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โครงสร้างของสถานเสาวภา

สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	แบ่งการบริหารงานออกเป็น	10	ฝ่าย	และ	1	กลุ่มงานดังนี้

	 1.	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

	 2.	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	

	 3.	 สวนงู	

	 4.	 ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	

	 5.	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	

	 6.	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

	 7.	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	

	 8.	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบพระชนมพรรษา

	 9.	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

	 10.	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

	 11.	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

	 โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย	หัวหน้าฝ่ายและกลุ่มงาน	เป็นผู้ก�ากับดูแลกิจการในแต่ละฝ่าย	และใน

กลุ่มงาน	 ขึ้นตรงต่อผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ซึ่งมีรองผู้อ�านวยการและผู้ช่วยผู้อ�านวยการท้ังฝ่ายบริหารและฝ่าย

วิชาการช่วยก�ากับดูแล	สั่งการหรือปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการสถานเสาวภา

โครงสร้างการบริหารองค์กร
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ผู้อ�านวยการ

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

สวนงู

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายผลิตวัคซีน

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
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ภารกิจหลักของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 1. ผลิตและแบ่งบรรจุ ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	 มีปริมาณ 

เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนในประเทศ	

 2. บริการทางคลินิกและชันสูตร	เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	โรคเมืองร้อนและ	Travel	

Medicine	การตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์	และบริการให้ความรู้เรื่องงูพิษ	พิษงู

 3. วิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ภารกิจด้านการผลิต
1. การผลิตชีววัตถุ
	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยทีท่�าการผลติวัคซนีบซีจี	ีเซรุม่แก้พษิงชูนดิแห้ง	

และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 ส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออกจ�าหน่ายต่างประเทศ	 โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และถูกต้องตามมาตรฐาน	GMP	 ของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 กระทรวงสาธารณสุข	 และมาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก	 เป็นโรงงานผลิตชีววัตถุที่เริ่มกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแห่งแรกใน

ประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองท้ังมาตรฐาน	GMP	จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	และฝ่ายประกันคุณภาพ

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ISO/IEC	17025	จาก	ilac	MRA	DMSc	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย	

 1.1 การผลิตเซรุ่ม   

  1.1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พิษงู ปัจจุบันสถานเสาวภาผลิตเซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยวชนิดแห้ง	 7	 ชนิด	 ได้แก่	

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า	(Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง	(King	Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม	(Banded 

Krait	 antivenin)	 เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา	 (Malayan	 Krait	 antivenin)	 เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	 (Malayan	 Pit	 

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

antivenin)	และผลิตเซรุ่มแก้พิษงูรวมชนิดแห้งอีก	2	ชนิดคือ	เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาทและเซรุ่มแก้พิษงูรวม

ระบบโลหิต	 ซึ่งเซรุ่มทุกชนิดจะผลิตตามมาตรฐาน	GMP	 และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 โดยผ่านกระบวนการ

ท�าให้บรสิทุธิแ์ละใช้ขัน้ตอนการผลติตามเทคโนโลยขีองการผลิตทีส่มยัใหม่	จนได้เป็นเซรุ่มแก้พิษงูส�าเร็จรปูชนดิแห้ง

ที่พร้อมละลายใช้ได้ทันที	เซรุ่มแก้พิษงูทุกชนิดมีอายุการใช้งาน	5	ปี	หลังวันผลิต	ปัจจุบันสถานเสาวภาสามารถผลิต

เซรุ่มเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอใช้ในประเทศและสามารถจ�าหน่ายไปยังต่างประเทศ

การตรวจทิศทางไหลของลม
ในห้องสะอาด

การกรองปราศจากเชื้อ การบรรจุเซรุ่ม
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 1.1.3 การผลิตน�้ายาละลาย (Diluent) ส�าหรับใช้ละลายวัคซีนและเซรุ่ม

	 	 	 ฝ่ายผลิตเซรุ่มได้ท�าการผลิต	 Solvent	 (Diluent)	 ส�าหรับวัคซีนและเซรุ่มด้วย	 โดยมีปริมาณ 

การผลิตดังแสดงในตาราง

ชนิด Diluent จ�านวน (แอมพูล)

Saline	solution 380,108

Sterile	water	for	injection 86,921

แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปริมาณน�้ายาละลาย (Diluent) ที่ผลิตในปีงบประมาณ 2555

จำนวน

250,000
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100,000
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2553 2554 2555
0

ป

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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งานด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้ในด้านการผลิตชีววัตถุ

	 ในปี	 2555	 มีอาจารย์	 นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร	์ 

จากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ 	รวมทัง้สิน้	จ�านวน	528	คน	เข้ามาเยีย่มชมงานด้านการผลติเซรุม่	ในจ�านวนนีม้หีน่วยงานต่างชาติ	

คือ	 เจ้าหน้าที่จากบริษัท	 Green	 cross	 จ�ากัด	 ประเทศเกาหลีซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการผลิตวัคซีนรวมอยู่ด้วย	 

จ�านวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	ที่มาฝึกงานด้านการผลิตชีววัตถุในปี	2555	จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ	มีดังนี้	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		 จ�านวน	2	คน	ระหว่างวันที่	8	ตุลาคม	2555	-	30	พฤศจิกายน	2555	

มหาวิทยาลัยศิลปากร		 จ�านวน	3	คน	ระหว่างวันที่	8	ตุลาคม	2555	-	28	ธันวาคม	2555	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		 จ�านวน	1	คน	ระหว่างวันที่	15	ตุลาคม	2555	-	14	ธันวาคม	2555	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ		 จ�านวน	2	คน	ระหว่างวันที่	22	ตุลาคม	2555	-	7	ธันวาคม	2555	

 1.2 การผลิตวัคซีนบีซีจีและน�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดี

	 	 ภารกิจของฝ่ายผลิตวัคซีน	ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2554	ถึง	30	กันยายน	2555	คือการผลิตวัคซีนบีซีจีและ

น�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดี	ให้ได้เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ	ได้แก่	

ผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ จ�านวนผลิต (ขวด)

วัคซีนบีซีจี	ชนิดแห้ง 10	โด๊สต่อขวด 313,970

น�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดี 10	โด๊สต่อขวด 14,000

	 การผลิตท้ังหมดได้ด�าเนินการตามกระบวนการผลิตภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี	 หรือตามมาตรฐาน	

GMP	ซึง่รวมถงึการตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการผลิต	การตรวจสอบความถกูต้องของเครือ่งมอืและอุปกรณ์

การผลิต	 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีปฏิบัติ	 และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายผลิต

อย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณ Diluent ที่ผลิต

2553 2554 2555

700,000

600,000

500,000

Sterile water for ingectiion 10 ml.

Sterile solution 1 ml.

400,000

300,000

200,000

100,000

0
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	 ผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีชนิดแห้งและน�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดี	 ที่ผลิตทุกรุ่นได้ด�าเนินการตรวจสอบตามข้อ

ก�าหนดขององค์การอนามัยโลก	(WHO	Requirements	for	Freeze	dried	BCG	Vaccine	and	Tuberculin)	จาก

ฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีทุกรุ ่นผ่านการรับรองมาตรฐานรุ ่นการผลิต	 (Lot	 Release)	 จาก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ก่อนส่งออกจ�าหน่ายให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 ฝ่ายผลิตวัคซีนได้วางแผนการผลิตวัคซีนบีซีจีในปี	 2555	 ให้ได้อายุของวัคซีนตามเงื่อนไขที่ก�าหนดและ 

ในเดือนสิงหาคม	2554	องค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อวัคซีนบีซีจี	 เพื่อจ�าหน่ายให้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	จ�านวน	279,300	ขวด	โดยก�าหนดการส่งมอบเป็น	6	งวด	(เดือนเมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	

สิงหาคมและกันยายน	 2555)	 ซึ่งทางฝ่ายผลิตได้วางแผนการผลิตวัคซีนบีซีจีให้ได้ทันก�าหนด	 และให้ได้ครบตาม

ปริมาณการสั่งซื้อรวมทั้งต้องผลิตวัคซีนส�ารองไว้จ�านวนหนึ่ง	ส่วนน�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดีผลิตได้เพียง	4	รุ่นการผลิต	

และหยุดการผลิตเนื่องจากไม่สามารถหาวัตถุดิบตั้งต้นได้	

วัคซีนบีซีจี

การผลิตและการแบ่งบรรจุวัคซีนบีซีจี

น�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดี
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เปรียบเทียบปริมาณและสัดส่วนการผลิตวัคซีนบีซีจีและน�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดีในปีงบประมาณ 2555

เปรียบเทียบผลผลิตที่ได้กับเป้าหมาย

ผลผลิตของฝ่ายผลิตวัคซีน

BCG

BCG 313,970

(96%)

PPD

PPD 14,000

(4%)

BCG PPD

350,000

300,000
300,000

15,000 14,000 (93%)

313,970 (105%)
250,000

เปาหมาย

จำนวนผลิต

200,000

150,000

100,000

50,000

0
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เปรียบเทียบปริมาณการผลิตชีววัตถุในปี	2555	กับปริมาณที่ผลิตใน	5	ปี

ปีงบประมาณ 2551 2552 2553 2554 2555

เซรุ่มแก้พิษงู 84,567 105,525 84,384 65,480 74,979

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 142,785 103,992 86,229 143,440 229,414

วัคซีนบีซีจี 163,900	 162,531 240,288 614,060 313,970

น�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดี 31,928 36,292 31,679 35,805 14,000

โครงการแบ่งบรรจุวัคซีน

	 ฝ่ายผลิตวัคซีนได้ด�าเนินโครงการแบ่งบรรจุวัคซีน	 เพ่ือให้มีวัคซีนชนิดอื่น ๆ	 สนับสนุนงานของส�านักงาน

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสขุและเพือ่ให้มวีคัซนีทีม่คีณุภาพแต่ราคายตุธิรรมส�าหรบัใช้ในประเทศ	

วัคซีนที่จะด�าเนินการแบ่งบรรจุ	 ได้แก่	 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 (Rabies	 vaccine)	 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	

(Inactivated	Japanese	Encephalitis	Vaccine	for	Human	Use,	Vero	cell,	Freeze-dried)	และวัคซีนป้องกัน

ไข้หวดัใหญ่	(Influenza	vaccine)	โดยโรงงานแบ่งบรรจุวคัซีนได้รับการรับรองการตรวจประเมนิเพ่ือการรับรองตาม

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา	 (GMP)	ตามมาตรฐานสากล	PIC/s	จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2555	 และได้ด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการแบ่งบรรจุวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	

จ�านวน	3	รุ่นการผลิต

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

0
2551

ขวด

เซรุ่มแก้พิษงู วัคซีนบีซีจี น�้ายาทูเบอร์คูลินพีพีดีเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
25532552 2554 2555
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2. การผลิตยาปราศจากเชื้อ 
	 สถานเสาวภา	ได้ร่วมมอืกับคณะท�างานพฒันานโยบายและแก้ไขปัญหายาก�าพร้า	กลุม่	antidote	ส�านกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 เพื่อแก้ปัญหาในการเข้าถึงยากลุ่ม	 antidote	 ของประชาชนในระบบหลัก

ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 สถานเสาวภา	 เข้าร่วมรับผิดชอบในการเป็นผู้ผลิต 

ยาก�าพร้าท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ในกรณฉุีกเฉนิอย่างทันท่วงท	ี3	รายการส�าหรับใช้ในประเทศ	คอื	3%	Sodium	Nitrite 

Injection	ขนาดบรรจุ	10	มิลลิลิตรต่อหลอด,	25%	Sodium	Thiosulfate	 Injection	ขนาดบรรจุ	18	มิลลิลิตร 

ต่อขวด	และ	3	%	Methylene	Blue	Injection	ขนาดบรรจุ	5	มิลลิลิตรต่อขวด	รายการละ	3,000	ขวด	จ�าหน่ายให้

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	ทั้งนี้สปสช.ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมท�าหน้าที่ขนส่งและ

กระจายยาไปยังสถานบริการทั่วประเทศ

1%	Methylene	Blue	Injection

3%	Sodium	Nitrite	Injection 25%	Sodium	Thiosulfate	Injection

การผลิตเซรุ่ม (ส่วนขยาย)

 เน่ืองจากก�าลงัการผลติเซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าในปัจจบัุนไม่เพยีงพอกบัความต้องการของประเทศ	จงึต้อง

เพิ่มก�าลังการผลิตอย่างเร่งด่วน	 สถานเสาวภาจึงได้ปรับปรุงอาคารผลิตยาปราศจากเชื้อในเนื้อที่ประมาณ	 2,000	

ตารางเมตร	 ให้เป็นโรงงานผลิตเซรุ่มและยาปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐานตาม	 “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา	

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

Scheme	(PIC/s)”	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	การก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา	 พ.ศ.2554	 เพื่อท่ีจะพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ	 สามารถผลิตยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	 ตามโครงการ

ขยายก�าลังผลิตเซรุ่มซึ่งได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
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	 ขณะน้ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อได้เข้าไปด�าเนินการช่วยผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส่วนท่ี

เพิม่ขึน้ร่วมกบัฝ่ายผลิตเซรุม่	ท�าให้ได้ปรมิาณผลติมากขึน้มาในระดบัหนึง่แต่ยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการในประเทศ

	 ในปี	 พ.ศ.2555	 สถานเสาวภาได้มีการด�าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ผลิตยาปราศจากเชื้อ	 

ทั้งในส่วนอาคารผลิตซึ่งเป็นห้องสะอาด	และอาคาร	Utility	ซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบสนับสนุนทั้งหมด	(ได้แก่	ระบบน�้า	

และระบบอากาศสะอาด)	โดยได้ด�าเนนิการแล้วเสร็จไปประมาณ	70	%	ของงานทัง้หมด	ในส่วนของเคร่ืองจักรต่างๆ

ได้รบัอนุมัตใิห้จัดซือ้จดัจ้าง	พร้อมทัง้ท�าการทดสอบและตรวจรบัเครือ่งจกัร	ณ	โรงงานผูผ้ลติ	(Factory	Acceptance	

Test)	ขณะน้ีก�าลังอยูใ่นระหว่างการตดิตัง้และตรวจสอบระบบความถกูต้อง	ซึง่คาดว่าจะใช้เวลาอกีประมาณ	6	เดอืน

จึงจะสามารถย้ายงานผลิตเซรุ่มส่วนงานบรรจุมาด�าเนินการที่โรงงานส่วนขยายนี้ได้

3. การผลิตน�้าดื่มกาชาด
	 “น�้าดื่มกาชาด”	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	GMP	จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวง

สาธารณสุข	 ผลิตโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อที่ได้รับการฝึกอบรมให้ผลิตน�้าดื่มในบริเวณท่ีสะอาดถูก

สุขลักษณะ	 มีการตรวจสอบคุณภาพน�้าดื่มท่ีผลิตตามมาตรฐานน�้าด่ืมของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

กระทรวงสาธารณสุข	ทุกรุ่นที่ผลิต	ในปี	2555	ได้มีการผลิตน�้าดื่มกาชาด	ขนาด	600	มิลลิลิตร	จ�านวน	28,716	ขวด

และขนาด	1,500	มิลลิลิตร	จ�านวน	16,716	ขวด

น�้าดื่มกาชาดขนาด	600	มิลลิลิตร
และ	1,500	มิลลิลิตร

สถานที่ผลิตน�้าดื่มกาชาด
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4. ฝ่ายประกันคุณภาพ
	 ฝ่ายประกนัคุณภาพได้รบัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร	ISO/IEC	17025	จาก	ilac	MRA,DMSc	จาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548

	 มีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถุดิบ	 ภาชนะบรรจุ	 วัสดุการบรรจุ	 ผลิตภัณฑ์กึ่งส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์

ส�าเร็จรูป	น�้าดื่มกาชาดและตรวจสภาพแวดล้อมในห้องผลิตและห้องวิเคราะห์	 (Environmental	Control)	ตลอด

จนมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตและเอกสารตามมาตรฐานข้อก�าหนดใน	GMP	

จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2555

จ�านวน (รุ่นการผลิต)

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปชีววัตถุ	(วัคซีนและเซรุ่ม) 112

น�้าดื่มกาชาด 3

วัตถุดิบ 27

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 69

น�้ายาปราศจากเชื้อ 44

ผลิตภัณฑสำเร็จรูปชีววัตถุ 112

น้ำยาปราศจากเชื้อ 44
น้ำดื่มกาชาด 3วัตถุดิบ 27

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 69

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพ (รุ่นการผลิต)
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รายละเอียดการตรวจวิเคราะห์แต่ละเดือนในปีงบประมาณ	2555

เดือน/ปี

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 1 1 - 1 - - - - 1 2 - - 6

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ - 3 2 - - 2 1 1 1 - - - 10

เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม - - - - - - 1 - - - - - 1

เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 1 1 1 - - 1 - 1 - 1 - - 6

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา - 1 - - 1 - - - - - - - 2

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

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา - - - - - - - - 1 - - - 1

เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต - - - 1 - - 1 - - - - - 2

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

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 7 1 10 3 3 3 4 3 2 4 4 45

วัคซีนบีซีจี - - 1 5 7 8 2 2 3 1 1 3 33

ทูเบอร์คูลินพีพีดี 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - 4

น�้ากลั่นส�าหรับฉีด 2 4 1 2 1 3 1 1 3 2 - 2 20

น�้าเกลือส�าหรับฉีด - - 5 3 3 2 4 2 - - - - 19

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

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

เมทิลีนบลูส�าหรับฉีด - - - - - 1 - - - - - - 1

อินเดียนอิงค์ส�าหรับฉีด - - - - - - - - - - - 2 2

น�้าดื่มกาชาด 1 2 - - - - - - - - - - 3

 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 รวม

 

0

5

10

15

เซรุมแกพิษงูกะปะ

ต.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55พ.ย.54 ธ.ค.54

เซรุมแกพิษงูเหา

เซรุมแกพิษงูทับสมิงคลา

เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

น้ำกลั่นสำหรับฉีด

โซเดียมไธโอซัลเฟตสำหรับฉีด

เซรุมแกพิษงูเขียวหางไหม

เซรุมแกพิษงูแมวเซา

เซรุมแกพิษงูระบบโลหิต

วัคซีนบีซีจี

น้ำเกลือสำหรับฉีด

เมทิลีนบลูสำหรับฉีด

เซรุมแกพิษงูสามเหลี่ยม

เซรุมแกพิษงูจงอาง

เซรุมแกพิษงระบบประสาท

ทูเบอรคูลินพีพีดี

โซเดียมไนโตรทสำหรับฉีด

อินเดียนอิงคสำหรับฉีด

น้ำดื่มกาชาด
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การทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่น ๆ ในปีงบประมาณ 2555

เดือน/ปี

การทดสอบน�้าในขบวนการผลิต 143 147 218 215 190 209 207 202 112 94 84 111 1,932

การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุ่ม
แก้พิษงู	และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

60 85 66 69 65 84 77 65 87 96 102 74 930

การทดสอบในขบวนการผลิต
วัคซีนบีซีจี

- - 4 16 28 36 8 8 12 4 4 12 132

การทดสอบในขบวนการผลิต
น�้ายาฉีด

- 4 5 8 7 12 10 3 - - - - 49

การทดสอบ	Crude	plasma	จาก
สถานีเพาะเลี้ยงม้าฯ

62 80 74 46 87 72 58 97 73 71 93 75 888

วัตถุดิบ 3 1 3 2 5 3 2 4 - 1 2 1 27

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ 6 4 2 8 12 3 6 5 8 8 7 - 69

การตรวจสอบ	stability	ของ
ผลิตภัณฑ์

5 2 6 5 3 3 2 4 5 2 2 3 42

การตรวจสอบวัตถุดิบซ�้า - - 1 3 - 2 1 1 1 - 1 1 11

จ�านวนตัวอย่าง 279 323 379 372 397 424 371 389 298 276 295 277 4080

กราฟแสดงการทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2555

 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 รวม

การทดสอบน้ำในขบวนการผลิต

การทดสอบในขบวนการผลิตเซรุมแกพิษงูและปองกันโรคพิษสุนัขบา

การทดสอบในขบวนการผลิตวัคซีนบีซีจี

การทดสอบในขบวนการผลิตน้ำยาฉีด

การทดสอบ Crude plasma จากสถานีเพราะเลี้ยงมาฯ

วัตถุดิบ

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ

การตรวจสอบ Stability ของผลิตภัณฑ

การตรวจสอบวัตถุดิบซ้ำ

250

200

150

100

50

0
ต.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55พ.ย.54 ธ.ค.54
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การทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2555

