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 ค าน า 

จากจดุเริม่ตน้เป็นหอ้งปฏบิตักิารวจิยัอหวิาตกโรคทีม่บีุคลากรเพยีงไมก่ีค่นเมือ่ครึง่ศตวรรษ มาแลว้ ปจัจุบนั

ไดเ้ตบิโตเป็น “สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร” เป็นองคก์รทีม่บีคุลากรมากกวา่ 600 คน มภีารกจิศกึษาวจิยั

ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์การเฝ้าระวงัดา้น อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  เวชศาสตรป้์องกนั  รวมถงึการร่วมงาน

วจิยัโรคติดเชื้อกบัหน่วยวิจยัของกองทพับกสหรฐัอเมริกา และสถาบนัวิจยัอื่นๆ สร้างผลงานเป็นที่ยอมรบัทัง้ใน

ระดบัชาต ิและนานาชาต ิซึง่นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อกองทพับกแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอกีดว้ย 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ตระหนกัถงึคุณภาพของผลการด าเนินงานทัง้องคก์ร โดยในปีน้ีได้

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานสากล ISO 15189 และ ISO 15190 ส าหรบั

หอ้งปฏบิตักิารโรครคิเคท็เซยี ซึ่งปจัจุบนัไดร้บัการรบัรองเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้และก าลงัพฒันาอย่างต่อเน่ืองส าหรบั

ห้องปฏิบตัิการเคมีคลินิกและโลหิตวิทยา และห้องปฏิบัติการสารเสพติดและพิษวิทยา อีกทัง้มาตรฐานสากล          

ISO 17025 ส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มซึง่คาดวา่หอ้งปฏบิตักิารทัง้หมดจะประสบความส าเรจ็

ในอนาคตอนัใกลน้ี้ อนัจะน ามาซึ่งชื่อเสยีง เกยีรตยิศ และความน่าเชื่อถอื ใหก้บัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์

ทหาร เพิม่ขึน้ต่อไป 

ขา้พเจา้รูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ ทีไ่ดเ้ป็นผูน้ าในการขบัเคลื่อนองคก์รแห่งคุณภาพน้ี พวกเราไดท้ างานอย่าง

หนัก  เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ และความเป็นอยู่ทีด่ใีหก้บัทหารและครอบครวั และเหนือสิง่อื่นใดกค็อื เพื่อประชาชนทุก

เชือ้ชาต ิทกุเผา่พนัธุ ์บทความมากกวา่หนึ่งรอ้ยบทความในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี คอื หลกัฐานทีแ่สดงถงึผลงานของ

พวกเรา ขา้พเจา้ขอชืน่ชมทกุทา่นทีไ่ดทุ้ม่เทท างานอยา่งหนกัตลอดมาและคาดหวงัวา่รายงานประจ าปีฉบบัต่อๆ ไปคง

จะมบีทความมาก ขึน้ทกุๆ ปี 

  ทา้ยทีส่ดุนี้ ขา้พเจา้ขอขอบคณุสมาชกิทกุคนในครอบครวั สวพท. แหง่น้ี ทีไ่ดอุ้ทศิก าลงักาย ก าลงัใจ และมี
สว่นรว่มอยา่งส าคญัทีท่ าให ้สวพท. กา้วไปขา้งหน้า และขอขอบคณุคณะผูจ้ดัท ารายงานประจ าปีทกุทา่น และ เชือ่ว่า 
นกัวจิยัและผูอ้่านทกุทา่นจะไดร้บัความรูอ้นัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป  
 
                                                                           พลตร ี
                                                                                            (ประสงค ์ ลอ้มทอง) 
                                                                       ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 



 

 

 FOREWORD 

 The year 2013 brought with it many events to commemorate the 180th Anniversary of           

formal relations between the United States and Thailand beginning in 1833. AFRIMS was              

significantly involved in two of the month long celebrations highlighting collaboration between      

our two nations. In fact, "Two Nations, One Friendship" was the motto for the year long events. 

 February saw the recognition of military to military collaboration between the United States 

and Thailand with several events culminating with the United States largest annual military exercise, 

Cobra Gold held in Thailand. AFRIMS supported Cobra Gold as it has for many years, conducting 

medical infectious disease surveillance, demonstrating our direct linkage to our two nations         

warfighters. 

 April saw the departure of our good friend and Director General, MG Boonyarak Poonchai and 

the arrival of a new leader and friend in our alliance, MG Prasong Lomtong. Late April saw the      

culmination of month long events celebrating United State and Thai public health collaboration with 

a reception held at Ambassador Kenney's official residence. 

 AFRIMS continued its leadership in global AIDS vaccine development in 2013 with the 

launching of the AIDS Vaccine Efficacy Consortium (AVEC), an effort with its nexus within 

AFRIMS that brings together USG, Thai Government, the pharmaceutical industry and not-for-

profits to develop vaccine manufacturing capacity in Thailand in support of future HIV vaccine trials. 

The AVEC held a Summit in Bangkok on 29 August that included the U.S. Ambassador to Thailand, 

the Thai Minister of Public Health, and a senior advisor to the Minister of Science and Technology 

who all publicly announced “strong support” of this partnership. 

 Progress continues in the first phase III trial of a dengue vaccine candidate conducted in five 

Asian countries including at AFRIMS field sites in Kamphaeng Phet, Thailand and Cebu, the       

Philippines. The trial began in August 2011and completed the first full year of active surveillance in 

2013. Initial efficacy results from this ground breaking work are expected in late 2014.  

 The Enterics Department launched a collaboration with Phramongkutklao (PMK) Medical 

Center to study antimicrobial resistance patterns in bacterial isolates from RTA hospitals with the 

opening of a renovated microbiology laboratory in the Department of Pediatrics. This collaboration is 

expected to help inform physicians both regionally and globally how to better manage antibiotic drug 

resistance.  

 Perhaps the greatest accomplishment and most symbolic of the many years of successful      

collaboration and research excellence was that AFRIMS was successful in achieving its                     

re-designation as a WHO Collaborating Center for Diagnostic Reference, Training and Investigation 

of Emerging Infectious Diseases. This five year designation is a recognition of the importance of 

AFRIMS to the global public health community. 



 

 

  This year was also notable for reciprocal command visits between higher level United States 

Army and Royal Thai Army delegations. LTG Phanuvich Pumhirun, RTA Surgeon General and MG 

Prasong Lomtong, Director General, RTA AFRIMS visited the United States Army Medical          

Research and Materiel Command (USAMRMC) and the Walter Reed Army Institute of Research 

(WRAIR) as well as The United States Army Surgeon General, LTG Patricia Horoho in Washington 

DC followed by a stop in Hawaii to visit PACOM 11-19 May 2013. MG Joseph Caravalho,         

Commanding General, USAMRMC and COL Steven Braverman, the WRAIR Commander then      

visited AFRIMS in Thailand 15-18 September 2013. 

 This year we also enjoyed a Trilateral Exchange focusing on Humanitarian Assistance and 

Disaster Relief (HADR) operations with officers from the Myanmar Medical Corps hosted by the 

Royal Thai Ministry of Defense and held from 20-22 August 2013. 

 

 

                                                                                                             WILLIAM  E. GEESEY 

                                                                                                             COL, MS 

                                                                                                             Commander, USAMC-AFRIMS 
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เป็นองค์กรน าด้านการวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหารในอาเซยีน  
 

  
 

 1. สรา้งผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หารสูส่ากล โดยอาศยัผลทาง
หอ้งปฏบิตักิาร ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ จุลชวีวทิยาทางการแพทย ์อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
ยาเสพตดิและพษิวทิยา  

 2. ใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัและตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์  
แก่ก าลงัพลกองทพับกและประชาชน 

 3. เป็นแหล่งขอ้มลูขา่วสารทางการแพทย ์ เพือ่สนบัสนุนงานทางยทุธการของ
กองทพับก  

 
 
 

วางโครงการ ประสานงาน อ านวยการและด าเนินการวเิคราะหว์จิยัทางวทิยาศาสตร์
การแพทยแ์ละจดัท าคูม่อื เอกสาร เวชนิทศัน์ ฝึกอบรมเจา้หน้าทีเ่พือ่สนบัสนุนบรกิารแพทย์
สามเหล่าทพั (อฉก.3680)  

ค่านิยม (Values) 
 

(ONE AFRIMS) 
 

O Optimization   เกดิประโยชน์สงูสดุ 
N Networking    การสรา้งเครอืขา่ย 
E Excellence    ความเป็นเลศิและมอือาชพี 
A Accomplishment   มุง่ความส าเรจ็และการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
F Flexibility    มคีวามคล่องตวั 
R Responsibility   มคีวามรบัผดิชอบ 
I Integrity    มคีวามซือ่สตัยแ์ละเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั 
M Modernization   เป็นองคก์รทีม่คีวามทนัสมยั 

 S System thinking   มรีะบบการคดิ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

พนัธกิจ (Missions) 

พนัธกิจภายใต้อาณัติ (Mandate) 
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 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 
 

ภารกิจ 
 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ทหาร มหีน้าทีว่างแผนงานพฒันาโครงการวจิยัประสานงานอ านวยการ 
ด าเนินการวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และจดัท าคู่มอืเอกสารเวชนิทศัน์ เพื่อสนับสนุนการปฏบิตักิาร
ทางทหาร รวมทัง้พฒันาสุขภาพอนามยั และคุณภาพชวีติทีด่ขีองก าลงัพลกองทพับก มผีูอ้ านวยการสถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตร์การแพทย์ทหารเป็นผูร้บัผดิชอบ 
 

การแบง่มอบ 
 เป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกลา้ กรมแพทย์ทหารบก  
 
อตัราก าลงัพล ปีงบประมาณ 2556 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ทหาร มอีตัราก าลงัพลทัง้สิ้น 133 นาย เป็นนายทหารสญัญาบตัร 48 
นาย นายทหารประทวน 50 นาย ลูกจา้งประจ า 14 นาย ลูกจา้งชัว่คราว 7 นาย และพนักงานราชการ 14 นาย 
มกี าลงัพลปฏบิตังิานวชิาการทัง้สิ้น 51 นาย มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 10 นาย ปรญิญาโท 16 นาย 
ปรญิญาตร ี17 นาย และต ่ากว่าปรญิญาตร ี8 นาย 
 

ภาพที ่1 อตัราก าลงัพล ปี 2556 จ าแนกตามกลุ่มชัน้ยศ  
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 ภาพที ่2 จ านวนก าลงัพลนักวชิาการ ปี 2556 จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริญญาเอก/เทียบเท่า ปริญญาโท ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี 
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การเงินและงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2556 การด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ส าหรบัเงนิงบประมาณมกีารตรวจสอบ 

และควบคุมการเบกิจ่าย รวมจ านวน 490 ฎีกา และเงนินอกงบประมาณ มกีารด าเนินการจดัท าหน้างบใบส าคญั    
ใบน าส่ง ใบถอนเงนิ และใบฝากเงนิ รวมจ านวน 1,049 ฉบบั 

เงนิงบประมาณปี 2556 มกีารใชจ้่ายรวมทัง้สิ้น 41.45 ลา้นบาท ไดแ้ก่ งบงานก าลงัพล 33.45 ลา้นบาท  
งบงานบรหิารงานและบรหิารหน่วย 2.57 ลา้นบาท งบงานส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ 4.65 ลา้นบาท 
และงบงานการแพทย์ 0.78 ลา้นบาท 

ภาพที ่5 เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ ประจ าปี 2551-2556 
งบ/ปี (ลา้นบาท)    2551      2552      2553      2554      2555      2556 
งบงานก าลงัพล    26.50     27.85     29.88   28.89    31.65      33.45 
งบงานบรหิารงานบรหิารหน่วย   2.53       2.53      2.57    2.57      2.57  2.57 
งบงานส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์   1.70       2.83      3.65    4.96       4.60     4.65 
งบงานการแพทย ์     0.13       0.53      0.66    0.64       0.77  0.78 

2556 2552 2553 2554 2555 2551 
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 งานธรุการ 
ปีงบประมาณ 2556 การด าเนินงานดา้นสารบรรณ และธรุการทัง้ปวง รวมจ านวนทัง้สิน้ 5,886 เรือ่ง  

  
ตารางที ่1 สถติงิานธรุการประจ าปี 2556 
 

 
 

งานฝึกศึกษา อบรม และสมัมนา 
จ านวนขา้ราชการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ฝึกศกึษาใน ปีงบประมาณ 2556 จ านวน  14 นาย 

ประชมุอบรม สมัมนาวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 87 ครัง้ เป็นวทิยากรพเิศษ 
ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 38 ครัง้ และบรรยายวชิาการในหน่วย ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 13 ครัง้  

ตารางที ่2 สถติงิานฝึกศกึษา อบรม และสมัมนา ประจ าปี 2556 
 

 

 

ล าดบั 
 

 

รายการ 
 

ปี 2556 (จ านวน)  

1 หนงัสอืรบัจากภายนอก 2,614 เรือ่ง  

2 หนงัสอืสง่ออกภายนอก 2,279 เรือ่ง  

3 หนงัสอืรบัภายในหน่วย 413 เรือ่ง  

4 หนงัสอืสง่ภายในหน่วย 217 เรือ่ง  

5 แต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ 363 ครัง้  

 

ล าดบั 
 

 

รายการ 
 

ปี 2556 (จ านวน)  

1 
  
  
2 
  
  
3 
4 

ศกึษา 
1.1 ในกระทรวงกลาโหม 
1.2 นอกกระทรวงกลาโหม 
ประชมุอบรม สมัมนา วชิาการ 
2.1 ในประเทศ 
2.2 ต่างประเทศ 
เป็นวทิยากร 
บรรยายวชิาการในหน่วย 

  
10 นาย 
4 นาย 

  
80 ครัง้ 
7 ครัง้ 
38 ครัง้ 
13 ครัง้  
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วนั เดอืน ปี รายการ 
2 ตุลาคม 2555 
 
3 ตุลาคม 2555 
 
3 – 5 ตุลาคม 2555 
 
3 – 5 ตุลาคม 2555 
 
8 ตุลาคม 2555 
 
 
10 ตุลาคม 2555 
 
10 – 12 ตุลาคม 2555 
 
10 – 12 ตุลาคม 2555  
 
11 ตุลาคม 2555 
11 – 12 ตุลาคม 2555 
 
17, 24, 31 ตุลาคม 2555 
 
15 – 16 พฤศจกิายน 2555 
 
21 – 23 พฤศจกิายน 2555  
 
29 พฤศจกิายน 2555 
 
 
12 – 14 ธนัวาคม 2555 
 

 
24 – 28 ธนัวาคม 2555 
 
7 – 11 มกราคม 2556 

ประชมุวชิาการส าหรบักลุม่ผูใ้ชเ้ครือ่งนบัเมด็เลอืดอตัโนมตั ิครัง้ที ่3 ณ หอ้งวภิาวด ีบอลรมู B 
โรงแรมเซน็ทรลัแกรนด ์เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 
อบรมการออกแบบบรรจภุณัฑ ์ ณ ศนูยฝึ์กอบรมคอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันนทบรุ ี
ประชมุวชิาการนานาชาตดิา้นชวีสารสนเทศศาสตร ์ครัง้ที ่11 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนดแ์อท 
เซนทรลัพลาซ่า กรงุเทพฯ 
ประชมุวชิาการ เรือ่ง โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันานกัวจิยัสาขาวทิยาศาสตรช์วีภาพ และ
การแพทย ์ ณ อาคารแพทยพ์ฒัน์ คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร “การจดัท ายทุธศาสตรแ์ละแผนทีน่ าทางอุตสาหกรรมชวีเวชภณัฑข์อง
ประเทศไทย” ครัง้ที ่2/2555 ณ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมแหง่ชาต ิอาคารจตัุรสัจามจรุ ีแขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 
อบรมการออกแบบบรรจภุณัฑ ์ ณ ศนูยฝึ์กอบรมคอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันนทบรุ ี
ประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 5th Asian Federation of Laboratory Animal Science 

Associations  ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุ ไบเทค กรงุเทพฯ 
ประชมุวชิาการาดา้นสตัวแพทยน์านาชาต ิณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุ ไบเทค 
กรงุเทพฯ 
ประชมุวชิาการนานาชาต ิOne-Health ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุ ไบเทค กรงุเทพฯ 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร International Course on Human Subject Protection  ณ หอ้งประชมุพธิี
การ ชัน้ 10 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
อบรมการออกแบบบรรจภุณัฑ ์ ณ ศนูยฝึ์กอบรมคอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันนทบรุ ี
ประชมุวชิาการประจ าปี ครัง้ที ่22 ของสมาคมไวรสัวทิยา (ประเทศไทย) ณ หอ้งภาณุรงัสบีอล
รมู โรงแรมรอยลัรเิวอร ์จรลัสนิทวงศ ์66/1 บางพลดั กรงุเทพฯ 
ประชมุวชิาการพระมงกุฎเกลา้ ครัง้ที ่40 “PMK 2012 : 60 Year of Excellence” 
ณ หอ้งประชมุ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
อบรมเชงิปฏบิตักิาร ในหวัขอ้เรือ่ง “คลองสวยน ้าใส ภมูทิศัน์สขุใจ ดแูลว้สบายตา”  
ณ หอ้งพธิกีารชัน้ 10 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาล           
พระมงกุฎเกลา้ 
ประชมุวชิาการ “The 7th Seminar of Food-and Water-Borne Parasitic Zoonoses 

(FBPZ7) And Joint International Tropical Medicine Meeting 2012 (JITMM2012) 
ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์และ บางกอก คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์แอท เซน็ทรลัเวลิด ์  
อบรมหลกัสตูรพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์รุน่ที ่2 (CMS joomla) ณ ศนูยเ์ทคโนโลยทีาง
ทหารกองทพับก 
อบรมหลกัสตูรพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์รุน่ที ่3 (Ajax + Jquery)  
ณ ศนูยเ์ทคโนโลยทีางทหารกองทพับก 

