2561 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

สวนงู 762 คน

28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
(SBAC)

สวนงู 1 คน

1 ส.ค. 2561 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สวนงู 15 คน

6 ส.ค. - 14 ก.ย. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

1 คน

6 ส.ค. - 14 ก.ย. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

6 ส.ค. - 14 ก.ย. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

8 ส.ค. 2561 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 1 คน

9 ส.ค. 2561 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 4 คน

9 ส.ค. 2561 โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ สวนงู 167 คน

12 ส.ค. 2561 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9

สวนงู  590 คน 
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

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

15 ส.ค. 2561 บริษัท รักลูกพลัส จ�ากัด
รายการ Go Out Feature

สวนงู 3 คน

20 ส.ค. 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 66 คน

20 - 31 ส.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ 
ประเทศสกอตแลนด์

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 1 คน

22 ส.ค. 2561 โรงเรียนศรีพฤฒา สวนงู 83 คน

23 ส.ค. 2561 โรงเรียนพีระยา นาวิน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 43 คน

23 ส.ค. 2561 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ (วันครู 2501) สวนงู 133 คน

24 ส.ค. 2561 ส�านักงานเทศบาลนครราชสีมา สวนงู 42 คน

24 ส.ค. 2561 ยุวกาชาดจังหวัดอุทัยธานี สวนงู 65 คน

28 ส.ค. 2561 วิทยาลัยพยาบาลโตโยต้า สภากาชาดญี่ปุ่น สวนงู 14 คน

28 ส.ค. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 12-16 
คน

29 ส.ค. 2561 ส�านักงานเทศบาลนครราชสีมา สวนงู 38 คน

29 ส.ค. 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเยี่ยมชม
สวนงู การแสดงการจับงู และการแสดง 
การรีดพิษงู ณ สวนงู สถานเสาวภา

สวนงู -

2 ก.ย. 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองสมุทรปราการ

สวนงู 52 คน

10 ก.ย. 2561 ศูนย์การเรียนตัรบิยะตุ้ลอิสลาม สวนงู 61 คน

10 - 21 ก.ย. 2561 แพทย์ประจ�าบ้าน สถาบันเวชศาสตร์
ป้องกัน กรมควบคุมโรค

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1 คน

11 ก.ย. 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รายการ The World Unseen

สวนงู 5 คน

12 ก.ย. 2561 Thai PBS ส.ส.ท. รายการรู้เท่ารู้ทัน สวนงู 5 คน

17 ก.ย. 2561 ศูนย์การเรียนตัรบิยะตุ้ลอิสลาม สวนงู 53 คน

17 ก.ย. 2561 รายการชัวร์ก่อนแชร์ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 3 คน

17 ก.ย. - 26 ต.ค. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

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

17 ก.ย. - 26 ต.ค. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

2 คน

17 ก.ย. - 26 ต.ค. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2 คน

18 ก.ย. 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 12-16 คน

18 ก.ย. 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

10 คน

20 ก.ย. 2561 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ สวนงู 28 คน

27 ก.ย. 2561 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 44 คน

27 ก.ย. 2561 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา สวนงู 35 คน

28 ก.ย. 2561 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

สวนงู  276 คน
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สภากาชาดไทย

ประกาศเกียรติคุณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ได้รับรางวัล APSN Kenzo  
Oshima Award 2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดย The Asian Pacific Society of Nephrology ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2548 เพื่อมอบเป็นเกียรติให้กับ nephrologists จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีผลงานโดดเด่นในการ
พัฒนางานด้านโรคไต The Asian Pacific Society of Nephrology มอบรางวัลดังกล่าวให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ในฐานะที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนางานด้านโรคไตในภูมิภาคและทั่วโลกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรคไตในเขตร้อน ภาวะไตวายเฉียบพลันจากการติดเชื้อ และพิษงู โดย The Asian Pacific Society of  
Nephrology ได้จัดพิธีมอบรางวัล APSN Kenzo Oshima Award 2018 ในการประชุม The Asian Pacific  
Congress of Nephrology วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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การเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
สัมมนา ดูงาน และฝึกอบรม

 1. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ เข้าร่วม 
การประชุมคณะกรรมการจัดท�าประกันภัย สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมตึกอ�านวยนรธรรม 
ชั้น 4 ส�านักงานจัดหารายได้ ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 2. แพทย์หญงิสดุา พันธุร์นิทร์ ผูเ้ช่ียวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวจัิยคลินกิและแพทย์หญงิปิยดา องัศวุชัรากร  
นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่างค�าแนะน�าการให้วัคซีน 
ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสมาคมโรคติดเชื้อฯ ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 3. นายชลยุทธ นามบุตร ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายประกันคุณภาพ, นางสาวศศธร  
โภคสวสัดิ ์นติกิร 5 ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป, นางสาวศรัณยา หวงัเจริญตระกลู เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 5 สวนง,ู  
นางอ�าไพ บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา ผู้ช่วยพยาบาล 4 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก, นายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์  
นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายผลติวคัซีน, นายสิทธชิยั เตียวตระกลู เจ้าหน้าทีห้่องปฏิบติัการ 4 ฝ่ายผลิตยา 
ปราศจากเชื้อ, นายระพีพันธ์ กลิ่นเพชร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ, นายอภิชาติ  
ศรสีธุรรม พนกังานห้องปฏบิตักิาร ฝ่ายวจิยัและพัฒนาและนายชชัธพงษ์ กกหอม พนักงานเล้ียงสัตว์ ฝ่ายชนัสตูร 
และวจิยัโรคในสตัว์ เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิและพัฒนาการจัดการความรู้ (KNOWLEDGE Management : KM) 
คร้ังที ่1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรือ่ง “ใต้แสงแห่งพระบารม ีพ่อผูส้ร้างแรงดลใจ” ณ ห้องประชมุศิริ  
สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ  
เข้าร่วมการประชมุวชิาการ 19 World Congress of the International Society on Toxinology (IST2017)  
ณ เมือง Haikou สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 5. นางกมลวรรณ เขษมวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร  
หวัหน้าฝ่ายผลติวคัซนี 7, เภสัชกรหญงิดวงพร พรมทุธกลุ หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่ 8, เภสชักรหญงิลลดิา สกลภาพ  
หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 7, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และ 
นางฐานเพชร ตัณฑวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรือ่ง การสอนและการตดิตามงานเพือ่การบรหิารผลงาน (Performance Coaching) รุน่ที ่1 ณ ห้องประชุม 2-3  
ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 6. นางสาวยุพดี เจริญสวัสดิ์ พยาบาล 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
สู่การเป็นผู้บริหาร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (SSD 33) จัดโดย ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

 7. นายสุเมธ โพธิกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร
สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพ โดยใช้ Microsoft PowerPoint”  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการ 
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

 8. นายสุเมธ โพธิกุล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา  
“ความส�าคัญของ Stakeholder Engagement กับการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท  
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 9. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู ้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนายสัตวแพทย ์
ทกัษะ เวสารชัชพงศ์ ผูเ้ชีย่วชาญ นายสตัวแพทย์ 8 สวนง ูเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร การบรหิารงานบรกิารสาธารณสุข 
และโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) รุ่นที่ 35 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

 10. เภสชักรสมพล วโิรจนะดารา เภสชักร 6 ฝ่ายประกนัคณุภาพ เข้าร่วมการประชมุวชิาการเรือ่ง Data Integrity 
จัดโดย TIPA ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 11. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิจัย 
จฬุาภรณ์ ในหวัข้อ “การพฒันาโมโนโคลนอลแอนตบิอดใีนการยบัยัง้การตดิเชือ้ไวรสัพษิสนุขับ้า” ณ ห้องประชมุ  
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 12. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากร 
สัมมนาเรื่อง Thailand Exotic Pet Vet Seminar (TEPVS) ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ รีสอร์ท 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 13. นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมส�าหรับเฝ้าระวัง 
และรับมือกับสัตว์มีพิษ ณ ห้องประชุม Auditorium ณ อาคารวิทยสิริเมธี สถาบันวิทยสิริเมธี ต.ป่ายุบใน  
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 14. ดร.ทรงศร ีเกษมพมิลพร ผูท้รงคณุวุฒ ินกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10 ฝ่ายวจิยัและพฒันา เข้าร่วมฟังการบรรยาย  
เรือ่ง Data integrity & computerized system management โดย เภสชักรสมพล วโิรจนะดารา เภสชักร 6  
ฝ่ายประกันคุณภาพ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 15. เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และนางสาวภณษร นฤนรกุลโสภิต  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการหารือแนวทางด�าเนินการในการจัดซ้ือ
ผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  ทีส่ภากาชาดไทยผลติจ�าหน่าย ณ ห้องประชมุ 2 ชัน้ 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสขุ  
ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 16. นายสัตวแพทย์ชาญณรงค์ มิตรมูลพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์  
เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในหวัข้อ “เวชปฏบิติัโรคพิษสุนขับ้าส�าหรบัแพทย์และบคุลากรสาธารณสขุ” 
ณ ห้องประชุมโรงแรมไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

