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โครงสร้างของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	แบ่งการบริหารงานออกเป็น	10	ฝ่าย	และ	1	กลุ่มงานดังน้ี
	 1.	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
	 2.	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
	 3.	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	
	 4.	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
	 5.	 สวนงู	
	 6.	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	
	 7.	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	
	 8.	 ฝ่ายผลิตวัคซีน
	 9.	 ฝ่ายประกันคุณภาพ
	 10.	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบพระชนมพรรษา	
	 11.	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
 โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย	หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงาน	เป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการในแต่ละฝ่ายและ
กลุ่มงานข้ึนตรงต่อผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ซึ่งมีรองผู้อ�านวยการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการท้ังฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายวิชาการช่วยก�ากับดูแล	สั่งการหรือปฏิบัติหน้าท่ีแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

ผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ

ฝ่ายผลิตวัคซีน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายประกันคุณภาพ

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

สวนงู

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สถานีเพาะเล้ียงม้าและสัตว์ทดลองฯ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

โครงสร้างการบริหารองค์กร
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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ภารกิจหลักของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วิสัยทัศน์ของสถานเสาวภา
	 ผลิตและจ�าหน่ายชีววัตถุและยาปราศจากเช้ือท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีด ี

ในการผลิต	 (GMP,	 PIC/S)	 และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 เป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ

และนานาชาติและการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

พันธกิจหลักของสถานเสาวภา
	 สถานเสาวภา	มีหน้าท่ีผลิต	แบ่งบรรจุ	วัคซีน	เซรุ่ม	ชีววัตถุอ่ืนๆ	และน�้ายาปราศจากเช้ือ	วิจัยพัฒนาและ
ตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์	การบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	ให้ค�าแนะน�าในเรื่องสัตว์มีพิษกัด	และโรคเมืองร้อน	รวม
ท้ังบริการคลินิกฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคลินิกพิษจากสัตว์ตลอดจนการบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษ	พิษงูให้
แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร
 เป้าหมายให้บริการที่ 1	ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีเป็นเลิศ
 ผลผลิตท่ี 1	 การบริการรักษาพยาบาล	 ฟื้นฟูสภาพ	 สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ป่วยและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	รวมท้ังผู้ด้อยโอกาส
 เป้าหมายให้บริการที่ 2	ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีววัตถุ	ยาปราศจากเช้ือ
ยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	ท่ีได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ
 ผลผลิตที่ 2 การบริการชีววัตถุ	ยาปราศจากเช้ือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล	
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและมีความปลอดภัยในการใช้

ภารกิจด้านการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. การผลิตชีววัตถุและปราศจากเชื้อ
	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีท�าการผลิตวัคซีนบีซีจี	 เซรุ่มแก้พิษงูชนิด
แห้ง	 และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออกจ�าหน่ายต่างประเทศ	 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทัน
สมัยและถูกต้องตามมาตรฐาน	 GMP,PIC/Sของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 และ
มาตรฐานองค์การอนามัยโลกเป็นโรงงานผลิตชีววัตถุท่ีมีการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า(Upstream)จนถึงปลายน�้า(Down-
stream)จนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองท้ังมาตรฐาน	 GMP,PIC/S	 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 ISO/IEC	
17025	ในการตรวจผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ	จาก	ilac	MRA	DMScกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย	
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	 การผลิตชีววัตถุทุกชนิดได้ด�าเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตท่ีดี	GMP,PIC/S	ของส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต	
การวิเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของ
มาตรฐานวิธีปฏิบัติและได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
	 ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุท่ีผลิตทุกรุ ่นการผลิตได้ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพตามข้อก�าหนดขององค์การ
อนามัยโลกโดยฝ่ายประกันคุณภาพและได้รับการรับรองรุ ่นการผลิต	 (Lot	 Release)	 จากสถาบันชีววัตถุ	 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนจ�าหน่ายให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ัวประเทศและจ�าหน่ายให้กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุขผ่านส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	นอกจากน้ียังส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศท่ัวโลก
 1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
	 ปัจจุบันสถานเสาวภาผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยวชนิดแห้ง	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	 (Malayan	 
Pit	Viper	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา	(Russell’s	Viper	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	(Cobra	antivenin)	
เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้	(Green	Pit	Viper	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง	(King	Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษ
งูสามเหลี่ยม	 (Banded	 Krit	 antivenin)	 เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา	 (Malayan	 Krait	 antivenin)	 และผลิตเซรุ่ม 

แก้พิษงูรวมชนิดแห้งอีก	 2	 ชนิดคือ	 เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาทและเซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต	 ซึ่งเซรุ่ม 

ทุกชนิดจะผลิตตามมาตรฐาน	 GMP	 และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 โดยผ่านกระบวนการท�าให้บริสุทธ์ิและ 
ใช้ข้ันตอนการผลิตตามเทคโนโลยีของการผลิตท่ีสมัยใหม่	 จนได้เป็นเซรุ่มแก้พิษงูส�าเร็จรูปชนิดแห้งท่ีพร้อมละลาย
ใช้ได้ทันทีเซรุ่มแก้พิษงูทุกชนิดมีอายุการใช้งาน	 5	 ปี	 หลังวันผลิต	 ปัจจุบันสถานเสาวภาฯสามารถผลิตเซรุ่มเหล่าน้ี 

ในปริมาณท่ีเพียงพอใช้ในประเทศและบางส่วนสามารถจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ
 1.2 การผลิตซุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า        
	 สถานเสาวภาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเลือดม้า	 TRCS	 ERIG® 

(Equine	 Rabies	 Immunoglobulins)	 ขณะน้ีสถานเสาวภาสามารถผลิตได้ในจ�านวนท่ีเพียงพอส�าหรับใช้ภายใน
ประเทศและสามารถใช้ทดแทนสินค้าจากต่างประเทศ	โดย	50%	ของปริมาณท่ีใช้ท้ังหมดในประเทศเป็นผลิตภัณฑ์
ของสถานเสาวภา	อีก	50	%	เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย
 ปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2559
		 ในปี	2559	ด�าเนินการผลิต	เซรุ่มแก้พิษงูจ�านวน	6	ชนิด	คือ	เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	เซรุ่มแก้
พิษงูแมวเซา	 เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้	 เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต	 เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท	 รวมเป็น
จ�านวนท้ังสิ้น	87,794	ขวด	และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ�านวนท้ังสิ้น	184,200	ขวด	ตามตาราง	ท่ี	1	

ชนิดเซรุ่ม จ�านวน (ขวด)
-	เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 19,088
-	เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 2,209
-	เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 13,193
-	เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 26,528
-	เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต 20,212
-	เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท 6,564
	-	เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 184,200
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กราฟแสดงจ�านวนและสัดส่วนในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2559

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูภายในปีงบประมาณ 2557-2559
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แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2557-2559
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จ�านวน	(ขวด)

ปีงบประมาณ

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การกรองปราศจากเชื้อในห้องสะอาดการท�าให้เซรุ่มบริสุทธิ์ในห้องสะอาด

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท
และระบบโลหิตพร้อมน�้ายาท�าละลาย

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูเด่ียว	7	ชนิด	พร้อมน�้ายาท�าละลาย



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

9

 1.3 การผลิตยาปราศจากเชื้อและผลิตเซรุ่มส่วนขยาย
	 เน่ืองจากก�าลังการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	
ในปี	 พ.ศ.	 2557	 สถานเสาวภาจึงได้เพิ่มก�าลังการผลิตอย่างเร่งด่วน	 โดยได้ปรับปรุงอาคารผลิตยาปราศจากเช้ือ 

ในเนื้อที่ประมาณ	2,000	ตารางเมตร	ให้เป็นโรงงานผลิตเซรุ่มส่วนขยายและยาปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐานตาม	หลักเกณฑ์
วิธีการท่ีดีในการผลิตยาGood	Manufacturing	 Practice(GMP,	 PIC/S)และสอดคล้องกับ	 Pharmaceuticals	 
Inspection	 Co-operation	 Scheme	 (PIC/S)	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่องการก�าหนดรายละเอียด
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี	 พ.ศ.2558	
เพื่อท่ีจะพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ	สามารถผลิตยาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	ในปี	พ.ศ.2559	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	ได้ด�าเนินการผลิต	ผลิตภัณฑ์	น�้ายาท�า
ละลาย	 ยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ	 และผลิตในข้ันตอนปลายน�้าของเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 และเซรุ่มแก้พิษงู 
ท้ัง	 9	 ชนิดและจะได้เริ่มขยายงานผลิตเซรุ่มในส่วนการผลิตต้นน�้า	 โดยจัดซ้ือเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิตเพิ่มเติมคือ	
ถังผสมขนาด	 600	 ลิตรจ�านวน	 3	 ถัง	 และระบบกรองชนิด	 Tangential	 Flow	 Filtration	 (TFF	 System)	 
จากประเทศเยอรมนี	 ขณะน้ีอยู่ในการตรวจสอบรับเครื่องจักรและตรวจสอบความถูกต้อง(validation)	 คาดว่า 
จะสามารถใช้เครื่องจักรใหม่น้ีในงบประมาณ	2561	

    

 การผลิตน�้ายาท�าละลาย (Diluent) ส�าหรับใช้ละลายเซรุ่มและวัคซีนที่ผลิตโดยสถานเสาวภา
	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือได้ผลิตน�้ายาท�าละลายบรรจุในแอมพูล	 ส�าหรับละลายเซรุ ่มและวัคซีน	 
มีรายการดังน้ี	
	 -	 Sterile	Water	 for	 Injection	 ขนาดบรรจุ	 10	 มิลลิลิตร	 ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายเซรุ่มแก้พิษงู
ชนิดแห้ง	จ�านวน	93,882	หลอด
	 -	 Sterile	Water	for	Injection	ขนาดบรรจุ	0.5	มิลลิลิตร	ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า	ชนิดแห้ง	จ�านวน	212,934	หลอด
	 -		Normal	saline	solution	ขนาดบรรจุ	1.0	มิลลิลิตร	ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีนบีซีจีชนิดแห้ง	
จ�านวน	231,372	หลอด

ระบบกรองชนิด	Tangencial	Flow	Filtration	และถังผสม	ขนาด	600	ลิตร	จ�านวน	3	ถัง	จากประเทศเยอรมนี	ส�าหรับผลิตเซรุ่ม
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 1.4 การผลิตยาก�าพร้า 
	 สถานเสาวภา	ได้ร่วมมือกับคณะท�างานพัฒนานโยบายและแก้ไขปัญหายาก�าพร้า	กลุ่มยาต้านพิษ	(Anti-
dote)	 ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 เพื่อแก้ปัญหาในการเข้าถึงยาต้านพิษของประชาชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ	 ท�าให้ประชาชนได้มียาต้านพิษท่ีจ�าเป็นใช้เม่ือเกิดเหตุ	 โดยฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	
สถานเสาวภา	 เข้าร่วมรับผิดชอบในการเป็นผู้ผลิตยาก�าพร้า	 กลุ่มยาต้านพิษท่ีมีความจ�าเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน
อย่างทันท่วงที	 ท้ังหมด	4	รายการส�าหรับใช้ในประเทศ	ซึ่งยาก�าพร้าท้ังหมดผลิตจ�าหน่ายให้ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ท้ังน้ี	สปสช.ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมท�าหน้าท่ีขนส่งและกระจายยาไปยังสถาน
บริการท่ัวประเทศ

ยอดผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ ปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2559

ล�าดับ
ชนิดผลิตภัณฑ์ ยอดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในปีงบประมาณ 2557 - 2559

ยาปราศจากเชื้อ กลุ่มยาก�าพร้า 2557 2558 2559
1. 1%	Methylene	blue	injection	5	ml 3,319	ขวด 7,400	ขวด 2,820	ขวด
2. 3%	Sodium	nitrite	injection	10	ml 	3,233	หลอด 5,323	หลอด 2,730	หลอด
3. 25%	Sodium	thiosulfate	injection	18	ml 2,747	ขวด 5,966	ขวด 6,868	ขวด
4. 5%	Diphenhydramine	 hydrochloride	

injection	1	ml
- 5,072	หลอด 5,000	หลอด

ยาปราศจากเชื้อ กลุ่มน�้ายาท�าละลาย 2557 2558 2559
5. Sterile	water	for	injection	10	ml 90,739	หลอด 119,126	หลอด 93,882	หลอด
6. Sterile	water	for	injection	0.5	ml 100,000	หลอด 147,743	หลอด 212,934	หลอด
7. Normal	saline	solution	1	ml 69,950	หลอด 140,145	หลอด 231,372	หลอด

3%	Sodium	Nitrite	Injection

5%	Diphenhydramine	hydrochloride	Injection

1%	Methylene	Blue	Injection

25%	Sodium	Thiosulfate	Injection
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 1.5 การผลิตวัคซีนบีซีจี
 งานผลิตวัคซีนบีซีจีในสถานเสาวภา	เกิดขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2493	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 เพื่อสร้างอาคารมหิดลวงศานุสรณ์ให้กับกองวิทยาศาสตร	์
สภากาชาดไทยเพื่อส�าหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีนบีซีจีส�าหรับป้องกันวัณโรค	 แทนการสั่งซื้อจาก 

ต่างประเทศ	 นับเป็นพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขท่ีส�าคัญยิ่ง	 โดยเฉพาะในด้านการป้องกันวัณโรค	 
ซึ่งสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทยยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานผลิตวัคซีนบีซีจีมา
จนกระท่ังปัจจุบัน	และด้วยศักยภาพในการผลิตวัคซีนบีซีจีของสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	จึงท�าให้ประเทศไทย
ยังคงมีวัคซีนบีซีจีใช้เพื่อป้องกันวัณโรคท่ีเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	 และประเทศสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในด้านของวัคซีนบีซีจี	นับว่าเป็นภารกิจท่ีมีความส�าคัญอย่างหน่ึงของสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 ของสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 มีภารกิจหลักในการผลิตวัคซีนบีซีจี	 เป็นหน่วยงาน
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีด�าเนินการผลิตวัคซีนบีซีจี	 ซึ่งวัคซีนบีซีจีได้ถูกก�าหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคหรือ	 Expanded	 Programme	 on	 Immunization	 (EPI)	 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันวัณโรค	 
โดยเป้าหมายจะด�าเนินการผลิตตามจ�านวนท่ีส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องการเพื่อใช้ในประเทศ 

รวมท้ังได้ผลิตวัคซีนบีซีจีส�ารองไว้จ�านวนหน่ึงส�าหรับจ�าหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชน	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 
องค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อวัคซีนบีซีจีชนิดแห้ง	 ขนาดบรรจุ	 10	 โด๊สต่อขวด	 เพื่อจ�าหน่ายให้ส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จ�านวน	200,000	ขวด	โดยทางฝ่ายผลิตได้วางแผนการผลิตวัคซีนบีซีจีให้ได้ทันก�าหนด	
และให้ได้ครบตามปริมาณการสั่งซื้อรวมท้ังต้องผลิตวัคซีนส�ารองไว้จ�านวนหน่ึง	 ซึ่งสามารถผลิตวัคซีนบีซีจี 
ได้จ�านวนท้ังสิ้น	220,959	ขวด
	 ในการด�าเนินการผลิตวัคซีนบีซีจี	 เป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า	 ท่ีส�าคัญต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ	
(Aseptic	 technique)	 ด้วยการเพาะเล้ียงเช้ือบีซีจีตาม	 Seed	 lot	 system	 จากน้ันเตรียมวัคซีนบีซีจีชนิดน�้า	 
โดยน�าเช้ือบีซีจีท่ีเจริญอยู่บนอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวมากรอง	 จะได้เช้ือบีซีจีท่ีมีลักษณะก่ึงแห้ง	 ท�าให้เช้ือกระจายตัว
ออกจากกันพร้อมกับผสมสารละลายผสมวัคซีน	 ปรับความเข้มข้นตามท่ีก�าหนด	 แล้วท�าการแบ่งบรรจุ	 และผ่าน
กระบวนการท�าแห้งแบบเยือกแข็ง	จะได้วัคซีนท่ีมีลักษณะแห้ง	มีอายุเก็บรักษา	4	ปี	ท่ีอุณหภูมิ	2-8	องศาเซลเซียส	
ท้ังน้ีจะต้องด�าเนินการผลิตตามกระบวนการผลิตภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตท่ีดี	หรือตามมาตรฐาน	GMP	รวมท้ัง
มีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต	เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	
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การผลิตวัคซีนบีซีจี

  
การเตรียมวัคซีนบีซีจีชนิดน�้า																																										

การล้างขวดด้วยเครื่องล้างขวดอัตโนมัติ									

การแบ่งบรรจุ

การแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนบีซีจี

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า											

 1.6 งานแบ่งบรรจุวัคซีน
	 ฝ่ายผลิตวัคซีนได้ด�าเนินงานแบ่งบรรจุวัคซีน	 โดยสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทยได้น�าเข้าวัคซีนชนิดน�้า	
(Bulk	 vaccine)	 จากผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน	 GMP	 จากต่างประเทศเข้ามาแบ่งบรรจุ	 โดยโรงงาน 

แบ่งบรรจุวัคซีนได้รับการรับรองการตรวจประเมิน	 เพื่อการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา	 (GMP)	
ตามมาตรฐานสากล	PIC/S	จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วในปี	พ.ศ.	2555	ในปัจจุบันสถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	 วัคซีนท่ีจะด�าเนินการแบ่งบรรจุ	 ได้แก่	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 (TRCS	 SPEEDA,	 Rabies	 
vaccine)	 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี	 (TRCS	 JEVAC,	 Inactivated	 Japanese	Encephalitis	 vaccine	 
for	Human	Use)	และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	(TRCS	Anflu,	Influenza	vaccine)	ในปี	2559	สามารถแบ่งบรรจุ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้จ�านวนท้ังสิ้น	208,924	ขวด

การแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA)

	 นอกจากน้ีฝ่ายผลิตวัคซีนยังได้ด�าเนินงานแบ่งบรรจุน�้ายาทูเบอร์คูลิน	 พีพีดี	 ส�าหรับทดสอบปฏิกิริยา 
ทางผิวหนังต่อเช้ือวัณโรค	 ใช้ในการตรวจสอบว่าคนผู้น้ันได้รับเช้ือหรือติดเช้ือวัณโรคหรือไม่	 และใช้ในการทดสอบ
ภูมิต้านทานต่อ	เชื้อวัณโรคจากการท่ีเคยได้รับวัคซีนบีซีจี	โดยสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้น�าเข้าน�้ายาทูเบอร์คูลิน 

พีพีดี	(TB-PPD	Bulk)	จากต่างประเทศเข้ามาแบ่งบรรจุ	สามารถแบ่งบรรจุน�้ายาทูเบอร์คูลิน	พีพีดี	ได้จ�านวนท้ังสิ้น	
17,362	ขวด	
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การแบ่งบรรจุ					 การทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังในหนูตะเภา น�้ายาทูเบอร์คูลิน	พีพีดี

การแบ่งบรรจุทูเบอร์คูลิน พีพีดี

จ�านวนผลิตวัคซีนบีซีจี, วัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทูเบอร์คูลินพีพีดีในปีงบประมาณ 2559

 

 1.7 งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
	 ภารกิจหลักของฝ่ายผลิตวัคซีนอีกอย่างหน่ึงคือ	 งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ	 ภายหลังท่ีผลิตภัณฑ์
ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและปล่อยผ่านแล้ว	 จะน�าผลิตภัณฑ์มาด�าเนินการบรรจุหีบห่อ	 ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี	 
ได้แก่	 วัคซีนบีซีจี	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 เซรุ่มแก้พิษงูชนิดต่าง	 ๆ	 เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ยาก�าพร้า	 
ตามจ�านวนท่ีฝ่ายผลิตได้ผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อไป
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การติดฉลากและพับเอกสารก�ากับยา																							 การบรรจุหีบห่อ																												 เครื่องติดฉลากผลิตภัณฑ์

การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ 

 1.8 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลท�าหน้าท่ีซ่อมบ�ารุง	 ดูแลงานช่าง	 ระบบประปา	 ไฟฟ้า	 งานโยธา	 
ระบบห้องสะอาด,	 HVAC	 งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรกลของฝ่ายผลิต 

และประกันคุณภาพ	 ดูแลระบบห้อง	 ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอาคาร	 สถานท่ี	 และระบบน�้า 
ตามหลักเกณฑ์	 GMP,	 PIC/S,	 GEP	 (Good	 Engineering	 Practice)	 ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหารโดยแบ่งหน้าท่ีต่าง	ๆ	ดังน้ี
  1.8.1 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงทั่วไป ท�าหน้าที่หลักดังนี้
	 	 	 -	ควบคุมดูแลซ่อมบ�ารุง	 	
	 	 	 -	งานประปา
		 	 	 -	งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ	
	 	 	 -	งานโยธา
  1.8.2 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ท�าหน้าที่หลักดังนี้
		 	 	 -	ดูแลด้านความปลอดภัย	อัคคีภัย	
		 	 	 -	ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
   1.8.3 หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ท�าหน้าที่หลักดังนี้
		 	 	 -	ควบคุมตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาเครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ
		 	 	 -	บ�ารุงรักษาระบบ	HVAC	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	เครื่องส�ารองไฟ	ระบบ	CDA	
		 	 	 -	ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการท�างานของเครื่องจักร	(Equipment	Validation)	
	 	 	 	 ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ
  1.8.4 ดูแลตรวจสอบระบบห้องสะอาดของฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ รวมท้ังอาคารสัตว์
ทดลอง 
   1.8.5 หน่วยงานระบบสารสนเทศ ท�าหน้าที่หลักดังนี้
	 	 	 -	ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อให้ท�างานได้อย่าง 
	 	 	 	 ถูกต้อง	รวดเร็ว 
	 	 	 -	 จัดระบบงานสารสนเทศ	เพื่อให้ประสานงานกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร	
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2. การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 ฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA, 
DMSc ส�าหรับตรวจสอบชีววัตถุจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548  
ซ่ึงเป็นแห่งแรกของการตรวจสอบชีววัตถุที่ผ่านมาตรฐานนี้
	 ในปีงบประมาณ	 2559	 ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพได้ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุดิบ	 ภาชนะบรรจุ	 
วัสดุการบรรจุผลิตภัณฑ์ก่ึงส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	น�้าดื่มกาชาดและตรวจสภาพแวดล้อมในห้องผลิตและ
ห้องวิเคราะห์	 (Environmental	Control)	ตลอดจนมีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต	 (Process	
Validation)	และเอกสารตามมาตรฐานข้อก�าหนดใน	GMP,	PIC/S	

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2559
รายการ จ�านวน (รุ่นการผลิต)

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ	(วัคซีนและเซรุ่ม) 71
น�้ายาปราศจากเช้ือ 27
วัตถุดิบ	 38
ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 106

    

ภาชนะบรรจุและ
วัสดุการบรรจุ,106

วัตถุดิบ,38

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ,71

น�้ายาปราศจากเชื้อ,27
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รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2559  (รุ่นการผลิต)

รายการ ต.ค. 
58

พ.ย. 
58

ธ.ค. 
58

ม.ค. 
59

ก.พ. 
59

มี.ค. 
59

เม.ย. 
59

พ.ค. 
59

มิ.ย. 
59

ก.ค. 
59

ส.ค.
59

ก.ย. 
59 รวม

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 1 1 1 1 4

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 1 1 1 1 1 5
เซรุ่มแก้พิษงูสามเหล่ียม 0
เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 1 1 1 3

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 1 1 2
เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง 0
เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 0
เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต 1 1 1 1 1 5
เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท 1 1
เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 21
วัคซีนบีซีจี 4 1 6 6 17
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 3 6 1 14
น�้ายาทูเบอร์คูลิน	พีพีดี 3 3

น�้ากล่ันส�าหรับฉีด 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 14
น�้าเกลือส�าหรับฉีด 1 1 3 5
โซเดียมไนไตรท์ส�าหรับฉีด 1 1
โซเดียมไธโอซัลเฟตส�าหรับฉีด 1 1 2
เมทิลีนบลูส�าหรับฉีด 1 1
20%	Sodium	citrate	solution 1 1 1 3

5%	Diphenhydramine	injection 1 1

รุ่น
กา

รผ
ลิต

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2559
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การทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2559 (ตัวอย่าง) 

รายการ ต.ค. 
58

พ.ย. 
58

ธ.ค. 
58

ม.ค. 
59

ก.พ. 
59

มี.ค. 
59

เม.ย. 
59

พ.ค. 
59

มิ.ย. 
59

ก.ค. 
59

ส.ค.
59

ก.ย. 
59 รวม

การทดสอบน�้าในขบวนการผลิต 173 176 208 169 174 176 191 180 166 174 195 199 2,181
การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

126 87 50 88 90 104 65 87 75 75 97 97 1,041

การทดสอบในขบวนการผลิตวัคซีน 40 10 10 60 60 180
การทดสอบในขบวนการผลิตน�้ายาฉีด 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 5 19
การทดสอบ	Crude	plasma	
จากสถานีเพาะเล้ียงม้าฯ

26 25 28 25 34 32 17 19 42 29 27 24 328

วัตถุดิบ 2 1 5 4 4 5 7 6 2 2 38
ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 17 8 8 3 9 8 9 3 16 15 2 8 106
การตรวจสอบความคงตัว	(stability)
ของผลิตภัณฑ์