เดือน/ปี

การทดสอบตัวอย่างน�้า 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 74

การทดสอบ	titer	โรคพิษสุนัขบ้า	

ของคน	สัตว์และผลิตภัณฑ์
15 20 23 1 3 3 3 - 70 28 5 54 225

จ�านวนตัวอย่าง 23 26 29 7 9 9 9 6 76 34 11 60 299

 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 รวม

การทดสอบตัวอยางน้ำ

การทดสอบ titer ตอพิษสุนัขบาของคน, สัตว

และผลิตภัณฑ
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กราฟแสดงการทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2555
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ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2555 (รุ่นการผลิต)

เดือน/ปี

เซรุ่มแก้พิษงู 2 6 3 2 1 3 4 2 4 3 0 0 30

เซรุม่ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า 1 7 1 10 3 3 3 4 3 2 4 4 45

วัคซีนบีซีจี 0 0 1 5 7 8 2 2 3 1 1 3 33

ทูเบอร์คูลินพีพีดี 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4

น�้ายาฉีด 2 4 6 5 4 8 5 3 3 2 0 2 44

น�้าดื่มกาชาด 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 รวม
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เซรุมแกพิษงู
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ผล
ิต)

เซรุมปองกันโรคพิษสนัขบา

วัคซีนบีซีจี

ทูเบอรคูลินพีพีดี

น้ำยาฉีด

น้ำดื่มกาชาด
ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2555
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5. สถานเีพาะเล้ียงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา
	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	มีสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 เนื้อที่	 646	 ไร่	และมีม้า	422	ตัว	 

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

 5.1 การเจาะเลือดม้าและปริมาณพลาสมาที่แยกเก็บได้ในปีงบประมาณ 2555

ชนิดงู
ม้าฉีด antigen 

สร้างภูมิคุ้มกัน (ตัว)
ม้าที่เจาะเก็บเลือด 

(ตัว)
ปริมาณเลือดที่
เจาะเก็บ (ลิตร)

ปริมาณพลาสมาที่
แยกเก็บได้ (ลิตร)

งูเห่า

งูกะปะ

งูแมวเซา

งูจงอาง

งูสามเหลี่ยม

งูเขียวหางไหม้

โรคพิษสุนัขบ้า

งูทับสมิงคลา

รวมพิษงูระบบประสาท

รวมพิษงูระบบโลหิต

20

13

8

3

4

8

155

3

4

10

10

10

6

-

4

8

80

-

-

10

948

762

283

-

102

571

9,131

-

-

415

485

400

145

-

51

380

4,670

-

-

320
รวม 228 128 12,212 6,451

  

ม้าที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ลูกม้าอายุประมาณ	1	ปี	จ�านวน	2	ตัว
ที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน	(embryo	transfer)
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 5.2 จ�านวนม้าที่ได้รับการฉีด antigen กระตุ้นภูมิคุ้มกันในม้า

ชนิดม้า
มีอยู่เดิม 

(ตัว)
รับใหม่ 
(ตัว)

รวม 
(ตัว)

จ�าหน่าย 
(ตัว)

คงเหลือ 
(ตัว)

หมายเหตุ

ม้าฉีดพิษ 219 29 248 12 236 -	รับมาฉีดพิษ	29	ตัว,	ตาย	12	ตัว

-	เกิด	24	ตัว	โอนฉีดพิษ	29	ตัว	

	ตาย	1	ตัว
ม้าอื่นๆ 192 24 216 30 186

 5.3 ผลิตสัตว์ทดลองชนิดต่าง ๆ ใช้ในการวิจัยและงานผลิต

ชนิดสัตว์
มีอยู่เดิม 

(ตัว)
รับใหม่ 
(ตัว)

รวม 
(ตัว)

จ�าหน่าย 
(ตัว)

คงเหลือ 
(ตัว)

หมายเหตุ

พ่อกระต่าย

แม่กระต่าย

ลูกกระต่าย

หนูขาว

หนูตะเภา

19

51

443

8,644

590

-

5

136

42,636

173

19

56

579

51,280

763

19

56

579

47,485

763

-

-

-

3,795
-

หยุดผลิตกระต่ายเดือนพฤษภาคม 2555

-	เกิด	42,636	ตัว	ใช้งาน	46,443	ตัว

	ตาย	559	ตัว	คัดทิ้ง	483	ตัว

หยุดผลิตหนูตะเภาเดือนพฤษภาคม 2555

 5.4 อาหารม้า มีการใช้หญ้าเลี้ยงม้าประจ�าปี 2555

เดือน หญ้าสด (กิโลกรัม) หญ้าแห้ง (กิโลกรัม)

ตุลาคม	2554 29,310 300

พฤศจิกายน	2554 26,400 500

ธันวาคม	2554 26,985 620

มกราคม	2555 27,280 300

กุมภาพันธ์	2555 25,520 400

มีนาคม	2555 22,280 4,840

เมษายน	2555 16,380 14,300

พฤษภาคม	2555 18,430 13,800

มิถุนายน	2555 21,385 6,400

กรกฎาคม	2555 8,105 15,500

สิงหาคม	2555 17,582 11,000

กันยายน	2555 19,314 9,000

รวมทั้งสิ้น 258,971 76,960



22

รายงานประจ�าปี 2555

 5.5 จ�านวนสารต่างๆทีใ่ช้ในการผลติพลาสมาประจ�าปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555)

รายการ ประเภท ปริมาณ จ�านวนพลาสมา

พิษงู

เห่า 1,630	mg

1,781 L

จงอาง -

สามเหลี่ยม 85	mg

ทับสมิงคลา -

กะปะ 1,435	mg

แมวเซา 897	mg

เขียวหางไหม้ 925	mg

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 Ribisin® 2,354	ml 4,670 L

Verorab® 84	dose

สารกันเลือดแข็งตัว 20	%	sodium	citrate 3,303	ขวด*

สารละลาย Normal	saline 8,225	ขวด**

5%	dextrose	in	saline 3,170	ขวด**

phenol 	36	ขวด***

*	ขนาด	0.3	ลิตร/ขวด		**	ขนาด	1	ลิตร/ขวด		***	ขนาด	450	กรัม/ขวด

 5.6 จ�านวนสตัว์ทดลองทีใ่ช้งานในแต่ละฝ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2555 (ตลุาคม 2554-กันยายน 2555)

ฝ่าย
ประเภทสัตว์ทดลอง (ตัว)

หนูไมซ์ หนูตะเภา กระต่าย หนูแฮมสเตอร์

ประกันคุณภาพ 4,850 190 152 -

สวนงู 40,440 - 4 -

ชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 520 - - -

วิจัยและพัฒนา

(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

433

200

10 2 -

รวม 46,443 200 158 -
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 5.7 องค์ประกอบในการผลิตพลาสมาดิบจากม้า 1 ตัว

จ�านวนพลาสมา 
(ลิตร)/ตัว

องค์ประกอบในการผลิต

พิษงู 
(mg)

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า* 
(IU)

20% sodium 
citrate (L)

Saline 
(L)

5% dextrose in 
saline (L)

Phenol 
(ML)

3 20 240 0.1 3 2 0.05*

*กรณีใช้	Verorab	จะใช้ครั้งละ	5	doses	

6. งานกลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล
	 กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกลท�าหน้าทีซ่่อมบ�ารงุ	ดแูลงานช่าง	ระบบประปา	ไฟฟ้า	งานโยธา	งานบ�ารงุ

รักษาเครื่องจักรกลของฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ	ดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของอาคาร	 สถานท่ี	

และระบบน�้าตามหลักเกณฑ์	GMP	และ	GEP	(Good	Engineering	Practice)	ภายใต้การก�ากับดูแลของรองผู้อ�านวยการ 

สถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารโดยแบ่งหน้าที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

 1. หน่วยงานซ่อมบ�ารุงทั่วไป ท�าหน้าที่หลักดังนี้

	 	 -	 ควบคุมดูแลซ่อมบ�ารุง	

		 	 -	 งานประปา

		 	 -	 งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ

		 	 -	 งานโยธา

 2. หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่หลักดังนี้

		 	 -	 ดูแลด้านความปลอดภัย	อัคคีภัย	

		 	 -	 ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

 3. หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ท�าหน้าที่หลักดังนี้

		 	 -	 ควบคุมตรวจสอบ	บ�ารุงรักษาเครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือในงานผลิตและประกันคุณภาพ

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

	 	 -	 ตรวจสอบระบบความถูกต้องของการท�างานของเครื่องจักร	 (Equipment	 Validation)	 ร่วมกับ

ฝ่ายผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ	

 4. หน่วยงานระบบสารสนเทศ ท�าหน้าที่หลักดังนี้

	 	 -	 ดูแลออกแบบพัฒนาระบบการท�างานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อให้ท�างานได้อย่างถูกต้อง	

รวดเร็ว	

	 	 -	 จัดระบบงานสารสนเทศ	เพื่อให้ประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร	
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ภารกิจด้านการบริการ

1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ท�าหน้าที่บริการดังต่อไปนี้	

	 1.	 บรกิารตรวจรกัษาและให้ค�าปรกึษาผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้า	เช่น	ถกูสตัว์ทีส่งสยัว่าเป็นโรคพษิสนุขับ้ากดั 

ข่วน	เป็นต้น	ด้วยการฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ท�าความสะอาดแผลอย่างถูกต้องตามเทคนิค

	 2.	 บริการแนะน�าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโปรแกรมป้องกันล่วงหน้าในและนอกสถานที่

	 3.	 บรกิารให้ค�าปรกึษาและแนะน�าความรูด้้านโรคพษิสนุขับ้าแก่บคุลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ไป

	 4.	 บริการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	 5.	 ให้ความรู้ด้านโรคพิษสนุขับ้าแก่บคุลากรทางการแพทย์ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	นสิิตแพทย์	และนกัศกึษา

พยาบาลสถาบันต่าง	ๆ

	 6.	 ฝึกอบรมและดูงานด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่พยาบาล	 นักศึกษาพยาบาลและ

บุคลากรทางการแพทย์

 

 เวลาท�าการคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

	 วันจันทร์	–	ศุกร์	 	 08.30	–	16.30	น.

	 วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์		 08.30	–	12.00	น.

	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ

  

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2555

ผู้มารับการรักษาใหม่		 	 3,051		 ราย

ผู้ป่วยเก่าที่มาตามนัด		 	 2,718		 ราย

ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค		 Pre-exposure	IM		 74	 ราย

	 	 Pre-exposure	ID		 550	 ราย

ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค		 Post-exposure	IM	 251	 ราย

	 	 Post-exposure	ID		 374	 ราย

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้น		 Booster	IM	 68	 ราย

	 	 Booster	ID	 1,691	 ราย

ผู้ป่วยที่ต้องได้รับ	Rabies	Immune	Globulin		 	 372	 ราย

ผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก	TT		 	 472	 ราย

ผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก	dT			 124	 ราย
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จ�านวนผู้รับบริการคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2551-2555

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

ปี	2551 6,374

ปี	2552 5,234

ปี	2553 6,910

ปี	2554 6,328

ปี	2555 6,365

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2551-2555

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

7,000
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6,000

5,000

4,000

จำนวนผูรับบริการ

3,000

2,000

1,000

6,374
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6,910
6,328 6,365

0

การให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า โปรแกรมป้องกนัล่วงหน้าและการฉดีกระตุน้นอกสถานทีใ่ห้แก่ 

สัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักเรียนและ 

เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ จ�านวน/คน

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 487

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	และเจ้าหน้าที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 436

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 71

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน	กรุงเทพฯ	และก�าแพงแสน	

จังหวัดนครปฐม

353

รวม 1,347
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2. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 
 1. ให้บริการแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตัว 

		 	 ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการป้องกันตัวต่อการติดเชื้อหรือปัญหาสุขภาพเฉพาะถิ่นและความจ�าเป็นของ

การฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง	โดยทั่วไปผู้มารับบริการควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางอย่างน้อย	4-6	สัปดาห์	ในกรณี

เร่งด่วน	ควรมารับการปรึกษาก่อนเดินทางอย่างน้อย	10-14	วัน	ในกรณีที่ต้องได้รับวัคซีน	ผู้เดินทางจะได้	มีระดับ

ภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรค	ก่อนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดของโรค

  2. ให้บริการพร้อมออกเอกสารใบส�าคัญรับรองการฉีดวัคซีนหรือยาป้องกันระหว่างประเทศ

	 	 ส�าหรบันกัเดนิทางบางประเทศอาจต้องการเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีหรอืยาป้องกนัก่อนเข้าประเทศ	

เน่ืองจากมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค	 เช่นวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น	 ส�าหรับผู้ท่ีจะเดินทางไปแสวงบุญพิธี

ฮจัย์	ณ	ประเทศซาอดุอิาระเบยี	วคัซนีป้องกนัไข้เหลือง	และวคัซีนอืน่	ๆ 	บางชนดิจ�าเป็นส�าหรับผู้ทีจ่ะเดินทางไปทาง

แถบทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต้บางประเทศ	ส่วนผูท้ีจ่ะไปศกึษาต่อต่างประเทศ	หรือพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ

กจ็�าเป็นต้องรบัวคัซนีตามเอกสารระบมุา	นอกจากนีย้งัให้การบริการแนะน�าวคัซีนหรือยาป้องกนัโรคส�าหรับชาวต่าง

ชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

  3. ให้บริการให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

	 	 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญให้บรกิารปรกึษาและแนะน�าประชาชนทัว่ไปทีค่วรได้รับ

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน	ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโรค	เสี่ยงตามอายุ	ลักษณะงานและอาชีพ	และสถานที่ต้อง

เดินทางไปท�างานหรือท่องเที่ยว	เช่น	มาลาเรีย	ไข้หวัดใหญ่	บาดทะยัก	เป็นต้น

 4. ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและออกเอกสารรับรองแพทย์

	 	 ให้บริการตรวจเลอืดทางห้องปฏิบัตกิารหาภมูคิุม้กนัก่อนรบัวคัซีน	เช่นโรคตับอกัเสบบ	ีโรคสกุใส	ตรวจ

หาน�้าตาลในเลือด	ไขมันในเลือด	ทดสอบการติดเชื้อวัณโรค	(PPD	Test)	และออกเอกสารใบรับรองแพทย์	การฉีด

วัคซีนเพื่อศึกษาต่อหรือการท�างาน
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เวลาท�าการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

	 วันจันทร์-	ศุกร์		 08.30	–	16.30	น.

	 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	–	12.00	น.

	 วันอาทิตย์หยุดท�าการ

 

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

ผู้รับบริการปีงบประมาณ	2555	จ�านวน	 10,882	คน

จ�านวนวัคซีนที่รับในปีงบประมาณ	2555	

Vaccine Dose

Cholera	(oral) 4,117

Diphtheria	&	Tetanus 405

Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis 103

Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis&Polio 604

Hepatitis	A 537

Hepatitis	B 286

Hepatitis	A/B 583

Human	papillomavirus 111

Influenza 2,293

JE	(live) 579

MMR 691

Meningococcal 1,340

Pneumococcal 39

Polio	oral 77

Rabies 446

Tetanus	toxoid 157

Typhoid	injection 838

Varicella 140

Yellow	fever 3,363

PPD	Test 103

รวมจ�านวนวัคซีนที่ได้รับ 16,812
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2551-2555

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้รับบริการ	(คน)

ปี	2551 5,560

ปี	2552 6,470

ปี	2553 9,551

ปี	2554 10,849

ปี	2555 10,882

ป 2551

5,560
6,470

9,551
10,849 10,882

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555
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แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ 2551-2555
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จ�านวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2551-2555

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก
จ�านวนโด๊ส

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

1.	 Cholera	(oral) 213 512 1,677 3,195 4,117

2.	 Diphtheria	&	Tetanus 1,748 1,788 2,632 935 405

3.	 Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis 104 196 51 23 103

4.	 Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis	&	Polio 0 11 349 502 604

5.	 Hepatitis	A 229 202 228 356 537

6.	 Hepatitis	B 172 137 152 259 286

7.	 Hepatitis	A	&	B 268 324 312 532 583

8.	 Human	papallomavirus 33 87 160 171 111

9.	 Influenza 1,023 1,811 2,701 2,869 2,293

10.	Japanese	Encephalitis	 115 109 176 350 579

11.	Meningococcal	 718 640 999 1,372 1,340

12.	Mumps,	Measles,	Rubella 348 496 460 598 691

13.	Pneumococcal 10 46 32 38 39

14.	Polio	(oral) 198 101 28 127 77

15.	PPD	test	 70 97 55 54 103

16.	Rabies 263 243 132 272 446

17.	Tetanus	toxoid	 13 12 24 22 157

18.	Typhoid	(Injection)	 309 197 393 522 838

19.	Varicella 64 92 109 121 140

20.	Yellow	fever	 1,005 699 1,664 3,037 3,363

21.	ยาป้องกันมาลาเรียชนิดรับประทาน	(เม็ด) 1,164 805 939 1,768 4,899
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 5. ให้การบริการนอกสถานที่ เช่น เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการ โรคตับอักเสบบี  

โรคสุกใส และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส�าหรับพนักงานกลุ่มใหญ่

 หน่วยงานที่ให้บริการ จ�านวน/คน

1 นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 203

2 พนักงานและเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 147

3 พนักงานบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด 587

4 บริษัทเมืองไทยรัชดาลัย	เธียเตอร์ 75

5 บริษัท	โกเบ-ย่า	โชกุฮิน	โคเงียว	จ�ากัด 63

รวม 1,075

3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)
	 สถานเสาวภาเปิดคลินิกพิษจากสัตว์	 เพื่อให้เป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว	์ 

มพีษิกัด	และให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์	และประชาชนทัว่ไป	ด�าเนนิการโดยฝ่ายบริการและวจิยั

คลินิกร่วมกับหน่วยพิษวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ให้บริการในเวลาราชการ	ส�าหรับนอก

เวลาราชการและมีปัญหาถูกงูกัดยังเป็นภาระหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

  งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์

	 1.	 ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก

	 2.	 พิจารณาและบรกิารส่งต่อผูป่้วยทีถ่กูสัตว์มพีษิกดั	ทีม่อีาการรุนแรงและจ�าเป็นต้องรักษาไว้ในโรงพยาบาล

	 3.	 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด

	 4.	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัด

	 5.	 เป็นที่ศึกษาดูงานส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านพิษจากสัตว์

	 6.	 ศึกษาวิจัยทางคลินิกในด้านพิษจากสัตว์และสัตว์มีพิษ

 

 เวลาท�าการคลินิกพิษจากสัตว์

		 วันจันทร์-	ศุกร์		 08.30	–	16.30	น.

		 วันเสาร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	–	12.00น.