 17. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและ
เทคนิค, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร  
หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7, นางสาวอุษา กิตติศักดิ์ชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ 
และนายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติ 
เพือ่การควบคมุคณุภาพวัคซีนบีซจี ีณ ห้องประชมุสถาบนัชวีวตัถ ุอาคาร 10 ชัน้ 2 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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รายงานประจำ�ปี 2561

 18. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร เดินทางไป 
ปรึกษางานท่ี บริษัท VINS Bioproducts จ�ากัด และบริษัท Biological E จ�ากัด ณ เมืองไฮเดอราบัด  
ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 19. เภสชักรสมพล วโิรจนะดารา เภสชักร 6 ฝ่ายประกนัคณุภาพ, นายเถลงิศักดิ ์ศักด์ิเดชานนท์ เจ้าหน้าทีร่ะบบงาน 
คอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและนางสาวมัทนา มลคล�้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5  
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป เข้าร่วมอบรม “หลกัสตูร Cloud Computing Awareness” ณ ห้องประชมุศริ ิสริโิยธนิ  
ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 20. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร  
“สถิติและการวางแผนวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ ่นที่ 6 จัดโดย สถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ณ ส�านักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 21. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ และ 
เภสชักรหญงิดวงพร พรมทุธกลุ หวัหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 8 เข้าร่วมประชมุคณะท�างานด้านอาวธุชวีภาพ ภายใต้ 
คณะอนกุรรมการประสานงานด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหา อาวธุทีม่อีานภุาพท�าลายล้างสูง คร้ังที ่1/2561  
ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 22. นางสาวหทัยรัตน์ เจตนา วิศวกร 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครี่องจักรกล, นายทวีศักด์ิ ภิญโญธรรมากร  
นายช่างไฟฟ้า 5 กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล, นายนพินธ์ พลายเลก็ นายช่างเวชภณัฑ์ 5 กลุม่งานบ�ารงุรกัษา 
เครือ่งจกัรกล, นายวโิรจน์ ขุนทอง นายช่างเครือ่งกล 4 กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล, นางส�าราญ เลศิจารุธร  
ผูช่้วยพยาบาล 4 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ, นายบญุน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าทีร่ดีพษิง ู2 สวนงแูละนายชชัธพงษ์  
กกหอม พนกังานเลีย้งสตัว์ ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรือ่ง “ส�านกึรูคุ้ณค่าพลงังาน 
ประหยัดทรัพย์ในกระเป๋า ครั้งท่ี 2” จัดโดย ส�านักงานบริหารงานระบบกายภาพ สภากาชาดไทย  
ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 23. สตัวแพทย์หญิง ดร.ลาวณัย์ จนัทร์โฮม หวัหน้าสวนง ู9, นายสตัวแพทย์บญุเลศิ ล�า้เลศิเดชา หวัหน้าฝ่ายชนัสตูร
และวิจัยโรคในสัตว์ 7 และนางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัย 
และพฒันา เข้าร่วมรบัฟังชีแ้จงแนวทางการศกึษาและวจัิยของสภากาชาดไทย คร้ังที ่1/2560 ณ ห้องประชมุ
ศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 24. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ, ดร.ทรงศรี  
เกษมพิมลพร ผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, สัตวแพทย์หญิง  
ดร.ลาวัณย์ จนัทร์โฮม หัวหน้าสวนง ู9 และนายสตัวแพทย์บญุเลศิ ล�า้เลศิเดชา หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรค 
ในสตัว์ 7 เข้าร่วมการประชมุ “คลนิกิเพือ่การส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาและวจิยัเพือ่การน�าไปใช้ประโยชน์  
ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุม ศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 25. ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม 
ผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เร่ือง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” 
ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 530 ส�านักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 
29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 26. นางสาวนิภาพรรณ ลิมวัฒโนชัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวจีรวรรณ  
ยอดสุเวทย์ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 



73

สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

เรือ่ง พลงัใจ พลงัคดิ ผลสมัฤทธิเ์พือ่องค์กร “Empower for TRC” คร้ังที ่2 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
โรงแรมสวนนงนุช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 27. นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผูช้�านาญการพเิศษ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจยัและพฒันา, นางสาวสนุชุชา  
สุนทรารชุน ผู้เช่ียวชาญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสุจิตรตรา ขุนทรัพย์  
ผูช้�านาญการพเิศษ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวจิยัและพฒันา, นางสาวจรุพีร น้อยพรหม ผูช้�านาญการ  
นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวจิยัและพฒันา, นายวชิติ ทวกีาญจน์ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวจิยั 
และพฒันาและนางสาวกญัณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวจิยัและพฒันา เข้าร่วมประชุม  
“The Third Vaccine Development Research Forum” ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 28. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 8 และเภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา เภสัชกร 6  
ฝ่ายประกันคณุภาพ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม BIM ณ ห้องฝึกอบรม บรษิทั วอีาร์ ดจิติอล จ�ากัด  
ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 29. นางสาวศศธร โภคสวัสดิ์ นิติกร 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติงานการจัดท�าประกันภัยของ
สภากาชาดไทยประจ�าปี 2561 ณ ห้องประชุมเล็กตึกบริพัตร ชั้น 2 ส�านักงานกลาง ระหว่างวันที่ 7 - 8,  
12 - 15 และ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 30. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 8 และนางสาวภณษร นฤนรกุลโสภิต เจ้าหน้าที ่
บริหารงานท่ัวไป 6 เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการจัดซ้ือ เงื่อนไขการสั่งซ้ือ และ 
การช�าระเงินผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ จากสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อพัสดุ ปี พ.ศ. 2560”  
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 31. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมสัมมนา  
International Seminar “Rising to the Challenge : A New Era Veterinary Technology & Nursing” 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 32. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ และ 
เภสชักรหญงิดวงพร พรมทุธกุล หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่ 8 เข้าร่วมการประชมุคณะอนกุรรมการฯ ครัง้ที ่2/2560  
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 33. นางสาวภณษร นฤนรกุลโสภิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวนาฏอนงค์  
ข�านิพัทธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และโปรแกรม Microsoft Office 2013” รุ่นที่ 5  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 34. นายธนพงษ์ ตวนั นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5 สวนงู เข้าร่วมสมัมนา สัตว์ป่าเมอืงไทย คร้ังที ่38 ณ คณะวนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 35. นางอบเชย สายณัห์ศริ ิเจ้าหน้าทีธ่รุการ 4 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏบิตักิาร นกัสร้างเสรมิสขุภาวะ  
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร ภปร. ชั้น 18 ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ในวันที่ 19 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560
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รายงานประจำ�ปี 2561

 36. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา ไปเป็นอาจารย์สอน 
แพทย์ประจ�าบ้าน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 37. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค  
ไปเป็นวทิยากรพเิศษบรรยายในหวัข้อ “Environmental control for sterile preparation and cleaning  
validation” ณ ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 38. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมประชุมเรื่อง  
“การปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า” ณ ห้องประชุมส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 39. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 8 และเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้า 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมอบรมผู้รับอนุญาตผลิตน�าเข้ายาแผนปัจจุบัน เร่ือง การจัดท�าบัญชีและ 
รายงานตามกฎหมายว่าด้วยยา ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร์ 8401 อาคารภักดรีาชา ชัน้ 4 สถาบันวชิาการทโีอที  
ซอยงามวงศ์วาน 17 จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 40. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 8 และนางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิต
วัคซีน 7 เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดท�าระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 41. เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตวัคซีน, เภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน  
ผูช้�านาญการพเิศษ เภสชักร 7 ฝ่ายผลติเซรุม่และเภสชักรหญงิอรนชุ กลิน่เพชร ผู้ช�านาญการพเิศษ เภสชักร 7  
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ TFF Application for vaccine research and  
manufacturing ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 9 - 10 มกราคม พ.ศ. 2561 และ ภาคปฏิบัติ ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม พ.ศ. 2561 

 42. เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8 ไปเป็นวิทยากรการอบรม Tangential 
Flow Filtration (TFF) Application for vaccine research and manufacturing ณ ห้องประชุมสุโขทัย  
โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

 43. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์  
ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก, นายวิชิต ทวีกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์  
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิกเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 
ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

 44. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม 8 และเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้า  
ฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “OECD GLP Implementation for Test Facility”  
ณ ห้องประชุมทิพวรรณ ช้ัน L โรงแรมริชมอนด์ สไตลิชคอนเวนชั่นโฮเทล จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่  
15 - 16 มกราคม พ.ศ. 2561

 45. เภสัชกรอนวัช มิตรประทาน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
การพฒันาคลืน่ลกูใหม่ในราชการไทย รุน่ที ่23 ประจ�าปีงบประมาณ 2561 เข้ารบัการทดสอบทกัษะความเข้าใจ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) กลุ่มที่ 4 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ชั้น 7 อาคารส�านักงาน ก.พ. ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 และการประเมินแบบเทคนิค 
ศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method-ACM) กลุ่ม R2 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น 1 
อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3) ส�านักงาน ก.พ. ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

