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คำนำ
รายงานประจ�ำปีของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฉบับนี้ เป็นการรายงานผลงานทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2563 อันเป็นปีที่ 59
นับจากการก่อตั้งสถาบันฯ แห่งนี้ ที่มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤติปัญหาด้านการสาธารณสุขในระดับชาติ จากการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรค
ในปี 2501 ด้วยความช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ร่วมกับกองทัพบกไทย ภายใต้ชอื่
“หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั อหิวาตกโรคขององค์กรสนธิสญ
ั ญาป้องกันภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ต่อมาหลังจากโรคอหิวาตกโรคได้สงบลง
ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรและเปลี่ยนนามหน่วยเป็น “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร” แต่ยังคงไว้ซึ่งความร่วมมือระหว่าง
กองทัพบกไทย และสหรัฐอเมริกาไว้อย่างเหนียวแน่น ทีม่ พี นั ธกิจหลักในการศึกษา วิจยั ด้านโรคติดเชือ้ เขตร้อน และโรคอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติการทางทหาร ภายใต้หน่วยงานเดียวกันมายาวนานเกือบ 60 ปี
ในปี 2563 วิกฤติปัญหาด้านการสาธารณสุขที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจอุบัติใหม่ ที่ติดต่อง่าย ควบคุมการแพร่ระบาดยาก อีกทั้งยังไม่มีแนวทางใน
การรักษาที่ได้ผลชัดเจน การป้องกันการติดเชื้อจึงเป็นแนวทางส�ำคัญที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคนี้ ด้วยการกักตัว งดการเดินทาง
เว้นระยะห่างทางสังคม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา จนได้กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal สภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นไปเช่นนีย้ อ่ มส่งผลต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจตามแผนปฏิบตั กิ ารของสถาบันฯ ทีไ่ ด้วางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม นับเป็นโชคดีของประเทศไทย
ที่มีระบบด้านการสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยม สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างได้ผล จนได้รับการยกย่องจากองค์การ
อนามัยโลก เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ผ่อนคลาย แผนการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2563 ที่ได้วางแผนไว้ ได้ถูกน�ำ
ไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนตามระยะเวลาที่จ�ำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จนมีผลงานและผลลัพทธ์ตามเป้าหมายซึ่งได้
ถูกรวบรวมไว้อยู่ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ผลงานส�ำคัญที่โดดเด่นของสถาบันฯ ในปี 2563 คือการเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค
โควิด -19 ด้วยเทคนิค Real-time PCR จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในล�ำดับต้น ๆ ของประเทศ มีการพัฒนาวิธีการตรวจจ�ำแนก
รหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีการพัฒนาต้นแบบวัคซีน COVID-19
ด้วยการผลิตโปรตีนสังเคราะห์ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพขั้นต้นในสัตว์ทดลองที่สามารถน�ำไปสู่การพัฒนาต่อยอดได้ ได้ริเริ่ม
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ชนิดรวดเร็ว แบบ Immunochromatographic test strip ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก
ให้เป็นหน่วยงานในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในก�ำลังพลกองทัพบกทัง้ ในส่วนกลางและก�ำลังพลทีป่ ฏิบตั กิ ารตามแนว
ชายแดน นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15189 อย่างต่อเนื่องมาเป็น
ปีที่ 6 และครบทุกห้องปฏิบัติการตามเป้าหมาย
ความส�ำเร็จของผลงานดังที่กล่าวมา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของก�ำลังพลทุกคน ที่มีความุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาให้สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเป็นองค์กรชั้นน�ำด้านการวิจัยทางการแพทย์ทหาร ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อสร้าง
ผลลัพธ์และผลผลิตในการยกระดับสถานะสุขภาพก�ำลังพลและลดภัยคุกคามต่อปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน กระผมจึงขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
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FOREWORD
		
This past year, the 60th celebration of AFRIMS, has been one
which we will never forget. Isolation and uncertainty, but also solidarity and
hope. The whole of AFRIMS, be it in the Philippines, in Nepal, in Cambodia,
Australia or Thailand has been buffeted by the waves of the pandemic which
have washed over the world. For those of us who have been distantly
separated from our families, we have waited with anxiety. For the rest of our
team we have banded together, while physically separated. The whole world
has watched with trepidation and wonder as the global scientific community
has broken all records in developing countermeasures against SARS-CoV2.
As we now wait for all of AFRIMS to receive the vaccine, we can consider
the role that AFRIMS has played in the pandemic and in protecting ourselves,
our colleagues, our partners and the world at large. As always, AFRIMS has
stepped up to the challenge and risen to the occasion. To a certain extent, we
have never been more relevant.
At the very onset of the emergence of the first cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19), embracing our role as
a regional research center of excellence, AFRIMS played an integral role in both the support and testing of COVID-19
samples from our SE Asia partners as well as providing subject matter expertise, training and an open hand of friendship.
In the early days of the outbreak where testing kits were extremely limited, AFRIMS led the effort to procure
roughly 1,500 Polymerase Chain Reaction (PCR) reactions for the screening of SARS-CoV-2. Upon publication of testing
strategies by the WHO in January of 2020, AFRIMS took the initiative to acquire and perform validation of these
methodologies, making AFRIMS one of the first laboratories in Thailand and in Southeast Asia to be able to aid in the
screening of COVID-19 in persons under investigation. Through overseeing the distribution of 100 reaction COVID-19
screening kits to partner laboratories throughout Southeast Asia to include the Royal Center for Disease Control Bhutan,
the Walter Reed AFRIMS Research Unit Nepal (WARUN), Philippines AFRIMS Virology Research Unit (PAVRU) in
Manila and Cebu City, the National Center for Communicable Diseases Mongolia, Naval Medical Research Unit-2
Cambodia, and the Eijkman Institute for Molecular Biology, Jakarta, Indonesia, AFRIMS efforts were crucial in providing
regional support during the early days of the outbreak as these laboratories were waiting for the ability to acquire their own
COVID-19 screening assays through their official channels.
One such instance where AFRIMS was able to support a regional partner at a critical time was with the Royal
Center for Disease Control (RCDC) Bhutan, a member of AFRIMS’ respiratory surveillance network, and a country that
re-strategized a COVID-19 outbreak preparedness and response plan from a prevention to early detection, containment and
clinical management plan. On March 6, 2020, when Bhutan detected its first COVID-19 case, the sample(s) were sent to
AFRIMS for further confirmation. Through coordination with the RCDC and the Royal Bhutanese Embassy Thailand,
AFRIMS was able to turn around the confirmation within 24 hrs ensuring that the patient could be managed properly and
the virus contained, which was critical to Bhutan preventing the spread of the virus throughout the country.
Shortly after establishment of the WHO COVID-19 assay, the AFRIMS Retrovirology Department’s College of
American Pathologists (CAP) accredited laboratory validated the U.S. FDA approved COVID-19 Emergency Use Authorization
diagnostic assay, allowing for the testing of US citizens to include regional Embassies personnel and their dependents, and
permanent and visiting DoD service members. This service has been crucial in ensuring the proper management of cases
which has allowed for the Embassies to carry on their mission without degradation in the face of a global pandemic.
Additionally, AFRIMS has lent their subject matter expertise in developing detailed protocols to execute COVID-19
testing, in addition to providing hands-on training to regional partners. Early on in the COVID-19 pandemic, AFRIMS
provided standard operating procedures on not only how to perform testing for COVID-19, but also and equally important,
provided guidance on how to remain safe when working with the virus to include heat inactivation procedures, appropriate
PPE countermeasures, and safe shipping guidelines to laboratories throughout the region who were beginning to work with
the virus.
The culmination of AFRIMS subject matter expertise can be seen in the Institutes work with the Armed Forces of
the Philippines where AFRIMS led a two-week molecular biology training course to strengthen the COVID-19 testing
capabilities of Philippine medical technologists. From June 1 to June 12 the Philippines-AFRIMS Virology Research
Unit (PAVRU) trained four medical laboratory technologists at the Victoriano Luna Medical Center, the biggest
Philippine military medical facility, on biosafety, biosecurity, respiratory sample processing and storage,
and COVID-19 testing techniques. Prior to this training and during the early phases of the COVID-19
pandemic, PAVRU provided Victoriano Luna Medical Center with testing and laboratory supply
support, including technical guidance, as the Medical Center designed, renovated and

equipped a dedicated COVID-19 testing laboratory. With PAVRU support, Victoriano Luna Medical Center and its
personnel have completed thousands of COVID-19 tests on behalf of the AFP. This expertise has also been put to use by the
Royal Thai Army who at the onset of the pandemic in Thailand submitted several persons under investigation for COVID-19
samples to be tested under a public health support request by the RTA and Phramongkutklao Hospital (PMK).
Currently, we remain engaged in combatting the COVID-19 pandemic throughout Southeast Asia as our partners
continue to monitor and report on the COVID-19 situation both within Thailand and regionally. AFRIMS Virology is now
actively screening for SARS-CoV-2 as a routine measure of their respiratory virus surveillance efforts, which sees roughly
1,000 specimens per month from around the region being screened for the virus. Additionally, in collaboration with the
Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU), Mahidol University, Bangkok, AFRIMS has become a member
of the COVID-19 Network Investigations (CONI) Alliance which is responsible for generating high quality genomic
sequence data of SARS-CoV-2 for sharing with medical communities and the public for diagnostic and surveillance purposes.
AFRIMS also is playing a significant role in the development of countermeasures and treatments as they relate to COVID-19.
One such effort is with the Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute (BIDI) where AFRIMS is utilizing its subject matter
expertise to determine how effective COVID-19 treatment interventions (chloroquine, chloroquine and an antiviral) were at
combating the virus in mildly symptomatic cases. The Veterinary Medicine Department, collaborating with the Virology
Department has been actively involved in the development of animal models for SARS-CoV2 and have been actively
involved in supporting multiple Thai vaccine candidates both with the Royal Thai Army and with partners at Chulalongkorn
University as well as working on a range of therapeutics and efficacy trials.
AFRIMS has been and continues to be at the forefront of the COVID-19 pandemic response in Thailand and in
Southeast Asia, and will continue to leverage their expertise and partners in the region to provide assistance in the mitigation,
prevention, and surveillance of this disease.
COVID-19 has dominated everything we have done over the past year and will continue to do so for the foreseeable
future, but what has been extraordinary is how we have managed to adapt and continue to succeed in spite of the extraordinary
obstacles in our way. Inability to travel, a new paradigm of telework and video conferencing has become the norm, and will
likely complicate life moving forward.
Above and beyond our singular focus on SARS-CoV2, we have continued to excel in all of our other efforts to stamp
out disease. The Bacterial and Parasitic Diseases department has managed ongoing trials and efforts in Cambodia even with
a closed border, while simultaneously dealing with a horizon of decreased funding for malaria efforts within the Department
of Defense while simultaneously securing a second grant from the Global Fund to continue tackling the problem of malaria
drug resistance. Considering no other military organization on the planet has ever successfully competed for Global fund
support, this feat is extraordinary and speaks to the amazing legacy of success at AFRIMS.
Creativity is the mainstay of AFRIMS, which is proven daily across the Institute. The Entomology, BPD and
Veterinary Departments have all come up with astonishingly innovative approaches to capability gaps, representing 35% of
all WRAIR grant proposals submitted to the Military Infectious Disease Research Program, and seeking out opportunities
across the spectrum. Entomology has examined new, creative ways to partner throughout the Institute in order to answer
important questions, while collaborating with teams throughout AFRIMS, Veterinary Medicine has pivoted towards
establishing a novel wound model, and investigated a sepsis model. Resiliency is the nature of AFRIMS and that of the
amazing team of Thais, Cambodians, Nepalese, Filipinos and Americans who fill our ranks and who continuously push the
envelope of Science.
It has been a year of challenges, but predictably, the people who make up AFRIMS are always capable of banding
together and overcoming those challenges. Thankfully, we are safe and well in the midst of a maelstrom of disease. We miss
being together and we all look forward to the freedom of movement so that we can celebrate our 60th Anniversary as a
partnership and friendship between the United States Army and the Royal Thai Army in protecting lives across the globe.
We look forward to celebrating our enduring relationships with the Filipino Armed Forces and the Civilian public health
infrastructure of the Philippines. This year we celebrate our 25th year of the formal establishment of the Walter Reed/
AFRIMS Research Unit Nepal and our enduring friendship with Nepal. We anxiously anticipate the opening of the border
between Thailand and Cambodia so we can engage to the fullest with our colleagues, team mates and friends in Cambodia.
There is so much work to do. But thanks to you we are more than capable of continuing our legacy of success.
AFRIMS’ most important asset is our team. We are one of the finest medical research facilities on the planet thanks to
the extraordinary people who make up our Institute. Thank you for your endurance. Thank you for your professionalism.
Thank you for your resilience. Thank you for your compassion. Thank you.        

						
						
						

ERIC D. LOMBARDINI
COL, VC
Director
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การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ท�ำงาน และโรงงานอุตสาหกรรมทหาร กรมพลาธิการทหารบก
การเฝ้าตรวจหาสารเสพติดให้โทษ ประจ�ำปี 2563
การเฝ้าระวังโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร
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วิสัยทัศน
(VISION)

•
•
•

เปนเลิศดานวิจัยทางการแพทยทหาร
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

ดำเนินการวิเคราะห วิจัย ทางวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
เพื่อสรางเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก
ใหบริการตรวจวินิจฉัยและตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยแกกำลังพลกองทัพบก และประชาชน
เปนแหลงขอมูลขาวสารทางการแพทยเพื่อสนับสนุนงาน
ทางยุทธการของกองทัพบก

พันธกิจ
(MISSIONS)

ยุทธศาสตร สวพท. พ.ศ. 2561-2565
วิสัยทัศน: เปนเลิศดานวิจัยทางการแพทยทหาร เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

มีผลงานในระดับประเทศ
และนานาชาติ

พัฒนาองคกร ประสิทธิภาพ

สรางสรรค นวัตกรรม
ที่ตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

มุงเนนการปรับปรุงระบบ
ภายในหนวยอยางครอบคลุม

มีนวัตกรรมที่เปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลลัพธของหนวยงานไดรับ
การปรับปรุง

ผูมีสวนไดสวนเสียใหความเชื่อมั่น

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ใชศักยภาพและแสวงหาความรวมมือ
เพื่อสรางผลงานวิจัยและการเฝาระวัง
โรค ในระดับประเทศและนานาชาติ

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มีปรับปรุงกระบวนการ
แสวงหาความรวมมือฯ

มีการปรับปรุงกระบวนการ
สรางสรรคนวัตกรรม

มีความเปน SMART AFRIMS
รายงานประจำ�ปี 2563
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กระบวนการสำคัญไดรับ
การปรับปรุงมาตรฐาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร

วัฒนธรรมองคกร
มุงความสำเร็จ

ซื่อสัตย

ACCOMPLISHMENT

INTEGRITY

รับผิดชอบ

RESPONSIBILITY

คำขวัญ
วิเคราะหวิจัยที่มีมาตรฐาน
Standard Research
บริการทุกระดับประทับใจ
First Class Service
เพื่อกองทัพไทยสุขภาพดี
Army Proﬁt is Our Goal

รายงานประจำ�ปี 2563

2

ANNUAL REPORT 2020

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
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กองอำนวยการ

กองวิจัย

กองวิเคราะห

GENERAL AFFAIRS
DIVISION

RESEARCH DIVISION

ANALYSIS DIVISION

แผนกธุรการและกำลังพล

แผนกจุลชีววิทยา

แผนกชีวเคมี

ADMINISTRATION &
PERSONNEL SECTION

MICROBIOLOGY SECTION

BIOCHEMISTRY SECTION

แผนกแผนโครงการ
และงบประมาณ

แผนกระบาดวิทยา

แผนกยาเสพติดและพิษวิทยา

PLANNING - PROJECT AND
BUDGET SECTION

EPIDEMIOLOGY SECTION

แผนกการเงิน

แผนกพยาธิวิทยา

FINANCE SECTION

NARCOTICS & TOXICOLOGY
SECTION

แผนกสัตวทดลอง

LABORATORY ANIMAL
SECTION

PATHOLOGY SECTION

หนวยวจิยัฝายสหรฐัฯ
USAMD-AFRIMS

ADMINISTRATION DEPARTMENTS

• Agreements
• Health Security Cooperation
(JUSMAG)
• Human Resources
• Human Subjects Protection
• Information Management
• Laboratory Operations
• Logistics
• Occupational Health
• Physical Security
• Research Support
• Resource Management
SCIENCE DEPARTMENTS

แผนกศึกษา
และวิเทศสัมพันธ

แผนกผลิตและ
ควบคุมมาตรฐาน

EDUCATION & FOREIGN
RELATIONS SECTION

PRODUCTION &
STANDARDIZATION
CONTROL SECTION

แผนกสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ

DEPARTMENT OF
BACTERIAL AND
PARASITIC DISEASES

DEPARTMENT OF
ENTOMOLOGY

INFORMATION TECHNOLOGY &
PUBLIC RELATIONS SECTION

แผนกสนับสนุน

DEPARTMENT OF
RETROVIROLOGY

SUPPORT SECTION

สงกำลังสายแพทย

MEDICAL SUPPLY OFFICE

DEPARTMENT OF
VETERINARY
MEDICINE

ฝายการขนสง

TRANSPORTATION OFFICE
DEPARTMENT OF
VIROLOGY

ฝายยุทธโยธา

POST ENGINEER OFFICE

ฝายพลาธิการ

QUARTERMASTER OFFICE
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
ผูบังคับบัญชา
(Command Leadership)

พลตรี ศาสตราจารย ธไนนิธย โชตนภูติ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
Major General Professor Thanainit Chotanaphuti
Director General, AFRIMS

พันเอกหญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ
รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
Colonel Duangporn Phulsuksombati
Deputy Director General, AFRIMS

พันเอก สุรชัย รัศมีจิวานนท
รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
Colonel Surachai Rusamegevanon
Deputy Director General, AFRIMS

พันเอก คุณากร คณา
ผูอำนวยการกองวิจัย

Colonel Khunakorn Kana
Director, Research Division

พันเอก วุฒิกรณ รอดความทุกข
รองผูอำนวยการกองวิจัย

พันเอก นครินทร ศันสนยุทธ
ผูอำนวยการกองวิเคราะห

Colonel Wuttikon Rodkvamtook
Deputy Director, Research Division

รายงานประจำ�ปี 2563
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พันเอก นพดล แสงจันทร
รองผูอำนวยการกองวิเคราะห

Colonel Noppadon Sangjun
Deputy Director, Analysis Division
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กองอำนวยการ 2563
General Affairs Division 2020
สำนักงาน ผอ.สวพท.
Director General Ofﬁce
พ.อ.หญิง สุรัสวดี ถนัดศีลธรรม
หัวหนาสำนักงาน
COL Surasawadee Tanudsintum
Chief

แผนกธุรการและกำลังพล
Administration and Personnel
Section

แผนกแผนโครงการและงบประมาณ
Planning - Project and Budget
Section

แผนกการเงิน
Finance Section

แผนกสารสนเทศและประชาสัมพันธ
Information Technology and
Public Relations Section

พ.ท.หญิง สุลัดดา เอี่ยมสมุทร
หัวหนาแผนก
LTC Suladda Iamsamut
Chief

พ.ท.หญิง พัชรมัย สุรมานนท
LTC Patcharamai Suramanont
หัวหนาแผนก
Chief

พ.ต. วิฑูรย นรกิจ
หัวหนานายทหารฝายการเงิน
MAJ Withun Norakit
Chief

ร.อ. กาญจน ทัตตานนท
หัวหนาแผนก
CAPT Karn Tattanond
Chief

ร.ท. ถนอม ทองพระพักตร
1LT Thanom Thongprapuk
ร.ต. สมบัติ เทวรัตน
2LT Sombat Tawarat
ร.ต.หญิง มัณฑนา น้ำประสารไทย
2LT Manthana Numprasanthai
ร.ต.หญิง ศชาภรณ เปลินศิริ
2LT Sachaporn Pelinsiri
จ.ส.อ.หญิง จันทิพย แกวหนองโพธิ์
SM1 Junthip Keawnongpo
จ.ส.อ.หญิง พัชราภา พันธุเอก
SM1 Patchrapa Phanake
จ.ส.อ.หญิง สิโรรส เลิศเวียง
SM1 Sirorost Lestweng
จ.ส.ท.หญิง พัชรี สุภพร
SM2 Patcharee Supaporn
ส.ต. สุภกิณห ทวีโยค
PFC Supakin Taveeyok
นาง กุลณัฐฐา รวยสรพันธ
Mrs. Kulnatta Ruaysoraphan
น.ส. โสภาพันธ มานะเวทย
Ms. Soparpan Manavet
นาย ชินดนัย ประทับศร
Mr. Chindanai Pratubsorn

ร.ท.หญิง ธันยาภรณ ปาริยพันธ
1LT Thanyaporn Pariyaphan
น.ส. สุภาพร ณ ระนอง
Ms. Supaporn Naranong
วาที่ ร.ต.หญิง เกษราภรณ อุไรวงค
Acting 2nd LT Ketsaraporn Uraiwong
น.ส. กัญญาพัชญ เบ็ญจพิธจักษุ
Ms. Kanyaphat Benjapithajaksu

ร.ท.หญิง พรทิพย แฝงสมศรี
1LT Pornthip Faengsomsri
ร.ต. คุณาเมษ สุระพัชร
2LT Khunamet Suraphatchara
จ.ส.อ. อภิชาติ พุมทวม
SM1 Aphichart Phumthuam
จ.ส.ท. ธราเทพ ธิชาญ
SM2 Tharathep Thichan
จ.ส.อ.หญิง เสาวณีย บุญปกครอง
SM1 Saowanee Boonpokkrong
น.ส. ณัฏฐ ชำนาญนา
Ms. Nut Chumnanna

จ.ส.อ. สมหมาย วีสันเทียะ
SM1 Sommai Veesunthia
น.ส. ธัญญาพา พุฒิพงศจรัส
Ms. Tunyapa Puttipongjarut
นาย ฐิติกร นิจภากรกุล
Mr. Thitikorn Nijpakornkul
นาย ปวัน ภัสตราภรณ
Mr. Pawan Pastraporn

แผนกศึกษาและวิเทศสัมพันธ
Education and Foreign Relations
Section
พ.ท.หญิง ชุติมา แวงโสธรณ
หัวหนาแผนก
LTC Chutima Waengsothorn
Chief
ร.อ.หญิง พชร สุขวัฒนะกุล
CAPT Patchara Sukwattanakul
นาย กิตติเดช กุลโชติ
Mr. Kittidet Kulchote
น.ส. นวพร วงศอนันต
Ms. Nawaporn Wonganan
น.ส. ธนิศา หาญพินิจศักดิ์
Ms. Tanisa Hanpinitsak

ฝายพลาธิการ
Quartermaster Ofﬁce

ฝายการขนสง
Transportation Ofﬁce

ร.ท. ชัยชิต คำชาง
นายทหารฝายพลาธิการ
ชรก. ฝายพลาธิการ
1LT Chaichit Khamchang
Quartermaster Staff Ofﬁcer

ร.ท. ชัยชิต คำชาง
ผูชวยฝายพลาธิการ
ชรก. นายทหารฝายขนสง
1LT Chaichit Khamchang
Transportation Staff Ofﬁcer

จ.ส.อ. ศาตนันทน วรสาร
SM1 Satanan Vorrasan
ส.อ. ปกรณ นวลศรี
SGT Pakorn Nuansri
นาย สรพงษ ใจทำดี
Mr. Sorapong Jaitumdee
นาย สันติ ทองวิจิตร
Mr. Santi Thongvichit
น.ส. ณัฐกานต ภูพิมทอง
Ms. Nattakarn Phupimthong

จ.ส.อ. พิชิตศึก ศิริ
SM1 Pichitsuk Siri
จ.ส.อ. องอาจ สิงหทอง
SM1 Ongard Singtong
จ.ส.อ. บรรจวบ พีระพรประเสริฐ
SM1 Bunjoub Peerapornprasert
จ.ส.อ. สงกรานต วงษวิเชียร
SM1 Songkran Wongwichian
จ.ส.อ. พีรพงศ มนเดช
SM1 Peerapong Mondred
จ.ส.ท. อภิรัตน ภิรมยรักษ
SM2 Aphirat Piromrak
ส.ท. ปทพงษ สังขสูงเนิน
CPL Pattaphons Sangsungnern
ส.ท. สิทธิชัย ศรีแสง
CPL Sittichai Srisang
ส.ท. วิชญพงศ อุทานันท
CPL Witchayapong Utanan

สงกำลังสายแพทย
Medical Supply Ofﬁce
จ.ส.อ. ปติยุทธ ชุมชาติ
SM1 Patiyut Chumchat
ส.ท. ฉัตรชัย อัศวนิโครธร
CPL Chatchai Assawanikothon
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ฝายยุทธโยธา
Post Engineer Ofﬁce
ร.ท. สมศักดิ์ เวบานแพว
นายทหารฝายยุทธโยธา
1LT Somsuk Vabanpaew
Post Engineer Staff Ofﬁcer
จ.ส.อ. ภูภัฎ บำรุงสุข
SM1 Pupat Bumrungsuk
จ.ส.อ. ชวพสุ ออนนวม
SM1 Chawapasu On-nuam
ส.อ. ชัยพฤกษ สวางศรี
SGT Chaiyaphruk Savangsree
นาย ศิโรจน ณรงศักดิ์
Mr. Sirot Narongsak

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
กองวิจัย 2563
Research Division 2020
พ.อ. คุณากร คณา
ผูอำนวยการกองวิจัย
COL Khunakorn Kana
Director, Research Division
พ.อ. วุฒิกรณ รอดความทุกข
รองผูอำนวยการกองวิจัย
COL Wuttikon Rodkvamtook
Deputy Director, Research Division

สวนบังคับบัญชา
Commanding Administration
ร.ต. พนัสศักดิ์ ศิริทรัพยวานิช
2LT Panutsak Sirisupvanich
จ.ส.อ. ธนิต ตราชู
SM1 Tharnit Trachoo
นาย สหรัฐ พันธุเอก
Mr. Saharat Phanake
นาย กฤติกร เสนาะเสียง
Mr. Krittikorn Sanohsiang
นาย สุริยันต ไชยโอชะ
Mr. Suriyan Chaiyaocha

แผนกจุลชีววิทยา
Microbiology Section

แผนกระบาดวิทยา
Epidemiology Section

พ.อ.หญิง สุชชนา แทบประสิทธิ์
หัวหนาแผนก
COL Sutchana Tabprasit
Chief

พ.อ.หญิง ดรุณี อุเทนนาม
หัวหนาแผนก
COL Darunee Utennam
Chief

พ.ต.หญิง กรองกาญจน สายพิณ
MAJ Krongkan Saipin
ร.ท.หญิง มิญช ครามอยู
1LT Min Kramyoo
จ.ส.อ.หญิง กมลวรรณ ศิริวัฒนกุล
SM1 Kamonwan Siriwatthanakul
จ.ส.อ. วีระ บุญโสม
SM1 Weera Boonsom
จ.ส.อ.หญิง บุณยวีร จันดาหาญ
SM31 Boonyawee Jandahan

พ.ต.หญิง ขวัญอนงค ยังพะกูล
MAJ Khwananong Youngpakool
ร.อ. นฤพน คุตตะสิงคี
CAPT Narupon Kuttasingkee
ร.ต. กัลฏวัชญ พุมจันทร
2LT Guntawatch Poomjun
จ.ส.อ. ไชยยะ จันทรชู
SM1 Chaiya Junchoo

แผนกพยาธิวิทยา
Pathology Section
พ.ท.หญิง วัชรี โยคะนิตย
หัวหนาแผนก
LTC Watcharee Yokanit
Chief
พ.ต.หญิง มณีรัตน สมศรี
MAJ Maneerat Somsri
จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สมศรี
SM1 Kiatisak Somsri
น.ส. ชนกนรรณ ทิมใหผล
Ms. Chanoknun Thimhaipol

รายงานประจำ�ปี 2563
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กองวิเคราะห 2562
Analysis Division 2019
พ.อ. นครินทร ศันสนยุทธ
ผูอำนวยการกองวิเคราะห
COL Nakarin Sansanayudh
Director, Analysis Division
พ.อ. นพดล แสงจันทร
รองผูอำนวยการกองวิเคราะห
COL Noppadon Sangjun
Deputy Director, Analysis Division

สวนบังคับบัญชา
Commanding Administration
ร.ต.หญิง กศิธร คัตตะพันธ
2LT Kasitorn Catapan
ร.ต.หญิง นิตยา แมประเสริฐ
2LT Nittaya Maeprasert
น.ส. มาลัย สุขเจริญดี
Ms. Malai Sukjaroendee
นาง เรวดี คงอยูเย็น
Mrs. Rawadee Kongyuyen
น.ส. จิตสุภา พุกจินดา
Ms. Jitsupa Pukjinda

แผนกสัตวทดลอง
Laboratory Animal Section
พ.ต. ภัทร กอมณี
ชรก. หัวหนาแผนก
MAJ Pat Komanee
Chief
ร.ต. ยุทธพงษ สุดสวาท
2LT Yuttapong Sudsavart
จ.ส.อ. อนุภาพ อีซา
SM1 Anuparp Esa
ส.ต. พิสิษฐ เรืองณรงค
PFC Pisit Ruengnarong
นาย สุรพันธ ดิสภักดี
Mr. Suraphan Dissapakdee
นาย วีระวัชร จันทรรุณ
Mr. Werawat Janroon

แผนกชีวเคมี
Biochemistry Section
พ.ท.หญิง นิติยา อัศวิกุล
หัวหนาแผนก
LTC Nitiya Asavikool
Chief

แผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน
Production and Standardization
Control Section
พ.ท. สมรรถ ปรีกลาง
หัวหนาแผนก
LTC Samat Preeklang
Chief

พ.ต.หญิง พอฤทัย กฤติกานารา
MAJ Porruthai Kittikanara
ร.ต.หญิง พิมลรัตน สนธิ
2LT Pimonrat Sonti
จ.ส.อ.หญิง ลาวัลย เอนกฤทธิ์
SM1 Lawan Anakerit
จ.ส.อ.หญิง สุกัญญา ลาภโต
SM1 Sukanya Larpto
จ.ส.อ.หญิง สำเนียง ศรีโพธิ์
SM1 Sumneang Sripho
น.ส. ชลิดา แวงวรรณ
Ms. Chalida Wangwan
น.ส. สุชาดา พุมไชย
Ms. Suchada Pumchai
นาย จิระเดช จักปน
Mr. Jiradej Jakpan
นาย ปริวรรต ปะตังถาเน
Mr. Pariwat Patangthane
น.ส. ศศิวรรณ สุวรรณสถิตย
Ms. Sasiwan Suwansatit
น.ส. พรนภา ลิ่งไธสง
Ms. Pornnapa Lingthaisong

พ.ต. มนัสวี ทองศฤงคลี
MAJ Manasawee Thongsringklee
ร.ต. วิระ ทองพุม
2LT Vira Thongpum
น.ส. ปยาภัสร ยังรอด
Ms. Piyapas Yongrod
นาย มานพ ภูยินดี
Mr. Manop Puyindee
น.ส. พรนภัส ศรีหนารถ
Ms. Pornnapat Srihanad
นาย พิษนุพงษ เกียรติคุณ
Mr. Pissanupong Kaittikhun

แผนกยาเสพติดและพิษวิทยา
Narcotics and Toxicology Section
พ.ต.หญิง สุมาลี ผาจันทร
หัวหนาแผนก
MAJ Sumalee Phajan
Chief
ร.ต. จิรวัฒน เมืองโคมพัส
2LT Jirawat Muangkhompat
จ.ส.อ. อาทิตย แสงสวาง
SM1 Arthit Sangsawang
นาย พรเกษม รักษาเคน
Mr. Pornkasem Raksaken

รายงานประจำ�ปี 2563
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USAMD - AFRIMS
DIRECTOR
COL ERIC D. LOMBARDINI

ADMINISTRATION DEPARTMENTS

SCIENCE DEPARTMENTS

BACTERIAL AND
PARASITIC DISEASES
COL NORMAN C. WATERS

EXECUTIVE OFFICER
MAJ BRANDON D. McCARTER

OCCUPATIONAL HEALTH
LTC KEVIN M. CRON

RESOURCE MANAGEMENT
MR RONALD T. GODING

ENTOMOLOGY
MAJ PATRICK W. McCARDLE

HEALTH SECURITY
COOPERATION (JUSMAG)
LTC KEVIN M. CRON

SECURITY
MR FRANK DESOMER

RETROVIROLOGY
COL MARK M. FUKUDA

HUMAN RESOURCES

VETERINARY MEDICINE
LTC LUIS A. LUGO

AGREEMENTS

VIROLOGY
LTC STEFAN FERNANDEZ

INFORMATION MANAGEMENT
MAJ EDWARD R. ROACH

MS BOODSABA DAECHANARANON

LOGISTICS
MAJ JOSHUA M. YORK

DR SUTHICHA WUWONGSE

LABORATORY OPS
MAJ VIDHIKA M. PERSAUD

HUMAN SUBJECTS
PROTECTION

MS BUSSARA SUKPANICHNANT

NAVY LIAISON OFFICER
CAPT JOHN S. GRIESENBECK

รายงานประจำ�ปี 2563
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Health Security Cooperation
(JUSMAG)
Laboratory Operations
Physical Security
Research Support Services
Resource Management

Information Management

Logistics

Occupational Health

Agreements

รายงานประจำ�ปี 2563
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Administration Departments

Executive Ofﬁcer

Director
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As of 30 September 2020

Defense Malaria Assistance Program
(DMAP)

- Kamphaeng Phet - AFRIMS Virology
Research Unit (KAVRU), Thailand
- Philippines - AFRIMS Virology
Research Unit (PAVRU )

Department of Virology

Department of Veterinary Medicine

Department of Retrovirology

Department of Entomology

- Walter Reed/ AFRIMS Research Unit
Nepal (WARUN)
- Field Operations, Cambodia

Department of Bacterial and
Parasitic Diseases

Science Departments

Human Subjects Protection

NCOIC

U.S. ARMY MEDICAL DIRECTORATE
ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

กองอำนวยการ

GENERAL AFFAIRS DIVISION

กองวิจัย

RESEARCH DIVISION

กองวิเคราะห

ANALYSIS DIVISION

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ภารกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มีหน้าที่วางแผนงานพัฒนาโครงการวิจัยประสานงานอ�ำนวยการ
ด�ำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และจัดท�ำคู่มือเอกสารเวชนิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
รวมทัง้ พัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องก�ำลังพลกองทัพบก มีผอู้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหารเป็นผู้รับผิดชอบ

การแบ่งมอบ

เป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนย์อ�ำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

อัตราก�ำลังพล ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มีอัตราก�ำลังพลทั้งสิ้น 120 นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตร 47 นาย
นายทหารประทวน 39 นาย ลูกจ้างประจ�ำ 4 นาย ลูกจ้างชั่วคราว 7 นาย และพนักงานราชการ 23 นาย โดยแบ่งเป็นคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 4 นาย ปริญญาโท 22 นาย ปริญญาตรี 43 นาย และต�่ำกว่าปริญญาตรี 44 นาย

ภาพที่ 1 อัตราก�ำลังพล ปี 2563 จ�ำแนกตามกลุ่มชั้นยศ

รายงานประจำ�ปี 2563
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ภาพที่ 2 จ�ำนวนก�ำลังพลนักวิชาการ ปี 2563 จ�ำแนกตามคุณวุฒิ

การเงินและงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563 การด�ำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ส�ำหรับเงินงบประมาณมีการตรวจสอบ และ
ควบคุมการเบิกจ่าย รวมจ�ำนวน 254 ฎีกา และเงินนอกงบประมาณ มีการด�ำเนินการจัดท�ำหน้างบใบส�ำคัญ ใบน�ำส่ง
ใบถอนเงิน ใบสรุปจ่าย และใบฝากเงิน รวมจ�ำนวน 1,219 ฉบับ
เงินงบประมาณปี 2563 มีการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 44.88 ล้านบาท ได้แก่ งบงานก�ำลังพล 35.99 ล้านบาท งบงาน
บริหารงานและบริหารหน่วย 2.71 ล้านบาท งบงานส่งก�ำลังและซ่อมบ�ำรุงยุทโธปกรณ์ 5.35 ล้านบาท และงบงานการแพทย์  
0.82 ล้านบาท

งบ/ปีงบประมาณ (ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2563

งบงานก�ำลังพล
งบงานบริหารและบริหารหน่วย
งบส่งก�ำลังซ่อมบ�ำรุงฯ
งบงานการแพทย์

33.48
2.72
13.95
0.65

34.48
2.76
5.34
0.69

35.26
2.73
8.64
0.72

34.94
2.71
5.22
0.56

35.99
2.71
5.35
0.82

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบเงินงบประมาณ ประจ�ำปี 2559-2563
รายงานประจำ�ปี 2563
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งานธุรการ

ปีงบประมาณ 2563 การด�ำเนินงานด้านสารบรรณ และธุรการ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 8,057 เรื่อง

ตารางที่ 1 สถิติงานธุรการประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ล�ำดับ

รายการ

ปี 2563 (จ�ำนวน)

1

หนังสือรับจากภายนอก

            4,313 เรื่อง

2

หนังสือส่งออกภายนอก

            2,050 เรื่อง

3

หนังสือรับภายในหน่วย

               264 เรื่อง

4

หนังสือส่งภายในหน่วย

            1,046 เรื่อง

5

แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

               384 ครั้ง

งานฝึกศึกษา ประชุม สัมมนาอบรมวิชาการ

จ�ำนวนข้าราชการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ฝึกศึกษาในปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 6 นาย
ประชุมอบรม สัมมนาวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 24 ครั้ง เป็นวิทยากรพิเศษ ปีงบประมาณ
2563 จ�ำนวน 6 ครั้ง
ตารางที่ 2 สถิติงานฝึกศึกษา อบรม และสัมมนา ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
ล�ำดับ
1

2

3

รายการ

ปี 2563 (จ�ำนวน)

ศึกษา
1.1 ในกระทรวงกลาโหม

6 นาย

1.2 นอกกระทรวงกลาโหม

0 นาย

ประชุมอบรม สัมมนา วิชาการ
2.1 ในประเทศ

24 ครั้ง

2.2 ต่างประเทศ

0 ครั้ง

เป็นวิทยากร

6 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2563
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ตารางที่ 3   ประชุม สัมมนา อบรมวิชาการ ในประเทศ ปีงบประมาณ 2563
วัน เดือน ปี

รายการ

28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมประชุมการอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “Intensive Review of Internal
Medicine” ณ ห้องประชุมใหญ่/ห้องดุสิตธานี ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา กรุงเทพฯ
11 พฤศจิกายน 2562

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก ครั้งที่ 16
ณ ห้องประชุมครุธเวโช กองพยาธิวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

14 พฤศจิกายน 2562

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ครั้งที่ 2/2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

26 พฤศจิกายน 2562

เข้าร่วมประชุมวิชาการ พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 47 ประจ�ำปี 2562
เรื่อง กัญชาทางการแพทย์ พระมงกุฎฯ จะไปทางไหน
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

26 - 28 พฤศจิกายน 2562

8 - 9 มกราคม 2563

เข้าร่วมประชุมวิชาการ พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 47 ประจ�ำปี 2562
เรื่อง ทิศทางการแพทย์ ปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สมาชิก ครั้งที่ 1/2563
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

14 - 15 มกราคม 2563

เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกแผนทดสอบ
ความช�ำนาญและบูรณาการแผนงานด้านยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

17 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม 1) ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สถาบันพยาธิวิทยา ประจ�ำปี 2563 ครั้งที่ 1
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 6 ปี สถาบันพยาธิวิทยา เพื่อเสริมความรู้ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการด้วยกัน ทั้งจากภายในหน่วยงาน
และจากหน่วยงานภายนอก ณ ห้องประชุม พล.ท. ผ่อง-จ�ำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10
อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

28 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการต่อสัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ด�ำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “มาตรฐาน คกส.”
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

2 - 6 มีนาคม 2563

เข้าร่วมอบรมระบาดวิทยาภาคสนามระดับกลาง และการเขียนผลงานวิชาการ
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ณ ห้องประชุมสุชาติเจตนเสน กองระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
รายงานประจำ�ปี 2563
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วัน เดือน ปี
1 พฤษภาคม 2563
18 - 22 พฤษภาคม 2563

รายการ
เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารบก ชั้น 2 กรุงเทพฯ
เข้าร่วมอบรมระบาดวิทยาภาคสนามระดับกลาง และการเขียนผลงานวิชาการ
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ณ โรงแรมต่างจังหวัด

27 พฤษภาคม 2563

ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อเตรียมหารือและฝึกร่วมกันในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

29 กรกฎาคม 2563

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือการเก็บเส้นผม
และขั้นตอนปฏิบัติ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ

4 - 7 สิงหาคม 2563

เข้าร่วมอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักวิจัยกองทัพบก ประจ�ำปี 2563
ณ โรงแรมมิโด้ กรุงเทพฯ

10 สิงหาคม 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 8/63
โดยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

26 - 28 สิงหาคม 2563

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�ำแผนการปฏิบัติการของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการตามแนวความคิดว่าด้วยการจัดตัง้ เครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญของอาเซียนด้านเคมี
ชีวภาพ และรังสี วงรอบ 3 ปี (ปี 2564-2566)”
ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

14 - 18 กันยายน 2563

เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจการติดชื้อเอชไอวีรายใหม่
และเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพส�ำหรับชุดตรวจ HIV-1 Rapid Recency Testing
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14 กันยายน 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ครั้งที่ 9/63 ผ่านทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

21 กันยายน 2563

เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

22 กันยายน 2563

เข้าร่วมประชุมระดมสมอง (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง “การศึกษาหลักเกณฑ์ และมาตรฐานวิชาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์”
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

24 และ 27 กันยายน 2563

เข้าร่วมการประชุมสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี 2563
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ตารางที่ 4   อบรม ดูงาน ฝึกงาน ปีงบประมาณ 2563
วัน เดือน ปี

รายการ

25 พฤษภาคม 2562 6 มีนาคม 2563

นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าฝึกงาน ณ กองวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 3 คน คือ นางสาวศิรภัสสร อยู่สุข,
นางสาวกาญจนา เหมือนฤทธิ์ และนางสาวชนากานต์  วิละขันค�ำ

25 พฤศจิกายน 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563

นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าฝึกงาน ณ กองวิจัย
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 2 คน คือ นางสาวกนกกาญจน์ ธุระเสร็จ  
และนางสาววาสินี  พลูสาริกิจ

6 มกราคม 24 เมษายน 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
จ�ำนวน 1 คน คือ นายปริญญา  ศรีเมือง

6 มกราคม 24 เมษายน 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกงาน
ณ กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 1 คน
คือ นางสาวพิชญาภัค  ชื่นศิริ

10 มีนาคม 30 พฤษภาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าปฏิบตั งิ าน ณ กองวิเคราะห์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 2 คน
คือ นางสาวพัชลิตา  สระทองแดง และนางสาวศศิภัฏ  สกุลแตร

11 พฤษภาคม 3 กรกฎาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกงาน ณ กองวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 1 คน คือ นางสาวศุภัสสร  ชูแก้ว

1 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าฝึกงาน ณ กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 3 คน
คือ นางสาวกชกร อยูผ่ าสุข, นางสาวลภัสสิริ ฉัตรสมสง่า และนางสาวพิชญ์ภทั ร โพธิก์ ลาง

1 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าฝึกงาน ณ กองวิเคราะห์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 1 คน คือ นายเอกพล เพียรประดิษฐกุล

1 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าฝึกงาน ณ กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 2 คน
คือ นางสาวเจตจรัสศรี  สหโสตศิลป์ และนางสาวบุญชุตา  ไทยภักดี

1 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2563

นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าฝึกงาน ณ กองวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 1 คน คือ นายณัฐภัทร  โตรัตน์

1 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2563

นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าฝึกงาน ณ กองวิเคราะห์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 1 คน คือ นางสาววนัสริน  คงศรีศกั ดิ์

รายงานประจำ�ปี 2563
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วัน เดือน ปี

รายการ

1 มิถุนายน 31 กรกฎาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าฝึกงาน ณ กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 2 คน
คือ นางสาวพรทิพย์  ทองดี และนางสาวรัตนาพร  เจียมรัตนศรี

4 พฤษภาคม 31 กรกฎาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าฝึกงาน
ณ กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 2 คน
คือ นางสาวขนิษฐา  พลทามูล และนางสาวพิมพิไล  ผาโท

10 กรกฎาคม 30 ตุลาคม 2563

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เข้าฝึกงาน ณ กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จ�ำนวน 3 คน
คือ นางสาวฮาซีรา มะสาแม, นางสาวมานีรา มะรีเป็น และนางสาวกูรอตูลอีมาน ดาโอ๊ะ

8 กันยายน 2563

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 3 ณ หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

รายงานประจำ�ปี 2563
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กองอ�ำนวยการ
ภารกิจ

วางแผน อ�ำนวยการ ประสานงาน และก�ำกับการด�ำเนินงานทัง้ ปวงของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
1. แผนกธุรการและก�ำลังพล

มีหน้าที่ วางแผน ด�ำเนินการประสานงานในด้านสารบรรณและธุรการทั้งปวง งานด้านก�ำลังพล สวัสดิการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ�ำเหน็จ การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดสถานที่

2. แผนกแผนโครงการและงบประมาณ

มีหน้าที่ จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ทั้งในด้านบริหารหน่วย
ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ รวมทั้งก�ำกับดูแลและประสานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แผนกการเงิน

มีหน้าที่ ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การรับ-จ่ายเงิน การบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ
การเก็บรักษาเงิน บัญชี หลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ

4. แผนกศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

มีหน้าที่ จัดท�ำแผน และอ�ำนวยการประสานงานเกี่ยวกับการฝึก ศึกษา อบรม ดูงาน ของข้าราชการในหน่วย
รวมถึงบุคคลภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. แผนกสารสนเทศและเวชนิทัศน์

มีหน้าที่ ด�ำเนินงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ด้วยการจัดตัง้ และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม
การพัฒนาโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย ตลอดจนจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กโทรนิกส์ เพื่อ
การเผยแพร่ผลงานของหน่วย

6. แผนกสนับสนุน

มีหน้าที่ ด�ำเนินงานด้านส่งก�ำลังสายแพทย์ พลาธิการ ยุทธโยธา และการขนส่ง

รายงานประจำ�ปี 2563
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กองวิจัย
ภารกิจ