		 วันอาทิตย์หยุดท�าการ
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2555

ชนิด มารับบริการที่สถานเสาวภา ปรึกษาทางโทรศัพท์

งูเขียวหางไหม้ 8 11

งูเขียว 1 2

งูเขียวพระอินทร์ 1 -	

งูปี่แก้ว 1 1

งูแมวเซา 1 	-

งูเห่า 5 2

งูสามเหลี่ยม 	- 3

งูลายสาย	 	- 1

งูกะปะ 2 3

งูทับสมิงคลา 1 2

งูเหลือม 1 	-

งูหัวกระโหลก 	- 1

งูงอดท้องแดง 	- 1

งูไม่มีพิษ	(อนาคอนดา) 1 	-

งูไม่ทราบชนิด 9 9

ตะขาบ 6 2

กิ้งกือ 1 1

แมลงไม่ทราบ 3 1

แมงมุม 	- 4

ผึ้ง 1 	-

ตัวต่อ 1 	-

แตน 1 	-

ตัวคุ้น 1 	-

สัตว์ไม่ทราบชนิด 12 8

ปรึกษาเรื่องเซรุ่มแก้พิษงู 	- 6

รวม 57 58
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จ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2551 - 2555

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้มารับบริการ (คน)

ปี	2551 66

ปี	2552 175

ปี	2553 184

ปี	2554 203

ปี	2555 115

ป 2551

66

175
184

203

115

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

250

200

150

จำนวนผูมารับบริการ (คน)

100

50

0

แผนภูมิแสดงจ�านวนผู้มารับบริการที่คลินิกพิษจากสัตว์ ปีงบประมาณ 2551-2555
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กิจกรรมด้านอื่น ๆ 

	 -	 การจัดท�า	Website	เผยแพร่ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า	การเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจากสัตว์	

	 -	 จดัโครงการรณรงค์ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าก่อนสมัผสัโรคฟรีแก่ประชาชนทัว่ไปปีละ	3	ครัง้ได้แก่	

วันที่	1	–	31	พฤษภาคม,	วันที่	1	–	30	กันยายนและวันที่	1	–	31	ธันวาคม	2555

เผยแพร่ความรู้ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์:

	 -	 จุลสารฉบับประชาชน	การติดเชือ้นวิโมคอคคสัและการป้องกันการติดเช้ือรนุแรงในผูใ้หญ่และผูส้งูอาย	ุ

	 -	 จุลสารเสาวภา	ปีที่	4	ฉบับที่	2	และ	3	

	 -	 จุลสารเสาวภา	ปีที่	5	ฉบับที่	1

  

งานวิจัยและเก็บข้อมูลด้านเสริมภูมิคุ้มกันและโรคพิษสุนัขบ้า จ�านวน 8 เรื่อง

	 1.	 การศกึษาภมูคิุม้กนัและความปลอดภยัภายหลงัการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าแบบเข้าในผิวหนงั

โดยใช้	chromatographically	purified	Vero	cell	vaccine	ชนิดใหม่	(Speeda)	และ	TRCS	Speeda	ร่วมกับ

การให้เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	

	 2.	 การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เคยได้รับการ

ฉีดวัคซีน	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	

	 3.	 การศึกษาเรื่องการถูกสัตว์กัดในผู้ป่วยเด็กที่มารักษาที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สถานเสาวภา		

	 4.	 ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		

	 5.	 การศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อน

สัมผสัโรคและภายหลงัการรบัวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าแบบเขม็กระตุน้หลงัสมัผสัโรคโดยใช้	chromatographically 

purified	Vero	cell	vaccine	(PVRV)

	 6.	 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับ 

อิมมูโนโกลบูลินในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรฐาน	

	 7.	 การศึกษาภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบ	4	 เข็มเข้ากล้ามร่วมกับการฉีด

อิมมูโนโกลบูลิน	

	 8.	 การศกึษาภมูคิุม้กันภายหลังการฉดีวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าเข็มกระตุน้ในผู้ทีเ่คยได้รบัวัคซนีป้องกัน	

โรคพิษสุนัขบ้าชนิดใหม่	(chromatographically	purified	Vero	cell	:	Speeda)	ร่วมกับเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ที่ผลิตจากม้า
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4. ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

งานบริการ
	 ในเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	08.30	-16.30	น.	คือ

	 ก.	 ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

	 	 1)	 ซากสัตว์	ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน	2	วิธี	คือ	Fluorescent	Antibody	Test	และ	

Mouse	Inoculation	Test	คิดค่าบริการรายละ	100	บาท

	 	 2)	 สัตว์มีชีวิต	ตรวจและประเมินอาการโรคพิษสุนัขบ้าของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยนายสัตวแพทย์	

	 ข.	 รบัฝากขงัสตัว์ท่ีกัดคนเพือ่เลีย้งสงัเกตดูอาการโรคพษิสุนขับ้านาน	10	วนั	คดิค่าบริการรายละ	200	บาท

	 ค.	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง	คิดค่าบริการรายละ	50	บาท	

	 ง.	 ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยนายสัตวแพทย์

	 จ.	 เจาะเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	ก่อนน�าสัตว์เดินทางเข้าต่างประเทศ

	 นอกเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	16.30	-	08.30	น.	ของวันรุ่งขึ้น	(ไม่เว้นวันหยุด)	คือ	

	 ก.	 รับซากสัตว์เพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า

	 ข.	 รับฝากขังสัตว์ที่กัดคน	เพื่อเลี้ยงสังเกตดูอาการโรคพิษสุนัขบ้านาน	10	วัน

ตารางที่ 1	แสดงจ�านวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า	ปีงบประมาณ	2555

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

สุนัข

แมว

หนู

กระต่าย

กระรอกบิน

ค้างคาว

อีเห็น

วัว

190

72

3

8

1

1

2

1

60

6

0

1

0

0

0

0

2

รวม 278 67 (24.10%) 2
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ตารางที่ 2	แสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาดูอาการหรือฝากขัง	ปีงบประมาณ	2555

ประเภทสัตว์ น�ามาดูอาการหรือฝากขัง (ราย) พบเชื้อ (ราย)

สุนัข

แมว

26

3

7

0

รวม 29 7	(24.14%)

ตารางที่ 3 แสดงจ�านวนสัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ปีงบประมาณ	2555

ประเภทสัตว์ สัตว์ที่น�ามาฉีดวัคซีน (ราย) ซื้อวัคซีนไปฉีดที่บ้าน (ราย)

สุนัข

แมว

กระต่าย

อื่นๆ

18

10

4

-

318

18

-

1

รวม 32 337

ร้อยละของการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่สถานเสาวภา

ปีงบประมาณ 2554 และ 2555

21 

26 

18 

48 

25 
26 

20 

21 

28 

21 

17 
17 

24 

12 

24 

13 

20 18 

32 

20 

8 

15 

19 

33 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

ป 2555

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

ป 2554ร้อ
ยล

ะ
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งานวิจัยฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

 ตลุาคม	-	พฤศจิกายน	2554	ร่วมกบัศูนย์ปฏบิติัการโรคทางสมอง	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ศึกษากลไกและพยาธิก�าเนิดของโรคพิษสุนัขบ้าในระดับอณูวิทยา	 (โครงการ	 2	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 -	 2556	 ร่วมกับ	 

นพ.นิพัญจน์	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา,	นพ.ชนพ	โชติช่วง)	ความคืบหน้าประมาณ	20%

 ธนัวาคม	2554	-	31	มกราคม	2555	ร่วมกบัศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Pilot	Study	ศึกษาจลศาสตร์ของ	Immunoglobulin	ในน�้าวุ้นลูกตาในสัตว์	(อยู่ระหว่าง	review	literature	และ

ท�า	Pilot)	ร่วมศึกษากับ	พญ.เปรมจิตต์	เสานานนท์	ก�าลังเตรียมงานและยื่นเสนอโครงการวิจัย

	 โครงการวิจัย	ผลของ	Phospholipase	A2	and	Metalloprotease	จากพิษงูแมวเซา	ต่อระบบไหลเวียน

เลือดในไตของสุนัข	(Effects	of	Phospholipase	A2	and	Metalloprotease	of	Russell’s	Viper	Venom	on	

renal	 hemodynamics	 in	 dogs.)	 น.สพ.ชาญณรงค์	 มิตรมูลพิทักษ์,	 อรวรรณ	 แซ่โค้ว,	 จุรีพร	 น้อยพรหม	 

ด�าเนินการแล้วเสร็จ	100	%	ก�าลังเขียน	paper	for	publication

5. งานบริการทางสวนงู
	 สวนงูเลี้ยงงูมีพิษและไม่มีพิษไว้หลายชนิด	เพื่อน�ามาใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ศึกษาวิจัย	และเป็นแหล่ง

ให้ความรู้เรือ่งงูแก่นักเรียน	นิสิต	นักศกึษาและประชาชนทั่วไป	ใหไ้ด้รบัความรู้ทีถู่กต้องและทันสมยั	สวนงูแห่งนี้เป็น

สวนงูที่เก่าแก่อันดับ	2	ของโลก	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้	ความเพลิดเพลินที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
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6. งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน
	 สวนงู	สถานเสาวภา	ก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2466	มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมงูพิษชนิดต่าง ๆ	ในประเทศไทย	

มาเลี้ยงไว้เพื่อศึกษาวิจัยและรีดเก็บพิษไว้ส�าหรับการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ต่อมาได้เปิดบริการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ

วชิาการส�าหรบัประชาชนและชาวต่างประเทศ	เพ่ือให้ความรู้เกีย่วกบังูและงูพิษ	รวมทัง้การปฐมพยายาบาลเบ้ืองต้น

เมื่อถูกงูกัด	 โดยพื้นที่จัดแสดงงูมีชีวิตและนิทรรศการพร้อมวีดิทัศน์ต่าง ๆ	 เกี่ยวกับงู	อยู่ภายในตึก	๔	มะเสง	ชั้น	1	

และ	2	รวมถึงพื้นที่ภายนอกด้านหน้าตึก	๔	มะเสง

 รายการแสดงประจ�าวันของสวนงู

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

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

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

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

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

	 ราคาบัตรเข้าชมสวนงู

	 ชาวไทย	:	ผู้ใหญ่	:	40	บาท	นิสิต	นักศึกษา	(แสดงบัตรประจ�าตัว)	:	20	บาท	และเด็ก	:	10	บาท

	 ชาวต่างชาติ	:	ผู้ใหญ่	:	200	บาท	และเด็ก	:	50	บาท

 

	 ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปี	2555

	 ชาวไทย	 14,086	คน

	 ชาวต่างชาติ	 19,356	คน

	 นักเรียน	นักศึกษา	ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ	5,834	คน	รวมทั้งสิ้น	39,276	คน

การแสดงสาธิตจับงู
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7. งานเพาะเลี้ยงงูของสวนงู
	 รายงานสรุปการปฏิบัติงานของงานเพาะเลี้ยงงู	 ฝ่ายสวนงู	 ตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2554	 ถึง	 เดือนกันยายน	

2555	มีดังนี้

การเพาะพันธุ์งูชนิดต่าง ๆ
	 1.	 งูกะปะ	(Calloselasma rhodostoma)	แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	1	ตัว	วางไข่จ�านวน	30	ฟอง	

ฟักเป็นตัวได้	30	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	100	%

	 2.	 งูเห่าไทย (Naja kaouthia)	เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	จ�านวน	

3	ตัว	วางไข่รวม	54	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	38	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	70	%

	 3.	 งูเห่าพ่นพิษสีทอง	(Naja sumatrana)	เป็นแม่งูตั้งท้องจากการผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงง ู

จ�านวน	1	ตัว	วางไข่จ�านวน	9	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	8	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	89	%

	 4.	 งูจงอาง	(Ophiophagus hannah) แม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติ	1	ตัว	และ	จับคู่ผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยง

ของงานเพาะเลี้ยงงู	1	คู่	วางไข่รวม	46	ฟอง	ฟักเป็นตัวจ�านวน	16	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	35	%

	 5.	 งูกาบหมากหางนิล	 (Orthriophis taeniurus ridleyi)	จับคู่	 1	คู่ผสมพันธุ์ในกรงเลี้ยงของงานเพาะ

เลี้ยงงู	วางไข่จ�านวน	12	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	11	ตัว	เปอร์เซ็นต์การฟัก	92	%

	 6.	 งูเขียวหางแฮ่มใต้	(Cryptelytrops venustus)	เป็นแม่งูตั้งท้องมาจากธรรมชาติจับคู่	1	คู่ผสมพันธุ์ใน

กรงเลี้ยงของงานเพาะเลี้ยงงู	ออกลูกเป็นตัวจ�านวน	8	ตัว

	 ในปีงบประมาณ	2555	ชนิดของงูที่คัดเลือกเลี้ยงไว้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์งูในสวนงูรวม	28	ชนิด	จ�านวน

งูโตเต็มวัยที่น�ามาเลี้ยงรวมกับจ�านวนลูกงูเกิดใหม่และเติบโตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงู	รวม	691	ตัว

รายการเบิกหรือจ�าหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน
	 1.	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	สถานเสาวภา	ขอเบิกพิษงูชนิดแห้งเพื่อใช้ในงานตรวจสอบและผลิตเซรุ่มแก้พิษงู 

ดังนี้

	 	 -	 พิษงูกะปะ	จ�านวน	5.1678	กรัม

	 	 -	 พิษงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	จ�านวน	5.2157	กรัม

	 	 -	 พิษงูจงอาง	จ�านวน	5.6220	กรัม

	 	 -	 พิษงูสามเหลี่ยม	จ�านวน	5.2742	กรัม

	 	 -	 พิษงูทับสมิงคลา	จ�านวน	3.0600	กรัม	

	 2.	 จ�าหน่ายพิษงูเห่าไทยชนิดแห้งจ�านวน	 1.0	 กรัม	 (กรัมละ	 2,000	 บาท)	 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

ตามหนังสือที่	สภ.	3536/2555	(30	กรกฏาคม	2555)	และ	ศธ.	0541.09/114	(2	กรกฏาคม	2555)
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 ชนิดและจ�านวนงูโตเต็มวัยที่น�ามาเลี้ยงในงานเพาะเลี้ยงงูและยังมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนกันยายน 2555 มีดังนี้

ชนิดงู
ปีที่น�าเข้ามาเลี้ยงในโครงการ (พ.ศ.)

ก่อนกันยายน 2554 ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 จ�านวนรวม
1.	 งูหางแฮ่มใต้,	Trimeresurus venustus 3 - 3

2.	 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง,	Trimeresurus 15 7 22

3.	 งูเขียวหางไหม้ตาโต, Trimeresurus macrops 35 21 56

4.	 งเูขยีวหางไหม้ลายเสอื,	T. purpureomaculatus 22 - 22

5.	 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว,	Popeia popeiorum 2 - 2

6.	 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียวถิ่นใต้,	Popeia fucata - 1 1

7.	 งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 5 - 5

8.	 งูสามเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 1 18 19

9.	 งูทับสมิงคลา,	Bungarus candidus 12 - 12

10.	งูเห่าพ่นพิษสีทอง, Naja sumatrana 5 - 5

11.	งูเห่าพ่นพิษสยาม,	Naja siamensis 5 - 5

12.	งูเห่าไทย,	Naja kaouthia 92 2 94

13.	งูแส้หางม้า,	Boiga cynodon 3 - 3

14.	 งูกาบหมากหางนิล, Orthriophis taeniurus ridleyi 4 1 5

15.	งูทางมะพร้าว,	Coelognathus radiata 1 - 1

16.	งูแสงอาทิตย์,	Xenopeltis unicolor 8 - 8

17.	งูเขียวบอน,	Boiga cyanea 1 - 1

18.	 งูลายสอธรรมดา,	Xenochrophis flavipunctatus 1 - 1

19.	งูเขียวกาบหมาก, Gonyosoma oxycephalum 1 - 1

20.	งูปล้องทอง, Boiga dendrophila melanota 1 - 1

21.	งูก้นขบ,	Cylindrophis ruffus 5 - 5

22.	งูปล้องฉนวนธรรมดา,	Lycodon subcinctus 2 - 2

23.	งูลายสาบคอแดง,	Rhabdophis subminiatus - 1 1

24.	งูปี่แก้ว,	Oligodon cyclurus 3 - 3

25.	งูเขียวพระอินทร์,	Chrysopelea ornata 1 - 1

26.	งูคอร์น,	Elaphe guttata 2 - 2

27.	งูหลามบอล,	Python regius 6 - 6

28.	Green	tree	python,	Morelia viridis 4 - 4

รวม 28 ชนิด 240 51 291

	 ชนิดงูล�าดับที่	26	–	28	เป็นงูไม่มีพิษจากต่างประเทศซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการ

บริจาคและสวนงูได้ใช้ส�าหรับจัดแสดงในกรงเลี้ยงงูกลางแจ้งนอกอาคาร	๔	มะเสง	
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ชนิดและจ�านวนลูกงูที่เกิดในงานเพาะเลี้ยงงูและยังมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนกันยายน 2555 มีดังนี้

ชนิดงู
จ�านวนลูกงูที่ยังมีชีวิตอยู่ 
(เกิดก่อนกันยายน 2554)

จ�านวนลูกงูเกิดใหม่ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555

รวม

1.	 งูเห่าไทย, Naja kaouthia 198 34	(38) 232

2.	 งูเห่าพ่นพิษสยาม,	Naja siamensis 13 - 13

3.	 งูเห่าพ่นพิษสีทอง,	Naja sumatrana 3 0	(8) 3

4.	 งูจงอาง,	Ophiophagus hannah 24 5	(16) 29

5.	 งูสามเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 3 - 3

6.	 งูทับสมิงคลา,	Bungarus candidus 9 - 9

7.	 งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 11 8	(30) 19

8.	 งูเขียวหางไหม้ลายเสือ,	
 Trimeresurus purpureomaculatus

28 - 28

9.	 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง,
 Trimeresurus albolabris

1 - 1

10.	งูแมวเซา, Daboia siamensis 2 - 2

11.	งูปล้องทอง,	Boiga dendrophila 1 - 1

12.	งูสิงหางลาย,	Ptyas mucosus 9 - 9

13.	งูทางมะพร้าว,	Elaphe radiata 18 - 18

14.	งูหลาม,	Python molurus bivittatus 2 12 14

15.	งูคอร์น,	Elaphe guttata 5 - 5

16.	งูเหลือม,	Python reticulatus 1 - 1

17.	งูหลามปากเป็ด,	Python brongersmai 1 - 1

18.	งูกาบหมากหางนิล,	
 Orthriophis taeniurus ridleyi

4 8	(11) 12

รวม 18 ชนิด 333 67 400

ตัวเลขใน ( ) เป็นจ�านวนลูกงูที่เกิดในงานเพาะเลี้ยงงูในปีงบประมาณ 2555

จ�านวนงูโตเต็มวัยที่น�ามาเลี้ยงรวมกับจ�านวนลูกงูเกิดใหม่และเติบโตอยู่ในงานเพาะเลี้ยงงู 

รวม (291 + 400) = 691 ตัว
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การรีดพิษงู และจัดส่งพิษงูสด
	 ปริมาณพิษงูซึ่งได้มาจากการรีดพิษในการสาธิตที่มีเป็นประจ�าทุกวันท�าการของสวนงู	ได้เก็บรักษาพิษงูไว้

ในที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเรียบร้อย	โดยชนิดงูที่รีดพิษจะพิจารณาเลือก

ตามความเหมาะสมกบัจ�านวนงูท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้	โดยในเดอืนตลุาคมปี	2554	ถงึเดอืนกนัยายน	ปี	2555	มรีายละเอยีด

ดังนี้

	 งูเห่าไทย	(Naja kaouthia)	 235.15	กรัม

	 งูเห่าพ่นพิษสยาม	(Naja siamensis)	 15.54	กรัม

	 งูเห่าพ่นพิษสีทอง	(Naja sumatrana)	 1.68	กรัม

	 งูจงอาง	(Ophiophagus hannah)	 13.24	กรัม

	 งูสามเหลี่ยม	(Bungarus fasciatus)	 6.87	กรัม

	 งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	(Cryptyletrops albolabris)	 8.04	กรัม

การตรวจนับจ�านวนงูพิษประจ�าปีงบประมาณ 2555

ชนิดงู ยอดเดิม รับ ตาย อื่น ๆ คงเหลอื หมายเหตุ

งูเห่า 438 178 171* 81** 364

งูเห่าพ่นพิษ 1 2 3 0 0 ไม่มีใบบริจาค

งูจงอาง 7 1 1 0 7

งูสามเหลี่ยม 7 53*** 4 เพาะเลี้ยง	56 0

งูสามเหลี่ยมหัวแดง 1 0 1 0 0

งูทับสมิงคลา 0 0 0 0 0

งูแมวเซา 12 11 23 0 0

งูกะปะ 1 1 2 0 0

งูเขียวหางไหม้ 4 15 19 0 0 ไม่มีใบบริจาค

งูปล้องทอง 14 2 5 0 11

หมายเหตุ

*ให้เป็นเหยื่องูจงอาง 56 ตัว

**ส่งงานเพาะเลี้ยง 16 ตัว, แลกเปลี่ยนออกไป 65 ตัว เพื่อน�างูชนิดอื่น ๆ เข้ามาตามหนังสือแลกงูวันที่ 30 

กันยายน 2554 รับ 4 ชนิด จ�านวน 23 ตัว และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 รับ 7 ชนิด จ�านวน 31 ตัว

***บริจาค 1 ตัว, จัดซื้อ 23 ตัว, แลกกับงูเห่าเข้ามา 29 ตัว ตามหนังสือแลกงูวันที่ 30 กันยายน 2554 จ�านวน 

11 ตัว และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 จ�านวน 18 ตัว
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การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการชันสูตรซากงู

	 สวนงูได้มีการพัฒนาการเลี้ยงงูและการปฏิบัติงานให้มีรูปแบบมากขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ	 

และการเฝ้าระวังโรคต่าง	ๆ	เพิ่มการเล้ียงงูแบบแยกเด่ียวในตึก	๔	มะเสง	มีการจัดท�าระบบการท�าประวัติงู	 