 46. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
และแพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมประชุมทบทวน
ปรบัปรงุกฎระเบยีบเกีย่วกบัการใช้วคัซนีโรคพษิสนุขับ้าของกองทนุต่าง ๆ  ครัง้ที ่1/2561 ณ โรงแรมรชิมอนด์  
ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

 47. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
เภสชักรหญงิดวงพร พรมทุธกลุ หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่ 8 และเภสชักรหญงิลลดิา สกลภาพ หวัหน้าฝ่ายผลติยา 
ปราศจากเช้ือ 8 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจัดนิทรรศการและร่วมออกบูธแสดงผลงานที่ด�าเนินร่วมกัน 
กับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ชั้น 4 อาคาร 6 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

 48. นางสาวศศธร โภคสวสัด์ิ นติิกร 5 ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปและนายกิตติ ภริมย์ฤทธ์ิ เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช ี4  
ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป เข้าร่วมประชมุเพือ่หาแนวทางรบัวางบลิและการจ่ายเงนิค่าเบีย้ประกนัภยั ณ ห้องประชุม
ส�านักงานการคลัง ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

 49. เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา เภสัชกร 6 ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวนิภาพรรณ ลิมวัฒโนชัย เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรม “Microsoft Power BI Pro” ในวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2561

 50. นายมนตร ีพนัธ์เลศิ เจ้าหน้าทีร่ดีพษิง ู1 สวนง ูเข้าร่วมโครงการผกูใจรกัมัน่ เพือ่สร้างสรรค์องค์กร “Spirit for 
TRC” รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
และโรงแรมสวนนงนุช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม พ.ศ. 2561

 51. นายสุเมธ โพธิกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนา 
คณะท�างานยทุธศาสตร์และแผนของสภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรือ่ง “การแก้ไขปัญหา
การตัดสินใจ” ณ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างที่ 25 - 26 มกราคม พ.ศ. 2561

 52. แพทย์หญิงปิยดา อุดมชัยสกุล นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง  
Inexpensive type-independent Pneumococcal Vaccine ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

 53. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ  
นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, นายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงู, นายสุทิวัส แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ 
รีดพิษงู 1 สวนงูและพนักงานขับรถ เดินทางไปปฏิบัติงานส�ารวจและเก็บตัวอย่างงูแมวเซาและงูชนิดอ่ืน ๆ  
ณ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 54. นายสตัวแพทย์ปณธิ ิละอองบวั นายสตัวแพทย์ 6 สวนงู เป็นวทิยากรในโครงการ “การศกึษาอบรมอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” ณ ส�านักงานเขตบางบอน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 55. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ และ 
เภสชักรหญงิดวงพร พรมทุธกลุ หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่ 8 เข้าร่วมประชมุวชิาการ เรือ่ง Advanced Workshops  
on Biosafety compliance, Bioprocess optimization and Clinical study design จัดโดย สถาบัน  
Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง 
วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

 56. เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8 และนางสาวพรพิมล เปรมชัยพร  
หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 เข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนส�าหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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รายงานประจำ�ปี 2561

 57. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ และ 
เภสชักรอนวชั มติรประทาน ผูช้�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตวคัซีน เข้าร่วมการประชมุเชงิปฏบิติัการ  
เรื่อง การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ  
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 58. นายวันชัย อุ่ยวิรัตน์ นายช่างเครื่องกล 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล, นายวิบูลย์ เพียรอุสาหะ  
เจ้าหน้าทีห้่องปฏบิตักิาร 4 ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์, นายปัณณทตั อารกีลุ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสาวศศธร โภคสวัสด์ิ นิติกร 5 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนายชลยุทธ นามบุตร  
ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การต่อต้าน 
คอร์รัปชั่นของสภากาชาดไทย” ส�าหรับเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 - 6 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คร้ังที่ 1  
ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2 - 3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 59. นางสาวศรัณยา หวังเจริญตระกูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 สวนงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “คลินิก
เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัย เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุม 1301 
ชั้น 13 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 60. นายณรงค์ศักดิ์ ดวงประโคน นายช่าง กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล, นายบุญเรือน นิ่มนวล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านซ่อมบ�ารุง, นางสาวหทัยรัตน์ เจตนา วิศวกร 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครี่องจักรกล, นายวันชัย อุ่ยวิรัตน์  
นายช่างเครื่องกล 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล, นายอรรถพล แสงสุกวาว นายช่างเวชภัณฑ์ 4  
กลุม่งานบ�ารงุรักษาเครือ่งจกัรกล, นายนพินธ์ พลายเล็ก นายช่างเวชภัณฑ์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล,  
นายวโิรจน์ ขนุทอง นายช่างเครือ่งกล 4 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล, นายพงศ์ธร สินจักร นายช่างเวชภณัฑ์  
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล, นายวีรภัทร สิงห์โส วิศวกร 4 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ 
นายทวีศักดิ์ ภิญโญธรรมากร นายช่างไฟฟ้า 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพลังงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร  
สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ระหว่าง 
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 61. นายประทปี พุ่มทอง เจ้าหน้าทีร่ดีพษิง ู3 สวนงู ,นายกติติ ภริมย์ฤทธิ ์เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัช ี4 ฝ่ายบริหารงาน 
ทั่วไป, นางสาวหทัยรัตน์ เจตนา วิศวกร 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครี่องจักรกล, นางสาวกัญณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางชนิตรา เกาะลอย พยาบาล 6 ฝ่ายบริการ 
และวจิยัคลนิกิ เข้าร่วมฟังการบรรยาย หวัข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน่ของสภากาชาดไทย” ส�าหรับเจ้าหน้าที่  
ระดับ 3-6 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอ�านวยนรธรรม ส�านักงาน
จัดหารายได้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 62. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เช่ียวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ  
เรือ่ง “Reptile 1 (Snake, Turtle, Lizard)” ณ อาคาร 60 ปี คณะสตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 63. ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรม  
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ณ ส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 64. ดร.ทรงศร ีเกษมพมิลพร ผูท้รงคณุวฒุ ินกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10 ฝ่ายวจัิยและพัฒนาและนายสัตวแพทย์
สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ หัวหน้าสถานีเพาะเล้ียงม้าและสัตว์ทดลองฯ 9 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

การสอนและติดตามงานเพื่อการบริหารผลงาน (Performance Coaching) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 2-3  
ชัน้ 4 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์ ส�านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล ระหว่างวนัท่ี 10 - 11 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 65. นางมณฑาทิพย์ ชมะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์, นางประไพ รัตนชีวะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวนิภาพรรณ ลิมวัฒโนชัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,  
นางสาวจีรวรรณ ยอดสุเวทย์ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป, นายกิตติ ภิรมย์ฤทธิ์  
เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัช ี4 ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป, นางกลุนรี เจริญชนม์ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 5 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
และนางสาวจิราภรณ์ แตงอ่อน เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจง “การจัดท�า 
รายงานปิดบัญชีประจ�าเดือน” ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 66. นายเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชานนท์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ 
นายกิตติ ภิรมย์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
การพัฒนานโยบายและเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ครั้งที่ 53 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 67. เภสัชกรหญิงลลิดา สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 8 เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
“ระบบไอน�้า” ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 68. แพทย์หญิงสดุา พนัธ์ุรนิทร์ ผูเ้ช่ียวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ เข้าร่วมสมัมนาอบรมหลกัสตูร
การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) รุ่นที่ 35 ณ อ�าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 69. นางสาวพัชมณฑ์ ด้วงนุ่ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การจัดท�า
บัญชีและรายงานตามกฎหมายว่าด้วยยา” ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 70. แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก, นางมณีรัตน์ เบญจวงศ์กุลชัย  
หัวหน้าพยาบาล 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางฐานเพชร ตัณฑวิเชียร ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8  
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ณ โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิต้ีเดิม) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่  
19 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 71. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ ได้ด�าเนินการวิจัยเรื่อง 
Production of direct rapid immunohistochemically test and rapid ummunodiagnostic  
test for direct rapid ณ ห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 และ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 72. เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และนางสาวอุษา กิตติศักดิ์ชัย  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025: 2017 (ฉบับใหม่) และน�าไปใช้” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 73. นางสาวอาธิกยา สว่างวารี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฝึกอบรมด้าน 
ความปลอดภัยทางรังสี เฉพาะทางการแพทย์ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและผู้ปฏิบัติงาน 
ทางรงัสี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิระหว่างวนัที ่20 - 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561

 74. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค
และเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
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รายงานประจำ�ปี 2561