3 1 	5 4 13

การตรวจสอบวัตถุดิบซ�้า 1 1 1 1 4

จ�านวนตัวอย่าง 3,910

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2559
ตัวอย่าง

การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการทดสอบน�้าในขบวนการผลิต

การทดสอบในขบวนการผลิตวัคซีน

การทดสอบ Crude plasma จากสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ

การตรวจสอบวัตถุดิบซ�้า

การทดสอบในขบวนการผลิตน�้ายาฉีด

วัตถุดิบ

การตรวจสอบความคงตัว (stadility) ของผลิตภัณฑ์
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การทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ  2559

รายการ ต.ค. 
58

พ.ย. 
58

ธ.ค. 
58

ม.ค. 
59

ก.พ. 
59

มี.ค. 
59

เม.ย. 
59

พ.ค. 
59

มิ.ย. 
59

ก.ค. 
59

ส.ค.
59

ก.ย. 
59 รวม

การทดสอบตัวอย่างน�้า 7 7 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 72
การทดสอบ	 titerโรคพิษสุนัขบ้า	 ของคน,	
สัตว์	และผลิตภัณฑ์

17 3 5 3 6 5 3 6 6 54

จ�านวนตัวอย่าง 126

กราฟการทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ  2559

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2559 (รุ่นการผลิต)

รายการ ต.ค. 
58

พ.ย. 
58

ธ.ค. 
58

ม.ค. 
59

ก.พ. 
59

มี.ค. 
59

เม.ย. 
59

พ.ค. 
59

มิ.ย. 
59

ก.ค. 
59

ส.ค.
59

ก.ย. 
59 รวม

เซรุ่มแก้พิษงู 1 3 0 2 2 3 1 3 0 2 1 2 20
เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 21
วัคซีนบีซีจี 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 17
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 14
น�้ายาฉีด 3 2 1 3 1 4 2 2 2 2 1 4 27

กราฟผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2559

รุ่น
กา

รผ
ลิต
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3. สถานีเพาะเล้ียงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	 มีสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เน้ือท่ี	646	ไร่	และมีม้า	498	ตัว 
โดยมีกิจกรรมหลักดังน้ี
 3.1 การเจาะเลือดม้าและปริมาณพลาสมาที่แยกเก็บได้ในปีงบประมาณ 2559

ชนิดงู ม้าฉีดพิษ
(ตัว)

ม้าที่เจาะเก็บเลือด 
(ตัว)

ปริมาณเลือดที่เจาะเก็บ
(ลิตร)

ปริมาณพลาสมา
ที่แยกเก็บได้ (ลิตร)

งูเห่า
งูกะปะ
งูแมวเซา
งูจงอาง
งูสามเหลี่ยม
งูเขียวหางไหม้
โรคพิษสุนัขบ้า
งูทับสมิงคลา
รวมพิษงูระบบประสาท
รวมพิษงูรวมระบบโลหิต

25
16
10
2
4

11
191
8
9
13

14
11
8
2
4

10
120
5
9
11

1,268
1,017
506
142
121
887
7,235
354
675
906

680
520
240
60
60
320
3,780
220
320
460

รวม 289 194 13,111 6,660

 3.2 จ�านวนม้าที่ได้รับการฉีด antigen กระตุ้นภูมิคุ้มกันในม้า

ชนิดม้า มีอยู่เดิม
(ตัว)

รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จ�าหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว) หมายเหตุ

ม้าฉีดพิษ
ม้าอื่นๆ	

242
234

61
43

303
277

14
68

289
209

-	 รับมาฉีดพิษ	61	ตัว,ตาย	14	ตัว
-	 เกิด	43	ตัว	โอนฉีดพิษ	61	ตัว	ตาย	7	ตัว

รวม 498

 3.3 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ส่งใช้ในการวิจัยและงานผลิต

ชนิดม้า มีอยู่เดิม
(ตัว)

รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จ�าหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว) หมายเหตุ

หนูขาว 4,729 36,782 41,511 35,695 5,816 -	 เกิด	36,782	ตัว	ใช้งาน	32,062	ตัว	
	 ตาย	3,633	ตัว
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 3.4 รายงานการใช้หญ้าเล้ียงม้าประจ�าปี 2559
เดือน หญ้าสด (กิโลกรัม) หญ้าแห้ง (ฟ่อน*)

ตุลาคม		 2558 26,850 150
พฤศจิกายน		 2558 30,930 32
ธันวาคม		 2558 57,600 -
มกราคม		 2559 22,500 -
กุมภาพันธ์		 2559 37,800 99
มีนาคม		 2559 55,800 37

เมษายน		 2559 18,900 816
พฤษภาคม		 2559 17,100 968
มิถุนายน		 2559 36,900 90
กรกฎาคม		 2559 60,300 -
สิงหาคม		 2559 34,500 30
กันยายน		 2559 33,000 100

รวมทั้งส้ิน  432,180  2,322

*หญ้าแห้งฟ่อนละ	20	กิโลกรัม

แปลงหญ้าแพงโกลาส�าหรับเลี้ยงม้า การเลี้ยงม้าแบบปล่อยแปลงที่สถานีเพาะเลี้ยงม้า
และสัตว์ทดลองฯ



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

21

 3.5 จ�านวนสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตพลาสมาประจ�าปีงบประมาณ 2559

รายการ ประเภท ปริมาณ
จ�านวน
พลาสมา
(ลิตร)

หมายเหตุ

พิษงู

เห่า 1,615	มก.

3,000

ยอดพลาสมาท่ีใช้
ผลิตเซรุ่มในงบนี้จงอาง 203	มก.

สามเหลี่ยม 200	มก.
ทับสมิงคลา 540	มก.
กะปะ 1,280	มก.
แมวเซา 	1,240	มก.

เขียวหางไหม้ 910	มก.
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 Ribisin® 527	มล.

4,020	
speeda® 1,894	dose
Rabipur® 	-	dose -

adjuvant Freunds’s	adjuvant 349	มล. -
Alum 606	มล. -

สารกันเลือดแข็งตัว 20%	sodium	citrate 123	ลิตร -
สารละลาย Normal	saline 	10,568	ลิตร -

5%	dextrose	in	saline 	5,284	ลิตร -
phenol 	17.6	ลิตร -

 3.6 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ใช้งานในแต่ละฝ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2559 

ชนิดสัตว์
ส่งเข้าสถานเสาวภาให้กับฝ่าย (ตัว)

ประกันคุณภาพ สวนงู ชันสูตรและวิจัย
โรคในสัตว์

วิจัยและ
พัฒนา อื่นๆ รวม

หนูไมซ์ 8,870 22,842 350 - - 32,062

 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)

3 20 (13-160) 0.1 3-5 2-3 7.5
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การฝึกงานและเยี่ยมชมกิจการของสถานีเพาะเล้ียงม้าและสัตว์ทดลองฯ

กิจกรรมให้ความอนุเคราะห์คณะอาจารย์และนิสิตสัตวแพทย์จุฬาฯ	ฝึกงานด้านปรสิตในม้าตามรายวิชา	ปฏิบัติการปรสิตวิทยา
ทางสัตวแพทย์ในสัตว์เลี้ยง	ส�าหรับนิสิตชั้นปีที่	5	สถานที่	สถานีเพาะเลี้ยงม้าในช่วงวันที่		9-10	กรกฎาคม	2559	

จ�านวนนิสิตปฏิบัติงาน	3	คน

การร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ.ศูนย์ปฏิบัติการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง	กรมพัฒนาที่ดินเขต	10	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภารกิจด้านการบริการ

1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท�าหน้าที่บริการดังต่อไปนี้ 
	 1.1	 บริการตรวจรักษาและให้ค�าปรึกษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเช่น	 ถูกสัตว์ท่ีสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
กัดข่วน	เป็นต้น	ด้วยการฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	ท�าความสะอาดแผล
อย่างถูกต้องตามเทคนิค
		 1.2	 บริการแนะน�าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมป้องกันล่วงหน้าในและนอกสถานท่ี
		 1.3	 บริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป
		 1.4	 บริการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
		 1.5	 ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์ได้แก่	 แพทย์	 พยาบาล	 นิสิตแพทย์	 และ
นักศึกษาพยาบาลสถาบันต่าง	ๆ	
		 1.6	 ฝึกอบรมและดูงานด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่พยาบาล	 นักศึกษาพยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์

 เวลาท�าการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

	 วันจันทร์-	ศุกร์		 08.30	–	16.30	น.	
	 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	08.30	–	12.00	น.
	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ
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จ�านวนผู้รับบริการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2555-2559 
ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2555 6,365
2556 5,560
2557 4,882
2558 5,803
2559 7,895

แผนภูมิแสดง จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2555-2559

 

	 การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 โปรแกรมป้องกันล่วงหน้าและการฉีดกระตุ้นนอกสถานท่ี
ให้แก่	 สัตวแพทย์	 นิสิตสัตวแพทย์	 และเจ้าหน้าท่ีจากคณะสัตวแพทย์	 มหาวิทยาลัยต่างๆ	 นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีท่ี
สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ จ�านวน/คน
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 249
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสัตว์	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 197
นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพฯ	และก�าแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม

536

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 309
รวม 1,291

5,803

6,365

5,560

4,882

7,895
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2559
ผู้มารับบริการท่ีคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมท้ังสิ้น	 7,895		ราย
ผู้มารับการรักษาใหม่		 	 4,186	 ราย
ผู้ท่ีมาตามนัด	 	 3,301		ราย
ผู้ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ	Td		 391		ราย
ผู้ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน		 17	 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค	 Pre-exposure	IM		 20	 ราย
		 Pre-exposure	ID	 1,803		ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค		Post-exposure	IM		 188	 ราย
		 Post-exposure	ID	 345	 ราย
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น		 Booster	IM		 36	 ราย
		 Booster	ID		 1,696		ราย
ผู้ท่ีได้รับ	Rabies	Immune	Globulin		 	 301	 ราย

งานบริการรับตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า
	 สถานเสาวภา	 มีงานบริการรับตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า	 ส�าหรับผู้ป่วยท่ีถูกสัตว์กัดแล้ว 
ได้รับการรักษาด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 และต้องการรู้ระดับของภูมิคุ้มกัน	 และส�าหรับสัตว์เลี้ยง 
ท่ีเจ้าของต้องการน�าออกนอกประเทศไทยไปกับเจ้าของท่ีเดินทางไปต่างประเทศหรือน�ากลับประเทศของ 
เจ้าของสัตว์เลี้ยงน้ัน	 ข้อก�าหนดตามองค์การอนามัยโลก	 ระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องไม่ต�่ากว่า	 0.5	 IU/ml	 
จึงจะถือว่าสามารถต้านโรคได้	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ตรวจตัวอย่างตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2555	 จนถึง	 ปี	 2559	
จ�านวนท้ังหมด	175	ตัวอย่างเป็นตัวอย่างคน	13	ตัวอย่าง	สุนัข	120	ตัวอย่าง	และแมว	42	ตัวอย่าง	โดยมีแนวโน้ม
ในการส่งตัวอย่างมาตรวจเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะตัวอย่างแมว	 อาจเน่ืองมาจากมีการเลี้ยงสัตว์ท่ีเพิ่มจ�านวนและผู้เลี้ยง 
ซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีความสนใจสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์จากประเทศไทย	 เช่น	 สายพันธุ์แมว	 แล้วมีการน�าสัตว์ออกจาก
ประเทศมากข้ึน	 พบว่าตัวอย่างแมวมีการส่งตรวจท่ีเพิ่มข้ึน	 ปี	 2559	 มีตัวอย่าง	 17	 ตัว	 เพิ่มข้ึนจากปี	 2558	 
ท่ีมีตัวอย่างส่งเพียง	7	ตัวอย่าง	

แสดงจ�านวนตัวอย่างและชนิดที่ส่งมาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RFFIT

ปีงบประมาณ
จ�านวนตัวอย่างและชนิดที่ส่งมาตรวจ

คน สุนัข แมว รวม
2555 1 5 0 6
2556 7 23 6 36
2557 2 27 12 41
2558 1 34 7 42
2559 2 31 17 50

รวมทั้งหมด 13 120 42 175
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แผนภูมิแสดงจ�านวนแสดงจ�านวนตัวอย่างและชนิดท่ีส่งมาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RFFIT

2. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 
 2.1. ให้บริการแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตัว 
		 ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเช้ือหรือปัญหาสุขภาพเฉพาะถ่ิน	 ให้ค�าช้ีแนะท่ีจ�าเป็น 

ในการรับวัคซีนส�าหรับนักเดินทางท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเดินทางไปยังประเทศต่างๆ	 รวมท้ังชาวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยท่ัวไปควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนเดิน
ทางอย่างน้อย	 4-6	 สัปดาห์ในกรณีเร่งด่วนควรมารับการปรึกษาก่อนเดินทางอย่างน้อย	 10-14	 วัน	 หากต้องได้รับ
วัคซีน	ผู้เดินทางจะได้มีภูมิคุ้มกันข้ึนถึงระดับป้องกันโรค	ก่อนเดินทางเข้าไปในพื้นท่ีระบาดของโรค
 2.2. ให้บริการวัคซีนพร้อมออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ
		 ส�าหรับนักเดินทางท่ีจะไปบางประเทศอาจต้องการเอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือยาป้องกันก่อนเข้า
ประเทศ	 เน่ืองจากมีความเสี่ยงสูงท่ีจะสัมผัสโรค	 เช่นวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น	 ส�าหรับผู้ท่ีจะเดินทางไป
แสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์	 ณ	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 วัคซีนป้องกันไข้เหลือง	 และวัคซีนอ่ืนๆ	 บางชนิดจ�าเป็น
ส�าหรับผู้ท่ีจะเดินทางไปทางแถบทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้บางประเทศ	ส่วนผู้ท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ	หรือ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จ�าเป็นต้องรับวัคซีนตามหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาน้ันต้องการ	
  2.3. ให้บริการให้ค�าปรึกษา แนะน�าแก่ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ
		 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญให้บริการปรึกษาและแนะน�าประชาชนท่ัวไปท่ีควรได้รับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน	ผู้ท่ีมีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรค	เสี่ยงตามอายุ	ลักษณะงานและอาชีพ	และสถานท่ีต้อง
เดินทาง	ไปท�างานหรือท่องเท่ียว	เช่น	มาลาเรีย	ไข้หวัดใหญ่	บาดทะยัก	เป็นต้น
 2.4. ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและออกเอกสารรับรองแพทย์
	 	 ให้บริการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการหาภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน	 เช่นโรคตับอักเสบบี	 โรคสุกใส	ตรวจ
หาน�้าตาลในเลือด	ไขมันในเลือด	ทดสอบการสัมผัสและการติดเช้ือวัณโรค	 (PPD	Test)	และออกเอกสารใบรับรอง
แพทย์การรับวัคซีนเพื่อศึกษาต่อหรือการท�างาน
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 เวลาท�าการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

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

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2555-2559
ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2555 10,882
2556 12,501
2557 13,615
2558 21,090
2559 26,770

 แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 
ปีงบประมาณ 2555-2559
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จ�านวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555 - 2559

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก
จ�านวนโด๊ส

2555 2556 2557 2558 2559
1.	Cholera	(oral) 4,117 4,755 6,082 6,555 7,017
2.	Diphtheria	&	Tetanus 405 531 697 912 855
3.	Diphtheria	&	Tetanus	&Pertussis 103 80 183 1,234 1,315
4.	Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis	&	Polio 604 676 469 0 493
5.	Hepatitis	A 537 555 1,086 748 742
6.	Hepatitis	B 286 336 483 576 695
7.	Hepatitis	A	&	B 583 661 795 857 1,124
8.	Human	papallomavirus 111 208 403 365 455
9.	Influenza 2,293 4,002 3,912 5,602 7,496
10.	Japanese	Encephalitis	 579 872 870 773 896
11.	Meningococcal	 1,340 1,335 1,422 1,271 1,354
12.	Mumps,	Measles,	Rubella 691 484 650 1,196 1,385
13.	Pneumococcal 39 66 48 5,175 7,438
14.	Polio	(oral/injection) 77 27 0 369 206
15.	PPD	test	 103 114 112 151 82
16.	Rabies 446 809 749 630 644
17.	Tetanus	toxoid	 157 121 0 0 0
18.	Typhoid	(Injection)	 838 827 1,146 1,153 1,250
19.	Varicella 140 145 161 195 382
20.	Yellow	fever	 3,363 3,289 3,646 3,429 3,867
21.	Zoster 0 0 0 1,294 2,095
22.	ยาป้องกันมาลาเรียชนิดรับประทาน	(เม็ด) 4,899 4,160 2,768 1,502 1,543

 2.5. ให้การบริการนอกสถานท่ี เช่น เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการ โรคตับอักเสบบี  
โรคสุกใสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�าหรับนิสิตและพนักงานกลุ่มใหญ่

การบริการ จ�านวน/คน
1 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 176
2 บริษัท	โกเบ-ย่า	โชกุฮิน	โคเงียว	จ�ากัด 115

รวม 291
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 2.6 ให้บริการปรึกษา แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเส่ียง
	 บริการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	 ตามอายุและการท�างาน	 เช่นโครงการ
รณรงค์การรับวัคซีนในวัยรุ ่น	 โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนในผู ้สูงอายุ	 การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
ของพนักงานบริษัทต่างๆ	เป็นต้น

3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)
	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เปิดคลินิกพิษจากสัตว์	เพื่อให้เป็นคลินิกเฉพาะทางท่ีให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยท่ี	 ถูกสัตว์	 มีพิษกัด	 และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์	 และประชาชนท่ัวไป	 ด�าเนินการ 
โดยฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกร่วมกับหน่วยพิษวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ให้บริการ 
ในเวลาราชการ	ส�าหรับนอกเวลาราชการและมีปัญหาถูกงูกัดยังเป็นภาระหน้าท่ีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
 

  งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์
		 3.1	ดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก
		 3.2	 พิจารณาและบริการส่งต่อผู้ป่วยท่ีถูกสัตว์มีพิษกัด	 ท่ีมีอาการรุนแรงและจ�าเป็นต้องรักษาไว้ใน 

โรงพยาบาล
		 3.3	ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเม่ือถูกสัตว์มีพิษกัด
		 3.4	ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยท่ีถูกสัตว์มีพิษกัด
		 3.5	เป็นท่ีศึกษาดูงานส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านพิษจากสัตว์
	 3.6	ศึกษาวิจัยทางคลินิกในด้านพิษจากสัตว์และสัตว์มีพิษ

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

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2555 - 2559
ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2555 115
2556 94
2557 162
2558 84
2559 55
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2555 - 2559

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2559
ชนิดสัตว์ มารับบริการที่สถานเสาวภา(ราย) ปรึกษาทางโทรศัพท์(ราย)

งูเห่า 1 1
งูกะปะ 1
งูเขียวหางไหม้ 2 1
งูแมวเซา 1
งูเหลือม 2
งูหลาม 1
งูเขียว 2 1
งูไม่ทราบชนิด 2 5
ตะขาบ 2 3

ตะเข็บ 1
แมงมุม 2
แมงป่อง 1
ผึ้ง 2 1
มด 1 1
แมลงก้นกระดก 2
แมลงไม่ทราบชนิด 4

สัตว์ไม่ทราบชนิด 11
ปรึกษาการใช้	Antivenom 4

รวม 34 21
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กิจกรรมด้านอื่น ๆ 
	 -	 การจัดท�า	Website	เผยแพร่ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	การเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจากสัตว์	
	 -	 จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน
ท่ัวไป	ปีละ	3	ครั้ง	ได้แก่	วันท่ี	1	–	31	พฤษภาคม	,	วันท่ี	1	–	30	กันยายน	และวันท่ี	1	–	31	ธันวาคม	2559
	 -	 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ	ได้แก่	วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม	
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด	ตั้งแต่วันท่ี	2	มกราคม	–	30	ธันวาคม	2559
	 -	 โครงการฉีดวัคซีนในวัยรุ่น

ภารกิจด้านวิชาการ
	 นิสิต	 นักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์รับฟังการบรรยายเรื่องการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า
และงูพิษจ�านวน	ท้ังสิ้น	467	คน

4. งานชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
งานบริการ
	 ในเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	8.30	-16.30	น.	คือ
	 4.1	 ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
		 	 ซากสัตว์	ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน	2	วิธี	คือ	Fluorescent	Antibody	Test	และ	
Mouse	Inoculation	Test	
		 	 สัตว์มีชีวิต	ตรวจและประเมินอาการโรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ท่ียังมีชีวิตอยู่โดยนายสัตวแพทย์	
		 4.2	 รับฝากขังสัตว์ท่ีกัดคนเพื่อเลี้ยงสังเกตดูอาการโรคพิษสุนัขบ้านาน	10	วัน	
		 4.3	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	
		 4.4	 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายสัตวแพทย์
		 4.5	 เจาะเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	ก่อนน�าสัตว์เดินทางเข้าต่างประเทศ	
		 นอกเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	16.30	-	8.30	น.ของวันรุ่งข้ึน	(ไม่เว้นวันหยุด)	คือ	
		 1.		 รับซากสัตว์เพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
		 2.		 รับฝากขังสัตว์ท่ีกัดคน	เพื่อเลี้ยงสังเกตดูอาการโรคพิษสุนัขบ้านาน	10	วัน
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ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2559
ประเภทสัตว์ ตรวจ (ราย) พบเชื้อ (ราย) ไม่ได้ตรวจเพราะสมองเน่า (ราย)

สุนัข
แมว

กระต่าย
กระรอก

96
82
3
6

31
4
0
0

1

รวม 187 35 (18.72%) 1

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาดูอาการหรือฝากขัง ปีงบประมาณ 2559
ประเภทสัตว์ น�ามาดูอาการหรือฝากขัง (ราย) พบเชื้อ (ราย)

สุนัข
แมว

5
2

2
0

รวม 7 2 (28.6%)

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2559
ประเภทสัตว์ สัตว์ท่ีน�ามาฉีดวัคซีน	(ราย) ซื้อวัคซีนไปฉีดท่ีบ้าน	(ราย)

สุนัข
แมว

16
0

278
13

รวม 16 291

ร้อยละของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา ปีงบประมาณ 2559
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5. งานบริการทางสวนงู
	 	 สวนงูเลี้ยงงูมีพิษและไม่มีพิษไว้หลายชนิด	 เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	 ศึกษาวิจัยและเป็น 

แหล่งให้ความรู ้เรื่องงูแก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป	 ให้ได้รับความรู ้ท่ีถูกต้องและทันสมัย	 
สวนงูแห่งน้ีเป็นสวนงูท่ีเก่าแก่อันดับ	 2	 ของโลก	 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้	 ความเพลิดเพลินท่ีตั้งอยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร
 5.1 งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน
	 สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ก่อตั้งข้ึนในปี	พ.ศ.2466	 มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมงูพิษชนิดต่างๆ	
ในประเทศไทยมาเลี้ยงไว้เพื่อศึกษาวิจัยและรีดเก็บพิษไว้ส�าหรับการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	 ต่อมาได้เปิดบริการเป็น 

แหล่งท่องเท่ียวและวิชาการส�าหรับประชาชนและชาวต่างประเทศ	 เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับงูและพิษงู	 รวมท้ัง 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเม่ือถูกงูกัด	 โดยพื้นท่ีจัดแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทัศน์ต่างๆ	 เก่ียวกับงู	 
อยู่ภายในตึก	๔	มะเสง	ช้ัน	1	และ	2	รวมถึงพื้นท่ีภายนอกด้านหน้าตึก	๔	มะเสง

 

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

 

เยี่ยมชมกิจกรรมสวนงู
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ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปี 2559
	 ชาวไทย	 16,772	คน
	 ชาวต่างชาติ		 26,951	คน
	 ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ	(กรุ๊ปทัวร์)	 	338		คน
	 ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน	ชาวไทย	 2,894	คน
	 ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน	ชาวต่างชาติ	 424	คน
	 ผู้เยี่ยมชมสวนงู	ชาวไทย	(ไม่เก็บค่าเข้าชม)	 4,066	คน
	 ผู้เยี่ยมชมสวนงู	ชาวต่างชาติ	(ไม่เก็บค่าเข้าชม)	 562	คน
	 รวมจ�านวนท้ังสิ้น	 52,007	คน

 5.2 งานเพาะเล้ียงงู 
รายงานสรุปการปฏิบัติงานของงานเพาะเลี้ยงงู	สวนงู	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2558	ถึง	เดือนกันยายน	2559	มีดังน้ี
  การเพาะพันธ์ุงูชนิดต่างๆ 
	 	 5.2.1		 งูกะปะ	 (Calloselasma rhodostoma)	 แม่งูต้ังท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเล้ียงของ 
งานเพาะเลี้ยงงู	 จ�านวน	 2	 ตัว	 และแม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	 1	 ตัว	 วางไข่รวม	 61	 ฟอง	 ฟักเป็นตัวได้	 37	 ตัว	
เปอร์เซ็นต์การฟัก	61%	
	 	 5.2.2	 งูเห่าพ่นพิษสีทอง	(Naja sumatrana)	แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธ์ุในกรงเลี้ยงของงาน
เพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่รวม	11	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	2	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	18%	
	 	 5.2.3	 งูเห่าพ่นพิษสยาม	 (Naja siamensis)	 แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน 

เพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่รวม	20	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	13	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	65%	
	 	 5.2.4	 งูจงอาง	 (Ophiophagus hannah)	 แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน 

เพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่รวม	21	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	1	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	5	%	
	 	 5.2.5	 งูสามเหลี่ยมหัวแดง	(Bungarus flaviceps)	แม่งูต้ังท้องมาจากธรรมชาติ	1	ตัว	วางไข่รวม	4	ฟอง	
ฟักเป็นตัวได้	3	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	75	%	
	 	 5.2.6	 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	 (Trimeresurus albolabris)	แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	1	ตัว	
ออกลูก	จ�านวน	5	ตัว	
	 	 5.2.7	 งูลายสอ	 (Xenochrophis flavipunctatus)	 แม่งูต้ังท้องจากมาจากธรรมชาติ	 1	 ตัว	 
วางไข่	127	ฟอง		ฟักเป็นตัวได้	118	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	93	%
	 	 5.2.8	 งูเขียวกาบหมาก	 (Gonyosoma oxycephalum)	 เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ 
ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	4	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	1	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	25%
	 	 5.2.9	 งูหลาม	 (Python m. bivittatus)	 เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน 

เพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	15	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	6	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	40%
	 	 5.2.10	งูสิงหางลาย	(Ptyas mucosus) แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	10	ฟอง	
ฟักเป็นตัวได้	5	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	50%
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	 	 5.2.11	งูแสงอาทิตย์	 (Xenopeltis unicolor)	 แม่งูต้ังท้องมาจากธรรมชาติ	 จ�านวน	 1	 ตัว	 วางไข	่ 
10	ฟอง		ฟักเป็นตัวได้	10	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	100%
	 	 5.2.12	งูหลามบอล	 (Python regius)	แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธ์ุในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	
จ�านวน	2	ตัว	วางไข่	16	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	15	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	94%	
	 	 5.2.13	งูคอร์น	 (Pantherophis guttatus)	 แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน 

เพาะเลี้ยงงู		จ�านวน	1	ตัว	วางไข่รวม	8	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	2	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	25%

รายการเบิกหรือจ�าหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน
	 1.		ฝ่ายประกันคุณภาพ	 สถานเสาวภา	 ขอเบิกพิษงูชนิดแห้งเพื่อใช้ในงานผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
เซรุ่มแก้พิษงู	ดังน้ี	
	 	 -		พิษงูทับสมิงคลา	 2.0475	กรัม
	 2.		ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ขอเบิกพิษงูชนิดแห้งเพื่อใช้ในงานวิจัย	ดังน้ี
	 	 -		พิษงูเห่าไทย	 501.3	มก.
	 	 -		พิษงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	 554.2	มก.
	 	 -		พิษงูแมวเซา	 10.9	มก.
	 3.	จ�าหน่ายพิษงูชนิดแห้งให้กับ	Mr.	Tan	Choo	Hock	จาก	University	of	Malaya	ดังน้ี
	 	 -		พิษงูเห่าไทย	 105.30	มก.
	 	 -		พิษงูสามเหลี่ยม	 104.20	มก.
	 	 -		พิษงูจงอาง	 101.80	มก.
	 	 -		พิษงูกะปะ	 103.00	มก.
	 	 -		พิษงูเขียวหางไหม้ลายเสือ	 104.90	มก.
	 4.		จ�าหน่ายพิษงูเห่าไทยชนิดแห้ง	 จ�านวน	 1.1395	 กรัม	 ให้หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม	 
ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
	 5.		จ�าหน่ายพิษงูสามเหลี่ยมชนิดแห้ง	จ�านวน	102.40	มก.	ให้กับนักวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย
	 6.		จ�าหน่ายพิษงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองชนิดแห้ง	 จ�านวน	101.50	มก.ให้กับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	
คณะแพทยศาสตร์	วชิรพยาบาล
	 7.		จ�าหน่ายพิษงูทับสมิงคลาชนิดแห้ง	จ�านวน	21.80	มก.ให้กับ	ศ.	ดร.กวี	รัตนบรรณางกูร	สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์

 สาฺธิตการรีดพิษงู
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	 ชนิดและจ�านวนงูโตเต็มวัยท่ีน�ามาเลี้ยงเพื่อการรีดพิษงู	 เป็นพ่อแม่พันธุ์ในงานเพาะเลี้ยง	 และลูกงูท่ีเกิด
จากการเพาะเลี้ยง	ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงู	จนถึงเดือนกันยายน	2559	มีดังน้ี

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

(ตัว)
1.	งูหางแฮ่มใต้,	Trimeresurus venustus 12 31.	งูปล้องทอง,	Boiga dendrophila melanota 12
2.	งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง,	Trimeresurus albolabris 38 32.	งูต้องไฟ,	Boiga nigriceps 4

3.	งูเขียวหางไหม้ตาโต,	Trimeresurus macrops 64 33.	งูแม่ตะงาวรังนก,	Boiga multomaculata 2
4.	งูเขียวหางไหม้ลายเสือ,	Trimeresurus purpureomaculatus 26 34.	งูก้นขบ,	Cylindrophis ruffus 18
5.	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว,	Popeia popeiorum 4 35.	งูเขียวปากจ้ิงจก,	Ahaetulla prasina 4

6.	งูเขียวหางไหม้กาญจน์,	Trimeresurus kanburiensis 3 36.	งูเขียวร่อน,	Chrysopelea paradisii 1
7.	งูแก้วหางแดง,	Parias hageni 3 37.	งูปี่แก้ว,	Oligodon cyclurus 7

8.	งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 74 38.	งูเขียวพระอินทร์,	Chrysopelea ornata 6
9.	งูสามเหล่ียม,	Bungarus fasciatus 42 39.	งูหลาม,	Python morulus bivittatus 50
10.	งูทับสมิงคลา, Bungarus candidus 12 40.	งูเหลือม,	Broghammerus reticulatus 3

11.	งูสามเหล่ียมหัวแดง,	Bungarus flaviceps 3 41.	งูหลามปากเป็ด,	Python brongersmai 4

12.	งูเห่าพ่นพิษสีทอง, Naja sumatrana 9 42.	งูสายม่านธรรมดา,	Dendrelaphis pictus 1
13.	งูเห่าพ่นพิษสยาม, Naja siamensis 56 43.	งูงวงช้าง,	Acrochordus javanicus 1
14.	งูเห่าไทย, Naja kaouthia 737 44.	งูหัวกระโหลก,	Homalopsis buccata 10
15.	งูจงอาง,	Ophiophagus hannah 38 45.	งูสายรุ้ง,	Enhydris enhydris 75
16.	งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต,	Trimeresurus phuketensis 1 46.	งูไซ,	Enhydris bocourti 1
17.	งูเขียวไผ่, Trimeresurus gumprechti 2 47.	งูปลิง,	Enhydris plumbea 2
18.	งูเขียวตุ๊กแก,	Tropidolaemus wagleri 2 48.	งูปล้องฉนวนอินเดีย,	Dryocalamus davidsonii 2
19.	งูแมวเซา,	Daboia siamensis 26 49.	งูปล้องฉนวนลาวลายเหลือง,	Lycodon laoensis 1
20.	งูแส้หางม้า,	Boiga cynodon 11 50.	งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง,	Lycodon capucinus 2
21.	งูแส้หางม้าเทา,	Boiga siamensis 1 51.	Corn	snake,	Panthenophis guttata 28
22.	งูกาบหมากหางนิล,	Orthriophis taeniurus ridleyi 10 52.	Ball	python,	Python regius 43

23.	งูทางมะพร้าวด�า,	Coelognathus flavolineatus 2 53.	Green	tree	python,	Morelia viridis 1
24.	งูทางมะพร้าวเขียว,	Gonyosoma prasinum 2 54.	Red-tailed	boa,	Boa constrictor imperator 2
25.	งูทางมะพร้าว,	Coelognathus radiatus 13 55.	King	snake,	Lampropeltis getula 2
26.	งูสิงหางลาย,	Ptyas mucosa 12 56.	Mexican	milksnake, Lampropeltis triangulum anniata 1
27.	งูแสงอาทิตย์,	Xenopeltis unicolor 27 57.	White-lipped	python,	Leiopython albertisii 1
28.	งูเขียวบอน,	Boiga cyanea 8 58.	Moluccan	python,	Morelia clastolepis 1
29.	งูลายสอธรรมดา,	Xenochrophis flavipunctatus 3 59.	Anaconda,	Eunestus murinus 3

30.	งูเขียวกาบหมาก,	Gonyosoma oxycephalum 3 60.	Hognose	snake,	Heterodon nasicus 5
รวม 60 ชนิด 1,537

	 ชนิดงูล�าดับท่ี	 51	 –	 60	 เป็นงูไม่มีพิษจากต่างประเทศ	 ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

ในการบริจาค	และได้ใช้ส�าหรับจัดแสดงในกรงเลี้ยงงูกลางแจ้งนอกอาคาร	๔	มะเสง	ซึ่งบางชนิดได้มีการเพาะพันธ์ุ
เพิ่มจ�านวนได้มากข้ึน	เช่น	Corn	snake	และ	Ball	python
	 จ�านวนงูโตเต็มวัยท่ีน�ามาเลี้ยงรวมกับจ�านวนงูท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยง	คงเหลือ	60	ชนิด	รวม	1,537	ตัว
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จ�านวนประชาชนที่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับงูทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และแฟนเพจสวนงู
		 1.	 ทางโทรศัพท์	 จ�านวน		 67	คน
		 2.	 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(snakefarm.qsmi@gmail.com)	 จ�านวน		 97	คน	
		 3.	 ทางแฟนเพจสวนงู	(Snake	Farm	-	QSMI)	 จ�านวน		184	คน

การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการชันสูตรซากงู
ในปีงบประมาณ	2559	น้ี	มีจ�านวนความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในงูชนิดต่าง	ๆ	ดังต่อไปน้ี

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น จ�านวน
(ตัว) ชนิดงู จ�านวน 

(ตัว)
Abscess 20 A. prasina 1
Anorexia 4 B. reticulaus 3

Cachexia 2 B. dendrophila 1
Dystocia 2 B. fasciatus 1
Dysecdysis 1 B. schlegelii 1
Dermatitis 11 C. rhodostoma 1
Diarrhea 1 C. paradisii 1
Liver	abscess 1 C. radiatus 1
Rectal	prolapse 1 D. siamensis 9
Regurgitation 1 E. guttata 1
Peritonitis 1 E. tentaculatum 1
Pseudobulphtalmos 2 G. oxycephalum 1
Pneumonia 13 H. mereljecoxi 2
Prey	bite	injury 2 N. kaouthia 13
Protozoal	infestation 1 N. siamensis 3

Stomatitis 13 O. hannah 10
Trauma/Wound 8 O. taeniura 1
Weakness 5 P. popeiorum 1

รวม 89 P. korros 1
P. mucosa 6
G. prasinum 1
P. bivittatus 2
T. venustus 1
T. purpureomaculatus 15
T. albolabris 2
T. wagleri 1
T. macrops 2
X. flavipunctatus 6
X. unicolor 1

รวม 90

โดยสรุป	มีงูท่ีแสดงอาการผิดปกติ	และได้รับการรักษาท้ังหมด		 90	 ตัว
แบ่งเป็น		 -	ท�าการรักษาแล้วเสร็จ	หายเป็นปกติ	 50	 ตัว	 คิดเป็น	 	55.55%
	 -	ตาย	 31	 ตัว	 คิดเป็น	 	34.44%
	 -	อยู่ในระหว่างการรักษา	 9	 ตัว	 คิดเป็น		 10%
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การตรวจนับจ�านวนงูพิษประจ�าปีงบประมาณ 2559

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

(ตัว)(ตัว) มีใบ ไม่มีใบ ตาย เป็นอาหาร แลก เพาะเลี้ยง
งูเห่า 525 323 7 46 298 0 0 511
งูเห่าพ่นพิษ 0 5 5 1 0 0 9 0
งูจงอาง 17 7 0 8 0 0 0 16
งูสามเหลี่ยม 2 14 0 1 0 0 14 1
งูสามเหลี่ยมหัวแดง 3 3 0 3 0 0 0 3

งูทับสมิงคลา 1 6 1 4 0 0 4 0
งูแมวเซา 23 12 14 27 0 0 0 22
งูกะปะ 7 32 1 5 0 0 34 1
งูเขียวหางไหม้ 19 73 21 24 0 0 79 10
งูปล้องทอง 6 3 0 2 0 0 0 7

 รายการโครงการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้นโดยสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
ประจ�าปีงบประมาณ 2559
 1. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู	 สวนงู	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้จัดโครงการอบรมและ 
ฝึกปฏิบัติจับงูให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ�านวนท้ังหมด	 4	 ครั้ง	 ได้แก่	 วันท่ี	 17-18	 ธันวาคม	 2558	 วันท่ี	 24-25	
มีนาคม	 2559	 วันท่ี	 30	 มิถุนายน-1	 กรกฎาคม	 2559	 และวันท่ี	 22-23	 กันยายน	 2559	 เพื่อให้ความรู้ท่ีถูกต้อง 
เก่ียวกับงูท่ีมีพิษและไม่มีพิษท่ีส�าคัญของประเทศไทย	พร้อมท้ังสอนวิธีการจับงูอย่างถูกวิธีโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ	 
และสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด	 ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ	 และประชาชน
ท่ัวไปท่ีเข้าร่วมการอบรมฯ	 โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฟังบรรยายเรื่อง	 “ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับงู”	 “การจ�าแนกชนิดงู”	 
และ	 “การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด”	 และได้ฝึกภาคปฏิบัติจับงูท้ังท่ีมีพิษและไม่มีพิษ	 และฝึก 

วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด	 ท้ังน้ี	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ	์ 
ชัยบุตร	 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเเละฝึกปฏิบัติจับงูในครั้งท่ี	 9	 –	 ครั้งท่ี	 12	 ณ	 สวนงู	
สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	สรุปมีจ�านวนผู้เข้าอบรมท้ังหมด	79	ราย	(ครั้งท่ี	9	มี	17	ราย	ครั้งท่ี	10	มี	18	ราย	
ครั้งท่ี	11	มี	23	ราย	และครั้งท่ี	12	มี	21	ราย)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.
นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักด์ิ	ชัยบุตร		
กล่าวเปิดโครงการอบรมเเละ 
ฝึกปฏิบัติจับงู	(ครั้งที่	11)

เจ้าหน้าที่ก�าลังฝึกสอนภาคการฝึก
ปฏิบัติจับงูให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

วิทยากรก�าลังแนะน�าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รู้จักงูชนิดต่างๆ	

(ในห้องบรรยาย)
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 2. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูให้เจ้าหน้าท่ีจาก บริษัท MMG LXML Sepon, Vilabouly 
District, Savannakhet Province Lao PDR สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	 ได้จัดโครงการอบรมและ 
ฝึกปฏิบัติจับงูรอบพิเศษแบบ	Intensive	Course	on	Snake	Handling	Practice	จ�านวน	2	วัน	ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

ของบริษัท	MMG	 LXML	 Sepon,	 Vilabouly	 District,	 Savannakhet	 Province	 Lao	 PDR	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 
ในวันท่ี	1-2	มิถุนายน	2559	เวลา	9.00	–	16.00	น.	ณ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เพื่อให้ความรู้ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับงูที่มีพิษและไม่มีพิษที่ส�าคัญของประเทศไทย	พร้อมทั้งสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีมาเข้ารับการอบรม	 โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฟังบรรยายเรื่อง	 “ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับงู”	 “การจ�าแนก
ชนิดงู”	และ	“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด”	รวมท้ังได้ฝึกปฏิบัติการจับงูท้ังท่ีมีพิษและไม่มีพิษ
อย่างถูกวิธีด้วยการใช้อุปกรณ์	 และฝึกวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด	 ภายใต้การดูแลอย่าง 
ใกล้ชิดจากทีมงานผู้เช่ียวชาญเรื่องงูของสวนงู	สถานเสาวภา	
 3. โครงการบัตรขอบคุณสวนงู	 เน่ืองจากสวนงู	 สถานเสาวภา	 ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนมาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินท่ีใช้เป็นหลักฐานจากการบริจาคเพื่อใช้ในการหักลดหย่อนภาษีเท่าน้ัน	
ท้ังน้ีเพื่อเป็นการขอบคุณน�้าใจของผู้ท่ีบริจาคเงินให้กับสวนงู	 การมอบบัตรขอบคุณจึงเป็นอีกทางหน่ึงท่ีสามารถใช้
แทนการขอบคุณแก่ผู้บริจาคท่ีไว้วางใจสวนงู	สถานเสาวภา	รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สวนงูให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน	
โดยบัตรขอบคุณสวนงูแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	บัตรขอบคุณ	สีเขียว	มอบให้ผู้บริจาค	2,000-4,999	บาท	และ
บตัรขอบคุณสีชมพู	มอบให้ผู้บริจาค	5,000	บาท	ขึ้นไป	ซึ่งตลอดปีงบประมาณ	2559	ได้ด�าเนินการมอบบัตรขอบคุณ
สวนงูแล้วดังน้ี	
	 	 บัตรขอบคุณสีเขียว	ท้ังหมด	33	ใบ	รวมจ�านวนเงินท่ีได้รับบริจาค	71,000	บาท	
	 	 บัตรขอบคุณสีชมพู	ท้ังหมด	6	ใบ	รวมจ�านวนเงินท่ีได้รับบริจาค	30,000	บาท
	 	 บัตรขอบคุณรวมท้ังหมด	39	ใบ	จ�านวนเงินท่ีได้รับบริจาคในโครงการน้ีรวมท้ังหมด	101,000	บาท

บัตรขอบคุณทั้งสองประเภท

 4. การจัดบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 “โครงการพัฒนาอัจฉริย
ภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี  
รุ ่นท่ี 19”	 สวนงู	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง	 “ความรู ้ท่ัวไปเกี่ยวกับเรื่องงู”	 
“การจ�าแนกชนิดงู”	 และ	 “การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด”	 ให้แก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์	จ�านวน	50	ราย	ในวันพุธท่ี	18	พฤษภาคม	2559	เวลา	9.00	–	15.00	น.	ณ	สวนงู	สถานเสาวภา	



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

39

สภากาชาดไทย	 เพื่อให้ความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับงูท่ีมีพิษและไม่มีพิษท่ีส�าคัญของประเทศไทย	 พร้อมท้ังสอนวิธีการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัดและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯได้ทดลองฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัดด้วยตนเอง	นอกจากน้ี	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ยังได้มีโอกาสชมการแสดง
การสาธิตการรีดพิษงูและการแสดงการสาธิตการจับงูอีกด้วย

 

 5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2558	 สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	 ได้เปิดให้ประชาชน
ท่ัวไปและนักท่องเท่ียวเข้าเยี่ยมชมสวนงูและชมการแสดงการสาธิตการจับงูพร้อมถ่ายภาพกับงูหลามขนาดใหญ่
หลังจบการแสดงการสาธิตการจับงูโดยไม่เสียค่าเข้าชมสวนงูในวันเสาร์ท่ี	5	ธันวาคม	2558	เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักและ 
มาเยี่ยมชมสวนงูมากข้ึน	โดยสวนงูได้จัดกิจกรรม	“จูงมือพ่อ	มา	Walk	Rally	คล้อง	(พี่)	งู”	ข้ึน	เพื่อให้คุณพ่อและ 
ลูกได้มีโอกาสใช้เวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดีท่ีประชาชนจะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องเก่ียวกับเรื่องงู	พิษงู	 
วิธีการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด	 และรู้จักสวนงู	 สถานเสาวภา	 มากยิ่งข้ึน	 นอกจากน้ี	 สวนงูยังได้แจก
เครื่องดื่มท่ีได้รับการสนับสนุนจากบริษัท	คุมะ	จ�ากัด	บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	และบริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรช่ัน	
จ�ากัด	ให้แก่ผู้ท่ีเข้าชมสวนงูในวันดังกล่าว	สรุปจ�านวนคู่คุณพ่อ-ลูกท่ีให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม	Walk	Rally	
มีจ�านวน	24	คู่	ยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูในวันพ่อแห่งชาติมีท้ังหมด	603	คน	และเน่ืองจากในวันจันทร์ท่ี	7	ธันวาคม	2558	
เป็นวันคล้ายวันครบรอบวันสถาปนาสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	สวนงู	สถานเสาวภา	จึงได้เปิดให้ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวเข้าชมสวนงูโดยไม่เสียค่าเข้าชมระหว่างวันท่ี	5-7	 ธันวาคม	2558	ยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูระหว่างวันท่ี	 
5	-7	ธันวาคม	2558	มีท้ังหมด	1,045	คน

นายสัตวแพทย์	สวนงู	ก�าลังให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องงู
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ภาพหมู่ของวิทยากรจากสวนงูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ผู้เยี่ยมชมสวนงูก�าลังถ่ายรูปคู่
กับคุณพ่อและงูหลาม

ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
“จูงมือพ่อ	มา	Walk	Rally	คล้อง	(พี่)	งู”

เจ้าหน้าที่และน้องๆ	อาสา
ยุวกาชาดมาช่วย	กิจกรรม

“จูงมือพ่อ	มา	Walk	Rally	คล้อง	(พี่)	งู”																							
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 6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559	 ในวันเสาร์ท่ี	 9	 มกราคม	 2559	 (วันเด็กแห่งชาติ)	 
สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดกิจกรรม	“เล่าให้รู้	ผ่านสวนงู	เสาวภา”	ข้ึน	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
ได้พาบุตรหลานมาเรียนรู้เรื่องต่างๆ	 เก่ียวกับเรื่องงูและรู้จักสวนงู	 สถานเสาวภา	 มากยิ่งข้ึนด้วยวิธีการเล่นเกมส์
ต่างๆ	ซึ่งเป็นโอกาสอันดีท่ีช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ	ไม่กลัวงูและได้รับข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงู	พิษงู	และวิธี
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีเม่ือถูกงูกัด	 โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชนท่ัวไปและนักท่องเท่ียวท่ีพาเด็กมา
ด้วยเข้าเยี่ยมชมสวนงู	 พร้อมเล่นเกมส์ตอบค�าถามเพื่อจับสลากชิงรางวัล	 เกมส์เขียนช่ือเสี่ยงโชค	 และชมการแสดง 
การสาธิตการจับงูพร้อมถ่ายภาพกับงูหลามขนาดใหญ่หลังการแสดงการสาธิตการจับงูจบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ท้ังน้ี	 
เจ้าหน้าท่ีของสวนงูยังได้ช่วยกันแจกลูกโป่ง	ขนม	และเครื่องดื่ม	ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก	บริษัท	คุมะ	จ�ากัด	บริษัท	
สิงห์	คอร์เปอเรช่ัน	จ�ากัด	บริษัท	บางกอกดิสทริบิวเตอร์	จ�ากัด	บริษัท	แลคตาซอย	จ�ากัด	และ	บริษัท	เพรซิเดนท์	
เบเกอรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ให้แก่เด็กและประชาชนท่ีเข้ามาเยี่ยมชมสวนงูในวันดังกล่าว	ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ
และพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	ยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูในวันดังกล่าว	มีท้ังหมด	666	ราย

เด็กๆ	ที่มาร่วมกิจกรรม	
“เล่าให้รู้	ผ่านสวนงู	เสาวภา”					

เจ้าหน้าที่และน้องๆ	อาสายุวกาชาดมาช่วย																
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ																									

			เด็กๆ	ที่มาร่วมกิจกรรม	
“ตอบค�าถามเพ่ือจับสลากชิงรางวัล”																																																																																																																																							