การฝัง	microchip	มีการตรวจสุขภาพ	ตรวจปรสิตต่าง	ๆ	และมีระยะเวลากักโรคที่เหมาะสมก่อนน�าเข้าไปยังห้อง

เลี้ยงรวมไปถึงการคัดแยกสัตว์ป่วยเพื่อท�าการรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ	นอกจากนั้นยังได้ท�าการผ่า

ชันสูตรซากงูที่เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุการตาย	 และน�ามาวิเคราะห์หาวิธีการรักษาและการป้องกันโรคต่อไป	 

โดยในปีงบประมาณ	2555	นี้	มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในงูชนิดต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

ชนิดงู จ�านวน (ครั้ง)

งูหลาม 7

งูเห่าไทย 6

งูทางมะพร้าว 5

งูแมวเซา 4

งูจงอาง 4

งูเขียวหางไหม้ลายเสือ 4

งูเขียวหางไหม้ตาโต 3

งูกาบหมากหางนิล 2

งูหัวกะโหลก 2

งูปล้องทอง 2

งูเห่าพ่นพิษสยาม 2

งูทับสมิงคลา 2

งูสิงหางลาย 2

งูหลามปากเป็ด 2

งูเขียวหางแฮ่มใต้ 2

งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง 2

งูสิงดง 1

งูสามเหลี่ยม 1

งูงวงช้าง 1

งูลายสอ 1

รวม 55

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น จ�านวน (ครั้ง)

Pneumonia 14

Trauma 10

Abscess 7

Septicemia 4

Stomatitis 4

Cellulitis 2

Anorexia 2

Dermatitis 2

Diarrhea 2

Cachexia 2

Amoebiasis 1

Cyst 1

Prey	bite	injury 1

Subspectacular	infection 1

Fang	retention 1

Tumor 1

รวม 55
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โดยสรุป	มีงูที่แสดงอาการผิดปกติและได้รับการรักษาทั้งหมด		 55	 ครั้ง

แบ่งเป็น	 -	 ท�าการรักษาแล้วเสร็จ	หายเป็นปกติ	 27	 ครั้ง	 คิดเป็น	 49.09	%

	 -	 เสียชีวิต	 22	 ครั้ง	 คิดเป็น	 40.00	%

	 -	 อยู่ในระหว่างการรักษา	 6	 ครั้ง	 คิดเป็น	 10.91	%

การปฏิบัติงานส�ารวจงูนอกพื้นที่
	 การปฏิบตังิานส�ารวจงูของนายสตัวแพทย์และเจ้าหน้าทีร่ดีพษิง	ูในพืน้ทีจ่งัหวัดล�าปางและเชยีงใหม่	ระหว่าง

วันที่	25	-	28	พฤษภาคม	2555	ตามค�าสั่งสภ.	ที่	92/2555	(17	พฤษภาคม	2555)	ได้ส�ารวจพบรังงูจงอาง	2	รัง 

ในเขตพื้นที่อ�าเภอไชยปราการ	 จังหวัดเชียงใหม่	 แต่ไม่พบตัวแม่งูจงอาง	 จึงได้เก็บรวบรวมไข่งูจงอางทั้ง	 2	 ครอก	 

รวมจ�านวนไข่	67	ฟอง	น�ากลบัมาฟักทีส่วนงู	สถานเสาวภา	ได้ลกูงจูงอางรวม	62	ตวั	แต่เน่ืองจากสวนงปูระสบปัญหา

ขาดแคลนอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงลูกงูจงอางกลุ่มนี้ที่มีจ�านวนมาก	 และเป็นช่วงที่ขาดบุคลากรในการอนุบาล

ลูกงู	จึงท�าให้ลูกงูกลุ่มนี้ทะยอยเสียชีวิตทั้งหมด

8. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายผลิตวัคซีน
	 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้ร่วมมือกับบริษัท	Green	Cross	Corporation	(GCC)	ประเทศเกาหลีใต้	

ในการฝึกอบรมบคุลากรทีป่ฏบัิตงิานด้านวคัซนี	โดยให้ฝ่ายผลติวคัซนีท�าการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีจ่าก	GCC	ในด้านการ

ผลิตวัคซีนบีซีจี	ส่วนบริษัท	GCC	จะอบรมในเรื่องของ	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	และ	WHO	pre- 

qualification	ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานเสาวภา	เป็นเวลา	3	ปี	ๆ 	ละ	2	คน	โดยฝ่ายผลิตวัคซีนได้ฝึกอบรมเรื่องการผลิต

วัคซีนบีซีจีให้กับเจ้าหน้าที่จาก	GCC	จ�านวน	2	คน	ในระหว่างวันที่	9	-	20	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555	ส่วนการฝึกอบรม	

ณ	บริษัท	GCC	จะเริ่มฝึกอบรมในเดือนพฤศจิกายน	2555	
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ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
	 เป็นกรรมการจดัการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ	เรือ่งโรคพษิสนุขับ้าประจ�าปี	2554	และเนือ่งในโอกาส

เฉลิมฉลองครบรอบ	90	ปี	สถานเสาวภา	ในวันที่	10-11	พฤศจิกายน	2554	ค�าสั่งสถานเสาวภาที่	235/2554

	 วันที่	21	ธันวาคม	2554	และ	16	มกราคม	2555	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 ขอส่งตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	 จ�านวน	 5	 ตัวอย่าง	 

(ที่	สธ.	0618.01.1/17898)

	 เป็นคณะกรรมการปรับปรุง	 คู่มือเวชปฏิบัติในการดูแลและรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	 ของกระทรวง

สาธารณสุข	ฉบับปี	พ.ศ.	2555

	 วันท่ี	 1	 มีนาคม	 -	 30	 เมษายน	 2555	 ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ�าปี	 2555	 

(ที่กษ.	0610.08/ว	1963)

	 เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการสรรหา	“กุลบุตร-กุลธิดากาชาด”	ประจ�าปี	2555-2556	และได้รับ

มอบให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดสรรรอบสอง	(ในค่าย)	ค�าสั่งสภากาชาดไทย	ที่	307/2555

	 เป็นกรรมการจัดการประชุมวิชาการเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	ประจ�าปี	 2555	 และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง

ครบรอบ	90	ปี	สถานเสาวภาและวนัโรคพษิสนุขับ้าโลก	ในวนัที	่20-21	กนัยายน	2555	ค�าสัง่สถานเสาวภาที	่42/2555

	 เป็นกรรมการอ�านวยการและด�าเนินการจัดงานวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก	ประจ�าปี	2555	ค�าสั่งสถานเสาวภา

ที่	125/2555

	 เป็นผู้แทนคณะท�างานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า	 เพื่อพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลให้กับส�านักควบคุมป้องกันและบ�าบัดโรคสัตว์	กรมปศุสัตว์ฯ	

	 เป็นคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหา	 “แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	 สถานเสาวภา	 

พ.ศ.	2555”

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

	 ตดิต่อประสานงานด้านข้อมลูทางสถติขิองโรคพษิสนุขับ้า	ร่วมประชมุเพือ่หาแนวทางลดปัญหาการระบาด	

ของโรค	รณรงค์การฉดีวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าก่อนสมัผสัโรค	งานวนัป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าโลก	งานวจิยั	ประชมุ

วิชาการ	และ	Training	ได้แก่

	 1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	

	 2.	 ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร

	 3.	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 4.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 5.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขนและก�าแพงแสน

	 6.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	

	 7.	 องค์การอนามัยโลก
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	 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 

ในการฉดีวัคซนีผูเ้ดนิทางไปประกอบพธีีฮจัย์	ณ	ประเทศซาอดิุอาระเบยี	ร่วมจดัประชมุวชิาการด้าน	Travel	and	Adult 

Immunization	โครงการวิจัยและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงการให้บริการ	ได้แก่

	 1.	 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

	 2.	 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 3.	 ชมรมเวชศาสตร์และการท่องเที่ยว

	 4.	 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 5.	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

ด้านพิษจากสัตว์

	 ให้การดูแลรักษา	 ศึกษาดูงานเพ่ือปรับปรุงคลินิกหน่วยพิษวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ภารกิจด้านการวิจัย

	 ภารกิจด้านงานวิจัยของสถานเสาวภาประกอบด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน	 งานวิจัยเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และงานวิจัยทางคลินิก

	 ยุทธศาสตร์การวิจัยของสถานเสาวภาประกอบด้วย

	 1.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อองค์ความรู้ใหม่

	 2.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 3.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ให้ง่าย	รวดเร็ว

และประหยัด

	 4.	 ยุทธศาสตร์การวิจัยทางคลินิก

	 สถานเสาวภามีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 ปีงบประมาณพ.ศ.	 2555	 มีผลงานวิจัยที่ได้องค์ความรู้ที ่

ส่งเสรมิและน�าไปพฒันาการผลติผลติภณัฑ์และการบรกิารทางคลนิกิของสถานเสาวภา	รวมทัง้น�ามาประยกุต์ใช้งานซึง่

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติโดยได้ลงตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
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งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู

1. การพัฒนาชุดตรวจหาพิษงูเห่าและพิษงูแมวเซา ในซีรั่มด้วยเทคนิคลาเท็กซ์แอกกลูติเนชัน

พรรณิภา	จุลสุคนธ์	อรวรรณ	แซ่โค้วและจุรีพร	น้อยพรหม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา

	 ในกลุ่มงูพิษต่อระบบประสาท	 เม็ดลาเท็กซ์ที่เคลือบด้วยแอนติบอดีที่จ�าเพาะต่อพิษงูเห่า	 สามารถตรวจ 

พบพษิงเูห่าทีเ่ตมิลงไปในซรีมัคนปกติได้ทีป่รมิาณพษิ	6.25	นาโนกรัม/มลิลลิติร	โดยมปีฏิกริยิาข้ามกลุม่กบัพษิงจูงอาง	

และงูสามเหลี่ยมที่ปริมาณพิษเป็น	 4	 เท่าและ	 16	 เท่าของปริมาณพิษงูเห่าท่ีสามารถตรวจพบได้ตามล�าดับ	 แต่ใน 

กลุม่งพูษิต่อระบบโลหติ	เมด็ลาเทก็ซ์ทีเ่คลอืบด้วยแอนตบิอดทีีจ่�าเพาะต่อพษิงแูมวเซา		นอกจากตรวจพบพษิงูแมวเซา

ได้ที่ปริมาณพิษสูงกว่าท่ีท�าให้เกิดอาการในผู้ท่ีถูกงูแมวเซากัดแล้ว	 (200	 นาโนกรัม/มิลลิลิตร)	 ยังเกิดปฏิกิริยา 

ข้ามกลุม่กับพษิงตู่อระบบโลหติด้วยกนัในปรมิาณพษิทีต่�า่กว่ากลุม่พษิงตู่อระบบประสาท		โดยเกดิปฏกิริยิากบัพษิงกูะปะ

ที่ปริมาณพิษ	 2	 เท่าและพิษงูเขียวหางไหม้	 4	 เท่า	 สาเหตุอาจเนื่องมาจากการท่ีพิษงูต่อระบบประสาทมีเป้าหมาย 

การออกฤทธิ์ต่างกันขณะท่ีพิษงูต่อระบบโลหิตมีเป้าหมายของการออกฤทธิ์ท่ีระบบโลหิตเหมือนกัน	 นอกจากนี้ 

ในซรัีมยงัมีองค์ประกอบทีท่�าให้โลหติแข็งตวัซึง่เป็นเป้าหมายการออกฤทธิข์องพษิงแูมวเซาหลงเหลอือยูจ่งึควรศกึษา

เกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยของโลหิตที่มีอยู่ในซีรัมคนท่ีอาจมีผลกระทบหรือรบกวนกระบวนการทางภูมิคุ้มกันวิทยา

ทีเ่กดิขึน้ระหว่างเม็ดลาเทก็ซ์ทีเ่คลอืบด้วยแอนตบิอดีทีจ่�าเพาะต่อพษิงูระบบโลหติกบัพษิงรูะบบโลหติในซร่ัีมทีต้่องการ

ตรวจต่อไป	การเติม	protease-treated	BSA	1.5%	ในตัวอย่างทดสอบสามารถลดการเกิดผลบวกปลอมได้

2. การศึกษาเครื่องหมายดีเอ็นเอและความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูพิษในประเทศไทยโดย

อาศัยจีโนมไมโตคอนเดรีย

สุนุชชา	สุนทรารชุน	ลาวัณย์	จันทร์โฮม	วิชิต	ทวีกาญจน์และทวีศักดิ์	ตีระวัฒนพงษ์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสวนงู	สถานเสาวภา	ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ตัวอย่างงูพิษที่ส�าคัญในประเทศไทยแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มคือ	กลุ่มงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท	ได้แก่	

งูเห่าไทย	งูเห่าพ่นพิษสยาม	งูเห่าพ่นพิษสีทอง	งูจงอาง	งูสามเหลี่ยมและงูทับสมิงคลา	และกลุ่มงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อ

ระบบเลือด	ได้แก่	งูกะปะ	งูแมวเซาและกลุ่มงูเขียวหางไหม้ซึ่งประกอบด้วยงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง	งูเขียวหางไหม้

ตาโต	งเูขยีวหางไหม้ลายเสอื	งูเขียวหางไหม้ท้องเขยีว	งเูขยีวหางไหม้ท้องเขยีวถ่ินใต้	งเูขยีวหางไหม้ภเูกต็	งเูขยีวหางไหม้

แฮ่มใต้	 งูเขียวกาญจน์และงูเขียวไผ่	 ตัวอย่างงูท่ีน�ามาศึกษาเป็นงูที่ได้มาจากจังหวัดต่าง ๆ	 รวมทั้งงูที่เพาะเลี้ยงเอง 

ในโครงการเพาะเลี้ยงงูของสวนงู	 สถานเสาวภา	 ท�าการสกัดดีเอ็นเอจากเลือดหรือคราบงูและเพ่ิมจ�านวนดีเอ็นเอ 

โดยวิธี	PCR	อาศัยไพรเมอร์จากส่วนของยีนในไมโตคอนเดรีย	ส่วนที่เป็น	D-loop	(control	region),	cytochrome	b 

และ	12S	และ	16S	ribosomal	RNA	จากนั้นหาการเรียงล�าดับนิวคลีโอไทด์และเปรียบเทียบผลที่ได้ในแต่ละตัวและ
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แต่ละชนิดของงู	 รวมทั้งเปรียบเทียบกับงูชนิดเดียวกันที่มีรายงานในฐานข้อมูล	 NCBI	 (National	 Center	 for	 

Biotechnology	 Information)	 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอจากงานทางด้าน	 

Bioinformatics	 จากทั่วโลก	 วิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมโดยการหาระยะห่างทางพันธุกรรม	 สร้างแผนภูมิต้นไม้	

หาส่วนของนวิคลโีอไทด์ทีแ่ตกต่างกนัของงทูัง้	2	กลุม่ในทกุยนี	ท�าการแยกชนดิของงท้ัูง	2	กลุม่ออกจากกันโดยอาศัย

เทคนิค	Semi-Nested	PCR	โดยสร้างไพรเมอร์จากส่วนที่แตกต่างกันของยีนส่วน12S	และ	16S	ribosomal	RNA	

ส�าหรบังกูลุม่ทีอ่อกฤทธิต่์อระบบประสาท	ใหไ้พรเมอรช์ดุแรกเปน็ไพรเมอร์ที่จ�าเพาะต่องทูกุชนดิ	และไพรเมอรช์ดุที่

สอง	 ด้าน	 Forward	 เป็นเส้นที่จ�าเพาะต่องูแต่ละชนิดคือชนิดของงูเห่า	 (งูเห่าไทย	 งูเห่าพ่นพิษสยาม	 งูเห่าพ่นพิษ 

สีทอง),	งูจงอางและชนิดของงูสามเหลี่ยม	(งูสามเหลี่ยมและงูทับสมิงคลา)	ด้าน	Reverse	เป็นไพรเมอร์เส้นเดิมกับ

ชุดแรก	พบว่ายีนส่วน12S	และ	16S	ribosomal	RNA	มีความยาวขนาด	2,328	bp	สามารถแยกความแตกต่างของ

งูกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทได้เป็น	3	ชนิดโดยอาศัยเทคนิค	Semi-Nested	PCR	คือชนิดของงูเห่า	(งูเห่าไทย	

งูเห่าพ่นพษิสยาม	งเูห่าพ่นพษิสทีอง),	งจูงอางและชนดิของงสูามเหลีย่ม	(งูสามเหลีย่มและงูทบัสมงิคลา)	โดยตวัอย่าง

ที่เป็นงูเห่าไทย	งูเห่าพ่นพิษสยามและงูเห่าพ่นพิษสีทอง	จะให้ผล	Semi-Nested	PCR	ขนาด	300	bp	งูจงอางขนาด	

400	 bp	 งูสามเหลี่ยมและงูทับสมิงคลาขนาด	 475	 bp	 ขณะที่ตัวอย่างที่เป็นงูชนิดอื่นไม่พบขนาดดังกล่าว	 ถือ 

เป็นเครือ่งหมายดเีอน็เอทีจ่�าเพาะต่องพูษิทีอ่อกฤทธิต่์อระบบประสาท	สามารถน�ามาใช้แยกชนดิของงพูษิกลุ่มท่ีออก

ฤทธิ์ต่อระบบประสาทได้	ขณะที่งูกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด	สามารถแยกความแตกต่างออกได้เป็น	3	ชนิดคืองู

แมวเซา,	งกูะปะและชนดิของงเูขยีวหางไหม้ทีพ่บบ่อยในประเทศไทยคอืงเูขยีวหางไหม้ท้องเหลอืงและงเูขยีวหางไหม้

ตาโต	สามารถสร้างไพรเมอร์จากส่วนที่แตกต่างกันนั้นได้	โดยใช้วิธี	Semi-Nested	PCR	ในการตรวจเพื่อแยกชนิด

แบบเดียวกับกลุ่มงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท	

3. การศึกษายีน PhospholipaseA
2
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งผิวหนัง (SK-MEL-28) จากต่อมพิษ

งูแมวเซา

สุจิตรตรา	ขุนทรัพย์	สุนุชชา	สุนทรารชุน	อรวรรณ	แซ่โค้ว	ทักษะ	เวสารัชชพงศ์และสุภัสศร	บุญช่าง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย

	 พิษงูแมวเซาประกอบด้วยโปรตีน	 เอนไซม์หลายชนิดที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา	 ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า

พิษงูแมวเซามีฤทธิ์ท�าลายเซลล์มะเร็ง	สามารถยับยั้งการเคลื่อนของเซลล์มะเร็งและยับยั้งการเกิด	Colonization	ใน

หนู	การศึกษาองค์ประกอบของพิษงูแมวเซาต้องอาศัยขบวนการ	Purification	หรือเทคนิคทาง	Molecular	เพื่อให้

ได้โปรตนีทีบ่รสิทุธิแ์ละมปีรมิาณทีม่ากพอ	การศกึษาการแสดงออกของยนีทีม่ฤีทธิท์�าลายและยบัยัง้การเคลือ่นทีข่อง

เซลล์มะเร็งผิวหนังจากต่อมพิษงูแมวเซา	Daboia siamensis	 ออกแบบไพรเมอร์โดยอ้างอิงล�าดับกรดอะมิโน	 

N-terminal	ของ	PLA
2
	ที่แยกได้จากพิษงูแมวเซาด้วย	Forward	:	5’CAC	CAT	GAG	GAC	TCT	CTG	G	3’	และ	Reverse	: 

5’TTA	GCA	TTT	CTC	TGA	CG	3’	สกัด	mRNA	จากต่อมพิษงูแมวเซา	ด้วย	FastTrack®	MAG	mRNA	Isolation	

Kits	 (InvitrogenTM)	 ใช้เป็นต้นแบบในการท�า	 cDNA	 ด้วยน�้ายา	 SuperScript®III	 One-Step	 RT-PCR	 System	 

with	Platinum® Taq	High	Fidelity	(InvitrogenTM)	ได้แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ	417	bp	น�าชิ้นยีนเชื่อมต่อ 

เข้ากับเวคเตอร์ของ	 ChampionTM	 pET	Directional	 TOPO®	 Expression	 Kits	with	 LumioTM	 Technology	 
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ตรวจสอบล�าดับนิวคลีโอไทด์	โดยการท�า	DNA	sequencing	แล้วเปรียบเทียบล�าดับนิวคลีโอไทด์กับ	GenBank	พบว่า

มีนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างกัน	คือ	เหมือน	acidic	PLA
2
	2	clones	และ	basic	PLA