ทรพัยากรชวีภาพเพือ่การวิจยัและพฒันาวคัซนี ณ ห้องประชมุโทปัสรูม โรงแรมรชิมอนด์ นนทบรุ ีในวนัที ่21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 75. นายประมวล กันพยา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ, นายทองหล่อ อินตะนัย เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ 4 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ, นายสาโรช โมรินทร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 
และนายปรีชา อังศุกวินกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ  
“การต่อต้านคอร์รัปชั่นของสภากาชาดไทย” ส�าหรับเจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 6 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอ�านวยนรธรรม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 76. สตัวแพทย์หญงิ ดร.ลาวณัย์ จนัทร์โฮม หวัหน้าสวนง ู9, นายสตัวแพทย์บญุเลศิ ล�า้เลศิเดชา หวัหน้าฝ่ายชนัสตูร 
และวิจัยโรคในสัตว์ 7, เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8,  
เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7, เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา หัวหน้ากลุ่ม 
งานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเครื่องจักร 6, นางสาวภณษร นฤนรกุลโสภิต เจ้าหน้าที ่
บริหารงานท่ัวไป 6 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป, นายสุเมธ โพธิกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชานนท์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษา 
เครือ่งจกัรกล, เภสชักรหญงิธนวด ีรตันงามกลุ เภสชักร 4 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิและนางสาวมทันา มลคล�า้  
เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานท่ัวไป 5 ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป เข้าร่วมฟังบรรยายชีแ้จง “นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษา 
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2561” ส�าหรับบุคลากรทั่วไปและเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพวิเตอร์ ณ ห้องประชมุ 1210 โซน B ชัน้ 12 อาคารภมิูสริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 77. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ และ 
เภสชักรหญิงดวงพร พรมุทธกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนคิ 8 เข้าร่วมการประชมุปรกึษาหารือ  
เรื่อง การส่งเสริมการผลิตยาวัคซีนและชีววัตถุบัญชียามุ่งเป้า ณ ห้องประชุมส�านักวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 3 
ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 78. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมการอบรมเรื่อง  
“การชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารนิเทศของสภากาชาดไทย 
2561” ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่  
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 79. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
เภสัชกรหญงิดวงพร พรมทุธกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนคิ 8 และนางสาวภณษร นฤนรกลุโสภติ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมหารือการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 
ในการกระจายยาและการจดัเกบ็ยา (GDP/GSP) ณ ห้องประชมุชยันาทนเรนทร ชัน้ 1 อาคาร 1 ตกึส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 80. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 
สวนงู และนายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 2 สวนงู ไปเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมรู้ทันสัตว์มีพิษ
ชวีติปลอดภยั ประจ�าปี 2561 ณ ห้องประชมุเทศบาลต�าบลบางพระ ชัน้ 5 ในวนัที ่23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561

 81. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรือ่ง การสอนและตดิตามงานเพือ่การบรหิารผลงาน (Performance Coaching) รุน่ที ่3 ณ ห้องประชมุ 2 - 3  
ชัน้ 4 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์ ส�านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล ระหว่างวนัท่ี 24 - 25 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

 82. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
และคณะท�างานการปรบัปรงุแนวทางเวชปฏบิตัโิรคพษิสนุขับ้า ครัง้ที ่1/2561 ณ ห้องประชมุส�านกัโรคตดิต่อ
ทั่วไป กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 83. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา นายสัตวแพทย์ 7 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมประชุม 
คณะท�างานที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่  
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 84. นางสาวจีรวรรณ ยอดสุเวทย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม 
เชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง เทคนิคการเขียนหนงัสอืราชการ รุน่ที ่11 ณ ห้องประชมุ 2 - 3 ช้ัน 4 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์  
ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 26, 28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 85. นายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์, นางปราณี ใจส�าราญ  
ผู้ช่วยเภสัชกร 4 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก, นายบุญประคอง กัลปะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4 ฝ่าย
ผลิตยาปราศจากเชื้อและนายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู 2 สวนงู เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ  
“การต่อต้านคอร์รปัชัน่ของสภากาชาดไทย” ส�าหรับเจ้าหน้าที ่ระดับ 3 - 6 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ครัง้ที ่4  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอ�านวยนรธรรม ส�านักงานจัดหารายได้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 86. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 87. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลิยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ และ 
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุม 
เตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนฝั่งไทยในการประชุมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ สถาบัน 
วัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 88. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เภสชักรหญงิสมุนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนคิ และ  
เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสัตว์ 
ทดลองขาดแคลนในงานวัคซีน ณ ห้องประชุม OSM1 ชั้น 2 อาคารส�านักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศาลายา ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

 89. นายสตัวแพทย์บุญเลศิ ล�า้เลศิเดชา หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์ 7 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสตูร 
การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 ส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 90. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร.เภสชักรหญงิสมุนา ขมวลัิย รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบรหิารและเทคนคิ, ศาสตราจารย์กติตคุิณ  
ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ, ศาสตราจารย ์ 
นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการและนางกมลวรรณ เขษมวงศ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “สภากาชาดไทยยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุม 
จุมภฏ 2 - 3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในวันท่ี 7 มีนาคม  
พ.ศ. 2561

 91. นางสาวหทัยรัตน์ เจตนา วิศวกร 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครี่องจักรกลและนายวีรภัทร สิงห์โส วิศวกร 4  
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการพลังงาน 
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เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ Chateau De Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง 
วันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

 92. สตัวแพทย์หญงิ ดร.ลาวณัย์ จนัทร์โฮม หวัหน้าสวนง ู9 เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การสอนและตดิตามงาน  
เพือ่การบรหิารผลงาน (Performance Coaching) รุน่ที ่4 ณ ห้องประชมุ 2-3 ชัน้ 4 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์  
ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

 93. ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cell Culture Technique and  
Upstream Technology for Vaccine ณ โรงแรมรชิมอนด์ สไตลชิ คอนเวนชัน่ จงัหวดันนทบรุ ีระหว่างวันท่ี  
12 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

 94. นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผูช้�านาญการพเิศษ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวจัิยและพัฒนา, นายปัณณทตั  
อารีกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางชนิตรา เกาะลอย พยาบาล 6 ฝ่ายบริการ
และวิจัยคลินิกและนายชานนท์ ฝาเงิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์  
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติในงานวิจัย ครั้งที่ 4/1 และ 4/2” ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน  
ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม และ 20 มีนาคม 
พ.ศ. 2561

 95. นายชนะภัย รัตติกาลสุขะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมสัมมนา Sterility 
Xchange Forum 2018 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

 96. นางสาวอรวรรณ  แซ่โค้ว ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสาวสุนุชชา  
สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสุจิตรตรา  ขุนทรัพย์  
ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสาวจุรีพร น้อยพรหม ผู้ช�านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นายวิชิต ทวีกาญจน์ ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวกัญณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5  
ฝ่ายวิจัยและพฒันา เข้าร่วมอบรมเกีย่วกบัการใช้งาน HPLC, GC, Spectroscopy ณ ตกึสภานายกิา สถานเสาวภา  
ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

 97. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 ไปเป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์สด
ออกอากาศรายการวทิยจุฬุา โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญงิอจัฉริยา ไศละสูต ในหวัข้อ “การระบาด 
ของโรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทย 2561” ณ ห้องอัดเสียง สถานีวิทยุจุฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 98. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8, สัตวแพทย์หญิงนวพรรษ  
สมบูรณ์พูลผล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ, ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร ผู ้ทรงคุณวุฒิ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนางสาวจุรีพร น้อยพรหม ผู้ช�านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “ผู้เย่ียมส�ารวจสถานที่ด�าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว ์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานท่ีด�าเนินการ” ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

 99. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เช่ียวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ  
“งูมีพิษที่ส�าคัญ และพบบ่อยในประเทศไทย หลักการปฐมพยาบาลในสถานที่เกิดเหตุและการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นทัว่ไป” ณ สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย ในวนัที ่20 และ 27 มนีาคม พ.ศ. 2561
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

 100. นางนารี โถน้อย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ช่วยจัดงาน Pre-congress Workshop 
for 12 Asia Pacific Travel Health Conference ณโรงแรมพลาซ่า แอทธินี ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 101. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ  
นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, นางสาวอรวรรณ แซ่โค้ว ผู้ช�านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7  
ฝ่ายวจัิยและพฒันา, นางสาวสนุชุชา สนุทรารชุน ผูเ้ชีย่วชาญ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวจิยัและพฒันา, 
นางสจิุตรตรา ขนุทรพัย์ ผูช้�านาญการพเิศษ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวจิยัและพฒันาและนางสาวจุรพีร  
น้อยพรหม ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุม “รู้เท่าทันพิษ 
เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin from the ocean to the Bedside)” ณ ห้องประชุม 250 ชั้น 5  
อาคารวิเคราะห์และบ�าบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

 102. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ 
เรื่องงู ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

 103. นางสาวอาธิกยา สว่างวารี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง 
“จริยธรรมการวิจัยในคน ส�าหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ รุ่นที่ 1/2561” ณ ห้อง 101 ประชาสังคม 
อุดมพัฒน์ ช้ัน 1 อาคาร ประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

