
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย





	 สถานเสาวภาจัดท�ารายงานประจ�าปี	2558	ขึน้เพือ่รายงานความคบืหน้าของการปฏบิตังิานในปีงบประมาณ	

2558	ในด้านการผลิต	สถานเสาวภาผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	วัคซีนบีซีจี	และยาก�าพร้า	และ

เนือ่งจากก�าลงัการผลติเซรุม่ป้องกันโรคพษิสนุขับ้าไม่เพียงพอกบัความต้องการของประเทศ	จ�าเป็นต้องเพิม่ก�าลงัการผลติ 

สถานเสาวภาจึงได้ปรับปรุงอาคารผลิตยาปราศจากเชื้อให้เป็นโรงงานผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐาน

และขณะนี้อาคารนี้ได้ปฏิบัติการแล้ว	 นอกจากนี้ยังมีงานแบ่งบรรจุวัคซีนซึ่งสถานเสาวภาน�าเข้าวัคซีนชนิดน�้าจาก 

ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	 GMP	 จากต่างประเทศเข้ามาแบ่งบรรจุ	 วัคซีนท่ีด�าเนินการแบ่งบรรจุ	 เช่น	 

วคัซนีป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า	(TRCS	SPEEDA)	วคัซีนป้องกนัโรคไข้สมองอกัเสบเจอี	(TRCS	JEVAC)	และวคัซีนป้องกนั

โรคไข้หวดัใหญ่	(TRCS	Anflu)	เป็นต้น	ในด้านการให้บรกิารสวนงูได้ท�าการประชาสมัพนัธ์และจดักจิกรรมในวนัส�าคญั

ต่างๆ	 เช่น	 วันพ่อแห่งชาติ	 วันแม่แห่งชาติ	 วันเด็กแห่งชาติ	 วันคล้ายวันสถาปนาสถานเสาวภา	 เป็นต้น	 ซึ่งได้รับ 

ความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชมสวนงู	 นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับงูที่มีพิษและไม่มีพิษที่ส�าคัญของประเทศไทยในปีงบประมาณนี้	จ�านวน	4	ครั้ง	ส�าหรับงานบริการทางคลินิก

โดยเฉพาะอย่างยิง่	คลนิกิเสรมิภมิูคุ้มกนัและอายรุศาสตร์การท่องเทีย่ว	มผีูม้ารบับรกิารเพิม่ขึน้มากจากโครงการรณรงค์

ฉดีวคัซนีในผูส้งูอาย	ุได้แก่	การให้บรกิารฉดีวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่	โรคปอดบวม	โรคงูสวดั	ในด้านของการวจิยั	

สถานเสาวภามภีารกจิด้านการวจิยัท่ีส�าคญัเก่ียวกบังพูษิและพษิงู	เช่น	การศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรมของ

งูทะเลในประเทศไทยโดยอาศัยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์และอาร์เอฟแอลพี	 การศึกษาฤทธิ์เป็น

พิษต่อเซลล์ของส่วนของพิษงูกะปะและการหักล้างฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	 ศึกษาการตายของ

เซลล์มะเรง็ผวิหนังท่ีถูกกระตุน้ด้วยน�า้มนังเูห่า	การพฒันาวธิตีรวจชนดิของพษิงกูลุม่งพูษิทีอ่อกฤทธิต่์อระบบประสาท

ในรูปแบบของแถบทดสอบ	 Lateral	 Flow	 System	 งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า	 เช่น	 การศึกษาการตอบสนอง

ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ในม้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเรบิซินด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์	 และงานวิจัยด้านอื่นๆ 

เช่น	 การวิเคราะห์โปรติโอมของเชื้อวัณโรคกับเชื้อที่ผลิตวัคซีนบีซีจี	 การเปรียบเทียบโปรตีนจ�าเพาะต่อเช้ือ	 

Mycobacterium	Tuberculosis	ในการทดสอบทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง	นอกจากนี้	สถานเสาวภาได้จัดสัมมนา

วิชาการเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2558	มีการจัดสัมมนาวิชาการที่สถานเสาวภา	9	ครั้งและจัดประชุมวิชาการ

ระดบัชาตร่ิวมกับภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	คณะเวชศาสตร์

เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 เก่ียวกับการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคและเวชศาสตร์การเดินทาง	ครั้งที่	5	(5th	Adult	and	Travel	Immunization)	เรื่อง	“Tailor-made	

immunization”	ณ	โรงแรมนารายณ์

	 ผมหวังว่า	รายงานประจ�าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา)

ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	บัวสรวง
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หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
นางโอปอล์	ศรีประพัติ
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สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม

หัวหน้ำฝ่ำยผลิตเซรุ่ม
เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล

หัวหน้ำฝ่ำยผลิตยำปรำศจำกเชื้อ
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หัวหน้ำสถำนีเพำะเลี้ยงม้ำและสัตว์ทดลองฯ
นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	
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ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย
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รายงานประจ�าปี 2558

ผู้อ�านวยการ

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

สวนงู

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิตวัคซีน

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

โครงสร้างของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	แบ่งการบริหารงานออกเป็น	10	ฝ่าย	และ	1	กลุ่มงานดังนี้

	 1.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

	 2.	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

	 3.	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	

	 4.	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

	 5.	 สวนงู	

	 6.	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	

	 7.	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	

	 8.	 ฝ่ายผลิตวัคซีน

	 9.	 ฝ่ายประกันคุณภาพ

	 10.	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบพระชนมพรรษา	

	 11.	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

 โครงสร้างการบรหิารประกอบด้วย	หวัหน้าฝ่ายและกลุ่มงาน	เป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการในแต่ละฝ่ายในกลุ่มงาน

ขึ้นตรงต่อผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ซึ่งมีรองผู้อ�านวยการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ 

ช่วยก�ากับดูแล	สั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

โครงสร้างการบริหารองค์กร
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภารกิจหลักของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วิสัยทัศน์ของสถานเสาวภา
	 ผลิตและจ�าหน่ายชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 

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

นานาชาติและการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

พันธกิจหลักของสถานเสาวภา
	 สถานเสาวภา	มีหน้าที่ผลิต	แบ่งบรรจุ	วัคซีน	เซรุ่ม	ชีววัตถุอื่นๆ	และน�้ายาปราศจากเชื้อ	วิจัยพัฒนาและ

ตรวจบรกิารทางวทิยาศาสตร์	การบรกิารเกีย่วกบัโรคพิษสุนขับ้า	ให้ค�าแนะน�าในเร่ืองสัตว์มพิีษกดั	และโรคเมืองร้อน	

รวมทั้งบริการคลินิกฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคลินิกพิษจากสัตว์ตลอดจนการบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษ	 

พิษงูให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร

 เป้าหมายให้บริการที่ 1	ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศ

 ผลผลติที ่1	การบรกิารรกัษาพยาบาล	ฟ้ืนฟสูภาพ	สร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคให้ผูป่้วยและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย	รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

 เป้าหมายให้บริการที่ 2	ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีววัตถุ	ยาปราศจากเชื้อ

ยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ

 ผลผลิตที่ 2	การบริการชีววัตถุ	ยาปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	

มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและมีความปลอดภัยในการใช้

ภารกิจด้านการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

1. การผลิตชีววัตถุและปราศจากเชื้อ

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยทีท่�าการผลติวัคซนีบซีีจ	ีเซรุม่แก้พษิงชูนดิแห้ง	
และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออกจ�าหน่ายต่างประเทศ	 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และถูกต้องตามมาตรฐาน	 GMP,	 PIC/S	 ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 
และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 เป็นโรงงานผลิตชีววัตถุท่ีมีการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า	 (Upstream)	 จนถึงปลายน�้า	 
(Downstream)	 จนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองทั้งมาตรฐาน	GMP,	 PIC/S	 
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 

ISO/IEC	17025	ในการตรวจผลิตภัณฑ์	ชีววัตถุ	จาก	ilac	MRA	DMSc	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย	
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รายงานประจ�าปี 2558

	 การผลิตชีววัตถุทุกชนิดได้ด�าเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี	GMP,	PIC/S	ของส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาและมาตรฐานองค์การอนามยัโลก	ซึง่รวมถงึการตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการผลติ 

การวิเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการตรวจสอบความถูกต้องของ

มาตรฐานวิธีปฏิบัติและได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่อง

	 ผลิตภณัฑ์ชวีวัตถุทีผ่ลติทกุรุน่การผลติได้ด�าเนนิการตรวจสอบคณุภาพตามข้อก�าหนดขององค์การอนามยัโลก

โดยฝ่ายประกันคุณภาพและได้รับการรับรองรุ่นการผลิต	 (Lot	 Release)	 จากสถาบันชีววัตถุ	 กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ก่อนจ�าหน่ายให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ัวประเทศและจ�าหน่ายให้กรมควบคุมโรค	 

กระทรวงสาธารณสุขผ่านส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	นอกจากนี้ยังส่งไปจ�าหน่ายต่างประเทศทั่วโลก

 1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู 

 ปัจจุบันสถานเสาวภา	ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยวชนิดแห้ง	7	ชนิด	ได้แก่	เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	(Cobra	antivenin) 

เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง	(King	Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม	(Banded	Krait	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงู

ทับสมิงคลา	(Malayan	Krait	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	(Malayan	Pit	Viper	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา	

(Russell’s	Viper	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้	(Green	Pit	Viper	antivenin)	และผลิตเซรุ่มแก้พิษงูรวม

ชนดิแห้งอกี	2	ชนดิคอื	เซรุม่แก้พษิงรูวมระบบประสาทและเซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต	ซ่ึงเซรุ่มทกุชนดิจะผลิตตาม

มาตรฐาน	 GMP	 และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 โดยผ่านกระบวนการท�าให้บริสุทธิ์และใช้ขั้นตอนการผลิตตาม

เทคโนโลยีของการผลิตที่สมัยใหม่	 จนได้เป็นเซรุ่มแก้พิษงูส�าเร็จรูปชนิดแห้งท่ีพร้อมละลายใช้ได้ทันที	 เซรุ่มแก้พิษงู 

ทุกชนิดมีอายุการใช้งาน	 5	 ปี	 หลังวันผลิต	 ปัจจุบันสถานเสาวภาสามารถผลิตเซรุ่มเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอใช ้

ในประเทศและสามารถจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ

การท�าให้เซรุ่มบริสุทธิ์ การกรองปราศจากเชื้อ การบรรจุเซรุ่ม

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท
และระบบโลหิต

เซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยว	7	ชนิด
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 1.2 การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีผลติเซรุ่มป้องกนัโรคพิษสุนขับ้า	TRCS	ERIG® 

(Equine	Rabies	Immunoglobulins)	ในจ�านวนที่เพียงพอส�าหรับใช้ภายในประเทศ	และสามารถใช้ทดแทนสินค้า

จากต่างประเทศ	โดย	80%	ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดในประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กราฟแสดงจ�านวนและสัดส่วนในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงจ านวนและสัดส่วนในการผลติเซรุ่มแก้พษิงู และเซรุ่มป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2558 

เซรุ่มแก้พิษงกูะปะ 
11% เซรุ่มแก้พิษงแูมวเซา 
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6% 

เซรุ่มแก้พิษงทูบัสมิงคลา 
1% 

เซรุ่มแก้พิษงสูามเหลี่ยม 
1% 

เซรุ่มแก้พิษงจูงอาง 
1% 

เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 
50% 

เซรุ่มแก้พิษงกูะปะ 
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เซรุ่มแก้พิษงสูามเหลี่ยม 

เซรุ่มแก้พิษงจูงอาง 

เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 



8
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ปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2558

	 ในปีงบประมาณ	2558	มีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	 รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 119,126	 ขวด	 และเซรุ่มป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้าจ�านวนทั้งสิ้น	118,477	ขวด		

จ�านวนเซรุ่มที่ได้ผลิตในปี 2558

ชนิดเซรุ่ม จ�านวน (ขวด)

เซรุ่มแก้พิษงู

	-	เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ

	-	เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา

	-	เซรุ่มแก้พิษงูเห่า

	-	เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้

	-	เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต

	-	เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท

	-	เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา

	-	เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม

	-	เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง

26,363

2,861

24,983

30,276

12,336

14,971

2,923

1,958

2,455

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 	118,477

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูภายในปีงบประมาณ 2556 - 2558
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 1.3 การผลิตยาปราศจากเชื้อและส่วนขยายของการผลิตเซรุ่ม

	 เนื่องจากก�าลังการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องของประเทศ 

จึงต้องเพ่ิมก�าลังการผลิตอย่างเร่งด่วน	 สถานเสาวภาจึงได้ปรับปรุงอาคารผลิตยาปราศจากเชื้อในเน้ือท่ีประมาณ	

2,000	ตารางเมตร	ให้เป็นโรงงานผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐานตาม	หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา 

Good	Manufacturing	 Practice	 (GMP)	 และสอดคล้องกับ	 Pharmaceuticals	 Inspection	 Co-operation	

Scheme	 (PIC/S)	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	 การก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 

วิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา	พ.ศ.2554	เพื่อที่จะพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ	สามารถผลติยาทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานสากล	และมปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการ	ตามโครงการ

ขยายก�าลังผลิตเซรุ ่มซึ่งได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารสภากาชาดไทย	 และได้ผ ่านการตรวจประเมิน 

โดยคณะกรรมการอาหารและยาในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2556

	 ปัจจุบันฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อได้ด�าเนินการผลิตในบริเวณสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อที่ด�าเนินการ

ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว	โดยด�าเนินงานผลิตในส่วนของงานผสมสูตรต�ารับ	(Formulation)	งานบรรจุ	(Filling)	

ผลิตภัณฑ์	 เซรุ ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 น�้ายาท�าละลายและยาก�าพร้า	 รวมทั้งงานผสม	 บรรจุและท�าแห้ง	 

(Formulation,	Filling	and	freeze	drying)	ส�าหรับเซรุ่มแก้พิษงูทั้ง	9	ชนิด	

	 สถานทีผ่ลติยาปราศจากเชือ้ทีด่�าเนนิการปรบัปรงุเสรจ็เรยีบร้อยแล้วประกอบไปด้วยระบบห้องสะอาดและ

ระบบปรับอากาศ	 (Cleanroom	and	HVAC	system)	ระบบสนับสนุนการผลิตในอาคาร	Utility	และเครื่องจักร

ท้ังหมดท้ังเครือ่งท�าแห้งด้วยความเยน็เยอืกแขง็	(Freeze	dryer),	เครือ่งบรรจ	ุ(Filling	machine),	เครือ่งล้างภาชนะบรรจุ 

(Vial/Ampoule	 washing	machine),	 เครื่องครอบฝา	 (Aluminium	 capping	machine),	 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 

ด้วยไอน�า้	(Steam	sterilizer),	เครือ่งอบฆ่าเชือ้ด้วยความร้อนแห้งชนดิก�าจัดไพโรเจน	(Dry	heat	depyrogen	oven),	

ระบบผลิตน�้าบริสุทธิ์	น�้ากลั่นและไอน�้าบริสุทธิ์	(Pharmaceutical	water	system),	ระบบไฟฟ้า	ระบบแก๊สและลม	

แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2556 - 2558

จำนวน
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รายงานประจ�าปี 2558

ระบบ	HVAC	System	และ	ระบบ	Cooling	Water	System

บริเวณทางเดินส่วนควบคุมความสะอาดนอก	cleanroom	(ภาพซ้าย)	และในบริเวณห้องสะอาดส่วน
งานผสมสูตรต�ารับและกรองปราศจากเชื้อ	(ภาพขวา)

ระบบผลิตน�้าบริสุทธิ์	น�้ากลั่น	และไอน�้าบริสุทธิ์	
ยี่ห้อ	Stilmas	จากประเทศจีนส�าหรับใช้ในกระบวนการ

ผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อ

ระบบน�้า

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้า	ยี่ห้อ	Belimed	จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเครื่องอบฆ่าเชื้อขวดและอุปกรณ์ผลิตด้วย
ความร้อนแห้ง	จากประเทศเดนมาร์ก
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

	 ระบบห้องสะอาด	ระบบปรบัอากาศ	ระบบสนบัสนนุการผลิต	และเครือ่งจกัรทัง้หมดได้ด�าเนนิการสอบเทยีบ 

(Calibration)	ตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบความถูกต้อง	(Qualification	and	Validation)	เป็นไปตามแผน

ก�าหนดการ	 เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการท�างานของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตทั้งหมด	 ว่าเป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์	GMP	PIC/S	ท�าให้เซรุ่มและยาปราศจากเชื้อที่ผลิตโดยสถานเสาวภา	สามารถผลิตได้ปริมาณเพียงพอต่อ

ความต้องการ	มีคุณภาพ	ประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

 การผลิตน�้ายาท�าละลาย (Diluent) ส�าหรับใช้ละลายเซรุ่มและวัคซีน

	 ในปี	2558	ฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้ได้ผลิตน�า้ยาท�าละลายบรรจใุนแอมพลู	ส�าหรบัละลายเซรุม่และวัคซนี	

มีรายการดังนี้	

	 -	 Sterile	Water	 for	 Injection	ขนาดบรรจุ	 10	มิลลิลิตร	ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายเซรุ่มแก้พิษงู 

ชนิดแห้งที่ผลิตโดยสถานเสาวภา	จ�านวน	119,126	หลอด

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

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดแห้ง	ที่ผลิตโดยสถานเสาวภา	จ�านวน	147,743	หลอด

	 -	 Normal	saline	solution	ขนาดบรรจุ	1.0	มิลลิลิตร	ส�าหรับใช้เป็นน�้ายาท�าละลายวัคซีนบีซีจีชนิดแห้ง 

ที่ผลิตโดยสถานเสาวภา	จ�านวน	140,145	หลอด

เครื่องครอบฝาอลูมิเนียมอัตโนมัติ	ยี่ห้อ	Bosch	จากประเทศเยอรมนี

เครื่องล้างขวดและแอมพูลอัตโนมัติ	(ภาพซ้าย)	และเครื่องบรรจุขวดและแอมพูลอัตโนมัติ	(ภาพขวา)	
ยี่ห้อ	Bosch	จากประเทศเยอรมนี
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รายงานประจ�าปี 2558

 1.4 การผลิตวัคซีนบีซีจี
	 ฝ่ายผลิตวัคซีนมีภารกิจหลักในการผลิตวัคซีนบีซีจี	 เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
ที่ด�าเนินการผลิตวัคซีนบีซีจี	 ซึ่งวัคซีนบีซีจีได้ถูกก�าหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 หรือ	 Expanded	
Programme	on	Immunization	(EPI)	เพือ่เป็นมาตรการในการป้องกนัวณัโรค	โดยจะด�าเนนิการผลติตามทีส่�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องการเพื่อใช้ในประเทศรวมทั้งได้ผลิตวัคซีนบีซีจีส�ารองไว้จ�านวนหนึ่งส�าหรับจ�าหน่าย 
ให้กับโรงพยาบาลเอกชน	ในปี	พ.ศ.	2558	องค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อวัคซีนบีซีจีชนิดแห้ง	ขนาดบรรจุ	10	โด๊ส
ต่อขวด	 เพื่อจ�าหน่ายให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จ�านวน	 180,000	 ขวด โดยทางฝ่ายผลิตได้วางแผน 
การผลิตวัคซีนบีซีจีให้ได้ทันก�าหนด	 และให้ได้ครบตามปริมาณการส่ังซ้ือรวมทั้งต้องผลิตวัคซีนส�ารองไว้จ�านวนหนึ่ง	 
ซึ่งสามารถผลิตวัคซีนบีซีจีได้จ�านวนทั้งสิ้น	234,064	ขวด
	 ในการด�าเนินการผลิตวัคซีนบีซีจี	 เป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า	 ที่ส�าคัญต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ	 
(Aseptic	 technique)	 ด้วยการเพาะเล้ียงเชื้อบีซีจีตาม	 Seed	 lot	 system	 จากนั้นเตรียมวัคซีนบีซีจีชนิดน�้า	 
โดยน�าเชื้อบีซีจีที่เจริญอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวมากรอง	จะได้เชื้อบีซีจีที่มีลักษณะกึ่งแห้ง	ท�าให้เชื้อกระจายตัวออกจากกัน
พร้อมกบัผสมสารละลายผสมวัคซีน	ปรบัความเข้มข้นตามท่ีก�าหนด	แล้วท�าการแบ่งบรรจุ	และผ่านกระบวนการท�าแห้ง
แบบเยือกแข็ง	 จะได้วัคซีนที่มีลักษณะแห้ง	 มีอายุเก็บรักษา	 4	 ปี	 ที่อุณหภูมิ	 2	 -	 8	 องศาเซลเซียส	 ทั้งนี้จะต้อง 
ด�าเนินการผลิตตามกระบวนการผลิตภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี	หรือตามมาตรฐาน	GMP	รวมทั้งมีการตรวจ
สอบความถูกต ้องของกระบวนการผลิต	 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	 ส�าหรับการควบคุมคุณภาพ 
ในด้านประสทิธภิาพและความปลอดภยันัน้	ผลติภณัฑ์วัคซนีบซีจีชีนดิแห้งทีผ่ลิตทกุรุน่การผลิตได้ด�าเนนิการตรวจสอบ
คุณภาพตามข้อก�าหนดขององค์การอนามัยโลก	 (WHO	 Requirements	 for	 Freeze	 dried	 BCG	 Vaccine)	 
จากฝ่ายประกนัคุณภาพ	และได้รบัการรบัรองรุน่การผลติ	(Lot	Release)	จากสถาบนัชวีวตัถ	ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก่อนจ�าหน่าย	 โดยวัคซีนบีซีจีที่ผลิตจากสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ยังเป็นวัคซีนตัวแรกที่ผลิตในประเทศไทย 
ตั้งแต่ต้นน�้าที่ได้รับอนุมัติเลขทะเบียน	1A	825/43	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	พ.ศ.	2543	จากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข
	 ปัจจุบันนี้	 จากสถานการณ์การขาดแคลนวัคซีนบีซีจีที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี	 พ.ศ.	 2558	 อันเนื่องมาจาก 
ผูผ้ลติวคัซีนบซีจีไีม่สามารถผลติและจดัส่งวคัซนีบซีีจีให้ได้ตามความต้องการ	ท�าให้เด็กแรกเกดิจ�านวนมากทีไ่ม่ได้รบั
วัคซีนบีซีจีตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรค	 จึงมีความเสี่ยงต ่อการเกิดวัณโรคภายหลังการติดเชื้อ	 
และด้วยศักยภาพในการผลิตวัคซีนบีซีจีของสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 จึงท�าให้ประเทศไทยยังคงมีวัคซีนบีซีจี 
ใช้เพื่อป้องกันวัณโรคที่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ	และประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านของวัคซีนบีซีจ ี

นับว่าเป็นภารกิจที่มีความส�าคัญอย่างหนึ่งของสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	

การผลิตวัคซีนบีซีจี
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 1.5 งานแบ่งบรรจุวัคซีน

	 ฝ่ายผลิตวัคซีนได้ด�าเนินงานแบ่งบรรจุวัคซีน	 โดยสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทยได้น�าเข้าวัคซีนชนิดน�้า	 

(Bulk	vaccine)	จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GMP	จากต่างประเทศเข้ามาแบ่งบรรจุ	เพื่อเป็นการสนับสนุนงาน

ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 กระทรวงสาธารณสุข	 ให้มีวัคซีนท่ีมีคุณภาพในราคายุติธรรม

ส�าหรับใช้ในประเทศ	ในปัจจุบันวัคซีนที่สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยจะด�าเนินการแบ่งบรรจุ	ได้แก่	วัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า	 (TRCS	 SPEEDA,	 Rabies	 vaccine)	 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี	 (TRCS	 JEVAC,	 

Inactivated	Japanese	Encephalitis	vaccine	for	Human	Use)	และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	(TRCS	Anflu,	

Influenza	 vaccine)	 โดยโรงงานแบ่งบรรจุวัคซีนได้รับการรับรองผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี 

ในการผลิตยา	 (GMP)	 ตามมาตรฐานสากล	 PIC/S	 จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	

และได้รบัอนุมตัทิะเบียนผลติ/แบ่งบรรจ	ุTRCS	SPEEDA	(วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า)	ในปี	พ.ศ.	2557	(เลขทะเบยีน	

1A	 3/57	 (B))	 จากนั้นจึงได้เริ่มงานแบ่งบรรจุ	 TRCS	 SPEEDA	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2557	 เป็นต้นมา	 และออกสู่ตลาด 

ในต้นปี	พ.ศ.	2558	ในปี	2558	สามารถแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้จ�านวนทั้งสิ้น	112,194	ขวด

การแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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จ�านวนผลิตวัคซีนบีซีจีและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2558

เครื่องจักรที่ส�าคัญในโรงงานแบ่งบรรจุวัคซีน

เครื่องล้างขวดอัตโนมัติและเครื่องฆ่าเชื้อแบบอุโมงค์	
(Automatic	vial	washer	and	Sterilizing	tunnel)

เครื่องท�าแห้งแบบเยือกแข็ง
(Freeze	dryer)

เครื่องบรรจุวัคซีนและรีดฝาขวด
(Filling	and	capping	machine)

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน�้าความดันสูงและเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้ง	
(Autoclave	and	Hot	air	oven)
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ

	 นอกจากนีฝ่้ายผลติวคัซนียงัด�าเนนิงานบรรจหีุบห่อผลติภณัฑ์ชวีวตัถ	ุหลงัจากทีผ่ลติภณัฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแล้ว	 ได้แก่	 วัคซีนบีซีจี	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 เซรุ่มแก้พิษงูชนิดต่างๆ	 เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ยาก�าพร้า	ตามจ�านวนที่ฝ่ายผลิตได้ผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	ส�าหรับน�าไปจ�าหน่ายต่อไป

การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์

 1.6 การผลิตยาก�าพร้า 

 	 สถานเสาวภา	ได้ร่วมมอืกับคณะท�างานพฒันานโยบายและแก้ไขปัญหายาก�าพร้า	กลุม่	antidote	ส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 เพื่อแก้ปัญหาในการเข้าถึงยากลุ่ม	 antidote	 ของประชาชนในระบบหลัก
ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 สถานเสาวภา	 เข้าร่วมรับผิดชอบในการเป็นผู้ผลิต 
ยาก�าพร้าที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที	ทั้งหมด	4	รายการส�าหรับใช้ในประเทศ	คือ	3%	Sodium 
Nitrite	 Injection	 ขนาดบรรจุ	 10	 มิลลิลิตรต่อหลอด,	 25%	 Sodium	 Thiosulfate	 Injection	 ขนาดบรรจุ	 18	
มิลลิลิตรต่อขวด,	1%	Methylene	Blue	 Injection	ขนาดบรรจุ	5	มิลลิลิตรต่อขวด	และเพิ่มรายการยาก�าพร้าที่
ผลิตโดย	 สถานเสาวภาอีก	 1	 รายการในปี	 พ.ศ.2558	 ตามนโยบายการแก้ปัญหาการเข้าถึงยาก�าพร้า	 คือ	 5%	 
Diphenhydramine	hydrochloride	injection	ขนาดบรรจุ	1	มิลลิลิตรต่อหลอด	ยอดรวมทั้งหมด	23,761	ขวด	
ซึ่งยาก�าพร้าทั้งหมดผลิตจ�าหน่ายให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ทั้งนี้	 สปสช.	 ได้มอบหมายให้
องค์การเภสัชกรรมท�าหน้าที่ขนส่งและกระจายยาไปยังสถานบริการทั่วประเทศ	

ยอดผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ล�าดับ ชนิดผลิตภัณฑ์ จ�านวนรวม (ขวด/หลอด)

ยาปราศจากเชื้อกลุ่มยาก�าพร้า

1. 1%	Methylene	blue	injection	5	ml. 	 7,400	ขวด

2. 3%	Sodium	nitrite	injection	10	ml. 	 5,323	หลอด

3. 25%	Sodium	thiosulfate	injection	18	ml. 	 5,966	ขวด

4. 5%	Diphenhydramine	hydrochloride	injection	1	ml. 	 5,072	หลอด

ยาปราศจากเชื้อกลุ่มน�้ายาท�าละลาย

5. Sterile	water	for	injection	10	ml. 	 119,126	หลอด

6. Sterile	water	for	injection	0.5	ml. 	 147,743	หลอด

7. Normal	saline	solution	1	ml. 	 140,145	หลอด
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2. การประกันคุณภาพ 

 ฝ่ายประกนัคณุภาพได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA, DMSc
ส�าหรบัตรวจสอบชวีวัตถจุากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ต้ังแต่ ปีพ.ศ. 2548 ซึง่เป็นแห่งแรก
ของการตรวจสอบชีววัตถุที่ผ่านมาตรฐานนี้
	 ในปีงบประมาณ	 2558	 ฝ่ายประกันคุณภาพได้ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุดิบ	 ภาชนะบรรจุ	 วัสดุการบรรจ	ุ
ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	 น�้าด่ืมกาชาดและตรวจสภาพแวดล้อมในห้องผลิตและห้องวิเคราะห	์
(Environmental	 Control)	 ตลอดจนมีการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต	 (Process	 Validation)	
และเอกสารตามมาตรฐานข้อก�าหนดใน	GMP,	PIC/S	

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2558

รายการ จ�านวน (รุ่นการผลิต)

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ	(วัคซีนและเซรุ่ม) 65

น�้ายาปราศจากเชื้อ 31

วัตถุดิบ	 32

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 99

3%	Sodium	Nitrite	Injection

1%	Methylene	Blue	Injection

25%	Sodium	Thiosulfate	Injection

5%	Diphenhydramine	hydrochloride	Injection
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2.  การประกนัคุณภาพ   
 

 ฝ่ายประกนัคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA, DMSc 

สําหรับตรวจสอบชีววตัถุจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นแห่งแรก 

ของการตรวจสอบชีววตัถุทีผ่่านมาตรฐานนี ้

ในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพไดต้รวจสอบวิเคราะห์วตัถุดิบ  ภาชนะบรรจุ วสัดุการ

บรรจุ  ผลิตภณัฑ์ก่ึงสําเร็จรูปและผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป  นํ้ าด่ืมกาชาดและตรวจสภาพแวดล้อมในห้องผลิตและห้อง

วิเคราะห์ (Environmental Control) ตลอดจนมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของกระบวนการผลิต (Process Validation) 

และเอกสารตามมาตรฐานขอ้กาํหนดใน GMP, PIC/S  

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จาํนวน (รุ่นการผลติ) 

ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปชีววตัถุ (วคัซีนและเซรุ่ม) 65 

นํ้ายาปราศจากเช้ือ 31 

วตัถุดิบ  32 

ภาชนะบรรจุและวสัดุการบรรจุ 99 

ผลติภัณฑ์ทีต่รวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกนัคุณภาพในปีงบประมาณ 2558 

ภาชนะบรรจุและวสัดุการบรรจุ,99 

 
ผลิตภณัฑส์าํเร็จรูปชีววตัถุ,65 

 

วตัถุดิบ,32 

 

นํ้ายาปราศจากเช้ือ,31 
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รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2558  (รุ่นการผลิต)

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 1 1 1 1 1 5

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 1 1 2 1 5

เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 1 1 1 1 1 5

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต 1 1 1 1 1 5

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท 1 1 1 1 1 1 6

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 16

วัคซีนบีซีจี 3 8 5 16

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
TRCS	SPEEDA

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	
TRCS	ANFLU

3 3

น�้ากลั่นส�าหรับฉีด 2 3 1 1 1 2 1 1 2 14

น�้าเกลือส�าหรับฉีด 1 1 1 1 1 1 6

โซเดียมไนไตรท์ส�าหรับฉีด 1 1 2

โซเดียมไธโอซัลเฟตส�าหรับฉีด 1 1

เมทิลีนบลูส�าหรับฉีด 1 1

20%	Sodium	citrate	solution 1 1 1 1 4

5%	Diphenhydramine	injection 2 1 3

กราฟแสดงรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแต่ละเดือนในปีงบประมาณ 2558

ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 รวมรายการ

รุ่น
กา

รผ
ลิต



18

รายงานประจ�าปี 2558

การทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่นๆ  ในปีงบประมาณ 2558 (ตัวอย่าง)

รายการ รวม

การทดสอบน�้าในขบวนการผลิต 235 171 205 173 166 157 182 189 150 177 185 172 2,162

การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุ่ม
แก้พิษงู	และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

72 80 118 80 60 85 75 88 97 93 97 92 1,037

การทดสอบในขบวนการผลิตวัคซีน 12 80 50 142

การทดสอบในขบวนการผลิตน�า้ยาฉีด 3 1 1 2 4 1 2 1 15

การทดสอบ	Crude	plasma	
จากสถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

30 29 38 34 24 36 24 34 36 27 29 18 359

วัตถุดิบ 1 2 2 2 5 6 3 1 4 4 2 32

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 11 8 17 3 4 3 13 2 3 13 8 14 99

การตรวจสอบความคงตัว	(stability)	
ของผลิตภัณฑ์

8 10 9 12 6 8 3 2 3 3 64

การตรวจสอบวัตถุดิบซ�้า 1 2 2 2 7

จ�านวนตัวอย่าง 3,917

กราฟแสดงการทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่นๆ  ในปีงบประมาณ 2558

 ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย.58

ตัวอย่าง

การทดสอบน�้าในขบวนการผลิต การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การทดสอบในขบวนการผลิตวัคซีน การทดสอบในขบวนการผลิตน�้ายาฉีด

การทดสอบ Crude plasma จากสถานีเพราะเลี้ยงม้าฯ วัตถุดิบ

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ การตรวจสอบ stability ของผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบวัตถุดิบซ�้า



19

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2558

รายการ รวม

การทดสอบตัวอย่างน�้า 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

การทดสอบ	titer	โรคพิษสุนัขบ้า	

ของคน	สัตว์และผลิตภัณฑ์

9 2 13 6 6 36

จ�านวนตัวอย่าง 108

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2558 (รุ่นการผลิต)

รายการ รวม

เซรุ่มแก้พิษงู 3 2 4 2 4 2 2 2 1 3 3 2 30

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 16

วัคซีนบีซีจี 3 8 5 16

น�้ายาฉีด 5 4 1 1 3 1 3 2 4 2 4 1 31

กราฟผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2558

 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

 ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 

รุ่น
กา

รผ
ลิต
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3. สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	มีสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เนื้อที่	 646	 ไร่	และมีม้า	478	ตัว	 

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

 3.1 การเจาะเลือดม้าและปริมาณพลาสมาที่แยกเก็บได้ในปีงบประมาณ 2558

ชนิดงู
ม้าฉีดพิษ

(ตัว)
ม้าที่เจาะเก็บเลือด 

(ตัว)
ปริมาณเลือดที่เจาะ

เก็บ (ลิตร)
ปริมาณพลาสมา

ที่แยกเก็บได้ (ลิตร)

งูเห่า

งูกะปะ

งูแมวเซา

งูจงอาง

งูสามเหลี่ยม

งูเขียวหางไหม้

โรคพิษสุนัขบ้า

งูทับสมิงคลา

รวมพิษงูระบบประสาท

รวมพิษงูระบบโลหิต

25

16

10

2

4

11

145

3

9

13

16

15

8

-

-

10

120

3

9

13

1,446

1,039

632

-

-

502

5,064

218

710

944

759

522

320

-

-

240

2,629

110

360

480

รวม 238 194 10,555 5,420

 3.2 จ�านวนม้าที่ได้รับการฉีด antigen กระตุ้นภูมิคุ้มกันในม้า

ชนิดม้า
มีอยู่เดิม 

(ตัว)
รับใหม่ 
(ตัว)

รวม 
(ตัว)

จ�าหน่าย 
(ตัว)

คงเหลือ 
(ตัว)

หมายเหตุ

ม้าฉีดพิษ

ม้าอื่นๆ

227

228

17

36

244

264

6

24

238

240

-	 รับมาฉีดพิษ	17	ตัว,ตาย	6	ตัว

-	 เกิด	36	ตัว	โอนฉีดพิษ	17	ตัว	

	 ตาย	7	ตัว

รวม 478

 3.3 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ส่งใช้ในการวิจัยและงานผลิต

ชนิดสัตว์
มีอยู่เดิม 

(ตัว)
รับใหม่ 
(ตัว)

รวม (ตัว)
จ�าหน่าย 

(ตัว)
คงเหลือ 
(ตัว)

หมายเหตุ

หนูขาว 4,503 28,606 33,109 29,222 3,887 -	 เกิด	28,606	ตัว	ใช้งาน	27,735	ตัว

ตาย	1,487ตัว

   

 3.4 เบ็ดเตล็ด  

	 	 เซรุ่มม้า……………40.……………….ลบ.ซม.

	 	 เลือดม้าธรรมดา……………---..............ลบ.ซม.
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 3.5 รายงานการใช้หญ้าเลี้ยงม้าประจ�าปี 2558

เดือน หญ้าสด (กิโลกรัม) หญ้าแห้ง (ฟ่อน*)

ตุลาคม		 2557 26,850 150

พฤศจิกายน		 2557 30,930 32

ธันวาคม		 2557 31,980 -

มกราคม		 2558 27,218 -

กุมภาพันธ์		 2558 24,584 -

มีนาคม		 2558 27,462 -

เมษายน		 2558 33,550 -

พฤษภาคม		 2558 19,135 780

มิถุนายน		 2558 17,550 900

กรกฎาคม		 2558 18,135 930

สิงหาคม		 2558 27,218 30

กันยายน		 2558 25,754 90

รวมทั้งสิ้น  310,366  2,912

*หญ้าแห้งฟ่อนละ 20 กิโลกรัม

การไถปรับปรุงดินและปรับสภาพพื้นแปลงหญ้า
ให้เรียบก่อนการปลูกหญ้า

การเก็บหญ้าแพงโกลาด้วยที่ตัดเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่
เพื่อเก็บให้ม้ากินวันละ	2	มื้อ	ในแต่ละวัน
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 3.6 จ�านวนสารต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตพลาสมาประจ�าปีงบประมาณ 2558

รายการ ประเภท ปริมาณ จ�านวนพลาสมา (ลิตร)

พิษงู

เห่า 2,934	มก.

2,791

จงอาง 430	มก.

สามเหลี่ยม 340	มก.

ทับสมิงคลา 879	มก.

กะปะ 1,772	มก.

แมวเซา 975	มก.

เขียวหางไหม้ 1,302	มก.

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 Ribisin® 1,903	มล. 2,629 

adjuvant
Freunds’s	adjuvant 118	มล. -

Alum 1,304	มล. -

สารกันเลือดแข็งตัว 20%	sodium	citrate 135	ลิตร -

สารละลาย

Normal	saline 14,250	ลิตร -

5%	dextrose	in	saline 5,700	ลิตร -

phenol 13.6	ลิตร -

 3.7 จ�านวนสัตว์ทดลองที่ใช้งานในแต่ละฝ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2558

ชนิดสัตว์

ส่งเข้าสถานเสาวภาให้กับฝ่าย (ตัว)

ประกันคุณภาพ สวนงู
ชันสูตรและวิจัย 

โรคในสัตว์

วิจัยและ

พัฒนา
อื่นๆ รวม

หนูไมซ์ 6,485 20,750 500 - - 27,735

การฝึกงานและเยี่ยมชมกิจการของสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

การฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทย์ของนิสิตสัตวแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
เมื่อวันที่	24	-	26	สิงหาคม	2558

การต้อนรับบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย
ที่มาเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	

ในวันที่	8	กันยายน	2558



23

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

4. กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลท�าหน้าที่ซ่อมบ�ารุง	 ดูแลงานช่าง	 ระบบประปา	 ไฟฟ้า	 งานโยธา	 

ระบบห้องสะอาด,	HVAC	 งานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักรกลของฝ่ายผลิตและ

ประกันคุณภาพ	 ดูแลระบบห้อง	 ดูแลด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของอาคาร	 สถานท่ีและระบบน�้า 

ตามหลักเกณฑ์	 GMP,	 PIC/S,	 GEP	 (Good	 Engineering	 Practice)	 ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายบริหาร	โดยแบ่งหน้าที่ต่างๆ	ดังนี้

 4.1 หน่วยงานซ่อมบ�ารุงทั่วไป ท�าหน้าที่หลัก ดังนี้

	 	 -	 ควบคุมดูแลซ่อมบ�ารุง	 	

	 	 -	 งานประปา

		 	 -	 งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ	

	 	 -	 งานโยธา

 4.2 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่หลัก ดังนี้

	 	 -	 ดูแลด้านความปลอดภัย	อัคคีภัย	

		 	 -	 ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

 4.3 หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ท�าหน้าที่หลัก ดังนี้

		 	 -	 ควบคุมตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาเครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ

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

		 	 -	 ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการท�างานของเครื่องจักร	 (Equipment	 Validation)	 ร่วมกับ 

ฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ

 4.4 ดแูลตรวจสอบระบบห้องสะอาดของฝ่ายผลติและฝ่ายประกันคณุภาพ รวมทัง้อาคารสตัว์ทดลอง 

 4.5 หน่วยงานระบบสารสนเทศ ท�าหน้าที่หลักดังนี้

	 	 -	 ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อให้ท�างานได้อย่างถูกต้อง	

รวดเร็ว	

	 	 -	 จัดระบบงานสารสนเทศ	เพื่อให้ประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

ภารกิจด้านการบริการ

1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ท�าหน้าที่บริการดังต่อไปนี้ 

	 1.1	 บริการตรวจรักษาและให้ค�าปรึกษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	เช่น	ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

กัดข่วน	เป็นต้น	ด้วยการฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	ท�าความสะอาดแผล

อย่างถูกต้องตามเทคนิค

		 1.2	 บริการแนะน�าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมป้องกันล่วงหน้าในและนอกสถานที่

		 1.3	 บริการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

ทั่วไป
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		 1.4	 บริการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

		 1.5	 ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการแพทย์	 ได้แก่	 แพทย์	 พยาบาล	 นิสิตแพทย์	 และ 

นักศึกษาพยาบาลสถาบันต่างๆ

		 1.6	 ฝึกอบรมและดูงานด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่พยาบาล	 นักศึกษาพยาบาลและ

บุคลากรทางการแพทย์

 เวลาท�าการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

	 วันจันทร์	-	ศุกร์		 08.30	-	16.30	น.

	 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	-	12.00	น.

	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ

จ�านวนผู้รับบริการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ  2554 - 2558

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ(คน)

2554 6,328	

2555 6,365

2556 5,560

2557 4,882

2558 5,803

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2554 - 2558
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 การให้บรกิารฉดีวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	โปรแกรมป้องกนัล่วงหน้าและการฉดีกระตุน้นอกสถานทีใ่ห้แก่ 

สัตวแพทย์	 นิสิตสัตวแพทย์	 และเจ้าหน้าท่ีจากคณะสัตวแพทย์	 มหาวิทยาลัยต่างๆ	 นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่สัมผัส 

โรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ จ�านวน/คน

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 206

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพฯ	และก�าแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม

522

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 96

รวม 	824

 
จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2558
	 ผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น	 5,803	 ราย
	 ผู้มารับการรักษาใหม่		 	 2,809	 ราย
	 ผู้ที่มาตามนัด		 		 2,585	 ราย
	 ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก	TT		 	 26	 ราย
	 ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก	-	คอตีบ	Td		 379	 ราย
	 ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก	-	คอตีบ	-	ไอกรน	 4	 ราย
	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค	 Pre-exposure	IM		 5	 ราย
	 	 	 Pre-exposure	ID		 850	 ราย
	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค		Post-exposure	IM		 150	 ราย	
	 	 	 Post-exposure	ID	 331	 ราย
	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น	 Booster	IM		 24	 ราย	
		 	 	 Booster	ID		 1,375	 ราย
	 ผู้ที่ได้รับ	Rabies	Immune	Globulin	 	 256	 ราย

งานบริการรับตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

	 สถานเสาวภา	 มีงานบริการรับตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับผู้ป่วยท่ีถูกสัตว์กัดแล้ว 

ได้รบัการรกัษาด้วยการฉดีวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	และต้องการรูร้ะดบัของภมูคิุม้กนั	และส�าหรบัสตัว์เลีย้งทีเ่จ้าของ

ต้องการน�าออกนอกประเทศไทยไปกบัเจ้าของทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศหรอืน�ากลบัประเทศของเจ้าของสตัว์เลีย้งนัน้	

ข้อก�าหนดตามองค์การอนามัยโลก	 ระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องไม่ต�่ากว่า	 0.5	 IU/ml.	 จึงจะถือว่าสามารถ 

ต้านโรคได้	ฝ่ายวิจยัและพฒันาได้ตรวจตวัอย่างตัง้แต่ปีงบประมาณ	2555	จนถงึ	ปี	2558	จ�านวนทัง้หมด	125	ตวัอย่าง

เป็นตัวอย่างจากคน	11	ตัวอย่าง	จากสุนัข	89	ตัวอย่าง	และจากแมว	25	ตัวอย่าง	โดยมีแนวโน้มในการส่งตัวอย่าง

มาตรวจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวอย่างจากสุนัข
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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

รวมทั้งหมด 11 89 25 125

แผนภูมิแสดงจ�านวนตัวอย่างและชนิดที่ส่งมาตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RFFIT

2. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

 2.1. ให้บริการแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตัว 

	 ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่น	 ให้ค�าชี้แนะที่จ�าเป็นใน

การรับวัคซีนส�าหรับนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนเดินทางไปยังประเทศต่างๆ	 รวมทั้งชาวต่างชาติที่

เดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยหรือแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	โดยทัว่ไปควรมาปรกึษาแพทย์ก่อนเดนิทาง

อย่างน้อย	4-6	สัปดาห์	ในกรณีเร่งด่วนควรมารับการปรึกษาก่อนเดินทางอย่างน้อย	10	-	14	วัน	หากต้องได้รับวัคซีน	

ผู้เดินทางจะได้มีภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรค	ก่อนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรค

 2.2.`ให้บริการวัคซีนพร้อมออกเอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ

	 ส�าหรับนักเดินทางที่จะไปบางประเทศอาจต้องการเอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือยาป้องกันก่อนเข้า

ประเทศ	เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค	เช่น	วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น	ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ

ประกอบพิธีฮัจย์	 ณ	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 วัคซีนป้องกันไข้เหลืองและวัคซีนอื่นๆ	 บางชนิดจ�าเป็นส�าหรับ 

ผู้ที่จะเดินทางไปทางแถบทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้บางประเทศ	 ส่วนผู้ท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ	 หรือ 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จ�าเป็นต้องรับวัคซีนตามหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษานั้นต้องการ	
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 2.3. ให้บริการให้ค�าปรึกษา แนะน�าแก่ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ
		 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการปรึกษาและแนะน�าประชาชนทั่วไปที่ควรได้รับ 
การสร้างเสริมภูมิคุ ้มกัน	 ผู ้ที่มีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรค	 เสี่ยงตามอายุ	 ลักษณะงานและอาชีพ	 และ 
สถานที่ต้องเดินทางไปท�างานหรือท่องเที่ยว	เช่น	มาลาเรีย	ไข้หวัดใหญ่	บาดทะยัก	เป็นต้น

 2.4. ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและออกเอกสารรับรองแพทย์
	 ให้บริการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการหาภูมิคุ ้มกันก่อนรับวัคซีน	 เช่น	 โรคตับอักเสบบี	 โรคสุกใส	 
ตรวจหาน�้าตาลในเลือด	 ไขมันในเลือด	 ทดสอบการสัมผัสและการติดเช้ือวัณโรค	 (PPD	 Test)	 และออกเอกสาร 
ใบรับรองแพทย์การรับวัคซีนเพื่อศึกษาต่อหรือการท�างาน

 เวลาท�าการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 
	 วันจันทร์-	ศุกร์		 08.30	-	16.30	น.
	 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	-	12.00	น.

	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2554 - 2558

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

2554 10,849

2555 10,882

2556 12,501

2557 13,615

2558 21,090

แผนภมิูแสดงจ�านวนผูม้ารบับรกิารทีค่ลินกิเสรมิภูมคิุม้กันและอายุรศาสตร์การท่องเทีย่ว ปีงบประมาณ 2554 - 2558
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จ�านวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในปีงบประมาณ 2554 - 2558

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก
จ�านวนโด๊ส

2554 2555 2556 2557 2558

1.	Cholera	(oral) 3,195 4,117 4,755 6,082 6,555

2.	Diphtheria	&	Tetanus 	935 	405 	531 	697 	912

3.	Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis 	23 	103 	80 	183 1,234

4.	Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis	&	Polio 502 	604 676 	469 	0

5.	Hepatitis	A 356 	537 555 1,086 	748

6.	Hepatitis	B 259 	286 336 	483 	576

7.	Hepatitis	A	&	B 532 	583 661 	795 	857

8.	Human	papallomavirus 171 	111 208 	403 	365

9.	Influenza 2,869 2,293 4,002 3,912 5,602

10.	Japanese	Encephalitis	 	350 	579 872 	870 	773

11.	Meningococcal	 1,372 1,340 1,335 1,422 1,271

12.	Mumps,	Measles,	Rubella 598 	691 484 	650 1,196

13.	Pneumococcal 	38 	39 	66 	48 5,175

14.	Polio	(oral) 127/0 77/0 27/0 	0/0 0/369

15.	PPD	test	 	54 	103 114 112 	151

16.	Rabies 	272 	446 809 749 	630

17.	Tetanus	toxoid	 	22 	157 121 	0 	0

18.	Typhoid	(Injection)	 522 	838 827 1,146 1,153

19.	Varicella 121 140 145 	161 	195

20.	Yellow	fever	 3,037 3,363 3,289 3,646 3,429

21.	Zoster 	0 	0 	0 	0 1,294

22.	ยาป้องกันมาลาเรียชนิดรับประทาน	(เม็ด) 1,768 4,899 4,160 2,768 1,502

 2.5. ให้การบริการนอกสถานท่ี เช่น เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการ โรคตับอักเสบบี  

โรคสุกใสและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�าหรับนิสิตและพนักงานกลุ่มใหญ่

 การบริการ จ�านวน/คน

1 พนักงานและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 184

2 บริษัท	โกเบ-ย่า	โชกุฮิน	โคเงียว	จ�ากัด 104

รวม 288
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 2.6 ให้บริการปรึกษา แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยง

	 บริการให้ค�าปรึกษา	แนะน�าการเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	ตามอายุและการท�างาน	เช่น	โครงการ

รณรงค์การรบัวคัซนีในวยัรุน่	โครงการรณรงค์การฉีดวคัซีนในผู้สงูอาย	ุการรับวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ของพนกังาน

บริษัทต่างๆ	เป็นต้น

3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)

	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เปิดคลินิกพิษจากสัตว์	เพื่อให้เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจรักษา

ผู้ป่วยที่	 ถูกสัตว์มีพิษกัด	 และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนท่ัวไป	 ด�าเนินการ 

โดยฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกร ่วมกับหน่วยพิษวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

ให้บรกิารในเวลาราชการ	ส�าหรบันอกเวลาราชการและมปัีญหาถกูงกูดัยงัเป็นภาระหน้าทีข่องโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	

 

 งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์

	 3.1	 ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก

	 3.2	 พจิารณาและบรกิารส่งต่อผูป่้วยทีถ่กูสตัว์มพีษิกดั	ทีม่อีาการรนุแรงและจ�าเป็นต้องรกัษาไว้ในโรงพยาบาล

	 3.3	 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด

	 3.4	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัด

	 3.5	 เป็นที่ศึกษาดูงานส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านพิษจากสัตว์

	 3.6	 ศึกษาวิจัยทางคลินิกในด้านพิษจากสัตว์และสัตว์มีพิษ

 เวลาท�าการคลินิกพิษจากสัตว์

 วันจันทร์-	ศุกร์		 08.30	-	16.30	น.	
	 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	-	12.00	น.

