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โครงสร้างของสถานเสาวภา

สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	แบ่งก�รบริห�รง�นออกเป็น	10	ฝ่�ย	และ	1	กลุ่มง�นดังนี้
	 1.	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป
	 2.	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	
	 3.	 สวนงู	
	 4.	 ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	
	 5.	 ฝ่�ยผลิตวัคซีน	
	 6.	 ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ
	 7.	 ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	
	 8.	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองสภ�ก�ช�ดไทยเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบพระชนมพรรษ�
	 9.	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�
	 10.	 ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
	 11.	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล
	 โครงสร้�งก�รบรหิ�รประกอบดว้ย	หวัหน้�ฝ�่ยและกลุม่ง�น	เปน็ผูก้ำ�กบัดแูลกจิก�รในแตล่ะฝ่�ย	และในกลุม่
ง�น	ขึน้ตรงตอ่ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ซึง่มรีองผูอ้ำ�นวยก�รและผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รทัง้ฝ�่ยบรหิ�รและฝ�่ยวชิ�ก�รชว่ย

กำ�กับดูแล	สั่งก�รหรือปฏิบัติหน้�ที่แทนต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�

โครงสร้างการบริหารองค์กร
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื้อ

ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ฝ่ายผลิตวัคซีน

ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สวนงู

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

กลุ่มงานบำารุงรักษาเครื่องจักรกล
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ภารกิจหลักของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 1. ผลิตและแบ่งบรรจุ	ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล	มีปริม�ณเพียงพอที่
จะให้บริก�รประช�ชนในประเทศ	
 2. บริการทางคลินิกและชันสูตร	 เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้�	 เสริมสร้�งภูมิคุ้มกัน	 โรคเมืองร้อนและ	 Travel	
Medicine	ก�รตรวจบริก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และบริก�รให้คว�มรู้เรื่องงูพิษ	พิษงู
 3. วิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ภารกิจด้านการผลิต
1. การผลิตชีววัตถุ
	 สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	เปน็แหง่เดยีวในประเทศไทยทีท่ำ�ก�รผลติวคัซนีบซีจี	ีเซรุม่แกพ้ษิงชูนดิแหง้และ
เซรุม่ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ�้	สำ�หรบัใชใ้นประเทศและสง่ออกจำ�หน�่ยต�่งประเทศ	โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและถกูตอ้ง
ต�มม�ตรฐ�น	GMP	ของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	และม�ตรฐ�นองคก์�รอน�มยัโลก	
เปน็โรงง�นผลติชวีวตัถทุีเ่ริม่กระบวนก�รผลติตัง้แตต่น้จนไดผ้ลติภณัฑส์ำ�เรจ็รปูแหง่แรกในประเทศไทยทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทั้งม�ตรฐ�น	GMP	จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	และฝ่�ยประกันคุณภ�พได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นห้อง
ปฏิบัติก�ร	ISO/IEC	17025	จ�ก	ilac	MRA	DMSc	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ด้วย	

 1.1 การผลิตเซรุ่ม   
   1.1.1 การผลติเซรุม่แกพ้ษิง ูปจัจบุนัสถ�นเส�วภ�ผลติเซรุม่แกพ้ษิงเูดีย่วชนดิแหง้	7	ชนดิ	ไดแ้ก	่เซรุม่
แก้พิษงูเห่�	(Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูจงอ�ง	(King	Cobra	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูส�มเหลี่ยม	(Banded	Krait	
antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคล�	(Malayan	Krait	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ	(Malayan	Pit	Viper	antivenin)	
เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�	(Russell’s	Viper	antivenin)	เซรุ่มแก้พิษงูเขียวห�งไหม้	(Green	Pit	Viper	antivenin)	และผลิต
เซรุ่มแก้พิษงูรวมชนิดแห้งอีก	 2	 ชนิดคือ	 เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประส�ทและเซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต	 ซึ่งเซรุ่มทุก
ชนิดจะผลิตต�มม�ตรฐ�น	 GMP	 และม�ตรฐ�นองค์ก�รอน�มัยโลก	 โดยผ่�นกระบวนก�รทำ�ให้บริสุทธิ์และใช้ขั้นตอน
ก�รผลิตต�มเทคโนโลยีของก�รผลิตที่สมัยใหม่	จนได้เป็นเซรุ่มแก้พิษงูสำ�เร็จรูปชนิดแห้งที่พร้อมละล�ยใช้ได้ทันที	เซรุ่ม
แก้พิษงูทุกชนิดมีอ�ยุก�รใช้ง�น	5	ปี	หลังวันผลิต	ปัจจุบันสถ�นเส�วภ�ส�ม�รถผลิตเซรุ่มเหล่�นี้ในปริม�ณที่เพียงพอใช้

ในประเทศและส�ม�รถจำ�หน่�ยไปยังต่�งประเทศ

ก�รตรวจทิศท�งไหลของลมในห้องสะอ�ด ก�รกรองปร�ศจ�กเชื้อ ก�รบรรจุเซรุ่ม
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   1.1.2 การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	 สถ�นเส�วภ�เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิตเซรุ่ม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	 TRCS	 ERIG®	 (Equine	 Rabies	 Immunoglobulins)	 ในจำ�นวนที่เพียงพอสำ�หรับใช้ภ�ยใน
ประเทศและส�ม�รถใช้ทดแทนสินค้�จ�กต่�งประเทศ	โดย	80	%	ของปริม�ณที่ใช้ทั้งหมดในประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ของ
สถ�นเส�วภ�

ปริมาณการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2554
	 ในปพี.ศ.	2554	ฝ�่ยผลติเซรุม่ส�ม�รถผลติเซรุม่ไดเ้กนิเป�้หม�ยทีว่�งไว	้คอื	ผลติเซรุม่แกพ้ษิงไูดจ้ำ�นวน	65,480	
ขวด	และผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	(TRCS	ERIG)	ได้จำ�นวน	143,440	ขวด	โดยจำ�นวนเซรุ่มชนิดต่�ง	ๆ	ที่ผลิตได้

แสดงในต�ร�งด้�นล่�ง

ชนิดเซรุ่ม จำานวน (ขวด)

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 	 	17,161

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ� 	 	 9,120

เซรุ่มแก้พิษงูเห่� 	 	10,281

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวห�งไหม้ 	 	19,671

เซรุ่มแก้พิษงูส�มเหลี่ยม 	 	 1,695

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคล� 	 	 2,647

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบโลหิต 	 	 2,798

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประส�ท 	 	 2,107

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้� 					143,440

1.1.3	ก�รผลิตน้ำ�ย�ละล�ย	(Diluent)	สำ�หรับใช้ละล�ยวัคซีนและเซรุ่ม

 

เซรุ่มแก้พิษงูเดี่ยว	7	ชนิด

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�

เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประส�ทและระบบโลหิต

65,480
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   1.1.3 การผลิตน้ำายาละลาย (Diluent) สำาหรับใช้ละลายวัคซีนและเซรุ่ม 

	 	 	 	 ฝ�่ยผลติเซรุม่ไดผ้ลติ	Sterile	Water	for	Injection	เพือ่ใชเ้ปน็น้ำ�ย�ละล�ยเซรุม่แกพ้ษิง	ูจำ�นวน	

59,489	หลอดแอมพูล	และผลิต	Normal	Saline	Solution	เพื่อใช้เป็นน้ำ�ย�ละล�ยวัคซีนบีซีจี	จำ�นวน	612,284	หลอด

แอมพูล

 

เซรุมแกพิษงูกะปะ
8%

เซรุมแกพิษงูกะปะ

เซรุมแกพิษงูแมวเขาเซรุมแกพิษงูแมวเขา
4%

เซรุมแกพิษงูเหา
เซรุมแกพิษงูเหา

5% เซรุมแกพิษงูเขียวหางไหม

เซรุมแกพิษงูเขียวหางไหม
10%

เซรุมแกพิษงูสามเหลี่ยม

เซรุมแกพิษงูสามเหลี่ยม
1%

เซรุมแกพิษงูรวมระบบโลหิต

เซรุมแกพิษงูรวมระบบโลหิต
1%

เซรุมแกพิษงูรวมระบบประสาท

เซรุมแกพิษงูรวมระบบประสาท
1%

เซรุมแกพิษงูทับสมิงคลา

เซรุมแกพิษงูทับสมิงคลา
1%

เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา
69%

กราฟแสดงจำานวนและสัดส่วนในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2554

ปริมาณน้ำายาละลาย (Diluent) ที่ผลิตในปีงบประมาณ 2554

Sterile Water for Injection

59,489 หลอดแอมพูล

Normal Saline Solution

612,284 หลอดแอมพูล
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งานด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้ในด้านการผลิตชีววัตถุ

	 ในปี	 2554	 มีผู้สนใจเข้�เยี่ยมชมสถ�นที่ผลิตและฟังบรรย�ยเกี่ยวกับวิธีก�รผลิตชีววัตถุของสถ�นเส�วภ�	

สภ�ก�ช�ดไทย	รวมทั้งสิ้นประม�ณ	400	คน	โดยเป็นคณะอ�จ�รย์	นักศึกษ�ของคณะเภสัชศ�สตร์	คณะแพทยศ�สตร์	

คณะพย�บ�ลศ�สตร์	จ�กสถ�บันต่�ง	ๆ 	ทั้งภ�ครัฐและเอกชนและบุคล�กรจ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน

ประเทศที่ทำ�ง�นเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับง�นด้�นชีววัตถุ

	 สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	ยังเป็นแหล่งฝึกง�นของนักศึกษ�จ�กคณะเภสัชศ�สตร์จ�กสถ�บันต่�ง	ๆ	ทั้ง

ภ�ครัฐและเอกชน	

 1.2 การผลิตวัคซีนบีซีจีและน้ำายาทูเบอร์คูลินพีพีดี

	 	 	 ภ�รกิจของฝ่�ยผลิตวัคซีน	คือก�รผลิตวัคซีนบีซีจีต�มที่สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติต้องก�ร

เพือ่ใชใ้นประเทศรวมทัง้ไดผ้ลติวคัซนีบซีจีสีำ�รองไวจ้ำ�นวนหนึง่สำ�หรบัโรงพย�บ�ลเอกชนและผลติน้ำ�ย�ทเูบอรค์ลูนิพพีดีี

ให้ได้เพียงพอต่อก�รใช้ภ�ยในประเทศ	โดยในปี	2554	ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้	

	 	 	 -	 วัคซีนบีซีจี	ชนิดแห้ง	ขน�ดบรรจุ	10	โด๊สต่อขวด	ผลิตได้จำ�นวนทั้งสิ้น	614,060	ขวด

	 	 	 -	 น้ำ�ย�ทูเบอร์คูลินพีพีดี	ขน�ดบรรจุ	10	โด๊สต่อขวด	ผลิตได้จำ�นวนทั้งสิ้น	35,805	ขวด

	 	 	 ก�รผลติทัง้หมดไดด้ำ�เนนิก�รต�มกระบวนก�รผลติภ�ยใตห้ลกัเกณฑว์ธิกี�รผลติทีด่	ีหรอืต�มม�ตรฐ�น	

GMP	ซึ่งรวมถึงก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของกระบวนก�รผลิต	ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของเครื่องมือและอุปกรณ์

ก�รผลิต	ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของวิธีปฏิบัติ	และได้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรในฝ่�ยผลิตอย่�ง

ต่อเนื่อง

	 	 	 ผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีชนิดแห้งและน้ำ�ย�ทูเบอร์คูลินพีพีดีที่ผลิตทุกรุ่นได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบต�มข้อ

กำ�หนดขององค์ก�รอน�มัยโลก	(WHO	Requirements	for	Freeze	dried	BCG	Vaccine	and	Tuberculin)	จ�กฝ่�ย

ประกันคุณภ�พ	และผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นรุ่นก�รผลิต	 (Lot	Release)	 จ�กสถ�บันชีววัตถุ	 กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย ์

ก่อนส่งออกจำ�หน่�ยให้แก่กรมควบคุมโรค	 กระทรวงส�ธ�รณสุขและโรงพย�บ�ลในประเทศทุกแห่งผ่�นสำ�นักง�น 

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

   

 

 

วัคซีนบีซีจี น้ำ�ย�ทูเบอร์คูลินพีพีดี
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ก�รเตรียมเชื้อบีซีจีในห้องสะอ�ด

ผลผลิตของฝายผลิตวัคซีน

BCG

614,060 (94%)

PPD

35,805 (6%)

BCG

PPD

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000 614,060
(307%)

35,805
(102%)

ขวด

จำนวนผลิต

เปรียบเทียบปริมาณและสัดส่วนการผลิตวัคซีนบีซีจีและน้ำายาทูเบอร์คูลิน

ปริมาณการผลิต

BCG PPD
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โครงการแบ่งบรรจุวัคซีน

	 ฝ่�ยผลิตวัคซีนได้ดำ�เนินโครงการแบ่งบรรจุวัคซีน	 เพื่อให้มีวัคซีนชนิดอื่น ๆ	 สนับสนุนง�นของสำ�นักง�น

หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	กระทรวงส�ธ�รณสุข	และเพื่อให้มีวัคซีนที่มีคุณภ�พแต่ร�ค�ยุติธรรมสำ�หรับใช้ในประเทศ	

เช่น	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	(Rabies	vaccines),	วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก	(JE	vaccine)	วัคซีนรวม	DTP-HepB	

และ	 dT vaccines	 โดยโครงก�รแบ่งบรรจุวัคซีนได้ผ่�นก�รตรวจสอบ	 GMP	 ต�มม�ตรฐ�น	 PIC/S	 จ�กสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รอ�ห�รและย�เรียบร้อยแล้ว

2. การผลิตยาปราศจากเชื้อ 

	 ในปพี.ศ.	2554	ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้ไดฝ้กึอบรมเจ�้หน�้ทีผู่ป้ฏบิตังิ�น	ใหป้ฏบิตังิ�นรว่มกบัฝ�่ยผลติเซรุม่

ในก�รผลิตเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับรองรับก�รขย�ยง�นเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต

เซรุ่มที่ต้องดูแลรับผิดชอบในปีต่อไป

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554

เซรุ่มแก้พิษงู 82,287 84,567 105,525 84,384 65,480

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้� 75,188 142,785 103,992 86,229 143,440

วัคซีนบีซีจี 114,463 163,900 162,531 240,288 614,060

น้ำ�ย�ทูเบอร์คูลินพีพีดี 28,178 31,928 36,292 31,679 35,805

เปรียบเทียบปริมาณการผลิตชีววัตถุในปี 2554 กับปริมาณที่ผลิตใน 5 ปี

เซรุมแกพิษงู

ขวด

เซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีนบีซีจี น้ำยาทูเบอรคูลินพีพีดี

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

2550 2551 2552 2553 2554
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โครงการเพิ่มกำาลังการผลิตเซรุ่ม

 เนื่องจ�กกำ�ลังก�รผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รของประเทศ	 ขณะน้ี

สถ�นเส�วภ�ส�ม�รถผลิตได้ปีละประม�ณ	 100,000	 ขวด	 แต่ประเทศไทยต้องก�รใช้	 TRCS	 ERIG®	 ปีละประม�ณ	

200,000	ขวด	จึงต้องเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตอย่�งเร่งด่วน	เพื่อให้เพียงพอกับก�รใช้ในประเทศและส่งต่�งประเทศ

	 ในปพี.ศ.	2554	ไดป้ระกวดร�ค�เพือ่จดัซือ้อปุกรณเ์ครือ่งจกัร	พรอ้มทัง้จดัจ�้งง�นปรบัปรงุหอ้งสะอ�ดและง�น

ระบบน้ำ�ทีใ่ชใ้นก�รเพิม่กำ�ลงัก�รผลติเซรุม่และย�ปร�ศจ�กเชือ้ของสถ�นเส�วภ�เรยีบรอ้ยแลว้	และค�ดว�่จะส�ม�รถใช้

เพิ่มกำ�ลังผลิตผลิตภัณฑ์เซรุ่มได้เพิ่มขึ้นต�มวัตถุประสงค์ในปีพ.ศ.	2556

การผลิตยากำาพร้า

 ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อได้ร่วมมือกับคณะทำ�ง�นพัฒน�นโยบ�ยและแก้ไขปัญห�ย�กำ�พร้�กลุ่ม	 antidote 

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 ในก�รแก้ปัญห�ในก�รเข้�ถึงย�กลุ่ม	 antidote	 ของประช�ชนในระบบ 

หลักประกันสุขภ�พ	โดยฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อของสถ�นเส�วภ�รับหน้�ที่ในก�รเป็นผู้ผลิตย�กำ�พร้�กลุ่ม	antidote	

ที่มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่�งทันท่วงที	3	ร�ยก�ร	สำ�หรับใช้ในประเทศ	คือ	1%	Methylene	Blue	Injection 

ขน�ดบรรจุ	5	ml	จำ�นวน	5,000	ขวด,	3%	Sodium	Nitrite	Injection	ขน�ดบรรจุ	10	ml	จำ�นวน	5,006	หลอด	และ	

25%	Sodium	Thiosulfate	Injection	ขน�ดบรรจ	ุ18	ml	จำ�นวน	5,160	ขวด	จำ�หน�่ยใหส้ำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พ

แห่งช�ติ	และองค์ก�รเภสัชกรรมเป็นผู้ขนส่งและกระจ�ยย�ไปยังโรงพย�บ�ลทั่วประเทศ	

1%	Methylene	Blue	Injection 3%	Sodium	Nitrite	Injection

25%	Sodium	Thiosulfate	Injection



รายงานประจำาปี 2554

12

3. การผลิตน้ำาดื่มกาชาด

	 “น้ำ�ดื่มก�ช�ด”	 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	 GMP	 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 กระทรวง

ส�ธ�รณสขุ	ผลติโดยเจ�้หน�้ทีฝ่�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้ทีไ่ดร้บัก�รฝกึอบรมใหผ้ลติน้ำ�ดืม่ในบรเิวณทีส่ะอ�ดถกูสขุลกัษณะ	

มกี�รตรวจสอบคณุภ�พน้ำ�ดืม่ทีผ่ลติต�มม�ตรฐ�นน้ำ�ดืม่ของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	

ทุกรุ่นที่ผลิต	ในปี	2554	ได้มีก�รผลิตน้ำ�ดื่มก�ช�ด	ขน�ด	600	มิลลิลิตร	จำ�นวน	39,168	ขวดและขน�ด	1,500	มิลลิลิตร	

จำ�นวน	43,512	ขวด

4. ฝ่ายประกันคุณภาพ

 ฝ่ายประกันคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA,DMSc 

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548

	 มหีน�้ทีต่รวจสอบวเิคร�ะหว์ตัถดุบิ	ภ�ชนะบรรจ	ุวสัดกุ�รบรรจ	ุผลติภณัฑก์ึง่สำ�เรจ็รปูและผลติภณัฑส์ำ�เรจ็รปู	

น้ำ�ดื่มก�ช�ดและตรวจสภ�พแวดล้อมในห้องผลิตและห้องวิเคร�ะห์	 (Environmental	 Control)	 ตลอดจนมีก�ร

ตรวจสอบกระบวนก�รผลิตและเอกส�รต�มม�ตรฐ�นข้อกำ�หนดใน	GMP

น้ำ�ดื่มก�ช�ดขน�ด	600	มิลลิลิตร

และ	1,500	มิลลิลิตร

สถ�นที่ผลิตน้ำ�ดื่มก�ช�ด
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จำานวนตัวอย่างที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2554

 

จำานวน (รุ่นการผลิต)

ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปชีววัตถุ	(วัคซีนและเซรุ่ม) 109

น้ำ�ดื่มก�ช�ด 			1

วัตถุดิบ  24

ภ�ชนะบรรจุและวัสดุก�รบรรจุ  93

น้ำ�ย�ปร�ศจ�กเชื้อ 	41

ก�รตรวจปริม�ณเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติก�รที่ควบคุมก�รปนเปื้อน

ภาชนะบรรจุและ

วัสดุการบรรจุ 93

วัตถุดิบ 24
น้ำดื่มกาชาด 1 น้ำยาปราศจากเชื้อ 41

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป

ชีววัตถุ 109

ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพ (รุ่นการผลิต)
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ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2554 (รุ่นการผลิต)

เดือน/ปี ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 รวม

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 1 1 1 1 1 1 6

เซรุ่มแก้พิษงูเขียวห�งไหม้ 1 1 2 1 1 2 8

เซรุ่มแก้พิษงูส�มเหลี่ยม 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูเห่� 1 1 1 1 4

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ� 1 1 2

เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคล� 1 1

เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต 1 1 2

เซรุม่ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ�้ 1 4 3 2 2 2 1 4 6 2 2 29

วัคซีนบีซีจี 4 2 7 4 5 3 4 4 9 5 47

ทูเบอร์คูลินพีพีดี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

น้ำ�ย�ฉีด 2 3 4 4 6 5 4 5 6 2 41

น้ำ�ดื่มก�ช�ด 1 1

กราฟแสดงผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปที่ตรวจสอบคุณภาพโดยฝ่ายประกันคุณภาพในปีงบประมาณ 2554 (รุ่นการผลิต)

รุ่น
กา

รผ
ลิต
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กราฟแสดงการทดสอบระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่น ๆ ในปีงบประมาณ 2554 (รุ่นการผลิต)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รุน
กา

รผ
ลิต

การทดสอบน้ำในขบวนการผลิต

การทดสอบผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูปของเซรุมแกพิษงูและเซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบา

การทดสอบผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูปของวัคซีนบีซีจี

การทดสอบผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูปของน้ำยาฉีด

การทดสอบ Crude plasma จากสถานีเพาะเลี้ยงมาฯ

วัตถุดิบ

ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุ

การตรวจสอบความคงตัว (stability) ของผลิตภัณฑ

การตรวจสอบวัตถุดิบซ้ำ

การทดสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างขบวนการผลิตและการทดสอบอื่น ๆ ในปีงบประมาณ 2544 (รุ่นการผลิต)

เดือน/ปี ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 รวม

ก�รทดสอบน้ำ�ในขบวนก�รผลิต 123 134 130 126 149 218 192 169 150 124 135 128 1,778

ก�รทดสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปของเซรุ่มแก้พิษงู

และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�

69 92 92 22 32 104 48 42 128 84 86 122 921

ก�รทดสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปของวัคซีนบีซีจี 16 8 28 16 20 12 12 16 36 20 184

ก�รทดสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำ�เร็จรูปของน้ำ�ย�ฉีด 2 2 3 3 2 8 10 6 6 10 10 6 68

ก�รทดสอบ	Crude	plasma	จ�กสถ�นเีพ�ะเลีย้งม�้ฯ 102 76 57 79 53 59 29 62 74 61 42 65 759

วัตถุดิบ 1 3 3 1 3 3 5 2 2 1 24

ภ�ชนะบรรจุและวัสดุก�รบรรจุ 9 5 13 5 8 12 10 7 7 7 6 4 93

ก�รตรวจสอบคว�มคงตัว	(stability)	ของผลิตภัณฑ์ 3 5 2 4 1 2 9 7 33

ก�รตรวจสอบวัตถุดิบซ้ำ� 1 6 2 2 2 13

จำ�นวนตัวอย่�ง 322 324 334 258 267 418 308 307 404 308 290 333 3,873
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การทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2554

เดือน/ปี ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 รวม

ก�รทดสอบตัวอย่�งน้ำ� 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 74

ก�รทดสอบ	titer	โรคพิษสุนัขบ้�

ของคน	สัตว์	และผลิตภัณฑ์

140 25 3 8 6 3 5 4 124 87 6 411

จำ�นวนตัวอย่�งทั้งหมด 147 31 9 14 6 12 10 11 10 130 93 12 485

กราฟแสดงการทดสอบตัวอย่างจากภายนอกในปีงบประมาณ 2554 (รุ่นการผลิต)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ก�รทดสอบตัวอย่�งน้ำ� จำ�นวนตัวอย่�งทั้งหมด

รุ่น
กา

รผ
ลิต

ก�รทดสอบ	titer	โรคพิษสุนัขบ้�	ของคน	สัตว์	และผลิตภัณฑ์
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5. สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
 พระชนมพรรษา

	 สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	มีสถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	เนื้อที่	646	ไร่	และมีม้�	411	ตัว	โดยมี

กิจกรรมหลักดังนี้

 5.1 การเจาะเลือดม้าและปริมาณพลาสมาที่แยกเก็บได้ในปีงบประมาณ 2554

ชนิดงู ม้าฉีด antigen

สร้างภูมิคุ้มกัน

(ตัว)

ม้าที่เจาะ

เก็บเลือด

(ตัว)

ปริมาณเลือดที่เจาะเก็บ

(ลิตร)

ปริมาณพลาสมาที่แยก

เก็บได้ (ลิตร)

งูเห่�

งูกะปะ

งูแมวเซ�

งูจงอ�ง

งูส�มเหลี่ยม

งูเขียวห�งไหม้

โรคพิษสุนัขบ้�

งูทับสมิงคล�

รวมพิษงูระบบประส�ท

รวมพิษงูระบบโลหิต

16

14

9

3

1

6

159

3

4

4

10

10

8

-

2

6

70

1

-

4

695

642

258

-

96

365

8,319

64

-

222

351

312

135

-

49

200

4,207

31

-

113

รวม 219 111 10,661 5,398

ม้�ที่สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ บุคล�กรใหม่สภ�ก�ช�ดไทยเยี่ยมชมสถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ
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 5.2 จำานวนม้าที่ได้รับการฉีด antigen กระตุ้นภูมิคุ้มกันในม้า

ชนิดม้า มีอยู่เดิม
(ตัว)

รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จำาหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

หมายเหตุ

ม้�ฉีด	antigen
สร้�งภูมิคุ้มกัน
ม้�อื่นๆ

220

196

11

11

231

207

12

15

219

192

-	รับม�ฉีดพิษ	11	ตัว,	ต�ย	12	ตัว

-	 เกิด	11	ตัว	โอนฉีดพิษ	11	ตัว
	 ต�ย	4	ตัว

 

 5.3 ผลิตสัตว์ทดลองชนิดต่าง ๆ ใช้ในการวิจัยและงานผลิต

ชนิดสัตว์ มีอยู่เดิม
(ตัว)

รับใหม่
(ตัว)

รวม
(ตัว)

จำาหน่าย
(ตัว)

คงเหลือ
(ตัว)

หมายเหตุ

พ่อกระต่�ย
แม่กระต่�ย
ลูกกระต่�ย
หนูข�ว

หนูตะเภ�

22
60
238
3,480

748

2
2

366
56,517

396

24
62
604

59,997

1,144

5
12
162

51,353

554

19
50
442
8,644

590

-	 คัดทิ้ง	5	ตัว
-	 คัดทิ้ง	12	ตัว
- เกิด	366	ตัว	ใช้ง�น	127	ตัว	ต�ย	35	ตัว
-	 เกิด	56,517	ตัว	ใช้ง�น	49,905	ตัว
		 ต�ย	681	ตัว	คัดทิ้ง	767	ตัว
-	 เกิด	396	ตัว	ใช้ง�น	465	ตัว	
		 ต�ย	89	ตัว

 5.4 อาหารม้า มีการใช้หญ้าเลี้ยงม้าประจำาปี 2554

เดือน หญ้าสด (กิโลกรัม) หญ้าแห้ง (กิโลกรัม)

ตุล�คม	 	 2553 27,218 1,860

พฤศจิก�ยน	 2553 23,410 7,800

ธันว�คม	 	 2553 18,135 4,340

มกร�คม	 	 2554 18,135 4,200

กุมภ�พันธ์		 2554 8,204 13,360

มีน�คม	 	 2554 8,788 23,800

เมษ�ยน		 	 2554 23,414 6,420

พฤษภ�คม		 2554 27,218 200

มิถุน�ยน	 	 2554 26,340 -

กรกฎ�คม		 2554 27,218 -

สิงห�คม	 	 2554 27,218 -

กันย�ยน	 	 2554 26,340 -

รวมทั้งสิ้น 261,638 61,980
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6. งานกลุ่มงานบำารุงรักษาเครื่องจักรกล

 กลุม่ง�นบำ�รงุรกัษ�เครือ่งจกัรกลทำ�หน�้ทีซ่อ่มบำ�รงุ	ดแูลง�นช�่ง	ระบบประป�	ไฟฟ�้	ง�นโยธ�	ง�นบำ�รงุรกัษ�

เครือ่งจกัรกลของฝ�่ยผลติและประกนัคณุภ�พ	ดแูลด�้นคว�มปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มของอ�ค�ร	สถ�นที	่และระบบน้ำ�

ต�มหลักเกณฑ์	GMP	และ	GEP	(Good	Engineering	Practice)	ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของรองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร

โดยแบ่งหน้�ที่ต่�ง	ๆ	ดังนี้

 1. หน่วยงานซ่อมบำารุงทั่วไป ทำ�หน้�ที่หลักดังนี้

	 	 -	 ควบคุมดูแลซ่อมบำ�รุง	

   		 	 -	 ง�นประป�

   		 	 -	 ง�นไฟฟ้�/เครื่องปรับอ�ก�ศ

    	 	 -	 ง�นโยธ�

 2. หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำ�หน้�ที่หลักดังนี้

	 	 -	 ดูแลด้�นคว�มปลอดภัย	อัคคีภัย	

	 	 -	 ดูแลด้�นสิ่งแวดล้อม

 3. หน่วยงานดูแลเครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตและประกันคุณภาพ ทำ�หน้�ที่หลักดังนี้

	 	 -	 ควบคุมตรวจสอบ	บำ�รุงรักษ�เครื่องจักร	อุปกรณ์	เครื่องมือในง�นผลิตและประกันคุณภ�พ

	 	 -	 บำ�รุงรักษ�ระบบ	HVAC	เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�	เครื่องสำ�รองไฟ	ระบบ	CDA	

	 	 -	 ตรวจสอบระบบคว�มถกูตอ้งของก�รทำ�ง�นของเครือ่งจกัร	(Equipment	Validation)	รว่มกบัฝ�่ยผลติ

และฝ่�ยประกันคุณภ�พ	 

 4. หน่วยงานระบบสารสนเทศ	ทำ�หน้�ที่หลักดังนี้

	 	 -	 ดแูลออกแบบพฒัน�ระบบก�รทำ�ง�นโดยใชเ้ทคโนโลยสี�รสนเทศ 	เพือ่ใหท้ำ�ง�นไดอ้ย�่งถกูตอ้ง รวดเรว็	

	 	 -	 จัดระบบง�นส�รสนเทศ 	เพื่อให้ประส�นง�นกันทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร 
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ภารกิจด้านการบริการ

1. คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำ�หน้�ที่บริก�รดังต่อไปนี ้

	 1.	 บรกิ�รตรวจรกัษ�และใหค้ำ�ปรกึษ�ผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ�้	เชน่	ถกูสตัวท์ีส่งสยัว�่เปน็โรคพษิสนุขับ�้กดั	ขว่น	

เป็นต้น	ด้วยก�รฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�

	 2.	 บริก�รแนะนำ�และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�โปรแกรมป้องกันล่วงหน้�ในและนอกสถ�นที่

	 3.	 บริก�รให้คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�คว�มรู้ด้�นโรคพิษสุนัขบ้�แก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์และประช�ชนทั่วไป

	 4.	 บริก�รเจ�ะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�

	 5.	 ให้คว�มรู้ด้�นโรคพิษสุนัขบ้�แก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์ได้แก่	 แพทย์	 พย�บ�ล	 นิสิตแพทย์และนักศึกษ�

พย�บ�ลสถ�บันต่�ง	ๆ

	 6.	 ฝึกอบรมและดูง�นด้�นก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�ให้แก่พย�บ�ล	นักศึกษ�พย�บ�ลและบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์

 

เวลาทำาการคลินิกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

	 วันจันทร์	-	ศุกร์		 	 08.30	-	16.30	น.

	 วันเส�ร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	-	12.00	น.

	 วันอ�ทิตย์หยุดทำ�ก�ร	

 

 ก�รบรกิ�รตรวจรกัษ�และใหค้ำ�ปรกึษ�ผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้�	เชน่	ถกูสตัวท์ีส่งสยัว�่เปน็โรคพษิสนุขับ�้กดั	ขว่น 

เป็นต้น	ด้วยก�รฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�และทำ�คว�มสะอ�ดแผลอย่�งถูกต้องต�มเทคนิค

	 จำ�นวนผู้ม�รับบริก�รที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	ในปี	2554	 5,842	 คน

	 -	 ผู้ม�รับบริก�รหลังสัมผัสโรค	 2,384	 คน	

	 -	 ผู้ม�รับบริก�รก่อนสัมผัสโรค	 		664	 คน	

	 -	 ผู้ม�รับบริก�รต�มนัด	 2,794	 คน	
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การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โปรแกรมป้องกันล่วงหน้าและการฉีดกระตุ้นนอกสถานที่ให้แก่ 

สัตวแพทย์ นิสิตสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่สัมผัส

โรคพิษสุนัขบ้า

สถานที่ จำานวน/คน

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 399

สัตวแพทย์	นิสิตคณะสัตวแพทยศ�สตร์	และเจ้�หน้�ที่มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีมห�นคร 271

เจ้�หน้�ที่โรงพย�บ�ลสัตว์	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	บ�งเขน 86

นสิติคณะสตัวแพทยศ�สตร	์มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร	์บ�งเขน	กรงุเทพฯ	และกำ�แพงแสน	

จังหวัดนครปฐม

490

นิสิตคณะเทคนิคก�รสัตวแพทย์	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	บ�งเขน 61

รวม 1,307
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2. คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

 1. ให้บริการแนะนำาแนวทางการปฏิบัติตัว 

	 	 ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รป้องกันตัวต่อก�รติดเชื้อหรือปัญห�สุขภ�พเฉพ�ะถิ่นและคว�มจำ�เป็นของก�ร

ฉีดวัคซีนก่อนเดินท�ง	โดยทั่วไปผู้ม�รับบริก�รควรม�ปรึกษ�แพทย์ก่อนเดินท�งอย่�งน้อย	4-6	สัปด�ห์	ในกรณีเร่งด่วน	

ควรม�รับก�รปรึกษ�ก่อนเดินท�งอย่�งน้อย	 10-14	 วัน	 ในกรณีที่ต้องได้รับวัคซีน	 ผู้เดินท�งจะได้มีระดับภูมิคุ้มกันขึ้น 

ถึงระดับป้องกันโรค	ก่อนเดินท�งเข้�ไปในพื้นที่ระบ�ดของโรค

 

 2. ให้บริการพร้อมออกเอกสารใบสำาคัญรับรองการฉีดวัคซีนหรือยาป้องกันระหว่างประเทศ

	 	 สำ�หรับนักเดินท�งบ�งประเทศอ�จต้องก�รเอกส�รรับรองก�รฉีดวัคซีนหรือย�ป้องกันก่อนเข้�ประเทศ	

เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรค	เช่น	วัคซีนป้องกันโรคไข้ก�ฬหลังแอ่น	สำ�หรับผู้ที่จะเดินท�งไปแสวงบุญพิธีฮัจย์	

ณ	ประเทศซ�อดุอิ�ระเบยี	วคัซนีปอ้งกนัไขเ้หลอืง	และวคัซนีอืน่	ๆ 	บ�งชนดิจำ�เปน็สำ�หรบัผูท้ีจ่ะเดนิท�งไปท�งแถบทวปี

แอฟริก�และอเมริก�ใต้บ�งประเทศ	 ส่วนผู้ที่จะไปศึกษ�ต่อต่�งประเทศหรือพนักง�นต้อนรับบนเครื่องบินก็จำ�เป็นต้อง 

รบัวคัซนีต�มเอกส�รระบมุ�	นอกจ�กนีย้งัใหก้�รบรกิ�รแนะนำ�วคัซนีหรอืย�ปอ้งกนัโรคสำ�หรบัช�วต�่งช�ตทิีเ่ดนิท�งเข�้

ม�ท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

 3. ให้บริการให้คำาปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

	 	 ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิมแีพทยผ์ูเ้ชีย่วช�ญใหบ้รกิ�รปรกึษ�และแนะนำ�ประช�ชนทัว่ไปทีค่วรไดร้บัก�ร

สร้�งเสริมภูมิคุ้มกัน	ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงก�รระบ�ดของโรค	เสี่ยงต�มอ�ยุ	ลักษณะง�นและอ�ชีพ	และสถ�นที่ต้องเดินท�ง

ไปทำ�ง�นหรือท่องเที่ยว	เช่น	ม�ล�เรีย	ไข้หวัดใหญ่	บ�ดทะยัก	เป็นต้น

 4. ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและออกเอกสารรับรองแพทย์

	 	 ให้บริก�รตรวจเลือดท�งห้องปฏิบัติก�รห�ภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน	 เช่น	 โรคตับอักเสบบี	 โรคสุกใส	 

ตรวจห�น้ำ�ต�ลในเลอืด	ไขมนัในเลอืด	ทดสอบก�รตดิเชือ้วณัโรค	(PPD	Test)	และออกเอกส�รใบรบัรองแพทย	์ก�รฉดีวคัซนี

เพื่อศึกษ�ต่อหรือก�รทำ�ง�น

 

 เวลาทำาการคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว 

	 วันจันทร์-	ศุกร์	 08.30	–	16.30	น.

	 วันเส�ร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	–	12.00	น.

	 วันอ�ทิตย์	 หยุดทำ�ก�ร
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จำ�นวนผู้ม�รับบริก�รคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอ�ยุรศ�สตร์ก�รท่องเที่ยวในปี	2554	 10,849		 คน

	 -	 ผู้รับบริก�รใหม่	 	 7,234	 คน	

	 -	 ผู้รับบริก�รเก่�	 	 1,377	 คน	

	 -	 ผู้รับบริก�รเก่�ม�ใหม่	 	 2,238	 คน	

จำานวนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ 

ชนิดของวัคซีนและยารับประทานที่ให้บริการในคลินิก จำานวนโด๊ส

1.	 Cholera	(oral) 	 3,195

2.	 Diphtheria	&	Tetanus  935

3.	 Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis  23

4.	 Diphtheria	&	Tetanus	&	Pertussis	&	Polio 	 502

5.	 Hepatitis	A  356

6.	 Hepatitis	B  259

7.	 Hepatitis	A	&	B  532

8.	 Human	papallomavirus 	 171

9.	 Influenza 	 2,869

10.	 Japanese	Encephalitis 	 10

11.	 Japanese	Encephalitis	(Live) 	 340

12.	 Meningococcal 	 1,372

13.	 Mumps,	Measles,	Rubella  598

14.	 Pneumococcal  38

15.	 Polio	(oral) 	 127

16.	 PPD	test  54

17.	 Rabies  272

18.	 Tetanus	toxoid  22

19.	 Typhoid	(Injection)  522

20.	 Varicella 	 121

21.	 Yellow	fever 	 3,037

22.	 ย�ป้องกันม�ล�เรียชนิดรับประท�น         1,768	เม็ด
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 5. ให้การบริการนอกสถานที่ เช่น เจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันทางห้องปฏิบัติการ โรคตับอักเสบบี โรคสุกใส 

และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำาหรับพนักงานกลุ่มใหญ่

  

หน่วยงานที่ให้บริการ จำานวน/คน

1 นิสิตคณะทันตแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 201

2 พนักง�นและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น 115

3 พนักง�นบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จำ�กัด 400

4 บริษัทเมืองไทยรัชด�ลัย	เธียเตอร์ 102

5 บริษัท	โกเบ-ย่�	โชกุฮิน	โคเงียว	จำ�กัด 148

รวม 966

3. คลินิกพิษจากสัตว์ (Animal Toxin Clinic)

 สถ�นเส�วภ�เปดิคลนิกิพษิจ�กสตัว	์เพือ่ใหเ้ปน็คลนิกิเฉพ�ะท�งทีใ่หบ้รกิ�รตรวจรกัษ�ผูป้ว่ยทีถ่กูสตัวม์พีษิกดั 

และใหค้ำ�ปรกึษ�แนะนำ�แกบ่คุล�กรท�งก�รแพทยแ์ละประช�ชนทัว่ไป	ดำ�เนนิก�รโดยฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิรว่มกบั

หน่วยพิษวิทย�	ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ให้บริก�รในเวล�ร�ชก�ร	สำ�หรับนอกเวล�ร�ชก�รและ

มีปัญห�ถูกงูกัดยังเป็นภ�ระหน้�ที่ของโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	

 งานบริการของคลินิกพิษจากสัตว์

	 1.	 ดูแลรักษ�ผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัดในระดับคลินิก

	 2.	 พิจ�รณ�และบริก�รส่งต่อผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัด	ที่มีอ�ก�รรุนแรงและจำ�เป็นต้องรักษ�ไว้ในโรงพย�บ�ล

	 3.	 ให้คว�มรู้แก่ประช�ชนทั่วไปเกี่ยวกับก�รปฐมพย�บ�ลเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด

	 4.	 ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�แก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์เกี่ยวกับรักษ�ผู้ป่วยที่ถูกสัตว์มีพิษกัด

	 5.	 เป็นที่ศึกษ�ดูง�นสำ�หรับบุคล�กรท�งก�รแพทย์ด้�นพิษจ�กสัตว์

	 6.	 ศึกษ�วิจัยท�งคลินิกในด้�นพิษจ�กสัตว์และสัตว์มีพิษ

 

 เวลาทำาการคลินิกพิษจากสัตว์

	 วันจันทร์-	ศุกร์	 08.30	–	16.30	น.