 104. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)  
ณ ห้องประชมุเพอรดิอท 3 โรงแรมรชิมอนต์สไตลิช คอนเวนชนั จังหวดันนทบรีุ ในวันที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2561

 105. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนายสัตวแพทย์ทักษะ 
เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาล (Mini MBA in Health) รุน่ท่ี 35 ณ โรงแรม ลองบชี การ์เด้น โฮเตล็แอนด์สปา จงัหวดัชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

 106. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค
และเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุมระหว่าง 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส�านักยา) และภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 1 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

 107. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 ไปเป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์
รายการโทรทัศน์ “รักประเทศไทย” ช่อง TNN2 เรื่อง “สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทย” ในวันที่ 
27 มีนาคม พ.ศ. 2561

 108. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา เดินทางไปรับรางวัล APSN  
Kenzo Oshima Award 2018 และเข้าร่วมประชุมวิชาการ 16th Asian Pacific Congress of Nephrology  
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 109. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและ
เทคนิคและเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุม  
“Workshop on Development of Regional Strategic and Action Plans for the ADEAN Vaccine 
Security and Selr-Reliance (AVSSR)” ณ ห้องประชุม Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม Grand Mercure 
Bangkok Fortune กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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รายงานประจำ�ปี 2561

 110. นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 8 และนางโอปอล์ ศรีประพัติ เข้าร่วมงาน 
สภากาชาดไทยพบสือ่มวลชน ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชมณเฑียร สุรวงศ์ ในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561

 111. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย  
ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

 112. นางสาวนภิาพรรณ ลมิวฒัโนชยั เจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 5 ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิติัการ  
เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2561

 113. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้�าของสภากาชาดไทย (Leadership Development 
Program : LDP) คร้ังที ่1/2561 ณ ห้องประชมุ 1 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์ ชัน้ 4 ส�านกังานบรหิารทรพัยากร
บุคคล ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

 114. สัตวแพทย์หญิงนวพรรษ สมบูรณ์พูลผล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและ 
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ 2 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 

 115. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว  
นายสัตวแพทย์ 6 สวนงูและนายธนพงษ์ ตวัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 สวนงู เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
เกีย่วกับเรือ่งงใูนนทิรรศการ “โลกแห่งอสรพษิ” ณ ลานสานฝัน อทุยานการเรียนรู้ ชัน้ 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์  
ระหว่างวันที่ 21 - 29 เมษายน 2561 

 116. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. เภสัชกรหญงิสมุนา ขมวลัิย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนคิและ 
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมการประชุมระหว่าง  
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส�านักยา) และภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 1 ส�านักงานกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

 117. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและ
เทคนิค เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “ทุกภาคส่วนร่วมใจ หยุดโรคภัยด้วยวัคซีน” #Vaccines Work เนื่องใน
สัปดาห์แห่งการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโลกปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องสยาม บอลรูม โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ  
ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

 118. แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก เป็นวิทยากรและขอข้อมูล
เพิ่มเติม ในการประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท 
พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561

 119. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แสดง
เจตนารมย์การประสานความร่วมมือเครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการควบคุมป้องกันและก�าจัดโรคพิษ
สุนัขบ้า” ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4 ตึกส�านักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี และเข้าร่วมประชุม
เสวนาเรื่อง “การแสดงเจตนารมณ์การประสานความร่วมมือเครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการควบคุม
ป้องกนัและก�าจดัโรคพษิสนัุขบ้า” ณ ห้องประชมุส�านักงานสตัวแพทยสภา จงัหวัดนนทบรุใีนวนัที ่27 เมษายน 
พ.ศ. 2561 
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

 120. นางสาวอษุา กิตตศิกัดิช์ยั นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกนัคณุภาพ เข้าร่วมสัมมนา “แลกเปล่ียนความ
รู้ด้านวิชาการห้องปฏิบัติการที่ขอรับรองจากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, 
ISO 15189, ISO 15190 และ ISO 22870” ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโดย 
ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

 121. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
และเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมการประชุม
ทศิทางการพฒันางานชวีวตัถเุพือ่ส่งเสริมงานอตุสาหกรรมการผลิตวคัซีนและยาชวีวตัถุในยคุประเทศไทย 4.0  
ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 122. นางสาวกรวิกา ลิ้มสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวรัจนา บุญมี  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ เดินทางไปปฏิบัติงานและฝึกอบรมเรื่อง Optimization  
of vaccines’ manufacturing containers and testing for global supply จัดโดย สถาบนั Developing 
Countries Vaccine Manufactures Network (DCVMN) ณ เมอืงไฮเดอราบดั ประเทศอนิเดยี ระหว่างวนัท่ี  
7 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 123. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค, 
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 และเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์  
เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 ตึกส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 124. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 ไปเป็นวิทยากรถ่ายท�ารายการ
โทรทศัน์ “กบนอกกะลา” ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์ช่อง 5 ชือ่ตอน “หมาบ้า รูไ้ว้ไม่บ้า” ความยาว 10 นาที  
ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 125. สตัวแพทย์หญงิ ดร.ลาวณัย์ จนัทร์โฮม หวัหน้าสวนงู 9, นายสตัวแพทย์ปณธิ ิละอองบวั นายสตัวแพทย์ 6 สวนง,ู  
นายมงคล พันธ์เลิศ เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงูและนายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงู เดินทาง
ไปปฏิบัติงานส�ารวจงู ณ จังหวัดสงขลา สตูลและระนอง ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 126. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค
และเภสัชกรอนวัช มิตรประทาน ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
เรื่อง Data integrity; Practical and risk based approach ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 127. ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 10 เข้าร่วมประชุม International conference on 
plant-based vaccine : an urgent need for rabies ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า วันที่ 17 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2561

 128. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมประชุม International 
Conference on “Plant-based vaccines; an urgent need for rabies” และร่วมลงนามในการเสนอขอ
งบประมาณสนบัสนนุการศกึษาและพฒันา Plant-based monoclonal antibody for rabies prophylaxis 
ร่วมกับภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม
สัมมนา โรงแรมคราวน์พลาซา ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



84

รายงานประจำ�ปี 2561

 129. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
เภสชักรหญงิดวงพร พรมุทธกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนคิ 8, เภสชักรหญงิลลดิา สกลภาพ  
หัวหน้าฝ่ายผลิตยา ปราศจากเชื้อ 8, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7  
และนางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 เดินทางไปศึกษาดูงานการผลิต EPIAO  
(Recombinant Human Erythropoietin Injection) ท่ี บริษทั Shenyang Sunshine Pharmaceutical จ�ากดั  
ณ เมืองเสิ่นหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 130. นายสุเมธ โพธิกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนของ
สภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ือง “การติดตามและประเมนิผลโครงการ” ณ ห้อง Mayfair 
Ballroom C ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน�้า ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561 