2
	1	clone	ศึกษาการแสดงออก

ของยีนด้วย	1	mM	 IPTG	ผลการทดลองพบแถบโปรตีนตามขนาดที่คาดไว้	ตรวจสอบโปรตีนที่ได้โดยใช้	Lumio™	

Green	Detection	Kit	ที่มีความจ�าเพาะต่อโปรตีน	ตรวจสอบแถบโปรตีนบน	SDS	PAGE	ภายใต้แสง	UV	ทดลอง

น�าโปรตีนไปแยกให้บริสุทธิ์	ด้วย	Hitrap	column	หรือ	Purification	kit	 (Invitrogen)	พบแถบโปรตีนที่ต้องการ 

บางมาก	ไม่เพียงพอต่อการน�ามาใช้งาน	และยังมีแถบโปรตีนอื่นปนอยู่ด้วย	การแสดงออกของโปรตีนปริมาณที่น้อยมาก	ๆ  

อาจเกิดจากเวคเตอร์	host	cell	อาจไม่เหมาะส�าหรับยีนนี้	จึงต้องหาเวคเตอร์หรือ	host	cell	ใหม่เพื่อได้ผลที่ดีขึ้น

ภาพ	SDS-PAGE	แสดงผลการแสดงออกของยีน

ที่คาดว่ามีฤทธิ์ท�าลายและยับยั้งการเคลื่อนที่ของ

เซลล์มะเร็งผิวหนัง

Lane1	:	recombinant	w/o	1mM	IPTG,	Lane	2-3



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า

1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ต�าแหน่งที่ติดเชื้อ

ผกามาศ	ขาวปลอด	อาธิกยา	สว่างวารี	และ	รัตนา	สุทธิศรี

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย

การศึกษาอัตราการรอดตาย

	 กลุ่มที่1	ฉีดไวรัสอย่างเดียวหนู	hamster	มีอัตราการรอดตาย	3/9	(33%)	กลุ่มที่	2-4	ได้รับวัคซีนอย่าง

เดียวและต�าแหน่งเดียวกับที่ฉีดไวรัส	หลังจากได้รับไวรัส	24	(day-1),	96	(day-4)	และ	120	(day-5)	ชั่วโมง	หนูมี

อัตราการรอดตายตามล�าดับดังนี้	89%,78%	และ	78%	ในขณะที่กลุ่มที่	5-7	หนู	hamsterได้รับ	ERIG	40	IU/kg	

และวัคซีนคนละข้างกับที่ฉีดไวรัส	หลังจากได้รับไวรัส	24	(day-1),	96	(day-4)	และ	120	(day-5)	ชั่วโมง	มีอัตรา

การรอดตายลดลงตามล�าดับดังนี้	56%,	43%	และ	25%

การตอบสนองของนิวทราไลท์ซิงแอนติบอดี (ตารางที่1) 

	 ได้ผลท�านองเดียวกับหนู	mice	ในการทดลองที่	1	หนู	hamster	ที่ฉีด	street	virus	อย่างเดียวตรวจพบ	

NAb	เพียง	3/8	ตัว	(38%)	และ	hamster	ทุกตัวที่ได้รับวัคซีนสามารถตรวจพบ	NAb	ได้	100%	อย่างไรก็ตามอัตรา

การรอดและป่วยตายไม่สัมพันธ์กับระดับ	NAb	ทั้งที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน	 	

การตอบสนองของนิวทราไลท์ซิงแอนติบอดี ใน hamster หลังได้รับวัคซีนและเซรุ่ม (ตารางที่1)

	 -	 หนู	hamster	ที่ฉีดวัคซีนอย่างเดียวและต�าแหน่งเดียวกับที่ฉีดไวรัส	(same	site)	ในวันที่	1	หนูทุกตัว

ตรวจไม่พบ	NAb	เลย	วันที่	2	พบต�่า	ๆ	เพียง	3/10	ตัว	(0.05,	0.05	และ	0.06	IU/ml)	ในวันที่	3-4	ตรวจพบ	NAb	

70%	(range	0.03-0.42)	และ	90%	(range	0.09-4.2	IU/ml)	ตามล�าดับ	และในวันที่	5	สามารถตรวจพบ	NAb	

100%	(range	0.07-14.14	IU/ml)

	 -	 ในกลุม่ท่ีได้รบัวคัซนีคนละต�าแหน่งทีฉี่ดเช้ือและได้รบั	ERIG	ร่วมด้วย	สามารถเริม่ตรวจพบ	NAb	ตัง้แต่

วันที่1	4/6	ตัว	และในวันที่	2	ตรวจพบ	NAb	100%	(6/6)	แต่อยู่ในระดับต�่า	ๆ	(range	0.03-0.06	IU/ml)	ในวันที่	3 

ตรวจพบ	NAb	เพียง	4/6	ตัว	(0.03,	0.03,	0.17	และ	1.68	ตามล�าดับ)	ในขณะที่	วันที่	4	ตรวจพบ	NAb	เพียง	 

3/6	ตัว	(0.05,	0.15,	0.31	IU/ml)	วันที่	5	ตรวจพบ	NAb	4/4	ตัว	แต่อยู่ในระดับต�่ากว่าหนูกลุ่มที่ฉีดวัคซีนต�าแหน่ง

เดียวกับที่ฉีดเชื้อ	(range	0.16-1.54	IU/ml)

	 หนู	hamster	ที่ได้รับ	ERIG	ร่วมด้วยสามารถเริ่มตรวจพบ	NAb	ได้ตั้งแต่วันแรก	(0.04-0.15	IU/ml)	แต่

ตรวจพบในระดับต�่า	ๆ 	NAb	ที่ตรวจพบในวันที่	1	น่าจะเป็น	passive	NAb	ที่มาจาก	ERIG	เนื่องจากกลุ่มที่ฉีดวัคซีน

เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตรวจพบ	NAb	 ได้เลยในวันที่	 1	ส่วน	NAb	 ในวันที่	 2	หนูในกลุ่มนี้สามารถตรวจพบได้	

100%	น่าจะมาจากทั้ง	 active	และ	passive	antibody	อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนคนละต�าแหน่งกับการฉีดเชื้อ

และฉีด	ERIG	ร่วมด้วยและสามารถตรวจพบ	passive	NAb	ในระดับต�่า ๆ	ในวันที่	1	และ	2	หลังจากได้รับ	ERIG	 

ไม่ช่วยเพิม่อตัราการรอดตายในหน	ูhamster	แต่มผีลในการยดืระยะเวลาของ	incubation	period	ให้นานขึน้เท่านัน้	
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และมีอัตราการรอดตายจากตดิเช้ือต�า่กว่าการฉดีวคัซนีเพยีงอย่างเดยีวทีต่�าแหน่งเดยีวกบัการตดิเชือ้	แสดงให้เหน็ถงึ
ประสทิธภิาพของ	innate	immune	response	ในการป้องกันการติดเชือ้ได้ดีกว่าการฉีด	passive	antibody	อย่างไร
ก็ตามข้อมูลนี้ไม่ได้ท�าให้การให้	passive	antibody	ณ	ต�าแหน่งที่ติดเชื้อลดความส�าคัญลง	ตรงกันข้ามข้อมูลนี้แสดง
ให้เห็นว่า	ไวรัสมีคุณสมบัติในการหลบหนีภูมิคุ้มกันของ	host	ได้	ในขณะที่วัคซีนซึ่งเป็นไวรัสที่ถูก	inactivated	แล้ว
และสามารถกระตุ้นแอนติบอดีได้	100%	สามารถเพิ่มอัตราการรอดตาย	 (survival	 rate)	จากการติดเชื้อไวรัสโรค
พิษสนุขับ้าเม่ือน�าวัคซนีมาฉดี	ณ	ต�าแหน่งทีม่กีารตดิเช้ือ	อาจเนือ่งมาจากแอนติเจนสามารถกระตุ้นเซลล์ในระบบ	innate 
immunity	ให้มาก�าจัดไวรัสได้ทันที	เช่น	NK	cells	หรือ	DCs	ไวรัสที่ถูกจับกินและ	processed	โดย	dendritic	cells	
สามารถเดินทางไปยัง	 lympnode	ภายในระยะเวลา	2	 วัน	และสามารถชักน�าให้มีการตอบสนองของ	TH1	กลับ
มายงัต�าแหน่งทีม่กีารตดิเชือ้ได้โดยตรงแทนการกลบัไปยงัต�าแหน่งท่ีฉีดวคัซีน	(ค�าอธบิายนีต้้องการการพิสจูน์เพ่ิมเตมิ
เช่น	การท�า	tissue	section	เป็นต้น)	และการกระตุ้นให้มีแอนติบอดีใน	blood	circulation	ในหนูทุกตัวต้องใช้เวลา
นานกว่า	คอื	ประมาณ	4-5	วนั	(ตารางที	่2)	แม้มคีวามจ�าเพาะและมอี�านาจในการท�าลายสงูและรวดเร็วแต่อาจไม่ทนั
การหากเชือ้ไวรสัสามารถ	infect	nerve	cells	ได้โดยตรงหรือใช้เวลาน้อยกว่า	4-5	วนัหลังฉีดเชือ้ที	่gastrocnemius	
ดังน้ันการฉีดวัคซีนคนละต�าแหน่งกับท่ีฉีดเชื้อแม้สามารถกระตุ้น	 NAb	 ได้ดีเหมือนกันแต่มีผลในการป้องกันการ 

ติดเชื้อที่แตกต่างกัน	

ตารางที่ 1	ระดับแอนติบอดีในหนู	hamster	หลังจากได้รับวัคซีนอย่างเดียว	(same	site)	หรือวัคซีนคนละด้านและ

ได้รับเซรุ่มร่วมด้วย	1,	2,	3,	4	และ	5	วัน	(หลังจากได้รับเชื้อ	1-5	วัน)
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0.31
neg

0.44
0.39

2.73
5.45

(Day-5) neg
neg

neg
neg

neg
0.06

neg
0.03

0.57
neg

1.93
5.00

Vaccine
(Different site) + 

F(Ab’)
2
 

 
 

(Day-1) nd
nd

0.05
0.05

0.03
0.03

0.03
0.03

neg
0.15

0.19
1.54

(Day-3) nd
nd

neg
neg

0.03
0.03

1.68
neg

0.31
0.05

0.41
1.36

(Day-5) nd
nd

0.15
0.04

0.06
0.05

neg
0.17

neg
neg

nd
nd

*	day	0	เป็นวันที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกหลังจากได้รับเชื้อ,	hamster	ได้รับวัคซีนวันที่	0,	3
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ตารางที่ 2	ระดับนิวทราไลท์ซิ่งแอนติบอดีของ	hamster	ใน	group	1,	2,	4,	5,	6,	8	และ	9	ทั้งที่ป่วยตาย	(D)	และ

รอดชีวิต	(S)	

D	=	paralysis	or	death,	S	=	survived	hamster	(gray	color),	Dxx*	day	of	blood	collection	

อัตราการรอดตายเมื่อให้วัคซีนล่าช้า
	 หนูที่ติดเชื้อและได้รับวัคซีนล่าช้าและหรือได้รับวัคซีนคนละต�าแหน่งมีแนวโน้มในการกดการสร้าง NAb	
มากกว่า	โดยเฉพาะ	4	วันหลังจากได้รับวัคซีนและมีหนูที่มี	undetectable	จ�านวนมากกว่าในระหว่างวันที่	4	และ	5 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ฉีดวัคซีนต�าแหน่งเดียวกับที่ฉีดเชื้อ	 อย่างไรก็ตามการทดลองนี้ไม่มีกลุ่มที่ฉีดวัคซีนอย่าง
เดียวแต่คนละต�าแหน่งกับที่ฉีดเชื้อเป็นตัวเปรียบเทียบ	และมีจ�านวนหนูทดลองน้อยไปในแต่ละกลุ่มและติดตามการ
สร้าง	NAb	เพียง	5	วัน

 

Delay treatment (street virus)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Virus
only

day -1 day -4 day -5 day -1 day -4 day -5

survival rate (%)

vaccine only
(same site)

vaccine (diff, site)+F (Ab’)2

Gr1 
Virus only 

Vaccine at inoculation site only Vaccine + ERIG  

Gr2 
day (-1) 

Gr4 
day (-4) 

Gr5 
day (-5) 

Gr6 
day (- 1) 

Gr8 
day (- 4) 

Gr9 
day (- 5) 

D   D10*                  neg D D8 4.2 D D8    4.58 D D7  5.45 D D 11   11.89 D  D7    nd D  D5  0.23
D11 9.57 S D57 4.05    D10    7.07    D7  Nd D 11   23.86      D7     4.2      D7   nd
D11 0.06 5.03 S D57 16.21 S D57 1.29 D 11   7.07      D8     2.5      D7   nd
D11 neg 8.84 12.5 1.83 D 20   8.41      D9     5.00      D8   nd
D12 neg 2.83 2.00 7.12 S D 57 8.1 S D57 19.28    D10  nd
D33 nd 16.93 9.23 1.29 2.73 5.03    D10  3.24

S  D57    2.0 4.05 0.92 2.63 5.49 10.96 S D57 6.21
 neg 5.49 16.21 12.5 15.52 -  6.21
 neg 9.64 6.25 6.82 4.39  - -

Death/totall 6/9  1/9  2/9  2/9  4/9  4/7  5/8

Mortality 
rate 67%  11%  22%  22%  44%  57%  63%

Survival 
rate  33%  89%  78%  78%  56%  43%  37%

D = paralysis or  death  ,  S = survived hamster (gray color) , Dxx* day of blood collection  
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อัตราเร็วของการตรวจพบเชื้อ street virus ในสมองหลังจาก inoculate ที่ left gastrocnemius ด้วยวิธี 
PCR 1-9 วัน
Hamster	:	เพศผู้	อายุ	8	อาทิตย์	จ�านวน	20	ตัว	ฉีดด้วย	street	virus	100	µl	ขาหลังซ้าย	(left	gastrocnemius)	
sacrificed	หนู	hamster	วันละ	2	ตัวในวันที่	1-9	เก็บสมองส�าหรับน�ามาตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี	PCR	

Preparation of RNA and RT-PCR amplification :	 Extract	RNA	จากสมองหนูด้วย	RNeasy	Maxi	 kit	
(Qiagen)	น�า	RNA	ที่ได้มาเพิ่มจ�านวนด้วย	one-step	RT-PCR	(Qiagen)	ด้วย	primer	G5a	:	5’-CCATCATGAC-
CACCAAGTC-3’	และ	G3-stop	:	5’-TTACAGCTTGGTCTCACC-3’	ท�า	Reverse	transcription	50°c	30	นาที	
ตามด้วย	94°c	1	นาที	แล้วท�าการเพิ่มจ�านวน	cDNA	ด้วย	PCR	30	รอบ	ที่	94°c	1	นาที,	55°c	1	นาที	และ	72°c	

1	นาที	และตามด้วย	72°c	10	นาที	น�า	PCR	product	ไป	run	agrose	gel

ภาพที่ 2.	Infection	rate	in	the	hamster	brain	from	day	1-9	days	by	PCR

ผลการศึกษา	พบว่าหลังจาก	inoculate	หนู	hamster	ที่ขาหลังซ้าย	(left	gastrocnemius)	จะเริ่มตรวจพบเชื้อ

ไวรัสที่สมองเร็วที่สุดในวันที่	6	ซึ่งสัมพันธ์กับ	incubation	period	ในหนู	hamster	ที่ฉีด	street	virus	จะเริ่มแสดง

อาการระหว่างวันที่	6-33	(ดูภาพที่	1	และตารางที่	4)	

	 -	 การทดลองนี้สามารถเริ่มตรวจพบ	street	virus	ตั้งแต่วันที่	6	ดังนั้นไวรัสอาจเข้าสู่	CNS	ได้ตั้งแต่วัน

ที่	 4-5	หรือก่อนหน้านั้น	ซึ่งเมื่อดูข้อมูลการตอบสนองของ	NAb	 เมื่อฉีดวัคซีนคนละต�าแหน่งกับที่ฉีดเชื้อไวรัสหรือ

ต�าแหน่งเดียวกันก็ตามจะมีการตอบสนองของ	NAb	ในหนูทุกตัวหลังจากได้รับวัคซีน	5	วันแล้ว	ดังนั้นการอาศัยการ

ตอบสนองของ	NAb	จากการฉดีวคัซนีคนละต�าแหน่งจากการติดเชือ้เพียงอย่างเดียวอาจช้าเกนิไปในการป้องกันการ

ติดเชื้อใน	CNS

สรุปผลการศึกษา

 การฉดีวคัซนีต�าแหน่งเดยีวกบัทีไ่ด้รบัเชือ้ท�าให้หน	ูhamster	มอีตัรารอดจากการตดิเชือ้ไวรสัโรคพษิสนุขับ้า

สูงมากขึ้นกว่าการฉีดวัคซีนคนละด้านทั้งที่ฉีดวัคซีนเพียงอย่างเดียวและการได้รับ	ERIG	ร่วมด้วย	และสามารถท�าให้

อัตรารอดจากการติดเชื้อสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อการให้วัคซีนและ	ERIG	ล่าช้า	4	และ	5	วันตามล�าดับ
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2. โปรติโอมิคส์ของสมองแมวที่ติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

ทรงศรี	เกษมพิมลพร	บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	พรรณิภา	จุลสุคนธ์และสุภัสศร	บุญช่าง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	สถานเสาวภา

	 Proteomics	 เป็นศาสตร์ที่ศึกษาโปรตีนท่ีสร้างจากรหัสพันธุกรรมในเซลล์รวมถึงโปรตีนท่ีสร้างโดยเซลล์

หนึ่ง ๆ	ณ	 ช่วงเวลาหนึ่งของการเกิดโรค	 ซึ่งการศึกษาโปรตีนดังกล่าวนอกจากจะใช้อธิบายถึงกลไกการเกิดโรคแล้ว 

ยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโดยอาจใช้โปรตีนเหล่านั้นเป็นเป้าของการออกฤทธิ์ยา	 วัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในสมองของแมวท่ีติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า	 เริ่มแรกได้ใช้

เทคนิค	conventional	2-dimensional	gel	(2-D)	electrophoresis	เพื่อท�า	matching	และวิเคราะห์	intensity	

level	ของโปรตนีต่าง	ๆ 	ในสมองแมวท่ีเป็นโรคเทยีบกบัสมองปกต	ิโดยได้ท�าการสกดัโปรตนีจากสมองแมวและท�าให้

บริสุทธิ์	จากนั้นน�าไปแยกตัวอย่างโปรตีนด้วย	2-D	electrophoresis	แล้วน�าไปวิเคราะห์ด้วย	2-D	image	analysis	

software	 (รูปที่	1)	จากรูปเมื่อก�าหนด	landmark	3	จุดที่ต�าแหน่งเดียวกันของทุกภาพจะเห็นความเปลี่ยนแปลง

ของโปรตีนจ�านวนมากของสมองที่ติดเชื้อเทียบกับสมองปกติ	

	 ปัจจุบันมีเทคนิค	 2-dimensional	 fluorescence	difference	 gel	 electrophoresis	 (2-D	DIGE)	ที่

สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของโปรตีนจ�านวนมากในตัวอย่างได้ถูกต้อง	 แม่นย�าและรวดเร็วกว่าวิธีการดั้งเดิม	

เพราะ	conventional	2-D	จะต้องท�า	replicate	gels	จ�านวนมากเนื่องจากมี	high	gel-to-gel	variation	ให้	low	

confidence	level	ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของโปรตีน	และต้องเสียเวลาท�า	post-staining	of	gels	ก่อนการ

วิเคราะห์	ขั้นตอนต่อไปของงานวิจัยนี้จะใช้เทคนิค	2-D	DIGE	มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในสมอง	แล้วจึง

คัดเลือก	protein	spots	ที่มี	 intensity	 levels	ต่างกันระหว่างกลุ่มไปท�า	 tryptic	digestion	เพื่อวิเคราะห์ชนิด

โปรตีนด้วยเครื่อง	MALDI-TOF	mass	spectrophotometer	ต่อไป

รูปที่ 1	แสดง	2-D	patterns	ของโปรตีนจากตัวอย่างสมองแมวที่ปกติ	(ภาพ	1,	2)	และที่ติดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า	

(ภาพ	3-9)	ด้วยวิธี	conventional	2-D	electrophoresis
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การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน ดูงาน
แก่นักเรียน/นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ และการผลิตรายการ

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

6	ต.ค.	2554 St.Andrews	International	School	Sathon	

Campus.