	 วันเส�ร์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	 08.30	–	12.00	น.

	 วันอ�ทิตย์	 หยุดทำ�ก�ร

	 จำ�นวนผู้ม�รับบริก�รคลินิกพิษจ�กสัตว์	 204	 คน

	 -	 ผู้ที่ม�รับก�รรักษ�	 115	 คน

	 -	 ผู้ที่ปรึกษ�ท�งโทรศัพท์	 	89	 คน
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กิจกรรมด้านอื่น ๆ 

 - ร่วมกับกรุงเทพมห�นครจัดง�นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�โลก	โดยมีแพทย์และพย�บ�ลไปแนะนำ�ให้คว�มรู้

แก่ประช�ชนทั่วไป	ณ	คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	ในวันที่	24	กันย�ยน	2554	

	 -	 ก�รจัดทำ�	Website	เผยแพร่คว�มรู้ด้�นโรคพิษสุนัขบ้�	ก�รเสริมภูมิคุ้มกันและพิษจ�กสัตว์	

ประชุมวิชาการ

	 -	 จัดอบรมและประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ	 ร่วมกับองค์ก�รอน�มัยโลก	 เรื่อง	 “3rd Training	 on	 Rabies	

Intradermal	 Vaccination	 and	 Common	 Pitfalls	 in	 Post-Exposure	 Rabies	 Treatment”	ณ	 สถ�นเส�วภ�	

สภ�ก�ช�ดไทย	วันที่	13	-17	ธันว�คม	2553	มีบุคล�กรท�งก�รแพทย์เข้�ร่วมประชุม	จำ�นวน	30	คน	

เผยแพร่ความรู้สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์: 

	 1.	 ปัญห�ที่พบบ่อยในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้�	

	 2.	 จุลส�รเส�วภ�	ปีที่	3	ฉบับที่	3	

	 3.	 จุลส�รเส�วภ�	ปีที่	4	ฉบับที่	1	

	 4.	 จุลส�รฉบับประช�ชน	สำ�หรับวัยรุ่น	

 

ผลงานวจิยัลงตพีมิพต์า่งประเทศ	จำ�นวน	1	เรือ่งคอื	Post exposure prophylaxis for rabies in resource-limited/ 

poor countries.	Shantavasinkul	P,	Wilde	H.	Adv	Virus	Res	2011;79:291-307.	

 

งานวิจัยและเก็บข้อมูลด้านเสริมภูมิคุ้มกันและโรคพิษสุนัขบ้า	จำ�นวน	8	เรื่อง

	 1.	 ก�รศึกษ�ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนในผู้ใหญ่ไทย

	 2.	 ก�รศึกษ�อุบัติก�รณ์โรคงูสวัดในผู้ใหญ่ไทย

	 3.	 ก�รศกึษ�ระดบัภมูคิุม้กนัโรคพษิสนุขับ�้ในผูท้ีเ่คยไดร้บัก�รกระตุน้ดว้ยวคัซนีปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ�้	ผสมกบั

วัคซีนป้องกันบ�ดทะยักเข้�กล้�มเนื้อครั้งเดียว

	 4.	 ก�รศึกษ�ก�รตอบสนองท�งภูมิคุ้มกันหลังก�รฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เคยได้รับก�ร	 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	

	 5.	 ก�รศึกษ�เรื่องก�รถูกสัตว์กัดในผู้ป่วยเด็กที่ม�รักษ�ที่คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	สถ�นเส�วภ�

	 6.	 ก�รศึกษ�ภูมิคุ้มกันและคว�มปลอดภัยภ�ยหลังก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�แบบเข้�ในผิวหนัง	 

โดยใช	้chromatographically	purified	Vero	cell	vaccine	ชนดิใหม	่(Speeda	และ	TRCS	Speeda)	รว่มกบัก�รใหเ้ซรุม่

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�

	 7.	 ทัศนคติของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ต่อก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	

	 8.	 ก�รศึกษ�ก�รฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แบบฉีดเข้�ในผิวหนัง	จำ�นวน	2	จุด	ในผู้สูงอ�ยุ
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4. ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

งานบริการ

	 ในเวล�ร�ชก�ร	ตั้งแต่เวล�	08.30	-16.30	น.	คือ

	 ก.	 ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้�

	 	 1)	 ซ�กสัตว์	 ตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รด้วยวิธีม�ตรฐ�น	 2	 วิธี	 คือ	 Fluorescent	 Antibody	 Test	 และ	

Mouse	Inoculation	Test	คิดค่�บริก�รร�ยละ	100	บ�ท

	 	 2)	 สัตว์มีชีวิต	ตรวจและประเมินอ�ก�รโรคพิษสุนัขบ้�ของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยน�ยสัตวแพทย์	

	 ข.	 รับฝ�กขังสัตว์ที่กัดคนเพื่อเลี้ยงสังเกตดูอ�ก�รโรคพิษสุนัขบ้�น�น	10	วัน	คิดค่�บริก�รร�ยละ	200	บ�ท

	 ค.	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�ให้แก่สัตว์เลี้ยง	คิดค่�บริก�รร�ยละ	50	บ�ท	

	 ง.	 ให้คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�เรื่องโรคพิษสุนัขบ้�โดยน�ยสัตวแพทย์

 

	 นอกเวล�ร�ชก�ร	ตั้งแต่เวล�	16.30	-	08.30	น.	ของวันรุ่งขึ้น	(ไม่เว้นวันหยุด)	คือ	

	 ก.	 รับซ�กสัตว์เพื่อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้�

	 ข.	 รับฝ�กขังสัตว์ที่กัดคน	เพื่อเลี้ยงสังเกตดูอ�ก�รโรคพิษสุนัขบ้�น�น	10	วัน

ตารางที่ 1	แสดงจำ�นวนสัตว์ที่ส่งตรวจและผลก�รวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้�	ปีงบประม�ณ	2554

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

สุนัข

แมว

ลิง

หนู

กระต่�ย

กระรอก

ชะมด

เม่น

หมี

ม้�

204

88

1

1

5

4

1

1

1

1

57

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

รวม 307 61 (19.87%) 1
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ตารางที่ 2	แสดงจำ�นวนสัตว์ที่นำ�ม�ดูอ�ก�รหรือฝ�กขัง	ปีงบประม�ณ	2554

ประเภทสัตว์ นำามาดูอาการหรือฝากขัง (ราย) พบเชื้อ (ราย)

สุนัข

แมว

กระรอก

	 16

 7

	 1

5

2

0

รวม 24 7 (29.17%)

ตารางที่ 3	แสดงจำ�นวนสัตว์ที่นำ�ม�ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	ปีงบประม�ณ	2554

ประเภทสัตว์ สัตว์ที่นำามาฉีดวัคซีน (ราย) ซื้อวัคซีนไปฉีดที่บ้าน (ขวด)

สุนัข

แมว

7

2

	 330

	 12

รวม 9 342

ต.ค.

ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554

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

ปีงบประมาณ 2553 และ 2554
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งานวิจัยของฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์

	 1.	 ก�รวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้�ด้วยวิธี	 RT-PCR	 และ	 Nucleic	 Acid	 Sequence	 Based	 Amplification	 

โดยใช้ชนิดของตัวอย่�งต่�ง	ๆ	กัน	โดยสุภ�ภรณ์	วัชรพฤษ�ดี,	วีระ	เทพสุเมธ�นนท์	และธีระวัฒน์	เหมะจุฑ�

	 2.	 เปรียบเทียบวิธีก�รแตะสมองบนสไลด์กระจกต่อผลก�รตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้�วิธีฟลูออเรสเซนต์	 

แอนตีบอดีเทสท์	โดยวีระ	เทพสุเมธ�นนท์,	บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�และคงศักดิ์	ศรีจันทร์

	 3.	 ทดสอบประสิทธิภ�พของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�ในสัตว์ที่ใช้ในก�รควบคุมโรคพิษสุนัขบ้�ในบ�หลี	

อินโดนีเซีย	และคว�มล้มเหลวในก�รสร้�งภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้�ในสุนัขท้องถิ่น	โดยบุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�

	 4.	 ทำ�ก�รเพ�ะเลี้ยงเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้�ในสัตว์ทดลอง	เพื่อใช้เป็น	reference	viruses	สำ�หรับง�นวิจัย	โดย

บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�

	 5.	 ก�รสำ�รวจและเพ�ะเชื้อสำ�รวจ	 Bartonellosis	 ในค้�งค�วไทย	ณ	 ศูนย์คว�มร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริก�	

กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	โดยบุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�

	 6.	 ประชุมคว�มคืบหน้�โครงก�รและก�รพิจ�รณ�ขอทุนวิจัยโครงก�ร	 ก�รสำ�รวจโรคติดต่อระหว่�งสัตว์

และคนในประเทศไทยและเอเชียใต้กับคณะวิจัยจ�กสถ�บัน	Wildlife	 Trust,	 New	 York,	 USA	ณ	 อ�ค�ร	 อปร 

คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	โดยบุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช� 

	 7.	 เพ�ะเลี้ยงเซล	 Neuroblastoma	 cells	 เพื่อใช้ในก�รทดสอบคว�มต้�นท�นต่อโรคพิษสุนัขบ้�	 และใช้ 

เพ�ะเลี้ยงไวรัสพิษสุนัขบ้�	โดยบุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�

	 8.	 รว่มง�นวจิยัเรือ่งก�รศกึษ�ก�รเคลือ่นทีข่องไวรสัพษิสนุขับ้�ในระบบประส�ทสว่นกล�งโดยก�รทดสอบใน

สัตว์	(หนูข�ว)	โดยบุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�

	 9.	 รวบรวมตัวอย่�งเพื่อใช้สำ�หรับง�นวิจัยก�รเปรียบเทียบประสิทธิภ�พของ	 DRIT	 เพื่อใช้ทดแทนก�รตรวจ

โรคพิษสุนัขบ้�ด้วยวิธีม�ตรฐ�น	(Direct	FA)	โดยบุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�

	 10.	ทำ�ง�นวิจัยเรื่อง	Effect	of	Russell’s	viper	fractions	phospholipase	A2	and	Mettaloprotease	

on	kidneys	in	dogs	โดยช�ญณรงค์	มิตรมูลพิทักษ์
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5. งานบริการทางสวนงู

	 สวนงูเลี้ยงงูมีพิษและไม่มีพิษไว้หล�ยชนิด	 เพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	 ศึกษ�วิจัย	 และเป็นแหล่งให้

คว�มรู้เรื่องงูแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษ�และประช�ชนทั่วไป	ให้ได้รับคว�มรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย	สวนงูแห่งนี้เป็นสวนงู

ที่เก่�แก่อันดับ	2	ของโลก	เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้คว�มรู้	คว�มเพลิดเพลินที่ตั้งอยู่ใจกล�งกรุงเทพมห�นคร

6. งานบริการให้ความรู้เรื่องงูแก่ประชาชน

 สวนงูของสถ�นเส�วภ�	ส�ม�รถจัดไว้ในประเภทกิจกรรมผสมผส�น	โดยเมื่อแรกก่อตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2466	นั้น

มจีดุประสงคเ์พือ่เปน็ทีร่วบรวมงพูษิชนดิต่�ง	ๆ 	ในประเทศไทยม�เลีย้งไวศ้กึษ�วจิยัและรดีเกบ็พษิไวส้ำ�หรบัก�รผลติเซรุม่

แก้พิษงู	แต่ต่อม�เปิดบริก�รเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิช�ก�รสำ�หรับประช�ชนและช�วต่�งประเทศในด้�นคว�มรู้เกี่ยวกับ

งูและงูพิษรวมทั้งก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด	 โดยเปิดให้เข้�ชม	 วันจันทร์-ศุกร์	 ตั้งแต่เวล�	 08.30-16.30	 น.	 

โดยมีร�ยก�รแสดงประจำ�วันดังนี้

 l เวล�	11.00	น.	ชมก�รแสดงรีดพิษงู	และวีดิทัศน์	(ภ�ยในตึก	๔	มะเสง)	

 l  เวล�	14.30	น.	ชมก�รแสดงส�ธิตจับงูชนิดต่�ง	ๆ	(อัฒจันทร์ด้�นนอก)

สำ�หรับวันเส�ร์-อ�ทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดเวล�	09.30-13.00	น.	มีร�ยก�รแสดงประจำ�วันดังนี้

 l  เวล�	11.00	น.	ชมก�รแสดงส�ธิตจับงูชนิดต่�ง	ๆ	(อัฒจันทร์ด้�นนอก)
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ราคาตั๋วเข้าชมสวนงู

ช�วไทย	:	ผู้ใหญ่ : 	40	บ�ท	นักเรียน	นักศึกษ�แสดงบัตร	:	20	บ�ท	และเด็ก	:	10	บ�ท

ช�วต่�งช�ติ	:	ผู้ใหญ่	:	200	บ�ท	และเด็ก	:	50	บ�ท

 

ผู้มาเยี่ยมชมสวนงูในปี 2554

ช�วไทย	 	 	 	 11,191	 คน

ช�วต่�งช�ติ			 	 20,305	 คน

นักเรียน	นักศึกษ�	ทั้งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ	เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ	7,380	คน	รวมทั้งสิ้น	38,876	คน

 

เยี่ยมชมกิจก�รสวนงู

พนักง�นของบริษัทสย�มไวเนอรี่	เทรดดิ้งพลัส	จำ�กัด	ฝึกอบรมวิธีก�รจับงู
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7. งานเพาะเลี้ยงงูของสวนงู
	 ร�ยง�นสรปุก�รปฏบิตังิ�นของง�นเพ�ะเลีย้งง	ูสวนง	ูตัง้แตเ่ดอืนตลุ�คม	2553	ถงึเดอืนกนัย�ยน	2554	มดีงันี	้

การเพาะพันธ์ุงูชนิดต่าง ๆ

	 1.	 งูกะปะ	 (Calloselasma	 rhodostoma)	 จับคู่	 1	 คู่	 ผสมพันธ์ุในกรงเลี้ยงของง�นเพ�ะเลี้ยงงู	 และได้รับ

บริจ�คไข่	1	ครอกจ�กสวนสัตว์ดุสิต	จำ�นวนไข่รวม	40	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	29	ตัว	เปอร์เซ็นต์ก�รฟัก	73	%	

	 2.	 งูเห่�ไทย	(Naja	kaouthia)	เป็นแม่งูตั้งท้องที่รับบริจ�ค	จำ�นวน	5	ตัว	ว�งไข่รวม	80	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	 

78	ตัว	เปอร์เซ็นต์ก�รฟัก	98	%	โดยเก็บลูกงูแช่แข็ง	จำ�นวน	64	ตัว	สำ�หรับเป็นอ�ห�รลูกงูส�มเหลี่ยมและงูจงอ�ง

	 3.	 งูส�มเหลี่ยม	(Bungarus	fasciatus)	เป็นแม่งูตั้งท้องม�จ�กธรรมช�ติ	ว�งไข่	8	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	7	ตัว	

เปอร์เซ็นต์ก�รฟัก	88	%	

	 4.	 งลู�ยสอ	(Xenochrophis	flavipunctatus)	รบับรจิ�คไข	่จำ�นวน	2	ครอกรวม	150	ฟอง	ฟกัเปน็ตวั	จำ�นวน	

73	ตัว	เปอร์เซ็นต์ก�รฟัก	49	%	โดยเก็บลูกงูทั้งหมดแช่แข็งสำ�หรับเป็นอ�ห�รลูกงูส�มเหลี่ยมและงูจงอ�ง

	 5.	 งูคอร์น	(Elaphe	guttata)	จับคู่	1	คู่	ผสมพันธ์ุในกรงเลี้ยงของง�นเพ�ะเลี้ยงงู	ว�งไข่รวม	8	ฟอง	ฟักเป็น

ตัวได้	3	ตัว	เปอร์เซ็นต์ก�รฟัก	38	%	

	 6.	 งูท�งมะพร้�ว	(Coelognathus	radiata)	เป็นแม่งูตั้งท้องม�จ�กธรรมช�ติ	ว�งไข่	13	ฟอง	ฟักเป็นตัวได้	

12	ตัว	เปอร์เซ็นต์ก�รฟัก	92	%	

	 7.	 งูเขียวห�งไหม้ล�ยเสือ	(Cryptelytrops	purpureomaculatus)	จับคู่	4	คู่	ผสมพันธ์ุในกรงเลี้ยงของง�น

เพ�ะเลี้ยงงู	ออกลูกรวม	44	ตัว

	 8.	 งูเขียวห�งไหม้ท้องเขียว	(Popeia	popeiorum)	เป็นแม่งูตั้งท้องม�จ�กธรรมช�ติ	ออกลูก	3	ตัว	

รายการเบิกหรือจำาหน่ายพิษงูให้กับนักวิจัยในและนอกสถาบัน 

	 ก�รเบิกและจำ�หน่�ยพิษงู	ภ�ยในหน่วยง�นของสถ�นเส�วภ�	ดังนี้

	 1.	 พิษงูกะปะชนิดแห้ง	 เบิกใช้ในง�นวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	 จำ�นวน	 

56.7	มิลลิกรัม	

	 2.	 พิษงูเห่�ไทยชนิดแห้ง	

	 	 -	 เบิกใช้ในง�นวิจัยร่วมกับคณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	จำ�นวน	64.2	มิลลิกรัม

	 	 -	 เบิกใช้ในง�นวิจัยร่วมกับ	Prof.	Dr.	Pieter	de	Tombe,	Loyola	University,	Chicago,	USA	จำ�นวน	

1.4979	กรัม	ต�มหนังสือที่	สภ.	2244/2554	ลงวันที่	25	พฤษภ�คม	2554

	 	 -	 จำ�หน�่ยใหก้บัคณะแพทยศ�สตร	์มห�วทิย�ลยัมหดิล	จำ�นวน	4.0	กรมั	ต�มหนงัสอืที	่สภ.	3741/	2554	

ลงวันที่	22	มิถุน�ยน	2554	และสภ.	2713/2554	ลงวันที่	24	มิถุน�ยน	2554

	 3.	 พิษงูจงอ�งชนิดแห้ง	จำ�หน่�ยให้กับคณะแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	จำ�นวน	4.0	กรัม	ต�มหนังสือ

ที่	สภ.	3741/2554	ลงวันที่	22	มิถุน�ยน	2554	และสภ.	2713/2554	ลงวันที่	24	มิถุน�ยน	2554	 	

	 4.	 พิษงูเห่�พ่นพิษสย�มชนิดสด	 จำ�นวน	 3.5	 กรัม	 จำ�หน่�ยให้กับสถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์	 ต�มหนังสือ ที่ สภ.	

2613/2554	ลงวันที่	20	มิถุน�ยน	2554
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ชนิดและจำานวนงูโตเต็มวัยที่นำามาเลี้ยงในงานเพาะเลี้ยงงูและยังมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนกันยายน 2554 มีดังนี้

ชนิดงู ปีที่นำาเข้ามาเลี้ยงในโครงการ (พ.ศ.)

ก่อนกันยายน 2554 ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 จำานวนรวม

1.	 งูห�งแฮ่มใต้,	Cryptelytrops venustus 3 - 3

2.	 งเูขยีวห�งไหมท้อ้งเหลอืง,	Cryptelytrops albolabris 12 - 12

3.	 งูเขียวห�งไหม้ต�โต,	Cryptelytrops macrops 25 3 28

4.	 งูเขียวห�งไหม้ล�ยเสือ, C. purpureomaculatus 31 - 31

5.	 งูเขียวห�งไหม้ท้องเขียว,	Popeia popeiorum 3 3 6

6.	 งูเขียวห�งไหม้ท้องเขียวถิ่นใต้,	Popeia fucata - 1 1

7.	 งูเขียวไผ่,	Viridovipera vogeli - 1 1

8.	 งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 4 1 5

9.	 งูส�มเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 2 - 2

10.	งูทับสมิงคล�,	Bungarus candidus 11 1	(2) 12

11.	งูเห่�พ่นพิษสีทอง,	Naja sumatrana 5 - 5

12.	งูเห่�พ่นพิษสย�ม,	Naja siamensis 4 - 4

13.	งูเห่�ไทย,	Naja kaouthia 47 - 47

14.	งูหล�มบอล,	Python regius 2 - 2

15.	งูก�บหม�กห�งนิล,	Orthriophis taeniurus ridleyi 3 1 4

16.	งูท�งมะพร้�ว,	Coelognathus radiata 2 1 3

17.	งูแสงอ�ทิตย์,	Xenopeltis unicolor 1 - 1

18.	งูคอร์น,	Elaphe guttata 1 - 1

19.	งูล�ยสอธรรมด�,	Xenochrophis flavipunctatus 1 - 1

20.	งูเขียวก�บหม�ก,	Gonyosoma oxycephalum 1 - 1

21.	งูปล้องทอง,	Boiga dendrophila melanota 1 - 1

22.	งูก้นขบ,	Cylindrophis ruffus 1 - 1

23.	งูปล้องฉนวนธรรมด�,	Lycodon subcinctus 1 - 1

24.	งูเหลือม,	Python reticulatus 2 - 2

25.	งูปี่แก้ว,	Oligodon cyclurus 4 - 4

26.	งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง,	Lycodon capucinus - 1 1

รวม 26 ชนิด 167 13 180
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ชนิดและจำานวนลูกงูที่เกิดในงานเพาะเลี้ยงงูและยังมีชีวิตอยู่จนถึงเดือนกันยายน 2554 มีดังนี้

ชนิดงู จำานวนลูกงูที่ยังมีชีวิตอยู่

(เกิดก่อนเดือนกันยายน 2551)

จำานวนลูกงูเกิดใหม่ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554

รวม

1.	 งูเห่�ไทย,	Naja kaouthia 220 14	(78) 234

2.	 งูเห่�พ่นพิษสย�ม,	Naja siamensis 13 - 13

3.	 งูเห่�พ่นพิษสีทอง,	Naja sumatrana 3 - 3

4.	 งูจงอ�ง,	Ophiophagus hannah 26 - 26

5.	 งูส�มเหลี่ยม,	Bungarus fasciatus 2 3	(7) 5

6.	 งูทับสมิงคล�,	Bungarus candidus 10 - 10

7.	 งูกะปะ,	Calloselasma rhodostoma 2 26	(29) 28

8.	 งูเขียวห�งไหม้ล�ยเสือ,	

 Cryptelytrops purpureomaculatus

- 24	(44) 24

9.	 งูเขียวห�งไหม้ท้องเหลือง,

 Cryptelytrops albolabris

4 - 4

10.	งูเขียวห�งไหม้ท้องเขียว,	Popeia popeiorum - 3 3

11.	งูแมวเซ�,	Daboia russelii siamensis 6 - 6

12.	งูปล้องทอง,	Boiga dendrophila 1 - 1

13.	งูสิงห�งล�ย,	Ptyas mucosus 28 - 28

14.	งูท�งมะพร้�ว,	Elaphe radiata 23 11	(12) 34

15.	งูหล�ม,	Python molurus bivittatus 2 - 2

16.	งูคอร์น,	Elaphe guttata 3 3 6

17.	งูเหลือม,	Python reticulatus 1 - 1

18.	งูหล�มป�กเป็ด,	Python brongersmai 1 - 1

รวม 18 ชนิด 345 84 429

จำานวนงูโตเต็มวัยที่นำามาเลี้ยงไว้ในโครงการ จำานวนลูกงูเกิดใหม่และเติบโตอยู่ในโครงการ 

 รวม (180 + 429) = 609 ตัว

การรีดพิษงูและจัดส่งพิษงูสด 

	 ปรมิ�ณพษิงซูึง่ไดม้�จ�กก�รรดีพษิในก�รส�ธติทีม่เีปน็ประจำ�ทกุวนัในสวนง	ูไดเ้กบ็รกัษ�พษิงไูวใ้นทีเ่หม�ะสม

ต�มหลกัวชิ�ก�รและมรีะบบรกัษ�คว�มปลอดภยัอย�่งเรยีบรอ้ย	โดยชนดิงทูีร่ดีพษิจะพจิ�รณ�เลอืกต�มคว�มเหม�ะสม

กับจำ�นวนงูที่มีอยู่ในขณะนั้น	โดยในเดือนตุล�คม	2553	ถึงเดือนกันย�ยน	2554	มีร�ยละเอียดดังนี้

	 งูเห่�ไทย	(Naja kaouthia)	 	146.5452	 กรัม

	 งูจงอ�ง	(Ophiophagus hannah)	 	 14.0326	 กรัม

	 งูส�มเหลี่ยม	(Bungarus fasciatus)	 	 9.0179	 กรัม
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การจัดการด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการชันสูตรซากงู
	 สวนงูได้มีก�รพัฒน�ก�รเลี้ยงงูและก�รปฏิบัติง�นให้มีรูปแบบม�กขึ้น	 ทั้งนี้เพื่อให้ง่�ยต่อก�รจัดก�รและก�ร

เฝ้�ระวังโรคต่�ง	ๆ	เพิ่มก�รเลี้ยงงูแบบแยกเดี่ยวในตึก	๔	มะเสง	มีก�รจัดทำ�ระบบก�รทำ�ประวัติงู	ก�รฝัง	microchip	

มีก�รตรวจสุขภ�พ	ตรวจปรสิตต่�ง	ๆ	และมีระยะเวล�กักโรคที่เหม�ะสมก่อนนำ�เข้�ไปยังห้องเลี้ยงรวมไปถึงก�รคัดแยก

สัตว์ป่วยเพื่อทำ�ก�รรักษ�และป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อ	 นอกจ�กนั้นยังได้ทำ�ก�รผ่�ชันสูตรซ�กงูที่เสียชีวิตเพื่อห�

ส�เหตุก�รต�ยและนำ�ม�วิเคร�ะห์ห�วิธีก�รรักษ�และก�รป้องกันโรคต่อไป	 โดยในปีงบประม�ณ	 2554	 นี้	 มีคว�มผิด

ปกติที่เกิดขึ้นในงูชนิดต่�ง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น จำานวน (ครั้ง)

Dermatitis 24

Pneumonia 17

Trauma 8

Septicemia 7

Diarrhea 4

Cyst 3

Abscess 2

Subspectacular	infection 2

Intracoelomic	mass 2

Stomatitis 2

Tumor 2

Chronic	regurgiation 1

Enteritis 1

Tounge	necrosis 1

Cellulitis 1

Prey	bite	injury 1

Fang	retention 1

Cachexia 1

Anorexia 1

Gastric	distention 1

ชนิดงู จำานวน (ครั้ง)
เขียวห�งไหม้ต�โต 25

หล�ม 9

เห่�ไทย 8

ท�งมะพร้�ว 5

แมวเซ� 4

เขียวห�งไหม้ท้องเหลือง 3

ส�มเหลี่ยม 3

งวงช้�ง 3

จงอ�ง 2

เห่�พ่นพิษสย�ม 2

กะปะ 2

สิงห�งล�ย 2

ก�บหม�กห�งนิล 2

เขียวห�งไหม้ท้องเขียว 1

เขียวห�งแฮ่มก�ญจน์ 1

ม่�นทอง 1

เหลือม 1

เขียวป�กแหนบ 1

ดงค�ทอง 1

ล�ยสอ 1

แส้ห�งม้� 1

ปล้องทอง 1

หัวกะโหลก 1

เขียวก�บหม�ก 1

แสงอ�ทิตย์ 1

Python regius 1

Moleria viridis 1

Pituophis vertebralis 1

Masticophis flagellum 1

Macrovipera schwizerii 1

รวม 87
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โดยสรุป	มีงูที่แสดงอ�ก�รผิดปกติ	และได้รับก�รรักษ�ทั้งหมด		 	 87 	 ครั้ง

แบ่งเป็น	 -	 ทำ�ก�รรักษ�แล้วเสร็จ	ห�ยเป็นปกติ	 52	 ตัว	 คิดเป็น	 59.77	 %

	 -	 เสียชีวิต	 28	 ตัว	 คิดเป็น	 32.18	 %

	 -	 อยู่ในระหว่�งก�รรักษ�	 7	 ตัว	 คิดเป็น	 8.05	 %

	 เมือ่ทำ�ก�รเปรยีบเทยีบอตัร�ก�รปว่ย	และอตัร�ก�รต�ยในระยะเวล�	5	ปยีอ้นหลงัของประช�กรงพูษิในสวนง	ู

(ไมน่บัรวมงใูนโครงก�รเพ�ะเลีย้งง)ู	พบว�่ในป	ี2554	มอีตัร�ต�ยเพิม่ขึน้	โดยงทูีต่�ยม�กขึน้คอืลกูงเูห�่ขน�ดเลก็	เนือ่งจ�ก

มีจำ�นวนลูกงูเห่�ที่ได้รับบริจ�คม�กเกินไปและไม่ส�ม�รถดูแลได้อย่�งทั่วถึง	และต�ยโดยไม่ได้รับก�รรักษ�

ตารางแสดงอัตราการป่วยและอัตราการตายในระยะ 5 ปี

จำานวนงูพิษ (ตัว) อัตราป่วย (%) อัตราตาย (%)

ปีงบประม�ณ	2550 370 28.37 52.43

ปีงบประม�ณ	2551 658 22.64 38.45

ปีงบประม�ณ	2552 615 19.84 16.42

ปีงบประม�ณ	2553 754 11.01 26.39

ปีงบประม�ณ	2554 847 9.68 31.76

แผนภูมิเปรียบเทียบอัตราการป่วยและอัตราการตายในระยะ 5 ปี

2550 2551 2552 2553 2554
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การตรวจนับจำานวนงูพิษประจำาปีงบประมาณ 2554

ชนิดงู ยอดเดิม รับ ตาย อื่น ๆ คงเหลือ

งูเห่� 444 252 181

เพ�ะเลี้ยง	6

439ให้งูจงอ�ง	40

แลกออก	30

งูเห่�พ่นพิษ 0 2 1 0 1

งูจงอ�ง 3 7 3 0 7

งูส�มเหลี่ยม 3 7 3 0 7

งูส�มเหลี่ยมหัวแดง 2 1 0 เพ�ะเลี้ยง	2 1

งูแมวเซ� 2 17 7 0 12

งูกะปะ 1 แลก	1 0 เพ�ะเลี้ยง	1 1

งูเขียวห�งไหม้ 37
47

70 เพ�ะเลี้ยง	15 4
แลก	5

งูปล้องทอง 9 10 5 0 14

8.	คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นอื่น
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8. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์
 วนัที	่10	กมุภ�พนัธ	์2554	ศนูยเ์ฝ�้ระวงัและตดิต�มโรคจ�กสตัวป์�่	สตัวต์�่งถิน่และสตัวอ์พยพ	คณะสตัวแพทยศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยมหิดล	ขอคว�มอนุเคร�ะห์ตัวอย่�งชิ้นเนื้อที่ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้�

	 วันที่	1	มีน�คม	–	30	เมษ�ยน	2554	เข้�ร่วมโครงก�รรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�และส่งเสริมก�ร

เลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องประจำ�ปี	2554

	 วันที่	16-19	มีน�คม	2554	เป็นคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�รสรรห�	“กุลบุตร-กุลธิด�ก�ช�ด”	ประจำ�ปี	

2554-2555 

	 เป็นกรรมก�รปรับปรุงคู่มือแนวท�งเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ�้ของกรมควบคุมโรค	 คำ�สั่งกระทรวงส�ธ�รณสุข	

ที่	1072/2554

	 วันที่	24	กันย�ยน	2554	เป็นคณะกรรมก�รร่วมจัดกิจกรรมก�รป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�ในวัน	“World	Rabies	

Day”	ณ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม

 

น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ภ�ควิช�ก�รและร่วมปฏิบัติก�รรณรงค์ฉีดส�รละล�ย 

ซิงค์กลูโคเนตเข้�ลูกอัณฑะ	 เพื่อทำ�หมันถ�วรในสุนัขเพศผู้	 ต�มโครงก�รเทศบ�ลเมืองชะอำ�ปลอดโรคพิษสุนัขบ้�และ

สุนัขจรจัดปี	2554	เมื่อวันที่	15-17	ธันว�คม	2553
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ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก

 ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

	 ติดต่อประส�นง�นด้�นข้อมูลท�งสถิติของโรคพิษสุนัขบ้�	 ร่วมประชุมเพื่อห�แนวท�งลดปัญห�ก�รระบ�ด 

ของโรค	ง�นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�โลก	ง�นวิจัย	ประชุมวิช�ก�ร	และ	Training	ได้แก่

		 1.	 สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข

		 2.	 สำ�นักอน�มัย	กรุงเทพมห�นคร

	 3.	 ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

		 4.	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

		 5.	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	บ�งเขนและกำ�แพงแสน

		 6.	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีมห�นคร

		 7.	 องค์ก�รอน�มัยโลก

		 8.	 สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร	จังหวัดนนทบุรี

	 9.	 กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 10.	คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล

	 11.	สัตวแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

	 12.	ศูนย์ปฏิบัติก�รโรคท�งสมอง	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 ด้านเสริมภูมิคุ้มกัน

		 ก�รติดต่อเพื่อขอเอกส�รสำ�คัญรับรองก�รฉีดวัคซีนป้องกันระหว่�งประเทศ	 (สมุดเหลือง)	 เอกส�รแผ่นพับ	

วคัซนีบ�งชนดิ	ใหค้ว�มรว่มมอืในก�รฉดีวคัซนีผูป้ระกอบพธิฮีจัย	์ณ	ประเทศซ�อดุอิ�ระเบยี	รว่มจดัประชมุวชิ�ก�รด�้น	

Travel	โครงก�รวิจัยและศึกษ�ดูง�นเพื่อปรับปรุงก�รให้บริก�ร	ได้แก่

		 1.	 สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข

		 2.	 คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	มห�วิทย�ลัยมหิดล

		 3.	 ชมรมเวชศ�สตร์และก�รท่องเที่ยว

		 4.	 ภ�ควิช�เวชศ�สตร์ป้องกัน	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

		 5.	 สน�มบินน�น�ช�ติสุวรรณภูมิ

		 6.	 ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	สภ�ก�ช�ดไทย

		 7.	 กองตรวจคนเข้�เมือง	

		 8.	 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข

		 9.	 ภ�ควิช�จุลชีววิทย�	คณะแพทยศ�สตร์	ศิริร�ชพย�บ�ล
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 ด้านพิษจากสัตว์

		 ให้ก�รดูแลรักษ�	ศึกษ�ดูง�นเพื่อปรับปรุงคลินิก	ติดต่อขอแมลงม�จัดนิทรรศก�ร

		 1.	 หน่วยพิษวิทย�	ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

		 2.	 พิพิธภัณฑ์แมลง	กรมป่�ไม้	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

		 3.	 คณะวิทย�ศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู
	 1.	 ก�รอนุเคร�ะห์งูจงอ�งเพศผู้	จำ�นวน	2	ตัว	จ�กง�นเพ�ะเลี้ยงงูให้กับโรงเรียนสงคร�มพิเศษ	ศูนย์สงคร�ม

พิเศษ	ค่�ยเอร�วัณ	 อำ�เภอเมือง	 จังหวัดลพบุรี	 เพื่อใช้ในก�รสอนและส�ธิตก�รดำ�รงชีพในป่�	 และก�รจับงูให้กับคณะ

ที่ม�เยี่ยมชมโรงเรียนสงคร�มพิเศษ	ต�มหนังสือที่	 กห	0485.3/2729	ลงวันที่	 14	ธันว�คม	2553	และหนังสือที่	 สภ.	