ศึกษา วิจัย พัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัย โรคติดเชื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหารและ
ความมั่นคงของชาติ

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
1. แผนกจุลชีววิทยา

มีหน้าที่ ศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อที่ส�ำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหาร โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติใหม่อุบัติซ�้ำ  ผลิต
ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นข้อมูลข่าวกรองทางการแพทย์ เพื่อให้ค�ำแนะน�ำใช้ในการเวชกรรมป้องกัน ควบคุม
การแพร่กระจายของโรค

2. แผนกระบาดวิทยา

มีหน้าที่ ด�ำเนินการศึกษาวิจัย เฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร และความมั่นคง
ของชาติ สืบสวนหาสาเหตุของการระบาดของโรคในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทางทหาร เพือ่ หยุดยัง้ การแพร่ระบาดของโรค และพิจารณา
หามาตรการการปฏิบัติที่เหมาะสมในการควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกให้แก่ก�ำลังพล

3. แผนกพยาธิวิทยา

มีหน้าที่ ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร
และความมั่นคงของชาติ น�ำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยพัฒนามาให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค ลดการสูญเสียด้านก�ำลังพล และ
ด้านเศรษฐกิจของชาติ

บทสรุปผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2563 (Executive Summary Fiscal Year 2020)
                   กองวิจัย ได้รับมอบภารกิจให้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านโรคติดเชื้อที่เป็นอุปสรรคต่อปฏิบัติการทางทหาร
และความมั่นคงของชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ข่าวกรองทางการแพทย์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
น�ำมาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ก�ำลังรบ ลดความสูญเสียก�ำลังพลที่มีสาเหตุจากโรคติดเชื้อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก กองวิจัย จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย
โรคโควิด-19 ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR ตามวิธขี อง US-CDC เพือ่ ให้บริการก�ำลังพลและประชาชนทัว่ ไป พร้อมทัง้ ได้ดำ� เนิน
โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และพัฒนาชุดตรวจชนิดเร็วส�ำหรับวินิจฉัยโรคให้กับก�ำลังพลภาคสนาม
พร้อมกันนี้ กองวิจัยยังได้ด�ำเนินงานเฝ้าระวังโรคเชิงรุกภัยคุกคามทางการแพทย์ในพื้นที่ชายแดน หาข้อมูลข่าวกรอง
ทางการแพทย์ทงั้ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทหารเพือ่ ความมัน่ คง และพืน้ ทีฝ่ กึ ภาคสนาม การเตรียมพร้อมรับมือโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ำ    
�้
พัฒนางานวิจัย และงานบริการ การพัฒนาบุคคลากรวิจัย แหล่งฝึกศึกษา การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
ด�ำเนินการโดยหน่วยขึน้ ตรง 3 แผนก คือ แผนกจุลชีววิทยา แผนกระบาดวิทยา และแผนกพยาธิวทิ ยา สรุปผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญดังนี้
1. กองวิจัย
1.1 การจัดชุดปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีต่ รวจวินจิ ฉัยโรคภาคสนาม กวจ.สวพท. ได้จดั ตัง้ ชุดปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นที่
ที่มีขีดความสามารถด�ำเนินงานภาคสนามเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทางการแพทย์ เป็นผลส�ำเร็จในปี 2563 จากการระบาด
รายงานประจำ�ปี 2563
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
ของโรค โควิด-19 ใน จว.สมุทรสาคร กรมแพทย์ทหารบก ได้สงั่ การให้ สวพท. จัดชุดปฏิบตั กิ ารภาคสนาม เข้าร่วมเก็บตัวอย่าง
ตรวจ ร่วมกับ รพ.บ้านแพ้ว กวจ.สวพท. จึงได้จดั ก�ำลังพลจ�ำนวน 5 นาย เข้าร่วมเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก ประชาชนในพืน้ ที่
อ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564 ผลการด�ำเนินการชุดปฏิบัติการภาคสนาม กวจ.สวพท.
ร่วมเก็บตัวอย่างได้ จ�ำนวน 1,000 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างดังกล่าว ด้วยวิธี Real-Time RT-PCR
ของ รพ.บ้านแพ้ว พบผลบวกต่อโรคโควิด-19 จ�ำนวน 3 ราย (ร้อยละ 0.3)
1.2 การส�ำรวจข่าวกรองทางการแพทย์พื้นที่ฝึก หน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ (กฝร.รอ.63)
ตามอ้างถึง ฉก.ทม.รอ. 63 ก�ำหนดให้มีการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ (กฝร.รอ.๖๓) ระหว่าง
วันที่ 1-23 ก.พ. 63 พบ. ได้สั่งการให้ สวพท. ด�ำเนินการส�ำรวจแมลง/สัตว์ พาหะน�ำโรคและข่าวกรองทางการแพทย์ในพื้นที่
การฝึก กฝร.รอ. 63 จว.สระแก้ว จว.ปราจีนบุรี และ จว.ชลบุรี กวจ.สวพท. ได้จัดชุดส�ำรวจลงในพื้นที่การฝึก ฝร.รอ.63
ในวันที่ 2-5 ม.ค.63 เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจข่าวกรองการแพทย์ โรคไข้น�ำโดยแมลงในพื้นที่การฝึก ผลการส�ำรวจพื้นที่ฝึก
พบว่า พืน้ ทีฝ่ กึ เขาอีโต้ จว.ปราจีนบุรี ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีฝ่ กึ ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ เป็นอันดับ 1
ในปี 2562 โดยโรคดังกล่าวเป็นโรคทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในพืน้ ที่ จัดให้เป็นโรคทีต่ อ้ งเฝ้าระวังมาโดยตลอด พืน้ ที่
เขาอีโต้เป็นพื้นที่ที่มีแตนอาศัยอยู่ชุกชุมมาก พบประชาชนถูกแตนต่อย ในปี 2562 จ�ำนวนมากบางรายมีอาการแพ้จนต้องใช้
ยาพ่นขยายหลอดลม และยังมีประชาชนถูกงูเหลือมกัดจนเป็นแผลขนาดใหญ่ จ�ำนวน 2 คน ในปี 2562 โรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ในพืน้ ทีท่ มี่ ี คือ โรคไข้เลือดออกซึง่ เป็นโรคทีม่ ผี ปู้ ว่ ยเป็นอันดับ 1 แต่สถานการณ์ในช่วงเวลานี้ เดือน มกราคม 2563 ได้เบาบาง
ลงมาก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กวจ.สวพท. ตรวจพบเชื้อก่อโรคสครับไทฟัสในพื้นที่ฝึกเขาอีโต้ จึงควรเฝ้าระวังโรค
สครับไทฟัสให้กับก�ำลังพลหลังกลับจากการฝึก พื้นที่ฝึก บ.ภักดีแผ่นดิน อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว พื้นที่ฝึกเป็นพื้นที่โล่ง
มีพุ่มไม้เตี้ย ๆ มีฝุ่นจ�ำนวนมากและควรระวังโรคลมร้อนให้กับก�ำลังพล โรคที่ติดต่อน�ำโดยแมลงที่ต้องเฝ้าระวังคือคือ โรค
ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ สวพท. ส�ำรวจพบยุงลายและแมลงวันเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนั้นทีมส�ำรวจ
ยังตรวจพบ ไรป่า เห็บ หมัด และหนู ในพื้นที่ติดเชื้อริคเค็ทเซียในอัตราที่สูงมาก ส�ำหรับสัตว์มีพิษที่เป็นปัญหา คือ งูจงอาง
งูเห่า และงูกะปะ พื้นที่ฝึกภาคสนาม บ.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี ลักษณะพื้นที่ฝึกเป็นหมู่บ้านอาศัยของประชาชน
และเป็นป่าภูเขา ในขณะนี้ เดือน ม.ค. 2563 มีสภาพอากาศร้อนในเวลากลางวันอุณหภูมิประมาณ 34 องศาเซลเซียส ปัญหา
สัตว์ที่เป็นอันตรายในพื้นที่นี้ คือ ช้างป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฝึกเป็นจ�ำนวนมาก โดยช้างป่าได้ท�ำร้ายประชาชนในพื้นที่เสียชีวิต
1 ราย ในปี 2562
2. แผนกจุลชีววิทยา
แผนกจุลชีววิทยา กวจ.สวพท. รับมอบภารกิจ ศึกษาวิจัยพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่เป็น
ภัยคุกคามทางทหาร ด�ำเนินการทางห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบสวนควบคุมโรคระบาดในชุมชนทหาร พัฒนาเครือข่าย
วิจัยบูรณาการงบประมาณ ก�ำลังพล และวัสดุอุปกรณ์ในการวิจัย เพื่อให้ได้ผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อกองทัพบก
และประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมด้านวิชาการให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศ และนานาชาติ ในปีงบประมาณ
2563 ด�ำเนินโครงการวิจัยทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน อณูชีวโมเลกุล ลักษณะยีนดื้อยาของเชื้อก่อโรคทั้งโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ�้ำ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ มาใช้ในการเวชกรรมป้องกันควบคุมรักษาโรค ดังนี้
2.1 โครงการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา (SARS-CoV-2) โดยวิธี Real time RT-PCR
ตามที่ปรากฎมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวงกว้างทั่วโลกและยังมีรายงานการพบผู้ป่วย
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั่วโลก โรคนี้เกิดจาก
เชือ้ ก่อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์สชนิดที่ 2 (SARS-CoV-2) และมีผตู้ ดิ เชือ้ SARS-CoV-2 มากกว่า 100
ล้านคนทั่วโลก จากข้อมูลข้างต้น ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา กองวิจัย ได้จัดตั้งห้องปฎิบัติการเพื่อด�ำเนินการตรวจหา
สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสิ่งส่งตรวจ Nasal Swab และ Throat swab โดยวิธี Real time RT-PCR
รายงานประจำ�ปี 2563
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เพือ่ ให้บริการแก่หน่วยงานสังกัดกองทัพบก หน่วยงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ซึง่ วิธนี เี้ ป็นวิธกี ารทีจ่ ำ� เพาะ รวดเร็ว แม่นย�ำ 
และต้องใช้ผู้ที่มีความช�ำนาญในการปฎิบัติงาน นับตั้งแต่มีการระบาดรอบแรกในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มี.ค.63-ก.ย.63
จนถึงปัจจุบัน สวพท.ได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจกว่า 3,000 ตัวอย่าง และตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 ในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ
ทั้งสิ้น 90 ตัวอย่าง
2.2 การศึกษาเบื้องต้นในการถอดรหัสสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ในคนไทย
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้นำ� ตัวอย่างทีพ่ บเชือ้ SARS-CoV-2  จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง มาถอดรหัสสารพันธุกรรมของเชือ้ SARS-CoV-2
ในโครงการ “การศึกษาเบื้องต้นในการถอดรหัสสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ในคนไทย” มีตัวอย่างที่
สามารถถอดรหัสได้สมบูรณ์จำ� นวน 22 ตัวอย่าง ผลการด�ำเนินงานดังนี้ พบ Lineage (Clade): A.6 (สายพันธุ์ S) 14 ตัวอย่าง,
B.1 (สายพันธุ์ GH) 4 ตัวอย่าง, B.1.1 (สายพันธุ์ GH) 1 ตัวอย่าง, B.1.1 (สายพันธุ์ GR) 2 ตัวอย่าง และ B.3 (สายพันธุ์ L)
1 ตัวอย่าง นอกจากนั้นได้ศึกษาถึงส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม (Mutation) จ�ำนวน 3 จุด พบว่า
1. จุดที่ 1 (D614G)  คือ การเปลี่ยนของกรดอะมิโน Aspartic Acid เปลี่ยนเป็น Glycine ที่ต�ำแหน่ง 614
ของส่วน Spike protein ตัวอย่างที่พบในการระบาดครั้งแรกเป็น D614 จ�ำนวน 15 ตัวอย่าง และที่เหลือจ�ำนวน 7 ตัวอย่าง
มีการเปลี่ยนแปลงจาก D เป็น G คิดเป็นร้อยละ 32.0
2. จุดที่ 2 (A829T) คือ การเปลี่ยนของกรดอะมิโน Alanine เปลี่ยนเป็น Threonine ต�ำแหน่ง 829 ของส่วน
Spike ตัวอย่างที่พบในการระบาดครั้งแรก 14 ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงจาก A เป็น T คิดเป็นร้อยละ 64.0
3. จุดที่ 3 (L37F) คือ การเปลี่ยนของกรดอะมิโน Leucine เปลี่ยนเป็น Phenylalanine ต�ำแหน่ง 37 ของส่วน
non-structural protein ตัวอย่างทั้งหมด 22 ตัวอย่างเป็น L37 คิดเป็นร้อยละ 100.0
2.3 การศึกษาย้อนหลังเพื่อหาระดับความชุกของการติดเชื้อไวรัสเดงกีและการติดเชื้อไวรัสซิกา
จากตัวอย่างน�้ำเหลืองของพลทหารกองประจ�ำการกองทัพบกไทย การประเมินความชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัส
เดงกีและไวรัสซิกา โดยการตรวจวัดค่าภูมิคุ้มกันชนิด IgM และ IgG จากตัวอย่างน�้ำเหลืองที่เก็บในโครงการการศึกษา
ความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวีในชายไทยทีผ่ า่ นการตรวจเลือกเข้าเป็นพลทหารกองประจ�ำการกองทัพบกปี พ.ศ.2547, 2551
และ 2555 ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยในช่วง 2 ปีก่อนเข้าประจ�ำการจ�ำนวน 3,000 ตัวอย่าง ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกเป็นพืน้ ทีท่ มี่ โี อกาสสัมผัสเชือ้ ซิกามาตัง้ แต่ปี 2547 กล่าวคือพบความชุกร้อยละ 21.0 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 พบความชุกร้อยละ 29.6 ส่วนการสัมผัสเชื้อเดงกีนั้น ความชุกมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 94.0 ในปี
2547 เป็นร้อยละ 90.7 และ 89.4 ในปี 2551 และ 2555 ตามล�ำดับ แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้วที่มี
ความชุ ก สู ง ถึ ง ร้อยละ 97.1 ดัง นั้นควรเพิ่มการเฝ้ า ระวั ง และมี ก ารวางแผนการป้ องกั นโรคติ ด เชื้ อไวรั ส ซิ ก าและเดงกี
ทั้งในก�ำลังพลทหารและประชาชนทั่วไปที่ปฏิบัติงานหรืออาศัยอยู่ในภาคตะวันออก เพื่อป้องกันการเกิดการระบาดในพื้นที่
3. แผนกระบาดวิทยา
รับมอบภารกิจให้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยเฝ้าระวังเชิงรุกภัยคุกคามทางการแพทย์พื้นที่ชายแดน ที่เป็นอุปสรรค
ต่อปฏิบัติการทางทหาร และความมั่นคงของชาติ การหาข้อมูลข่าวกรองทางการแพทย์ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการทหารเพื่อ
ความมัน่ คง และพืน้ ทีฝ่ กึ ภาคสนาม ในปีงบประมาณ 2563 ด�ำเนินโครงการวิจยั เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียทีเ่ ป็นปัญหาโรคติดเชือ้
ส�ำคัญตามแนวชายแดน เพือ่ ทราบสถานการณ์ปญ
ั หา ให้ได้องค์ความรูใ้ หม่ มาใช้ในการเวชกรรมป้องกันควบคุมรักษาโรคดังนี้
3.1 การเฝ้าระวังโรคมาลาเรียส�ำหรับทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวชายแดน เป็นโครงการเชิงรุกเพือ่ ค้นหา
ก�ำลังพลทีป่ ว่ ยเป็นไข้มาลาเรียหรือก่อนแสดงอาการ เพือ่ ให้การรักษา ตัดวงจรแพร่ระบาดของโรค รวมทัง้ เก็บข้อมูลข่าวกรอง
ทางการแพทย์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่มาใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคให้กับก�ำลังพลในปีต่อไป ปีงบประมาณ 2563
แผนกระบาดวิทยา ด�ำเนินการเชิงรุกตรวจการติดเชือ้ มาลาเรียในก�ำลังพลทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวชายแดน 6 กองก�ำลัง จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 8,348 นาย พบผูต้ ดิ เชือ้ 4 นาย โดยเป็นการติดเชือ้ PV ชนิดเดียวทัง้ 4 นาย ผลจากการตรวจพบผูป้ ว่ ยดังกล่าว แผนก
ระบาดวิทยา ได้ด�ำเนินการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยทันที เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค ไม่ให้แพร่กระจายไปยังเพื่อน
รายงานประจำ�ปี 2563
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ร่วมฐานปฏิบตั กิ ารต่อไป เมือ่ น�ำข้อมูลการด�ำเนินงานมาจ�ำแนกเป็นพืน้ ทีช่ ายแดนและกองก�ำลังต่างๆ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนว
ชายแดน มีข้อมูลการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้ พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กกล.สุรนารี ตรวจเลือดก�ำลังพล จ�ำนวน 5,613 นาย
พบผูต้ ดิ เชือ้ 4 นาย เป็นชนิด PV ทัง้ 4 นาย กกล.บูรพา ตรวจเลือดก�ำลังพล จ�ำนวน 632 นาย ไม่พบการติดเชือ้ พืน้ ทีช่ ายแดน
ไทย-เมียนมา กกล.นเรศวร ตรวจเลือดก�ำลังพล จ�ำนวน 878 นาย ไม่พบการติดเชื้อ กกล.สุรสีห์ ตรวจเลือดก�ำลังพล จ�ำนวน
298 นาย ไม่พบการติดเชื้อ กกล.ผาเมือง ตรวจเลือดก�ำลังพล จ�ำนวน 779 นาย ไม่พบการติดเชื้อ กกล.เทพสตรี ตรวจเลือด
ก�ำลังพล จ�ำนวน 148 นาย ไม่พบการติดเชือ้ นอกจากการตรวจมาลาเรียเชิงรุกแล้ว แผนกระบาดวิทยา ได้เก็บข้อมูลการเจ็บป่วย
โรคมาลาเรียของก�ำลังพล จากรายงานของหน่วยต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนตลอดปีงบประมาณ 2563 พบว่า มี
ก�ำลังพลป่วยโรคมาลาเรียทั้งสิ้น 125 นาย คิดเป็นร้อยละ 2.7 พบว่ามีจ�ำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560,
2561, 2562 (ร้อยละ 3.3, 7.5 และ 3.2 ตามล�ำดับ) ผลการด�ำเนินโครงการท�ำให้ สวพท. ได้ข้อมูลสถานการณ์ไข้มาลาเรีย
ในทหารทีส่ ามารถน�ำมาก�ำหนดพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ใช้วางแผนการป้องกันควบคุมโรคเฉพาะพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี ใช้วางแผนการส่งก�ำลัง
ยุทธภัณฑ์ป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบงานวิจัยพัฒนาเฝ้าระวังโรค
ไข้มาลาเรียเพื่อลดอัตราการสูญเสียก�ำลังพล ใช้ควบคุมการระบาดของโรคในพื้นที่ติดเชื้อสูง พร้อมทั้งสามารถสนับสนุน
ชุดเจาะเลือด ชุดตรวจหาเชือ้ มาลาเรียชนิดเร็ว ยารักษาโรค ให้กำ� ลังพลสามารถท�ำการเจาะเลือดตรวจหาเชือ้ มาลาเรีย รักษา
พยาบาลตนเองได้ในเบื้องต้นขณะปฏิบัติหน้าที่หน้าแนว ก่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไป
3.2 โครงการเฝ้าระวังโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ แผนกระบาดวิทยาได้ดำ� เนินการรวบรวมรายงาน
การเจ็บป่วยของก�ำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแนวชายแดน โดยได้รับข้อมูลจาก 4 กองทัพภาค เป็นประจ�ำ
ทุกเดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญของก�ำลังพลในแต่ละกองทัพภาค ตามรายงาน มีดงั นี  ้ ทภ.1 ปัญหา
สุขภาพที่พบ 3 อันดับแรก คือ ไข้หวัด ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง ตามล�ำดับ ทภ.2 ปัญหาสุขภาพที่พบ 3 อันดับแรก คือ
ไข้หวัด กล้ามเนือ้ อักเสบ ปวดศีรษะ ตามล�ำดับ และทภ.3 ปัญหาสุขภาพทีพ่ บ 3 อันดับแรก คือ ไข้หวัด ปวดศีรษะ ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ ตามล�ำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าในพื้นที่ ทภ.3 ลักษณะปัญหาสุขภาพของก�ำลังพลมีความหลากหลายมาก จากข้อมูล
สภาวะสุขภาพ พบว่ามีก�ำลังพลป่วยอยู่ในกลุ่มโรคอื่นๆ จ�ำนวนสูงถึง 178 นาย แต่ในพื้นที่นี้ไม่พบผู้ป่วยโรคมาลาเรีย สวพท.
สามารถน�ำข้อมูลการเจ็บป่วยของก�ำลังพลที่ได้รับรายงานมาวิเคราะห์ใช้เป็นข่าวกรองทางการแพทย์ประกอบการวางแผน
สนับสนุนทางเวชภัณฑ์ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการออกแบบงานวิจยั พัฒนาเฝ้าระวังโรคและการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร
ต่างๆ ได้
3.3 โครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียเป็น 0 ในหน่วยทหาร จากการเก็บข้อมูลของ แผนกระบาดวิทยาในปี
2562 ที่พบว่า พื้นที่ปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ในเขตรับผิดชอบของ กกล.สุรนารี มีก�ำลังพล
ติดเชือ้ มาลาเรียสูงสุด จ�ำนวน 146 นาย ซึง่ แสดงว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชือ้ มาลาเรียสูง แผนกระบาดวิทยา
กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จึงได้คัดเลือกพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ด�ำเนินโครงการต้นแบบก�ำจัดโรค
ไข้มาลาเรียเป็น 0 ในหน่วยทหาร ตามมาตรการ 1-3-7 โดยด�ำเนินการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจหาเชือ้ มาลาเรีย สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ส่วนหน้าที่ตอนพยาบาลและส่งกลับ กกล.สุรนารี วัดภูมิซรอล จังหวัดศรีสะเกษ จัดให้มี
ก�ำลังพล แผนกระบาดวิทยา ที่มีความเชี่ยวชาญโรคไข้มาลาเรียประจ�ำห้องปฏิบัติการตลอดเวลาในช่วงที่คาดว่าจะมี
การระบาดของโรคสูง เข้าด�ำเนินกิจกรรมเชิงรุกด้วยการค้นหาผู้ติดเชื้อ รักษาพยาบาลทันทีเมื่อตรวจพบ ติดตามผู้ป่วยเพื่อ
รักษาให้หายขาด เฝ้าระวังเพื่อนร่วมฐานปฏิบัติการเดียวกันกับผู้ป่วยทุกนาย เน้นย�้ำการป้องกันส่วนบุคคลจากการถูกยุง
พาหะน�ำโรคกัด ด้วยการทายาป้องกันแมลงพร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้ก�ำลังพลนอนมุ้งส่วนบุคคลที่ชุบด้วยสารเคมีทุก 6 เดือน
อย่างเข้มงวด ควบคุมและก�ำจัดยุงพาหะโดยพ่นหมอกควันรอบพื้นที่พบโรค และพ่นสารเคมีตกค้างรอบที่พักภายใน 7 วัน
หลังพบก�ำลังพลป่วยมาลาเรียในฐานปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ สร้างระบบการเฝ้าระวังเชิงรุกทีเ่ ข้มแข็งโดยรายงานการเกิดโรคมาลาเรีย
ตามแบบฟอร์มรายงานการเกิดโรคของกระทรวงสาธารณสุข การด�ำเนินงานตามกระบวนการก�ำจัดมาลาเรียและติดตามผูป้ ว่ ย
รายงานประจำ�ปี 2563
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มาลาเรียในทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ฉก.1 อ.กันทรลักษณ์ จว.ศรีสะเกษ การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตรวจพบ
ผู้ป่วยมาลาเรียชนิด PV จ�ำนวน 13 นาย เข้าระบบการติดตามหลังการรักษาทุกนาย สามารถติดตามผู้ป่วยได้ 100 % โดย
ด�ำเนินการติดตามผลการรักษาใน Day-14, Day-28, Day-60 และ Day-90 พบมีการกลับมาติดเชื้อซ�้ำในผู้ป่วย 1 นาย
ใน Day-60 ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาอีกครั้งและเมื่อติดตามการรักษาครั้งใหม่ ยังพบการติดเชื้อซ�้ำอีกใน Day-60 และ
ท�ำการรักษาใหม่อีกครั้งพร้อมทั้งติดตามการรักษา ผลการรักษาหายเป็นปกติ ผลการด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถน�ำ
ต้นแบบดังกล่าวไปด�ำเนินงานก�ำจัดมาลาเรียในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป
3.4 โครงการพัฒนาเทคนิคอณูชีวโมเลกุลใช้ตรวจยืนยันการติดเชื้อมาลาเรียและเชื้อมาลาเรียดื้อยา
จากหยดเลือดแห้งบนแผ่นกระดาษกรอง ตามนโยบายก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ แผนกระบาดวิทยา กองวิจัย ได้จัดท�ำ
โครงการพัฒนาเทคนิคอณูชีวโมเลกุล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ สวพท. ในการตรวจเชื้อ
มาลาเรียดื้อยา จากตัวอย่างหยดเลือดแห้งด้วยเทคนิคอณูชีวโมเลกุล ตอบสนองนโยบายก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ โดยได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจยั จาก มูลนิธทิ า่ นผูห้ ญิงวิระยา  ชวกุล เพือ่ การวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โดยการคัดเลือกยีน Kelch
Propeller Domain (K13); pfkelch13 ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยากลุ่มอาร์ทิมิซินิน ที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อมาลาเรีย
ฟัลซิพารัม แบบไม่มีอาการแทรกซ้อนในปัจจุบัน และใช้วิธีตรวจการเรียงล�ำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA (DNA Sequencing)
ของตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในฐานข้อมูล ท�ำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ชีวโมเลกุลที่
ตรวจหาเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมที่มีแนวโน้มดื้อยาได้ เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจที่เป็นข้อบ่งชี้ของการรักษา
ให้หายขาด ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้มาลาเรียชนิดดือ้ ยา สนับสนุนงานก�ำจัดโรคมาลาเรียให้บรรลุตามเป้าหมายนโยบาย
การก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ
3.5 โครงการ การส�ำรวจการติดเชือ้ โรคไข้รคิ เค็ทเซียในทหารทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-กัมพูชา
ไทย-ลาว และไทย-เมียนมา  สวพท. ได้ด�ำเนินโครงการวิจัยเฝ้าระวังโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร และ
โครงการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง พบว่าก�ำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ได้รับผลกระทบ
จากการถูก ไรแดง และเห็บ กัดแล้วมีอาการป่วยเป็นไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ เป็นแผลคันเรือ้ รัง ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วย
จนไม่สามารถปฏิบัติงานในการป้องกันอธิปไตยได้เป็นจ�ำนวนมาก และไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไร (ไข้ไม่ทราบสาเหตุ) และ
แผลทีถ่ กู กัดใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลาหลายเดือนกว่าจะหาย จึงมีความเป็นไปได้หรือไม่วา่ ก�ำลังพลป่วยจากการได้รบั เชือ้
ก่อโรคไข้ริคเค็ทเซีย งานวิจัยครั้งนี้จะด�ำเนินการเจาะเลือดตรวจหาการติดเชื้อในก�ำลังพลทหารที่ถูกแมลงพาหะน�ำโรค
ไข้ริคเค็ทเซียกัด (ไรแดง เห็บ หมัด เหา) โดยการตรวจด้วยวิธี Indirect immunofluorescence Assay (IFA) ตรวจหาระดับ
ภูมติ อบสนองต่อเชือ้ และวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) ตรวจหาดีเอ็นเอของเชือ้ ก่อโรค เพือ่ ประโยชน์ดา้ นสุขภาพ
ของตัวทหารเองโดยตรง  วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความชุกของการติดเชื้อโรคไข้ริคเค็ทเซีย ในก�ำลังพลที่ปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่เสี่ยงต่อโรค ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ไทย-ลาว และไทย-เมียนมา เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของ
ก�ำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อโรค และปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อโรคไข้ริคเค็ทเซีย ประชากรเป้าหมาย ก�ำลังพลของ กกล.
สุรนารี กกล.นเรศวร และ กกล.ผาเมือง ซึ่งเป็นกองก�ำลังป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ไทย-ลาว และไทย-เมียนมา ที่ถูกกัดโดยแมลงพาหะน�ำโรคไข้ริคเค็ทเซีย เช่น ไรแดง เห็บ หมัด เหา ทั้งที่มีอาการไข้
หลังจากการถูกกัดและไม่แสดงอาการหลังถูกกัดในระยะเวลา 1 ปี เป้าหมายทีจ่ ะจัดเก็บตัวอย่างจากทัง้ 3 กองก�ำลัง ทีจ่ ำ� นวน
400 นาย (กกล.สุรนารี กกล.นเรศวร และ กกล.ผาเมือง) ด�ำเนินการเก็บข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย และผลกระทบที่ได้รับ
พร้อมเจาะเลือดแขนจากเส้นเลือดด�ำ จ�ำนวน 6 มิลลิลิตร ตรวจหาการติดเชื้อโรคไข้ริคเค็ทเซีย โดยการเจาะเลือดอาสาสมัคร
ครั้งเดียว แบ่งใส่หลอดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว (Clot blood) จ�ำนวน 3 มิลลิลิตร เพื่อน�ำมาปั่นเก็บน�้ำเหลือง ตรวจหาระดับ
แอนติบอดี้โดยวิธี Indirect Immunofluorescence Assay (IFA)  และหลอดที่มีสารกันเลือดแข็ง (EDTA) จ�ำนวน 3 มิลลิลิตร
ตรวจหาดีเอ็นเอโดยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) ของเชื้อโรคริคเค็ทเซีย กระท�ำการตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการของ
สวพท. วิเคราะห์ผลการศึกษา และสรุปผลการด�ำเนินโครงการ ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี (ปี 2564) งบประมาณในการวิจัย
ได้รับจาก วท.กห. ในปีงบประมาณ 2564
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3.6 การตรวจคัดกรองโรคมาลาเรียให้ก�ำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ณ
สาธารณรัฐซูดานใต้ (United Nations Mission in South Sudan: UNMISS) แผนกระบาดวิทยา กวจ.สวพท. รับหน้าที่
ตรวจคัดกรองโรคมาลาเรียให้กับก�ำลังพล ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ทั้งก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย และ
หลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดานเข้าประเทศไทย ด้วยวิธี Malaria-specific quantitative real-time PCR และ Plasmodium
18s rRNA quantitative real-time PCR เพือ่ คัดกรองมาลาเรียชนิด PF และ PV ร่วมกับการตรวจฟิลม์ เลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์
ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก�ำหนดไว้ ผลการด�ำเนินการพบว่า ก่อนก�ำลังพลเดินทางไปสาธารณรัฐ
ซูดานใต้ ในปี พ.ศ.2561 ตรวจคัดกรองโรคมาลาเรียให้กบั ก�ำลังพล จ�ำนวนทัง้ สิน้ 230 นาย ไม่พบการติดเชือ้ มาลาเรียในก�ำลังพล
ทุกนาย การตรวจคัดกรองโรคมาลาเรียให้กบั ก�ำลังพลภายหลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจและเดินทางกลับมายังประเทศไทย ในห้วง
ที่ก�ำลังพลเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในครั้งนี้ได้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้นทั่วโลก ก�ำลังพลที่กลับมาจึงต้องกักตัว
เพื่อรอดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ณ State Quarantine โดยก�ำลังพลชุดที่ 1/63 กลับจากปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ
สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน จ�ำนวน 181 นาย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 กวจ.สวพท. เจาะเลือดก�ำลังพลที่ State Quarantine ได้
จ�ำนวน 153 นาย ตรวจพบเชือ้ มาลาเรีย ชนิดพลาสโมเดียมฟัลชิปารัม ด้วยวิธี Real-time PCR และวิธี Thick Film Microscopic
จ�ำนวน 1 นาย (ร้อยละ 0.7) โดยทั้ง 2 วิธี ตรวจพบในก�ำลังพลคนเดียวกัน ระหว่างการกักกันตัวก่อน สวพท. เข้าเจาะเลือด
ก�ำลังพลป่วยโรคมาลาเรีย ชนิดพลาสโมเดียมฟัลชิปารัม จ�ำนวน 6 นาย ส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลกับ รพ.สิริกิต์ และระหว่าง
การกักกันตัวก่อน สวพท. เข้าเจาะเลือด พบก�ำลังพลป่วยด้วยโรคโควิด-19 จ�ำนวน 25 นาย ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล
กับ รพ.พระมงกุฎเกล้า หลัง สวพท. เข้าเจาะเลือด พบก�ำลังพลป่วยด้วยโรคโควิด -19 อีกจ�ำนวน 7 นาย ส่งตัวเข้ารับ
การรักษาพยาบาลกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า ก�ำลังพลชุดที่ 2/63 กลับจากปฏิบตั ภิ ารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซดู าน
จ�ำนวน 76 นาย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สวพท. เจาะเลือดก�ำลังพลที่ State Quarantine ได้จ�ำนวน 61 นาย ตรวจพบเชื้อ
มาลาเรีย ชนิด PF ด้วยวิธี Real-time PCR และวิธี Thick Film Microscopic จ�ำนวน 1 นาย (ร้อยละ 1.6) โดยทั้ง 2 วิธี ตรวจ
พบในก�ำลังพลคนเดียวกัน ระหว่างการกักกันตัวก่อน สวพท. เข้าเจาะเลือดไม่พบก�ำลังพลป่วยโรคมาลาเรีย ระหว่างการ
กักกันตัวก่อน สวพท. เข้าเจาะเลือด พบก�ำลังพลป่วยด้วยโรคโควิด -19 จ�ำนวน 15 นาย ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลกับ
รพ.พระมงกุฎเกล้า หลัง สวพท. เข้าเจาะเลือด พบก�ำลังพลป่วยด้วยโรคโควิด -19 อีกจ�ำนวน 1 นาย ส่งตัวเข้ารับการรักษา
พยาบาลกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า สรุปผลการส�ำรวจ พบทหารไทยติดเชื้อโรคมาลาเรีย จ�ำนวน 8 นาย และโควิด -19 จ�ำนวน
48 นาย จากสาธารณรัฐเซาท์ซูดานแล้วกลับมาป่วยในประเทศไทยระหว่างพักในสถานที่กักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน
4. แผนกพยาธิวิทยา
แผนกพยาธิวิทยา กวจ.สวพท. รับมอบภารกิจวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย น�ำผลงาน
วิจัยพัฒนามาให้บริการแก่ทหารและประชาชนทั่วไป และสนับสนุนการด�ำเนินงานวิจัยเฝ้าระวังโรคของสถาบันฯ น�ำข้อมูล
ที่ได้จากงานบริการมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลระบาดวิทยาของโรคไข้ริคเค็ทเซียในประเทศไทย ศึกษาชนิดเชื้อก่อโรค พื้นที่ และ
ลักษณะการระบาดของโรค เป็นต้นแบบการพัฒนางานวิจัยสู่งานบริการ (Research to Service) และยังมีการพัฒนาต่อ
น�ำตัวอย่างทีเ่ หลือจากจากตรวจ มาใช้ในการสร้างแอนติเจนโปรตีนสังเคราะห์ พัฒนาเทคนิคการตรวจแบบเร่งด่วนหลากรูปแบบ
เป็น “การพัฒนางานวิจัยสู่งานบริการ และงานบริการสู่งานวิจัย” ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันที่มีการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง
4.1 งานบริการตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ ริคเค็ทเซียทางห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบตั กิ ารโรคติดเชือ้ ริคเค็ทเซีย
ได้พัฒนาจากงานวิจัยสู่งานบริการ มาตั้งแต่ ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ที่ให้บริการตรวจโรคติดเชื้อริคเค็ทเซียได้แก่ โรคสครับ
ไทฟัส โรคมิวรีนไทฟัส และโรคทิคไทฟัส ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนและศูนย์บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ใน ปีงบประมาณ 2563 ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย  รับตัวอย่างส่งตรวจผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จ�ำนวน
4,238 ราย ตรวจพบภูมิตอบสนองต่อโรคสครับไทฟัส ร้อยละ 2.22 (94/4,238) พบภูมิตอบสนองต่อโรคมิวรีนไทฟัส ร้อยละ
0.73 (31/4,238) และตรวจไม่พบภูมิตอบสนองต่อโรคทิคไทฟัส ผู้ติดเชื้อก่อโรคสครับไทฟัสส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ ตามล�ำดับ ส่วนผู้ติดเชื้อมิวรีนไทฟัสส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคกลาง
รายงานประจำ�ปี 2563
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4.2 งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย เป็น
ห้องปฏิบตั กิ ารแรกของ สวพท. ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และ ISO15190:2003 จากส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขทะเบียน 4147/2557 ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2557
ในปี 2563 ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย ด�ำเนินการขอต่ออายุ และผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012
และ ISO15190:2003 ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2563 - 11 พฤศจิกายน 2565
4.3 งานบริการสู่ข้อมูลทางระบาดวิทยาข่าวกรองทางการแพทย์ ผลงานที่ส�ำคัญของห้องปฏิบัติการ
โรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย แผนกพยาธิวิทยา คือ การสนับสนุนงานส�ำรวจข่าวกรองทางการแพทย์ ในสัตว์รังโรคสครับไทฟัส
ในพืน้ ทีฝ่ กึ และพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทางทหารตามแนวชายแดน เช่น พืน้ ทีฝ่ กึ ร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ (กฝร.รอ.62)
พื้นที่ฝึกภาคสนาม ร.21 รอ. พื้นที่ฝึกคอบร้าโกลด์ พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา และไทย-เมียนมา โดยข้อมูลที่ได้สามารถ
น�ำมาประเมินความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคสครับไทฟัส ของก�ำลังพลได้เป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถวางแนวทางเวชกรรมป้องกัน
โรคให้กับก�ำลังพลระหว่างการฝึกและหลังการฝึก หรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้
5. เตรียมพร้อมรับมือ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ
กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เป็นส่วนปฏิบัติการหนึ่งของศูนย์ความร่วมมือองค์การ
อนามัยโลกส�ำหรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ  (WHO Collaborating Center for Emerging-Reemerging Infectious Diseases)
มีการเตรียมพร้อมรับมือโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ำ 
�้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของบุคคลากรในสังกัด โดยการส่งฝึก
ศึกษาอบรมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเป็นประจ�ำทุกปี พัฒนาห้องปฏิบัติการให้รองรับการสืบสวนโรคระบาด และมี
ห้องปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นที่ (Mobile Medical Laboratory) ทีส่ ามารถปฏิบตั ภิ ารกิจสนับสนุนการตอบโต้ควบคุมโรคระบาดในพืน้ ที่
ทหาร ที่พร้อมออกปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดสถานการณ์ โดยมีขีดความสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจในพื้นที่เกิดโรค
และด�ำเนินการขนส่งตัวอย่างอย่างปลอดภัย หรือท�ำการตรวจภูมติ อบสนองในเลือด ตรวจหาดีเอ็นเอของเชือ้ ก่อโรคในพืน้ ทีไ่ ด้
และยังใช้ขีดความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ที่มีอยู่ฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังรับมือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้�ำ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ในกรณีการระบาดของ
โรคโควิด-19 จากพืน้ ฐานการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและเครือ่ งมือห้องปฏิบตั กิ ารของ กวจ.สวพท. ท�ำให้สามารถ
พัฒนาวิธีการตรวจโรคโควิด-19 ด้วยวิธีทางอณูชีวโมเลกุล ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา จนเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของ
กองทัพบก ที่สามารถให้บริการตรวจโรคโควิด-19 ให้กับก�ำลังพลและประชาชนทั่วไปได้ทันเวลาในช่วงเริ่มต้นเกิดการระบาด
ของโรคในประเทศไทย
6. การศึกษาดูงานและการฝึกประสบการณ์ท�ำงานของนักศึกษา ณ กวจ.สวพท.
1) แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าศึกษาดูงาน กวจ.สวพท. จ�ำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2563
2) นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ�ำนวน 2 คน เข้าฝึกประสบการณ์
ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
3) นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลับนเรศวร จ�ำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์
ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 - 13 มีนาคม 2563
4) นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน 1 คน
เข้าฝึกประสบการณ์ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 24 เมษายน 2563
5) นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ จ�ำนวน 1 คน เข้าฝึกประสบการณ์
และห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 30 เมษายน 2563
6) นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 1 คน เข้าฝึกประสบการณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563
รายงานประจำ�ปี 2563

31

ANNUAL REPORT 2020

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
7. การเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.1 ผลงานตีพิมพ์
1) Phirom Prompiram, Kanaporn Poltep, Sirikron Pamonsupornvichit, Wongsakorn Wongwadhunyoo, Tatiyanuch
Chamsai, Wuttikon Rodkvamtook. Rickettsiae exposure related to habitats of the oriental house rat (Rattus tanezumi,
Temminck, 1844) in Salaya suburb, Thailand. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 13 (2020)
22–26
2) Jose JED, Sakboonyarat B, Kana K, Chuenchitra T, Sunantarod A, Meesiri S, Mungthin M, Nelson KE, Rangsin
R. Prevalence of HIV infection and related risk factors among young Thai men between 2010 and 2011. PLoS One.
2020;15(8):e0237649.
8. การน�ำเสนอผลงานวิจัย
1) ผลงานวิจยั เรือ่ งการใช้ “สวพท.-นวมินทราชินโี มเดล” ในการเวชกรรมป้องกันก�ำลังพล  จากโรคทีม่ ใี นพืน้ ที่
ปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดน น�ำเสนอในรูปแบบ เล่มรายงานผลการวิจัย โดย  พ.อ. วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ เสนอ
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�ำปี 2563
2) วัชรี โยคะนิตย์, สุชชนา แทบประสิทธิ์, ขวัญอนงค์, กมลวรรณ ศิริวัฒนกุล, วีระ บุญโสม, วุฒิกรณ์
รอดความทุกข์, สุจิตรา สุขวิทย์, จริยณาฏ เกวี โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออกทางกีฏวิทยา ในชุมชน
บ้านพักข้าราชการทหาร การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 47  เมื่อ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 (Poster
presentation)  
3) Maneerat Somsri, Wuttikon Rodkvamtook, Watcharee Yokanit, Sutchana Tabprasit, Kiatisak Somsri,
Weera Boonsom, Chanoknun Thimhaipol, and Jariyanart Gaywee. Rickettsiosis in Febrile Patients from Phatthalung
Province, Southern Thailand, 2016-2019. 47th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand,
26-28 November 2019. (Poster presentation)  
4) Maneerat Somsri, Woradee Lurchachaiwong, Chanoknun Thimhaipol, Jariyanart Gaywee and
Nithinart Chaitaveep. Surveillance of Neisseria gonorrhoea antibiotic resistant strains in 15 Royal Thai Hospitals
during Fiscal Year 2018. 47th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand, 26-28
November 2019. (Poster presentation)  
5) ขวัญอนงค์ ยังพะกูล นฤพน คุตตะสิงคี มิญช์ คร้ามอยู่ ไชยยะ จันทร์ชู อัศราวุฒิ บุญเชียงมา และ
ดรุณี อุเทนนาม. เรื่อง งานเฝ้าระวังโรคมาลาเรียและความท้าทายในการควบคุมโรค ยกระดับสู่การก�ำจัดมาลาเรียในทหารที่
ปฏิบตั ภิ ารกิจตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา การประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครัง้ ที่ 47 เมือ่ 26 - 28 พฤศจิกายน
2562 (Poster presentation)
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กองวิเคราะห์
ภารกิจ

วิเคราะห์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่มีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงของชาติ

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
1. แผนกชีวเคมี
มีหน้าทีใ่ นการวิเคราะห์วจิ ยั ปัญหาสุขภาพก�ำลังพล ส่งเสริมสุขภาพก�ำลังพล โดยการตรวจร่างกายทัว่ ไป ตรวจ
เลือดและปัสสาวะ ให้ความรู้เบื้องต้นและข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ ศึกษาวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพก�ำลังพล เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
2. แผนกยาเสพติด และพิษวิทยา
มีหน้าที่ศึกษาวิจัย พัฒนางานวิเคราะห์สารเสพติด ให้ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีที่มีการน�ำสารชนิดใหม่ๆ
มาใช้สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดให้โทษแก่หน่วยทหารและหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
ให้โทษ ตลอดจนให้การศึกษา อบรม ด้านการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดให้โทษแก่หน่วยทหารที่ร้องขอ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของสารเสพติดในประเทศ
3. แผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน
มีหน้าที่ในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิเคราะห์สารพิษและปัจจัยต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมในที่ตั้งหน่วยทหาร
ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของก�ำลังพล เป็นการด�ำเนินงาน
ในเชิงเวชศาสตร์ป้องกันและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. แผนกสัตว์ทดลอง
มีหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคนิคทางห้องปฏิบัติการโดยการใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยมุ่งเน้นโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพทหาร ได้แก่ การศึกษาโรคสัตว์ติดต่อสู่คน และการทดสอบยาและวัสดุทาง
การแพทย์ การศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค เป็นต้น

บทสรุปผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2563 (Executive Summary Fiscal Year 2020)
กองวิเคราะห์มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้
1. แผนกชีวเคมี
1.1 โครงการบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปีก�ำลังพล ทบ. ณ ที่ตั้งหน่วยในเขต กทม.และปริมณฑล
แผนกชีวเคมี กองวิเคราะห์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ได้ดำ� เนินงานโครงการบริการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปีก�ำลังพลกองทัพบก ณ ที่ตั้งหน่วย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2563 สรุปผลได้คือ
มีกำ� ลังพลทีเ่ ข้ารับการตรวจสุขภาพฯ จ�ำนวน 17,047 นาย แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 79.8 และเพศหญิงร้อยละ 20.2 โดยมีอายุ
ตั้งแต่ 35 ปี   ขึ้นไปร้อยละ 64.3 และมีอายุเฉลี่ย 41 ปี      
ข้อมูลจากผลการตรวจร่างกายทัว่ ไปพบว่า ก�ำลังพลมีปญ
ั หาสุขภาพดังนี้ 1.) ภาวะอ้วนลงพุง (เส้นรอบเอวชาย
≥ 90 ซม., หญิง ≥ 80 ซม.)  ร้อยละ 37.5  2.) ภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 44.0 และ 3.) ความดันโลหิตสูง
(≥ 140/90 มม.ปรอท) ร้อยละ 17.1 ส�ำหรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของก�ำลังพลที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป พบมาก
รายงานประจำ�ปี 2563
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เรียงตามล�ำดับความชุก คือ ระดับไขมัน Total Cholesterol ในเลือดสูง (≥ 200 มก./ดล.) ร้อยละ 51.5 ระดับไขมัน Triglyceride
ในเลือดสูง (≥ 150 มก./ดล.) ร้อยละ 35.9 และระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง (≥ 126 มก./ดล.) ร้อยละ 9.9 โดยผลการส�ำรวจพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพของก�ำลังพลกองทัพบก พบว่า 1.) ก�ำลังพลออกก�ำลังกายยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน (น้อยกว่า 150 นาที
ต่อสัปดาห์) ร้อยละ 28.5 2.) สูบบุหรี่ ร้อยละ 28.0 และ 3.) บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ ร้อยละ 3.0
1.2 งานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
		 1.2.1 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลทรรศนศาสตร์คลินิก และห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก แผนก ชีวเคมี
ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 จากส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในปี 2563
		 1.2.2 มีการทบทวนและจัดท�ำคู่มือการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการของแผนกชีวเคมี
ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
		 1.2.3 ห้องปฏิบัติการแผนกชีวเคมี รับการตรวจติดตามภายนอก (External Audit) เมื่อวันที่ 25 - 26 มิ.ย.
2563 เพือ่ ขอต่ออายุ (ห้องปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์จลุ ทรรศนศาสตร์คลินกิ และห้องปฏิบตั กิ ารเคมีคลินกิ ) และขยายขอบข่าย
(ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา) จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
		 1.2.4 การประชุมชี้แจงผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการแผนกชีวเคมีประจ�ำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 15 ก.ย. 2563
ณ ห้องพินทุโยธิน สวพท. มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 35 นาย โดยความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุมอยู่ในระดับ
ดีมาก (ร้อยละ 94.2)
1.3 โครงการวิจัย
		 1.3.1 โครงการส�ำรวจการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในก�ำลังพลกองทัพบกในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2563 กับ แผนกชีวเคมี กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.)
		 1.3.2 พ.ต.หญิง พอฤทัย กฤติกานารา น�ำเสนอโครงการของบประมาณ วท.กห. “โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพสู่การสื่อสารและส่งเสริมสุขภาพก�ำลังพลกองทัพบก” ณ สวพ.ทบ. วันที่ 4 ส.ค.2563
1.4 งานสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ในปี 2563
		 1.4.1 การตรวจสุขภาพประจ�ำปี หลักสูตรหลักประจ�ำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 65 เมือ่ วันที่ 3 ต.ค.2562
จ�ำนวน 111 นาย
		 1.4.2 การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ นักเรียนช่างฝีมือ เมื่อวันที่ 9 และ 12 มี.ค.2563 จ�ำนวน
966 นาย
		 1.4.3 การตรวจสุขภาพประจ�ำปี หลักสูตรหลักประจ�ำ รร.เสนาธิการทหารบก ชุดที่ 99 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.
2563 จ�ำนวน 181 นาย
2. แผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน
2.1 โครงการเฝ้าตรวจคุณภาพน�ำ้ ในทีต่ งั้ หน่วยทหาร พืน้ ทีก่ องทัพภาคที่ 4 ผผค.ฯ ได้เข้าตรวจคุณภาพน�ำ้
ในพื้นที่ หน่วยทหารและโรงพยาบาลกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 จ�ำนวนทั้งหมด 118 ตัวอย่าง พบว่า น�้ำอุปโภคน�ำ้ บริโภค 99 ตัวอย่าง สาเหตุทไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์สว่ นใหญ่ เกิดจากปริมาณสารคลอรีนตกค้างในน�ำ้ ประปาต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ส่วนน�้ำเสีย-น�้ำทิ้ง จ�ำนวน 19 ตัวอย่าง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากค่า BOD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งได้ด�ำเนินการรายงาน
ผลการตรวจ และชี้แจงสาเหตุให้กับหน่วยรับการสนับสนุนเพื่อด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
2.2 งานบริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ ผผค.ฯ ได้ให้บริการและสนับสนุนการตรวจ
คุณภาพน�้ำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐฯ โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี โรงพยาบาล
ค่ายสุรสิงหนาทและกรมพลาธิการทหารบก เป็นต้น รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 353 ตัวอย่าง แบ่งเป็นน�้ำอุปโภค-น�้ำบริโภค จ�ำนวน
303 ตัวอย่าง และน�้ำเสีย-น�้ำทิ้ง จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง ผลการด�ำเนินงานพบว่า น�้ำอุปโภค-บริโภค ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 36.3 และน�้ำเสีย-น�้ำทิ้ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58.0
รายงานประจำ�ปี 2563
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2.3 งานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในสถานที่ท�ำงานและโรงงาน
อุตสาหกรรมทหาร
2.3.1 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ลานสวนสนามฯ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จว.สระบุรี ผลการ
ด�ำเนินงานพบว่า ช่วงระยะเวลาระหว่างพิธีสวนสนามฯ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.2 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการ สวพท. จากโครงการ ISO 15189 ผลการ
ด�ำเนินงานพบว่า สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
2.3.3 ตรวจวัดจุลชีพในอากาศ ภายในห้องผ่าตัดเลสิก แผนกจักษุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผลการ
ด�ำเนินงานพบว่า  จุลชีพในอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.4 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ภายในสถานที่ท�ำงาน สวพท. ผลการด�ำเนินงาน
พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในห้วงเดือนมกราคมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.5 ตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมภายในสถานทีท่ ำ� งานและโรงงานอุตสาหกรรมทหาร กรมพลาธิการทหาร
บก จว.นนทบุรี ผลการด�ำเนินงาน
- โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายฯ พบว่า ความสว่างของแสง ความชื้นสัมพัทธ์ และจุลชีพในอากาศ ไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
- กองน�้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า ความสว่างของแสง ความชื้นสัมพัทธ์ และลมระบายอากาศ ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
- กองยกกระบัตร พบว่า ความสว่างของแสง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลมระบายอากาศ ไม่อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน
2.3.6 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในกองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ค่าย
ก�ำแพงเพชรอัครโยธิน จว.สมุทรสาคร  ผลการด�ำเนินงานพบว่า อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ลมระบายอากาศ ความดัง
ของเสียง และความสว่างของแสง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.3.7 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ท�ำงาน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จว.ชลบุรี ผล
การด�ำเนินงานพบว่า ความสว่างของแสงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องกรองน�้ำตึกผู้ป่วยในพบตะกอนในน�้ำ  และที่ตั้งของ
ถังดับเพลิงไม่ได้มาตรฐานในบางจุด
2.3.8 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ท�ำงาน โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จว.สระแก้ว
ผลการด�ำเนินงานพบว่า ความสว่างของแสง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
     2.3.9 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ท�ำงานและโรงงานอุตสาหกรรมทหาร กองโรงงานซ่อม
สร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ผลการด�ำเนินงานพบว่า
ความดังของเสียง ความสว่างของแสง และปริมาณฝุ่นรวม ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.4 งานพัฒนาห้องปฏิบัติการมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ความก้าวหน้าในงาน
พัฒนาห้องปฏิบัติการมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีดังนี้
- ก�ำลังพล ผผค.ฯ ทุกนาย ผ่านการอบรมข้อก�ำหนด ISO/IEC 17025:2017
- ประกาศแต่งตั้งคณะท�ำงาน ISO/IEC 17025
- ประกาศถ้อยแถลง/นโยบายความเป็นกลางและการรักษาความลับ
- ประกาศใช้เอกสารระบบคุณภาพ (Quality Manual, QM)
- เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ผ่านการสอบเทียบทุกเครื่อง
- จัดท�ำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure, QP) เกินกว่าร้อยละ 90
- ทดลองใช้เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
รายงานประจำ�ปี 2563
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2.5 งานตามนโยบายและขอรับการสนับสนุน
2.5.1 ผลิตแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือและฆ่าเชื้อ จ�ำนวน 1,720 ลิตร
2.5.2 การทดสอบตูฆ้ า่ เชือ้ UVC ผลการทดสอบ พบว่า ตูฆ้ า่ เชือ้ UVC ทีร่ บั มาท�ำการทดสอบ มีประสิทธิภาพ
ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ราและยีสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เวลา 30 นาที
2.5.3 การทดสอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ผลการทดสอบ
พบว่า ชุด PPE สามารถป้องกันน�้ำได้ ทั้งหยดน�้ำและละอองฝอยของน�้ำ แต่ไม่สามารถกันน�้ำได้หากแช่เสื้อลงในน�้ำ เนื่องจาก
น�้ำซึมผ่านซิป
2.6 การฝึกประสบการณ์นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยฝึกประสบการณ์การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ  และงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2563
3. แผนกยาเสพติดและพิษวิทยา
3.1 โครงการเฝ้าตรวจสารเสพติดให้โทษในทหาร (Drug Abuse Surveillance)
ด�ำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้โทษประเภท เมทแอมเฟตามีน กัญชา และมอร์ฟนี ในปัสสาวะของ ทหารกอง
ประจ�ำการ ผลัดที่ 2/62 และทหารกองประจ�ำการ ผลัดที่ 1/63 สังกัดหน่วยส่วนกลางและหน่วยใน พืน้ ทีก่ องทัพภาคที่ 1 จ�ำนวน
12 หน่วย ยอดก�ำลังพลเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 1,451 นาย พบว่า มีอัตราการใช้ สารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน ร้อยละ
4.14 (60 นาย) กัญชา ร้อยละ 2.89 (42 นาย) และตรวจไม่พบสารเสพติดประเภทมอร์ฟีน จากผลการตรวจหาสารเสพติด
พบว่า สารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กัญชาและมอร์ฟีนมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
3.2 โครงการหน่วยทหารสีขาว
ด�ำเนินการตรวจสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน กัญชา และมอร์ฟนี ในปัสสาวะของก�ำลังพล กองทัพบก
ที่ต้องสงสัย ได้แก่ ทหารประจ�ำการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จ�ำนวน 19 หน่วย ยอดก�ำลังพล เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 441
นาย พบว่า มีอัตราการใช้สารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน ร้อยละ 3.17 (14 นาย) กัญชา ร้อยละ 0.23 (1 นาย) และตรวจ
ไม่พบสารเสพติดประเภทมอร์ฟีน ผลการตรวจพบว่า สารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน กัญชาและมอร์ฟีนมีแนวโน้ม
ลดลง จากผลการตรวจดังกล่าว ท�ำให้มมี าตรการเน้นย�ำ้ ให้หน่วยทหารและหน่วยฝึกทุกหน่วยเฝ้าระวังพฤติกรรมของก�ำลังพล
ที่ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องและให้มีการตรวจซ�้ำเพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้มีการแพร่ระบาดของสารเสพติดในหน่วยทหาร
3.3 งานบริการห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเสพติด
ด�ำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้สมัครเข้าโรงเรียนนักเรียนทหาร และหน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวน
9 หน่วย จ�ำนวน 4,119 ตัวอย่าง รายละเอียดดังนี้
3.3.1 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผูส้ อบผ่านภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จ�ำนวน
3,004 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.33
3.3.2 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผูส้ อบผ่านภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร
จ�ำนวน 966 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน
3.3.3 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้สอบผ่านภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก จ�ำนวน 37 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและมอร์ฟีน
3.3.4 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ กองบัญชาการต�ำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ กองบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯ) และ
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โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาจ�ำนวน 112 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน
และมอร์ฟีน
3.4 งานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการยาเสพติดและพิษวิทยาผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ตาม
ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส�ำนักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ในรายการการตรวจเบื้องต้นของการทดสอบสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน กัญชา มอร์ฟีน และ
การตรวจยืนยันของการทดสอบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน และ ISO 15190: 2003 ด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
3.5 โครงการวิจัย
เรือ่ ง โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชาทางห้องปฏิบตั กิ าร ผูร้ บั ผิดชอบ พ.ต.หญิง
สุมาลี  ผาจันทร์ ระยะเวลา มี.ค. 63 - มี.ค. 64
3.6 การน�ำเสนอผลงาน ในปี 2563
การน�ำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายพยาธิวทิ ยาคลินกิ ครัง้ ที่ 16 วันที่ 22 พ.ย.62 และการประชุมวิชาการ
พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 47 วันที่ 26 - 28 พ.ย. 62 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์สารสกัดจากกัญชาทางห้อง
ปฏิบัติการ” โดย พ.ต.หญิง สุมาลี  ผาจันทร์
4. แผนกสัตว์ทดลอง
4.1 โครงการส�ำรวจเชื้อเลปโตสไปโรสิส
วันที่ 17 - 19 มิ.ย. และ 4 - 6 พ.ย. 63 ผสท.กวค.สวพท. เข้าส�ำรวจเชือ้ เลปโตสไปรา บริเวณแปลงนาสาธิต รร.จปร.
เพือ่ เป็นการถวายความปลอดภัยทางการแพทย์แด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเกี่ยวข้าวบริเวณแปลงนาสาธิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยท�ำการเก็บตัวอย่าง
รวมทัง้ สิน้ หนู 10 ตัวอย่าง ดิน 40 ตัวอย่าง น�ำ 
้ 40 ตัวอย่าง โดยสามารถเพาะเชือ้ พบเชือ้ เลปโตสไปรา ในตัวอย่าง หนู และ น�ำ 
้
และได้ท�ำการแจ้ง หน่วยเวชกรรมป้องกัน รพ.รร.จปร. เพื่อด�ำเนินการก�ำจัดสัตว์รังโรคและเชื้อเลปโตสไปรา ในพื้นที่ต่อไป
4.2 โครงการวิจยั เรือ่ ง วัคซีนซับยูนติ ชนิดใหม่โดยใช้โปรตีนผิวเซลล์สำ� หรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส
ในแฮมสเตอร์
เป็นงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาโปรตีนบนผนังเซลล์ชั้นนอกของ
เชือ้ เลปโตสไปราสายพันธุก์ อ่ โรคทีม่ สี ว่ นยืน่ ออกมานอกผิวเซลล์ และคัดเลือกเป็นวัคซีนแอนติเจน เพือ่ น�ำไปพัฒนาเป็นวัคซีน
แอนติเจนชนิดใหม่ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า โปรตีนชนิดใหม่ที่ค้นหามีความสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้เป็นวัคซีน
ป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส ต่อไปได้
4.3 โครงการวิจัยเรื่อง สารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) ส�ำหรับวัคซีนป้องกันเชื้อเลปโตสไปโรสิส
เป็นงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของซับยูนิตวัคซีนชนิด LigAc ร่วมกับสารเสริมฤทธิ์หลายชนิดในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค โดยใช้หนูแฮมสเตอร์
เป็นสัตว์ทดลอง โดยการศึกษาจะใช้ซับยูนิตวัคซีน ชนิด LigAc ร่วมกับสารเสริมฤทธิ์หลายชนิดในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
4.4 โครงการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาความไวรับต่อเชือ้ เลปโตสไปราสายพันธุก์ อ่ โรคและระดับความรุนแรง
เฉียบพลัน (LD50) ในหนูไมซ์ 3 สายพันธุ์
เป็นงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองของ
เซลล์เดนไดรติกต่อการติดเชือ้ เลปโตสไปราสายพันธุก์ อ่ โรค ในหนู 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ C3H/HeNJ สายพันธุ์ C57BL/6
และสายพันธุ์ TLR 4 -/+ ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการน�ำเข้าพ่อแม่พันธุ์หนูสายพันธุ์ดังกล่าวเพื่อน�ำมาเพาะพันธุ์เพื่อใช้
ในการทดลองต่อไป
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4.5 โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของวัสดุคอมพอสิตของพอลิแลคไทด์
และไฮดอกซีอะปาไทต์ในสัตว์ทดลอง
เป็นงานวิจยั ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุประเภท
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดใหม่ และความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับเซลล์และเนื้อเยื่อของวัสดุในสัตว์ทดลอง โดยใช้กระต่าย
เป็นสัตว์ทดลอง ขณะนี้อยู่ในระยะท�ำการผ่าตัดเพื่อฝังวัสดุในสัตว์ทดลองและสังเกตอาการทางกายภาพ
4.6 โครงการวิจัยเรื่อง วัคซีนป้องกันโรค COVID 19 เพื่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นงานวิจัยเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดการระบาดขึ้นทั่วโลก เป็นการวิจัยร่วมกัน
ระหว่าง กวจ.สวพท. และ กวค.สวพท.เพื่อค้นหาวัคซีนต้นแบบ ชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีน (Recombinant protein) เพื่อ
น�ำมาพัฒนาให้เกิดวัคซีนที่สามารถต่อต้านเชื้อ SARs-CoV2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านสาธารณสุข
ของประเทศ ปัจจุบันการศึกษาอยู่ในระหว่างการทดลองระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนในหนูทดลองชนิด C57/BL6
4.7 ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
Techawiwattanaboon T, Barnier-Quer C, Palaga T, Jacquet A, Collin N, Sangjun N. ,Komanee P,
Patarakul K. A Comparison of Intramuscular and Subcutaneous Administration of LigA Subunit Vaccine Adjuvanted
with Neutral Liposomal Formulation Containing Monophosphoryl Lipid A and QS21. Vaccines (Basel). 2020 Sep
1;8(3):494. doi: 10.3390/vaccines8030494. PMID: 32882903; PMCID: PMC7565420
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การใช้้ “สวพท. - นวมิินทราชิินีีโมเดล” ในการเวชกรรมป้้องกัันกำำ�ลัังพลจากโรค
ที่่�มีีในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการทางทหารตามแนวชายแดน
วุุฒิิกรณ์์ รอดความทุุกข์์ จริิยาณาฏ เกวีี ดรุุณีี อุุเทนนาม มณีีรััตน์์ สมศรีี นฤพน คุุตตะสิิงคีี
ยุุทธพงษ์์ สุุดสวาท กมลวรรณ ศิิริวัิ ัฒนกุุล วีีระ บุุญโสม ชััยยะ จัันทร์์ชูู และ ปราโมทย์์ อิ่่�มวัฒ
ั นา
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาตร์์การแพทย์์ทหาร

บทคััดย่่อ

สวพท. - นวมิินทราชิินีโี มเดล เป็็นโมเดลที่่�ใช้้ป้อ้ งกัันโรคติิดต่่อในพื้้น� ที่่�เสี่่ย� ง โดยเน้้นการสร้้างความตระหนัักรู้้�ป้อ้ งกััน
ตนด้้วยวิิธีีให้้ความรู้้�กำ�ลั
ำ ังพล ร่่วมกัับการเฝ้้าระวัังติิดตามการเกิิดโรค ในครั้้�งนี้้�ใช้้โมเดลทำำ�การเวชกรรมป้้องกัันโรคติิดต่่อที่่�มีี
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการทางทหาร คืือ โรคสครัับไทฟััส และไข้้มาลาเรีีย ให้้กัับกำำ�ลัังพลกองทััพบก 2 หน่่วย คืือ หน่่วยเฉพาะกิิจ 
กรมทหารพรานที่่� 35 จว.ตาก (120 นาย) และ กรมทหารราบที่่� 6 จว.อุุบลราชธานีี (186 นาย) พร้้อมทั้้�งแจกจ่่ายยาทาป้้องกััน
แมลงที่่�เป็็นพาหะนำำ�โรค ร่่วมกับั การเฝ้้าระวัังโรคให้้กับกำ
ั ำ�ลังั พลระหว่่างปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� ผลการวิิเคราะห์์แบบสอบถามของกำำ�ลังั พล
ฉก.ทพ.35 พบว่่า ก่่อนเข้้าร่่วมกิิจกรรม กำำ�ลัังพลรู้้�จัักโรคสครัับไทฟััสเพีียงร้้อยละ 8.1 (8/99) แต่่หลัังร่่วมกิิจกรรม กำำ�ลัังพล
ร้้อยละ 92.9 (92/99) รู้้�จัักโรคสครัับไทฟััส ที่่�ติิดเชื้้�อจากตััวอ่่อนไรป่่ากััด และกำำ�ลัังพลเกิินกว่่าร้้อยละ 90 ทราบว่่าไข้้มาลาเรีีย
เกิิดจากเชื้้�อปรสิิตพลาสโมเดีียม ที่่�มีียุุงก้้นปล่่องเป็็นพาหะนำำ�โรค โดยสรุุป กำำ�ลัังพลทั้้�งหมด (ร้้อยละ 100) ลงความเห็็นเป็็น
เอกฉัันท์์ว่่า กิิจกรรมให้้ความรู้้�เรื่่�องโรคติิดต่่อมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�ง ควรจััดกิิจกรรมนี้้�ให้้กัับทหารรุ่่�นน้้องก่่อนออกชายแดนในปีี
ต่่อไป ผลการสำำ�รวจพื้น้� ที่่�ปฏิิบัติั กิ ารทางทหารของ ฉก.ทพ.35 พบว่่าเป็็นพื้้น� ที่่�เสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ� โรคสครัับไทฟััส โดยพบสััตว์์
รัังโรคเป็็นหนููติิดเชื้้�อก่่อโรคสครัับไทฟััส ร้้อยละ 52.6 (10/19) และพบตััวไรอ่่อนสายพัันธุ์์� Leptotrombidium deliense ที่่�เป็็น
พาหะนำำ�โรคสครัับไทฟััส ร้้อยละ 29.4 แม้้ว่่าจะปฏิิบัติั ิงานในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อโรค แต่่ไม่่พบกำำ�ลัังพล ฉก.ทพ.35 ที่่�ได้้รัับความรู้้�
ก่่อนลงพื้้�นที่่� ป่ว่ ยเป็็นโรคสครัับไทฟััส และไข้้มาลาเรีีย ในปีีงบประมาณ 2562 ส่่วนผลการดำำ�เนิินงานในกำำ�ลัังพล กรม ร.6
จว.อุุบลราชธานีี ผลการวิิเคราะห์์แบบสอบถามก่่อนร่่วมกิจิ กรรม กำำ�ลังั พลรู้้จั� กั โรคสครัับไทฟััส ร้้อยละ 12.3 (21/171) หลัังร่่วม
กิิจกรรม กำำ�ลัังพลร้้อยละ 93.6 (160/171) รู้้�จัักโรคสครัับไทฟััส ร้้อยละ 91.8 (157/171) ตอบถููกว่่าโรคสครัับไทฟััสเกิิด
จากตััวไรป่่ากััด และกว่่าร้้อยละ 93 (170/183) มีีความรู้้�โรคไข้้มาลาเรีีย กำำ�ลัังพลร้้อยละ 98.2 (166/169) มีีความเห็็นว่่าเป็็น
กิิจกรรมที่่�มีีประโยชน์์ร้้อยละ 95.3 (161/169) แนะนำำ�ให้้จััดกิิจกรรมให้้ความรู้้�กัับทหารรุ่่�นน้้องก่่อนออกชายแดนในปีีต่่อไป 
การสำำ�รวจสััตว์์รัังโรค และพาหะนำำ�โรคสครัับไทฟััสในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการทางทหารของกรมทหารราบที่่� 6 พบหนููติิดเชื้้�อก่่อโรค
สครัับไทฟััส ร้้อยละ 47.8 (11/23) พบไรอ่่อนสายพัันธุ์์�  Leptotrombidium deliense พาหะนำำ�โรคสครัับไทฟััส ร้้อยละ 4.3
การเฝ้้าระวัังโรคไม่่พบกำำ�ลัังพล กรม ร.6 ป่่วยด้้วยโรคสครัับไทฟััส และมาลาเรีีย ระหว่่างปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามแนวชายแดน
ไทย-กััมพููชา ในปีีงบประมาณ 2562
รายงานสมาคมแพทย์์ทหารแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ประจำำ�ปีี 2563
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
การเดิิ น สำำ� รวจและตรวจวัั ด อาชีี ว อนามัั ย ความปลอดภัั ย และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีี
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วััชรภััสร์์ มณีีฉาย วิิระ ทองพุ่่�ม มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด
พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิิ นีี มีีหน้้าที่่�หลัักในการให้้การบริิการทางการแพทย์์แก่่กำำ�ลัังพลทหาร  ครอบครััว                  
และประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงให้้การส่่งเสริิมสุขุ ภาพ ป้้องกัันโรค และพััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องในพื้้น� ที่่�จังั หวััดชลบุุรี รี พ.ค่่ายฯ  
มีีนโยบายด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน การจััดการสภาพแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำำ�งาน
ไม่่ได้้มาตรฐานนั้้�น ตััวอย่่างเช่่น แสงสว่่างไม่่เพีียงพอ จุุลชีีพในอากาศสููง และการระบายอากาศที่่�ไม่่ดีี เหล่่านี้้�อาจส่่งผลให้้ผู้้�
ปฏิิบัติั งิ านในสถานที่่�ทำ�ำ งานเกิิดการเจ็็บป่ว่ ย การจััดสภาวะแวดล้้อมที่่�เหมาะสมจะป้้องกัันและลดภาวะเจ็็บป่ว่ ยจากการทำำ�งานได้้
ดัังนั้้�นแผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร  (ผผค.กวค.สวพท.) จึึงได้้
ทำำ�การสำำ�รวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายใน รพ.ค่่ายฯ เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขลัักษณะที่่�เหมาะสมของสิ่่�งแวดล้้อมในสถาน
ที่่�ทำำ�งาน และเป็็นการส่่งเสริิมสุขุ ภาพของกำำ�ลังั พล โดยดำำ�เนิินการสำำ�รวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมตามสิ่่�งแวดล้้อมและ
ปััจจััยคุุกคามต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ปัั จ จัั ย คุุ ก คามทางสารเคมีี ใ นอากาศ ได้้ แ ก่่ สารอิิ น ทรีี ย์์ ร ะเหยง่่ า ย ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนมอนอกไซด์์ และ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และปริิมาณฝุ่่�นรวม
2. ปััจจััยคุุกคามทางกายภาพ ได้้แก่่ อุณ
ุ หภููมิิ ความชื้้น� สััมพัทั ธ์์ ความสว่่างของแสง ความดัังของเสีียง และลมระบาย
อากาศ
3. ปััจจััยคุุกคามทางชีีวภาพ ได้้แก่่ เชื้้�อรา และแบคทีีเรีีย
4. ปััจจััยคุุกคามทางการยศาสตร์์
5. ปััจจััยคุุกคามทางอุุบััติิเหตุุ
6. ปััจจััยคุุกคามทางด้้านอารมณ์์ / จิิตสัังคม
7. ความปลอดภััยด้้านอััคคีีภััย
จากการเดิินสำำ�รวจและตรวจวััด รพ.ค่่ายฯ พบว่่าปััจจััยสิ่่�งคุุกคามที่่�ต้้องดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนแก้้ไข ประกอบด้้วย  
ความสว่่างของแสงยัังไม่่เพีียงพอในบางจุุด พบการสะสมของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สููงเกิินเกณฑ์์มาตรฐานในบางห้้องปฏิิบัติั ิ
งาน จากการสำำ�รวจพบตะกอนในน้ำำ��จากเครื่่อ� งกรองน้ำำ��ตึกึ ผู้้�ป่ว่ ยใน และสำำ�หรัับด้า้ นความปลอดภััย พบที่่�ตั้้ง� ของถัังดัับเพลิิงไม่่
เหมาะสมในบางแห่่ง แต่่โดยภาพรวมด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม งานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย มีีความปลอดภััยดีี โดยเฉพาะ
ความเอาใจใส่่ของผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการบริิหารงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของ รพ.ค่่ายฯ ดัังนั้้�นมีีเพีียง
บางจุุดที่่�จะต้้องปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม โดย ผผค.ฯ ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้ได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขต่่อไป
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การเดิิ น สำำ� รวจและตรวจวัั ด อาชีี ว อนามัั ย ความปลอดภัั ย และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
โรงพยาบาลค่่ายสุุรสิิงหนาท
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วััชรภััสร์์ มณีีฉาย วิิระ ทองพุ่่�ม มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด
พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

โรงพยาบาลค่่ายสุุรสิิงหนาท มีีหน้้าที่่�หลัักในการให้้การบริิการทางการแพทย์์แก่่กำำ�ลัังพลทหาร  ครอบครััว  และ
ประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงให้้การส่่งเสริิมสุขุ ภาพ ป้้องกัันโรค และพััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องในพื้้�นที่่�จัังหวััดสระแก้้ว รพ.ค่่ายฯ  
มีีนโยบายด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยมีีการตรวจวััดล่่าสุุดเมื่่�อปีี พ.ศ.2557 ซึ่่�งเป็็น
ระยะเวลานานพอสมควร  การจััดการสภาพแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำ�ำ งานไม่่ได้้มาตรฐานนั้้น�  ตััวอย่่างเช่่น แสงสว่่างไม่่เพีียงพอ      
จุุลชีีพในอากาศสููง และการระบายอากาศที่่�ไม่่ดีี เหล่่านี้้�อาจส่่งผลให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานในสถานที่่�ทำำ�งานเกิิดการเจ็็บป่่วย การจััด
สภาวะแวดล้้อมที่่�เหมาะสม จะป้้องกัันและลดภาวะเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานได้้
ในปีี 2562 แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร  (ผผค.กวค.
สวพท.) ได้้ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมภายใน รพ.ค่่ายฯ และได้้รายงานผลการตรวจวััดพร้้อมคำำ�แนะนำำ�
แก้้ไขเบื้้�องต้้นเป็็นที่่�เรีียบร้้อย ดัังนั้้�นในปีี 2563 ผผค.กวค.สวพท. จึึงได้้ทำำ�การสำำ�รวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายใน
รพ.ค่่ายฯ เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขลัักษณะที่่�เหมาะสมของสิ่่�งแวดล้้อมในสถานที่่�ทำำ�งาน และเป็็นการส่่งเสริิมสุุขภาพของกำำ�ลัังพล
โดยดำำ�เนิินการสำำ�รวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมตามสิ่่�งแวดล้้อมและปััจจััยคุุกคามต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. ปัั จ จัั ย คุุ ก คามทางสารเคมีี ใ นอากาศ ได้้ แ ก่่ สารอิิ น ทรีี ย์์ ร ะเหยง่่ า ย ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนมอนอกไซด์์ และก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ และปริิมาณฝุ่่�นรวม
2. ปััจจััยคุุกคามทางกายภาพ ได้้แก่่ อุณ
ุ หภููมิิ ความชื้้น� สััมพัทั ธ์์ ความสว่่างของแสง ความดัังของเสีียง และลมระบาย
อากาศ
3.  ปััจจััยคุุกคามทางชีีวภาพ ได้้แก่่ เชื้้�อรา และแบคทีีเรีีย
4.  ปััจจััยคุุกคามทางการยศาสตร์์
5.  ปััจจััยคุุกคามทางอุุบััติิเหตุุ
6.  ปััจจััยคุุกคามทางด้้านอารมณ์์ / จิิตสัังคม
7.  ความปลอดภััยด้้านอััคคีีภััย
จากการเดิินสำำ�รวจและตรวจวััด รพ.ค่่ายฯ พบว่่ายัังมีีปัจั จััยสิ่่ง� คุุกคามที่่�ต้อ้ งดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนแก้้ไข ประกอบด้้วย
ความสว่่างของแสงยัังไม่่เพีียงพอในบางจุุด และพบก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์สููงเกิินเกณฑ์์มาตรฐานด้้วยเช่่นกััน แต่่ในภาพรวม
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม  งานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย มีีความปลอดภััยดีี โดยเฉพาะด้้านอััคคีีภัยั ที่่�มีกี ารบริิหารจััดการที่่�ดีี
ดัังนั้้�นมีีเพีียงบางจุุดที่่�จะต้้องปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม โดย ผผค.ฯ ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้ได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขต่่อไป
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
การตรวจวัั ดคุุณภาพสิ่่� งแวดล้้ อมภายใน กองโรงงานซ่่ อมสร้้ างยุุ ทโธปกรณ์์
สายสรรพาวุุธ ศููนย์์ซ่่อมสร้้างสิ่่�งอุุปกรณ์์สายสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุุธทหารบก
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วััชรภััสร์์ มณีีฉาย วิิระ ทองพุ่่�ม มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ
และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

ปััจจุุบัันมีีความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีเป็็นอย่่างมาก ประกอบกัับมีีอุปุ กรณ์์อำำ�นวยความสะดวกที่่�ทัันสมััย        
มาใช้้ในสถานที่่�ทำำ�งานมากขึ้้�น อุุปกรณ์์บางประเภทมีีส่่วนประกอบของสารเคมีี ทำำ�ให้้มีีโอกาสเกิิดความเป็็นพิิษต่่อร่่างกาย
รวมถึึงการจััดการสภาพแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำำ�งานไม่่ได้้มาตรฐาน ซึ่่�งสิ่่ง� เหล่่านี้้�ส่ง่ ผลให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในสถานที่่�ทำำ�งานเกิิด
การเจ็็บป่่วยได้้ ดัังนั้้�นจึึงควรจััดสภาวะแวดล้้อมที่่�เหมาะสมแก่่การทำำ�งาน เพื่่�อป้้องกัันและลดภาวะเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน
แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร (ผผค.กวค.สวพท.) จึึงได้้
ทำำ�การสำำ�รวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำำ�งาน กองโรงงานซ่่อมสร้้างยุุทโธปกรณ์์ สายสรรพาวุุธ 
ศููนย์์ซ่่อมสร้้างสิ่่�งอุุปกรณ์์สายสรรพาวุุธ กรมสรรพาวุุธทหารบก (กรซย.ศซส.สพ.ทบ.) โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อติิดตามตรวจสอบด้้านสภาพแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
2. เพื่่�อเป็็นแนวทางในการป้้องกััน และลดมลภาวะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในสถานที่่�
ทำำ�งาน และพื้้�นที่่�โดยรอบ
3. เพื่่�อส่่งเสริิมสุขลั
ุ กั ษณะที่่�เหมาะสมของสิ่่ง� แวดล้้อมในสถานที่่�ปฏิิบัติั งิ าน และเป็็นการส่่งเสริิมสุขุ ภาพของกำำ�ลังั พล
ให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรง
โดย ผผค.ฯ ได้้ดำำ�เนิินการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม 2 พื้้�นที่่� ประกอบด้้วย  โรงงานซ่่อมสร้้างยานยนต์์ทหาร และ
โรงงานอาวุุธและเครื่่�องควบคุุมการยิิง ตรวจวััดทั้้�งหมด 3 ด้้าน ดัังนี้้�
3.1 ด้้านกายภาพ: อุุณหภููมิิ ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ความดัังของเสีียง ลมระบายอากาศ และความสว่่างของแสง
3.2 ด้้านปริิมาณสารเคมีีในอากาศ: ปริิมาณฝุ่่�นรวม และสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่ายรวม
3.3 ด้้านปริิมาณก๊๊าซในอากาศ: ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์
ผลการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในโรงงานซ่่อมสร้้างยานยนต์์ทหาร ปััญหาที่่�พบส่่วนใหญ่่ได้้แก่่ ความสว่่าง
ของแสงไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบัติั งิ านในหลายพื้้น� ที่่� ความดัังของเสีียงสููงเกิินเกณฑ์์มาตรฐานในบางจุุด เนื่่อ� งจากการปฏิิบัติั งิ าน  
แต่่กำำ�ลังั พลที่่�ปฏิิบัติั งิ านในพื้้น� ที่่�มีกี ารใส่่อุปุ กรณ์์ป้อ้ งกัันส่่วนบุุคคลเพื่่�อป้้องกัันความดัังของเสีียง และยัังพบปริิมาณฝุ่่�นรวมสููง
เกิินเกณฑ์์มาตรฐาน สำำ�หรัับโรงงานอาวุุธและเครื่่�องควบคุุมการยิิง ปััญหาที่่�พบได้้แก่่ ความสว่่างของแสงไม่่เพีียงพอต่่อการ
ปฏิิบััติิงาน และปริิมาณฝุ่่�นรวมสููง
ซึ่่�งการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายใน กรซย.ศซส.สพ.ทบ. เป็็นการเฝ้้าระวัังปััญหาสุุขภาพของกำำ�ลัังพลจาก
มลพิิษเพื่่�อคุุณภาพที่่�ดีีของผู้้�ปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้�หาก กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงตามข้้อเสนอแนะ เห็็นควรตรวจ
วััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม อีีกครั้้�งเพื่่�อให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
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การตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำำ�งาน และโรงงาน
อุุตสาหกรรมทหาร กรมพลาธิิการทหารบก
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วััชรภััสร์์ มณีีฉาย วิิระ ทองพุ่่�ม สุุเทพ เสนากิิจ มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด
พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

ในโลกปััจจุุบัันมีีความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมาก มีีการพััฒนาอุุปกรณ์์เครื่่�องจัักรเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวก รวมทั้้�งสภาพแวดล้้อมทางกายภาพต่่อสถานที่่�ทำำ�งานไม่่ได้้มาตรฐาน เช่่น แสงสว่่างที่่�ไม่่เพีียงพอ อุุณหภููมิิ
ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน และการระบายอากาศไม่่ดีี เป็็นต้้น ปััจจััยเหล่่านี้้�ส่ง่ ผลต่่อสุุขภาพของบุุคลากรในสถานที่่�ทำำ�งาน   ทำำ�ให้้
เกิิดอาการเจ็็บป่่วยอย่่างเรื้้�อรัังและประสิิทธิิภาพการทำำ�งานลดลง ดัังนั้้�นจึึงควรจััดสภาพแวดล้้อมให้้เหมาะสมแก่่การทำำ�งาน
เพื่่�อลดภาระเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน
แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร (ผผค.กวค.สวพท.) จึึงได้้
ทำำ�การสำำ�รวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำำ�งานและโรงงานอุุตสาหกรรมทหาร  กรมพลาธิิการทหารบก
โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อติิดตามตรวจสอบด้้านสภาพแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััยในการทำำ�งาน
2. เพื่่�อเป็็นแนวทางในการป้้องกััน และลดมลภาวะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในสถานที่่�
ทำำ�งาน และพื้้�นที่่�โดยรอบ
3. เพื่่�อส่่งเสริิมสุขลั
ุ กั ษณะที่่�เหมาะสมของสิ่่ง� แวดล้้อมในสถานที่่�ปฏิิบัติั งิ าน และเป็็นการส่่งเสริิมสุขุ ภาพของกำำ�ลังั พล
ให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรง
โดย ผผค.ฯ ได้้ดำำ�เนิินการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อม 4 พื้้น� ที่่� ประกอบด้้วย โรงงานผลิิตเครื่่อ� งแต่่งกายทหาร  อาคาร
สำำ�นักั งานกองน้ำำ��มันั เชื้้อ� เพลิิง อาคารสำำ�นักั งานกองยกกระบััตร และคลัังเก็็บ สป.กยบ.พธ.ทบ. โดยดำำ�เนิินการตรวจวััดคุุณภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม 4 ด้้าน ได้้แก่่
1. ด้้านกายภาพ: อุุณหภููมิิ ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ความดัังของเสีียง ลมระบายอากาศ และความสว่่างของแสง
2. ด้้านปริิมาณก๊๊าซในอากาศ: ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ และปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
3. ปริิมาณสารเคมีีในอากาศ: สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย และฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก
4. ปริิมาณจุุลชีีพในอากาศ: รา และแบคทีีเรีีย
จากผลการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาที่่�พบส่่วนใหญ่่ของแต่่ละแห่่ง มีีดัังนี้้�
- โรงงานผลิิตเครื่่�องแต่่งกายทหาร พบแสงสว่่างไม่่เพีียงพอ จุุลชีีพในอากาศสููง และความชื้้�นสััมพััทธ์์สููง
- อาคารสำำ�นักั งานกองน้ำำ�มั
� นั เชื้้อ� เพลิิง พบแสงสว่่างไม่่เพีียงพอ ความชื้้น� สััมพันั ธ์์สููง และลมระบายอากาศไม่่เพีียงพอ
- อาคารสำำ�นััก งานกองยกกระบัั ต ร  และคลัั ง เก็็ บ  สป.กยบ.พธ.ทบ. พบแสงสว่่ า งไม่่ เพีี ย งพอ ปริิ ม าณก๊๊ าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์สููง ลมระบายอากาศไม่่เพีียงพอ
ซึ่่�งการตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในโรงงานอุุตสาหกรรมทหาร  และสถานที่่�ทำำ�งาน กรมพลาธิิการทหารบก         
เป็็นการเฝ้้าระวัังปััญหาสุุขภาพของกำำ�ลัังพลจากมลพิิษเพื่่�อคุุณภาพที่่�ดีีของผู้้�ปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้� ผผค.ฯ ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการ
แก้้ไข หากกรมพลาธิิการทหารบก ได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุงุ ตามข้้อเสนอแนะ เห็็นควรตรวจวััดคุุณภาพสิ่่ง� แวดล้้อมอีีกครั้้ง� เพื่่�อให้้
อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
รายงานประจำ�ปี 2563
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
การเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษ ประจำำ�ปีี 2563
สุุมาลีี ผาจัันทร์์ จิิรวััฒน์์ เมืืองโคมพ�ส อาทิิตย์์ แสงสว่่า ดรุุณีี อุุเทนนาม และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร 

รายงานความก้้าวหน้้า

ยาเสพติิดเป็็นภััยคุุกคามต่่อความมั่่�นคงของชาติิ ที่่�มีีผลร้้ายแรงต่่อสุุขภาพพลานามััยของผู้้�เสพทั้้�งทางร่่างกาย
และจิิตใจ ทำำ�ให้้มีีผลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อความสงบสุุขของครอบครััวและสัังคม เป็็นต้้นเหตุุสำำ�คััญของการก่่ออาชญากรรม 
การบ่่อนทำำ�ลายความมั่่�นคงของชาติิ การสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ ตลอดจนเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญต่่อการพััฒนาประเทศ กองทััพบก
ตระหนัักถึึงปััญหานี้้�ตลอดมา จึึงกำำ�หนดให้้มีีระเบีียบ คำำ�สั่่�ง และคำำ�ชี้้�แจงต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
ให้้โทษในกองทััพบก โดยเฉพาะคำำ�สั่่�งกองทััพบกที่่� 94/2524 เรื่่�องการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิดให้้โทษ ข้้อ 3.10 “ให้้
มีีการตรวจสุุขภาพหรืือการตรวจปััสสาวะของทหาร และบุุคคลพลเรืือนที่่�พักั อาศััยอยู่่�ในเขตทหารเป็็นครั้้ง� คราวตามความจำำ�เป็็น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งทหารกองประจำำ�การซึ่่�งได้้รับั เข้้าหน่่วย จะต้้องดำำ�เนิินการตรวจสุุขภาพภายในกำำ�หนดหนึ่่�งเดืือน หากปรากฏ
ว่่าผู้้�ใดติิดยาเสพติิดให้้โทษ ก็็ให้้ดำำ�เนิินการส่่งตััวไปรัักษาพยาบาลโดยด่่วนต่่อไป”   สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร 
ได้้รัับมอบหมายจากกรมแพทย์์ทหารบก ให้้เป็็นหน่่วยหลัักในการวิิเคราะห์์ วิิจััยเกี่่�ยวกัับสารเสพติิดให้้โทษทุุกประเภท จึึงได้้
ดำำ�เนิินงานการเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2531 เพื่่�อเฝ้้าระวัังมิิให้้มีีการแพร่่ระบาดของสารเสพติิดให้้โทษ
ร้้ายแรงเข้้ามาในหน่่วยทหาร ด้้วยการเก็็บตััวอย่่างปััสสาวะของทหารกองประจำำ�การ สัังกััดหน่่วยส่่วนกลางและหน่่วยในพื้้�นที่่�
กองทััพภาคที่่� 1 เพื่่�อตรวจหาสารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีน  กััญชา และ มอร์์ฟีีน

ผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563

รอยละ

เมทแอมเฟตามีน
10
9
8
7
6
5
4 3.5
3
2 1
1
0.1
2
2554

8.6

กัญชา

8.5

5.1

4.6

3.9

3.1

มอรฟน

5.9
3.8

4.3
4.5

2.3
1

3.2

3.5

1.5

1.7

4.1
2.9

0.1

0

0

0

0

0.07

0.03

0.2

0

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ปงบประมาณ

กราฟ แสดงผลร้้อยละของชนิิดสารเสพติิดที่่�ตรวจพบในทหารกองประจำำ�การ ปีีงบประมาณ 2554-2563
รายงานประจำ�ปี 2563
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ในปีี 2563 มีีการเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษในปััสสาวะของทหารกองประจำำ�การ  โดยตรวจคััดกรองเบื้้�องต้้น
(Screening test)  ด้้วยวิิธีี Immunochromatography  จำำ�นวน 12 หน่่วย ยอดกำำ�ลัังพลเข้้ารัับการตรวจทั้้�งสิ้้�น 1,451 นาย
และตรวจยืืนยััน (Confirmatory test) ด้้วยวิิธีี Gas chromatograph/ Mass spectrometry (GC/MS) พบสารเสพติิดประเภท
เมทแอมเฟตามีีน 4.41 % (60/1,451) กััญชา 2.89 % (42/1,451)  และตรวจไม่่พบสารเสพติิดประเภทมอร์์ฟีีน
ผลการตรวจหาสารเสพติิดในปีี 2563 พบว่่า สารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีนมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น กััญชาและ
มอร์์ฟีีนมีีแนวโน้้มลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562 จากผลการตรวจพบดัังกล่่าวทำำ�ให้้มีีมาตรการเน้้นย้ำำ��ให้้หน่่วยฝึึกทุุกหน่่วย
เฝ้้าระวัังพฤติิกรรมของทหารกองประจำำ�การอย่่างต่่อเนื่่�องและให้้มีีการตรวจซ้ำำ��หลัังจากกลัับจากภููมิิลำำ�เนา และตามนโยบาย
ของกองทััพบกให้้หน่่วยทหารทุุกหน่่วยดำำ�เนิินโครงการหน่่วยทหารสีีขาวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นการป้้องปรามไม่่ให้้ยาเสพติิด
เข้้ามาแพร่่ระบาดในหน่่วยทหาร