เด็กๆ	ก�าลังถ่ายรูปกับงูหลามหลังจาก
การแสดงการสาธิตการจับงู

 7. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2559	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดกิจกรรม	“งู-ผูก-พนั	
สานสัมพันธ์	 คู่-แม่-ลูก	 ปี	 2”	 ข้ึนในวันศุกร์ท่ี	 12	 สิงหาคม	 2559	 เพื่อเชิญชวนให้ลูกพาคุณแม่มาเยี่ยมชมสวนงู 
และมาร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงรางวัล	ซึ่งมีท้ังหมด	4	รางวัล	โดยแบ่งเป็นรางวัลที่	1	คือ	กล้องถ่ายรูป	
Nikon	รุ่น	Coolpix	A100	จ�านวน	1	รางวัล	และรางวัลชมเชย	ได้แก่	Gift	Voucher	มูลค่า	1,000	บาท	จากร้าน	
“สิริ	 กิริยา	 สปา”	 จ�านวน	 3	 รางวัล	 ส�าหรับกติกาในการร่วมกิจกรรม	 คือ	 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกด	 “Like”	 
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แฟนเพจ	Snake	Farm	–	QSMI	พร้อมกด	“Like	&	Share”	ภาพกิจกรรม	“งู-ผูก-พัน	สานสัมพันธ์	คู่-แม่-ลูก	ปี	2”	
โดยตั้งสถานะเป็น	Public	จากน้ันถ่ายภาพคู่แม่-ลูกหรือถ่ายภาพคนเดียวหรือเป็นกลุ่มกับป้ายท่ีทางสวนงูจัดเตรียม
ไว้ให้ในบริเวณสวนงูในวันแม่แห่งชาติและ	“Post”	รูปลงบนหน้าแฟนเพจ	Snake	Farm	–	QSMI	ภายในวันและ
เวลาท่ีก�าหนด	ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย	“งู-ผูก-พัน	สานสัมพันธ์	คู่-แม่-ลูก	ปี	2”	ท่ีถูกต้องตา
มกติกาการร่วมประกวดมีจ�านวน	 45	 ราย	 และมีผู้ท่ีได้รับรางวัลท่ี	 1	 และรางวัลชมเชย	 ดังน้ี	 ผู้ท่ีได้รับรางวัลท่ี	 1	
ได้แก่	คุณบุปผา	โพธ์ิทอง	(Facebook	ช่ือ	Buppha	Phothong)	และผู้ท่ีได้รับรางวัลชมเชย	ได้แก่	คุณผกาวรรณ	 
ใจหลวง	(Facebook	 ช่ือ	Pakawan	Kloy)	คุณบัณฑิต	วงษ์วุฒิพงษ์	 (Facebook	 ช่ือ	N’aunn	Naharutai)	และ	 
คุณอัมรินทร์	 เอ่ียมอักษร	 (Facebook	 ช่ือ	 Pol’s	 Amarin’py)	 นอกจากน้ี	 สวนงูได้แจกเครื่องดื่มท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัท	 อุตสาหกรรมนมไทย	 จ�ากัด	 การประปานครหลวง	 และร้าน	 “Nnatt	 Café”	 ให้แก่ผู้ท่ีมา 
เยี่ยมชมสวนงูในวันดังกล่าว	 ท้ังน้ี	 สวนงูได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท	 คิวทีซี	 เอนเนอร์ยี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
เป็นเงินบริจาค	 จ�านวน	 10,000	 บาท	 กล้องถ่ายรูป	 Nikon	 รุ่น	 Coolpix	 A100	 จ�านวน	 1	 เครื่อง	 จากบริษัท	 
นิคอน	เซลล์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และ	Gift	Voucher	มูลค่า	1,000	บาท	จ�านวน	3	รางวัล	จากร้าน	“สิริ	กิริยา	สปา” 
นอกจากน้ี	 การจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติยังเป็นโอกาสอันดีท่ีประชาชนจะได้เรียนรู้และทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับเรื่องงูและเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปได้รู้จักสวนงูและแฟนเพจของสวนงู	
สถานเสาวภามากข้ึน	 โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าเยี่ยมชมและชมการแสดงการสาธิตการจับงูโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย	 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	 ยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูในวัน 

ดังกล่าวมีท้ังหมด	592	คน

เจ้าหน้าที่ก�าลังแสดงการสาธิตการจับงู																		

			คู่คุณแม่-ลูก	ก�าลังถ่ายรูปกับงูหลามหลังจากที่ได้รับความรู้
ที่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องงูจากการแสดงการสาธิตการจับงู					

คู่คุณแม่-ลูก	ที่มาร่วมกิจกรรม	“ประกวดภาพถ่าย”

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่	1	และรางวัลชมเชย		
จากการร่วมกิจกรรม	“ประกวดภาพถ่าย”										
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	 	 นอกจากน้ี	สวนงู	สถานเสาวภา	ยังได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
เรื่องงูผ่านทางแฟนเพจ	 Snake	 Farm	 –	QSMI	 ของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม	 “Facebook”	 เพื่อให้ประชาชน
ท่ัวไปได้รู้จักงูท่ีมีพิษและไม่มีพิษท่ีส�าคัญของประเทศไทยในวงกว้างมากข้ึน	 โดยได้น�าเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ	 
เกี่ยวกับเรื่องงูผ่านรูปภาพต่างๆ	รวมท้ังได้ใช้แฟนเพจน้ีเป็นพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	ของสวนงู	และสวนงู
ได้มีการจัดป้ายวันคริสต์มาสและวันปีใหม่	 2559	 ไว้ส�าหรับให้นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ีมาเย่ียมชมสวนงูได้ถ่ายภาพ
อีกด้วย

 ตัวอย่างรูปภาพต่างๆ ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงูและข่าวสารต่างๆ ของสวนงู 
และป้ายวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2559
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ภารกิจด้านการวิจัย

ภารกิจด้านการวิจัยของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยดังนี้
	 1.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อองค์ความรู้ใหม่
	 2.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพื่อช่วยให้วิธีการผลิตชีววัตถุในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ	
วัคซีน	และ	เซรุ่มท่ีผลิตได้มาตรฐานทันสมัย	รวมท้ังการค้นหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
	 3.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อให้ง่าย	
รวดเร็วและประหยัด
	 4.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาการเสริมภูมคุ้มกันป้องกันโรค
	 สถานเสาวภามีงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง	 ปีงบประมาณ	 2559	 มีผลงานวิจัยซ่ึงได้องค์ความรู้ท่ีส่งเสริมและ 
น�าไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์	การตรวจวินิจฉัย	และการบริการทางคลินิกของสถานเสาวภา	รวมท้ังน�ามาประยุกต์
ใช้งานซึ่งเป็นท่ียอมรับเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ	

งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู
การศึกษาความแตกต่างทางชีวโมเลกุลของกลุ่มงูเขียวหางไหม้ท่ีพบในประเทศไทยโดยอาศัย

ข้อมูลจากไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ
สุนุชชา	สุนทรารชุน	ลาวัณย์	จันทร์โฮม	อรวรรณ	แซ่โค้ว	สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมกับสวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)	

	 ศึกษาล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน	cytochrome	b	และ	ยีน	12S	และ	16S	rRNA	ท่ีสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างงูเขียวหางไหม้ท้ัง	 14	 ชนิดซึ่งสามารถพบได้ในประเทศไทย	 เปรียบเทียบผลท่ีได้ในแต่ละตัวและแต่ละชนิด
ของงู	 รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและหาส่วนของนิวคลีโอไทด์ท่ีแตกต่างกันพบว่างูเขียวหางไหม้
ท้องเหลืองมีล�าดับ	นิวคลีโอไทด์ใกล้เคียงกับงูเขียวหางไหม้ลายเสือ	รวมท้ังงูเขียวหางไหม้ท่ีรูปร่างลักษณะภายนอก
มีความสับสนไม่สามารถระบุชนิดได้	 โดยผลของล�าดับนิวคลีโอไทด์พบว่าเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	 ขณะท่ี 

งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต	 ซ่ึงเป็นงูเขียวหางไหม้ชนิดใหม่ท่ีค้นพบมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับงูเขียวหางไหม้ท้องเขียว 
และงูเขียวไผ่หางเขียว	 ส่วนงูแก้วหางแดงมีล�าดับนิวคลีโอไทด์ใกล้เคียงกับงูเขียวหางไหม้ท้องเขียวถ่ินใต้	 ซึ่งท้ังสอง
เป็นงูเขียวหางไหม้ท่ีพบเฉพาะถ่ินบริเวณภาคใต้ของไทย	 ส�าหรับงูหางแฮ่มกาญจน์และงูหางแฮ่มใต้	 รวมท้ังลูกงู 
ท่ีเกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างท้ังสองสายพันธ์ุ	 มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมท่ีใกล้ชิดกัน	 งูหางแฮ่มภูเขาซึ่งเพิ่งถูก
แยกออกเป็นงูหางแฮ่มภูเขาเหนือกับงูหางแฮ่มภูเขาใต้	 มีล�าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน	 นอกจากน้ีพบว่า 
ในกลุ่มงูเขียวหางไหม้ตาโตมีความแตกต่างกัน	 สามารถแบ่งออกได้ตามแหล่งที่อยู่อาศัยและผลของล�าดับนิวคลีโอไทด	์ 
คือ	ภาคกลางแถบกรุงเทพและราชบุรี	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดนครราชสีมา	อุดรธานีและหนองบัวล�าภู	
ขณะท่ีข้อมูลจากล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนท่ีใช้ศึกษาพบความหลากหลายในภาคตะวันออกของไทย	ระหว่างงูเขียว
หางไหม้ตาโตท่ีพบในจังหวัดจันทบุรีกับงูเขียวหางไหม้ตาโตบริเวณเกาะช้าง	จังหวัดตราด	อีกท้ังยังพบงูเขียวหางไหม้ตาโต
จันทบูร	 พบเฉพาะถิ่นบริเวณจังหวัดจันทบุรีซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชา	 มีลักษณะภายนอกคล้ายงูเขียวหางไหม้
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ตาโตมาก	 ถือเป็นงูเขียวหางไหม้พันธุ์ใหม่หายาก	 โดยมีรายงานการพบงูชนิดน้ีบริเวณเทือกภูเขา	 Cardamom	 
ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกัมพูชา	 ซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศไทยบริเวณจังหวัดจันทบุรี	 จากนั้น 

น�าเทคนิค	 PCR-RFLP	 มาใช้ในการแยกกลุ่มของงูเขียวหางไหม้ท่ีพบบ่อยในประเทศไทยออกจากกันโดยอาศัย	 
Restriction	 Enzyme	 ท่ีตัดจ�าเพาะ	 2	 ชนิดคือ	 Alu	 I	 และ	 Hinf	 I	 ซึ่งสามารถตัดจ�าเพาะบนดีเอ็นเอของยีน	 
Cytochrome	b	ท�าให้ได้	 Species	 –	 Specific	 Reference	 Fragment	 Pattern	ที่สามารถแยกงูเขียวหางไหม้	 
4	 ชนิดท่ีพบบ่อยออกจากกันได้คือ	 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	 งูเขียวหางไหม้ตาโต	 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว	 
และงูเขียวหางไหม้ลายเสือ	

การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ metalloproteinase จากพิษงูแมวเซา
	อรวรรณ	แซ่โค้ว,	จุรีพร	น้อยพรหม,	ลาวัณย์	จันทร์โฮม

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมกับ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 องค์ประกอบในพิษงูประกอบด้วยโปรตีนและเอนไซม์หลายชนิด	 ซึ่งมีผลท�าให้เกิดพยาธิสภาพเฉพาะท่ี	
(local	 effect)	 ส่วนใหญ่เกิดจากเอนไซม์ท่ีย่อยโปรตีน	 และอาการท่ัวไป	 (systemic	 effect)	 ได้แก่พิษต่อระบบ
ประสาท	พิษต่อระบบเลือด	และ	พิษต่อระบบกล้ามเน้ือ	งูพิษในครอบครัว	Viperidae	มักมีเอนไซม์	metallopro-
teinases	เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส�าคัญในน�้าพิษ	ซึ่งมีบทบาทท้ังใน	local	และ	system	effect	โดยท�าให้เกิดเลือด
ออก	 (hemorrhage)	 เน้ือตายเฉพาะส่วน	 (necrosis)	 ขัดขวางการท�างานของระบบเลือดโดยท�าให้เลือดไม่แข็งตัว	
(pro-coagulant)	 ยับยั้งการสร้างล่ิมเลือด	 (anticoagulant)	 และก่อให้เกิดการรวมกันของเกร็ดเลือด	 (platelet	
aggregation)	เป็นต้น
	 การแยกโปรตีน	metalloproteinases	จากพิษงูแมวเซาด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี่หลายวิธี	พบว่า	การ
แยกพิษงูตามขนาดโมเลกุลของโปรตีนโดยคอลัมน์	 Superdex	 G-75	 และแยกต่อโดยอาศัยความเป็นประจุท่ีแตก
ต่างกันด้วยคอลัมน์	Mono	Q	เป็นวิธีท่ีสามารถแยก	metalloproteinases	ให้มีความบริสุทธ์ิได้	ดังตาราง

ปริมาณโปรตีน Enzyme activity Recovery Purification
mg µm/mg Total activity % fold

พิษงูแมวเซา 200 0.03 6.0 100 1
Superdex	G-75	column 48 0.08 3.8 64 2

Mono	Q	column 2.8 0.10 0.3 4.7 3.3

	 เอนไซม์ท่ีแยกได้เม่ือน�าไปตรวจสอบความบริสุทธ์ิด้วยวิธี	 electrophoresis	 พบว่ามีน�้าหนักโมเลกุล
ประมาณ	100	กิโลดาลตัน	ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยขนาด	87,	20	และ	16	กิโลดาลตัน	สามารถสลายคลอลาเจน 

ชนิดท่ี	 IV	 ซึ่งเป็นเยื่อบุใต้เยื่อบุเมือก	 (basement	 membrane)	 ได้ท่ี	 24	 ช่ัวโมง	 ไม่พบแอคติวิตีของ 
เอนไซม์ฟอสฟอไลเปสเอ	 (phospholipase	 A)	 และ	 แอล-อะมิโนแอซิดออกซิเดส	 (L-amino	 acid	 oxidase)	 
ในเอนไซม์ท่ีแยกได้	 เอนไซม์ท�างานได้โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัยอิออนของแคลเซียม	 เม่ือเติมตัวยับยั้งของเอนไซม์ 
ชนิด	EDTA	และ	PMSF	พบว่าสารละลาย	10	mM	EDTA	ท�าให้เอนไซม์สูญเสียการท�างานไปมากกว่า	90%	เอนไซม์
ท่ีแยกได้สามารถเกิดปฏิกิริยากับเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซาเม่ือทดสอบในหลอดทดลองด้วยวิธี	immunodiffusion	
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การพัฒนาวิธีตรวจชนิดของพิษงูกลุ่มงูพิษท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบโลหิตโดยใช้แอนติบอดีท่ีจ�าเพาะต่อพิษงู
นฤมล	พักมณี,	อรวรรณ	แซ่โค้ว,	จุรีพร	น้อยพรหม	และกัญณัฏฐ์	พรหมรุ่งเรือง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 การรักษาผู้ถูกงูพิษกัดท่ีดีท่ีสุดคือการรักษาด้วยเซรุ่มแก้พิษงูท่ีมีความจ�าเพาะต่อพิษของงูท่ีกัด	 ผู้ป่วย 

ได้รับเซรุ่มยิ่งเร็ว	 ยิ่งมีโอกาสรอดชีวิต	 ดังน้ันการตรวจวินิจฉัยชนิดของงูพิษท่ีกัดซึ่งมีความไวและให้ผลเร็วจึงมี 

ความส�าคัญต่อการรักษา	 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาวิธีการตรวจชนิดของพิษงูท่ีรวดเร็วและแม่นย�า	 
ในการวิจัยน้ีได้พัฒนาวิธีการตรวจชนิดของพิษงูท่ีออกฤทธ์ิทางระบบโลหิต	ได้แก่	พิษงูแมวเซา	พิษงูกะปะ	และพิษ 

งูเขียวหางไหม้	 โดยใช้แอนติบอดีท่ีจ�าเพาะต่อพิษงู	 ซึ่งเตรียมโดยการผ่าน	 horse	 IgG	 ท่ีได้จากซีรั่มม้าท่ีฉีดกระตุ้น 

ให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อพิษงู	 ลงใน	 affinity	 column	 ท่ีบรรจุด้วย	 polyacrylamide	 gel	 ท่ีมีพิษงูท่ีจ�าเพาะ	 จะได ้

affinity	 purified	 horse	 IgG	 ท่ีมีความจ�าเพาะต่อพิษงูแต่ละชนิด	 และเตรียม	 horse	 IgG	 ท่ีจ�าเพาะต่อพิษงู 
แต่ละชนิด	 เช่ือมต่อกับเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส	 (peroxidase)	 เพื่อใช้ในการตรวจวัดการจับกันของ	 affinity	 
purified	horse	 IgG	 ท่ีมีความจ�าเพาะต่อพิษงูกับพิษงูในตัวอย่างท่ีต้องการตรวจ	ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธี	Sandwich	
ELISA	 ในการตรวจหาชนิดของพิษงู	 โดยใช้	 affinity	 purified	 horse	 IgG	 (1	mg/ml)	 ท่ีมีความจ�าเพาะต่อพิษงู 
แต่ละชนิด	 เคลือบไว้ท่ีหลุมทดสอบของ	 ELISA	 plate	 บ่มท่ี	 4	 องศาเซลเซียส	 18	 ช่ัวโมงหรือข้ามคืน	 หลังจาก 

ล้างเพลท	 เติมตัวอย่างท่ีต้องการตรวจชนิดของพิษงู	จากน้ันตรวจวัดการจับกันของ	affinity	purified	horse	 IgG	 
ท่ีมีความจ�าเพาะต่อพิษงูกับพิษงูในตัวอย่างด้วย	 horse	 IgG	 ท่ีจ�าเพาะต่อพิษงูแต่ละชนิดซึ่งเช่ือมต่อกับเอนไซม ์

เปอร์ออกซิเดส	 ถ้าผลเป็นบวกจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสีซับสเตรทของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส	 และความเข้มของส ี

ท่ีเพิ่มข้ึนจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณพิษงูในตัวอย่าง

การศึกษาการใช้น�้ามันงูเห่ายับยั้งเช้ือแบคทีเรียและ Anti-inflammatory in vitro
สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ลาวัณย์	จันทร์โฮม	สุภัสศร	บุญช่าง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมกับ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 น�้ามันงูเห่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยชาวบ้านในพื้นท่ีชนบทห่างไกล	 ซึ่งเป็น 

การใช้โดยปราศจากความรู้หรือข้อเท็จจริงเก่ียวกับน�้ามันงูเห่า	 และไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน	 
คณะผู้วิจัยจึงท�าการศึกษาคุณสมบัติของน�้ามันงูเห่าในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย	(E.coli, Staphylococcus aureus 
และ	 Bacillus subtilis)	 และความสามารถการกระตุ้นการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกับ	 Inflammatory	 
cytokine	 ในเซลล์	 PBMC	 ของมนุษย์	 พบว่าน�้ามันงูเห่าปริมาณ	 30	 ไมโครลิตร	 สามารถยับยั้งเช้ือ	B. subtilis  
ได้ดีท่ีสุด	 รองลงมาคือ	 E. coli	 และ	 S. aureus	 ตามล�าดับ	 นอกจากน้ียังพบว่าน�้ามันงูเห่ามีผลต่อการแสดงออก 

ของยีน	Inflammatory	cytokine	:	IL6	และ	IL10	อย่างไรก็ตามยีน	Inflammatory	cytokine	จ�านวนมากท่ีท�างาน
เกี่ยวข้องกัน	จึงควรท�าการศึกษาให้ครอบคลุมต่อไป	เพื่อจะได้ข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ	ของน�้ามันงูเห่าท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาน�้ามันงูเห่าในทางท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป



รายงานประจ�าปี 2559

46

งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า
งานวิจัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก จ�านวน 2 เรื่อง
	 1.	 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าชนิด	 Purified	 Vero	 Cell	 Vaccine	
(PVRV)	ในโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนสัมผัสโรคโดยวิธีฉีดเข้าในผิวหนัง	(Intradermal	Route)	2	จุดในวัน
ท่ี	0	และ	21		ในเด็กไทยอายุ	12	เดือน	พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบชนิด	Chimeric	live-Attenuated	
Vaccine	(IMOJEV)
	 2.	 การศึกษาแนวทางการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในการวินิจฉัยผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ

งานวิจัย ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ จ�านวน 6 เรื่อง
	 1.Dogs	 that	 develop	 rabies	 post-vaccination	 usually	manifest	 the	 paralytic	 subtype.	
Shuangshoti	S,	Tepsumethanon	V,	Likitsuntornwong	W,	Thorner	P.
	 2.Intracellular	 spread	of	 rabies	virus	 is	 reduced	 in	 the	paralytic	 form	of	canine	 rabies	
compared	to	the	furious	form.	Shuangshoti	S,	Thorner	PS,	Teerapakpinyo	C,	Thepa	N,	Phukpattaranont	P,	
Intarut	 N,	 Lumlertdacha	 B,	 Tepsumethanon	 V,	 Hemachudha	 T.	 PLoS	 Negl	 Trop	 Dis.	 2016	 Jun	
2;10(6):e0004748.	doi:	10.1371/journal.pntd.0004748.	eCollection	2016.
	 3.การศึกษาการใช้ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าตัดแต่งพันธุกรรม	 (Recombinant	 Rabies	 Virus)	 เพื่อต้านทาน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขทดลอง	(Study	of	Competitive	Neuro-invasiveness	of	Recombinant	Rabies	
Virus	Against	Pathogenic	Rabies	Virus	 Infection	in	Dog	Model)	(แผนงานระยะเวลา	2	ปี	ปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2558-2559)	ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้ด�าเนินการ	=	70
	 4.การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	 (Rabies	 Antibody	 Titer	 in	 
Rabid	Dogs)	ร้อยละของงานวิจัยท่ีได้ด�าเนินการ	=	40	
	 5.	ร่วมท�างานวิจัยเรื่อง	“Molecular	genetic	characterization	of	rabies	virus	glycoprotein	gene	
sequences	from	rabid	dogs	in	Bangkok	and	neighboring	provinces	in	Thailand,	2013–2014.”	โดยนาย
สุรเชษฐ์	เบญจธรรมรักษ์	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 6.	ร่วมท�างานวิจัยเรื่อง	“การศึกษาการใช้ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าตัดแต่งพันธุกรรม	(Recombinant	Rabies	
Virus)	 เพื่อต้านทานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขทดลอง	 (Study	 of	 Competitive	 Neuro-invasiveness	 of	
Recombinant	Rabies	Virus	Against	Pathogenic	Rabies	Virus	Infection	in	Dog	Model)	โดย	น.สพ.บุญเลิศ	
ล�้าเลิศเดชา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
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งานวิจัยด้านอื่นๆ 
การเปรียบเทียบโปรตีนจ�าเพาะต่อเช้ือ Mycobacterium tuberculosis 

ในการทดสอบทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง
วิชิต	ทวีกาญจน์,	นฤมล	พักมณี,	สุนุชชา	สุนทรารชุน,	อรวรรณ	แซ่โค้ว,	สุทธิดี	เพชรส่อง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 การทดสอบการติดเช้ือวัณโรคด้วยน�้ายา	PPD	(purified	protein	derivative)	ทางผิวหนังน้ัน	ได้ถูกน�าไป
ใช้ทดสอบในหลายประเทศ	 รวมถึงประเทศไทย	 แต่มักพบปัญหาให้ผลบวกปลอมในบุคคลท่ีเคยได้รับวัคซีน	 
บีซีจี	 หรือ	 บุคคลท่ีเคยได้รับเช้ือ	 Non-tuberculous	 Mycobacteria	 (NTM)	 มีโปรตีนจ�าเพาะหลายตัวของ	 
M. tuberculosis	ท่ีสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง	M.	tuberculosis	ออกจาก	BCG	ได้	เช่น	ESAT-6,	CFP-10,	
Rv2031c	 ซึ่งการศึกษาวิจัยน้ี	 จะเป็นการสร้าง	 recombinant	 proteins	 ประกอบด้วย	 ESAT-6,	 CFP-10	 และ	
Rv2031c	น�ามาผสมกัน	 เปรียบเทียบกับ	 โปรตีนเดี่ยว	 (ESAT-6,	 CFP-10	หรือ	 Rv2031c)	 ในทดสอบการติดเช้ือ	 
M. tuberculosis	และ	BCG	ในหนูตะเภา	พบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง	M. tuberculosis	ออกจาก	
BCG	ได้	โดย	โปรตีนผสม	(ESAT-6+CFP-10+Rv2031c)	ให้ผลการทดสอบดีกว่า	การใช้โปรตีนเดี่ยวๆ	ชนิดเดียว	

การวิเคราะห์สารพันธุกรรมท้ังหมดของเช้ือ BCG วัคซีนสายพันธุ์ Tokyo 172-1
วิชิต	ทวีกาญจน์,	สัญชัย	พยุงภร,	นฤมล	พักมณี,	สุนุชชา	สุนทรารชุน,	สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์,	สุทธิดี	เพชรส่อง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 เช้ือ	 Bacillus	 Calmette-Guerin	 (BCG)	 สายพันธุ์	 BCG	 Tokyo	 172-1	 เป็นเช้ือท่ีสถานเสาวภา	
สภากาชาดไทยใช้ในการผลิตวัคซีน	BCG	มากว่า	30	ปี	ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วสายพันธ์ุ	BCG	Tokyo	สามารถพบเช้ือ	BCG	
สองสายพันธ์ุร่วมกันอยู่คือ	type	I	และ	type	II	ซึ่ง	type	I	จะมีปริมาณมากกว่า	type	II	เสมอ	จากการจ�าแนกสาย
พันธ์ุ	BCG	ท่ีผลิตโดยสถานเสาวภา	ด้วยเทคนิค	PCR	พบว่า	เช้ือ	BCG	ของสถานเสาวภา	มี	สองสายพันธ์ุ	type	I	
และ	II	อยู่ร่วมกันเช่นกัน	อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกของ	BCG	สายพันธ์ุท่ีสถานเสาวภา	ใช้ผลิตวัคซีน	BCG	
มาก่อน	ว่ายังคงคุณลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับต้นสายพันธ์ุ	BCG	Tokyo	172-1	อย่างไร	จึงได้ท�าการศึกษา	
whole	 genome	 ของ	 BCG	 ท่ีผลิตโดยสถานเสาวภาด้วย	Next	 Generation	 Sequencing	 technique	 และ
ถอดรหัสพันธุกรรมท้ังหมดออกมาเปรียบเทียบกับต้นแบบสายพันธุ ์	 Tokyo	 172-1	 พบว่า	 เช้ือ	 BCG	 ของ
สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 มี	 23	 จุดท่ีแตกต่าง	 และ	 มีจ�านวนเบสของจีโนมน้อยกว่า	 3	 เบส	 แต่โดยภาพรวม
ท้ังหมดของจีโนมก็ยังคงคล้ายคลึงกับสายพันธ์ุต้นแบบ	BCG	Tokyo	172-1	ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
น้ีอาจเน่ืองมาจาก	 ตัวสายพันธุ์ของ	 Tokyo	 172	 เอง	 กระบวนการผลิตวัคซีน	 การเก็บรักษาวัคซีน	 หรือ	 
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
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การวิเคราะห์โปรติโอมของเช้ือวัณโรคกับเช้ือท่ีผลิตวัคซีนบีซีจี: ตัวบ่งช้ีทางชีวภาพท่ีแตกต่าง
ทรงศรี	เกษมพิมลพร	พรพิมล	เปรมชัยพร	วิชิต	ทวีกาญจน์	สุภัสศร	บุญช่าง
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	และ	ฝ่ายผลิตวัคซีน	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 วัณโรคเป็นโรคติดเช้ือแบคทีเรีย	Mycobacterium tuberculosis	ปัจจุบันมีเพียงวัคซีนบีซีจีท่ีใช้ป้องกัน
วัณโรคซึ่งเตรียมจากสายพันธุ์อ่อนก�าลังของเช้ือ	Mycobacterium bovis	 โดยมีอย่างน้อย	 6	 สายพันธุ์ท่ีใช้ผลิต 