5594/2553	ลงวันที่	20	ธันว�คม	2553

ภารกิจด้านการวิจัย

	 ภ�รกิจด้�นง�นวิจัยของสถ�นเส�วภ�ประกอบด้วยง�นวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น	 ง�นวิจัยเพื่อพัฒน�

ผลิตภัณฑ์	 ง�นวิจัยเพื่อพัฒน�เทคนิควิธีก�รตรวจวิเคร�ะห์ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 และง�นวิจัยท�งคลินิกซึ่งมีก�ร

ศึกษ�วิจัยอย่�งต่อเนื่อง	ปีงบประม�ณ	2554	มีผลง�นวิจัยที่ได้องค์คว�มรู้ที่ส่งเสริมและนำ�ไปพัฒน�ก�รผลิตผลิตภัณฑ์

และก�รบรกิ�รท�งคลนิกิของสถ�นเส�วภ�	รวมทัง้นำ�ม�ประยกุตใ์ชง้�นซึง่เปน็ทีย่อมรบัในระดบัประเทศและน�น�ช�ต	ิ

และได้ลงตีพิมพ์ในว�รส�รทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	จำ�นวน	7	เรื่อง

กราฟแสดงผลงานวิจัยจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์การวิจัยของสถานเสาวภาประกอบด้วย

	 1.	 ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�นเพื่อองค์คว�มรู้ใหม่

	 2.	 ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์

	 3.	 ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยเพื่อพัฒน�เทคนิคก�รตรวจวิเคร�ะห์ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 ให้ง่�ย	 รวดเร็วและ

ประหยัด

	 4.	 ยุทธศ�สตร์ก�รวิจัยท�งคลินิก

สถ�นเส�วภ�มีก�รศึกษ�วิจัยอย่�งต่อเนื่อง	ปีงบประม�ณ	2554	มีผลง�นวิจัยซึ่งแบ่งได้ดังนี้

งานวิจัยด้านงูพิษและพิษงู

1. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยอาศัยลำาดับนิวคลีโอไทด์ใน 

 ไมโตคอนเดรียจากคราบงู

สุนุชช�	สุนทร�รชุน,	ล�วัณย์	จันทร์โฮม,	วิชิต	ทวีก�ญจน์และทวีศักดิ์	ตีระวัฒนพงษ์

(ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และสวนงู	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	ร่วมกับคณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย)

	 ตัวอย่�งคร�บงูพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประส�ท	ได้แก่	งูเห่�ไทย	งูเห่�พ่นพิษสย�ม	งูเห่�พ่นพิษสีทอง	งูจงอ�ง	

งสู�มเหลีย่มและงทูบัสมงิคล�	อย�่งละ	5-10	ตวัอย�่ง	ม�สกดัดเีอน็เอ	โดยเปน็ตวัอย่�งทีไ่ดม้�จ�กจงัหวดัต่�ง	ๆ 	รวมทัง้งู

ทีเ่พ�ะเลีย้งเองในโครงก�รเพ�ะเลีย้งงขูองสวนง	ูสถ�นเส�วภ�	ทำ�ก�รออกแบบไพรเมอร	์โดยใชส้ว่นของยนีในไมโตคอนเดรยี 

ที่เรียกว่�	D-loop	 (control	 region)	 รวมทั้งส่วนที่เป็น	 12S	และ	 16S	 ribosomal	 RNA	 เพิ่มจำ�นวนดีเอ็นเอโดยใช้

ไพรเมอร์จ�กยีนดังกล่�วโดยวิธี	 PCR	 จ�กนั้นห�ก�รเรียงลำ�ดับนิวคลีโอไทด์และเปรียบเทียบผลที่ได้ของงูทั้ง	 6	 ชนิด	 

เพื่อดูส่วนที่แตกต่�งกันของลำ�ดับนิวคลีโอไทด์	โดยพบคว�มแตกต่�งที่เป็น	shorter	barcode	sequence	ในส่วนของ 

ไมโตคอนเดรียทั้งยีน	D-loop	(control	region)	และส่วนที่เป็น	12S	และ	16S	ribosomal	RNA	จ�กนั้นเปรียบเทียบผลท่ี

ได้กับงูชนิดเดียวกันที่มีร�ยง�นในต่�งประเทศ	รวมทั้งร�ยง�นผลที่ได้ลงในฐ�นข้อมูล	NCBI	ซึ่งเป็นฐ�นข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลลำ�ดับนิวคลีโอไทด์ของยีนต่�ง ๆ	จ�กทั่วโลก	สำ�หรับ	D-loop	ของงูทั้ง	6	ชนิดได้รับก�รบันทึกด้วย	GenBank	เลขที ่

JN123451-JN123457	ขณะที	่GenBank	เลขที	่JN687924-JN687935	เปน็ฐ�นขอ้มลูลำ�ดบันวิคลโีอไทดข์อง	12S	และ	

16S	ribosomal	RNA	ซึ่งข้อมูลที่ได้ถือเป็นฐ�นข้อมูลที่ได้จ�กงูพิษทั้ง	6	ชนิดที่พบในประเทศไทย
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2. การพัฒนาชุดตรวจหาพิษงูเห่าและพิษงูแมวเซา ในซีรั่มด้วยเทคนิคลาเท็กซ์แอกกลูติเนชัน

พรรณิภ�	จุลสุคนธ์,	อรวรรณ	แซ่โค้วและจุรีพร	น้อยพรหม

(ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย)

 

	 อมิมโูนโกลบลูนิ	(IgG)	จ�กซรีัม่ม�้ตกตะกอนดว้ย	Ammonium	sulfate	และนำ�ไปผ�่นบนคอลมัน	์Sepharose	

4B	ที่จับกับพิษงูเห่�	ได้	IgG	ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อพิษงูเห่�	นำ�ไป	adsorb	บน	latex	bead	ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง	0.8	

ไมครอน	ใน	buffer	ชนิดต่�ง	ๆ	พบว่�	50	mM	MES	เป็น	buffer	ที่ให้ผลก�รทดสอบดีที่สุด	เมื่อนำ�	latex	ที่เตรียมได้

ไปทดลองตรวจห�พิษงูใน	PBS	buffer	พบว่�ส�ม�รถตรวจพบตัวอย่�งพิษงูได้ที่ระดับ	0.4	ไมโครกรัม/มล.	เมื่อทดสอบ	

latex	กับพิษงูในพล�สม�คนแยกต�มหมู่เลือด	พบว่�หมู่เลือดที่ให้	false	positive	สูงที่สุดคือหมู่เลือด	O	จ�กนั้นเติม	

BSA	ที่ย่อยแล้วลงในตัวอย่�งพล�สม�พบว่�	BSA	ที่ย่อยแล้ว	1.5	%	ลดก�รเกิด	false	positive	ดีที่สุด	ก�รตรวจห� 

พิษงูเห่�ในพล�สม�รวมส�ม�รถตรวจได้ถึงระดับ	6.25	น�โนกรัม/มล.	อย่�งไรก็ต�ม	เมื่อนำ�	latex	ที่ได้ไปตรวจห�พิษ

งูชนิดต่�ง ๆ	 ในพล�สม�รวมพบว่�	 ยังคงมีปฏิกริย�ข้�มกลุ่มกับพิษงูจงอ�งและพิษงูส�มเหลี่ยมที่ระดับ	 50	 และ	 100	

น�โนกรัม/มล.	ต�มลำ�ดับ

	 ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รทดสอบ	latex	bead	ที่	adsorb	ด้วย	IgG	ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อพิษงูแมวเซ�

3. การโคลนยีน Phospholipase A2 ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งผิวหนัง (SK-MEL-28) จากต่อมพิษงูแมวเซา 

 (Daboia russelii siamensis)

สุจิตรตร�	ขุนทรัพย์,	สุนุชช�	สุนทร�รชุน	อรวรรณ	แซ่โค้วและทักษะ	เวส�รัชชพงศ์

(ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และสวนงู	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย)

 

 ก�รออกแบบไพรเมอร์โดยอ้�งอิงลำ�ดับกรดอะมิโน	 N-terminal	 ของ	 Phospholipase	 A
2
	 (PLA

2
)	 ที่แยกได้

จ�กพิษงูแมวเซ�ของสถ�นเส�วภ�	 สภ�ก�ช�ดไทย	 เมื่อนำ�ไพรเมอร์คู่นี้ม�ใช้ทำ�	 RT-PCR	 โดยใช้	 mRNA	 ที่สกัด

ต่อมพิษงูแมวเซ�เป็นแม่แบบ	 ได้ผลผลิต	 PCR	 ขน�ด	 417	 bp	 จ�กนั้นนำ�ผลผลิต	 PCR	 โคลนเข้�	 Champion	 pET	 

Directional	TOPO	Expression	Kits	with	Lumio	ตรวจสอบลำ�ดบันวิคลโีอไทดท์ีไ่ดโ้ดยก�รทำ�	DNA	sequencing	แลว้นำ�	 

recombinant	 โคลนที่มีลำ�ดับที่ถูกต้องม�ศึกษ�ก�รแสดงออกของยีน	 ใน	E.coli	 BL21	 ขณะนี้กำ�ลังดำ�เนินก�รศึกษ�

ก�รแสดงออกของยีนในเชื้อ	 E.coli	 BL21	 จ�กก�รดำ�เนินก�รพบแถบโปรตีนที่ค�ดว่�มีก�รแสดงออกของยีน	 PLA
2
 

ต�มที่ค�ดไว้
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4. การศกึษาเปรยีบเทยีบเซรุม่แกพ้ษิงแูมวเซา IgG และ F(ab’)
2
 : ความสามารถในการหกัลา้งฤทธิข์องพษิงแูมวเซา

นฤมล	พักมณี,	จุรีพร	น้อยพรหม,	Allison	Kay,	ลลิด�	สกลภ�พ,	ดวงพร	พรมุทธกุล,	วชิร�ภรณ์	เหมม�ล�	

สุรศักดิ์	เอกโสวรรณและสุมน�	ขมวิลัย	(สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย)

	 ก�รรักษ�ผู้ถูกงูพิษกัดที่ใช้กันอย่�งกว้�งขว�งและถือว่�เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือก�รให้เซรุ่มแก้พิษงู	 (antivenom)	

ก�รผลิตเซรุ่มแก้พิษงูที่มีอยู่อย่�งกว้�งขว�งในโลกผลิตโดยเตรียมจ�กเลือดม้�หรือแกะที่ฉีดกระตุ้นด้วยพิษงูและผ่�น

กระบวนก�รตกตะกอนด้วยเกลือเพื่อแยกส่วนโปรตีนในเลือด	 แม้ว่�เซรุ่มแก้พิษงูส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ	 F(ab’)
2
 

ซึ่งผลิตจ�กพล�สม�ที่แยกจ�กเลือดม้�แล้วนำ�ม�ผ่�นก�รย่อยด้วยเอนไซม์เปปซิน	 (pepsin)	 และตกตะกอนด้วยเกลือ

แอมโมเนียมซัลเฟตก็ต�ม	 แต่มีเซรุ่มแก้พิษงูที่ผลิตในรูปโมเลกุล	 IgG	 อยู่หล�ยประเทศ	 ก�รที่เซรุ่มส่วนใหญ่ผลิตในรูป	

F(ab’)
2
	เนื่องจ�กเชื่อว่�	F(ab’)

2
	มีประสิทธิภ�พม�กกว่�และปลอดภัยกว่�เซรุ่ม	IgG	โดยมีสมมติฐ�น	2	ข้อ	

	 1)	 F(ab’)
2
	มีขน�ดโมเลกุลเล็กกว่�	IgG	อัตร�ก�รแพร่กระจ�ยรวดเร็วกว่�	ทำ�ให้ส�ม�รถไปถึงเนื้อเยื่อต่�ง	ๆ	

ไดเ้รว็กว�่	ทำ�ล�ยพษิทีเ่นือ้เยือ่ไดเ้รว็กว่�	ในขณะที	่IgG	โมเลกลุใหญจ่ะอยูใ่นกระแสเลอืดน�นกว�่	ถกูขบัออกจ�กร�่งก�ย

ได้ช้�กว่�	อยู่ทำ�ล�ยพิษที่เนื้อเยื่อได้น�นกว่�

	 2)	 เนื่องจ�ก	F(ab’)
2
	ข�ด	ส่วน	Fc	ซึ่งพบในโมเลกุลของ	IgG	ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถกระตุ้น	complement	และมี

โอก�สน้อยที่จะเหนี่ยวนำ�ให้เกิดอ�ก�รแพ้ในผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่ม

	 เมื่อไม่น�นม�นี้ได้มีก�รทดลองและศึกษ�วิจัยท�งคลินิก	 เพื่อพิสูจน์สมมติฐ�น	จ�กผลก�รศึกษ�แสดงว่�ไม่มี

คว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญระหว่�ง	F(ab’)
2
	และ	 IgG	ในก�รต้�นฤทธิ์ก�รทำ�ล�ยเนื้อเยื่อเฉพ�ะที่และก�รออกฤทธิ์

แบบเป็นระบบ	โดยใช้พิษงู	Bothrops	ในหนูทดลอง	นอกจ�กนี้ไม่พบคว�มแตกต่�งระหว่�ง	IgG	และ	F(ab’)
2
	ในก�ร

หกัล�้งฤทธิข์องพษิง	ูMicrurus	nigrocinctus	แตอ่ย�่งไรกต็�มยงัคงมขีอ้มลูทีเ่ชือ่ว�่ก�รใช	้IgG	มขีอ้ดกีว�่ก�รใช	้F(ab’)
2

	 เซรุม่แกพ้ษิงสูำ�หรบังพูษิในประเทศไทยทีผ่ลติโดยสถ�นเส�วภ�อยูใ่นรปู	F(ab’)
2
	เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเปรยีบเทยีบ

เซรุ่มทั้ง	2	รูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ก�รผลิตเซรุ่มแก้พิษงูที่ดีที่เหม�ะสมที่สุดในก�รนำ�ไปใช้รักษ�ผู้ถูกงูพิษกัด 

จึงศึกษ�เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถหักล�้งฤทธิ์ของพิษงูแมวเซ�ของเซรุ่มแก้พิษงูที่ผลิตในรูป	 IgG	 และ	 F(ab’)
2
	 โดยใช้

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�เป็นต้นแบบดังนี้

	 1)	 เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถหักล้�งฤทธิ์ของพิษงูแมวเซ�	

	 	 -	 in	vitro	mouse	neutralization

	 	 -	 in	vivo	mouse	neutralization

	 2)	 ก�รยับยั้งแอคติวิตีของเอนไซม์	phospholipase	A2 ในพิษงูแมวเซ�

	 3)	 ก�รยับยั้งฤทธิ์ก�รทำ�ให้เลือดแข็งตัว 
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	 เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�	 IgG	และเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�	F(ab’)
2
	ที่ใช้ในก�รทดลองผลิตจ�กเซรุ่มดิบขวดเดียวกัน	

นำ�ม�วัดคว�มส�ม�รถในก�รหักล้�งฤทธิ์ของพิษงูแมวเซ�โดยวิธี	 in	 vitro	mouse	 neutralization	 ผสมพิษงูแมวเซ�	

2LD
50
s	กับเซรุ่มแก้พิษงูทั้งสองที่ขน�ดต่�ง	ๆ	ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ	37	องศ�เซลเซียส	น�น	30	น�ที	ฉีดเข้�เส้นเลือดที่ห�งหนู	

5	ตัว/ขน�ดเซรุ่ม	บันทึกจำ�นวนหนูต�ยที่เวล�	24	ชั่วโมง	แล้วคำ�นวณห�	ED
50
	(คือขน�ดของเซรุ่มแก้พิษงูที่หักล้�งฤทธิ์

ของพิษงูแมวเซ�ขน�ดที่ใช้ทดลองและทำ�ให้หนูรอดต�ย	 50%	 ของจำ�นวนหนูที่ใช้ทดลองทั้งหมด)	 พบว่�เซรุ่มแก้พิษงู

แมวเซ�	IgG	และเซรุม่แกพ้ษิงแูมวเซ�	F(ab’)
2
	ม	ีED

50
	เท�่กบั	0.65	และ	0.50	µl	ต�มลำ�ดบั	นอกจ�กนีไ้ดว้ดัคว�มส�ม�รถ

ในก�รหักล้�งฤทธิ์ของพิษงูแมวเซ�โดยให้หนูได้รับพิษงูแมวเซ�	3LD
50
s	ก่อนแล้วจึงให้เซรุ่มแก้พิษงูขน�ด	3ED

50
s	ต�มที่

เวล�	0,	10	และ	30	น�ท	ีพบว�่หนทูีไ่ดร้บัเซรุม่แกพ้ษิงแูมวเซ�	IgG	ต�ยหมด	สว่นหนทูีไ่ดร้บัเซรุม่แกพ้ษิงแูมวเซ�	F(ab’)
2
 

ต�ยเพียง	5	ตัว	(ต�ร�งที่	1)

ตารางที่ 1	คว�มส�ม�รถในก�รหักล้�งฤทธิ์ของพิษงูแมวเซ�โดยวิธี	in	vivo	mouse	neutralization.

เวลาที่ให้เซรุ่มแก้พิษงู 3ED50s หลังจาก

ที่หนูได้รับพิษงู 3LD50s (นาที)

อัตราการตาย (จำานวนหนูตาย/จำานวนหนูทั้งหมดที่ใช้ทดลอง)

IgG antivenom F(ab’)2 antivenom

0 8/8 5/8	(62.5%)

10 8/8 6/8	(75.0%)

30 8/8 7/8	(87.5%)

 ก�รศกึษ�คว�มส�ม�รถในก�รยบัยัง้แอคตวิติขีองเอนไซม	์phospholipase	A
2
	พบว�่	ในก�รยบัยัง้แอคตวิติขีอง

เอนไซม์	phospholipase	A
2
	ให้เหลือ	50%	ต้องใช้เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�	IgG	และเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�	F(ab’)

2
	ขน�ด	

187.0	และ	108.0	µl	ต�มลำ�ดับ

	 พิษงูแมวเซ�ออกฤทธิ์เหมือน	thromboplastin	กระตุ้น	factor	X	ทำ�ให้เลือดแข็งตัว	จึงศึกษ�ก�รยับยั้งฤทธิ์

ก�รทำ�ให้เลือดแข็งตัวโดยเซรุ่มแก้พิษงูทั้งสองชนิดพบว่�	 ขน�ดของเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ� IgG และเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�	

F(ab’)
2
	 ที่ทำ�ให้เวล�ที่ใช้ในก�รแข็งตัวของเลือด	 (clotting	 time)	 ที่มีพิษงูแมวเซ�อยู่ด้วยเป็นปกตินั้นใกล้เคียงกันคือ	

5.42	และ	5.82	µl

	 โดยสรปุผลจ�กก�รศกึษ�จะเหน็ว�่	เซรุม่แกพ้ษิงแูมวเซ�	F(ab’)
2
	ไดเ้ปรยีบกว�่เซรุม่แกพ้ษิงแูมวเซ�	IgG	ขน�ด

ของเซรุม่แกพ้ษิงแูมวเซ�	F(ab’)
2
	ทีใ่ชใ้นก�รหกัล�้งฤทธิข์องพษิงแูมวเซ�ทัง้	in	vitro	และ	in	vivo	mouse	neutralization 

ที่ใช้ในก�รยับยั้งแอคติวิตีของเอนไซม์	phospholipase	A
2
	และที่ใช้ยับยั้งฤทธิ์ก�รทำ�ให้เลือดแข็งตัว	น้อยกว่�ขน�ดของ

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซ�	 IgG	ผลก�รศึกษ�ดังกล่�วพอจะอธิบ�ยได้ว่�	F(ab’)
2
	มีขน�ดโมเลกุลเล็กกว่�	 IgG	อัตร�ก�รแพร่

กระจ�ยรวดเร็วกว่�	ทำ�ให้ส�ม�รถไปถึงเนื้อเยื่อต่�ง	ๆ	ได้เร็วกว่�	ทำ�ล�ยพิษที่เนื้อเยื่อได้เร็วกว่�	IgG	ซึ่งมีขน�ดใหญ่กว่�
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งานวิจัยด้านโรคพิษสุนัขบ้า

1. การสังเคราะห์โปรตีนจากยีน glycoprotein ของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อประยุกต์ใช้ในงานตรวจวินิจฉัย

ทรงศรี	เกษมพิมลพร,	วชิร�ภรณ์	แสงสีสม,	ทวีศักดิ์	ตีระวัฒนะพงษ์และสุภัสศร	บุญช่�ง
(ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	สถ�นเส�วภ�	ร่วมกับคณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย)

 โปรตีน	glycoprotein	(G)	ของเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้�เป็นแอนติเจนสำ�คัญที่เชื้อไวรัสใช้ในก�รเข้�สู่	host	cells 
ทำ�ให้เกิดก�รติดเชื้อรวมทั้งเป็นแอนติเจนที่ส�ม�รถกระตุ้นก�รตอบสนองท�งภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย	 โปรตีน	 G	 จึงเป็น
โปรตีนที่ถูกเลือกศึกษ�และสังเคร�ะห์ด้วยเทคนิคท�งอณูชีววิทย�อย่�งแพร่หล�ย	 โดยมีเป้�หม�ยเพื่อใช้เป็นวัคซีน
กระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือใช้เป็นแอนติเจนสำ�หรับง�นตรวจห�ภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้�	 ง�นวิจัยนี้ได้ทำ�ก�รโคลนนิ่งยีน	 G
และสังเคร�ะห์โปรตีน	 G	 ใน	 E. coli	 ยีน	 G	 จะเตรียมให้อยู่ในรูปของ	 cDNA	 แล้วสอดเข้�ไปใน	 plasmid	 vector	
ที่	N-terminal	peptide	มี	hexahistidine	และ	tetracysteine	LumioTM	tags	อยู่	เมื่อ	transform	เข้�	E.	coli	จะ
สังเคร�ะห์ได้เป็น	recombinant	fusion	protein	ก�รสังเคร�ะห์จะถูกควบคุมด้วย	T7	promoter	โปรตีนที่ได้จะนำ�
ไปทำ�ให้บริสุทธิ์โดยผ่�น	nickel-chelating	resin	column.	โปรตีนที่สังเคร�ะห์ได้มีน้ำ�หนักโมเลกุลประม�ณ	30	kDa	
ซึ่งต่ำ�กว่�ค่�น้ำ�หนักโมเลกุลของโปรตีน	 G	 ที่ค�ดไว้ที่	 63-65	 kDa	 และยังปนด้วยโปรตีนขน�ดเล็ก	 ๆ	 อีกหล�ยขน�ด	
เมื่อนำ�ไปตรวจสอบด้วยวิธี	 immunoblotting	 พบว่�	 โปรตีนทั้งหมดมีปฏิกิริย�จำ�เพ�ะต่อแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส 
โรคพษิสนุขับ้�	จงึเปน็ไปไดว้่�โปรตนีขน�ดเลก็	ๆ 	เหล่�นัน้อ�จเปน็	degradation	form	ของโปรตนี	G	สว่นโปรตนีขน�ด	
30	kDa	อ�จเป็นไปได้ว่�	recombinant	G	protein	จ�ก	E.	coli	มี	glycosylated	ที่แตกต่�งจ�ก	G	โปรตีนที่ผลิตจ�ก 
ตัวเชื้อ	 (rabies	virion-associated	G	protein)	ทั้งนี้ส�ม�รถทดสอบ	glycosylation	 level	ของ	 recombinant	G	
protein	ได้แต่ง�นวิจัยนี้ไม่ได้ทำ�ก�รทดสอบ	อย่�งไรก็ต�ม	recombinant	rabies	virus	G	protein	ที่สังเคร�ะห์ได้จ�ก
ง�นวิจัยนี้เป็น	antigenic	protein	ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รใช้พัฒน�วิธีตรวจวินิจฉัยต่�ง ๆ	 เช่น	ส�ม�รถนำ�
ไปใช้เป็นแอนติเจนในง�นตรวจห�แอนติบดีต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้�ด้วยวิธี	enzyme-linked	immunosorbent	assay,	
latex	agglutination	และ	strip	test	ได้	ง�นวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษ�	immunological	properties	เช่น	คว�มส�ม�รถในก�ร 
กระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองและคว�มส�ม�รถในก�รป้องกัน	experimental	 rabies	virus	 infection	ของโปรตีน
ที่สังเคร�ะห์ได้	 ในอน�คตห�กต้องก�ร	 functionally	 immunogenic	 protein	 ในก�รใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อผลิต

แอนติบอดีอ�จพิจ�รณ�ใช้	insect	หรือ	mammalian	cells	ในก�รสังเคร�ะห์โปรตีนต่อไป

รูปที่ 1	Recombinant	G	protein	ที่ตรวจด้วย	LumioTM	Green	detection
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Rabies	virus	isolate	D267f	glycoprotein	(G)	gene,	complete	cds
GenBank:	HQ166186.1
FASTA	Graphics	
Go	to:FeaturesSequence
LOCUS	HQ166186	1575	bp	cRNA	linear	VRL	29-NOV-2010
DEFINITION	Rabies	virus	isolate	D267f	glycoprotein	(G)	gene,	complete	cds.
ACCESSION	HQ166186
VERSION	HQ166186.1	GI:312597860
KEYWORDS	.
SOURCE	Rabies	virus
	 ORGANISM	Rabies	virus
	 	 Viruses;	ssRNA	negative-strand	viruses;	Mononegavirales;
	 	 Rhabdoviridae;	Lyssavirus.
REFERENCE	1	(bases	1	to	1575)
	 AUTHORS	Kasempimolporn,S.,	Saengseesom,W.,	Tirawatnapong,T.	and	Sitprija,V.
	 TITLE	Expression	of	recombinant	rabies	virus	glycoprotein	for	use	as	a	diagnostic	reagent
	 JOURNAL	Unpublished	
REFERENCE	2	(bases	1	to	1575)
	 AUTHORS	Kasempimolporn,S.,	Saengseesom,W.,	Tirawatnapong,T.	and	Sitprija,V.
	 TITLE	Direct	Submission
	 JOURNAL	Submitted	(18-AUG-2010)	Research	and	Development,	Queen	Saovabha	Memorial	Institute,	
	 	 Rama	IV,	Pathumwan,	Bangkok	10330,	Thailand
FEATURES	Location/Qualifiers
	 source	 	 1..1575
	 	 	 /organism=“Rabies	virus”
	 	 	 /mol_type=“viral	cRNA”
	 	 	 /isolate=“D267f”
	 	 	 /isolation_source=“brain”
	 	 	 /host=“dog”
	 	 	 /db_xref=“taxon:11292”
	 	 	 /country=“Thailand”
	 	 	 /collection_date=“2000”
	 	 	 /note=“PCR_primers=fwd_name:	RV1,	rev_name:	RV3”
	 gene	 	 1..1575
	 	 	 /gene=“G”
	 CDS	 	 1..1575
	 	 	 /gene=“G”
	 	 	 /codon_start=1
	 	 	 /product=“glycoprotein”
	 	 	 /protein_id=“ADQ89867.1”
	 	 	 /db_xref=“GI:312597861”
	 	 	 /translation=“MIPQALLFVPLLVFSSCFGKFPIYTIPDKLGPWSPIDIHHLSCP
	 	 	 NNLVVEDEGCTNLSGFSYMELKVGYISAIKVNGFTCTGVVTEAETYTNFVGYVTTTFK
	 	 	 RKHFRPTPDACRAAYNWKMAGDPRYEESLHNPYPDYHWLRTVKTTKESLVIISPSVSD
	 	 	 LDPYDKSLHSRVFPSGKCSGITVSSTYCPTNHDYTIWMPENPRLGTSCDIFTNSRGKR
	 	 	 ASKGGKTCGFVDERGLYKSLKGACKLKLCGVLGLRLMDGTWVAIQTSDEAKWCPPDQL
	 	 	 VNIHDFRSDEIEHLVVEELVKKREECLDALESIMTTKSVSFRRLSHLRKLVPGFGKAY
	 	 	 TIFNKTLMEADAHYKSVRTWNEIIPSKGCLRVGGRCHPHVNGVFFNGIILGPDGHVLI
	 	 	 PEMQSSLLQQHMELLESSVIPLMHPLADPSTVFKDGDEAEDFVEVHLPDVHKQVSGVD
	 	 	 LGLPSWGKYVLMSVGAMIALMLMIFLMTCCRKANGAETIQHRLGETGRKVSVTSQSGR
	 	 	 VISSWESYKSGGETKL”
ORIGIN	
	 			1	atgattcctc	aggctctttt	gtttgtaccc	cttttggttt	tctcatcgtg	cttcgggaaa
	 61	ttccccatct	acacgatacc	agacaaactc	ggcccttgga	gtcctattga	catacatcat
	121	ctcagttgcc	ctaacaattt	agttgtggag	gatgaggggt	gcaccaacct	gtcaggattc
	181	tcctacatgg	aactcaaagt	ggggtacatt	tcagccataa	aagtgaacgg	gttcacttgc
	241	acgggtgtgg	tgacagaagc	agagacctac	acaaactttg	tcggctacgt	caccaccaca
	301	tttaagagaa	agcacttccg	cccgacacct	gacgcctgca	gagcagcata	taactggaag
	361	atggcaggtg	accccagata	tgaggaatct	ctgcataatc	cgtatcccga	ttatcactgg
	421	ctccggactg	taaaaaccac	caaggagtct	cttgttatca	tatctccgag	tgtgtcggac
	481	ttagacccgt	acgataaatc	tcttcattcc	agagtttttc	ccagcggtaa	atgctcagga
	541	ataacagtat	cttctaccta	ttgtcccact	aaccatgact	atactatctg	gatgccggaa
	601	aatccgagac	tagggacctc	ttgtgacatt	ttcaccaata	gcagagggaa	gagagcatcc
	661	aaagggggca	agacctgtgg	atttgtggac	gaaagaggct	tgtacaagtc	tctaaaaggg
	721	gcatgcaaat	tgaaactatg	tggagttctt	ggacttagac	ttatggacgg	aacatgggtt
	781	gcgattcaaa	catctgatga	ggccaaatgg	tgccctcctg	atcagttagt	gaatatacat
	841	gattttcgct	cggatgagat	tgaacatctt	gttgtggaag	agttagtaaa	gaaaagagaa
	901	gagtgtctag	atgcactgga	gtctatcatg	accaccaagt	ccgtaagttt	cagacgcctc
	961	agtcacttga	ggaagctcgt	ccccgggttt	gggaaagcat	ataccatatt	caacaaaacc
	1021	ttgatggagg	ctgatgctca	ctacaaatca	gtccgtacat	ggaatgagat	catcccctct
	1081	aagggatgtt	taagagttgg	ggggagatgt	cacccccatg	tgaacggggt	gtttttcaat
	1141	ggtatcatcc	tgggtcctga	tggacatgtt	ctaatcccag	agatgcagtc	atctctcctt
	1201	caacagcata	tggagttgtt	ggaatcctcg	gtaatcccgc	taatgcatcc	cttggcagat
	1261	ccctcaacgg	tttttaagga	cggtgacgag	gcggaagatt	ttgtcgaggt	tcaccttccg
	1321	gatgtccaca	agcaggtctc	gggagttgat	ctcggtctcc	caagctgggg	gaagtatgtg
	1381	ctgatgagtg	taggcgctat	gattgcactg	atgttgatga	ttttcctgat	gacgtgttgc
	1441	agaaaagcta	acggagcaga	aacaatacaa	caccgtctcg	gagagacggg	aaggaaagtg
	1501	tctgtcacct	cccaaagcgg	gagggtcata	tcttcctggg	agtcgtataa	gagcgggggt
	1561	gagaccaagc	tgtag

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/hq166186)
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Rabies	virus	isolate	D713d	glycoprotein	(G)	gene,	complete	cds
GenBank:	HQ232301.1
FASTA	Graphics	
Go	to:FeaturesSequence
LOCUS	HQ232301	1575	bp	cRNA	linear	VRL	29-NOV-2010
DEFINITION	Rabies	virus	isolate	D713d	glycoprotein	(G)	gene,	complete	cds.
ACCESSION	HQ232301
VERSION	HQ232301.1	GI:312597862
KEYWORDS.
SOURCE	Rabies	virus
	 ORGANISM	Rabies	virus
	 	 Viruses;	ssRNA	negative-strand	viruses;	Mononegavirales;
	 	 Rhabdoviridae;	Lyssavirus.
REFERENCE	1	(bases	1	to	1575)
	 AUTHORS	Kasempimolporn,S.,	Saengseesom,W.,	Tirawatnapong,T.	and	Sitprija,V.
	 TITLE	Expression	of	recombinant	rabies	virus	glycoprotein	for	use	as	a	diagnostic	reagent
	 JOURNAL	Unpublished
REFERENCE	2	(bases	1	to	1575)
	 AUTHORS	Kasempimolporn,S.,	Saengseesom,W.,	Tirawatnapong,T.	and	Sitprija,V.
	 TITLE	Direct	Submission
	 JOURNAL	Submitted	(08-SEP-2010)	Research	and	Development,	Queen	Saovabha	Memorial	Institute,	
	 	 Rama	IV,	Pathumwan,	Bangkok	10330,	Thailand
FEATURES	Location/Qualifiers
	 source	 	 1..1575
	 	 	 /organism=“Rabies	virus”
	 	 	 /mol_type=“viral	cRNA”
	 	 	 /isolate=“D713d”
	 	 	 /isolation_source=“brain”
	 	 	 /host=“dog”
	 	 	 /db_xref=“taxon:11292”
	 	 	 /country=“Thailand”
	 	 	 /collection_date=“2002”
	 	 	 /note=“PCR_primers=fwd_name:	RV2,	rev_name:	RV4”
	 gene	 	 1..1575
	 	 	 /gene=“G”
	 CDS	 	 1..1575
	 	 	 /gene=“G”
	 	 	 /codon_start=1
	 	 	 /product=“glycoprotein”
	 	 	 /protein_id=“ADQ89868.1”
	 	 	 /db_xref=“GI:312597863”
	 	 	 /translation=“MIPQALLFVPFLVFPLCFGKFPIYTIPDKLGPWSPIDIHHLSCP
	 	 	 NNLVVEDEGCTNLSGFSYMELKVGYISAIKVNGFTCTGVVTEAETYTNFVGYVTTTFK
	 	 	 RKHFRPTPDACRAAYNWKMAGDPRYEESLHNPYPDYHWLRTVKTTKESLVIISPSVSD
	 	 	 LDPYDKSLHSRVFPSGKCSGITVSSTYCPTSHDYTIWMPENPRLGTSCDIFINSRGKR
	 	 	 ASKGSKTCGFVDERGLYKSLKGACKLKLCGVLGLRLMDGTWAAIQTSDEAKWCPPDQL
	 	 	 VNIHDFHSDEIEHLVVEELVKKREECLDALESIMTTKSVSFRRLSHLRKLVPGFGKAY
	 	 	 TIFNKTLMEADAHYKSVRTWNEIIPSKGCLRVGGRCHPHVNGVFFNGIILGPDGHVLI
	 	 	 PEMQSSLLQQHMELLESSVIPLMHPLADPSTVFKDGDEAEDFVEVHLPDVHKQVSGVD
	 	 	 LGLPSWGKYVLMSVGALIALMLMIFLMTCCRKANGVESMQHRLGETGRKVSVTSQSGR
	 	 	 VISSWESYKSGGETKL”
ORIGIN	
		 	1	 atgattcctc	aggctctttt	gtttgtaccc	tttttggttt	tcccattgtg	tttcgggaag
		 61	ttccccatct	acacaatacc	agacaaactt	ggcccttgga	gtcctattga	tatacatcat
	121	ctcagttgcc	ctaacaatct	agttgtggag	gatgaggggt	gcaccaacct	gtcaggattc
	181	tcctacatgg	aactcaaagt	agggtacatt	tcagccataa	aagtgaacgg	gttcacttgc
	241	acgggtgtgg	tgacagaagc	agagacctac	acaaactttg	ttggctatgt	caccaccacg
	301	tttaagagaa	agcacttccg	cccgacacca	gatgcatgca	gagcagcata	taactggaag
	361	atggcaggtg	accccagata	tgaggaatct	ctccataatc	cgtatcccga	ttatcactgg
	421	ctccggactg	taaagaccac	caaggagtct	cttgttatca	tatctccaag	tgtgtcggac
	481	ttagacccgt	acgataaatc	tcttcactcc	agagtttttc	ccagcggtaa	atgctcggga
	541	ataacagtgt	cttctaccta	ttgtcccact	agccatgatt	ataccatctg	gatgcctgaa
	601	aatccgagac	tagggacctc	ttgtgacatt	ttcatcaata	gcagagggaa	gagagcatcc
	661	aaagggagca	agacctgtgg	atttgtggac	gaaagaggct	tgtacaagtc	tctaaaagga
	721	gcatgcaaat	tgaagctatg	tggagttctt	ggacttagac	tcatggacgg	aacatgggct
	781	gcgattcaaa	catctgatga	ggccaaatgg	tgccctcctg	atcagttagt	gaatatacat
	841	gattttcact	cggatgagat	cgaacatctt	gttgtggagg	agttagtaaa	gaaaagggaa
	901	gagtgtctag	atgcactgga	gtctatcatg	accaccaagt	ccgtaagttt	cagacgcctc
	961	agtcacttga	gaaaactcgt	ccccgggttt	ggaaaagcat	ataccatatt	caacaaaacc
	1021	ttgatggagg	ctgatgctca	ctacaaatca	gtccggacat	ggaatgagat	catcccctct
	1081	aaagggtgtt	taagagttgg	ggggagatgt	cacccccatg	tgaacggggt	gtttttcaat
	1141	ggtatcatct	tgggtcctga	tggacatgtt	ctaatcccag	agatgcagtc	gtctcttctt
	1201	cagcagcata	tggagttgtt	ggaatcctcg	gtaatcccgc	taatgcatcc	cttggcggat
	1261	ccctcaacag	tttttaagga	cggtgacgag	gcggaagatt	ttgttgaggt	tcaccttccg
	1321	gatgtccaca	agcaggtctc	gggagttgat	ctcggtctcc	caagctgggg	gaagtatgtg
	1381	ctgatgagtg	taggcgctct	gattgcactg	atgttgatga	ttttcttgat	gacgtgttgc
	1441	agaaaagcta	atggagtaga	atcaatgcaa	caccgtctcg	gagagacggg	aaggaaagtg
	1501	tctgtcacct	cccaaagcgg	gagggtcata	tcttcctggg	agtcatacaa	aagcgggggt
	1561	gagaccaagc	tgtaa
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/hq232301)
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Rabies	virus	isolate	D713d	glycoprotein	(G)	gene,	complete	cds
GenBank:	HQ232301.1
FASTA	Graphics	
Go	to:FeaturesSequence
LOCUS	HQ232301	1575	bp	cRNA	linear	VRL	29-NOV-2010
DEFINITION	Rabies	virus	isolate	D713d	glycoprotein	(G)	gene,	complete	cds.
ACCESSION	HQ232301
VERSION	HQ232301.1	GI:312597862
KEYWORDS.
SOURCE	Rabies	virus
	 ORGANISM	Rabies	virus
	 	 Viruses;	ssRNA	negative-strand	viruses;	Mononegavirales;
	 	 Rhabdoviridae;	Lyssavirus.
REFERENCE	1	(bases	1	to	1575)
	 AUTHORS	Kasempimolporn,S.,	Saengseesom,W.,	Tirawatnapong,T.	and	Sitprija,V.
	 TITLE	Expression	of	recombinant	rabies	virus	glycoprotein	for	use	as	a	diagnostic	reagent
	 JOURNAL	Unpublished
REFERENCE	2	(bases	1	to	1575)
	 AUTHORS	Kasempimolporn,S.,	Saengseesom,W.,	Tirawatnapong,T.	and	Sitprija,V.
	 TITLE	Direct	Submission
	 JOURNAL	Submitted	(08-SEP-2010)	Research	and	Development,	Queen	Saovabha	Memorial	Institute,	
	 	 Rama	IV,	Pathumwan,	Bangkok	10330,	Thailand
FEATURES	Location/Qualifiers
	 source	 	 1..1575
	 	 	 /organism=“Rabies	virus”
	 	 	 /mol_type=“viral	cRNA”
	 	 	 /isolate=“D713d”
	 	 	 /isolation_source=“brain”
	 	 	 /host=“dog”
	 	 	 /db_xref=“taxon:11292”
	 	 	 /country=“Thailand”
	 	 	 /collection_date=“2002”
	 	 	 /note=“PCR_primers=fwd_name:	RV2,	rev_name:	RV4”
	 gene	 	 1..1575
	 	 	 /gene=“G”
	 CDS	 	 1..1575
	 	 	 /gene=“G”
	 	 	 /codon_start=1
	 	 	 /product=“glycoprotein”
	 	 	 /protein_id=“ADQ89868.1”
	 	 	 /db_xref=“GI:312597863”
	 	 	 /translation=“MIPQALLFVPFLVFPLCFGKFPIYTIPDKLGPWSPIDIHHLSCP
	 	 	 NNLVVEDEGCTNLSGFSYMELKVGYISAIKVNGFTCTGVVTEAETYTNFVGYVTTTFK
	 	 	 RKHFRPTPDACRAAYNWKMAGDPRYEESLHNPYPDYHWLRTVKTTKESLVIISPSVSD
	 	 	 LDPYDKSLHSRVFPSGKCSGITVSSTYCPTSHDYTIWMPENPRLGTSCDIFINSRGKR
	 	 	 ASKGSKTCGFVDERGLYKSLKGACKLKLCGVLGLRLMDGTWAAIQTSDEAKWCPPDQL
	 	 	 VNIHDFHSDEIEHLVVEELVKKREECLDALESIMTTKSVSFRRLSHLRKLVPGFGKAY
	 	 	 TIFNKTLMEADAHYKSVRTWNEIIPSKGCLRVGGRCHPHVNGVFFNGIILGPDGHVLI
	 	 	 PEMQSSLLQQHMELLESSVIPLMHPLADPSTVFKDGDEAEDFVEVHLPDVHKQVSGVD
	 	 	 LGLPSWGKYVLMSVGALIALMLMIFLMTCCRKANGVESMQHRLGETGRKVSVTSQSGR
	 	 	 VISSWESYKSGGETKL”
ORIGIN	
		 	1	 atgattcctc	aggctctttt	gtttgtaccc	tttttggttt	tcccattgtg	tttcgggaag
		 61	ttccccatct	acacaatacc	agacaaactt	ggcccttgga	gtcctattga	tatacatcat
	121	ctcagttgcc	ctaacaatct	agttgtggag	gatgaggggt	gcaccaacct	gtcaggattc
	181	tcctacatgg	aactcaaagt	agggtacatt	tcagccataa	aagtgaacgg	gttcacttgc
	241	acgggtgtgg	tgacagaagc	agagacctac	acaaactttg	ttggctatgt	caccaccacg
	301	tttaagagaa	agcacttccg	cccgacacca	gatgcatgca	gagcagcata	taactggaag
	361	atggcaggtg	accccagata	tgaggaatct	ctccataatc	cgtatcccga	ttatcactgg
	421	ctccggactg	taaagaccac	caaggagtct	cttgttatca	tatctccaag	tgtgtcggac
	481	ttagacccgt	acgataaatc	tcttcactcc	agagtttttc	ccagcggtaa	atgctcggga
	541	ataacagtgt	cttctaccta	ttgtcccact	agccatgatt	ataccatctg	gatgcctgaa
	601	aatccgagac	tagggacctc	ttgtgacatt	ttcatcaata	gcagagggaa	gagagcatcc
	661	aaagggagca	agacctgtgg	atttgtggac	gaaagaggct	tgtacaagtc	tctaaaagga
	721	gcatgcaaat	tgaagctatg	tggagttctt	ggacttagac	tcatggacgg	aacatgggct
	781	gcgattcaaa	catctgatga	ggccaaatgg	tgccctcctg	atcagttagt	gaatatacat
	841	gattttcact	cggatgagat	cgaacatctt	gttgtggagg	agttagtaaa	gaaaagggaa
	901	gagtgtctag	atgcactgga	gtctatcatg	accaccaagt	ccgtaagttt	cagacgcctc
	961	agtcacttga	gaaaactcgt	ccccgggttt	ggaaaagcat	ataccatatt	caacaaaacc
	1021	ttgatggagg	ctgatgctca	ctacaaatca	gtccggacat	ggaatgagat	catcccctct
	1081	aaagggtgtt	taagagttgg	ggggagatgt	cacccccatg	tgaacggggt	gtttttcaat
	1141	ggtatcatct	tgggtcctga	tggacatgtt	ctaatcccag	agatgcagtc	gtctcttctt
	1201	cagcagcata	tggagttgtt	ggaatcctcg	gtaatcccgc	taatgcatcc	cttggcggat
	1261	ccctcaacag	tttttaagga	cggtgacgag	gcggaagatt	ttgttgaggt	tcaccttccg
	1321	gatgtccaca	agcaggtctc	gggagttgat	ctcggtctcc	caagctgggg	gaagtatgtg
	1381	ctgatgagtg	taggcgctct	gattgcactg	atgttgatga	ttttcttgat	gacgtgttgc
	1441	agaaaagcta	atggagtaga	atcaatgcaa	caccgtctcg	gagagacggg	aaggaaagtg
	1501	tctgtcacct	cccaaagcgg	gagggtcata	tcttcctggg	agtcatacaa	aagcgggggt
	1561	gagaccaagc	tgtaa
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/hq232301)