รายงานประจำ�ปี 2563
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
การเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร
ดรุุณีี อุุเทนนาม ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี มิิญช์์ คร้้ามอยู่่� และ ไชยยะ จัันทร์์ชูู
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

โครงการเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร  ได้้ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลการเจ็็บป่่วยของ
ทหารที่่�ปฏิิบัติั ิงาน ทั้้�งในที่่�ตั้้�งปกติิ และตามแนวชายแดนทั้้�ง 4 กองทััพภาค อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นแนวทางในการเฝ้้าระวััง
ควบคุุม และป้้องกัันโรคในพื้้น� ที่่�ปฏิิบัติั กิ ารทางทหาร โดยหน่่วยที่่�เข้้าร่่วมโครงการเฝ้้าระวัังฯ จะรายงานการเจ็็บป่ว่ ยของกำำ�ลังั พล
ตามแบบฟอร์์ม ส่่งมาที่่� สวพท. เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน

ผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563
ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบจำำ�นวนผู้้�ป่่วยรายงานจากหน่่วยในพื้้�นที่่� 3 กองทััพภาค จำำ�นวน 10 หน่่วย ระหว่่างปีีงป.61 ปีีงป.62
และ ปีีงป.63
หน่วย

ปีงบฯ 61
(ต.ค.60 - ก.ย.61)

ปีงบฯ 62
(ต.ค.61 - ก.ย.62)

ปีงบฯ 63
(ต.ค.62 - ก.ย.63)

ทภ.1    - กกล.สุรสีห์

0

0

          - กกล.บูรพา

159

335

12
226

          - กรม.ทพ.12

0

0

0

          - กรม.ทพ.14

1,096

931

408

ทภ.2   - กกล.สุรนารี

191

207

131

          - ฉก.ทพ.26

718

578

273

ทภ.3   - ฉก.ร.17

125

123

282

          - ช.พัน.4

183

104

70

          - ม.พัน.15

346

292

275

          - ฉก.ร.4

0

0

16

2,818

2,570

1,693

รวม

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน

ในห้้วงปีีงบประมาณ 2563 จากหน่่วยในพื้้�นที่่� 3 กองทััพภาค จำำ�นวน 10 หน่่วยงาน พบว่่าโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการ
ปฏิิบัติั กิ ารทางทหาร ที่่�ทำ�ำ ให้้กำ�ลั
ำ งั พลต้้องดำำ�เนิินการรัักษา หรืือขอยารัับประทานจากหน่่วยแพทย์์ในพื้้น� ที่่� ตามรายงานที่่ส่� ง่ มา  
พบกำำ�ลัังพลเจ็็บป่่วยทั้้�งสิ้้�น 1,693 นาย เป็็นกำำ�ลัังพลในหน่่วยของกองทััพภาคที่่� 1 จำำ�นวน 646 นาย กองทััพภาคที่่� 2 จำำ�นวน
404 นาย และ กองทััพภาคที่่� 3 จำำ�นวน 643 นาย  โรคที่่�พบกำำ�ลัังพลป่่วยมากที่่�สุุด 5 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ ไข้้หวััด 489 นาย
ปวดศีีรษะ 119 นาย กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ 119 นาย ปวดกระดููกและข้้อ 88 นาย และท้้องร่่วงเฉีียบพลััน 76 นาย  (ตารางที่่� 2)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ตารางที่่� 2  ข้้อมููลการเจ็็บป่ว่ ยของกำำ�ลังั พล 3 กองทััพภาค จำำ�นวน 10 หน่่วย (กกล.บููรพา  กรม ทพ.12  กกล.สุุรสีห์ี ์ กรม ทพ.14  
กกล.สุุรนารีี  กรม.ทพ.26  ฉก.ร.17  ช.พััน 4 ม.2 พััน.15 และ ฉก.ร.4)  
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อาการแสดงของโรค และโรค
ไข้้หวััด
ปวดศรีีษะ
กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ
ปวดกระดููกและข้้อ
ท้้องร่่วงเฉีียบพลััน
ปวดท้้อง
ปวดฟััน
โรคกระเพาะ
ความดัันโลหิิตสููง
อุุบััติิเหตุุ
ผิิวหนััง
แมลงสััตว์์กััดต่่อย
ไข้้ไม่่ทราบสาเหตุุ
แผลอัักเสบติิดเชื้้�อ
อาหารเป็็นพิิษ
ตัับอัักเสบ
ริิดสีีดวง
โรคมาลาเรีีย
ไข้้เลืือดออก
ปอดอัักเสบ
ไส้้เลื่่�อน
โรคไต
ไข้้รากสาด
โรคอื่่�น ๆ

รายงานประจำ�ปี 2563

จำำ�นวน (นาย)
489
119
119
88
76
75
67
56
53
51
48
39
38
33
9
6
5
4
4
3
2
1
1
304
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หมายเหตุุ
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ทภ.3

ต.ค.62 - ก.ย.63

กกล.สุรสีห์

ต.ค.62 - ก.ย.63

ฉก.ทพ.26
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ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ช.พัน.4พล.ร.4

ม.2 พัน.15

ฉก.ร.4

้
รวมทัง้ สิน

ยอดรวมผูป
้ ่ วย ทภ.3

ต.ค.62 - ก.ย.63

ฉก.ร.17

ยอดรวมผูป
้ ่ วย ทภ.2

ต.ค.62 - ก.ย.63

กกล.สุรนารี

ยอดรวมผูป
้ ่ วย ทภ.1

ต.ค.62 - ก.ย.63

กรม.ทพ.14

0
8
0
8

0
0
0
0

0
34
1
35

0
5
0
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
3
0
3

0
47
0
47

0
32
0
32

58
0
0
58

5
23
0
28

0
1
2
3

0
0
0
0

8
27
0
35

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
41
0
41

0
0
0
0

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1

2
29
0
31

14
21
0
35

0
0
3
3

0
0
1
1

0
0
0
0

226
408
12
646

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

9
0
9
0
18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

19
18
4
0
41

8
2
42
0
52

2
0
0
0
2

2
0
0
0
2

8
5
4
5
22

0
0
0
0
0

14
10
8
0
32

21
5
0
0
26

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
7
0
0
7

0
1
0
0
1

0
0
0
2
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
0
0
0
2

25
6
0
0
31

1
0
0
0
1

0 56
0 4
0 165
0 9
0 234

282
70
275
16
643

489 3 38 76 9 0 56 6 0 2 5 119 88 119 33 51 0 67 48 0 0 53 1 4 1 1 1 39 75 4 1 304 1693

63 57 0 32 25
63 12 0 0 0
63 38 0 0 5
63 0 0 0 0
107 0 32 30

63 10 0 6 5 0 0 0 1 0 2 2 3 4 9 1 21 0 0 2 0 0 3 0 1 1 1 0 6 9 0 0 44 131
63 118 0 0 19 0 0 3 0 0 0 0 28 0 50 2 5 0 0 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 273
128 0 6 24 0 0 3 1 0 2 2 31 4 59 3 26 0 0 22 0 0 5 0 1 1 1 0 6 9 0 0 70 404

2
20
0
22

แผลอักเสบติดเชือ้
กล้ามเนื ้ออักเสบ
ปวดกระดูกและข้อ
ปวดศรีษะ
ริดสีดวง
ไส้เลือ่ น
โรคติดต่อทางเพศ
ตับอักเสบ
โรคกระเพาะ
โรคบิด
อาหารเป็ นพิษ
ท้องร่วงเฉี ยบพลัน
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบ
ไข้หวัด
ปี งบประมาณ

63 136 0 0
63 113 0 0
63 5 0 0
254 3 0

ผิวหนั ง
ปวดฟัน
เหยียบกับระเบิด
อุบตั เิ หตุ

ทภ.2

เดือน

่ ๆ
โรคอืน
เส้นเลือดในสมองตีบ
ไข้เลือดออก
ปวดท้อง
แมลงสัตว์กดั ต่อย
วัณโรค
ไข้รากสาดน้ อย
ไข้รากสาด
โรคมาลาเรีย
โรคไต
ความดันโลหิตสูง
โรคจิตจากพิษสุรา
ติดยาเสพติด

กกล.บูรพา, กรม.ทพ.12 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่ วย

รวม

ทภ.1

กองทัพภาค

ตารางที่่� 3   ข้้อมููลการเจ็็บป่่วยของกำำ�ลัังพล 3 กองทััพภาค แยกตามหน่่วย จำำ�นวน 10 หน่่วย (กกล.บููรพา  กรม ทพ.12  กกล.สุุรสีีห์์ กรม ทพ.14  กกล.สุุรนารีี  กรม.ทพ.26  ฉก.ร.17  ช.พััน
4 ม.2 พััน.15 และ ฉก.ร.4)  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
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กองทััพภาคที่่� 1 โรคที่่�กำำ�ลัังพลเจ็็บป่่วยมากที่่�สุุด 5 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ ไข้้หวััด 254 นาย กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ 58 นาย
ปวดศีีรษะ 47 นาย ความดัันโลหิิตสููง 41 นาย และโรคกระเพาะ 35 นาย ตามลำำ�ดัับ  (แผนภููมิที่่ิ � 1)
ปอดอักเสบ, 3

ท้ องร่ วงเฉียบพลัน, 22

ตับอักเสบ, 5
อาหารเป็ นพิษ, 8

กองทัพภาคที่ 1

ริดสีดวง, 3 อุบัตเิ หตุ, 3 ไข้ เลือดออก, 3
โรคมาลาเรีย, 1
วัณโรค, 1

เส้ นเลือดในสมองตีบ, 1

แผลอักเสบติดเชื้อ, 28
แมลงสัตว์ กดั ต่ อย, 31
ปวดกระดูกและข้ อ, 32

ไข้ หวัด, 254

ปวดท้ อง, 35
ปวดฟัน, 35
โรคกระเพาะ, 35

ความดันโลหิตสู ง, 41

ปวดศรีษะ, 47

กล้ ามเนือ้ อักเสบ, 58

กองทัพภาคที่ 1

ไข้หวัด
กล้ามเนื้ออักเสบ
ปวดศรีษะ
ความดันโลหิ ตสูง
โรคกระเพาะ
ปวดฟนั
ปวดท้อง
ปวดกระดูกและข้อ
แมลงสัตว์กดั ต่อย
แผลอักเสบติดเชื้อ
ท้องร่วงเฉียบพลัน
อาหารเป็ นพิษ
ตับอักเสบ
ปอดอักเสบ
ริดสีดวง
อุบตั เิ หตุ
ไข้เลือดออก
โรคมาลาเรีย
วัณโรค
เส้นเลือดในสมองตีบ

254
58
47
41
35
35
35
32
31
28
22
8
5
3
3
3
3
1
1
1

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลรายงานการเจ็บป่ วยของกาลังพลกองทัพภาคที่ 1 ในปี งบประมาณ 2563

แผนภููมิิที่่� 1  ข้้อมููลรายงานการเจ็็บป่่วยของกำำ�ลัังพลกองทััพภาคที่่� 1 ในปีีงบประมาณ 2563
เสบแ58
รษะ 47นาย
นาย กล้้
ความดั
นโลหิ
ง 41 นาย นาย
และโรค
กองทัพภาคที่ 1 โรคที
่กาลัพงพลเจ็
บป่ วยมากที
บแรกบป่
ได้แ่วก่ยมากที่่�
ไข้หวัด 254
้ ออักได้้
กองทัั
ภาคที่่�
2 โรคที่่�่สุดกำ5ำ�ลัลาดั
ังพลเจ็็
สุุด นาย
5 ลำำกล้
�ดัาับมเนืแรก
ก่่ นาย
ไข้้หปวดศี
วััด 128
ามเนื้้
�ออััตกสูเสบ 59
กระเพาะ
35 นาย
บ (แผนภู
ิที่ 1)26 นาย และท้้องร่่วงเฉีียบพลััน 24 นาย ตามลำำ�ดัับ  (แผนภููมิิที่่� 2)
ปวดศีี
รษะตามล
31 าดันาย อุุ
บััติิเมหตุุ
แผลอักเสบติดเชื้อ, 3 ไส้ เลือ่ น, 2 ริดสีดวง, 2
ความดันโลหิตสู ง, 5 ปวดกระดูกและข้ อ, 4
ตับอักเสบ, 1 โรคมาลาเรีย, 1
โรคกระเพาะ, 3
ไข้ รากสาด, 1
แมลงสัตว์ กดั ต่ อย, 6
ไข้ รากสาดน้ อย, 1
ไข้ ไม่ ทราบสาเหตุ, 6
ผิวหนัง, 22

ปวดท้ อง, 9
ไข้ หวัด, 128

ท้ องร่ วงเฉียบพลัน, 24
อุ บ ต
ั เิ หตุ, 26

อุุบััติิเหตุุ, 26

ปวดศรีษะ, 31
กล้ ามเนือ้ อักเสบ, 59

โรคอืน่ ๆ, 70

กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2
ไข้หวัด
โรคอื่ นๆ
กล้ามเนื้ออักเสบ
ปวดศรีษะ
อุบตั ิ เหตุ
ท้องร่วงเฉียบพลัน
ผิวหนัง
ปวดท้อง
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
แมลงสัตว์กดั ต่อย
ความดันโลหิตสูง
ปวดกระดูกและข้อ
โรคกระเพาะ
แผลอักเสบติดเชื้อ
ไส้เลือ่ น
ริดสีดวง
ตับอักเสบ
โรคมาลาเรีย
ไข้รากสาด
ไข้รากสาดน้อย

128
70
59
31
26
24
22
9
6
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1

*โรคอื่นๆ คือขอยาเวชกรรมป้ องกัน ปวดกล้ามเนื้อ สภาวะเครี ยด

แผนภูู
อมููลรายงานการเจ็็
่วยของกำำพ�ลั
ังพลกองทัั
พภาคที่่�2563
2 ในปีีงบประมาณ 2563
แผนภู
มิทมิ
ี่ 2ิที่่ข้� 2   ข้้
อมูลรายงานการเจ็
บป่ วยของกบป่
าลังพลกองทั
ภาคที
่ 2 ในปี งบประมาณ
รายงานประจำ�ปี 2563
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กองทัพภาคที่ 2 โรคที่กาลังพลเจ็บป่ วยมากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ ไข้หวัด 128 51
นาย กล้ามเนื้ ออักเสบ 59 นาย ปวดศีรษะ 31 นาย อุบตั ิเหตุ 26 นาย และท้องร่ วง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
กองทััพภาคที่่� 3 โรคที่่�กำำ�ลัังพลเจ็็บป่่วยมากที่่�สุุด 5 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ ไข้้หวััด 107 นาย ปวดกระดููกและข้้อ 52 นาย
ปวดศีีรษะ 41 นาย ไข้้ไม่่ทราบสาเหตุุ 32 นาย และปวดฟััน 32 นาย ตามลำำ�ดัับ  (แผนภููมิิที่่� 3)
ความดันโลหิตสู ง, 7

กล้ ามเนือ้ อักเสบ, 2

อุบัตเิ หตุ, 22

แผลอักเสบติดเชื้อ, 2

โรคกระเพาะ, 18

กองทัพภาคที่ 3

โรคมาลาเรีย, 2 แมลงสัตว์ กดั ต่ อย, 2
อาหารเป็ นพิษ, 1 โรคไต, 1
ไข้ เลือดออก, 1

ผิวหนัง, 26

ท้ องร่ วงเฉียบพลัน, 30
ปวดท้ อง, 31

โรคอืน่ ๆ, 234

ปวดฟัน, 32

ไข้ ไม่ ทราบสาเหตุ, 32
ไข้ หวัด, 107
ปวดศรีษะ, 41
ปวดกระดูกและข้ อ, 52

กองทัพภาคที่ 3

โรคอื่ นๆ
ไข้หวัด
ปวดกระดูกและข้อ
ปวดศรีษะ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปวดฟนั
ปวดท้อง
ท้องร่วงเฉียบพลัน
ผิวหนัง
อุบตั เิ หตุ
โรคกระเพาะ
ความดันโลหิตสูง
กล้ามเนื้ออักเสบ
แผลอักเสบติดเชื้อ
โรคมาลาเรีย
แมลงสัตว์กดั ต่อย
อาหารเป็ นพิษ
โรคไต
ไข้เลือดออก

234
107
52
41
32
32
31
30
26
22
18
7
2
2
2
2
1
1
1

*โรคอื่นๆ คือขอยาเวชกรรมป้ องกัน โรคเครี ยด

แผนภูมิที่ 3 ข้อมูลรายงานการเจ็บป่ วยของกาลังพลกองทัพภาคที่ 3 ในปี งบประมาณ 2563

แผนภููมิิที่่� 3 ข้้อมููลรายงานการเจ็็บป่่วยของกำำ�ลัังพลกองทััพภาคที่่� 3 ในปีีงบประมาณ 2563
กองทัพภาคที่ 3 โรคที่กาลังพลเจ็บป่ วยมากที่สุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ ไข้หวัด 107 นาย ปวดกระดูกและข้อ 52 นาย ปวดศีรษะ 41 นาย ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 32 นาย และ
ปวดฟัน 32 นาย ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 3)

รายงานประจำ�ปี 2563

52
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การเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีียสำำ�หรัับทหารที่่�ปฏิิบััติภิ ารกิิจตามแนวชายแดน
ดรุุณีี อุุเทนนาม ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี มิิญช์์ คร้้ามอยู่่� กััลฏวััชญ์์ พุ่่�มจัันทร์์
ไชยยะ จัันทร์์ชูู และ คุุณากร คณา
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

โรคมาลาเรีียเป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ด้้านสาธารณสุุข และยัังคงเป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั กิ ารทางทหาร ตามแนวชายแดน
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร  ได้้ดำ�ำ เนิินการเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีียในทหารที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามแนวชายแดน ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ.2538 เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์การเจ็็บป่่วย เฝ้้าระวัังเชิิงรุุก และควบคุุมการระบาดของโรคมาลาเรีียในกำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบัติั ิ
ภารกิิจในพื้้น� ที่่ร� ะบาดของโรคมาลาเรีียตามแนวชายแดนไทย - เมีียนมา: กกล.สุุรสีห์ี ์ กกล.นเรศวร กกล.ผาเมืือง กกล.เทพสตรีี
และแนวชายแดนไทย - กััมพูชู า: กกล.บููรพา กกล.สุุรนารีี อย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด

การดำำ�เนิินงาน

ค้้นหากำำ�ลัังพลที่่�ป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียเชิิงรุุกเพื่่�อหาผู้้�ติิดเชื้้�อ ให้้การรัักษา ตััดวงจรการระบาดของโรค โดยการ
เจาะเลืือดปลายนิ้้�วและตรวจด้้วยวิิธีีมาตรฐานภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์เพื่่�อประเมิินการติิดเชื้้�อมาลาเรีียทุุก 2-3 เดืือน ลดการ
แพร่่ระบาดของโรค และติิดตามรวบรวมข้้อมููลการเจ็็บป่ว่ ยด้้วยโรคมาลาเรีียของกำำ�ลังั พล จากการบัันทึึกรายงานในหน่่วยทหาร 
และหน่่วยงานสาธารณสุุข ได้้แก่่หน่่วยควบคุุมโรคนำำ�โดยแมลง (นคม.) โรงพยาบาลในพื้้น� ที่่�เพื่่�อให้้ได้้ข้อ้ มููลครอบคลุุมทั้้ง� หมด
การอบรมให้้ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโรคและการป้้องกัันตนเองจากโรคไข้้มาลาเรีียสำำ�หรัับกำำ�ลังั พลที่่�เข้้าปฏิิบัติั ภิ ารกิิจในพื้้น� ที่่�ที่่มี� อัี ตั รา
การติิดเชื้้�อสููง

ผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563

ผลการค้้นหากำำ�ลัังพลที่่�ป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียเชิิงรุุก (Active surveillance) ตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อมาลาเรีีย แจ้้งหน่่วย
ในพื้้�นที่่� ส่่งรัักษาตามสายการส่่งกลัับผู้้�ป่่วยเจ็็บ  เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของโรคมาลาเรีียใน 4 กองทััพภาค มีียอดเจาะเลืือด
8,348 ราย ตรวจพบเชื้้�อมาลาเรีีย พลาสโมเดีียมไวแวกซ์์ (Plasmodium vivax) 4 ราย ดััง (ตารางที่่� 1) ผู้้�ป่่วยมาลาเรีียทหาร
ทั่่�วประเทศแต่่ละกองกำำ�ลััง พบมีีกำำ�ลัังพลป่่วยโรคมาลาเรีียทั้้�งสิ้้�น 125 นาย พบป่่วยมากใน 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ 41 นาย
รองลงมาใน กกล.สุุรนารีี 32 นาย กกล.สุุรสีห์ี ์ 18 นาย กกล.นเรศวร 16 นาย กปช.จต.10 นาย และ ฉก.ร.25 8 นาย ตามลำำ�ดับ 
ั
ดััง (แผนภููมิิที่่� 1)
ตารางที่่� 1 สรุุปผลการปฏิิบัติั ิงานมาลาเรีียเชิิงรุุก (Active surveillance) ปีีงบประมาณ 2562
ลำำ�ดัับ หน่่วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กกล.สุุรสีห์ี ์
กกล.บููรพา
กกล.สุุรนารีี
กกล.ผาเมืือง
กกล.นเรศวร
กกล.เทพสตรีี
รวม

ทภ.

จำำ�นวนครั้้�ง

1
1
2
3
3
4

1
1
4
1
2
1
10

รายงานประจำ�ปี 2563

จำำ�นวนยอดเจาะเลืือด
298
632
5,613
779
878
148
8,348
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ตรวจผลเชื้้�อ
0
0
4 (PV 4)
0
0
0
4 (PV 4)

จํานวนผูปวย
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45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

กกล.นเรศวร

กกล.สุรนารี

กกล.สุรสีห

ฉก.ร.25

กปช.จต.

3จชต.

Mix
PK

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

PO

0

0

0

0

0

0

PM

0

0

1

2

2

0

PV

15

30

15

3

2

38

PF

1

2

2

0

6

3

แผนภููมิิที่่� 1 สถิิติผู้ิ ้�ป่ว่ ยมาลาเรีียทหารในแต่่ละกองกำำ�ลัังป้้องกัันชายแดน ปีีงบประมาณ 2563
แนวชายแดนไทย - กััมพููชา
ในพื้้�นที่่�กองกำำ�ลัังสุุรนารีี (จัังหวััดสุุริินทร์์ ศรีีสะเกษ และจัังหวััดอุุบลราชธานีี) ดำำ�เนิินการเจาะเลืือดกำำ�ลัังพลตรวจหา
เชื้้�อทั้้�งหมด 5,613 ราย พบผู้้�ติิดเชื้้�อ 4 ราย เป็็น พลาสโมเดีียมไวแวกซ์์ (P.vivax) 4 ราย และจากการเก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วย ตั้้�งแต่่
ต.ค.62 ถึึง ก.ย.63 พบผู้้�ป่่วยมาลาเรีีย 32 ราย แยกเป็็น พลาสโมเดีียมฟััลชิิปารััม  (P. falciparum) 2 ราย พลาสโมเดีียม
ไวแวกซ์์ (P.vivax) 30 ราย เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับพลเรืือนพื้้�นที่่�จัังหวััดศรีีสะเกษ มีีผู้้�ติิดเชื้้�อมาลาเรีีย จำำ�นวน 43 ราย (ลดลงจาก
ปีี 2562 มีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 247 ราย) และจัังหวััดอุุบลราชธานีี มีผู้ี �ติ้ ิดเชื้้�อมาลาเรีีย จำำ�นวน 24 ราย (ลดลงจากปีี 2562 มีีผู้้�ป่่วย
134 ราย) ดััง (ตารางที่่� 2) และ (แผนภููมิที่่ิ � 2)
ตารางที่่� 2 สถิิติผู้ิ �ป่้ ว่ ยมาลาเรีียในทหารที่่�ปฏิิบัติั งิ านตามแนวชายแดนไทย-กััมพููชาพื้้น� ที่่� กกล.สุุรนารีี ปีงี บประมาณ 2559-2563
หน่่วย

ปีีงบประมาณ

PV

PF

Mix

Total

กกล.สุุรนารีี

ปีี 2559

60

46

80

186

ปีี 2560

95

28

19

142

ปีี 2561

295

32

15

342

ปีี 2562

117

17

12

146

ปีี 2563

30

2

0

32

รายงานประจำ�ปี 2563
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60
50
40
30
20
80
10
70
600
50 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40
งป.60
4
8
5
11
5
3
2
21 38 22 18
5
30
20
งป.61
29 22 23 17 13 13 15 32 69 67 27 21
10
0
งป.62
39 53 19 12
5
9
2
1
2
3
1
0
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งป.63 3
13
3
2
6
2
0
1
1
1
0
0
งป.60 4
8
5
11
5
3
2
21 38 22 18
5
งป.61

29

22

23

17

13

13

15

32

69

67

27

21

งป.62

39

53

19

12

5

9

2

1

2

3

1

0

งป.63

3

13

3

2

6

2

0

1

1

1

0

0

แผนภููมิิที่่� 2 สถิิติิผู้้�ป่่วยมาลาเรีียทหารพื้้�นที่่� กกล.สุุรนารีี ปีีงบประมาณ 2560-2563
จาก (แผนภููมิที่่ิ � 2) พบผู้้�ป่่วยมาลาเรีียในทหารที่่�ปฏิิบััติิงานตามแนวชายแดน สููงในสองช่่วงคืือ ช่่วงเดืือน ต.ค.-ธ.ค.
และช่่วงเดืือน มิิ.ย.- ส.ค. ของทุุกปีี ซึ่่�งเป็็นช่่วงต้้นฝนและปลายฝนต้้นหนาว พร้้อมกัับมีีกำำ�ลัังพลใหม่่เข้้าพื้้�นที่่� ซึ่่�งกำำ�ลัังพลใหม่่
เหล่่านี้้�เป็็นกำำ�ลัังนอกพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อโรคมาลาเรีีย แล้้วเข้้ามาในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาดของโรค     

Case

Case

700
600
500
400
300
200
100
0
700
600
Police+Soldier500
2018
400
300
Police+Soldier2002019
100
0
Police+Soldier 2020

Ubon Ratchathani

Sisaket

Surin

Burirum

12

86

13

1

3

194

3

0

1

Ubon Ratchathani

31

Sisaket

0

Surin

0

Burirum

Civillian 2018
269
572
7
0
Police+Soldier 2018
13
12
86
1
Civillian 2019
134
247
3
0
Police+Soldier 2019
3
194
3
0
Civillian 2020
24
43
0
0
Police+Soldier 2020
1
31
0
0
Civillian 2018
269
572
7
0
แผนภูู
มิที่่ิ � 3 สถิิติผู้ิ ้�ป่ว่ ยมาลาเรีียทหารกัั
บตำำ�รวจตระเวนชายแดนเปรีี
ยบเทีียบกัับพลเรืือนจัั
งหวััดตามแนวชายแดนไทย-กัั
มพููชา
Civillian
2019
134
247
3
0
กกล.สุุรนารีี ปีีงบประมาณ  2561-2563
Civillian 2020
24
43
0
0

จาก (แผนภููมิิที่่� 3) พบผู้้�ป่่วยมาลาเรีียในทหาร  และตำำ�รวจตระเวนชายแดนเปรีียบเทีียบกัับพลเรืือนมีีแนวโน้้นที่่�
ลดลงไปในทิิศทางเดีียวกััน
รายงานประจำ�ปี 2563
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แนวชายแดนไทย - เมีียนมา
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงราย จัังหวััดเชีียงใหม่่ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน จัังหวััดตาก จัังหวััดกาญจนบุุรีี จัังหวััดราชบุุรีี จัังหวััด
เพชรบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีขัี ันธ์์ จัังหวััดระนอง และจัังหวััดชุุมพร ยอดเจาะเลืือดตรวจทั้้�งหมด 2,103 ราย ตรวจไม่่พบผู้้�ติิด
เชื้้�อมาลาเรีีย จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลพบการติิดเชื้้�อมาลาเรีียในกำำ�ลัังพล กกล.นเรศวร 16 ราย กกล.สุุรสีีห์์ 18 ราย และ
กกล.เทพสตรีี (ฉก.ร.25) ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อมาลาเรีียดััง (ตารางที่่� 3)
ตารางที่่� 3 สถิิติผู้ิ ้�ป่ว่ ยมาลาเรีียทหารที่่�ปฏิิบััติิงานตามแนวชายแดนไทย - เมีียนมา ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2559 - 2563
หน่่วย
กกล.นเรศวร

กกล.สุุรสีีห์์

Case

กกล.เทพสตรีี
(ฉก.ร.25)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

ปีีงบประมาณ
ปีี 2559
ปีี 2560
ปีี 2561
ปีี 2562
ปีี 2563
ปีี 2559
ปีี 2560
ปีี 2561
ปีี 2562
ปีี 2563
ปีี 2562
ปีี 2563

PV
2
4
5
4
15
0
0
3
3
15
0
0

PF
2
0
1
0
1
0
0
1
5
2
0
0

Mix
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

PM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

PK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Tak

Maehongson

Police+Soldier 2018

8

3

Police+Soldier 2019

4

3

Police+Soldier 2020

11

6

Civillian 2018

2383

387

Civillian 2019

1634

272

Civillian 2020

1104

214

Total
4
4
6
4
16
0
1
4
8
18
2
0

แผนภููมิที่่ิ � 4 สถิิติผู้ิ �ป่้ ว่ ยมาลาเรีียทหารกัับตำ�รวจ
ำ ตระเวนชายแดนเปรีียบเทีียบกัับพลเรืือนจัังหวััดตามแนวชายแดน ไทย - เมีียนมา
กกล.นเรศวร ปีีงบประมาณ 2561 - 2563
รายงานประจำ�ปี 2563
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Case

Case

350
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300
250
200
150
100
350
50
3000
250
Police+Soldier Police+Soldier Police+Soldier
200
2018
2019
2020
150
Prachuap Khiri100Khan
2
3
5
Phetchaburi 50
0
3
1
0
Ratchaburi
0
2
5
Police+Soldier
Police+Soldier
Police+Soldier
2018
2019
2020
Kanchanaburi
2
3
4

Civillian
2018

Civillian
2019

Civillian
2020

52

115

244

53

168

187

32
Civillian
2018
187

68
Civillian
2019
257

129
Civillian
2020
324

Prachuap Khiri Khan

2

3

5

52

115

244

Phetchaburi

0

3

1

53

168

187

Ratchaburi

0

2

5

32

68

129

Kanchanaburi

2

3

4

187

257

324

แผนภููมิที่่ิ � 5 สถิิติผู้ิ �ป่้ ว่ ยมาลาเรีียทหารกัับตำ�รวจ
ำ ตระเวนชายแดนเปรีียบเทีียบกัับพลเรืือนจัังหวััดตามแนวชายแดน ไทย - เมีียนมา
กกล. สุุรสีีห์์ ปีีงบประมาณ  2561 - 2563

Case

Case

50
45
40
35
30
25
50
20
45
15
40
10
355
300
25
Police+Soldier Police+Soldier Police+Soldier
Civillian 2018 Civillian 2019 Civillian 2020
20
2018
2019
2020
15
0
1
1
28
44
13
Ranong
10
5
1
4
3
29
27
21
Chumphon
0
Police+Soldier Police+Soldier Police+Soldier
Civillian 2018 Civillian 2019 Civillian 2020
2018 ยทหารกัับตำ�รวจ
2020 ยบเทีียบกัับพลเรืือนจัังหวััดตามแนวชายแดน ไทย - เมีียนมา
แผนภููมิที่่ิ � 6 สถิิติผู้ิ �ป่้ ว่ ยมาลาเรีี
ำ 2019ตระเวนชายแดนเปรีี

ฉก.ร.25 ปีี
งบประมาณ 2561
0 - 2563
1
1
28
44
13
Ranong
1
4
3
29
27
21
Chumphon
จาก (แผนภููมิที่่ิ � 4, 5 และ 6)   พบผู้้�ป่่วยมาลาเรีียในทหาร  และตำำ�รวจตระเวนชายแดน เปรีียบเทีียบกัับพลเรืือน
จัังหวััดตามแนวชายแดน ไทย - เมีียนมา มีีแนวโน้้มที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในทหาร แต่่ในพลเรืือนมาแนวโน้้มที่่�ลดลง

รายงานประจำ�ปี 2563
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สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน

โรคมาลาเรีียในพื้้�นที่่�แนวชายแดนไทย - กััมพูชู า ยัังคงเป็็นปััญหาต่่อการปฏิิบัติั ิการทางทหาร จากการดำำ�เนิินการ
เจาะเลืือดตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีีย ยัังพบผู้้�ติิดเชื้้�อตลอดห้้วงเวลาที่่�เฝ้้าระวััง ส่่วนแนวชายแดนไทย - เมีียนมา พบว่่ามีีปััญหา
เนื่่�องจากพบผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มมากขึ้้�น ควรให้้การดำำ�เนิินการเฝ้้าระวัังที่่�มากขึ้้�น พร้้อมกัับดำำ�เนิินการให้้คำำ�แนะนำำ�  อบรมเรื่่�อง
การป้้องกัันตนเอง และการควบคุุมโรคแก่่หน่่วยทหารในพื้้�นที่่� ทำ�ำ การฝึึกอบรมเพิ่่�มขีีดความสามารถในการเจาะเลืือดตรวจหา
มาลาเรีียและการรัักษามาลาเรีีย ให้้กัับนายสิิบเสนารัักษ์์ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อสููง พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุน
ชุุดเจาะเลืือดและชุุดตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีีย ยารัักษา ให้้สามารถทำำ�การเจาะเลืือดตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีีย และให้้การรัักษา
ได้้ระดัับหนึ่่�ง ก่่อนจะดำำ�เนิินการส่่งต่่อเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล เพื่่�อเป็็นการควบคุุมโรคและลดอััตราการสููญเสีีย
ของกำำ�ลัังพล รวมถึึงสนัับสนุุนชุุดตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีีย ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาดของเชื้้�อมาลาเรีียสููง และในที่่�ห่่างไกล
หนทางยากลำำ�บากที่่�รถยนต์์เข้้าไม่่ถึึง  

รายงานประจำ�ปี 2563
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การพััฒนาเทคนิิคอณููชีีวโมเลกุุลใช้้ตรวจยืืนยัันการติิดเชื้้�อมาลาเรีีย
และเชื้้�อมาลาเรีียดื้้�อยาจากหยดเลืือดแห้้งบนแผ่่นกระดาษกรอง ตามนโยบาย
กำำ�จััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ
ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี มิิญช์์ คร้้ามอยู่่� และ กมลวรรณ ศิิริิวัฒ
ั นกุุล
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

ความเป็็นมา: ในปััจจุุบัันประเทศไทยพบปััญหาเชื้้�อมาลาเรีียฟััลซิิพารััม ซึ่่�งดื้้�อต่่อยาต้้านมาลาเรีียสููง โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�

ชายแดน ซึ่่�งเป็็นพื้้น� ที่่�ที่่มี� กี ารอพยพเคลื่่อ� นย้้ายสููง นำำ�ไปสู่่�ความเสี่่ย� งของประเทศไทยต่่อการป้้องกััน และควบคุุมโรคไข้้มาลาเรีีย
จากประเทศเพื่่�อนบ้้านด้้วย เป็็นเหตุุให้้เกิิดการแพร่่กระจายกลัับซ้ำำ��เข้้ามาในประเทศนั้้�นไม่่รู้้�จบสิ้้�น แผนกระบาดวิิทยา
กองวิิจัยั สวพท. ได้้จัดั ทำำ�โครงการพััฒนาเทคนิิคอณููชีีวโมเลกุุล เพื่่�อเพิ่่�มขีดี ความสามารถและศัักยภาพทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร สวพท.
ในการตรวจเชื้้อ� มาลาเรีียดื้้อ� ยา จากตััวอย่่างหยดเลืือดแห้้งด้้วยเทคนิิคอณููชีีวโมเลกุุล ตอบสนองนโยบายกำำ�จััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ
โดยได้้รัับการสนัับสนุุนทุุนวิิจััยจาก มููลนิิธิิท่่านผู้้�หญิิงวิิระยา  ชวกุุล เพื่่�อการวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร  โดยการ
สืืบค้้นข้้อมููลพัันธุุกรรมของยีีนเชื้้�อมาลาเรีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดื้้�อยารัักษาและการคััดเลืือกยีีนที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับการดื้้�อยา
รัักษามาลาเรีียที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุบัุ นั นั้้น� พบว่่า การกลายพัันธุ์์�ของ Kelch Propeller Domain (K13); pfkelch13 ในพลาสโมเดีียม 
ฟััลซิิพารััม มีีความสััมพัันธ์์กัับการดื้้�อยากลุ่่�มอาร์์ทิิมิิซิินิิน ซึ่่�งเป็็นยาหลัักที่่�ใช้้ในการรัักษาการติิดเชื้้�อมาลาเรีียฟััลซิิพารััม 
แบบไม่่มีีอาการแทรกซ้้อนในปััจจุุบััน

ผลการดำำ�เนิินงาน: การเก็็บตััวอย่่างหยดเลืือดแห้้งบนกระดาษกรองเก็็บตััวอย่่าง ด้้วย  903TM Protein Saver Card หรืือ
FTATM Mini Card

รููปที่่� 1 ภาพแสดงกระดาษกรองเก็็บตััวอย่่าง ชนิิด  903TM Protein Saver Card และ FTATM Mini Card ด้้านนอกและด้้านใน
ตามลำำ�ดัับ
การสกััดสารพัันธุุกรรมจากหยดเลืือดแห้้งบนกระดาษกรอง ตััวอย่่างที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ทดสอบเป็็นเม็็ดเลืือดแดงที่่�ติิดเชื้้�อ
พลาสโมเดีียม  ฟััลซิิปารั่่�ม  สายพัันธุ์์�  3D7 (สายพัันธุ์์�เดีียวกัันกัับสายพัันธุ์์�อ้้างอิิง) ที่่�เก็็บเป็็นหยดเลืือดแห้้งบนกระดาษกรอง
เจาะกระดาษกรองเก็็บตััวอย่่างให้้มีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 3 มิิลลิิเมตร  3-5 จุุด นำำ�มาสกััดเพื่่�อให้้ได้้ Genomic DNA
ของเชื้้�อ ด้้วยชุุดสกััด PureLink Genomic DNA Mini Kit, Thermo Fisher Scientific เพื่่�อใช้้ทดสอบกัับอุปุ กรณ์์ชีีวโมเลกุุล
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ในสภาวะที่่�เหมาะสม โดยใช้้ DNA Primers ที่่�จำำ�เพาะต่่อ Kelch Propeller Domain (K13); pfkelch13 ในเชื้้�อพลาสโมเดีียม 
ฟััลซิิปารััม ดำำ�เนิินการเพิ่่�มปริิมาณ DNA ด้้วยกระบวนการปฏิิกริิยาลููกโซ่่ Nested PCR โดยแสดงผลผ่่าน Agarose Gel
Electrophoresis เพื่่�อตรวจสอบขนาดของผลผลิิตเมื่่�อปฏิิกริิยาสิ้้�นสุุด
ตารางที่่� 1 DNA Primers และสภาวะอุุณหภููมิิที่่�ใช้้ในการสัังเคราะห์์ยีีน pfkelch13 ของเชื้้�อพลาสโมเดีียมฟััลซิิปารััม  
PCR
PCR
Nested PCR

Primer name

Sequence (5’- 3’)

K13_PCR_F

CGGAGTGACCAAATCTGGGA

K13_PCR_R

GGGAATCTGGTGGTAACAGC

K13_N1_F

GCCTTGTTGAAAGAAGCAGA

K13_N1_R

GCCAAGCTGCCATTCATTTG

Step
no.

Cycle

Temperature (°C)

Time
(min)

No.of
cycles

1.
2
3.
4.
5.