เป็นวัคซีนซึ่งแตกต่างกันท้ังฟีโนไทป์และจีโนไทป์	 ความหลากหลายของสายพันธุ์ท่ีใช้อาจมีผลต่อคุณสมบัต ิ

ทางคลีนิคของวัคซีน	 เช่น	 ความปลอดภัย	 ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 และประสิทธิผลของการป้องกัน 

โรค	 แม้ว่าวัคซีนบีซีจีจะมีความปลอดภัยสูง	 แต่อาจท�าให้เกิดโรคแทรกซ้อนท่ีเรียกว่า	 BCG-osis	 (disseminated	
BCG	 infection)	 ซึ่งโอกาสท่ีจะเกิดมีน้อยมากและมักเกิดกับเด็กท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 จีโนมของ	M. bovis 
BCG	จะเหมือนของ	M. tuberculosis	ถึง	99.9%	โดยจะมีบางยีนท่ีพบเฉพาะใน	M. tuberculosis	ความแตกต่าง
ในสายพันธุ์ของเช้ือมัยโคแบคทีเรียจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของโปรตีน	 ความแตกต่างในระดับ
โปรตีนอาจจะใช้เป็นตัวแยกระหว่างการติดเช้ือวัณโรคกับการติดเช้ือ	M. bovis	 BCG	 ได้โดยใช้เทคนิคทาง	 
proteomics	ที่วิเคราะห์ชนิดและคุณสมบัติของโปรตีนที่พบในเซลล์	งานวิจัยนี้ได้หาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ	(biomarker 
candidates)	ส�าหรับจ�าแนกความแตกต่างระหว่าง	virulent	M. tuberculosis	กับ	attenuated	M. bovis	BCG	
สายพันธุ์	 Tokyo172	 ท่ีใช้ผลิตเป็นวัคซีนบีซีจีของสถานเสาวภา	 ซึ่งจะท�าให้ง่ายต่อการวินิจฉัยเช้ือท่ีเป็นต้นก�าเนิด
ของโรค

การศึกษาลักษณะทางสายพันธุ์พยาธิสตรองกายขนาดเล็กและสายพันธ์ท่ีเกิดภาวะด้ือยาถ่าย
พยาธิท่ีระบาดในม้าท่ีถูกเลี้ยงแบบปล่อยแปลงตลอดเวลาของสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ*	ดามพ์	นราภรณ์*	สุดจิตต์	จุ่งพิวัฒน์**	และ	ปิยนันท์	ทวีถาวรสวัสดิ์**
(*สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	และ	**หน่วยปรสิตวิทยา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

	 จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คตินชนิดป้อนให้กิน 

ทางปาก	ในการควบคุมพยาธิภายในทางเดินอาหารของม้าท่ีเลี้ยงท่ีสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ	เน่ืองจากปัจจุบันมีรายงาน
การลดประสิทธิภาพและภาวะดื้อยาของพยาธิสตรองกายขนาดเล็กต่อยาไอเวอร์เม็คตินเกิดข้ึนบ่อยมากข้ึน	 
สืบเน่ืองมาจากปัญหาท่ีมุ่งไปยังการใช้ยาในการควบคุมพยาธิอย่างเข้มข้นอย่างเดียว	 ท�าให้ไปเพิ่มแรงกดดัน	 
(selective	 pressure)	 ให้พยาธิพัฒนายีนส์ด้ือยาข้ึนมาอย่างรวดเร็วเพื่อการอยู่รอด	 ท�าให้จ�าเป็นต้องประเมิน
ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิท่ีมีอยู่เสมอและให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง	 พร้อมกับการศึกษากลไก 

การเกิดภาวะดื้อยาของพยาธิสตรองกายขนาดเล็ก	 เน่ืองจากพยาธิสตรองกายขนาดเล็กมีหลายสายพันธุ์ท่ีติดอยู่ 
ในม้า	 มีรายงานแยกแยะได้มากกว่า	 50	 สายพันธุ์	 แต่จะพบติดอยู่ในม้าบ่อยๆ	 ประมาณ	 5-10	 สายพันธุ์	 แต่ละ 
สายพันธุ์อาจจะมีบทบาทต่อการก่อโรคและการดื้อยาได้แตกต่างกัน	 แต่ยังไม่มีหลักฐานการศึกษาท่ียืนยัน 

ในปัจจุบัน	 ทดสอบประสิทธิภาพของยาด้วยการนับไข่พยาธิสตรองกายในอุจจาระม้าเปรียบเทียบก่อนและหลัง 
ได้รับยา	(Fecal	egg	count	reduction	test;	FECRT)	แล้วน�ามาค�านวณหาประสิทธิภาพ	และการกลับมาติดพยาธิซ�้า 
ในอุจจาระท่ีสัปดาห์ต่างๆ	 หลังได้รับยา	 (Egg	 reappearance	 period;	 ERP)	 ส่วนการแยกแยะสายพันธุ์พยาธิ 
จากลักษณะของไข่พยาธิสตรองกายแม้จะไม่นิยมน�ามาใช้ในการแยกแยะสายพันธุ์เน่ืองจากท�าได้ยาก	 แต่ลักษณะ 
ท่ีแตกต่างกันอาจจะบ่งบอกว่ามาจากสายพันธ์ุท่ีแตกต่างกันได้	โดยไม่เกี่ยวข้องกับขนาดท่ีแตกต่างกัน
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	 จากการศึกษาจากการท�า	 FECRT	 ท่ี	 14	 วัน	 พบว่าประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เม็คตินยังคงสูงท่ีระดับ	
99.9%	 และ	 ท่ี	 35	 วัน	 พบว่าประสิทธิภาพยังคงสูง	 99.8%	 ซึ่งยากลุ่มไอเวอร์เม็คตินพิจารณาว่าเกิดภาวะดื้อยา 
เม่ือประสิทธิภาพท่ี	14	วัน	ลดต�่ากว่า	95%	และ	จะพิจารณาว่าระยะ	ERP	สั้นลงเม่ือประสิทธิภาพของยาลดต�่าลงกว่า 
90%	บางรายงานพบประสิทธิภาพของยายังคงสูง	 แต่	 ERP	 สั้นลง	 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งช้ีการเกิดภาวะดื้อยาได	้
จากการศึกษาน้ีบ่งช้ีให้เห็นว่าประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เม็คตินยังคงสูง	 เหมาะสมต่อการใช้ในการควบคุมพยาธิ
ภายในของม้าท่ีสถานีฯ	ต่อไป	แต่เม่ือพิจารณาม้าจ�านวน	4	ตัว	ในวันท่ี	14	ยังคงพบไข่พยาธิ	และวันท่ี	35	เริ่มพบไข่
พยาธิก่อนม้าตัวอ่ืนๆ	 อาจจะบ่งช้ีว่ามีพยาธิท่ีดื้อต่อยาอาศัยอยู่	 ทางผู้ศึกษาจึงได้น�าไข่พยาธิท่ีได้จากม้าเหล่าน้ีไป
เพาะเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อน�าไปศึกษาหายีนส์ดื้อยาและแยกแยะชนิดของสายพันธุ์	 แต่เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีมีงบ
ประมาณจ�ากัด	และวิธีท่ีใช้ในปัจจุบันคือ	การน�า	 ribosomal	DNA	ของพยาธิสตรองกายขนาดเล็กมาศึกษาล�าดับ
พันธุกรรมในส่วนของ	intergenic	spacer	(IGS)	ด้วยวิธี	polymerase	chain	reaction	และ	reverse	line	blot	
hybridization	 มีค่าใช้จ่ายสูง	 ทางผู้จัดท�าจึงได้แยกช้ินส่วนของ	 DNA	 จากตัวอ่อนพยาธิท่ีได้แล้วเก็บไว้	 เพื่อหา
โอกาสในการศึกษาต่อไป
	 จากการสุ่มไข่พยาธิสตรองกายจ�านวน	 365	 ฟองพบ	 มีลักษณะและสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน	 ได้แก่	 รูปร่าง
สมมาตร	(รูปท่ี	1)	พบจ�านวน	45.2%	รูปร่างลักษณะหยดน�้าหรือไข่ไก่	(รูปท่ี	2)	พบจ�านวน	4.4%	รูปร่างด้านหน่ึง
เรียบและอีกด้านโค้ง	(รูปท่ี	3)	พบจ�านวน	2.7%	รูปร่างยาวเรียวผอม	(รูปท่ี	4)	พบจ�านวน	22.2%	รูปร่างไม่สมมาตร
บิดเบ้ียว	 (รูปที่	 5)	 พบจ�านวน	 3.6%	 และรูปร่างคล้ายลูกกระสุน	 (รูปท่ี	 6)	 พบจ�านวน	 21.9%	 แต่พบว่าขนาด 

ความยาวของไข่พยาธิส่วนใหญ่ไม่สามารถจ�าแนกออกเป็นกลุ่มได้	 เน่ืองจากไม่มีความแตกต่าง	 ยกเว้นรูปร่างยาว
เรียวท่ีพบว่ามีความยาวมากกว่ากลุ่มอ่ืน	ยกเว้นไข่พยาธิรูปร่างคล้ายกระสุนท่ีไม่แตกต่างกัน	ซึ่งรูปร่างท่ีแตกต่างกัน	
อาจจะบ่งช้ีถึงสายพันธ์ุท่ีแตกต่างกันของพยาธิท่ีสร้างไข่ออกมาแต่ต้องศึกษายืนยันในระดับโมเลกุลเพิ่มเติม

รูปที่	1	รูปร่างสมมาตร

รูปที่	4	รูปร่างยาวเรียวผอม

รูปที่	2	รูปร่างลักษณะหยดน�้าหรือไข่ไก่

รูปที่	5	รูปร่างไม่สมมาตร

รูปที่	3	รูปร่างด้านหน่ึงเรียบ
และอีกด้านหน่ึงโค้ง

รูปที่	6	รูปร่างคล้ายรูปกระสุน

รูปไข่พยาธิสตองกายที่รูปร่างแตกต่างกัน
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 

	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 10	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 
ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เป็นคณะกรรมการจัดงานวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก	 ประจ�าปี	 2559	 (World	 Rabies	
Day)	ในวันท่ี	25	กันยายน	2559	ณ	ศูนย์ควบคุมสุนัข	ประเวศ	กรุงเทพมหานคร	

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
	 หน่วยงานท่ีฝ่ายวิจัยและพัฒนามีความร่วมมือในการศึกษาวิจัย
	 1.		 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 2.		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 3.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 4.		 ภาควิชาพันธุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 5.		 หน่วยโรคติดเช้ือ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
	 6.		 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
		 ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลทางสถิติของโรคพิษสุนัขบ้า	 ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางลดปัญหาการ
ระบาดของโรค	 รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค	 งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก	 
งานวิจัย	ประชุมวิชาการ	และ	Training	ได้แก่
	 1.		 ส�านักโรคติดต่อท่ัวไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
	 2.		 ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร
	 3.	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 4.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 5.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขนและก�าแพงแสน
	 6.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
	 7.	 องค์การอนามัยโลก
	 8.		 สถาบันบ�าราศนราดูร	จังหวัดนนทบุรี
	 9.		 กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 10.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 11.	สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 12.	ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ด้านเสริมภูมิคุ้มกัน
  การติดต่อเพ่ือขอเอกสารส�าคัญรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ	 (International	
Certificate	 of	 Vaccination	 or	 Prophylaxis)	 เอกสารแผ่นพับวัคซีนบางชนิด	 ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีน 

ผู้เดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์	 ณ	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 โครงการวิจัยและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการ	 
การร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	ได้แก่
	 1.		 ส�านักโรคติดต่อท่ัวไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
	 2.		 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 3.		 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 4.		 ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ด้านพิษจากสัตว์
		 ให้การดูแลรักษา	 ศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงคลินิก	 หน่วยพิษวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน ดูงาน
แก่นักเรียน/นักศึกษาสถาบันต่างๆ และการผลิตรายการ

วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
1-30	ต.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน
1-30	ต.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-30	ต.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
1-30	ต.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 1	คน
1-30	ต.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-30	ต.ค.	2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2	คน

2	ต.ค.	2558 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สวนงู 110	คน
6	ต.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 13	คน
7	ต.ค.	2558 โรงเรียนแสงทองวิทยา สวนงู 81	คน
7	ต.ค.	2558 ผู้เข้าประชุม	DCVMN	 สวนงู 8	คน
9	ต.ค.	2558 คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สวนงู 69	คน

9	ต.ค.	2558 คณะผู้ฝึกอบรมวิทยากรแกนน�า
ด้านเพศภาวะและความหลากหลายทางเพศ	
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สวนงู 15	คน

16	ต.ค.	2558 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา สวนงู 49	คน
20	ต.ค.	2558 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 35	คน

22	ต.ค.	2558 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	
ณ	ศรีราชาและคณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/
สวนงู/ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

39	คน

22	ต.ค.	2558 บริษัท	เบิร์ด	อาย	วิวเน็ตเวิร์ค	จ�ากัด
รายการสารคดี	Thailand	@	Large

สวนงู 4	คน

27	ต.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 13	คน
28	ต.ค.	2558 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 11	คน
2-16	พ.ย.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1	คน
2-27	พ.ย.	2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2	คน

2-30	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
2-30	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 1	คน
2-30	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
2-30	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
2-30	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน
2-30	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
4	พ.ย.	2558 สถานีโทรทัศน์	Thai	TV	Global	Network	

รายการ	Connectivity
สวนงู 7	คน

4	พ.ย.	2558 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 25	คน

6	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

40	คน

10	พ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

7	คน

11	พ.ย.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 6	คน
12	พ.ย.	2558 โรงเรียนสตรีภูเก็ต สวนงู 28	คน
16	พ.ย.	2558 คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สวนงู 33	คน

18	พ.ย.	2558 สมาชิกสมาคม	นักเรียนทุนบริติซเคานซิล สวนงู 12	คน
18	พ.ย.	2558 คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/สวนงู

12	คน

23	พ.ย.	2558 ชมรมอาสายุวกาชาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สวนงู 27	คน

24	พ.ย.	2558 ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

12	คน

26	พ.ย.	2558 ส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ	สภากาชาดไทย สวนงู 12	คน
27	พ.ย.	2558 โรงเรียนดาราคาม	สพป.	กรุงเทพฯ สวนงู 163	คน
30	พ.ย.	2558 ชมรมอาสายุวกาชาด	กศน.	เขตบางเขน สวนงู 100	คน
30	พ.ย.	2558 ชมรมอาสายุวกาชาด	โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์	 สวนงู 49	คน
1	ธ.ค.	2558 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 33	คน

1	ธ.ค.	2558 โรงเรียนบดินทรเดชา สวนงู 77	คน
1	ธ.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน
1-11	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-11	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 1	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
1-11	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
1-11	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-11	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน
1-11	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
2	ธ.ค.	2558 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สวนงู 133	คน
2	ธ.ค.	2558 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู 70	คน
5	-7	ธ.ค.	2558 นักท่องเที่ยวและประชาชน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและวันสถาปนาสถานเสาวภา	 
ครบรอบ	93	ปี

สวนงู	
 

609	คน

11	ธ.ค.	2558 นักท่องเที่ยวและประชาชน
“ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	for	Dad”

สวนงู	
 

48	คน

16	ธ.ค.	2558 บริษัทซาโนฟี่ปาสเตอร์ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 10	คน
21-22	ธ.ค.	2558 กองก�ากับการสายตรวจ สวนงู 71	นาย
21-31	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
21-31	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
21-31	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายประกันคุณภาพ/

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ
2	คน

21-31	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

2	คน

21-31	ธ.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
23	ธ.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน
28	ธ.ค.	2558 สโมสรนิสิต	คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนงู 20	คน

1-29	ม.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

2	คน

1-29	ม.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
1-29	ม.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายประกันคุณภาพ/

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ
2	คน

1-29	ม.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

2	คน

1-29	ม.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
5	ม.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน
6	ม.ค.	2559 สถาบันร่วมผลิตแพทย์	กรมการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 45	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
9	ม.ค.	2559 นักท่องเท่ียวและประชาชน	(วันเด็กแห่งชาติ) สวนงู	 596	คน	
13	ม.ค.	2559 สถาบันร่วมผลิตแพทย์	กรมการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 46	คน

19	ม.ค.	2559 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 33	คน

20	ม.ค.	2559 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 41	คน
21	ม.ค.	2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	ช่อง	7

รายการ	เจาะประเด็นสเปเชียล
สวนงู 3	คน

26	ม.ค.	2559 โรงเรียนบ้านชายเคือง	 สวนงู 134	คน
26	ม.ค.	2559 โรงเรียนบ้านพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สวนงู 44	คน
27	ม.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน
1-28	ก.พ.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-28	ก.พ.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-28	ก.พ.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
1-28	ก.พ.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
1-28	ก.พ.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
4	ก.พ.	2559 ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่	ณ	นครเจนีวา
สวนงู 3	คน

4	ก.พ.	2559 แพทย์ชาวกัมพูชาจากองค์การฮีโมฟีเลียโลก สวนงู 1	คน
9	ก.พ.	2559 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม	 สวนงู 248	คน
10	ก.พ.	2559 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลส์ สวนงู 31	คน
18	ก.พ.	2559 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 5	คน
18	ก.พ.	2559 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนงู 134	คน
19	ก.พ.	2559 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู

9	คน

24	ก.พ.	2559 Herpers	TV	ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนงู 3	คน
25	ก.พ.	2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สวนงู 100	คน
25	ก.พ.	2559 โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สวนงู 52	คน
25	ก.พ.	2559 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

และเจ้าหน้าที่ของส�านักงบประมาณ
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

10	คน

29	ก.พ.	2559 โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สวนงู 60	คน
1	มี.ค.	2559 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 33	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
1	มี.ค.	2559 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(ICRC) สวนงู 30	คน
1-11	มี.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-11	มี.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-11	มี.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
1-11	มี.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
1-11	มี.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
4	มี.ค.	2559 วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 18	คน
7	มี.ค.	2559 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวนงู 10	คน
8	มี.ค.	2559 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจุดประกายกาชาด สวนงู 330	คน
8	มี.ค.	2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	(วิทยาเขตรังสิต)

ภาพยนตร์สั้น	ชุด	Bangkok	Stories
สวนงู 8	คน

17	มี.ค.	2559 คณะโครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด สวนงู 73	คน
18	มี.ค.	2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	(วิทยาเขตรังสิต)

ภาพยนตร์สั้น	ชุด	Bangkok	Stories
สวนงู 27	คน

22	มี.ค.	2559 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 	2	คน

23	มี.ค.	2559 ภาควิชาเภสัชวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 	25	คน
23	มี.ค.	2559 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู 	120	คน
24	มี.ค.	2559 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 	120	คน
24	มี.ค.	2559 บริษัท	เนชั่นบรอดแคสต้ิงคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด 

รายการ	คมชัดลึก
สวนงู 	5	คน

25	มี.ค.	2559 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 	2	คน

25	มี.ค.	2559 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 	30	คน

31	มี.ค.	2559 โรงเรียนกรุงเทพพิทยา สวนงู 182	คน
31	มี.ค.	2559 อาสายุวกาชาด	อ.บางคล้า สวนงู 	53	คน
7	เม.ย.	2559 โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 	12	คน
19	เม.ย.	2559 บริษัท	ที.โอ.เคมีคอลล์	(1979)	จ�ากัด ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 	9	คน
22	เม.ย.	2559 สถานีโทรทัศน์ข่าว	TNN24	รายการ	ทุกข์ชาวบ้าน สวนงู 	3	คน
22	เม.ย.	2559 ชมรมอาสายุวกาชาดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สวนงู 29	คน

25	เม.ย.	2559 ชมรมอาสายุวกาชาดภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สวนงู 32	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
26	เม.ย.	2559 นักเรียนในพระราชานุเคราะห์	ส�านักพระราชวัง สวนงู 	226	คน
27	เม.ย.	2559 นักท่องเที่ยวและประชาชน

วันสถาปนาสภากาชาดไทย	123	ปี
สวนงู 193	คน

2-9	พ.ค.	2559 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น�้า	คณะสัตวแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 1	คน

3	พ.ค.	2559 บริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)
รายการ	ชัวร์ก่อนแชร์

สวนงู 	3	คน

10-31	พ.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1	คน
13	พ.ค.	2559 บริษัท	ทีวีบูรพา	จ�ากัด	รายการ	กบนอกกะลา สวนงู 	3	คน
13	พ.ค.	2559 ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์	

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 	5	คน

16-19	พ.ค.	2559 Health	Laboratory	Services	and	Blood	
Safety,WHO	Regional	Office	of	
South-East	Asia

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

7	คน

16-31	พ.ค.	2559 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สวนงู 1	คน
16-31	พ.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
17	พ.ค.	2559 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู 	150	คน
17	พ.ค.	2559 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
สวนงู 	50	คน

18-31	พ.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สวนงู 	1	คน

23	พ.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 	8	คน
23	พ.ค.	2559 บริษัท	เกรท	วันเดอร์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด

รายการ	กู๊ดเดย์
สวนงู 	6	คน

23-31	พ.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 	2	คน
25	พ.ค.	2559 บริษัท	เดอะวัน	เอ็นเตอร์ไพร้ส์	จ�ากัด	รายการ	ข่าว สวนงู 	3	คน
27	พ.ค.	2559 สถานีโทรทัศน์ดิจิตอลนิวทีวี	ช่อง	18	รายการ	ข่าว สวนงู 	3	คน
27	พ.ค.	2559 บริษัท	ทริปเปิลวี	บรอดคาสท์	จ�ากัด

รายการ	รถปลดทุกข์
สวนงู 	35	คน

27	พ.ค.	2559 บริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)	รายการ	ชัวร์ก่อนแชร์ สวนงู 	4	คน
31	พ.ค.	2559 บริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด

รายการ	ธนกฤต	พิชิตภัย
สวนงู 	2	คน

1	มิ.ย.	2559 สถานีโทรทัศน์	TNN24	รายการ	ทุกข์ชาวบ้าน สวนงู 	3	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
1	มิ.ย.	2559 สถานีโทรทัศน์	พีพีทีวี	เอชดี	ช่อง	36	รายการ	ข่าว สวนงู 	4	คน
1-10	มิ.ย.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สวนงู 	1	คน

1-17	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 	2	คน
1-17	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายประกันคุณภาพ 	2	คน
1-17	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 	1	คน
1-30	มิ.ย.	2559 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สวนงู 	1	คน
2	มิ.ย.	2559 สถานีโทรทัศน์	พีบีเอส	รายการ	ตอบโจทย์ สวนงู 	11	คน
3-30	มิ.ย.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 	8	คน
6-30	มิ.ย.	2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 	5	คน

13	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายประกันคุณภาพ

	53	คน

13-30	มิ.ย.	2559 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 	1	คน

14	มิ.ย.	2559 บริษัท	ไบโอเนทเอ-เซีย	จ�ากัด ฝ่ายประกันคุณภาพ 	5	คน
20	-30	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 	2	คน
20	-30	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 	2	คน
20	-30	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตวัคซีน 	2	คน
20	-30	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 	1	คน
20	-30	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 	2	คน
20	-30	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตวัคซีน 	2	คน
21	มิ.ย.	2559 สถานีโทรทัศน์	พีพีทีวี	สัมภาษณ์เรื่องงู สวนงู 	4	คน
22	มิ.ย.	2559 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย	 สวนงู 220	คน
24	มิ.ย.	2559 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางตะบูน	 สวนงู 	41	คน
27	มิ.ย.	2559 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	 สวนงู 	17	คน
27	มิ.ย.	2559 ศูนย์การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา

อ�าเภออมก๋อย	
สวนงู 	71	คน

27-30	มิ.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 	2	คน
30	มิ.ย.	2559 โครงการอบรมหลักสูตร	

การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น	
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 	35	คน

1	ก.ค.	2559 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 1	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
1	ก.ค.	2559 ชมรมอาสายุวกาชาด	จังหวัดอุทัยธานี	 สวนงู 	90	คน
1-3	ก.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 8	คน
1-8	ก.ค.	2559 คณะวิทยาศาสตร์	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 5	คน