2. การตอบสนองของนวิทราไลทซ์ิง่แอนตบิอดหีลงัฉดีวคัซนีกระตุน้ในอาสาสมคัรทีเ่คยไดร้บัวคัซนีเขา้ในหนงั 0.1 มล. 
 เพียงครั้งเดียวมาเป็นระยะเวลา 8 ปี

ผก�ม�ศ	ข�วปลอด,	สมช�ย	ตั้งสุภ�ธรรม,	วิภ�พร	ใจเจริญทรัพย์,	จันทร�	กฤษณสุวรรณ,	อ�ธิกย�	สว่�งว�รี,	
เฉลิมพร	เทพหัสดิน	ณ	อยุธย�และเฮนรี	ไวล์ด	

(ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	ร่วมกับสำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครร�ชสีม�	
และคณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย)

	 สถ�นเส�วภ�ร่วมกับสำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที	่ 5	 จังหวัดนครร�ชสีม�	 ได้ทำ�ก�รติดต�มก�รตอบสนอง
ระดับภูมิคุ้มกันในอ�ส�สมัคร	จำ�นวน	77	คน	อ�ยุระหว่�ง	14-20	ปี	ที่อำ�เภอโนนน�ร�ยณ์	จังหวัดสุรินทร์	อ�ส�สมัคร
แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มที่ 1	จำ�นวน	32	คน	มีประวัติเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	(Purified	Vero	cell	Rabies	
Vaccine	;	PVRV)	ล่วงหน้�แบบเข้�ในหนัง	(Intradermal	;	ID)	0.1	mL	ครบ	3	ครั้ง	ในวันที่	0,	7	และ	21	กลุ่มที่ 2 
ได้รับวัคซีนแบบ	ID	0.1	mL	1	จุด	เพียงครั้งเดียว	อ�ส�สมัครทั้ง	77	คน	ได้รับวัคซีนม�เป็นระยะเวล�	8	ปี	หลังจ�ก 
ได้รับวัคซีน	 อ�ส�สมัครไม่เคยถูกสุนัข	 แมวหรือสัตว์ที่สงสัยว่�เป็นโรคพิษสุนัขบ้�กัดและไม่เคยได้รับวัคซีนกระตุ้นก่อน 
เข้�ร่วมก�รศึกษ�นี้	 อ�ส�สมัครทั้งสองกลุ่มแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่มย่อยและได้รับก�รฉีดวัคซีนกระตุ้นต�มโปรแกรม 
ในต�ร�งที	่1	ดงันี	้1a	ไดร้บัวคัซนีแบบฉดีเข�้ในหนงั	0.1	ml	1	จดุ	วนัที	่0,	3	จำ�นวน	16	คน	1b.	ไดร้บัวคัซนีแบบฉดีเข�้กล�้ม	
วันที่	 0,	 3	 จำ�นวน	 16	 คน	 2a.	 ได้รับวัคซีนแบบฉีดเข้�กล้�ม	 วันที่	 0,	 3	 จำ�นวน	 20	 คน	 2b.	 ได้รับวัคซีนแบบ
ฉีดเข้�ในหนัง	0.1	ml	4	จุด	ครั้งเดียว	จำ�นวน	25	คน	อ�ส�สมัครทำ�ก�รเจ�ะเลือดตรวจห�นิวทร�ไลท์ซิ่งแอนติบอดี	 
(Neutralizing	antibody	;	NAb)	ก่อนฉีดกระตุ้น	(วันที่	0)	7	และ	14	วัน	หลังฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มแรก	
	 ผลก�รศึกษ�พบว่�	ก่อนก�รฉีดวัคซีนกระตุ้นอ�ส�สมัครทั้งสองกลุ่มทั้งที่ได้รับวัคซีนครบ	3	ครั้งหรือเพียงครั้ง
เดียวมีอ�ส�สมัครที่ยังคงมีระดับ	NAb	ที่เพียงพอที่จะคุ้มกันโรคได้	(ม�กกว่�หรือเท่�กับ	0.5	IU/mL)	ไม่แตกต่�งกันคือ
ประม�ณ	22%	 (7/32	และ	10/45	คน	ต�มลำ�ดับ)	 ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเพียงครั้งเดียว	มีอ�ส�สมัครที่มี	NAb	 
ต่ำ�กว่�	0.03	IU/mL	(undetectable	level)	ม�กกว่�กลุ่มที่ได้รับครบ	3	ครั้ง	คือ	13%	(6/45	คน)	และ	6%	(2/32	คน)	
ต�มลำ�ดับ	 อย่�งไรก็ต�มหลังจ�กได้รับวัคซีนกระตุ้นอ�ส�สมัครในทั้งสองกลุ่มมีก�รตอบสนองที่เพียงพอที่จะคุ้มกันโรค
ได้ทุกร�ยภ�ยใน	14	วัน	ในระหว่�งกลุ่ม1a	และ	1b	ซึ่งอ�ส�สมัครได้รับโปรแกรมล่วงหน้�ครบ	3	ครั้งและกระตุ้นต�ม
ที่องค์ก�รอน�มัยโลกแนะนำ�	พบว่�มีเพียงกลุ่มที่รับก�รฉีดกระตุ้นแบบเข้�กล้�มที่อ�ส�สมัครทุกร�ยมีระดับ	NAb	เพียง
พอที่จะคุ้มกันโรคได้ทุกร�ยภ�ยใน	7	วัน	[กลุ่ม1b]	ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับก�รฉีดกระตุ้นแบบ	ID	0.1	mL	2	ครั้ง	ในวันท่ี	
0,	 3	 มีเพียง	 81%,	 13/16	คน	 [กลุ่ม1a]	 ส่วนในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนม�เพียงครั้งเดียวแม้ฉีดวัคซีนกระตุ้นแบบเข้�กล้�ม	 
2	ครั้ง	มีอ�ส�สมัครเพียง	85%	(17/20	คน)	ที่มีระดับ	NAb	เพียงพอภ�ยใน	7	วัน	[กลุ่ม	2a]	อย่�งไรก็ต�มอ�ส�สมัคร
ในกลุ่มที่แม้ได้รับวัคซีนเพียงครั้งเดียวแต่ห�กฉีดกระตุ้นวัคซีนด้วยโปรแกรมก�รฉีดเข้�ในหนัง	0.1	mL	4	จุด	เพียงครั้ง
เดียวพบว่�	 อ�ส�สมัครทุกร�ยก็มีระดับ	 NAb	 เพียงพอภ�ยใน	 7	 วัน	 (25/25	 คน)	 [กลุ่ม2b]	 และมีค่�ภูมิคุ้มกันเฉลี่ย 
สูงกว่�อย่�งไม่มีนัยสำ�คัญท�งสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม1b
	 ข้อมูลจ�กก�รศึกษ�นี้เป็นข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์ที่สำ�คัญ	2	ประก�รคือ	
	 1.	 ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�เพียงครั้งเดียว	ไม่ว่�จะฉีดแบบเข้�กล้�มเต็มโด๊ส	หรือ	ฉีดลดโด๊สแบบ	
ID	0.1	mL	 เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ร่�งก�ยมี	 immune	memory	ได้น�นไม่น้อยกว่�	8	ปี	และยังคง
ส�ม�รถตอบสนอง	NAb	แบบ	anamnestic	response	และเพียงพอที่จะคุ้มกันโรคได้ภ�ยใน	7	วัน	หลังจ�กได้รับก�ร
ฉีดกระตุ้นที่เหม�ะสม	
	 2.	 โปรแกรมก�รฉีดวัคซีนแบบ	ID	0.1	mL	4	จุด	ครั้งเดียวส�ม�รถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่�และรวดเร็วกว่�
โปรแกรมก�รฉีดกระตุ้นต�มคำ�แนะนำ�ขององค์ก�รอน�มัยโลก
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ตารางที่ 1	โปรแกรมก�รฉีดวัคซีนและก�รเก็บตัวอย่�งเลือดตรวจห�นิวทร�ไลซิ่งแอนติบอดี	

กลุ่ม โปรแกรมการฉีดวัคซีนล่วงหน้า  อายุ โปรแกรมการฉีดกระตุ้น (8 ปีต่อมา)

1	* ID	0.1	ml	day	0,7,21 14-20 1a.	ID	0.1	ml	days	0,3

15-18 1b.	IM	days	0,3

2 ID	0.1	ml	day	0	only 14-18 2a.	IM	days	0,3

14-20 2b.	ID	0.1	ml	at	4	sites	day	0	only

เก็บตัวอย่�งเลือดก่อนและหลังฉีดกระตุ้นวันที่	0,	7,	14

*โปรแกรมก�รฉีดวัคซีนล่วงหน้�และก�รฉีดกระตุ้นเมื่อไปสัมผัสโรค	แนะนำ�โดยองค์ก�รอน�มัยโลก	
วัคซีนที่ใช้ฉีดกระตุ้น	(PVRV,	GPO-Merieux	LTD.	Thailand.	Lot	no.	0190601,	potency	6.2	IU/	0.5	mL)	

ตารางที่ 2	ระดับนิวทร�ไลซิ่งแอนติบอดีและค่�ภูมิคุ้มกันเฉลี่ย	(Geometric	Mean	Titers	;	GMTs)	ในวันที่	0,7,14

โปรแกรมการ
ฉีดวัคซีน
ล่วงหน้า

โปรแกรมการฉีดกระตุ้น 
(8 ปีต่อมา) n

วันที่ 0 
(ก่อนฉีด
กระตุ้น)

วันที่ 7 วันที่ 14

กลุ่มที่	1
 

ฉีดเข้�ในหนัง	
0.1	ml

วันที่	0,	7,	21
 
 

1a.	ฉีดเข้�ในหนัง	0.1	ml	วันที่	0,	3

GMT
range

	Subjects	>	0.5	IU/mL/Total	b

Undetectable	NAb/Total	c 

16
 
 

0.14a

<0.03 to 0.62
3/16 (19%)
1/16 (6%)

1.13
<0.03 to 7.38
13/16 (81%)
1/16	(6%)

14.86
 0.65 to 420.4
16/16 (100%)

0

1b.	ฉีดเข้�กล้�ม	วันที่	0,	3	
GMT

	range	
Subjects	>	0.5	IU/mL/Total	

Undetectable	NAb/Total	

16
 
 

0.21
<0.03 to 2.18
4/16 (25%)
1/16 (6%)

3.78
0.53 to 18.8
16/16 (100%)

0

28.06
10.1 to 141.4
16/16 (100%)

0

กลุ่มที่	2

ฉีดเข้�ในหนัง	
0.1	ml	1	จุด

ครั้งเดียว
 
  
 
 

2a.	ฉีดเข้�กล้�ม	วันที่	0,	3	
	GMT

	range	
Subjects	>	0.5	IU/mL/Total	

Undetectable	NAb/Total	

20
 
 

0.21
<0.03 to 6.77
5/20 (25%)
3/20	(15%)

1.95
<0.03 to 47.9
17/20 (85%)
2/20 (10%)

21.8
0.92 to 183.4
20/20 (100%)

0

2b.	ฉีดเข้�ในหนัง	0.1	ml	4	จุด
					วันที่	0	ครั้งเดียว	

	GMT	
 Range

Subjects	>	0.5	IU/mL/Total
Undetectable	NAb/Total	

25 0.19
<0.03 to 8.1
5/25 (20%)
3/25 (12%)

5.08
0.68 to 65.27
25/25 (100%)

0

44.8
10.1 to 135.4
25/25 (100%)

0
a.	ค่�ภูมิคุ้มกันเฉลี่ย	(GMTs,	Geometric	Mean	Titers	;	IU/mL)	
b.	จำ�นวนอ�ส�สมัครที่มีระดับนิวทร�ไลท์ซิ่งแอนติบอดีเพียงพอที่จะคุ้มกันโรคได้	(ม�กกว่�	0.5	IU/mL)	
c.	 จำ�นวนอ�ส�สมคัรทีม่รีะดบันวิทร�ไลทซ์ิง่แอนตบิอดตี่ำ�กว�่	0.03	IU/mL	(Undetectable	Neutralizing	Antibody	level)
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งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตชีววัตถุของสถานเสาวภา

1. การพัฒนาวิธี Multiplex RT-PCR เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ West Nile virus และ Japanese encephalitis  

 ในม้าที่ใช้ผลิตเซรุ่ม

สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ,	สุนุชช�	สุนทร�รชุน,	เพชรจินต์	ขวัญเพชรและทวีศักดิ์	ตีระวัฒนพงษ์

(ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	

ร่วมกับคณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย)

	 ก�รตรวจห�เชื้อไวรัสในกลุ่ม	Flaviviruses	เลือกใช้ไพรเมอร์	 (YF-1	และ	YF-2)	ที่ออกแบบม�ให้จำ�เพ�ะต่อ

บริเวณ	3
,
	noncoding	region	ส�ม�รถตรวจห�เชื้อไวรัสกลุ่มนี้ได้ในขน�ดของดีเอ็นเอที่แตกต่�งกัน	ตัวอย่�งที่ให้ผลก�ร

ตรวจเปน็บวกจะถกูนำ�ม�ตรวจซ้ำ�อกีครัง้	โดยใชไ้พรเมอรค์ูอ่ืน่ทีจ่ำ�เพ�ะตอ่เชือ้แตล่ะชนดิในกลุม่	Flaviviruses	เชน่	West	

Nile	virus	(WN)	และ	Japanese	encephalitis	(JE)	เพือ่ยนืยนัผลก�รตรวจอกีครัง้	ผลก�รตรวจเลอืดม�้ทีใ่ชใ้นก�รผลติ

เซรุ่มและม้�จ�กที่อื่น	จำ�นวน	90	ตัวอย่�ง	ไม่พบเชื้อไวรัสในกลุ่ม	Flaviviruses	ทั้ง	West	Nile	virus	และ	Japanese	

encephalitis	โดยก�รตรวจทุกครั้งใช้เชื้อไวรัสไข้เหลือง	(Yellow	Fever),	ไข้เลือดออก	(Dengue	Fever)	ทั้ง	4	type	

และ	JE	เป็นตัวควบคุมบวก

2. การโคลนยีน ESAT-6 จาก Mycobacterium tuberculosis เพื่อการแสดงออก และการทำาให้โปรตีนบริสุทธิ์ 

 เพื่อทำาการเปรียบเทียบกับ PPD ด้วยวิธี skin test กับสัตว์ทดลอง

วิชิต	ทวีก�ญจน์,	นฤมล	พักมณี,	สุนุชช�	สุนทร�รชุนและอรวรรณ	แซ่โค้ว

	(ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย)

	 โรควัณโรคยังคงเป็นปัญห�ใหญ่ในก�รรักษ�ในระดับโลก	 ซึ่งส�เหตุเกิดม�จ�กก�รติดเชื้อ	Mycobacterium	

tuberculosis	(TB)	มักพบผู้ติดเชื้อนี้ทั่วโลก	ประม�ณ	10-15	ล้�นคน	ทุกปี	องค์ก�รอน�มัยโลกประม�ณก�รผู้ติดเชื้อ	

TB	ใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี	2005	มีม�กถึง	34%	จ�กผู้ติดเชื้อทั่วโลกซึ่งตรวจพบโรคนี้ในระยะเริ่มแรก

มักจะให้สำ�เร็จผลในก�รรักษ�	

	 ก�รทดสอบ	Tuberculin	PPD	skin	test	เป็นวิธีก�รใช้ในก�รตรวจสอบเชื้อวัณโรคอย่�งแพร่หล�ย	แต่มักให้

ผลไม่ถูกต้องเนื่องจ�กส�ม�รถเกิดผลบวกทั้งในผู้ที่ได้รับเชื้อ	M.	tuberculosis	และ	ผู้ที่เคยได้วัคซีน	BCG	หรือคนที่ได้

รับเชื้อ	Mycobacteria	แต่ไม่แสดงอ�ก�รโปรตีน	ESAT-6	เป็นแอนติเจนที่หลั่งออกม�ในทุกช่วงก�รเจริญของเชื้อ	TB	มี

คุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบ	delayed-type	hypersensitivity	ได้ทั้งในคนและหนูทดลองซึ่งตัวแอนติเจนนี้ได้มีก�ร

ใช้ในก�รทำ�	skin	test	เพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคเช่นกัน	ส่วนในประเทศไทย	จำ�เป็นต้องห�วิธีก�รตรวจวินิจฉัย 

ที่จำ�เพ�ะในผู้ป่วยวัณโรคเช่นกัน	ดังนั้น	ESAT-6	โปรตีน	เป็นอีกแอนติเจนหนึ่งที่เหม�ะสมในก�รใช้ทดแทน	PPD	ที่กำ�ลัง

จะหมดไปโดยก�รวิจัยจะทำ�ก�ร	clone	ESAT-6	gene	และห�สภ�วะที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รแสดงออกของโปรตีน	ก�ร

ทำ�ให้บริสุทธิ์และนำ�ไปใช้ทดสอบกับหนูทดลอง	ESAT-6	ไม่เพียงแต่ใช้ในก�รทดสอบ	skin	test	เท่�นั้น	แต่ยังส�ม�รถ 

นำ�ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของก�รพัฒน�วัคซีนวัณโรคตัวใหม่ในอน�คตได้อีกเช่นกัน	ณ	 ขณะนี้ได้	 ESAT-6	 purify	
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protein	จ�กก�รออกแบบ	gene	ใน	PET24b(+)	vector	และพัฒน�วิธีก�ร	purify	ด้วย	Ni	column	โดย	ESAT-6	

โปรตีนเบื้องต้นได้คว�มเข้มข้นประม�ณ	18-22	mg	ต่อก�รเลี้ยง	expression	clone	(BL-21)	1	lit	ซึ่งก็เพียงพอนำ�ไป	

dilute	ในก�รทดสอบ	skin	test	เบื้องต้นกับหนูตะเภ�ไปเปรียบเทียบกับ	PPD	และ	PBS	buffer	ระหว่�งช่วงรอสัตว์

ทดลองนี้คณะผู้วิจัยกำ�ลังทำ�ก�รห�สภ�วะที่เหม�ะสมต่อก�รเพิ่ม	yield	ของ	ESAT-6	โปรตีน	ในขั้นตอน	expression	

และก�ร	purification	เพื่อให้เพียงพอต่อทำ�	skin	test	กับสัตว์ทดลองที่มีจำ�นวนม�กขึ้นในขั้นตอนถัดไป

 

การให้ความอนุเคราะห์ฝึกงาน ดูงาน
แก่นักเรียน/นักศึกษาสถาบันต่าง ๆ และการผลิตรายการ

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/สถาบัน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน จำานวน

1	ต.ค.	2553 โรงเรียนอนุบ�ลเพลินจิตอินเตอร์เนชั่นแนล	

คินเดอร์ก�ร์เทน

สวนงู 42	คน

1	-	8	ต.ค.	2553 ภ�ควิช�วิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์	

มห�วิทย�ลัยกรุงเทพ

สวนงู 1	คน

4	ต.ค.	-	5	พ.ย.	

2553

คณะเภสัชศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม/ฝ่�ยผลิตวัคซีน/

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ

2	คน

8	ต.ค.	2553 บุคล�กรสภ�ก�ช�ดไทยในภูมิภ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

สวนงู 6	คน

9	-	18	ต.ค.	2553 คณะสัตวแพทยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

สวนงู 3	คน

11	ต.ค.	2553 โรงเรียนศรีอรุโณทัย	จังหวัดระนอง สวนงู 100	คน

11	ต.ค.	–	5	พ.ย.	

2553

คณะเภสัชศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม/ฝ่�ยผลิตวัคซีน/

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ

2	คน

11	ต.ค.	–	19	พ.ย. 

2553

คณะเภสัชศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม/ฝ่�ยผลิตวัคซีน/

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ

2	คน

11	ต.ค.	–	19	พ.ย. 

2553

คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม/ฝ่�ยผลิตวัคซีน/

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ

1	คน

12	-	14	ต.ค.	2553 คณะสัตวแพทยศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 2	คน
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วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/สถาบัน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน จำานวน

13	ต.ค.	2553 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพย�บ�ลและสุขภ�พอน�มัย

นำ�นิสิตคณะวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 60	คน

15	ต.ค.	2553 โครงก�รค่�ยอย�กเป็นหมอ	สโมสรนิสิต

คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 150	คน

18	ต.ค.	-	9	ธ.ค.	

2553

คณะเภสัชศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

ฝ่�ยวิจัยและพัฒน� 2	คน

18	ต.ค.	-	17	ธ.ค.	

2553

คณะเภสัชศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี

ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม/ฝ่�ยผลิตวัคซีน/

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ

2	คน

2	พ.ย.	2553 วิทย�ลัยแพทยศ�สตร์พระมงกุฎเกล้� สวนงู 109	คน

3	พ.ย.	2553 ผู้เข้�ประชุม	Tsunami	Lessons	Learned	

Host	National	Societies	Workshop

สวนงู 20	คน

4	พ.ย.	2553 St.	Andrews	International	School,	

Sathorn	Campus.

สวนงู 26	คน

4	พ.ย.	2553 ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	นำ�	

Mr.	Nicolas	Beaumont	จ�กประเทศฝรั่งเศส

สวนงู 1	คน

8	พ.ย.	-	30	ธ.ค.	

2553

Dr.	Khin	Than	Yee	จ�ก	Biochemistry	

Research	Division,	Department	of	Medical 

Research	(Lower	Myanmar)	

ฝ่�ยวิจัยและพัฒน� 1	คน

15	พ.ย.	2553 บริษัท	Buffalo	Tours	(Thailand)	Ltd. สวนงู 3	คน

15	พ.ย.	2553 ผู้เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รน�น�ช�ติ	

The	diagnosis	of	zoonotic	diseases

ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 20	คน

15	พ.ย.	2553	-	

14	ม.ค.	2554

Dr.	Wataru	Kashino	จ�กประเทศญี่ปุ่น

คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	มห�วิทย�ลัยมหิดล

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก 1	คน

19	พ.ย.	2553 คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สวนงู 50	คน

24	พ.ย.	2553 โรงเรียนสย�มส�มไตร สวนงู 21	คน

24	พ.ย.	2553 บริษัททีวีบูรพ�	จำ�กัด	ผลิตร�ยก�ร

กระบี่มือหนึ่ง

ถ่�ยทำ�	สวนงู 7	คน

25	พ.ย.	2553 โรงเรียนโลไดไฮสกูล	ประเทศสหรัฐอเมริก� สวนงู 12	คน

25	พ.ย.	2553 โรงเรียนสงวนหญิง	จังหวัดสุพรรณบุรี สวนงู 28	คน
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วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/สถาบัน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน จำานวน

2	ธ.ค.	2553 โรงเรียนน�น�ช�ติไทย-จีน สวนงู 71	คน

2	ธ.ค.	2553 ยุวก�ช�ด	สำ�นักกรุงเทพมห�นคร สวนงู 200	คน

2	ธ.ค.	2553 นักศึกษ�พย�บ�ลโครงก�รแลกเปลี่ยน

จ�ก	Lovisenberg	Deaconal	University	

College	ประเทศนอร์เวย์

สวนงู 5	คน

2,	7,	8,	14	และ

17	ธ.ค.	2553

ยุวก�ช�ด	โรงเรียนร�ชินี สวนงู 187	คน

5	-7	ธ.ค.	2553 นักท่องเที่ยวและประช�ชนทั่วไป	

วันเฉลิมพระชนมพรรษ�	พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวฯ	และวันสถ�ปน�ครบรอบ	

88	ปี	สถ�นเส�วภ�

สวนงู 256	คน

5	ธ.ค.	2553 ภ�ควิช�ชีววิทย�	คณะวิทย�ศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

สวนงู 10	คน

13	ธ.ค.	53	-	21	ม.ค. 

2554

คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม/ฝ่�ยผลิตวัคซีน/

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ

2	คน

14	ธ.ค.	2553 คณะวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 169	คน

23	ธ.ค.	2553 ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ	

บริษัท	United	Media	Group	สหพันธ์รัฐเซีย	

(ส�รคดี	ร�ยก�ร	My	Planet)

ถ่�ยทำ�	สวนงู 3	คน

5	ม.ค.	2554 ยุวก�ช�ด	โรงเรียนร�ชินี สวนงู 37	คน

5	ม.ค.	2554 ภ�ควิช�เภสัชวิทย�	คณะแพทยศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 70	คน

6	ม.ค.	2554 ยุวก�ช�ด	โรงเรียนร�ชินี สวนงู 40	คน

7	ม.ค.	2554 พย�บ�ลจ�ก	Red	Cross	College	of	Nursing	

ประเทศเก�หลีใต้และวิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�

เล่อซ�น	ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน

สวนงู 28	คน

	8	ม.ค.	2554 เด็กและเย�วชน	ผู้ปกครอง	(วันเด็กแห่งช�ติ) สวนงู 350	คน

12	ม.ค.	2554 สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	นำ�บุคล�กรใหม่ สวนงู 120	คน



สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

53

วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน/สถาบัน ศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน จำานวน

13	ม.ค.	2554 ยุวก�ช�ดโรงเรียนมวกเหล็กวิทย�	
จังหวัดสระบุรี

สวนงู 60	คน

14	ม.ค.	2554 คณะแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ สวนงู 16	คน

14	ม.ค.	2554 Myanmar’s	FDA	Director	and	Executive 
From	Myanmar	Ministry	of	Public	Health

สวนงู 15	คน

18	ม.ค.	2554 Dr.	Malcolm	Anderson	
Australian	Veterinarian

สวนงู/ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรค
ในสัตว์

1	คน

20	ม.ค.	2554 ยุวก�ช�ด	โรงเรียนนวมร�ช�นุสรณ์	 สวนงู 120	คน

25	ม.ค.	2554 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี	

สวนงู 59	คน

26	ม.ค.	2554 ชมรมอ�ส�ยุวก�ช�ด	โรงเรียนจุฬ�ภรณร�ช-
วิทย�ลัย	จังหวัดพิษณุโลก

สวนงู 60	คน

27	ม.ค.	2554 เทคนิคก�รสัตวแพทย์	
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

สวนงู 42	คน

27	ม.ค.	2554 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์	จังหวัดเพชรบูรณ์ สวนงู 77	คน

27	ม.ค.	2554 โรงเรียน	อ�ร์	ซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	สคูล สวนงู 22	คน

4	ก.พ.	2554 โรงเรียนอนุบ�ลเปล่งประสิทธิ์ สวนงู 47	คน

7	ก.พ.	2554 ผู้เข้�อบรมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รเพื่อ
เสริมสร้�งศักยภ�พวิทย�กรแกนนำ�	
ยุวก�ช�ด

สวนงู 40	คน

9	ก.พ.	2554 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ 2	คน

10	ก.พ.	2554 คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี
มห�วิทย�ลัยมหิดล

สวนงู 14	คน

10	ก.พ.	2554 คณะครุศ�สตร์	
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท�

สวนงู 183	คน

17	ก.พ.	2554 บริษัท	Ocean	Television	II	Inc	จำ�กัด
ประเทศแคน�ด�	

ถ่�ยทำ�	สวนงู 4	คน

22-24	ก.พ.	2554 International	School	Bangkok สวนงู 140	คน

23	ก.พ.	2554 ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์	คณะแพทยศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 7	คน
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24	ก.พ.	2554 ภ�ควิช�ชีววิทย�	คณะวิทย�ศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 6	คน

25	ก.พ.	2554 สถ�นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5	

“ร�ยก�รอร่อยร้อยร้�น”	

ถ่�ยทำ�	สวนงู 3	คน

25	ก.พ.	2554 บัณฑิตวิทย�ลัย	มห�วิทย�ลัยมหิดล สวนงู 13	คน

27	ก.พ.	2554 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยมหิดล สวนงู 5	คน

3	มี.ค.	2554 สถ�นีโทรทัศน์	CCTV-4	ส�ธ�รณรัฐประช�ชน

จีน	ผลิตร�ยก�ร	city	1	t	1

ถ่�ยทำ�	สวนงู 4	คน

3	มี.ค.	2554 ลูกเสือโรงเรียนวัดหัวลำ�โพง สวนงู 185	คน

9	มี.ค.	2554 President	Mr.	Li	Li-bing	และ	

Vice-President	พร้อมคณะจ�กสภ�ก�ช�ดจีน

สวนงู 12	คน

10	มี.ค.	2554 โรงเรียนศิลปะแหลมคม สวนงู 68	คน

10	มี.ค.	2554 ภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์ท�งภ�พถ่�ย	และ

เทคโนโลยีก�รพิมพ์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 25	คน

11	มี.ค.	2554 โรงเรียนอัสสัมชัญ	แผนกประถม สวนงู 180	คน

11	มี.ค.	2554 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� สวนงู 59	คน

12	มี.ค.	2554 โรงเรียนอัสสัมชัญ	แผนกประถม สวนงู 130	คน

15	มี.ค.	2554 โรงเรียนน�น�ช�ติ	แองโกลสิงคโปร์ สวนงู 44	คน

15	มี.ค.	2554 สถ�นีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3

ร�ยก�ร	“แจ๋ว”

ถ่�ยทำ�	สวนงู 5	คน

16	มี.ค.	2554 สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่นำ�บุคล�กรใหม่ สวนงู 120	คน

16	มี.ค.	2554 เย�วชนโครงก�รสรรห�กุลบุตรกุลธิด�ก�ช�ด

ประจำ�ปี	2553

สวนงู 70	คน

16	มี.ค.	2554 Agencia	EFE.,	S.A.	Spain’s	International	

News	Agency

ถ่�ยทำ�	สวนงู 1	คน

27	มี.ค.	2554 นักเรียนในพระร�ช�นุเคร�ะห์

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ช-

กุม�รี

สวนงู 135	คน
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30	มี.ค.	2554 โรงเรียนน�น�ช�ติ	เซนต์แอนดรูวส์	ส�มัคคี สวนงู 50	คน

31	มี.ค.	2554 โรงเรียนน�น�ช�ติเทร็ลล์	 สวนงู 48	คน

7	เม.ย.	2554 ภ�ควิช�เภสัชวิทย�	คณะแพทยศ�สตร์	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 41	คน

8	เม.ย.	2554 ภ�ควิช�เวชศ�สตร์ป้องกันและสังคม	

คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 50	คน

16	-	29	เม.ย.	2554 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น สวนงู 1	คน

18	เม.ย.	2554 วิทย�ลัยพย�บ�ลสภ�ก�ช�ดไทย	หลักสูตร	

ก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง	ส�ข�ก�รพย�บ�ล

ผู้ป่วยวิกฤต

สวนงู 39	คน

21	เม.ย.	2554 แพทย์ต่�งช�ติ	คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	

มห�วิทย�ลัยมหิดล

สวนงู 11	คน

26	เม.ย.	2554 โครงก�รส�ร�นุกรมไทยสำ�หรับเย�วชน ถ่�ยภ�พ	สวนงู 2	คน

27	เม.ย.	2554 ประช�ชนและนักท่องเที่ยว	

วันสถ�ปน�สภ�ก�ช�ดไทยครบ	118	ปี	

สวนงู 92	คน

28	เม.ย.	2554 	บริษัท	Elephant	Asia	TV	(Thailand)	Ltd. ถ่�ยทำ�	สวนงู 2	คน

30	เม.ย.	2554 มูลนิธิ	คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์	แอ๊ดเวนตีส	

แห่งประเทศไทย

สวนงู 42	คน

1	-	11	พ.ค.	2554 คณะสัตวแพทยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และ

สัตว์ทดลองฯ

4	คน

8	พ.ค.	2554 ประช�ชนและนักท่องเที่ยว	วันก�ช�ดโลก	 สวนงู 181	คน

12	พ.ค.	2554 บริษัท	โปรวิชั่น	จำ�กัด	

หนังสือ	D+	Plus	Guide	

ถ่�ยทำ�	สวนงู 2	คน

12	-	30	พ.ค.	2554 คณะสัตวแพทยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และ

สัตว์ทดลองฯ

4	คน

18	พ.ค.	2554 วิทย�ลัยพย�บ�ลตำ�รวจ สวนงู 54	น�ย

19	พ.ค.	2554 วิทย�ลัยพย�บ�ลหลักสูตรพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง	 สวนงู 22	คน

20	-	29	พ.ค.	2554 คณะสัตวแพทยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีมห�นคร

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และ

สัตว์ทดลองฯ

6	คน
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25	-	27	พ.ค.	2554 คณะเทคนิคก�รแพทย์	มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ฝ่�ยวิจัยและพัฒน� 1	คน

30	พ.ค.	2554 บริษัท	มห�ชัย	เคเบิ้ล	จำ�กัด	 ถ่�ยทำ�	สวนงู 3	คน

14	มิ.ย.	2554 ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์	คณะแพทยศ�สตร์	
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	(นักศึกษ�ม�เลเซีย)

สวนงู 5	คน

15	มิ.ย.	2554 โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ สวนงู 11	คน

17	มิ.ย.	2554 คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สวนงู 50	คน

27	มิ.ย.	-	1	ก.ค.	
2554

คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล
(รวม	6	ครั้ง)

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และ
สัตว์ทดลองฯ

33	คน

29	มิ.ย.	2554 สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	นำ�บุคล�กรใหม่ สวนงู 80	คน

2	ก.ค.	2554 ผู้เข้�ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	Workshop	on	
Asian	Perspective	of	Snakebite	
Management

สวนงู 	40	คน

4	ก.ค.	2554 ภ�ควิช�ปรสิตวิทย�	คณะแพทยศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 296	คน

4	ก.ค.	2554 สำ�นักง�นบัณฑิตวิทย�ลัย	ส�ข�	
คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	มห�วิทย�ลัยมหิดล	
(หลักสูตรน�น�ช�ติ)

สวนงู 20	คน

4	–	31	ก.ค.	2554 ภ�ควิช�เภสัชวิทย�	คณะแพทยศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	(นิสิตแลกเปลี่ยน)

ฝ่�ยวิจัยและพัฒน� 1	คน

6	ก.ค.	2554 สถ�บันร่วมผลิตแพทย์	กรมก�รแพทย์	
มห�วิทย�ลัยรังสิต

สวนงู 43	คน

7	ก.ค.	2554 คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	มห�วิทย�ลัยมหิดล	
(แพทย์ต่�งช�ติ)

สวนงู 4	คน

20	ก.ค.	2554 สถ�บันร่วมผลิตแพทย์	กรมก�รแพทย์	
มห�วิทย�ลัยรังสิต

สวนงู 38	คน

21	ก.ค.	2554 บริษัท	บิ๊กบอย	บ�งกอก	จำ�กัด	ผลิตร�ยก�ร
“กรุงเทพฯ	ไม่มีอะไรทำ�	?”