Initial Denaturation
Denaturation
Annealing
Extension
Final extension

95
95
58
72
72

15:00
0:30
2:00
2:00
10:00

1
30
1

รููปที่่� 2 แสดงการทดสอบ  DNA Primers ที่่�จำำ�เพาะต่่อ Kelch Propeller Domain (K13); pfkelch13 ในเชื้้�อพลาสโมเดีียม 
ฟััลซิิพารััม ด้ว้ ยวิิธีี Nested PCR โดยแสดงผลผ่่าน Agarose Gel Electrophoresis เพื่่�อตรวจสอบขนาดของผลผลิิตเมื่่�อปฏิิกิริิ ยิ า
สิ้้�นสุุด
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รููปที่่� 3 วิิธึึตรวจการเรีียงลำำ�ดับนิ
ั ิวคลีีโอไทด์์ของ DNAของตััวอย่่าง วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบกัับเชื้้�อสายพัันธุ์์�อ้้างอิิงจากธนาคาร
พัันธุุกรรม เพื่่�อตรวจสอบการกลายพัันธุ์์�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดื้้�อยาในฐานข้้อมููล ด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ MEGA5
       จากการทดสอบพบว่่า DNA Primers ที่่�ได้้รับคั
ั ัดเลืือกมามีีความจำำ�เพาะต่่อ DNA เป้้าหมายในตััวอย่่างทดสอบ โดย
สามารถตรวจหาและเพิ่่�มจำำ�นวน DNA ของเชื้้�อพลาสโมเดีียมฟััลซิิปารั่่�มได้้ ดัังแสดงใน (รููปที่่� 2) โดยจะนำำ�ผลผลิิต DNA
ที่่�ได้้ไปดำำ�เนิินการหาลำำ�ดับนิ
ั วิ คลีีโอไทด์์บนสาย DNA โดยใช้้วิธีิ ตี รวจการเรีียงลำำ�ดับนิ
ั วิ คลีีโอไทด์์ของ DNA (DNA Sequencing)
ของตััวอย่่าง ทำำ�การวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบกัับเชื้้อ� สายพัันธุ์์�อ้้างอิิงจากธนาคารพัันธุุกรรม เพื่่�อตรวจสอบการกลายพัันธุ์์�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
กัับการดื้้�อยาในฐานข้้อมููล

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน: การวิิจััยต่่อยอดนี้้�ทำำ�ให้้ได้้อุุปกรณ์์ชีีวโมเลกุุลที่่�เพิ่่�มขีีดความสามารถในการตรวจที่่�เป็็น

ข้้อบ่่งชี้้�ของการรัักษาให้้หายขาด ลดการแพร่่ระบาดของโรคไข้้มาลาเรีียชนิิดดื้้�อยา เพื่่�อลดการสููญเสีียกำำ�ลัังทหารบกไทย
อีีกทั้้�งสนัับสนุุนงานกำำ�จััดโรคมาลาเรีียให้้บรรลุุตามเป้้าหมายนโยบายการกำำ�จััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ
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การสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงของกำำ�ลัังพลกองทััพบกในเขต
กรุุงเทพมหานคร และปริิมณฑล ประจำำ�ปีี 2563
พอฤทััย กฤติิกานารา กศิิธร คััตตะพัันธ์์ ลาวััลย์์ อเนกฤทธิ์์� สุุกัญ
ั ญา ลาภโต, พิิมลรััตน์์ สนธิิ สำำ�เนีียง ศรีีโพธิ์์�
สุุชาดา พุ่่�มไชย ชลิิดา แวงวรรณ ศศิิวรรณ สุุวรรณสถิิตย์์ พรนภา ลิ่่ง� ไธสง ปริิวรรต ปะตัังถาเน นิิติยิ า อััศวิิกุลุ
และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

แผนกชีีวเคมีี กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร  ได้้ดำำ�เนิินงานโครงการบริิการตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีีกำำ�ลัังพลกองทััพบก ณ ที่่�ตั้้�งหน่่วย ในเขตกรุุงเทพมหานคร  และปริิมณฑล ปีีงบประมาณ 2563 ซึ่่�งมีีกำำ�ลัังพลที่่�
เข้้ารัับการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี จำ�ำ นวน 17,047 นาย ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศชาย (ร้้อยละ 79.8) และมีีอายุุเฉลี่่�ย 41.0 ปีี โดยแบ่่ง
กลุ่่�มอายุุตั้้�งแต่่ 35 ปีีขึ้้�นไปร้้อยละ 64.3 และอายุุน้้อยกว่่า 35 ปีีร้้อยละ 35.7
ข้้อมููลจากผลการตรวจร่่างกายทั่่�วไปพบว่่า กำำ�ลัังพลมีีปััญหาภาวะอ้้วนลงพุุง (เส้้นรอบเอวชาย ≥ 90 ซม., หญิิง ≥
80 ซม.) ร้้อยละ 37.5 ภาวะอ้้วน (ดััชนีีมวลกาย ≥ 25 กก./ตร.ม.) ร้้อยละ 44.0 และความดัันโลหิิตสููง (≥ 140/90 มม.ปรอท)
ร้้อยละ 17.1 เมื่่�อวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบแบ่่งตามกลุ่่�มอายุุพบว่่า ปััญหาสุุขภาพดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ในกลุ่่�มกำำ�ลังั พลที่่�มีอี ายุุ
มากขึ้้�น (ภาพที่่� 1)
ร้อยละ

49.5

44.6
23.0

42.3

35.0

34.0

47.5 48.2
29.7

37.5

44

21.1
4.6
≤ 30 ปี

17.1

10.6
31-40 ปี
ภาวะอ้วนลงพุง

41-50 ปี
ภาวะอ้วน

> 50 ปี

รวม

ระดับความดันโลหิตสูง

ภาพที่่� 1  ร้้อยละของปััญหาสุุขภาพจากการตรวจร่่างกายทั่่�วไปจำำ�แนกตามกลุ่่�มอายุุ
สำำ�หรัับผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการของกำำ�ลัังพลที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 35 ปีีขึ้้�นไป  พบว่่ามีีปััจจััยเสี่่�ยงทำำ�ให้้เกิิดโรค
ไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ภาวะไขมัันในเลืือดสููง โรคเบาหวาน เป็็นต้้น โดยปััญหาที่่�พบมากเรีียงตามลำำ�ดัับความชุุก
คืือ ระดัับไขมััน Total Cholesterol ในเลืือดสููง (≥ 200 มก./ดล.) ร้้อยละ 51.5, ระดัับไขมััน Triglyceride ในเลืือดสููง (≥ 150 มก./ดล.)
ร้้อยละ 35.9 และระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดสููง (≥ 126 มก./ดล.) ร้้อยละ 9.9 ซึ่่�งปััญหาดัังกล่่าวจะพบในกำำ�ลัังพลชายมากกว่่า
กำำ�ลัังหญิิง (ภาพที่่� 2)
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ระดับนํ้าตาลในเลือด ≥ 126 MG/DL
9.9

10.4
9.8

ระดับ TRIGLYCERIDE
ในเลืออดด≥150
ระดับนํ้าตาลในเลื
≥ 126MG/DL
MG/DL

35.9

9.9
10.4 19.6
9.8

40.5

ระดัระดั
บ CHOLESTEROL
อดอด≥200MG/DL
บ TRIGLYCERIDEในเลื
ในเลื
≥150 MG/DL

51.5
49.9
52
40.5

35.9

19.6
ระดับ CHOLESTEROL ในเลือด ≥200MG/DL

0

รวม

0

รวม

20

หญิง

20

หญิง

40 51.5
49.9
ชาย
52
ชาย

60

40

60

ภาพที่่� 2  ร้้อยละของระดัับไขมัันและน้ำำ��ตาลในเลืือดที่่�ผิิดปกติิจากการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการ
ผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมเสี่่ย� งทางสุุขภาพของกำำ�ลังั พลกองทััพบกชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่า กำำ�ลังั พลร้้อยละ 28.5 มีีการออกกำำ�ลังั กาย
ยัังไม่่ถึึงเกณฑ์์มาตรฐาน (น้้อยกว่่า 150 นาทีี ต่่อสััปดาห์์) สููบบุุหรี่่�ร้้อยละ 28.0 และบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์เป็็นประจำำ� 
ร้้อยละ 3.0 (ภาพที่่� 3)

3
28

3

28.5
28
0

5

10

15

20

25 28.5

ร้อยละ

30
ร้อยละ

0ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
5
10 า
เป็ นประจํ

สูบ15บุหรี่

ภาพที่่� 3 ร้้อยละพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางสุุขภาพของกำำ�ลัังพลกองทััพบก
่ เครือ่ งดืม
่ แอลกอฮอล์เป็ นประจํา
ดืม
สูบบุหรี่

20าลังกายน้ อยกว่
25 า 150 นาที ต่30อสัปดาห์
ออกกํ
ออกกําลังกายน้ อยกว่า 150 นาที ต่อสัปดาห์

จากข้้อมููลข้้างต้้นสรุุปได้้ว่่า ปััญหาสุุขภาพที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของกำำ�ลัังพลกองทััพบก คืือ ระดัับไขมัันในเลืือดผิิดปกติิ
รองลงมาได้้แก่่ ภาวะอ้้วน ภาวะอ้้วนลงพุุง มีีความดัันโลหิิตสููง และเบาหวาน ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งในขั้้�นต้้นได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�สำ�ำ หรัับ
การปฏิิบัติั ติ นเพื่่�อลดปััจจััย/พฤติิกรรมเสี่่ย� ง ตลอดจนวิิธีกี ารป้้องกัันโรคต่่าง ๆ ที่่�มีแี นวโน้้มจะเกิิดขึ้้�นได้้ในเอกสารการรายงาน
ผลตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีขี องกำำ�ลังั พลเป็็นรายบุุคคลแล้้ว อย่่างไรก็็ตามผู้้�บังั คัับบััญชาควรให้้ความสำำ�คัญ
ั เรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพ
ของกำำ�ลัังพล โดยการจััดกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพ เช่่น การรณรงค์์ ลด ละ เลิิกบุุหรี่่�-สุุรา และส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกาย
เป็็นต้้น เพื่่�อให้้กำำ�ลัังพลกองทััพบกมีีสุุขภาพดีีและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
รายงานประจำ�ปี 2563
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โครงการหน่่วยทหารสีีขาว ประจำำ�ปีี 2563
สุุมาลีี ผาจัันทร์์ จิิรวััฒน์์ เมืืองโคมพััส อาทิิตย์์ แสงสว่่า ดรุุณีี อุุเทนนาม และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร 
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ผบ.ทบ. ได้้อนุุมััติิให้้ดำำ�เนิินโครงการหน่่วยทหารสีีขาว  เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขไม่่ให้้กำำ�ลัังพลของกองทััพบกและ
ครอบครััวเข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด เมื่่�อวัันที่่� 24  พฤศจิิกายน 2552 จึึงได้้มีีการจััดตั้้�งศููนย์์อำำ�นวยการพลัังแผ่่นดิินเอาชนะ
ยาเสพติิด กองทััพบก บููรณาการแก้้ไขปััญหายาเสพติิดอย่่างเป็็นระบบตามยุุทธศาสตร์์ “พลัังแผ่่นดิินเอาชนะยาเสพติิด”  
ของรััฐบาล โดยให้้หน่่วยขึ้้�นตรงกองทััพบกแต่่งตั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ภายในหน่่วย หรืือกำำ�หนดให้้หน่่วยรองปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการ
ปฏิิบััติิการพลัังแผ่่นดิินเอาชนะยาเสพติิดในหน่่วย โดยให้้ผู้้�บัังคัับหน่่วยขึ้้�นตรงกองทััพบกนั้้�น ๆ หรืือผู้้�ที่่�ได้้รับม
ั อบหมายเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบ ตามคำำ�สั่่�งกองทััพบก (เฉพาะ) ที่่� 34/34 ลงวัันที่่� 30 กัันยายน  2554  เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�วางแผน อำำ�นวยการประสาน
งาน สั่่�งการ กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิของหน่่วยขึ้้�นตรงในหน่่วยนั้้�น การปฏิิบััติิการต่่อสู้้�เพื่่�อเอาชนะยาเสพติิดรวมทั้้�งการบำำ�บััด
รัักษาและฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด ตลอดจนอบรมจััดกิิจกรรมโครงการกวดขัันดููแลกำำ�ลัังพลและครอบครััวไม่่ให้้มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดทุุกรููปแบบ และเร่่งรััดให้้พื้้�นที่่�ของกองทััพบกปลอดยาเสพติิด
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ได้้ปฏิิบัติั กิ ารเชิิงรุุก ตรวจปััสสาวะหาสารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน กััญชา และ
มอร์์ ฟีี น ให้้ แ ก่่ ท หารประจำำ�การ  พนัั ก งานราชการ ลููกจ้้ า งสวพท. และกองทัั พ บก ทั้้� ง ยัั ง มีี ก ารเผยแพร่่ ข้้ อ มููลถึึ ง โทษ
และอัันตรายของยาเสพติิด กำำ�หนดช่่องทางแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดในรููปของสื่่�อที่่�เป็็นโปสเตอร์์ แผ่่นพัับ ป้้ายและ
วีีดิิทััศน์์ยาเสพติิด ตั้้�งจุุดตรวจยานพาหนะทุุกคัันที่่�เข้้ามาใน สวพท. และผู้้�มาติิดต่่อต้้องได้้รับั อนุุญาตให้้ผ่่าน เข้้า-ออก มีีการ
จััดกิิจกรรมวัันต่่อต้้านยาเสพติิดในวัันที่่� 26 มิิถุุนายน ของทุุกปีี  

ผลการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563
เมทแอมเฟตามีน

กัญชา

มอรฟน

7
6.4

6

5.2

รอยละ

5
4

3.7

3.7

3.4

3
2
1
0

3.14
2.1

1.5
0

2554

1.3
0.5
0

2555

0

0

2556

0.4

0.03
0

0.2

2557

0.04
0

2558

2559

0

0.8
0.4
2560

0.1
0

2561

0.6
0.3
2562

0.23
0

2563

ปงบประมาณ

กราฟ แสดงผลร้้อยละของชนิิดสารเสพติิดที่่�ตรวจพบในทหารประจำำ�การ  พนัักงานราชการ  และลููกจ้้าง ของกองทััพบก
ปีีงบประมาณ  2554 - 2563
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ในปีี 2563 ได้้สนัับสนุุนโครงการหน่่วยทหารสีีขาว จำำ�นวน 19 หน่่วย 441 ราย ตรวจพบสารเสพติิดประเภท
เมทแอมเฟตามีีน 3.14% (14/441) กััญชา 0.23 % (1/441) และตรวจไม่่พบสารเสพติิดประเภทมอร์์ฟีีน จากผลการตรวจพบว่่า
สารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีน กััญชาและมอร์์ฟีีนมีีแนวโน้้มลดลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 ดัังนั้้น� โครงการหน่่วย
ทหารสีีขาวจึึงถืือเป็็นมาตรการหนึ่่�งในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของยาเสพติิดในกำำ�ลัังพลของกองทััพบก
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งานเฝ้้าตรวจคุุณภาพน้ำำ�� ในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร 2563
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วิิระ ทองพุ่่�ม สุุเทพ เสนากิิจ มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ
และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร
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น้ำำ��เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิต มนุุษย์์ใช้้น้ำำ��ทั้้�งการอุุปโภคและบริิโภค การที่่�มนุุษย์์ได้้ใช้้น้ำำ��สะอาด
ปราศจากเชื้้�อโรคและสารพิิษจึึงเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพให้้ร่่างกายแข็็งแรง และปราศจากโรคต่่าง ๆ สถาบัันวิิจััย
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร  โดยแผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์เล็็งเห็็นความสำำ�คััญนี้้� จึึงดำำ�เนิินงานเฝ้้า
ตรวจคุุณภาพน้ำำ��ในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหารทุุกปีี เพื่่�อให้้กำำ�ลัังพลกองทััพบกและครอบครััวได้้มีีน้ำำ��อุุปโภค-บริิโภคที่่�สะอาด  ถููกสุุข
อนามััย เป็็นการส่่งเสริิมสุขุ ภาพของกำำ�ลังั พลให้้แข็็งแรง นอกจากนี้้�ยังั ทำำ�การตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ��เสีีย-น้ำำ��ทิ้้ง�     ของโรงพยาบาล
ทหารบก เพื่่�อให้้น้ำำ��เสีีย-น้ำำ��ทิ้้�งหลัังผ่่านระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของโรงพยาบาลอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน ก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ในวงรอบปีี 2563 แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐานทำำ�การเฝ้้าตรวจคุุณภาพน้ำำ��ในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร พื้้�นที่่�กองทััพ
ภาคที่่� 4 และบางส่่วนของพื้้�นที่่�กองทััพภาคที่่� 1 โดยทำำ�การสำำ�รวจและเก็็บตััวอย่่างน้ำำ�� ทั้้�งน้ำำ��อุุปโภค-บริิโภค และน้ำำ�� เสีีย-น้ำำ�ทิ้้
� �ง  
เพื่่�อนำำ�มาตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�จ
� ากหน่่วยทหาร โรงพยาบาลค่่ายทหาร และหน่่วยทหารส่่วนกลางในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว   รวม
ทั้้�งสิ้้�น 9 จัังหวััด ได้้แก่่ จว.ชุุมพร จว.สุุราษฏร์์ธานีี จว.นครศรีีธรรมราช จว.พััทลุุง จว.สงขลา จว.ปััตตานีี จว.ระนอง   
จว.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ และ จว.เพชรบุุรีี  รวมจำำ�นวนตััวอย่่างน้ำำ��ที่่�นำำ�มาวิิเคราะห์์ 118 ตััวอย่่าง แบ่่งเป็็น น้ำำ��อุุปโภค-บริิโภค
99 ตััวอย่่าง และน้ำำ��เสีีย-น้ำำ��ทิ้้�ง 19 ตััวอย่่าง ผลการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ��อุุปโภค-บริิโภคเปรีียบเทีียบกัับค่่ามาตรฐานของ
น้ำำ��อุุปโภค-บริิโภค และน้ำำ��ประปา หรืือน้ำำ��บาดาลที่่�บริิโภคได้้ ของสำำ�นัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม  กระทรวง
อุุตสาหกรรม  (มอก.257) และมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ�� ในแหล่่งน้ำำ�ผิ
� วดิ
ิ นิ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 8
(พ.ศ.2538) สำำ�หรัับผลการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ��เสีีย-น้ำำ��ทิ้้�งเปรีียบเทีียบกัับค่่ามาตรฐานควบคุุมการระบายน้ำำ��ทิ้้�งจากอาคาร
ประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  เรื่่�อง กำำ�หนดมาตรฐานควบคุุมการระบายน้ำำ��ทิ้้�ง  
จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 22 ตอน 125 ง หน้้า 4 ลงวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2548
ผลการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�� พบว่่า น้ำำ�อุ
� ุปโภค-บริิโภค อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน 88 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 88.9
ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน 11 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 11.1 ปััญหาที่่�พบมาก คืือ ค่่าคลอรีีนตกค้้างในน้ำำ�ปร
� ะปาต่ำำ�� กว่่าเกณฑ์์
มาตรฐาน พบค่่าฟลููออไรด์์ในน้ำำ��ดื่่�มสููงเกิินค่่ามาตรฐาน และยัังพบโคลิิฟอร์์มแบคทีีเรีียในบางตััวอย่่าง ส่่วนน้ำำ��ทิ้้�งหลัังผ่่าน
ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียของโรงพยาบาลค่่ายฯ ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน 2 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 10.5
จากการสำำ�รวจพื้้�นที่่�พบว่่า หน่่วยทหารบางหน่่วยไม่่มีีระบบการจััดการดููแลเครื่่�องกรองน้ำำ�� ตามวงรอบ ซึ่่�งอาจส่่งผล
ให้้คุณ
ุ ภาพน้ำำ��ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์มาตรฐาน แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐานจึึงให้้คำำ�แนะนำำ�ในการดููแลรัักษาและการใช้้งานที่่�ถููกวิิธีี
ของเครื่่�องกรองน้ำำ��ในเบื้้�องต้้น ส่่วนของตััวอย่่างน้ำำ��ที่่�ผลการตรวจวิิเคราะห์์ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขแก่่หน่่วยเวชกรรมป้้องกัันในพื้้�นที่่� นอกจากนี้้�ยัังให้้การสนัับสนุุนการตรวจติิดตามหลัังทำำ�การแก้้ไขอีีกด้้วย
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งานเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีียและความท้้าทายในการควบคุุมโรค ยกระดัับสู่่�การกำำ�จัดั
มาลาเรีียในทหารที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตามแนวชายแดนไทย-กััมพููชา
ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี มิิญช์์ คร้้ามอยู่่� ไชยยะ จัันทร์์ชูู อััศราวุุฒิิ บุุญเชีียงมา
และ ดรุุณีี อุุเทนนาม
แผนกระบาดวิิทยา กองวิิจััย สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

บทคััดย่่อ
ความเป็็นมา: สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ได้้ดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นมาตรการหนึ่่�งในการกำำ�จััดการแพร่่

เชื้้อ� ตามยุุทธศาสตร์์กำำ�จััดมาลาเรีีย ร่่วมกับั การให้้ความรู้้ใ� นการป้้องกัันตััวเองในกำำ�ลังั พลทหาร ตชด. และทหารพราน ที่่�ปฏิิบัติั ิ
ภารกิิจบริิเวณแนวชายแดนไทย-กััมพููชา ที่่�มีีการระบาดของเชื้้�อมาลาเรีียชนิิดที่่�ดื้้�อยาที่่�ใช้้ในปััจจุุบััน ซึ่่�งเป็็นปััญหาในการ
ควบคุุมและกำำ�จััดโรคไข้้มาลาเรีียในประเทศไทย
วััตถุปุ ระสงค์์: เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์การเจ็็บป่ว่ ยด้้วยโรคมาลาเรีียในกำำ�ลังั พล ควบคุุมการระบาดของโรคมาลาเรีียในพื้้น� ที่่�
ระบาดตามแนวชายแดนไทย-กััมพููชา
การดำำ�เนิินงาน: ค้้นหากำำ�ลัังพลที่่�ป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียด้้วยวิิธีีตรวจฟิิล์์มเลืือดแบบหนาภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์ ประเมิิน
การติิดเชื้้�อมาลาเรีียทุุก 3-4 เดืือน และสนัับสนุุนชุุดตรวจเร่่งด่่วน ครอบคลุุมการตรวจรัักษาในพื้้�นที่่�ห่่างไกล เมื่่�อพบเชื้้�อ
ทำำ�การรัักษา ตััดวงจรของโรค อบรมให้้ความรู้้�ในการป้้องกัันตนเอง และพััฒนาเทคนิิคทางห้้องปฏิิบััติิการเพิ่่�มศัักยภาพ
ในการควบคุุมการระบาดของโรคมาลาเรีีย
ผลการดำำ�เนิินงาน: ในปีีงบประมาณ 2562 ดำำ�เนิินการตรวจฟิิล์์มเลืือดแบบหนาภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์ในกำำ�ลัังพล
จำำ�นวน 4,790 ราย ในพื้้�นที่่� จว.สุุริินทร์์ จว.ศรีีสะเกษ และ จว.อุุบลราชธานีี พบผู้้�ติิดเชื้้�อ 22 ราย จำำ�แนกเป็็นเชื้้�อ PF 4 ราย
PV 17 ราย และ Mix 1 ราย และจากการเก็็บข้้อมููล พบรายงานการป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียในกำำ�ลัังพลจำำ�นวน 146 ราย คิิดเป็็น
ร้้อยละ 3.21 ของกำำ�ลัังพล ลดลงร้้อยละ 4.3 จากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยปีี 2561 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อมููลในพลเรืือน จว.ศรีีสะเกษ มีีผู้้�ติิด
เชื้้�อมาลาเรีีย 386 ราย เป็็นกลุ่่�มทหาร/ตำำ�รวจ 137 ราย (ร้้อยละ 35.5) และ จว.อุุบลราชธานีี มีผู้ี �ติ้ ิดเชื้้�อมาลาเรีีย จำำ�นวน 235
ราย จากทั้้�งประเทศมีีผู้้�ป่่วยสััญชาติิไทย 4,174 ราย เป็็นทหาร/ตำำ�รวจ 316 ราย (ร้้อยละ 7.57)
สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน: แม้้จะพบว่่าอััตราการติิดเชื้้อ� มาลาเรีียในทหารมีีแนวโน้้มลดลงเรื่่อ� ย ๆ แต่่ยังั พบผู้้�ติดิ เชื้้อ� ตลอดห้้วง
เวลาที่่�เฝ้้าระวััง สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�พบรายงานเชื้้�อมาลาเรีียดื้้�อยาได้้ดำำ�เนิินการเฝ้้าระวัังอย่่างจริิงจััง และเพิ่่�มศัักยภาพทาง
ห้้องปฏิิบััติิการและความครอบคลุุมของการให้้บริิการ เพื่่�อยกระดัับสู่่�การกำำ�จััดโรคไข้้มาลาเรีียประเทศไทย

คำำ�สำำ�คััญ: กำำ�จััดโรคไข้้มาลาเรีีย การเฝ้้าระวัังโรค ชายแดนไทย-กััมพููชา
นำำ�เสนอโปสเตอร์์: ในการประชุุมวิิชาการพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 47 เมื่่�อวัันที่่� 26-28 พฤศจิิกายน 2562
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งานพััฒนาห้้องปฏิิบัติั กิ ารมุ่่�งสู่่�การรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วิิระ ทองพุ่่�ม สุุเทพ เสนากิิจ มานพ ภู่่�ยินิ ดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด พิิษนุพุ งษ์์ เกีียรติิคุณ
ุ
พรนภััส ศรีีหนารถ นพดล แสงจัันทร์์ และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

หนึ่่ง� ในภารกิิจหลัักของแผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร (ผผค.
กวค.สวพท.) คืือการให้้บริกิ ารและการสนัับสนุุนการตรวจวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ�� ในที่่ตั้้� ง� หน่่วยทหาร จากหน่่วยทหารในกองทััพบก และ
หน่่วยงานนอก รวมถึึงเอกชน ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2534 เพราะน้ำำ�ที่่
� �ไม่่ได้้มาตรฐานอาจส่่งผลกระทบด้้านสุุขภาพ
ของกำำ�ลัังพลได้้ ในแต่่ละปีีมีีตััวอย่่างน้ำำ��ที่่�ตรวจวิิเคราะห์์ไม่่น้้อยกว่่า 400 ตััวอย่่าง ในการนี้้�เพื่่�อเป็็นการพััฒนาศัักยภาพของ
ห้้องปฏิิบัติั กิ าร ให้้มีคี วามน่่าเชื่่�อถืือและเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากลในเรื่่อ� งความชำำ�นาญในการตรวจวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ�� และ
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้เทีียบเท่่ากัับภาคเอกชน ดัังนั้้�น ผผค.ฯ จึึงมีีความจำำ�เป็็นในการพััฒนาคุุณภาพ
ห้้องปฏิิบัติั กิ าร ทั้้�งการบริิหารและวิิชาการ เพื่่�อขอรัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เวอร์์ชั่่น� 2017 และยกระดัับมาตรฐาน
ห้้องปฏิิบััติิการสู่่�ระดัับสากลให้้ได้้ภายในปีี พ.ศ.2565 โดยเบื้้�องต้้นจะขอรัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการ
ตรวจวิิเคราะห์์โลหะหนััก 4 ธาตุุ ได้้แก่่ โครเมีียม ทองแดง สัังกะสีี และตะกั่่�ว โดยใช้้เครื่่�อง ICP-OES
ความก้้าวหน้้าในการดำำ�เนิินการเพื่่�อขอรัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในปีี พ.ศ.2563 มีีดัังนี้้�
• กำำ�ลัังพล ผผค.ฯ ทุุกนาย ผ่่านการอบรมข้้อกำำ�หนด ISO/IEC 17025 เวอร์์ชั่่�น 2017
• ประกาศแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน ISO/IEC 17025
• ประกาศถ้้อยแถลง/นโยบายความเป็็นกลาง และการรัักษาความลัับ
• ประกาศใช้้เอกสารระบบคุุณภาพ (Quality Manual, QM)
• เครื่่�องมืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับในการตรวจวิิเคราะห์์โลหะหนััก ผ่่านการสอบเทีียบทั้้�งหมด
• จััดทำำ�เอกสารขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน (Quality Procedure, QP) เสร็็จ รอการประกาศใช้้
• ทดลองใช้้เอกสาร
• ทำำ�ตรวจติิดตามคุุณภาพภายใน
สำำ�หรัับปีงี บประมาณ 2564 ผผค.ฯ ต้้องดำำ�เนิินการประกาศใช้้เอกสารขั้้�นตอนการปฏิิบัติั งิ าน (QP) ทำำ�การสอบเทีียบ
เครื่่�องมืือที่่�เกี่่�ยวข้้องในการตรวจวิิเคราะห์์โลหะหนัักทั้้�งหมด ทดลองใช้้เอกสารและระบบต่่าง ๆ ตามข้้อกำำ�หนดของ ISO/IEC
17025 ให้้ถููกต้้องอย่่างเป็็นระบบ จััดให้้มีีการประชุุมทบทวนระบบคุุณภาพ และท้้ายที่่�สุุดจะดำำ�เนิินการสมััครขอรัับการรัับรอง
ระบบ ISO/IEC 17025 เมื่่�อพร้้อม
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Covid-19 Seroprevalence Among Royal Thai Army Personnel in
Bangkok Metropolitan Area From July-September 2020
Nakarin Sansanayudh, Khunakorn Kana, Nitiya Asavikool, Sumalee Phajan, Maneerat Somsri, Surachai Rusamegevanon
and Thanainit Chotanaphuti
Armed Force Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT

Background: COVID-19 is an ongoing pandemic that causes millions of deaths worldwide.
Seroprevalence studies play a crucial role in identifying asymptomatic infection and providing the
true prevalence of COVID-19 in the community. However, no COVID-19 seroprevalence in
Thailand has been reported before.
Objective: The study aimed to measure the prevalence of the SARS-CoV-2 antibody among army
personnel residing in the Bangkok Metropolitan Area.
Methods: All army personnel receiving health checkups from 1 July - 30 September 2020 were
invited to participate in the study after providing informed consent. The seroprevalence was conducted
using leftover serum without additional venipuncture. The screening conducted using the Rapid
test by Wondfo®. When a screening test was positive, a confirmation test would be performed using
ELISA by EuroImmun®. In case of a positive ELISA confirmation test result, the COVID-19
investigation team would be activated and deployed.
Results: In all, 6,651 army personnel participated in this study. The age of participants ranged
from 20-60 years with mean age of 40.5+12.02. Most participants were male (85.5%). The rapid
screening test using Wondfo® was positive in 41 cases (0.61%). The confirmation test using
ELISA yielded a positive result in 1 subject (0.015%). That person was a known case of COVID-19
infection, who received a full course of treatment and was confirmed to have negative RT-PCR
before being discharged from the hospital a few weeks earlier.
Conclusions: This was the first large scale seroprevalence surveillance of COVID-19 in Thailand.
Our study revealed no new detectable case of asymptomatic COVID-19 infection in the Bangkok
Metropolitan Area.
Keywords: COVID-19 infection, Military personnel, Bangkok Metropolitan Area
J Southeast Asian Med Res 2020;4:67-74
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Entomological Surveillance for Dengue Hemorrhagic Fever and
Zika Virus Disease in Military Community, Bangkok
Watcharee Yokanit, Sutchana Tabprasit, Kamonwan Siriwatthanakul, Veera Boonsom, Wuttikon Rodkvamtook, and
Jariyanart Gaywee
Armed Force Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT

Background: Mosquito-borne viral diseases are military diseases of importance. With the living
character of big cluster residency as Army fort, outbreaks of mosquito-borne diseases such as
Dengue heamorrhagic fever (DHF), and Zika fever are likely to occur. Recently, emerging Zika
cases were reported in military camps in 2016. To prevent the outbreak, vector information is
essential for establishing an effective disease prevention and control program. Thus, we have carried
on a vector survey project in major military community in Bangkok.
Methods: During December 2017 to September 2018, mosquitoes trapping were conducted in
3 major Army Forts in Bangkok. Light traps were set in soldier living areas during daytime. Collected
mosquitoes were identified to species, pooled and coded according to species and collective sites,
then dissected into chest and abdomen parts. Mosquito specimen parts were then evaluated for the
presence of DEV and Zika viruses using rRT-PCR.
Results: Of total 1,366 mosquitoes were collected from 6 sites of 3 military Forts located in the mid
of Bangkok. Species identification indicated Culex spp. accounted for the majority of specimen
(98.4%) and the rest were Aedes aegypti (1.6%). Utilizing realtime RT-PCR targeting 3’UTR DEV
1-4 and Zika NS4B region, neither parts of total 19 mosquito pools were positive for both DEV
and Zika viruses.
Conclusion: Although this preliminary active surveillance of mosquito-borne viral diseases in
military community resulted in no pathogen was detected. The mosquito control campaign as destroy
mosquito breeding site and adult mosquito elimination should be enhanced. Moreover, the surveillance
for vectors should also continuously perform and expand.
Key word: Mosquito, Dengue Virus, Zika virus,
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Prevalence of HIV Infection and Related Risk Factors Among
Young Thai Men Between 2010 and 2011
Jose JED1, Sakboonyarat B2, Kana K3, Chuenchitra T3, Sunantarod A, Meesiri S3, Mungthin M, Nelson KE and
Rangsin R2
1

Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University, Bangkok 12120, Thailand
Department of Military and Community Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok 10400, Thailand
3
Armed Force Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
2

ABSTRACT

Introduction: Understanding the current epidemiology of Human Immunodeficiency Virus (HIV)
infection in Thailand will facilitate more effective national HIV prevention programs. This study
aimed to determine the prevalence and risk factors for HIV infection among young Thai men.
Methods: A total survey was conducted of Royal Thai Army new conscripts, participating in the
national HIV surveillance in November 2010 and May 2011. Behavioral risk factors for HIV
infection were determined using a standardized survey questionnaire in the total study population
and men who have sex with men (MSM) subgroup.
Results: A total of 301 (0.5%) HIV infected young Thai men were identified from the total study
population (63,667). Independent risk factors associated with HIV infection among the total study
population included being single (adjusted Odds Ratio [AOR] 1.6, 95% Confidence Interval [CI]
1.1–2.2), having no formal education (AOR 6.5, 95% CI 2.3–18.4) or a bachelor’s degree (AOR
1. 8, 95% CI 1.0–3.0), engaging in bisexual (AOR 3.7, 95% CI 2.4–5. 6) or exclusively homosexual
activity (AOR 14.4, 95% CI 10.4–19.8), having a history of Sexually Transmitted Infection (STI)
(AOR 2.3, 95% CI 1.6–3.3) and having sex in exchange for gifts/money (AOR 2.0, 95% CI 1.
5–2.8). A total of 4,594 (7.9%) MSM were identified, of which 121 (2.6%) were HIV infected. The
prevalence of HIV infection among MSM in urban (2.8%) and rural (2.4%) areas were relatively
comparable (p-value = 0.44). Of the identified MSM, 82.5% reported having sexual desire with
females only. Risk factors associated with HIV infection in the MSM subgroup included living in
the western region (AOR 3.5, 95% CI 1.2–10.4), having a bachelor’s degree (AOR 2.7, 95% CI
1.2–5.7), having a history of exclusive receptive (AOR 3.6, 95% CI 1.6–7.7) or versatile anal sex
(AOR 4.7, 95% CI 3.0–7.5) and history of having sex in exchange for gifts/money (AOR 2.3, 95%
CI 1.5–3.5).
Conclusions: The prevalence of HIV infection among young Thai men has continued to be below
0.5% in 2010 and 2011. High risk sexual activity, including MSM, played a major role in the HIV
epidemic among this population. Effective HIV prevention programs should cover MSM who have
heterosexual desire as well as having sex in exchange for gifts/money and be implemented in both
urban and rural areas.
PLoS One. 2020; 15(8):e0237649
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Rickettsiae Exposure Related to Habitats of The Oriental House
Rat (RATTUS TANEZUMI, TEMMINCK, 1844) in Salaya Suburb,
Thailand
Phirom Prompiram1,*, Kanaporn Poltep1, Sirikron Pamonsupornvichit1, Wongsakorn Wongwadhunyoo1, Tatiyanuch
Chamsai1 and Wuttikon Rodkvamtook2
1

The Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals, Faculty of Veterinary Science, Mahidol
University, 999 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom, 73170, Thailand
2
Armed Forces Research Institute of Medical Science, Royal Thai Army, Bangkok, 10400, Thailand
ABSTRACT

Rickettsial zoonotic diseases, in particular scrub typhus, murine typhus, and tick typhus,
are caused by Orientia tsutsugamushi, Rickettsia typhi, and Rickettsia honei infections. Rickettsiae
exposure is typically related to a rodenthost in various habitats of marginal regions, including
between rural areas and communities such as the Salaya suburb. This allows the oriental house rat
(OHR), a highly adaptive species, to live in close proximity to the community and possibly introduce
rickettsial diseases. To understand rickettsial exposure in the OHR from different habitats, knowledge
of disease exposure can serve as baseline information for disease management and prevention.
A total of 185 OHRs from three unrelated habitats were assessed using a standard indirect
immunofluorescence assay (IFA) for specific antibody reaction to O. tsutsugamushi, R. typhi, and
R. honei. The presence of antibody in the OHR to rickettsiae, either scrub or murine typhus, was
associated with the habitat, whereas tick typhus had general exposure. This finding shows the OHR
to be a potential reservoir host for rickettsial diseases along the borders of geographic regions in
the suburban environment.
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 13 (2020) 22–26
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Rickettsiosis in Febrile Patients from Phatthalung Province,
Southern Thailand, 2016-2019
Maneerat Somsri, Wuttikon Rodkvamtook, Watcharee Yokanit, Sutchana Tabprasit, Kiatisak Somsri, Weera Boonsom,
Chanoknun Thimhaipol, and Jariyanart Gaywee
Armed Force Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT

Background: Outbreak of febrile diseases was reported in Pattalung Provice during 2016. Using
serological method, scrub typhus was detected as the cause of disease. To effectively control and
prevent the outbreak, we have conducted rickettsial disease surveillance in this area since then.
Objective: To investigate and monitor the causative agents of febrile patients in Patthalung province.
Methods: Febrile patient blood specimens in Patthalung province were collected. Sera were tested
for antibodies against rickettsiosis using Indirect Immunofluorescence assay (IFA). Specific Orientia
tsutsugamushi and Rickettsia sp. DNAs were also detected using 56 kDa-17 kDa Duplex Nested
PCR followed by DNA sequence analysis.
Results: During December 2016 to June 2019, total 445 febrile patient blood samples from
Pattalung Province were evaluated for rickettsia infection. Using IFA, seroconversion against
O. tsutsugamushi antigens (Scrub typhus) were detected in 28 patients (6.29%), no antibodies
against Rickettsia typhi (Murine typhus) and R. honei (Tick typhus) antigens were detected. Fragments
of Orientia specific 56 kDa and Rickettsia 17 kDa genes were found in 40 samples (9.0%) and
20 samples (4.5%), respectively. DNA sequencing demonstrated flea-borne rickettsia species as
R. typhi (13/20), R. asembomemsis (6/20) and R. felis (1/20) were responsible for these illnesses.
Conclusions: Our data clearly demonstrated scrub typhus and flea-borne rickettsiosis are public
health problem in Pattalung Province. Health education of disease specific information and
self-protection are crucial for disease control strategy.
Keywords: Scrub typhus, Flea-borne rickettsioses, Patthalung province
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Surveillance of Neisseria Gonorrhoea Antibiotic Resistant Strains
in 15 Royal Thai Hospitals During Fiscal Year 2018
Maneerat Somsri, Woradee Lurchachaiwong, Chanoknun Thimhaipol, Jariyanart Gaywee and Nithinart Chaitaveep
Armed Force Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT
Background: Gonorrhea remains an important classic sexually transmitted disease problem. Despites
the use of condom is effective for disease control, emerging antibiotic resistant Neisseria gonorrhoeae
(NG) strains are an obstacle for effective treatment. Therefore, monitoring of antimicrobial resistance
NG strains is crucial for curing and control this disease.
Methods: To monitor antimicrobial resistant NG strains, surveillance program has been carried on
in urethral infection adult patients attending 15 Royal Thai Army (RTA) hospitals since 2014.
Gonorrhea was detected by Gram staining. Detected gram negative diplococci specimens were then
isolated on Thayer-Martin agar followed by oxidase test, catalase test, β-lactamase enzyme test and
carbohydrates utilization including lactose, maltose, sucrose, and glucose. Minimum Inhibitory
Concentrations (MICs) of antimicrobials were determined to cefepime, cefixime, azithromycin,
ciprofloxacin, spectinomycin, ceftriaxone, penicillin and tetracycline using Liofilchem® MIC Test
Strip with cut-off reference of Clinical & laboratory Standard Institute (CLSI).
Results: During October 2018 to September 2019, total 95 urinary swabs of gram-negative diplococci
specimens were received from 15 RTA hospitals throughout Thailand. Total 81 out of 95 (85.3%)
specimens were successfully isolated and identified as N. gonorrhoeae. Using Liofilchem® MIC
Test Strips, all isolates were sensitive to cefixime, cefepime, spectinomycin and ceftriaxone. NG
isolates were resistance to following antibiotics: azithromycin (2.5%), tetracycline (92.6%), penicillin
(91.4%) and ciprofloxacin (97.5%). Interestingly, 7 isolates demonstrated negative β-lactamase
enzyme test.
Conclusions: Surveillance program revealed NG isolates from 15 RTA hospital remains sensitive
to cefixime, cefepime, spectinomycin and ceftriaxone, since 2014. Findings are critical for radical
treatment of gonorrhea in Thailand.
Keywords: Neisseria gonorrhoeae, antibiotic resistant, MICs
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Utilizing “AFRIMS-NAWAMINTHARACHINI MODEL” for
Disease Prevention in Royal Thai Army Troops Deployed to
Military Areas of Operation Along Thai Borders
Wuttikon Rodkvamtook
Armed Force Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT

AFRIMS-Nawamintharachini Model includes health education to raise self-protecting
concern and disease surveillance for infectious disease prevention and control in risk areas. Aiming
to protect soldiers from disease of non-battle injury (DNBI), we implemented this model to
35th Ranger Special Force (120 troops) and 6th Infantry Forces (186 troops) before deploying to
areas of operation (AOs) along Thai borders in Tak and Ubon Ratchathani Provinces, respectively
during FY 2019. Health education on endemic vector-borne diseases, scrub typhus and malaria was
provided together with insect repellent. Evaluation of the model utilizing included pre-post test,
risk area survey and disease incident monitoring. Pre-post test analysis of 35th Ranger Special Force
revealed 92.9% (92/99) improved their scrub typhus knowledge after heath education compared to
8.1% pre test. Troops 95.0% (94/99) and 91.9% (91/99) recognized Plasmodium spp. causing
malaria thru the bite of Anopheles mosquitoes. Every troops (100%) suggested conduction health
education for the next troop rotation in FY 2020. Risk area survey demonstrated 52.6 % (10/19) of
captured rats in border AO of Tak Province were infected with scrub typhus agent as well as infested
with Leptotrombidium delicense chigger vector. No scrub typhus and malaria patient was reported
from 35th Ranger Forces deployed to these risk areas. Total 186 troops from 6th Infantry Force were
trained and evaluated prior deployed to Thai–Cambodia border of Ubon Ratchathani and Sisaket
provinces. Troops 93.6% (160/171) and 93.1% (170/183) demonstrated better understanding about
scrub typhus and malaria, respectively. 98.2% (166/169) of troops valued the training and 95.3%
strongly suggested retraining for FY2020 new rotation. Although finding 47.8% (11/23) of scrub
typhus hosts has confirmed these border areas are at risk for infection, no evidence of scrub typhus
or malaria case was reported in 6th Infantry Force during 2019.
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Defense Malaria Assistance Program
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Department of Retrovirology

Department of Entomology
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Security Clerk
Phaiphet Longpadung

Physical Security Specialist
Mr. Frank DeSomer

Sirin Limsurat

Financial Assistant

Lantharima Ngernsiri

Financial Assistant

Supervisory Financial Management Analyst
Budget Analyst
Chadchadaporn Phueakpipatana

Chief, Resources Management
Mr. Ronald T. Goding
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Photographer
Puwanai Sangsri

Computer Technician
Weerasak Yeephu

Audio Visual Technologist
Anuwat Chamrat

Audio Visual Technician
Danuphol Junkaew

Computer Management Specialist
Chalermkiat Wilairatanaporn

Computer Technician, CoAg
Songsak Panyawannarak

Art and Graphics Assistant
Siripan Phatisawad

MAVS

Medical Research Scientist
(Inventory Control Manager)
Vacant

Medical Research Scientist
(Senior Biosafety Specialist)
Tippawan Tephassadin na Ayuthaya

Health Security Cooperation Officer
to JUSMAGTHAI
LTC Kevin M. Cron*

System Administrator
Thosapol Laosungnoen

System Administrator Specialist
Vacant

Assistant Chief, IM Division/IT Specialist
Soukasame Inthavong

Chief, Information Management Division
Vacant

Biosafety Officer
Amorn Upakaew

Safety Manager and Radiation
Protection Officer
Geerati Sornwattana

Chief, Laboratory Operations
MAJ Persaud M. Vidhika

Executive Officer
MAJ Brandon D. McCarter

Thai Language Instructor
Kaewkarn Noonpakdee

English Language Instructor
Eakkachai Trikomol

Language Instruction

Admin Assistant
Narumol Jongthaworn

Quality Assurance Associate
Threechada Boonchan

Sr. Quality Assurance Specialist
Pornsuk Visudhiphan Grandin

Quality Unit

Training Coordinator
Yok Rattanathan

Research Support Administrator
Siriporn Janariyawong

Research Support Assistant
Anuch Apiradchajit

Biostatistician
Somporn Krasaesub

Technology Transfer Specialist
Suthicha Wuwongse

Research Support

Total Personnel = 45
Military = 4, GS = 3, FSN = 13, CoAg = 23, RTA = 1, NPSC = 1
As of 30 September 2020
*Dual-hatted role

Reference Librarian
Saowalak Booncharoenraksa

Technical Services Librarian
Pattrapan Jullasing

Library

Chief, Information Resources Center
Information Resources Specialist
Vacant

Occupational Health Nurse/ CMA
Yinglak Fuangmarayat

Chief, Occupational Health Physician
LTC Kevin M. Cron*

Human Subjects Protection Office
Director, HSPO
Bussara Sukpanichnant

Computer Technician, CoAg
Rattanapol Charoenpol

Computer Programmer
Ganyakrit Kulsukthawee

CoAg Personnel - RTA
Kritika Singharaj

Hasadee Vanasuntree

Mail Clerk

Sasiprapa Pichitphan

Human Resources Assistant

Human Resources Assistant
Pasana Chuanak

Chief, Human Resources
Boodsaba Daechanaranon

Secretary
Marina Brook

Secretary
Titikul Aramboonpong

Director
COL Eric D. Lombardini
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Receiving Clerk
Jakkaphong Maneerat

Store Keeper
Lalita Navamavadhana

Shipment Clerk
Tidatip Inphet

Biohazardous Waste
Disposal Technician
Thongpian Sattayadit

Glassware Technician
Orapan Prathomwongkul
Usana Chuanak
Sombat Hongbucha
Perapong Manavet

Supply & Services NCOIC
SSG Eddie Martinez
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LN2
Nirutti Boonnak
Chatree Kumhom
Niphon Sawangsang

Chauffeur
Thanaphon Prayoonyuang
Somsak Sangsri
Thanadej Pitakraksa
Surapol Okpai
Siriphong Amnuaysuksiri
Phattanasyn Navaroljittharath
Sittikorn Boonnak
Sarayuth Chienrum

Mechanic
Anek Piyamaporn
Surasak Thabtim

TMO Supervisor
Orawan Thaveesuk

TMO NCOIC
SSG William P. Parrish

Logistics Support Admin Assistant
Vacant

Procurement Agent
Ranida Peeramongkolchai
Santi Kaewkrai
Parachanun Khurimon
Apinya Chueadee

Procurement Supervisor
Wisnee Panichphol

TMDE Coordinator
Rattiya Cheejun

Medical Equipment Technician
Ratchada Thipwong
Sipphaporn Sombatpiboon
Nipat Promchart
Tharanat Thanatepasansakun
Parnu Thongboonlua

Total Personnel = 45
Military = 5, FSN = 23, CoAg = 17
As of 30 September 2020

Property Clerk
Suwanich Saleewan

Property Book Assistant
Nawaporn Chantakulkij

Medical Maintenance NCOIC
SSG David A. Argaez
Combined Maint Supervisor
Manoon Bunya

Facility Management Assistant
Ruedee Arunkhajohnsak

Engineer Technician
Perapol Thuannok

Facility Management Service
Narong Vitisin

Engineer
Eakkapob Srichumnan

Interim Facility Management Manager
SFC Justin D. Goforth

Deputy, Logistics Department
Wisnee Panichphol

Chief, Department of Logistics
MAJ Joshua M. York

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

•
•
•
•
•
•

รายงานประจำ�ปี 2563

82

Worachet Kuntawunginn (Team Leader)
Chadin Thongpiam
Chaiyawat Mathavarat
Kamonporn Poramathikul
Kingkan Pidtana
Kittijarankon Phontham
Montri Arsanok
Parat Boonyarangka
Saowaluk Wongarunkochakorn

Field Operations, Cambodia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratory Field Team
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Drivers
Chantha Keo
Samfanna Ton
Sea Em
Sokha Yos
Sokhanny Yos

Administrators
Yim Sophea
Chan Tara

Senior Clinical
Investigator
Somethy Sok, MA
Sovannarith Em,
MD, MPH

Lab Technicians
Kheangheng Thay
Lychhea Huot
My Mok
Nareth Kong
Phyra Phon
Samel Buth
Sarath Nuom
Soch Va
Poeng Bunthoeun
Vy Dav
Yom You
Eang Theara
Teav Imey
Un Huong Kong
Siv You

Data and IT Team
Lem Somnang

Clinical Research
Coordinator
Hom Sohei
Oung Pheaktra
Nou Samon
Lun Chandeth
Srun Mary
Hai Sovanna
Sok Chandara

National Malaria Center
Section Chief and Principal Investigator
Vacant
Deputy Section Chief
Vacant

Nillawan Buathong, RN
Sabaithip Sriwichai, RN
Siriporn Sornsakarin, RN
Umaporn Suksawad, RN
Vacant
Vacant

Clinical Field Team

Section Chief and Principal Investigator
Vacant
Deputy Section Chief
Vacant

Field Operations, Thailand

Medical Research Aide
Vacant

Assistant Chief
(Head of Clinical Operations)
LTC Mariusz Wojnarski, MD

Team
• Amporn Limsalakpetch
• James Jones, PhD
• Kosol Yongvanichit
• Sathit Pichyangkul, PhD
• Siriphan Gonwong
• Utaiwan Srichairatanakul

Section Chief
Nattaya Ruamsap

Immunology and Vaccinology
Laboratory

Team
• Dutsadee Peerapongpaisarn
• Nantanat Wongpatcharamongkol
• Paksathorn Kietsiri
• Wilawan Oransathid
• Wirote Oransathid

Section Chief
Woradee Lurchachaiwong, PhD

Bacteriology
Laboratory

WARUN , NEPAL

Team
• Chaiyaporn Chaisatit
• Nuanpan Khemnu
• Panida Nobthai
• Patcharawalai Wasanaroongroj
• Piyaporn Sai-ngam
• SasikanyaThaloengsok
• Sasikorn Silapong
• Sirigade Ruekit
• Vacant
Team
• Chanikarn Kodchakorn
• Winita Ta-aksorn

Total Personnel = 119
Military = 6, FSN = 26 , CoAg = 24, NPSC = 3, HJF = 1, Contractor =2
Cambodia CoAg = 33, WARUN CoAg = 11, NPSC =13
As of 30 September 2020
*Note* Names listed in alphabetical order

Team
• Chantida Praditpol
• Chatchadaporn Thamnurak
• Kirakarn Kirativanich
• Vacant

Section Chief
Nonlawat Boonyalai, PhD

Malaria Culture and In Vitro
Drug Sensitivity Laboratory

Section Chief
Paphavee Ketwalha, PhD

Molecular Biology
Laboratory

- Binob Shrestha
- Anandi Vaidya
- Bina Sakha
- Brajen Dev Shrestha
- Jasmin Shrestha
- Ghuran Rajdhami
- Samita Bajracharya
- Pashupati Khanal
- Ashish Shrestha
- Jid Chani Rana
- Ramila Gurung
- Pabitra Rayamajhi
- Bishnu Prasad

Section Chief
Pattaraporn Vanachayangkul, PhD

Pharmacology and Bioanalytical
Laboratory

MAJ Brian A. Vesely, PhD, MPH

Chief, Laboratory Operations

- Nisha K.C.
- Subhadra Shakya
- Ram Sharan Magar
- Rameshwor Als Magar
- Shiva Ali Magar
- Rakesh Shakya