	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2554 - 2558

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้มารับบริการ (คน)

2554 203

2555 115

2556 94

2557 162

2558 84
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  2.6  ให้บริการปรึกษา แนะนําการเสริมภูมิคุ้มกนัในกลุ่มเส่ียง 

                   บริการให้คาํปรึกษา แนะนาํการเสริมภูมิคุม้กันในกลุ่มเส่ียงต่างๆตามอายุและการทาํงาน เช่นโครงการ

รณรงคก์ารรับวคัซีนในวยัรุ่น โครงการรณรงคก์ารฉีดวคัซีนในผูสู้งอาย ุ  การรับวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ของพนกังาน

บริษทัต่างๆ  เป็นตน้ 
 

3.  คลนิิกพษิจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic) 

 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดคลินิกพิษจากสัตว ์ เพื่อให้เป็นคลินิกเฉพาะทางท่ีให้บริการตรวจรักษาผูป่้วยท่ี   

ถูกสัตว ์ มีพิษกดั และให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่บุคลากรทางการแพทย ์และประชาชนทัว่ไป  ดาํเนินการโดยฝ่ายบริการ

และวิจยัคลินิกร่วมกบัหน่วยพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้บริการในเวลาราชการ สําหรับ

นอกเวลาราชการและมีปัญหาถูกงูกดัยงัเป็นภาระหนา้ท่ีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   
      

      งานบริการของคลนิิกพษิจากสัตว์ 

      3.1  ดูแลรักษาผูป่้วยท่ีถูกสัตวมี์พิษกดัในระดบัคลินิก 

      3.2  พิจารณาและบริการส่งต่อผูป่้วยท่ีถูกสัตวมี์พิษกดั ท่ีมีอาการรุนแรงและจาํเป็นตอ้งรักษาไวใ้นโรงพยาบาล 

      3.3  ใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเม่ือถูกสัตวมี์พิษกดั 

      3.4  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่บุคลากรทางการแพทยเ์ก่ียวกบัการรักษาผูป่้วยท่ีถูกสัตวมี์พิษกดั 

      3.5  เป็นท่ีศึกษาดูงานสาํหรับบุคลากรทางการแพทยด์า้นพิษจากสัตว ์

      3.6  ศึกษาวจิยัทางคลินิกในดา้นพษิจากสัตวแ์ละสัตวมี์พิษ 

 

      เวลาทาํการคลนิิกพษิจากสัตว์ 

     วนัจนัทร์- ศุกร์                                08.30 – 16.30 น.     

     วนัเสาร์  วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์           08.30 – 12.00 น. 

     วนัอาทิตยห์ยดุทาํการ 

 

จํานวนผู้มารับบริการทีค่ลินิกพษิจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2554 - 2558 

ปีงบประมาณ จาํนวนผูม้ารับบริการ  (คน) 
  2554 203 
  2555 115 
  2556 94 
  2557 162 
  2558 84 
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รายงานประจ�าปี 2558

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2554 - 2558

จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2558

ชนิดสัตว์ มารับบริการที่สถานเสาวภา (ราย) ปรึกษาทางโทรศัพท์ (ราย)

งูเห่า 2 2

งูกะปะ 1

งูเขียวหางไหม้ 6 11

งูแสงอาทิตย์ 1

งูเหลือม 2

งูไม่ทราบชนิด 3 8

ตะขาบ 6 1

แมงมุม 2 5

กิ้งกือ 1

แมลงก้นกระดก 5

แมลงไม่ทราบชนิด 3

สัตว์ไม่ทราบชนิด 13 10

ปรึกษาการใช้	Antivenom 2

รวม 43 41
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กิจกรรมด้านอื่นๆ 

	 -	 การจัดท�า	Website	เผยแพร่ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	การเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจากสัตว์	

	 -	 จดัโครงการรณรงค์ฉดีวัคซนีป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรคโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนทัว่ไป

ปีละ	3	ครั้งได้แก่	วันที่	1	-	31	พฤษภาคม	,	วันที่	1	-	30	กันยายน	และวันที่	1	-	31	ธันวาคม	2558

	 -	 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม	 

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด	ตั้งแต่วันที่	2	มกราคม	-	30	ธันวาคม	2558

	 -	 โครงการฉีดวัคซีนในวัยรุ่น

ภารกิจด้านวิชาการ

 นสิติ	นกัศกึษาและบุคลากรทางการแพทย์รับฟังการบรรยายเร่ือง	การดแูลรักษาผูส้มัผัสโรคพษิสนุขับ้าและ

งูพิษจ�านวนทั้งสิ้น	351	คน

4. งานชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

งานบริการ

	 ในเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	8.30	-	16.30	น.	คือ

	 2.1	 ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

	 2.2	 ซากสัตว์	ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน	2	วิธี	คือ	Fluorescent	Antibody	Test	และ	

Mouse	Inoculation	Test	คิดค่าบริการรายละ	200	บาท

	 2.3	 สัตว์มีชีวิต	ตรวจและประเมินอาการโรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยนายสัตวแพทย์	

	 2.4	 รบัฝากขงัสตัว์ทีก่ดัคนเพือ่เลีย้งสังเกตดูอาการโรคพิษสุนขับ้านาน	10	วัน	คดิค่าบรกิารรายละ	200	บาท

	 2.5	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	คิดค่าบริการรายละ	50	บาท	

	 2.6	 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายสัตวแพทย์

	 2.7	 เจาะเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	ก่อนน�าสัตว์เดินทางเข้าต่างประเทศ	

 

	 นอกเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	16.30	-	8.30	น.ของวันรุ่งขึ้น	(ไม่เว้นวันหยุด)	คือ	

	 1.	 รับซากสัตว์เพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

	 2.	 รับฝากขังสัตว์ที่กัดคน	เพื่อเลี้ยงสังเกตดูอาการโรคพิษสุนัขบ้านาน	10	วัน
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ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2558

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

สุนัข

แมว

กระต่าย

กระรอก

หนู

แฮมสเตอร์

ชะมด

ค้างคาว

84

49

	1

	1

	3

	1

	1

	1

17

1

0

0

0

0

0

0

รวม 141 18 (12.77%)

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาดูอาการหรือฝากขัง ปีงบประมาณ 2558

ประเภทสัตว์ น�ามาดูอาการหรือฝากขัง (ราย) พบเชื้อ (ราย)

สุนัข

แมว

แฮมสเตอร์

3

6

1

1

0

0

รวม 10 1 (10%)

ตารางแสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2558

ประเภทสัตว์ สัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีน (ราย) ซื้อวัคซีนไปฉีดที่บ้าน (ราย)

สุนัข

แมว

0

0

345

25

รวม 0 370
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ร้อยละของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา

ปีงบประมาณ 2557 และ 2558

32

ตารางแสดงจํานวนสัตว์ที่นํามาฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า ปีงบประมาณ  2558 

ประเภทสัตว์ สัตวท่ี์นาํมาฉีดวคัซีน (ราย) ซ้ือวคัซีนไปฉีดท่ีบา้น (ราย) 

สุนขั 

แมว 

0 

0 

345 

  25 

รวม 0 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  งานบริการทางสวนงู 

   สวนงูเล้ียงงูมีพิษและไม่มีพิษไวห้ลายชนิด  เพื่อนาํมาใชใ้นการผลิตเซรุ่มแกพ้ิษงู ศึกษาวิจยั และเป็นแหล่งให้

ความรู้เร่ืองงูแก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป ใหไ้ดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั สวนงูแห่งน้ีเป็นสวน

งูท่ีเก่าแก่อนัดบั 2 ของโลก เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหค้วามรู้ ความเพลิดเพลินท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงเทพมหานคร 
 

5.1 งานบริการให้ความรู้เร่ืองงูแก่ประชาชน 

    สวนงู  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  ก่อตั้งข้ึนในปี  พ.ศ.2466  มีจุดประสงค์เพื่อ  รวบรวมงูพิษชนิดต่าง ๆ           

ในประเทศไทยมาเล้ียงไวเ้พื่อศึกษาวิจยัและรีดเก็บพิษไวส้ําหรับการผลิตเซรุ่มแกพ้ิษงู  ต่อมาไดเ้ปิดบริการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวและวชิาการสาํหรับประชาชนและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบังูและพิษงู รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้

เม่ือถูกงูกดั  โดยพื้นท่ีจดัแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทศัน์ต่างๆเก่ียวกบังู อยูภ่ายในตึก ๔ มะเสง ชั้น 1 และ 2 

รวมถึงพื้นท่ีภายนอกดา้นหนา้ตึก ๔ มะเสง 
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5. งานบริการทางสวนงู

	 สวนงูเลี้ยงงูมีพิษและไม่มีพิษไว้หลายชนิด	เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ศึกษาวิจัย	และเป็นแหล่ง

ให้ความรู้เรื่องงูแก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	 ให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย	 สวนงูแห่งนี ้

เป็นสวนงูที่เก่าแก่อันดับ	2	ของโลก	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้	ความเพลิดเพลินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

 5.1 งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน

	 สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.2466	มีจุดประสงค์เพื่อ	รวบรวมงูพิษชนิดต่างๆ	

ในประเทศไทยมาเลี้ยงไว้เพื่อศึกษาวิจัยและรีดเก็บพิษไว้ส�าหรับการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ต่อมาได้เปิดบริการเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วและวิชาการส�าหรบัประชาชนและชาวต่างประเทศ	เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบังแูละพิษง	ูรวมท้ังการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด	โดยพื้นที่จัดแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทัศน์ต่างๆ	เกี่ยวกับงู	อยู่ภายในตึก	๔	มะเสง	

ชั้น	1	และ	2	รวมถึงพื้นที่ภายนอกด้านหน้าตึก	๔	มะเสง
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 รายการแสดงประจ�าวันของสวนงู

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

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

 l	 เวลา	14.30	น.	ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่างๆ	(อัฒจันทร์ด้านนอกหน้าตึก	๔	มะเสง)

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

 l	 เวลา	11.00	น.	ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่างๆ	(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

ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปี 2558
	 ชาวไทย	 15,193	 คน
	 ชาวต่างชาติ		 	29,492	 คน
	 ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ	(กรุ๊ปทัวร์)	 46	 คน
	 ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน	ชาวไทย	 2,864	 คน
	 ผู้เข้าชมศึกษาดูงาน	ชาวต่างชาติ	 451	 คน
	 คณะถ่ายท�าสารคดี/สัมภาษณ์	 104	 คน
	 ผู้เยี่ยมชมสวนงู	ชาวไทย	(ไม่เก็บค่าเข้าชม)	 6,182	 คน
	 ผู้เยี่ยมชมสวนงู	ชาวต่างชาติ	(ไม่เก็บค่าเข้าชม)	 397	 คน
	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 54,729	 คน

 5.2 งานเพาะเลี้ยงงู
	 รายงานสรุปการปฏิบัติงานของงานเพาะเลี้ยงงู	สวนงู	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2557	ถึง	เดือนกันยายน	2558	
มีดังนี้
 การเพาะพันธุ์งูชนิดต่างๆ
	 	 5.2.1	 งูกะปะ	 (Calloselasma rhodostoma)	 แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน
เพาะเลี้ยงงู	 จ�านวน	 6	 ตัว	 และแม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	 1	 ตัว	 วางไข่รวม	 137	 ฟอง	 ฟักเป็นตัวได้	 86	 ตัว	 
เปอร์เซ็นต์การฟัก	63%
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	 	 5.2.2	 งูเห่าไทย	 (Naja kaouthia)	 แม่งูต้ังท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเล้ียงของงานเพาะเลี้ยงงู	
จ�านวน	2	ตัว	วางไข่รวม	45	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	23	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	51%	
	 	 5.2.3	 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	 (Trimeresurus albolabris)	 แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ 
ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	ออกลูกจ�านวน	10	ตัว	
	 	 5.2.4	 งูแมวเซา	(Daboia siamensis)	แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	จ�านวน	7	ตัว	ออกลูกรวม	91	ตัว
	 	 5.2.5	 งูกาบหมากหางนิล	 (Orthriophis taeniurus ridleyi)	 แม่งูต้ังท้องจากการผสมพันธุ ์
ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	6	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	1	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	17%
	 	 5.2.6	 งูเขียวกาบหมาก	 (Gonyosoma oxycephalum)	 เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ 
ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	5	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	4	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	80%
	 	 5.2.7	 งูหลามปากเป็ด	(Python brongersmai)	แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	
14	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	13	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	93%
	 	 5.2.8	 งูสิงหางลาย	(Ptyas mucosa)	แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	10	ฟอง	 
ฟักเป็นตัวได้	10	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	100%
	 	 5.2.9	 งูเขียวบอน	 (Boiga cyanea)	 แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	 จ�านวน	 1	 ตัว	 วางไข่	 6	 ฟอง	 
ฟักเป็นตัวได้	6	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	100%
	 	 5.2.10	งูหลามบอล	 (Python regius)	 แม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	
จ�านวน	1	ตัว	วางไข่	8	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	8	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	100%
	 	 5.2.11	งูคอร์น	 (Pantherophis guttatus)	 แม่งูต้ังท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงาน 

เพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	2	ตัว	วางไข่รวม	18	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	10	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	56%

รายการเบิกหรือจ�าหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน 

	 1.	 ฝ่ายประกนัคณุภาพ	สถานเสาวภา	ขอเบกิพิษงูชนดิแห้งเพ่ือใช้ในงานผลิตและตรวจสอบคณุภาพเซรุม่

แก้พิษงู	ดังนี้	

	 	 -	 พิษงูทับสมิงคลา	 4.95	 กรัม

	 2.	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ขอเบิกพิษงูชนิดแห้งเพื่อใช้ในงานวิจัย	ดังนี้

	 	 -	 พิษงูเห่าไทย		 106.5	 มก.

	 	 -	 พิษงูจงอาง		 104.2	 มก.

	 	 -	 พิษงูสามเหลี่ยม		 55.8	 มก.

	 	 -	 พิษงูทับสมิงคลา	 57.1	 มก.

	 	 -	 พิษงูกะปะ	 590.9	 มก.

	 3.	 จ�าหน่ายพิษงูชนิดแห้งให้กับ	Mr.Tan	Choo	Hock	จาก	University	of	Malaya	ดังนี้

	 	 -	 พิษงูเห่าไทย	 102.9	 มก.
	 	 -	 พิษงูเห่าพ่นพิษสยาม	 107.1	 มก.
	 	 -	 พิษงูเห่าพ่นพิษสีทอง	 104.4	 มก.
	 	 -	 พิษงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	 102.8	 มก.
	 	 -	 พิษงูเขียวหางไหม้ลายเสือ	 104.9	 มก.
	 4.	 จ�าหน่ายพิษงูเห่าไทยชนิดแห้ง	 จ�านวน	1.0273	และ	1.1364	กรัม	 ให้หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และ 
สิ่งแวดล้อม	ภาควิชาชีววิทยา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
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		 ชนิดและจ�านวนงโูตเตม็วยัทีน่�ามาเลีย้งเพือ่การรดีพษิง	ูเป็นพ่อแม่พนัธุใ์นงานเพาะเลีย้งและลกูงทูีเ่กดิจาก	

การเพาะเลี้ยงซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงูจนถึงเดือนกันยายน	2558	มีดังนี้

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

(ตัว)

1.	งูหางแฮ่มใต้,	Trimeresurus venustus 14 29.	งูปล้องทอง,	Boiga dendrophila melanota 19

2.	งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง,	Trimeresurus albolabris 31 30.	งูต้องไฟ,	Boiga nigriceps 3

3.	งูเขียวหางไหม้ตาโต,	Trimeresurus macrops 52 31.	งูแม่ตะงาวรังนก,	Boiga multomaculata 1

4.	งเูขยีวหางไหม้ลายเสอื,	Trimeresurus purpureomaculatus 37 32.	งูก้นขบ,	Cylindrophis ruffus 16

5.	งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว,	Popeia popeiorum 7 33.	งูเขียวปากจิ้งจก,	Ahaetulla prasina 2

6.	งูเขียวหางไหม้กาญจน์,	Trimeresurus kanburiensis 5 34.	งูเขียวปากแหนบ,	Ahaetulla nasuta 1

7.	งูแก้วหางแดง,	Parias	hageni 2 35.	งูเขียวร่อน,	Chrysopelea paradisii 1

8.	งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 53 36.	งูปี่แก้ว,	Oligodon cyclurus 6

9.	งูสามเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 45 37.	งูเขียวพระอินทร์,	Chrysopelea ornata 5

10.	งูทับสมิงคลา,	Bungarus candidus 13 38.	งูหลาม,	Python bivittatus 50

11.	งูสามเหลี่ยมหัวแดง,	Bungarus flaviceps 3 39.	งูเหลือม,	Broghammerus reticulatus 2

12.	งูเห่าพ่นพิษสีทอง,	Naja sumatrana 8 40.	งูหลามปากเป็ด,	Python brongersmai 15

13.	งูเห่าพ่นพิษสยาม,	Naja siamensis 39 41.	งูสายม่านธรรมดา,	Dendrelaphis pictus 3

14.	งูเห่าไทย,	Naja kaouthia 768 42.	งูงวงช้าง,	Acrochordus javanicus 2

15.	งูจงอาง,	Ophiophagus hannah 42 43.	งูหัวกระโหลก,	Homalopsis buccata 5

16.	งูเขียวหางไหม้ภูเก็ต,	Trimeresurus phuketensis 1 44.	งูกระด้าง,	Erpeton tentaculatum 2

17.	งูแมวเซา,	Daboia siamensis 43 45.	งูสายรุ้ง,	Enhydris enhydris 27

18.	งูแส้หางม้า,	Boiga cynodon 9 46.	Corn snake, Pantherophis guttatus 31

19.	งูแส้หางม้าเทา,	Boiga siamensis 2 47.	Ball python, Python regius 25

20.	งูกาบหมากหางนิล,	Orthriophis taeniurus ridleyi 9 48.	Green tree python, Morelia viridis 1

21.	งูทางมะพร้าวด�า,	Coelognathus flavolineatus 3 49.	Red-tailed boa, Boa constrictor imperator 2

22.งูทางมะพร้าวเขียว,	Gonyosoma prasinum 1 50.	King snake, Lampropeltis getula 2

23.งูทางมะพร้าว,	Coelognathus radiatus 18 51.	Mexican milksnake, Lampropeltis triangulum annulata 1

24.งูสิงหางลาย,	Ptyas mucosa 24 52.	White-lipped python, Leiopython albertisii 1

25.	งูแสงอาทิตย์,	Xenopeltis unicolor 20 53.	Moluccan python, Morelia clastolepis 1

26.	งูเขียวบอน,	Boiga cyanea 2 54.	Anaconda, Eunestus murinus 3

27.	งูลายสอธรรมดา,	Xenochrophis flavipunctatus 1 55.	Coach snake, Masticophis flagellum 1

28.	งูเขียวกาบหมาก,	Gonyosoma oxycephalum 8 56.	Long-nosed viper, Vipera ammodytes 1

รวม 56 ชนิด 1,489

	 ชนิดงูล�าดับที่	 46	 -	 55	 เป็นงูไม่มีพิษจากต่างประเทศ	 ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
ในการบริจาค	และได้ใช้ส�าหรับจัดแสดงในกรงเลี้ยงงูกลางแจ้งนอกอาคาร	๔	มะเสง	ซึ่งบางชนิดได้มีการเพาะพันธุ์
เพิ่มจ�านวนได้มากขึ้น	เช่น	Corn	snake	และ	Ball	python	ชนิดงูล�าดับที่	56	เป็นงูมีพิษจากต่างประเทศ
 จ�านวนงูโตเต็มวัยที่น�ามาเลี้ยงรวมกับจ�านวนงูที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง คงเหลือรวม 1,489 ตัว
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จ�านวนประชาชนที่สอบถามเรื่องเกี่ยวกับงูทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และแฟนเพจสวนงู 
	 1.	 ทางโทรศัพท์	 จ�านวน	75	 คน
		 2.	 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 จ�านวน	71	 คน	
		 3.	 ทางแฟนเพจสวนงู		 จ�านวน	48	 คน

การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการชันสูตรซากงู

	 ในปีงบประมาณ	2558	นี้	มีจ�านวนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงูชนิดต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น จ�านวน 
(ตัว) ชนิดงู จ�านวน 

(ตัว)

Abscess	 14
Abdominal	mass	 2
Anorexia	 3
Cachexia	 3
Cellulitis	 2
Dermatitis	 4
Diarrhea	 1
Egg	retention	 2
Fecal	impaction	 1
Pneumonia	 25
Prey	bite	injury	 4
Pseudobulpthalmos	 1
Rostral	abrasion	 1
Septicemia	 1
Stomatitis	 7
Subspectacular	infection	 2
Trauma	 5
Tumor	 1
Weakness	 3
Wound	 5
 รวม 87

B.cyanea 2
B.cynodon 1
B.dendrophila 7
B.fasciatus 2
B.flaviceps 1
B.reticulatus 2
B.siamensis 1
C.flavolineatus 1
C.ornata 1
C.radiatus 14
C.rhodostoma 3
D.siamensis 4
E.chanardi 1
G.oxycephalum 2
L.triangulum 1
N.kaouthia 8
N.siamensis 1
O.hannah 7
O.taeniura 1
P.brongersma 1
P.fucata 1
P.guttata 1
P.korros 1
P.bivittatus 5
P.mucosa 3
P.regius 1
T.albolabris 5
T.kanburiensis	 1
T.macrops	 1
T.purpureomaculatus	 2
X.flavipunctatus	 3
X.unicolor	 2
 รวม 87

โดยสรุป	มีงูที่แสดงอาการผิดปกติและได้รับการรักษาทั้งหมด	87	ตัว

แบ่งเป็น	 -	 ท�าการรักษาแล้วเสร็จ	หายเป็นปกติ	 37	 ตัว	 คิดเป็น	 42.52	%

	 -	 ตาย	 39	 ตัว	 คิดเป็น	 44.82	%

	 -	 อยู่ในระหว่างการรักษา	 11	 ตัว	 คิดเป็น	 12.64	%
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	 จากผลสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาโรคที่เกิดขึ้นกับงูในสวนงูเป็นจ�านวนมากที่สุดในปีงบประมาณนี้	 

3	อันดับแรกคือ

	 อันดับที่	1	คือ	Pneumonia	 25	 ตัว	 คิดเป็น	 28.73	%

	 อันดับที่	2	คือ	Abscess		 14	 ตัว	 คิดเป็น	 16.09	%

	 อันดับที่	3	คือ	Stomatitis		 7	 ตัว	 คิดเป็น	 8.04	%	

การตรวจนับจ�านวนงูพิษประจ�าปีงบประมาณ 2558

ชนิดงู ยอดเดิม
(ตัว)

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

งูเห่า 538 368 5 28 358 0 0 525

งูเห่าพ่นพิษ 1 2 2 1 0 0 4 0

งูจงอาง 17 6 1 7 0 0 0 17

งูสามเหลี่ยม 2 21 1 5 0 0 17 2

งูสามเหลี่ยมหัวแดง 2 4 0 3 0 0 0 3

งูทับสมิงคลา 4 2 1 3 0 0 3 1

งูแมวเซา 1 27 8 13 0 0 0 23

งูกะปะ 2 11 0 1 0 0 5 7

งูเขียวหางไหม้ 18 63 9 16 0 0 55 19

งูปล้องทอง 7 12 0 14 0 0 0 6

งูแสมรัง	(งูทะเล) 0 21 0 21 0 0 0 0

งูอ้ายงั่ว	(งูทะเล) 0 6 0 6 0 0 0 0

รายการโครงการอบรมและกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัข้ึนโดยสวนง ูสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ 2558

1. โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู 
	 ในช่วงปีงบประมาณ	2558	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู
ให้แก่บุคคลภายนอกเป็นจ�านวนทั้งหมด	4	ครั้ง	ได้แก่	วันที่	27-28	พฤศจิกายน	2557	วันที่	19	-	20	มีนาคม	2558	
วันที่	2	-	3	กรกฎาคม	2558	และวันที่	17	-	18	กันยายน	2558	ณ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เพื่อให้ความรู้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงูที่มีพิษและไม่มีพิษที่ส�าคัญของประเทศไทย	พร้อมทั้งสอนวิธีการจับงูอย่างถูกวิธีโดยใช้อุปกรณ์
ต่างๆ	และสอนวธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้นอย่างถกูวธิเีมือ่ถกูงกูดัให้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ	และประชาชน
ทั่วไป	โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฟังบรรยายเรื่อง	“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงู”	“การจ�าแนกชนิดงู”	และ	“การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นอย่างถูกวิธเีมือ่ถกูงูกดั”	และได้ฝึกภาคปฏบิตัจิบังท้ัูงทีม่พีษิและไม่มพิีษ	และฝึกวธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
อย่างถกูวิธเีม่ือถกูงกูดั	ทัง้นี	้ศาสตราจารย์กติติคณุ	ดร.นายสตัวแพทย์ณรงค์ศกัด์ิ	ชยับตุร	ได้ให้เกยีรตมิาเป็นประธาน
เปิดโครงการอบรมเเละฝึกปฏิบัติจับงูใน	 ครั้งท่ี	 5	 -	 คร้ังท่ี	 8	 สรุปมีจ�านวนผู้เข้าอบรมท้ังหมด	 80	 ราย	 (คร้ังที่	 5	 

มี	20	ราย	ครั้งที่	6	มี	21	ราย	ครั้งที่	7	มี	23	ราย	และ	ครั้งที่	8	มี	16	ราย)
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2. การอบรมความรู้เกี่ยวกับงู ส�าหรับบริษัท ยารา (ประเทศไทย) จ�ากัด 

	 สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับงูแบบ	Intensive	Course	จ�านวน	1	วัน 

ให้แก่พนักงานฝ่ายขายและนักวิชาการเกษตร	บริษัท	ยารา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จ�านวน	30	ราย	ในวันที่	1	กันยายน	

2558	เวลา	9.00	-	16.00	น.	ณ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงูที่มีพิษและ 

ไม่มีพิษที่ส�าคัญของประเทศไทย	พร้อมท้ังสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัดให้แก่พนักงาน	 

โดยผูเ้ข้าอบรมจะได้ฟังบรรยายเรือ่ง	“ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังู”	“การจ�าแนกชนดิงู”	และ	“การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

อย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด”	รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด	

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร
กล่าวเปิดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู	(ครั้งที่	8)

วิทยากรก�าลังแนะน�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
รู้จักงูชนิดต่างๆ	(ในห้องบรรยาย)

เจ้าหน้าที่ก�าลังฝึกสอนภาคการฝึกปฏิบัติจับงู
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

วิทยากรก�าลังแนะน�าให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รู้จักงูชนิดต่างๆ	(บริเวณรอบสวนงู)

3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 
	 สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนงูและชม
การแสดงการสาธิตต่างๆ	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 เพื่อสนับสนุนให้พ่อและลูกได้มีโอกาสได้ใช้เวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 
โดยมาเยี่ยมชมสวนงูและถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่หลังจบการแสดงการสาธิตการจับงูในวันพ่อแห่งชาติ	(วันศุกร์ที่	5	
ธันวาคม	พ.ศ.	2557)	ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงู	พิษงู	วิธีการปฐมพยาบาล
อย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด	และรู้จักสวนงู	สถานเสาวภา	มากยิ่งขึ้น	ซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูทั้งหมด	858	คน
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	 นอกจากนี้	 เนื่องจากในวันที่	 7	 ธันวาคม	 2558	 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	

สวนงู	 สถานเสาวภา	 จึงได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวเข้าชมสวนงูโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในช่วงระหว่าง 

วันที่	5	-	7	ธันวาคม	2557	สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูในช่วงระหว่างวันที่	5	-	7	ธันวาคม	2557	มีทั้งหมด	1,195	คน

เจ้าหน้าที่ก�าลังแสดงการสาธิตการจับงู

เจ้าหน้าที่ก�าลังแจกลูกโป่งให้แก่เด็กๆ	ที่มาร่วมงาน

ผู้เยี่ยมชมสวนงูก�าลังถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อและงูหลาม

เด็กๆ	ก�าลังถ่ายรูปกับงูหลามหลังจากที่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเรื่องงูจากการแสดงการสาธิตการจับงู

4. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2558 

 เมื่อวันเสาร์ที่	10	มกราคม	พ.ศ.	2558	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาเรียนรู้เร่ืองต่างๆ	 เกี่ยวกับงู	 มากขึ้น	 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะ 

ปลูกฝังให้เด็กๆ	ไม่กลัวงูและได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงู	พิษงู	และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

เมื่อถูกงูกัด	 โดยสวนงูได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเท่ียวท่ีพาเด็กมาด้วยเข้าเยี่ยมชมสวนงูและชมการแสดง

การสาธติต่างๆ	โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย	ทัง้น้ี	เจ้าหน้าทีข่องสวนงยูงัได้ช่วยกันแจกลกูโป่งให้แก่เดก็ทีเ่ข้ามาชมสวนงอูกีด้วย 

ซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจและพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	 สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงู 

1,344	ราย
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5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2558 

	 สวนงู	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นชื่อ	 “งู-ผูก-พัน	 สานสัมพันธ์	 คู่-แม่-ลูก”	 

เพื่อเชิญชวนให้ลูกพาคุณแม่มาเยี่ยมชมสวนงูและมาร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงรางวัลที่	 1	 คือ	 

กล้องถ่ายรปูโพราลอย	Fujifilm	Instax	mini	25N	Blue	และรางวลัที	่2	คอื	กระเป๋าใส่กล้องหรอืกระเป๋าอเนกประสงค์	

Lowepro	รุ่น	streamline	sling	โดยการถ่ายรูปคู่แม่-ลูกกับงูหลามตัวใหญ่หรือถ่ายรูปคู่แม่-ลูกภายในบริเวณสวนงู 

สถานเสาวภา	และโพสต์รูปลงแฟนเพจสวนงู	Snake	Farm	-	QSMI	สรุปจ�านวนผู้ส่งภาพถ่าย	“คู่-แม่-ลูก”	เข้าร่วม

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายโครงการ	“ง-ูผกู-พนั	สานสมัพนัธ์	คู-่แม่-ลกู”	ทีถ่กูต้องตามกตกิาการร่วมประกวดมีจ�านวน	

12	ราย	และผู้ได้รับรางวัลที่	1	คือ	นางสาววรินทร์ลดา	ปิยะธนะศิริกุล	 (Facebook	ชื่อ	Puan	Pt)	และผู้ที่ได้รับ

รางวัลที่	2	คือ	นางวรรณา	ชัยศรีสุขอ�าพร	(Facebook	ชื่อ	เอก	ษ	ษ	ษ)

	 ทั้งนี้	การจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติยังเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงู

และเป็นช่องทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสวนงูและแฟนเพจของสวนง	ู สถานเสาวภามากขึ้น	 โดยสวนงู

ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและชมการแสดงการสาธิตต่างๆ	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ซึ่งก็มีประชาชนให้ความ

สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	สรุปยอดรวมผู้เข้าชมสวนงูมีทั้งหมด	744	คน

เจ้าหน้าที่ก�าลังแสดงการสาธิตการรีดพิษงู

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่	1	คือ	กล้องถ่ายรูปโพลารอยด์	Fujifilm	Instax	mini	25N	Blue	และรางวัลที่	2	คือ	กระเป๋าใส่กล้องหรือ
กระเป๋าอเนกประสงค์	Lowepro	รุ่น	streamline	sling	จากการร่วมกิจกรรม	“งู-ผูก-พัน	สานสัมพันธ์	คู่-แม่-ลูก”

ภาพที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ในวันแม่แห่งชาติ
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	 นอกจากนี้	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงู

ผ่านทางแฟนเพจสวนงู	 (Snake	Farm	 -	QSMI)	ของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม	“Facebook”	 เพื่อให้ประชาชน

ทั่วไปได้รู้จักงูที่มีพิษและไม่มีพิษที่ส�าคัญของประเทศไทยในวงกว้างมากขึ้น	โดยน�าเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ	เกี่ยวกับ

งูผ่านรปูภาพต่างๆ	รวมทัง้ได้ใช้แฟนเพจสวนงเูป็นพืน้ทีป่ระชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆ	ของสวนงผู่านรปูภาพต่างๆ	และ

ทางสวนงูยังได้มีการจัดป้ายวันคริสต์มาสและวันปีใหม่	 2558	 ไว้ส�าหรับให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเยี่ยมชม

สวนงูได้ถ่ายรูปอีกด้วย

ตัวอย่างรูปภาพต่างๆ	ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ	ของสวนงู	และป้ายวันคริสต์มาสและวันปีใหม่	2558

ภารกิจด้านการวิจัย

ภารกิจด้านการวิจัยของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยดังนี้

	 1.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อองค์ความรู้ใหม่

	 2.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพ่ือช่วยให้วิธีการผลิตชีววัตถุในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ	 

วัคซีนและเซรุ่มที่ผลิตได้มาตรฐานทันสมัย	รวมทั้งการค้นหาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

	 3.	 ยทุธศาสตร์การวจิยัเพือ่พฒันาเทคนคิการตรวจวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือให้ง่าย	รวดเรว็

และประหยัด

	 4.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค

	 สถานเสาวภามีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 ปีงบประมาณ	 2558	 มีผลงานวิจัยซ่ึงได้องค์ความรู้ท่ีส่งเสริมและ 

น�าไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์	การตรวจวินิจฉัยและการบริการทางคลินิกของสถานเสาวภา	รวมทั้งน�ามาประยุกต์

ใช้งานซึ่งเป็นที่ยอมรับเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ	
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูทะเลในประเทศไทย

โดยอาศัยเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทิลไลท์และอาร์เอฟแอลพี
สุนุชชา	สุนทรารชุน	ลาวัณย์	จันทร์โฮม	สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์และวิชิต	ทวีกาญจน์

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ร่วมกับ	สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 เนือ่งจากข้อมลูพืน้ฐานเพือ่การจ�าแนกลกัษณะชนดิของงทูะเลในประเทศไทยยงัมอียูใ่นวงจ�ากดั	โดยท่ัวไป
มักสังเกตจากรูปร่างลักษณะภายนอก	ถือเป็นเครื่องหมายทางสัณฐานวิทยา	ซึ่งบางครั้งเกิดความสับสนในชนิดของ
งูทะเลทีมี่พษิกบัไม่มีพษิหรือการไม่ให้ความสนใจในการแยกชนดิของง	ูอาจน�าไปสูก่ารรกัษาท่ีผดิพลาด	เป็นอันตราย
ต่อชีวิตผู้ป่วย	 นอกจากนี้ในเชิงวิชาการอาจน�าไปสู่ผลงานวิจัยที่ให้ข้อมูลผิดพลาด	 การจ�าแนกชนิดของงูทะเลอาจ
ท�าได้เพียงการมองเห็นงูขณะว่ายน�้าหรือภาพถ่าย	 ซึ่งเป็นการยากต่อการระบุชนิดของงูที่กัด	 จึงท�าการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของงูทะเล	โดยหลักๆ	แบ่งงูทะเลออกเป็น	2	กลุ่มคือกลุ่มงูทะเลแท้	(True	Sea	Snakes)	
และกลุ่มงูสมิงทะเล	(Sea	Kraits)	โดยกลุ่มงูทะเลแท้เป็นงูที่มีการปรับตัวเพื่อการด�ารงชีวิตในทะเลอย่างสมบูรณ์	คือ
เกล็ดท้องลดรูปลงไปมากหรือหายไปเลย	ท�าให้ไม่สามารถเลื้อยขึ้นบกได้จึงไม่มีการวางไข่บนบก	ดังนั้นงูทะเลในกลุ่มนี้
จึงออกลูกเป็นตัว	 (Viviparous	 sea	 snakes)	 เช่น	 งูแสมรังเหลืองลายคราม	 (Hydrophis cyanocinctus)  
งูแสมรังลายเยื้อง	 (Hydrophis)(caerulescens)	 งูแสมรัง	 (Hydrophis obscurus)	 งูชายธงหลังด�า	 (Pelamis  
platura)	 งูคออ่อนปากจงอย	 (Enhydrina schistosa)	 และงูอ้ายงั่ว	 (Lapemis curtus)	 ขณะที่กลุ่มงูสมิงทะเล	
(Amphibious	 sea	 snakes	 หรือ	 Oviparous	 sea	 kraits)	 เป็นงูกลุ่มน้อยของงูทะเลในไทย	 งูทะเลสายพันธุ์นี้ 
มีการปรับตัวเพื่อการด�ารงชีวิตในทะเลไม่สมบูรณ์เท่ากับกลุ่มแรก	 เกล็ดท้องยังมีอยู่และค่อนข้างกว้างอย่างน้อย
ประมาณครึ่งหนึ่งของล�าตัว	 ท�าให้สามารถเลื้อยขึ้นบนหาดทรายได้บ้าง	 นอกจากนี้ยังมีการสืบพันธุ์ด้วยการวางไข่ 
โดยขึ้นมาวางไข่บนบกครั้งละ	4-20	ฟอง	มีเพียงสกุลเดียวคือ	Laticauda	ซึ่งมีสมาชิกอยู่เพียง	2	ชนิดคือ	งูสมิงทะเล
ปากเหลือง	(Laticauda colubrina)	และงูสมิงทะเลปากด�า	(Laticauda laticaudata)
	 โดยท�าการเกบ็ตวัอย่างเลอืดจากงทูะเลจ�านวน	8	ชนดิทีพ่บได้ในทะเลไทยจากทัง้	2	กลุม่คือ	งแูสมรงัเหลอืง
ลายคราม	งูแสมรังลายเยื้อง	งูแสมรัง	งูชายธงหลังด�า	งูคออ่อนปากจงอย	งูอ้ายงั่ว	งูสมิงทะเลปากเหลือง	และงูสมิง
ทะเลปากด�า	จากนั้นสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มจ�านวนดีเอ็นเอของยีน	cytochrome	b	ขนาด	1,144	bp	และยีน	12S	
rRNA	 และ	 16S	 rRNA	 ขนาด	 2,367	 bp	 จากนั้นหาล�าดับนิวคลีโอไทด์ของทุกยีนและตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ�าเพาะ	 
ชนิด	Hinf	I	พบว่างูทะเลแต่ละชนิดมี	RFLP	pattern	ที่แตกต่างกัน	สามารถแยกแต่ละชนิดออกจากกันได้	ยกเว้น 
งูแสมรังเหลืองลายครามและงูแสมรังลายเยื้อง	ซึ่งมีล�าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน	cytochrome	b	ที่คล้ายคลึงกันมาก	
ท�าให้ได้	RFLP	pattern	ที่คล้ายคลึงกัน	จึงต้องใช้เอนไซม์	ชนิด	Alu	I	และ	Hinf	I	เพื่อตัดยีน	12S	rRNA	ซึ่งท�าให้
สามารถแยกงแูสมรงัเหลอืงลายครามออกจากงูแสมรงัลายเยือ้งได้	ภายหลงัได้น�าเทคนคิ	Microsatellite	มาทดสอบ
การแยกสายพันธุ์ของงูทะเลในประเทศไทย	โดยใช้	microsatellite	loci	จ�านวน	10	ต�าแหน่ง	ที่พัฒนามาจากงูทะเล
ชนิด	Hydrophis	elegans	ซึง่พบในน่านน�า้ประเทศออสเตรเลยี	พบว่าในแต่ละต�าแหน่งมหีลายอลัลลี	(multiple	alleles) 
โดยเกิดการ	 cross-species	 amplification	 ทั้ง	 10	 ต�าแหน่ง	 ในกลุ่มงูทะเลแท้	 ทุกชนิดที่พบในทะเลไทย	 
แต่พบการเกิด	 cross-species	 amplification	 ได้เพียง	 3	 -	 4	 ต�าแหน่ง	 ในกลุ่มงูสมิงทะเล	 อย่างไรก็ตาม	 
การวิเคราะห์ผลเทคนิค	 Microsatellite	 เป็นเร่ืองค่อนข้างยาก	 ไม่สามารถระบุขนาดของอัลลีลที่แน่นอนได	้ 

อาจเนื่องมาจากการเกิด	“Stutter	band”	ซึ่งท�าให้การอ่านแถบดีเอ็นเอผิดพลาดได้
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การศึกษาฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของส่วนของพิษงูกะปะ

และการหักล้างฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะ
จุรีพร	น้อยพรหมและอรวรรณ	แซ่โค้ว

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 งูกะปะ	 (Calloselasma rhodostoma)	 เป็นงูพิษที่มีพิษต่อระบบโลหิตอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง	 
อาการเฉพาะที่	 (local	 tissue	 damage)	 อันเนื่องมาจากพิษงูกะปะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีหลังถูกกัด	 
พบการเกิดเนื้อตาย	(necrosis)	ที่รุนแรงและชัดเจน	การใช้เซรุ่มแก้พิษงูสามารถช่วยชีวิตผู้ที่ถูกงูพิษกัดไว้ได้	แต่ยังไม่ให้
ผลในการรักษาอาการเฉพาะที่แม้ว่าจะได้รับเซรุ่มแก้พิษงูทันทีหลังจากได้รับพิษ	 การศึกษานี้ได้ท�าการศึกษาหา 
ส่วนประกอบเบือ้งต้นของพษิงูกะปะทีม่ฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลล์	และหาส่วนของเซรุ่มแก้พษิงกูะปะทีจ่�าเพาะต่อส่วนของ
พิษงูที่มีฤทธ์ิเป็นพิษต่อเซลล์นั้น	 ซึ่งได้ท�าการแยกส่วนของพิษงูกะปะโดยผ่านสารละลายพิษงูกะปะลงในคอลัมน	์ 
SuperdexTM	75	10/300	GL	ด้วยเครื่อง	FPLC	 (AKTA	pure	M)	GE	Healthcare	ประเทศสวีเดน	ท�าการเก็บ 
ส่วนโปรตีนด้วยเคร่ืองเก็บแยกส่วนและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม	 Unicorn	 6.3	 ส่วนของพิษงูกะปะท่ีแยกได้ 
แบ่งเป็น	10	ส่วน	โดยให้ชื่อว่า	Fr1.,	Fr2.,	Fr3.,	Fr4.,	Fr5.,	Fr6.,	Fr12.,	Fr13.,	Fr14.	และ	Fr15.	จากการศึกษา 
ความเป็นพิษต่อเซลล์และศึกษาการท�างานของเอนไซม์	 phospholipase	 A2,	 protease	 และ	 hyaluronidase	 
ของพิษงูกะปะและส่วนของพิษงูกะปะที่แยกได้ทั้ง	 10	 ส่วน	 ตลอดจนศึกษาการหักล้างด้วยเซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	 
พบว่า	 Fr1.,	 Fr2.	 และ	 Fr4.	 มี	 enzyme	 activity	 และความเป็นพิษต่อเซลล์สูง	 เมื่อท�าการศึกษาการจับกันของ 
แถบโปรตีนในแต่ละส่วนของพิษงูกะปะกับเซรุ่มแก้พิษงูกะปะแล้ว	ท�าการรวม	Fr1.,	Fr2.	และ	Fr4.	เข้าด้วยกัน	และ
น�าไปใช้แยกส่วนของเซรุ่มแก้พษิงกูะปะด้วยวิธ	ีAffinity	chromatography	จากนัน้ทดสอบการหักล้างความเป็นพษิ
ต่อเซลล์ของพิษงูกะปะและส่วนของพิษงูกะปะ	 ด้วยเซรุ่มแก้พิษงูกะปะและส่วนของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะที่แยกได	้ 
ซึ่งส่วนของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะท่ีแยกได้สามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อเซลล์ของพิษงูกะปะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย 
เมือ่เทยีบกบัเซรุม่แก้พษิงกูะปะก่อนท�าการแยกส่วน	และส่วนของเซรุม่แก้พษิงกูะปะยบัยัง้ความเป็นพษิต่อเซลล์ของ	Fr.1 
ได้เพยีงเล็กน้อยเท่านัน้	ในขณะทีส่ามารถยับย้ังความเป็นพษิต่อเซลล์ของ	Fr2.	และ	Fr4.	ได้ดกีว่า	จงึอาจกล่าวได้ว่า	Fr.1	
เป็นส่วนของพษิงกูะปะทีส่�าคญัในการท�าให้เซลล์ตาย	และเซรุม่แก้พษิงกูะปะทีเ่ตรยีมข้ึนอาจมคีวามจ�าเพาะกบัพษิงกูะปะ
ส่วน	Fr.1	เพียงบางส่วนของโปรตีนใน	Fr1.	เท่านั้น	โดยโปรตีนส่วนดังกล่าวนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับการท�าให้เซลล์ตาย	
ท�าให้เซรุ่มแก้พิษงูกะปะหรือส่วนของเซรุ่มแก้พิษงูกะปะที่แยกได้	 ยังไม่สามารถยับยั้งความเป็นพิษต่อเซลล์ได้ดีขึ้น	
ดังนั้นจึงต้องศึกษาพัฒนาการใช้เซรุ่มแก้พิษงูเพื่อบรรเทาอาการเฉพาะที่จากพิษงูต่อไป

ศึกษาการตายของเซลล์มะเร็งผิวหนังที่ถูกกระตุ้นด้วยน�้ามันงูเห่า
สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	สุปราณี	บูรณะประดิษฐ์กุล	สุนุชชา	สุนทรารชุน	ปณิธิ	ละอองบัว	

ลาวัณย์	จันทร์โฮมและสุภัสศร	บุญช่าง
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

	 ชาวบ้านในชนบทที่อยู่ห่างไกลของประเทศไทย	 มีการน�าน�้ามันงูเห่ามาใช้ในการรักษาปัญหาเกี่ยวกับ 
โรคทางผิวหนัง	แผล	และแมลงกัดต่อย	วิธีการใช้มีทั้งใช้น�้ามันงูเห่าอย่างเดียวหรือน�าน�้ามันงูเห่าไปผสมกับสารหรือ
สมุนไพรอ่ืนๆ	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้น�้ามันงูเห่าในการรักษาดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาคุณสมบัติของน�้ามันงูเห่า 
ในทางยาตามหลกัวทิยาศาสตร์	กอรปกับสถานเสาวภามสีวนงูซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมงูพิษและงูไม่มพิีษเพ่ือใช้ในกจิการ
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การผลติเซรุม่แก้พษิงู	และเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรู้ทีเ่กีย่วข้องกบังใูนประเทศไทย	อกีทัง้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง
ของประเทศไทยด้วย	ท�าให้มีงูพิษและงูไม่มีพิษหมุนเวียนเข้ามาในสวนงูของสถานเสาวภาอยู่ตลอดเวลา
	 การศึกษาน�้ามันงูเห่าเป็นการศึกษาเพ่ือน�าของเหลือท้ิงจากซากงูท่ีตายมาใช้ให้เกิดประโยชน์	 โดยการน�า
ไขมันงูเห่าจากซากงูเห่าที่ตายใหม่ๆ	 น�ามาสกัดเอาน�้ามันงูเห่าด้วยขั้นตอนง่ายๆ	 ด้วยการหั่นชิ้นไขมันงูเห่าให้เป็น 
ชิ้นเล็กๆ	น�าไปบ่มที่อุณหภูมิ	37ºC	จากนั้นเก็บเอาน�้ามันงูเห่ามาศึกษาองค์ประกอบด้วยวิธี	Gas	chromatography	
และศึกษาว่าน�้ามันงูเห่าสามารถกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งผิวหนังตายได้หรือไม่	
	 ผลการทดลองพบว่าน�้ามันงูเห่าประกอบด้วย	 Saturated	 fatty	 acid	 30.34%,	mono-unsaturated	
fatty	acid	34.19%	และ	polyunsaturated	fatty	acid	25.96%	โดยพบว่าเป็น	Palmitic	acid	20.88%,	Vaccenic 
acid	 24.77%	 และ	 Linoleic	 acid	 19.16%	 ตามล�าดับ	 จากการทดสอบการออกฤทธิ์ในการกระตุ้นการตาย 
ของเซลล์มะเรง็ผวิหนงัโดยการย้อมด้วย	AnnexinV-FITC	kit	แล้ววดัด้วยเครือ่ง	Flow	cytometer	พบว่าน�า้มันงเูห่า
ความเข้มข้น	10%	(v/v)	สามารถกระตุน้ให้เกดิการตายของเซลล์มะเร็งผวิหนงัแบบ	Apoptosis	ได้มากทีส่ดุ	คอื	25% 

การพัฒนาวิธีตรวจชนิดของพิษงูกลุ่มงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทในรูปแบบของแถบทดสอบ
Lateral Flow System

นฤมล	พักมณี	อรวรรณ	แซ่โค้ว	จุรีพร	น้อยพรหมและกัญณัฏฐ์	พรหมรุ่งเรือง
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 การรักษาผูถู้กงพูษิกดัท่ีดทีีสุ่ดคอืการรักษาด้วยเซรุม่แก้พษิงทูีม่คีวามจ�าเพาะต่อพษิของงทูีก่ดั	ผูป่้วยได้รบั
เซรุ่มยิ่งเร็ว	ยิ่งมีโอกาสรอดชีวิต	ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยชนิดของงูพิษที่กัดซึ่งมีความไวและให้ผลเร็วจึงมีความส�าคัญ
ต่อการรักษา	 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาวิธีการตรวจชนิดของพิษงูที่รวดเร็วและแม่นย�า	 ในการวิจัยนี ้
ได้พยายามทีจ่ะพฒันาวธิกีารตรวจชนดิของพษิงูในรูปแบบของแถบทดสอบ	(Strip	of	lateral	flow	system)	ส�าหรบั
ตรวจพิษงูที่ออกฤทธิ์ทางระบบประสาท	ได้แก่	พิษงูเห่า	พิษงูจงอาง	พิษงูสามเหลี่ยมและพิษงูทับสมิงคลา	test	line	
และ	control	line	ในแถบทดสอบประกอบด้วย	1มลิลิกรัม/มลิลิลิตร	affinity	purified	horse	IgG	ทีม่คีวามจ�าเพาะ
ต่อพิษงูแต่ละชนิด	และ	0.5	มิลลิกรัม/มิลลิลิตร	rabbit	anti-chicken	yolk	immunoglobulin	(IgY)	antibody	
เคลือบอยู่บนแถบ	nitrocellulose	membrane	(AE98)	และแอนติบอดีที่ใช้ตรวจสอบว่ามีการจับกันของพิษงูกับ	
affinity	purified	horse	IgG	ที่มีความจ�าเพาะต่อพิษงูแต่ละชนิดใน	test	line	คือ	Gold	colloidal	conjugate	กับ	
anti-venom	IgY	โดยที่เตรียม	affinity	purified	horse	IgG	ที่มีความจ�าเพาะต่อพิษงูแต่ละชนิด	จากพลาสมาม้า 