การประชมุ ฝึกอบรม ศึกษา ดงูาน และวิทยากร ในประเทศ ปีงบประมาณ 2556 
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วนั เดอืน ปี รายการ 
22 – 25 มกราคม 2556 
 
28 มกราคม 2556 
 
 
28 มกราคม 2556 ถงึ      
1 กุมภาพนัธ ์2556 
31 มกราคม 2556 
 
 
6 กุมภาพนัธ ์2556 
 
26 – 28 กุมภาพนัธ ์2556 
 
8 กุมภาพนัธ ์2556 
 
 
11 – 15 กุมภาพนัธ ์2556 
 
13 กุมภาพนัธ ์2556 
 
 
21 กุมภาพนัธ ์2556 
 
27 – 28 กุมภาพนัธ ์2556 
 
19 มนีาคม 2556 
 
 
17 – 20 มนีาคม 2556 
 
 
21 มนีาคม 2556 
 
25 – 29 มนีาคม 2556 
 
29 มนีาคม 2556 

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “แนวทางการพฒันาระบบการศกึษาของกองทพับก 
เพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน”  ณ โรงแรมทาวน์อนิทาวน์ จงัหวดัชลบุร ี
ประชมุ เรือ่ง “ชวีวทิยา นิเวศวทิยา และความส าคญัทางดา้นระบาดวทิยาของยุงและแมลงวนั
คอกสตัวใ์นประเทศไทย” ณ ชัน้ 2 หอ้งรวงขา้ว อาคารวชริานุสรณ์ คณะเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ฝึกอบรมหลกัสตูร การขจดัสารปนเป้ือนจากสารอนัตราย (Decontamination) 
ณ หอ้งประชมุ 2 ฝา่ยดบัเพลงิและกูภ้ยั ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
ประชมุพจิารณาใหข้อ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รายการสนิคา้ตามบญัชสีนิคา้ควบคมุของสหภาพ
ยโุรป (EU List) รว่มกบัคณะกรรมการจดัท ารายการสนิคา้ทีใ่ชไ้ดส้องทางและระบบ
กระบวนการออกใบอนุญาต ณ หอ้งประชมุ 1601 ชัน้ 16 กรมการคา้ระหวา่งประเทศ 
ประชมุความคบืหน้าโครงการประเมนิสมรรถนะก าลงัพลเหลา่ทหารแพทย ์ 
(กลุม่นายสบิเสนารกัษ์) ณ หอ้งประชมุ กองการก าลงัพล กรมแพทยท์หารบก 
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารทางการแพทย ์  
ณ ภผูาผึง้รสีอรท์ อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ี
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ที ่55 ของสมาคมแพทยท์หารแหง่ประเทศไทย เรือ่ง “อนาคต
ความรว่มมอืระหวา่งโรงพยาบาลทหารผา่นศกึกบัโรงพยาบาลสีเ่หลา่ทพั”  ณ หอ้งประชมุ
มงกุฎเวช ชัน้ 4 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 
อบรมหลกัสตูร “ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรส์ าหรบัผูเ้ริม่ตน้ใชง้าน (GIS for Beginners)     

ณ หอ้งฝึกอบรม ชัน้ 3 อาคาร สทอภ. ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 
ประชมุคณะกรรมการการพจิารณาโครงการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรชวีภาพ  
(ลงิวอก) ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ครัง้ที ่1  ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 อาคาร 
วช.(สลช.) ส านกังานวจิยัแหง่ชาต ิถนนพหลโยธนิ กรงุเทพฯ 
ประชมุสมัมนา เรือ่ง “พฒันาศกัยภาพหน่วยงานภาครฐัใหเ้ป็นไปตาม พรบ. เชือ้โรคและพษิ
จากสตัว”์ ณ โรงแรมรชิมอนด ์จงัหวดันนทบรุ ี
อบรมหลกัสตูร “การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน” ณ ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้มเทคโนธานี คลอง 4 จงัหวดัปทุมธานี 
สมัมนา เรือ่ง “ความส าคญัของการใชส้ตัว ์non-human primate เพือ่งานทางวทิยาศาสตร”์ 
ณ หอ้งประชมุจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต ์ชัน้ 2 อาคาร วช.1ส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แหง่ชาต ิ
ประชมุวชิาการประจ าปี ครัง้ที ่53 ของสมาคมโลหติวทิยาแหง่ประเทศไทย เรือ่ง “New 

Frontiers and Paradigm in Hematologic Diseases”  ณ โรงแรมเซน็ทารา  แกรนด ์แอท 
เซน็ทรลัเวลิด ์กรงุเทพฯ 
ประชมุก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและมาตรฐานดา้นเชือ้โรคและพษิจากสตัว ์   
ณ หอ้งกนิร ีโรงแรมอมาร ีแอร-์พอรต์ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
อบรมวชิาการเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “มาลาเรยีและเชีอ้อุบตักิารณ์ใหมท่างปาราสติวทิยา”       
ณ อาคารเจา้ฟ้าเพชรรตัน์ วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 
ประชมุสมาคมแพทยฝ์งัเขม็และสมนุไพร ครัง้ที ่8  ณ โรงแรมเอเซยี ราชเทว ีกรงุเทพฯ 
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 วนั เดอืน ปี รายการ 
5 เมษายน 2556 
 
22 – 25 เมษายน 2556 
 
 
29 เมษายน 2556 ถงึ 
1 พฤษภาคม 2556 
4 พฤษภาคม 2556 
 
8 – 9 พฤษภาคม 2556 
 
8 – 10 พฤษภาคม 2556 
 
8 – 10 พฤษภาคม 2556 
 
9 พฤษภาคม 2556 
 
20 – 22 พฤษภาคม 2556 
 
21 พฤษภาคม 2556 
 
29 พฤษภาคม 2556 
 
5 มถิุนายน 2556 
 
 
5 – 6 มถิุนายน 2556 
 
 
7 มถิุนายน 2556 
 
 
12 มถิุนายน 2556 
 
13 – 14 มถิุนายน 2556 
 
19 มถิุนายน 2556 
 

ประชมุ “มมุมองใหมเ่พือ่การพฒันางานวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม” ณ อาคารกรมสง่เสรมิคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรงุเทพฯ 
ประชมุวชิาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย ์ครัง้ที ่37 ในหวัขอ้เรือ่ง “50 ปี  
เทคนิคการแพทยไ์ทยพฒันาสู ่AEC ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซติี ้จอมเทยีน พทัยา 
จงัหวดัชลบรุ ี
เสวนาวชิาการ “มมุมองใหมเ่พือ่การพฒันางานวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม”  ณ คณะสตัวแพทย 
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ประชมุคณะท างานจดัท ารา่งแผนแมบ่ทการพฒันาบุคลากรดา้นวคัซนีของประเทศไทย      
ครัง้ที ่6 ณ โรงแรมรชิมอนด ์จงัหวดันนทบรุ ี
สมัมนา “ความรูด้า้นการขนสง่เชือ้โรคและพษิจากสตัว ์ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัเิชือ้โรค
และพษิจากสตัว”์  ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ 
อบรมหลกัสตูร TQA Assessor Training รุน่ที ่2  ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์
กรงุเทพฯ  
อบรมหลกัสตูร TQA Criteria และ Pre-assessor training ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์
กรงุเทพฯ 
ประชมุ เรือ่ง โรคตดิต่ออุบตัใิหม-่อุบตัซิ ้าทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนี ณ หอ้งรตันโกสนิทร ์โรงแรม
นายรายณ์ สลีม กรงุเทพฯ 
อบรมผูใ้ชส้ตัว ์ผูค้วบคมุการเลีย้งและใชส้ตัว ์และกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและใชส้ตัวข์อง
สถาบนั  ณ โรงแรมมารวย การเ์ดน้ กรงุเทพฯ 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การรายงานผลการปฏบิตัริาชการผา่นระบบวอรร์มู”                 
ณ หอ้งประชมุ กรมแพทยท์หารบก ชัน้ 4 
ประชมุคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและมาตรฐานดา้นการขนสง่เชือ้โรคและพษิ
จากสตัว ์ณ หอ้ง 301 อาคาร 3 ชัน้ 3 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การทบทวนและปรบัปรงุแผนยทุธศาสตรข์องส านกังานปรมาณู
เพือ่สนัต ิพ.ศ.2557 – 2561”  ณ หอ้งดอนเมอืง 1 โรงแรมอมาร ีดอนเมอืง แอรพ์อรต์       
ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ 
เสวนาหวัขอ้ Knowledge Management (KM) on Consultative Services to           

International Community ณ อาคารสาธารณสขุวศิษิฏ ์ชัน้ 9 หอ้ง 1911 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ประชมุคณะกรรมการฝา่ยวชิาการ JITMM 2013  ณ หอ้งประชมุ 1601 ชัน้ 6  
อาคารเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น  
มหาวทิยาลยัมหดิล  
ประชมุคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรฐาน ดา้นหอ้งปฏบิตักิารเชือ้โรค
และพษิจากสตัว ์  ณ หอ้ง 501 อาคาร 3 ชัน้ 5 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารระดบัชาต ิประจ าปี ครัง้ที ่13 Thailand Towards Center of 

Excellence in Trials (ThaiTECT) ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์กรงุเทพฯ 
อบรมโครงการพฒันาผูต้รวจประเมนิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ณ โรงแรมปริน๊ซ ์
พาเลซ กรงุเทพฯ 

xiii 



 

 

 วนั เดอืน ปี รายการ 
21 มถิุนายน 2556 
 
24 มถิุนายน 2556 
 
26 – 28 มถิุนายน 2556 
 
 
26 – 28 มถิุนยาน 2556  
3 กรกฎาคม 2556 
 
 
5 กรกฎาคม 2556 
 
10 – 12 กรกฎาคม 2556 
17 – 19 กรกฎาคม 2556 
 
17 – 19 กรกฎาคม 2556 
 
18 – 19 กรกฎาคม 2556 
 
29 กรกฎาคม 2556 
 
29 – 31 กรกฎาคม 2556 
 
1 – 2 สงิหาคม 2556 
 
13 สงิหาคม 2556 
 
19 สงิหาคม 2556 
 
22 สงิหาคม 2556 
 
23 – 27 สงิหาคม 2556 
 
24 – 27 สงิหาคม 2556 
 
29 สงิหาคม 2556  

ประชมุเวทวีชิาการโรคไขห้วดันกสายพนัธุ ์H7N9: Facts & Future  ณ หอ้งประชมุสานใจ 1 
ชัน้ 6 อาคารสขุภาพแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสขุ 
ประชมุเพือ่จดัเตรยีมขอ้มลูและปรกึษาหารอืในกระบวนการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ณ หอ้ง      
สมีว่ง ชัน้ 4 ส านกังานเลขานุการกองทพับก 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง National training on laboratory diagnosis of viral zoonotic 

diseases ส าหรบับคุลากรหอ้งปฏบิตักิาร ณ อาคาร อปร.ชัน้ 10 คณะแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อบรมหลกัสตูร TQA Criteria  ณ โรงแรมสวสิโฮเตล็  
ประชมุเพือ่พจิารณาองคป์ระกอบของทมีงานการประชมุดา้นการแพทยท์างทหารในกรอบการ
ประชมุ รมว.กห.อาเซยีน กบั รมว.กห.ประเทศคูเ่จรจา ณ หอ้งประชมุ กรมแพทยท์หารบก 
ชัน้ 2 
ประชมุวชิาการกลางปีสมาคมเวชสารสนเทศไทยส าหรบัผูบ้รหิาร หวัขอ้ “Hospital CIO 

Forum” ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ 
ประชมุวชิาการวคัซนีแหง่ชาต ิครัง้ที ่5 ณ โรงแรมดเิอมเมอรลัด ์ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ 
ประชมุวชิาการยาเสพตดิแหง่ชาต ิครัง้ที ่14 ปี 2556  ณ หอ้งประชมุอมิแพค็ 
คอนเวนชัน่เซนเตอร ์ฮอลล ์9 เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบรุ ี
ประชมุวชิาการพนัธศุาสตรแ์หง่ชาต ิครัง้ที ่18 ในหวัขอ้ “พนัธศุาสตรก์า้วหน้าสูอ่าเซยีน”      
ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ฮอลล ์A และ B โรงแรมแอมบาสเดอร ์
ประชมุวชิาการโรคเลปโตสไปโรสสิ ประจ าปี 2556 “โรคเลปโตสไปโรสสิ :  จดุยนืทีท่า้ทาย”   
ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์หลกัสี ่กรงุเทพฯ 
อบรม เรือ่ง ความปลอดภยัทางหอ้งปฏบิตักิาร รุน่ที ่1  ณ หอ้งประชมุอทติยาทร 
กติคิณุ ตกึสยามมนิทร ์ชัน้ 7 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
ประชมุวชิาการการเลีย้งและใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่3  หวัขอ้ “Animal    

Model and Alternatives” ณ โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ กรงุเทพฯ 
สมัมนาทางวชิาการ ในหวัขอ้ “งานประชมุวชิาการประจ าปี บรษิทั ยนี เอก็ซเ์ซลเลนซ ์จ ากดั 
ครัง้ที ่1”  ณ โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอคองคอรด์ กรงุเทพฯ 
อบรม เรือ่ง “การปฏบิตักิารวจิยัทางคลนิิกทีด่ ีครัง้ที ่5”  ณ หอ้งประชมุมรสูวุรรณ  
ชัน้ 5 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
ฝึกอบรมสรา้งเสรมิจติส านกึ บรรยายพเิศษเรือ่ง “รูเ้ขา รูเ้รา รูใ้ชพ้ลงังาน” ณ หอ้งประชมุใหญ่ 
ชัน้ 10 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
ประชมุคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรฐานดา้นเชือ้โรคและพษิจากสตัว ์  
ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์หลกัสี ่กรงุเทพฯ 
ประชมุ “มหกรรมงานวจิยัแหง่ชาต ิ2556” ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์และบางกอก         
คอนเวนชัน่เซน็เตอร ์เซน็ทรลัเวลิด์ 
ประชมุสมัมนาการศกึษาเคลือ่นที ่คร ัง้ที ่46 สมาคมแพทยท์หารแหง่ประเทศไทย  
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ณ เมอืงมณัฑะเลยแ์ละพกุาม สหภาพพมา่ 
ประชมุสดุยอดผูร้ว่มงานวจิยัพฒันาวคัซนีป้องกนัโรคเอดส ์ ณ หอ้งบอลรมู 1-2 
โรงแรมคอนราด กรงุเทพฯ 
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 วนั เดอืน ปี รายการ 
29 – 30 สงิหาคม 2556 
 
29 – 30 สงิหาคม 2556 
 
4 – 6 กนัยายน 2556 
 
5 กนัยายน 2556 
 
13 กนัยายน 2556 
 
18 กนัยายน 2556 
 
18 – 20 กนัยายน 2556 
 
19 กนัยายน 2556 
 
19 กนัยายน 2556  

ประชมุประจ าปีสมาคม ATPAC หวัขอ้ Thailand-U.S. Cooperation: From R&D to 

Commercialization ณ หอ้งกมลทพิย ์โรงแรมสโุกศล 
ประชมุสมัมนานาชาตดิา้นเครือ่งมอืและหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่3 ณ ฮอลล ์
101 ไบเทค บางนา 
ประชมุโรคไขเ้ลอืดออก ของคณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล ณ โรงแรมอสิตนิ 
กรงุเทพฯ 
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “เทคโนโลย ีLAMP เพือ่การตรวจวนิิจฉยัและการต่อยอด
งานวจิยัสูเ่ชงิพาณิชย”์  ณ หอ้งหวา้กอ 1-2 ชัน้ 14 อาคารจามจรุสีแควร ์กรงุเทพฯ 
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร “แผนปฏบิตักิารภายใตย้ทุธศาสตรใ์นแผนแมบ่ทการพฒันาบคุลากร
ดา้นวคัซนีของประเทศไทย” ณ หอ้งเชยีงแสน โรงแรมนารายณ์ กรงุเทพฯ 
ประชมุแนวทางตดิตามการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรพนัธกุรรม  ณ หอ้งพทุธชาต  โรงแรม      
เคยโูฮม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรงุเทพฯ 
อบรมสง่เสรมิความเป็นผูน้ าและทกัษะในการสบืประสาน ส าหรบัแพทยท์หาร  
ณ โรงแรมสามพราน รเิวอรไ์ซต ์
ประชมุแนวทางตดิตามการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรพนัธกุรรม  ณ หอ้งยคุลธร โรงแรมอมาร ี
ดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
ประชมุ “คณะกรรมการความปลอดภยัทางชวีภาพระดบัสถาบนั (Institutional Biosafety 

Committee-IBC) กบักฎระเบยีบดา้นการวจิยั” ณ หอ้งแคทลยีา โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์
กรงุเทพ  

วนั เดอืน ปี รายการ 
30 ตุลาคม 2555 ถงึ 
8 พฤศจกิายน 2555 
13 – 14 ธนัวาคม 2555 
 
10 – 14 เมษายน 2556 
 
11 – 22 พฤษภาคม 2556 
 
1 – 9 มถิุนายน 2556 
 
7 – 13 กรกฎาคม 2556 
 
13 – 17 กรกฎาคม 2556  

การบรรเทาภยัพบิตัใินดา้นการแพทยภ์าคพืน้เอเชยีแปซฟิิค ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนจนี 
การเพิม่ขดีความสามารถในการควบคมุและจดัการในเรือ่งความปลอดภยั และความมัน่คง
ทางชวีภาพ ณ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
ชมรมไวรสัวทิยาทางการแพทย ์ประจ าปี 2556 ณ นครเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนจนี 
ดงูานวจิยัเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ และเขา้เยีย่มค านบั เจา้กรมแพทยท์หารบกสหรฐัฯ  ณ มลรฐั
วอชงิตนัดซี ี สหรฐัอเมรกิา 
ศกึษา อบรม หลกัสตูรล๊อกเทค ส าหรบัผูบ้รหิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละเทคโนโลย ีณ เมอืง      
เซปเปอรฮ์ลิ มลรฐันอรท์แคโรไลนา สหรฐัอเมรกิา 
ประชมุแพทยท์หารภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก (APMMC) ครัง้ที ่23 ณ เมอืงโซล สาธารณรฐั
เกาหล ี
ศกึษาดงูานการออกแบบสรา้งตกึอุบตัเิหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ณ สาธารณรฐัเกาหล ี