WARUN Team

Director of WARUN
Sanjaya Shrestha, MD

Assistant Chief
(Head of Research)
MAJ Samandra T. Demons, PhD

Laboratory Management Admin
Panita Gosi, PhD
Boonchai Wongstitwilairoong

Total Personnel = 45
Military = 4, GS = 3, FSN = 13, CoAg = 23, RTA = 1, NPSC = 1
As of 30 September 2020
*Dual-hatted role

Financial Management Admin
Vacant
Nucharee Thongsen
Prapatsorn Ngaowichit

Administrative Support

Department Chief, Bacterial and Parasitic Diseases
COL Norman C. Waters, PhD, FASTMH

Program Management Admin
Sariya Chanyart
Wisasinee Saraporn

Program Manager-DMAP
CAPT. John S. Griesenbeck, DrPH, FACHE
Deputy Program Manager-DMAP
LTC Kevin M. Cron, MD, MPH

Senior Clinical Study Physician
Michele Spring, MD, MSPH

Project Manager
Krisada Jongsakul, MD
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Medical Research Technician
Somsak Tiangtrong

Medical Research Technologist
Thanyalak Fansiri, PhD
Arissara Pongsiri
Patcharee Khongtak
Boonsong Jaichapor
Wachiraphan Chittham
Nattaphol Pathawong
Preeraya Singkhaimuk
Duangkamon Pintong
Bussayagorn Sujarit

Vector Biology and Control
Alongkot Ponlawat, PhD

Medical Research Technologist

Medical Research Technologist

Sirima Wongwairot
Chawin Limsuwan

Scrub Typhus Model
Piyada Charoensinphon, PhD

Leptospirosis Model
Panadda Krairojananan, PhD

Kasima Wasuworawong

Medical Research Technologist
Suparat Chairuksa
Waranya Buadok
Amnart Keyha
Supakit Wanasith
Jutarat Kotawong
Vichit Phunkitchar
Nattapat Rochanarutaipreeda

Malariology
Ratawan Ubalee, PhD

Insectary Technician
Opas Thachin

Medical Research Technologist
Taweesak Monkanna
Nutthanun Auysawasdi

Total Personnel = 49
Military = 2, FSN = 13, CoAg = 34,
As of 30 September 2020

Medical Research Technician
Jaruwan Tawong
Nantaporn Monkanna

Medical Research Technologist
Orawan Wongnet
Tanaporn Kornkan
Thanin Jitbanterngphan
Marisa Chaiyasab

Mite and Rodent Support
Surachai Leepitakrat

Research Support

Insectary
Siriporn Phasomkusolsil, PhD

Secretary
Yanischa Ketmunin

Quality Administrator (QA)
Nantavadee Suwanabun

Medical Research Technologist
Sommai Promsathaporn
Bousaraporn Tippayachai
Nitma Chanarat
Jira Sakolvaree
Kritsawan Phonjattauras
Asma Longkunan
Paramaporn Youngdej

Diagnostic and Reemerging Diseases
Ratree Takhampunya, PhD

Research

Administrative Assistant
Tanukorn Rumakom
Saruta Anukul

Deputy Chief
MAJ Betty Katherine Poole-Smith

Chief, Department of Entomology
MAJ Patrick Wesley McCardle
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COG Senior Clinical Trials
Specialist
Nampueng Churikanont
COG Clinical Trials Specialist
Saowanit Getchalarat
Nongluck Sangnoi

Director, Research Division
Suchai Kitsiripornchai, MD

QA Coordinator
Ajchariyarat Sangdara

QA Specialist
Benjapar Vesamavibool

Non-Human Primate Laboratory
(NHP), Head
Denise Hsu, MD, PhD
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IT Support
Coordinator
Nutthapol Pramual

IT Support
Specialist
Tossapol Ounhapattana

Logistics Specialist
Parnu Thongboonlua

SPL, Senior Laboratory
Technician
Surasit Inprakong
SPL Laboratory Technician
Panjaree Ruangjan
Anake Nuchwong
Sukanya Lucksanawong
Pannadda Kruacharoen
Suwanee Techapitaksat
Worakarn Wongchankham
Witchuda Khamthai
Chaichana Chuendoung
SPL, Support Technician
Thiti In-ngarm

SPL, Specimen Processing
Supervisor
Phiromrat Rakyat
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SPL, Repository Technician
Kajornsak Chaiteamwong
Nitipan Klamyusuk
Anawat Phramtong
Sarawoot Mongkolpun
SPL, Data Entry
Pongstron Peachyai
Karnjana Techwongtham

SPL, Specimen Archive
Data Manager
Anant Phramtong

CAP Lab Senior Medical
Research Technologist
Pornchanok Panjapornsuk
CAP Laboratory,
Medical Research
Technologist
Nantana Tantibul
Bhubate Tongchanakarn
Paramate Promnarate
Vatcharain Assawadarachai

CI, Medical Research
Technologist
Suchada Sukhumvittaya
Nipattra Tragonlugsana
Boot Keawboon
Chayada Sajjaweerawan
Putita Saetun

CI, Laboratory
Deputy Supervisor
Surat Jongrakthaitae

CI, Laboratory
Supervisor
Yuwadee Phuang-Ngern
Weerawan Chuenarom

Cellular Immunology Laboratory
(CI), Head
Alexandra Schuetz, PhD

Department Science Manager
Alexandra Schuetz*, PhD

Total Personnel = 77
Military = 2, FSN = 5, HMJF = 4, PRTR = 64
As of 30 September 2020
*Dual-Hatted

HI, Medical Research
Technologist
Somsak Chantakulkij
Sirinan Madnote
Jiraporn Puangkaew
Surawach Rittiroongrad

Humoral Immunology Laboratory
(HI) Head
MAJ Thomas A. Musich

Laboratory Director
Department Safety Officer
MAJ Thomas A. Musich*

Secretary
Jantana Uthesanan

Program Management Assistant
Suda Wilairatanaporn

Laboratory Manager
Supervisor, CAP Lab
AFRIMS Retrovirology Clinical Laboratory
(ARCL/MOL)
Rapee Trichavaroj

NHP Medical Research
Technologist
Dutsadee Inthawong
Jumpol Sopanaporn
Panupat Nadee

Administrative &
Logistics Coordinator
Nitit Isravudhakul

Procurement Specialist
Rungnapa Muanyart

NHP Laboratory Manager
Decha Silsorn

Specimen Processing Laboratory (SPL)
and Archiving Manager
Bessara Nuntapinit

Director, CAP Laboratory
Dr. Siriwat Akapirat*

Assistant Department Chief
Dr. Siriwat Akapirat

Program Coordinator
Vivalya Khongkhakul

Program Manager
Research Support Section Head
Robert A. Morgenthaler

QA Section
QA Supervisor
Sopana Chatnilbandhu

Chief, Department of Retrovirology
COL Mark M. Fukuda
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Veterinary Technicians
Alongkorn Hanrujirakomjorn
Nuttawat Wongpim
Khrongsak Saengpha
Phakorn Wilaisri

Supervisor
Vet Care Section
Mana Saithasao

Environmental Enrichment
Coordinator Technician
Sakda Wongsawanonkul

Environmental Enrichment
Coordinator
Siwakorn Sirisrisopa

Clinical Veterinarian
Vacant, DVM

Clinical Veterinarian,
Supervisory
Kesara Chumpolkulwong, DVM

Supervisor
Non-human Primate Section
Natthasorn Komcharoen

NHP Section
Chakkapat Detpattanun
Rachata Jecksaeng
Yongyut Kongkaew
Sonchai Jansuwan
Amnat Andang
Chaisit Pornkhunviwat
Manas Kaewsurind
Wuthichai Puenchompu
Sitthidech Hanphongsak
Yosswat Kumhun
Kidanan Rungrueang
Paitoon Hintong
Vacant

Small Animal Section
Dejmongkol Onchompoo
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Total Personnel = 48
Military = 3, FSN = 8 CoAg = 37
As of 30 September 2020

Medical Technologist
and Histotechnologist
Sujitra Tayamun

Medical Research
Technologist
Noppon Popruk
Arasa Suttana

Clinical Lab Supervisor
Laksanee Inamnuay

Medical Research Technologist
Manutsanun Inthawong

Quality Control Assistant
Surayuth Seegaewin

Medical Research
Scientist
Piyanate Sunyakumthorn, PhD

Chief, Divisions of Comparative Pathology &
Veterinary Medical Research
MAJ Matthew C. Reed

QA, Training, GLP
Supervisor
Chardchai Burom

Supervisor
Small Animal Section
Anchalee Tungtaeng

Administrative Associate Ganokwan Chaksurak
Launderer Boonhome Meepuak
Launderer Sunisa Kaewwaen

Administrative Section
Admin Assistant Wallapa Thajeen
IACUC/Secretary Angwara Arinhamapan

Program Management

Support Technicians , Caretakers, Technologists, Technicians

Support Section
Sawaeng Sripakdee
Thanaphon Rattanathan
Siwadol Sammano
Sakchai Lerdmontee
Thanathorn Jirarot
Panupong Junkeaw
Wuttichai Sawangsang
Chatree Puengsawang

Supervisor
Support Section
Vacant

NCOIC/Program Manager
SSG Carrie L. Josephson

Deputy Department Chief &
Chief, Research and Laboratory Animal Medicine
Rawiwan Im-Erbsin, DVM

Chief, Department of Veterinary Medicine & Attending Veterinarian
LTC Luis A. Lugo
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URI Research Assistant
Wipaporn Khanom

Viral Culture
Chuanpis Ajariyakhajorn, DVM
Thongchai Khiankaew
Chutithorn Tawilert
Winai Kaneechit
Jindarat Lohachanakul

Information System
Management
Tipawan Thipwong
Worrawut Leelanimit
Tippa Wongstitwilairoong
Ubon Srangsrok

Viral Serology
Butsaya Thaisomboonsuk, PhD
Duangrat Mongkolsirichaikul
Prapapun Ong-Ajchaowlerd
Rungarun Suthangkornkul
Kanittha Sirikajornpan
Kamonthip Rungrojcharoenkit
Kedsara Tayong
Yanin Kuncharin
Specimen Processing
Prachakkra Panthusiri
Rewadee Klinmala
Parinya Kruacharoen
Naphat Yimthin
Wonlana Theerapolumpun
Wimonsri Tinrum

Project Management
Chitchai Hemachudha

Prinyada Rodpradit
Thipwipha Phonpakobsin
Wudtichai Manasatienkij, PhD
Yongyuth Poolpanichupatam
Khajohn Joonlasak
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USAMD-AFRIMS
Department of Administration
Resource Management Division
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
The Resource Management Division’s (RMD) mission is to ensure that the USAMDAFRIMS Director and departments, and other supported U.S. government agencies as directed,
receive required fiscal and budgetary guidance and education in an efficient and cost effective
manner. This Resource Management (RM) support extends to various field sites and laboratories
located throughout the Kingdom of Thailand, Nepal, the Philippines, Cambodia, Bhutan and in
other countries in the INDOPACOM area of responsibility as required.
During FY20, RMD with 1 U.S. Department of the Army general schedule (GS)
employee and 3 Foreign Service Nationals provided financial oversight of AFRIMS’s overall
$19.3M operating budget. This included an Army/DoD Research, Development, Test and
Evaluation (RDT&E) program of $2.63 million; Defense Health Program (DHP), including
O&M and RDT&E of $9.23 and $5.81 million respectively. The reimbursable program totaled
$1.43 million.
Constraints/Problems Encountered:
Historically, USAMD-AFRIMS does not receive current year allotments when missions
are required. Global Emerging Infections Surveillance (GEIS) funds (DHP O&M 1-yr funds) do
not get allotted to USAMD-AFRIMS until beginning of the 2nd QTR of the fiscal year and only
approximately 15%. FY20 DOD funding was fully funded by Congress at the start of the fiscal
year start. Science departments are able to delay some projects in relation to funds arriving late.
In some cases, funds from other projects must be used to maintain mission readiness and
accomplishment.
USAMD-AFRIMS is authorized a sub-cashier from the U.S. Embassy Bangkok. Cash
transactions have been able to decrease through the fiscal year. Cash will still be required as a
normal business practice due to the nature of time of procurement methods and lack of
procurement methods allowed.
Solutions Devised:
Any transaction that is executed through the U.S. Embassy, Bangkok will have a time
delay in the disbursement. These transactions consist of all Foreign Service National (personnel
hired through the US Embassy Bangkok to work directly for USAMD AFRIMS) payroll, TDYs
that are processed in the U.S. State Department travel system (E2) and all procurement items
submitted through the General Services Offices (GSO) in U.S. Embassies, Bangkok, Manila, and
Kathmandu. USAMD AFRIMS must input a manual obligation in GFEBS for all of these
transactions. U.S. Embassy will submit reimbursement voucher through the Global Financial
Services to the Defense Finance and Accounting offices. The DFAS offices will send these
unmatched disbursements to USAMD AFRIMS RM section to match against the manual
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obligations. This cycle takes approximately 4-6 months to complete to show a disbursement in
GFEBS. USAMD-AFRIMS Logistics has been able to reduce the amount of transactions
through the GSO offices by utilizing government purchase cards and blanket purchase
agreements through United States Army Medical Research Acquisition Agency.
New Missions Added: N/A
Old Mission Discontinued: N/A
Outcomes:
USAMD-AFRIMS RM was able to close out all expiring funding in accordance with
fiscal laws.
Human Subject Protection Office (HSPO)
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• The major activities of the HSPO are to interpret and apply regulations, polices, and
guidelines; develop SOPs and policies; perform protocol/report pre-review to ensure
compliance with WRAIR/AFRIMS submission and WRAIR requirements; and provide
review and determination for NHSR/exempted protocols.
Constraints/Problems Encountered:
• Limitation of working from home due to COVID-19 situation.
• Travel restriction due to COVID-19 situation results protocol deviation report and
protocol amendment submission.
• Limitation of classroom training due to COVID-19 situation.
• Conflicts of U.S and local regulations/requirements on human subject protection.
• Unable to access WRAIR website reduces awareness of the RSS personnel to updates to
WRAIR SOPs and policies.
• Awaiting for revised WRAIR SOPs in order to revise AFRIMS SOPs.
Solutions Devised:
• Fully electronic submission of protocol package.
• Provide individual training was to new investigators.
• Participate in local conferences and research for local regulations/requirements in order
to identify the conflicts, ensure local authorities aware of U.S. requirements and work
with them to ensure compliance with U.S. requirements.
• Ask WRAIR POC for regular updates on new/revised SOP and policies.
New Missions Added:
• Translate the CITI training modules from English to Thai to reflect the revised Common
Rule.
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Old Missions Discontinued:
• Plan for an accessor hiring with at least 1 year overlap (The Director’s retirement is in
March 2022).
• Revise AFRIMS SOPs and policies to comply with the new Common Rules (45 CRF 46)
effective 21 Jan 2019, DOD regulation and WRAIR SOPs and policies.
• Enhance local authorities’ awareness of the new requirement per 45 CFR 46.
Outcomes:
• The AFRIMS HSPO working closely with WRAIR HSPB on work assignment and
preparing for the changes due to the new 45 CFR 46.
• Forwarded revised WRAIR SOPs and polices to relating AFRIMS staff in 2020.
• The AFRIMS SOP on Protocol lifecycle has been reviewed by peer and now under QA
review. The revised SOP on NHSR Determination was approved.
• One form nineteen CITI module translation was completed.
Health Security Cooperation Officer (HSCO)
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• Weekly and ongoing synchronization with Joint US Military Advisory Group Thailand
(JUSMAGTHAI) to advise and address medical issues.
• Serve as US Liaison Officer (LO) to the ASEAN Center of Military Medicine (ACMM),
including monthly virtual LO meetings and coordination with US military advisor to the
ASEAN in Jakarta, Indonesia.
• Quarterly participation in USINDOPACOM Health Theater Cooperation Planning Group
meetings and Area of Responsibility (AOR) Global Health Engagement (GHE)
synchronization meetings.
• Biannual Overseas LO meetings with Office of the Assistant Secretary of Defense
(Health Affairs) [OASD(HA)], focused on GHE in New Zealand, Vietnam, and Thailand.
• Annual participation/advisory support for Thailand American Consultations working
group (THAI-TAC)
• Medical advisory support, via JUSMAGTHAI, to Cobra Gold and Hanuman Guardian
multilateral training exercises
Constraints/Problems Encountered:
• Official tasking chain from USARPAC to AFRIMS (via USINDOPACOM, AFC,
MRDC, and WRAIR) has been challenging, but appears to have been resolved.
• Initial use of Defense Travel System (DTS) challenging due to DoS preference for E2.
• COVID-19 travel restrictions, including mandatory 14-day quarantine for all arrivals into
Thailand and possible additional restrictions or requirements between districts within
Thailand.
Solutions Devised:
• Recommend adding DTS account reconciliation to WRAIR in-processing checklists for
new overseas personnel.
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•

COVID-19 risk mitigation strategies are limited by Royal Thai Government (RTG) and
Royal Thai Armed Forces (RTArF) policy changes. Current proposals (including pretravel vaccination, pre-/post-travel testing, secure location “travel bubbles”, and reduced
post-travel quarantine periods) are being evaluated, with recommendation from Defense
Attaché Office (DAO) to not press the issue at this time.

New Missions Added:
• Represented AFRIMS as public health subject matter expert (SME) for Adaptive Shield
19, hosted by the Combined Forces Command in Seoul, Republic of Korea (ROK) from
19-21 November.
• Represented JUSMAGTHAI at multi-lateral Humanitarian Assistance/Disaster Relief
(HA/DR) Table Top Exercise (TTX), as part of Cobra Gold 21, 24-27 February.
• Assisted DAO during US DAO/Royal Thai Army (RTA) Directorate of Operations
(DOO) medical policy synchronization meeting 27 March.
• Represented the US at virtual ACMM TTX on 27 May and 27 August addressing
COVID-19 – related issues.
• Episodic coordination of US personnel requiring last-minute COVID-19 testing,
supported by the US Embassy Med Unit and AFRIMS, for travel requirements, most
recently on 19 August.
• Served as medical advisor to Senior Defense Official (SDO) during Thailand Ministry of
Defense (MOD) Conference on Post-Pandemic Military Cooperation 15 September.
Old Missions Discontinued:
• Biannual On-location ACMM Workshops replaced by virtual TTX due to COVID-19
travel restrictions for ASEAN member nations.
• Multiple GHE-related activities postponed or cancelled due to COVID-19
Information Management Division (IMD)
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• Mission: The Information Management Division (IMD) at USAMD-AFRIMS provides
information technology, library, medical audio visual and language services in support of
the USAMD-AFRIMS mission. IMD enables the organization to tell its story to a global
audience via scientific posters, publications, photography and videography, library
services, research support, as well as WRAIR social media. With a staff of 14 personnel,
IMD manages a principal network of 400 devices and a NIPRnet endpoint of 30 devices,
while also providing oversight to the IT operations of three international permanent
research sites and managing the largest OCONUS library in the DoD.
• Significant Activities:
o Modernization: IMD fielded over 150 laptops and eliminated 8 archaic servers
from the network. At the close of FY20, IMD successfully funded:
 $315k - Datacenter center renovation project aimed an modernizing
environmental and power delivery systems
 $385k - Network equipment infrastructure refresh
 $260k - Server hardware lifecycle
 $187k - Lifecycle refresh of end-user devices: laptops and monitors
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Telework Support: In response to the minimal manning requirements imposed during the
COVID-19 pandemic, IMD expanded its service to surge into areas that enabled telework
for the USAMD-AFRIMS staff. This included converting 60 user’s desktops to laptops,
expanding VPN capacity, implementing an audio conferencing bridge, and leveraging
Cisco Webex for business-class web-conferencing.

Constraints/Problems Encountered:
• Coordination with DISA and WRAIR IMD continue to present challenges due to inherent
time zone differences; limited network administration capabilities hinder ability to
administer and modernize aspects of the .ORG and .MIL networks. In addition, AFRIMS
and WRAIR Security, coordinating with AFRIMS and WRAIR IMD, continue to
encounter issues with interpretation of Department of State background investigations as
they relate to Department of Defense requirements for Local National network access.
Solutions Devised:
• Web conferencing: To support the telework initiative, IMD acquired three (3) business
licenses for CISCO Webex, a FED-Ramp approved product. 75% of the AFRIMS staff
were not eligible for the CVR/Microsoft Teams accounts.
New Missions Added:
• IT Support package for enabling sustained telework in response to the COVID-19
pandemic
Old Missions Discontinued: N/A
Outcomes:
• USAMD-AFRIMS IMD team continuously leverages technology and personnel to
improve support to the organization’s mission. IMD is moving to streamline monitoring,
implement ease of use and incorporate or facilitate collaborative functions on platforms
which are familiar to all of our users and enhance the computing experience for all.
Human Resources Division
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• Core functions: Coordinate all aspects of personnel services, finance services,
accountability, staffing, development, compensation, safety and health, and employee and
labor relations. Within each of these core functions, HR conducts a wide variety of
activities.
Constraints/Problems Encountered:
• Communication between the organizations and staff.
Solutions Devised:
• Create workflow, provide guidance and regulations.
• Provide training.
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New Missions Added:
• In-Processing and out-processing process for Military and DA Civilian
• Merit Base Compensation Plan for Local Staff
• New Position Classification and hiring process for Local Staff
• New recruitment process for Local Staff
• Develop and Implement compensation plan for Local Staff
Old Missions Discontinued:
• Evaluation Plan for Local Staff be changed to Merit Base Compensation Plan.
Outcomes:
• Working closely with WRAIR HHC Team and WRAIR S1 Team and DFAS Team at
Camp Zama, Japan for military and DA civilian process.
• Working closely with HR, U.S. Embassy for all LE staff compensation and actions.
Physical Security Section:
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• Organizational Key Inventory in preparation for DAIG Inspection Program
Constraints/Problems Encountered:
• The whole of AFRIMS Thailand, Philippines, Nepal and Cambodia are subject to the
Army’s DAIG program. As part of the continuous daily process of key registry and
control the following additional measures were implemented while maintaining semiannual inventories.
o All Departments conducted a re-inventory of Locks and Keys associated by serial
number.
o Identification of duplication of keys and record of serial numbers.
o Identification of unauthorized master keys and subsequent replacement and
destruction.
o Identification of non-DoD compliant locks.
o Updated Primary and Alternate Key Custodian appointment letters.
o Monthly training of custodians and alternates on the DAIG process of inspection.
o Key Officer Inspections of Department inventories and documentation
verification.
o Full scale rehearsals of DAIG inspection process.
Solutions Devised:
• A review of SOPs and daily standards of practice were modified to ensure DAIG and AR
compliance.
• A bulk order of 1000 DoD compliant locks and keys was placed in advance of DAIG
arrival.
• Preparation of formatted for content binders ensuring AFRIMS was on “one page”
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New Missions Added:
• Implementation of DoD locks and keys into Departmental use.
Old Missions Discontinued:
• The use of non-DoD locks and Keys
Outcomes:
• DAIG inspector noted minor observations of spot findings not significant noncompliance matters. Noted praise to multiple Departments practices of daily
accountability and performance measures.
Laboratory Operations Division
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
The Laboratory Operations Division provides safety and biosafety guidance to USAMDAFRIMS by interpreting and implementing policies from higher headquarters, local and federal
laws to assure safety and biosafety within the organization.
Laboratory Operations manages the AFRIMS Freezer Farm research repository that
houses more than one million research samples.
Semi-annual occupational health and safety inspections were completed in all
laboratories within Thailand except Cambodia, the Philippines and Nepal due to the COVID-19
situation has limited travel options. To help improve Occupational Health and Safety Program at
AFRIMS field site outside Thailand until the normal procedures can be restored, all field site
were requested to complete all required OHS inspection checklist and forms to send back to
Laboratory Operation and Occupational Health office for review.
Annual Occupational Health and Safety training was completed at all sites via online
training instead of training class because a social distancing is required during COVID-19
situation in Thailand.
The emergency exercise with the Department of Veterinary Medicine and
Phramongkutklao Emergency Medical Service in November 2019 was successful. The goal of
the exercise is to identify the strengths and weaknesses of the AFRIMS emergency response plan
in order to refine the current plan.
Laboratory Operations staff prepared all the necessary documents required prior to the
DAIG inspection and assisted with pre-DAIG inspections of all laboratories. The DAIG
inspection in January 2020 result indicated only minor deficiencies.
During the onset of the COVID-19 outbreak, Laboratory Operations supported sciences
departments by ordering required disinfectants and PPE, and providing safety training to ensure
that all procedures of SARS-CoV-2 testing will be in accordance with both Thai and US
guidelines.
One of Laboratory Operations staff participates in the Bureau of Laboratory Quality
Standards, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand, as a subcommittee member for the establishment of guidelines, criteria and standards for the Pathogens
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and Animal Toxins Act and supports the Biosafety Association (Thailand) by serving as a
committee member to enhance biosafety in Thailand.
Laboratory Operations played an integral role in creating the curriculum for the BSL-2
biosafety and biosecurity course and BSL-3 biosafety course in response to a new Thai law
requiring training at facilities conducting laboratory activities with risk group 2 and risk group 3
Infectious agents and Toxins. This curriculum was accepted by the Ministry of Public Health and
the inaugural course was taught at AFRIMS in 16-19 December 2019.
Laboratory Operations provided training to researchers, students, doctors and nurses at
universities, hospitals, and biosafety workshops on safety and biosafety topics upon request.
Occupational Health conducted ergonomic training and assessment of laboratory and
office staff to improve the workspaces and minimize the risk of injury to AFRIMS employees
Constraints/Problems Encountered:
• Thailand revised their Infectious Agents and Toxins (IAT) policy guidance requiring an
import/export permit of IAT through the National Single Window (NSW) system. The
IAT import/export permit is required for each IAT shipment. The permit must be
requested through the RTA-AFRIMS to the Ministry of Public Health (MoPH) Thailand
in advance before shipment which is take time for 2-3 weeks.
• When GEIS funding is delayed, Laboratory Operations lacks funds to complete tasks
such as managing the BSL-3 laboratory.
Solutions Devised:
• Laboratory Operations has informed the new IAT import/export requirement to all
sciences department to ensure that each department will submit the request for permit in
advance of each shipment. To facilitate the IAT import/export permit, Laboratory
Operations serves as the point of contact for each department on requesting the permit
through RTA-AFRIMS to MoPH.
• The BSL-3 maintenance is funded primarily by GEIS and when funds are not received at
the beginning of the fiscal year, we must borrow funds to maintain the BSL-3.
New Missions Added: N/A
Old Missions Discontinued: N/A
Outcomes:
• AFRIMS continues to conduct quality research in a safe and low risk environment.
Research Support Section
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• The Research Support is composed of the Research Support Administrators and a training
Coordinator. The mission are provides administrative assistance to AFRIMS Researchers
for submission of research involving human subjects, scientific review of Human
Subjects Research and clearance of research publication/presentation, coordinates of in-
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house trainings/ maintain database of trainings for all AFRIMS employees and ensure
that USAMD-AFRIMS research activities comply with US, DOD and local regulations
and WRAIR policies.
Constraints/Problems Encountered:
• Not able to access WRAIR website
• Many presentations/publications are published before clearance at AFRIMS.
Solutions Devised:
• Ask for and advice from WRAIR to ensure that rule and regulations are followed.
• Appropriate visibility in protocol scientific review and publication clearance.
• Request support from WRAIR for regular updates on new/revised SOPs and Policies.
New Missions Added:
• Revised Scientific Review and Publication clearance SOP to aligning with WRAIR.
• Training database which comply with US, DOD and local regulations and WRAIR
policies.
Old Missions Discontinued: N/A
Outcomes:
• Research Support Team continuously to improve support to the AFRIMS’s mission.
Quality Unit Section
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• The mission of the Quality Unit (QU) is to provide support to the USAMD-AFRIMS
research departments on research activities to ensure that USAMD-AFRIMS research
activities comply with U.S., DOD regulations and WRAIR policies and other worldwide
regulations (GCP, GLP and CAP as applicable).
• The QU 1) reviews, tracks, distributes, archives, and maintains SOP database, 2) provides
monitoring and audit capabilities, 3) provides statistical consultation, and 4) provides
training on regulations, policies, and SOPs.
Constraints/Problems Encountered:
• AFRIMS-wide SOP and policy training is not as robust in AFRIMS’s outlying sites in
Cambodia, Nepal, and Philippines.
• Unable to access WRAIR website reduces awareness of the QU personnel to updates to
WRAIR SOPs and policies.
Solutions Devised:
• AFRIMS-wide SOP and policy training is planned for AFRIMS staff (at WARUN,
Kamphangphet, and AFRIMS Bangkok)
• Ask WRAIR POC for regular updates on new/revised SOP and policies.
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New Missions Added:
• Continue to revise AFRIMS SOPs and policies to comply with the Common Rules (45
CRF 46) effective 21 January 2019, DoD regulation and WRAIR SOPs and policies.
• In addition, QU now provides statistical consultation and services to researchers for
human, animal, and laboratory studies.
Old Missions Discontinued:
• Support research pharmacy.
Outcomes:
• Supports and prepares for inspections (study specific requests).
• Prepares study monitoring and statistical plan with PI and study team
• Performs Trial Master File (TMF)
• Performs Policy 19-02 compliance audit across AFRIMS
Agreement Section
AFRIMS has one Technology Transfer Specialist within the Department of
Administration, responsible for negotiating agreements to support research collaborations with
industry, academia, non-profit organizations, foreign government entities, and other US
government agencies. These agreements facilitate the exchange of research materials and
information. AFRIMS Technology Transfer Specialist acts as main link between AFRIMS and
WRAIR by working closely with WRAIR Office of Research and Technology Applications
(ORTA).
In FY20, AFRIMS executed 36 new technology transfer agreements; these include 16
Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs) and 10 Material Transfer
Agreements (MTAs). In addition, AFRIMS has coordinated the execution of 4 new NonDisclosure Agreements (NDAs) and 6 agreements with agencies within the US government.
Interservice/intragovernmental agreements are handled by WRAIR Resource Management in
coordination with technology transfer staff members. In FY20, AFRIMS has a total of 115 active
agreements. These include 65 CRADAs, 33 MTAs, 7 NDAs, and 10 interagency agreements.
The technology transfer agreements brought roughly $971,000 into AFRIMS. These values are a
subset of the values provided by WRAIR ORTA.
AFRIMS fulfills WRAIR’s mission by collaborating with various organizations within
the United States, locally, and internationally. In FY20, AFRIMS has established 5 foreign
government entity agreements with governments of Thailand, Philippines, Bhutan, and
Mongolia. AFRIMS also has collaborations with industry, academia, and non-profit
organizations in Thailand, Philippines, South Korea, Switzerland, Netherlands, United Kingdom,
and Chile. These collaborations are a result of, and has resulted in, longstanding partnerships
between AFRIMS and the country.
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Department of Logistics
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
•

The mission of the Department of Logistics is to ensure that the USAMD-AFRIMS
research departments, and other supported US Government agencies, as directed, receive
required general and laboratory supplies, equipment, biomedical maintenance, facilities
maintenance, transportation, glassware, shipping, property accountability and lifecycle
management services in an efficient and cost effective manner. This logistics support
extends to various field sites and laboratories located throughout the Kingdom of
Thailand, Nepal, the Philippines, Cambodia, Bhutan and in other countries in the
INDOPACOM area of responsibility (AOR) as required.

Constraints/Problems Encountered:
• COVID-19 had a significant impact on all of the Logistics Department. Many resources
that were needed globally were difficult to procure and order. However, the AFRIMS
Supply Team, as well as the Medical Maintenance Team were able to use new innovative
techniques to continue to operate even given the new difficult environment.
• USAMD-AFRIMS continues to shift programmatic procurement support requirements to
DOD supporting elements IAW MOU-DoD & STATE CABLE 00030953, ISSUED 4
April 2011 and 18 August 2015 SAV the GSO conducted for the Office of the
Procurement Executive.
Solutions Devised:
• The department strengthened partnerships and information sharing amongst DOD
enablers thought the Pacific AOR such as: U.S. Indo-Pacific Command
(USINDOPACOM); U.S. Army Pacific (USARPAC); Theater Lead Agent for Medical
Materiel-Pacific (TLAMM-P); Defense Logistics Agency Pacific (DLA); U.S. Army
Medical Materiel Center-Korea (USAMMC-K) and the 6th Medical Logistics
Management Center (6th MLMC).
• Additionally the logistics department strengthened a relationship with Joint United States
Military Advisory Group Thailand (JUSMAGTHAI) for regional contracting support and
blanket purchase agreement (BPA) support. United States Army Materials Research
Agency (USAMRA) assisted AFRIMS procurement with the establishment of BPAs with
three local vendors for $11.5M ensuring 315 high demand line items will be available for
AFRIMS.
• With the support of Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) AFRIMS
executed $2.5M in facility projects.
New Missions Added:
• The Logistics Department did not have any new missions added. There was however a
change to the way business has been completed, especially the use of contracted
personnel in countries that the medical maintenance staff had not been authorized to
travel. While there still is a backlog of open work requests, 75% of the requests were
completed on time. This speaks volumes to the agility of the Medical Maintenance
Department.
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Old Missions Discontinued: N/A
Outcomes:
• As AFRIMS continues to foster streamlining of requirements and develop a joint,
interagency, intergovernmental, and multinational concept of logistics support, the
department anticipates a more responsive supply chain.
Department of Bacterial and Parasitic Diseases
Mission:
The mission of the Department of Bacterial and Parasitic Diseases is to support medical
product development to protect the warfighter from bacterial and parasitic diseases, and conduct
infectious disease surveillance for Force Health Protection and Global Public Health. Malaria
and diarrheal diseases are ranked in the top 5 on the DOD Threat Prioritization List of 2020.
Departmental efforts are focused on evolving antimicrobial and malaria resistant organism
threats in the INDOPACOM AOR.
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission: NSTR
Constraints/Problems Encountered:
• Overall, there continues to be a decrease in a malaria cases with very few P. falciparum
cases now in Thailand. While this is a positive outcome for public health in Thailand, it
resulted in the AFRIMS team to shift semi-permanent sites of surveillance to account for
changing epidemiology throughout the country.
• The outbreak of COVID-19 affected the recruitment for the study “Multicenter
Therapeutic Efficacy Assessment of Pyronaridine-Artesunate (Pyramax®) and new drug
combinations with Atovaquone-Proguanil for the treatment of uncomplicated P.
falciparum malaria in Cambodia”.
• Due to COVID-19 we encountered travel restrictions, therefore the training of Shigella
functional assays at the University of Maryland Baltimore (UMB) was delayed. This is a
collaborative funded project with UMB, Center for Vaccine Development and Global
Health.
• Limited bioinformatics capability (high-throughput computer/server) due to difficulty in
procurement of network servers.
• Lock down imposed by the Government of Nepal to mitigate the risk against COVID-19
resulted in research activities being paused. Enrollment of travelers for related studies has
decreased significantly.
Solutions Devised:
• The team has been able to work very closely with local provincial and district offices in
Thailand to maintain good communication about case epidemiology and share project
procedures so that AFRIMS can remain as flexible and mobile as possible to locate
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malaria cases and enroll in the studies. With the excellent relationship of AFRIMS and
Thai MoPH, new sites were able to be opened along the Myanmar border on the opposite
side of the country from previous sites. These two new labs, serving two BPD malaria
studies, were opened and fully functional within 2-3 months of identification.
The MoH and Cambodia Government loosened the restrictions in Cambodia. Malaria
sites are open as the number of COVID-19 cases remained low in Cambodia.
Completed specimen shipment from Shigella human clinical trial for functional assay
training to the UMB in December 2020. UMB and BPD agreed that training will be done
once the COVID-19 situation is resolved.
Working to establish a bioinformatics unit for AFRIMS as a whole. Currently engaged
with several departments at AFRIMS and the MRSN (WRAIR) to address this issue.
The research activities in Nepal have resumed after the government eased the lock down.
However, the enrollment numbers from travelers are low and WARUN is currently
seeking additional sites to ensure that study enrollment numbers are met.

New Missions Added:
• Conducted a proof of concept pilot study to establish a chronic dorsal wound infection
with Acinetobacter baumannii in a murine model. Data generated demonstrated that ICR
mice are valid murine models for chronic wound infections and the experimental
procedures can be successfully performed at AFRIMS. This new capability at AFRIMS
will support evaluation of antimicrobial treatments against multi-drug resistant ESKAPE
pathogens in the future.
• Developed a plan with the Naval Medical Research Center (NMRC) Enteric department
to centralize the validated method of measurement of antibodies specific to
Campylobacter jejuni among the DoD beneficiaries for the project “Pacific Region-Based
Diarrhea Case-Cohort Investigation”.
• New collaborative study on the development of multivalent mRNA vaccine against P.
vivax with the University of South Florida. This 5 year study is funded by NIH U01.
• Initiated a research study on the preclinical evaluation of the safety and immunogenicity
of the second generation vaccine against COVID-19 in nonhuman primates (animal
protocol is being prepared). The study will be funded by the company COVAXX.
• Established the capability of in vitro screenings of novel compounds against AFRIMS
multidrug resistant (MDR) bacteria diversity panels. The Pandemic Response Box
containing 400 diverse drug-like molecules active against microbe pathogens, from
Medicines from Malaria Venture (MMV) was screened against MDR isolates from
AFRIMS. Data obtained will be published and this capability will be used to seek
additional funding for the department.
• BPD was selected as one of the OCONUS research laboratories to collaborate with the
Naval Medical Research Center (NMRC) for the study titled “Fixed and Modularized
Cocktails of Bacteriophage for Treatment of Combat Trauma-Associated Infections
Caused by Multi-Drug Resistant ESKAPE Bacterial Pathogens”. The study objectives
include harvesting novel phages from environmental sources across the globe for
developing phage cocktails, phage characterization and establishing a phage repository
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that can be used to develop phage cocktails for treatment of Multi-Drug Resistant
ESKAPE Bacterial Pathogens.
Initiated the microbiome study analysis among western travelers visiting Thailand in
support of diarrheal disease surveillance.

Old Missions Discontinued:
• Determining antibody prevalence of dengue and Zika using the retrospective sera from
Royal Thai Army recruits.
• Comparison of three qualitative nucleic acid multiplex assays to detect enteric pathogens
present in human stool samples.
• Determining antibody prevalence of Herpes Simplex virus, Human Papilloma Virus,
Hepatitis A, B and C viruses using the retrospective sera from Royal Thai Army recruits.
Outcomes:
• Expanded malaria resistance surveillance study to Ratchaburi and Kanchanaburi Province
along the Myanmar border. In 2020, these provinces experienced higher cases than
expected due to local cross-border travel despite the COVID pandemic. Conversely,
cases decreased in Sisaket and Ubon Ratchathani Provinces along the Cambodia border,
although surveillance activities continued. Activities also continued in Yala Province
(Myanmar border) through the collaborations with RTA and MoPH staff. This allowed
sample collection in a region of instability, which is typically not accessible for malaria
surveillance work and which has the highest rate of P. falciparum cases in Thailand.
Molecular techniques are ongoing to assess for any encroachment of anti-malarial drug
resistance there. This surveillance project provides valuable information regarding
border malaria along three of the four major Thai borders.
• Continued studying the efficacy of Pyronaridine-Artesunate (Pyramax®) and new drug
combinations with Atovaquone-Proguanil for the treatment of uncomplicated P.
falciparum malaria in Cambodia. To date there were 100 subjects screened, 80 of which
completed all study medicines. Subjects enrolled were between 18 and 66 years old.
There were 73 male and 7 female subjects enrolled consistent with the demographics of
malaria patients (mostly males due to occupational exposure). Twenty- two subjects had
a screening failure: 13 were excluded due to abnormal laboratory tests (12 had elevated
liver function tests and 1 had low hemoglobin level exceeding the thresholds defined in
the protocol for enrollment); 5 had abnormal electrocardiograms, 1 had a confirmed
smear negative result, 1 had low parasitemia below the threshold for enrollment. All
volunteers were treated at Anlong Veng Referral Hospital (AVRH) or Kratie Referral
Hospital (KTRH) as per the approved protocol.
• CNM and AFRIMS have extended the malaria recruiting site to Steung Treng Province
and have done workshops with Stung Steng Provincial Health Department (PHD) and
invited all levels of health facilities to facilitate the increase in malaria recruitment.
• CNM and AFRIMS conducted a Medic G6PD workshop and Training at Anlong Veng in
Oddarmean Chey Province. This workshop trained 37 individuals on how to operate the
G6PD testing machine.
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Pharmacology and Bioanalytical support was provided to the Department of Veterinary
Medicine (AFRIMS) and Experimental Therapeutics (WRAIR) for 2 experiments (5 new
antimalarial candidates) in a P. cynomolgi infected rhesus monkey model. Results
showed that tafenoquine derivatives mitigated a lower toxicity of hemolysis, which is the
major side effect of 8-aminoquinoline compound class. In addition, an evaluation of
ivermectin in combination with chloroquine for radical curative was performed.
Pharmacology and Bioanalytical support was provided to the Department of Virology
(AFRIMS) for chloroquine determination in COVID-19 patient samples.
The clinical study titled “Identification of hypnozoite biomarkers and relapse patterns of
Plasmodium vivax” continued enrollment in FY20 in Khun Han District, Sisaket
Province, Thailand. This is a two-arm, open-label treatment study of Thai adults with
acute, uncomplicated P. vivax mono-infection malaria, designed to capture biomarkers of
the dormant liver stage of hypnozoites and determine 6-month efficacy of primaquine.
The findings from this study may contribute to identification of biomarkers of latent liver
stage infections that can be used for identifying those patients who require treatment with
PQ/TQ post exposure before symptom development.
Flu surveillance in Thailand from 7 Fort hospitals was recently closed (1st quarter of FY
2021) with a 27% Flu positivity from a cumulative of 1,916 samples collected.
An ongoing flu surveillance in Cambodia identified 32% of samples to be Flu positive
and was able to capture the samples during the seasonal outbreak.
Surveillance of MDRO from wounds, hospital-acquired infections (HAIs), and
community-acquired infections at Queen Sirikit Naval Hospital, Sattahip, Thailand and
Battambang Referral Hospital, Cambodia continued. Molecular characterization and
identification of novel antibiotic resistance genes from 769 samples (506 MDROs from
Thailand and 263 from Cambodia) along with whole genome sequencing was performed.
One important finding was the presence of mcr-3.2 in a Salmonella isolate (Thailand) and
the mrc-8.2 in a Klebsiella (Cambodia) isolate. The detection of mcr gene is associated
with colistin resistance. The majority of samples collected in Thailand (80%), carried the
extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) which is associated with resistance to
cephalosporins. Lastly, the majority of isolates from Cambodia were Staphylococcus spp
(90%) and carried the MecA gene, which is linked to methicillin resistance.
Diarrhea disease surveillance in Cambodia continues to identify various pathotypes of
diarrheagenic E. coli, however with fewer viral etiology indicating that bacteria might be
the major cause of most of the cases in the area.
Diarrhea surveillance with a specific focus on the characterization of Campylobacter spp.
in support of IDCRP GEIS-funded project (Dr. Tribble) was performed. Results provided
to collaborator included diagnostics (TaqMan Array Card), molecular characterization of
Campylobacter spp., and AST results that will be further analyzed.
Successfully executed a pilot study to establish a chronic dorsal wound infection with A.
baumannii in ICR mice. Data obtained illustrates that AFRIMS can successfully replicate
various clinical and pathological features of chronic wound infection in rodents. The
clinical signs of diseases showed that the wounds infected with a virulent A. baumannii
strain presented severe gross pathologies and failed to heal within 21 days. Conversely,
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the wounds in mice receiving antibiotic began healing with reepithelization on day 7, and
were fully healed by day 21, which is similar to control mice with no infection.
First OCONUS lab to isolate bacteriophages from environmental water sources against K.
pneumoniae and P. aeruginosa provided by WRAIR in support of “Fixed and
Modularized Cocktails of Bacteriophage for Treatment of Combat Trauma-Associated
Infections Caused by Multi-Drug Resistant ESKAPE Bacterial Pathogens”.
Three multiplex syndromic panels: FilmArray™ Gastrointestinal Panel (GI), TaqMan
Array Card (TAC) and xTAG® GI Pathogen Panel (GPP) platforms were performed to
detect enteric pathogens in human fecal samples from diarrhea surveillance studies. Of all
367 tested stools, 127 (35%) were positive by TAC, BioFire and GPP analyses, whereas
71 (19%) were negative by all three methods. Out of 238 TAC positive samples, 92%
were BioFire positive and 66% were GPP positive. Out of 129 TAC negative samples,
41% were BioFire positive, and 13% were GPP positive. From this preliminary study it
shows that among these three commercial syndromic multiplex tests, Biofire FimArray
GI test gives the best result.
Continuing to conduct surveillance of Neisseria gonorrhea (NG) with the Military camp
hospitals in Thailand. A total of 51 suspected GC samples are enrolled into this study.
Among those, 92% (47/51) samples were obtained from Service Host Nations with 57%
(27/47) of them having a GC infection. All 27 samples have been characterized by
antimicrobial susceptibility (AST) testing. Every NG isolate was resistant to tetracycline
followed by 96% (26/27) that were resistant to penicillin, and 93% (25/27) that were
resistant to ciprofloxacin. None of the isolates were resistant to ceftriaxone and
azithromycin.
Surveillance of Gonorrhoeae in three high risk populations in Pattaya area, Chonburi,
Thailand will begin soon as all approvals from local and WRAIR IRB have been
received. Site visits and test run trainings occurred in fall 2020. Sample enrollment is
scheduled to begin in the first quarter of 2021, depending on the COVID-19 situation in
Pattaya area.
Surveillance for enteric pathogens associated with acute diarrheal disease was conducted
at 5 hospitals in Cambodia: Anlong Veng Referral Hospital, Battambang Referral
Hospital, Military Reginal 5 Hospital Oudormeanchey Hospital, and SvayPor Health
Center. The total number of samples enrolled was 924, of which 521 samples have
undergone Antimicrobial susceptibility testing (AST). Of those 521 samples, the
predominant enteric bacterial pathogens was Aeromonas 27% (143/521), followed by
Plesiomonas 24% (126/521), Salmonella 18% (92/521), Diarrheagenic E.coli 15%
(76/521), Campylobacter 6% (29/521), Shigella 5% (19/521), Arcobacter 2% (11/521)
and Vibrio 0.4% (2/521). For 40 Campylobacter and Arcobacter isolates, the AST
demonstrated that 8% (3/40) were resistant to erythromycin, which is the drug of choice
for Campylobacter treatment. For 458 other enteric bacterial pathogens as described
above, the AST showed that 25% (115/458) were resistant to azithromycin which is the
drug for traveler diarrhea treatment.
Microbiome analysis among Western travelers was not initiated due to the travel
restriction in Thailand as a result of COVID-19.

