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สวัสดีครับ

เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาสถานเสาวภาอายุครบ
89ปีในวันท่ี7ธันวาคมพ.ศ.2554จุลสารเสาวภา
ฉบับน้ี จึงขอร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
การนำเสนอ “ประวัติสถานเสาวภาท่ีเก่ียวข้อง
กับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย”
ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้น บทบาท และ ภารกิจ ของ
สถานเสาวภา แม้ในปัจจุบัน สถานเสาวภาจะมี
ภารกิจในด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน เช่นการผลิตเซรุ่มแก้
พิษงูและชีววัตถุอ่ืนๆ  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
และอายุรศาสตร์การท่องเท่ียวการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์แต่ชาวเสาวภาทุกคน
ก็ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะสนองพระปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนา
สถาบันแห่งน้ี ท่ีว่า “เพ่ือปิตุภูมิ เพ่ือวิทยา เพ่ือ
มนุษยชาติ”

ท้ายเล่ม เราเก็บภาพบรรยากาศงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 3rdTravelMedicine
and Immunization (joint congress to 9th
ICTP) ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี18–19ตุลาคมพ.ศ.
2554ท่ีผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
กรุงเทพฯ มาฝาก ซ่ึงทางคณะกรรมการจัดงาน
ขอขอบพระคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม
และพันธมิตรทุกฝ่ายมาณโอกาสน้ีท่ีทำให้งาน
ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 ศ.นพ.ธีระพงษ์ตัณฑวิเชียร

จากใจ...
บรรณาธิการ
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ปี พ.ศ. 2454 หม่อม เจ้า หญิง บัน ลุ ศิริ สาร ดิ สกุล 
พระ ธิดา ใน สมเด็จ พระเจ้า บรม วงศ์ เธอ กรม พระยา 
ดำรง ราชา นุ ภาพ ถูก สุนัข บ้า กัด ความ ทราบ ถึง 
พระบาท สมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว จึง ทรง 
พระ กรุณา โปรด เกล้าฯ ให้ ส่ง ไป รักษา ณ เมือง 
ไซ่ง่อน แต่ ไม่ เป็น ผล สำเร็จ ตามพ ระ ราช ประสงค์ 
เพราะ คลาด เวลา เรือ ออก เดิน ทาง หม่อม เจ้า หญิง 
บัน ลุ ศิริ สาร มี อาการ แสดง ของ โรค พิษ สุนัข บ้า และ 
พระ อาการ กำเริบ จนถึง ส้ินชีพิตักษัย

สมเด็จ พระเจ้า บรม วงศ์ เธอ กรม พระยา ดำรง ราชา 
นุ ภาพ ได้ นำ ความ ข้ึน กราบ บังคม ทูล พระ กรุณา 
ขอ พระราชทาน พระบรม รา ชา นุ ญาต พระบาท 
สมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว เพ่ือ จัด ต้ัง สถาน 
ท่ี ดำเนิน การ ฉีด วัคซีน ป้องกัน โรค พิษ สุนัข บ้า 
ข้ึน เป็น แห่ง แรก ใน ประเทศไทย โดย อาศัย เงิน 
อุดหนุน ท่ี ได้ รับ พระราชทาน เป็น ปฐมฤกษ์ จาก 
สมเด็จ พระ ราช ชนนี พันปี หลวง  ส่วน หน่ึง กับ 
เงิน ท่ี ประชาชน ร่วมใจ กัน บริจาค ให้ อีก ส่วน หน่ึง  
รวม กัน แล้ว เป็น จำนวน เงิน ท่ี เพียง พอ แก่ การ จัด 
ซ้ือ เคร่ือง มือ เคร่ือง ใช้ ใน ทางการ แพทย์ ยัง ขาด 
อยู่ แต่ เพียง สถาน ท่ี สำหรับ ดำเนิน การ พระบาท 
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จึง พระราชทาน พระบรม รา 
ชา นุ ญาต ให้ อาศัย ตึก หลวง ท่ี ถนน บำรุงเมือง เป็น 
สถาน ท่ีทำการ ช่ัวคราว พร้อม กับ โปรด เกล้าฯ ให้ 
ย้าย กิจการ ทำ พันธ์ุ หนอง ฝี ป้องกัน ไข้ ทรพิษ รวม 
ถึง กิจการ ทำ วัคซีน และ เซรุ่ม เพ่ือ รักษา โร คอ่ืนๆ 
ซ่ึง อยู่ ท่ี จังหวัด นครปฐม มา ดำเนิน การ อยู่ ด้วย กัน 
ใน สถาน ท่ี ดัง กล่าว โดย ขนาน นาม สถาน ท่ี น้ัน ว่า 
“ปาส ตุ ระ สภา” เปิด ดำเนิน การ อย่าง เป็น ทางการ 
เม่ือ วัน ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2456 อยู่ ใน สังกัด 
ของ กระทรวง มหาดไทย และ มี ดร. เลโอโปลด์ 
โร แบรต์ ชาว ฝร่ังเศส เป็น ผู้ อำนวย การ ท้ังน้ี ด้วย 
ความ ช่วย เหลือ สนับสนุน จาก สถาน ปาส เตอร์ แห่ง 
ประเทศ ฝร่ังเศส