การประชมุ ฝึกอบรม ศึกษา ดงูาน และวิทยากร ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2556 
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 กองอ านวยการ 

 
ภารกิจ 

วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากบัการด าเนินงานทัง้ปวงของสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. ส านักงานผู้บงัคบับญัชา 
มหีน้าที่ ด าเนินงานด้านส่งก าลงัสายแพทย์ พลาธกิาร ยุทธโยธา และการขนส่ง สนับสนุนกิจกรรมทัง้ปวง

ของ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
2. แผนกธรุการและก าลงัพล 
มหีน้าที่ วางแผน ด าเนินการ ประสานงานในด้านสารบรรณ ธุรการทัง้ปวง งานด้านก าลงัพล สวสัดิการ 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ บ าเหน็จ การรกัษาความปลอดภยั และการรกัษาความสะอาดสถานที่ 
3. แผนกแผนโครงการและงบประมาณ 
มหีน้าที่ จดัท าแผนการด าเนินงานของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ทัง้ในด้านบริหารหน่วย 

การงบประมาณ และดา้นวชิาการ ก ากบัดูแล และประสานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

4. แผนกการเงินและเกบ็เงินรายได้ 
มหีน้าที่ ด าเนินงานเกี่ยวกบัการเงนิ การรบั-จ่ายเงนิ การบญัช ีทัง้เงนิในงบประมาณและนอกงบประมาณ 

การเก็บรักษาเงิน บัญชี หลกัฐานประกอบบญัชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรบัผิดชอบและการเก็บเงิน
รายไดข้องหน่วย ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ 

5. แผนกศึกษา 
มหีน้าที่ จดัท าแผน อ านวยการประสานงานเกี่ยวกบัการฝึก ศึกษา อบรม ของข้าราชการในหน่วยทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 
6. แผนกสารสนเทศและสถิติ 
มีหน้าที่ ด าเนินงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ด้วยการจัดตัง้และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

ฝึกอบรมการพฒันาโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อพฒันาขดีความสามารถของหน่วย การให้ค าปรกึษาและสนับสนุนงาน
ดา้นสถติ ิ
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 กองวิจยั 
ภารกิจ 

ศกึษาวจิยัโรคตดิเชือ้ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตักิารทางทหาร และความมัน่คงของชาติ 
 

การแบง่ส่วนราชการและหน้าท่ี 
1. แผนกจลุชีววิทยา 
มหีน้าที ่ศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัจุลนิทรยี์ต่างๆ เช่น แบคทเีรยี ไวรสั และปาราสติ ทัง้น้ี เพื่อให้ได้ขอ้มูลความรู้

ที่ต้องการทราบ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลและผลงานวิจยั พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณา วางมาตรการอัน
เหมาะสมเสนอแก่หน่วยทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อพจิารณาปฏบิตักิารต่อไป 

2. แผนกระบาดวิทยา 
 มหีน้าที ่ ด าเนินการสบืสวน คน้ควา้วจิยั ใหค้ าปรกึษาและหาสาเหตุของการระบาดของโรคทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ 
โรคทีเ่กดิขึน้จากเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงชนิดของเชื้อ ลกัษณะ และสาเหตุ การระบาด การแพร่กระจา ย
ของโรค เพื่อพจิารณาหาทางป้องกนัแก้ไขวางมาตรการอนัเหมาะสมส าหรบัปฏบิตักิารต่อไป  

 3. แผนกพยาธิวิทยา 
 มหีน้าที ่ศกึษาและวจิยัตามโครงการทีก่ าหนด เพือ่ใหท้ราบถงึสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิพยาธสิภาพ การเปลีย่นแปลง

ของสภาวะ และอวยัวะตา่งๆ ของรา่งกาย รวมทัง้การศกึษา และวจิยัถงึปฏกิริยิาตอบสนองของรา่งกายทีม่ตี่อพยาธิ
สภาพนัน้ๆ ตลอดจนรวบรวมขอ้มลู และผลงานวจิยั พรอ้มทัง้ขอ้คดิเหน็ เพื่อพจิารณาวางมาตรการอนัเหมาะสม
ส าหรบัการปฏบิตักิารต่อไป 
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 กองวิเคราะห ์
ภารกิจ 

วเิคราะหว์จิยัโรคไมต่ดิเชือ้และโรคตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัต่อการปฏบิตักิารทางทหารและความมัน่คงของชาติ 
 
การแบง่ส่วนราชการและหน้าท่ี 

1. แผนกชีวเคมี 
มหีน้าทีใ่นการวเิคราะหว์จิยัปญัหาสขุภาพก าลงัพล สง่เสรมิสขุภาพก าลงัพล โดยการตรวจรา่งกายทัว่ไป ตรวจ

เลอืดและปสัสาวะ ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้และขอ้มลูขา่วสารทางการแพทย ์ ศกึษาวจิยัดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพก าลงัพล 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขอยา่งเป็นรปูธรรม 

2. แผนกยาเสพติด และพิษวิทยา 
มหีน้าทีศ่กึษา วจิยั พฒันางานวเิคราะหส์ารเสพตดิ ใหท้นัสมยัและทนัต่อเทคโนโลยทีีม่กีารน าสารชนิดใหม่ๆ  

มาใช ้ สนบัสนุนการตรวจวเิคราะหส์ารเสพตดิใหโ้ทษแก่หน่วยทหารและหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัสาร
เสพตดิใหโ้ทษ ตลอดจนใหก้ารศกึษา อบรม ดา้นการตรวจวเิคราะหส์ารเสพตดิใหโ้ทษแก่หน่วยทหารทีร่อ้งขอ เพือ่
ป้องกนัการแพรร่ะบาดของสารเสพตดิในประเทศ 

3. แผนกผลิตและควบคมุมาตรฐาน 
มหีน้าทีใ่นการศกึษา วจิยัและพฒันางานวเิคราะห์สารพษิและปจัจยัต่าง ๆ ในสิง่แวดลอ้มในทีต่ ัง้หน่วยทหาร 

ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปญัหามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของก าลงัพล เป็นการ
ด าเนินงานในเชงิเวชศาสตรป้์องกนัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

4. แผนกสตัวท์ดลอง 
มหีน้าทีศ่กึษา วจิยั และพฒันาเทคนิคทางหอ้งปฏบิตักิารโดยการใชส้ตัวท์ดลอง เพือ่งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์

การแพทย ์โดยมุง่เน้นโรคทีเ่ป็นปญัหาต่อสขุภาพทหาร ไดแ้ก ่การศกึษาโรคสตัวต์ดิตอ่สูค่น และการทดสอบยาและวสัดุ
ทางการแพทย ์การศกึษาดา้นเภสชัจลนศาสตร ์การเพาะเลีย้งเชือ้เพือ่พฒันาชดุตรวจวนิิจฉยัโรค เป็นตน้  
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 การประเมินสถานการณ์การติดเช้ือโรคริคเคท็เซีย: จากงานบริการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเช้ือริคเคท็เซีย 

นิธินาถ  ชายทวีป, สเุทพ  ยงัรอด, วีระ  บญุโสม, วิษณุ  บญุยอด, เฉลียว  พรหมพินิจ,              
วฒิุกรณ์  รอดความทกุข,์ สจิุตรา  สขุวิทย,์ ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร  และ ชนะ  ลิมิตเลาห์พนัธุ์ 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
งานบรกิารตรวจวนิิจฉยัโรคตดิเชือ้รคิเคท็เซยี กองวจิยั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หารไดก้่อตัง้มา

ตัง้แต่ปี 2540 โดยมภีารกจิในการตรวจโรควนิิจฉยัโรคตดิเชือ้รคิเคท็เซยี (Rickettsial Diseases) ใหก้บัผูป้ว่ยทีม่ไีข้
สงูและมารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ผูป้ว่ยโรคตดิเชือ้รคิเคท็เซยีจะมอีาการคลา้ยโรคตดิ
เชือ้อื่นๆ คอื ไข ้ปวดศรีษะ จงึมกัจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มของไขไ้มท่ราบสาเหตุ ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการตรวจ
วนิิจฉัยโรคใหถู้กตอ้ง เพื่อการรกัษาพยาบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล และทีส่ าคญัคอืสามารถรกัษาชวีติผูป้่วยไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ีทางสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหารได้ตระหนักถึงความส าคญัเหล่าน้ี จงึมคีวามจ าเป็นในการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อริคเค็ทเซียเพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของระบบมาตรฐานสากล ISO15189: 2007 เพื่อให้ผู้รบับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ในผลการตรวจของทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

หอ้งปฏบิตักิารโรคตดิเชื้อรคิเคท็เซยีไดท้ าการตรวจหาภูมติ้านทานแอนตบิอดติ่อโรคสครบัไทฟสั (Scrub 

Typhus) มวิรนีไทฟสั (Murine Typhus) และ ทคิไทฟสั (Tick Typhus) ทัง้ชนิด IgG และ IgM ในน ้าเหลอืงผูป้ว่ย
โดยวิธี The indirect immunofluorescent assay (IFA) ในปีงบประมาณ 2556 ทางห้องปฏิบตัิการได้รบัสิ่งส่ง
ตรวจทัง้สิ้น 4,455 ราย จากโรงพยาบาลต่าง ๆ หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ผลการตรวจ พบผู้ป่วยติดเชื้อ    
สครบัไทฟสัมากที่สุดคือ 6.4% (286/4,455) รองลงมาคือมวิรีนไทฟสั 2.4% (107/4,455) และพบมกีารติดเชื้อ         
ทคิไทฟสั 1 รายซึง่มภีูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และนอกจากน้ีพบว่ามกีารตดิเชือ้ Co-infection (สครบัไทฟสั 
และมวิรนีไทฟสั) มทีัง้สิน้ 2 ราย ผูป้ว่ยมภีมูลิ าเนาอยูก่รงุเทพมหานครทัง้ 2 ราย สว่นผูต้ดิเชือ้ สครบัไทฟสัส่วนใหญ่มี
ภูมลิ าเนาในภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามล าดบั ส่วนผูป้่วยตดิเชื้อ มวิรนีไทฟสัส่วน
ใหญ่มภีมูลิ าเนาในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออกตามล าดบั 
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 การเฝ้าตรวจหาสารเสพติดให้โทษ ประจ าปี 2556 

ดรณีุ  อเุทนนาม, สมุาลี  ผาจนัทร,์ จิรวฒัน์  เมอืงโคมพสั, วรรณกมล  ทองนวล,                  
มงคล  หอมสวุรรณ, ทวิช  พงษ์การณุ, ชยัพฤกษ์   ปิลกศิริ และ ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร  
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ยาเสพติดเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของชาติ ที่มผีลร้ายแรงต่อสุขภาพพลานามยัของผู้เสพทัง้ทาง

ร่างกายและจติใจ ท าใหม้ผีลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อความสงบสุขของครอบครวัและสงัคม เป็นตน้เหตุส าคญัของการ
ก่ออาชญากรรม การบ่อนท าลายความมัน่คงของชาต ิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิ ตลอดจนเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศ กองทพับกตระหนักถงึปญัหาน้ีตลอดมา จงึก าหนด ใหม้รีะเบยีบ ค าสัง่ และค าชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกบั
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิใหโ้ทษในกองทพับก โดยเฉพาะค าสัง่กองทพับกที ่94/2524 เรือ่งการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิใหโ้ทษ ขอ้ 3.10 “ใหม้กีารตรวจสขุภาพหรอืการตรวจปสัสาวะของทหาร และบุคคลพลเรอืนทีพ่กั
อาศยัอยูใ่นเขตทหารเป็นครัง้คราวตามความจ าเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทหารกองประจ าการซึง่ไดร้บัเขา้หน่วย จะตอ้ง
ด าเนินการตรวจสุขภาพภายในก าหนดหน่ึงเดอืน หากปรากฏว่าผู้ใดตดิยาเสพติดใหโ้ทษ ก็ให้ด าเนินการส่งตวัไป
รกัษาพยาบาลโดยดว่นต่อไป”  

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ไดร้บัมอบหมายจากกรมแพทยท์หารบก ใหเ้ป็นหน่วยหลกัในการ
วเิคราะห์ วจิยัเกี่ยวกบัสารเสพตดิใหโ้ทษทุกประเภท จงึไดด้ าเนินงานการเฝ้าตรวจหาสารเสพตดิใหโ้ทษมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2531 เพื่อเฝ้าระวงัมใิห้มกีารแพร่ระบาดของสารเสพติดให้โทษร้ายแรงเขา้ไปในหน่วยทหาร ด้วยการเก็บ
ปสัสาวะของทหารประจ าการ และทหารกองประจ าการ สงักดัหน่วยส่วนกลางและหน่วยในพื้นที่กองทพัภาคที่ 1 
รวมทัง้ผู้สมคัรเข้าเป็นนักเรียนทหาร เพื่อตรวจหาสารเสพติดประเภทฝ่ินและอนุพนัธ์ของฝ่ิน (เฮโรอีน, มอร์ฟีน,       
โคเดอีน) แอมเฟตามนี และกญัชา ในปี 2556 มีการเฝ้าระวงัด้วยการตรวจคดักรอง (Screening test) โดยวิธ ี           
Immuno–chromatography รวมจ านวนทัง้สิ้น 9,074 ราย และตรวจยืนยัน (Confirmatory test) ด้วยวิธ ี       
Gas chromatograph/ Mass spectrometry (GC/MS) พบสารเสพตดิประเภท แอมเฟตามนี 2.89% (263/9,074) 
กญัชา 1.65% (68/4,097) ฝ่ินและอนุพนัธข์องฝ่ิน 0.04% (2/4,656)  
 จากผลการตรวจสารเสพตดิในปี  2556  พบวา่  สารเสพตดิประเภทแอมเฟตามนีมสีดัสว่นสงูกวา่สารเสพตดิ
ประเภทอื่นและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ สว่นสารเสพตดิประเภทกญัชา ฝ่ินและอนุพนัธข์องฝ่ิน มแีนวโน้มทีล่ดลง  
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 การเฝ้าระวงัโรคมาลาเรียส าหรบัทหารท่ีปฏิบติัภารกิจตามแนวชายแดน  

ประดิษฐ ์ แก้วเสถียร, ตลุย ์ เรอืงอารียร์ชัต,์ ขวญัอนงค ์ ยงัพะกลู, ไชยยะ  จนัทรช์,ู                              
อศัราวฒิุ  บญุเชียงมา และ คณุากร  คณา 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

 

รายงานความก้าวหน้า 
โรคมาลาเรยีเป็นปญัหาส าคญัดา้นสาธารณสุข และยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตักิารทางทหารตามแนว

ชายแดน สวพท. ได้ด าเนินการเฝ้าระวงัโรคมาลาเรยีในทหารที่ปฏบิตัหิน้าที่ตามแนวชายแดน ตัง้แต่ปี 2538 เพื่อ
ตดิตามสถานการณ์การเจบ็ปว่ย เฝ้าระวงัเชงิรกุ และควบคมุการระบาดของโรคมาลาเรยีในก าลงัพลทีป่ฏบิตัภิารกจิใน
พืน้ทีร่ะบาดของโรคมาลาเรยีตามแนวชายแดนไทย-พมา่ (กกล.นเรศวร) จงัหวดัตาก และไทย-กมัพชูา (กกล.สุรนาร)ี 
จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดับรุรีมัย ์และจงัหวดัอุบลราชธานี อย่างต่อเน่ืองดว้ยการด าเนินงานคน้หาก าลงั
พลทีป่ว่ยดว้ยโรคมาลาเรยีเชงิรุกโดยการเจาะเลอืดปลายน้ิวเพือ่ประเมนิการตดิเชื้อมาลาเรยีทุก 1-2 เดอืน พรอ้มทัง้
ตดิตามรวบรวมขอ้มลูการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคมาลาเรยีของก าลงัพล จากการบนัทกึรายงานในหน่วยทหาร และหน่วยงาน
สาธารณสขุ ไดแ้ก่ หน่วยควบคมุโรคน าโดยแมลง (นคม.) โรงพยาบาลในพืน้ที ่เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้น 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2556  
- ชายแดนไทย-พม่า กกล.นเรศวร จงัหวดัตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที ่1 แสดงอตัราการตดิเชื้อมาลาเรยี (รอ้ยละ) ของก าลงัพลในพืน้ที่ กกล.นเรศวร (ฉก.ร.4และ ฉก.ทพ.35)       
ปี งป. 2553-2556 โดยจ ำแนกชนิดเชือ้มำลำเรยี 