1-26	ก.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-30	ก.ค.	2559 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สวนงู 1	คน
1-29	ก.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-29	ก.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-29	ก.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 1	คน
1-29	ก.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-29	ก.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
1-29	ก.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
5	ก.ค.	2559 ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สวนงู 	302	คน

5	ก.ค.	2559 บริษัท	ไอ.ดี.ครีเอท	จ�ากัด	รายการ	เลิฟ	แอนด์	แคร์ สวนงู 	4	คน
7	ก.ค.	2559 โรงเรียนสงวนหญิง	จังหวัดสุพรรณบุรี	 สวนงู 	38	คน
7	ก.ค.	2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	 สวนงู 	3	คน
8	ก.ค.	2559 แพทย์จากประเทศพม่า	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 	4	คน
14	ก.ค.	2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 สวนงู 	1	คน
21	ก.ค.	2559 อธิบดีกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/

ฝ่ายประกันคุณภาพ
	6	คน

25-29	ก.ค.2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเอดินบะละ	(University	of	
Edinburgh)	ประเทศสก็อตแลนด์

สวนงู 1	คน

26	ก.ค.	2559 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย	 สวนงู 	16	คน
27	ก.ค.	2559 บริษัท	อาร์เอส	จ�ากัด	(มหาชน)	

รายการ	อึ้ง	ทึ่ง	เสียว	ก�าลัง	2
สวนงู 	9	คน

28	ก.ค.	2559 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย	 สวนงู 	22	คน
1-31	ส.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-31	ส.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
1-31	ส.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-31	ส.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
1-31	ส.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-31	ส.ค.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
3	ส.ค.	2559 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 29	คน
4	ส.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 32	คน

4	ส.ค.	2559 โรงเรียนมาร์มาร่าศิริวัฒน์วิทยา สวนงู 26	คน
8-19	ส.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวนงู 1	คน
8-26	ส.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวนงู 1	คน
9	ส.ค.	2559 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 18	คน
11	ส.ค.	2559 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 25	คน
12	ส.ค.2559 นักท่องเที่ยว	และประชาชน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

สวนงู	 	592	คน	

15-16	ส.ค.	2559 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน) ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

120	คน

17	ส.ค.	2559 บริษัท	ทีซีบีเอ็น	จ�ากัด	รายการ	Animals	speak สวนงู 15	คน
18	ส.ค.	2559 สมาคมพิษวิทยา	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี
สวนงู 90	คน

18	ส.ค.	2559 สมาคมพิษวิทยา	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายประกันคุณภาพ/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

30	คน

18	ส.ค.	2559 โรงเรียนพีระยานาวิน ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

38	คน

19	ส.ค.	2559 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สวนงู 19	คน
23	ส.ค.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีเพาะเลี้ยงม้า
และสัตว์ทดลองฯ

16	คน

26	ส.ค.	2559 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สวนงู 20	คน
1	ก.ย.	2559 นิตยสาร	Time	Out	Bangkok สวนงู 2	คน
1-9	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน/ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-9	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
1-9	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
1-9	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
1-9	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน
1-9	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
1-15	ก.ย.	2559 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลต�ารวจ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เย่ียมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน
2	ก.ย.	2559 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สวนงู 21	คน
6	ก.ย.	2559 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู 160	คน
13	ก.ย.	2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 16	คน
19-30	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 1	คน
19-30	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 1	คน
19-30	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน
19-30	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน
19-30	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
19-30	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
19-30	ก.ย.	2559 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน
20	ก.ย.	2559 บริษัท	ไบโอจีนีเทค	จ�ากัด	และ

บริษัท	แกล็กโซสมิทไคล์น	จ�ากัด
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 7	คน

26	ก.ย.	2559 ชมรมอาสายุวกาชาด	ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

สวนงู 96	คน

26-27	ก.ย.	2559 สถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ สวนงู 80	คน
27	ก.ย.	2559 บริษัท	เกรท	วันเดอร์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด

รายการ	กู๊ดเดย์
สวนงู 9	คน

28	ก.ย.	2559 โรงเรียนสตรีภูเก็ต	หลักสูตรนานาชาติ สวนงู 21	คน
29-30	ก.ย.	2559 สถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ สวนงู 104	คน
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ประกาศเกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. 
นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ เป็นราชบัณฑิต

ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
ส�านักวิทยาศาสตร์ ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2558  

ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559
ประวัติและผลงาน
	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.	นสพ.	ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร

การศึกษา 
	 •	 ปริญญาตรี	:	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2512	
	 •	 ปริญญาโท	:	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สรีรวิทยา)	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	2515	

Diploma	 :	 Dip.	 Advanced	 Anim.	 Physiol.	 &	 Biochem.	 The	 Royal	 Veterinary	 and	 
Agricultural	University,	Denmark	พ.ศ.	2516

	 •	 ปริญญาเอก	 :	 ปริญญา	 Ph.D.	 (Animal	 Nutrition)	 University	 of	 Glasgow,	 Scotland,	 U.K.	 
พ.ศ.	 2523	 อนุมัติบัตร	 :	 เป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์	 สาขา
อายุรศาสตร์	สัตวแพทยสภา	พ.ศ.	2559	

ประสบการณ์และการท�างาน
	 รับราชการอาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 พ.ศ.	 2512	 ด�ารงต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์	พ.ศ.	2553	และ	ต�าแหน่งศาสตราจารย์	ระดับ	11	พ.ศ.	2541	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก	คณะ
สัตวแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	พ.ศ.	2528	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	และเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	พ.ศ.	2531	
หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 พ.ศ.	 2436	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 จุฬาฯ	พ.ศ.	 2539	 
รองอธิการบดี	 (ก�ากับทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน)	 จุฬาฯ	 พ.ศ.	 2541	 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 
พ.ศ.2542-	2548	
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	 ปัจจุบันเป็นรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 เป็นกรรมการอ่ืนๆ	 เช่น	
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 จุฬาฯ	 กรรมการพิจารณาต�าแหน่งวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ประธานพิจารณาต�าแหน่งช�านาญการ	 เช่ียวชาญ	 อ.ก.ม.จุฬาฯ	 คณะบรรณาธิการจัดท�าสารานุกรมไทย	ส�านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา

ผลงานทางวิชาการ 
	 •	 มีหนังสือ/ต�ารา	๓	เล่ม,	บทความวิชาการเป็น	Book	Chapter	21	เรื่อง
	 •	 มีบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ	มากกว่า	200	เรื่อง
	 •	 การถูกน�าเอาผลงานวิจัย/วิชาการไปอ้างอิง	(citation)	จ�านวน	1,018	ครั้ง	
	 (ข้อมูลจาก	 SCOPUS	 และResearch	 Gate	 H-index	 =	 16)	 มี	 4	 บทความงานวิจัยเก่ียวกับโคนม 

ท่ีมีการตีพิมพ์	 ได้รับการประกาศใน	WIPMD	 Journal	 จัดให้เป็น	 Top	 Articles	 อยู่ใน	 กลุ่ม	 20	 บทความแรก 

ด้าน	animal	science	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2000	ถึงปัจจุบัน	หนังสือ	Milk	Production	:	An	Up-to-Date	Overview	
(Editor	:	Narongsak	Chaiyabutr)	มีการ	download	ทุกบทความในหนังสือจ�านวน	55,229	ครั้ง	และ	หนังสือ	 
Milk	 Production	 -	 Advanced	 Genetic	 Traits,	 (Editor	 :	 Narongsak	 Chaiyabutr)	 มีการ	 download	 
ทุกบทความในหนังสือ	จ�านวน	33,921	ครั้ง	(ข้อมูล	Google	Scholar)	

เกียรติประวัติ / รางวัล ที่เคยได้รับ 
	 •	 รางวัลผลงานวิจัยดีมาก	เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช	จุฬาฯ	ปี	พ.ศ.	2520	
	 •	 รางวัลนักวิจัยดีเด่นทางด้านปศุสัตว์	ในการประชุม	6th	AAAP	พ.ศ.	2535	
	 •	 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ	(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)	จากสภาวิจัยแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2538	
	 •	 รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง	สายวิชาการ	สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2541	
	 •	 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ปี	พ.ศ.2541	
	 •	 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น	เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช	จุฬาฯ	ปี	พ.ศ.2545	
	 •	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	พ.ศ.2553	
	 •	 รางวัลศิษย์เก่าสัตวแพทย์อาวุโสดีเด่น	สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาฯ	ปี	พ.ศ.2557	

การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
	 •	 กรรมการพิจารณาต�าแหน่งวิชาการ	ของ	Universiti	Putra	Malaysia	,	พ.ศ.2540;	ได้รับการจัดให้อยู่
ในกลุ่ม	Top	authors	ใน	Researchers	on	Biomed	Experts,	the	Scientific	Social	Network	ใน	Experts	 
in	 Effective	 renal	 plasma	flow	และ	 Experts	 in	 Russell’s	 viper	 ;	 ได้รับ	 Certificate	of	Outstanding	 
Contribution	 in	Reviewing	จากกองบรรณาธิการ	Animal	 Feed	Science	 	 and	Technology,	 ELSEVIER,	 
พ.ศ.	2558
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1.		 นางสาวอุษา	กิตติศักดิ์ชัย	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมอบรม	Joint	Meeting	
Between	 ISPE	 Thailand,	 TIPA	 and	 TPMA	 2015	 ในหัวข้อ	 “PICS	 Requirements	 for	 Quality	 
Management”	จัดโดย	ISPE	Thailand	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	 จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	7	ตุลาคม	
2558

2.	 นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 เข้าร่วมประชุมเพ่ือการจัดตั้งเครือข่ายระบบน�าส่ง
วัคซีนของไทย	 จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	NVI	ณ	ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
อาคาร	4	ช้ัน	2	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	13	ตุลาคม	2558

3.	 นางสาวศรัณยา	 หวังเจริญตระกูล	 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์	 5	 สวนงูและนายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท	์ 
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	
Writing	skill	ครั้งท่ี	2	 เรื่อง	 เทคนิคการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่	 จัดโดย	ส�านักสารนิเทศและสื่อสาร
องค์กร	ส�านักงานบริหาร	สภากาชาดไทย	ณ	 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	และโรงแรม
แปซิฟิก	พาร์ค	แอนด์	เรดสิเดนท์	ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันท่ี	13-16	ตุลาคม	2558

4.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง
วชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 และนางสาวกรวิกา	 ลิ้มสุวรรณ	 นักวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท�าโครงการจัดเตรียมชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐาน
ส�าหรับควบคุมคุณภาพ	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 จัดโดย	สถาบันชีววัตถุ	ณ	ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ	
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	16	ตุลาคม	2558

5.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป็นอาจารย์พิเศษ	 บรรยายให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์	 ช้ันปีท่ี	 5	 ภาคการศึกษาท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 
เรื่อง	 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์	 จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดสงขลา	ในวันท่ี	18	ตุลาคม	2558

6.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป็นอาจารย์พิเศษ	 บรรยายให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์	 ภาคการศึกษาท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 
เรื่อง	 การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร ์	 จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 
ณ	คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	 จังหวัดนครปฐม	 ในวันท่ี	 26	
ตุลาคม	2558

7.	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 10	 ไปเป็นวิทยากรบรรยาย 

เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	เรื่อง	Clinical	diagnosis	of	rabies	in	animals	ในการประชุม	Workshop	on	Surveillance 
and	Control	of	 Rabies	 จัดโดย	Pasteur	 Institute	of	Cambodia,	 Phnom	Penh,	ประเทศกัมพูชา	 
ในวันท่ี	28	ตุลาคม	2558

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ดูงาน ฝึกอบรมและเป็นวิทยากร
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8.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารและเภสัชกรหญงิ	
วชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ	แผนการจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับ
ความคงตัวของวัคซีนท่ีมีใช้ในประเทศไทยปี	2558	จัดโดย	สถาบันชีววัตถุ	ณ	ห้องประชุม	กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	30	ตุลาคม	2558

9.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารและนางสาว
พรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมส�าคัญที่ควร
เร่งรัดการด�าเนินงานเพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560-2564	
(ฉบับใหม่)	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	NVI	ณ	โรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	จังหวัดกรุงเทพฯ	
ในวันท่ี	2	พฤศจิกายน	2558

10.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เภสัชกร
สมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพและนายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าท่ีระบบงาน
คอมพิวเตอร์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนานโยบาย
สารสนเทศสภากาชาดไทย	ระบบ	FMIS	เพื่อติดตามงาน	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	
ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 ช้ัน	 9	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	 ในวันท่ี	 3	
พฤศจิกายน	2558

11.	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ธีระพงษ์	ตัณฑวิเชียร	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวิชาการ	แพทย์หญิงรติมา	สมร	 
นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางชนิตรา	 เกาะลอย	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 
เดินทางไปส�ารวจโครงการวิจัยเรื่อง	 การศึกษาความชุกของระดับภูมิคุ ้มกันโรคบาดทะยักและคอตีบ 

ในประชากรไทย	จัดโดย	บริษัทเบทาโกร	อโกรกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	จังหวัดลพบุรี	ในวันที่	3	พฤศจิกายน	2558
12.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เช่ียวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	

นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นายสัตวแพทย์สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ	นายสัตวแพทย์	7	สถานี
เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	นางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 ฝ่าย
วิจัยและพัฒนาและนายชานนท์	 ฝาเงิน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 
เข้ารับการอบรมการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.2558	 ตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.2558	 รุ ่นท่ี	 1	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 
ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	3-4	พฤศจิกายน	2558

13.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 7	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยา
ปราศจากเช้ือ	 7	นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	นายนิพนธ์	พลายเล็ก	นายช่างเวชภัณฑ์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	
นางสาวมัทนา	มลคล�้า	เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	4	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นางอบเชย	สายัณห์ศิริ	เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นายนพดล	 ปิณฑรัตนวิบูลย์	 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	 4	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 
นายปรีชา	สาบุตร	 เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	1	สวนงูและนายอภิชาติ	ศรีสุธรรม	พนักงานห้องปฏิบัติการ	ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู ้ด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว	 อัคคีภัย	 
ในอาคารขนาดใหญ่	 อาคารสูง	 และอาคารท่ีพักในเขตกรุงเทพมหานคร	 รุ่นท่ี	 1	 จัดโดย	 สถานีดับเพลิง	
บรรทัดทอง	ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์	 อ�าเภอชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี	 ระหว่างวันท่ี	 3-7	
พฤศจิกายน	2558
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14.	 แพทย์หญิงรติมา	สมร	นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางชนิตรา	เกาะลอย	พยาบาล	6	ฝ่ายบริการ
และวิจัยคลินิกและนางสาวณัฐชยา	 รัฐอนันต์พินิจ	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุม
วิชาการสามัญประจ�าปี	Principles	and	Practice	in	Travel	Medicine	จัดโดย	ชมรมเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ณ	 ห้องประชุม	 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 60	 ปี	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จังหวัดกรุงเทพฯ	 ในวันท่ี	 
6	พฤศจิกายน	2558

15.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เช่ียวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 นายชาญวิทย์	 เพียรอุสาหะ	 
เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	 1	 สวนงูและนายรักษ์	 แซ่โล้	 พนักงานขับรถ	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เดินทางไปปฏิบัติงาน 

รับงูจงอางท่ีจังหวัดสระแก้ว	ในวันท่ี	6	พฤศจิกายน	2558	
16.	 นางสาวอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้เช่ียวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้ารับการอบรม

หลักสูตร	การบริหารบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล	(Mini	MBA	in	Health)	รุ่นท่ี	33	จัดโดย	ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ระหว่างวันท่ี	 
6	พฤศจิกายน	2558	ถึงวันท่ี	26	มีนาคม	2559

17.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เภสัชกรธรรมนูญ	 ด้วงโสน	 
ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรกล	 นายอรรถพล	 แสงสุกวาว	 นายช่างเวชภัณฑ์	 5	 กลุ ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	 
นายวันชัย	อุ่ยวิรัตน์	นายช่างเครื่องกล	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	นายทองหล่อ	อินตะนัย	เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	นายบุญประคอง	กัลปะ	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตยา
ปราศจากเช้ือ	นายประทีป	พุ่มทอง	เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	2	สวนงู	นายณัฐวรภัทร	แป้นกลัด	เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	1	
สวนงูและนายนิรุตน์	 จันทร์ทาบ	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว	อัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่	อาคารสูง	และอาคารท่ีพัก
ในเขตกรุงเทพมหานคร	 รุ่นท่ี	 2	 จัดโดย	 สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง	 ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย 

อาฟเฟอร์	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันท่ี	9-13	พฤศจิกายน	2558
18.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 7	 และเภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	

หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
อาคาร	สถานท่ี	และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(BIM)	(Core	BIM) 
ครั้งท่ี	1/2558	จัดโดย	ส�านักงานบริหารระบบกายภาพ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	1	ช้ัน	4	อาคารเฉลิม	
บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	13	พฤศจิกายน	2558

19.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วม
ประชุมการวิจัยพัฒนาผลิตยา	 ยาแผนปัจจุบันท่ีผลิตเอง	 และยาสมุนไพร	 ให้มีความปลอดภัย	 จัดโดย	
ส�านักงานรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข	 ณ	 ห้องประชุม	 ช้ัน	 2	 อาคาร	 1	 ตึกส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	16	พฤศจิกายน	2558
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20. นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6 
ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เภสัชกรศิริศักด์ิ	 สาธร	 เภสัชกร	 5	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 นางสาวหทัยรัตน์	 เจตนา	 วิศวกร	 5  
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 นายทวีศักด์ิ	 ภิญโญธรรมากร	 นายช่างไฟฟ้า	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรกล	นายวิโรจน์	ขุนทอง	นายช่างเครื่องกล	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	นายชนะภัย	รัตติกาลสุขะ 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 นายชัยณรงค์	 บุญจันทร์ตระกูล	 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 4	 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นายบุญสม	จริตรัมย์	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	นายธนพงษ์	เปรมปรีด์ิ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	2	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	สิบตรีจีรศักดิ์	แพงศรี	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	1	ฝ่ายประกันคุณภาพ	
นายธนพล	 ไชยอุป	 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์	 1	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนายณรงค์ศักด์ิ	
ดวงประโคน	 คนสวน	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัย
จากแผ่นดินไหว	 อัคคีภัย	 ในอาคารขนาดใหญ่	 อาคารสูง	 และอาคารท่ีพักในเขตกรุงเทพมหานคร	 รุ่นท่ี	 3	 
จัดโดย	สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	
ระหว่างวันท่ี	16-20	พฤศจิกายน	2558

21.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9	 เข้าร่วมประชุมรายงาน	 เรื่อง	 มาตรการเสริมสร้างความม่ันใจ 
(confidence-building	measure	 :	CBM)	ตามกรอบอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ	ประจ�าปี	2558	 จัดโดย	
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	5	อาคารไบโอเทค	อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธานี	วันท่ี	17	พฤศจิกายน	2558

22.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 นางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	 
ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวกรวิกา	ลิ้มสุวรรณ	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	นายชนะภัย	 รัตติกาลสุขะ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ 

เภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธ์ิ	 เภสัชกร	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 นางสาวอุษา	 กิตติศักดิ์ ชัย	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนายปรีชา	 อังศุกวินกุล	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5  
ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 2nd	 Joint	 International	 Symposium	 on	 Animal	 Cell	 
Technology	for	Asian	Network	“Biologics	and	Food	:	Trend	in	Technology,	Regulation	and	
Safety”	 จัดโดย	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ร่วมกับ	 TCELS	 และ	 JAACT	ณ	 ห้องประชุม	 
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	18	พฤศจิกายน	2558

23.	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวยุพเยาว์	 เจียมรังสรรค์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงาน
บุคคล	 (TRC	HR	MEETING)	 ครั้งท่ี	 1	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2559	 เรื่อง	 การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนและ 
เรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล	 จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม
ศิริ	สิริโยธิน	ช้ัน	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	19	พฤศจิกายน	2558	

24.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 และนางสาวพัชมณฑ์	 ด้วงนุ ่ม	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมประชุม	WHO	Workshop	on	Implementation	
of	Guidelines	on	Procedures	 and	Data	 Requirements	 for	 Changes	 to	Approved	Vaccines	 
จัดโดย	WHO	ณ	โรงแรมดวงตะวัน	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันท่ี	18-20	พฤศจิกายน	2558
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25.	 ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวอาธิกยา	สว่างวาร ี
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นางรัตนา	 สุทธิศรี	 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวสุภัสศร	 บุญช่าง	 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 
เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี	ครั้งท่ี	25	สมาคมไวรัสวิทยา	(ประเทศไทย)	ประจ�าปี	2558	จัดโดย	สมาคม
ไวรัสวิทยา	(ประเทศไทย)	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	19-20	พฤศจิกายน	2558

26.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารและนางสาว
พรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 เดินทางไปประชุมเรื่อง	 Joint	 UNICEF,	 UNFPA	 &	 
WHO	Meeting	with	Manufacturers	and	Suppliers	of	Diagnostic	Product,	Vaccines,	Finished	
Pharmaceutical	 Products,	 Active	 Pharmaceutical	 Ingredients	 and	 Contraceptive	 Devices	 
จัดโดย	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ณ	เมืองโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมาร์ก	ระหว่างวันที่	22-28	พฤศจิกายน	2558 

27.	 นายสัตวแพทย์สุรศักด์ิ	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ 

หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	นายสัตวแพทย์
ดามพ์	 นราภรณ์	 นายสัตวแพทย์	 7	 สถานีเพาะเล้ียงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 
ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีนและเภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกัน
คุณภาพ	 เดินทางไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	Developing	 Countries	 Vaccine	Manufacture	Network	
Workshop	 เรื่อง	 Gap	 analysis,CAPA	 and	 environmental	 monitoring	 จัดโดย	 (DCVMN)	 
ณ	เมืองฮานอย	ประเทศเวียดนาม	ระหว่างวันท่ี	23-27	พฤศจิกายน	2558

28.	 นายมงคล	พันธ์เลิศ	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	3	สวนงู	นายธานี	พุดลา	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	1	สวนงู	นายอาทร	ธรรมเที่ยงธรรม 

พนักงานเลี้ยงสัตว์	 สถานีเพาะเล้ียงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 นายประกาย	 ประละกัง	 พนักงานเลี้ยงสัตว	์ 
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	นายพัลลภ	อินตรา	พนักงานเลี้ยงสัตว์	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	
นายนรินทร์	นาควัฒนา	พนักงานรักษาความปลอดภัย	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	และนายเดชวุฒิ	
พราหมมณี	พนักงานขับรถ	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว	อัคคีภัย	ในอาคารขนาดใหญ่	อาคารสูง	และอาคารที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร	
รุ่นท่ี	4	จัดโดย	สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัด
เพชรบุรี	ระหว่างวันท่ี	23-27	พฤศจิกายน	2558

29.	 นางสาวอุษา	 กิตติศักดิ์ชัย	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา	 
เรื่อง	 คู่มือประชาชน	 อ�านวยความสะดวกจริงหรือ	 จัดโดย	 สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน	 
ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	24	พฤศจิกายน	2558

30.	 นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 (SSD	 26)	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุม	 2-3	 ช้ัน	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันท่ี	24-27,	30	พฤศจิกายน	และ	1-4	ธันวาคม	2558	

31.	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	ศรีพงษ์วิไลยกุล	นายสัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	
นายสัตวแพทย์	 5	สวนงู	นางสาวอาธิกยา	สว่างวารี	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ 
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นางสาวรัจนา	บุญมี	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้ารับการอบรมการขอรับใบอนุญาต
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.2558	 ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.2558	 
รุ่นท่ี	 2	 จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	ณ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จังหวัดกรุงเทพฯ	
ระหว่างวันท่ี	26-27	พฤศจิกายน	2558	

32.	 เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Computer	
System	Validation	for	Pharmaceutical	Industry	จัดโดย	บริษัทฟาร์มาแฟค	แพลน	เทคโนโลยี	จ�ากัด	
ร่วมกับบริษัทภาคี	ณ	PharmaFac	Academy	Network	Center	โครงการเอกสินแฟคทอรี่	จังหวัดปทุมธานี	
ในวันท่ี	15	ธันวาคม	2558

33.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 และเภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 
ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
อาคาร	สถานท่ี	และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย	ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(BIM)	จัดโดย	
ส�านักงานบริหารระบบกายภาพ	สภากาชาดไทย	ณ	ศูนย์อบรม	 วี	อาร์	ดิจิตอล	 เทรนน่ิง	 เซ็นเตอร์	 จังหวัด
กรุงเทพฯ	ในวันท่ี	4-7,	18-20,	25-27	มกราคม	และวันท่ี	1	กุมภาพันธ์	2559

34.	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนายเถลิงศักด์ิ	 ศักด์ิเดชานนท์  
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วมโครงการส�ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ	ต่อการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนของสภากาชาดไทย	2	หน่วยงาน	ได้แก่	ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	 และ	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	
ในวันท่ี	7	มกราคม	2559

35.	 นางสาวมัทนา	 มลคล�้า	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางอบเชย	 สายัณห์ศิริ	 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมหารือทบทวนแนวปฏิบัติการ 
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 สภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ณ	 ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์	4-5	ช้ัน	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	8	มกราคม	2559

36.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เข้าร่วมประชุมการพิจารณาเน้ือหา 
และเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการข้ึนทะเบียนยาชีววัตถุ	 จัดโดย	 สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 NVI	 ร่วมกับ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	ณ	 ห้องประชุม	
ส�านักงานเลขานุการกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	13	มกราคม	2559