สวนงู 29	คน

7	ต.ค.	2554 บริษัท	Phenix	Films	Asia	จ�ากัด สวนงู 5	คน

13	ต.ค.	2554 ผู้บริหารจากสภากาชาดอิตาลีและคณะ สวนงู 8	คน

17	ต.ค.	2554 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 150	คน

17	-	25	ต.ค.	2554 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์คณะ

เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2	คน

21	ต.ค.	2554 สมาคม	YWCA	กรุงเทพฯ สวนงู 36	คน

26	ต.ค.	2554 บริษัท	Vill	Film	As	Norway	จ�ากัด สวนงู 6	คน

4	พ.ย.	2554 Pauli	Djurholm	Faroe	Islands	

(Photographing	the	Snake	Farm)

สวนงู 1	คน

7-8	พ.ย.	2554 ทีวี	อาซาฮี	ประเทศญี่ปุ่น สัมภาษณ์ผู้อ�านวยการ/สวนงู 3	คน

8	พ.ย.	2554 เช้านี้ที่หมอชิต สัมภาษณ์ผู้อ�านวยการ/สวนงู 3	คน

8	พ.ย.	2554 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สวนงู 88	คน

30	พ.ย.	2554 โรงเรียนบางกอกพัฒนา สวนงู 63	คน

5	-7	ธ.ค.	2554 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป	

(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและวันสถาปนาสถานเสาวภา	

ครบรอบ	89	ปี)

สวนงู	 793	คน

7-8	ธ.ค.	2554 บุคลากรใหม่สภากาชาดไทย สวนงู/สถานีเพาะเลี้ยงม้าและ

สัตว์ทดลองฯ

90	คน

9	ธ.ค.	2554 ผู้เข้าประชุมวิชาการ	Update	in	

Snakebite	Treatment

สวนงู 70	คน

14	ธ.ค.	2554 โรงเรียนพิบูลบ�าเพ็ญ	มหาวิทยาลัยบูรพา สวนงู 134	คน

14	ธ.ค.	2554 Japanese	Red	Cross	College	of	Nursing	 สวนงู 5	คน

15	ธ.ค.	2554 สถานีโทรทัศน์	GMA	7	ประเทศฟิลิปปินส์	

รายการ	ทูบีไวลด์

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

23	ธ.ค.	2554 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู/

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

50	คน

27	ธ.ค.	2554 Ministry	of	Agriculture	Malaysia	

สถานทูตมาเลเซีย	

สวนงู 30	คน

4	ม.ค.	2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 9	คน

5	ม.ค.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 5	คน

5	ม.ค.	2555 Ministry	of	Industry,	Myanmar ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/

ฝ่ายประกันคุณภาพ

10	คน

12	ม.ค.	2555 โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน สวนงู 55	คน

14	ม.ค.	2555 ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว	

(วันเด็กแห่งชาติ)	

เด็ก,	เยาวชนและผู้ปกครองที่พาเด็กมา	

สวนงู	 171	คน

20	ม.ค.	2555 โรงเรียนตันตรารักษ์	จังหวัดชลบุรี สวนงู 50	คน

25	ม.ค.	2555 โรงเรียนบ้านหุบกะพง สวนงู 57	คน

25	ม.ค.	2555 นักศึกษาแพทย์ชาวเยอรมัน ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 1	คน

25	ม.ค.	2555 ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค สวนงู/

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

2	คน

25	ม.ค.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

30	ม.ค.	2555 โรงพยาบาลสมิติเวช	สุขุมวิท ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 5	คน

30	ม.ค.	2555 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สวนงู 205	คน

6	ก.พ.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 8	คน

13-17	ก.พ.	2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

เข้าฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการสัตวแพทย์	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

15	ก.พ.	2555 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 9	คน

16	ก.พ.	2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สวนงู/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

15	คน

17	ก.พ.	2555 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	สวนงู 20	คน
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20-24	ก.พ.	2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

21-23	ก.พ.	2555 สถาบันศึกษานานาชาติ	กรุงเทพฯ สวนงู 160	คน

22	ก.พ.	2555 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	สวนงู 15	คน

24	ก.พ.	2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 5	คน

26	ก.พ.	2555 คณะวิทยาศาสตร์	ภาควิชาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวนงู 10	คน

27	ก.พ.	2555 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 119	คน

29	ก.พ.	2555 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 70	คน

1	มี.ค.	2555 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

46	คน

1	มี.ค.	2555 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา	จ.สงขลา สวนงู 50	คน

7	มี.ค.	2555 ส�านักงานยุวกาชาดโครงการสรรหากุลบุตร	
กุลธิดากาชาด	ปี	2555

สวนงู 65	คน

18	มี.ค.	2555 บริษัท	สยามฟิล์ม	เซอร์วิส	จ�ากัด	ละครโทรทัศน์
(เรื่อง	LK	1)

บริเวณหน้าตึกอ�านวยการ 15	คน

22	มี.ค.	2555 มหาวิทยาลัยโตไก	ประเทศญี่ปุ่น สวนงู 7	คน

22	มี.ค.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 5	คน

26	มี.ค.	2555 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สวนงู 45	คน

27	มี.ค.	2555 สโมสรนิสิต	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 15	คน

27	มี.ค.	2555 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู/
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม

3	คน

28-29	มี.ค.	2555 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู/
สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

120	คน

29	มี.ค.	2555 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 41	คน

1	เม.ย.	2555 บริษัท	เอส	แอนด์	เอส	มีเดีย	จ�ากัด
รายการโทรทัศน์	A	Time	4	U

สวนงู 10	คน
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2-3	เม.ย.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 1	คน

16	เม.ย.	2555 บริษัท	ABS-CBN	Broadcasting	Corporation	

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	

รายการสารคดี	Amazing	Thailand

สวนงู 5	คน

17	เม.ย.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 10	คน

21	เม.ย.	2555 คณะผู้พักอาศัยอยู่ที่อาคารสวางคนิเวศ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 40	คน

25	เม.ย.	2555 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 25	คน

25	เม.ย.	2555 คณะประธานกรรมาธิการของสภากาชาดอิตาลี สวนงู 5	คน

26	เม.ย.	2555 นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป	

(วันสถาปนาสภากาชาด	119	ปี)	

สวนงู	 	55	คน

26	เม.ย.	2555 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สวนงู 135	คน

27	เม.ย.	2555 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สวนงู 135	คน

1	พ.ค.	2555 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา สวนงู 	44	คน

	5	พ.ค.	2555 นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั่วไป	

(วันกาชาดโลก)

สวนงู	 	305	คน

10	พ.ค.	2555 บริษัท	ไนท์พลัส	เทเลวิชั่น	จ�ากัด	

ผลิตรายการข่าวและสารคดีสั้น

สวนงู 5	คน

11	พ.ค.	2555 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50	คน

15	พ.ค.	2555 คณะผู้เข้าอบรมพยาบาลเฉพาะทางจากวิทยาลัย

พยาบาล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	สวนงู 33	คน

21	พ.ค.	2555 วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู/

ฝ่ายประกันคุณภาพ

39	นาย

24	พ.ค.	2555 Director	of	International	Department	-	Asia 

Desk	จากประเทศอิตาลี

สวนงู 	4	คน

25	พ.ค.	2555 สาขาวิชาพิษวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 4	คน
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28	พ.ค.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
จ.	นครศรีธรรมราช

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู

43	คน

22	มิ.ย.	2555 โรงเรียนสาธิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ฝ่ายมัธยม

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์/
สวนงู

6	คน

28	มิ.ย.	2555 ผู้เข้าอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น	
รุ่นที่	21	ของสภากาชาดไทย	

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ 30	คน

29	มิ.ย.	2555 ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 313	คน

2	ก.ค.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู/	
ฝ่ายประกันคุณภาพ

28	คน

3	ก.ค.	2555 สารนิเทศและสื่อสารองค์กร
ผลิตรายการกาชาดเพื่อคุณและที่นี่กาชาด

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 4	คน

4-5	ก.ค.	2555 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู/สถานีเพาะเลี้ยงม้าและ
สัตว์ทดลองฯ

140	คน

10-11	ก.ค.	2555 โรงเรียนวัดกก	บางขุนเทียน สวนงู 429	คน

20	ก.ค.	2555 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/
สวนงู

50	คน

30	ก.ค.	2555 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/ฝ่ายผลิตวัคซีน/
ฝ่ายประกันคุณภาพ

28	คน

1	ส.ค.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/
สวนงู

24	คน

1	ส.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู

55	คน

7	ส.ค.	2555 ผู้แทนโครงการสอบคัดเลือกยุวกาชาด สวนงู 40	คน

8	ส.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู

55	คน

9	ส.ค.	2555 คณะวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติคิวชู	
สภากาชาดญี่ปุ่น

สวนงู 26	คน

10	ส.ค.	2555 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	
ฝ่ายผลิตเซรุ่ม/สวนงู

55	คน

10	ส.ค.	2555 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมภ์ สวนงู 87	คน

12	ส.ค.	2555 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป	
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ)

สวนงู	 	377	คน	
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14	ส.ค.	2555 โรงเรียนโยธินบูรณะ สวนงู 10	คน

14	ส.ค.	2555 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล สวนงู 11	คน

15	ส.ค.	2555 คณะยุวกาชาดจากสภากาชาดญี่ปุ่น สวนงู 18	คน

16	ส.ค.	2555 สาขาวิชาพิษวิทยา	ภาควิชาอายุรศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 40	คน

18	ส.ค.	2555 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สวนงู 52	คน

20	ส.ค.	2555 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 90	คน

22	ส.ค.	2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 38	คน

22	ส.ค.	2555 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวนงู 77	คน

23	ส.ค.	2555 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สวนงู 32	คน

23	ส.ค.	2555 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 90	คน

24	ส.ค.	2555 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ฝ่ายประถม

สวนงู 262	คน

24	ส.ค.	2555 School	of	Veterinary	Medicine,	Rakuno	

Gakuen	University	

ประเทศญี่ปุ่น

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรค

ในสัตว์

8	คน

25	ส.ค.	2555 คณะยุวกาชาดและลูกเสือ

โรงเรียนวัดหัวล�าโพง

สวนงู 130	คน

29	ส.ค.	2555 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 2	คน

31	ส.ค.	2555 สาขาวิชาพิษวิทยา	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 2	คน

31	ส.ค.	2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนงู 6	คน

31	ส.ค.	2555 ชมรมยุวกาชาด สวนงู 35	คน

3	ก.ย.	2555 นิสิตแพทย์ชาวไต้หวัน

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู 10	คน

5	ก.ย.	2555 ภาควิชาเภสัชวิทยา	

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนงู/ฝ่ายผลิตเซรุ่ม 85	คน
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12-13	ก.ย.	2555 บุคลากรใหม่	สภากาชาดไทย สวนงู/สถานีเพาะเลี้ยงม้าและ
สัตว์ทดลองฯ

160	คน

14	ก.ย.	2555 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยเพลิน สวนงู 32	คน

17	ก.ย.	2555 ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด

สวนงู 100	คน

19	ก.ย.	2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 17	คน

24	ก.ย.	2555 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	
น�านักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/	สวนงู 4	คน

26	ก.ย.	2555 วิทยาลัยแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 39	คน

28	ก.ย.	2555 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก/สวนงู 50	คน
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การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากร

 1.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารและ

เภสัชกรหญงิลลดิา	สกลภาพ	หวัหน้าฝ่ายผลติยาปราศจากเชือ้	ไปเยีย่มชมงาน	Allpack	2011	Indonesia	และตรวจ

ประเมินโรงงานผลิตขวดแก้ว	(vials)	และแอมพูล	(Ampoules)	ที่โรงงาน	Schott	Igar	glass	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	

จัดโดย	บริษัท	Bosch,	Germany	และ	Schott	Igar	glass	Indonesia	ระหว่างวันที่	29	กันยายน	-	2	ตุลาคม	2554

	 2.	 นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธานนท์	หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	ไปประชุมคณะกรรมการ

และคณะท�างานปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า	จัดโดย	ส�านักโรคติดต่อทั่วไป	ณ	ห้องประชุมส�านักโรค

ติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	3	ตุลาคม	2554

	 3.	 ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิง	 สุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร, 

นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่าย

บรหิารงานทัว่ไป	เข้ารบัการอบรมเชงิปฏิบติัการเร่ือง	การบริหารทรัพยากรมนษุย์เพ่ือรองรบัการก�าหนดต�าแหน่งและ

โครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ของสภากาชาดไทย	จัดโดย	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	ณ	โรงแรมแมนดาริน 

โฮเต็ล	ระหว่างวันที่	3-4	ตุลาคม	2554

	 4.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	เข้าร่วมประชุมวิชาการ	

International	symposium	on	peritoneal	dialysis	ที่จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	6-9	ตุลาคม	2554

	 5.	 ว่าที่	ร.ต.หญิงปลื้มจิตต์	ดิสระพงษ์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	สวนงู	เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อ

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	พระปิยมหาราชร�าลกึ	2554	การอบรมเพือ่พฒันานกัวจัิย

สาขาวิทยาศาสตร์	 ชีวภาพและการแพทย์	 จัดโดย	 ฝ่ายวิจัย	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

ณ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ระหว่างวันที่	12-14	ตุลาคม	2554

	 6.	 นางวิภาพร	 ใจเจริญทรัพย์	 หัวหน้าพยาบาล	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 แพทย์หญิงสุดา	 สีบุญเรือง	

นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัย

คลินิก,	นางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางเสาวลักษณ์	เทพสุเมธานนท ์

ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางสาวรัฐชยา	 รัฐอนันต์พินิจ	 พยาบาล	 5	 ฝ่ายบริการและ 

วิจัยคลินิก,	 นางสาวนาฏอนงค์	 ข�านิพัทธ์	 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป	 4	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางสาวรุ่งรวี	

โพธ์ิทอง	 ผู้ช่วยพยาบาล	 3	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 

นางสมศรี	พวงพิกุล	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นายปฏิญญา	วัฒนเวช	เจ้าหน้าที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร์	3	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและนางนารี	โถน้อย	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	5	ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป	เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ	Joint	Congress	to	9th	ICTP	:	3rd	Travel	Medicine	and	Immunization	

“Travel	 Medicine	 in	 the	 Tropics”	 จัดโดย	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	จังหวัด	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	18-19	ตุลาคม	2554
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รายงานประจ�าปี 2555

	 7.	 แพทย์หญิงสุดา	 สีบุญเรือง	 นายแพทย์	 7	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	 

ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการ

และวิจัยคลินิก	เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ	9th	International	Congress	of	Tropical	

Pediatrics	จดัโดย	สมาคมโรคตดิเชือ้ในเดก็	ณ	ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิรกิต์ิิ	จังหวดักรุงเทพฯ	ระหว่างวนัที	่18-20	

ตุลาคม	2554

	 8.	 เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้า

ฝ่ายผลติวคัซนี,	เภสชักรหญงิดวงพร	พรมทุธกลุ	หวัหน้าฝ่ายผลิตเซรุม่และนางสาวขวญัหทยั	ด้วงนุม่	นกัวทิยาศาสตร์

การแพทย์	 4	 ฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	 New	 Technology	 Seminar	 for	 Pharmaceutical	 

Industry	จดัโดย	มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิณ	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิระหว่างวนัที	่20-21 

ตุลาคม	2554

	 9.	 แพทย์หญิงสุดา	 สีบุญเรือง	 นายแพทย์	 7	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 ไปเป็นกรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต	(M.C.T.M.)	หลักสูตรนานาชาติ	จัดโดย	

ส�านักงานบัณฑิตวิทยาลัย	ณ	ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	

ในวันที่	27	ตุลาคม	2554

	 10.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหารและ

เภสัชกรหญิงอาภาพรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 ไปประชุมร่วมกับสมาชิก	 

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

Vaccine	Manufacture	Network	(DCVMN)	ณ	เมอืง	Xiamen	ประเทศจีน	ระหว่างวนัท่ี	29	ตุลาคม	-	3	พฤศจิกายน	

2554

	 11.		 เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 ไปฟังบรรยายและดูงานโครงการ

พฒันาศักยภาพของบุคลากรสภากาชาดไทยด้านยทุธศาสตร์และแผน	ประจ�าปี	พ.ศ.2554	เรือ่ง	ศกึษาดงูานด้านการ

จัดท�ายุทธศาสตร์และแผน	 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล	 จัดโดย	 ส�านักนโยบาย

และยทุธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	อาคาร	1	(9	ชัน้)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	

ในวันที่	4	พฤศจิกายน	2554

	 12.	นายสตัวแพทย์มนตร	ีเชีย่วบ�ารงุเกยีรต	ิหวัหน้าสวนง	ูเป็นวทิยากรอบรมเรือ่ง	งพูษิและการปฐมพยาบาล	

จัดโดย	โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ	ณ	โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ	กรุงเทพฯ	ในวันที่	5	พฤศจิกายน	2554

	 13.	เภสชักรหญงิลลดิา	สกลภาพ	หวัหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชือ้,	เภสชักรหญงิดวงพร	พรมุทธกลุ	หวัหน้า

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนายพรหมฉัตร	 เจริญพัฒน์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 3	 ฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมสัมมนา	 เรื่อง	 “Design	 of	 Bioprocess	 Equipment	 for	 

Economic	Production”	จดัโดย	บรษิทั	เมกก้า	ซายน์	จ�ากดั	ณ	นคิมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร	ในวนัที	่9	พฤศจกิายน	

2554

	 14.	นางเสาวลักษณ์	 เทพสุเมธานนท์	 ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนายแพทย์

จารุบุตร	อังสนากุล	นายแพทย์	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมประชุมวิชาการ	“ท่องเที่ยวสุนทรีย์	ชีวีเป็นสุข”	

จดัโดย	ชมรมเวชศาสตร์การเดินทาง	และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ร่วมกบั	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวทิยาลัยมหดิล 

กรุงเทพฯ	ในวันที่	24	พฤศจิกายน	2554
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	 15.	นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้าร่วมประชุมปรึกษา

หารือการดูแลสัตว์ของศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงประสบอุทกภัยน�้าท่วมบางประกง	 จัดโดย	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ณ	ห้องประชมุ	1	ส�านกัคณบดี	คณะสตัวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	กรงุเทพฯ	

ในวันที่	28	พฤศจิกายน	2554

	 16.	นางนฤมล	พกัมณ	ีหวัหน้าฝ่ายวจัิยและพัฒนา,	ดร.	ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคณุวฒุ	ินกัวทิยาศาสตร์

การแพทย์	10,	เภสัชกรหญิงพรรณิภา	จุลสุคนธ์	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	เภสัชกร	9,	นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชี่ยวชาญ	

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 นางสาวสุนุชชา	 สุนทรารชุน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 7,	 

นางสุจิตรตรา	 ขุนทรัพย์	 ผู้ช�านาญการ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 6,	 นางสาวจุรีพร	 น้อยพรหม	 ผู้ช�านาญการ	 

นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	6	และนายวชิติ	ทวกีาญจน์	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวจัิยและพฒันา	เข้าร่วมอบรม

วิชาการเรื่อง	 “Find	 difference	 in	 protein	 expression	with	 2-dimensional	 electrophoresis”	 จัดโดย 

บริษัท	ITS	ณ	สถานเสาวภา	ระหว่างวันที่	29-30	พฤศจิกายน	2554

	 17.	แพทย์หญิงสุดา	 สีบุญเรือง	 นายแพทย์	 7	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมประชุม	 Eight	 Asian	

Rabies	Expert	Bureau	Meeting	จัดโดย	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพิษสุนัขบ้าของภาคพื้นเอเชีย	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	

พัทยา	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	5-7	ธันวาคม	2554

	 18.	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 ร่วมประชุม	

Aged-related	normal	Thai	brains	mapping	and	encephalitis	brain	mapping	บรรยายโดย	นายแพทย์	

ดร.วิทยา	สังขรัตน์	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามแสควร์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	

26	ธันวาคม	2554

	 19.	นายสตัวแพทย์บุญเลิศ	ล�า้เลศิเดชา	นายสตัวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์	ร่วม	workshop	

เรื่อง	แนวโน้มความต้องการใช้สัตว์และการผลิต	และบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	จัดโดย	ส�านักสัตว์ทดลอง

แห่งชาติ	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	กรุงเทพฯ	ในวันที่	26	ธันวาคม	2554

	 20.	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร 

หวัหน้าฝ่ายผลติวคัซนี	เข้ารับการอบรมหลกัสตูร	การบริหารงานบริการสาธารณสขุและโรงพยาบาล	(Mini	MBA	in	Health) 