 ในปี งป. 2556 พบอตัราการตดิเชือ้เฉลีย่ของก าลงัพลทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่5 อ าเภอชายแดนของจงัหวดัตาก 
มแีนวโน้มลดลงจากปี งป.2555 โดยมอีตัราการตดิเชือ้ 2.67% (ปีงป. 2555 อตัราการตดิเชือ้ 3.73%) พบเชือ้มาลาเรยี
ชนิด Plasmodium vivax (PV) 0.99% และ Plasmodium falciparum (PF) 1.60% (รปูภาพที ่1) ขอ้มลู
ดงักลา่วเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัสถติผิูป้ว่ยโรคมาลาเรยี ทีร่ายงานโดยส านกัโรคตดิต่อน าโดยแมลง กระทรวง
สาธารณสขุ แสดงใหเ้หน็วา่สถานการณ์ผูป้ว่ยโรคมาลาเรยีดา้นตะวนัตกในประเทศไทยมแีนวโน้มดขีึน้ตามล าดบั และ
พบอตัราการตดิเชือ้ PF มากกวา่ PV สถานการณ์โรคมาลาเรยีทีด่ขี ึน้น้ีเกดิขึน้ไดจ้ากการรว่มมอืกนัของทุกภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งในการรณรงคป้์องกนัและควบคมุโรค เชน่ การเขา้ด าเนินการควบคมุการแพรร่ะบาดอยา่งทนัท่วงท ีเมือ่เกดิ
มกีารระบาดของโรคขึน้ในพืน้ที ่การสอบสวนโรคและพน่สารตกคา้งเพือ่ท าลายยงุกน้ปล่องพาหะน าโรค  
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 การรณรงค์ให้ประชาชนกางมุง้นอนเมื่อต้องเขา้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงที่จะติดโรคมาลาเรยีได้ การ
ควบคุมการเคลื่อนยา้ยของชาวต่างดา้วจากประเทศเพือ่นบา้นทีเ่ขา้มาท างานในประเทศไทย การเขม้งวดไมใ่หม้กีาร
จ าหน่ายยารกัษาโรคมาลาเรยีโดยไมม่ใีบสัง่ยาจากแพทยแ์ละการจ าหน่ายยาปลอม เป็นตน้ 
- ชายแดนไทย-กมัพชูา กกล.สรุนารี จงัหวดัศรีสะเกษ สริุนทร ์บรีุรมัย ์และจงัหวดัอบุลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูภาพที ่2 อตัราการตดิเชือ้มาลาเรยี (รอ้ยละ) ของก าลงัพลในพืน้ที ่กกล.สรุนาร ีปี งป. 2553-2556 (จ าแนกชนิดเชือ้มาลาเรยี) 

 

 

 

 

 

 
 

รปูภาพที ่3 แสดงจ านวนผูต้ดิเชือ้มาลาเรยี (ราย) ในพืน้ที ่กกล.สรุนาร ีปี งป. 2552-2556 (จ าแนกรายเดอืน) 
ในปี งป. 2556 พบอตัราการตดิเชื้อของก าลงัพลทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่กกล.สุรนาร ีเพิม่ขึน้จากปี งป.2555 

โดยมอีตัราการตดิเชือ้โดยเฉลีต่ลอดทัง้ปีเทา่กบั 12.67% เพิม่จากปี งป. 2555 ทีอ่ตัราการตดิเชือ้เทา่กบั 8.91% คดิเป็น
อตัราสว่น PV:PF เทา่กบั 5.8:1  (รปูภาพที ่2) หว้งระยะเวลาทีพ่บผูต้ดิเชือ้จ านวนมากคอืในเดอืนพฤศจกิายน-มกราคม 
คดิเป็น 60% (618/1016) ของผูต้ดิเชือ้ทัง้ปี (รปูภาพที ่3) 

จากรายงานที่ได้ในปี งป. 56 มีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นมาก แผนกระบาด กองวิจยั จึงด าเนินการให้
ค าแนะน าอบรมให้ความรู้ก าลงัพลในพื้นที่เรื่องป้องกนัตนเอง การท าควบคุมโรคโดยการป้องกนัยุงกดัด้วยเครื่อง
การป้องกนัเฉพาะบุคคล การทายาป้องกนัแมลงและน ้ายาชุบมุง้ รวมทัง้ฝึกอบรมนายสบิเสนารกัษ์ในพืน้ทีห่่างไกล
ทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้สงู ใหส้ามารถเจาะเลอืดตรวจหาเชือ้มาลาเรยี ใหก้ารรกัษาเบือ้งตน้ พรอ้มทัง้สนบัสนุนชุด
เจาะเลอืด ชดุตรวจหาเชือ้มาลาเรยี ยารกัษาโรคมาลาเรยี  ก่อนด าเนินการสง่ต่อผูป้ว่ยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล
ในพืน้ที ่เพือ่เป็นการควบคมุโรคและลดอตัราการสญูเสยีของก าลงัพล 
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 (ปี งป. 2555 อตัราการติดเชื้อ 8.91%) พบเชื้อมาลาเรยีชนิด PV 10.64%,  PF 1.83% คดิเป็นอตัราส่วน 5.8:1     
(รปูภาพที ่2) หว้งระยะเวลาทีพ่บผูต้ดิเชือ้จ านวนมากคอืในเดอืนพฤศจกิายน-มกราคม (รปูภาพที ่3) 
    การควบคุมโรค และการป้องกนัโรค  ด าเนินการใหค้ าแนะน าอบรม  เรื่องการป้องกนัตนเอง  และการ
ควบคุมโรคแก่หน่วยทหารในพืน้ที ่ท าการฝึกอบรมเพิม่ขดีความสามารถการเจาะเลอืดตรวจหามาลาเรยีและการรกัษา
มาลาเรยีแก่นายสบิเสนารกัษ์ในพืน้ทีห่า่งไกลทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้สงู พรอ้มทัง้สนบัสนุนชดุเจาะเลอืด ชดุตรวจ 
หาเชือ้มาลาเรยี ยารกัษา ใหส้ามารถท าการเจาะเลอืดตรวจหาเชือ้มาลาเรยี และใหก้ารรกัษาไดร้ะดบัหน่ึง ก่อนจะ
ด าเนินการสง่ต่อเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เพือ่เป็นการควบคมุโรคและลดอตัราการสญูเสยีของก าลงัพล รวมถงึ
สนบัสนุนยาทาป้องกนัแมลง และน ้ายาชบุมุง้ 
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 การระบาดของโรคสครบัไทฟัสในพืน้ท่ีฝึกภาคสนาม บริเวณอ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ ภาคกลางของประเทศไทย 

วุฒิกรณ์  รอดความทุกข์1, นิธินาถ  ชายทวีป1, นฤพน  คุตตะสิงคี2, กรองกาญจน์  สายพิณ1,                  
เฉลียว  พรหมพินิจ1, วิษณุ  บญุยอด1, กมลวรรณ  ศิริวฒันกลุ1, วีระ  บญุโสม1, และจริยาณาฏ  เกวี1 
1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2กองพนัทหารราบที ่3กรมทหารราบที ่21 รกัษาพระองค ์คา่ยนวมนิทราชนิี ชลบุรี 

บทคดัย่อ 
โรคสครบัไทฟสั พบในประเทศไทย เมือ่ 50 ปีก่อน มรีายงานผูป้ว่ยรายแรกเมือ่ปี ค.ศ.1952 โรคสครบัไทฟสั      

เป็นโรคเขตรอ้นทีเ่ป็นปญัหาทางการแพทย์ในคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทหารทีป่ฏบิตัิหน้าทีต่ามแนวชายแดน         

โรคสครบัไทฟสั มสีาเหตมุาจากการตดิเชือ้โอเรยีนเทยี ซซูกูามชู ิซึง่เป็นเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบ รปูรา่งเป็นแทง่กลม มตีวัไร

ออ่น (Chigger) สายพนัธุ ์Leptotrombidium spp. เป็นพาหะน าโรค มสีตัวฟ์นัแทะ เชน่ หนู เป็นแหลง่รงัโรค มนุษยต์ดิ
เชือ้กอ่โรคสครบัไทฟสัจากการถกูตวัไรอ่อนทีม่เีชือ้กดั ระยะฟกัตวัของโรคประมาณ 7-10 วนั ผูท้ีต่ดิเชือ้จะมอีาการไขส้งูมาก    

(39-40°ซ) หนาวสัน่ ปวดศรีษะรนุแรงบรเิวณขมบัและหน้าผาก มผีืน่ขึน้ตามตวั แขน ขา บรเิวณทีถ่กูตวัไรออ่นกดัอาจเกดิ

เป็นแผลทีม่ลีกัษณะคลา้ยรอยถกูบหุรีจ่ ี ้เรยีกวา่แผลสะเกด็ด า หรอื แผล Eschar โรคสครบัไทฟสัสามารถตรวจวนิิจฉยัได้
จากอาการทางคลนิิกและการตรวจวนิิจฉัยทางหอ้งปฏบิตักิารควบคู่กนัไป ปจัจุบนัวธิมีาตรฐานส าหรบัตรวจวนิิจฉัย         

โรคสครบัไทฟสั คอื วธิ ีIndirect Fluorescence Antibody assay (IFA)  โรคสครบัไทฟสัสามารถรกัษาใหห้ายไดด้ว้ย        

ยาปฏชิวีนะ Tetracyclin Doxycycline และ Chloramphenicol รายงานน้ีเป็นการรายงานการสอบสวนการระบาดของ
โรคสครบัไทฟสั ในก าลงัพลทหาร กองทพับก ทีอ่อกฝึกภาคสนาม ในเดอืนกนัยายน ปี 2556 บรเิวณอ าเภอศรรีาชา        

จงัหวดัชลบรุ ีภาคกลางของประเทศไทย ผลการสอบสวน พบวา่ รอ้ยละ 29.1 (32/110) ของทหารทีอ่อกฝึกภาคสนาม    

ตอบแบบสอบถามวา่มอีาการปว่ยคลา้ยกบัอาการของโรคสครบัไทฟสั และเมือ่ตรวจยนืยนัทางน ้าเหลอืงเพือ่หาภมูติอบสนอง
ต่อโรคสครบัไทฟสั ด้วยวิธี IFA ของทหารที่ออกฝึกภาคสนาม 110 นาย พบว่าให้ผลบวกต่อโรคสครบัไทฟสั                

รอ้ยละ 9.1 (10/110) 
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 การวินิจฉัยการติดเช้ือก่อโรคริคเคท็เซียในทหารท่ีปฏิบติัราชการในพืน้ท่ี
ชายแดนไทย – ลาว รวมทัง้วงจรการติดเช้ือ 

วฒิุกรณ์  รอดความทุกข์1, ชไมพร  ฉลองขวญั2, ศิริลกัษณ์  เอ่ียมธรรม2, เฉลียว  พรหมพินิจ1,                 
สเุทพ  ยงัรอด1, วิษณุ  บญุยอด1, และ จริยานาฏ  เกวี1  
1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

รายงานความก้าวหน้า 
 โรคตดิเชื้อรคิเคท็เซยีเป็นโรคทีพ่บไดบ้่อยบรเิวณชายแดนของประเทศไทย โดยเชือ้จากสตัว์ฟนัแทะตดิต่อสู่
คนโดยผ่านการกดัของสตัว์ขาขอ้ดูดเลอืดทีเ่ป็นพาหะ การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงค์เพือ่ส ารวจปญัหาการตดิเชื้อก่อ
โรคสครบัไทฟสั ในทหารทีป่ฏบิตักิารตามแนวชายแดน ของกองก าลงัสุรศกัดิม์นตร ี(จงัหวดัอุดรธานี เลย หนองคาย 
บงึกาฬ นครพนม และมุกดาหาร) โดยระหว่างวนัที ่22-30 มนีาคม พ.ศ. 2555 ไดด้ าเนินการเกบ็ตวัอย่างน ้าเหลอืง
ของทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ทีด่งักล่าว จ านวน 19 ตวัอย่าง และน ้าเหลอืงจากหนูทีจ่บัในพืน้ทีด่งักล่าว จ านวน 8 
ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาภูมิตอบสนองต่อเชื้อริคเค็ทเซีย คือ โรคสครับไทฟสั (Scrub typhus) โรคมิวรีนไทฟสั 
(Murine typhus) และโรคทคิไทฟสั (Thai tick typhus) ดว้ยวธิ ีIndirect Fluorescence Antibody assay (IFA) 

นอกจากนัน้ยงัได้เก็บตวัอย่างสตัว์ขาข้อดูดเลือด (เห็บ หมดัและเหา) ในพื้นที่ดงักล่าว จ านวน 56 กลุ่มตวัอย่าง      
เพื่อตรวจหาเชื้อริคเค็ทเซีย ด้วยวิธีทางอณูชีวโมเลกุล (Nested PCR) ที่จ าเพาะต่อชิ้นส่วนยีน 17 -kDa ของ          
เชือ้รคิเคท็เซยี ผลการศกึษาพบวา่ ทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ทีด่งักล่าว มภีูมติอบสนองต่อโรคสครบัไทฟสั จ านวน 4 
นาย (ร้อยละ 21.1) มภีูมติอบสนองต่อโรคมวิรนีไทฟสั จ านวน 7 นาย (รอ้ยละ 36.8) และพบว่า หนูทีจ่บัจากพืน้ที่
ดงักล่าว มภีูมติอบสนองต่อโรคสครบัไทฟสั จ านวน 1 ตวั (รอ้ยละ 12.5) มภีูมติอบสนองต่อโรคทคิไทฟสั จ านวน 5 
ตวั (รอ้ยละ 62.5) และมภีมูติอบสนองต่อโรคมวิรนีไทฟสั จ านวน 3 ตวั (รอ้ยละ 37.5) และตรวจพบสตัวข์าขอ้ดดูเลอืด
มเีชือ้ก่อโรครคิเคท็เซยี จ านวน 26 กลุ่มตวัอย่าง (รอ้ยละ 46.4) จากผลการศกึษาแสดงว่า พืน้ทีป่ฏบิตักิารทางทหาร 
ของกองก าลงัสรุศกัดิม์นตร ีบรเิวณชายแดนไทย-ลาว มคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ก่อโรครคิเคท็เซยี เน่ืองจากตรวจพบ
การตดิเชือ้น้ีทัง้ในทหารและสตัวข์าขอ้ดดูเลอืดพาหะน าโรค 
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 การศึกษาการติดเช้ือเริม หดู และซิฟิลิส จากตวัอย่างน ้าเหลืองของพลทหาร
กองประจ าการกองทพับกไทย 

คณุากร  คณา1, Samual  Yingst
2, ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร1, ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา1,                        

ขวญัใจ  วิพทุธิกลุ1 , กรองกาญจน์  สายพิณ1, นิธินาถ  ชายทวีป1, กาญจน์  ทตัตานนท์1          
และ นุจรี  ทองเสน2 

1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2หน่วยวจิยัฝา่ยสหรฐัอเมรกิา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร  

รายงานความก้าวหน้า 
 การศึกษาน้ีเป็นการประเมนิความชุกของระดบัภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคเริมที่อวยัวะเพศ (Herpes     

simplex virus; HSV)  โรคหูดที่อวยัวะเพศ (Human Pipilloma Virus; HPV) และโรคซิฟิลสิ (Syphilis) จาก
ตวัอยา่งน ้าเหลอืงทีเ่หลอืเกบ็จากโครงการการศกึษาความชกุของการตดิเชือ้เอชไอว ี(HIV) ในชายไทยทีผ่า่นการตรวจ
เลอืกเขา้เป็นพลทหารกองประจ าการกองทพับก ในผลดัพฤศจกิายน 2555 และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการตดิเชือ้
โรคเรมิทีอ่วยัวะเพศ โรคหดูทีอ่วยัวะเพศและโรคซฟิิลสิ กบัขอ้มลูพืน้ฐานดา้นประชากรของพลทหาร ซึง่การศกึษาน้ี
ท าใหม้ขีอ้มลูทางระบาดวทิยาทีส่ามารถใชเ้ป็นดชันีเพื่อแสดงถงึสภาวะของการมอียู่ หรอืการหมุนเวยีนของเชื้อใน
พื้นที่ต่างๆ รวมทัง้แสดงถึงประสทิธภิาพในงานการป้องกนัด้านสาธารณสุข หรอืด้านวคัซีนป้องกนัโรคติดเชื้อใน
ประเทศไทย นอกจากน้ีขอ้มูลพื้นฐานที่ส าคญัน้ียงัมคีวามจ าเป็นต่อการน าไปใช้วางแผนงานด้านอื่นๆ ในอนาคต
ต่อไปอกี เช่น การวางแผนดา้นสาธารณสุข หรอืการวางแผนการศกึษาดา้นวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ต่างๆ ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 ตวัอยา่งน ้าเหลอืงทีสุ่ม่เลอืกมาเพือ่ท าการศกึษาน้ี มจี านวนทัง้สิน้ 1,002 ตวัอยา่ง โดยท าการทดสอบหา
ความชกุต่อโรคตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธด์งักลา่ว โดยโรคเรมิทีอ่วยัวะเพศไดท้ าการตรวจหา Anti-HSV-1 และ       
Anti-HSV-2 โรคหดูทีอ่วยัวะเพศไดท้ าการตรวจหา Anti-HPV การตรวจหาความชกุของระดบัภมูคิุม้กนัของทัง้โรค
เรมิ และโรคหดูทีอ่วยัวะเพศนัน้ ใชเ้ทคนิค Enzyme - Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ในการวดัคา่
แอนตบิอด ีชนิดไอจ ีจ ี (IgG Antibody) ทีจ่ าเพาะต่อโรคดงักลา่ว สว่นการตรวจหาแอนตบิอดตี่อเชือ้ Treponema 

Pallidum หรอื non-treponemal antibody ในตวัอยา่งน ้าเหลอืงเพือ่การวนิิจฉยัโรคซฟิิลสินัน้  ใชห้ลกัการปฏกิริยิา
การจบักลุม่ (agglutination) โดยการตรวจคดักรองดว้ยชดุตรวจ RPR (Rapid Plasma Reagin) เพือ่ตรวจหา     
non-treponemal antibody และตรวจยนืยนัดว้ยชุดตรวจ TPHA เพือ่ตรวจหาแอนตบิอดตี่อเชือ้ Treponema     

Pallidum ขณะน้ีไดท้ าการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทัง้สามโรคครบแลว้ และอยูร่ะหวา่งการวเิคราะหข์อ้มลู 
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 การศึกษาความชกุของระดบัภมิูคุ้มกนัต่อเช้ือไวรสัไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ ์เอ 
และ เช้ือไวรสัไข้หวดันก (H5N1) ในกรงุเทพมหานคร และ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ ประเทศไทย 

ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร1, ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา1, จริยาณาฏ  เกวี1, Dilara  Islam
2,                     

Julie A Pavlin
2, Carl J Mason

2 
1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2หน่วยวจิยัฝา่ยสหรฐัอเมรกิา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
การศึกษาน้ีเป็นการประเมนิความชุกของระดบัภูมคิุ้มกนัต่อไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ เอ และ เชื้อไวรสั

ไข้หวดันก H5N1 จากกลุ่มพลทหารกองประจ าการกองทพับก ในสองพื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร และ จงัหวดั
สุพรรณบุร ีและใน 3 ช่วงเวลา (ก่อนการระบาด, ระหว่างการระบาด และ หลงัการระบาดของเชื้อไวรสัไขห้วดันก)     
ของประเทศไทย จากตวัอย่างน ้าเหลอืงทีเ่หลอืเกบ็จากโครงการความชุกของการตดิเชือ้เอชไอวี-1 ในชายไทยทีผ่่าน 
การตรวจเลอืกเขา้เป็นพลทหารกองประจ าการกองทพับก จากสามช่วงเวลาคอื (1) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2544 -2545     
ซึ่งเป็นตวัแทนช่วงเวลาก่อนเกดิการระบาดของเชื้อไขห้วดันก H5N1 (2) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2547-2548 ซึ่งเป็น
ตวัแทนช่วงเวลาระหว่างการเกดิระบาดของเชื้อไขห้วดันก H5N1 และ (3) ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 ซึ่งเป็น
ตวัแทนชว่งเวลาหลงัการเกดิระบาดของเชือ้ไขห้วดัใหญ่นก H5N1 โดยจะน าผลทางหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดน้ี้ไปวเิคราะห์
เพื่อหาระดบัความชุกของระดบัภูมคิุม้กนัต่อไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ เอ และ เชื้อไวรสัไขห้วดันก H5N1 ร่วมกบั
ขอ้มลูสถติปิระชากร ดว้ยโปรแกรมทางสถติติ่อไป  

ตวัอยา่งน ้าเหลอืงทีสุ่ม่เลอืกมาเพือ่ท าการศกึษาน้ี มจี านวนทัง้สิน้ 1,200 ตวัอย่าง จะน ามาท าการศกึษาโดย
การใช้เทคนิค NP Influenza A IgG ELISA และ H5N1 sera diagnostic assay โดยวิธี H5N1-SeroDetect   

ELISA และ Hemagglutination Inhibition (HI) assay 
ผลการศึกษาชุกของระดบัภูมคิุ้มกันต่อต่อเชื้อไวรสัไข้หวดันก โดยวิธี Hemagglutination Inhibition     

(HI) assay  พบว่ามผีลบวกของระดบัภูมคิุ้มกนัต่อไวรสัสายพนัธุ์  A/Duck/Hong Kong/820/80 (H5N3)  และ     
rg-A/Hong  Kong/156/97 (H5N1) ทัง้หมด 4 ราย และไมพ่บผลบวกต่อเชือ้ไวรสัไขห้วดันก สายพนัธุ ์A/Duck/

Hokkaido/4/96 ((H5N3), rg-A/Duck/Singapore/3/97 (H5N3), rg-A/Viet Nam/1203/04 (H5N1) แ ล ะ     
rg-A/Duck/Laos/3295/06 (H5N1) โดยที่การศึกษาก าลังอยู่ในขัน้ตอนที่จะน าผลทางห้องปฏิบัติการที่ได้น้ี         
ไปวเิคราะห ์รว่มกบัขอ้มลูสถติปิระชากร ดว้ยโปรแกรมทางสถติติ่อไป  
 สว่นการศกึษาชกุของระดบัภมูคิุม้กนัต่อต่อเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ ์ เอ และเชือ้ไวรสัไขห้วดันก H5N1 
ดว้ยเทคนิค NP Influenza A IgG ELISA และ H5N1 sera diagnostic assay โดยวธิ ีH5N1-SeroDetect       

ELISA ก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา 
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 การศึกษาความชกุของระดบัภมิูคุ้มกนัต่อโรคติดเช้ือท่ีส าคญัด้าน
สาธารณสขุจากตวัอย่างน ้าเหลืองของพลทหารกองประจ าการ      
กองทพับกไทย 

ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร1, ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา1, จริยาณาฏ  เกวี1, Dilara  Islam
2,                            

Julie A. Pavlin
2, และ Carl J. Mason

2 

1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2หน่วยวจิยัฝา่ยสหรฐัอเมรกิา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
การศกึษาน้ีเป็นการประเมนิความชกุของระดบัภมูคิุม้กนัตอ่โรคตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัทางสาธารณสขุ และทาง

ทหาร ไดแ้ก่ โรคเลปโตสไปโรซสิ (Leptospirosis) โรคสครบัไทฟสั (Scrub typhus) โรคในกลุม่ Spotted fever 

group  โรคมวิรนีไทฟสั (murine typhus) โรคตบัอกัเสบชนิดอ ี(Hepatitis E) และโรคหดั (Measles) โดยการวดั
ระดบัแอนตบิอดชีนิดไอจ ีจ ี(IgG Antibody) จากตวัอยา่งน ้าเหลอืงทีเ่หลอืเกบ็จากโครงการความชกุของการตดิเชือ้
เอชไอว-ี1 ในชายไทยทีผ่า่น การตรวจเลอืกเขา้เป็นพลทหารกองประจ าการกองทพับก ในปี พ.ศ. 2550-2551 

ตวัอยา่งน ้าเหลอืงทีสุ่ม่เลอืกมาเพือ่ท าการศกึษาน้ี มจี านวนทัง้สิน้ 7,760 ตวัอยา่ง โดยท าการทดสอบหา
ความชกุต่อโรคครบ 6 โรค คอื โรคหดั และโรคเลปโตสไปโรซสิ โรคตบัอกัเสบชนิดอ ี โรคสครบัไทฟสั, โรคในกลุม่ 
Spotted fever group และ โรคมวิรนีไทฟสั โดยทีก่ารศกึษาก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนทีจ่ะน าผลทางหอ้งปฏบิตักิารทีไ่ดน้ี้ไป
วเิคราะหเ์พือ่หาระดบัความชกุของโรคต่าง ๆ รว่มกบัขอ้มลูสถติปิระชากร ดว้ยโปรแกรมทางสถติติ่อไป โดยท าการ
วเิคราะหเ์รยีบรอ้ยแลว้สองโรคคอื โรคหดั และ โรคตบัอกัเสบชนิดอ ี 
  ผลการศกึษาชกุของระดบัภมูคิุม้กนัต่อโรคหดัพบวา่ในกลุม่ตวัอยา่งมผีลบวกของระดบัภมูคิุม้กนัอยูท่ีร่อ้ยละ 
78 และเมือ่น ามาค านวณเพือ่เทยีบกบัประชากรสว่นรวม (Age-adjusted prevalence) โดยอา้งองิจากขอ้มลูสถติิ
ประชากร พบระดบัความชกุอยูท่ีร่อ้ยละ 81 โดยทีภ่าคเหนือมรีะดบัภมูคิุม้กนัทีต่ ่าทีส่ดุคอืรอ้ยละ 72.1 สว่นภาคกลาง
มรีะดบัภมูคิุม้กนัทีร่อ้ยละ 78, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 79.8 และภาคใตม้รีะดบัภมูคิุม้กนัสงูสดุที่
รอ้ยละ 84.5  ความชกุ (seroprevalence) และระดบัของภมูคิุม้กนั (antibody titer) ของโรคหดัในชายไทย ยงัแปร
ผนัตรงกบัระดบัอายนุัน่คอื ชว่งอายขุองกลุม่ตวัอยา่งทีส่งูจะพบทัง้ความชกุและระดบัภมูคิุม้กนัทีส่งูเชน่กนั ซึง่สาเหตุ
น่าจะมาจากกลุม่อายน้ีุเกดิก่อนทีจ่ะมกีารใหว้คัซนีของโรคหดัในประเทศไทย ท าใหช้ว่งวยัเดก็อาจจะไดร้บัการตดิเชือ้
ไวรสัโรคหดัซึง่ในขณะนัน้ยงัมคีวามชกุของโรคอยูส่งูในประเทศไทย และเกดิภมูคิุม้กนัตามธรรมชาตขิึน้ (natural 

immunity) แต่ทัง้น้ีจากผลการศกึษาทีไ่ด ้ ท าใหเ้หน็วา่ระดบัภมูคิุม้กนัต่อโรคหดัในชายไทย  ยงัอยูใ่นจดุทีต่ ่ากวา่ 
ทางองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) แนะน าไวเ้พือ่การป้องกนัการระบาดของโรคใน
ประเทศ และการก าจดัโรคออกจากประเทศ ซึง่ควรจะมคีา่ภมูคิุม้กนัอยูท่ีเ่ทา่กบัหรอืมากกวา่รอ้ยละ 90 และรอ้ยละ 95 
ตามล าดบั ดงันัน้การเฝ้าระวงัโรคหดั รวมถงึการใหว้คัซนีในกลุม่คนทีต่อ้งอาศยัอยูร่ว่มกนัเช่น เรอืนจ า โรงเรยีน คา่ย
ทหาร รวมถงึ เจา้หน้าทีด่า้นสาธารณสขุ ควรไดร้บัการสนบัสนุนเพือ่ป้องกนัการระบาดของโรคในประเทศ และเพือ่
เป้าหมายในการก าจดัโรคหดัต่อไป 
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 ผลการศกึษาความชุกของระดบัภูมคิุม้กนัต่อโรคตบัอกัเสบชนิดอ ีพบว่า ในกลุ่มตวัอย่างมผีลบวกของระดบั
ภมูคิุม้กนัอยูท่ีร่อ้ยละ 13.9 และเมือ่น ามาค านวณเพือ่เทยีบกบัประชากรส่วนรวม  (Age-adjusted prevalence) โดย
อา้งองิจากขอ้มลูสถติปิระชากรไทย พบระดบัความชกุอยูท่ีร่อ้ยละ 13.6 โดยทีภ่าคใตม้รีะดบัภมูคิุม้กนัทีต่ ่าทีสุ่ดคอืรอ้ย
ละ 6.66 ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดบัร้อยละ 13.73, ภาคกลางมรีะดบัภูมคิุ้มกนัที่ร้อยละ 14.01 และ
ภาคเหนือมรีะดบัภมูคิุม้กนัสงูสดุทีร่อ้ยละ 15.49 เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ภาคใตม้รีะดบัความชุกของระดบัภูมคิุม้กนัโรคตบั
อกัเสบชนิดอตี ่าว่าภาคอื่นๆ อาจจะเน่ืองมาจากประชากรส่วนใหญ่ทีอ่าศยัอยู่ในภูมภิาคน้ีเป็นชาวมุสลมิ ทีไ่มบ่รโิภค
เน้ือสกุร และ มโีอกาสสมัผสัสุกรน้อยมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาอื่น ๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า โรคตบัอกัเสบชนิดอนีัน้
นอกจากการตดิต่อโดยการสมัผสักบัอุจจาระของผูต้ดิเชือ้แลว้ การตดิต่อของโรคยงัสามารถเกดิจากการไดร้บัเชือ้ไวรสั
จากสุกรทีม่กีารตดิเชื้อไวรสัตบัอบัเสบอ ีโดยอาจจะไดร้บัทัง้จากการสมัผสัสิง่ตดิเชือ้เช่นอุจจาระ หรอืเลอืด และ การ
บรโิภคเน้ือสกุรทีป่รงุไมส่กุดดีงัทีม่รีายงานในหลาย ๆ ประเทศ จากการศกึษาน้ีท าให ้เหน็วา่ระดบัภูมคิุม้กนัต่อโรคตบั
อบัเสบชนิดอี ซึ่งเป็นผลมาจากการเคยไดร้บัเชื้อไวรสัชนิดน้ีมาก่อนนัน้ในชายไทยอยู่ในระดบัที่สูงถงึร้อยละ 13.9 
แสดงใหเ้หน็ว่าเชือ้ไวรสัชนิดน้ีสามารถพบไดอ้ยู่ในประเทศไทยโดยทัว่ไปทุกภูมภิาค ซึง่ถงึแมว้่าโรคตบัอกัเสบชนิดอ ี
จะสามารถรกัษาหายไดแ้ละยงัไมม่รีายงานการระบาดใหญ่ในประเทศไทย แต่หากเกดิการตดิเชือ้ในผูป้ว่ยทีม่ภีาวะโรค
ตบั หรอืร่างกายอ่อนแอ กอ็าจท าใหเ้ป็นอนัตรายถงึชวีติได ้หรอืหากปล่อยใหม้กีารระบาดเกดิขึน้ จนอาจน าไปสู่การ
กลายพนัธุเ์ป็นเชือ้ทีร่นุแรงกจ็ะเกดิผลเสยีโดยรวมต่อประชากร ดงันัน้การควบคุมไวรสั และโรคไวรสัตบัอกัเสบชนิดอี
น้ีควรไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ลดการเกดิปญัหาการระบาดทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 
 ส าหรบัผลการศกึษาชกุของระดบัภมูคิุม้กนัต่อโรคเลปโตสไปโรซสิ โรคสครบัไทฟสั โรคในกลุม่ Spotted 

fever group และโรคมวิรนีไทฟสั นัน้ไดก้ าลงัด าเนินการวเิคราะหผ์ลทางสถติยิงัไมแ่ลว้เสรจ็จงึขอรายงานผลภาพรวม
ดงัน้ี  

ผลการศึกษาชุกของระดบัภูมิคุ้มกันต่อโรคเลปโตสไปโรซิสพบว่าในกลุ่มตัวอย่างมีผลบวกของระดับ         
ภูมคิุ้มกันอยู่ทีร่อ้ยละ 24 โดยทีภ่าคกลางมรีะดบัภูมคิุม้กนัทีต่ ่าทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 18 ส่วนภาคเหนือมรีะดบัภูมคิุม้กนัที ่       
รอ้ยละ 29, ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 23 และภาคใตม้รีะดบัภมูคิุม้กนัสงูสดุทีร่อ้ยละ 30   

ผลการศกึษาชกุของระดบัภมูคิุม้กนัต่อโรคสครบัไทฟสั พบวา่ในกลุ่มตวัอย่างมผีลบวกของระดบัภมูคิุม้กนั   
อยูท่ีร่อ้ยละ 12 โดยทีภ่าคกลางมรีะดบัภมูคิุม้กนัทีต่ ่าทีส่ดุคอืรอ้ยละ 9 สว่นภาคเหนือมรีะดบัภมูคิุม้กนัทีร่อ้ยละ 11, ภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือ อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 14 และภาคใตม้รีะดบัภมูคิุม้กนัสงูสดุทีร่อ้ยละ 18   

ผลการศกึษาชกุของระดบัภมูคิุม้กนัต่อโรคในกลุม่ Spotted fever group พบวา่ในกลุม่ตวัอยา่งมผีลบวก
ของระดบัภมูคิุม้กนัอยูท่ีร่อ้ยละ 3 โดยทีภ่าคเหนือ และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มรีะดบัภมูคิุม้กนัทีต่ ่าทีส่ดุคอืรอ้ยละ 
3 สว่นภาคกลางและภาคใตม้รีะดบัภมูคิุม้กนัทีร่อ้ยละ 4 
 ผลการศกึษาชกุของระดบัภมูคิุม้กนัต่อโรคมวิรนีไทฟสั พบวา่ในกลุม่ตวัอยา่งมผีลบวกของระดบัภมูคิุม้กนัอยู่
ทีร่อ้ยละ 6 โดยทีภ่าคเหนือ และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มรีะดบัภมูคิุม้กนัทีต่ ่าทีส่ดุคอืรอ้ยละ 6 สว่นภาคกลางมี
ระดบัภมูคิุม้กนัทีร่อ้ยละ 7 และภาคใตม้รีะดบัภมูคิุม้กนัสงูสดุทีร่อ้ยละ 9  
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 การศึกษาคณุภาพน ้าในหน่วยทหารท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
อทุกภยั ปี 2556 

อรรถสิทธ์ิ  ประดิษฐ์พรกลู, สมรรถ  ปรีกลาง, มนัสวี  ทองศฤงคลี, วิระ  ทองพุ่ม,             
สรณคมน์  ทองยงั, วีระศกัด์ิ  แสงอรณุ, วรรณนิภา  พกุจินดา, ดวงพร  พลูสุขสมบติั, 
ชยัพฤกษ์   ปิลกศิริ และปรางฉาย  เศรษฐจนัทร 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ในชว่งเดอืนกรกฎาคมของทกุปีเป็นชว่งเขา้ฤดฝูน ซึง่จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศทีเ่กดิขึน้ในปี 

2556 ทีผ่่านมานัน้ ไดส้่งผลกระทบต่อคนไทยโดยเกดิภาวะอุทกภยัตามภูมภิาคต่างๆ ของประเทศ และส่งผลต่อการ
ด ารงชวีติโดยเฉพาะเรือ่งของน ้าอุปโภคและบรโิภค ซึง่อาจมเีชือ้โรค สารพษิ หรอืสารแขวนลอยปนเป้ือนมากบัน ้า ท า
ใหเ้กดิการเจบ็ปว่ย และเป็นอนัตรายถงึชวีติได ้สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หารเลง็เหน็ความส าคญัน้ี จงึได้
ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งน ้าอุปโภค–บรโิภค และน ้าเสยี–น ้าทิง้จากหน่วยทหารทีอ่ยู่ในพืน้ทีป่ระสบอุทกภยั ไดแ้ก่หน่วย
ทหารในพืน้ทื่ จว.ฉะเชงิเทรา จว.สระแกว้ และ จว.ปราจนีบุร ีรวมตวัอย่างน ้าทีเ่กบ็มาทัง้สิน้ 33 ตวัอย่าง เพือ่น ามา
ตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้า 