ถ่�ยทำ�	สวนงู 3	คน

22	ก.ค.	2554 อนุบ�ลบ้�นพลอยเพลิน สวนงู 33	คน

27	ก.ค.	2554 บริษัท	บี	อเมซซิ่ง	เอ็ดดูเทนเม้นท์	จำ�กัด	
ผลิตร�ยก�ร	“World	Why	วิทย์”

ถ่�ยทำ�	สวนงู 5	คน

29	ก.ค.	2554 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล	
มห�วิทย�ลัยมหิดล

สวนงู 50	คน
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1-5,	8	ส.ค.	2554 ยุวก�ช�ด	โรงเรียนร�ชินี สวนงู 240	คน

2	ส.ค.	2554 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล	

มห�วิทย�ลัยมหิดล

สวนงู 50	คน

3	ส.ค.	2554 สถ�บันร่วมผลิตแพทย์	กรมก�รแพทย์	

มห�วิทย�ลัยรังสิต

สวนงู 42	คน

3	ส.ค.	2554 โรงเรียนจิตรลด� สวนงู 28	คน

4	ส.ค.	2554 ภ�ควิช�ชีววิทย�	คณะวิทย�ศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 56	คน

5	ส.ค.	2554 คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล	

มห�วิทย�ลัยมหิดล

สวนงู 50	คน

8	ส.ค.	2554 สโมสรนิสิตคณะแพทยศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 40	คน

9	ส.ค.	2554 บริษัท	ทีมเวิร์ค	โปรเฟสชั่นแนล	เทรเวล	จำ�กัด สวนงู 280	คน

9	ส.ค.	2554 แพทย์ต่�งช�ติจ�กมห�วิทย�ลัยน�ง�ซ�กิ

ประเทศญี่ปุ่น

สวนงู 17	คน

9	ส.ค.	2554 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	

สวนงู 17	คน

9	ส.ค.	2554 โรงเรียนส�ธิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สวนงู 271	คน

11	ส.ค.	2554 โรงเรียนอม�ตยกุล สวนงู 185	คน

11	ส.ค.	2554 สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร	โรงพย�บ�ลศิริร�ช สวนงู 7	คน

12	ส.ค.	2554 ประช�ชนและนักท่องเที่ยว	

วันเฉลิมพระชนมพรรษ�	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	

พระบรมร�ชินีน�ถ	

สวนงู 489	คน

14	ส.ค.	2554 สม�พันธ์นิสิตนักศึกษ�แพทย์แห่งเอเชีย สวนงู 40	คน

15	ส.ค.	2554 คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	มห�วิทย�ลัยมหิดล	

(แพทย์ต่�งช�ติ)

สวนงู 19	คน

15	ส.ค.	2554 คณะวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

สวนงู 121	คน

17	ส.ค.	2554 ภ�ควิช�เภสัชวิทย�	คณะแพทยศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

สวนงู 150	คน
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17	ส.ค.	2554 Hampson	Mark	The	medical	officer	at	the 

Australian	Embassy	in	Vientiane	Bangkok

และแพทย์จ�กล�ว	เขมรและพม่�

สวนงู 8	คน

22-31	ส.ค.	2554 แพทย์ประจำ�บ้�นชั้นปีที่	3	จ�กกลุ่มง�น	

เวชศ�สตร์ฉุกเฉินและนิติเวช	โรงพย�บ�ล

ชลบุรี

ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�/

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก/สวนงู

1	คน

29	ส.ค.	2554 สำ�นักง�นยุวก�ช�ด สวนงู 80	คน

30	ส.ค.	2554 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สวนงู 130	คน

2	ก.ย.	2554 คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สวนงู 50	คน

2	ก.ย.	2554 โรงเรียนช�ญรัตน์วิทย� สวนงู 31	คน

5	ก.ย.	2554 สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	นำ�บุคล�กรใหม่ สวนงู 135	คน

19	ก.ย.	2554 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

สวนงู 7	คน

28-29	ก.ย.	2554 บริษัท	สย�ม	ไวเนอรี่	เทรดดิ้งพลัส	จำ�กัด ฝึกอบรมวิธีก�รจับงู 10	คน
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ประกาศเกียรติคุณ
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

ศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมนา ขมวิลัย ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับการคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรการอุตสาหกรรม ประจำาปี ๒๕๕๔

	 ผลง�นท�งวิช�ก�รที่ดีเด่นและก�รทำ�คุณประโยชน์ของศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	 

ทีไ่ดร้บัก�รคดัเลอืกใหไ้ดร้บัปรญิญ�ปรชัญ�ดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์ส�ข�เภสชัศ�สตร	์มห�วทิย�ลยัอบุลร�ชธ�น	ีและได้

รับก�รคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดีเด่น	ส�ข�เภสัชกรก�รอุตส�หกรรม	ประจำ�ปี	๒๕๕๔	ในด้�นต่�ง	ๆ	คือ 

 ๑. ผลงานในด้านพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม 

	 	 เป็นอ�จ�รย์พิเศษ	 คณะเภสัชศ�สตร์	 และบัณฑิตวิทย�ลัย	 ภ�ควิช�เภสัชเคมี	 และเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ในมห�วิทย�ลัยของรัฐบ�ลเกือบทุกแห่ง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๐	จนถึงปัจจุบัน	จนได้รับพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�	ฯ	

แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	ภ�ควิช�เภสัชเคมี	จ�กคณะเภสัชศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

  เปน็กรรมก�รในคณะกรรมก�รศกึษ�และจดัหลกัสตูรก�รศกึษ�เภสชัศ�สตร	์สภ�เภสชักรรมแหง่ประเทศไทย 

ทำ�หน้�ที่ตรวจประเมิน	แนะนำ�ก�รจัดหลักสูตรก�รศึกษ�เภสัชศ�สตร์ของคณะเภสัชศ�สตร์มห�วิทย�ลัยต่�ง	ๆ

		 	 เป็น	 Co-advisor	 ของนักศึกษ�ปริญญ�โทและปริญญ�เอก	 ส�ข�เทคโนโลยีเภสัชกรรมของจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัยและมห�วิทย�ลัยมหิดล	

	 	 เปน็กรรมก�รพจิ�รณ�ตำ�แหนง่ศ�สตร�จ�รยข์องเภสชักร	ของทบวงมห�วทิย�ลยัและมห�วทิย�ลยัมหดิล 

ตั้งแต่ปีพ.ศ.	๒๕๔๓	จนถึงปัจจุบัน	
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	 เป็นกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รจัดทำ�ตำ�ร�ย�ของประเทศไทย	อนุกรรมก�รในคณะอนุกรรมก�ร

ด้�นชีววัตถุ	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มคงตัวและตรวจสอบคุณภ�พย�	และกรรมก�รอื่น	ๆ	ในองค์กรของรัฐบ�ล	ทั้งใน

ด้�นก�รผลิตและก�รประกันคุณภ�พย�	ชีววัตถุ	(วัคซีน	เซรุ่ม)	เครื่องสำ�อ�ง	สัตว์ทดลอง	อย่�งต่อเนื่อง 

 ๒. ผลงานในด้านบริหารจัดการ 

	 	 บรหิ�รจดัก�รหนว่ยง�นผลติชวีวตัถขุองสถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	ซึง่เปน็องคก์รก�รกศุลจ�กทีท่ำ�ก�ร

ผลิตวัคซีนและเซรุ่มสำ�หรับใช้ในประเทศไทยที่ข�ดทุนและผลิตได้ไม่พอจำ�หน่�ยในประเทศ	จนส�ม�รถทำ�ร�ยได้เพื่อนำ�ม�

ใช้พัฒน�ปรับปรุงเทคโนโลยีก�รผลิตและก�รประกันคุณภ�พชีววัตถุให้ทันสมัย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	จนเป็นหน่วยง�น

แห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตชีววัตถุครบวงจรที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	 GMP	 จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�	กระทรวงส�ธ�รณสุขตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	

	 	 พฒัน�บรหิ�รจดัก�รปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิ�รควบคมุคณุภ�พชวีวตัถขุองสถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	และ

พัฒน�บุคล�กรในห้องปฏิบัติก�ร	จนห้องปฏิบัติก�รของสถ�นเส�วภ�ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO/IEC	17025	จ�ก	

ilac	-	MRA,	DMSc	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ซึ่งนับเป็นห้องปฏิบัติก�รตรวจสอบชีววัตถุและห้อง

ปฏิบัติก�รสอบเทียบแห่งแรกในประเทศไทยเช่นกันที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นนี้	

	 	 องค์ก�รอน�มัยโลกได้แต่งตั้งให้ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	 เป็นผู้เชี่ยวช�ญของ

องค์ก�รอน�มัยโลกในด้�นก�รผลิตเซรุ่ม	(WHO	Expert	in	Sera	Preparation)	

	 	 เซรุ่มแก้พิษงูที่ผลิตโดยสถ�นเส�วภ�	 สภ�ก�ช�ดไทย	 ส�ม�รถจดทะเบียนในต่�งประเทศและผ่�นก�ร

ประเมินต�มม�ตรฐ�น	 GMP-PIC/S	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 โดยเป็นหน่วยง�นแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตชีววัตถุ 

ครบวงจรที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	GMP	ต�มเกณฑ์	PIC/S	จ�กประเทศม�เลเซีย	

 ๓. ผลงานในด้านวิชาการจนประสบผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  ๓.๑ พัฒนากระบวนการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS ERIG®)	 ของสถ�นเส�วภ�	

สภ�ก�ช�ดไทย	ออกจำ�หน�่ยในประเทศไทยตัง้แตป่	ีพ.ศ.	๒๕๔๔	โดยพฒัน�กระบวนก�รผลติ	ตลอดจนว�งแผนทดสอบ

ประสทิธภิ�พและคว�มปลอดภยัของผลติภณัฑท์�งคลนิกิ	จนไดผ้ลติภณัฑเ์ซรุม่ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ�้ทีไ่ดม้�ตรฐ�นส�กล	

ออกจำ�หน่�ยตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ	ทั้งในประเทศและต่�งประเทศเนื่องจ�ก

มีประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยสูง	 มีคุณภ�พดี	 ปร�ศจ�กโปรตีนแปลกปลอม	 ไม่เกิดก�รแพ้	 (Serum	 Sickness)	 

หลังก�รใช้	 และมีร�ค�ถูกกว่�ผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำ�สั่งเข้�ม�จ�กต่�งประเทศ	 ส�ม�รถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ต่�งประเทศได้ 

ทำ�ให้ประช�ชนในประเทศได้รับสินค้�ในร�ค�ถูกลง	อัตร�ก�รต�ยของประช�ชนที่ถูกสุนัขบ้�กัดมีจำ�นวนลดลงม�ก	

  ๓.๒ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูของสถานเสาวภา 

	 	 	 ไดท้ำ�ก�รพฒัน�ปรบัปรงุกระบวนก�รก�รผลติเซรุม่แกพ้ษิงขูองสถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	ตัง้แต่

ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	จนถึงปัจจุบัน	จนได้เซรุ่มแก้พิษงูที่มีคว�มบริสุทธิ์และมีประสิทธิภ�พในก�รรักษ�ม�กขึ้น	มีคุณภ�พต�ม

ม�ตรฐ�นส�กล	ทำ�ให้ประช�ชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พดี	 ร�ค�ต่ำ�	 โดยพัฒน�วิธีก�รผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่	 ทำ�ให้

ตัวย�สำ�คัญ	[Active	protein	fragments,	F(ab’)2]	ในผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูเพิ่มปริม�ณม�กขึ้น	ส่วนจำ�นวนโปรตีน

แปลกปลอม	(Foreign	Protein)	ในผลิตภัณฑ์ลดลง	จนทำ�ให้คนไข้ที่ใช้ย�ไม่มีอ�ก�รข้�งเคียงและมีอ�ก�รแพ้ลดลงจน

เกือบไม่พบ	 ทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มก�รผลิตเซรุ่มแก้พิษงู	 จนมีจำ�นวนเพียงพอกับคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศและ

คนไข้ไม่ต้องซื้อเซรุ่มแก้พิษงูร�ค�แพง	นอกจ�กนี้สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	ยังส�ม�รถส่งเซรุ่มแก้พิษงูออกจำ�หน่�ย 

ต่�งประเทศ	พร้อมทั้งส�ม�รถกระจ�ยเซรุ่มแก้พิษงูไปทั่วประเทศไทย	เพื่อใช้ช่วยชีวิตคนไข้ที่ถูกงูกัดได้ทันเวล�		
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ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร เข้ารับพระราชทานกิตติบัตรแต่งตั้งเป็น 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๓

(จากคำาประกาศเกียรติคุณโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

	 “ด้วยสภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 ในก�รประชุมครั้งที่	 ๗๓๓	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 มีน�คม	พุทธศักร�ช	 ๒๕๕๔	

ได้พิจ�รณ�เห็นว่�	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยสัตวแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 เป็นทั้งนักวิช�ก�รและนักวิจัยด้�นสรีรวิทย�

ที่มีบทบ�ทสำ�คัญทั้งในด้�นก�รเรียนก�รสอน	 ก�รวิจัย	 และก�รบริห�รของคณะสัตวแพทยศ�สตร์และจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	สมควรได้รับก�รยกย่องในวงวิช�ก�รเพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่�งอันดีสืบไป	

	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยสตัวแพทย	์ดร.ณรงคศ์กัดิ	์ชยับตุร	สำ�เรจ็ก�รศกึษ�สตัวแพทยศ�สตรบณัฑติ	จ�กจฬุ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	 เมื่อพุทธศักร�ช	 ๒๕๑๒	 สำ�เร็จก�รศึกษ�วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต	 (สรีรวิทย�)	 จ�กมห�วิทย�ลัยมหิดล	 

เมื่อพุทธศักร�ช	๒๕๑๕	ได้รับวุฒิบัตรท�งสรีรวิทย�ก�รสัตว์และชีวเคมีจ�ก	The	Royal	Veterinary	and	Agricultural	

University	ประเทศเดนม�รก์เมือ่พทุธศกัร�ช	๒๕๑๖	ไดร้บัปรญิญ�ดษุฎบีณัฑติจ�ก	University	of	Glasgow	สกอตแลนด	์

เมื่อพุทธศักร�ช	๒๕๒๓	เข้�รับร�ชก�รเป็นอ�จ�รย์	คณะสัตวแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ตั้งแต่พุทธศักร�ช	

๒๕๑๒	 ได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศ�สตร�จ�รย์	 เมื่อพุทธศักร�ช	 ๒๕๓๕	 และได้รับ

แต่งตั้งเป็นศ�สตร�จ�รย์ระดับ	 ๑๑	 เมื่อพุทธศักร�ช	 ๒๕๔๑	 ได้รับพระร�ชท�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์	 มห�ปรม�ภรณ์ 

ช้�งเผือก	เมื่อพุทธศักร�ช	๒๕๔๓	
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	 ในด้�นวิช�ก�ร	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยสัตวแพทย	์ ดร. ณรงค์ศักดิ	์ ชัยบุตร	 ได้อุทิศตนเพื่อก�รสอนวิช�สรีรวิทย�

ท�งก�รสัตวแพทย์	รวมทั้งก�รฝึกคลินิกปฏิบัติโรคไตในสัตว์เลี้ยงแก่นิสิตทุกระดับ	เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รวิจัยด้�น

พืน้ฐ�นท�งสรรีวทิย�ก�รสตัวอ์ย�่งตอ่เนือ่ง	ง�นวจิยัทีส่ำ�คญั	ไดแ้ก	่ก�รวจิยัคว�มรูพ้ืน้ฐ�นสรรีวทิย�ก�รหลัง่น้ำ�นมเพือ่ให้

เข�้ใจถงึกลไกในแนวลกึในกระบวนก�รสร�้งน้ำ�นมในโคทีใ่หน้มนอ้ย	โดยเฉพ�ะโคนมพนัธ์ผุสมโฮลสไตนท์ีเ่ลีย้งในภมูภิ�ค

เขตรอ้นเชน่ประเทศไทย	ก�รวจิยัก�รตอบสนองของร�่งก�ยท�งสรรีวทิย�ในกระบอืปลกัและโคนมเมือ่อยูใ่นภ�วะเครยีด

จ�กอณุหภมูแิวดลอ้มสงู	และก�รวจิยักลไกก�รเปลีย่นแปลงท�งสรรีพย�ธวิทิย�ของไตในสตัวท์ดลองทีไ่ดร้บัพษิงแูมวเซ�	

ผลง�นวิจัยประม�ณ	๒๐๐	 เรื่อง	 ได้รับก�รตีพิมพ์ในระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ	 ส่งผลให้ได้รับพระร�ชท�นร�งวัล 

ผลง�นวิจัยดีม�กและดีเด่น	 เงินทุนวิจัยรัชด�ภิเษกสมโภช	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	พุทธศักร�ช	๒๕๒๐	และ	๒๕๔๕	

ต�มลำ�ดบั	ร�งวลันกัวจิยัดเีดน่ด�้นปศสุตัว	์ในก�รประชมุสม�คมเอเชีย่นออสเตร�เชีย่นผลผลติสตัว	์ครัง้ที	่๖	พทุธศกัร�ช	

๒๕๓๕	ร�งวลันกัวจิยัดเีดน่แหง่ช�ต	ิ(ส�ข�เกษตรศ�สตรแ์ละชวีวทิย�)	จ�กสภ�วจิยัแหง่ช�ต	ิพทุธศกัร�ช	๒๕๓๘	ร�งวลั

ยกยอ่งสตัวแพทยต์วัอย�่งส�ยวชิ�ก�ร	จ�กสตัวแพทยสม�คมแหง่ประเทศไทย	ในพระบรมร�ชปูถมัภ	์พทุธศกัร�ช	๒๕๔๑	

ร�งวัลศิษย์เก่�ดีเด่น	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	พุทธศักร�ช	๒๕๔๑	

	 ในด้�นก�รบริห�ร	 ได้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสัตว์เล็ก	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	 (๒๕๒๕-๒๕๓๑)	รองคณบดีฝ่�ยบริห�รและเลข�นุก�รคณะ	 (๒๕๓๑-๒๕๓๕)	หัวหน้�ภ�ควิช�สรีรวิทย�	

(๒๕๓๖-๒๕๓๙)	รองอธกิ�รบดฝี�่ยวจิยั	(๒๕๓๙-๒๕๔๐)	รองอธกิ�รบด	ี(กำ�กบัทรพัย�กรมนษุยแ์ละระบบง�น)	(๒๕๔๐-

๒๕๔๒)	คณบดีคณะสัตวแพทยศ�สตร์	(๒๕๔๒-๒๕๔๘)	กรรมก�รสภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยประเภทผู้แทนผู้บริห�ร	

อนุกรรมก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รทบวงมห�วิทย�ลัย	 อนุกรรมก�รวิส�มัญตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	 สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร	กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	รองศ�สตร�จ�รย์	และ

ศ�สตร�จ�รย	์ของ	University	of	Putra	Malaysia	ประเทศม�เลเซยี	กรรมก�รบรหิ�รศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยี

ชวีภ�พแหง่ช�ต	ิประธ�นคณะกรรมก�รพจิ�รณ�ข�้ร�ชก�รตำ�แหนง่ชำ�น�ญก�ร	ชำ�น�ญก�รพเิศษ	เชีย่วช�ญ	เชีย่วช�ญ

พเิศษ	ส�ยวชิ�ก�รและส�ยบรหิ�ร	จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	นอกจ�กนีย้งัเปน็กรรมก�รพจิ�รณ�ผลง�นท�งวชิ�ก�รของ

อ�จ�รยค์ณะสตัวแพทยศ�สตร์	(๒๕๔๒	ถงึปจัจบุนั)	และเปน็ประธ�นคณะอนกุรรมก�รตดิต�มและประเมนิผลโครงก�ร

ในแผนพัฒน�วิช�ก�ร	(จุฬ�ฯ	๑๐๐	ปี)	

	 โดยเหตุที่ศ�สตร�จ�รย์น�ยสัตวแพทย์  ดร. ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม	

จรยิธรรม	เปน็ทีย่อมรบัและยกยอ่งในวงวชิ�ก�รและวชิ�ชพีโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในส�ข�วชิ�สรรีวทิย�ท�งก�รสตัวแพทย	์ 

สภ�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณคณะสัตวแพทยศ�สตร์	 

เพื่อเป็นเกียรติสืบไป”
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สัตวแพทย์หญิง ดร. ลาวัณย์ จันทร์โฮม ได้รับรางวัล สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำาปี ๒๕๕๔ 

จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(จ�กก�รประก�ศเกียรติคุณโดยสัตวแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์)

	 “สตัวแพทยห์ญงิ	ดร.	ล�วณัย	์จนัทรโ์ฮม	สตัวแพทยต์วัอย�่งด�้นง�นสิง่แวดลอ้มและก�รอนรุกัษ	์“Vet	for	the	

Planet”	สัตวแพทยศ�สตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)	รุ่นที่	๔๖	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	ปริญญ�วิทย�ศ�สตร์

ดุษฎีบัณฑิต	 ส�ข�สรีรวิทย�ก�รสัตว์	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวช�ญ	 

น�ยสัตวแพทย์	๘	สวนงู	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	เป็นสัตวแพทย์ที่ริเริ่มก�รเพ�ะเลี้ยงงูพิษ	โดยเฉพ�ะงูที่เลี้ยงย�ก	

เช่น	งูทับสมิงคล�	งูส�มเหลี่ยมหัวแดง	งูเขียวห�งไหม้	ฯลฯ	เพื่อเพิ่มศักยภ�พด้�นก�รแพทย์	แก้ปัญห�และสร้�งสรรค์

ง�นใหม่	ๆ	ที่คิดว่�ทำ�กันไม่ได้ในอดีต	แต่สัตวแพทย์ส�ม�รถทำ�ได้และประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี	

	 คุณหมอล�วัณย์	 ศรัทธ�ก�รทำ�ง�นของสถ�นเส�วภ�	 ต้องก�รพัฒน�ง�นและหน่วยง�นให้มีม�ตรฐ�นส�กล	

โดยเริ่มง�นด้�นสัตว์ทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภ�พเซรุ่มแก้พิษงูซึ่งผลิตโดยสถ�นเส�วภ�	เป็นผู้ริเริ่มโครงก�รเพ�ะเลี้ยงงู	

เพื่อแก้ปัญห�ก�รข�ดแคลนงูโดยใช้ศักยภ�พขององค์กร	ขย�ยคว�มร่วมมือกับองค์กรน�น�ช�ติ	ทุ่มเทให้กับก�รทำ�ง�น

ที่เสี่ยงต่อชีวิตแม้นตนเองจะถูกงูกัดและแพ้เซรุ่ม	 สร้�งทีมง�นโดยสอนเจ้�หน้�ที่ทุกคนให้รักให้เข้�ใจและดูแลงูได้อย่�ง
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ถูกต้อง	 ประยุกต์พื้นฐ�นสู่คว�มสำ�เร็จเพื่อสร้�งม�ตรฐ�นของพิษงูที่ใช้ในก�รผลิตเซรุ่มของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ

แนวหน้�ของโลก	และทำ�ให้วิทย�ก�รด้�นนี้ของไทยเป็นที่อ้�งอิงของนักวิช�ก�รทั่วโลก	คุณหมอภูมิใจในก�รทำ�ง�นเป็น

สัตวแพทย์ผู้อุทิศตนทำ�ง�นกับงูและพิษงู	 เชื่อมั่นว่�ผลง�นจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยช�ติ	ต่อยอดก�รอนุรักษ์ที่มีคุณค่�	

เป็นแหล่งคว�มรู้ให้กับคนรุ่นหลัง	ให้องค์กรต่�ง	ๆ	ยอมรับคนไทย	สถ�นเส�วภ�และสัตวแพทย์ไทย

	 สัตวแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	ขอยกย่องสัตวแพทย์หญิง	ดร.	ล�วัณย์	จันทร์โฮม	

เป็นสัตวแพทย์ตัวอย่�งด้�นง�นสิ่งแวดล้อมและก�รอนุรักษ์	ประจำ�ปี	๒๕๕๔	เพื่อเป็นเกียรติสืบไป”

	 สัตวแพทย์หญิงดร.ล�วัณย์	 จันทร์โฮม	 ผู้เชี่ยวช�ญ	น�ยสัตวแพทย์	 ๘	 สวนงู	 สถ�นเส�วภ�	 สภ�ก�ช�ดไทย	 

ได้รับมอบร�งวัลโล่เกียรติคุณ	สัตวแพทย์ตัวอย่�งประจำ�ปี	๒๕๕๔	จ�กสัตวแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย	ในพระบรม- 

ร�ชูปถัมถ์	 ในพิธีประก�ศเกียรติคุณ	 “สัตวแพทย์ตัวอย่�งประจำ�ปี	 ๒๕๕๔”	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 กุมภ�พันธ์	 ๒๕๕๕	 

ณ	ห้องแกรนด	์ไดมอนด์	บอลรูม	อ�ค�รอิมแพคฟอรั่ม	อิมแพค	เมืองทองธ�นี
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การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม และเป็นวิทยากร

 1.	 น�ยสัตวแพทย์มนตรี	 เชี่ยวบำ�รุงเกียรติ	 หัวหน้�สวนงู	 ไปเป็นวิทย�กรพิเศษสอน	 เรื่องคว�มรู้เกี่ยวกับงู	

ณ	โรงแรม	Six	Senses	Resorts	เก�ะกูด	จังหวัดตร�ด	ในวันที่	4-5	กันย�ยน	2553

	 2.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เภสัชกรหญงิ

อ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	น�งโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�น-

ทั่วไป	 และน�งประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วมประชุมสัมมน�เรื่อง 

มติใิหม	่โลจสิตกิสส์ำ�หรบัองคก์ร	จดัโดยมห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทย	รว่มกบัสำ�นกัง�นบรรเท�ทกุขแ์ละประช�น�มยัพทิกัษ	์

สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งประชมุศริ	ิสริโิยธนิ	ชัน้	4	อ�ค�รเฉลมิ	บรูณะนนท	์สำ�นกัง�นก�รเจ�้หน�้ที	่ในวนัที	่5	ตลุ�คม	2553

	 3.	 น�ยสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	 หัวหน้�สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 สัตวแพทย์หญิงรุจิร�	

ศรีพงษ์วิไลยกุล	น�ยสัตวแพทย์	6	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	และน�ยสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�	น�ยสัตวแพทย์	7	ฝ่�ย

ชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว	์เข�้รว่มสมัมน�เพือ่สรปุผลก�รพฒัน�ง�นสตัวท์ดลองต�มแผนกลยทุธแ์หง่ช�ต	ิและพจิ�รณ�

แนวท�งก�รพฒัน�ง�นในระยะตอ่ไป	จดัโดยสำ�นกัง�นเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รแหง่ช�ตเิพือ่พฒัน�ง�นเลีย้งและใชส้ตัว์

เพื่อง�นท�งวิทย�ศ�สตร์	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	ณ	โรงแรมม�รวย	ก�ร์เด้น	กรุงเทพฯ	ในวันที่	5	ตุล�คม	

2553

	 4.	 น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เภสัชกรหญิงพรรณิภ�	จุลสุคนธ์	ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ	เภสัชกร	9 

ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒินักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	10	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งส�ว 

อรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 7	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�งส�ววชิร�ภรณ์	 แสงสีสม	 

ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 7	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 และน�งส�วจุรีพร	 น้อยพรหม	 นักวิทย�ศ�สตร์- 

ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 เข้�ร่วมสัมมน�เรื่อง	 2D	 Electrophoresis	 จัดโดย	 บริษัท	 จีอี	 เฮลแคร์	 ไบโอไซส์	

(ประเทศไทย)	จำ�กดั	ณ	ภ�ควชิ�จลุชวีวทิย�	คณะแพทยศ�สตร	์จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	ระหว�่งวนัที	่11-12	ตลุ�คม	2553 

	 5.	 ศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุน�ยแพทยว์ศิษิฏ	์สติปรชี�	ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษ	เภสชักรหญงิ

ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 และเภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วย

ผู้อำ�นวยก�ร	 ฝ่�ยบริห�ร	 เข้�ร่วมก�รอบรมให้คว�มรู้	 ก�รใช้ง�นอีเมล์ใหม่ของสภ�ก�ช�ดไทย	 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยี-

ส�รสนเทศ	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	 ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	 ชั้น	 3	 อ�ค�รเฉลิม	 บูรณะนนท์	 สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	 

ในวนัที	่12	ตลุ�คม	2553	และ	ศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุน�ยสตัวแพทย	์ดร.	ณรงคศ์กัดิ	์ชยับตุร	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	

ฝ่�ยวิช�ก�ร	เข้�อบรมในวันที่	14	ตุล�คม	2553	
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 6.	 น�งส�วพรพมิล	เปรมชยัพร	หวัหน้�ฝ�่ยผลติวคัซนี	เภสชักรหญงิดวงพร	พรมทุธกลุ	หวัหน้�ฝ�่ย	ผลติเซรุม่	

เภสชักรหญงิลลดิ�	สกลภ�พ	หวัหน�้ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	และเภสชักรหญงิวชริ�ภรณ	์เหมม�ล�	หวัหน�้ฝ�่ยประกนั-

คุณภ�พ	เข้�ร่วมก�รอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	GMP	ของ	PIC/S	แก่บุคล�กรระดับปฏิบัติก�รในอุตส�หกรรมย�	ครั้งที่	1 

จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัดนครน�ยก	ณ	 โรงแรมแมนด�ริน	 กรุงเทพฯ	 ระหว่�ง 

วันที่	12	–	13	ตุล�คม	2553

	 7.	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ธีระพงษ์	ตัณฑวิเชียร	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยวิช�ก�ร	เป็นวิทย�กร

เรื่อง	HAP,	VAP	and	HCAP	guidelines:	from	guidelines	to	clinical	practice	ณ	ห้องบรรย�ย	3	อ�ค�รเตรียม

วิทย�ศ�สตร์คลินิก	ชั้น	2	คณะแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	ในวันที่	13	ตุล�คม	2553

	 8.	 น�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	เภสัชกร	6	ฝ่�ยประกัน-

คุณภ�พ	และเภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	เภสัชกร	6	ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	เข้�ร่วมสัมมน�เรื่อง	New	Technology	

Seminar	for	Pharmaceutical	Industry	IV	จัดโดยมห�วิทย�ลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	ระหว่�งวันที่	14-15	ตุล�คม	

2553

	 9.	 ศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุน�ยแพทยว์ศิษิฏ	์สติปรชี�	ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	เปน็วทิย�กรก�รประชมุวชิ�ก�ร	

เรือ่งโรคไตทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคเมอืงรอ้น	ณ	หอ้งประชมุคอนเวนชัน่ฮอลล	์โรงพย�บ�ลอตุรดติถ	์จดัโดยโรงพย�บ�ลอตุรดติถ	์

ในวันที่	15	ตุล�คม	2553	

	 10.	 น�งผ่องศรี	 นิลเทศ	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 5	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งส�วณภัทร	 ทองตระกูล	 

เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	และเภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	เภสัชกร	6	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมก�ร

อบรมใหค้ว�มรู	้ก�รใชง้�นอเีมลใ์หมข่องสภ�ก�ช�ดไทย	จดัโดยศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งอบรม

คอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	18,	19	และ	21	ตุล�คม	2553	ต�มลำ�ดับ

	 11.	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทยธ์ีระพงษ์	ตณัฑวิเชียร	ผูช้่วยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยวิช�ก�รและแพทย์หญงิ

สุด�	 สีบุญเรือง	 น�ยแพทย์	 7	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เดินท�งไปประชุม	 8th	 Asia-Pacific	 Travel	 Health	 

Conference	และนำ�เสนอผลง�นวิช�ก�รที่ต่�งประเทศ	 ในหัวข้อเรื่อง	Rabies	 Immunization	 in	Travelers	Who	

Came	to	Rabies	Endemic	Area	:	Experience	on	Travel	Clinic	in	Thailand.	จัดโดย	Japanese	Society	of	

Travel	and	Health,	Asia	Pacific	Travel	Health	Society	และ	Japan	National	Tourism	Organization	ณ	เมือง

น�ร�	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่�งวันที่	19	-	23	ตุล�คม	2553

	 12.	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	 เวส�รัชชพงศ์	 น�ยสัตวแพทย์	 7	 สวนงู	 เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่อง	 Snakebite	 

Management	in	Pets	จดัโดยคณะสตัวแพทยศ�สตร	์จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	ณ	โรงพย�บ�ลสตัวเ์ลก็	คณะสตัวแพทยศ�สตร ์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	21	ตุล�คม	2553	

	 13.	 น�ยสตัวแพทยส์รุศกัดิ	์เอกโสวรรณ	หวัหน�้สถ�นเีพ�ะเลีย้งม�้และสตัวท์ดลองฯ	น�งประไพ	รตันะชวีะกลุ 

เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งก�นด�	ศรีม่วง	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	5	ฝ่�ยผลิตวัคซีน	และ

น�ยธนวฒัน	์เส�เป�	นกัก�รภ�รโรง	ฝ�่ยชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว	์เข�้รว่มก�รอบรมใหค้ว�มรู	้ก�รใชง้�นอเีมลใ์หมข่อง

สภ�ก�ช�ดไทย	จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	

สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	1	พฤศจิก�ยน	2553
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	 14.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	10	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�งส�ว	

วชิร�ภรณ์	แสงสีสม	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษนักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

เรื่อง	Neon	transfection	system	:	tool	for	RNAi	workflow	จัดโดยบริษัท	กิบไทย	จำ�กัด	ณ	ห้องประชุมบริษัท	 

กิบไทย	จำ�กัด	ระหว่�งวันที่	1-2	พฤศจิก�ยน	2553

	 15.	 แพทย์หญิงสุด�	 สีบุญเรือง	 น�ยแพทย์	 7	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เป็นอ�จ�รย์พิเศษบรรย�ยเรื่อง	 

โรคพษิสนุขับ�้	ก�รดแูลและรกัษ�	ใหน้สิติแพทยป์	ี5	ณ	วทิย�ลยัแพทยศ�สตรพ์ระมงกฎุเกล�้	ในวนัที	่2	พฤศจกิ�ยน	2553

	 16.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Update	in	Rabies	prevention	ณ	ห้องประชุม	คอนเวนชั่นฮอลล์	โรงพย�บ�ลอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์	

ในวันที่	3	พฤศจิก�ยน	2553

	 17.	 น�ยสตัวแพทยท์กัษะ	เวส�รชัชพงศ	์น�ยสตัวแพทย	์7	สวนง	ูเปน็วทิย�กรเผยแพรค่ว�มรูเ้รือ่ง	คว�มเข�้ใจ

เกี่ยวกับงูรวมทั้งส�ธิตก�รเผชิญหน้�กับงู	จัดโดยบริษัท	ไลฟ์ทีวี	จำ�กัด	ณ	ห้องผลิตร�ยก�ร	บริษัท	ไลฟ์ทีวี	จำ�กัด	ในวันที ่

3	พฤศจิก�ยน	2553

	 18.	 น�งฐ�นเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	 8	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 น�ยปรีช�	 อังศุกวินกุล	 

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	5	ฝ่�ยผลิตวัคซีน	น�ยบุญประคอง	กัลปะ	เจ้�หน้�ที่ห้องปฏิบัติก�ร	3	ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ 

น�งโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�ยสมควร	เจนสถิรพันธ์ุ	ผู้ชำ�น�ญก�ร	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	6 

ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 เภสัชกรหญิงอรนุช	 ทองอุไร	 เภสัชกร	 6	 ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 และเภสัชกรสถ�พร	 จ�รุพัฒน์	 

ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	เภสัชกร	7	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมก�รอบรมให้คว�มรู้	ก�รใช้ง�นอีเมล์ใหม่ของสภ�ก�ช�ดไทย	

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�น

ก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	3	พฤศจิก�ยน	2553

	 19.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	 น�ยสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	 หัวหน้�

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	สัตวแพทย์หญิงรุจิร�	ศรีพงษ์วิไลยกุล	น�ยสัตวแพทย์	6	ฝ่�ยประกันคุณภ�พและ

เภสชักรสมพล	วโิรจนะด�ร�	เภสชักร	6	ฝ�่ยประกนัคณุภ�พ	เดนิท�งไปดงู�นด�้นก�รผลติวคัซนีและเซรุม่ทีต่�่งประเทศ	 

จัดโดยบริษัท	VINS	Bioproducts	Ltd.	ณ	เมือง	Hyderabad	ประเทศอินเดีย	ตั้งแต่วันที่	3	-	8	และ	3	–	12	พฤศจิก�ยน	

2553	ต�มลำ�ดับ

	 20.	 สตัวแพทยห์ญงิ	ดร.ล�วณัย	์จนัทรโ์ฮม	ผูเ้ชีย่วช�ญ	น�ยสตัวแพทย	์8	สวนง	ูเปน็วทิย�กรบรรย�ยเปน็ภ�ษ�

อังกฤษในก�รจัดก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติท�งสัตวแพทย์และก�รเลี้ยงสัตว์	ครั้งที่	36	เรื่อง	Variations	in	venoms	

of	snake	species	noted	within	individual	ranges	จดัโดยสตัวแพทยสม�คมแหง่ประเทศไทย	ในพระบรมร�ชปูถมัภ	์

ณ	ศูนย์ก�รประชุมอิมแพ็คเมืองทองธ�นี	กรุงเทพฯ	ในวันที่	4	พฤศจิก�ยน	2553

	 21.	 น�ยสัตวแพทย์มนตรี	 เชี่ยวบำ�รุงเกียรติ	 หัวหน้�สวนงู	 น�งวิภ�พร	 ใจเจริญทรัพย์	 หัวหน้�พย�บ�ล	 

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	น�ยประทีป	พุ่มทอง	เจ้�หน้�ที่รีดพิษงู	1	สวนงู	น�ยสัตวแพทย์สุรสีห์	อุ๋ยสุวรรณ	น�ยสัตวแพทย์	7

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 น�งส�วยุพเย�ว์	 เจียมรังสรรค์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�น- 

ทั่วไป	 เภสัชกรหญิงลลิด�	 สกลภ�พ	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 น�งส�วณัฐชย�	 รัฐอนันต์พินิจ	 พย�บ�ล	 5	 
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ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	ว่�ที่	ร.ต.หญิงปลื้มจิตต์	ดิสระพงษ์	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	3	สวนงูและน�งส�วเพชรจินต์	

ขวัญเพชร	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 4	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม�้และสัตว์ทดลองฯ	 เข้�ร่วมก�รอบรมให้คว�มรู้	 ก�รใช้ง�น 

อเีมลใ์หมข่องสภ�ก�ช�ดไทย	จดัโดยศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งอบรมคอมพวิเตอร	์ชัน้	3	อ�ค�ร

เฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	5	พฤศจิก�ยน	2553

	 22.	 เภสัชกรหญิงลลิด�	สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรก�รบริห�รง�น

บริก�รส�ธ�รณสุขและโรงพย�บ�ล	รุ่นที่	28	(Mini	MBA	in	Health)	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	สภ�ก�ช�ดไทย	 

ณ	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ระหว่�งวันที่	5	พฤศจิก�ยน	2553–	2	เมษ�ยน	2554	

	 23.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เปน็วทิย�กร

พิเศษสอนนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์	ร�ยวิช�	PHA-535	 เทคโนโลยีเภสัชกรรม	5	ณ	สำ�นักวิช�เภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัย 

วลัยลักษณ์	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช	ระหว่�งวันที่	6	–	7	พฤศจิก�ยน	2553

	 24.	 น�งประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

และน�ยธนกฤต	 อมรภูรินันท์	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	 เข้�ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงระบบส�รสนเทศด้�นก�รเงินก�รบัญชี	 และก�รพัสดุเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น

ของสำ�นักง�นต่�ง	ๆ	ครั้งที่	25	จัดโดยสำ�นักง�นก�รคลังและศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม 

ชั้น	2	ตึกบริพัตร	สำ�นักง�นกล�ง	ในวันที่	8	พฤศจิก�ยน	2553	

	 25.	 น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�ยธวัชชัย	เลิศจ�รุธร	เจ้�หน้�ที่วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	4 

ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	น�งมณฑ�ทิพย์	ชมะนันทน์	ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโลจิสติก	น�งเส�วลักษณ์	เทพสุเมธ�นนท์	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 น�ยพงษ์ศักดิ์	

เกียรติสุต	 เจ้�หน้�ที่ห้องปฏิบัติก�ร	3	ฝ่�ยผลิตเซรุ่มและน�งกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้�หน้�ที่พัสดุ	4	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 

เข้�ร่วมก�รอบรมให้คว�มรู้ก�รใช้ง�นอีเมล์ใหม่ของสภ�ก�ช�ดไทย	 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 สภ�ก�ช�ดไทย	 

ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	9	พฤศจิก�ยน	2553	

	 26.	 เภสชักรหญงิวชริ�ภรณ	์เหมม�ล�	หวัหน�้ฝ�่ยประกนัคณุภ�พ	เข�้รบัก�รอบรมเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์	GMP	

ของ	PIC/S	ครั้งที่	2	จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดนครน�ยก	ณ	โรงแรมแมนด�ริน	

กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	9	–	10	พฤศจิก�ยน	2553

	 27.	 แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรก�รเตรียม

คว�มพร้อมสู่ก�รเป็นผู้บริห�ร	รุ่นที่	3	(SSD3)	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	สภ�ก�ช�ดไทย	ห้องประชุม	2	-	3	อ�ค�ร

เฉลิม	บูรณะนนท์	ระหว่�งวันที่	9	–	12	และ	15	–	18	พฤศจิก�ยน	2553

	 28.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Pneumonia	in	the	era	of	pandemic	influenza	ณ	ห้องประชุม	โรงพย�บ�ลชัยน�ท	จังหวัดชัยน�ท	

ในวันที่	10	พฤศจิก�ยน	2553
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	 29.	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	เวส�รัชชพงศ์	น�ยสัตวแพทย์	7	สวนงู	น�งส�ววชิร�ภรณ์	แสงสีสม	ผู้ชำ�น�ญก�ร

พิเศษ	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 7	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�งกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป 6	 ฝ่�ย

บริห�รง�นทั่วไป	 น�ยวิบูลย์	 เพียรอุส�หะ	 เจ้�หน้�ที่ห้องปฏิบัติก�ร	 3	 ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เภสัชกรหญิง 

วชิร�ภรณ์	เหมม�ล�	หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	น�งมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	พย�บ�ล	7	ฝ่�ยบริก�ร-

และวิจัยคลินิก	 น�งส�วจุรีพร	 น้อยพรหม	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�งประภัสสร	 

เหล็กพิม�ย	เจ้�หน้�ที่พัสดุ	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�ร่วมก�รอบรมให้คว�มรู้ก�รใช้ง�นอีเมล์ใหม่ของสภ�ก�ช�ดไทย	

จดัโดยศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งอบรมคอมพวิเตอร์	ชัน้	3	อ�ค�รเฉลมิ	บรูณะนนท	์สำ�นกัง�นก�ร-			

เจ้�หน้�ที่	ในวันที่	12	พฤศจิก�ยน	2553	

	 30.	 น�งน�รี	โถน้อย	เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์	5	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�ยธนกฤต	อมรภูรินันท์	เจ้�หน้�ที่

ระบบง�นคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	เข้�ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�รระบบก�รนำ�เข้�ข้อมูลเว็บไซด์

สมัครง�น	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	

สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	18	พฤศจิก�ยน	2553

	 31.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เปน็อ�จ�รย์

พิเศษสอนนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์	 วิช�	 Pharmaceutical	 Production	Management	 เรื่องก�รจัดก�รในก�รควบคุม

คุณภ�พ	ณ	คณะเภสัชศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	24	พฤศจิก�ยน	2553

	 32.	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	10	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�งส�ว 

วชิร�ภรณ์	แสงสีสม	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รประจำ�ปี 

ครั้งที่	20	จัดโดยสม�คมไวรัสวิทย�	(ประเทศไทย)	ณ	โรงแรมจอมเทียนป�ล์มบีช	โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี	

ระหว่�งวันที่	25-26	พฤศจิก�ยน	2553

	 33.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง  ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยสัตวแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	 น�งนฤมล	

พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตเซรุ่มและน�ยสัตวแพทย์	สุรศักดิ์	

เอกโสวรรณ	 หัวหน้�สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 ไปประชุมปรึกษ�ห�รือโครงก�รก�รวิจัยและพัฒน�ก�ร

ผลิต	 Clostridium	 botulinum	 antitoxin	 จัดโดยสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข	 กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	

ณ	ห้องประชุม	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	30	พฤศจิก�ยน	2553

	 34.	 สัตวแพทย์หญิงรุจิร�	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 น�ยสัตวแพทย์	 6	 ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	 เข้�ร่วมอบรมโครงก�ร

อบรมก�รปฏิบัติก�รกับสัตว์ทดลอง	 (Scientific	 Procedures	 on	 Animals	 amd	Quality	 Reporting)	 จัดโดย	 

คณะกรรมก�รแห่งช�ติเพื่อพัฒน�ง�นเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อง�นท�งวิทย�ศ�สตร์	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	

ณ	คณะวิทย�ศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	6	–	10	ธันว�คม	2553

	 35.	 ดร.	ผก�ม�ศ	ข�วปลอด	ผู้เชี่ยวช�ญ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	8	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�ร่วมประชุม	

Consultations	Meeting	 โปรแกรมก�รฉีดวัคซีนแบบ	 ID	 4-4-4-0-0	 จัดโดยกลุ่มผู้วิจัย	 Global	Medical	 Affairs	 

Department,	Sanofi	Pasteur	ณ	โรงแรม	Pan	Pacific	กรุงเทพฯ	ในวันที่	7	-	8	ธันว�คม	2553
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	 36.	 ศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุน�ยสตัวแพทย	์ดร.	ณรงคศ์กัดิ	์ชยับตุร	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	

เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รเรื่อง	 ก�รประเมินผลคว�มคุ้มค่�ของก�รวิจัย	 จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	 

ณ	โรงแรมมิร�เคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	ในวันที่	13	ธันว�คม	2553

	 37.	 เภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	เหมม�ล�	หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พและเภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	เภสัชกร	6 

ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 เข้�รับก�รอบรมเรื่อง	 เทคนิคก�รจัดเตรียมเอกส�รเพื่อขึ้นทะเบียนตำ�รับย�ด้�น	 Process	

Validation	และ	Analytical	Method	Validation	ต�ม	ASEAN	Guidelines	จัดโดยสม�คมไทยอุตส�หกรรม	ผลิตย�

แผนปัจจุบัน	 สม�คมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์และชมรมเภสัชกรด้�นทะเบียนผลิตภัณฑ์	ณ	 โรงแรมแอมบ�สซ�เดอร์	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	15	ธันว�คม	2553

	 38.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	ปัญห�ก�รใช้วัคซีนในท�งคลินิก	ณ	ห้องเพชรไพลิน	โรงแรมวินเซอร์	สวีทส์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	15	ธันว�คม	

2553

	 39.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เป็นวิทย�กรให้คว�มรู้ภ�ค

วชิ�ก�รและรว่มปฏบิตักิ�รรณรงคฉ์ดีส�รละล�ยซงิคก์ลโูคเนตเข�้ลกูอณัฑะ	เพือ่ทำ�หมนัถ�วรในสนุขัเพศผู	้ต�มโครงก�ร

เทศบ�ลเมืองชะอำ�ปลอดโรคพิษสุนัขบ้�และสุนัขจรจัดปี	2554	(ฉีดสุนัขได้	281	ตัว)	ในวันที่	15	–	17	ธันว�คม	2553

	 40.	 น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�ร่วมประชุมสัมมน�วิช�ก�ร	ฝ่�ยเกษตร	สกว.	“คว�ม

ท้�ท�ยง�นวิจัยเพื่อพัฒน�ภ�คเกษตรไทยในอน�คต”	 จัดโดยสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย	 (สกว.)	 ณ	 โรงแรม 

ร�ม�ก�ร์เด้นส์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	17	ธันว�คม	2553

	 41.	 น�งฐ�นเพชร	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้เชี่ยวช�ญ	 พย�บ�ล	 8	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งเส�วลักษณ์	 

เทพสุเมธ�นนท์	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	ผู้บริห�รท�งก�ร

พย�บ�ลกับประเด็นคว�มเสี่ยงด้�นกฎหม�ย	จัดโดยสม�คมพย�บ�ลแห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรม	แมนด�ริน	กรุงเทพฯ	

ระหว่�งวันที่	18	–	19	ธันว�คม	2553

	 42.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วม

ก�รประชมุคณะกรรมก�รบรหิ�รคลสัเตอรก์�รแพทยแ์ละส�ธ�รณสขุ	ครัง้ที	่5/2553	จดัโดยสำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยแีหง่ช�ต	ิสวทช.	ณ	หอ้งประชมุ	สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต	ิ(อ�ค�ร	สวทช.โยธ)ี	

ในวันที่	22	ธันว�คม	2553

	 43.	 น�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	

เภสัชกรหญิงลลิด�	สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อและเภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	เภสัชกร	6	ฝ่�ยประกัน- 

คุณภ�พ	เข้�ร่วมก�รอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	GMP	ของ	PIC/S	แก่บุคล�กรระดับปฏิบัติก�รในอุตส�หกรรมย�	ครั้งที่	3 

จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดนครน�ยก	ณ	โรงแรมแมนด�ริน	กรุงเทพฯ	ในวันที่	23	

ธันว�คม	2553
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	 44.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Influenza	vaccine	:	Are	We	Ready	for	this	Winter?	ณ	อ�ค�รเฉลิมบ�รมี	50	ปี	แพทยสม�คมแห่ง

ประเทศไทย	วันที่	23	ธันว�คม	2553	

	 45.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วม

ประชุมก�รบริห�รจัดก�รวัคซีนพิษสุนัขบ้�	ปีงบประม�ณ	2554	จัดโดยสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	สปสช.	