 131. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค  
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านยุทธศาสตร์และแผนของสภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “การติดตามและ 
ประเมนิผลโครงการ” ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชัน้ 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลย์ี โฮเตล็ ประตนู�า้ ระหว่าง 
วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 132. นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 8 และนายสัตวแพทย์สุรศักดิ์ เอกโสวรรณ 
หวัหน้าสถานเีพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลองฯ 9 เข้าร่วมอบรมโครงการพฒันาประสทิธภิาพนกั HR สูม่อือาชพี  
(HR for PRO HR) หลักสูตรระยะที่ 1 (รุ่นท่ี 2) ณ ห้องประชุม 2 - 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  
ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 133. เภสชักรหญงิธนวด ีรตันงามกลุ เภสัชกร 4 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ เข้าร่วมประชมุวชิาการและประชมุใหญ่ 
สามญัประจ�าปี พ.ศ. 2561 โดยสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ณ โรงแรมโกลเดนทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ  
ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 134. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“Coordination and Risk Communication for Rabies Outbreak Response” ณ ห้องประชมุโรงแรมอวานี  
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 135. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
และนางสาวรัจนา บุญมี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมชี้แจงคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของวัคซีน ณ ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ ชั้น 2 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 136. ดร.ทรงศรี เกษมพิมลพร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา 10, นางสาววชิราภรณ์ แสงสีสม ผู้ช�านาญการพิเศษ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสาวอาธิกยา สว่างวารี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางรัตนา 
สุทธิศรี เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสาวสุภัสศร บุญช่าง เจ้าหน้าที่ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายปัณณทัต อารีกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเรื่อง ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 ส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ 
และสอบ ณ ห้องประชุมสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 137. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ  
นายสัตวแพทย์ 8 สวนงูและนายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู เข้าร่วมการประชุม
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วิชาการ ทันสถานการณ์เหี้ยในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมคชสี ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านสัตวศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 138. นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 8 และนายเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชานนท์ เจ้าหน้าที่ระบบงาน 
คอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการพัฒนานโยบาย
เทคโนโลยสีารสนเทศสภากาชาดไทย ณ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 9 อาคารเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระญาณสงัวรฯ 
ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 139. นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 8, นายเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชานนท์ เจ้าหน้าที่ 
ระบบงานคอมพวิเตอร์ 5 กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกลและนายวรีภทัร สงิห์โส วศิวกร 4 กลุม่งานบ�ารงุรกัษา 
เครือ่งจักรกล เข้าร่วมสมัมนาคนไอที ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ข้อมลูไอท ีบรษิทั อนิเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
จ�ากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 140. ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายวิชิต ทวีกาญจน์  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “Extracellular Vesicle :  
Research Focus and Clinical Applications” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 141. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  142. นางกมลวรรณ เขษมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 7 เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร “การพฒันาผูบ้รหิารระดบักลาง  
รุ่นที่ 20 (Ex - MSD20)” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ 
ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 143. นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 8, นางกุลนรี เจริญชนม์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 5  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป, นางสาวจีรวรรณ ยอดสุเวทย์ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,  
นางสาวนิภาพรรณ ลมิวฒัโนชยั เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช ี5 ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป และนายกติต ิภริมย์ฤทธิ์  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบขั้นตอนการส่งงบใบส�าคัญ (PP)  
ให้ส�านกังานการคลงั ณ ห้องประชมุจมุภฏ 2 - 3 ชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกยีรติบรมราชนินีาถ ศนูย์บริการโลหติ 
แห่งชาติ ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 144. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8, เภสัชกรหญิงลลิดา  
สกลภาพ หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 7, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 และ 
เภสัชกรหญิงอรนุช กลิ่นเพชร เภสัชกร 8 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ เข้าร่วมท�าการทดสอบคุณสมบัต ิ
และตรวจรับเครื่อง “Plate and filter Press System” ณ เมืองเซนต์ กัลเลน สมาพันธรัฐสวิส ระหว่าง 
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 145. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9 ไปเป็นกรรมการในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
ณ ห้อง 4521 ช้ัน 5 อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 146. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและ
เทคนิค, เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และเภสัชกรอนวัช มิตรประทาน  
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ผูช้�านาญการพเิศษ เภสชักร 7 ฝ่ายผลติวคัซีน เข้าร่วมการประชมุเพ่ือรับฟังผลการศกึษาและให้ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย ณ ห้องประชุมสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 147. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและ 
เทคนิค เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับอุปทานด้านวัคซีน ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 
สถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 148. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ  
นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู, นายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 2 สวนงูและนายสุทิวัส แสงสว่าง เจ้าหน้าที่
รีดพิษงู 1 สวนงู เดินทางไปส�ารวจงู ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 149. นางสาวนิภาพรรณ ลิมวัฒโนชัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายวิชัย ศรีต่างค�า  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก และนายณัฐวรภัทร แป้นกลัด เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 1  
สวนงู เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส�าหรับบุคลากรสภากาชาดไทย รุ่นที่ 2  
ณ ห้องประชุม 2 - 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 150. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง 
“ชวีวทิยาและนเิวศวทิยาของงแูละการจดัการงใูห้กับพนกังานบรกิารก�าจัดแมลงและผูส้นใจในการก�าจดัแมลง 
ในหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการจัดการแมลงและสัตว์อื่น ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561”

 151. เภสัชกรสมพล วิโรจนะดารา เภสัชกร 6 ฝ่ายประกันคุณภาพ, นายชนะภัย รัตติกาลสุขะ นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 5 ฝ่ายประกันคณุภาพ, เภสชักรธรรมนญู ด้วงโสน เภสชักร 6 ฝ่ายผลติเซรุม่, นายปรชีา องัศกุวนิกลุ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน และเภสัชกรหญิงดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 4 ฝ่ายผลิตยา
ปราศจากเช้ือ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Single Use Manufacturing for vaccine and biological 
products ภายใต้เครอืข่ายการประกันคณุภาพวคัซนีของประเทศ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลย์ี (The Berkeley 
Hotel) ประตูน�้า และห้องปฏิบัติกลาง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 - 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2561

 152. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมประชุมหารือกับ  
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเตรียมจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 
2561 ณ ห้องประชุมสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 153. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เช่ียวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ  
เรื่อง “งูพิษในประเทศไทย” ณ ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21  
มิถุนายน พ.ศ. 2561

 154. เภสชักรสมพล วโิรจนะดารา หวัหน้ากลุ่มงานตรวจสอบความถกูต้องของเคร่ืองมอื เคร่ืองจักร 6, นายเถลิงศักดิ์  
ศกัดิเ์ดชานนท์ เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ 5 กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล และนายวรีภทัร สงิห์โส  
วิศวกร 4 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบประดับความตระหนัก 
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่  
22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 155. สัตวแพทย์หญิงนวพรรษ สมบูรณ์พูลผล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ Trending of Diseases Diagnosis และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Molecular Diagnostic  
Workshop: Toward best practice for qPCR ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

 156. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8, นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร 
หวัหน้าฝ่ายผลติวัคซนี 7, เภสชักรหญงิวชริาภรณ์ เหมมาลา หวัหน้าฝ่ายประกนัคุณภาพ 7 และนายพรหมฉัตร  
เจรญิพฒัน์ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายผลิตวคัซีนและนายวชิติ ทวกีาญจน์ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 5  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมก�าหนดทิศทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่  
ณ ห้องประชุมทิพวรรณ 2 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 157. นายสเุมธ โพธกิลุ เจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 5 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป เข้าร่วมสัมมนาเชงิปฏิบตักิาร 
หวัข้อจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ ด้านการพฒันาการบริการสขุภาพส�าหรบัผูสู้งวยั ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ส.ธ. 
ชั้น 17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 158. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
นายภูมิ จันทรตรี ผู้ช่วยอ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 8, นายสุเมธ โพธิกุล เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวนิภาพรรณ ลิมวัฒโนชัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5  
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องขั้นตอนการจัดท�ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน  
ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 159. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
และเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุมแนวทาง
การด�าเนินงานเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ�านวยการ  
กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 160. นางมณฑาทิพย์ ชมะนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโลจิสติกส์, นางประไพ รัตนะชีวะกุล เจ้าหน้าที่บริหาร
งานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวภณษร นฤนรกุลโสภิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป, นางกุลนรี เจริญชนม์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวนิภาพรรณ ลิมวัฒโนทัย  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวจีรวรรณ ยอดสุเวทย์ เจ้าหน้าที่การเงินและ 
บัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายกิตติ ภิรมย์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ
นางสาวศศธร โภคสวัสดิ์ นิติกร 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานตามโครงการติดตาม และ
ประเมินผลการใช้ระบบ FMIS รองรบัการจดัท�าการเงนิ สภากาชาดไทย ตามงวดเวลา (ตปง.) ณ ห้องประชมุ 1209  
โซน เอ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 161. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา เป็นวิทยากรการปาฐกถาพิเศษ
ในการประชมุวชิาการโรคเลปโตสไปโรสสิ ประจ�าปี 2561 ณ จังหวดัอดุรธาน ีระหว่างวนัท่ี 11 - 13 กรกฎาคม 
2561

 162. เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุมโครงการ 
ศึกษาวิจัยการปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ณ ห้องประชุมส�านักยา ชั้น 5 อาคาร 4 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 163. นางสาวศศธร โภคสวัสดิ์ นิติกร 5 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เข้าร่วมโครงการสัมมนานิติกรและผู้รับผิดชอบ 
งานด้านคดีความ สภากาชาดไทยฯ ห้องประชุม 2 - 3 ช้ัน 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ในวันที่ 12 และ  
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 164. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค  
เข้าร่วมกจิกรรมเปิดบ้าน (Open House) ณ บรษิทั องค์กรเภสชักรรม-เบอร์รเิออร์ชวีวตัถ ุจ�ากดั นคิมอตุสาหกรรม 
เกตเวย์ซิตี้ ต�าบลหัวส�าโรง อ�าเภอแปลงยาว จังหวะฉะเชิงเทรา ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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รายงานประจำ�ปี 2561