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาเชงิวเิคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-Sectional Analytic Study) 
โดยท าการเกบ็ตวัอย่างน ้าอุปโภค-บรโิภค 29 ตวัอย่าง และน ้าเสยี-น ้าทิง้ 2 ตวัอย่าง จากหน่วยทหารในพืน้ทีป่ระสบ
อุทกภยั น ามาตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทัง้ทางกายภาพ เคม ีจุลชวีวิทยา สารพษิ และคุณลกัษณะอื่นๆ โดยผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าอุปโภค -บริโภค จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน ้ าบริโภคของส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.257-2549) และมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ ตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2538) ส่วนน ้าเสยี-น ้าทิง้น ามาเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้
จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่ม 22 ตอน 125 ง หน้า 4 วนัที ่
29 ธนัวาคม 2548 

ผลการวเิคราะหพ์บวา่คณุภาพของน ้าอปุโภค-บรโิภคอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 27 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 93.1) ไมอ่ยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 2 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 6.9) โดยพบปญัหาฟลอูอไรดเ์กนิเกณฑม์าตรฐาน 2 ตวัอยา่ง และม ี1 ตวัอยา่งทีพ่บ   
โคลฟิอร์มแบคทเีรยี ส าหรบัน ้าเสีย-น ้าทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัง้ 2 ตวัอย่าง ซึ่งทางสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
การแพทยท์หารไดแ้จง้ผลการตรวจวเิคราะหไ์ปยงัหน่วยรบัการสนบัสนุนพรอ้มกบัใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปญัหา
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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 การศึกษาอบุติัการณ์ของการติดเช้ือเอชไอวีในชายไทยท่ีได้รบัการคดัเลือก
เข้าเป็นทหารกองประจ าการกองทพับกโดยวิธี IgG-Capture BED-EIA 

กรองกาญจน์  สายพิณ, สชุชนา  แทบประสิทธ์ิ, คณุากร  คณา, นิธินาถ  ชายทวีป,                    
สจิุตรา  สขุวิทย,์ ชนะ  ลิมิตเลาหพนัธุ,์ ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา  และ  ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 

  การเฝ้าระวงัความชุกของการตดิเชือ้เอชไอว ีเป็นระบบเฝ้าระวงัทีส่ าคญัระบบหน่ึงทีส่ านกัระบาดวทิยากรม
ควบคุมโรคไดเ้ริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2532 จนถงึปจัจุบนั ในระยะแรกผลของการเฝ้าระวงัระบบน้ีก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขปญัหาเอดสเ์ป็นอย่างมาก ปจัจุบนัประเทศไทยผ่านช่วงทีม่กีารระบาด
รุนแรงของการตดิเชือ้เอชไอวไีปแลว้ ความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวมีแีนวโน้มลดลงหลงัจากปี พ.ศ. 2538 เป็นตน้มา 
ท าใหข้อ้มลูความชุกเพยีงอย่างเดยีวไมส่ามารถบอกถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดความรุนแรงของปญัหาและความ 
ส าเรจ็ของนโยบายทีใ่ชใ้นการป้องกนัควมคมุและแกไ้ขปญัหาเอดสป์ระเทศไทยไดช้ดัเจนนกั 
            ในปี พ.ศ. 2548 ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบัสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
การแพทยท์หาร โดยความสนบัสนุนของศูนยค์วามร่วมมอืไทย–สหรฐัดา้นสาธารณสุข จดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารการตรวจ
ผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหมข่ึน้ทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร เพือ่ใชใ้นการตรวจหาผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่
ในชายไทยทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้เป็นทหารกองประจ าการกองทพับก ซึง่ใชเ้ป็นตวัแทนประชากรเพศชาย โดยการ
ตรวจหาผู้ติดเชื้อเอชไอวรีายใหม่นัน้ใช้การตรวจทางห้องปฏบิตัิการด้วยวิธ ี lgG capture BED-EIA ซึ่งสามารถ
ตรวจหาผูท้ีม่กีารสรา้ง HIV antibody ในระยะแรกคอื ภายใน  127 วนั ดงันัน้การน าเอาน ้าเหลอืงของผูต้ดิเชือ้ทีไ่ด้
จาการศกึษาความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวทีีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ด าเนินการเป็นประจ าอยู่ทุกปี 
ปีละ 2 ผลดั มาท าการตรวจเพิม่เตมิดว้ยวธิ ีlgG capture BED-EIA จะท าใหส้ามารถแยกผูต้ดิเชือ้รายใหมอ่อกจาก
ผูท้ีต่ดิเชือ้มานานแลว้ และน าเขา้ขอ้มลูทีไ่ดม้าค านวณทางสถติอิกีทหีน่ึงเพือ่หาคา่อุบตักิารณ์การตดิเชือ้เอชไอวตี่อไป 

วตัถุประสงค์หลกัเพื่อประมาณอุบตักิารณ์การติดเชื้อเอชไอวใีนชายไทยทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเขา้เป็นทหาร
กองประจ าการกองทพับก ซึง่เป็นการประมาณอุบตักิารณ์การตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุ่มประชากรเป้าหมายระดบัประเทศ
ดว้ย ส่วนวตัถุประสงค์รองเพื่อเพิม่ความสามารถในการตรวจการตดิเชื้อเอชไอวรีายใหม่ทีห่อ้งตรวจปฏบิตักิารของ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร  
  ผลการด าเนินการ ชายไทยทีเ่ขา้เป็นทหารกองประจ าการผลดั พ.ค.55 มจี านวนตามบญัชรีายชือ่ทัง้สิน้ 
41,259 ราย ไดร้บัการเจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวจี านวน 40,842 ราย และรวบรวมแนบแบบสอบถาม
ขอ้มลูสว่น บคุคลได ้ 38,852 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 95 ของผูท้ีไ่ดร้บัการเจาะเลอืด พบการตดิเชือ้เอชไอวจี านวน 228 
ราย คดิเป็นความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวเีทา่กบั รอ้ยละ 0.6 น าเลอืดทีใ่หผ้ลบวกจ านวน 228 ราย มาตรวจดว้ยวธิ ี
lgG capture BED-EIA พบผูต้ดิเชือ้รายใหม ่43 ราย และผูต้ดิเชือ้มานาน 185 ราย อตัราผูต้ดิเชือ้รายใหมเ่ทา่กบั 
0.23 % ต่อปี (95% Confidence Interval of HIV incident infection = 0.16-0.30) และในชายไทยทีเ่ขา้เป็น
ทหารกองประจ าการผลดั พ.ย.55 มจี านวนตามบญัชรีายชือ่ทัง้สิน้ 37,314 ราย ไดร้บัการเจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาการ
ตดิเชือ้เอชไอวจี านวน 36,729 ราย พบการตดิเชือ้เอชไอวจี านวน 188 ราย คดิเป็นความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวี
เทา่กบั รอ้ยละ 0.5 น าเลอืดทีใ่หผ้ลบวกจ านวน 188 ราย มาตรวจดว้ยวธิ ีlgG capture BED-EIA พบผูต้ดิเชือ้ราย
ใหม ่31 ราย และผูต้ดิเชือ้มานาน 157 ราย อตัราผูต้ดิเชือ้รายใหมเ่ทา่กบั 0.17 % ต่อปี (95% Confidence Interval 

of HIV incident infection = 0.11-0.23) 
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   สรุปผลการด าเนินการศกึษาอุบตักิารณ์ของการตดิเชือ้เอชไอวใีนชายไทยทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้เป็นทหาร

กองประจ าการกองทพับกโดยวิธี IgG-Capture BED-EIA  จากกราฟที่ 1 พบว่าตัง้แต่ ผลัด พ.ย. 2548 ถึง         

พ.ศ. 2552 อุบตักิารณ์ของการตดิเชือ้เอชไอวมีอีตัราสงูขึน้ (รอ้ยละ 0.17 ถงึ 0.39) และเมือ่มกีารรณรงคป้์องกนัการ

ตดิเชือ้เอชไอวมีากขึน้ ท าใหอุ้บตักิารณ์ของการตดิเชือ้เอชไอวมีแีนวโน้มลดลง ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 (รอ้ยละ 0.31) ถงึ     

พ.ศ. 2554 (รอ้ยละ 0.13) และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อกีครัง้ใน พ.ศ. 2555  

กราฟที ่1 แสดงรอ้ยละของอุบตักิาณ์การตดิเชือ้เอชไอว ี(การตดิเชือ้ไมเ่กนิ 127 วนั) ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2555 

14 



 

 

 การสอบสวนโรคระบาดในพืน้ท่ีปฏิบติัการทางทหาร  

ขวญัใจ  วิพทุธิกลุ1, กาญจน์  ทตัตานนท์1, กรองกาญจน์  สายพิณ1, สจิุตรา  สขุวิทย์1,            
ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร1, ชนะ  ลิมิตเลาหพนัธุ์1 และ ราม  รงัสินธุ์2  
1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2วทิยาลยัแพทยศ์าสตรพ์ระมงกุฏเกลา้  

บทคดัย่อ 
 ในห้วงการรบัทหารใหม่เข้าประจ าการผลดั 1-2 ปี 2555 และ ผลดัที่ 1/2556 ได้เกิดการระบาดของโรค

ทางเดนิหายใจอกัเสบในทหารใหมจ่ากหน่วยทหารจงัหวดัอุตรดติถ ์4 หน่วยไดแ้ก่ จทบ. อุตรดติถ์ ป.พนั 20 ม. พนั 7 
และม. พนั 12 รวม แผนกจุลชวีวทิยา กวจ.สวพท. ไดร้บัค าสัง่ใหอ้อกท าการสอบสวนโรคร่วมกบักองส่งเสรมิสุขภาพ
และเวชกรรมป้องกนั กรมแพทย์ทหารบก โดยการเก็บตวัอย่างจากทหารจ านวน 1,035 นาย เพื่อน าไปถึงสบืหา
สาเหตุของโรคและตรวจหาเชื้อทีเ่ป็นต้นเหตุของการเกดิโรค โดยท าการเขา้พืน้ทีแ่ละเกบ็ตวัอย่างจากทหาร 3 กลุ่ม 
คอืกลุ่มทีป่ว่ยแสดงอาการปอดอกัเสบ  กลุ่มทีม่อีาการไข ้และกลุ่มไมแ่สดงอาการแต่ทีพ่ านกัอยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัตาม
หว้งเวลาทีม่กีารระบาดของโรค  ทางแผนกจุลชวีวทิยาไดท้ าการเกบ็ตวัอย่างจากทหารทัง้ 3 กลุ่ม จ านวน 6 ชนิดซึ่ง
ไดเ้กบ็จาก จมกู ล าคอ  เลอืด ปสัสาวะ และ อุจจาระ เพื่อน ามาหาสาเหตุของโรค ตรวจดว้ยเทคนิคอณุชวีวทิยาโดย
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ฝ่ายวจิยัสหรฐั การเพาะเชื้อแบคทเีรยีโดยหอ้งปฏบิตัแิบคทเีรยี รพ. พระ
มงกุฎเกลา้ฯ  และ การตรวจทางภมูคิุม้กนัโดยสถาบนัพยาธวิทิยา ศพม. 
ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการตรวจไดผ้ลสรปุดงัตาราง 
 

 
 
สรปุผลการด าเนินการ 

 สามารถเกบ็ตวัอย่างสิง่ส่งตรวจจากผู้ป่วยและทหารทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่ารระบาดไดอ้ย่างเวลา ก่อนมกีาร
ระบาดไปยงัพืน้ทีอ่ื่น และด าเนินการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารจากความร่วมมอืของหน่วยงานต่างๆ ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกลา้ กรมแพทย์ทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ไดผ้ลการตรวจอย่างรวดเรว็
และสามารถยบัยัง้การระบาดไดร้วดเรว็ 

ผลดั หน่วยทีเ่กดิการ
ระบาด 

จ านวนทหารทีเ่ขา้รบั
การเกบ็ตวัอยา่ง 

จ านวนผูป้ว่ย สาเหตุการระบาด 

1/55 
ม.พนั 7 
ม.พนั 12 
ป.พนั 20 
จทบ.อต. 

  

207 49 Mycoplasma Pnuemoniae  

Adenovirus 

Dual infection 

  
2/55 388 102 Seasonal flu 

1/56 384 - เฝ้าระวงัการระบาด 
1/56 (ส.ค.) 56 12 Influenza A H3 

15 



 

 

 การส ารวจเช้ือแบคทีเรียก่อโรคน าโดยแมลงขาปล้องดูดเลือด ริคเคท็เซีย 
เออรริ์เคีย แอนนาพลาสมา ค๊อคเซียลา และโบรีเลีย ในประเทศไทย และ
การพฒันาระบบภมิูสารสนเทศพยากรณ์พืน้ท่ีระบาดของโรค 

จริยาณาฏ  เกวี1, วฒิุกรณ์  รอดความทกุข์2, วไลรตัน์  พรวิรฬุห์3, ดรณีุ  อเุทนนาม2,                                        

ณรงคฤ์ทธ์ิ   ศิริโสภณา2 , Penny  Masuoka
4,  ลลัน์ลลิต  คุ้มทิม2, เฉลียว  พรหมพินิจ2,                           

วิมทุรา  ศรส าราญ2, ฉัตรรตัน์  รจิุคีรีพงศ์2, กมลวรรณ  ศิริวฒันกลุ2, ยทุธพงษ์  สดุสวาด2,          

สรุสัวดี   ภมิูพานิช5, อานนท ์  สนิทวงค ์ณ  อยธุยา5  และ  Allen L. Richards
6 

1นายทหารปฏบิตักิาร ประจ ากองบญัชาการกองทพับก ปฏบิตัหิน้าทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร 3ภาควชิาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปตัตานี ปตัตานี 
4Uniformed Service University of the Health Science, Maryland, USA 5ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ       
(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี6Naval Medical Research Center, Maryland, USA 

รายงานความก้าวหน้า 
หลกัการและเหตผุล: โรคตดิเชื้อน าโดยแมลงก่อปญัหาสุขภาพทีส่ าคญัในประเทศไทย รวมทัง้พืน้ทีป่ฏบิตักิารทาง
ทหารตามแนวชายแดน การวางแผนป้องกนัควบคุมโรคทีร่ดักุมมปีระสทิธภิาพ ตอ้งใชข้อ้มลูความรูด้า้นระบาดวทิยา 
ชนิดสายพนัธุข์องเชือ้ก่อโรคเฉพาะถิน่ รวมทัง้วงจรการตดิเชือ้ ซึ่งประเทศไทยยงัมขีอ้มลูดงักล่าวน้ีน้อยมาก สวพท. 
จงึได้รเิริม่โครงการศึกษาระบาดวทิยาของโรคติดเชื้อน าโดยแมลง โดยเริม่จากเชื้อแบคทเีรยีก่อโรคไขร้คิเคท็เซีย 
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของห้องปฏิบตัิการ และ
บุคคลากรของ สวพท. ในการศกึษาหาขอ้มลูของเชือ้แบคทเีรยียนีสัอื่นๆ ทีม่แีมลงขาปลอ้งดดูเลอืดเป็นพาหะ และก่อ
โรคทีม่คีวามส าคญัทางทหาร อาท ิเชื้อแบคทเีรยีเออรร์เิคยีก่อโรคลิ้นหวัใจอกัเสบ เชือ้แบคทเีรยีแอนนาพลาสมาก่อ
โรคไข ้เชือ้แบคทเีรยีค๊อกเซยีลาก่อโรคไขค้วิปอดอกัเสบรุนแรง และเชือ้แบคทเีรยีโบรเีลยีก่อโรคขอ้อกัเสบไลม์ ทีย่งัมี
ขอ้มลูน้อยมากในประเทศไทย น าขอ้มลูทีไ่ดม้าสรา้งแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ (Risk area map) และพฒันา
ระบบภูมสิารสนเทศเพือ่พยากรณ์พืน้ทีร่ะบาดของโรค (Endemic area GIS predictive model) มาใชท้ดแทนการ
ลงพืน้ทีส่ ารวจทัว่ประเทศ  
วิธีการศึกษา: 
1. พฒันาศกัยภาพ เพิม่ขดีความสามารถทางหอ้งปฏบิตักิาร และบคุลากรของ สวพท. ดงัน้ี 

1.1  การตรวจคดักรองเชื้อแบคทเีรยีก่อโรคน าโดยแมลงขาปล้องดูดเลอืด 5 ยนีัส คอื Rickettsia, Ehrlichia,     

Anaplasma, Coxiella, Borrelia ดว้ยเทคนิคอณูชวีโมเลกุล Realtime PCR ทีไ่ดผ้ลการตรวจตวัอย่างจ านวนมาก
อย่างรวดเร็ว โดยการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากโครงการศึกษาวจิยัโรคติดเชื้อริคเคท็เซีย ศูนย์วิจยัทางการแพทย์
ทหารเรอื ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

1.2  เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ ในการวเิคราะหข์อ้มลูภมูศิาสตรร์ว่มกบัขอ้มลูการส ารวจ 
1.2.1 เทคนิคภูมสิารสนเทศเบื้องต้น การสรา้งแผนทีเ่สีย่ง เป็นความร่วมมอืในการฝึกอบรมจาก ส านักงาน

พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
1.2.2 การสรา้งแบบจ าลองภูมสิารสนเทศพยากรณ์พืน้ทีเ่สีย่ง ฝึกอบรมถ่ายโอนเทคโนโลยจีาก Uniformed 