รายงานประจำ�ปี 2563

102

ANNUAL REPORT 2020

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

•

Developed and optimized pooled amplicon sequencing technique to identify antimalarial
resistance markers, data was presented at Molecular Approaches to Malaria (MAM2020).

Defense Malaria (Medical) Assistance Program (DMAP)
Mission: Execute and maintain a Joint DoD Mil-Mil operational and applied research program
to mitigate DoD emerging infectious disease threats, optimize medical readiness, and to preserve
combat effectiveness of DoD and Partner nations forces.
Vision: a global network of US and partner nation military operational and applied research
capable of rapidly assessing, enhancing and refining military infectious disease countermeasure
development to new and emerging infectious disease threats of military importance.
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission: N/A
Constraints/Problems Encountered:
• DMAP has been funded through restoral funding since inception. Funding has not been
received for FY20 or FY21 as it was redirected for COVD efforts.
• Interim funding has been requested to continue various studies, listed below, from DHA
and a POM submission for FY23-27 has also been completed
• Thus far, DMAP has not received a final decision on the interim funding request for
critical ongoing studies. Should no funding be received by March 2021, additional
studies and clinical trials will be paused or discontinued with partners in Cambodia, Laos,
Thailand, and Vietnam
• COVID travel restrictions have precluded any face-to-face meetings or sight visits, but
has had the added benefit of allowing existing funding to be extended slightly.
• Case enrollment for clinical trials was reduced due to travel restrictions in both Cambodia
and Vietnam requiring expanding recruitment efforts and sites.
Solutions Devised:
• DMAP study partners are seeking alternate funding solutions, but thus far have been
unsuccessful. However, studies have been adjusted in scope to maximize the previous
funding received.
• Contracts have been adjusted to allow flexibility should additional funding not be
received from DHA. If not future funding is received, all programs will conclude in
FY21 with final knowledge products complete in FY22
• Reducing costs where possible through de-scoping current projects or reallocating
existing funding such as travel to allow for program extension or alternate recruitment
sites for clinical trials, specifically for the combination therapy for the treatment of
malaria which is an ongoing clinical trial.
• Alternate sources of funding and maximizing existing funding through program
management activities that allow DMAP to utilize the exiting network, relationships, and
infrastructure with partner military forces. One example is funding received for the CDC
for COVID seroprevalence testing with the Royal Thai Army that is a follow on activity
from a currently funded DMAP study allows for additional programmatic funding for
DMAP and reduces the requirement for duplicative overhead or additional contracts.
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New Missions Added:
• DMAP is currently awaiting a funding decision from DHA ICW MIDRP. No new
missions have been added.
• DMAP is recognized by USINDOPACOM as a theater asset resident within AFRIMS.
As such, was added to the U INDOPACOM CONPLAN 5300 Annex Q. Similarly,
DMAP is included as a member on the USINDOPACOM Global Health Engagement and
Global Health Security Council membership.
• The DMAP program is recognized among our partners in the region and is contacted by
partner nations and INDOPACOM personnel for support. DMAP personnel have been in
talks with INDOPACOM J07 personnel to support as technical advisors for Indonesia
and have been contacted for additional activities regionally.
Old Missions Discontinued:
• None have been discontinued at the present time. However, without additional funding
for the current DMAP programs, those programs will be discontinued and the future of
DMAP is at risk.
Outcomes:
• OCT 2020: DMAP was recognized by USINDOPACOM as a vital partner in the theater.
DMAP was officially added as a theater capability CDRINDOPACOM CONPLAN 5300
ANNEX Q October 2020.
DMAP funded studies FY20:
Molecular and in vitro survey of malaria drug resistance in Thailand (WR2561) is a
minimal risk, venous blood survey for malaria parasite collection, enrolling Thai adults infected
with malaria from both the civilian and military sector. The study is a collaboration between
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), the Royal Thai Army (RTA),
and the Thai Ministry of Public Health (MoPH), and links to current GEIS efforts. The aim of
this study is to conduct malaria surveillance in military and civilians in the region, and to
characterize malaria isolates for in-depth in vitro and genetic studies of drug resistance, as well
as other factors contributing to persistence of malaria. The study represents a strong militarymilitary research collaboration in a geo-politically important region.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• As of December 2019, 21 cases were enrolled, including seven cases of P. falciparum (by
blood smear/RDT, all confirmed by PCR), and 14 P. vivax (13 confirmed by PCR).
Demographics, clinical and parasitological characteristics are presented in the report.
Additionally, collection of malaria specimens and testing for drug resistance, phenotype,
and genotype tie into GEIS efforts.
• At the beginning of 2020, the Yala study team came to Bangkok to review study progress
to date, discuss the possibility of increasing the numbers of cases captured in light of the
security situation in the region, and for realignment of project objectives and procedures.
• Due to COVID-19 response and local lockdowns, surveillance activities in both Yala and
Sisaket sites were paused. Thai local and national government restrictions, as well as US
Government, Army, and Embassy restrictions impacted the continuation of both studies,
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however plans to use local or long-term on-site study teams were proposed as a possible
mitigators.
The Yala site was able to reopen with local staff while AFRIMS staff were not able to
travel.
Currently 44 cases are enrolled in the study.
There have been no confirmed cases of drug resistance among the 14 P. falciparum cases
in Yala. However, the molecular team identified one artemisinin-resistant isolate, which
could indicate of the emergence of artemisinin resistance in Yala, and will be very
important to follow.
Molecular characterization is underway for five additional isolates, details to follow.
To support enrolling new cases, active case surveillance was discussed with RTA during
FY20, and began in late 2020.
The Yala region has the highest malaria prevalence in Thailand, and serves as an
important locale for malaria research.

Identification of hypnozoite biomarkers and relapse patterns of Plasmodium vivax,
Thailand (WR2643) is a study to identify hypnozoite biomarkers and 2D6 mutations to
determine if there is an effect on primaquine metabolism within the population. The study is a
collaboration between AFRIMS, RTA, and the Thai MoPH, and includes a CRADA with the
University of Florida for downstream analysis of biomarkers. The aim of this study is to generate
information that can enable military clinicians to better predict therapeutic primaquine (PQ)
response, to identify individuals who may benefit from non-conventional dosing, and to increase
awareness among operational unit leaders that PQ may fail in a subpopulation of their
unit/service members, despite 100% compliance. Additionally, the study could provide crucial
information for units that deploy to regions of the world such as Southeast Asia and Central and
South America.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• A CRADA with the University of Florida was developed for downstream analysis for
biomarkers. DMAP funds will not cover these downstream efforts but is an indirect (nonfinancial) benefit of DMAP activities.
• In early 2020, the 2643 biomarker study was placed on pause due to COVID-19, but
reopened in August 2020.
• Four individuals have been enrolled in the study and during FY20, three reached the end
of the ix-month follow-up period. The fourth finished their six-month follow up in late
2020.
Multicenter Therapeutic Efficacy Assessment of Pyronaridine-Artesunate (Pyramax ®)
and new drug combinations with Atovaquone-Proguanil for the treatment of
uncomplicated P. falciparum malaria in Cambodia (APACT) aims to assess the efficacy of
Pyramax and drug combinations atovaquone-proguanil+Pyramax (AP+ASPY) and atovaquoneproguanil +artesunate-mefloquine (AP+ASMQ) for P. falciparum malaria and mixed infections,
infected with highly resistant strains of malaria parasites not found anywhere else. The study is a
collaboration between AFRIMS, the National Malaria Control Program of Cambodia, and the
Royal Cambodia Armed Forces (RCAF). Information collected in this study on the drug
combinations will be critically important to the DoD to help guide polices on best
countermeasures against malaria in areas of operation where other treatments are no longer

รายงานประจำ�ปี 2563

105

ANNUAL REPORT 2020

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
effective. These combinations will also be important for the US military operations, when
deployed to malaria endemic areas lacking the drug resistance data.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• Approximately 82 volunteers have been enrolled toward the 250 goal.
• Interim analysis on preliminary efficacy, safety, and tolerability was commenced.
• At a recent operational research meeting in Cambodia, data collected to date was
presented and well received.
• Pharmacokinetic data on pyronaridine has commenced.
• Robust pharmacokinetic data for the first 60 volunteers was collected to allow for
evaluation of drug-drug interaction within the cohort. The study has reached the required
20 patents in each arm for drug-drug interaction analysis. For efficacy interactions, more
volunteers are required, but to date, no participant has had treatment failure.
• Study staff were able to combine the missions of this study with other DMAP-related
travel to Sisaket, Thailand to pick up samples across the border in Cambodia for
shipment, so there was no delay of sample processing.
• To mitigate a shortage of cases being enrolled at the Anlong Veng site, attributed to
effective control measures and decreasing baseline prevalence, a new site in Stung Treng,
with some of the highest rates of both P. vivax and P. falciparum malaria in Cambodia,
was set up. Equipment from Anlong Veng was able to be moved despite COVID-19, and
the new site is nearly complete.
• It is anticipated that Anlong Veng will continue to be a study site for other non-malaria
research.
• There are three physicians, three nurses, and laboratory staff that have been assigned to
the Stung Treng site to support the study. Additionally, the new site is directly across the
border from Champasak Province, Laos, providing the opportunity for cross-border
research.
• Training for the study team at the Stung Treng site was completed and enrollment is
commencing.
• Interim study outcomes include the following:
o Pitting / parasite removal. Based on the data collected at AFRIMS, there are a
good number of parasites being removed from circulation from the artemisinin
component (artesunate) of Pyramax, despite artemisinin resistance in the region.
This indicates that artemisinin will retain some role in the region.
o Efficacy. No treatment failures for P. falciparum have been reported so far. Data
from first 78 volunteers suggests that there are no significant drug interactions.
Additionally, there have been no significant signals for safety. Additional data
points are being looked at on an individual level.
Investigation of malaria vectors in 24-hours collected in Dak Lak Province, Central
Highlands of Vietnam: distribution behavior and parasite infection rate is a collaboration
between NAval Medical Research Unit-2 (NAMRU-2), the Military Institute of Preventative
Medicine (MIPM), Vietnam. The project aims to assess Anopheles species composition in Dak
Lak Province; examine the peak of blood-feeding activity of malaria vectors for 24 hours
continuously in Dak Lak Province; and, detect the malaria parasite rate in Anopheles species in
Dak Lak Province. The study will improve knowledge on the biology and ecology (composition,
distribution, behavior (feeding activity), and vector status) of malarial-vectoring Anopheles. It
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will also provide an opportunity to utilize the site locations established in this research and
previous DMAP and GEIS funded research to determine causes of patterns observed, establish
insecticide resistance in populations studied, and determine control methods through integrated
vector management practices, with indoor residual applications.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• 7,129 mosquitoes collected, including 16 species, five of which are primary or secondary
vectors.
• 2,962 mosquitoes collected from Ea So commune, with 2,163 collected from Forest, and
799 collected from Farm. Primary Malaria vectors collected: An. dirus (176), An.
minimus (2), and Secondary Malaria vectors collected: An. maculatus (218), An. aconitus
(54), and An. varuna (2).
• 4,167 mosquitoes collected from Krong Na commune, with 1,328 collected from Forest,
and 2,839 collected from Farm locations. Primary Malaria vectors collected: An. dirus
(2), An. minimus (79), and Secondary Malaria vectors collected: An. maculatus (47), An.
aconitus (23), and An. varuna (14).
• The next collection visit is scheduled for December 2020-January 2021.
Blood-feeding activity of mosquitoes from endemic areas of malaria and dengue in Khanh
Hoa and Binh Phuoc Provinces, Vietnam is a collaboration between NAMRU-2 and the
National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE), Vietnam. The project aims to assess
Anopheles and Aedes species composition, and to examine peak of blood-feeding activity of
malaria vectors for 24 hours continuously for six days. Site locations established in this research
and previous DMAP and GEIS funded research can be utilized to determine causes of patterns
observed, establish insecticide resistance in populations studied, and determine control methods
through integrated vector management practices, with indoor residual applications.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• The first mosquito collections took place from 09/20/20-10/24/20.
Malaria surveillance of symptomatic and asymptomatic people in Dak Lak Province for the
malaria elimination roadmap is a collaboration between NAMRU- and the Institute of Malaria,
Parasitology and Entomology, Quy Nhon (IMPE-QN), Vietnam. The aims of this study are to 1)
Monitor the efficacy of Pyramax® and chloroquine-primaquine in the treatment of P. falciparum
and P. vivax malaria in patients with acute symptomatic malaria; 2) determine the prevalence of
asymptomatic malaria in people living/working in the region; 3) investigate microscopicallypositive and rapid diagnostic testing (RDT)-negative symptomatic infections for possible
hrp2/hrp3 gene deletions; 4) assess new point of care equipment, such as a hemozoin detection
device (Hemex) and near infrared spectrometry (NIRS) for malaria diagnostics. This study will
provide the foundation for a future comprehensive multilateral study monitoring for the spread
and the severity of antimalarial drug resistance in Vietnam, entitled "Multiple integrated
approaches to address the spread of drug resistance in the central highlands of Vietnam using the
WHO integrated drug efficacy surveillance (iDES), in vitro drug susceptibility profiling and
whole genome sequencing”.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• Field collection of samples was initiated in September 2020.
• Preliminary testing of hemozoin assay is on-going using control samples.
• There are currently no symptomatic cases enrolled in the study.
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1500 individuals have been screened for asymptomatic cases, of which there were no
positives.
The study team is working with the Hemex company to use their device for study testing.

RDT for malaria diagnosis in Viet Nam: prevalence of P. falciparum hrp2/hrp3 gene
deletions among symptomatic patients and performance of BinaxNOW Malaria RDT is a
collaboration between NAMRU-2, Institute of Malariology, Parasitology and Entomology – Quy
Nhon (IMPE-QN), Vietnam, and Australian Defense Force Malaria & Infectious Disease
Institute (ADFMIDI), Brisbane. The aim of this study is to determine the prevalence of deletions
in the P. falciparum hrp2/3 genes causing false-negative HRP2-RDT (SD Bioline Malaria
Antigen Pf/Pv, Abbott) results among symptomatic P. falciparum patients in Viet Nam. And as a
secondary objective, to evaluate the performance of BinaxNOW Malaria RDT (Abbott) for the
diagnosis of Plasmodium (Pan) among clinically suspected cases. The study will continue
surveillance for pfHRP deletions and mutation as well as test novel point of care devices for
improved detection of malaria infections, and provide the foundation for the future study,
“Assessment of point of care magneto-optical detection of malaria infections”.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• 270 cases from Gia Lai and 52 cases from Dak Lak have been enrolled.
• 23 P. falciparum cases showed discordant results that were RDT negative but microscopy
or PCR positive; PCR analysis of the pfHRP2/3 gene region was negative for deletions in
these samples.
• Sequencing of discordant samples is underway.
Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Tafenoquine after Weekly and Escalating
Monthly Doses of Tafenoquine in Health Vietnamese Volunteers aims to compare the
frequency of treatment-related safety and adverse events (AEs) of tafenoquine (TQ) administered
in a dose escalating study in the same healthy subjects over three regimes; to characterize the
pharmacokinetic/pharmacodynamics relationship between blood TQ concentrations and safety
and tolerability of weekly (200 mg) and two monthly (600 mg or 800 mg) tafenoquine regimens
in the same healthy subjects; and to assess user preference for each of the dosing regimens. This
study will address the DMAP priority of closing the gap between efficacy (controlled) and
effectiveness (operational) of malaria countermeasures and provide assessment of alternative
malaria prophylaxis regimens.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• The protocol for this study has been developed and has been submitted for MOH IRB
approval.
• The protocol has been sent to NMRC for review, upon which it will be submitted for
NMRC IRB.
• Enrollment for the study is scheduled to initiate in March 2021, with dosing regiments to
take place between April and October 2021.
Evaluation of Military Uniform Treatments Against Mosquito Disease Vectors in Laos aims
to evaluate the behavior effects, durability, effectiveness, and acceptability of insecticide treated
uniforms within the Laos military. The study aims to evaluate uniform treatment efficacy against
malaria and dengue vectors with etofenprox and permethrin. The study will be a collaboration
between DMAP, the Laos Military Medical Department, and Centre for Malaria Parasitology and
Entomology (CMPE). Laos has historically been a difficult location in which to conduct
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operational research; DMAP has existing relationships and efforts that can be expanded here.
This study marks an important mil-mil engagement in a strategically important location.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• Study protocol is in development.
Assessment of Background Sero-prevalence for SARS-CoV-2 infection, sero-prevalence for
Plasmodium Infection and Baseline G6PD Level Determination in Alikadam cohort,
Bangladesh is a study with the aim of establishing establish a cohort study site for future clinical
and vaccine trials for malaria, dengue, and COVID therapeutics or vaccines in the high malaria
burdened Alikadam Upazila of Bandarban District in the Chittagong Division. This study will
help to understand COVID and malaria co-infection in a malaria-endemic area of Bangladesh.
The study will also help lay the foundation for future investigations of novel therapeutics with
mutual benefits for malaria and COVID-19. Information from this study will help guide the
development of future, wider malaria control program activities. This study is of particular
interest to DMAP given that the research area is an important, yet strategically difficult location
to conduct operational research, and provides an opportunity for military-military engagement in
the region is of geo-political importance. The study will take place through a partnership with
AFRIMS, the International Center for Diarrheal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), the
Bangladesh Ministry of Health and Family Welfare, and the Bangladesh Army.
FY20 Accomplishments / Highlights:
• Study protocol developed and approved by icddr,b. The protocol is currently in final
review.
• DMAP funding has paid for icddr,b to develop the capacity at Alikadam for a cohort
study site including laboratory supplies, and for icddr,b eam TDYs to conduct the study.
FY20 Publications:
Manuscript title
Risk factor assessment for clinical
malaria among forest-goers in a
pre-elimination setting in Phu Yen
Province, Vietnam
Evaluation of Spatial Repellent
(SR) Products in Anopheles Under
Semi-field Conditions in Hanoi,
Vietnam, 2017
Targeting high risk forest goers for
malaria elimination: a novel
approach for investigating forest
malaria to inform program
interventions in Vietnam

Accepted
Journal/date
Malaria journal
9 December 2019

Remarks
https://link.springer.com/article/10.
1186/s12936-019-3068-4

Malaria journal
25 December 2019

https://link.springer.com/article/10.
1186/s12936-019-3092-4

BMC Infectious
Disease

https://bmcinfectdis.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s12879-02005476-8
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Additional manuscripts on DMAP-supported Navy research studies have been submitted:
Targeted-Reactive Case Detection at Sleeping Sites
to Interrupt Malaria Transmission in Vietnam

BMC Infectious Diseases

Spatial and temporal epidemiology of clinical
malaria in Phu Yen Province, Vietnam 2005 – 2016
Mosquito net ownership, utilization and preferences
among mobile and migrant populations sleeping in
forests and farms in central Vietnam: a crosssectional study

AJTMH

Evaluation of asymptomatic malaria in Dak Nong
province in the Highlands of Vietnam for the
Malaria Elimination Roadmap: AJTMH

AJTMH

Risk factors for malaria in high incidence areas of
Viet Nam: a case-control study
Understanding the epidemiology, clinical
characteristics, knowledge, and barriers to treatment
and prevention of malaria among returning
international laborers in northern Vietnam: a mixedmethods study
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An additional Navy paper on malaria epidemiology (finalized with DMAP funding) is on
review with Malaria Journal.
• A DMAP funded paper on co-location of dengue and malaria vectors is in final review
with authors and should be submitted for publication in the near future.
• A fully DMAP funded study on training and diagnosis for G6PD deficiency in
communities in Cambodia was published January 31, 2020 in PlosONE:
o Wojnarski B, Lon C, Sea D, Sok S, Sriwichai S, Chann S, et al. (2020) Evaluation
of the CareStart™ glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) rapid diagnostic
test in the field settings and assessment of perceived risk from primaquine at the
community level in Cambodia. PLoS ONE 15(1): e0228207.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228207
• An additional paper on CYP2D6 genotypes/phenotypes is in press with the American
Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
Presentations:
• The following abstracts were submitted for ASTMH 2020:
o Safety and efficacy of Pyronaridine-Artesunate and new drug combinations with
Atovaquone-Proguanil for the treatment of drug resistant P. falciparum malaria in
Cambodia (Mariusz Wojnarski)
o Session C #1139, Risk factors for malaria in high incidence areas of Viet Nam: a
case-control study. Presenting author: Richard Maude (Mahidol).
• Additional presentations include:
o Joint International Tropical Medicine Meeting, Thailand – oral presentation.
“Dose optimization of tafenoquine for malaria prophylaxis and elimination.”
Presenting author: LCDR Gregory (NAMRU2)
Additionally, there were DMAP related abstracts submitted to the 2020 Military Health System
Research Symposium (MHSRS) and accepted for presentation, however, this conference was
cancelled.
•

Department of Entomology
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• The Department of Entomology’s mission is to (1) develop and evaluate interventions
and vector control products to mitigate vector-borne diseases, (2) provide entomological
support for drug and vaccine studies and (3) conduct comprehensive surveillance for
vectors and pathogens of military importance.
Constraints/Problems Encountered:
• Travel restriction due to COVID-19 presented a significant burden to completing our
mission this year. Entomology generally requires a physical presence to collect
surveillance samples or test new products at our fixed facilities. Additionally, safety
measures, such as reduced manning, impacted our ability to schedule and produce several
products, particularly malaria sporozoites. Only through the extraordinary efforts of our
staff were we able to complete all of our obligations on time once some of the safety
precautions were lifted.
Solutions Devised: N/A
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New Missions Added: N/A
Old Missions Discontinued: N/A
Outcomes:
• Surveillance for potential rodent hosts and environment for Leptospira prevalence in
epidemic areas of the diseases (Surin, Ranong and Trang): Entomology, AFRIMS
has surveyed leptospirosis in primary host populations and the environment not only to
directly support the force health protection for Cobra Gold pre-exercise and provides the
results to the Cobra Gold medical planners in training locations, but also in the endemic
areas in Thailand to share the information of the disease and collaborate with the Ministry
of Public Health (MoPH) (Fig 1). A total of 243 trapped rodents from 3 provinces (Surin,
Ranong, and Trang) were identified (Fig 2 and 3). By using QPCR, 4.5 % (11/ 243) of
trapped rodents presented positive-detected pathogenic Leptospira DNA. The Leptospira
prevalence was identified in animals captured in Trang (3.3%, 1/30) and Ranong (5.4%,
10/186) (Fig 2). None of Leptospira infection found in rodents trapped from Surin. The
majority of Leptospira prevalence have been considered in the populations of Bandicota
indica (4%) and Rattus tanezumi (7%) (Fig 3) that normally live in the agricultural areas,
especially rice fields and palm plantation. The infected Leptospira agents in rodent
populations were identified in two species: Leptospira interrogans or Leptospira
borgpetersenii that the major cause problem species in humans not only in Thailand but
worldwide. A total of 72 water and 68 soil samples were collected at the same sites
where the traps were placed in the study sites (in Ranong and Surin). Overall, Leptospira
DNA was identified in 14% (12/ 72) of the environmental water samples and 24% (16/
68) of soil samples. At the province level, the presence of Leptospira DNA was
confirmed in 4% (1/22) soil and 12% (3/22) water environmental samples from Surin and
25% (15/46) soil and 15% (9/50) water from Ranong. Based on 16S rRNA phylogeny,
Leptospira spp. DNA from water and soil samples were identified and found that they
were clustered among three groups: pathogenic, intermediate, and non-pathogenic
Leptospira groups. The existing Leptospira spp. in collected (water and soil) samples,
determining the possibility of transmission of Leptospira agents via environment as
indirect transmission, were found mostly in soil samples (Fig 4).
• Surveillance of Leptospira prevalence in The Cobra Gold training sites 2020:
Rodents were trapped between October and December 2019 in the Cobra Gold 2020
activity sites (Rayong, Chantaburi, Phitsanulok, and Sukhothai) (Fig 5). A total number
of 239 trapped rodents were identified into six different rodent species (Fig 6). Leptospira
prevalence was found only in trapped rodents from Chantaburi with 1.3% mean
prevalence across the survey sites. Leptospira prevalence have been considered in the
populations of Berylmys berdmorei (20%) and Rattus tanezumi (1%). Only Leptospira
interrogans was identified. The new ST324 of Leptospira interrogans was isolated and
represented as native circulating strain in Chantaburi site. Surveillance of the circulating
Leptospira in nature environmental samples around the Cobra Gold 2020 activity sites
found 28% (16/57) positive Leptospira DNA across four sites. At each site level, the
presence of Leptospira DNA was confirmed in 8% (1/11), 19% (6/25), 21% (3/11) and
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38% (6/10) water environmental samples from Sukhothai, Phitsanulok, Rayong, and
Chantaburi, respectively (Fig 7). The existing Leptospira spp. in water samples were
identified and clustered within intermediate or non-pathogen group.

Fig 1. Leptospirosis Surveillance Sites. Cobra Gold Activity Sites show in purple: Rayong,
Chantaburi, Phitsanulok, and Sukhothai. Leptospirosis epidemic sites show in red: Surin,

Ranong and Trang.
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Fig 2. The percent of trapped rodents from endemic areas in three provinces and the percent positive
Leptospira detection in Ranong and Trang provinces.

Fig 3. The percent of trapped rodents and the percent infection differentiated by species across
three surveillance provinces
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Figure 4. A number of collected soil and water samples from the leptospirosis epidemic sites
(Surin and Ranong) and the percent positive Leptospira detection.

Fig 5. The percent of trapped rodents from the Cobra Gold 2020 activity sites (Rayong,
Chantaburi, Phitsanulok, and Sukhothai) and the percent positive Leptospira detection in
Chantaburi.
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Fig 6. The percent of trapped rodents and the percent infection differentiated by species across
four surveillance sites

Fig 7. The percent of collected water samples from the Cobra Gold 2020 activity sites (Rayong,
Chantaburi, Phitsanulok, and Sukhothai) and the percent positive Leptospira detection
•

Production of Plasmodium cynomolgi infected blood products (sporozoites) for antihypnozoites drug and vaccine studies: The Entomology Department worked closely
with Veterinary Medicine to infect non-human primates (NHP) with Plasmodium
cynomolgi malaria parasites and feed mosquitoes on infected animals to provide
entomological support for drug and vaccine studies. This enabled AFRIMS to supply and
ship more than 40,000 P. cynomolgi infected mosquitoes (around 30 shipments) or more
than 4,800 million sporozoites within a year by World Courier (Thailand) to Novartis,
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USA and WRAIR-ET for the development of in vitro liver stage malaria parasite
cultivation and anti-hypnozoite assay. More than 50 million P. cynomolgi sporozoites
were isolated from infected mosquitoes and used for the in house antimalarial drug
screening in NHP model done by Department of Veterinary Medicine. We successfully
infected total 26 monkeys (Macaca mulatta) and around 5 antimalarial compounds were
screened.
Surveillance polymorphism of K13 gene of Plasmodium falciparum positive samples
collected from Thailand-Myanmar border: The Department also conducted GEIS
funded malaria surveillance research. We investigated the polymorphisms in the
PfKelch13 (k13) gene in P. falciparum from the positive samples collected along
Thailand-Myanmar border. PfKelch13 known to be associated with artemisinin (ART)
resistance as well as the changes in parasite genome associated with PPQ resistance such
as plasmepsin gene duplication and mutations in the pfcrt gene were examined. This
study allowed us to detect any sign of emerging threat of DHA-PPQ resistance along the
Thai-Myanmar border. The genotyping of genes related to artemisinin resistance (k13)
was conducted from the 63 P. falciparum positive samples collected from walk-in
patients at Mae Sod malaria clinic in Tak province during year 2007-2012. K13 mutation
results in the substitution of the proteins in positions N458Y, M476I and C580Y. Some
mutation positions may be associated with drug resistance are G538V and A675V. The
sequences of k13 genes of those samples are compared with the wild type 3D7 strain. In
the present study, twelve samples (19.0%) show single mutation in the above described
positions. Four samples showed N458Y or A675V mutation. Two samples show
mutation in C580Y position. One sample shows M476I or G538V mutation. We also
collected blood samples from walk-in patients reported to Thailand Ministry of Public
Health (Thai-MoPH) Malaria Clinics located between Thailand -Cambodia border (Ubon
Ratchathani province and Sisaket province) to screen for malaria infection using nestedPCR in parallel with microscopic examination.
Prevalence of sub-microscopic malaria parasite carriage in malaria endemic areas
of Thailand: This study was designed to determine the prevalence of sub-microscopic
malaria parasite carriage in malaria endemic areas. Total 34 subjects were screened and
enrolled from Khun Han malaria clinic (Srisaket province). All patients were determined
as malaria negative by rapid diagnostic test (RDT) and microscopic examination at the
study site. Thick and thin blood slides were prepared and screened for Plasmodium spp.
infection. The DNA were extracted from the patient’s blood sample. The samples were
screened for Plasmodium spp. using molecular techniques i.e. nested PCR. The
prevalence of sub-microscopic malaria parasite carriage were determined by comparison
the results obtained from microscopic examination and nested PCR. Thirty two samples
(94.0%) were confirmed by nested PCR as malaria negative samples. Two samples (2/34
or 5.88%) were determined as P. vivax positive by nested PCR. Among them, one was
determined as P. falciparum positive sample by AFRIMS microscopist while as a P.
vivax positive sample by nested PCR. This may need to be confirmed by genome
sequencing. The malaria submicroscopic carriage patients may act as the reservoir of the
disease and source of the parasite transmission. The surveys on drug-resistant gene
polymorphism and the prevalence of malaria sub-microscopic carriage may help the
national government provide accurate treatment and accurate diagnosis respectively.
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Rapid and accurate diagnosis of malaria is integral to the appropriate treatment of
affected individuals and in preventing the further spread of infection in the community.
Survival competitiveness within the scrub typhus ICR mouse of different Orientia
tsutsugamushi genotypes following the feeding of infected Leptotrombidium deliense
chigger: In this study, the competitive infection on mouse model between 2 Orientia
tsutsugamushi (OT) genotypes (Karp-like and Gilliam-like) in single chigger was
investigated. The objective of this study is to determine whether one OT genotype can
out compete another in individual chigger and therefore establish the infection alone in
ICR mouse, the OT colonization at the bite site and its dissemination from the bite site to
other organs and blood was evaluated as well. The hypothesis was based upon our
previous finding that one Ld-1 chigger carried 2 OT genotypes and that only one (Karplike) was successfully established an infection in the mouse model. However, by using
digital PCR to differentiate 2 OT genotype in Ld-1 chigger revealed that the current Ld-1
chiggers carried only one genotype (Karp-like), therefore, the main objective as “To
determine whether one OT genotype can out compete another and therefore establish the
infection alone in ICR mouse” could not be achieved in this study. However, the bacterial
colonization and dissemination from the bite site to other organs of the mouse could be
determined. The results showed that during the chigger feeding on the mouse host, the
bacteria required as short as 6 hrs for them to successfully transmit to the host. Even if
the bite site was removed after the feeding, it did not prevent the bacterial infection. This
also suggests that right after the bacteria successfully transmitted from the chigger to the
bite site, they immediately disseminated to other host’s tissues/organs. Whole blood, lung
and spleen are primary organs that bacteria disseminated to from the bite site and later to
other organs such as kidney and heart on day 30. The colonization of the bacteria at the
bite site appears to be a quick process. Mouse clinical signs seem to correlate well with
the bacteria detected and antibody response in mice. IFA slides coated with Orientia
antigens (Karp, Gilliam, Boryong, and Kato genotypes) from Fuller Laboratories
(Fullerton, CA) with florescence conjugated rabbit anti-mouse IgG was used to measure
the titer of IgG antibodies against OT serotypes. IgG antibody in mice was clearly
detected on 30 days post-attachment and almost all mice produced high immune
responses to the bacteria (>3,200 titers IgG) especially to Karp serotype and with a lesser
extent to Gilliam, Kato, and Boryong genotypes, respectively.
Vector Mapping of Ticks and Tick-Borne Pathogens of Mongolia: Around 1,479 tick
pools (n=7,275 ticks) were collected from environment (flagging) and livestock in
Mongolia in 2019 and they were all Dermacentor ticks. A hundred and fifty-three tick
pools were selected for NGS analysis to examine the presence of pathogenic bacterial
species (microbiome) in tick samples. From NGS result, the majority of bacteria found
were Rickettsia spp. and Coxiella spp. with almost 100% prevalence rate was observed
from selected tick pools. Other bacteria found from NGS analysis were Anaplasma
spp./Ehrlichia spp. with only 2.2 % prevalence rate. Species confirmation using PCR and
DNA sequencing revealed the majority of Rickettsia positive ticks (143/153, 93.5%) were
confirmed as R. raoultii from 26 out of 143 Rickettsia-positive pools. All Coxiella
species detected by NGS were identified as Coxiella endosymbionts by endosymbiontspecific qPCR assay. Three Anaplasma-positive ticks were characterized as A. ovis
accounting for 2.0% prevalence rate.
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Mapping of human exposure to infected ticks in Khao Yai National Park: Ticks
collected by dragging at six sites in Khao Yai national park was conducted throughout the
year in 2019. Generally, most of ticks collected were larval stages accounting for 86.3%
and the remaining were nymphal (9.2%) and adult stages (4.5%). According to adult and
nymphal stages, the most abundance species was Haemaphysalis spp. (10.18%), followed
by Amblyomma spp. (2.6%). Haemaphysalis sp. is the most predominant and prevalence
throughout the year with the larval stages the most abundant, especially in October,
nymphal stage on the other hand, had increased in number at the beginning of the year
(Feb-Apr) then the number reduced afterward. The adult stages remained the same
number throughout the year with slightly increased at the end of the year. Tick collection
by two sampling methods; collection by dragging and collection of ticks attached to
volunteers, at Khao Yai national park was conducted for three months (Jul-Sep 2020).
There are four collection sites in Khao Yai national park; 1) Natural trail, 2) Kong Kaeo
natural trail, 3) Pha Kluai Mai, and 4) Haew Suwat waterfall) and time spent at each
location was about 1 hour for each sampling method. The number of tick collected by
dragging was 2.3- to 11-fold more than that of ticks attached to volunteers. The results
also indicated that the high proportion of larval stage was collected by dragging method
at all four sites although the high proportion of larva were also collected from volunteers
at two sites. However, the proportion of adult male and female were collected from
volunteers more than by dragging method. The majority of adult tick collected was
Haemaphysalis species. The proportion of tick species (adult stage) collected by two
sampling methods was relatively similar and it was interesting to note that Hae. obesa
and Hae. longicornis attached to collectors more than to the drag cloth. Ten percent of
larval stages and all ticks of other life stages (nymphal, adult male, and adult female)
were screened for pathogens (Rickettsia, Borrelia, Anaplasma, and Ehrlichia) by realtime PCR assays. The infection rate in ticks collected by two sampling methods (only
from Jul collection) showed that the majority of ticks were infected with Rickettsia
followed by Anaplasma, Ehrlichia, and Borrelia accounting for 20.3%, 13.9%, 11.5%,
and 3.3%, respectively. Infection rates based on the sampling methods (dragging vs
walking) are little higher in ticks collected by dragging than walking for Rickettsia and
Borrelia (23.2 vs 21.8, 3.7 vs 3.1, respectively), but they are little lower for Anaplasma
and Ehrlichia (11.1 vs 15.2 and 9.3 vs 11.8, respectively).
Pathogen-host species identification for specimens collected in recent and prior year
field surveillance: Next generation sequencing (NGS) technology has been used for a
wide range of epidemiological and surveillance studies. Here, we used amplicon-based
NGS to species identify pathogenic Rickettsia and their arthropod hosts from
entomological surveillance. Methods: During 2015-2016, we screened 1825 samples of
rodents and ectoparasites collected from rodents and domestic mammals (dog, cat, and
cattle) across Thailand for Rickettsia. The citrate synthase gene was amplified to identify
pathogenic Rickettsia to species, while the Cytochrome Oxidase subunit I (COI) and
subunit II (COII) genes were used as target genes for ectoparasite identification. All
target gene amplicons were pooled for library preparation and sequenced with Illumina
MiSeq platform. Result: The highest prevalence of Rickettsia was observed in fleas
collected from domestic animals (56%) predominantly dogs. Only a few samples of ticks
from domestic animals, rodent fleas, and rodent tissue were positive for Rickettisia. NGS
based characterization of pathogens by host identified R. asembonensis as the most
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common pathogen in positive dog fleas (83.2%) while Candidatus R. senegalensis was
detected in only 16.8% of Rickettsia positive dog fleas. Sequence analysis of COI and
COII revealed that almost all fleas collected from dogs were Ctenocephalides felis
orientis. Other Rickettsia species were detected by NGS including R. heilongjiangensis
from two Haemaphysalis hystricis ticks, and R. typhi in two rodent tissue samples.
Conclusion: The high percentage of C. f. orientis positive for R. asembonensis. In
addition, our findings indicate there is a risk of tick-borne Spotted Fever Group
rickettsiosis, and flea-borne murine typhus transmission in Tak and Phangnga provinces
of Thailand. This study also demonstrates the utility of NGS for high-throughput
sequencing in the species characterization/identification of pathogen and ectoparasite for
entomological surveillance of rickettsiae.
Establishment of serological assay (ELISA) for the detection of human antibodies
(IgG, IgM) against Borrelia miyamotoi: The prevalence of B. miyamotoi in rodents and
ticks in Phop Phra district, Tak province, Thailand was investigated. Surveillance was
conducted every other month from February 2019 to February 2020. A total of 518
rodents and small mammals were collected, the most abundance species was Mus caroli
accounting for 45.8%, followed by M. cookii (18.2%), and M. pahari (11.4%). The
prevalence of Borrelia spp. in rodents was 3.7%; 1.4% B. miyamotoi, 1.7% B. theileri,
and 0.6% B. yangtzensis. Only small number of ticks were collected from rodents and
small mammals (n=22), in these ticks seven pools were positive for Borrelia spp. Two
pools of Ixodes granulatus were positive for B. miyamotoi (9.1%), while three pools were
positive for B. theileri (13.6%). Two pools of Haemaphysalis sp. were positive for B.
yangtzensis, a newly recognized Borrelia species detected in China. Seroprevalence of B.
miyamotoi diseases (BMD) was performed on patient sera (n=84) collected from Phop
Phra hospital and rodent sera (n=386) using ELISA assay detecting human IgG and
rodent IgG against B. miyamotoi recombinant GlpQ (rGlpQ) protein. ELSIA assay was
successfully established in our laboratory and the rGlpQ specificity of positive patient
serum (TAK016) was confirmed by western blot assay. A total of 84 patient sera were
collected from this hospital during 2018-2019. The results showed that 15 patients had
seroreactivity to B. miyamotoi rGlpQ protein accounting for 17.9% seroprevalence rate.
The seroprevalence of B. miyamotoi in rodent population showed that Bandicota rats had
the highest prevalence (28.6%), followed by Berylmys rats (12.5%), Rattus rats (7.710.5%), and Mus rats (4.8-6.7%).
Disease-risk communication for Rickettsia, Scrub typhus, Bartonella, Borrelia, and
Anaplasma/Ehrlichia in Bhutan: A hundred and ninety-two undifferentiated febrile
illness (UFI) patient sera collected from regional hospitals across Bhutan in 2019 were
received from Royal center for disease center (RCDC). ELISA assays were performed for
Scrub typhus (ST) IgG, Spotted fever group Rickettsia (SFGR) IgG, murine typhus
(TGR) IgG, and Leptospirosis IgM. Patients had the highest prevalence rate for scrub
typhus (57.3%) followed by TGR (39.6%), SFGR (34.4%) and Leptospirosis (12.5%)
respectively. Additionally, high titers for scrub typhus was observed in scrub typhuspositive patients with 27.9% having titers greater than 6,400. Mapping of seroprevalence
in humans showed that the highest cases of ST, TGR, SFGR, and leptospirosis was found
in Samtse with prevalence rates of 29.7%, 17.2%, 18.2%, and 6.8%, respectively,
followed by cases in Wangduephodrang, and Chukha, Samdrupjongkhar, and Tsirang
with the last three provinces having relatively the same prevalence. UFI patient’s dried
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blood spots samples (n=315) collected during 2018-2019 and rodents (n=39) and
ectoparasites (n=404 pools; 64 chigger pools and 340 ectoparasite pools) collected during
2017-2018 were screened for bacterial pathogens; Rickettsia, scrub typhus, Bartonella,
Leptospira, and Anaplasma/Ehrlichia. Fourteen patients were positive for scrub typhus
(4.4%) while one patient was infected with L. interrogans (0.3%). Bartonella sp. (23.1%)
was the highest pathogen detected in rodents, followed by Leptospira sp. (7.7%),
Ehrlichia sp. (5.1%), and Anaplasma bovis (2.6%). One chigger pool was positive for
scrub typhus (1.6%) and two tick pools were positive for Rickettsia sp. (0.6%) while 11
ectoparasite pools were positive for Bartonella sp. (3.2%). Patients infected with scrub
typhus were from five provinces across Bhutan with prevalence rate ranging from 0.3 1.9% and one patient with leptospirosis was from Tsirang. Rodents and ectoparasites
were collected from only three provinces (Thimphu, Chukha, and Wangduephodrang).
The highest prevalence of pathogens detected was found in Chukha province with several
pathogens were detected, while in Thimphu and Wangduephodrang provinces,
Bartonella sp., Rickettsia sp., Anaplasma bovis and Ehrlichia sp. were found.
Entomological risk assessment for scrub typhus and rickettsioses in Cobra Gold
training exercise in Thailand, 2020: In support of US and multinational military
training exercise “Cobra Gold”, Department of Entomology conducted entomological
risk assessment for scrub typhus and rickettsiosis in training exercise areas used for
humanitarian mission. The surveillance was conducted in 7 sites located in 5 villages of 3
provinces-Rayong, Chanthaburi and Phitsanulok. A total of 223 rodents were caught with
the highest rodent infestation rate in Rayong (34.1%). Rickettsial DNA was detected in 3
field-caught rodents (3%) from all provinces including 2 Rattus tanezumi and 1
Bandicota savilei. None of rodent tissue samples yield PCR-positive result for Orientia
tsutsugamushi. Chigger mite could be found in all surveillance sites with the highest
chigger infestation rate was found in the CBG sites located at Rayong province (n =
1,056). Morphological analysis of the chigger population from Rayong showed that
Leptotrombidium and Ascoschoengastia species chigger was the most predominant
vector in these areas. Ascoschoengastia sp. was the only species of chigger tested positive
for O. tsutusgamushi with the infection prevalence of 1.4%.
Acute febrile vector-borne disease surveillance in Thailand: Undifferentiated acute
febrile illness (AFI) is a common presentation among patients in primary care settings in
Thailand but limit information of the causality of the disease exists. We evaluated the
causality of AFI in patients who visited Chumpae hospital in Khon Kean province of
northestern Thailand by focusing on mosquito-borne diseases (dengue virus, chikungunya
virus, zika virus), chigger-borne disease (scrub typhus) and rickettsial diseases (murine
typhus and spotted fever group rickettsiosis). A total number of 249 and 126 pairs of
blood and serum samples collected from acute febrile illness patients between Jun and Jul
in 2016 and during the same period in 2019 were tested for the presence of the diseases
of interest. By using pathogen specific PCR-based assay, dengue virus infection and
scrub typhus was found in 7% (7/100) and 1% (1/100) of patients admitted in Jun 2016,
respectively. Prevalence of dengue fever declined to 1.3% (2/149) in Jul 2016. Rickettsia
infection was found in 4.1% of AFI patient in Jul 2016. No case of chikungunya virus
and zika virus was reported during this study period in 2016. Increased prevalence of
dengue virus infection was found in 2019. The infection rate of dengue virus in AFI
patients was 16.7% (3/18) in Jun and increased to 42.6% (46/108) in Jul. Chikungunya
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virus infection was found in 1.9% in Jul. Not only high prevalence in southern Thailand,
CHIKV has been reported to distribute country wide. This is in concordance with our
finding of the first discovery of active infection of CHIKV in patients from Khon Kaen.
In contrast to previous year, no scrub typhus and rickettsiosis was reported in 2019. In
summary, we initially determined the causality and trend of arthropod-borne disease by
sampling the specimens collected during the peak season of the disease in Thailand. Our
pilot study demonstrated that dengue virus infection plays important role to AFI in Khon
Kaen, Thailand. The combined results from all diagnostic assays were able to identify
causes for 17.9% (67/375) of AFI cases in Khon Kean.
Familial Force of Infection: Dengue and Influenza Disease Burden in Households in
Kamphaeng Phet, Thailand: The objectives of this study were to determine the
incidence of DENV infection in a prospective cohort of family units containing family
members of all ages and to estimate the risk of DENV transmission between mosquitoes
and different family members with diverse pre-exposure histories. Adult mosquito
collections were performed on the initial day (day 1) and convalescent day (day 14) of
the dengue household contact investigations. This study was conducted in Muang and
Khanuvoralaksaburi District, Kamphaeng Phet Province. In summary, for entomological
assessments of cohort family homes (entomology annual survey 2016-2020), larval
surveys were carried out in 733 houses, 631 were found positive with dengue immature
stages. Total of 13,235 containers were observed, 2,650 containers were positive
detected. There were 682 (6%) discarded containers with the presence of immature
stages. From the container survey, the infestation of immature Aedes was detected in jar
and pot (4.32%) and discarded tire (2.63%). The immature stages were found in variety
of active and discarded materials such as plastic and clay materials (5.95%, 4.73%) and
discarded rubber and plastic materials (2.73%, 2.09%). For entomological assessments
of cohort family homes (entomology annual survey 2016-2020), we conducted the adult
survey from 500 houses. Total of 6,548 mosquito were sampled which 3,336 (50.9%)
females Ae. aegypti and 49 (0.7%) Ae. albopictus were trapped. For dengue household
contact investigations study during 2016-2020, entomology studies were performed in
102 houses, 85 houses (83.3%) were found positive with Aedes vectors. Total of 1,216
mosquito were sampled which 488 (40.1%) females Ae. aegypti and 4 (0.3%) Ae.
albopictus were trapped. Total of 491 mosquito samples (Ae. aegypti and Ae. albopictus)
were dissected and detected for DENV. Out of 491, 22 samples were PCR positives (6
samples with DENV-1, 5 samples with DENV-2, 7 samples with DENV-3, and 5 samples
of DENV-4).
Detection of arboviruses, dengue, Chikungunya, and Zika viruses, from Aedes
mosquitoes from endemic areas in Thailand: Biogent Sentinel traps were placed
inside houses from 3 study sites in 3 provinces including Samut Prakan, Surat Thani, and
Tak provinces. Total of 2,173 Aedes females were collected from 900 trap days. 97% and
3% of collected samples were Ae. aegypti and Ae. albopictus, respectively. Collected
Aedes females were dissected to determine the parity status and screened for viruses
using RT-PCR. The ovaries of 1,167 Aedes samples collected during March to August
2020 were dissected under stereomicroscopes to determine the parity status. From
dissection, 58% of Aedes samples collected from Surat Thani were determined as half
gravid/gravid (abdomen filled with eggs ready to oviposit). This result revealed Aedes
spp. collected from Surat Thani were at least 4-5 days old. Most of them can survive to
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produce the progenies. Few number of nulliparous (never produce eggs, young
mosquitoes) can be collected from this site as well (2%). Results from Samut Prakan site
showed 61% of parous females (empty gut, laid eggs before, seeking for next blood meal)
while results from Tak presented more number of nulliparous mosquitoes was collected
(14%). More than 1,000 of Ae. aegypti larvae (F0) were collected from each province to
produce F1 larvae for insecticide resistance bioassay testing. The result of resistance ratio
(RR) revealed Ae. aegypti from Tak was considered moderate resistance (RR = 7.69),
whereas those from Samut Prakan and Surat Thani were considered susceptible (RR < 5).
All 2,173 collected Aedes females during November 2019 – August 2020 were screened
for dengue, Zika, and Chikungunya viruses infection using RT-PCR technique. The PCR
results revealed one pool out of 41 Ae. aegypti pools collected from Samut Prakan
province in November was infected with dengue virus serotype 4 (DENV-4). The highest
number of Aedes collection and dengue human cases reported to Thai MoPH was in
November. RT-PCR results of all Aedes collection from Surat Thani and Tak provinces
were negatives.
Malaria vector and Plasmodium parasite surveillance in malaria endemic areas in
Thailand: Total of 5,704 Anopheles females were collected from 600 trap nights. CDC
light traps baited with dry ice were placed in 2 malaria endemic areas from 2 provinces
including Tak and Surat Thani. A total of 24 Anopheles species were collected in 2020.
Calculated Shannon’s diversity index (HS) and Evenness (EH) revealed higher Anopheles
diversity for Tak collection for every sampling month. In March 2020, both HS and EH
indices were very low, because more than 96% of Anopheles collection in this month
were An. minimus at both sites. Most of mosquito samples from Tak (89%) and Surat
Thani (95%) provinces were An. minimus which is the primary malaria vector in
Thailand. An. dirus s.l. and An. maculatus s.l. which were primary malaria vectors could
be collected in both study sites as well. From the dissection, more than 98% of samples
were determined empty gut, only 1-2% was half gravid/gravid (abdomen filled with eggs
ready to oviposit). Therefore, using CDC light trap was effective for host seeking
Anopheles collection Total of 5,235 major malaria vector (An. dirus, An. minimus, and
An. maculatus) were screened for Plasmodium parasite infection by real-time PCR.
Samples were pooled by house and location. Real-time PCR result revealed 3 pools of
An. minimus collected from Nam Hak subdistrict, Surat Thani province were positive
with Plasmodium parasites.
Phlebovirus and Leishmania surveillance in sand flies in Thailand: In FY20, total of
46,018 sand flies were collected from 330 trap nights (139 sand flies per trap) set up in
cave areas of 2 provinces including Chiang Rai and Surat Thani. Approximately 52% of
collected samples were females. The majority of collected sand flies were Sergentomyia
spp at both sites. Total of 22 sand fly species were collected from these sites. Total of
1,051 female sand flies collected from 2 caves at Chiang Rai, and Surat Thani provinces
were tested for Leishmania parasite infection using real-time PCR method. Sand flies’
thorax and attached abdomens from dissection were pooled (140 pools) by species and
location for molecular testing (head and genital part were mounted on slide for
morphological identification). Real-time PCR result revealed all samples were negative
for the leishmania.
Bite Interruption Toward Elimination (BITE): semi-field evaluation of bite
prevention tools against malaria and dengue vectors: The objective of this study was
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to precisely measure differences between bite prevention interventions using a wellstandardized Human Landing Catch (HLC) under the semi-field conditions in Thailand.
The different combinations of bite interventions including spatial repellents, topical
repellents and insecticide treated cloths were evaluated against Ae. aegypti and An.
minimus. This semi-field study is intended to be the first phase of a larger, 3-phase
research program. Phase 1, the semi-field study, evaluated the protective efficacy of
several personal protection interventions under well-controlled conditions, and allowed
for the rapid collection of and detailed analysis of various biological endpoints which is
not possible in field settings. Results of Phase 1 helps guide the design and
implementation of the Phase 2 entomological field study, in which the interventions
under evaluation will be evaluated in a more realistic, field setting. Finally, the combined
results of Phase 1 and Phase 2 will culminate in a full-scale, field-based, randomized
controlled trial to evaluate the public health benefit of candidate interventions on at-risk
human populations. All semi-field experiments have been completely conducted. Results
are being analysed.
Insectary Outreach Program: The Department of Entomology began an insectary
outreach program, sending the Insectary Team to 5 elementary schools within Bangkok
to educate children on vector biology and the impact of vector-borne disease awareness
in an endemic area. The program was well received by both the School Administrators
and the Children. Plans for future activities are underway.
Department of Retrovirology

The mission of the Department of Retrovirology is to support the mission of the Military
HIV Research Program (MHRP) to protect the U.S. Military and global health by developing
products to mitigate the impacts of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and other Emerging
Infectious Diseases (EID).
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• Identify and characterize cohorts of volunteers at high risk of HIV for future clinical
research studies in Thailand, principally through a study called RV348, at four sites in
Thailand.
• Conduct acute HIV infection studies as a platform for laboratory research to better
understand infection, as well as a platform for cure research clinical trials.
• Conduct HIV cure studies evaluating novel approaches including a therapeutic vaccine
and a monoclonal antibody after two different durations of time in volunteers found to be
acutely infected with HIV.
• Evaluate novel approaches to cure HIV-like viruses in non-human primate models to
understand HIV-related biology and model potential therapeutic interventions or
vaccines.
• Established new assays to be able to assess functions of granulocytes, and antibodymediated immune cell functions and assessment of mucosal cell functions that we could
not previously assess in our vaccine, cure, or non-human primate studies.
o Granulocyte isolation and functional characterization are now capabilities used in
support of ongoing studies.
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o Antibody-dependent complement-mediated lysis is being developed for use by
MHRP to further characterize non-neutralizing antibodies and their contribution
to the immune response in our vaccine and cure studies.
Selected as site and initiated protocol development to perform RV564, a Phase II
randomized, observer-blind, placebo-controlled study, to assess efficacy of
meningococcal Group B vaccine rMenB+OMV NZ (Bexsero) in preventing gonococcal
infection. Study will be a cross-departmental collaboration with Department of Bacterial
and Parasitic Diseases.
Established new assays for clinical diagnosis of Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection.