 165. นายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  
เรื่อง “Global health Opportunities by implementing WHO recommendations for influenza  
prevention” ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ�าราศนราดูร ในวันที่  
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 166. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายธนพงษ์ ตวัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 สวนงู
และนายวนิจิ เพยีรอสุาหะ เจ้าหน้าทีร่ดีพษิง ู4 สวนง ูไปเป็นวทิยากรให้ความรูเ้กีย่วกับเรือ่งง ูณ บรษิทั ปตท.
สผ.สยาม จ�ากัด โครงการเอส 1 อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 167. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค,  
นายภูมิ จันทรตรี ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร 8, นางสาวนิภาพรรณ ลิมวัฒโนชัย  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวจีรวรรณ ยอดสุเวทย์ เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี 5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรม เรื่อง ระเบียบการเงินของสภากาชาดไทยที่แก้ไขปรับปรุงใหม่  
ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2 - 3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 168. นายวิชิต ทวีกาญจน์ ผู้ช�านาญการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังสัมมนา  
เรื่อง Mass spectrometry Tech Seminar tour 2018 ณ โรงแรมโนวาเทล สยาม กรุงเทพฯ ในวันที่  
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 169. สัตวแพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู 9, นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6  
สวนงูและนายบุญน�า ย้อยฝอย เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงู ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงู  
ณ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 170. นางสาวสุนุชชา สุนทรารชุน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสุจิตรตรา 
ขุนทรัพย์ ผู้ช�านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสาวจุรีพร น้อยพรหม 
ผู้ช�านาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, นางสาวกัญณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายปัณณทัต อารีกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม 
การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Empowering Technologies for Immune-Oncology” ณ ห้องประชุม 312/2  
ชั้น 3 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 171. นางสาวจรุพีร น้อยพรหม ผูช้�านาญการ นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6 ฝ่ายวจัิยและพัฒนาและนายสัตวแพทย์
บุณยกร วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Basic to  
Advance of Cell Culture Techniques” ณ ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย ชั้น 4 บริษัท กิบไทย จ�ากัด กรุงเทพฯ 
ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 172. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์ 
ออกอากาศรายการโทรทศัน์ “คยุกบัคณุหมอ” ช่อง TNN2 เรือ่ง “สถานการณ์โรคพษิสนุขับ้า ในประเทศไทย” 
ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 173. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
และเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุม 
คณะอนุกรรมการก�ากับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา คร้ังที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 
หลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561
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สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

 174. นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงู ณ วิทยาลัย
พยาบาลต�ารวจ ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 175. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค  
ไปปรึกษางานเกี่ยวกับงานแบ่งบรรจุ และ Clinical study ของวัคซีน Speeda ที่บริษัท Liaoning Cheng  
Da Biotechnology จ�ากัด (CDBIO) ณ เมืองเส่ินหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 31 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 

 176. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค  
และเภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมประชุม 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 1  
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 177. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท�าเนียบรัฐบาล ในวันที่ 2 สิงหาคม  
พ.ศ. 2561

 178. เภสชักรธรรมนูญ  ด้วงโสน ผูช้�านาญการพเิศษ เภสชักร 7 ฝ่ายผลติเซรุ่ม, นายสมควร  เจนสถริพนัธุ ์ผูช้�านาญการ  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6, นายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน, 
เภสัชกรวีรวิทย์ เปี่ยมวิมล เภสัชกร 4 กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เครื่องจักร, นายวีรภัทร  
สิงห์โส วิศวกร 4 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและเภสัชกรหญิงดุษฎี โล้วพฤกษ์มณี เภสัชกร 4  
ฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้ เข้าร่วมการสมัมนาเกีย่วกับเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ทางด้านอตุสาหกรรม ณ มหาวทิยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง 2 - 114 ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 179. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ  
เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561 ณ โรงแรม The Zign พทัยา จงัหวดัชลบรุี  
ระหว่าง 2 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 180. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์สด
ออกรายการวิทยุ “บ้านสุขภาพ” คลื่นสถานีวิทยุรัฐสภาและเครือข่าย เร่ือง “สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
ในประเทศไทย” ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 181. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร จามจุรี 4 ส�านักงาน 
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 182. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์สด 
ออกรายการวิทยุ “คลินิกสุขภาพ” คลื่นสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “งานวันป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าโลก” ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 183. นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 และนายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดต้ังเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรค
ชนิดใหม่ (New TB vaccine) ณ ห้องประชุม BAFS ชั้น 16 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 184. แพทย์หญงิสดุา  พนัธุร์นิทร์ ผูเ้ชีย่วชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ, นางชนติรา เกาะลอย พยาบาล 6  
ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิและนายธรีะนติย์  สนทินยั ผูช่้วยพยาบาล 4 ฝ่ายบรกิารและวจัิยคลนิกิ ออกบธูเพือ่ 
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รายงานประจำ�ปี 2561

ให้ค�าปรึกษา และให้ค�าแนะน�าทางด้านสุขภาพส�าหรับผู้เดินทางท่องเที่ยว ในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก”  
ครัง้ที ่23 Thai International Travel Fair 2018 ณ ศนูย์ประชมุแห่งชาติสริกิต์ิิ ระหว่างวนัที ่9 - 12 สงิหาคม 
พ.ศ. 2561

 185. นางสาวพรพิมล เปรมชัยพร หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน 7 และนายพรหมฉัตร เจริญพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 5 ฝ่ายผลิตวัคซีน เข้าร่วมอบรมส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม และอบรม 
จรรยาบรรณวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคร้ังที ่2 ณ ห้องประชมุ YT 102 ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 186. นางสาวกัญณฏัฐ์  พรหมรุง่เรอืง นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวจัิยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเชงิปฏบิติัการ  
เรื่อง การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 18 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 187. นายเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชานนท์ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล  
เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ครั้งที่ 54 ณ ห้องประชุม 
อ�านวยนรธรรม ชั้น 4 อาคารอ�านวยนรธรรม ส�านักงานจัดหารายได้ ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 188. นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงูและนายมงคล พันธ์เลิศ เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงู 
เป็นวทิยากรให้ความรูเ้กีย่วกบัเร่ืองงู ณ เทศบาลอ�าเภอปากดง จงัหวัดก�าแพงเพชร ในวนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 
2561

 189. นายเถลิงศักดิ์ ศักดิ์เดชานนท์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ 
นางสาวศรัณยา หวังเจริญตระกูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 สวนงู เข้าร่วมอบรม “การผลิตอินโฟกราฟฟิก
สื่อสารภารกิจ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย” ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกบริพัตร ในวันที่ 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2561

 190. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์สด
ออกอากาศรายการโทรทศัน์ “นารกีระจ่าง” ช่อง 9 อสมท. เรือ่ง “สถานการณ์โรคพษิสนุขับ้า ในประเทศไทย 
และงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561” ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 191. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติยา ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 
9 ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 192. นายสัตวแพทย์บณุยกร วงสกลุ นายสตัวแพทย์ 4 ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์ ไปเป็นวทิยากรให้สมัภาษณ์
รายการโทรทศัน์ “รกัประเทศไทย” ช่อง TNN2 เร่ือง “โรคพิษสุนขับ้า และงานวนัป้องกนัโรคพิษสุนขับ้าโลก 
2561” ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 193. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา  ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
เข้าร่วมประชุมทบทวนกลไกการบริการจัดการยาก�าพร้า ยาต้านพิษ ในบัญชีหลักแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 
หลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 อาคาร 1 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 194. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7, สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี  
มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสตูรและวจัิยโรคในสัตว์และนายสัตวแพทย์บณุยกร วงสกลุ นายสัตวแพทย์ 4  
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ ไปเป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์สดออกรายการโทรทัศน์ “บ่ายนี้มีค�าตอบ”  
ช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี เรื่อง “การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561” ในวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
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 195. สัตวแพทย์หญิงนวพรรษ สมบูรณ์พูลผล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายประกันคุณภาพ และดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัย 
ทีใ่ช้สตัว์” รุน่ที ่8 ณ ห้องปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ 508 ชัน้ 5 ส�านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 196. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “สถิติส�าหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 
ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561

 197. นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของงู วิธีการป้องกันไม่ให้งูเข้ามาภายในบริษัทฯ และส�ารวจพื้นที่ ณ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

 198. เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 และเภสัชกรธรรมนูญ ด้วงโสน  
ผู้ช�านาญการพิเศษ เภสัชกร 7 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาระบบการฝึกงานวิชาชีพ
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ฝึกปฏิบัติงานด้านวัคซีน ณ ห้องประชุม Topaz Room ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

 199. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
เข้าร่วมประชุมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน ประจ�าปี พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

 200. นายสตัวแพทย์บณุยกร วงสกลุ นายสตัวแพทย์ 4 ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์ ไปเป็นวทิยากรให้สมัภาษณ์
รายการโทรทัศน์ “สขุภาพด ี24 ชัว่โมง” ช่อง MCOT เรือ่ง “โรคพษิสนุขับ้า ส�าคญัอย่างไร” ในวันที ่6 กนัยายน 
พ.ศ. 2561

  201. นางสาวอาธิกยา สว่างวารี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ เรื่อง “Cloud computing pipeline for Exome sequencing” ณ ห้องประชุม 304-305  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2561 (SiMR) ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน พ.ศ. 2561

 202. ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมผู้ขอรับในอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ท่ี 
ก่อให้เกิดโรค ณ สาขาวิชาปรีคลินิค ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่  
10 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561

 203. นายสัตวแพทย์ปณิธิ ละอองบัว นายสัตวแพทย์ 6 สวนงู เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง Turtle & 
Tortoise Medicine ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