ซึง่ตกตะกอนพลาสมาม้าด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต	จากนัน้น�าไปแยกอมิมโูนโกลบลิูนด้วยเทคนคิโครมาโตกราฟีแบบแยก
ตามความจ�าเพาะ	 (Affinity	chromatography)	ผ่านคอลัมน์	HiTrapTM	Protein	G	HP	ซึ่งควบคุมและวิเคราะห์ 
ด้วยเครื่อง	 Fast	 Protein	 Liquid	 Chromatography	 (AKTA	 pure;	 Amersham	 Pharmacia,	 Sweden)	 
ส่วน	anti-venom	IgY	เตรียมโดยฉีดพิษงูให้ไก่ไข่อายุ	15	สัปดาห์	เพื่อกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีต่อพิษงู	แล้วเก็บไข่ไก่
มาแยกเอาเฉพาะไข่แดงและตกตะกอน	anti-venom	IgY	ด้วย	polyethylene	glycol	(PEG	6000)	ผลการศึกษา
พัฒนาขณะนี้	control	line	ปรากฏสีชัดเจน	แต่	test	line	ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการจับกันของแอนติเจน
และแอนติบอดีเนื่องจากไม่ปรากฏสี	 การพัฒนาแถบตรวจชนิดพิษงูคงยังต้องปรับเปลี่ยนสภาวะและองค์ประกอบ

ของแถบตรวจให้เหมาะสมต่อไป
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รายงานประจ�าปี 2558

งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า

การศึกษาการตอบสนองภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ในม้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเรบิซิน

ด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์
วชิราภรณ์	แสงสีสม	สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ	ผกามาศ	ขาวปลอดและภัทรวัจน์	ตันติวรสิทธิ์*

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	

*คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้ใช้ม้าในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 จากการ

วิจัยท่ีผ่านมาได้ศึกษาในม้าที่ผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรวจหาแต่ระดับแอนติบอดีต่อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่ง

เป็นการตอบสนองภูมิคุ้มกันจากสารน�้า	(Humoral	immune	response,	HIR)	หลังการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีน	พบว่า

มีม้าบางตัวมีการตอบสนองด้วยการสร้างระดับแอนติบอดีที่สูงพอจะน�าไปเจาะเก็บเลือดเพื่อไปผลิตเซรุ่มได้	แต่ยัง

พบอีกว่ามีม้าที่มีการตอบสนองต่อการสร้างระดับแอนติบอดีที่ไม่สามารถน�าไปใช้ผลิตเซรุ่มได้	 จึงท�าให้มีการท�าวิจัย

ว่าม้าทีใ่ช้ผลติเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ามกีารตอบสนองภมิูคุม้กนัด้านเซลล์	(Cell-mediated	immune	response,	

CMIR)	 เป็นอย่างไร	ด้วยการวัดปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดขาว	T	 lymphocyte	ที่มีโมเลกุลชนิด	CD4,	CD8	และ	

MHC	 class	 II	 เกาะที่บนผิวเซลล์	 โดยการท�าการศึกษาในม้าจ�านวน	 6	 ตัว	 ที่มีอายุ	 5-6	 ปี	 เป็นเพศเมียทั้งหมด	 

น�ามาฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนเรบิซินขนาด	200IU	ฉีดใต้ผิวหนังที่แผงคอ	4	จุด	จากนั้นเจาะเก็บเลือดมาตรวจหลังจาก

ได้รับวัคซีนที่	 day	 0,	 3,	 7,	 10,	 13,	 22	 และ	 28	 ข้ันตอนการท�าวิจัยคือ	 น�าส่วนของพลาสมาม้าตรวจหาระดับ

แอนติบอดีด้วยวิธี	 Rapid	 Immunofluorescent	 focus	 inhibition	 test	 (RFFIT)	 และน�าเลือดที่ใส่สาร 

กันเลือดแข็งตัว	heparin	มาแยกเซลล์	PBMCs	ด้วย	Ficoll-Histopaque	เพื่อเก็บเฉพาะเซลล์ชนิด	PBMCs	น�าไปล้างด้วย 

PBS	 2	 ครั้ง	 แล้วปรับปริมาณเซลล์ให้ได้	 2x106	 cell/ml.	 แล้วน�ามาย้อมด้วยน�้ายาโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อ	 

CD4,	CD8	จากนั้นน�าไปตรวจวิเคราะห์วัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว	T	 lymphocyte	ด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์	

(FACS	Calibur,	BD)	แล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรม	Cell	Quest	Pro

แสดงผลค่าระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี RFFIT (หน่วยเป็น IU/ml)

ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า (IU/ml) ในพลาสมาม้า

ม้า Day	0 Day	3 Day	7 Day	10 Day	13 Day	22 Day	28

1 2.41 3.12 3.12 4.05 3.71 3.86 3.71

2 32.42 59.46 105.11 125 130.53 162.11 114.62

3 9.23 10.52 35.58 81.05 109.76 59.83 54.88

4 11.46 35.35 92.3 155.23 155.23 100.65 84.64

5 5.73 8.1 25 88.38 136.31 - -

6 14.89 27.26 42.32 84.64 84.64 74.32 68.16
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	 ผลที่ได้จากการศึกษาม้า	 6	 ตัว	 พบว่าม้า	 1	 ตัวไม่มีการตอบสนองการสร้างภูมิคุ้มกัน	 ส่วนม้าอีก	 5	 ตัว	 

มีระดับภูมิคุ ้มกันที่ไม่สูงมากและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา	 ส่วนค่าระดับภูมิคุ ้มกัน 

ด้านเซลล์โดยดูจากชนิดและปริมาณของโมเลกุลที่วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองโฟลไซโตมิเตอร์ได้พบว่ามีการเพิ่มและลดลง 

ที่ไม่คงที่	 ซึ่งอาจจะเกิดจากกลไกของเซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นจากการกระตุ้นของเรบีส์ไวรัส	 โมเลกุลที่เกาะบนผิวเซลล์	 

T	 lymphocyte	 มีหน้าที่และท�าให้เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองที่จ�าเพาะต่อเชื้อจุลชีพที่ต่างชนิดกัน	 ข้อมูลอ้างอิง 

ทีศ่กึษาในม้ากบัเรบส์ีไวรสัหรอืกบัวคัซนีป้องกนัโรคพิษสุนขับ้ายงัมข้ีอมลูทีน้่อยมาก	ส�าหรับงานวจิยันีเ้ป็นการศึกษา

ในระดับเบ้ืองต้นในม้าสายพนัธุพ์ืน้เมืองในไทย	ได้ข้อมลูบางส่วนท่ียงัไม่สมบรูณ์	จ�านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาน้อยไป 

อาจจะต้องเพิ่มการตรวจหาชนิดและปริมาณของโมเลกุลที่เกาะบนผิวเซลล์ที่ต่างชนิดกัน	 เพื่อจะได้เป็นข้อมูลที่เพิ่ม	

มีประสิทธิภาพที่จะน�าไปใช้หรือเป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป

งานวิจัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก จ�านวน 2 เรื่อง

	 1.	 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าชนิด	 Purified	 Vero	 Cell	 Vaccine	

(PVRV)	ในโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนสัมผัสโรคโดยวิธีฉีดเข้าในผิวหนัง	(Intradermal	Route)	2	จุด	ในวันที่ 

0	และ	21	ในเด็กไทยอายุ	12	เดือน	พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบชนิด	Chimeric	live-Attenuated	

Vaccine	(IMOJEV)

	 2.	 การศึกษาแนวทางการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในการวินิจฉัยผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ

งานวิจัย ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ จ�านวน 4 เรื่อง

	 1.	 การศกึษาการใช้ไวรสัพษิสนุขับ้าตดัแต่งพนัธกุรรมเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัพษิสนุขับ้าในสนุขัทดลอง	

(แผนงานระยะเวลา	2	ปี	ปีงบประมาณพ.ศ.	2558-2559)	โดยนายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

	 2.	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	“Neuraminidase	Inhibitors	Against	Pathogenic	Rabies	Virus	Infection	in	

vivo	 Experiment”	 ในหนูไมซ์	 โดยนายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและ 

วิจัยโรคในสัตว์

	 3.	 นายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	ร่วมท�างานวิจัยเรื่อง	

“Development	of	scFv-antibodies	against	rabies	virus	using	phage	display	technology”	โดยนายสุรเชษฐ ์

เบญจธรรมรักษ์	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 4.	 นายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	ร่วมท�างานวิจัยเรื่อง	

“Molecular	analysis	of	rabies	virus	from	rabid	dog	in	Bangkok,	Thailand	(2013-2014)”	โดยนายสุรเชษฐ์	

เบญจธรรมรักษ์	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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งานวิจัยด้านอื่นๆ

การวิเคราะห์โปรติโอมของเชื้อวัณโรคกับเชื้อที่ผลิตวัคซีนบีซีจี
ทรงศรี	เกษมพิมลพร	วิชิต	ทวีกาญจน์	พรพิมล	เปรมชัยพรและสุภัสศร	บุญช่าง

(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายผลิตวัคซีน	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย)

	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวิทยาการของศาสตร์ที่เรียกว่า	 proteomics	 ที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับ

โปรตีนที่สร้างจากรหัสพันธุกรรมในเซลล์	 การวิเคราะห์ชนิดและคุณสมบัติของโปรตีนท่ีพบในเซลล์หรือเชื้อท่ีศึกษา

จะท�าให้เราสามารถคดัเลอืกชนดิโปรตนีไปสงัเคราะห์เพือ่ใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ	ได้ต่อไป	เช่น	เลอืกโปรตนีทีใ่ช้เป็น	

candidate	 biomarkers	 ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยท่ีมีความจ�าเพาะต่อโรค	 หรือเลือกโปรตีนเพ่ือใช้ผลิตเป็นวัคซีน

ป้องกันโรค	 เป็นต้น	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของโปรตีนภายในเซลล์ของ 

เช้ือวณัโรคกับเชือ้ทีใ่ช้ผลติวคัซนีบีซจีรีวมทัง้จ�าแนกชนดิและคณุสมบตัขิองโปรตีนทีม่กีารแสดงออกทีแ่ตกต่างกนันัน้

	 ในเบ้ืองต้นได้ท�าการสกัดโปรตีนจากตัวอย่างเชื้อวัณโรค	 (Mycobacterium tuberculosis)  

และจากตวัอย่างเชือ้ทีใ่ช้ผลติวคัซนีบซีจี	ี(Mycobacterium bovis BCG)	แล้วท�าให้บรสิทุธิจ์ากนัน้น�าไปแยกตวัอย่าง

โปรตีนด้วย	2-dimensional	gel	electrophoresis	ก่อนจะน�าไปวิเคราะห์ด้วย	2-D	image	analysis	software	

แล้วจึงคัดเลือก	 protein	 spots	 ท่ีมี	 intensity	 levels	 ต่างกันระหว่างตัวอย่างไปท�า	 tryptic	 digestion	 

เพื่อวิเคราะห์ชนิดโปรตีนด้วยเครื่อง	MALDI-TOF	mass	spectrometry	ต่อไป

แสดงโปรตีนภายในเซลล์ของเชื้อวัณโรคและเชื้อที่ใช้ผลิตวัคซีนบีซีจี
ด้วยวิธี	2-dimensional	gel	electrophoresis
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การเปรียบเทียบโปรตีนจ�าเพาะต่อเชื้อ Mycobacterium tuberculosis 

ในการทดสอบทางผิวหนังในสัตว์ทดลอง
วิชิต	ทวีกาญจน์	นฤมล	พักมณี	สุนุชชา	สุนทรารชุน	อรวรรณ	แซ่โค้วและสุทธิดี	เพชรส่อง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	

ภาควิชาจุลชีววิทยา	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

	 การทดสอบการตดิเชือ้วณัโรคด้วยการทดสอบผิวหนงัด้วยน�า้ยา	PPD	(purified	protein	derivative)	นัน้	

ได้ถูกน�าไปใช้ทดสอบในหลายประเทศ	 รวมถึงประเทศไทย	 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ	 เกิดผลบวกปลอมที่เกิดในบุคคล 

ที่เคยได้รับวัคซีนบีซีจี	 หรือบุคคลท่ีเคยได้รับเชื้อ	 Non-tuberculous	Mycobacteria	 (NTM)	 มีโปรตีนจ�าเพาะ 

หลายตัวของ	M. tuberculosis	ที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง	M. tuberculosis	ออกจาก	BCG	ได้	เช่น	ESAT-6, 

CFP-10,	Rv2031c	ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้	จะเป็นการสร้าง	recombinant	proteins	ประกอบด้วย	ESAT-6,	CFP-10,	

Rv2031c	โดยน�ามาผสมกัน	เปรียบเทียบกับโปรตีนเดี่ยว	(ESAT-6,	CFP-10,	Rv2031c)	ในการทดสอบการติดเชื้อ	 

M. tuberculosis	และ	BCG	ในหนูตะเภา	พบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง	M. tuberculosis	ออกจาก	

BCG	ได้	โดยโปรตีนผสม	(ESAT-6+CFP-10+Rv2031c)	ให้ผลการทดสอบดีกว่าการใช้โปรตีนเดี่ยวๆ	ชนิดเดียว

งานวิจัยด้านวัคซีน	จ�านวน	1	เรื่อง

	 การศึกษาความชุกของระดับภูมิคุ้มกันของบาดทะยักและคอตีบในประชากรไทยและประชากรต่างด้าว
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	 การสัมมนาวิชาการเป็นประจ�าทุกวันอังคารที่	 2	 ของเดือนและกรณีพิเศษเม่ือมีผู ้เชี่ยวชาญมาจาก 

ต่างประเทศ	 ในปีพ.ศ.2558	 จัดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาให้แก่นักวิชาการท้ังภายในและภายนอก	ณ	 สถานเสาวภา	

สภากาชาดไทย	มีการสัมมนาวิชาการรวม	9	ครั้ง	ดังแสดงในตาราง

วันเดือนปี หัวข้อ วิทยากร
จ�านวนผู้เข้าร่วม

(คน)

13	ม.ค.	2558 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของโปรตีนโดยรวม
ในพิษด้วยวิธีโปรติโอมิกส์เพื่อใช้จัดกลุ่มของพิษงู 
ที่มีต่อการเกิดพยาธิสภาพในผู้ถูกงูกัด

ดร.กิตติพัฒน์	โสภิตธรรมคุณ	
คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23

10	ก.พ.	2558 1.Seroprevalence	of	Tetanus-Diptheria	
antibody	among	Thai	and	foreigners	 
in	Bangkok	:	Implication	for	Tetanus	-	
Diptheric	immunization	due	to	ASEAN	
Economic	Community	(AEC)	era
2.การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าชนิด	Purified	Vero	Cell	Vaccine	
(PVRV)	ในโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันก่อน
สัมผัสโรคโดยวิธีฉีดเข้าในผิวหนัง	(intradermal	
route)	2	ครั้งในเด็กไทยอายุ	12	-	24	เดือน	
พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบชนิด	
Chimeric	live-attenuated	vaccine	(IMOJEV)

พญ.ไพลิน	มหาพรรณ
คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

พญ.ปิยดา	อุดมชัยสกุล	ฝ่ายบริการ
และวิจัยคลินิก	สถานเสาวภา

20

10	มี.ค.	2558 Pertubation	of	intracellular	calcium	
homeostasis	in	cardiomyocytes	by	fraction	
6	of	Naja kaouthia venom

น.สพ.ดร.กิตติพงษ์	ทาจ�าปา
คณะสัตวแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25

27	มี.ค.	2558 Snake	venom	MMPs	inhibitor	for	
analgesics	and	skin	therapies

Dr.Naftali	Primor
R&D	Director	at	Shulov	Institute	
of	Science,	Rehovot,	Israel

20

21	เม.ย.	2558 ชุดทดสอบวัณโรค ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร
น.ส.กัญณัฏฐ์	พรหมรุ่งเรือง
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา

21

12	พ.ค.	2558 Sequence	variation	of	CTNNB1	gene,	
a	snake	gametologous	gene	for	15	snake	
species

น.ส.นรารัตน์	เหล่าพิเชียรพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20

9	มิ.ย.	2558 การคัดเลือกใช้	Mycobacterium	tuberculosis	
โปรตีนส�าหรับทดสอบทางผิวหนัง

นายวิชิต	ทวีกาญจน์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา

21

14	ก.ค.	2558 Neuraminidase	inhibitors	against	
pathogenic	rabies	virus	infection	in	vivo	
experiment

น.สพ.บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	
สถานเสาวภา

20

11	ส.ค.	2558 การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ	NRMS นางนฤมล	พักมณี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา

20
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ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การเป็นศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center)

	 1.	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น	WHO	Collaborating	Center	for	Research	

on	Rabies	Pathogenesis	and	Prevention	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2533	และได้รับการต่ออายุเป็นครั้งที่	7	ในปีพ.ศ.	2558	

ซึ่งมีอายุ	4	ปี	(6	มกราคม	2558	-	6	มกราคม	2562)

	 2.	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็น	WHO	Collaborating	Center	for	Venomous	

Snake	 Toxicology	 and	 Research	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2545	 และได้รับการต่ออายุเป็นคร้ังที่	 4	 ในปีพ.ศ.	 2558	 

ซึ่งมีอายุ	4	ปี	(16	กุมภาพันธ์	2558	-	16	กุมภาพันธ์	2562)

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 

	 1.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เป็นคณะท�างาน

การพฒันาและปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูเพือ่การเฝ้าระวงัโรคพษิสนุขับ้า	(Thai	Rabies	Net)	Phase	2	ซ่ึงกรมปศสุตัว์

เป็นเจ้าภาพด�าเนินการ

	 2.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เป็นกรรมการ

วิชาการการจัดประชุม	 “ถอดบทเรียนการประชุมนานาชาติครั้งที่	 4	 Rabies	 in	 Asia	 2013”	 ซึ่งประเทศไทย 

เป็นเจ้าภาพและด�าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข	

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

	 หน่วยงานที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีความร่วมมือในการศึกษาวิจัย

	 1.	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 2.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	 3.	 ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข

	 4.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 5.	 ภาควิชาพันธุศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 6.	 หน่วยโรคติดเชื้อ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

	 7.	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

		 ตดิต่อประสานงานด้านข้อมลูทางสถติขิองโรคพษิสนุขับ้า	ร่วมประชมุเพือ่หาแนวทางลดปัญหาการระบาด	

ของโรค	 รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค	 งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก	 งานวิจัย	 

ประชุมวิชาการ	และ	Training	ได้แก่

	 1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
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	 2.	 ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

	 3.	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 5.		 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขนและก�าแพงแสน

	 6.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

	 7.	 องค์การอนามัยโลก

	 8.		 สถาบันบ�าราศนราดูร	จังหวัดนนทบุรี

	 9.		 กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 10.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 11.	สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 12.	ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านเสริมภูมิคุ้มกัน

	 การติดต่อเพื่อขอเอกสารส�าคัญรับรองการให้วัคซีนหรือการให้ยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ	 

(International	Certificate	of	 Vaccination	or	 Prophylaxis)	 เอกสารแผ่นพับวัคซีนบางชนิด	 ให้ความร่วมมือ 

ในการฉีดวัคซีนผู้เดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์	ณ	ประเทศซาอุดิอาระเบีย	โครงการวิจัยและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุง

การให้บริการ	การร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	ได้แก่

	 1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

	 2.	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 3.	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4.	 ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ด้านพิษจากสัตว์

	 ให้การดูแลรักษา	 ศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงคลินิก	 หน่วยพิษวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน ดูงาน
แก่นักเรียน/นักศึกษาสถาบันต่างๆ และการผลิตรายการ

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

2	ต.ค.	2557 รมต.ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	พร้อมคณะ

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 4	คน

3	ต.ค.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50	คน

6	ต.ค.	2557 โรงเรียนนานาชาติท๊อฟซี่เทอร์วี่	 สวนงู 81	คน

7	ต.ค.	2557 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 35	คน

8	ต.ค.	2557 โรงเรียนชินวร	 สวนงู 61	คน

10	ต.ค.	2557 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี สวนงู 157	คน

10	ต.ค.	2557 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 11	คน

13	ต.ค.	2557 บริษัทบีอาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
สารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
รายการ	Life	Mein	Ek	Baar

สวนงู 10	คน

15	ต.ค.	2557 สถาบันร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์	
มหาวิทยาลัยรังสิต

สวนงู 53	คน

17	ต.ค.	2557 ชมรมอาสายุวกาชาด	ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สวนงู 32	คน

18	ต.ค.	2557 ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวนงู 50	คน

20	ต.ค.	2557 ชมรมอาสายุวกาชาด	ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สวนงู 22	คน

21	ต.ค.	2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตวทดลองฯ 	16	คน

24	ต.ค.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50	คน

27	ต.ค.	2557 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 38	คน

27	ต.ค.	2557 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เรื่อง	บันทึกชีวิตในสังคม	1

สวนงู 12	คน

29	ต.ค.	2557 คณะกรรมการ	RDRT	Workshop	Southeast	Asia สวนงู 7	คน

30	ต.ค.	2557 มหาวิทยาลัยบราวิจายา	ประเทศอินโดนีเซีย สวนงู 75	คน

31	ต.ค.	2557 นักศึกษาแพทย์จาก	 Stellenbosch	 University	
South	Africa

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	
ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

1	คน

3	พ.ย.	2557 โรงเรยีนสาธติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ฝ่ายประถม สวนงู 17	คน

4	พ.ย.	2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สวนงู 100	คน

5	พ.ย.	2557 ภาควิชาเภสัชวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 70	คน
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รายงานประจ�าปี 2558

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

12	พ.ย.	2557 แพทย์ต่างชาติ	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 6	คน

15	พ.ย.	2557 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 30	คน

17	พ.ย.	2557 หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

สวนงู 3	คน

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

19	พ.ย.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50	คน

20	พ.ย.	2557 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 26	คน

20	พ.ย.	2557 เดลินิวส์ออนไลน์เรื่อง	งูกัดคอตัวเองฆ่าตัวตาย สวนงู 1	คน

20	พ.ย.	2557 ผู้เข้าประชุม	South	East	Asia	Rabies	Expert	
Forum	2014	(REF)	
จาก	บริษัทไบโอจีนีเทค	จ�ากัด

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

25	คน

21	พ.ย.	2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 14	คน

24	-27	พ.ย.	2557 ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 4	คน

27	พ.ย.	2557 โรงเรียนสงวนหญิง	 สวนงู 33	คน

27	พ.ย.	2557 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สวนงู 1	คน

27	พ.ย.	2557 โครงการ	Rabies	diagnostic	training	workshop,	
WHO-CC	for	Research	&	Training	on	Viral	
Zoonoses,	Faculty	of	Medicine,	
Chulalongkorn	University

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 6	คน

2	ธ.ค.	2557 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้องนานาชาติ สวนงู 26	คน

3	ธ.ค.	2557 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา สวนงู 37	คน

5	-7	ธ.ค.	2557 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
และวันสถาปนาสถานเสาวภา	ครบรอบ	๙๒	ปี

สวนงู 1,195	คน

13	ธ.ค.	2557 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สวนงู 118	คน

17	ธ.ค.	2557 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู 120	คน

19	ธ.ค.	2557 โรงเรียนจันทรวิชา สวนงู 68	คน

19	ธ.ค.	2557 บริษัทชุบชีวิต	สตูดิโอ	จ�ากัด	
ถ่ายภาพนิ่งประกวดโฆษณา

สวนงู 3	คน
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

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

19	ธ.ค.	2557 โครงการ	 Training	 workshop	 on	 laboratory	
Diagnosis	of	rabies	(DFA	&	MIT),	
WHO-CC	for	Research	&	Training	on	
Viral	Zoonoses,	Faculty	of	Medicine,	
Chulalongkorn	University

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

20	ธ.ค.	2557 ผู้พิการทางสายตา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

สวนงู 200	คน

24	ธ.ค.	2557 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50	คน

27	ธ.ค.	2557 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สวนงู 83	คน

29	ธ.ค.	2557 ผู้ประสานงานด้านการปกป้องคุ้มครอง
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

สวนงู 2	คน

6	ม.ค.	2558 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 35	คน

7	ม.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 45	คน

10	ม.ค.	2558 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วันเด็กแห่งชาติ

สวนงู 1,344	คน

20	ม.ค.	2558 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สวนงู 415	คน

22	ม.ค.	2558 รมต.ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมคณะ

สวนงู/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

	7	คน

24-25	ม.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 9	คน

28	ม.ค.	2558 ประธานสภากาชาดญี่ปุ่นพร้อมคณะ สวนงู 7	คน

3	ก.พ.	2558 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สวนงู 133	คน

3	ก.พ.	2558 บริษัท	Golbosat	ประเทศบราซิล	
รายการ	Multishow

สวนงู 8	คน

5	ก.พ.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 5	คน

5	ก.พ.	2558 คณะผูเ้ข้าประชมุ	Regional	Resilience	workshop	
Southeast	Asia	จาก	8	ประเทศ

สวนงู 30	คน

6	ก.พ.	2558 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สวนงู 99	คน

10	ก.พ.	2558 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ	ทีวี
สารคดีเรื่อง	จับตา	เตือนภัย

สวนงู 5	คน

14	ก.พ.	2558 สมาชิกสวนพฤกษ์ศาสตร์	โรงเรียนสกัด	กทม. สวนงู 150	คน

17	ก.พ.	2558 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 35	คน

19	ก.พ.	2558 องค์การฮีโมฟีเลียโลก สวนงู 3	คน

22	ก.พ.	2558 บริษัท	เรเซอร์ฟิชแอนด์พาร์ทเนอร์	จ�ากัด
รายการ	คู่ซ่าฮาทั่วไทย

สวนงู 20	คน
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รายงานประจ�าปี 2558

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

26	ก.พ.	2558 บริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
รายการ	บ่ายนี้มีค�าตอบ

สวนงู 7คน

27	ก.พ.	2558 โรงเรียนปทุมวัน สวนงู 45	คน

3	มี.ค.	2558 โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด สวนงู 70	คน

5	มี.ค.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 6	คน

5	มี.ค.	2558 บริษัท	ซูเปอร์จิ๋ว	จ�ากัด	
รายการ	ท้าให้อ่าน

สวนงู 3	คน

6	มี.ค.	2558 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี สวนงู 11	คน

8	มี.ค.	2558 วิทยาลัยนานาชาติ	คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล

สวนงู 12	คน

9	มี.ค.	2558 บริษัท	มีเดีย	สตูดิโอ	จ�ากัด	
รายการ	เจาะ	เกาะ	ติด

สวนงู 5	คน

11	มี.ค.	2558 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ฝ่ายประกันคุณภาพ 4	คน

11	มี.ค.	2558 บริษัท	ซูเปอร์จิ๋ว	จ�ากัด	
รายการ	ท้าให้อ่าน

สวนงู 4	คน

13	มี.ค.	2558 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 31	คน

13	มี.ค.	2558 ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 7	คน

16	มี.ค.	2558 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู/	
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

16	คน

18	มี.ค.	2558 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 25	คน

18	มี.ค.	2558 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 31	คน

18	มี.ค.	2558 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู 120	คน

23	มี.ค.	2558 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวนงู 12	คน

23	มี.ค.	2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวนงู 39	คน

23	มี.ค.	2558 อาสายุวกาชาด สวนงู 24	คน

27	มี.ค.	2558 อาสายุวกาชาด สวนงู 47	คน

2	เม.ย.	2558 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	สหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

สวนงู 1	คน

3	เม.ย.	2558 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สวนงู 49	คน

7	เม.ย.	2558 โทรทัศน์เมโทรทีวี	โทรทัศน์มหานคร
รายการ	รอบรั้ว	กทม.