37.	 นายสัตวแพทย์สุรศักด์ิ	 เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9	 และนายสัตวแพทย์ดามพ์	
นราภรณ์	 นายสัตวแพทย์	 7	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เข้ารับการอบรมการขอรับใบอนุญาต 

ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.2558	 ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.2558	 
รุ่นท่ี	3	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตบางเขน	
จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	13-14	มกราคม	2559

38.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 
ไปเป็นอาจารย์สอนวิชายาปราศจากเช้ือส�าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปี	 4	 จัดโดย	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์
ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ในวันท่ี	15	มกราคม	2559
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39.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เข้าร่วมสัมมนา	 แลกเปล่ียนความรู้ด้าน
วิชาการห้องปฏิบัติการท่ีขอการรับรองจากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 จัดโดย	 ส�านักมาตรฐาน 

ห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	20	มกราคม	2559
40.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 และเภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธ์ิ	

เภสัชกร	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงกระบวนการข้ึนทะเบียนต�ารับยาแบบอิเล็กทรอนิกส	์
จัดโดย	 ส�านักยา	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ณ	 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	 ตึกส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	21	มกราคม	2559
41.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมประชุม 

ผู ้เช่ียวชาญและคณะท�างานพัฒนาแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า 
ในคน	 ครั้งท่ี	 3/2559	 จัดโดย	 ส�านักโรคติดต่อท่ัวไป	 กรมควบคุมโรค	ณ	ห้องประชุมส�านักโรคติดต่อท่ัวไป	 
กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	22	มกราคม	2559

42.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

วิชาชีพเภสัชกรรม	 Innovation	 in	 Pharmacy	 Profession	 :	 drugs	 and	manufacturing	 processes	 
จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัดนครนายก	ณ	 ห้องชฎาแกรนด์บอลลูม	
โรงแรมบางกอกชฎา	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	22	มกราคม	2559

43.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง	
สัณหลักษณ์	บัวสรวง	ผู้เช่ียวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	เภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการ
พิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีน	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เภสัชกรหญิง
อรนุช	กลิ่นเพชร	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อและเภสัชกรศิริศักด์ิ	สาธร	เภสัชกร	5 
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	 Cleaning	 validation	 :	 Process	 life	 cycle	 approach	 
จัดโดย	 สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	 (ประเทศไทย)	 (TIPA)	 ร่วมกับ	 International	 Society	 for	 
Pharmaceutical	 Engineering	 Thailand	 (ISPE	 Thailand)	 และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมแมนดาริน	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	25	มกราคม	2559

44.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 และเภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 
ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้ารับการอบรมหัวข้อ	 BIM	 กับการจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ีอาคารเพื่อการวางแผน	 
จัดโดย	 ส�านักงานบริหารระบบกายภาพ	 สภากาชาดไทย	ณ	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 
ช้ัน	10	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	29	มกราคม	2559

45.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง
ดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	
นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู ้เช่ียวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงูและแพทย์หญิงรติมา	 สมร	 
นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง	 ยา	 สารเคมี	 และพิษจากธรรมชาติ	 
จัดโดย	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	ร่วมกับ	สมาคมพิษวิทยาคลินิก	คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	ณ	โรงแรมวินเซอร์	สวีทส์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	4-5	กุมภาพันธ์	2559
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46.	 นางฐานเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้เช่ียวชาญ	พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างาน
แกนน�าด้านเอดส์สภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุม	 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	48	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	จังหวัด
กรุงเทพฯ	ในวันท่ี	15	กุมภาพันธ์	2559

47.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง
ดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	
เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 และนางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 
หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เข้าร่วมสัมมนา	เรื่อง	PIC/S	GMP	Go	Together	Go	Stronger	จัดโดย	สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันและสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	 (ประเทศไทย)	 (TIPA)	 ร่วมกับ	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	 จังหวัดกรุงเทพฯ	
ในวันท่ี	16	กุมภาพันธ์	2559

48.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	บัวสรวง	ผู้เช่ียวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเภสัชกรหญิงทิชา	กฤษณะ
ประสิทธ์ิ	 เภสัชกร	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงเรื่อง	 ข้อก�าหนดมาตรฐานตามแนวทางการ
ประเมินทะเบียนต�ารับยา	 ชีววัตถุคล้ายคลึง	 จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ณ	ห้องประชุม	
ช้ัน	 6	 อาคาร	 4	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 จังหวัดนนทบุรี	 ในวันท่ี	 
16	กุมภาพันธ์	2559

49.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากรด้านระบบน�าส่งวัคซีน	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	ณ	โรงแรมอโรม่า	ท่าแพ	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันท่ี	17-18	กุมภาพันธ์	2559

50.	 แพทย์หญิงปิยดา	อังศุวัชรากร	นายแพทย์	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้า	
พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางสาวณัฐชยา	รัฐอนันต์พินิจ	พยาบาล	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
และนางส�าราญ	เลิศจารุธร	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมอบรมระยะสั้นเรื่อง	Update	
on	Pediatric	Infectious	Disease	2016	จัดโดย	สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรมเดอะ	
สุโกศล	ระหว่างวันท่ี	17-19	กุมภาพันธ์	2559	

51.	 นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	5	สวนงู	นางสาวมัทนา	มลคล�้า	เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	5	
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และ
นางสาวสิริสุดา	ศิลลา	 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เข้ารับการ
อบรมโครงการผูกใจรักม่ัน	เพื่อสรรสร้างองค์กร	“Spirit	for	TRC”	รุ่นท่ี	6	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทยและอิงธาร	 รีสอร์ท	 จังหวัด
นครนายก	ระหว่างวันท่ี	17-19	กุมภาพันธ์	2559

52.	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ี 

การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางสาวจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหาร
งานท่ัวไป	 นางปุณณภา	 ใจเมือง	 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท	์ 
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
พัฒนานโยบายสารสนเทศสภากาชาดไทย	ครั้งท่ี	2/2559	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	
ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 ช้ัน	 9	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	 ในวันท่ี	 19	
กุมภาพันธ์	2559
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53.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	
(Cleanroom)	จัดโดย	ศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศูนย์ดวงตา	ช้ัน	7	อาคารเทิดพระเกียรติฯ	
ในวันท่ี	24	กุมภาพันธ์	2559

54.	 นายบุญน�า	ย้อยฝอย	 เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	2	สวนงูและนายนรินทร์	นาควัฒนา	พนักงานรักษาความปลอดภัย	
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	เข้ารับการอบรมโครงการผูกใจรักม่ัน	เพื่อสรรสร้างองค์กร	“Spirit	for	
TRC”	 รุ่นท่ี	 7	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ส�านักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล	สภากาชาดไทยและอิงธาร	รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก	ระหว่างวันท่ี	24-26	กุมภาพันธ์	2559

55.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	นางโอปอล์	
ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 7	 และนางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล	 (TRC	 HR	MEETING)	 
คร้ังที่	2	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	เร่ือง	นโยบายการจ้างบุคลากรช่ัวคราวสภากาชาดไทย	แนวทางสรรหาและ 
คัดเลือกชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย	 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินส�าหรับผู้ได้รับอนุมัติ 

ให้ไปศึกษาอบรมต่างประเทศ	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	
สิริโยธิน	ช้ัน	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	29	มีนาคม	2559	

56.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9	และนายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	5 
สวนงู	 ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับงูและการปฐมพยาบาล	 จัดโดย	 บริษัทเอิร์ธ	 สปิริต	 จ�ากัด	 
ณ	รีสอร์ต	Reverie	Siam	อ�าเภอปาย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ระหว่างวันท่ี	22-23	เมษายน	2559

57.	 นางสาวนาฏอนงค์	 ข�านิพัทธ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าท่ี
ระบบงานคอมพิวเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	เทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	รุ่นท่ี	7	จัดโดย	ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	1	ช้ัน	9	อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ระหว่างวันท่ี	25-26,	28	เมษายน	และวันท่ี	2-3	พฤษภาคม	2559

58.	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นายสมควร	 เจนสถิรพันธุ์	 
ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 นายชานนท์	 ฝาเงิน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4  
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นางหน่ึงนุช	จ่ันอ๊ิด	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	นาย
มงคล	พันธ์เลิศ	 เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	3	สวนงู	สิบตรีจีรศักด์ิ	แพงศรี	 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	1	ฝ่ายประกันคุณภาพและ
นางสาวอรสา	สวนราชฤดี	นักการภารโรง	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้และ
ส่งเสริมการมีสุขภาพท่ีดีให้กับบุคลากรสภากาชาดไทย	 เรื่อง	 เคล็ดลับสุขภาพดีส�าหรับวัยท�างาน	 จัดโดย	
ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุม	 2-3	 ช้ัน	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท	์
ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	26	เมษายน	2559	

59.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วม
ประชุมเรื่อง	WHO	 Consultation	 on	 Applying	 Surveillance	 Information	 for	 Evidence-based	 
Decisions	on	Seasonal	Influenza	Vaccine	Composition	and	Vaccination	Timing	in	the	Tropics	
and	Subtropics	 จัดโดย	WHO	และสถาบัน	 PED	ณ	 โรงแรมพลาซ่า	 แอทธินี	 จังหวัดกรุงเทพฯ	 ระหว่าง 
วันท่ี	26-28	เมษายน	2559



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

73

60.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจัดหาและการส�ารองวัคซีน	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	NVI	ณ	ห้องประชุม	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	อาคารกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	
จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	29	เมษายน	2559

61.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	 9	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	 ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	 5	
สวนงูและนายบุญน�า	ย้อยฝอย	เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	2	สวนงู	เดินทางไปส�ารวจงูในโครงการวิจัยจีโนมของงูพิษ	
(Venomous	Snake	Genome)	จัดโดย	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ณ	จังหวัดสงขลา	สตูลและระนอง	ระหว่างวันท่ี	30	เมษายน	–	8	พฤษภาคม	2559

62.	 แพทย์หญิงรติมา	สมร	นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	ไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ทางด้าน	
Immunization	 และ	 Rabies	 ทางสาขาวิชาโรคติดเช้ือ	 จัดโดย	 สาขาวิชาโรคติดเช้ือ	 ฝ่ายอายุรศาสตร	์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ณ	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ต้ังแต่เดือนเมษายน	2559

63.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 การจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 พ.ศ.2560-2564	
ครั้งท่ี	 1	 จัดโดย	 กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา	 ส�านักยา	ณ	 โรงแรมสามพราน	 ริเวอร์ไซด์	 จังหวัดนครปฐม	 
ในวันท่ี	13	พฤษภาคม	2559

64.	 นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เช่ียวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและเภสัชกรสถาพร	
จารุพัฒน์	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

ต่อร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.2558	จัดโดย	ส�านักก�ากับพระราชบัญญัติ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมเอเชีย	จังหวัดกรุงเทพฯ	
ในวันท่ี	13	พฤษภาคม	2559	

65.	 นางสาวอาธิกยา	 สว่างวารี	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวกัญณัฏฐ์	 พรหม
รุ่งเรือง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การใช้งานระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ	(ระบบ	NRMS)	ประจ�าปีงบประมาณ	2559	จัดโดย	คณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ	(วช.)	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	
13	พฤษภาคม	2559

66.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 
ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการและศาสตราจารย์	 
นายแพทย์ธีระพงษ์	ตัณฑวิเชียร	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวิชาการ	เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมเล็กช้ัน	 9	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	
ส�านักงานบริหาร	ในวันท่ี	17	พฤษภาคม	2559

67.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การ
พัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ปีการศึกษา	2559	เรื่อง	SUPAC	
and	 ASEAN	 variation	 guideline	 :	 Case	 study	 และเรื่อง	 SUPAC	 :	Manufacturing	 Equipment	 
Addendum	 จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	 ห้องประชุม	 207	 ช้ัน	 2	 อาคารราชรัตน์	 
คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	17	พฤษภาคม	2559
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68.	 เภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	
การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ปีการศึกษา	 2559	 เรื่อง	
Tools	and	statistics	in	process	control	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	207 

ช้ัน	2	อาคารราชรัตน์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	18	พฤษภาคม	2559
69.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 7	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 

การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ปีการศึกษา	 2559	 
เรื่อง	URS	&	Qualification	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	207	ช้ัน	2	อาคาร
ราชรัตน์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	19	พฤษภาคม	2559

70.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนา
วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ปีการศึกษา	 2559	 เรื่อง	 Project	 
Management	 for	 the	 Pharmaceutical	 Industry,	 Fundamental	 of	 Psychometric	 chart	 และ 

Design	of	HVAC	System	for	Cleanroom	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	207	ช้ัน	
2	อาคารราชรัตน์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	23	พฤษภาคม	2559

71.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารและเภสัชกรหญิง 
วชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน 

ของประเทศ	ครั้งท่ี	1/2559	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	NVI	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน
เลขานุการ	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	อาคาร	2	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	
23	พฤษภาคม	2559

72.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เช่ียวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และเภสัชกรหญิงวชิราภรณ	์
เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	เข้าร่วมประชุม	Compliance	Training	2016	จัดโดย	บริษัทสิทธิพร	
และ	Waters	ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	ฟอร์จูน	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	24	พฤษภาคม	2559

73.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ	การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ปีการศึกษา	2559 
เรื่อง	 Compressed	Air	 &	 Process	Gases,	 Building	 Automation	 System	of	Manufacturing	 for	
Medicinal	 Product,	 How	 to	 select	 the	 reasonable	 air	 filter	 for	 life	 science	 industry	 และ 
Cleanroom	Validation	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	207	ช้ัน	2	อาคาร
ราชรัตน์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	24	พฤษภาคม	2559

74.	 เภสัชกรหญิงอรนุช	 กลิ่นเพชร	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
ปีการศึกษา	2559	เร่ือง	Pharmaceutical	water	:	Specification,	System	design	Utility	and	Qualification	
จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	207	ช้ัน	2	อาคารราชรัตน์	คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	25	พฤษภาคม	2559

75.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติ	สภากาชาดไทย	
จัดโดย	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	
ช้ัน	12	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	25	พฤษภาคม	2559
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76.	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9	 เภสัชกรหญิงอรนุช	 
กลิ่นเพชร	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	นายปรีชา	อังศุกวินกุล	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 5	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธ์ิ	 เภสัชกร	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 
และเภสัชกรศิริศักดิ์	สาธร	เภสัชกร	5	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	เข้าร่วมประชุมวิชาการ	Trend	of	Aseptic	Process	
Technology	 (TIPA)	 จัดโดย	สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	(ประเทศไทย)	ร่วมกับ	Shanghai	Tofflon	
Science	 and	 Technology	 Co.,Ltd.	 และบริษัทรีเนาน์	 เทคนิคอล	 จ�ากัด	ณ	 โรงแรมแอมบาสซาเดอร	์ 
จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	26	พฤษภาคม	2559

77.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ปีการศึกษา	 2559	 เรื่อง	 อย.กับระบบการควบคุมยาในประเทศไทย	 เรื่อง	 บริษัทยากับระบบ 

การควบคุมยาในประเทศไทยและเรื่อง	 กฎระเบียบ	 วิธีการ	 การยื่น/พิจารณา	 การข้ึนทะเบียนยาตามกฎ
ระเบียบท่ีก�าหนด	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	207	ช้ัน	2	อาคารราชรัตน์	 
คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	26	พฤษภาคม	2559

78.	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 
การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ปีการศึกษา	 2559	 
เรื่อง	Computer	System	Validation	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	207	
ช้ัน	2	อาคารราชรัตน์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	27	พฤษภาคม	2559

79.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	ปีการศึกษา	2559	เรื่อง	ACTD	and	ASEAN	validation	guideline	เรื่อง	Bioequivalence	และเรื่อง	
Biosimilar	 จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	 ห้องประชุม	 207	 ช้ัน	 2	 อาคารราชรัตน	์ 
คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	31	พฤษภาคม	2559

80.	 นางสาวณัฐชยา	รัฐอนันต์พินิจ	พยาบาล	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าอบรมหลักสูตร	การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 (SSD	 28)	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุม	 2-3	 ช้ัน	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
ระหว่างวันท่ี	31	พฤษภาคม,	1-3,	6-10	มิถุนายน	2559	

81.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง
ดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	
และเภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมสัมมนา	BIM	Odyssey	5	จัดโดย	
ส�านักงานบริหารระบบกายภาพ	 สภากาชาดไทย	ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอ	 คองคอร์ด	 จังหวัดกรุงเทพฯ	 
ในวันท่ี	2	มิถุนายน	2559

82.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	
หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	
เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวศศธร	โภคสวัสดิ์	นิติกร	4	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารืองานด้านบริหารจัดการความเสี่ยง	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สภากาชาดไทย	 
ณ	ห้องสมุด	ตึกอ�านวยการ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	6	มิถุนายน	2559
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83.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 
ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการและศาสตราจารย์	 
นายแพทย์ธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 เข้าร่วมประชุมรับฟังการ
ช้ีแจงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	
สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	1	ช้ัน	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	
7	มิถุนายน	2559

84.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เช่ียวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	 แผนภูมิควบคุมและความสามารถของกระบวนการ	Control	 Charts	 and	 Process	 Capabilities	 
จัดโดย	สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	(ประเทศไทย)	(TIPA)	ณ	โรงแรมแมนดาริน	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	 
8	มิถุนายน	2559

85.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารและเภสัชกรหญิง	
วชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เข้าร่วมการประชุมช้ีแจง	 เรื่อง	 แนวทางการเสนอยา 
เพื่อปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ	 จัดโดย	 กลุ ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา	 ส�านักยา	 ณ	 ห้องประชุม	 
ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	9	มิถุนายน	2559

86.	 นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	
หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางนฤมล	 พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	สัตวแพทย์หญิง 
ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9	นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและ
สัตว์ทดลองฯ	9	นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้า
ฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 
พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 และเภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 7	 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
สภากาชาดไทย	ส�าหรับหัวหน้าฝ่าย	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม
จุมภฏ	1	ช้ัน	9	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	16-17	มิถุนายน	2559

87.	 นายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 
นางหนึ่งนุช	จ่ันอิ๊ด	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	นายปรีชา	สาบุตร	เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	1 
สวนงูและนางทิพย์สุคนธ์	 โสมดี	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 เข้าร่วมโครงการ 
ค่ายลดน�้าหนัก	 จัดโดย	ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว	ฝ่ายผู้ป่วยนอก	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 
ณ	โรงแรมโรสการ์เด้นส์	จังหวัดนครปฐม	ระหว่างวันท่ี	16-17	มิถุนายน	2559

88.	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพและเภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธ์ิ	
เภสัชกร	5	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมทดสอบการใช้โปรแกรมข้ึนทะเบียนต�ารับยาชีววัตถุ	จัดโดย	สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	ณ	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวง
สาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	17	มิถุนายน	2559

89.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น	 เรื่อง	 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 พ.ศ.2560-2564  

จัดโดย	 ส�านักยา	 กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา	 คณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 
จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	20	มิถุนายน	2559
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90.	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นางสาวมัทนา	 มลคล�้า	 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นางฐานเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้เช่ียวชาญ	 พยาบาล	 8	 
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางอภิญญา	ค�าฉัตร	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นายสัตวแพทย์
บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 4	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7  
ฝ่ายผลิตวัคซีน	นางกานดา	ศรีม่วง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายผลิตวัคซีน	เภสัชกรสถาพร	จารุพัฒน์	 
ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายประกันคุณภาพ	นางสาวกรวิกา	ลิ้มสุวรรณ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	
ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เภสัชกรธรรมนูญ	 ด้วงโสน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 นายนพดล	
ปิณฑรัตนวิบูลย์	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	นายสิทธิชัย	เตียวตระกูล	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	4 

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 นางหน่ึงนุช	 จ่ันอ๊ิด	 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	 4	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 
นางสาวอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้เช่ียวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นางสาวอาธิกยา	
สว่างวารี	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เช่ียวชาญ	
นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 นายธนพงษ์	 ตวัน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 สวนงู	 นางสาวหทัยรัตน์	 เจตนา	
วิศวกร	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 นายสัตวแพทย์สุรสีห์	 อุ๋ยสุวรรณ	 นายสัตวแพทย์	 7	 สถานี 

เพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 และนายสถาพร	 ทับสุวรรณ์	 นายช่างไฟฟ้า	 3	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและ 
สัตว์ทดลองฯ	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ของสภากาชาดไทย	 ส�าหรับตัวแทนบุคลากร	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 
ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	2-3	ช้ัน	9	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	รุ่นที่	1	ในวันที่	20	มิถุนายน	2559

91.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เดินทางไป
ประชุมเรื่อง	 Informal	 Consultation	 to	 Finalize	 Regional	 Guidelines	 for	 the	Management	 
of	Snakebites	จัดโดย	WHO	ณ	เมืองนิวเดลฮี	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันท่ี	22-25	มิถุนายน	2559

92.	 นางประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	6	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นางชนิตรา	 เกาะลอย	พยาบาล	6	ฝ่ายบริการและวิจัย
คลินิก	นางส�าราญ	เลิศจารุธร	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นายสัตวแพทย์ชาญณรงค์	มิตรมูล
พิทักษ์	 ผู้เช่ียวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 นายวิบูลย์	 เพียรอุสาหะ	 เจ้าหน้าท่ี 

ห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นายสมควร	 เจนสถิรพันธ์ุ	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	6	ฝ่ายผลิตวัคซีน	นายปรีชา	อังศุกวินกุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายผลิตวัคซีน	สัตวแพทย์หญิง
รุจิรา	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 สัตวแพทย์	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 
ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เภสัชกรศิริศักดิ์	 สาธร	 เภสัชกร	 5	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 นายวิรัตน์	 อย่างเจริญ	 เจ้าหน้าท่ี 

ห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	นายสมเดช	เดชทรัพย์	เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 
นายบุญสม	 จริตรัมย์	 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	 4	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 
ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	5	สวนงู	
นางสาวศรัณยา	หวังเจริญตระกูล	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	5	สวนงู	นายนิพนธ์	พลายเล็ก	นายช่างเวชภัณฑ์	5 
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 นายสัตวแพทย์ดามพ์	 นราภรณ์	 นายสัตวแพทย์	 7	 สถานีเพาะเลี้ยงม้า 
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และสัตว์ทดลองฯและนางสาวอัญชนา	บุญรอด	เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	4	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
สภากาชาดไทย	ส�าหรับตัวแทนบุคลากร	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม 

2-3	ช้ัน	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	รุ่นท่ี	2	ในวันท่ี	27	มิถุนายน	2559
93.	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 หัวหน้าสวนงู	 9	 ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบ 

ปากเปล่าข้ันสุดท้ายของนิสิตปริญญาเอกและปริญญาโท	 จัดโดย	 ภาควิชาสัตววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	27-28	มิถุนายน	2559

94.	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	
เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	นายสมควร	เจนสถิรพันธุ์	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6 
ฝ่ายผลิตวัคซีน	 นางสาวกรวิกา	 ลิ้มสุวรรณ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาว 
พัชมณฑ์	 ด้วงนุ่ม	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เดินทางไปฝึกอบรม	 เรื่อง	 Quality	 
by	Design,	registration	and	GMP	audits	จัดโดย	Developing	Countries	Vaccine	Manufacturers	
Network	 (DCVMN)	 ร่วมกับสถาบัน	 International	 Vaccine	 Institute	 (IVI)	 และองค์การอนามัยโลก	 
ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	ระหว่างวันท่ี	27	มิถุนายน	2559	ถึงวันท่ี	2	กรกฎาคม	2559

95.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	นางโอปอล์	
ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 7	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวจีรวรรณ	 ยอดสุเวทย์	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	
เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับรายการปรับปรุงบัญชีตามส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 
ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	6	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	ในวันท่ี	29	มิถุนายน	2559

96.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เช่ียวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เข้าเยี่ยมชมโรงงานองค์การ
เภสัชกรรมจัดโดย	 สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	 (ประเทศไทย)	 (TIPA)	ณ	 องค์การเภสัชกรรมรังสิต	 1	
จังหวัดปทุมธานี	ในวันท่ี	29	มิถุนายน	2559

97.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 7	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน	5	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหาร
งานท่ัวไป	 เภสัชกรธรรมนูญ	 ด้วงโสน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตเซรุ่มและเภสัชกรสมพล	 
วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 กระบวนการ 
ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 โดยใช้	 Balanced	 Scorecard	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	
สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมตวันนา	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	6-8	กรกฎาคม	2559

98.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง
วชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 และเภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธ์ิ	 เภสัชกร	 5	 
ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าประชุมร่วมผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และสถาบันชีววัตถุเพื่อการพัฒนางาน	 
จัดโดย	 สถาบันชีววัตถุ	ณ	 ห้องประชุม	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 จังหวัดนนทบุร	ี 
ในวันท่ี	8	กรกฎาคม	2559
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99.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 7	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน	5	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหาร
งานท่ัวไป	 เภสัชกรธรรมนูญ	 ด้วงโสน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตเซรุ่มและเภสัชกรสมพล	 
วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 กระบวนการ 
ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	 โดยใช้	 Balanced	 Scorecard	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	
สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมตวันนา	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	11-12	กรกฎาคม	2559