 204. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7, นายสัตวแพทย์บุณยกร  
วงสกุล นายสัตวแพทย์ 4 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์, สัตวแพทย์หญิงณัฐวดี มนต์อ่อน นายสัตวแพทย์ 4 
ฝ่ายชนัสตูรและวิจยัโรคในสตัว์และนายชานนท์ ฝาเงิน นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ฝ่ายชนัสูตรและวจิยัโรค 
ในสตัว์ เข้าร่วมประชมุวชิาการระดบัชาต ิเรือ่ง “Prelude to World Rabies Day 2018: Global Awareness  
of Rabies Prevention” จัดโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม 
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน พ.ศ. 2561
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 205. นางสาวภณษร นฤนรกุลโสภิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายบุญน�า ย้อยฝอย  
เจ้าหน้าที่รีดพิษงู 3 สวนงู, นางจุฑารัตน์ ล้อมวงษ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 3 ฝ่ายผลิตวัคซีน, นายระพีพันธ์ 
กลิ่นเพชร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 4 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม, สิบตรี จีรศักดิ์ แพงศรี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ฝ่าย
ประกนัคุณภาพและนายธนวฒัน์ เสาเปา นกัการภารโรง ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์ เข้าร่วมโครงการเสรมิ
สร้างความรู้และส่งเสรมิคณุภาพชวีติบุคลากร เรือ่งออมเงนิอย่างไร จงึอยูส่บายหลงัเกษยีณ ณ ห้องประชุมศริิ 
สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

 206. นายสัตวแพทย์บุญเลิศ ล�้าเลิศเดชา หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 7 เป็นวิทยากรให้สัมภาษณ์สด
ออกรายการวิทยุ “รายงานข่าว” คลื่นสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม เรื่อง “งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 
2561” ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

 207. เภสชักรหญงิดวงพร   พรมทุธกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนคิ 8, นายสัตวแพทย์ทกัษะ  เวสารัชชพงศ์  
ผู้เชี่ยวชาญ นายสัตวแพทย์ 8 สวนงูและเภสัชกรหญิงวชิราภรณ์ เหมมาลา หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ 7 
เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด�าเนินการ  
(คกส.) ของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่  
24 - 25 กันยายน พ.ศ. 2561 

 208. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา, ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร. เภสชักรหญงิสมุนา ขมวิลยั รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนคิและเภสัชกรหญงิดวงพร  
พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค 8 เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร BIM คร้ังที่ 1/2561  
ในหัวข้อ “BIM และการบริหารงานของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส�านักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์” ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

 209. นายสตัวแพทย์บุญเลศิ   ล�า้เลศิเดชา หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจัิยโรคในสตัว์ 7 ไปเป็นวทิยากรให้สมัภาษณ์สด 
ออกรายการวทิย ุ“ข่าวภาคเช้า” คลืน่สถานวีทิย ุส.ว.ท.แห่งประเทศไทย เรือ่ง “งานวันป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าโลก  
2561” ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
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การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณ 2561

 การจัดอบรม เรื่อง ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025:2005 ส�าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ
 จัดโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561

 ณ ห้องประชุมตึกอ�านวยการ สถานเสาวภา

ฝ่ายวจิยัและพฒันาได้จดัอบรมหลกัสตูร “ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025:2005 ส�าหรับห้องปฏบิตักิารทดสอบ/
สอบเทียบ” โดยเชิญ อ. ภญ.สุวรรณา จารุนุช อดีตผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรอบรม ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่าง ๆ ของสถานเสาวภา เข้ารับ 
การอบรมจ�านวน 38 คน เมือ่วันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชมุสถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยได้รบัการ 
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องเขียนจากบริษัทแบงค์เทรดดิ้งและบริษัทวอร์ดเมดิก

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สัตว์มีพิษ ครั้งที่ 6

จัดโดย สถานเสาวภา ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561

ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
ประเทศไทยมีสัตว์ท่ีมีพิษหลากหลายชนิดท้ังบนบกและในน�้า ได้แก่ งูพิษ แมลง สัตว์ขาข้อ และสัตว์ทะเล 

การศึกษาเก่ียวกับสัตว์มีพิษมีความส�าคัญต่อองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับชนิดของสัตว์ที่มีพิษและคุณลักษณะของพิษจาก
สัตว์เหล่านั้น การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับสัตว์มีพิษถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิได้ใช้เป็นเวท ี
ในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจ และสมควรที่จะส่งเสริมให้มีการจัดการประชุม 
วิชาการด้านนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ศาสตร์ทางด้านสัตว์มีพิษได้มีความก้าวหน้าทางวิทยาการ รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจในวงกว้าง
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สถานเสาวภาและส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัได้ร่วมกนัจดัการประชมุวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง สตัว์มีพษิ  
ครั้งที่ 6 ระหว่างวันท่ี 6 และ 7 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน 121 คน ประกอบด้วยแพทย์  
พยาบาล สตัวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนกัวชิาการจากหลากหลายสถาบนั โดยได้รับการสนับสนนุการจัดการประชมุ 
จากบริษัทชัชรีย์โฮลดิ้ง บริษัทไบโอวาลิส และบริษัทรีเนาน์ เทคนิคอล

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 9
Rabies Scientific Conference 2018 

Prelude to World Rabies Day 2018 : Global Awareness of Rabies Prevention
จัดโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

.........................................................................
 โรคพิษสุนขับ้า เป็นโรคตดิเชือ้ระบบประสาทจากสตัว์สูค่น มสีตัว์เลีย้งลกูด้วยนมเป็นพาหะน�าโรค ในปัจจบัุน

โรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ องค์การอนามัยโลกได้รายงานมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกมากกว่า  
55,000 รายต่อปี ในหลายปีทีผ่่านมาประเทศไทยมจี�านวนผูป่้วยโรคพษิสนุขับ้าลดลงอย่างชดัเจน (น้อยกว่า 20 - 30  
รายต่อปี จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข) แต่ในปี 2561 พบว่ามีการระบาดหลายพื้นที่และมีผู้เสียชีวิตจาก 
โรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้น ท�าให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท้ังแบบป้องกัน 
ล่วงหน้าและแบบหลังสัมผัสโรคเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหนึ่งยังไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า รวมถงึแนวทางการดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนขับ้า 
ซึง่ได้มกีารเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุไปจากเดมิ ท�าให้การรกัษาผูถ้กูสตัว์กดัและการป้องกนัโรคพษิสุนขับ้าภายหลงัสมัผสั
โรคยังเป็นปัญหาที่พบบ่อยของแพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไป 

ดังนั้น สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
คือ การให้บริการทางคลินิก การวินิจฉัย การผลิตอิมมูโนโกลบูลิน การวิจัยพัฒนา การเผยแพร่ความรู้และได้รับ 
การแต่งตัง้เป็น WHO Collaborating Centre for Research on Rabies Pathogenesis and Prevention ได้เลง็เหน็ 
ถึงความส�าคัญของการศึกษาต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการดูแลรักษา 
ผูป่้วยทีถ่กูสตัว์กัดและสมัผสัโรคพษิสนุขับ้าในปัจจบุนั อกีทัง้เพือ่เป็นการเผยแพร่เกยีรตคิณุของสถาบนั สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย จึงมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเกี่ยวกับการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทาง 
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การแพทย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน โดยในคร้ังนี้ได้ให้ความส�าคัญกับสถานการณ์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในประเทศไทย แนวทางการดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและปัญหาข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
การดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งแนวทางแก้ไข โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สัตวแพทย์ และ
เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุท่ีมคีวามเกีย่วข้องในการควบคมุและให้การดูแลรกัษาผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้า ให้ความสนใจและ
เข้าร่วมประชุมจ�านวนทัง้สิน้ 346 คน และสถานเสาวภาได้ออกหนงัสอืแนวทางการดแูลรกัษาผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้า  
2561 และค�าถามที่พบบ่อย
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การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในปี พ.ศ. 2561 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2018) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามของโรคพิษสุนัขบ้า 
ที่ยังคงมีอยู่ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา เป็นประธานในพิธี 
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประกวดภาพถ่ายสัตว์เลี้ยง และบริการท�าหมันฟรีและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป
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กิจกรรมอื่น ๆ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
ได้รบัรางวลั APSN Kenzo Oshima Award 2018 ในการประชมุ The Asian Pacific Congress of Nephrology  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดสัมมนาบุคลากร ประจ�าปี 2561  
เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการท�างานเป็นทีมเพื่อผลส�าเร็จขององค์กร”  

ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรัตนะปุระ จังหวัดจันทบุรี
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
ให้การต้อนรับอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานฝ่ายผลิตเซรุ่ม  

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อและฝ่ายประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา ขมวิลัย รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค 
 ให้การต้อนรับสมาคมการตลาดเพื่อเกษตรและอาหารฯ ประเทศเนปาล ในโอกาสศึกษาดูงาน  

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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ผู้บริหารและบุคลากรสถานเสาวภาร่วมกันท�ากิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”  
รวมพลังท�าความสะอาด เก็บขยะภายในสถานเสาวภา  

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุและผู้ที่ลาออกปฏิบัติงานเกิน 25 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
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