Service University of the Health Science (USUHS) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 2. ส ารวจเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคน าโดยแมลงขาปลอ้งดดูเลอืด 5 ยนีสั ในชุดตวัอย่างดเีอน็เอของแมลงขาปลอ้งดดูเลอืด 
(เห็บ หมดั เหา) ที่อยู่ในคลงัตวัอย่างชีวภาพของ สวพท. ซึ่งเก็บมาจากพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยรวมทัง้พื้นที่
ปฏบิตักิารทางทหารบรเิวณชายแดน โดยใชเ้ทคโนโลยอีณูชวีโมเลกุลทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนจากขอ้ 1.1 
3. สรา้งแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ (Risk area map) และแบบจ าลองภมูสิารสนเทศพยากรณ์พืน้ทีร่ะบาดของโรค 
(Ecological niche GIS model for risk area prediction) ทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองปรับแต่ ง
แบบจ าลอง และทดสอบซ ้า 
4. รายงานผลการศกึษา เผยแพรต่พีมิพผ์ลงานสูส่าธารณชนเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์การเฝ้าระวงั และป้องกนัโรค 
ผลการด าเนินงาน:  
1. พฒันาศกัยภาพเพิม่ขดีความสามารถของหอ้งปฏบิตักิารอณูชวีโมเลกุล และบุคลากรของ สวพท. ในการตรวจเชือ้
แบคทเีรยีก่อโรคน าโดยแมลงขาปลอ้งดูดเลอืด 5 ยนีัส ดว้ยเทคนิค Realtime PCR โดยการถ่ายโอนเทคโนโลยจีาก
ศูนย์วจิยัทางการแพทย์ทหารเรอื ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นผลส าเรจ็ บุลลากรหอ้งปฏบิตัิการอณูชวีโมเลกุล ของ 
สวพท. จ านวน 5 นาย ไดร้บัการฝึกอบรมเพิม่ขดีความสามารถ ในการตรวจเชือ้แบคทเีรยีจากตวัอย่างดเีอน็เอไดก้ว่า 
90 ตวัอยา่งพรอ้มกนั ไดผ้ลภายในเวลาสองชัว่โมง บลุลากรอกี 7 นาย มศีกัยภาพเพิม่ทางดา้นภมูสิารสนเทศ 
2. การส ารวจตวัอย่างดเีอน็เอของแมลงขาปลอ้งดดูเลอืด เหบ็ หมดั เหา จ านวน 780 ตวัอย่างดว้ยเทคนิค Realtime 

PCR พบเชือ้แบคทเีรยีรคิเคท็เซยี 522 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 66.9 เชือ้แบคทเีรยีเออรร์เิคยีก่อโรคลิน้หวัใจอกัเสบ 
405 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 51.9 เชื้อแบคทเีรยีโบรเีลยีก่อโรคขอ้อกัเสบไลม ์1 ตวัอย่าง ยงัไมพ่บเชือ้แบคทเีรยีแอน
นาพลาสมา และเชือ้แบคทเีรยีค๊อกเซยีลาก่อโรคไขค้วิปอดอกัเสบ น าผลการส ารวจมาสรา้งแผนทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งต่อการตดิ
เชื้อ (รูปที่ 1) จาการสนับสนุนการฝึกอบรมเทคนิคภูมสิารสนเทศ จากส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการพฒันาแบบจ าลองภูมสิารสนเทศพยากรณ์
พืน้ทีร่ะบาดของโรคอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1. A. แผนทีภู่มสิารสนเทศแสดงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ตวัอย่างแมลงขาขอ้ดดูเลอืด เหบ็ หมดั เหา (จุดสเีหลอืง) จดุสี
แดง แสดงสถานภาพการเป็นพาหะน าโรคจากผลการตรวจพบดเีอน็เอของเชือ้แบคทเีรยีรคิเคท็เซยี B. พบเชือ้เออรร์เิคยี
ก่อโรคลิน้หวัใจอกัเสบ (จดุสนี ้าเงนิ) พบเชือ้โบรเีลยีก่อโรคขอ้อกัเสบไลม ์(จดุสชีมพ)ู 

A B 
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 การส ารวจแมลงพาหะ และสัตว์ร ังโรคของเช้ือก่อโรคไข้ริคเค็ทเซีย             
ในพืน้ท่ีปฏิบติัการทางทหารตามแนวชายแดน 

จริยาณาฏ  เกวี1, วฒิุกรณ์  รอดความทกุข์2, พิมพม์าดา  ศกัด์ิไพศาล2, นพดล  แสงจนัทร์2,             
ดรณีุ  อเุทนนาม2,  ตลุย ์ เรอืงอารยีร์ชัต์2, ขวญัอนงค ์ ยงัพะกลู2, เกียรติศกัด์ิ  สมศรี2,                                                       

นฤพล  คตุตะสิงคี2 , กมลวรรณ  ศิริวฒันกลุ2, ภทัร  กอมณี2, ยทุธพงษ์  สดุสวาท2, ไชยยะ  จนัทรช์ู2, 

อศัราวฒิุ  บญุเชียงมา2, ฉัตรรตัน์  รจิุคีรีพงศ์2, เฉลียว  พรหมพินิจ2, วิมทุรา  ศรส าราญ2,                               

ลลัน์ลลิต  คุม้ทิม3, สรุสัวดี  ภมิูพานิช4, อานนท ์ สนิทวงค ์ณ อยธุยา4     และ ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา2 
1นายทหารปฏบิตักิาร ประจ ากองบญัชาการกองทพับก ปฏบิตัหิน้าทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
การแพทยท์หาร 3นกัศกึษาฝึกงาน ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 4ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

บทคดัย่อ 
หลกัการและเหตุผล: โรคตดิเชื้อทีเ่ป็นปญัหากบัทหารทีป่ฏบิตัภิารกจิตามแนวชายแดน นอกจากไขม้าเลเรยีทีม่ยีุง
เป็นพาหะน าโรคแลว้ ยงัมไีขร้คิเคท็เซยีทีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยียนีสัรคิเคท็เซยี ทีม่พีาหะน าโรคเป็นแมลงขาขอ้
ดดูเลอืด เหบ็ หมดั เหา ไร และมสีตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมขนาดเลก็ เช่น สตัวฟ์นัแทะเป็นสตัวร์งัโรค ไขร้คิเคท็เซยีถูกจดั
อยู่ในกลุ่มโรคไขไ้ม่ทราบสาเหตุ เน่ืองจากมอีาการแสดงทีไ่ม่จ าเพาะ คอื เป็นไขสู้ง หนาวสัน่ ปวดศรีษะ ปวดเมื่อย
กลา้มเน้ือ มผีื่น การวนิิจฉัยโรคต้องใชผ้ลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีม่อียู่จ ากดัในประเทศไทย สามารถรกัษาให้
หายขาดไดด้้วยยาปฏชิวีนะกลุ่มเตตราไซคลนิ แต่หากไม่ได้รบัการรกัษาที่ถูกต้องทนักาล อาจมอีาการแทรกซ้อน
รุนแรงถงึแก่ชวีติ อาท ิปอดอกัเสบ การหายใจลม้เหลว สมองอกัเสบ หวัใจลม้เหลว และไตวาย เป็นตน้ เน่ืองจากเชือ้
ไปท าลายเซลลบ์ผุนงัเสน้เลอืดฝอยของอวยัวะ การศกึษาระบาดวทิยาของโรคตดิเชือ้ทีม่ขีอ้มลูสมบรูณ์ ทัง้ชนิดเชือ้ก่อ
โรค และวงจรการตดิเชือ้ จะเป็นขา่วกรองทางการแพทยเ์ฉพาะพืน้ที ่ซึง่น ามาใชว้างแผนเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคที่
มปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัพืน้ที ่ลดการสญูเสยีของก าลงัพลทีจ่ะเขา้ปฏบิตัภิารกจิตามแนวชายแดน  
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา: เพือ่ศกึษาวงจรการตดิเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคไขร้คิเคท็เซยี หาพืน้ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ใน
พืน้ทีป่ฏบิตักิารทางทหารตามแนวชายแดน และจดัท าเป็นแผนทีภ่มูสิารเทศในการใชง้าน  
วิธีการศึกษา: ท าการส ารวจพืน้ทีป่ฏบิตักิารทหารตามแนวชายแดนประเทศไทย เกบ็ตวัอย่างในการศกึษาคอื แมลง
ขาขอ้ดดูเลอืด เหบ็ หมดั เหา ทีอ่าจเป็นพาหะน าโรคจากสตัวเ์ลี้ยงในพืน้ทีส่ ารวจ และดกัจบัสตัวฟ์นัแทะขนาดเลก็ที่
อาจเป็นสตัวร์งัโรค น าตวัอยา่งมาจ าแนกชนิดสายพนัธุต์ามอนุกรมวธิาน แลว้ตรวจหาดเีอน็เอของเชือ้แบคทเีรยีก่อโรค
ไขร้คิเคท็เซยีดว้ยวธิอีณูชวีวทิยา Rickettsia-Orientia Duplex Nested PCR ทีพ่ฒันาขึน้ น าขอ้มลูการส ารวจทาง
ภูมศิาสตร์มาท าการวเิคราะห์ร่วมกบัผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการโดยใชเ้ทคนิคภูมสิารสนเทศ เพื่อจดัท าแผนที่
เสีย่งต่อการตดิเชือ้ 
ผลการศึกษา: ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2553 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2555 ท าการส ารวจพืน้ทีป่ฏบิตักิารทหารบรเิวณ
ชายแดนประเทศไทยในความรบัผดิชอบของ 8 กองก าลงัป้องกนัชายแดน ดา้นไทย-เมยีนมาร ์คอื กกล.ผาเมอืง กกล.
นเรศวร  กกล.สรุสหี ์ กกล.เทพสตร ี ดา้นไทย-ลาว  คอื  กกล.สรุศกัดิม์นตร ี และดา้นไทย-กมัพชูา  คอื  กกล.สรุนาร ี   
กกล.บรูพา  กองก าลงัป้องกนัชายแดนจนัทบรุแีละตราด เกบ็ตวัอยา่งแมลงขาขอ้ดดูเลอืดทัง้ในหว้งฤดแูลง้ และฤดฝูน    
รวม 780 กลุม่ตวัอยา่ง เป็นเหบ็ 273 กลุ่มตวัอยา่ง 7 สายพนัธุ ์คอื Rhipicephalus sp., Haemaphysalis sp.,             

Dermacentor sp., Boophilus sp., Amblyoma sp. และ Ixodes sp.  
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 ตรวจพบดเีอ็นเอของเชื้อแบคทีเรยีรคิเค็ทเซีย ร้อยละ 28.6 และดเีอ็นเอของเชื้อแบคทีเรียโอเรียนเทียซูซูกามูช ิ       
ร้อยละ 0.7 หมดั 456 กลุ่มตวัอย่าง 4 สายพนัธุ์ คือ Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Echinophaga 

gallinacean และ Xenopsylla cheopis ตรวจพบดเีอน็เอของเชือ้แบคทเีรยีรคิเคท็เซยี รอ้ยละ 94 เหา 51 กลุม่ตวัอยา่ง 6 สาย
พนัธุ์ คือ Heterodoxus spinigerum, Menopon gallinae, Haematopinus asini, Lipeurus caponis, Chelopistes 

meleagridis และ Linognathus vituli ตรวจพบดเีอน็เอของเชือ้แบคทเีรยีรคิเคท็เซยี รอ้ยละ 25.5 และเกบ็ตวัอยา่งสตัว์
ฟนัแทะได ้15 สายพนัธุ ์จ านวน 362 ตวั ตรวจพบดเีอน็เอของเชือ้แบคทเีรยีรคิเคท็เซยี รอ้ยละ0.6 ในหนู Rattus exulans 

และ    Bandicota indica และพบดเีอน็เอของเชือ้แบคทเีรยีโอเรยีนเทยีซซูกูามชู ิกอ่โรคไขไ้รปา่ รอ้ยละ 0.8 ในหนูสาย
พนัธุ์ Rattus surifer และ Bandicota indica การตรวจล าดบัสายพนัธุกรรมดเีอน็เอเพื่อพสิูจน์ทราบชนิดสายพนัธุ์
เชือ้รคิเคท็เซยี ระบวุา่เชือ้แบคทเีรยีทีพ่บทัง้ในแมลงขาขอ้ดดูเลอืด และในสตัวฟ์นัแทะเป็นเชือ้ก่อโรคไขผ้ื่นเหบ็ 5 สาย
พันธุ์ คือ Rickettsia rickettsii, R. massiliae, R. japonica, R. honei, R. marmionii เ ช้ือก่อโรคไข้หมัดหนู 
R.typhi และเชือ้ก่อโรคไขไ้รปา่ Orientia tsutsugamushi, st.UT4 และ st.Neimeng65 สรุปผลการส ารวจน าเสนอ
ในรปูแบบแผนทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ (รปูที ่1.) ทีส่รา้งมาจากการวเิคราะหผ์ลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารรว่มกบัขอ้มลู
การส ารวจทางภมูศิาสตร ์โดยใชเ้ทคนิคภมูสิารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1. A. แผนทีภู่มสิารสนเทศแสดงพืน้ทีส่ ารวจเกบ็ตวัอย่างแมลงขาขอ้ดดูเลอืด เหบ็ หมดั เหา (จุดสเีหลอืง) จดุสี
แดง แสดงสถานภาพการเป็นพาหะน าโรคจากผลการตรวจพบดเีอน็เอของเชือ้แบคทเีรยีรคิเคท็เซยี B. พบเชือ้เออรร์เิคยี
ก่อโรคลิน้หวัใจอกัเสบ (จดุสนี ้าเงนิ) พบเชือ้โบรเีลยีก่อโรคขอ้อกัเสบไลม ์(จดุสชีมพ)ู 
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 สรปุผลการศึกษา: การวจิยัแบบส ารวจครัง้น้ีไดข้อ้มลูทีพ่สิูจน์ทราบอย่างชดัเจนว่า พืน้ทีป่ฏบิตักิารทางทหารตาม
แนวชายแดนเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ก่อโรคไขร้คิเคท็เซยี ทัง้ไขผ้ื่นเหบ็ ไขไ้ทฟสัเหบ็ ไขไ้รปา่ ทีใ่นวงจรการแพร่
เชือ้มเีหบ็ หมดั เหา เป็นพาหะ โดยสตัวร์งัโรคอาจเป็นหนูปา่ สนุขั แมว ขา่วกรองการแพทยเ์หลา่น้ีมคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ในการวางแผนป้องกนัควบคมุโรคทีม่ปีระสทิธภิาพจ าเพาะในแต่ละพืน้ที ่ในหว้งการเตรยีมความพรอ้มก าลงัพลก่อน
เขา้ปฏบิตัภิารกจิในพืน้ทีช่ายแดน ก าลงัพลควรไดร้บัการอบรมเรื่องความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเชือ้ประจ าถิน่ในแต่ละพืน้ที่
ชายแดน จนเกดิความเขา้ใจ และความตระหนักในการปฏบิตัตินเพื่อป้องกนัการติดเชื้อจากแมลงขาขอ้ดูดเลอืด ที่
แมว้่าแมลงกดัจะไม่ตดิเชื้อ แต่จะเกดิอนัตรายจากแผลผื่นคนั และหน่วยชายแดนควรจะต้องไดร้บัการสนับสนุนสิง่
อุปกรณ์ป้องกนัแมลงตามอตัราความเสี่ยง มาตรการป้องกนัก่อนเกิดเหตุเหล่าน้ี จะช่วยลดอตัราการเกิดโรค ลด
ค่าใช้จ่ายในการรกัษา นอกจากน้ีตวัอย่างแมลงพาหะ และตวัอย่างเชื้อก่อโรคไขร้คิเคท็เซียทีไ่ด้ ยงัสามารถน าไป
ประยกุตต์่อยอดใชท้ าประโยชน์ไดใ้นอนาคต 

2nd International Committee on Military Medicine (ICMM) Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine, Bangkok, Thailand, 27-30 November 2012 

(Poster Presentation) 
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 การส ารวจหนูท่ีเป็นโรคและการหาอตัราการติดเช้ือในหนู เพ่ือเป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการจดัท าเอกสารวิชาการเก่ียวกบัหนูและการเป็นรงัโรค 

นพดล  แสงจนัทร์1, ภทัร  กอมณี1, ยทุธพงษ์  สดุสวาท1, อนุภาพ  อีซา1, พิสิษฐ ์ เรอืงณรงค์1,   
อญัชนา  ประสานวิทย์2, ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร1 
1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2กระทรวงสาธารณสุข 

รายงานความก้าวหน้า 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มคีวามประสงคจ์ะจดัท าเอกสารทางวชิาการเกีย่วกบัหนู ซึง่เป็นสตัว์

รงัโรคทีส่ าคญัและมผีลกระทบอยา่งมากต่อการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้หลายชนิด ทัง้โรคอุบตัใิหม ่และโรคอุบตัซิ ้า 
กระทรวงสาธารณสขุเลง็เหน็วา่ การระบาดของโรคต่างๆเหลา่นี้สง่ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและความมัน่คงของ
ชาติ จึงได้ประสานความร่วมมือกบัแผนกสตัว์ทดลอง กองวิเคราะห์ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร        
เพื่อปฏบิตัิงานร่วมกนัในการออกส ารวจหนู และดกัจบัหนูในถิน่ทีอ่ยู่ทีแ่ตกต่างกนัทัว่ประเทศไทย เพื่อน ามาศกึษา  
สายพนัธุ์ ถิ่นที่อยู่อาศยั  รวมถึงอตัราการตดิเชื้อโรคเลปโตสไปโรสสิ  และจดัท าเป็นขอ้มูลพื้นฐานทางการแพทย์
ส าหรบัใชเ้ฝ้าระวงัโรคต่อไป ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง 10 ธ.ค. 2555-30 ม.ีค. 2556 พืน้ทีท่ีท่ าการส ารวจหนูไดแ้ก่  

1) เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมงั) อ.คอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ  โดยหนูที่สามารถดกัจบัได้ คือ        
Rattus rattus (25%), R. losea (33.33%), R. fulvescens huang (8.33%) และ Menetes bermorei consularis 

(41.6%)  
2) พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยขาน ต.หมอกจ าแป่ อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน โดยหนูที่สามารถดกัจบัได้ คือ