สวนงู 6	คน

9	เม.ย.	2558 ดร.แอนโทนี่	มาร์เก็ตส์	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	GMP	
กรรมการบริหาร	ISPE	สาขาประเทศไทย

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 1	คน
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

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

16	เม.ย.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู 12	คน

22	เม.ย.	2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวนงู 70	คน

23	เม.ย.	2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 47	คน

24	เม.ย.2558 โรงเรียนศิลปะแหลมคม สวนงู 51	คน

27	เม.ย.	2558 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนงู 60	คน

27	เม.ย.	2558 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วันสถาปนาสภากาชาดไทย	๑๒๒	ปี

สวนงู 238	คน

28	เม.ย.	2558 ภาควิชาปรสิตวิทยา	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 8	คน

28	เม.ย.	2558 บริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)	
รายการ	ชัวร์ก่อนแชร์

สวนงู 3	คน

30	เม.ย.	2558 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 56	คน

11-31	พ.ค.2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 2	คน

14	พ.ค.	2558 โครงการ	K.I.D.	(คิด)	
ส�านักงานบริหาร	สภากาชาดไทย

สวนงู 150	คน

15	พ.ค.	2558 ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวนงู 40	คน

18	พ.ค.	2558 Iowa	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนงู 9	คน

18	พ.ค.	2558 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สวนงู 76	คน

24	พ.ค.	2558 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม	
รายการ	TRS	FAMILY	HOLIDAY

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1	คน

25-31	พ.ค.	2558 ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 2	คน

27	พ.ค.	2558 ภาควิชาธรณีวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 37	คน

27	พ.ค.	2558 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ สวนงู 58	คน

1-19	มิ.ย.	2558 ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 2	คน

1-9	มิ.ย.	2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 2	คน

2-26	มิ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน
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รายงานประจ�าปี 2558

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

10	มิ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

46	คน

17	มิ.ย.	2558 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู 140	คน

19	มิ.ย.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น สวนงู 59	คน

20	มิ.ย.	2558 กองการต่างประเทศ	ส�านักปลัดกรุงเทพมหานคร สวนงู 15	คน

22-30	มิ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน

22-30	มิ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน

22-30	มิ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 1	คน

22-30	มิ.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน

25	มิ.ย.	2558 กศน.	อ�าเภอพรหมบุรี	จังหวัดสิงห์บุรี สวนงู 93	คน

29	มิ.ย.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู/ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 	16	คน

1	ก.ค.	2558 ส�านักงานยุวกาชาด สวนงู 40	คน

1-31	ก.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 1	คน

1-31	ก.ค.	2558 คณะวิทยาศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 4	คน

1-31	ก.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตวัคซีน 1	คน

1-31	ก.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน

1-31	ก.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน

1-31	ก.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 1	คน

1-31	ก.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน

8-31	ก.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน

9	ก.ค.	2558 โรงเรียนสงวนหญิง	 สวนงู 42	คน

10	ก.ค.	2558 สมาคมนิสิตนักศึกษา	สัตวแพทย์นานาชาติ	
สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 50	คน

10	ก.ค.	2558 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน สวนงู 22	คน

10	ก.ค.	2558 ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 3	คน

15	ก.ค.	2558 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สวนงู 23	คน

15	ก.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนงู 20	คน

17	ก.ค.	2558 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 40	คน

20	ก.ค.	2558 โรงเรียนโสตศึกษา	 สวนงู 125	คน
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

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

20	ก.ค.	2558 โครงการ	RCY	ส�านักงานยุวกาชาด สวนงู 50	คน

22	ก.ค.	2558 วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 60	คน

22	ก.ค.	2558 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู 140	คน

23	ก.ค.	2558 โรงเรียนพีระยา	นาวิน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 36	คน

24	ก.ค.	2558 โครงการ	K.I.D.	พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สวนงู 60	คน

25	ก.ค.	2558 นักวิทยากรโครงการ	YABC	ส�านักงานยุวกาชาด สวนงู 3	คน

27	ก.ค.	2558 โครงการ	K.I.D.	พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สวนงู 60	คน

27	ก.ค.	2558 สโมสรนิสิต	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 24	คน

28	ก.ค.	2558 บริษัท	เกรท	วันเดอร์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด
รายการ	กรุงเทพมหานครแห่งการท่องเที่ยว

สวนงู 9	คน

1-6	ส.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน

3-31	ส.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 1	คน

3-31	ส.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน

3-31	ส.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน

3-31	ส.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตวัคซีน 1	คน

3-31	ส.ค.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน

6	ส.ค.	2558 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 31	คน

6	ส.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/สวนงู 33	คน

6	ส.ค.	2558 อาสายุวกาชาด	กศน.	อ.	เมืองเพชรบุรี สวนงู 140	คน

7	ส.ค.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 10	คน

7	ส.ค.	2558 บริษัทอาร์	เอส	จ�ากัด	(มหาชน)	
รายการ	อึ้ง	ทึ่ง	เสียว

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 13	คน

9	ส.ค.	2558 อาสายุวกาชาด	กศน.	เขตบางเขน สวนงู 50	คน

10	ส.ค.	2558 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย สวนงู 66	คน

10	ส.ค.	2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2	คน

12	ส.ค.2558 นักท่องเที่ยวและประชาชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

สวนงู	 	744	คน

17-28	ส.ค.	2558 Student	 at	 the	 University	 of	 Cambridge,	
United	Kingdom

สวนงู 1	คน
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รายงานประจ�าปี 2558

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

25	ส.ค.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 13	คน

28	ส.ค.	2558 ร.ร.สตรีศรีบ�ารุง สวนงู 188	คน

31	ส.ค.	2558 โครงการ	RCY	อาสายุวกาชาด สวนงู 50	คน

1	ก.ย.	2558 บริษัทยารา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด สวนงู 	30	คน

1-11	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 1	คน

1-11	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน

1-11	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน

1-11	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตวัคซีน 1	คน

1-11	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตวัคซีน 2	คน

1-30	ก.ย.	2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2	คน

2	ก.ย.	2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/สวนงู/
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

50	คน

3	ก.ย.	2558 บริษัทพราว	โพรดัคส์	จ�ากัด	
หนังสือ	e-book	happy	Bangkok	Low	budget

สวนงู 5	คน

4	ก.ย.	2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/สวนงู/	
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

50	คน

4	ก.ย.	2558 โรงเรียนนานาชาติเกาหลี	กรุงเทพฯ สวนงู 35	คน

8	ก.ย.	2558 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 130	คน

9	ก.ย.	2558 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 33	คน

10	ก.ย.	2558 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2	คน

11	ก.ย.	2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ/สวนงู/
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

50	คน

15	ก.ย.	2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 13	คน

15	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู/ฝ่ายผลิตเซรุ ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

62	คน

16-30	ก.ย.	2558 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 1	คน

21	ก.ย.	2558 บริษัทดี.	ดอคคิวเมนทารี่	จ�ากัด	
รายการ	บางอ้อ

สวนงู 5	คน
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วัน/เดือน/ปี สถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท เยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน/ถ่ายท�า/ฝึกงาน จ�านวน

21	ก.ย.	2558 School	 of	 Veterinary	Medicine	 University	
Japan

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 4	คน

21-30	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายประกันคุณภาพ 1	คน

21-30	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายประกันคุณภาพ 2	คน

21-30	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน

21-30	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 1	คน

21-30	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ 2	คน

22	ก.ย.	2558 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

62	คน

22-24	ก.ย.	2558 สถานศึกษานานาชาติ สวนงู 166	คน

25	ก.ย.	2558 ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย	
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สวนงู 103	คน

30	ก.ย.	2558 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ/สวนงู/	
ฝ่ายประกันคุณภาพ

50	คน
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ประกาศเกียรติคุณ

นางสาวสุนุชชา		สุนทรารชุน		ผู้เชี่ยวชาญ		นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	
ได้รับการคัดเลือกเป็น	บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น	ระดับหน่วยงาน		กลุ่มเจ้าหน้าที่	ระดับ	5	-	8

นางสาวจุรีพร		น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
ประเภทการน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง	ความเป็นพิษต่อเซลล์และการท�างานของเอนไซม์ในพิษงูที่ชักน�าให้เกิด

ความเสียหายของเนื้อเยื่อเฉพาะที่ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	“วิทยาศาสตร์วิจัย”	ครั้งที่	7	
ในระหว่างวันที่	30	-	31	มีนาคม	2558	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก
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การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ดูงาน ฝึกอบรมและเเป็นวิทยากร

1.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เดินทางไป

เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	Workshop	on	Opportunities	for	Regional	Vaccine	Security	among	

Countries	 in	 Southeast	 Asia	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 กระทรวงสาธารณสุข	 

ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย	 (WHO	 Thailand)	 ณ	 โรงแรมเคป	 พันวา	 จังหวัดภูเก็ต	 

ระหว่างวันที่	30	กันยายน	-	3	ตุลาคม	2557

2.	 นางณัฏฐศรี	รักษาเขตร	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางสาวรุ่งรวี	โพธิ์ทอง	ผู้ช่วยพยาบาล	3 

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมสัมมนาโครงการวิจัยเรื่อง	 การวิจัยระยะที่	 2	 แบบสุ่ม	 ผู้สังเกตถูกปกปิด	 

ท�าในพหุสถาบัน	 เพ่ือประเมินความปลอดภัย	 ความทนต่อวัคซีนและการสร้างภูมิคุ ้มกันของสูตรต�ารับ 

ที่ต่างกัน	2	ชนิดของวัคซีนไข้หวัดใหญ่	ชนิดหน่วยย่อยสายพันธุ์ไวรัสเอช5เอ็น1	ซึ่งผลิตได้จากเซลล์เพาะเลี้ยง

ในอาสาสมัครผู้สูงอายุสุขภาพดี	 จัดโดย	 บริษัท	 โนวาร์ตีส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ณ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 

ระหว่างวันที่	2	-	3	ตุลาคม	2557

3.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 ไปเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนา 

เรื่อง	การควบคุม	และตรวจติดตามสภาวะแวดล้อม	(Environmental	monitoring)	จัดโดย	สมาคมเภสัชกร

การอุตสาหกรรม	(ประเทศไทย)	ณ	โรงแรมโฟว์วิงส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	3	ตุลาคม	2557

4.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เข้าร่วมอบรมสัมมนา 

เรื่อง	การควบคุมและตรวจติดตามสภาวะแวดล้อม	(Environmental	monitoring)	จัดโดย	สมาคมเภสัชกร

การอุตสาหกรรม	(ประเทศไทย)	ณ	โรงแรมโฟว์วิงส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	3	ตุลาคม	2557

5.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 

ไปเป็นอาจารย์พิเศษ	 การสอนรายวิชาสรีรวิทยาทางการสัตวแพทย์	 จัดโดย	 ภาควิชาสรีรวิทยา	 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ณ	 อาคาร	 60	 ป ี 	 คณะสัตวแพทยศาสตร ์	 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	8	ตุลาคม	2557

6.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิารและเภสชักรหญงิ

สัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 

และรบัฟังความคดิเห็น	โครงการศกึษาอปุสรรคทางการค้าส�าหรับผลติภณัฑ์ยาในตลาดส่งออกทีส่�าคญัของไทย 

จัดโดย	 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง	 (มูลนิธิ	 สวค.)	 ร่วมกับ	 ศูนย์นวัตกรรมทางยาและผลิตภัณฑ์

สขุภาพ	คณะเภสชัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และสมาคมไทยอตุสาหกรรมผลติยาแผนปัจจบุนั	(TPMA)	

ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	8	ตุลาคม	2557

7.	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 10	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 

Chiang	Mai	World	Rabies	Day	จัดโดย	World	Animal	Protection	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	11	-	14 

ตุลาคม	2557
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8.	 แพทย์หญิงปิยดา	 อุดมชัยสกุล	 นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุม	 Organizing	 

Committee	of	the	7th	Asian	Congress	of	Pediatric	Infectious	Disease	(ACPID	2014)	และน�าเสนอ

ผลงานวิชาการเรื่อง	Dengue	IgG	seroprevalence	among	healthy	adults	in	Thailand	จัดโดย	ACPID	

ณ	เมืองปักกิ่ง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	12	-	15	ตุลาคม	2557

9.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิารและเภสชักรหญงิ 

วชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เข้าร่วมโครงการประชุม	 Thailand	 Japan	 

Symposium	 คร้ังที่	 2	 จัดโดย	 ส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กองแผนงานและวิชาการ	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา	ณ	โรงแรมโฟร์วิงส์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	15	-	16	ตุลาคม	2557

10.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7และนางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงแบบฟอร์มใบสมัครเข้าท�างาน	 สัญญาค�้าประกัน 

และสัญญาจ้าง	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุม	 1	 ช้ัน	 4	 

อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	17	ตุลาคม	2557

11.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการ	 

เข้าร่วมประชุม	 The	 2nd	 Annual	World	 Congress	 of	 Nutrition	 and	 Health	 (WCNH-2014)	 และ 

เสนอผลงานวิชาการเรื่อง	 Control	 of	Mammary	 Function	during	 Long-term	Exogenous	 Bovine	

Sormatotropin	in	the	Crossbred	Holstein	Cattle	in	the	Tropics	จัดโดย	WCNH	ณ	เมือง	Taiyuan	

ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	24	-	26	ตุลาคม	2557

12.	 นางสาวณัฐชยา	รัฐอนันต์พินิจ	พยาบาล	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมประชุม	Nurse	Educational	

Program	เรื่อง	Basic	 Immunology	&	Optional	Vaccines	จัดโดย	บริษัท	GSK	จ�ากัด	ณ	เดอะสุโกศล	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	27	ตุลาคม	2557

13.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารย์พิเศษ	 

ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้าร่วมประชุมวิชาการ	DCVMN	

สมาชิกของเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	ครั้งที่	15	จัดโดย	DCVMN	และ	WHO	ณ	กรุงนิวเดลี	

ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	27	-	29	ตุลาคม	2557

14.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 ดร.ผกามาศ	 

ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและแพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	

นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ	 International	 Congress	 on	

Medical	Virology	2014	(ICMV	2014)	จัดโดย	สมาคมไวรัสวิทยา	(ประเทศไทย)	ร่วมกับ	กรมควบคุมโรค	

และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล	มหาวทิยาลัยมหดิล	

และสมาคมชีวนิรภัย	(ประเทศไทย)	ณ	โรงแรมพลูแมน	บางกอกคิงเพาเวอร์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่าง

วันที่	5	-	7	พฤศจิกายน	2557
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15.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลัิย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	ไปเป็นอาจารย์

พิเศษ	 สอนวิชา	 การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์	 หัวข้อ	 Cleaning	 Validation	 and	 Environment	

Control	และ	Water	System	in	Pharmaceutical	Manufacturing	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ศิลปากร	ณ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	 จังหวัดนครปฐม	 

ในวันที่	14	พฤศจิกายน	2557

16.	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 10	 ไปเป็นวิทยากรบรรยาย	 

เรื่อง	Overview:	Rabies	Diagnosis	in	animal	ให้แก่	4	Srilankans	(Dr.LMP	Wijemanne,	Dr.PNC	Fernando, 

Mrs.Waruni	Jayaweera,	Mr.Dammika	Perera)	ของโครงการ	Rabies	diagnostic	training	workshop,	

WHO-CC	for	Research	&	Training	on	Viral	Zoonoses	จดัโดย	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

ณ	ตกึ	อปร.	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จงัหวัดกรงุเทพมหานคร	ในวันที	่17	พฤศจกิายน	2557

17.	 นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	เข้าร่วมประชุมเรื่อง	รายงานมาตรการเสริมสร้างความมั่นใจ	

(confidence-building	measure	 :	 CBM)	 ตามกรอบอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ	ประจ�าปี	 2557	 จัดโดย	 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ณ	ห้องประชุม	 อาคารส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	18	พฤศจิกายน	2557	

18.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	

ศรีพงษ์วิไลยกุล	นายสัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพและนายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	4	

สวนงู	 เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 Rodents	 Pathology	 for	 Scientists	 จัดโดย	 ส�านักงานมาตรฐาน 

การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 (สลช.)	 ณ	 ห้องประชุมจอมพลสฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	19	พฤศจิกายน	2557

19.	 นางสาวยุพเยาว์	 เจียมรังสรรค์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางอบเชย	 สายัณห์ศิร	ิ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางสาวมัทนา	มลคล�้า	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

นางสาวณภัทร	 ทองตระกูล	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักด์ิ	 ศักด์ิเดชานนท์	 

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้ารับการอบรม	 การใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	4	-	5	

ชั้น	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	19	พฤศจิกายน	2557

20.	 นางสาวหทัยรัตน์	 เจตนา	 วิศวกร	 5	 กลุ ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	 นายอรรถพล	 แสงสุกวาว	 

นายช่างเวชภัณฑ์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	นายทวีศักดิ์	ภิญโญธรรมากร	นายช่างไฟฟ้า	5	กลุ่มงาน

บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและนายนิพนธ์	 พลายเล็ก	 นายช่างเวชภัณฑ์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	 

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ	แนวร่วมการอนรุกัษ์พลงังานจากบ้านของเรา	จดัโดย	ส�านกัพฒันาทรพัยากรบุคลากร

ด้านพลังงาน	 (สพบ.)	 ร่วมกับ	คณะท�างานการจัดการพลังงาน	ณ	ห้องประชุมชั้น	15	อาคารจอดรถยนต์	 3	

(ส�านักงาน)	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในวันที่	20	พฤศจิกายน	2557	
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รายงานประจ�าปี 2558

21.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 ไปฟังบรรยาย 

เรื่อง	SE-Asia	Rabies	Expert	Forum	:	Update	on	Rabies	in	Asia	จัดโดย	บริษัท	Novartis	ประเทศไทย	จ�ากัด 

ณ	โรงแรม	JW	Marriott	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	20	พฤศจิกายน	2557

22.	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 

การบริหารบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล	 (Mini	MBA	 in	Health)	รุ่นที่	 32	จัดโดย	ส�านักงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ระหว่างวันที่	 21	 

พฤศจิกายน	2557	-	11	เมษายน	2558

23.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	นายสัตวแพทย์วีระ	

เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9 

นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

เข้าร่วมประชุมเรื่อง	 การวางแผนในความเป็นไปได้และแผนการบริหารจัดการอาคารรวมถึงด้านทรัพยากร

บุคคลและงบประมาณ	 ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ส�าหรับโครงการด้านก่อสร้าง	 จัดโดย	 ส�านักนโยบาย 

และยุทธศาสตร์	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 9	 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 

ส�านักงานบริหาร	ในวันที่	24	พฤศจิกายน	2557

24.	 นางสาวพรพิไล	จั่นอิ๊ด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 (SSD	 22)	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

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

ระหว่างวันที่	24	-	28	พฤศจิกายนและ	1	-	4	ธันวาคม	2557	

25.	 นายทวีศักดิ์	ภิญโญธรรมากร	นายช่างไฟฟ้า	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วมสัมมนา	การเพิ่มผลิตภาพ

ในองค์กร	จัดโดย	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	27	พฤศจิกายน	

2557	

26.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 นายสัตวแพทย์	 6	 

ฝ่ายประกันคุณภาพ	นางสาวเพชรจนิต์	ขวญัเพชร	นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	สถานเีพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลองฯ 

และนางสาวรัจนา	 บุญมี	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 

Implementation	 of	 GLP	 Principles	 in	 Animal	 Toxicity	 Test	 Facility	 จัดโดย	 ศูนย์ความเป็นเลิศ 

ด้านชวีวทิยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)	ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคยีวกรุงเทพ	ฟอร์จูน	ในวนัที	่1	ธนัวาคม	2557

27.	 สัตวแพทย์หญิงดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	4	สวนง ู

และนายบุญน�า	 ย้อยฝอย	 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	 1	 สวนงู	 เดินทางไปปฏิบัติงานส�ารวจงูทะเล	 จัดโดย	 สถาบัน

วิทยาศาสตร์ทางทะเล	มหาวิทยาลัยบูรพา	ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี	ในวันที่	3	ธันวาคม	2557

28.	 นายสเุมธ	โพธกิลุ	เจา้หนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน	5	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป	เขา้ประชมุเพือ่รบัฟังการชีแ้จง

แบบฟอร์มระบุเหตุผล/ความจ�าเป็นในการเสนองบประมาณเกินกรอบวงเงินของหน่วยงาน	 จัดโดย	 

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	9	ธันวาคม	2557



67

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

29.	 เภสชักรสมพล	วโิรจนะดารา	เภสชักร	6	ฝ่ายประกนัคุณภาพ	เข้าร่วมประชมุชีแ้จงเพือ่เตรยีมความพร้อมรองรบั

การพฒันาการขึน้ทะเบียนต�ารบัยาแบบอเิลก็ทรอนกิส์	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวง

สาธารณสุข	ณ	ห้องประชุม	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	11	ธันวาคม	2557

30.	 ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์วศิษิฏ์	สิตปรชีา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.เภสัชกรหญงิ

สุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์	 

ณรงค์ศกัดิ	์ชยับตุร	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวชิาการ	นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หวัหน้าฝ่ายบรหิารงาน

ทั่วไป	 7	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 

หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ	7	และนางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป	6	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคลเรื่อง	 การบริหารคนเก่งและการสืบทอดต�าแหน่ง	

จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมชั้น	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท	์

ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	12	ธันวาคม	2557

31.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เข้าร่วมสัมมนา	 แลกเปลี่ยน 

ความรูด้้านวชิาการห้องปฏบิตักิารทีข่อการรับรองจากส�านกัมาตรฐานห้องปฏบิติัการ	จัดโดย	ส�านกัมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 คอนเวนชั่น	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	16	ธันวาคม	2557

32.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	นางมณฑาทพิย์ 

ชมะนันทน์	 ผู ้เช่ียวชาญด้านโลจิสติกส์	 นางกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 

นางสาวปภิณวิช	 ปุณยฤทัยธ�ารง	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างานด�าเนินการโครงการเตรียม 

ความพร้อม	 (Workshop)	 ในการใช้งานระบบ	 FMIS	 ของสภากาชาดไทย	 ครั้งที่	 1/2557	 จัดโดย	 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 ชั้น	 6	 อาคารส�านักงานบรรเทาทุกข์และ 

ประชานามัยพิทักษ์	ในวันที่	18	ธันวาคม	2557

33.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 

ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7	นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9	

นางประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางมณฑาทิพย์	 ชมะนันทน์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์	 