ใน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2460 พระบาท สมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรง พระ กรุณา โปรด 
เกล้าฯ ให้ เปล่ียน ช่ือ “ปาส ตุ ระ สภา” เป็น “สถาน 
ปาส เตอร์” ตาม ช่ือ ของ หลุยส์ ปาส เตอร์ (Louis 

Pasteur) ชาว ฝร่ังเศส ผู้ แรก พบ วัคซีน ป้องกัน 
โรค พิษ สุนัข บ้า และ ทรง พระ กรุณา โปรด เกล้าฯ ให้ 
โอน กิจการ สถาน ปาส เตอร์ ให้ สภากาชาดไทย เป็น 
ผู้ ดำเนิน การ ท้ังหมด โดย อาศัย สถาน ท่ี เดิม เป็น 
ท่ีทำการ ต่อ ไป ช่ัวคราว

เน่ือง ใน งาน พระ ราช พิธี ถวาย พระ เพลิง พระบรม 
ศพ สมเด็จ พระ ศรี พัช ริน ทราบ รม ราชินีนาถ 
พระบรม ราช ชนนี พันปี หลวง เม่ือ วัน ท่ี  24  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2463   พระบาท สมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรง คำนึง ถึง พระ 
คุณูปการ ของ สมเด็จ พระ ราช ชนนี ได้ ทรง ปรารถนา 
ใคร่ จะ สร้าง ส่ิง ซ่ึง เป็น สาธารณประโยชน์ อัน ย่ังยืน 
อยู่ ใน ประเทศไทย เพ่ือ ให้ เป็น ท่ี เชิดชู พระ เกียรติยศ 
สมเด็จ พระ ราช ชนนี เคียง คู่ กับ โรง พยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ อัน เป็น สถาน ท่ี เฉลิมพระเกียรติ ยศ 
พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว อยู่ 
ก่อน แล้ว จึง ทรง อุทิศ ท่ีดิน ตรง บริเวณ มุม ถนน 
สนาม ม้า ตัด กับ ถนน พระราม 4 จังหวัด พระนคร 
ซ่ึง อยู่ ใกล้ กับ โรง พยาบาล จุฬาลงกรณ์ พร้อม กับ 
พระราชทาน พระ ราช ทรัพย์ ส่วน พระองค์ มอบ ให้ 
สภากาชาดไทย นำ ไป ใช้ อำนวย การ สร้าง อาคาร 
ใหญ่ ข้ึน หลัง หน่ึง บน ท่ีดิน ดัง กล่าว เพ่ือ ใช้ เป็น 
ท่ีทำการ แห่ง ใหม่ ของ สถาน ปาส เตอร์  พระบาท 
สมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรง พระ กรุณา 
โปรด เกล้าฯ พระราชทาน นาม สถาน ท่ี แห่ง ใหม่ น้ี 
ว่า  “สถานเสาวภา” และ เสด็จ พระราชดำเนิน ทรง 
ประกอบ พิธี เปิด เม่ือ วัน ท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465  
จาก น้ัน กิจการ ท้ังหมด ของกอง วิทยาศาสตร์ ท่ี 
สถาน ปาส เตอร์ ถนน บำรุงเมือง จึง ได้ ย้าย มา 
ดำเนิน การ อย่าง ถาวร ณ สถาบัน ใหม่ น้ี

ประวัติสถานเสาวภา
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย
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