กองทุนย�	 เวชภัณฑ์และวัคซีน	ณ	 สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 อ�ค�รรวมหน่วยง�นร�ชก�ร	 ศูนย์ร�ชก�ร

เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษ�	5	ธันว�คม	2550	กรุงเทพฯ	ในวันที่	27	ธันว�คม	2553

	 46.	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	 เวส�รัชชพงศ์	 น�ยสัตวแพทย์	 7	 สวนงู	 เป็นอ�จ�รย์พิเศษสอนเรื่อง	 Reptile	 

Overview	ก�รจดัก�รสขุภ�พสตัวป์�่และสตัวว์เิทศ	จดัโดยคณะสตัวแพทยศ�สตร	์ณ	อ�ค�ร	60	ป	ีคณะสตัวแพทยศ�สตร	์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	27	ธันว�คม	2553

	 47.	 น�งประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

และน�ยธนกฤต	 อมรภูรินันท์	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	 เข้�ร่วมประชุม 

คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงระบบส�รสนเทศด้�นก�รเงิน	ก�รบัญชี	และก�รพัสดุเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของ

สำ�นักง�นต่�ง	ๆ	ครั้งที่	25	จัดโดยสำ�นักง�นก�รคลัง	และศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	2 

ตึกบริพัตร	สำ�นักง�นกล�ง	ในวันที่	28	ธันว�คม	2553

	 48.	 น�งโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�ร่วมประชุมเนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันสถ�ปน�

ยุวก�ช�ดไทย	ปี	2554	จัดโดยสำ�นักง�นยุวก�ช�ด	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	

สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	5	มกร�คม	2554

	 49.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 น�งวิภ�พร	 ใจเจริญทรัพย์	

หัวหน้�พย�บ�ล	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	น�งส�วยุพเย�ว์	เจียมรังสรรค์	เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	6	ฝ่�ยบริห�ร-

ง�นทั่วไป	 และน�ยธีรเดช	 โชติธน�อุดม	นิติกร	 3	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วมประชุมสัมมน�เรื่อง	 โลจิสติกส์กับก�ร

รบัมอืภยัพบิตั	ิจดัโดยมห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทย	รว่มกบัสำ�นกัง�นบรรเท�ทกุขแ์ละประช�น�มยัพทิกัษ	์สภ�ก�ช�ดไทย	

ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธินชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	7	มกร�คม	2554

	 50.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 เป็น

อ�จ�รยพ์ิเศษสอนนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์	เรื่อง	ระบบประกันคุณภ�พ	ณ	คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	

จังหวัดสงขล�	ในวันที่	8	มกร�คม	2554

	 51.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

เข้�เยี่ยมประเมินรับรองสถ�บันของสำ�นักวิช�เภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยพะเย�	 จัดโดยสภ�เภสัชกรรม	 

ณ	คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยพะเย�	จังหวัดพะเย�	ในวันที่	13	มกร�คม	2554
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	 52.	 น�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	เข้�ร่วมอบรมโปรแกรมก�รร�ยง�นก�รผลิตและนำ�

เข้�ย�ประจำ�ปี	จัดโดยสำ�นักง�นพัฒน�นโยบ�ยสุขภ�พระหว่�งประเทศ	กองควบคุมย�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	6	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	ในวันที่ 14	

มกร�คม	2554	

	 53.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 และ

ศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุน�ยสตัวแพทย์	ดร.ณรงคศ์กัดิ์	ชยับตุร	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เข�้รว่มสมัมน�

ชี้แจงก�รดำ�เนินง�นต�มแผนกลยุทธ์แห่งช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน�ง�นสัตว์เพื่อง�นท�งวิทย�ศ�สตร์	 พ.ศ.	 2555-2559	 

จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	 เพื่อพัฒน�ง�นเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อง�นท�งวิทย�ศ�สตร์	ณ	 โรงแรมน�ร�ยณ์	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	17	มกร�คม	2554

	 54.	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีช�	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�และศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	

เภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข�้รว่มประชมุคณะผูบ้รหิ�รสภ�ก�ช�ดไทย	

เพื่อพิจ�รณ�แผนปฏิบัติก�รประกอบคำ�ของบประม�ณ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2555	 จัดโดยสำ�นักนโยบ�ยและ

ยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นบริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมตึกอำ�นวยนรธรรม	ชั้น	4	สำ�นักง�นจัดห�ร�ยได้	ในวันที่	

18	มกร�คม	2554

	 55.	 น�งประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

และน�ยธนกฤต	 อมรภูรินันท์	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	 เข้�ร่วมประชุม

คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงระบบส�รสนเทศด้�นก�รเงิน	 ก�รบัญชี	 และก�รพัสดุ	 เพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น 

ของสำ�นักง�นต่�ง	 ๆ	 ครั้งที่	 25	 จัดโดยสำ�นักง�นก�รคลังและศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	 ห้องประชุม 

ชั้น	2	ตึกบริพัตร	สำ�นักง�นกล�ง	ในวันที่	19	มกร�คม	2554

	 56.	 สัตวแพทย์หญิงรุจิร�	 ศรีพงษ์วิไลยกุล	 น�ยสัตวแพทย์	 6	 ฝ่�ยประกันคุณภ�พและน�งส�วอ�ธิกย�	 

สว�่งว�ร	ีนกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์5	ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	เข�้รบัก�รฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิ�ร	“ก�รดแูลและเทคนคิปฏบิตัิ

กับสัตว์ทดลอง”	รุ่นที่	3	จัดโดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งช�ติ	ร่วมกับคณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดลและสม�คม

วิทย�ศ�สตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย	ณ	 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งช�ติ	 มห�วิทย�ลัยมหิดล	 ศ�ล�ย�	 จังหวัดนครปฐม	 

ในวันที่	20-21	มกร�คม	2554

	 57.	 ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	10	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เภสัชกรหญิง

พรรณิภ�	จุลสุคนธ์	ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ	เภสัชกร	9	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งส�ววชิร�ภรณ์	แสงสีสม	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�งสุจิตรตร�	ขุนทรัพย์	ผู้ชำ�น�ญก�ร	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	6 

ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	เข�้รว่มประชมุง�น	Thai-BISPA	Day	2011	จดัโดยสำ�นกัง�นจดัก�รสทิธเิทคโนโลย	ีสำ�นกัง�นพฒัน� 

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	 ร่วมกับสม�คมหน่วยบ่มเพ�ะธุรกิจและอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย	 

ณ	โรงแรมอโนม�	กรุงเทพฯ	ในวันที่	21	มกร�คม	2554
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	 58.	 เภสชักรหญงิลลดิ�	สกลภ�พ	หวัหน�้ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	เภสชักรหญงิวชริ�ภรณ	์เหมม�ล�	หวัหน�้

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	น�งส�วพรพิมล	 เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	น�งส�วกรวิก�	ลิ้มสุวรรณ	นักวิทย�ศ�สตร์- 

ก�รแพทย	์5	ฝ�่ยประกนัคณุภ�พและน�ยวชิติ	ทวกี�ญจน	์นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์4	ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	เข�้รว่มประชมุ

วิช�ก�ร	Building	Vaccine	Development	Capacity	in	Thailand	จัดโดยบริษัท	ไบโอเนท-เอเชีย	จำ�กัด	ณ	โรงแรม

ดุสิตธ�นี	กรุงเทพฯ	ในวันที่	21	มกร�คม	2554

	 59.	 น�ยสัตวแพทย์สุรสีห์	 อุ๋ยสุวรรณ	 น�ยสัตวแพทย์	 7	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 น�ยสุทธิชัย	 

รอดรัตน์	 หัวหน้�เจ้�หน้�ที่สัตวรักษ์	 5	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 น�ยกิตติ	 เลิศไชย	 เจ้�หน้�ที่สัตวรักษ์	 5	

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 น�ยฉลอง	 แน่จริง	 เจ้�หน้�ที่สัตวรักษ์	 5	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 

น�ยสถิต	 ผล�นิผล	 พนักง�นเลี้ยงสัตว์	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 น�ยศรีธวัช	 อินปรุง	 พนักง�นเลี้ยงสัตว์	 

สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	น�ยบรรดิษฐ์	ช่วยชูกลิ่น	พนักง�นเลี้ยงสัตว์	สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	

และน�ยวีระกิตติ์	ต�ละลักษณ์ธนดล	พนักง�นเลี้ยงสัตว์	สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

เรือ่ง	โรคอบุตัใิหมจ่�กสตัวต์ดิตอ่สูม่นษุย์	:	ก�รเฝ�้ระวงัท�งวทิย�ท�งระบ�ดในระดบัชมุชน	จดัโดยคณะสตัวศ�สตรแ์ละ

เทคโนโลยีก�รเกษตร	 มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	 วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี	 ณ	 อ�ค�รปฏิบัติก�รคณะสัตวศ�สตร์และ

เทคโนโลยีก�รเกษตร	มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	จังหวัดเพชรบุรี	ในวันที่	23	มกร�คม	2554

	 60.	 น�งมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	 ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	 พย�บ�ล	 8	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 ร่วมประชุม

วิช�ก�ร	เรื่อง	“ก�รรักษ�พย�บ�ลโรคเบื้องต้นสำ�หรับพย�บ�ลเวชปฏิบัติทั่วไป”	ในวันที่	24	-	28	มกร�คม	2554

	 61.	 เภสชักรหญงิลลดิ�	สกลภ�พ	หวัหน�้ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	เภสชักรหญงิวชริ�ภรณ	์เหมม�ล�	หวัหน�้

ฝ�่ยประกนัคณุภ�พและน�งส�วพรพมิล	เปรมชยัพร	หวัหน�้ฝ�่ยผลติวคัซนี	เข�้อบรมหลกัสตูร	ก�รพฒัน�ผูบ้รหิ�รระดบั

กล�ง	(Program-Ex-MSD)	รุ่นที่	14	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	

สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	25	-	28	มกร�คม	1	-	3,	8	-	10,	15	-	17,	22	-	25	กุมภ�พันธ์	1	-	3,	8	-	10	มีน�คม	

และ	28	-	29	เมษ�ยน	2554

	 62.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วม

ประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับร่�งแผนก�รถ่�ยโอนภ�รกิจฯ	จัดโดยสำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�ร้�นย�	กองควบคุมย�	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	ณ	ห้องประชุมอ�ค�ร	4	ชั้น	6	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	กระทรวง

ส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	28	มกร�คม	2554

	 63.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Vaccine	practical	points	(vaccine	in	adolescent	and	traveler)	ณ	ห้องประชุม	โรงแรมสย�มซิตี้	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	3	กุมภ�พันธ์	2553

	 64.	 เภสชักรหญงิอ�ภ�พรรณ	ทองบญุรอด	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข้�รว่มประชมุคณะ

อนุกรรมก�รก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นและวิธีตรวจสอบคุณภ�พย�	 จัดโดยสำ�นักย�และวัตถุเสพติด	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 

ณ	ห้องประชุม	416	ชั้น	4	อ�ค�ร	2	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	4	กุมภ�พันธ์	2554
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	 65.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เป็นวิทย�กรบรรย�ย

เรื่อง	Animal	Rabies	in	Thailand	and	Clinical	Diagnosis	of	Rabid	Dogs	ให้แก่	WHO	Fellowships	2	คน	คือ	 

Dr.	Lionel	Harischandra	Patrikiri	Achchige	(D.V.M.)	Director	of	Public	Health	Veterinary	Services,	Sri	Lanka 

and	Dr.	Darshani	Abeysekera	(M.D.)	from	Sri	Lanka.

	 66.	 แพทยห์ญงิสดุ�	สบีญุเรอืง	น�ยแพทย	์7	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	เข�้รว่มก�รอบรมคว�มรูท้�งด�้นวจิยั

และสถิติ	เรื่อง	Turning	your	research	into	manuscript	จัดโดยร�ชวิทย�ลัยอ�ยุรแพทย์แห่งประเทศไทย	ณ	ห้อง

สัมมน�	4-6	อ�ค�รเฉลิมพระบ�รมี	50	ปี	ซอยศูนย์วิจัย	กรุงเทพฯ	ในวันที่	4	กุมภ�พันธ์	2554

	 67.	 น�งส�วยุพเย�ว์	 เจียมรังสรรค์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�ยธนกฤต	 

อมรภรูนินัท	์เจ�้หน�้ทีร่ะบบง�นคอมพวิเตอร	์3	กลุม่ง�นบำ�รงุรกัษ�เครือ่งจกัรกล	เข�้รบัก�รอบรมเชงิปฏบิตักิ�ร	ก�รนำ�

ข้อมูลเผยแพร่ผ่�นระบบ	 Intranet	 สภ�ก�ช�ดไทย	 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องอบรม

คอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	7	กุมภ�พันธ์	2554

	 68.	 แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	น�งวิภ�พร	ใจเจริญทรัพย์	หัวหน้�

พย�บ�ล	7	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	น�งมณรีตัน์	เบญจวงศก์ลุชยั	ผูช้ำ�น�ญก�รพเิศษ	พย�บ�ล	8	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยั- 

คลินิก	น�งฐ�นเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งส�วณัฐชย�	รัฐอนันต์พินิจ	

พย�บ�ล	5	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�ร	Joint	TPAA-Chula	International	Medical	Congress	

2011	 เรื่อง	 Safety	 and	Quality	 in	 Health	 Care	 Practice	 จัดโดยคณะแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 

ร่วมกับสม�คมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริก�	 (TPAA)	ณ	 โถงชั้น	 1	อ�ค�ร	อปร	 โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	 ระหว่�งวันที่	

7	-	8	กุมภ�พันธ์	2554

	 69.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและ 

เภสชักรหญงิลลดิ�	สกลภ�พ	หวัหน�้ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	เข�้รว่มประชมุคณะทำ�ง�นพฒัน�นโยบ�ยแกไ้ขปญัห�ย�

กำ�พร�้	ครัง้ที	่1/2554	จดัโดยกองควบคมุย�	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	ณ	หอ้งประชมุหลวงวเิชยีรแพทย�คม 

อ�ค�ร	ชั้น	2	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	8	กุมภ�พันธ์	2554

	 70.	 น�งนฤมล	พักมณี	 หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	 เวส�รัชชพงศ์	 น�ยสัตวแพทย์	 7	

สวนงู	ว่�ที่	ร.ต.หญิงปลื้มจิตต์	ดิสระพงษ์	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	3	สวนงู	น�งส�วณัฐชย�	รัฐอนันต์พินิจ	พย�บ�ล	5 

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 น�งอภิญญ�	 คำ�ฉัตร	 ผู้ช่วยพย�บ�ล	 4	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 น�ยปรีช�	 อังศุกวินกุล	 

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	5	ฝ่�ยผลิตวัคซีน	น�งส�วสุภัสศร	บุญช่�ง	เจ้�หน้�ที่วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	4	ฝ่�ยวิจัยและ-

พัฒน�	น�งผ่องศรี	นิลเทศ	เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	5	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งอบเชย	ส�ยัณห์ศิริ	เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	4 

ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�งส�วรัศมี	 โสตถิโยธิน	 เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	 4	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�รับฟังก�รบรรย�ย 

เรื่องก�รฝึกจิต	สมอง	และสุขภ�วะ	จัดโดยศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	2	-	3	ชั้น	9	

อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	ในวันที่	14	กุมภ�พันธ์	2554
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	 71.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธ�นนท์	หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	น�งเส�วลักษณ์	เทพสุเมธ�นนท์	

ผู้เชี่ยวช�ญพย�บ�ล	 8	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 และน�งโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วม 

ประชมุคณะกรรมก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รสรรห�กลุบตุร-กลุธดิ�ก�ช�ด	ประจำ�ปี	2554	-	2555	จดัโดยสำ�นกัง�นจดัห�-

ร�ยได้	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	2	-	3	ชั้น	9	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	

ในวันที่	16	กุมภ�พันธ์	2554

	 72.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วม

ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคลัสเตอร์สุขภ�พและก�รแพทย์	ครั้งที่	2/2554	จัดโดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	 สวทช.	 ณ	 ห้องประชุมบุษกร	 ชั้น	 1	 อ�ค�รเนคเทค	 อุทย�นวิทย�ศ�สตร์	 ประเทศไทย	 

อำ�เภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธ�นี	ในวันที่	16	กุมภ�พันธ์	2554

	 73.	 น�งส�วขวัญหทัย	 ด้วงนุ่ม	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 4	 ฝ่�ยประกันคุณภ�พและน�ยพรหมฉัตร	 

เจรญิพฒัน	์นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์3	ฝ�่ยผลติวคัซนี	เข�้รบัก�รอบรมเรือ่ง	ก�รผลติและก�รควบคมุคณุภ�พชวีวตัถชุนดิ	

Biotechnological	Products	และก�รจดัเตรยีมเอกส�รด�้นคณุภ�พเพือ่ประกอบก�รขึน้ทะเบยีน	จดัโดย	สถ�บนัชวีวตัถุ	

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	ณ	โรงแรมมิร�เคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	16-17	กุมภ�พันธ์	2554

	 74.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง  ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

เภสัชกรหญิงลลิด�	สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อและน�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	

เข�้รว่มประชมุคณะกรรมก�รพฒัน�และบรหิ�รจดัก�รทีด่นิสภ�ก�ช�ดไทย	ครัง้ที	่1/2554	ตำ�บลบ�งพระ	อำ�เภอศรรี�ช�	

จังหวัดชลบุรี	 จัดโดยสำ�นักง�นบริห�รและศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม	 อ�ค�รอนุสรณ์	 

100	ปี	โรงพย�บ�ลสมเด็จพระบรมร�ชเทวี	ณ	ศรีร�ช�	จังหวัดชลบุรี	ในวันที่	17	กุมภ�พันธ์	2554

	 75.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง  ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

น�งโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�ยธนกฤต	อมรภูรินันท์	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 3	

กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	เข้�ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแผนปฏิบัติก�รฯ	ด้�น	IT	ของหน่วยง�นและแนวท�งก�รขอ

อัตร�ค่�ตอบแทนใหม่สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 จัดโดยสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�นบริห�ร	

ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธินชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�น

ก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	22	กุมภ�พันธ์	2554

	 76.	 น�งประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

น�ยธีรเดช	โชติธน�อุดม	นิติกร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้�หน้�ที่พัสดุ	4	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

และน�ยธนกฤต	อมรภรูนินัท	์เจ�้หน�้ทีร่ะบบง�นคอมพวิเตอร	์3	กลุม่ง�นบำ�รงุรกัษ�เครือ่งจกัรกล	เข�้รบัก�รอบรมเรือ่ง	

ระเบียบสภ�ก�ช�ดไทยว่�ด้วยก�รพัสดุที่ปรับปรุงแก้ไข	จัดโดยสำ�นักง�นก�รคลัง	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	

2	-	3	ชั้น	9	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	ในวันที่	22	กุมภ�พันธ์	2554
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	 77.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วม

ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ป	ี 2554	 จัดโดยสม�คมไทยอุตส�หกรรมผลิตย�แผนปัจจุบัน	ณ	 โรงแรมสย�มซิตี้	 กรุงเทพฯ	 

ในวันที่	23	กุมภ�พันธ์	2554

	 78.	 น�ยสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	หัวหน้�สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 สัตวแพทย์หญิงรุจิร�	 

ศรพีงษว์ไิลยกลุ	น�ยสตัวแพทย์	6	ฝ�่ยประกนัคณุภ�พ	น�งส�วจรุพีร	นอ้ยพรหม	นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์5	ฝ�่ยวจิยั- 

และพัฒน�และว่�ที่	 ร.ต.หญิงปลื้มจิตต์	ดิสระพงษ์	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	3	สวนงู	 เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

เรื่อง	ก�รว�งย�สลบและก�รตรวจติดต�มก�รสลบในสัตว์ทดลอง	จัดโดยสำ�นักสัตว์ทดลอง	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย� 

จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	25	กุมภ�พันธ์	2554	

	 79.	 น�งส�วอรวรรณ	แซ่โค้ว	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งส�วสุนุชช� 

สุนทร�รชุน	ผู้ชำ�น�ญก�ร	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	6	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งสุจิตรตร�	ขุนทรัพย์	นักวิทย�ศ�สตร์-

ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�ยวิชิต	ทวีก�ญจน์	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 4	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 เข้�ร่วม

สัมมน�เรื่อง	เคล็ดลับก�รตีพิมพ์บทคว�มวิช�ก�ร	จัดโดยมห�วิทย�ลัยมหิดล	ร่วมกับสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์	

ณ	วิทย�ลัยก�รจัดก�ร	มห�วิทย�ลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	ในวันที่	25	กุมภ�พันธ์	2554

	 80.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข�้รว่มประชมุ

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร	หน่วยภูมิปัญญ�ท�งเภสัชศ�สตร์	“ประโชติ	เปล่งวิทย�”	ครั้งที่	1	จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	พระร�ชวังสน�มจันทร์	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	1	มีน�คม	2554

	 81.	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	เวส�รัชชพงศ์	น�ยสัตวแพทย์	7	สวนงู	เข้�ร่วมก�รสัมมน�ของสัตวแพทยสภ�ใน

หัวข้อเรื่อง	9	ปี	9	ง�นเด่น	สัตวแพทย์ข�ดแคลนจริงหรือ	จัดโดยสำ�นักง�นสัตวแพทยสภ�	ณ	โรงแรมโซฟิเทล	เซ็นท�ร�แกรนด์	

(ล�ดพร้�ว)	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	1-	2	มีน�คม	2554	

	 82.	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	 เภสัชกรหญิงลลิด�	 สกลภ�พ	 หัวหน้�ฝ่�ย

ผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 เภสัชกรสมพล	 วิโรจนะด�ร�	 เภสัชกร	 6	 ฝ่�ยประกันคุณภ�พและน�ยพรหมฉัตร	 เจริญพัฒน์	 

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	3	ฝ่�ยผลิตวัคซีน	เข้�ร่วมก�รอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์	GMP	ของ	PIC/S	แก่บุคล�กรระดับ

ปฏิบัติก�รในอุตส�หกรรมย�	 ครั้งที่	 4	 จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	 โรงแรมแมนด�ริน	

กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	1	-	2	มีน�คม	2554

	 83.	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีช�	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ

น�ยสัตวแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง

ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและเภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วย

ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข้�รว่มสมัมน�ก�้วทนัก�รประยกุตใ์ช้	Social	Media	เพือ่ก�รสือ่ส�รยคุใหมข่อง

สภ�ก�ช�ดไทย	สำ�หรับผู้บริห�ร	จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	ร่วมกับสำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร	สำ�นักง�น

บริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	2	 -	3	ชั้น	9	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	ศูนย์บริก�รโลหิต- 

แห่งช�ติ	ในวันที่	3	มีน�คม	2554
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	 84.	 แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เป็นวิทย�กรบรรย�ยในหัวข้อ	ก�รใช้

วคัซนีและเซรุม่ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ�้	จดัโดยวทิย�ลยัพย�บ�ล	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	อ�ค�รเฉลมิพระเกยีรต	ิชัน้	3	วทิย�ลยั

พย�บ�ล	ในวันที่	3	มีน�คม	2554

	 85.	 เภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	เภสัชกร	6	ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	เภสัชกร	6

ฝ่�ยประกันคุณภ�พและน�ยพรหมฉัตร	 เจริญพัฒน์	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 3	 ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 เข้�รับก�รสัมมน� 

ก�รตรวจนับอนุภ�คสำ�หรับอุตส�หกรรมย�	 Particle	Monitoring	 for	 Pharmaceutical	 Industrial	 ณ	 โรงแรม 

ไพน์เฮิร์สท	กรุงเทพฯ	ในวันที่	4	มีน�คม	2554

	 86.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Update	in	adult	vaccination	ณ	ห้องประชุมภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	ในวันที่	

4	มีน�คม	2554

	 87.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร. สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วม

ประชุมคณะทำ�ง�นพัฒน�เครือข่�ยก�รประกันคุณภ�พและประเมินคว�มเสี่ยงวัคซีน	 ครั้งที่	 1/2554	 จัดโดยสถ�บัน 

ชีววัตถุ	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	ณ	ห้องประชุม	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	

ในวันที่	15	มีน�คม	2554

	 88.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Vaccine	Story	:	FAQ	in	Clinical	Practice	ณ	ศูนย์ก�รประชุม	IMPACT	เมืองทองธ�นี	กรุงเทพฯ	ใน 

วันที่	16	มีน�คม	2554

	 89.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และน�งเส�วลักษณ์	 

เทพสุเมธ�นนท์	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	ไปปฏิบัติง�นเป็นคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

สรรห�กุลบุตร-กุลธิด�ก�ช�ด	ประจำ�ปี	2554-2555	จัดโดยสำ�นักง�นจัดห�ร�ยได้	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	สถ�บันวิช�ก�ร	

ทีโอที	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่�งวันที่	16	-	19	มีน�คม	2554

	 90.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Adult	and	HCW	immunization	ณ	ห้องประชุมโรงพย�บ�ลพระมงกุฎ	ในวันที่	17	มีน�คม	2554

	 91.	 น�ยธนกฤต	อมรภูรินันท์	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	 เข้�รับ

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับก�รพัฒน�เว็บไซต์เรื่อง	ก�รสร้�งเว็บไซต์ด้วย	Drupal	รุ่นที่	 1	จัดโดยศูนย์เทคโนโลยี-

ส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ระหว่�ง

วันที่	17	–	18	มีน�คม	2554

	 92.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญงิ

อ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	

น�งวิภ�พร	ใจเจริญทรัพย์	หัวหน้�พย�บ�ล	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและเภสัชกรหญิงลลิด�	สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ย

ผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	เข�้รว่มประชมุรบัฟงัร�่งร�ยง�นฉบบัสมบรูณ	์โครงก�รประเมนิผลคว�มสำ�เรจ็ในก�รดำ�เนนิง�นต�ม

แผนยุทธศ�สตร์และเป้�หม�ยก�รให้บริก�รของสภ�ก�ช�ดไทย	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2553	จัดโดยสำ�นักนโยบ�ย
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และยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นบริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธินชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�น

ก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	18	มีน�คม	2554

	 93.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้�	ณ	ห้องประชุมโรงพย�บ�ลสุร�ษฎร์ธ�นี	จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี	ในวันที่	21	มีน�คม	2554

	 94.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญงิ

อ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�รและเภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	 เหมม�ล�	หัวหน้�

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมประชุมเรื่อง	ระบบบริห�รก�รผลิต	ครอบครอง	จำ�หน่�ย	นำ�เข้�	ส่งออก	หรือนำ�ผ่�นซึ่งเชื้อ

โรคและพิษจ�กสัตว์	จัดโดยสำ�นักกำ�กับพระร�ชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจ�กสัตว์	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	กระทรวง

ส�ธ�รณสุข	ณ	โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นส์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	22	มีน�คม	2554

	 95.	 น�งส�วเพชรจินต์	ขวัญเพชร	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	4	สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	เข้�รับ

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	ก�รตรวจนับจำ�นวนและตรวจห�แบคทีเรียตัวชี้วัดในน้ำ�ดื่มและแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติ	จัดโดย

คณะสัตวศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร	มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	วิทย�เขตส�รสนเทศเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่�ง

วันที่	22	-	23	มีน�คม	2554

	 96.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและ	

เภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	เหมม�ล�	หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมก�รสัมมน�รับฟังคว�มคิดเห็น	ข้อเสนอแนะเพื่อ

พฒัน�ภ�รกจิวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์จดัโดยกรมวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์กระทรวงส�ธ�รณสขุ	ณ	โรงแรมมริ�เคลิ	แกรนด	์

กรุงเทพฯ	ในวันที่	23	มีน�คม	2554

	 97.	 น�งสมพร	 ขวัญเกิด	 เจ้�หน้�ที่วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 เข้�รับฟังก�รเสวน�เรื่อง	 

ตบัอกัเสบเรือ้รงัและตบัแขง็	ตอนไวรสัตบัอกัเสบบ-ีซ	ีไขมนัตบั	จดัโดยศนูยโ์รคตบัและปลกูถ�่ยตบั	โรงพย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ	์

สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมเฉลิม	 พรมม�ส	 ตึกอปร	 ชั้นล่�ง	 คณะแพทยศ�สตร์	 โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ	์ ในวันที่	 

23	มีน�คม	2554

	 98.	 น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�ม�ตรก�รควบคุม	

เฝ้�ระวังปล�ปักเป้�และอ�ห�รที่มีปล�ปักเป้�เป็นส่วนผสม	 ครั้งที่	 1-1/2554	 จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร-

และย�	กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	ห้องประชุมชัยน�ทนเรนทร	ชั้น	1	ตึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	กระทรวง

ส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	24	มีน�คม	2554

	 99.	 น�งส�วพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีนและเภสัชกรอนวัช	 มิตรประท�น	 ผู้ชำ�น�ญพิเศษ

เภสัชกร	 7	 ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 เข้�ร่วมประชุมเพื่อห�รือแนวท�งก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี	 

สู่ผู้ผลิตในระดับอุตส�หกรรม	 จัดโดยสถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ	 กรมควบคุมโรค	ณ	 ห้องประชุม	 สถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ	 

กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	25	มีน�คม	2554
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	 100.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ธีระพงษ์	ตัณฑวิเชียร	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยวิช�ก�ร	แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	

น�ยแพทย์	 7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งวิภ�พร	 ใจเจริญทรัพย์	หัวหน้�พย�บ�ล	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 

ไปดูง�นและเยี่ยมชมโรงง�นผลิตวัคซีนที่ประเทศจีน	 จัดโดย	 บริษัท	 BioNet-Asia	 Co.,	 Ltd.	 ระหว่�งวันที่	 25	 -	 29	

มีน�คม	2554

	 101.	 ศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุน�ยแพทยว์ศิษิฏ	์สติปรชี�	ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�และเภสชักรหญงิอ�ภ�พรรณ 

ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วมก�รสัมมน�เรื่อง	ก�รก้�วสู่คว�มเป็นเลิศด้�นคุณภ�พ

ห้องปฏิบัติก�รและรับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณคว�มเป็นเลิศด้�นคุณภ�พห้องปฏิบัติก�ร	 จัดโดยสำ�นักม�ตรฐ�นห้อง

ปฏิบัติก�ร	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	โรงแรมมิร�เคิล	แกรนด์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	28	มีน�คม	

2554

	 102.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธ�นนท์	หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�

ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	น�งโอปอล	์ศรปีระพตั	ิหวัหน�้ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	น�งมณรีตัน	์เบญจวงศก์ลุชยั	ผูเ้ชีย่วช�ญ	พย�บ�ล	8

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 น�งส�วยุพเย�ว์	 เจียมรังสรรค์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและ 

น�งน�ร	ีโถนอ้ย	เจ้�หน้�ทีป่ระช�สมัพนัธ์	5	ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	เข้�รว่มสมัมน�	ก�้วทนัก�รประยกุตใ์ช้	Social	Media	

เพือ่ก�รสือ่ส�รยคุใหมข่องสภ�ก�ช�ดไทย	สำ�หรบัเจ�้หน�้ที	่จดัโดยศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ	รว่มกบัสำ�นกัส�รนเิทศและ

สื่อส�รองค์กร	สำ�นักง�นบริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธินชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�น

ก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	28	มีน�คม	2554

	 103.	 เภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	เภสัชกร	6	ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	เภสัชกร	6 

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	น�งส�วหทัยรัตน์	เจตน�	วิศวกร	5	กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกลและน�ยอรรถพล	แสงสุกว�ว 

น�ยช�่งเวชภณัฑ	์5	กลุม่ง�นบำ�รงุรกัษ�เครือ่งจกัรกล	เข�้รว่มก�รอบรมเกีย่วกบัหลกัเกณฑ	์GMP	ของ	PIC/S	แกบ่คุล�กร

ระดับปฏิบัติก�รในอุตส�หกรรมย�	ครั้งที่	5	จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดนครน�ยก	

ณ	โรงแรมแมนด�ริน	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	28	-	29	มีน�คม	2554

	 104.	 น�งส�วพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีนและเภสัชกรอนวัช	 มิตรประท�น	 ผู้ชำ�น�ญพิเศษ

เภสัชกร	 7	 ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 เข้�ร่วมประชุมโครงก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นวัคซีนอย่�งเป็นระบบเรื่อง	 พิจ�รณ�คว�ม

ต้องก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรและอัตร�กำ�ลังของหน่วยง�นด้�นวัคซีน	จัดโดยสถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ	กรมควบคุมโรค	 

ณ	หอ้งประชมุธรีะ	ร�มสตู	อ�ค�ร	8	ชัน้	3	กรมควบคมุโรค	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	จงัหวดันนทบรุ	ีในวนัที	่30	มนี�คม	2554

	 105.	 น�งปร�ณี	 ใจสำ�ร�ญ	 ผู้ช่วยเภสัชกร	 4	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วมนำ�เสนอผลง�นกิจกรรมพัฒน�

คุณภ�พง�น	 (ผลง�น	PI-2	ประจำ�ปี	2553)	 เรื่อง	พัฒน�แนวท�งปฏิบัติก�รสั่งซื้อย�และก�รรับย�จ�กห้องย�	จัดโดย	

ฝ�่ยก�รพย�บ�ล	โรงพย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ	์สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งประชมุ	ตกึอปร	ชัน้	3	คณะแพทยศ�สตร	์โรงพย�บ�ล

จุฬ�ลงกรณ์	ในวันที่	30	มีน�คม	2554
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 106.	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	 เวส�รัชชพงศ์	น�ยสัตวแพทย์	7	สวนงู	 เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รช้�งและสัตว์ป่�	

ครั้งที่	 1	 จัดโดยชมรมสัตวแพทย์สัตว์ป่�และสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	ณ	 อิงธ�ร	 รีสอร์ท	 จังหวัดนครน�ยก	 ระหว่�ง 

วันที่	30	มีน�คม	–	1	เมษ�ยน	2554

	 107.	 น�งเส�วลักษณ์	 เทพสุเมธ�นนท์	 ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	 8	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เข้�ร่วมประชุม 

ฝึกอบรม	Standard	Course	 in	Clinical	Trial	 2011	จัดโดยฝ่�ยวิจัย	คณะแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 

ณ	ห้องประชุมเฉลิม	พรมม�ส	ตึกอปร	ชั้นล่�ง	โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	ระหว่�งวันที่	30	มีน�คม	-	1	เมษ�ยน	2554

	 108.	 น�งโอปอล	์ศรปีระพตั	ิหวัหน�้ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	และน�งกมลวรรณ	เขษมวงศ	์เจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รง�น-

ทั่วไป	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�ฟังก�รบรรย�ยเรื่อง	ก�รกำ�หนดโครงสร้�งเงินเดือนในภ�คร�ชก�ร	จัดโดยสำ�นักง�น

ก�รเจ้�หน้�ที่	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม	2-3	ชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	31	

มีน�คม	2554

	 109.	 น�งวิภ�พร	ใจเจริญทรัพย์	หัวหน้�พย�บ�ล	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดก�ร

ปฐมนิเทศพย�บ�ลใหม่ของสภ�ก�ช�ดไทย	ประจำ�ปี	2554	พีธีรับขวัญพย�บ�ลใหม่และพิธีประดับเครื่องหม�ยก�ช�ด	

ณ	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	1	เมษ�ยน	2554

	 110.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Review	and	update	on	adult	HCW	vaccine	ณ	โรงแรมวินเซอร์	สวีทส์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	6	เมษ�ยน	2554

	 111.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญงิ

อ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�รและเภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	 เหมม�ล�	หัวหน้�

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมก�รประชุมเรื่อง	NCL	networking	on	establishment	of	regional	working	reference 

standards	 จัดโดยสถ�บันชีววัตถุ	 กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 ณ	 ห้องประชุมสถ�บันชีววัตถุ	 อ�ค�ร	 10	 ชั้น	 2	 

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	8	เมษ�ยน	2554

	 112.	 แพทยห์ญงิสดุ�	สบีญุเรอืง	น�ยแพทย	์7	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	เปน็กรรมก�รสอบส�รนพินธน์กัศกึษ�

หลกัสตูรปรญิญ�โท	ส�ข�อ�ยรุศ�สตรเ์ขตรอ้นคลนิกิ	(หลกัสตูรน�น�ช�ต)ิ	จดัโดยสำ�นกัง�นบณัฑติวทิย�ลยั	ณ	ภ�ควชิ�

อ�ยุรศ�สตร์เขตร้อน	คณะเวชศ�สตร์เขตร้อน	มห�วิทย�ลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	ในวันที่	11	เมษ�ยน	2554

	 113.	 น�งส�วหทัยรัตน์	 เจตน�	 วิศวกร	 5	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	 เข้�ร่วมประชุมรับฟังคว�ม 

คดิเหน็	แผนอนรุกัษพ์ลงัง�น	20	ป	ีจดัโดยสำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนพลงัง�น	กระทรวงพลงัง�น	รว่มกบับณัฑติวทิย�ลยั

ร่วมด้�นพลังง�นและสิ่งแวดล้อม	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี	 ณ	 โรงแรมเซ็นจูรี่	 พ�ร์ค	 กรุงเทพฯ	 ใน 

วันที่	11	เมษ�ยน	2554

	 114.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญงิ

ลลิด�	 สกลภ�พ	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 น�งส�วพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 เภสัชกรหญิง 