นางสาวจีรวรรณ	 ยอดสุเวทย์	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นางกุลนรี	 เจริญชนม	์ 

เจ้าหน้าทีพ่สัด	ุ5	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	นางสาวปภิณวิช	ปณุยฤทยัธ�ารง	เจ้าหน้าทีพั่สดุ	4	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	

นางสาวศศธร	 โภคสวัสดิ์	 นิติกร	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักด์ิ	 ศักด์ิเดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ 

ระบบงานคอมพิวเตอร์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้ารับการอบรมเรื่อง	 ระเบียบสภากาชาดไทย	 

ว่าด้วย	 การเงิน	 การยืมเงินรองจ่ายและการพัสดุ	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.2557	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุใหญ่	ชัน้	15	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในวนัที	่18	ธนัวาคม	2557
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รายงานประจ�าปี 2558

34.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	นายสุเมธ	โพธิกุล 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่ 

การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	4 

กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนานโยบายสารสนเทศ

สภากาชาดไทย	ครั้งที่	1/2558	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	9 

อาคารเทิดพระเกียรติ	สมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ในวันที่	19	ธันวาคม	2557

35.	 นางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	 

ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง	 Human	

Subject	Protection	Course	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ	(วช.)	ร่วมกบัชมรมจริยธรรมการ

วิจัยในคนในประเทศไทย	(FERCIT)	ณ	โรงแรมมารวยการ์เด้น	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	26	ธันวาคม	

2557

36.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 แพทย์หญิงปิยดา	 อุดมชัยสกุล	 

นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางสาวณัฐชยา	รัฐอนันต์พินิจ	พยาบาล	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	

และนางณัฏฐศรี	รักษาเขตร	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมการประชุมเรื่อง	พิษวิทยา

และยาต้านพิษ	 ร่วมสมัย	 จัดโดย	 สมาคมพิษวิทยาคลินิก	 ณ	 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป	 ซอฟเฟอริน	 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	8	-	9	มกราคม	2558

37.	 นางสาวหทยัรตัน์	เจตนา	วศิวกร	5	กลุม่งานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	เข้ารับฟังการชีแ้จงหลักเกณฑ์การประกวด	

Thailand	Energy	Awards	2015	จัดโดย	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	กระทรวง

พลังงาน	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	9	มกราคม	2558

38.	 นางฐานเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู ้เชี่ยวชาญ	 พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 นางอภิญญา	 ค�าฉัตร	 

ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนายทองสุข	บุญสม	เจ้าหน้าที่ธุรการ	4	ฝ่ายบริการและวิจัย

คลินิก	เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ	ประจ�าปี	2558	เรื่อง	Service	Beyond	Demand	จัดโดย	คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ	ฝ่ายผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	ภปร.	ชั้น	18	โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในวันที่	9	มกราคม	2558

39.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 

ดร.เภสัชกรหญิง	 สุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7	และนางสาวศศธร	โภคสวัสดิ์	นิติกร	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมฟังข้อมูล

เรื่อง	 การท�าประกันภัยความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและความรับผิดต่อบุคคล	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	

สภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 บริษัท	 Howden	 Insurance	 Broker	 และ	 บริษัท	 Aeon	 Insurance	 Broker	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	2	อาคารนิลุบล		กุลแพทย์	สภากาชาดไทย	ระหว่างวันที่	13	-	14	มกราคม	2558	

40.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	และเภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยา 

ปราศจากเชื้อ	7	เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเซรุ่มและฟาร์มม้าและแกะ	จัดโดย	สถาบัน	Pharmaceutical	

and	 Foodstaff	 Industries,	 Ministry	 of	 Industry	 ณ	 เมืองย่างกุ้ง	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	 

ระหว่างวันที่	14	-	18	มกราคม	2558



69

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

41.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	4	สวนงู 

นายบุญน�า	ย้อยฝอย	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	1	สวนงูและนายมานพ	ศรีผดุง	พนักงานขับรถ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

เดนิทางไปส�ารวจงใูนพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว	ร่วมกบัทีมงานอนรัุกษ์วจัิย	สวนสัตว์นครราชสีมา	ณ	จังหวดัสระแก้ว	

ระหว่างวันที่	21	-	24	มกราคม	2558

42.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสุมนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็นอาจารย์

พิเศษ	สอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์	หัวข้อ	Production	and	Registration	of	Biotechnology	Products	in	

Thailand	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ในวันที่	26	มกราคม	

2558

43.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยา

ปราศจากเชื้อ	7	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวหทัยรัตน์	เจตนา	

วิศวกร	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมการอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้ประกอบการ 

มีความเข้มแข็งในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐาน	GMP	จัดโดย	กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	

ส�านักอนามัย	ณ	โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ	มหานาค	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	28	มกราคม	2558

44.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เข้าร่วมสัมมนาประจ�าปี	 

เรื่อง	Quality	Risk	Management	จัดโดย	ISPE	ณ	โรงแรมบางกอกชฎา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	29	 

มกราคม	2558

45.	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวศิริพร	 ปัญญาใส	 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 3	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้ารับฟังการชี้แจงการเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ 

ในการบ�าบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	29	มกราคม	2558

46.	 นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 9	 นายสุทธิชัย	 รอดรัตน์	

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีสัตวรักษ์	 5	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 นายกิตติ	 เลิศไชย	 เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์	 5	

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 นายชิษณุพงศ์	 นิวรรัมย์	 เจ้าหน้าท่ีสัตวรักษ์	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 

นางสาวหทัยรัตน์	เจตนา	วิศวกร	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	นายอัศวิน	เกตุภูษา	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	4	

ฝ่ายผลติเซรุ่ม	นายธวัชชัย	เลศิจารุธร	เจ้าหน้าทีว่ทิยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายผลิตเซรุม่	นายสิทธชิยั	เตียวตระกลู 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ	 3	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 นายบุญประคอง	 กัลปะ	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	นางสาวปรานอม	เชตุพงษ์	เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายผลิตวัคซีนและ

นายประมวล	 กันพยา	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 3	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อจัดท�าสมรรถนะตามต�าแหน่งงานของบุคลากรสภากาชาดไทย	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	30	

มกราคม,	20	กุมภาพันธ์และวันที่	20	มีนาคม	2558
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47.	 นางสาวอุษา	 กิตติศักดิ์ชัย	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร	 

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน	 (Internal	 Audit)	 ตามระบบมาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	 :	 2005	 และ	 

ISO	15189	:	2012	จัดโดย	ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ณ	ส�านักมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่างวันที่	2	-	3	กุมภาพันธ์	2558

48.	 นางสุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุม

และน�าเสนอผลงานวิชาการ	 เรื่อง	 Fatty	 acid	 profile	 of	 Cobra	 Oil	 and	 its	 activities	 on	 skin	 

melanoma	cells	ในการประชุมวิชาการ	ครั้งที่	53	“Smart	Agriculture	:	The	Future	of	Thailand”	 

จัดโดย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่าง

วันที่	3	-	6	กุมภาพันธ์	2558

49.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ดร.ผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัย

และพฒันา	นายสตัวแพทย์ทกัษะ	เวสารชัชพงศ์	ผูเ้ชีย่วชาญ	นายสตัวแพทย์	8	สวนง	ูนายสตัวแพทย์ชาญณรงค์	

มิตรมูลพิทักษ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา 

นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 นางสาวอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิทยาศาสตร ์

การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัย

และพัฒนา	 นางสุจิตรตรา	 ขุนทรัพย์	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

นายสัตวแพทย์สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ	นายสัตวแพทย์	7	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	และนายวิชิต	ทวีกาญจน์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ก้าวไปกับงานวิจัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสภากาชาดไทยด้านการวิจัย	 จัดโดย	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุจมุภฏ	1	ชัน้	9	ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวนัที	่4,	6	กมุภาพนัธ์	

และวันที่	17	มีนาคม	2558	

50.	 นางนารี	 โถน้อย	 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวศรัณยา	 หวังเจริญตระกูล	 

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์	 4	 สวนงู	 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา	 การบริหารการเปลี่ยนแปลง	 ตอน	 หัวใจกาชาด	 

จัดโดย	ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร	ส�านักงานบริหาร	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	1	ชั้น	9	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย	ในวันที่	6	กุมภาพันธ์	2558

51.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสุมนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็นอาจารย์

พิเศษบรรยายให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์	 ชั้นปีที่	 4	 จัดโดย	 ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 

ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระหว่างวันที่	8	-	9	กุมภาพันธ์	2558

52.	 เภสัชกรหญิงสัณหลักษณ์	 บัวสรวง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 

เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	ศรีพงษ์วิไลยกุล	นายสัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกัน

คุณภาพ	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวกรวิกา	 ลิ้มสุวรรณ	 
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นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เข้าร่วมประชมุการน�าโปรแกรม	Probit	Analysis	มาค�านวณ

ความแรงของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	(TRCS	SPEEDA)	จัดโดย	สถาบันชีววัตถุ	ณ	ห้องประชุม	สถาบันชีววัตถุ	

กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	11	กุมภาพันธ์	2558

53.	 นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 Basic	 realtime	 PCR	 technique	 จัดโดย	 บริษัทกิบไทย	 จ�ากัด	 

ณ	บริษัทกิบไทย	จ�ากัด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	16-17	กุมภาพันธ์	2558

54.	 แพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางชนิตรา	เกาะลอย	พยาบาล	6 

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมเร่ือง	 จริยธรรมการวิจัยในคนส�าหรับคณะกรรมการจริยธรรมและ

นักวิจัย	 ประจ�าปี	 2558	 จัดโดย	 ส�านักงานบริการการวิจัย	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 

ณ	 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 

ในวันที่	17	กุมภาพันธ์	2558

55.	 นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวศศธร	โภคสวัสดิ์	

นิติกร	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับการอบรมโครงการผูกใจรักมั่น	เพื่อสรรสร้างองค์กร	“Spirit	for	TRC”	

รุน่ท่ี	4	จดัโดย	ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล	สภากาชาดไทย	ณ	องิธาร	รีสอร์ท	จังหวดันครนายก	ระหว่าง

วันที่	17	-	18	กุมภาพันธ์	2558

56.	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย์	 จันทร์โฮม	 หัวหน้าสวนงู	 9	 นายสัตวแพทย์ปณิธิ	 ละอองบัว	 นายสัตวแพทย์	 4	 

สวนงู	นายบุญน�า	ย้อยฝอย	 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	1	สวนงู	นายวีรยุทธ	ขุมทอง	 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	1	สวนงูและ 

นายรักษ์	แซ่โล้	พนักงานขับรถ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ไปบรรยายให้ความรู้และส�ารวจงูแมวเซาในพื้นที่จังหวัด

สระแก้ว	ระหว่างวันที่	19	-	21	กุมภาพันธ์	2558

57.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชี่ยวชาญ	

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 นายสัตวแพทย์	 6	 

ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวจุรีพร	น้อยพรหม	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา	 เข้าร่วมงาน	 “แถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.”	 จัดโดย	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ณ	 ห้องประชุมจอมพลสฤษด์ิ	 ธนะรัชต์	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	23	กุมภาพันธ์	2558

58.	 นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	4	สวนงู	ไปเป็นวิทยากร	เพื่อบันทึกเทปรายการนาทีฉุกเฉิน	

จัดโดย	 บริษัทกันตนา	 กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ณ	 สตูดิโอ	 บริษัทกันตนา	 กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 ในวันที่	 23	 

กุมภาพันธ์	2558

59.	 นางสาวยุพเยาว์	 เจียมรังสรรค์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักด์ิ	 

ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	 เข้ารับการอบรม	 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	การใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม	Microsoft	Office	2010	ประจ�าปีงบประมาณ	

2558	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุม	 4	 -	 5	 ชั้น	 4	 

อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่าง	วันที่	24	-	25	กุมภาพันธ์	2558	
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60.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 7	 ร่วมเป็นคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการสรรหา

กุลบุตร	 -	 กุลธิดากาชาด	 ประจ�าปี	 2558	 จัดโดย	 ส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุม	 

อาคารเฉลมิพระเกยีรตบิรมราชนินีาถ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวันที	่24	กมุภาพนัธ์	2558	

61.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 และ 

เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 ไปเป็นคณะกรรมการเครือข่าย 

การประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	NVI	ณ	สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	24	กุมภาพันธ์	2558

62.	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	แพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	

นายแพทย์	 5	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 นางชนิตรา	 เกาะลอย	พยาบาล	 6	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและ 

นางอ�าไพ	บรรจงกะเสนา	ณ	อยุธยา	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมอบรมเรื่อง	Update	

on	Pediatric	Infectious	Disease	2015	จดัโดย	สมาคมโรคติดเชือ้ในเด็กแห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรมเดอะสโุกศล 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	25	-	27	กุมภาพันธ์	2558

63.	 นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	4	สวนงูและนายชานนท์	ฝาเงิน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข ้ารับการอบรมหลักสูตร	 สถิติส�าหรับการวิจัยที่ใช ้สัตว ์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 :	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 รุ่นที่	 1	 จัดโดย	 ส�านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์	(สลช.)	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	สภาวิจัยแห่งชาติ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	25	-	27	

กุมภาพันธ์	2558

64.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 7และนางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ทัว่ไป	6	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	เข้ารบัการอบรมคอมพวิเตอร์เร่ือง	การใช้คอมพวิเตอร์เบ้ืองต้นและการใช้	Internet 

ส�าหรบัผูป้ฏิบัตงิานสงูอาย	ุประจ�าปีงบประมาณ	2558	จดัโดย	ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล	สภากาชาดไทย	

ณ	ห้องประชุม	4	-	5	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	26	กุมภาพันธ์	

2558	

65.	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนายเถลิงศักด์ิ	 ศักด์ิเดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ 

ระบบงานคอมพิวเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนา

นโยบายสารสนเทศสภากาชาดไทย	 ครั้งท่ี	 2/2558	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ห้องประชมุใหญ่	ชัน้	9	อาคารเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระญาณสงัวร	(เจรญิ	สวุฑฒฺโน)	ในวนัที	่3	มนีาคม	2558

66.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	7	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานพัฒนานโยบาย

เพิ่มการเข้าถึงยาก�าพร้า	 ยาต้านพิษและยาขาดคราว	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2558	 

จัดโดย	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ณ	 ห้องประชุมส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	3	มีนาคม	2558
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

67.	 นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์	10	ร่วมเป็นคณะกรรมการด�าเนนิงาน

โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด	 ประจ�าปี	 2558	 จัดโดย	 ส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ระหว่างวนัที	่3	-	7	มีนาคม	

2558

68.	 นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวศรัณยา	หวังเจริญ

ตระกูล	 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์	 4	 สวนงู	 เข้าร่วมกิจกรรม	 Focus	 Group	 ในโครงการ	 TRC	 PR	 CLUB	 

กลุ่มที่	1	แนวคิดส�าหรับ	Infographic	เผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องหมายกาชาด	และกลุ่มที่	2	แนวคิดส�าหรับ	

Animation	 3D	 เผยแพร่ความรู ้เรื่องเครื่องหมายกาชาด	 จัดโดย	 ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร	 

ส�านักงานบริหาร	สภากาชาดไทย	ณ	ห้อง	Press	Room	ชั้น	2	ตึกบริพัตร	ในวันที่	9	มีนาคม	2558

69.	 ดร.ผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางรัตนา	สุทธิศรี	

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมโครงการบริหารจิต	 เจริญปัญญา	 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	 

2	เมษายน	2558	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	

อาคารเฉลมิ		บรูณะนนท์	ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล	จงัหวดักรงุเทพมหานคร	ในวนัที	่10	มนีาคม	2558	

70.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 ไปเป็นวิทยากรและ 

เข้าร่วมประชุมโครงการถอดบทเรียนการจัดประชุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับนานาชาติ	 ครั้งที่	 4	 จัดโดย	 

ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	 กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	 โรงแรมเรือรัษฎา	 จังหวัดตรัง	 ระหว่างวันที่	 

11	-	13	มีนาคม	2558

71.	 นางฐานเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างาน 

แกนน�าด้านเอดส์สภากาชาดไทย	ครั้งที่	1/2558	จัดโดย	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 48	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 

ในวันที่	12	มีนาคม	2558

72.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุม 

ระดมสมอง	โครงการท้าทายไทย	(Thailand	Grand	Challenges)	ของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 

จัดโดย	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมแคนทารีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

ในวันที่	13	มีนาคม	2558

73.	 เภสัชกรหญิงอรนุช	กลิ่นเพชร	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	เภสัชกรศิริศักดิ์	สาธร	

เภสัชกร	 4	 ฝ่ายผลิตเซรุ่มและนายนิพนธ์	 พลายเล็ก	 นายช่างเวชภัณฑ์	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 

เข้าร่วมสัมมนา	 Explore	 Aseptic	 Process	 and	 Technology	 จัดโดย	บริษัท	Merck	Millipore	 จ�ากัด	 

ณ	โรงแรมโซฟิเทล	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	18	มีนาคม	2558

74.	 นายธนพงษ์	ตวัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	สวนงู	เข้าร่วมกิจกรรมส�ารวจโรงแรมย่านวิภาวดีรังสิต	TICA	

Away	Day	จัดโดย	สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ	(ไทย)	ร่วมกับ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ

บรษิทั	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ณ	โรงแรมย่านวภิาวดรีงัสติ	จงัหวดักรงุเทพมหานคร	ระหว่างวนัที	่20	-	21	

มีนาคม	2558
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รายงานประจ�าปี 2558

75.	 ดร.ผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางรัตนา	สุทธิศรี	

เจ้าหน้าทีว่ทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวจิยัและพฒันา	เข้าร่วมโครงการบรหิารจติ	เจรญิปัญญา	เฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	เมษายน	2558	

จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ส�านักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต	สาขาปากช่อง	

จังหวัดนครราชสีมา	ระหว่างวันที่	25	-	27	มีนาคม	2558

76.	 นางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	 ผู ้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ 

นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้ารับการอบรมหลักสูตร	สถิติส�าหรับ

การวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 :	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 จัดโดย	 ส�านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและ 

ใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์	(สลช.)	ส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	สภาวิจัยแห่งชาติ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที ่

25	-	27	มีนาคม	2558

77.	 เภสชักรหญงิอรนชุ	กลิน่เพชร	ผูช้�านาญการพเิศษ	เภสชักร	7	ฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้	เภสชักรสมพล	วโิรจนะดารา 

เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่ายผลิตเซรุ่มและนายปรีชา	อังศุกวินกุล 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง	Risk	Based	Environmental	

Monitoring	 of	 Cleanrooms	 จัดโดย	 บริษัทไล้ท์เฮ้าส์	 เวิลด์ไวด์	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด	ณ	 โรงแรมไพน์เฮิร์สท	 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	27	มีนาคม	2558	

78.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

นางสาวพรพมิล	เปรมชยัพร	หวัหน้าฝ่ายผลิตวคัซีน	7	เข้าร่วมประชมุเพ่ือน�าเสนอผลการทบทวนนโยบายและ

แผนยทุธศาสตร์วคัซนีแห่งชาต	ิปี	2558	และร่วมให้ข้อคดิเหน็และจัดท�าร่างนโยบายและแผนยทุธศาสตร์วัคซนี

แห่งชาติฉบับใหม่	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 NVI	 ณ	 สามพราน	 ริเวอร์ไซด์	 

จังหวัดนครปฐม	ระหว่างวันที่	28	-	29	มีนาคม	2558

79.	 นางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	 ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุม

วิชาการและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 วิทยาศาสตร์วิจัย	 คร้ังท่ี	 7	 จัดโดย	 

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ร่วมกับ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวทิยาลยับูรพา	ณ	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลัยนเรศวร	จังหวดัพิษณโุลก	ระหว่างวนัที	่30	-	31	มนีาคม	

2558

80.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 7	 เข้าร่วมประชุมโครงการ	 การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	 (Change	Management	 for	 High	 Performance	

Organization)	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 4	 

อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	9	เมษายน	2558	

81.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 

หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 และเภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 
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เดินทางไปเข ้าร ่วมหารือเรื่อง	 การแบ ่งบรรจุน�้ ายา	 PPD	 จัดโดย	 บริษัทไบโอจีนี เทค	 จ�า กัด	 

ณ	บริษัท	 Beijing	 Sanroad	 Biological	 Product	 จ�ากัด	 เมืองปักกิ่ง	 ประเทศจีน	 ระหว่างวันที่	 16	 -	 17 

	เมษายน	2558

82.	 นางสาวพัชมณฑ์	 ด้วงนุ่ม	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 นางสาวรุ ่งรวี	 โพธิ์ทอง	 

ผู้ช่วยพยาบาล	 3	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 นายวิโรจน์	 ขุนทอง	 นายช่างเครื่องกล	 4	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษา

เครื่องจักรกลและนายประทีป	 พุ่มทอง	 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	 2	 สวนงู	 เข้ารับการอบรมโครงการผูกใจรักม่ัน	 

เพื่อสรรสร้างองค์กร	“Spirit	 for	TRC”	รุ่นที่	 5	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	 

ณ	อิงธาร	รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก	ระหว่างวันที่	23	-	24	เมษายน	2558

83.	 นายสัตวแพทย์ปณิธิ	 ละอองบัว	 นายสัตวแพทย์	 4	 สวนงูและนายวินิจ	 เพียรอุสาหะ	 เจ้าหน้าท่ีรีดพิษงู	 4	 

สวนงู	 เดินทางไปให้ความรู้ในเรื่องงูแก่หน่วยป้องกันสาธารณภัย	 จัดโดย	 บริษัทอินโดไชน่า	 โปรดักส์ชั่น	 

(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	ณ	จังหวัดพังงา	ระหว่างวันที่	23	-	24	เมษายน	2558

84.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างานพิจารณาหาสาเหตุและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนบีซีจี	 จัดโดย	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	 

กรมควบคุมโรค	 ณ	 ห้องประชุม	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 จังหวัดนนทบุรี	 ในวันท่ี	 27	 

เมษายน	2558

85.	 ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์วศิษิฏ์	สิตปรชีา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.เภสัชกรหญงิ 

สุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์ธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร	 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายวิชาการ	นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการ

และวิจัยคลินิก	แพทย์หญิงปิยดา	อุดมชัยสกุล	นายแพทย์	5	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	นางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	

ผู ้เชี่ยวชาญ	 พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางณัฏฐศรี	 รักษาเขตร	 ผู ้ช ่วยพยาบาล	 4	 

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปีเรื่อง	National	 Immunization	Program	and	

Vaccine	 Coverage	 in	 ASEAN	 Countries	 จัดโดย	 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 

บริษัทไบโอวาลิส	จ�ากัด	ณ	โรงแรมรอยัล	คลิฟ	แกรนด์	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	1	-	3	พฤษภาคม	2558

86.	 นางสุจิตรตรา	 ขุนทรัพย์	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

เข้าอบรมหลักสูตร	 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2558	 (SSD	 23)	 

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

ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ระหว่างวันที่	7	-	8,	11	-	12,	14	-	15,	18	-	20	พฤษภาคม	2558	

87.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.เภสชักรหญงิสุมนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมประชุม

ระดมสมองเพื่อก�าหนดหัวข้อการวิจัยเพื่อให้ทุนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	NVI	

ณ	โรงแรมนารายณ์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	14	-	15	พฤษภาคม	2558
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88.	 นางสาวศศธร	 โภคสวัสดิ์	นิติกร	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวอัญชนา	บุญรอด	 เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป	 3	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 เทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการและเทคนิค	 การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 รุ่นที่	 5	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมจุมภฏ	 1	 ชั้น	 9	 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ระหว่างวันที่	18	-	22	พฤษภาคม	2558

89.	 นางสาวกรวิกา	 ลิ้มสุวรรณ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 นายปรีชา	 อังศุกวินกุล	 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธิ์	 เภสัชกร	 4	 ฝ่ายประกัน

คุณภาพและเภสัชกรหญิงรัฏฐกร	 บุญทวี	 เภสัชกร	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 

เรื่อง	เทคนิคการท�า	Master	cell	bank,	working	cell	bank	และ	master	seed	bank,	working	seed	

bank	 เพื่อการผลิต	 JE	 วัคซีน	 จัดโดย	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน	 มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	 ศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาวัคซีน	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดนครปฐม	ระหว่างวันที่	18	-	29	พฤษภาคม	2558

90.	 นายสัตวแพทย์สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ	นายสัตวแพทย์	7	สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร 

หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	และเภสัชกรอนวัช	

มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีน	เดินทางไปประชุมวิชาการสมาชิกของเครือข่าย

ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	DCVMN	ประจ�าปี	2558	จัดโดย	องค์การอนามัยโลก	ณ	ประเทศอินเดีย	

ระหว่างวันที่	18	-	22	พฤษภาคม	2558

91.	 นางอบเชย	สายัณห์ศิริ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวณภัทร	ทองตระกูล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	4 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมศูนย์การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	 ชั้น	 10	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	ในวันที่	19	พฤษภาคม	2558	

92.	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 7	 และนางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการสัมมนาด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล 

(TRC	HR	MEETING)	ครัง้ท่ี	3	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	เรือ่ง	การสร้างความเข้าใจในระเบยีบสภากาชาดไทย	

ว่าด้วย	การให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติ	พ.ศ.2558	และระเบียบ

สภากาชาดไทย	 ว่าด้วย	 การสงเคราะห์บุคลากรซ่ึงเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายหรือตายระหว่างปฏิบัติหน้าที	่

หรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่	 พ.ศ.2558	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 

ณ	 ห้องประชุม	 2	 -	 3	 ชั้น	 4	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 ในวันที่	 22	 

พฤษภาคม	2558	

93.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวิลยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็นกรรมการ	

ประเมนิสถาบันการศกึษาและหลักสูตรเภสชัศาสตร์	ณ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	

จังหวัดปทุมธานี	ในวันที่	25	พฤษภาคม	2558

94.	 นางโอปอล์	ศรปีระพตั	ิหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	7	นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสตูร

และวิจัยโรคในสัตว์	 10	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9	 สัตวแพทย์หญิง	 ดร.ลาวัณย	์ 

จันทร์โฮม	หัวหน้า	สวนงู	9	นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	9 
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นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกัน

คุณภาพ	7	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	7	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	

หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	7	และนายธนพล	ไชยอุป	เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	1	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรค

ในสัตว์	 เข้าฟังการบรรยายเรื่อง	 ท�างานให้มีความสุขได้อย่างไร?	 เมื่อวัยต่างกัน	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหาร

ทรพัยากรบคุคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุเฉลิม	พรมมาส	ชัน้	1	ตึก	อปร.คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ในวันที่	25	พฤษภาคม	2558

95.	 นายธนพงษ์	ตวัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	3	สวนงู	เข้าร่วมประชุมวิชาการ	อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์

ในประเทศไทย	ครัง้ที	่5	จดัโดย	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ณ	อาคาร	45	ปี	คณะวทิยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	25	-	27	พฤษภาคม	2558

96.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสุมนา	ขมวลัิย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	ไปเป็นกรรมการ	

ประเมินสถาบันการศึกษาและหลักสูตรเภสัชศาสตร์	 ณ	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย	 

จังหวัดปทุมธานี	ในวันที่	26	พฤษภาคม	2558

97.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 7	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 

หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 

และเภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 ISPE	 

Thailand	:	Preparing	for	the	new	PIC/s	GMP	Annex	15	จัดโดย	บริษัท	ISPE	Thailand	จ�ากัดและ 

บริษัท	TPMA	จ�ากัด	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	26	พฤษภาคม	2558

98.	 นางมณฑาทิพย์	ชมะนันทน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์	นางประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 

นางสาวนภิาพรรณ	ลมิวฒัโนชยั	เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช	ี5	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	นางสาวจรีวรรณ	ยอดสุเวทย์ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญช	ี5	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าทีพ่สัด	ุ5	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

นางสาวปภิณวิช	ปุณยฤทัยธ�ารง	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางสาวศศธร	โภคสวัสดิ์	นิติกร	4	

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางสาวณภัทร	ทองตระกูล	เจ้าหน้าที่ธุรการ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางมลิวัลย์	แสวงกิจ 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ	4	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปและนางสาวจริาภรณ์	แตงอ่อน	เจ้าหน้าทีพ่สัด	ุ3	ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป	

เข้าร่วมจัดท�า	Workshop	 ระบบ	 FMIS	 ส�าหรับสถานเสาวภา	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 ณ	 ห้องประชุม	

ส�านักงานการคลัง	สภากาชาดไทย	ในวันที่	26,	28	-	29	พฤษภาคม	2558

99.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	เข้าร่วมสมัมนา

เรือ่ง	สิง่ทีค่วรรูใ้นการจดัซือ้ยาด้วยวิธ	ีE-bidding	จัดโดย	สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนัโรงแรม

แอมบาสซาเดอร์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	29	พฤษภาคม	2558

100.	 เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

และแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักดิ์	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	 4	 
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รายงานประจ�าปี 2558

กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนานโยบายสารสนเทศ

สภากาชาดไทย	 ครั้งที่	 3/2558	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 

ชั้น	9	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร	(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ในวันที่	29	พฤษภาคม	2558

101.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	 เวสารัชชพงศ์	 ผู้เช่ียวชาญ	 นายสัตวแพทย์	 8	 สวนงู	 เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ	 

เรื่อง	รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป	:	ข้าราชการต้องเตรียมตัวอย่างไร	จัดโดย	ส�านักงาน	ก.พ.	ณ	หอประชุมสุขุมนัย

ประดิษฐ	ส�านักงาน	ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	5	มิถุนายน	2558

102.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เดินทางไป

ประชุม	ปรึกษาหารือการ	Filling	PPD	จัดโดย	บริษัท	Biogenetech	จ�ากัด	ณ	บริษัท	Beijing	 Sanroad	 

Biological	กรุงปักกิ่ง	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	8	-	10	มิถุนายน	2558

103.	 นางสาวนภิาพรรณ	ลมิวฒัโนชยั	เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช	ี5	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	นางสาวจรีวรรณ	ยอดสุเวทย์ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	5	ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป	นางสาวปภิณวิช	ปุณยฤทัยธ�ารง	 เจ้าหน้าที่พัสดุ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางสาวณภัทร	ทองตระกูล	 

เจ้าหน้าที่ธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนางสาวศิริพร	 ปัญญาใส	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 3	 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมฟังบรรยายการทบทวนรายการรหัสผังบัญชี	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	4-5	ชั้น	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากร

บุคคล	ในวันที่	9	มิถุนายน	2558	

104.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 7	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพและ 

เภสัชกรศิริศักดิ์	 สาธร	 เภสัชกร	 5	 ฝ่ายผลิตเซรุ ่ม	 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง	 การตรวจวัด	 ทดสอบ	 

ท�าความสะอาด	 เพื่อการยกระดับ	 Cleanroom	 ใน	 pharmaceutical	 “Advance	 your	 cleanroom	 :	 

Make	 it	 more	 confident”	 จัดโดย	 สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	 (ประเทศไทย)	 ร ่วมกับ	 

บริษัทอินโนเวทีฟ	 อินสทรูเมนต์	 จ�ากัด	 ณ	 โรงแรมอมารี	 บูเลอวาร์ด	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 ในวันที่	 9	 

มิถุนายน	2558

105.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	และเภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6 

ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมเสวนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลกเรื่อง	 การรับรอง	

ระบบงานและมาตรวทิยากบัการให้บรกิารสุขภาพและสงัคม	จดัโดย	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม	

ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	10	มิถุนายน	2558

106.	 นางสาวหทัยรัตน์	เจตนา	วิศวกร	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาทีมบริหาร

ระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	 จัดโดย	 คณะอนุกรรมการการอนุรักษ์พลังงานของ

สภากาชาดไทย	ณ	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	ในวันที่	17	-	19	มิถุนายน	2558

107.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	 ทิศทางและแนวโน้ม 

การควบคุมวัตถุดิบในการผลิตยาตามมาตรฐานสากล	จัดโดย	สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม	(ประเทศไทย)

ร่วมกับ	บริษัท	เมอร์ค	จ�ากัด	ณ	โรงแรมเซ็นจูรี่	พาร์ค	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	19	มิถุนายน	2558
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

108.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

เภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธิ์	 เดินทางไปประชุมเรื่อง	 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อของวัคซีน	 JE	 

จัดโดย	 สถาบันชีววัตถุและสถาบันวัคซีนร่วมกับ	 บริษัท	 Bionet	 จ�ากัด	 ณ	 สถาบัน	 NIID	 ประเทศญี่ปุ่น	 

ระหว่างวันที่	22	-	28	มิถุนายน	2558

109.	 แพทย์หญงิปิยดา	อดุมชยัสกลุ	นายแพทย์	5	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	เข้าร่วมประชมุเพือ่พจิารณาวทิยานพินธ์

(สอบวิทยานิพนธ์)	จัดโดย	ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	ห้องประชุม	2 

ตึกอบรมวิชาการ	ชั้น	1	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ในวันที่	26	มิถุนายน	2558

110.	 นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสัตวแพทย์หญิงรุจิรา 

ศรีพงษ์วิไลยกุล	 นายสัตวแพทย์	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมรับฟังค�าชี้แจง	 การตรวจประเมิน	 

คณะกรรมการก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ 

ณ	 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 

ในวันที่	29	มิถุนายน	2558

111.	 นางฐานเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้เชี่ยวชาญ	 พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 

การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น	รุ่นที่	 24	 (MSD24)	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	 

ณ	ห้องประชุม	2	-	3	ชัน้	4	อาคารเฉลมิ		บรูณะนนท์	ส�านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล	ระหว่างวันที	่1	กรกฎาคม 

2558	-	4	กันยายน	2558

112.	 ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นายวิชิต	ทวีกาญจน์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวอาธิกยา	 สว่างวารี	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 5	 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางสาวกัญณัฏฐ์	 พรหมรุ่งเรือง	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

เข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 7	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 

ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	7	-	9	กรกฎาคม	2558

113.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ลาวัณย์	จันทร์โฮม	หัวหน้าสวนงู	9	นายธนพงษ์	ตวัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	สวนงู	

	 	และนายมงคล	พันธ์เลิศ	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	3	สวนงู	ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ	การป้องกันงูพิษ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	จัดโดย	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด	ณ	อาคารทุ่งสง	-	ที่วัง	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

(ทุ่งสง)	จ�ากัด	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระหว่างวันที่	9	-	10	กรกฎาคม	2558

114.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 7	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 

หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 7	 และเภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 

เข้าร่วมสัมมนา	The	Future	of	Making	Thing-Autodesk	Infrastructure	2016	จัดโดย	ส�านักงานบริหาร

ระบบกายภาพ	สภากาชาดไทย	ณ	Grand	Centre	Point	Hotels	Terminal	21	ห้อง	Asoke	1	ในวันที่	16	

กรกฎาคม	2558

115.	 นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 10	 และนายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 

ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมการสัมมนา	Merial	Rabies	Forum	 

จัดโดย	 บริษัทเมเรียล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ณ	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 

ในวันที่	20	กรกฎาคม	2558
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116.	 นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	10	นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่าย	

วิจัยและพัฒนา	 9	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	 หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 

เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 

หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 7	 นางประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 

นางสาวศรัณยา	หวังเจริญตระกูล	 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	 5	สวนงู	นายธนพงษ์	ตวัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4 

สวนงู	นายชิษณุพงศ์	นิวรรัมย์	เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์	4		ฝ ่ายประกันคุณภาพ	 นายณัฐพล	 ประมวลทรัพย ์	 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	4	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	นายนภดล	ปิณฑรัตนวิบูลย์	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	4	

ฝ่ายผลิตเซรุ่มและนายสมจิตร	 ใยเทศ	 พนักงานห้องปฏิบัติการ	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	 เข้าร่วมโครงการอบรม	 

เรื่อง	 การวางแผนทางการเงินสู่ความม่ังคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	23	กรกฎาคม	2558	

117.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมการประชุมโครงการ	 

เครอืข่ายแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์บคุลากรด้านระบบน�าส่งวคัซนีของไทย	จดัโดย	คณะเภสชัศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ณ	 ห้องประชุมนานาชาติ	 คณะเภสัชศาสตร ์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	24	-	25	กรกฎาคม	2558

118.	 นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	9	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	การใช้ระบบ	NRMS	ครั้งที่	4	

(ภาคกลาง)	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ณ	 อาคารส�านักงานอธิการบดี	 ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์		ชั้น	1	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	27	กรกฎาคม	2558	

119.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	7	ไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง	Freeze	drying	

technology	for	vaccine	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดลและ

คณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์	 มหาวิทยาลัย	ณ	 โรงแรมเดอะ	 ทวิน	 ทาวเวอร์	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 

ระหว่างวันที่	27	-	29	กรกฎาคม	2558

120.	 ดร.ผกามาศ	 ขาวปลอด	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นางสาววชิราภรณ	์ 

แสงสีสม	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	ศรีพงษ์

วิไลยกุล	 นายสัตวแพทย์	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	นางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	 ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร ์

การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นายสัตวแพทย์ปณิธิ	ละอองบัว	นายสัตวแพทย์	4	สวนงูและนางรัตนา	สุทธิศรี	

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมประชุมวิชาการ	การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า	 ครั้งท่ี	 4	 ประจ�าปี	 2558	 ร่วมกับ	 การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิ

สรีรวิทยา	ครั้งที่	33	ประจ�าปี	2558	จัดโดย	ส�านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	

(สลช.)	 สภาวิจัยแห่งชาติ	 ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	 อิมแพค	 เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 

ระหว่างวันที่	27	-	29	กรกฎาคม	2558
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121.	 นายบุญเรือน	 นิ่มนวล	 ผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบ�ารุง	 นางสาวหทัยรัตน์	 เจตนา	 วิศวกร	 5	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษา

เคร่ืองจักรกลและนายทวีศักดิ์	 ภิญโญธรรมากร	 นายช่างไฟฟ้า	 5	 กลุ ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	 

เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง	 การป้องกันอัคคีภัย	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ห้องจุมภฏ	1	ชั้น	9	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวันที่	5	สิงหาคม	2558

122.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เดินทางไป

เจรจาการจัดซื้อ	 Bulk	 PPD	 กับบริษัท	 Beijing	 Sanroad	 Biological	 Product	 จ�ากัด	 เพื่อมาแบ่งบรรจุที่

สถานเสาวภาและไปเจรจาเรื่อง	การให้เจ้าหน้าที่จากบริษัท	VINS	Biologicals	จ�ากัด	มาศึกษาวิธี	RFFIT	test	

ของ	 ERIG	 และการส่งเจ้าหน้าที่ของสถานเสาวภาไปศึกษาการ	 Immunize	 ม้าและการผลิต	 ERIG	 

จัดโดย	บริษัทไบโอจีนีเทค	จ�ากัด	ณ	เมือง	Hyderabad	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	5	-	7	สิงหาคม	2558

123.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�าปี	

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	 จัดโดย	 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	 ณ	 โรงแรม	 The	 Zign	 พัทยา	 

จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	6	-	9	สิงหาคม	2558

124.	 นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกัน

คุณภาพ	7	และเภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีน	เข้าร่วมประชุม

เพือ่หารอืยทุธวธิใีนการส่งเสรมิการผลติวัคซนีในประเทศ	จดัโดย	สถาบนัวคัซนีแห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)	NVI	

ณ	ห้องประชุมกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	7	สิงหาคม	2558

125.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

เภสชักรหญงิวชริาภรณ์	เหมมาลา	หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ	7	เข้าร่วมประชมุเพือ่สรุปรายงานผลการด�าเนนิ

งานตามแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา	 สมุนไพรและชีววัตถุ เพื่อการพึ่ งพาตนเอง	 

จัดโดย	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ณ	ห้องประชมุชยันาทนเรนทร	ส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	13	สิงหาคม	2558

126.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

เภสชักรหญงิวชริาภรณ์	เหมมาลา	หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ	7	เข้าร่วมประชมุเพือ่สรุปรายงานผลการด�าเนนิ

งานตามแผนยุทธศาสตร์การเข้าถึงยา	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ณ	 ห้องประชุม	 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	14	สิงหาคม	2558

127.	 นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	7	เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การจัดท�าเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (Career	Path)	ปีงบประมาณ	2558	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชมุจมุภฏ	1	ชัน้	9	ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ในวนัที	่25	มิถนุายน,	

15	กรกฎาคมและวันที่	14	สิงหาคม	2558	

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

	 Follow-up	Workshop	 on	 Collaborative	 Models	 for	 the	 Effective	 Communication	 and	 

Coordination	among	ASEAN	Countries	for	Regional	Vaccine	Security	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)	 NVI	 ณ	 โรงแรมรามาดา	 พลาซ่า	 บางกอก	 แม่น�้า	 ริเวอร์ไซด์	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 

ระหว่างวันที่	17	-	18	สิงหาคม	2558
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129.	 ส.ต.จีรศักดิ์	 แพงศรี	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	 1	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนายนิรุตน์	 จันทร์ทาบ	พนักงาน 

ห้องปฏิบตักิาร	ฝ่ายประกนัคุณภาพ	เข้าร่วมโครงการเสรมิสร้างความรูแ้ละส่งเสรมิการมสีขุภาพทีด่ใีห้กบับคุลากร

สภากาชาดไทยเรื่อง	 กินอย่างไรให้ห่างไกลจาก	 6	 โรคร้าย	 จัดโดย	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	

ในวันที่	21	สิงหาคม	2558

130.	 นางสาวนภิาพรรณ	ลมิวฒัโนชยั	เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัช	ี5	ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป	นางสาวจรีวรรณ	ยอดสุเวทย์ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 5	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นางสาวศิริพร	ปัญญาใส	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 3	

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปและนายเถลงิศกัดิ	์ศักด์ิเดชานนท์	เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์	4	กลุม่งานบ�ารุงรกัษา

เครื่องจักรกล	 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังค�าแนะน�า	 ขั้นตอนในการปิดงบการเงินประจ�าเดือนในระบบ	 FMIS	 

จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 ณ	 ห้องประชุม	 ส�านักงานการคลัง	 อาคารจอดรถ	 3	 ชั้น	 3	 สภากาชาดไทย	 

ในวันที่	24	สิงหาคม	2558

131.	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 7	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ	 1st	 Thailand	 

Pharmaceutical	Medicine	 Conference	 :	 Regulatory	 Sciences	 in	 Pharmaceutical	 Product	 

Lifecycle	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	โรงแรมแมนดาริน	แมนเนจ	บาย	เซ็นเตอร์	พ้อยท์ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	25-27	สิงหาคม	2558

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

พิจารณาผลการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาบุคลากร	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 

NVI	ณ	ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	27	

สิงหาคม	2558

133.	 นางสาวยุพเยาว์	 เจียมรังสรรค์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางสาวพรพิไล	 จั่นอิ๊ด	 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางสาวมัทนา	 มลคล�้า	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 4	 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 นางอบเชย	 สายัณห์ศิริ	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวณภัทร	 

ทองตระกูล	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง	 ระเบียบสภากาชาดไทย	 

ว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.	2558	จัดโดย	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมศิร ิ

สิริโยธิน	ชั้น	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ในวันที่	27	สิงหาคม	2558

134.	 นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	เดินทางไปประชุมและบรรยายทาง

วิชาการ	 The	 1st	 Symposium	on	 South	 East	 Asia	Herpetology	 and	 Envenomation	 (SEASHE)	 

จัดโดย	University	of	Brawijaya	ณ	เมือง	Malang	ประเทศ	Indonesia	ระหว่างวันที่	27-31	สิงหาคม	2558

135.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 

ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6  

ฝ่ายประกันคุณภาพ	 นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 5	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ 

นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วม
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนานโยบายสารสนเทศ	 สภากาชาดไทย	 ครั้งที่	 4/2558	 จัดโดย	 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ช้ัน	9	อาคารเทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระญาณสงัวร 

(เจริญ	สุวฑฺฒโน)	ในวันที่	1	กันยายน	2558

136.	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสชักรหญงิสมุนา	ขมวลิยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิารและเภสชักรหญงิ

วชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	7	เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

วัคซีนของประเทศ	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 NVI	 ณ	 โรงงานต้นแบบผลิตยา 

ชีววัตถุแห่งชาติ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จังหวัดกรุงเทพมหานครและโรงแรมไอธารา	

รีสอร์ท	แอนด์สปา	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันที่	2	-	4	กันยายน	2558

137.	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมฟังและให้ข้อคิดเห็นกับ	

การน�าเสนอเค้าโครงการเชงิกลยทุธ์ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร	MSD24	จัดโดย	ส�านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล	

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

ในวันที่	3	กันยายน	2558

138.	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัย

และพัฒนา	 นางสาวสุนุชชา	 สุนทรารชุน	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	 

ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	สวนงู	นายสัตวแพทย์ชาญณรงค์	มิตรมูลพิทักษ์	ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรค

ในสัตว์	 นายสัตวแพทย์สุรสีห์	 อุ ๋ยสุวรรณ	 นายสัตวแพทย์  7  สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 

นางสาววชิราภรณ์	 แสงสีสม	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 

นางสุจิตรตรา	 ขุนทรัพย์	 ผู ้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  7  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ 

แพทย์หญิงปิยดา	อังศุวัชรากร	นายแพทย์	6	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

การใช้โปรแกรม	 Gantter	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานด้านศึกษาวิจัยของสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 ชั้น  10	 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	ในวันที่	8	กันยายน	2558

139.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้ารับฟัง 

การบรรยายเรื่อง	 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 (PPP	 :	 Public-Private	 Partnership)	 และ 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	NVI	

ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	9	กันยายน	2558

140.	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าร่วมประชุมวิชาการ

นานาชาต	ิเรือ่ง	Biotechnology	for	Healthy	Society	จัดโดย	Thailandlab	2015	ณ	ศนูย์แสดงนทิรรศการ	

ไบเทค	บางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	9	กันยายน	2558
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รายงานประจ�าปี 2558

141.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหารและ 

นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 7	 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ 

ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	 ปีงบประมาณ	 2558	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 NVI	 

ณ	โรงแรมดิ	เอมเมอรัลด์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	10	กันยายน	2558

142.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	7	เภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7 

ฝ่ายผลิตวัคซีนและเภสัชกรหญิงทิชา	 กฤษณะประสิทธิ์	 เภสัชกร	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุม 

การน�าเสนอผลการศึกษา	ดูงานและการวิจัยภายใต้การด�าเนินงานด้านวัคซีน	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	

(องค์การมหาชน)	NVI	ณ	โรงแรมดิ	เอมเมอรัลด์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	11	กันยายน	2558

143.	 นายชานนท์	 ฝาเงิน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมประชุมวิชาการ

นานาชาติเรื่อง	Biotechnology	for	Healthy	Society	จัดโดย	Thailandlab	2015	ณ	ศูนย์แสดงนิทรรศการ 

ไบเทค	บางนา	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	11	กันยายน	2558	

144.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้าร่วมประชุม	

	 เชิงปฏิบัติการเรื่อง	 ระบบการขึ้นทะเบียนต�ารับยาระหว่างวิจัยและการให้ค�าแนะน�ายารองรับการวิจัย	 

ครั้งที่	 3	จัดโดย	กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา	ส�านักยา	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	 โรงแรมชลพฤกษ์	 รีสอร์ท	

จังหวัดนครนายก	ในวันที่	14	กันยายน	2558

145.	ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	10	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ 

ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	นายวิชิต	ทวีกาญจน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 นายชานนท์	 ฝาเงิน	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว	์ 

และนางสาวกัญณัฏฐ์	 พรหมรุ่งเรือง	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 4	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมสัมมนา	 

เรือ่ง	Next	Generation	Sequencing	และการประยกุต์ใช้กับงานวจัิยในปัจจบุนั	จดัโดย	บรษิทั	กบิไทย	จ�ากัด	 

ณ	ศูนย์ฝึกอบรม	Gib	Thai	Training	Center	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	21	กันยายน	2558

146.	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	 หัวหน้าพยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางฐานเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 

ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี	 2558	BDMS	Annual	

Academic	 Meeting	 2015	 Theme	 :	 “Global	 Alliance	 to	 Excellent	 Health	 Care”	 จัดโดย	 

บริษัท	 กรุงเทพดุสิตเวชการ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ณ	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 

ในวันที่	23	-	25	กันยายน	2558

147.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 

ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วมประชุม	 การประชุม 

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 1/2558	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 NVI	 

ณ	 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร	 อาคาร	 1	 ชั้น	 2	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 จังหวัดนนทบุร	ี 

ในวันที่	28	กันยายน	2558



85

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในปีงบประมาณ	2558	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 5

5th Adult and Travel Immunization 2015

 เรื่อง “Tailor-Made Immunization” 
จัดโดย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร



86

รายงานประจ�าปี 2558

	 การสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคด้วยวัคซีน	 นับเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพและความคุ ้มทุนในเชิง

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	 ปัจจุบันองค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ	 เกี่ยวกับวัคซีนได้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก	 

ทั้งการพัฒนาวัคซีนที่มีอยู ่เดิม	 หรือการผลิตคิดค้นวัคซีนชนิดใหม่	 ในอีกด้านหนึ่งของสังคมยุคโลกาภิวัตน	์ 

ซึ่งเทคโนโลยีก้าวไกล	 การติดต่อสื่อสาร	 การคมนาคมถึงกันทั่วโลกสามารถกระท�าได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว	

เวชศาสตร์การเดินทาง	(Travel	Medicine)	ได้ทวีความส�าคัญและได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ	เนื่องจากการเดินทาง

อาจน�ามาซึง่ปัญหาสขุภาพของผูเ้ดนิทาง	เกดิความเสีย่งของอบุตัเิหต	ุความเจบ็ป่วย	การตดิเชือ้หรอืการแพร่กระจาย

ของโรคติดเชื้อและท�าให้เป็นปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศได้	 ดังนั้นการให้ความรู ้	 การป้องกันและ 

การสร้างเสรมิภมูคิุม้กันโรค	จงึเป็นกญุแจส�าคญัในเวชศาสตร์การเดนิทาง	ทัง้นี	้เพือ่ให้ทนัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการ

ในเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคด้วยวัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 

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

เพื่อเผยแพร่ความรู ้ในศาสตร์ดังกล่าว	 โดยมีแพทย์	 พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สนใจเข้าร ่วม 

การประชมุวชิาการในแต่ละครัง้เป็นจ�านวนมาก	อนัเป็นโอกาสทีค่วามรู	้ความก้าวหน้าเก่ียวกบัการสร้างเสรมิภูมคิุม้กนัโรค

และเวชศาสตร์การเดินทาง	 จะได้ถูกเผยแพร่แก่บุคลากรทางการแพทย์	 เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

ทางสาธารณสุขต่อไป	การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน	245	คน
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