รุ่นที่	29	ระหว่างวันที่	6	มกราคม	2555	–	16	มิถุนายน	2555	จัดโดย	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	 

ณ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 21.	ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิง	 สุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์	เรื่อง	Quality	Control	Management	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ณ	ห้องปฏิบัติการยาฉีดคณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพฯ	ในวันที่	11	

มกราคม	2555

	 22.	นางสาวพรพิมล	เปรมชยัพร	หวัหน้าฝ่ายผลติวัคซนี	เข้าร่วมประชมุหารอืเกีย่วกบัแนวปฏบิตัใินการจดั

ท�ากรอบอัตราก�าลังและทุนพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	 จัดโดย	 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 ณ	 ห้องประชุมสถาบัน	 กรม

ควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	11	มกราคม	2555

	 23.	นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	เข้าร่วมประชุมกลุ่ม	

(Focus	Group	Discussion)	ส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง	จัดโดย	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	ณ	ห้อง

ประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม		บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	20	มกราคม	2555	
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รายงานประจ�าปี 2555

	 24.	ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 

นางผกามาศ	ขาวปลอด	ผู้เชี่ยวชาญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสาววชิราภรณ์	แสงสีสม	

ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนางรัตนา	สุทธิศรี	เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	4 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	ไปเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปี	2554	ครั้งที่	21	จัดโดย	สมาคมไวรัสวิทยา	(ประเทศไทย)	 

ณ	โรงแรมทวินทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	23-24	มกราคม	2555

	 25.	นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 9	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	Workshop	 on	 

Digital	 Repository	 จัดโดยเครือข่ายประสานงานศูนย์วิชาการร่วมองค์การอนามัยโลกและศูนย์ช�านาญการระดับ

ชาติในประเทศไทย	ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	24-26	มกราคม	2555

	 26.	นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนางเสาวลักษณ์	 

เทพสเุมธานนท์	ผูเ้ชีย่วชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการ

สรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด	ประจ�าปี	2555-2556	จัดโดย	ส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม

จุมภฎ	2-3	ชั้น	9	อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	ในวันที่	9	กุมภาพันธ์	2555

	 27.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	เภสัชกรหญิง	สุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้า

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน	จัดโดย	สมาคมไทยอุตสาหกรรม

ผลิตยาแผนปัจจุบัน	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2555

	 28.	ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.	เภสัชกรหญิงสมุนา	ขมวิลยั	รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบรหิาร	ไปเป็น

อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 เรื่อง	 ระบบประกันคุณภาพ	 จัดโดย	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จังหวัดสงขลา	ในวันที่	19	กุมภาพันธ์	2555

	 29.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาและศาสตราจารย์พิเศษ	

ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เดินทางไปปฏิบัติงานท่ีเมืองย่างกุ้ง	

ประเทศพม่า	จัดโดย	สถาบัน	Myanmar	FDA	และ	WHO	ระหว่างวันที่	23-28	กุมภาพันธ์	2555

	 30.	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ,	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 

ผู้ช�านาญการพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีน,	นายพรหมฉัตร	เจริญพัฒน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	3	ฝ่ายผลิตวัคซีน

และนางสาวขวัญหทยั	ด้วงนุ่ม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เดนิทางไปฝึกงานการตรวจวเิคราะห์

และการแบ่งบรรจุวัคซีนไข้สมองอักเสบ	 ท่ีเมืองเสิ่นหยาง	 ประเทศจีน	 จัดโดย	 บริษัท	 Liaoning	 Cheng	 Da	 

Biotechnology	จ�ากัด	ระหว่างวันที่	26	กุมภาพันธ์	ถึง	6	มีนาคม	2555

	 31.	ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 

นางสาวสุภัสศร	บุญช่าง	เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะดารา	เภสัชกร	6 

ฝ่ายประกันคุณภาพ	และนายวิโรจน์	ขุนทอง	นายช่างเครื่องกล	3	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เข้าร่วมสัมมนา

พิเศษเรื่อง	 หลักการใช้งานและบ�ารุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 จัดโดย	 

บริษัท	กิบไทย	จ�ากัด	ณ	Gibthai	Training	Center	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2555

	 32.	นายสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธานนท์	 หัวหน้าฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และนางเสาวลักษณ์	 

เทพสุเมธานนท์	 ผู้เชี่ยวชาญ	 พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 ไปปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการด�าเนินงาน

โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด	 ประจ�าปี	 2555-2556	 จัดโดย	 ส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 

ณ	ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง	การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ระหว่างวนัที	่7-10	มนีาคม	2555
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	 33.	เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	 หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 
หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่มและนางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมสัมมนา	Mini	 Achema	 
จัดโดย	บริษัท	ริคเคอร์มานด์	จ�ากัด	ณ	บริษัท	ริคเคอร์มานด์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	8	มีนาคม	2555
	 34.	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เป็นวิทยากรใน
การอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าส�าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	
กรุงเทพฯ	จัดโดย	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ระหว่างวันที่	12-13	มี.ค.	2555
	 35.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 
ฝ่ายวิชาการ	 ไปเป็นอาจารย์พิเศษ	 บรรยายเรื่อง	 Effective	 Paper	Writing	 and	 Submitting	 จัดโดย	 ภาควิชา
สัตวบาล	ณ	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	9	มีนาคม	2555
	 36.	แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	ไปเป็นวิทยากรเรื่อง	แนวทางการ
ใช้วคัซนีและอิมมูโนโกลบูลนิป้องกนัและรกัษาผู้ป่วยทีสั่มผัสโรคพิษสุนขับ้า	จดัโดย	โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 
ณ	ห้องประชุม	อาคารเฉลิมพระบารมี	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	ในวันที่	20	มีนาคม	2555
	 37.	นางสาวขวญัหทยั	ด้วงนุม่	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เข้าร่วมสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร
เรื่อง	Bacterial	Endotoxin	Test	Workshop	จัดโดย	บริษัท	บอร์เนียว	 เมดิคัล	จ�ากัด	 ร่วมกับ	Charles	River	
Laboratories	ณ	โรงแรมดุสิต	ปริ๊นเซส	ศรีนครินทร์	แบงค็อก	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	26	มีนาคม	2555
	 38.	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน,	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	เหมมาลา	หัวหน้าฝ่าย
ประกันคุณภาพ,	เภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อและเภสัชกรศิริศักดิ์	สาธร	เภสัชกร	4 
ฝ่ายผลติเซรุม่	เข้าร่วมสมัมนา	New	Technology	Seminar	for	Pharmaceutical	Industry	V	จดัโดย	มหาวทิยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	ณ	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	 28-29	มีนาคม	
2555
	 39.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ไปเป็นอาจารย์พิเศษ
สอนเรื่อง	พิษจากสัตว์กับการเปลี่ยนแปลงของไต	(Animal	Toxin	and	the	Kidney)	จัดโดย	ภาควิชาอายุรศาสตร์	
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	ณ	โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์	ในวันที่	30	มีนาคม	2555
	 40.	ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 10	 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ 
นางสาวสุภัสศร	บุญช่าง	 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	
“หลกัการและการน�าเทคนคิการท�าแห้งเยอืกแขง็	และการท�าให้สารละลายเข้มข้นภายใต้สภาวะสญุญากาศเพือ่งานวจิยั” 
ณ	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในวันที่	26	เมษายน	2555
	 41.	นางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวนิภาพรรณ	
ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานรหัสอ้างอิงด้านเครื่องใช้
ส�านักงาน	ครั้งที่	1/2555	จัดโดย	ส�านักงานการคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม
ชั้น	1	วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	ในวันที่	26	เมษายน	2555
	 42.	นายสตัวแพทย์บญุเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสตัวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์	เข้ารบัการอบรม	
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	รุ่นที่	9	ระหว่างวันที่	30	เมษายน	2555	-	14	พฤษภาคม	2555
	 43.	แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิกและนายแพทย์จารุบุตร	อังสนากุล	
นายแพทย์	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปสอบ	Certificate	 in	Travel	Health	จัดโดย	 International	
Society	of	Travel	Medicine	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ระหว่างวันที่	1-2	พฤษภาคม	2555
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รายงานประจ�าปี 2555

	 44.	เภสชักรหญงิลลดิา	สกลภาพ	หวัหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชือ้,	เภสัชกรหญงิดวงพร	พรมุทธกลุ	หวัหน้า

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและนายพรหมฉัตร	 เจริญพัฒน	์ 

นักวทิยาศาสตร์การแพทย์	3	ฝ่ายผลติวคัซนี	เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิติัการเร่ือง	สถติิในการควบคมุกระบวนการส�าหรบั

อุตสาหกรรมยา	 ตาม	 PIC/s	 GMP	 รุ่นที่	 1	 จัดโดย	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 (องค์การมหาชน)	 

ณ	โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	2-3	พฤษภาคม	2555

	 45.	แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นายแพทย์จารุบุตร	อังสนากุล	

นายแพทย์	4	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ,	นางมณรีตัน์	เบญจวงศ์กลุชยั	หวัหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ,	

นางฐานเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	 8	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	 นางเสาวลักษณ์	 เทพสุเมธานนท์	 

ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก,	นางอภิญญา	ค�าฉัตร	ผู้ช่วยพยาบาล	4	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	

และนางอ�าไพ	 บรรจงกะเสนา	ณ	 อยุธยา	 ผู้ช่วยพยาบาล	 4	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เข้าร่วมอบรมเรื่อง	 Good	

Clinical	Practice	Training	จดัโดย	บรษัิท	โนวาร์ตสี	เซอร์วสิเซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	จงัหวัด

กรุงเทพฯ	ในวันที่	10	พฤษภาคม	2555

	 46.	นางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวนิภาพรรณ	

ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานรหัสอ้างอิงด้านเครื่องใช้

ส�านักงาน	ครั้งที่	2/2555	จัดโดย	ส�านักงานการคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม

ชั้น	7	วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	ในวันที่	15	พฤษภาคม	2555

	 47.	เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	 เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการขึ้น

ทะเบียนต�ารับยา	 ครั้งท่ี	 2	 เรื่อง	 Capillary	 Electrophoresis	 :	 State	 of	 Art	 in	 Pharmaceutical	 Analysis	 

จดัโดย	ภาควิชาเภสชัเคม	ีณ	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหดิล	จงัหวดักรงุเทพฯ	ระหว่างวนัที	่15-16	พฤษภาคม	

2555

	 48.	นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักดิ์	 

ศักดิเ์ดชานนท์	เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์	3	กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรกล	เข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	ICND2	

(Interconnecting	Cisco	Network	Devices	2)	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรม

คอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	21-25	พฤษภาคม	2555

	 49.	นายสัตวแพทย์วีระ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์,	เภสชักรหญงิลลดิา	สกลภาพ 

หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเช้ือ,	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ	์

เหมมาลา	หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน,	นายสัตวแพทย์สุรศักดิ์	

เอกโสวรรณ	 หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ,	 นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา, 

นายสัตวแพทย์มนตรี	เชี่ยวบ�ารุงเกียรติ	หัวหน้าสวนงู,	นางมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	หัวหน้าพยาบาล	8	ฝ่ายบริการ

และวิจัยคลินิก,	 นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,	 นางมณฑาทิพย์	 ชมะนันทน์	 ผู้เช่ียวชาญ 

ด้านโลจิสติกส์,	นางประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสมศรี	พวงพิกุล	

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางกุลนรี	เจริญชนม์	เจ้าหน้าที่พัสดุ	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	

นายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	 นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,	 นางสาวจีรวรรณ	 ยอดสุเวทย์	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 3	 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวศศธร	 โภคสวัสด์ิ	 นิติกร	 3	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง	 
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ระเบยีบสภากาชาดไทยฉบบัแก้ไขเพ่ิมเตมิและระบบบญัช	ีการเงนิและการพสัดทุีพ่ฒันาขึน้ใหม่	และโครงสร้างทางบัญชี 

(Structure	 Code)	 จัดโดย	 ส�านักงานการคลัง	 สภากาชาดไทย	ณ	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 วิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย	ระหว่างวันที่	23-24	พฤษภาคม	2555

	 50.	ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

เดินทางไปประชุมและดูงานแบ่งบรรจุวัคซีน	 Speeda	 จัดโดย	 บริษัท	 CD-Bio	ณ	 เมืองเส่ินหยาง	 ประเทศจีน	 

ระหว่างวันที่	23-27	พฤษภาคม	2555

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

เภสชักรหญงิดวงพร	พรมทุธกลุ	หวัหน้าฝ่ายผลติเซรุม่,	เภสชักรหญงิวชริาภรณ์	เหมมาลา	หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ

และนายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	นายสัตวแพทย์	7	สวนงู	 เดินทางไปประชุมและบรรยายทางวิชาการเรื่อง	

Production	and	Supply	of	Snake	Antivenoms	from	QSMI	to	Malaysia	จัดโดย	1st	AMSEM	Workshop	

ณ	เมืองกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	28-31	พฤษภาคม	2555

	 52.	นายสตัวแพทย์บญุเลศิ	ล�า้เลศิเดชา	นายสตัวแพทย์	7	ฝ่ายชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์	เข้ารบัการอบรม	

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร	รุ่นที่	9	(SSD9)	จัดโดย	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	สภากาชาดไทย	

ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	30	เมษายน,	1-4,	10-11,	14	

พฤษภาคม	2555	

	 53.	นายสัตวแพทย์มนตรี	เชี่ยวบ�ารุงเกียรติ	หัวหน้าสวนงู,	นายวินิจ	เพียรอุสาหะ	เจ้าหน้าที่รีดพิษงู	4	สวนงู 

ไปเป็นวิทยากร	การฝึกและสาธิตการควบคุมสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือมีพิษ	จัดโดย	ส�านักงานเขตธนบุรี	ณ	ส�านักงาน

เขตธนบุรี	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	27	พฤษภาคม	2555

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

นางสาวพรพิมล	 เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน,	 เภสัชกรอนวัช	มิตรประทาน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	 เภสัชกร	7	

ฝ่ายผลิตวัคซีน,	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะดารา	 เภสัชกร	 6	 ฝ่ายประกันคุณภาพและนางสาวอุษา	 กิตติศักดิ์ชัย	 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	4	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เดินทางไปประชุมและดูงานแบ่งบรรจุวัคซีน	Td	Vaccine	จัดโดย

บริษัท	PT	Biofarma	จ�ากัด	ณ	เมืองบันดุง	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	3-	9	มิถุนายน	2555

	 55.	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้าร่วมประชุม

วิชาการนานาชาติ	 15th	 International	 Congress	 on	 Infectious	 Diseases	 จัดโดย	 Organized	 by	 the	 

International	Society	for	Infectious	Diseases	ณ	โรงแรมเซนทารา	แกรนด์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	14-16 

มิถุนายน	2555

	 56.	นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาและนายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมสัมมนาคณะท�างานยุทธศาสตร์และแผนของสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	สภากาชาดไทย	ณ	วังยาวริเวอร์ไซด์	รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก	ระหว่างวันที่	18-19	

มิถุนายน	2555

	 57.	ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

เดินทางไปประชุมและปรกึษาหารอืการน�าเข้าวคัซีน	Diphtheria	และ	Tetanus	Antitoxin	จดัโดย	บรษิทั	Biogenetech	จ�ากดั 

ณ	บริษัท	Vins	Bioproducts	Ltd.	จ�ากัด	เมือง	Hyderabad	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	17-20	มิถุนายน	2555
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รายงานประจ�าปี 2555

	 58.	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เดินทาง

ไปประชุมและปรึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน	 BCG	 และการท�าเอกสารเทคนิคการขอ	WHO-PQ	 

ตาม	MOU	จัดโดย	บริษัท	Green	Cross	Corporation	ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	ระหว่างวันที่	25-27	มิถุนายน	

2555

	 59.	นางนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างานโครงการพัฒนาความรู ้

เจ้าหน้าที่ในการป้องกันปัญหาปลาปักเป้าเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค	 จัดโดย	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

กระทรวงสาธารณสุข	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม	ชั้น	2	อาคาร	1	ตึกส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	10	กรกฎาคม	2555

	 60.	เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้า

ฝ่ายผลิตวัคซีน,	 นายพรหมฉัตร	 เจริญพัฒน์	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 3	 ฝ่ายผลิตวัคซีน,	 เภสัชกรศิริศักด์ิ	 สาธร	

เภสัชกร	4	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	นางนฤมล	พักมณี	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	ดร.	ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	10	และนายวิชติ	ทวีกาญจน์	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายวจิยัและพฒันา	เข้าร่วมประชมุ

วิชาการวัคซีนแห่งชาติ	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2555	จัดโดย	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมนารายณ์	

จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	11-13	กรกฎาคม	2555

	 61.	นางนฤมล	พักมณี	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 เข้าร่วมประชุมคณะท�างานยุทธศาสตร์และแผนของ

สภากาชาดไทยเพื่อชี้แจงเรื่อง	 “การจัดท�าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ. 2557”	 

ณ	ห้องประชมุศริ	ิสริโิยธนิ	ชัน้	4	อาคารเฉลมิ	บรูณะนนท์	จัดโดยส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์	ในวนัท่ี	19	กรกฎาคม	

2555	

	 62.	นางสาวอุษา	กิตติศักดิ์ชัย	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพ,	เภสัชกรหญิงรัฏฐกร	บุญทวี 

เภสชักร	3	ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เข้าร่วมสมัมนาเรือ่ง	Safe	Save	Solutions	“Staying	Ahead	in	Sterility	Testing”	

จดัโดย	บรษัิทเมอร์ค	จ�ากดั	ณ	บรษิทัเมอร์ค	จ�ากดั	อาคารเอม็โพเรยีมทาวเวอร์	จงัหวดักรงุเทพฯ	ในวนัที	่25	กรกฎาคม	

2555

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

เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	เภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสชักร	6	ฝ่ายผลติเซรุ่ม,	 

นายบุญเรือน	นิ่มนวล	ผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบ�ารุง,	นายอรรถพล	แสงสุกวาว	นายช่างเวชภัณฑ์	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษา

เครื่องจักรกลและนายนิพนธ์	พลายเล็ก	นายช่างเวชภัณฑ์	4	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล	เดินทางไปตรวจสอบ

คุณสมบัติเครื่องท�าแห้ง	(Freeze	Dryer)	จัดโดย	บริษัท	Renown	จ�ากัด	ณ	เมืองเซี่ยงไฮ้	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	

22-29	กรกฎาคม	2555

	 64.	นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

และนางสาววันวิสาข์	ชนะประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานในสภากาชาดไทย	จดัโดย	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	สภากาชาดไทย	

ณ	ส�านักบริการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	27	กรกฎาคม	2555
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	 65.	นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

และนางสาววันวิสาข์	ชนะประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานในสภากาชาดไทย	จดัโดย	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	สภากาชาดไทย	

ณ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	31	กรกฎาคม	2555

	 66.	นางฐานเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	8	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง	 พยาบาลกับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 จัดโดย	 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย	 ณ	 โรงแรมตวันนา	 

จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	30-31	กรกฎาคม	2555

	 67.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.  นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา	 

ฝ่ายวิชาการ	เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการ	การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	ครั้งที่	2	

และงานแสดงสินค้า	ประจ�าปี	พ.ศ.	2555	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	ศูนย์ประชุมสถาบัน

วิจัยจุฬาภรณ์	จังหวัดกรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	29-31	กรกฎาคม	2555

	 68.		 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ,	 นางสาวขวัญหทัย	 ด้วงนุ ่ม	 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าประชุมร่วมผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และสถาบันชีววัตถุ

เพื่อการพัฒนางาน	 หัวข้อเรื่อง	 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน	 จัดโดย	 สถาบันชีววัตถุ	 

ณ	ห้องประชุม	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	31	กรกฎาคม	2555

	 69.	เภสัชกรหญิงอรนุช	 ทองอุไร	 เภสัชกร	 7	 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	 เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งฝึก

ปฏบิตังิานวชิาชพี	นกัศกึษาเภสชัศาสตร์	ครัง้ที	่1/2555	จดัโดย	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	ณ	ห้องประชมุ	

คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	1	สิงหาคม	2555

	 70.	นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

และนางสาววันวิสาข์	ชนะประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานในสภากาชาดไทย	จดัโดย	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	สภากาชาดไทย	

ณ	ธนาคารกสิกรไทย	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	6	สิงหาคม	2555