วชิร�ภรณ์	เหมม�ล�	หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เภสัชกรหญิงดวงพร	พรมุทธกุล	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	น�ยสัตวแพทย์

สุรศักดิ์	เอกโสวรรณ	หัวหน้�สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	และเภสัชกรอนวัช	มิตรประท�น	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ

เภสัชกร	7	ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 ไปศึกษ�ดูง�นก�รผลิตวัคซีนที่ประเทศเยอรมนี	จัดโดยบริษัท	 ไบโอจีนีเทค	จำ�กัด	ระหว่�ง 

วันที่	12	-19	เมษ�ยน	2554
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	 115.	 น�งน�ร	ีโถนอ้ย	เจ�้หน�้ทีป่ระช�สมัพนัธ	์5	ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	น�งผอ่งศร	ีนลิเทศ	เจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร-

ง�นทั่วไป	 5	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วหทัยรัตน์	 เจตน�	 วิศวกร	 5	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	น�งก�นด�	 

ศรีม่วง	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ยผลิตวัคซีนและน�งส�วน�ฏอนงค์	 ขำ�นิพัทธ์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 3	 

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เข้�ร่วมโครงก�รอบรมเรื่อง	 เทคนิคก�รเขียนผลง�นเพื่อขอประเมินให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น	

สำ�หรับส�ยง�นที่เริ่มต้นจ�กระดับ	3	ในวันที่	19	เมษ�ยน	2554

	 116.	 น�งส�วณัฐชย�	รัฐอนันต์พินิจ	พย�บ�ล	5	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมโครงก�รอบรมเรื่อง	เทคนิค

ก�รเขียนผลง�นเพื่อขอประเมินให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น	 สำ�หรับส�ยง�นพย�บ�ล	 จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	

สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งประชมุศริิ	สริโิยธนิ	ชัน้	4	อ�ค�รเฉลมิ	บรูณะนนท์	สำ�นกัง�นก�รเจ้�หน้�ที	่ในวนัที่	20	เมษ�ยน	2554

	 117.	 น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	 เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

เกี่ยวกับก�รพัฒน�เว็บไซต์เรื่องก�รสร้�งเว็บไซต์ด้วย	Drupal	รุ่นที่	2	จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	

ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ระหว่�งวันที่	21	–	22	เมษ�ยน	2554

	 118.	 ว่�ที่	ร.ต.หญิงปลื้มจิตต์	ดิสระพงษ์	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	3	สวนงู	เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

เรื่อง	ก�รอบฆ่�เชื้อห้องด้วยแก๊สไฮเดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์	จัดโดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งช�ติ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	

ร่วมกับบริษัท	ซิมม์	จำ�กัด	ณ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	22	เมษ�ยน	2554

	 119.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข�้รว่มประชมุ

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รหน่วยภูมิปัญญ�ท�งเภสัชศ�สตร์	 “ประโชติ	 เปล่งวิทย�”	 ครั้งที่	 2	 จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	พระร�ชวังสน�มจันทร์	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	25	เมษ�ยน	2554

	 120.	 ว่�ที่	 ร.ต.หญิงปลื้มจิตต์	 ดิสระพงษ์	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 3	 สวนงู	 เข้�ร่วมโครงก�รฝึกอบรม

พนักง�นเลี้ยงสัตว์ทดลอง	รุ่นที่	26	จัดโดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งช�ติ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	ณ	ศูนย์สัตว์ทดลอง

แห่งช�ติ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม	ระหว่�งวันที่	25-29	เมษ�ยน	2554

	 121.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญงิ

อ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและน�งนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและ

พัฒน�	 เข้�ร่วมประชุมปฏิบัติก�รเรื่อง	 ก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รก�รกำ�หนดตัวชี้วัดและค่�เป้�หม�ยในระบบจัดก�ร 

งบประม�ณแบบมุง่เนน้ผลง�น	จดัโดยสำ�นกันโยบ�ยและยทุธศ�สตร	์สำ�นกัง�นบรหิ�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งประชมุศริ	ิ

สริโิยธนิ	2	ชัน้	4	อ�ค�รเฉลมิ	บรูณะนนท	์สำ�นกัง�นก�รเจ�้หน�้ที	่ในวนัที	่26	เมษ�ยน	2554	และวนัที	่4	พฤษภ�คม	2554

	 122.	 แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่อง	ก�รดูแล

ผู้ถูกสัตว์ที่เป็นหรือสงสัยว่�เป็นโรคพิษสุนัขบ้�	กัด	ข่วน	จัดโดยศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข	3	บ�งซื่อ	ณ	ห้องประชุมอ�ค�ร	1 

ชั้น	3	ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข	3	กรุงเทพฯ	ในวันที่	27	เมษ�ยน	2554

	 123.	 แพทย์หญิงสุด�	 สีบุญเรือง	 น�ยแพทย์	 7	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่อง	 

โรคพิษสุนัขบ้�	 จัดโดยโรงพย�บ�ลบีเอ็นเอช	ณ	 ห้องพักแพทย์	 ชั้น	 2	 โรงพย�บ�ลบีเอ็นเอช	 กรุงเทพฯ	 ในวันที่	 28	 

เมษ�ยน	2554
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	 124.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เป็นกรรมก�รสอบ

วิทย�นิพนธ์	หลักสูตร	วท.ม.	ส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	จัดโดยฝ่�ยบัณฑิตศึกษ�	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	ณ	อ�ค�ร	อปร	ชั้น	3	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	28	เมษ�ยน	2554

	 125.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและ	

น�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	เข้�ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รส่งเสริมก�รผลิตวัคซีนในประเทศ	

จัดโดยสถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	 ห้องประชุมอ�ยุรกิจโกศล	 อ�ค�ร	 1	 ชั้น	 1	 

กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	28	เมษ�ยน	2554

	 126.	 เภสัชกรหญิงพรรณิภ�	จุลสุคนธ์	ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ	 เภสัชกร	9	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งส�วอรวรรณ	

แซ่โค้ว	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งส�วสุนุชช�	สุนทร�รชุน	ผู้ชำ�น�ญก�ร

พเิศษ	นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์7	ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	น�งส�ววชริ�ภรณ	์แสงสสีม	ผูช้ำ�น�ญก�รพเิศษ	นกัวทิย�ศ�สตร-์

ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�งส�วจุรีพร	น้อยพรหม	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	5	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�ร่วม

สัมมน�เรื่อง	 The	 Future	Motivation	with	 Imaging	 Technologies	 จัดโดยบริษัทไอ	 ที	 เอส	 (ไทยแลนด์)	 จำ�กัด	 

ณ	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	28	เมษ�ยน	2554

	 127.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Innovation	approaches	to	improve	influenza	vaccination	:	towards	the	first	intradermal	

vaccine	ณ	โรงแรมแอมบ�สเดอร์	พัทย�	จังหวัดชลบุรี	วันที่	28	เมษ�ยน	2554

	 128.	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	 เป็น

วิทย�กรบรรย�ยเรื่อง	Vaccination	in	ageing	:	Are	we	ready?	ณ	โรงแรมแอมบ�สเดอร์	พัทย�	จังหวัดชลบุรี	ในวันที่ 

29	เมษ�ยน	2554

	 129.	 น�งส�วอรวรรณ	แซโ่คว้	ผูช้ำ�น�ญก�รพเิศษ	นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์7	ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	เข�้รบัก�ร

อบรมหลักสูตรก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่ก�รเป็นผู้บริห�ร	รุ่นที่	5	(SSD5)	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	สภ�ก�ช�ดไทย	

ระหว่�งวันที่	2	-	4,	11	-	13,	18	-	19	พฤษภ�คม	2554

	 130.	 น�งฐ�นเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�ร

พย�บ�ลประจำ�ป	ี2554	เรือ่ง	ฅ.ฅน...พลงัพย�บ�ล	:	สร�้งสรรคบ์รกิ�รสูง่�นคณุภ�พ	จดัโดยฝ�่ยก�รพย�บ�ล	โรงพย�บ�ล

จุฬ�ลงกรณ์	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมเฉลิม	พรมม�ส	ตึกอปร	ชั้นล่�ง	โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	ระหว่�งวันที่	3	-	4	

พฤษภ�คม	2554

	 131.	 น�งส�วพรพิมล	 เปรมชัยพร	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 ไปดูง�นก�รแบ่งบรรจุวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ	 

ทีบ่รษิทั	Liaoning	Cheng	Da	Biotechnology	Co.,	Ltd.	ณ	เมอืงเสิน่หย�ง	ประเทศจนี	ระหว�่งวนัที	่4	-	11	พฤษภ�คม	2554 

	 132.	 สตัวแพทยห์ญงิรจุริ�	ศรพีงษว์ไิลยกลุ	น�ยสตัวแพทย	์6	ฝ�่ยประกนัคณุภ�พ	น�งส�วกรวกิ�	ลิม้สวุรรณ	

นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์5	ฝ�่ยประกนัคณุภ�พและน�งส�วขวญัหทยั	ดว้งนุม่	นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์4	ฝ�่ยประกนั-

คุณภ�พ	ไปฝึกง�นก�รตรวจวิเคร�ะห์วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้�และวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ	ที่บริษัท	Liaoning	Cheng	Da	

Biotechnology	Co.,	Ltd.	ณ	เมืองเสิ่นหย�ง	ประเทศจีน	ระหว่�งวันที่	4	-	31	พฤษภ�คม	2554
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	 133.	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรีช�	ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 เป็นวิทย�กรบรรย�ยแก่

แพทยโ์รคไตในอสี�น	หวัขอ้	แนวคว�มคดิด�้นก�รวจิยัโรคไต	จดัโดยภ�ควชิอ�ยรุศ�สตร	์คณะแพทยศ�สตร	์มห�วทิย�ลยั

ขอนแก่น	ณ	โรงแรมเจริญธ�นี	ปริ๊นเซส	จังหวัดขอนแก่น	ในวันที่	5	พฤษภ�คม	2554

	 134.	 แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมประชุม	21th	European	

Congress	 of	 Clinical	Microbiology	 and	 Infectious	 Diseases	 and	 the	 27th	 International	 Congress	 of	

Chemotherapy	 และนำ�เสนอผลง�นวิช�ก�ร	 (Poster	 Presentation)	 เรื่อง	 Two-site	 intradermal	 influenza	

vaccination	in	elderly	จัดโดย	European	Congress	of	Clinical	Microbiology	and	Infectious	Diseases	และ	

International	Congress	of	Chemotherapy	ณ	เมืองมิล�น	ประเทศอิต�ลี	ระหว่�งวันที่	5	-	11	พฤษภ�คม	2554

	 135.	 น�ยสัตวแพทย์สุรศักดิ์	 เอกโสวรรณ	หัวหน้�สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	และน�ยสัตวแพทย์	

สุรสีห์	 อุ๋ยสุวรรณ	น�ยสัตวแพทย์	 7	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รสัตวแพทย์	 เกี่ยวกับ

ก�รรักษ�ม้�และก�รปฏิบัติกับม้�	ณ	 ศูนย์ก�รแสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธ�นี	 กรุงเทพฯ	 ระหว่�ง 

วันที่	9	-	12	พฤษภ�คม	2554

	 136.	 สัตวแพทย์หญิง	ดร.ล�วัณย์	จันทร์โฮม	ผู้เชี่ยวช�ญ	น�ยสัตวแพทย์	8	สวนงู	ไปสำ�รวจงูในพื้นที่จังหวัด

เพชรบรุแีละระนอง	จดัโดยกลุม่ง�นวจิยัสตัวเ์ลือ้ยคล�น	สวนสตัวน์ครร�ชสมี�	จงัหวดันครร�ชสมี�	ระหว�่งวนัที	่10	-	16	

พฤษภ�คม	2554

	 137.	 เภสัชกรหญิงพรรณิภ�	จุลสุคนธ์	ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ	เภสัชกร	9	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งส�ววชิร�ภรณ์	

แสงสสีม	ผูช้ำ�น�ญก�รพเิศษ	นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์7	ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�และน�งส�วจรุพีร	นอ้ยพรหม	นกัวทิย�ศ�สตร-์

ก�รแพทย์	5	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 เข้�ร่วมก�รสัมมน�วิช�ก�ร	Label	Free	 Interaction	Analysis	จัดโดยบริษัท	GE	

Healthcare	จำ�กดั	และบรษิทั	ITS	จำ�กดั	ณ	ศนูยก์�รประชมุ	Biotec	รงัสติ	จงัหวดัปทมุธ�น	ีในวนัที	่11	พฤษภ�คม	2554

	 138.	 น�งโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งกมลวรรณ	เขษมวงศ์	เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	6 

ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�งส�วยุพเย�ว์	 เจียมรังสรรค์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วม

โครงก�รสัมมน�ด้�นกระบวนก�รบริห�รง�นบุคคล	(TRC	HR	MEETING)	ครั้งที่	2	เรื่อง	ก�รประส�นง�น	ประส�นคน	

ประส�นใจ	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	

สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	12	พฤษภ�คม	2554

	 139.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 

เข�้รว่มประชมุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูเ้กีย่วขอ้ง	เพือ่ว�งแผนปฏบิตักิ�รและจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รประจำ�ป	ี2554	จดัโดย	

สถ�บันชีววัตถุ	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	ณ	ห้องประชุมสถ�บันชีววัตถุ	อ�ค�ร	10	ชั้น	2	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	

กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	12	พฤษภ�คม	2554

	 140.	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีช�	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�และศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	

เภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	ไปห�รือในโครงก�รแบ่งบรรจุวัคซีน	dT	กับ

บริษัท	Bio	Farma	ณ	เมือง	Bandung	ที่ประเทศอินโดนีเซีย	จัดโดยบริษัท	ไบโอเนท-เอเชีย	จำ�กัด	ระหว่�งวันที่	15	-	17	

พฤษภ�คม	2554
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	 141.	 น�งประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

และน�งกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้�หน้�ที่พัสดุ	 4	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วมประชุมคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ปรับปรุง

ระบบส�รสนเทศด้�นก�รเงิน	ก�รบัญชี	และก�รพัสดุเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�นต่�ง	ๆ	ครั้งที่	26	จัดโดย

สำ�นักง�นก�รคลังและศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	 9	 อ�ค�รเทิดพระเกียรติสมเด็จ- 

พระญ�ณสังวร	ในวันที่	18	พฤษภ�คม	2554

	 142.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญงิ

อ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและเภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	 เหมม�ล�	 

หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมประชุมเรื่อง	Thailand	Biorisk	Management	Champions	Under	Pathogen	

and	Animal	Toxin	Act	Department	of	Medical	Sciences	(DMSc)	จัดโดยสำ�นักกำ�กับพระร�ชบัญญัติเชื้อโรคและ 

พษิจ�กสตัว	์กรมวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์กระทรวงส�ธ�รณสขุ	ณ	โรงแรมร�ม�ก�รเ์ดน้ส	์กรงุเทพฯ	ในวนัที	่25	พฤษภ�คม	2554

	 143.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่องคำ�ถ�มเกี่ยวกับวัคซีนที่พบบ่อยในท�งคลินิก	ณ	ห้องประชุมแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย	กรุงเทพฯ	ในวันที ่

25	พฤษภ�คม	2554

	 144.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข�้รว่ม

ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคลัสเตอร์สุขภ�พและก�รแพทย์	ครั้งที่	3/2554	จัดโดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ	สวทช.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อ�ค�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	 (สวทช.

โยธี)	กรุงเทพฯ	ในวันที่	26	พฤษภ�คม	2554

	 145.	 เภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	น�งนฤมล	พักมณี	

หวัหน�้ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�และน�งโอปอล	์ศรปีระพตั	ิหวัหน�้ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	เข�้รว่มประชมุห�รอืเรือ่ง	คณุค�่หลกั 

(Core	Value)	ของสภ�ก�ช�ดไทย	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่และสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นบริห�ร	

สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องร�ชมณเฑียร	4	โรงแรมมณเฑียร	กรุงเทพฯ	ในวันที่	27	พฤษภ�คม	2554

	 146.	 น�ยสตัวแพทยบ์ญุเลศิ	ล้ำ�เลศิเดช�	น�ยสตัวแพทย	์7	ฝ�่ยชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว์	เข�้รว่มฟงับรรย�ย

และชมนิทรรศก�รง�นจุฬ�บ�ร์ซ�	ณ	คณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	30	พฤษภ�คม	2554

	 147.	 แพทยห์ญงิสดุ�	สบีญุเรอืง	น�ยแพทย	์7	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	ศกึษ�ดงู�นและเข�้อบรม	(โครงก�ร	

Red	Cross	Excellent	People	Project	R-CEP)	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ระหว่�งวันที่	30	-	31	พฤษภ�คม	2554

	 148.	 เภสชักรหญงิอ�ภ�พรรณ	ทองบญุรอด	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข�้รว่มประชมุระดม

สมองหนว่ยง�นเครอืข�่ยด�้นก�รผลติวคัซนีในประเทศ	เพือ่ห�รอืเกีย่วกบัแนวท�งปฏบิตัใินก�รสง่เสรมิก�รผลติวคัซนีใน

ประเทศเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รใช้วัคซีนของประเทศ	จัดโดยสถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ	กรมควบคุมโรค	ร่วมกับสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 (BOI)	ณ	 ห้องประชุม	 สถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	

จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	31	พฤษภ�คม	2554
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 149.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธ�นนท์	หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	

น�ยแพทย	์7	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	น�ยสตัวแพทยส์รุศกัดิ์	เอกโสวรรณ	หวัหน�้สถ�นเีพ�ะเลีย้งม�้และสตัวท์ดลองฯ 

น�ยสัตวแพทย์สุรสีห์	 อุ๋ยสุวรรณ	 น�ยสัตวแพทย์	 7	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 และน�ยสัตวแพทย์ทักษะ	 

เวส�รชัชพงศ	์น�ยสตัวแพทย	์7	สวนง	ูเข�้รว่มโครงก�รอบรมเรือ่ง	เทคนคิก�รเขยีนผลง�นเพือ่ขอประเมนิใหด้ำ�รงตำ�แหนง่ที ่

สูงขึ้น	สำ�หรับส�ยง�นแพทย์	ทันตแพทย์และสัตวแพทย์	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม

ศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	1	มิถุน�ยน	2554

	 150.	 น�งนฤมล	พกัมณ	ีหวัหน�้ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	เข�้รว่มประชมุคณะอนกุรรมก�รจดัทำ�ม�ตรก�รควบคมุ	

เฝ้�ระวังปล�ปักเป้�และอ�ห�รที่มีปล�ปักเป้�เป็นส่วนผสม	 ครั้งที่	 2-2/2554	 จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร 

และย�	กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทย�คม	ชั้น	2	อ�ค�ร	1	ตึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	1	มิถุน�ยน	2554

	 151.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยสัตวแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	 น�งนฤมล	

พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�ยแพทย์จ�รุบุตร	อังสน�กุล	น�ยแพทย์	4	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วม

ก�รประชุมชี้แจงกรอบก�รวิจัยที่	วช.	ให้ทุนอุดหนุนปีงบประม�ณ	2555	(ทุน	15	กลุ่มเรื่องเร่งด่วนและทุนบัณฑิตศึกษ�)	

จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติและสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	โรงแรมมิร�เคิล	แกรนด์	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	7	มิถุน�ยน	2554

	 152.	 เภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	 เหมม�ล�	 หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พและน�งส�วขวัญหทัย	 ด้วงนุ่ม	 

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	4	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รเรื่อง	Capillary	Electrophoresis	:	State	of 

Art	 in	Pharmaceutical	Analysis	จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุม	206	ชั้น	2	อ�ค�ร 

ร�ชรัตน์	คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	14	-15	มิถุน�ยน	2554

	 153.	 แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งมณีรัตน์	 เบญจวงศ์กุลชัย	 

ผูเ้ชีย่วช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	เข�้รว่มประชมุวชิ�ก�รเรือ่ง	“2	nd	Advanced	Vaccinology	Course” 

ณ	โรงแรมเรดิสัน	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	15-17	มิถุน�ยน	2554

	 154.	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยวิช�ก�รและ 

แพทย์หญิงสุด�	 สีบุญเรือง	 น�ยแพทย์	 7	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เป็นวิทย�กรบรรย�ยประชุมวิช�ก�รส�มสถ�บัน	 

พ.ศ.	2554	Joint	Conference	in	Medical	Sciences	2011	จดัโดยคณะแพทยศ�สตร	์ส�มสถ�บนั	จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั 

ร�ม�ธิบดีและศิริร�ชพย�บ�ล	 น�ยแพทย์จ�รุบุตร	 อังสน�กุล	 น�ยแพทย์	 4	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 น�งวิภ�พร	 

ใจเจริญทรัพย์	 หัวหน้�พย�บ�ล	 7	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งเส�วลักษณ์	 เทพสุเมธ�นนท์	 ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	 8 

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รฯ	ณ	 ศูนย์ก�รแสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธ�นี	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	15	มิถุน�ยน	2554	น�งฐ�นเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 

เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รฯ	ในวันที่	16	มิถุน�ยน	2554	น�งมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�ร-

และวิจัยคลินิก	น�งส�วณัฐชย�	รัฐอนันต์พินิจ	พย�บ�ล	5	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งณัฏฐศรี	รักษ�เขตร	ผู้ช่วย

พย�บ�ล	4	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รฯ	ในวันที่	17	มิถุน�ยน	2554
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	 155.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญิง

อ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�รและเภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	 เหมม�ล�	หัวหน้� 

ฝ�่ยประกนัคณุภ�พ	เข�้รว่มประชมุปรกึษ�ห�รอืเรือ่ง	ก�รจดัเตรยีมชวีวตัถมุ�ตรฐ�นของประเทศสำ�หรบัใชใ้นก�รควบคมุ

คุณภ�พเซรุ่มพิษงูเห่�	 จัดโดยสถ�บันชีววัตถุ	 กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 ณ	 ห้องประชุมสถ�บันชีววัตถุ	 อ�ค�ร	 10	 

ชั้น	2	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	22	มิถุน�ยน	2554

	 156.	 น�งโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�ยสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล้ำ�เลิศเดช�	

น�ยสัตวแพทย์	 7	ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้�ร่วมสัมมน�เรื่อง	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�รมูลฝอยติดเชื้อ	

จัดโดยสำ�นักสิ่งแวดล้อม	 กรุงเทพมห�นครและบริษัท	 กรุงเทพธน�คม	 จำ�กัด	ณ	 โรงแรมเจ้�พระย�ป�ร์ค	 กรุงเทพฯ	 

ในวันที่	23	มิถุน�ยน	2554

	 157.	 เภสัชกรหญิงลลิด�	สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	เข้�ร่วมประชุมระดมคว�มเห็นเพื่อก�ร

จัดทำ�คุณค่�หลัก	(Core	Value)	ของสภ�ก�ช�ดไทย	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่และสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	

สำ�นักง�นบริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	6	สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์	สภ�ก�ช�ดไทย	

ในวันที่	24	มิถุน�ยน	2554

	 158.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 

เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รหน่วยภูมิปัญญ�ท�งเภสัชศ�สตร์	 “ประโชติ	 เปล่งวิทย�”	 ครั้งที่	 3	 จัดโดย	 

คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	พระร�ชวังสน�มจันทร์	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	27	มิถุน�ยน	2554

	 159.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เภสชักรหญงิ

อ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและเภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	 เหมม�ล�	

หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	 เข้�ร่วมประชุมเรื่อง	 โครงก�รเพื่อจัดทำ�คู่มือหลักเกณฑ์วิธีก�รที่ดีในก�รผลิตย�	 (GMP)	 

ครั้งที่	 9	 จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	 โรงแรมมิร�เคิล	 แกรนด์	 กรุงเทพฯ	 

ในวันที่	28	มิถุน�ยน	2554

	 160.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร

และ	 เภสัชกรหญิงลลิด�	 สกลภ�พ	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 เข้�ร่วมประชุมคณะทำ�ง�นพัฒน�นโยบ�ยแก้ไข

ปัญห�ย�กำ�พร้�	ครั้งที่	2/2554	จัดโดยกองทุนย�	เวชภัณฑ์	และวัคซีน	สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	สปสช.	 

ณ	ห้องประชุม	401	ชั้น	2	สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	กรุงเทพฯ	ในวันที่	28	มิถุน�ยน	2554

	 161.	 น�ยแพทย์จ�รุบุตร	อังสน�กุล	น�ยแพทย์	4	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมปฐมนิเทศบุคล�กรใหม่

ของสภ�ก�ช�ดไทยประจำ�ปี	 2554	 จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	 อ�ค�รเฉลิม	 บูรณะนนท์และศูนย์พัฒน�บุคล�กร

สภ�ก�ช�ดไทย	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่�งวันที่	29,	30	มิถุน�ยน	-	1	กรกฎ�คม	2554

	 162.	 น�งนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�งส�วสุนุชช�	 สุนทร�รชุน	 ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ 

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�งส�วจุรีพร	น้อยพรหม	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	5	ฝ่�ยวิจัย-

และพัฒน�	 เข้�ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	Workshop	 on	 Asian	 Perspective	 of	 Snakebite	Management	 

ณ	ห้องประชุมชั้น	5	ตึกสภ�น�ยิก�	สถ�นเส�วภ�	ระหว่�งวันที่	2	-	3	กรกฎ�คม	2554
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	 163.	 แพทยห์ญงิสดุ�	สบีญุเรอืง	น�ยแพทย	์7	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	เข�้อบรมหลกัสตูรเบือ้งตน้เรือ่ง	ก�ร

ประเมนิคว�มคุม้ค�่ท�งก�รแพทยแ์ละส�ธ�รณสขุ	จดัโดยโครงก�รประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบ�ยด�้นสขุภ�พ	(Health	

Intervention	and	Technology	Assessment	Program)	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่�งวันที่	4	-	5	

กรกฎ�คม	2554

	 164.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	ไปเป็น

อ�จ�รย์พิเศษสอนนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์เรื่อง	รูปแบบย�เตรียม	2	หัวข้อ	ก�รควบคุมและประกันคุณภ�พในก�รผลิตย�

ปร�ศจ�กเชื้อ	ณ	คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	ในวันที่	5	กรกฎ�คม	2554

	 165.	 น�งโอปอล	์ศรปีระพตั	ิหวัหน�้ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไปและน�งส�วยพุเย�ว	์เจยีมรงัสรรค	์เจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร-

ง�นทั่วไป	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	เทคนิคก�รเขียนหนังสือร�ชก�รและเทคนิคก�ร

เขียนร�ยง�นก�รประชุมอย่�งมีประสิทธิภ�พ	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม	 ตึกอปร	

ชั้น	6	คณะแพทยศ�สตร์	โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	ในวันที่	5	-	6,	11	–	12	กรกฎ�คม	2554

	 166.	 เภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	เภสัชกร	6	ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	เภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	เภสัชกร	6 

ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	 น�ยปรีช�	 อังศุกวินกุล	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ยผลิตวัคซีนและเภสัชกรศิริศักดิ์	 ส�ธร	

เภสัชกร	3	ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	 เข้�ร่วมก�รอบรมหลักเกณฑ์	GMP	 เรื่อง	 ก�รตรวจติดต�มอนุภ�คในบริเวณสะอ�ด	จัดโดย	

คณะเภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จังหวัดนครน�ยก	ณ	 โรงแรมเจ้�พระย�ป�ร์ค	 กรุงเทพฯ	 ในวันที่ 8 

กรกฎ�คม	2554

	 167.	 เภสัชกรหญิงลลิด�	สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	น�งส�วพรพิมล	 เปรมชัยพร	หัวหน้�

ฝ่�ยผลิตวัคซีน	 เภสัชกรหญิงดวงพร	 พรมุทธกุล	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตเซรุ่มและเภสัชกรหญิงอรนุช	 ทองอุไร	 เภสัชกร	 6	 

ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	เข�้รว่มก�รสมัมน�	Bioprocess	Technical	Consultant	จดัโดยบรษิทั	Merck	Millipore	จำ�กดั 

ณ	โรงแรมแมริออท	กรุงเทพฯ	ในวันที่	11	กรกฎ�คม	2554

	 168.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 น�ยสัตวแพทย์ด�มพ์	 

นร�ภรณ์	น�ยสัตวแพทย์	7	สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลอง	สัตวแพทย์หญิงรุจิร�	ศรีพงษ์วิไลยกุล	น�ยสัตวแพทย์	6	

ฝ่�ยประกันคุณภ�พและน�ยวิชิต	ทวีก�ญจน์	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	4	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�ร

เรือ่ง	ก�รเลีย้งและใชส้ตัวเ์พือ่ง�นท�งวทิย�ศ�สตร	์ครัง้ที	่1	จดัโดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวจิยัแหง่ช�ต	ิ(วช.)	ณ	สถ�บนั

วิจัยจุฬ�ภรณ์	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	11	-	13	กรกฎ�คม	2554

	 169.	 สัตวแพทย์หญิง ดร. ล�วัณย์	 จันทร์โฮม	 ผู้เชี่ยวช�ญ	 น�ยสัตวแพทย์ 8	 สวนงู	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	

เวส�รัชชพงศ์	 น�ยสัตวแพทย์	 7	 สวนงู	 น�ยประทีป	 พุ่มทอง	 เจ้�หน้�ที่รีดพิษงู	 1	 สวนงูและน�ยสันติ	 อินทร์จันทร์	 

เจ้�หน้�ที่รีดพิษงู 1	 สวนงู	 ไปศึกษ�ดูง�นโครงก�รอ�ณ�จักรสัตว์เลื้อยคล�น	 จัดโดยสวนสัตว์นครร�ชสีม�	 จังหวัด

นครร�ชสีม�	ในวันที่	12	กรกฎ�คม	2554

	 170.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ธีระพงษ์	 ตัณฑวิเชียร	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	 ดร.ทรงศรี	 เกษมพิมลพร 

ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์10	ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	น�ยแพทยจ์�รบุตุร	องัสน�กลุ	น�ยแพทย	์4	ฝ�่ยบรกิ�ร-
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และวจิยัคลนิกิ	น�งส�วณฐัชย�	รฐัอนนัตพ์นิจิ	พย�บ�ล	5	ฝ�่ยบรกิ�รและวจิยัคลนิกิ	น�งส�วพรพมิล	เปรมชยัพร	หวัหน�้

ฝ�่ยผลติวคัซนี	เภสชักรอนวชั	มติรประท�น	ผูช้ำ�น�ญก�รพเิศษ	เภสชักร	7	ฝ�่ยผลติวคัซนี	เภสชักรหญงิวชริ�ภรณ	์เหมม�ล� 

หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พและน�ยสัตวแพทย์บุญเลิศ	 ล้ำ�เลิศเดช�	 น�ยสัตวแพทย์	 7	 ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	

เข้�ร่วมประชุมวิทย�ก�รวัคซีน	ครั้งที่	3	ประจำ�ปี	2554	3rd	Advanced	Vaccinology	Course	จัดโดยสถ�บันวัคซีน

แหง่ช�ต	ิกรมควบคมุโรค	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	ณ	โรงแรมวนิเซอร	์สวทีส	์กรงุเทพฯ	ระหว�่งวนัที	่12	-	14	กรกฎ�คม	2554

	 171.	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีช�	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�และศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	

เภสัชกรหญิง	ดร. สุมน�	ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	 เข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รพัฒน�และ

บริห�รจัดก�รที่ดินสภ�ก�ช�ดไทย	ครั้งที่	2/2554	ตำ�บลบ�งพระ	อำ�เภอศรีร�ช�	จังหวัดชลบุรี	จัดโดยสำ�นักง�นบริห�ร	

และศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม	โรงพย�บ�ลสมเด็จพระบรมร�ชเทวี	ณ	ศรีร�ช�	จังหวัด

ชลบุรี	ในวันที่	13	กรกฎ�คม	2554

	 172.	 น�งประไพ	 รัตนะชีวะกุล	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	6	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	 เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป 

และน�ยปฏิญญ�	 วัฒนเวช	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	 เข้�ร่วมประชุม 

คณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�ปรับปรุงระบบส�รสนเทศด้�นก�รเงิน	 ก�รบัญชี	 และก�รพัสดุเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น 

ของสำ�นักง�นต่�ง	ๆ	ครั้งที่	27	จัดโดยสำ�นักง�นก�รคลังและศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม

พันธ์ุทิพย์	2	ชั้น	9	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	ในวันที่	14	กรกฎ�คม	2554

	 173.	 น�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีนและเภสัชกรหญิงอรนุช	ทองอุไร	 เภสัชกร	6	ฝ่�ย

ผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 เข้�ร่วมประชุมสรุปผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รสนับสนุนเพื่อก�รปรับตัวของผู้ประกอบก�รและ

พัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรในอุตส�หกรรมย�ต�มเกณฑ์	 GMP	 ของ	 PIC/S	 จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดนครน�ยก	ณ	โรงแรมแมนด�ริน	กรุงเทพฯ	ในวันที่	20	กรกฎ�คม	2554

	 174.	 น�ยบุญเรือน	 นิ่มนวล	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นซ่อมบำ�รุง	 น�ยทวีศักดิ์	 ภิญโญธรรม�กร	 น�ยช่�งไฟฟ้�	 5	 

กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกลและน�ยวิโรจน์	 ขุนทอง	 น�ยช่�งเครื่องกล 2	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	

เข้�ร่วมสัมมน�หัวข้อ	ก�รใช้ลิฟต์อย่�งถูกวิธีและก�รช่วยเหลือผู้โดยส�รขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน	จัดโดยบริษัท	สย�ม	ฮิต�ชิ	 

เอลลเิวเตอร์	จำ�กดั	ณ	หอ้งประชมุ	อ�ค�รคลงัสนิค้�	บรษิทั	สย�ม	ฮติ�ช	ิเอลลเิวเตอร์	จำ�กดั	ในวนัที่	20	กรกฎ�คม	2554

	 175.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

บรรย�ยเรื่อง	Adult	immunization	ณ	ห้องประชุม	โรงพย�บ�ลพระจอมเกล้�เพชรบุรี	วันที่	20	กรกฎ�คม	2554

	 176.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและ

น�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีน	เข้�ร่วมก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	แนวท�งก�รผลิตและพัฒน�

บุคล�กรเพื่อรองรับก�รวิจัยพัฒน�และก�รผลิตวัคซีนในประเทศไทย	 จัดโดยสถ�บันวัคซีนแห่งช�ติ	 กรมควบคุมโรค	

กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	โรงแรมน�ร�ยณ์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	21	กรกฎ�คม	2554
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	 177.	 น�งโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและว่�ที่  ร.ต.หญิงปลื้มจิตต์	 ดิสระพงษ์	

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	3	สวนงู	เข้�ร่วมสัมมน�ระดมคว�มคิดเห็น	โครงก�รศึกษ�และจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยง

และแผนดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่องด้�นก�รท่องเที่ยว	จัดโดยกรมก�รท่องเที่ยว	ร่วมกับบริษัท	เอ็กเซลเลนท์	บิสเนส	แมเนจเม้นท์	

จำ�กัด	ณ	โรงแรมปรินซ์	พ�เลซ	มห�น�ค	กรุงเทพฯ	ในวันที่	21	กรกฎ�คม	2554

	 178.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้�ร่วมประชุมในง�น	

“ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยแห่งช�ติ	2554”	ณ	ศูนย์ประชุมบ�งกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	

26	–	30	กรกฎ�คม	2554

	 179.	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีช�	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	 

เภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 เภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	 

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 น�งนฤมล	 พักมณี	 หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�งโอปอล์	 ศรีประพัติ	

หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เภสัชกรหญิงลลิด�	 สกลภ�พ	 หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อและน�งสมศรี	 พวงพิกุล	 

เจ�้หน�้ทีก่�รเงนิและบญัช	ี6	ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	เข�้รว่มประชมุเพือ่พจิ�รณ�กรอบและคูม่อืก�รจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รและ 

งบประม�ณประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2556	จัดโดยสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นบริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	

ณ	 ห้องประชุมจุมภฏ	 2 - 3	 ชั้น	 9	 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	 ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	 ในวันที่ 27

กรกฎ�คม	2554

	 180.	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	 เวส�รัชชพงศ์	น�ยสัตวแพทย์	 7	สวนงู	 เข้�ร่วมก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�รสัตว์ป่�

สวนสัตว์	 ครั้งที่	 5	 เรื่อง	 ก�รอนุรักษ์เชิงบูรณ�ก�ร	 ท�งรอดของสรรพชีวิต	 จัดโดยองค์ก�รสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	 

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	27	-	28	กรกฎ�คม	2554

	 181.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และน�ยสัตวแพทย์ 

บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�	น�ยสัตวแพทย์	7	ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้�ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	บทบ�ทและ

คว�มค�ดหวังในก�รใช้ห้องปฏิบัติก�รเพื่อกว�ดล้�งโรคพิษสุนัขบ้�ให้หมดไปจ�กประเทศไทย	 จัดโดยกรมควบคุมโรค	

สำ�นักระบ�ดวิทย�	กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	โรงแรมที	เค	พ�เลซ	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	27	-	28	กรกฎ�คม	2554

	 182.	 เภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและน�งโอปอล์	 

ศรีประพัติ	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�ร่วมสัมมน�ส่วนข�ยร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	

จัดโดยฝ่�ยตล�ดรัฐและอุตส�หกรรม	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	ณ	ห้องชมวัง	(ห้องประชุมร�ชน�วิกสภ�)	หอประชุม

กองทัพเรือ	ในวันที่	30	กรกฎ�คม	2554

	 183.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	 เข้�ร่วม

ประชุมเรื่อง	 แนวท�งเตรียมก�รจัดทำ�ร่�งแผนปฏิบัติก�รของยุทธศ�สตร์	 ด้�นที่ 3	 ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมผลิตย�	

ชีววัตถุและสมุนไพร	 เพื่อก�รพึ่งพ�ตนเอง	 จัดโดยฝ่�ยนโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย�	 สำ�นักย�	ณ	 ห้องประชุมหลวงวิเชียร-

แพทย�คม	 ชั้น	 2	 อ�ค�ร	 1	 ตึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 จังหวัดนนทบุรี	 ในวันที่	 

1	สิงห�คม	2554
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	 184.	 เภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	 เภสัชกร	6	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	 เจ้�หน้�ที่ 

ธุรก�ร	 3	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�ยปฏิญญ�	 วัฒนเวช	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�-

เครื่องจักรกล	เข้�ร่วมสัมมน�	คนไอที	ครั้งที่	1	จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมจุมภฏ	

2	-	3	ชั้น	9	อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	ในวันที่	1	สิงห�คม	2554

	 185.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

และเภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 เข้�ร่วมประชุมระดมสมอง	

ก�รพัฒน�แนวคิดก�รฝึกง�นวิช�ชีพด้�น	 Pharmaceutical	 Science	 ครั้งที่	 2	 จัดโดยภ�ควิช�เภสัชอุตส�หกรรม	 

คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ณ	ห้อง	302	อ�ค�รเทพรัตน์	คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	

ในวันที่	3	สิงห�คม	2554

	 186.	 น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เข้�ร่วมอบรมเรื่อง	Good	Laboratory	Practice	(GLP)	

and	Biosafety/Biosecurity	ณ	BioNet-Asia	R&D	center	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	ในวันที่	3	สิงห�คม	2554

	 187.	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีช�	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ	 

เภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 เภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เข้�ร่วมประชุมคณะผู้บริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ครั้งที่	2/2554	จัดโดยสำ�นัก

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�นบริห�ร	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	โรงแรมตวันน�	กรุงเทพฯ	ในวันที่	4	สิงห�คม	2554

	 188.	 น�งกมลวรรณ	 เขษมวงศ์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�งส�วยุพเย�ว์	 

เจียมรังสรรค์	 เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วมโครงก�รสัมมน�ด้�นกระบวนก�รบริห�ร

ง�นบุคคล	(TRC	HR	MEETING)	ครั้งที่	3	เรื่องก�รสร้�งทีมสปิริต	HR	สภ�ก�ช�ดไทย	จัดโดยสำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	

สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมศิริ	 สิริโยธิน	 ชั้น	 4	 อ�ค�รเฉลิม	 บูรณะนนท์	 สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่และศูนย์พัฒน�-

บุคล�กรสภ�ก�ช�ดไทย	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่�งวันที่	4	-	5	สิงห�คม	2554

	 189.	 น�งเส�วลักษณ์	 เทพสุเมธ�นนท์	 ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	 8	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เข้�ร่วมประชุม

วิช�ก�รเรื่อง	สิ่งแวดล้อมเพื่อก�รเยียวย�สู่คุณภ�พก�รพย�บ�ล	Healing	Environment	Towards	Quality	in	Nursing	