Constraints/Problems Encountered:
• Departmental budget reductions signal need for diversification of traditional portfolio
beyond HIV and into other DoD relevant infectious diseases
Solutions Devised:
• Expansion of existing departmental capabilities into conduct of non-HIV trials (i.e.
Bexsero phase 2b trial above).
New Missions Added:
• The public health response for the COVID-19 Global Health Emergency: Clinical
diagnostic testing for COVID-19.
Old Missions Discontinued: N/A
Outcomes:
• The Department of Retrovirology’s ability to conduct clinical trials that meet local and
international regulatory standards is supported by its exemplary College of American
Pathologists (CAP)-accredited AFRIMS Retrovirology Clinical Laboratory (ARCL), specimen
processing and archiving laboratory and its basic science research program. The laboratory is also
certified by both Department of Defense Clinical Laboratory Improvement Program (DoD CLIP)
and the Division of AIDS, National Institute of Allergy and Infectious Diseases
(DAIDS/NIAID). CAP re-accreditation and CLIP certification are valid through September
2020. Due to the current COVID-19 public health crisis, the CAP has postponed most scheduled
and requested international laboratory inspections at this time. During this time, ARCL will
remain CAP accredited until the CAP resume the international laboratory inspections.
• HIV cohort studies
o On-schedule enrollment and successful completion of clinical activities of
RV348, a high-risk HIV incidence cohort independently assessing four locations
for inclusion as future vaccine efficacy trial sites.
o RV348B (Bangkok), a total of 1,017 participants were enrolled in Bangkok (502
participants at Vaccine Trial Centre (VTC), Faculty of Tropical Medicine,
Mahidol University, Bangkok, Thailand, and 515 at Royal Thai Army Clinical
Research Center (RTA CRC), AFRIMS). Clinical activity was completed in April
2019 with 53 incident cases identified (3.73%). Study database has been cleaned
and locked. One abstract namely “High HIV Incidence and Volunteer Retention
in a Bangkok Based Cohort of MSM and TGW” by Dr. Tanyaporn Wansom has
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presented at the Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI),
March 4-7, 2019, Seattle, WA. Protocol has amended for administrative change
and adding external collaborators for sample and data analysis. Protocol
amendment is in the regulatory review process.
o RV348M (MoPH): a total of 1,003 participants were enrolled (503 participants at
Potharam, Ratchaburi and 500 participants at Nakorn Ratchasima). Clinical
activity was completed in December 2019 with 20 incident cases identified. Study
data monitoring and cleaning phase has been completed and is now in the process
of data lock process.
o RV254 is a prospective cohort study designed to follow individuals with Fiebig I
to IV acute HIV infection. Study participants are identified and followed for at
least 2 years and a maximum of 15 years. They are monitored clinically and with
CD4, HIV RNA, and safety laboratory tests. Archiving of peripheral blood
mononuclear cells (PBMCs) and plasma is performed. This protocol allows coenrollment in other treatment protocols and nearly all participants have opted to
join a trial providing access to immediate suppressive antiretroviral therapy.
During this reporting period 644 participants are enrolled in this study.
o RV304 is a study that was established to allow the comparison of findings from
immunophenotyping and immunochemistry in the gut mucosa, spinal fluid, lymph
node, and blood of participants that are HIV negative, as well as HIV-infected
adults to the findings from participants with acute HIV infection from the RV254
study. During this reporting period 157 participants are enrolled in this study.
o RV217 (Early Capture acute HIV Cohort): For Thailand site, a total of 1,413
potential volunteers were screened and 947 participants (67%) enrolled the study;
71 incident cases were identified. Laboratory and data analysis are ongoing.
o In support of acute HIV infection and HIV cohort studies, the Department of
Retrovirology has processed and archived specimen, and developed two
molecular assays in collaboration with MHRP, the Multi-Region Subtype Specific
PCR (MSSP) assay to characterize HIV-1 subtypes and their recombinant viruses
circulating in Thai HIV-infected participants and the total HIV DNA assay to
quantify all forms of HIV DNA in Thai HIV-infected participants.
Post RV144 HIV Vaccine Trials
o RV305 (Phase 2 late boost follow-on study to RV144): A total of 164 participants
were enrolled, completed all study vaccination and clinical activities. Data
showed that late boosting is beneficial. Additional laboratory and data analysis are
ongoing. A protocol amendment was submitted during this reporting period to
allow study extension for another 2 years and add one collaborated laboratory for
specimen/data analysis under the protocol objectives.
o RV306 (Phase 2 evaluation of various one-year boosts following the RV144
regimen in previously unvaccinated volunteers): 367 volunteers were enrolled,
and all study visits were completed. Late boosting preferentially improved plasma
IgG over IgA responses and neutralization activity as well as cellular immune
functions. Additional laboratory and data analysis are ongoing. A protocol
amendment was submitted during this reporting period to allow to add two
collaborated laboratories for specimen/data analysis under the protocol objectives.
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o RV328 (Evaluating the protein boost used in RV144 and a previous efficacy trial
in injecting drug users called Vax003): A total of 40 participants completed all
vaccinations and clinical activities. The study is now at laboratory analysis phase.
o RV417, a multicenter, randomized, parallel group, placebo-controlled, doubleblind clinical study in healthy HIV-uninfected adult. Subjects will be enrolled
regardless of their baseline Ad26 seropositivity, as data from Study IPCAVD003
suggest that there is little impact of baseline Ad26 neutralizing antibodies (nAbs)
on the immunogenicity of this Ad26 vaccine vector, at the titers observed in that
study, however regional differences are known to occur. During this reporting
period 59 participants have been enrolled in Thailand and 12 participants are in
the follow-up long term extension phase.
HIV Remission Trials
o RV397 (the administration of VRC01 monoclonal antibody to participants who
initiated ART during acute HIV infection): Total of 23 participants were
enrolled, 18 participants underwent treatment interruption and received study
infusions according to study protocol. Only one participant achieved the primary
endpoint of HIV viral load (VL) <50 copies/mL at 24 weeks after treatment
interruption. Median time to VL rebound above 20 copies/mL was 29 days
(range 9- 296) for the VRC01 arm and 14 days (range 14-29) for the placebo arm
(p=0.051 for Kaplan-Meier test). All participants achieved VL < 20 copies/mL
within 5 weeks after ART resumption. Completion of clinical activity and
continue laboratory and data analysis phase. Publication namely “Neutralizing
antibody VRC01 failed to select for HIV-1 mutations upon viral rebound” was
publish in The Journal of Clinical Investigation 2020.
o RV398, conducted in collaboration with the NIH Vaccine Research Center and
the U.S. Military HIV Research Program (MHRP) designed to investigate
whether a broadly neutralizing antibody product given to acute HIV-infected
volunteers either before or with the initiation of antiretroviral treatment will
benefit the volunteers, including limiting the amount of virus in their bodies and
possibly cure, has enrolled the majority of volunteers in this multicenter study.
During this reporting period 12 participants are eligible and recruited in this
study. Clinical Activities will be completed in April 2021.
o RV405 (HIV therapeutic vaccines for HIV infected participants who initiated
ART during acute HIV infection): 27 participants enrolled in this study. The
clinical activity was completed in September 2018. The study is now at laboratory
and data analysis phase. The vaccine was safe and generated robust immune
responses, but delayed time to viral rebound compared to that in placebo
recipients by only several days and did not lead to viremic control after treatment
interruption. Abstract entitled “AD26 & MVA vaccines in acutely treated HIV:
Safety, immunogenicity and viral rebound” was presented at Keystone Symposia
Conference: HIV Vaccines, March 24 - 28, 2019. Publication entitled “Safety and
immunogenicity of Ad26 and MVA vaccines in acutely treated HIV and effect on
viral rebound after antiretroviral therapy interruption” was published in Nature
Medicine on 23 March 2020.
o RV411, an exploratory study of analytical treatment interruption (ATI). Eight
volunteers were enrolled in step I. Clinical activity were completed in June 2016.
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All 8 participants experienced rapid viral load rebound following analytical
treatment interruption, indicating that additional strategies are required to control
or eradicate HIV.
o RV412, a clinical follow-on study for participants who completed clinical
activities from HIV Remission Trials. Total 50 participants transferred from
RV411, RV397 and RV405 were followed for safety and virologic outcomes. One
participant was withdrawn due to relocation to aboard. All participants were
completed clinical activities under RV412 and resumed to routine follow up in
RV254, WRAIR#1494 protocol. This study is ongoing.
o ACTG studies- In collaboration with the Thai Red Cross AIDS Research Centre
(TRCARC) and the AIDS Clinical Trial Group (ACTG) NIAID/NIH, Department
of Retrovirology performs PBMC preparation from blood and leukapheresis
specimens, plasma storage, isolation of mucosal mononuclear cells (MMCs) from
gut biopsy samples and analysis of biological samples for 3 ACTG studies;
A5354 Early ART to Limit Infection and Establishment of Reservoir, A5345 and
A5347s HIV rebound & control biomarkers. The percent viability and viable
recovery of cryopreserve PBMCs obtained from a leukapheresis and/or whole
blood provided by the Specimen Processing Laboratory, Department of
Retrovirology have been deemed satisfactory and acceptable by the ACTG
laboratory science group since May 2017.
Non-Human Primate Studies
o In support of cure research, the department successfully conducted a SHIV cure
study in non-human primates: PN17-01, “Efficacy of latency reversing agent
TLR7 agonist GS-986 and HIV-Specific Broadly Neutralizing Antibodies N6-LS
and PGT121 to Achieve Virologic Remission in SHIV-Infected Rhesus Macaques
(Macaca mulatta) that Initiated Antiretroviral Therapy during Acute Infection”
investigated whether a combination of two investigational therapies can cure or
otherwise improve the health of monkeys infected with a virus very similar to
HIV, hopefully paving the way for the ability of HIV-infected service members to
remain clinically stable without the daily burden and lifetime cost of antiretroviral
therapy. In vivo activities were completed in Q2 of 2019. Laboratory activities
were completed in Q4 of 2020. Administration of GS-986 and dual broadly
neutralizing antibodies (bNAbs) was associated with induction of HIV-specific T
cell responses and a modest delay in viral rebound. Findings were presented as an
oral presentation at CROI 2020 and the manuscript is currently under review.
o The Department of Retrovirology has implemented Cambridge
Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB), a neurobehavioral
testing platform in rhesus macaques in collaboration with the Department of
Veterinary Medicine. This platform has been developed for the assessment of
neurocognitive deficits in both animal models and humans with
neurodegenerative diseases or other brain pathologies, thus allowing for crossspecies comparison. CANTAB assessments have been applied to the study PN1905 “Evaluating the impact of Zika virus on neurocognition in adult infection and
neuroprotective effects of the Army Zika purified inactivated virus vaccine
(ZPIV) in rhesus macaques” aims to investigate if 1) ZIKV infection in adult
animals is associated with cognitive deficits and 2) whether ZPIV can reduce the
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cognitive changes seen after high-dose ZIKV challenge. The 8 animals in the
control arm of PN19-05 successfully completed CANTAB training and
assessment pre and post Zika Virus Challenge. Zika virus infection was associated
with transient plasma viremia, immune activation in the peripheral blood and
CSF. The majority of animals also experienced neurocognitive impairment with
slowing and reduction in accuracy of performance post infection. Due to the lack
of detectable virus in the CSF and the variable nature of neurocognitive
impairment, the study team will not proceed with the vaccine arm of the study.
The public health response for the COVID-19 Global Health Emergency
Clinical diagnostic testing for COVID-19: As the only diagnostic laboratory,
where is accredited by the College of American Pathologists (CAP) and certified by the
US DoD Clinical Laboratory Improvement Program (CLIP) in the region, the AFRIMS
Retrovirology Clinical Laboratory (ARCL) has been assigned to support the US
Embassy Health Unit in Bangkok by providing clinical diagnostic COVID-19 testing.
Establishing this capability will also enable to support DoD personnel in the region as
needed. These efforts are in line with the WRAIR mission to support the warfighter in
the vicinity of AFRIMS by maintaining readiness and preventing disease. The clinical
diagnostic COVID-19 testing has initiated in March 2020. Total of 77 samples were
tested with 13 samples were determined as presumptive positive results during this
reporting period.

Future Plans:
 Among ongoing studies, RV254, RV304, RV398 and ACTG studies are continuing for
enrollment. The laboratory and data analysis for all studies are ongoing. In addition, we
have expanded our collaboration with the external collaborators worldwide.
 New protocols:
o RV534, a phase I Prime-boost HIV vaccines with or without Toll-like Receptor 4
Agonist in perinatally HIV infected Children and Youth. Study will be conducted
in Thailand, Italy and South Africa. Protocol has received regulatory approval but
will be delayed for study initiation from operational issues.
o RV550, a phase I, randomized, unblinded, controlled trial of 12 weeks duration to
investigate safety, tolerability and immunomodulation effect of combining
Interleukin-15 (IL-15) Receptor Super-agonist (Nant-803) with ART during AHI.
Protocol has approved by regulatory bodies. Tentative timeline for study initiation
aims at February 2021.
o RV546, a phase 1 evaluation of late boost strategies with IHV01 (FLSC in
aluminum phosphate) and A244 with or without ALFQ for HIV-uninfected
Participants in the HIV Vaccine Trial RV306. Protocol is now in regulatory
reviewing phase with comments and responses between local and WRAIR IRBs.
Tentative timeline for study initiation is May 2021.
o RV564, a Phase II randomized, observer-blind, placebo-controlled study, to assess
efficacy of meningococcal Group B vaccine rMenB+OMV NZ (Bexsero) in
preventing gonococcal infection. This study is sponsored by Division of Microbiology
and Infectious Diseases, NIAID, NIH, DHHS. The study will be conducted in US and
Thailand sites (RTA CRC and TRCARC). Department of Retrovirology and
Department of Bacterial and Parasitic Diseases (BPD) laboratories will
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perform laboratory activities for the study. The protocol is nearly completed with
regulatory review process. Study team is now at operational process. Tentative
timeline for study initiation aims at late February 2021.
RV570, this protocol will function as a mechanism under which the collaborating
investigators (CIs) will submit specific research proposals for the use of archived
specimens/data collected under the RV144, RV152 and RV305. Protocol is now
in regulatory reviewing phase.
Department of Veterinary Medicine

The mission of the Department of Veterinary Medicine (DVM) is to protect military
personnel and their families against tropical disease threats through pre-clinical product
development of new prophylactic and therapeutic drugs and new or improved vaccines.
To fulfill this mission, DVM conducts biomedical research in animal models and zoonotic
disease surveillance; provides veterinary training and expertise in the areas of animal research,
laboratory animal care, animal pathology and Institutional Animal Care and Use Committee
engagement to students, faculty and potential collaborators; maintains research animals that are
free of potential confounding diseases and ensures that all animals receive humane, proper and
safe care and that the USAMD-AFRIMS's Animal Care and Use program complies with
appropriate laws, regulations and guidelines.
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission: N/A
Constraints/Problems Encountered:
• The COVID-19 pandemic caused significant disruptions to operations this fiscal year.
Beginning March 2020 and lasting for 3 months, minimal staffing requirements forced
the halt of research as personnel shifted to providing only basic husbandry to the animal
colonies in order to meet the “less than 25%” staffing requirements. The restrictions
gradually eased and research protocols resumed by August 2020.
• Facilities management is a major concern. Animal Biological Safety Level-3
containment, Building 5 cannot be used for this specific purpose due to a ventilation
system failure. BioBubble technology installed in room A6 cannot be utilized as
commissioning is still ongoing. Additionally, there is no elevator to the clinical
pathology laboratory or the laundry room on 2nd floor making it very difficult to move
freezers, big equipment and heavy items. Often this has resulted in damaged equipment
and facilities in addition to risks created to personnel carrying the equipment; no solution
is available to address the lack of elevator. The clinical pathology laboratory and animal
vivarium are extremely limited in space to store and maintain tissue blocks, documents,
supplies, equipment, animal cages and accessories; no solution is available to address this
concern.
• Limited space in BSL-3, lab 2, building 4 being used for ABSL-3 small animal
procedures only. But the room system and space is inadequate for housing nonhuman
primates. Unfortunately, although available, we currently lack a certified, dedicated area
for conducting ABSL-3 NHP studies.
• Staff-power shortages have resulted in heavy workload in each section and threatens
mission fulfillment. Non-effective job advertisement, prolonged hiring process, in-
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processing and clearance of new personnel has, in some circumstances, negatively
impacted our ability to fill these personnel gaps. This concern remains unresolved.
Animal facility renovations and nonhuman primate cage modification projects have been
prolonged due to problems with contractors finishing the projects on schedule, negatively
impacting animal colony management and research activities. No solution exists for this
problem at this moment; professional and reliable contractors will be sought for future
renovations or modifications. Additionally, WRAIR safety could not perform on-site
inspection due to the COVID-19 quarantine situation. As such, virtual meeting and
inspection had to be performed instead. This resulted in a significant delay in the
approval process which impacted our ability to do research and breeding colony
management activities.
The current pest control program does not effectively control all pests that have been
found within the animal facility. Additionally, the lack of airlocks at animal facility
access points (i.e. loading dock corridors 9 and B12) complicates the problem. DVM is
working with facilities to address this issue.
Although HVAC (Heating, Ventilating and Air condition), BAS (Building Automation)
and waste water treatment facility for the animal vivarium have recently been upgraded,
reliability has not been consistent. Even those systems have been upgraded, the system is
not working consistently.

Solutions Devised:
• Logistics has been working hard to ensure expedited procurement process including
using JUSMAG. We have been able to proceed with majority of requirements but not yet
a 100% solution.
• BioBubble Gap Analysis conducted. Awaiting funding to finalize
renovation/certification.
• USAMD-AFRIMS facility has inadequate amount of dedicated storage space to
temporarily maintain clean cages and equipment. The clean cage storage room is
currently being expanded. A dedicated animal room for CANTAB training and staff
office in the animal vivarium are also being built.
New Missions Added:
• DVM has recently requested a new laboratory space (27.3 sqm) for cell culture and
molecular biology laboratory. The space will be renovated and established the new
capacities within 2 years.
• DVM and Entomology Department in collaboration with Naval Medical Research Center
have developed a back feeding mouse model for chiggers.
• DVM has secured an animal source and collaborators in the fight against COVID-19. The
work will commence in early FY21 with development of the animal model and efficacy
evaluation of an mRNA vaccine.
Old Missions Discontinued: N/A
Outcomes:
• DVM has completed the second evaluation of 56kDa scrub typhus using rhesus scrub
typhus model that has been established here at AFRIMS. DVM has continued to use
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Rhesus scrub typhus model for scrub typhus vaccine development and vaccine evaluation
with Seoul National University, South Korea. In addition, this Rhesus scrub typhus
model was also used to compare the virulence of different O. tsutsugamushi strains.
DVM is currently expanding laboratory capabilities and bring more collaborators who
interested in tropical diseases and infectious diseases.
Utilizing 52 naive Rhesus macaque in the relapsing malaria model, 6 Tafenoquine
combinations were compared against Tafenoquine alone in an effort to find therapies that
can consistently overcome the hemolytic effects in glucose-6-phosophate dehydrogenase
(G6PD) deficient individuals. The study will extend into the first half of FY21.
DVM medical research scientists and military officers presented research and/or
delivered podium presentations at the 68th American Society of Tropical Medicine and
Hygiene conference, Mahidol University Animal Experimentation in Biomedical
Research course, Chulalongkorn University veterinary pathology courses and Laos
Training events for medical practitioners on the topic of Melioidosis, both in Vang Vieng
and Luang Prabang, Laos PDR.
Thirty two baby rhesus monkeys (Macaca mulatta) and 5,669 ICR mice (Mus musculus)
were produced in 2020.
ICR mice were used for eight active protocols, as a blood source to maintain mosquito
and sand fly colonies, to maintain the chigger mite colony, to produce dengue virus
antigens, to investigate a single O. tsutsugamushi genotype among multiple genotypes, to
use on hand-on training or collect the sample for validating the analytic assays, to
evaluate the immunogenicity of the novel m-RNA malarial vaccine.
Eight mice and 13 monkeys were utilized this year to provide blood, blood products or
other biological samples (including urine, cervical vaginal mucosal samples, semen and
anal mucosal samples) from normal, healthy animals to investigators, veterinarians and
diagnostic laboratories supported by AFRIMS and other DOD institutes.
VETMED used 8 rhesus monkeys that were all successfully inoculated with ZIKV,
trained and tested using the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery
(CANTAB) to assess the impact of ZIKV on the neurobehavioral system.
Seventeen splenectomized rhesus monkeys were used as donor monkeys to develop P.
cynomolgi sporozoites.
Twelve monkeys were also utilized for characterizing the clinical course and immune
response of Orientia tsutsugamushi Boryong strain.
Department of Virology

Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
Our activities revolve around several pillars:
• Conduct advanced phase clinical trials to evaluate vaccine and therapeutic products to
prevent and treat arboviral disease like dengue and chikungunya diseases.
• Evaluate and validate devices for the diagnosis of arboviral and respiratory infectious
diseases endemic in SE Asia
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• Conduct expansive regional surveillance to generate disease threat assessment
(arboviral and respiratory virus like SARS-CoV-2) and to both determine where to conduct
clinical trials and to determine evolving pathogen threats of importance to INDOPACOM.
• Assay development in the laboratory to better identify pathogens identified in or
studied in surveillance studies, clinical trials and diagnostic device evaluation.
Constraints/Problems Encountered:
• Cebu Facilities – PAVRU Cebu City facilities needs new location in Cebu City. The
current location of PAVRU in Cebu City is suboptimal for the conduct of their studies and the
long term stability in that location is uncertain (uncertainties of future lease agreement).
• Maintain Sufficient Military Personnel – Military staffing issues have become a
liability to the department and threatens the successful execution of studies under its mission.
Failure to secure viable Military leadership will force the transfer the excess administrative,
clinical, regulatory and other activities to other, already fully engaged MIL personnel, who may
lack the necessary training and experience to execute as needed.
• Timely Receipt of Awarded Funds – A large portion of the department’s annual operative
budget comes from GEIS and MIDRP and their arrival to the department are consistently and
increasingly delayed, often arriving late 2Q or 3Q of FY. No explanation is offered. Nonetheless,
these delays are a significant obstacle to projects execution, forcing the department to risk late or
no completions of projects slated to begin in 01 October of each FY.
• Increasing Difficulties in Sending (human, animal) Specimens to Partner Countries,
international collaborators – There has been an increasing and spreading move towards our
partner countries more highly regulating the sending of specimens to laboratories outside of the
country of origin of the specimens. The move is driven to ensure greater control over indigenous
specimens and to encourage capacity building within countries.
• Travel restrictions, due to COVID-19 pandemic and Regional Security Office (RSO at
US Embassy Bangkok) restricts the department in its ability to implement, execute and oversee
studies and other activities in the region, which often require in person interactions and thus
threatening the ability of the department to meet its deliverables.
Solutions Devised:
• PAVRU Cebu Facilities – The department in currently engaged in an exploratory
effort with the Velez Group Hospital and Medical School in Cebu City. A space has been
identified and several discussions have taken place with director board at the hospital. Although
there is a clear path forward, advancement has been limited by the travel restrictions and the
inability to personally visit the potential site. We expect gaining momentum during FY21.
• Maintain Sufficient Military Personnel – The department chief and AFRIMS Director
have worked aggressively to locate appropriate staff to at least maintain current staffing and the
WRAIR Commander and AFRIMS Director have acquired a status of tier one for our staffing needs.
A decision by the Human Resource Command on current chief is expected by February of 2021.
• Timely Receipt of Awarded Funds – The department works to utilize existing multiyear funds in order to meet short-term needs pending receipt of the targeted funds, but the
solution is suboptimal and risks underfunding other significant efforts.
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• Increasing Difficult in Sending Specimens Outside Our Partner Countries – The
department is actively seeking to push higher level of technology (i.e. basic viral sequencing
capabilities) downwards to our local laboratories and to our partners in order to allow more to be
done locally, decreasing the impact of this issue on the mission.
• To circumvent travel restrictions, the department has maximized the utilization of
web-based conferencing and maximize travel of collaborating partners and study personnel to
our office in Bangkok for face-to-face conferencing. This solution, although maintains our
activities, is not optimal.
New Missions Added:
Development of Chikungunya virus epidemiology studies and vaccine site preparations.
The department has initiated a robust study in one of our sites in Thailand. The study is funded
by the Military Infectious Disease Research Program (MIDRP) to provide longitudinal
Chikungunya disease data to increase our understanding of the epidemiology of the disease and
to leverage this study for Chikungunya vaccine efficacy trials.
Old Missions Discontinued: None
Outcomes:
• We have developed a comprehensive, 5 countries, surveillance and testing program
designed to capture, measure and characterize circulating SARS-CoV-2 virus in the region. This
surveillance system has equipped AFRIMS with the necessary capabilities to continue to monitor
this threat, as well as continuing to monitor others, endemic or emerging. This initiative resulted,
early during the COVID-19 pandemic, in the enabling of some DoD overseas laboratories and
other regional public health institutions to provide accurate and rapid testing for SARS-CoV-2 in
patients and study subjects, thus bridging a laboratory testing gap in these institutions.
• We have complete the assessment of the long-term protection study of the Dengvaxia
dengue vaccine, a product manufactured by Sanofi Pasteur. This vaccine has proven effective in
reducing severe diseases and hospitalization in patients with pre-existing exposure to dengue and
also offers moderate protection against infection. However, it may increase severity of disease in
those not previously infected who become infected a year after completing the vaccination series
and is poorly protective against infection as well in such populations. Dengvaxia is no longer an
Army Advance Development candidate vaccine.
• We have achieved the primary endpoint in the phase III Takeda dengue vaccine
(Takeda pharmaceuticals Inc.) Although this product showed broad protection against dengue
infection during the first year following vaccination, some questions remain about its long term
efficacy. We, in partnership with Takeda, initiated modifications to the study to include a booster
dose to the subjects and extend the study for three additional years.
• We completed the field validation of the BioFire Film Array Global Fever Panel,
through the successful completion of a Thailand multi-site clinical study, thus addressing a US
Military Medical requirement. The Global Fever Panel is expected to achieved 510(k) licensing
(diagnostic devices) by the FDA in 2021
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• We completed a phase II study with the National Institute of Health dengue vaccine.
This vaccine provides the most robust immunological response of the three vaccines assessed by
the department.
• We have continued to identify shifting trends in both arboviral and upper respiratory
viruses circulating in the region and provided this information to the COCOMs and to DoD
authorities that communicate with the CDC. The data is presented in a periodical report that is
widely distribute to the DoD and other US and international military and government agencies.
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ภาพกิจกรรม (Activities Photos)

กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ให้การต้อนรับ ผอ.ศพม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
Welcome Director General of Phramongkutklao Medical Center at Research Division, AFRIMS, 20 November 2019

การอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
ณ ห้องประชุมพินทุโยธิน วันที่ 16-19 ธันวาคม 2562
Workshop for biosafety and biosecurity at Pintuyothin Auditorium, AFRIMS, 16 - 19 December 2019
รายงานประจำ�ปี 2563
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารสนับสนุนกรมแพทย์ทหารบกในการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันที่ 21 มกราคม 2563
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences supported the Royal Thai Army Medical Department
in the measurement of PM2.5 at the Victory Monument area on January 21, 2020

การฝึกเตรียมความพร้อมการสวมใส่ - ถอด อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการบรรจุ จัดส่งตัวอย่างอันตรายส่งตรวจ
เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ณ ห้องพินทุโยธิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
วันที่ 31 มกราคม 2563
Training of using Personal Protective Equipment (PPE) and Biohazard Transportation in Pandemic COVID-19 Response
at Pintuyothin Auditorium, AFRIMS,31 January 2020

รายงานประจำ�ปี 2563
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พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.สวพท. โดย พล.ต. ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา ส่งมอบหน้าที่ให้ พล.ต.ศ. ธไนนิธย์ โชตนภูติ
ณ ห้องพินธุโยธิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร วันที่ 31 มีนาคม 2563
RTA AFRIMS Chage of Command Ceremony From MG Pramote Imwattana to MG Professor Thanainit Chotanaphuti,
Phintuyothin Auditorium, AFRIMS, 31 March 2020

เก็บตัวอย่างผู้ป่วย COVID-19 เพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2563
Collection of COVID-19 samples for diagnostic testing at field hospital Pattani and Yala Province, 1 - 4 May 2020
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วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ครบรอบ 59 ปี
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร วันที่ 5 มิถุนายน 2563
AFRIMS 59th Anniversary foundation day, 5 June 2020

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน กรมพลาธิการทหารบก วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563
Environment quality monitoring at the Royal Thai Army Quartermaster Department, 17-19 June 2020

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563
และโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563
Environment quality monitoring at Fort Nawamintharachini Hospital on July 20 - 22, 2020
and Fort Surasinghanat Hospital on August 4 - 7, 2020
รายงานประจำ�ปี 2563
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ข้าราชการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมภารกิจและความพร้อมของ กวจ. ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 วันที่ 25 สิงหาคม 2563
Government officers from National Intelligence Agency visited the Research Division in the aspect of COVID-19
pandemic surveillance on August 25th, 2020

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใน กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์
สายสรรพาวุธ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563
Environment quality monitoring at the Ordnance Materiel Rebuild Division, Ordnance Materiel Rebuild Center, Royal
Thai Army Ordnance Department in Nakhon Ratchasima Province 26 - 28 August 2020

การประชุมสามัญประจำ�ปี มูลนิธิท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ณ ห้องพินทุโยธิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร วันที่ 10 กันยายน 2563
Annual General Meeting of Thunpuying Viraya Javakul Foundation for Military Medicine Research, Phintuyothin
Auditorium 10 September 2020
รายงานประจำ�ปี 2563
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การประชุมชี้แจงผู้รับบริการตรวจห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ ห้องพินทุโยธิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร วันที่ 15 กันยายน 2563
RTA-AFRMS meeting with the stakeholders of laboratory services
at Pintuyothin Auditorium, AFRIMS, 15 September 2020

รายงานประจำ�ปี 2563
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พ.อ.หญิง สุชชนา แทบประสิทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เรื่อง “COVID-19 from Basic to Clinical Practice” วันที่ 17 กันยายน 2563
COL Suchana Tabprasit was invited to be a speaker in Phramongkutklao Hospital’s Medical Conference,
in the topic of “COVID-19 from Basic to Clinical Practice” on September 17th, 2020

คณะนักวิจัยของกวจ. เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างการวิจัยร่วมระหว่าง สวพท. กับ BIOTEC
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 30 กันยายน 2563
Researchers of the Research Division participated in a cooperative research between AFRIMS and BIOTEC
at National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Conference Room On September 30th, 2020

โครงการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน ณ วัดไผ่ตัน วันที่ 13 ตุลาคม 2563
Volunteer project of Environmental development, Temple, Wat Phai Tan, 13 October 2020
รายงานประจำ�ปี 2563

149

ANNUAL REPORT 2020

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร

กองวิจัยได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “วัคซีนโควิด-19 ในอุดมคติ สถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนา
(Novel COVID-19 Vaccine, Current Situation and Development)” การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจำ�ปี 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
The Research Division held the conference topic “Novel COVID-19 Vaccine, Current Situation and Development”,
which is a part of the Phramongkutklao Hospital’s Medical Conference in 2020 on November 23rd, 2020

กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ให้การสนับสนุนการตรวจคัดกรองเชื้อ SARS-CoV II
ด้วยวิธี Real time RT-PCR แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในห้วงปีงบประมาณ 2563
Research Division, AFRIMS, supports the SARS-CoV II testingby real-time RT-PCR for unit in command of the RTA,
fiscal year 2020

รายงานประจำ�ปี 2563
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กองทัพบก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อ SAR-CoVII
ผบ.ทบ. สหรัฐอเมริกา มาเยือนไทยในฐานะแขกของกองทัพบก ณ สนามบิน บชน.6
RTA-AFRIMS collects samples for SARS-CoV II testing for The U.S. Commander-in-Chief who visited Thailand
as a guest of the Royal Thai Army

โครงการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียเชิงรุกสำ�หรับทหารที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
Active Surveillance of Malaria Infection in Royal Thai Army Areas of Operation (AOs) along Thai Borders
in Fiscal Year 2020

รายงานประจำ�ปี 2563
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การตรวจคัดกรองโรคมาลาเรียให้กำ�ลังพลที่ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้
ปีงบประมาณ 2563
Malaria examination of military personnel in operation for United Nations Mission in South Sudan:
UNMISS in Fiscal Year 2020

โครงการวิจัย เรื่อง การสำ�รวจการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในกำ�ลังพลกองทัพบกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำ�ปี 2563 กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
COVID - 19 Active Case Finding Study in Royal Thai Army Personnel in Bangkok Metropolis and Vicinity
who joined Annual Health Check-up Program at Unit Location, FY 2020
รายงานประจำ�ปี 2563

152

ANNUAL REPORT 2020

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

งานสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำ�ปี หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ปีงบประมาณ 2563
Annual health check-up service for Army War College Students, FY 2020

งานสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำ�ปี หลักสูตรหลักประจำ� รร.เสนาธิการทหารบก ปีงบประมาณ 2563
Annual health check - up service for Command and General Staff College Students, FY 2020

โครงการบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีกำ�ลังพลกองทัพบก ณ ที่ตั้งหน่วยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
Annual health check-up for Royal Thai Army personnel at army installations in Bangkok and its perimeter, FY 2020
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การเก็บตัวอย่างน�้ำจากหน่วยทหารและโรงพยาบาลค่ายกองทัพบกในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4
เพื่อน�ำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ ในห้วงปีงบประมาณ 2563
Water sampling from the Royal Thai Army installations and Fort hospitals in the 4th Army area
for water quality analysis, FY 2020

ปี 2563 เตรียมความพร้อมการดำ�เนินงานโครงการงานพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร มุง่ สูก่ ารรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
Preparation of laboratory development project leading to ISO/IEC 17025:2017 certification in 2020

ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือในห้วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
Hand - washing alcohol production during the pandemic of Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)

ปี 2563 มีนักศึกษาฝึกงาน จำ�นวน 2 นาย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฝึกประสบการณ์
ณ แผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
In 2020, there were 2 student trainees from Bansomdejchaopraya Rajabhat University at the Production and
Standardization Control Section, Analysis Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
รายงานประจำ�ปี 2563
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USAMD-AFRIMS

USAMD-AFRIMS

AFRIMS Town Hall with COL Deydre S. Teyhen, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Wearing Yellow on World Mental Health Day
WRAIR Commander on 3 October 2019
One Health Team Visit on 4 October 2019
on 10 October 2019

Wearing Pink on Breast Cancer Awareness Day
on 15 October 2019

Laboratory Operations Emergency Exercise
on 25 November 2019

AFRIMS Thanksgiving Day
on 27 November 2019

RTA Sports Day
on 18 December 2019

COL Deydre S. Teyhen
Commander, WRAIR visited
RTA-AFRIMS on 7 January 2020.

CEO, Dr. Nares Damrongchai, Thailand Center
of Excellence for Life Sciences (TCELS)
and his team visited AFRIMS on 13 December 2019.

Ambassador Michael George DeSombre, US Embassy Bangkok, Thailand visited AFRIMS on 9 March 2020.

H.E. Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister and the Minister of Public Health visited AFRIMS
on 12 September 2020.

รายงานประจำ�ปี 2563
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Department of Bacterial & Parasitic Diseases
Department
of Bacterial & Parasitic Diseases

Serological Assays, AFRIMS,
Bangkok, Thailand

Gonorrheal Study and Site Visit at
Pattayarak Clinic, Ministry of Public Health
(MoPH), Chonburi, Thailand

Malaria Screening at Subject's House
Kratie, Cambodia in November 2019

Walter Reed / AFRIMS Research
Unit Nepal (WARUN) Open House,
Nepal in January 2020

Mobile Malaria Screening Kratie,
Cambodia in December 2019

Sample Collection at Field Site
Sisaket, Thailand in January 2020

G6PD Training for the Royal Cambodian
Armed Forces (RCAF) Anlong Veng,
Cambodia in February 2020

Naval Health Research Center team
at WARUN, Nepal in March 2020

WARUN Laboratory, Nepal

รายงานประจำ�ปี 2563
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Departmentofof
Entomology
Department
Entomology

Malariology staff performed the routine mosquito midguts / salivary
glands dissection and the determination of oocysts and
sporozoites.

Entomologists, Vector Biology and Control Section and
public health volunteers prepared BG Sentinel traps for the
Chikungunya surveillance in mosquito vectors in Bang Pli
Yai village, Samut Prakan in November 2019.

“

Insectary staff section provided Outreach Program to
5 elementary schools in Bangkok to illustrate Vector Biology and
Insectary Operations in September 2020.

รายงานประจำ�ปี 2563
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Departmentof
ofRetrovirology
Retrovirology
Department
The CAP / CLIA Laboratory of the Department of Retrovirology performed SARS-CoV-2 diagnostic assay supporting the missions of
Medical Health Unit, the US Embassy Thailand and the COMLOG Westpac Navy Base in Singapore.

The COVID-19 nasopharyngeal specimens were sent to the Specimen Processing Laboratory at the HIV Vaccine Research Center
(HVRC) where it is unpacked, registered and processed under a biosafety cabinet according
to the guidelines of Department of Medical Sciences, Thai Ministry of Public Health.

The laboratory personnel extracted and detected SARS-CoV-2 RNA from the COVID-19 nasopharyngeal specimens.
The assay was performed at AFRIMS Retrovirology Clinical Laboratory (ARCL), where has been accredited by
the College of American Pathologists (CAP) and certified by the Department of Medical Sciences, Thai Ministry of Public Health.
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DepartmentofofVeterinary
Veterinary Medicine
Medicine
Department

AFRIMS Emergency Response Exercise 2019 Assessing Emergency Response Plan and Related Standard
Operating Procedures (SOPs)
on 25 November 2019

Mr. Noppon presented “Novel malaria therapeutics for severe
malaria using Plasmodium coatneyi in the rhesus macaque
Model” at the ASTMH 68th Annual meeting,
in November 2019.

Mr. Paitoon Hintong, Nonhuman Primate
Section received the appreciation coin during
Department of the ARMY Inspector General
(DAIG) Inspection in January 2020.

Laboratory Technician Week
Celebration on 3 February 2020

Veterinary medicine staff received group award
for outstanding performance for the novel
compound testing for severe malaria
treatment in nonhuman primate model
on 24 January 2020.

National Research Council Thailand (NRCT)
representatives visited AFRIMS animal facility
on 3 March 2020.

Veterinary Medicine Dental Clinic
Renovation in July 2020

Monthly Birthday Celebration for
Veterinary Medicine Staff

Ergonomics Training for all Veterinary Medicine Staff
on 24 September 2020

รายงานประจำ�ปี 2563

Visit to M - Clea Bioresource Co.Ltd,
Animal Facility on 30 January 2020
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COL Lombardini – Director, USAMD-AFRIMS, LTC Fernandez and MAJ Jones - Virology team
visited Cebu City Mayor Labella in October 2019.

COL Lombardini – Director, USAMD-AFRIMS, LTC Fernandez and MAJ Jones - Virology team visited
Armed Forces of the Philippines Health Service Command (AFPHSC),
Victoriano Luna Medical Center (VLMC) Command on 5 November 2019.

COL Lombardini’s Courtesy Call with
COL Felix T. Terencio MC (GSC), Surgeon
General, Armed Forces of the Philippines (AFP)

Technical Training 2020 for AFRIMS Staff of VLMC Medical Laboratory
Technologists on Biosafety, Biosecurity, Respiratory Sample Processing and
Storage and COVID-19 Testing Techniques at Victoriano Luna Medical Center

รายงานประจำ�ปี 2563
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