	 71.	นายสัตวแพทย์ทักษะ	เวสารัชชพงศ์	นายสัตวแพทย์	7	สวนงู,	นางสมศรี	พวงพิกุล	เจ้าหน้าที่การเงิน

และบัญชี	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางผ่องศรี	นิลเทศ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับ

การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล	รุ่นที่	1	จัดโดย	ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	สภากาชาดไทย	

ณ	ห้องประชุมช้ัน	 6	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 ระหว่างวันที่	 6-7	 สิงหาคม	

2555

	 72.	นางนฤมล	พกัมณ	ีหวัหน้าฝ่ายวจิยัและพฒันา,	ดร.ทรงศร	ีเกษมพมิลพร	ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวทิยาศาสตร์

การแพทย์	10	ฝ่ายวจัิยและพฒันา,	นางสาวอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้เชีย่วชาญ	นกัวทิยาศาสตร์การแพทย์	8	ฝ่ายวจัิยและพฒันา, 

นางสาวสุนุชชา	สุนทรารชุน	ผู้ช�านาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	7	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นางสุจิตรตรา	

ขุนทรัพย์	ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	นายสัตวแพทย์ชาญณรงค์	มิตรมูลพิทักษ์	

ผู้เชี่ยวชาญ	นายสัตวแพทย์	8	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์,	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7 

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และเภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ	เข้าร่วมประชุม

ชี้แจงกรอบการวิจัยที่วช.	และ	5ส.	ให้ทุนอุดหนุนปีงบประมาณ	2556	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

(วช.)	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	7	สิงหาคม	2555
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	 73.	เภสชักรสมพล	วโิรจนะดารา	เภสชักร	6	ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เดนิทางไปฝึกอบรมและประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

International	 Leadership	 Training	 on	 Promoting	 Innovation	 and	 Technology	Workshop	 จัดโดย	 

สถาบัน	 Deutsche	 Gesellschaft	 fur	 Internationale	 Zusammenarbeit	 (GIZ)	 GmbH	ณ	 เมืองบันดุง	 

ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	7-15	สิงหาคม	2555

	 74.	นายสุเมธ	โพธิกุล	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาววันวิสาข์	

ชนะประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา

เว็บไซด์	เรื่อง	การสร้างเว็บไซด์ด้วย	Drupal	รุ่นที่	2	จัดโดย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	สภากาชาดไทย	ณ	ห้องอบรม

คอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	9-10	สิงหาคม	2555

	 75.	นางโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนายเถลิงศักด์ิ	 ศักดิ์เดชานนท์	 เจ้าหน้าที ่

ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3	 กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล	 เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ	 เทคโนโลยีไอซีทียุคใหม่	 

(Emerging	Information	and	Communication	Technology)	จดัโดย	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	สภากาชาดไทย	

ณ	ห้องประชุมจมุภฏ	3	ช้ัน	9	อาคารเฉลมิพระเกยีรติบรมราชนินีาถ	ศนูย์บริการโลหติแห่งชาต	ิในวนัที	่15	สงิหาคม	2555

	 76.	นายสตัวแพทย์วรีะ	เทพสเุมธานนท์	หวัหน้าฝ่ายชนัสูตรและวจิยัโรคในสตัว์	เป็นวทิยากรให้ความรูภ้าค

วิชาการและร่วมปฏิบัติการรณรงค์ฉีดสารละลายซิงค์กลูโคเนตเข้าลูกอัณฑะ	 เพื่อท�าหมันถาวรในสุนัขเพศผู้	 

ตามโครงการเทศบาลเมืองชะอ�าปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัดปี	 2555	 (เพศผู้	 100	ตัวและเพศเมีย	20	ตัว)	

ระหว่างวันที่	17	–	20	สิงหาคม	2555

	 77.	ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 

ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์	วิชาการประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	18	สิงหาคม	2555

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

เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	

เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีนและเภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	เดินทางไปตรวจสอบคุณสมบัติ

เครื่องอบฆ่าเชื้อความร้อนแห้งชนิดก�าจัดไพโรเจน	(Dry	Heat	Depyrogennesing	Oven)	จัดโดย	บริษัท	Lytzen	

จ�ากัด	ณ	ประเทศเดนมาร์ก	ระหว่างวันที่	20-24	สิงหาคม	2555

	 79.	นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล�้าเลิศเดชา	นายสัตวแพทย์	7	ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เป็นวิทยากร

การบรรยายในการประชุมโต๊ะกลม	เรื่อง	Prevention	and	Control	of	Rabies	in	Thailand	:	National	Rabies	

Team	ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ	International	Conference	on	Prevention	and	Control	of	Rabies	

ณ.กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน	ระหว่างวันที่	20-24	สิงหาคม	2555

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

เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 เภสัชกรอนวัช	 มิตรประทาน	 ผู้ช�านาญการพิเศษ	

เภสัชกร	7	ฝ่ายผลิตวัคซีนและเภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	เดินทางไปตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องนึ่ง

ฆ่าเชื้อด้วยไอน�้า	 (Autoclave)	 จัดโดย	บริษัท	 Belimed	 จ�ากัด	ณ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ระหว่างวันที่	 25-31	

สิงหาคม	2555
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	 81.	นางโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้าหน้าที่บริหาร

งานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง	 การบริหารงานบุคคลกับสวัสดิการรักษาพยาบาล	 

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

การเจ้าหน้าที่	ในวันที่	27	สิงหาคม	2555

	 82.	เภสัชกรหญิงอาภาพรรณ	ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร	 เข้าร่วมอบรม 

เชิงปฏิบติัการเรือ่ง	การทดสอบความถกูต้องของวธิวีเิคราะห์ทางห้องปฏบิติัการด้านจุลชวีวทิยา	จัดโดย	ส�านกัมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	27	

สิงหาคม	2555

	 83.	นางกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมโครงการสัมมนา

ด้านกระบวนการบริหารงานบุคคล	(TRC	HR	MEETING	)	ครั้งที่	3	ประจ�าปีงบประมาณ	2555	จัดโดย	ส�านักงาน

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

28	สิงหาคม	2555	

	 84.	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	 หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	 นางสาวขวัญหทัย	 ด้วงนุ่ม	 นักวิทยาศาสตร ์

การแพทย์	5	ฝ่ายประกันคุณภาพและนายพรหมฉัตร	เจริญพัฒน์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	3	ฝ่ายผลิตวัคซีน	เข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการ	 เทคนิคทางเทคโนโลยีการหมักเพื่อการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ	 จัดโดย	 สถาบันพัฒนาและ 

ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ร่วมกับ	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสขุ	ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีจงัหวดักรงุเทพฯ	ระหว่างวนัที	่27-31	สงิหาคม	

2555

	 85.	นางสาวนิภาพรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	 4	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้ารับการ 

ฝึกอบรมโครงการ	 ฝึกอบรมส�าหรับหน่วยงานต้นสังกัดที่ไม่มีเครื่อง	 Terminal	 แต่ต้องด�าเนินการขอกันเงินไว้เบิก

เหลือ่มปีและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงนิกนัไว้เบกิเหลือ่มปี	จดัโดย	กรมบญัชกีลาง	ณ	ห้องประชมุกรมบญัชกีลาง	 

ในวันที่	31	สิงหาคม	2555

	 86.	เภสัชกรหญิงลลิดา	 สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	 เภสัชกรหญิงวชิราภรณ์	 เหมมาลา	

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ,	นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน,	เภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6 

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม,	 เภสัชกรหญิงรัฏฐกร	 บุญทวี	 เภสัชกร	 3	 ฝ่ายประกันคุณภาพ,	 นายสมควร	 เจนสถิรพันธุ	์ 

ผู้ช�านาญการ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	6	ฝ่ายผลิตวัคซีน,	นายสิทธิชัย	 เตียวตระกูล	 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	3	

ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อและนายสาโรช	โมรินทร์	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	3	ฝ่ายผลิตเซรุ่ม	เข้ารับการสัมมนาเกี่ยวกับ

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับยาฉีดปราศจากเชื้อ	จัดโดย	บริษัท	ไบโอเมด	จ�ากัด	ณ	บริษัท	ไบโอเมด	จ�ากัด	จังหวัดกรุงเทพฯ	

ในวันที่	3	กันยายน	2555

	 87.	เภสชักรหญงิวชริาภรณ์	เหมมาลา	หวัหน้าฝ่ายประกนัคณุภาพ	เข้าร่วมสมัมนาเรือ่ง	Thailand	Biorisk	

Management	Champions	และการขนส่งเชือ้โรคและพิษจากสัตว์	จัดโดย	ส�านกัก�ากบัพระราชบญัญตัเิชือ้โรคและ

พิษจากสตัว์	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	ณ	โรงแรมมริาเคิล	แกรนด์	คอนเวนชัน่	จังหวดักรงุเทพฯ 

ในวันที่	3	กันยายน	2555

	 88.	นางสาวพรพิไล	 จั่นอิ๊ด	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 6	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางนารี	 โถน้อย	 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	5	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง	บริการด้วยใจ	พัฒนาท่องเที่ยว
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ไทยให้เป็นหนึ่ง	 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของผู้อ�านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวภาคพื้นดิน	 

(ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมแิละท่าอากาศยานนานาชาต)ิ	จดัโดย	กรมการท่องเท่ียว	กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา	ณ	โรงแรม	ปริ๊นซ์	พาเลซ	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	4	กันยายน	2555

	 89.	 เภสัชกรหญิงอาภาพรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้าร่วมประชุม

สัมมนาและเป็นวทิยากรโครงการประชมุสัมมนาการพฒันาองค์การ	เรือ่ง	ความผาสุกในการท�างาน	จัดโดย	ส�านักยา

และวัตถุเสพติด	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ณ	ห้องประชุม	NIH	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

จังหวัดนนทบุรีและโรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	รีสอร์ท	บีช	ชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันที่	6-8	กันยายน	2555	

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

เภสัชกรหญิงลลิดา	สกลภาพ	หัวหน้าฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ,	นางสาวหทัยรัตน์	เจตนา	วิศวกร	5	กลุ่มงานบ�ารุง

รักษาเครื่องจักรกล,	นายวันชัย	อุ่ยวิรัตน์	นายช่างเครื่องกล	5	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกลและนายนิพนธ์	พลายเล็ก 

นายช่างเวชภณัฑ์	4	กลุม่งานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจักรกล	เดินทางไปดูงานระบบผลติน�า้บรสิทุธิ	์น�า้กลัน่	และไอน�า้บริสทุธิ	์

(RO-EDI	PW,WFI	and	PS	system)	จัดโดย	บริษัท	Stilmas	จ�ากัด	ณ	ประเทศจีน	ระหว่างวันที่	10-16	กันยายน	

2555

	 91.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ไปบรรยายสอนทาง

วชิาการในหวัข้อเร่ือง	Academic	Odyssey	จดัโดย	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ณ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น	ระหว่างวันที่	11-12	กันยายน	2555

	 92.	 นางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีน	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาร่าง

แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศไทย	จัดโดย	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	กรมควบคุมโรค	กระทรวง

สาธารณสุข	ณ	บ้านอัมพวา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดสมุทรสงคราม	ระหว่างวันที่	12-13	กันยายน	2555

	 93.	 นายเถลิงศักดิ์	ศักดิ์เดชานนท์	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล

และนางสาววันวิสาข์	ชนะประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ของหน่วยงานในสภากาชาดไทย	จดัโดย	ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	สภากาชาดไทย	

ณ	โรงแรมเซรา	รีสอร์ท	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันที่	13-14	กันยายน	2555

	 94.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้าฝ่ายผลิตเซรุ่มและนางสาวพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้าฝ่าย

ผลิตวัคซีน	 เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา	 เรื่อง	 กลยุทธ์อุตสาหกรรมไทย	มิติใหม่ในเกาหลีใต้	 จีน	 อินเดีย	 :	

เรยีนรูจ้ากผูน้�า	ก้าวล�้าสูก่ารหลอมรวม	จดัโดย	มลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั	(มลูนธิิ	สวค.)	ณ	โรงแรม	

อมารีวอเตอร์เกท	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	19	กันยายน	2555

	 95.	 นางสาววันวิสาข์	ชนะประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	3	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	เข้ารับการอบรม

หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	 รุ่นที่	 2	 

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

การเจ้าหน้าที่	ระหว่างวันที่	20-21	กันยายน	2555	

	 96.	 เภสัชกรหญิงอาภาพรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	ฝ่ายบริหาร	เข้าร่วมประชุม

หารือเพื่อการพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาก�าพร้า	จัดโดย	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ร่วมกับองค์การ

เภสัชกรรม	ณ	ห้องประชุม	องค์การเภสัชกรรม	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	21	กันยายน	2555
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	 97.	 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงสุมนา	 ขมวิลัย	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายบริหาร 

ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์	วิชาการประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์	จัดโดย	คณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	ณ	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	22	กันยายน	2555

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

นางสมศรี	พวงพิกุล	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	6	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป,	นางสาวนิภาพรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้าหน้าที่ 

การเงินและบัญชี	 4	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและนายสุเมธ	 โพธิกุล	 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน	 4	 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป	เข้าร่วมหารือ	แนวทางปฏบิติัการน�าข้อมลูรายได้เข้าสูร่ะบบการเงนิ	การบญัชฯีใหม่	ในโครงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน	 การบัญชีฯของสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

สภากาชาดไทย	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	9	อาคารเทิดพระเกียรติ	ในวันที่	25	กันยายน	2555

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

นายสตัวแพทย์สรุศกัดิ	์เอกโสวรรณ	หวัหน้าสถานเีพาะเลีย้งม้าและสัตว์ทดลองฯ,	สัตวแพทย์หญงิลาวัณย์	จนัทร์โฮม	

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	 นายสัตวแพทย์	 9	 สวนงู,	 นางสาวอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	 8	 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา,	 นายสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล�้าเลิศเดชา	 นายสัตวแพทย์	 7	 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และ

สัตวแพทย์หญิงรุจิรา	ศรีพงษ์วิไลยกุล	นายสัตวแพทย์	6	ฝ่ายประกันคุณภาพ	เข้าร่วมสัมมนา	การจัดท�าแผนพัฒนางานเลี้ยง

และใช้สตัว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์และแผนงบประมาณ	ประจ�าปี	2557	และการวิพากษ์ร่างมาตรฐานการเลีย้งสตัว์

เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์	ร่างมาตรฐานอาคารสถานทีแ่ละร่างระบบการส�ารวจและประเมนิหน่วยงานเล้ียงและใช้สตัว์ฯ 

จัดโดย	ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	(สลช.)	

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	จังหวัดกรุงเทพฯ	ในวันที่	26	

กันยายน	2555

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

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร. นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 ฝ่ายวิชาการและ 

แพทย์หญิงสุดา	สีบุญเรือง	นายแพทย์	7	ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	เข้าร่วมสัมมนาเพื่อปรับแต่งทางเดินสายอาชีพ

ของบุคลากรสภากาชาดไทย	 จัดโดย	 ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	 สภากาชาดไทย	 ณ	 ห้องประชุม	 2-3	 ช้ัน	 4	 

อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	ส�านักงานการเจ้าหน้าที่	ในวันที่	27	กันยายน	2555

	 101.	แพทย์หญิงสุดา	 สีบุญเรือง	 นายแพทย์	 7	 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก	 เดินทางไปเป็นวิทยากร 

การประชุมวิชาการ	เรื่อง	โรคพิษสุนัขบ้า	จัดโดย	World	Rabies	Day	2012	ร่วมกับ	บริษัท	ซาโนฟี่	ปาสเตอร์	จ�ากัด	

และบริษัท	Thet	Paing	Soe	Co.Ltd.	ณ	ประเทศพม่า	ในวันที่	29	กันยายน	2555
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การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในปีงบประมาณ 2555 สถานเสาวภาได้จัดงานประชุมวิชาการ 3 งานดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “Update in Snakebite Management”

เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปีของการสถาปนา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

 วันที่ 9 ธันวาคม 2554

	 สถานเสาวภาได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประกอบ 

กิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เชิดชูพระเกียรติแห่งสมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวง	 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา

ผ่องศรี	พระบรมราชินีนาถ	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2465	ด้วยภารกิจหลักที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของสถานเสาวภา	คือ	การผลิต

เซรุ่มแก้พิษงู	สถานเสาวภาจึงได้ก่อสร้างสวนงูในปี	พ.ศ.	2466	ส�าหรับเลี้ยงงูพิษ	เพื่อรีดพิษไปฉีดม้าท�าเซรุ่มแก้พิษงู	

สถานเสาวภาจึงมีภารกิจเกี่ยวกับงูและพิษงูมาโดยตลอด	ทั้งในด้านให้ความรู้เกี่ยวกับงูพิษอันตราย	 เผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	ตลอดจนการดูแลผู้ที่ถูกงูพิษกัด	ท�าให้เกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงูพิษ	พิษงู	การผลิต

เซรุ ่มและการดูแลผู้ที่ถูกงูพิษกัดอย่างต่อเนื่อง	 ความก้าวหน้าทางวิชาการจากผลงานวิจัยด้านงูพิษและพิษง	ู 

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงงูและการพัฒนาการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตลอดจนแนวทางการรักษาผู้ถูกงูพิษกัดได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ	 และระดับนานาชาติ	ท�าให้องค์การอนามัยโลกแต่งตั้งให้เป็น	WHO	Collaborating	Center	

for	Venomous	Snake	Toxicology	and	Research	 ในปี	พ.ศ.	2545	จนถึงปัจจุบัน	 ในโอกาสที่สถานเสาวภา	

สภากาชาดไทย	ครบรอบ	90	ปีของการสถาปนา	สถานเสาวภาจึงจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	 เรื่อง	Update	 in	

Snakebite	Management	 ข้ึนเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าว	 นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทางการแพทย์ที ่

รบัผดิชอบการดแูลรกัษาผูถ้กูงพูษิกดั	นกัวชิาการและผู้ท่ีสนใจในศาสตร์แขนงนีจ้ะได้มาพบปะแลกเปล่ียนความรู้และ

ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์	 นักวิชาการและ 

ผู้สนใจได้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและน�าความรู้มาสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	เรื่อง	Update	in	Snakebite	Management	นี้จัดประชุม	1	วันในวันที่ 

9	ธันวาคม	2554	มีการให้ความรู้ด้านงูพิษที่ส�าคัญในประเทศไทย	แนวทางการดูแลรักษาผู้ถูกงูพิษกัด	การผลิตเซรุ่ม

แก้พิษงู	 ค�าแนะน�าส�าหรับประชาชนเกี่ยวกับภาวะงูพิษกัด	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วย

งานทางการแพทย์จ�านวน	 135	 คน	 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ทางวิชาการและแนวทางการรักษาผู้ถูกงูพิษกัด 

ที่ถูกต้อง
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รายงานประจ�าปี 2555

 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6

เนื่องในโอกาสสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี

National Seminar in Commemoration of 90th Anniversary of 

Queen Saovabha Memorial Institute Establishment

เรื่อง “Legend and Trends of Rabies”

วันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร

		 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 เป็นสถาบันที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 คือ	 

การให้บริการทางคลินิก	 การวินิจฉัย	 การผลิตอิมมูโนโกลบุลิน	 การวิจัยพัฒนา	 การเผยแพร่ความรู้	 และได้รับการ 

แต่งต้ังเป็น	WHO	 Collaborating	 Center	 for	 Research	 on	 Rabies	 Pathogenesis	 and	 Prevention	 

และได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการศึกษาต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานมคีวามเข้าใจในการดแูลรกัษาผูป่้วยทีถ่กูสตัว์กดั

และสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน	อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน	สถานเสาวภา	

สภากาชาดไทย	 จึงมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเกี่ยวกับการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าแก่บุคลากรทางการ

แพทย์	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน	270	คน	



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

77

โครงการจัดกิจกรรมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 

ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 6 และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนาสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ครบ 90 ปี

6th World Rabies Days 2012 and Commemoration of 90th Anniversary of 

Queen Saovabha Memorial Institute Establishment

วันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ จัตุรัสจามจุรี

	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2555	(World	Rabies	Day	2012)	โดยมี	9	สถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้	

	 -	 กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 -	 กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	

	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 -	 ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	

	 -	 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	

		 -	 ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู ้กับนักเรียน	 นิสิต	

นักศึกษา	ประชาชนทั่วไป	เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	และส่งเสริมให้

มกีารควบคมุป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าทัง้ในสตัว์และในมนษุย์	รวมถงึ
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