Practice	 จัดโดยสม�คมศิษย์เก่�พย�บ�ลสภ�ก�ช�ดไทยและวิทย�ลัยพย�บ�ลสภ�ก�ช�ดไทย	ณ	 โรงแรมอโนม�	

กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	4	-	5	สิงห�คม	2554

	 190.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	ไปเป็น

อ�จ�รย์พิเศษสอนนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์	 วิช�ก�รประกันคุณภ�พท�งเภสัชศ�สตร์	 หลักสูตรปกติและ	 International	

Program	ณ	คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศิลป�กร	วิทย�เขตพระร�ชวังสน�มจันทร์	จังหวัดนครปฐม	วันที่	6	และ	

27	สิงห�คม	2554

	 191.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและ	

น�งโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วมก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�พฤติกรรมบ่งชี้และ 

ระดบัสมรรถนะหลกั	(Core	Competency)	ของบคุล�กรสภ�ก�ช�ดไทย	จดัโดยสำ�นกัง�นก�รเจ�้หน�้ที	่สภ�ก�ช�ดไทย	

ณ	ห้องประชุม	2	-	3	ชั้น	4	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ระหว่�งวันที่	8	-	9	สิงห�คม	2554
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	 192.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�รและ	

น�งนฤมล	พักมณ	ี หัวหน�้ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 เข้�ร่วมก�รประชุมโต๊ะกลมเรื่อง	 ห้องปฏิบัติก�รทดสอบในสัตว์ทดลอง

ก่อนระดับคลินิคกับคว�มต้องก�รของอุตส�หกรรมย�แผนปัจจุบัน	 จัดโดยฝ่�ยบริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย	

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	สวทช.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อ�ค�รสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	(สวทช.โยธี	)	กรุงเทพฯ	ในวันที่	9	สิงห�คม	2554

	 193.	 น�งมณฑ�ทพิย	์ชมะนนัทน	์ผูเ้ชีย่วช�ญด�้นโลจสิตกิสแ์ละเภสชักรสถ�พร	จ�รพุฒัน	์ผูช้ำ�น�ญก�รพเิศษ

เภสัชกร	7	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�รับฟังก�รบรรย�ยเบื้องต้นเกี่ยวกับรหัสแท่ง	(บ�ร์โค้ด)	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์	

โซน	C	ชั้น	3	ในวันที่	9	สิงห�คม	2554

	 194.	 น�งส�วณภทัร	ทองตระกลู	เจ�้หน�้ทีธ่รุก�ร	3	ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	เข�้รว่มประชมุคณะกรรมก�รตรวจ

ก�รจ�้งก�รพฒัน�และปรบัปรงุระบบส�รสนเทศท�งก�รเงนิ	ก�รบญัช	ีก�รงบประม�ณ	และก�รพสัดขุองสภ�ก�ช�ดไทย	

ครั้งที่	 1/2554	 เพื่อพิจ�รณ�เรื่อง	 ก�รขอจ้�งช่วงของบริษัท	 ซีดีจี	 ซิสเต็มส์	 จำ�กัด	 จัดโดยสำ�นักง�นก�รคลังและศูนย์

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุม	ตึกอำ�นวยนรธรรม	สำ�นักง�นก�รคลัง	ในวันที่	9	สิงห�คม	2554

	 195.	 เภสัชกรสถ�พร	 จ�รุพัฒน์	 ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	 เภสัชกร	 7	 ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	 เภสัชกรธรรมนูญ	 

ด้วงโสน	เภสัชกร	6	ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	เภสัชกรศิรศิักดิ์	ส�ธร	เภสัชกร	3	ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	น�งสมศรี	พวงพกิุล	เจ�้หน้�ทีก่�รเงนิ

และบญัช	ี6	ฝ�่ยบรหิ�รง�นทัว่ไป	น�งหนึง่นชุ	จัน่อิด๊	เจ�้หน�้ทีห่อ้งปฏบิตักิ�ร	3	ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	น�ยทองหลอ่	

อนิตะนยั	เจ้�หน้�ทีห่อ้งปฏบิตักิ�ร	3	ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	น�ยระพพีนัธ์	กลิน่เพชร	เจ้�หน้�ทีห่อ้งปฏบิตักิ�ร	3	ฝ�่ย

ผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 และน�ยจรูญ	ย้อยด�	 เจ้�หน้�ที่ห้องปฏิบัติก�ร	4	สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	 เข้�ร่วม

ก�รอบรมก�รใช้ง�นระบบอีเมล์	 (e-mail)	 สำ�หรับบุคล�กรสภ�ก�ช�ดไทย	ครั้งที่	 2	 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	

สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	9	สิงห�คม	

2554	 และน�งส�วอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์  7	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�งส�ว

สุนุชช�	สุนทร�รชุน	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	7	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�ยพรหมฉัตร	เจริญพัฒน์	 

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	3	ฝ่�ยผลิตวัคซีน	น�ยอรรถพล	แสงสุกว�ว	น�ยช่�งเวชภัณฑ์	5	กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่อง- 

จักรกลและน�งส�วจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�ร่วมก�รอบรมดังกล่�ว	 

ในวันที่	10	สิงห�คม	2554

	 196.	 เภสชักรหญงิดวงพร	พรมทุธกลุ	หวัหน�้ฝ�่ยผลติเซรุม่	เข�้รบัก�รฝกึปฏบิตังิ�นฯ	เข�้รว่มโครงก�รพฒัน�

แหล่งฝึกปฏิบัติง�นวิช�ชีพนักศึกษ�เภสัชศ�สตร์	ครั้งที่	2/2554	จัดโดยคณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ณ	ห้อง

ประชุม	206	ชั้น	2	อ�ค�รร�ชรัตน์	คณะเภสัชศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	กรุงเทพฯ	ในวันที่	11	สิงห�คม	2554

	 197.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	และ	

เภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	 ทองบุญรอด	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 เข้�ร่วมอบรมเรื่อง	 Biosafety	

Professionals	ภ�ยใต้โครงก�ร	Thailand	Biorisk	Management	Champions	Under	Pathogen	and	Animal	

Toxin	Act	Department	of	Medical	Sciences	(DMSc)	จัดโดยสำ�นักกำ�กับพระร�ชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจ�กสัตว์	 

กรมวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์กระทรวงส�ธ�รณสขุ	ณ	โรงแรมมริ�เคลิ	แกรนด	์กรงุเทพฯ	ระหว�่งวนัที	่15	-	16	สงิห�คม	2554
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	 198.	 น�งก�นด�	 ศรีม่วง	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ยผลิตวัคซีนและน�งส�วขวัญหทัย	 ด้วงนุ่ม	 

นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์4	ฝ�่ยประกนัคณุภ�พ	เข�้รบัฟงัก�รบรรย�ยเบือ้งตน้เกีย่วกบัรหสัแทง่	(บ�รโ์คด้)	ณ	ศนูยป์ระชมุ

แห่งช�ติสิริกิติ์	โซน	C	ชั้น	3	ในวันที่	16	สิงห�คม	2554

	 199.	 น�งนฤมล	พักมณี	 หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�งโอปอล์	 ศรีประพัติ	 หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

เภสัชกรหญิงลลิด�	สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	น�งส�วพรพิมล	เปรมชัยพร	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตวัคซีนและ

น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 เข้�ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องก�รจัดทำ�แผน

ปฏิบัติก�รและงบประม�ณประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2556	 จัดโดยสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�นบริห�ร	

สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	 ห้องประชุมจุมภฏ	 2 - 3	 ชั้น 9	 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติบรมร�ชินีน�ถ	 ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	

ในวันที่	16	สิงห�คม	2554

	 200.	 น�งสจุติรตร�	ขนุทรพัย	์ผูช้ำ�น�ญก�ร	นกัวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์6	ฝ�่ยวจิยัและพฒัน�	น�งส�วหทยัรตัน์	

เจตน�	วิศวกร	5	กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	น�ยวันชัย	อุ่ยวิรัตน์	น�ยช่�งเครื่องกล	5	กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่อง 

จกัรกล	น�ยนิพนธ์	พล�ยเล็ก	น�ยช่�งเวชภณัฑ์	4	กลุ่มง�นบำ�รงุรกัษ�เครื่องจกัรกลและน�งส�วนิภ�พรรณ	ลมิวฒัโนชยั	

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	4	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�ร่วมก�รอบรมก�รใช้ง�นระบบอีเมล์	(e-mail)	สำ�หรับบุคล�กร

สภ�ก�ช�ดไทย	ครัง้ที	่2	จดัโดยศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งอบรมคอมพวิเตอร	์ชัน้	3	อ�ค�รเฉลมิ	

บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	17	สิงห�คม	2554

	 201.	 น�ยสัตวแพทย์มนตรี	เชี่ยวบำ�รุงเกียรติ	หัวหน้�สวนงู	เป็นอ�จ�รย์พิเศษบรรย�ยในหัวข้อเรื่อง	คว�มรู้

เกี่ยวกับเซรุ่มแก้พิษงู	จัดโดยคณะแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ณ	ตึกอ�นันทมหิดล	ชั้น	3	คณะแพทยศ�สตร์	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	17	สิงห�คม	2554

	 202.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�รและ	

เภสัชกรหญิงลลิด�	 สกลภ�พ	หัวหน้�ฝ่�ยผลิตย�ปร�ศจ�กเชื้อ	 เข้�ร่วมประชุมคณะทำ�ง�นพัฒน�นโยบ�ยแก้ปัญห�ย�

กำ�พร้�	ครั้งที่	3/2554	จัดโดยสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติและกองทุนย�	เวชภัณฑ์และวัคซีน	ณ	ห้องประชุม	

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	กรุงเทพฯ	ในวันที่	19	สิงห�คม	2554

	 203.	 ดร.	ผก�ม�ศ	ข�วปลอด	ผู้เชี่ยวช�ญ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	8	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�งส�วอ�ธิกย� 

สว่�งว�รี	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	5	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	น�ยสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธ�นนท์	หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและ-

วิจัยโรคในสัตว์	น�ยสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�	น�ยสัตวแพทย์	7	ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	น�งส�วณัฐชย�	

รัฐอนันต์พินิจ	พย�บ�ล	5	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งส�วรุ่งรวี	โพธิ์ทอง	ผู้ช่วยพย�บ�ล	3	ฝ่�ยบริก�รและวิจัย- 

คลินิก	 เข้�ร่วมสัมมน�วิช�ก�รเรื่อง	 Advanced	 Research	 in	 Rabies	 จัดโดยศูนย์คว�มร่วมมือองค์ก�รอน�มัยโลก	 

ด�้นคน้คว�้และอบรมโรคตดิเชือ้ไวรสัสตัวส์ูค่น	คณะแพทยศ�สตร	์จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั	รว่มกบัภ�ควชิ�จลุชวีวทิย�

และวิทย�ภูมิคุ้มกัน	 คณะสัตวแพทยศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	ณ	 ห้อง	 505	 ชั้น	 5	 อ�ค�รโรงพย�บ�ลสัตว์	 

คณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	ในวันที่	23	สิงห�คม	2554
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	 204.	 เภสัชกรหญิงวชิร�ภรณ์	เหมม�ล�	หัวหน้�ฝ่�ยประกันคุณภ�พและเภสัชกรธรรมนูญ	ด้วงโสน	เภสัชกร	6 

ฝ่�ยผลิตเซรุ่ม	เข้�รับฟังก�รบรรย�ยเบื้องต้นเกี่ยวกับรหัสแท่ง	(บ�ร์โค้ด)	ณ	ศูนย์ประชุมแห่งช�ติสิริกิติ์	โซน	C	ชั้น	3	ใน

วันที่	23	สิงห�คม	2554

	 205.	 น�งส�วหทัยรัตน	์ เจตน�	 วิศวกร	 5	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	 น�ยทวีศักดิ์	 ภิญโญธรรม�กร	 

น�ยช�่งไฟฟ�้	5	กลุม่ง�นบำ�รงุรกัษ�เครือ่งจกัรกลและน�ยอรรถพล	แสงสกุว�ว	น�ยช�่งเวชภณัฑ์	5	กลุม่ง�นบำ�รงุรกัษ�

เครือ่งจกัรกล	เข�้รบัก�รอบรมสมัมน�หลกัสตูรก�รลดตน้ทนุด�้นพลงัง�นในโรงพย�บ�ล	สำ�หรบัผูบ้รหิ�ร	จดัโดยสม�คม

ส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย	-	ญี่ปุ่น)	ณ	โรงแรมโฟร์วิงส์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	23	สิงห�คม	2554

	 206.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	เข�้รว่ม

ประชุมโครงก�รปรับปรุงคู่มือก�รตรวจประเมิน	GMP	เครื่องสำ�อ�ง	จัดโดยสำ�นักควบคุมเครื่องสำ�อ�งและวัตถุอันตร�ย	

กลุ่มควบคุมเครื่องสำ�อ�ง	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	 จังหวัดนนทบุรี	 ณ	 โรงแรม 

แคนท�รี	จังหวัดปร�จีนบุรี	ระหว่�งวันที่	23	-	24	สิงห�คม	2554

	 207.	 น�ยฐิติพล	มีแสงพันธ์	พนักง�นเลี้ยงสัตว์	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�รับก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	ก�รดูแล

และเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	รุ่นที่	4	จัดโดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งช�ติ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม	

ณ	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	23	-	24	สิงห�คม	2554

	 208.	 น�ยสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�	น�ยสัตวแพทย์	7	ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้�ร่วมประชุม

ก�รนำ�เสนอผลง�นวจิยัแหง่ช�ต	ิ2554	จดัโดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวจิยัแหง่ช�ต	ิณ	ศนูยป์ระชมุบ�งกอกคอนเวนชัน่

เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	ร�ชประสงค์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	26	–	30	สิงห�คม	2554

	 209.	 แพทย์หญิงสุด�	 สีบุญเรือง	 น�ยแพทย์	 7	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 น�ยแพทย์จ�รุบุตร	 อังสน�กุล	 

น�ยแพทย์	4	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	น�ยสัตวแพทย์วีระ	เทพสุเมธ�นนท์	หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และ

น�ยสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�	น�ยสัตวแพทย์	7	ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้�ร่วมก�รประชุมในง�นก�รนำ�

เสนอผลง�นวิจัยแห่งช�ติ	2554	(Thailand	Research	Expo	2011)	จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	(วช.)	

ณ	ศูนย์ประชุมบ�งกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	26	-	30	สิงห�คม	2554

	 210.	 น�ยสตัวแพทยม์นตร	ีเชีย่วบำ�รงุเกยีรต	ิหวัหน�้สวนง	ูเปน็วทิย�กรบรรย�ยเพือ่ฝกึและส�ธติก�รควบคมุ

สตัวท์ีเ่ปน็อนัตร�ยหรอืมพีษิ	จดัโดยสำ�นกัง�นเขตธนบรุ	ีณ	หอ้งประชมุ	สำ�นกัง�นเขตธนบรุ	ีกรงุเทพฯ	ในวนัที	่27	สงิห�คม	

2554

	 211.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	เปน็วทิย�กร

เรื่อง	 A	 new	 approach	 to	 influenza	 vaccination	by	 the	 innovative	 intradermal	 route	 และเรื่องคำ�ถ�ม 

เกีย่วกบั	Rabies	vaccine	ทีพ่บบอ่ยในท�งคลนิกิ	ณ	โรงแรม	SPRINGFIELD	@	SEA	เพชรบรุี	ในวนัที	่27	สงิห�คม	2554

	 212.	 น�งส�วขวัญหทัย	ด้วงนุ่ม	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	4	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	เข้�ร่วมก�รประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ	 (ร่�ง)	 ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศด้�นก�รจัดก�รส�รปรอท	 

จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ	ณ	โรงแรมเดอะทวิน	ท�วเวอร์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	29	สิงห�คม	2554
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	 213.	 ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	10	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	เภสัชกรหญิง

พรรณิภ�	 จุลสุคนธ์	 ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ	 เภสัชกร	 9	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 น�งส�วอรวรรณ	 แซ่โค้ว	 ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ 

นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 7	 ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	 และน�งส�วจุรีพร	 น้อยพรหม	 นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	 5	 ฝ่�ย

วิจัยและพัฒน�	 เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รในหัวข้อเรื่อง	 Disease	 Proteomics	 in	 Thailand	 จัดโดยหน่วยโปรตีโอมิกส์ 

ท�งก�รแพทย	์สถ�นสง่เสรมิก�รวจิยั	คณะแพทยศ�สตรศ์ริริ�ชพย�บ�ล	มห�วทิย�ลยัมหดิล	ณ	ศนูยป์ระชมุสถ�บนัวจิยั 

จุฬ�ภรณ์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	30	สิงห�คม	2554

	 214.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	 ดร.	 สุมน�	ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�รและ	

เภสชักรหญงิลลดิ�	สกลภ�พ	หวัหน�้ฝ�่ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	เข�้รว่มประชมุด�้นก�รเข�้ถงึย�ภ�ยใตโ้ครงก�รจดัประชมุ	

เรือ่ง	ก�รพฒัน�แผนปฏบิตักิ�รเข�้ถงึย�และร�ค�กล�งย�	ต�มแผนยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ระบบย�แหง่ช�ต	ิพ.ศ.	2555	–	 

2559	 จัดโดยสำ�นักย�	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 กระทรวงส�ธ�รณสุข	ณ	 โรงแรมเดอะทวินท�วเวอร์	

กรุงเทพฯ	ในวันที่	31	สิงห�คม	2554

	 215.	 น�ยสัตวแพทย์ทักษะ	เวส�รัชชพงศ์	น�ยสัตวแพทย์	7	สวนงู	เป็นอ�จ�รย์พิเศษบรรย�ยในหัวข้อเรื่อง	

Anatomy	 of	 Reptiles	 จัดโดยคณะสัตวแพทยศ�สตร์	 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ณ	ห้อง	 202	 อ�ค�ร	 60	 ปี	 คณะ 

สัตวแพทยศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	ในวันที่	31	สิงห�คม	2554

	 216.	 เภสัชกรสมพล	วิโรจนะด�ร�	 เภสัชกร	6	ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	 เจ้�หน้�ที่

ธุรก�ร	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	 เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและ 

น�ยปฏิญญ�	วัฒนเวช	เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	3	กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�เครื่องจักรกล	เข้�ร่วมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร 

คนไอที	 ครั้งที่	 2	 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	 โรงแรมทว�ร�วดี	 จังหวัดปร�จีนบุรี	 ระหว่�ง 

วันที่	31	สิงห�คม	–	1	กันย�ยน	2554

	 217.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

น�งโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งประไพ	รัตนะชีวะกุล	เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป	6	ฝ่�ยบริห�ร

ง�นทั่วไป	 น�งสมศรี	 พวงพิกุล	 เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	 6	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งส�วนิภ�พรรณ	 ลิมวัฒโนชัย	 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	 4	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 น�งกุลนรี	 เจริญชนม์	 เจ้�หน้�ที่พัสดุ	 4	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	 

น�งส�วจีรวรรณ	ยอดสุเวทย์	เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	3	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	น�งส�วณภัทร	ทองตระกูล	เจ้�หน้�ที่

ธุรก�ร	 3	 ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�ยปฏิญญ�	 วัฒนเวช	 เจ้�หน้�ที่ระบบง�นคอมพิวเตอร์	 3	 กลุ่มง�นบำ�รุงรักษ�-

เครื่องจักรกล	เข้�ร่วมประชุมคณะทำ�ง�นในก�รพัฒน�ระบบก�รเงิน	ก�รบัญชีและก�รพัสดุของสภ�ก�ช�ดไทย	จัดโดย

สำ�นักง�นก�รคลังและศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ระหว่�งเดือนสิงห�คม	–	กันย�ยน	2554

	 218.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง  ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

เข�้รว่มประชมุคณะกรรมก�รพฒัน�นโยบ�ยเทคโนโลยสี�รสนเทศสภ�ก�ช�ดไทย	ครัง้ที	่2/2554	จดัโดยศนูยเ์ทคโนโลย-ี

ส�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	ห้องประชุมชั้น	9	อ�ค�รเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญ�ณสังวร	ในวันที่	2	กันย�ยน	2554
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	 219.	 เภสัชกรหญิงอ�ภ�พรรณ	ทองบุญรอด	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�รและเภสัชกรหญิง 

วชิร�ภรณ์	 เหมม�ล�	 หัวหน�้ฝ่�ยประกันคุณภ�พ	 เข้�ร่วมก�รประชุมร่วมผู้รับบริก�ร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และสถ�บัน 

ชวีวตัถเุพือ่ก�รพฒัน�ง�น	จดัโดยสถ�บนัชวีวตัถ	ุกรมวทิย�ศ�สตรก์�รแพทย	์ณ	หอ้งประชมุ	801	อ�ค�ร	8	กรมวทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	2	กันย�ยน	2554

	 220.	 ศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุน�ยแพทยว์ศิษิฏ์	สติปรชี�	ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�และศ�สตร�จ�รยก์ติตคิณุ

น�ยสัตวแพทย์	ดร. ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยวิช�ก�ร	ไปเข้�ร่วมประชุมวิช�ก�ร	9th	IST	

Asia	Pacific	Meeting	on	Animal,	Plant	and	Microbial	Toxins	ณ	เมือง	Vladivostok	ประเทศรัสเซีย	ระหว่�งวันที่	

2	-	8	กันย�ยน	2554

	 221.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 เข้�ร่วมประชุมปรึกษ�

ห�รือและสำ�รวจสถ�นที่จัดง�นวันป้องกันเรบีส์	(โรคพิษสุนัขบ้�โลก	2011)	จัดโดยคณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัย

มหิดล	ณ	ห้องประชุมกองกิจก�รนักศึกษ�	อ�ค�รศูนย์ก�รเรียนรู้	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	

5	กันย�ยน	2554

	 222.	 ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษเภสชักรหญงิ	ดร.	สมุน�	ขมวลิยั	รองผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	ไปประชมุ

เรื่องก�รผลิตวัคซีนกับสถ�บัน	CNBG	ที่ประเทศจีน	จัดโดยบริษัท	ไบโอจีนีเทค	จำ�กัด	ระหว่�งวันที่	5	-	7	กันย�ยน	2554

	 223.	 ศ�สตร�จ�รยน์�ยแพทยธ์รีะพงษ	์ตณัฑวเิชยีร	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยวชิ�ก�ร	แพทยห์ญงิ

สุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งมณีรัตน์	เบญจวงศ์กุลชัย	ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ	พย�บ�ล	8 

ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เป็นวิทย�กรบรรย�ยก�รประชุมวิช�ก�รเรื่อง	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	จัดโดยกองควบคุมโรค 

สำ�นักอน�มัย	กรุงเทพมห�นคร	ณ	โรงแรมน�ร�ยณ์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	9	กันย�ยน	2554

	 224.	 น�งฐ�นเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิกและน�งณัฏฐศรี	รักษ�เขตร 

ผู้ช่วยพย�บ�ล	4	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมประชุมวิช�ก�รเรื่อง	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�	จัดโดยกองควบคุมโรค 

สำ�นักอน�มัย	กรุงเทพมห�นคร	ณ	โรงแรมน�ร�ยณ์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	9	กันย�ยน	2554

	 225.	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์ธีระพงษ์	ตัณฑวิเชียร	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยวิช�ก�ร	 เข้�ร่วม

ประชุมประช�พิจ�รณ์ระบบก�รรับรองคุณภ�พก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน	

จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ	ณ	ห้องประชุมสถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์	กรุงเทพฯ	ในวันที่	9	กันย�ยน	2554

	 226.	 ดร.ทรงศรี	เกษมพิมลพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	10	ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�	ไปเข้�ร่วม

ประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติท�งไวรัสวิทย�ที่ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่�งวันที่	11	-	16	กันย�ยน	2554

	 227.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง	ดร.	สุมน�	ขมวิลัย	รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ่�ยบริห�ร	เดินท�ง

ไปเยี่ยมชมโรงง�นผลิตวัคซีน	Liaoning	Cheng	Da	Biotechnology	Co.,	LTD.	ณ	ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	จัดโดย	

สถ�บันชีววัตถุ	กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์	กระทรวงส�ธ�รณสุข	ระหว่�งวันที่	14	–	18	กันย�ยน	2554

	 228.	 ศ�สตร�จ�รย์น�ยสัตวแพทย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์	 ชัยบุตร	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	 น�งนฤมล	 พักมณี	

หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�ยสัตวแพทย์ด�มพ์	 นร�ภรณ์	 น�ยสัตวแพทย์	 7	 สถ�นีเพ�ะเลี้ยงม้�และสัตว์ทดลองฯ	
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เข้�ร่วมสัมมน�	 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ง�นเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	 ประจำ�ปี	 2556	 และก�รสัมมน�ประช�พิจ�รณ์ 

ร�่งม�ตรฐ�นคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลก�รเลีย้งและใชส้ตัวท์ดลอง	ระดบัสถ�บนั	จดัโดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รวจิยั-

แหง่ช�ต	ิเพือ่พฒัน�ง�นเลีย้งและใชส้ตัวท์ดลอง	ณ	ศนูยป์ระชมุสถ�บนัวจิยัจฬุ�ภรณ	์กรงุเทพฯ	ในวนัที	่19	กนัย�ยน	2554

	 229.	 น�ยสัตวแพทย์บุญเลิศ	ล้ำ�เลิศเดช�	น�ยสัตวแพทย์	7	ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	เข้�ร่วมประชุม

คณะทำ�ง�นปรบัปรงุแนวท�งเวชปฏบิตัโิรคพษิสนุขับ�้	จดัโดยสำ�นกัโรคตดิตอ่ทัว่ไป	กรมควบคมุโรค	กระทรวงส�ธ�รณสขุ	

ณ	ห้องประชุมสำ�นักโรคติดต่อทั่วไป	กรมควบคุมโรค	จังหวัดนนทบุรี	ในวันที่	21	กันย�ยน	2554

	 230.	 น�ยสัตวแพทย์วีระ	 เทพสุเมธ�นนท์	 หัวหน้�ฝ่�ยชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์และน�งฐ�นเพชร	 

ตัณฑวิเชียร	 ผู้เชี่ยวช�ญ พย�บ�ล 8	 ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	 เข้�ร่วมประชุมเพื่อเตรียมคว�มพร้อมก�รจัดง�น

วนัปอ้งกนัเรบสี	์(โรคพษิสนุขับ�้โลก	2011)	จดัโดยคณะสตัวแพทยศ�สตร	์มห�วทิย�ลยัมหดิล	ณ	หอ้งประชมุกองกจิก�ร

นักศึกษ�	อ�ค�รศูนย์ก�รเรียนรู้	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	21	กันย�ยน	2554

	 231.	 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษเภสัชกรหญิง ดร. สุมน�	 ขมวิลัย	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 ฝ่�ยบริห�ร	

เภสชักรหญงิอ�ภ�พรรณ	ทองบญุรอด	ผูช้ว่ยผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	ฝ�่ยบรหิ�ร	น�งนฤมล	พกัมณ	ีหวัหน�้ฝ�่ยวจิยัและ

พฒัน�	เภสชักรหญงิลลดิ�	สกลภ�พ	หวัหน้�ฝ่�ยผลติย�ปร�ศจ�กเชือ้	น�งสมศรี	พวงพกิลุ	เจ้�หน้�ทีก่�รเงนิและบญัชี	6	 

ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไปและน�งส�วนิภ�พรรณ	ลิมวัฒโนชัย	เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี	4	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	เข้�ร่วม

ประชุมคณะทำ�ง�นภ�พรวมก�รพัฒน�ระบบก�รเงิน	ก�รบัญชี	และก�รพัสดุของสภ�ก�ช�ดไทย	ครั้งที่	2/2554	จัดโดย

สำ�นกัง�นก�รคลงัและศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	ณ	หอ้งประชมุพนัธ์ทุพิย	์2	ชัน้	9	อ�ค�รเฉลมิพระเกยีรติ

บรมร�ชินีน�ถ	ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ	ในวันที่	22	กันย�ยน	2554

	 232.	 น�ยปฏญิญ�	วฒันเวช	เจ�้หน�้ทีร่ะบบง�นคอมพวิเตอร	์3	กลุม่ง�นบำ�รงุรกัษ�เครือ่งจกัรกล	เข�้รว่มก�รอบรม

เรือ่งอบรมเชงิปฏบิตักิ�รใหผู้น้ำ�เสนอขอ้มลูบนเวบ็ไซตส์ภ�ก�ช�ดไทย	จดัโดยศนูยเ์ทคโนโลยสี�รสนเทศ	สภ�ก�ช�ดไทย	

ณ	ห้องอบรมคอมพิวเตอร์	ชั้น	3	อ�ค�รเฉลิม	บูรณะนนท์	สำ�นักง�นก�รเจ้�หน้�ที่	ในวันที่	22	กันย�ยน	2554

	 233.	 น�ยสตัวแพทยว์รีะ	เทพสเุมธ�นนท	์หวัหน�้ฝ�่ยชนัสตูรและวจิยัโรคในสตัว	์น�ยแพทยจ์�รบุตุร	องัสน�กลุ 

น�ยแพทย์	4	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	น�งฐ�นเพชร	ตัณฑวิเชียร	ผู้เชี่ยวช�ญ	พย�บ�ล	8	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	

และน�งส�วณัฐชย�	รัฐอนันต์พินิจ	พย�บ�ล	5	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เข้�ร่วมก�รจัดง�นวันป้องกันเรบีส์	(โรคพิษ-

สุนัขบ้�โลก	2011)	จัดโดยคณะสัตวแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ณ	ห้องประชุมกองกิจก�รนักศึกษ�	อ�ค�รศูนย์

ก�รเรียนรู้	มห�วิทย�ลัยมหิดล	ศ�ล�ย�	จังหวัดนครปฐม	ในวันที่	24	กันย�ยน	2554

	 234.	 แพทย์หญิงสุด�	สีบุญเรือง	น�ยแพทย์	7	ฝ่�ยบริก�รและวิจัยคลินิก	เป็นวิทย�กรบรรย�ยก�รประชุม

วิช�ก�รเรื่อง	โรคพิษสุนัขบ้�ในง�น	World	Rabies	Day	2011	จัดโดยบริษัทซ�โนฟี	ป�สเตอร์	จำ�กัด	ณ	เมืองย่�งกุ้ง	

ประเทศพม่�	ในวันที่	25	กันย�ยน	2554

	 235.	 น�งนฤมล	พักมณี	หัวหน้�ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�และน�งโอปอล์	ศรีประพัติ	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป	

เข้�ร่วมสัมมน�ก�รสัมมน�ส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ	 ครั้งที่	 17	 จัดโดยสม�คมส่งเสริมก�รประชุมน�น�ช�ติ	 (ไทย)	 

ณ	โรงแรมเลอ	เมอริเดียน	จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่�งวันที่	29	กันย�ยน	2554	–	1	ตุล�คม	2554
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พิธีลงนามความร่วมมือในการดำาเนินโครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณน�ยแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีช�	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นเส�วภ�	 สภ�ก�ช�ดไทย	 ลงน�มคว�มร่วมมือ 

ในก�รดำ�เนินโครงก�รต�มว�ระแห่งช�ติด้�นวัคซีนในก�รเพิ่มกำ�ลังผลิตวัคซีนบีซีจีและวิจัยค้นคว้�วัคซีนป้องกันวัณโรค 

ชนดิใหม	่โดยมรีฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงส�ธ�รณสขุเปน็ประธ�น	ณ	หอ้งประชมุ	1	อ�ค�ร	1	ชัน้	2	สำ�นกัง�นปลดักระทรวง

ส�ธ�รณสุข	เมื่อวันที่	21	เมษ�ยน	2554
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การจัดประชุมวิชาการ/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในปีงบประม�ณ	2554	สถ�นเส�วภ�ได้เป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดประชุมวิช�ก�ร	2	ง�นดังนี้

Training on Rabies Intradermal Vaccination 

and Common Pitfalls in Post-Exposure Rabies Treatment

จัดโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2553

ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 โรคพิษสุนัขบ้�เป็นโรคติดเชื้อระบบประส�ทจ�กสัตว์สู่คน	 มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพ�หะนำ�โรคซึ่งส่วนใหญ่
เป็นสัตว์จรจัดที่ยังไม่ส�ม�รถควบคุมได้	และบ�งส่วนเป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งมีคว�มใกล้ชิดกับมนุษย์แต่ข�ดก�รดูแลเอ�ใจใส่ใน
ก�รให้วัคซีนและที่สำ�คัญ	ในปัจจุบันยังไม่ส�ม�รถรักษ�โรคนี้ให้ห�ยข�ดได้	องค์ก�รอน�มัยโลกได้ร�ยง�นมีผู้เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้�ทั่วโลกม�กกว่�	 55,000	 ร�ยต่อปี	 ในประเทศไทยถึงแม้ว�่จำ�นวนผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ�้มีแนวโน้มลดลง
อย่�งชัดเจน	(น้อยกว่�	20-30	ร�ยต่อปี	จ�กร�ยง�นของกระทรวงส�ธ�รณสุข)	แต่พบมีอัตร�ผู้ถูกสุนัขกัดและสัมผัสโรค 
พิษสุนัขบ้�ในประเทศม�กกว่�	400,000	ร�ยต่อปี	สูญเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลไปเป็นจำ�นวนม�ก	ด้วยปัญห� 
ดงักล�่ว	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	จงึรเิริม่สตูรก�รฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคพษิสนุขับ้�แบบฉดีเข�้ในผวิหนงั	(intradermal 
rabies	vaccination;	Thai	Red	Cross	Regimen)	ซึ่งสูตรก�รฉีดวัคซีนดังกล่�วมีคว�มปลอดภัย	ส�ม�รถกระตุ้นก�ร
สร้�งภูมิคุ้มกันได้ดี	ประหยัด	สะดวกและลดก�รใช้วัคซีน	รวมถึงก�รม�รับบริก�รของผู้ป่วย	ทำ�ให้ส�ม�รถลดค่�ใช้จ่�ย
ของรัฐและผู้ป่วยได้ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	ปัจจุบันก�รฉีดวัคซีนเข้�ในผิวหนังสูตร	Thai	Red	Cross	ได้รับก�รยอมรับ
ให้เป็นหนึ่งในสูตรม�ตรฐ�นของก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ�้ภ�ยหลังสัมผัสโรคขององค์ก�รอน�มัยโลก	 อย่�งไร
ก็ต�ม	 พบว่�	 บุคล�กรท�งก�รแพทย์ส่วนหนึ่งยังไม่มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�แบบ
เข้�ในผิวหนัง	 รวมถึงแนวท�งก�รดูแลผู้ป่วยภ�ยหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้�ซึ่งได้มีก�รเปลี่ยนแปลง	 ปรับปรุงไปจ�กเดิม 
ทำ�ให้ก�รรักษ�ผู้ถูกสุนัขกัดและก�รป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�ภ�ยหลังสัมผัสโรคยังเป็นปัญห�ที่พบบ่อยของแพทย์ใน 
เวชปฏิบัติทั่วไป	ดังนั้น	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	ซึ่งเป็นสถ�บันที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวข้องกับก�รป้องกันโรคพิษสุนัขบ้� 
คือ	 ก�รให้บริก�รท�งคลินิก	 ก�รวินิจฉัย	 ก�รผลิตอิมมูโนโกลบุลิน	 ก�รวิจัยพัฒน�	 ก�รเผยแพร่คว�มรู้	 และได้รับก�ร 
แต่งตั้งเป็น	WHO	Collaborating	Centre	for	Research	on	Rabies	Pathogenesis	and	Prevention	ได้เล็งเห็นถึง
คว�มสำ�คญัของก�รศกึษ�ตอ่เนือ่งของผูป้ฏบิตังิ�นดแูลผูป้ว่ย	เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิ�นมคีว�มเข�้ใจในก�รดแูลรกัษ�ผูป้ว่ยทีถ่กู
สตัวก์ดัและสมัผสัโรคพษิสนุขับ�้	ในปจัจบุนั	สถ�นเส�วภ�	สภ�ก�ช�ดไทย	รว่มกบัองคก์�รอน�มยัโลก	จงึไดจ้ดัโครงก�ร
อบรมก�รดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้�แก่เจ้�หน้�ที่ซึ่งปฏิบัติง�นทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 โดยให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้�แบบฉีดเข้�ในผิวหนังด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง	แนวท�งก�รดูแลผู้ป่วยภ�ยหลังสัมผัสโรค 
พิษสุนัขบ้�	และปัญห�	ข้อผิดพล�ดที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติก�รดูแลผู้ป่วยภ�ยหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้�	รวมทั้งแนวท�ง
แกไ้ข	ในก�รอบรมครัง้นีม้แีพทย	์พย�บ�ลและเจ�้หน�้ทีส่�ธ�รณสขุทีม่คีว�มเกีย่วขอ้งในก�รควบคมุและใหก้�รดแูลรกัษ�
ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้�ทั้งจ�กในประเทศและต่�งประเทศ	จำ�นวน	21	คน
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Workshop on Asian Perspective in Snakebite Management

วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2554

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกสภานายิกา สถานเสาวภา

	 ภ�วะงูพิษกัดยังเป็นปัญห�ส�ธ�รณสุขที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งทั้งของโลกและประเทศไทย	 ทั่วโลกมีผู้ถูกงูพิษกัด

ประม�ณถึงปีละ	5.4	ล้�นร�ย	ซึ่งในจำ�นวนนี้	4.0	ล้�นร�ยพบในเอเชีย	และทำ�ให้เกิดก�รเสียชีวิตประม�ณ	20,000	ร�ย

ต่อปี	ก�รเสียชีวิตจ�กภ�วะเช่นนี้ในประเทศไทยพบประม�ณ	20	ร�ยต่อปี

	 พิษงูเป็นส�รผสมเชิงซ้อนประกอบด้วยโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีทั้งส�รพิษและเอนไซม์ที่ทำ�ให้เกิดก�รต�ย

ของเนื้อเยื่อเฉพ�ะที่และอ�ก�รท�งคลินิกที่เฉพ�ะ	 รวมถึงคว�มเป็นพิษต่อระบบประส�ท	 ก�รแข็งตัวของเลือด	 คว�ม

ดันโลหิตและอ�ก�รไตว�ย	 แนวท�งก�รรักษ�ผู้ถูกงูพิษกัดที่ถูกต้องไม่ว่�จะเป็นก�รปฐมพย�บ�ลผู้ถูกงูพิษกัดเพื่อ

ชะลอก�รเกิดอ�ก�รพิษต่อระบบต่�งๆ	 ลดก�รต�ยของเนื้อเยื่อและก�รติดเชื้อและก�รขนย้�ยผู้ป่วยไปโรงพย�บ�ล

โดยเร็ว	 ก�รรักษ�ผู้ป่วยเมื่อถึงโรงพย�บ�ล	 ก�รให้เซรุ่มแก้พิษงู	 เหล่�นี้เป็นคว�มรู้ที่สำ�คัญสำ�หรับแพทย์และบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ซึ่งรับผิดชอบก�รรักษ�ผู้ถูกงูพิษกัด	 ในฐ�นะที่สถ�นเส�วภ�เป็น	WHO	 Collaborating	 Center	 for	

Venomous	Snake	Toxicology	and	Research	จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	Workshop on Asian Perspective 

in Snakebite Management	เมื่อวันที่	2	-	3	กรกฎ�คม	2554	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	ตึกสภ�น�ยิก�	สถ�นเส�วภ�	

เพื่อให้คว�มรู้	 ห�รือและแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�รรักษ�ผู้ถูกงูพิษกัดและจัดทำ�แนวท�งก�รรักษ�งูพิษกัดที่ถูกต้อง

เป็นแนวท�งเดียวกัน	แพทย์และบุคล�กรท�งก�รแพทย์จะได้ไม่เกิดคว�มสับสน

	 ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	Workshop on Asian Perspective in Snakebite Management	 นี้	

จดัประชมุ	2	วนั	วนัที	่2	กรกฎ�คม	2554	เปน็ก�รใหค้ว�มรูโ้ดยวทิย�กรผูท้รงคณุวฒุจิ�กประเทศไทย	อนิเดยีและฮอ่งกง	

วันที่	3	กรกฎ�คม	2554	มีก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์รักษ�ผู้ถูกงูพิษกัด	ส�ธิตและฝึกปฏิบัติก�รปฐมพย�บ�ล	มีผู้เข้�

ร่วมประชุม	จำ�นวน	41	คน	จ�กประเทศอินเดีย	ม�เลเซีย	ฮ่องกงและไทย	ผู้เข้�ร่วมประชุมได้รับคว�มรู้ท�งวิช�ก�รและ

แนวท�งก�รรักษ�ผู้ถูกงูพิษกัดที่ถูกต้อง	นอกจ�กนี้มีก�รจัดพิมพ์แนวท�งก�รรักษ�ผู้ถูกงูพิษกัดเพื่อเผยแพร่ด้วย
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