100.	 นายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 
นางสาวจีรวรรณ	 ยอดสุเวทย์	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวศิริพร	 วรรณสุข 
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 3	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างานเพื่อพัฒนาระบบรายงาน
ส�าหรับผู้บริหารจากระบบ	 FMIS	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 ณ	 ห้องประชุม	 ช้ัน	 3	 ส�านักงานการคลัง	
สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	12	กรกฎาคม	2559

101.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 นางสาวอาธิกยา	 สว่างวาร	ี 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 และนางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	 ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 The	 1st	 Thailand	meeting	 on	 alternatives	 to	 animal	
testing	 เรื่อง	New	paradigm	and	alternative	methods	 in	skin	 irritation	testing	 จัดโดย	TCELS	 
ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค	ในวันท่ี	12	กรกฎาคม	2559

102.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	นางประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	6 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 
และนางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล	(TRC	HR	Meeting)	ครั้งท่ี	3	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากร
บุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมศิริ	 สิริโยธิน	 ช้ัน	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ส�านักงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	14	กรกฎาคม	2559	

103.	 เภสัชกรธรรมนูญ	 ด้วงโสน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 เข้าร่วมอบรมสัมมนาหัวข้อ	 ISO	
14644-1	 Cleanroom	 test	 revision	 2015	 จัดโดย	 บริษัทไล้ท์เฮ้าส์	 เวิลด์ไวด์	 โซลูช่ันส์	 จ�ากัด	 
ณ	ห้องประชุม	บริษัทไล้ท์เฮ้าส์	เวิลด์ไวด์	โซลูช่ันส์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	14	กรกฎาคม	2559	

104.	 นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วม
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	
(Data	Center)	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	14	กรกฎาคม	2559

105.	 นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วม
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	
(Data	Center)	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	
จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	15	กรกฎาคม	2559

106.	 นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ	 (ระบบ	 NRMS)	 
ประจ�าปีงบประมาณ	2559	จัดโดย	คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	15	กรกฎาคม	2559
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107.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	และนางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมก�าหนดแนวทางในการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี	ในงบการเงินประจ�าป	ี2558	
จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	 1	 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	15	กรกฎาคม	2559

108.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7 
เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 7	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไปและนางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วม
ประชุมช้ีแจงเรื่อง	 การจัดท�าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 จัดโดย	
ส�านักงานการคลัง	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	 ช้ัน	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	15	กรกฎาคม	2559

109.	 ดร.	ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เช่ียวชาญ	
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	 ผู ้ช�านาญการ	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“AKTA	User	Meeting	
2016	Overcoming	Purification	Challenging	Proteins”	จัดโดยบริษัทจีอี	เฮลธ์แคร์และบริษัทแบงเทรดด้ิง	
1992	ณ	ห้องโลตัส	โรงแรมเมอเวนพิค	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	21	กรกฎาคม	2559

110.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 10	 เข้าร่วมประชุมประจ�าปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ	
NRMS	 ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ี	 วช.	 ประจ�าปี	 2559	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ	(วช.)	ณ	โรงแรมโกลเด้นบีช	ชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันท่ี	25-26	กรกฎาคม	2559

111.	 นายธนพล	 ไชยอุป	 เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์การแพทย์	 1	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมสัมมนา	 
เรื่อง	ทิศทางการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของกรุงเทพมหานคร	จัดโดย	บริษัทกรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	ณ	โรงแรม 

ดิเอมเมอรัลด์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	27	กรกฎาคม	2559
112.	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนายเถลิงศักดิ	์ 

ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุม 

คณะท�างานเพื่อพัฒนาระบบรายงานส�าหรับผู ้บริหารจากระบบ	 FMIS	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 
ณ	ห้องประชุมส�านักงานการคลัง	สภากาชาดไทย	ช้ัน	3	อาคารจอดรถ	3	ในวันท่ี	27	กรกฎาคม	2559

113.	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	 
ศรีพงษ์วิไลยกุล	สัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายชันสูตรและวิจัย
โรคในสัตว์	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 ครั้งท่ี	 5	 จัดโดย	 
สถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์	 (สพสว.)	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
(วช.)	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	27-29	กรกฎาคม	2559
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114.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง
ลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	
และนางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เข้าร่วมประชุมจัดท�าแนวทางการส่งเสริมการผลิต
วัคซีนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	ณ	ห้องประชุม	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	28	กรกฎาคม	2559

115.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	เภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการ
พิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีนและเภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธ์ิ	 เภสัชกร	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 
เข้าร่วมประชุมเรื่อง	 Ease	 to	 Drug	 Registration	 ครั้งท่ี	 1	 จัดโดย	 สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา 
แผนปัจจุบันและส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ณ	 โรงแรมโกลเด้น	 ทิวลิป	 ซอฟเฟอริน	 
จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	28-29	กรกฎาคม	2559

116.	 นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และศึกษาดูงานสัญจร	 คณะท�างานยุทธศาสตร์และแผนของสภากาชาดไทย	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.2559	เรื่อง	เทคนิคการติดตามและประเมินผล	โดยใช้ตัวแบบ	7-S	Model	 จัดโดย	ส�านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมไมด้า	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี	ระหว่างวันท่ี	28-29	กรกฎาคม	2559

117.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ	 (Cleanroom)	 บริเวณช้ัน	 6	 อาคารเทิดพระเกียรติฯ	 จัดโดย	 ศูนย์ดวงตา	 สภากาชาดไทย	 
ณ	ห้องประชุมศูนย์ดวงตา	ช้ัน	7	อาคารเทิดพระเกียรติฯ	ในวันท่ี	29	กรกฎาคม	2559

118.	 นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	และ	นางสาวกรวิกา	ลิ้มสุวรรณ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5 
ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ	 ในหัวข้อ	 From	 fundamental	 virology	 to	 emerging	
viral	diseases	ครั้งท่ี	2	จัดโดย	สมาคมไวรัสวิทยา	(ประเทศไทย)	ณ	โรงแรมเอสดี	อเวนิว	จังหวัดกรุงเทพฯ	
ระหว่างวันท่ี	1-2	สิงหาคม	2559	

119.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาเรื่อง	 การข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย	 จัดโดย	 ส�านักยา	 
กลุ่มพัฒนาระบบ	 (งานพัฒนาวิชาการเพื่อนวัตกรรมยาสามัญ)	 ณ	 ห้องประชุม	 ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	2	สิงหาคม	2559

120.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง	
ลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 7	 เภสัชกรหญิงอรนุช	 กลิ่นเพชร	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	
เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	เภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	
และเภสัชกรศิริศักดิ์	สาธร	เภสัชกร	5	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	เดินทางไปทดสอบคุณสมบัติเครื่องจักรท่ีโรงงานผู้ผลิต	
(Factory	 Acceptance	 Test-FAT)	 และลงนาม	 approve	 ก่อนยอมรับให้ส่งเครื่องจักรมาติดตั้งท่ี
สถานเสาวภา	 จัดโดย	 บริษัทพอล	 คอร์ปอเรช่ัน	ฟิลเทรช่ัน	 แอนด์	 เซพพะเรช่ันส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	ณ	
บริษัท	Pall	Gmbh	เมือง	Dreieich	ประเทศเยอรมนี	ระหว่างวันท่ี	6-12	สิงหาคม	2559

121.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 เข้าร่วมประชุมเรื่อง	 การผลิตและการควบคุม
คุณภาพชีววัตถุส�าเร็จรูปชนิดแอนติซีรั่ม	 จัดโดย	 สถาบันชีววัตถุ	ณ	 ห้องประชุมสถาบันชีววัตถุ	 อาคาร	 10	 
ช้ัน	2	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	10	สิงหาคม	2559
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122.	 นายธนพงษ์	ตวัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	สวนงู	เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	ศิลปะการน�าเสนอ	
ประจ�าปี	2559	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม 

บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันท่ี	15-16	สิงหาคม	2559
123.	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวนิภาพรรณ	

ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาทบทวน
เป้าหมายและตัวช้ีวัดแผนบูรณาการ	 การให้บริการกระทรวง	 หน่วยงาน	 ผลผลิต/โครงการ	 จัดโดยส�านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์	 สภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 ส�านักงบประมาณ	ณ	 ห้องประชุมส�านักงบประมาณ	
จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	17	สิงหาคม	2559

124.	 แพทย์หญิงสุดา	 พันธุ์รินทร์	 ผู้เชี่ยวชาญ	นายแพทย์	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	แพทย์หญิงปิยดา	อังศุวัชรากร 
นายแพทย์	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นายสัตวแพทย์ชาญณรงค์	มิตรมูลพิทักษ์	ผู้เช่ียวชาญ	นายสัตวแพทย์	8 
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรค 

ในสัตว์	ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวอรวรรณ 

แซ่โค้ว	ผู้เช่ียวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้เช่ียวชาญ	
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นางสุจิตรตรา	 ขุนทรัพย์	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์	 6	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นางสาวอาธิกยา	 สว่างวารี	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	
ผูเ้ชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	5	สวนงูและนายชานนท์	ฝาเงิน	
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
การใช้โปรแกรม	Gantter	เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานด้านศึกษาวิจัยของสภากาชาดไทย	ณ	ห้องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา	 ช้ัน	 10	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	 ในวันท่ี	 
17	สิงหาคม	2559

125.	 นางนารี	 โถน้อย	 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวศรัณยา	 หวังเจริญตระกูล	 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์	5	สวนงู	เข้าร่วมฟังบรรยาย	ความรู้เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง	เข้าใจ	ใช้ถูก 
ปลูกจิตส�านึกท่ีดี	จัดโดย	ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	1	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	18	สิงหาคม	2559

126.	 แพทย์หญิงรติมา	สมร	นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางสาวณัฐชยา	รัฐอนันต์พินิจ	พยาบาล	6	
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้ารับการอบรม	 เรื่อง	 Highlights	 in	 Approach	 and	Management	 of	 
Common	Tropical	Diseases	จัดโดย	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุมประตาป	
สิงหศิวานนท์	 ช้ัน	 17	 อาคารราชนครินทร์	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จังหวัดกรุงเทพฯ	
ระหว่างวันท่ี	18-19	สิงหาคม	2559

127.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพ	7	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่าย
ผลิตวัคซีน	 7	 และเภสัชกรหญิงอรนุช	 กลิ่นเพชร	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	 
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เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 การก�าหนดต�าแหน่งและประเมินค่างาน	 รุ่นท่ี	 2	 จัดโดย	 ส�านักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ช้ัน	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันท่ี	18-19	สิงหาคม	2559

128.	 นางมณฑาทิพย์	ชมะนันทน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์	นางประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	6 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	
นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวจิราภรณ์	แตงอ่อน	เจ้าหน้าที่พัสดุ	4 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจนับพัสดุประจ�าปี	 2559	 จัดโดย	
ส�านักงานการคลัง	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุมจุมภฏ	 1	 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	19	สิงหาคม	2559

129.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 
เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 ระบบบริหารงานวิจัยท่ัวถึงทุกองค์กร	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร	์
สภากาชาดไทย	 ณ	 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิลด์	 จังหวัดกรุงเทพฯ	 ในวันท่ี	 
21	สิงหาคม	2559

130.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 และนางสาวอาธิกยา	 สว่างวาร	ี 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 The	 1st	 Thailand	meeting	 
on	alternatives	to	animal	testing	เรื่อง	Understanding	and	acceptance	of	alternative	methods	
จัดโดย	TCELS	ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค	ระหว่างวันท่ี	24-25	สิงหาคม	2559

131.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรหญิง
ดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	7	
เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีนและนายนิพนธ์	 พลายเล็ก	 
นายช่างเวชภัณฑ์	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เดินทางไปทดสอบคุณสมบัติเครื่องจักรท่ีโรงงาน 

ผู้ผลิต	 (Factory	 Acceptance	 Test-FAT)	 และลงนาม	 approve	 ก่อนยอมรับให้ส่งเครื่องจักรมาติดตั้ง 
ท่ีสถานเสาวภา	จัดโดย	บริษัท	NETZSCH	Vakumix	Gmbh	ณ	เมือง	Bremen	ประเทศเยอรมนี	ระหว่าง 
วันท่ี	28	สิงหาคม	-	4	กันยายน	2559

132.	 นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ
นางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมสัมมนา	
เรื่อง	Cell	Culture	Days	จัดโดยบริษัทแบงเทรดดิ้ง	1992	ร่วมกับ	บริษัท	Thermo	Scientific	ณ	ตึก	อปร.
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันท่ี	29	สิงหาคม	2559

133.	 นางมณฑาทิพย์	ชมะนันทน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์	นางประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	6 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	
นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	5	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	นางสาวจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้าหน้าท่ี
การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางมลิวัลย์	แสวงกิจ	เจ้าหน้าท่ีธุรการ	4	ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	
เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตในงบการเงินปี	 2558	 และการปิดบัญชีงบประมาณ	
2559	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 ส�านักงานกลาง	 ตึกบริพัตร	
สภากาชาดไทย	ในวันท่ี	29	สิงหาคม	2559
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134.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนายชานนท์	 
ฝาเงิน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าสัมมนาหลักสูตร	 “Basic	 to	 
Advance	 of	 Cell	 Culture	 Techniques”	 จัดโดย	 บริษัทกิบไทย	 จ�ากัด	ณ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
บางเขน	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	29	-	30	สิงหาคม	2559

135.	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ี 

การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	4 
กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนานโยบายสารสนเทศ
สภากาชาดไทย	ครั้งท่ี	4/2559	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ช้ัน	9	
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ในวันท่ี	1	กันยายน	2559

136.	 นายสัตวแพทย์สุรสีห์	 อุ๋ยสุวรรณ	นายสัตวแพทย์	 7	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เข้ารับการอบรม
หลักสูตรสถิติและการวางแผนวิจัยท่ีใช้สัตว์	 จัดโดย	 สถาบันการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	
(สพสว.)	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ณ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ส�านักบริการคอมพิวเตอร	์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	6-9	กันยายน	2559

137.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	ศาสตราจารย์
กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 นางนฤมล	 
พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	10	ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 10	 
นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	 หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ	์ 
เอกโสวรรณ	 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 
หัวหน้าสวนงู	9	นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เช่ียวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	นางโอปอล์	ศรีประพัติ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	7	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	นางสาวพรพิมล	
เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	8	เภสัชกรหญิง
ลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ	8	นางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	6	
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ
นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมประชุมเพื่อ
วางแผนการด�าเนินการระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 
จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมศิริ	 สิริโยธิน	 ส�านักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล	ในวันท่ี	8	กันยายน	2559

138.	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 หัวหน้าสวนงู	 9	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เช่ียวชาญ	 
นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	นายบุญน�า	ย้อยฝอย	เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	2	สวนงูและนายสุทิวัส	แสงสว่าง	เจ้าหน้าท่ี
รีดพิษงู	1	สวนงู	เดินทางไปส�ารวจงูท่ีสถาบันวิทยสิริเมธี	จัดโดย	สถาบันวิทยสิริเมธี	จังหวัดระยอง	ระหว่าง
วันท่ี	10-12	กันยายน	2559

139.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	 เดินทางไป
เป็นวิทยากรสอนบรรยายเรื่อง	 GMP	 และเรื่อง	 Quality	Management	 จัดโดย	WHO	ณ	ประเทศพม่า	
ระหว่างวันท่ี	11-14	กันยายน	2559
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140.	 แพทย์หญิงสุดา	 พันธุ์รินทร์	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นายแพทย์	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย 
หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 นางชนิตรา	 เกาะลอย	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัย 
คลินิกและนางสาวณัฐชยา	 รัฐอนันต์พินิจ	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ประจ�าปี	2559	เรื่อง	Excellent	Healthcare	Network	Through	Research	and	 Innovation	จัดโดย	
บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ	จ�ากัด	ระหว่างวันท่ี	13-14	กันยายน	2559	

141.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการ
ด�าเนินงานโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	ปีงบประมาณ	2559	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การ
มหาชน)	ณ	โรงแรมนารายณ์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	14	กันยายน	2559

142.	 นางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เช่ียวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางสาวยุพดี	เจริญสวัสดิ์	
พยาบาล	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	การส่งเสริมการจัดการดูแลอย่างต่อเน่ือง
ในผู ้ป่วย	 HIV/AIDS	 จัดโดย	 ศูนย์ศึกษาวิจัยทางการพยาบาลผู ้ติดเช้ือเอช	 ไอ	 วี	 และผู ้ป่วยเอดส์	 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 
ณ	ห้องประชุมคุณอุดม	สุภาไตร	 ช้ัน	2	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	ในวันท่ี	 
15	กันยายน	2559

143.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	 เป็นวิทยากรการประชุม	The	Second	Vaccine	
Development	 Workshop	 จัดโดย	 ศูนย์วิจัยวัคซีน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ณ	 คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ระหว่างวันท่ี	21-23	กันยายน	2559

144.		นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 10	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 
ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 แพทย์หญิงสุดา	 พันธุ์รินทร์	 ผู้เช่ียวชาญ	 
นายแพทย์	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและ
วิจัยคลินิก	 นางชนิตรา	 เกาะลอย	 พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนายชานนท์	 ฝาเงิน	 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานวันโรคพิษ
สุนัขบ้าโลก	ประจ�าปี	2559	(World	Rabies	Day)	จัดโดย	กรุงเทพมหานคร	ณ	ศูนย์ควบคุมสุนัข	ประเวศ	
จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันท่ี	25	กันยายน	2559

145.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 7	 และนางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ี 

การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้ารับการอบรมวิธีปฏิบัติในระบบ	 FMIS	 เก่ียวกับเงินนอก 

งบประมาณ	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุม	 ส�านักงานการคลัง	 ในวันท่ี	 
28	กันยายน	2559

146.	 แพทย์หญิงสุดา	 พันธุ์รินทร์	 ผู้เช่ียวชาญ	 นายแพทย์	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	
กลางปี	2559	จัดโดย	สมาคมโรคภูมิแพ้	โรคหืด	และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรมอวาน่ี	ริเวอร์ไซด์	
จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	28-30	กันยายน	2559	

147.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 10	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเช้ือโรคและพิษจากสัตว์	 
ครั้งท่ี	 4/2559	 จัดโดย	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ณ	 ห้องประชุม	 ช้ัน	 8	 อาคาร	 8	 กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันท่ี	29	กันยายน	2559
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การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

	 ในปีงบประมาณ	2559	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
  การประชุมวิชาการประจ�าปี	 คร้ังท่ี	 16	 ของเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนของประเทศก�าลังพัฒนา	 “The	 Development 
Countries	 Vaccine	Manufacturers	 Network	 (DCVMN)”	 หัวข้อ	 “วัคซีนคุณภาพส�าหรับทุกคน”	 วันท่ี	 5-7	
ตุลาคม	2558	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	และบางกอก	คอนเวนชัน	เซ็นเตอร์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	และบริษัท	โบโอเนท-เอเชีย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้สถานเสาวภาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจ�าปี	 คร้ังที่	 16	 ของเครือข่ายผู้ผลิต
วัคซีนของประเทศก�าลังพัฒนา	“The	Development	Countries	Vaccine	Manufacturers	Network	(DCVMN)”	
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของการจัดซื้อ	 จัดหา	 เทคโนโลยีการผลิต	การประกันคุณภาพวัคซีน	และการส�ารอง
วัคซีนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา	 เครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนของประเทศก�าลังพัฒนา	 (DCVMN)	 
ก่อต้ังในปี	 พ.ศ.	 2543	 เป็นองค์กรอาสาสมัครท่ีไม่หวังผลก�าไรของผู้ผลิตวัคซีนในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	 ท่ีมีจุดประสงค ์

ในการพัฒนาและผลิตวัคซีนท่ีมีคุณภาพในราคายุติธรรมส�าหรับจัดจ�าหน่ายในประเทศอย่างต่อเน่ือง	 ประกอบด้วย
ผู้บริหาร	 ผู ้เช่ียวชาญด้านการผลิตและการประกันคุณภาพวัคซีน	 จากผู้ผลิตท้ังภาครัฐและเอกชน	 ผู้บริหาร 
จากองค์การอนามัยโลก	UNICEF	 มูลนิธิบิลเกตและเมลินดา	 และมูลนิธิคลินตัน	 รวมท้ังนักวิชาการ	 นักวิจัย	 และ 
ผู้บริหารระดับสูง	 จากกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา	 ขับเคล่ือน	 
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แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการผลิต	 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหม่ๆ	 ท่ีมีคุณภาพ	 มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยในการใช้ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคในราคายุติธรรมจากผู้ผลิต	44	บริษัทของ	16	ประเทศ	ท่ีมีการผลิต
และจ�าหน่ายวัคซีนมากกว่า	200	ชนิด	และได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก	(WHO	Prequalification) 
แล้วจ�านวน	40	ชนิด	การประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุม	จากต่างชาติ	293	คนและจากในประเทศอีก	50	คน

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจ�าปี พ.ศ. 2559 ครั้งท่ี 8
เรื่อง	“Thailand	Rabies-Free	by	2020:	Challenges	in	Management”	

จัดโดย	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
วันท่ี	25	-	26	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรมนารายณ์	กรุงเทพมหานคร

 

 

	 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเช้ือระบบประสาทจากสัตว์สู่คน	 มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะน�าโรค	 ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นสัตว์จรจัดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้	 และบางส่วนเป็นสัตว์เล้ียงซึ่งมีความใกล้ชิดกับมนุษย์แต่ขาดการดูแลเอาใจใส่
ในการให้วัคซีน	 และท่ีส�าคัญ	 ในปัจจุบันโรคน้ียังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้	 องค์การอนามัยโลกได้รายงาน 

มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกมากกว่า	55,000	รายต่อปี	ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจ�านวนผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้ามี
แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน	 (น้อยกว่า	 20	 -	 30	 รายต่อปี	 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข)	 แต่พบมีอัตรา 
ผู้ถูกสุนัขกัดและสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศมากกว่า	400,000	รายต่อปี	สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ไปเป็นจ�านวนมาก	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหน่ึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ 
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ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 รวมถึงแนวทางการดูแลผู ้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	 ซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลง	 ปรับปรุงไปจากเดิม	 ท�าให้การรักษาผู้ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค 

ยังเป็นปัญหาท่ีพบบ่อยของแพทย์ในเวชปฏิบัติท่ัวไป	 ดังน้ัน	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ซึ่งเป็นสถาบัน	 
ท่ีมีพันธกิจหลักเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	คือ	การให้บริการทางคลินิก	การวินิจฉัย	การผลิตอิมมูโนโกลบุลิน 

การวิจัยพัฒนา	 การเผยแพร่ความรู้และได้รับการแต่งตั้งเป็น	WHO	 Collaborating	 Centre	 for	 Research	 
on	Rabies	Pathogenesis	and	Prevention	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาต่อเน่ืองของผู้ปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วย	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีถูกสัตว์กัดและสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน	 
อีกท้ังเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 จึงมีการจัดประชุมวิชาการ 
ระดับชาติเก่ียวกับการดูแลผู ้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์	 และเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติงาน	 
โดยในครั้งน้ีได้ให้ความส�าคัญกับประวัติการรักษาและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย	 สถานเสาวภา 
กับบทบาทของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย	 แนวทางการดูแลผู้ป่วย
ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและปัญหาข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อยในเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภายหลังสัมผัสโรคพิษ
สุนัขบ้า	รวมท้ังแนวทางแก้ไข	การประชุมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น	270	คน
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กิจกรรมอื่นๆ

สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	และบริษัท	ไบโอเนท-เอเชีย	จ�ากัด	จัดการประชุมวิชาการประจ�าปี	ครั้งที่	16	
ของเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนของประเทศก�าลังพัฒนา	“The	Development	Countries	Vaccine	Manufacturers	Network	
(DCVMN)”		ภายใต้หัวข้อ	วัคซีนคุณภาพส�าหรับทุกคน	ระหว่างวันที่	5-7	ตุลาคม	2558		ณ	โรงแรม	เซ็นทารา	แกรนด์	

และบางกอก	คอนเวนชัน	เซ็นเตอร์	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	และศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย					
รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	ให้การต้อนรับ		Dr.	Aparna	Singh	Shah,	M.D.	Regional	Adviser,	Health	

Laboratory	Services	and	Blood	Safety,	WHO	Regional	office	for	South-East	Asia	พร้อมคณะ	เยี่ยมชมการผลิตเซรุ่ม	
ผลิตยาปราศจากเชื้อ	การประกันคุณภาพ	สวนงู	และสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ		เมื่อวันที่	16-19	พฤษภาคม	2559
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คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เข้าศึกษาดูงานการผลิตเซรุ่ม	วัคซีนและประกันคุณภาพ
ของสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2559

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฎ์		สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	และศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	 
รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	ให้การต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรค		กระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ	

เยี่ยมชมโรงงานผลิตชีววัตถุ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2559



รายงานประจ�าปี 2559

92

บริษัท	พี.เอส.สยาม	การ์เด้นท์	จ�ากัด	และบริษัท	สยามปาร์ค	เร็คครีเอชั่น	จ�ากัด	ได้บริจาคเงินให้สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	
จ�านวน	4,000,000	บาท	เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารห้องจ�าหน่ายบัตรและคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน	สวนงู

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์		สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2559

ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เข้าศึกษาดูงานการผลิตเซรุ่ม	วัคซีนและประกันคุณภาพของ

สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2559