Bandicota indica (60%), Rattus losea (20%), R. exulans (20%)  
3) เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าหว้ยขาแขง้ ต.หว้ยขาแขง้ อ.ลานสกั จ.อุทยัธานี โดยหนูทีส่ามารถดกัจบัได ้และ     

R. rattus (41.17%), R.rajah (5.88%), R. surifer (11.76%), M. caroli (5.88%)  
4) เขตอุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะระนอง  ต.หงาว  อ.เมอืง จ.ระนอง โดยหนูทีส่ามารถดกัจบัได ้คอื R. rattus 

(76.92%), R. exulans (15.38%), R. fulvescens bukit (2.56%), R. rajah (2.56%)  
5) พื้นที่ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยหนูที่สามารถดกัจบัได้ คือ R. rattus (17.24%),       

B. savilei (6.89%), B. indica (10.34%), R. r. Jalorensis (3.44%)  
6) พื้นที่ตลาดริมเมย ต าบลท่าสายลวด  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยหนูที่สามารถดักจับได้ คือ            

B. bengalensis (38.46%), R. rattus (4.61%), R. exulans (44.61%), Mus musculus (7.69%)  ตวัอย่างหนู      
ทีด่กัจบัไดท้ัง้หมด พบอตัราการตดิเชือ้เลปโตสไปโรสสิ ในอตัรา 0.00%  
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 ความชกุของการติดเช้ือเอชไอวี-1 และปัจจยัด้านประชากรในชายไทย          
ท่ีผา่นการตรวจเลือกเข้าเป็นพลทหารกองประจ าการ กองทพับก 

กรองกาญจน์  สายพิณ1, สชุชนา  แทบประสิทธ์ิ1, คณุากร  คณา1, ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร1,          
บญุเติม  แสงดิษฐ2, เอกชยั  สนัุนทารอด2, นภาพร  วินิจนัยภาค2,สจิุตรา  สขุวิทย์1,                  
ชนะ  ลิมิตเลาหพนัธุ์1 และ ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา1  
1สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2สถาบนัพยาธวิทิยา ศนูยอ์ านวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ 

รายงานความก้าวหน้า 
 กองทพับกท าการตรวจคดัเลอืกชายไทยอายุ  21 ปี เป็นส่วนใหญ่เพือ่เขา้เป็นพลทหารกองประจ าการทุกปี    
ในเดอืน เม.ย. และจดัเขา้ประจ าการปีละ 2 ผลดั คอื ผลดัพฤษภาคมและผลดัพฤศจกิายน 
 ชายไทยทีเ่ขา้เป็นพลทหารกองประจ าการผลดั พ.ค. 2556 มจี านวนตามบญัชรีายชือ่ทัง้สิน้ 36,418 ราย ผูท้ี่
ไดร้บัการเจาะเลอืดเพือ่ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวจี านวน 36,065 ราย และรวบรวมแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคลได ้
34,070 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 94.5 ของผูท้ีไ่ดร้บัการเจาะเลอืด จากผลการตรวจเลอืดพลทหารกองประจ าการ จ านวน 
36,065 ราย พบวา่ความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวเีทา่กบัรอ้ยละ 0.5 สามารถจ าแนกความชกุตามพืน้ทีท่ีถ่กูสง่เขา้
ประจ าการในกองทพับก (พืน้ทีท่ีต่ ัง้หน่วยทหาร) พบสงูสดุในภาคเหนือตอนลา่ง (รอ้ยละ 0.8) รองลงมา ไดแ้ก่
ภาคเหนือตอนบน (รอ้ยละ 0.7) ภาคกลางและกรงุเทพฯ มอีตัราการตดิเชือ้เทา่กนั (รอ้ยละ 0.6) ภาคตะวนัออกเฉียง -
เหนือ (รอ้ยละ 0.5) ภาคใตม้อีตัราการตดิเชือ้ต ่าสดุ (รอ้ยละ 0.3) ส าหรบัความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวใีนพลทหาร
กองประจ าการที ่ และจ าแนกตามพืน้ทีท่ีอ่าศยัอยูน่านทีส่ดุในชว่ง 2 ปี ก่อนเขา้ประจ าการนัน้ พบสงูสุดในกรงุเทพฯ 
(รอ้ยละ 0.9) รองลงมาไดแ้ก่ ภาคเหนือตอนบน (รอ้ยละ 0.7) ภาคเหนือตอนล่าง (รอ้ยละ 0.6) ภาคตะวนัออกเฉียง -
เหนือและภาคกลางมอีตัราการตดิเชือ้เทา่กนั (รอ้ยละ 0.5) ภาคใตม้อีตัราการตดิเชือ้ต ่าสดุ (รอ้ยละ 0.3) ดงัแสดงใน
กราฟที ่1 
กราฟที ่1 ความชกุของการตดิเชือ้เอชไอวใีนชายไทยทีผ่า่นการตรวจเลอืกเขา้เป็นพลทหารกองประจ าการ ผลดั พ.ค. 
2556 จ าแนกตามพืน้ทีท่ีถ่กูสง่เขา้ประจ าการเปรยีบเทยีบกบัความชกุทีจ่ าแนกตามพืน้ทีท่ีอ่าศยัอยูน่านทีส่ดุในชว่ง 2 
ปีก่อนเขา้ประจ าการประจ าการตามพืน้ที ่
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  จากการวเิคราะหค์วามชกุของการตดิเชือ้เอชไอวรีว่มกบัปจัจยัดา้นประชากรทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามดว้ยวธิ ี
Univariate Analysis พบปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดิเชือ้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ ดงัแสดงในตารางที ่2 
ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห ์ความชกุของการตดิเชือ้เอชไอว ีและปจัจยัดา้นประชากร แบบ Univariate Analysis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาพบว่า ประชากรชายไทยกลุ่มช่วงอายุ 22 -30 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงสุด            
(OR = 2.1) โดยการติดเชื้อร้อยละ  0.9 ระดับการศึกษาที่พบการติดเชื้อสูงสุดคือกลุ่มที่มีการศึกษาต ่ากว่า
ประถมศกึษา ความเสีย่ง เทา่กบั 2.09 อตัราการตดิเชือ้เทา่กบั รอ้ยละ 0.7 สถานะภาพโสด มคีวามเสีย่ง เท่ากบั 2.25 
อตัราการตดิเชือ้เทา่กบั รอ้ยละ 0.6 กลุม่ทีม่ภีมูลิ าเนาในกรุง่เทพมหานครมคีวามเสีย่ง เท่ากบั 3.04  อตัราการตดิเชือ้
เทา่กบั รอ้ยละ 0.9 สว่นใหญ่กลุม่เสีย่งจะประกอบอาชพีทีไ่มใ่ชอ่าชพีเกษตรกรรม ความเสีย่ง เท่ากบั 1.21  อตัราการ
ตดิเชือ้เทา่กบั รอ้ยละ 0.6 
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 คณุภาพอากาศทางชีวภาพและฝุ่ นขนาดเลก็ภายในโรงงานผลิต           
เคร่ืองแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารบก 

อรรถสิทธ์ิ  ประดิษฐพ์รกลู, สมรรถ  ปรีกลาง, มนัสวี  ทองศฤงคลี, วิระ  ทองพุ่ม,                   
ดวงพร  พลูสขุสมบติั, ชยัพฤกษ์   ปิลกศิริ และ ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจผิดว่ามลพษิทางอากาศจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารมอีนัตรายมากกว่าภายใน              

แต่ขอ้เท็จจรงิจากการส ารวจนัน้พบว่า มนุษย์ได้รบัอนัตรายจากมลพษิทางอากาศภายในอาคารสูงกว่าประมาณ         
2-5 เท่า บางครัง้อาจสงูถงึ 100 เท่า เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ใชเ้วลากว่ารอ้ยละ 90 อยู่ภายในอาคารมากกว่าภายนอก      
ซึ่งคุณภาพอากาศที่ไม่ดจีะส่งผลต่อสุขภาพ ชวีติความเป็นอยู่ ผลผลติและคุณภาพของงานก็จะลดลง สาเหตุของ
ปญัหาส่วนใหญ่เกิดจากการระบายอากาศภายในอาคารไม่เพียงพอ มีสารปนเป้ือนอยู่ภายในอาคารมากมาย 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรเ์ลง็เหน็ถงึความส าคญัของปญัหาเหลา่น้ี จงึท าการศกึษาคุณภาพอากาศทางชวีภาพ ปรมิาณ
ฝุ่นขนาดเล็ก ปจัจยัที่มผีลต่อปริมาณเชื้อรา แบคทเีรยี และฝุ่นขนาดเล็ก รวมทัง้ศึกษาความชุกของอาการระบบ
ทางเดนิหายใจที่มผีลมาจากคุณภาพอากาศภายในโรงงานผลติเครื่องแต่งกายทหาร ของกรมพลาธกิารทหารบก       
ทีต่ิดตัง้ระบบระบายอากาศชนิด  EVAPORATIVE COOLING SYSTEM  ใชร้ะยะเวลาเกบ็ขอ้มูล 2 สปัดาห ์
โดยท าการเกบ็ตวัอย่างเชื้อราและแบคทเีรยีในอากาศ ดว้ยเครื่อง BioStage single  impactors จากพื้นที่ภายใน
โรงงาน 12 จุด รวม 480 ตวัอย่าง แบ่งเป็นเชื้อราและแบคทเีรยีอย่างละ 240 ตวัอย่าง และเกบ็จากพื้นที่ภายนอก
โรงงานอกี 1 จดุ รวม 40 ตวัอย่าง แบ่งเป็นเชือ้ราและแบคทเีรยีอย่างละ 20 ตวัอย่าง นอกจากน้ียงัไดเ้กบ็ตวัอย่างฝุน่
ขนาดเลก็ภายในโรงงานดว้ยเครื่อง Dust Meter จ านวน 240 ตวัอย่าง และมกีารตรวจวดัอุณหภูม ิความชืน้สมัพทัธ์
ร่วมกบัการใชแ้บบบนัทกึอาการระบบทางเดนิหายใจประจ าวนัเพือ่ศกึษาความชุกของอาการระบบทางเดนิหายใจของ
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 227 นาย 

ผลการศกึษาพบว่าปรมิาณของเชื้อราภายในอาคารอยู่ในช่วง 1.9 x 102-2.0 x 103 CFU/m3 ปรมิาณของ
แบคทเีรยีภายในอาคารอยู่ในช่วง 1.7 x 102-1.9 x 103 CFU/m3 และปรมิาณของฝุ่นขนาดเลก็ภายในโรงงานอยู่
ในช่วง 23.4-176.6 µg/m3 ปรมิาณของเชื้อราและแบคทเีรยีภายในอาคารมปีรมิาณสูงกว่าภายนอกอาคารอย่างมี
นยัส าคญั (p<0.001) ปจัจยัดา้นความชืน้สมัพทัธ ์อุณหภมู ิความหนาแน่นของคนในโรงงานพืน้ทีเ่กบ็ตวัอยา่ง และการ
ท าความสะอาดระบบระบายอากาศ มผีลต่อปรมิาณเชื้อราและแบคทเีรยีอย่างมนีัยส าคญั (p<0.001) และยงัพบว่า
ปรมิาณเชื้อราและแบคทเีรยีมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญั  r=0.873(p<0.001) ปรมิาณของแบคทเีรยีและฝุ่น
ขนาดเลก็มคีวามสมัพนัธ์กนัในทิศทางตรงขา้ม r=-0.161 (p=0.018) ส าหรบัการศึกษาความชุกของอาการระบบ
ทางเดนิหายใจในกลุ่มตวัอย่างพบว่ามอีาการไอรอ้ยละ 38.33 มเีสมหะรอ้ยละ 37.89 คดัจมกูรอ้ยละ 36.12 หายใจ
ล าบากรอ้ยละ 18.06 แน่นหน้าอกรอ้ยละ 8.37 และหายใจมเีสยีงวี้ดรอ้ยละ 3.52 นอกจากน้ียงัพบความสมัพนัธ์ของ
ปรมิาณแบคทเีรยีกบัอาการ ไอ มเีสมหะ และคดัจมกู (p=0.046, 0.035และ 0.041 ตามล าดบั) 

ผลการศกึษาสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนควบคมุ แกไ้ข และปรบัปรงุระบบระบายอากาศภายในอาคารให้
เหมาะสม เพื่อลดปรมิาณเชื้อราและแบคทเีรยี รวมถงึปรมิาณฝุ่นขนาดเลก็ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวงัปญัหาสุขภาพ
ของก าลงัพลท าใหส้ามารถระบุไดต้ัง้แต่เริม่แรกว่าผูใ้ดบา้งทีเ่สีย่งหรอืมภีาวะผดิปกติทางร่างกาย เพื่อลดอตัราการ
เจบ็ปว่ยและเพือ่สขุภาพทีด่ขีองก าลงัพล 
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 เครือข่ายเฝ้าระวงัเช้ือก่อโรคระบบทางเดินหายใจในผูป่้วยท่ีมารบับริการ    
ณ โรงพยาบาลกองทพับกไทย 

จริยาณาฏ  เกวี1, ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา2,  จิราภา  เอ่ียมศิลา2, พจมาน  วชัราภิชาต2,                     
ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร2, สรุตัน์  เปานิล3, อรรณพ  ธรรมลกัษมี3, สมยั  ข าพนัธ์4, บญุน า  เจริญสขุ4, 

จดัพล  วฒุกนก5, วฒันายทุธ  สรรพานิช5, รฐัพร  พฒันรงัสรรค์6, สขุสถิตย ์ เงินทองกระจ่าง6, 
ทองแดง  อาตยพนัธ์7, รุง่ธรรม  บวรยรรยง7, วิม  แจ้งยอดสขุ8, สมินท ์ บญุลิขิต8,              
วิสทุธ์ิ  ศรีจนัทราพนัธุ์9, ชาญชยั  ติกขะปัญโญ9, อภิชาติ  สวุาส10, W. Ian  Lipkin

11,               
ลดาภรณ์  โพธิทตั2,   Richard  G. Jarman

12, Stefan  Fernandez
12, Julie A. Pavlin

12,     
Mitchell S. Meyers

12  และ  Carl J. Mason
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บทคดัย่อ 
หลกัการและเหตุผล: โรคตดิเชื้อระบบทางเดนิหายใจส่วนบน มคีวามส าคญัทางทหารอย่างมาก เน่ืองจากมอีตัรา
ปว่ยสงู เกดิการแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ในชุมชนใหญ่ทีอ่ยู่รวมกนัใกลช้ดิ เช่น ค่ายทหาร สาเหตุของโรคเกดิจากจุล
ชพีหลายชนิด ทัง้เชื้อแบคทเีรยี และไวรสั โดยเฉพาะเชื้อไขห้วดัใหญ่ ทีม่หีลากหลายชนิดสายพนัธุ ์มกีารกลายพนัธุ์
รวดเรว็ ภูมติ้านทานที่ถูกกระตุ้นจากสายพนัธุ์หน่ึงไม่สามารถป้องกนัการติดเชื้อสายพนัธุ์อื่นได้เต็มที่ จงึเกิดการ
ระบาดครัง้ใหญ่ของไขห้วดัใหญ่หลายครัง้ในโลก ดว้ยเหตุน้ีองคก์ารอนามยัโลกจงึจดัตัง้เครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรคไขห้วดั
ใหญ่ ทีม่สีมาชกิกว่า 80 ประเทศ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ทีร่่วมกบักระทรวงกลาโหมสหรฐัอเมรกิา 
ท าการศกึษาสายพนัธุ์ของไขห้วดัใหญ่ทีร่ะบาดทัว่โลก ตัง้แต่ปี พ.ศ.2519 จงึเริม่จดัตัง้เครอืข่ายเฝ้าระวงัโรคระบบ
ทางเดนิหายใจขึน้ใน 8 โรงพยาบาลกองทพับก ของ 4 กองทพัภาค ทีต่ ัง้ในบรเิวณช่องทางจุดผ่านชายแดนทีส่ าคญั 
ทัง้ทางดา้นชายแดนพม่า ลาว กมัพชูา และมาเลเซยี ใหเ้ชื่อมโยงกบัองค์การอนามยัโลก เพื่อเฝ้าระวงัติดตามการ
ระบาดของโรคระบบทางเดนิหายใจตามแนวชายแดน ศกึษาชนิดเชือ้ก่อโรค และชนิดสายพนัธุข์องไขห้วดัใหญ่ทีก่่อ
โรคในประเทศไทย และเพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากร รวมทัง้หอ้งปฏบิตักิารของโรงพยาบาลกองทพับก ดา้นการเฝ้า
ระวงั และการสอบสวนควบคมุโรคระบาด 
วิธีการศึกษา: พฒันาสถานีเฝ้าระวงัโรคระบบทางเดนิหายใจใน รพ.กองทพับก 8 แห่งตามแนวชายแดนทัง้ 4 กองทพั
ภาค โดยการฝึกอบรมบคุลากร พรอ้มสนบัสนุนครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร ใหม้คีวามพรอ้มในการเกบ็ตวัอย่าง และตรวจ
คดักรองโรคระบบทางเดนิหายใจ เพือ่รองรบัการสอบสวนโรคระบาดในพืน้ที ่รบัอาสาสมคัรในโครงการเป็นผูใ้หญ่อาย ุ
18 ปีขึน้ไป ทีม่อีาการปว่ยคลา้ยไขห้วดัใหญ่ และลงนามยนิยอมเขา้รว่มโครงการ เกบ็ตวัอย่างในการศกึษาเป็นสารคดั
หลัง่จากโพรงจมกู และน ้าลา้งโพรงจมกู ท าการตรวจคดักรองการตดิเชื้อไขห้วดัใหญ่ดว้ยชุดตรวจด่วน QuickVue 

ตรวจพสิจูน์ทราบชนิดเชือ้ก่อโรคระบบทางเดนิหายใจดว้ยเทคนิคอณูชวีโมเลกุล Realtime PCR Influenza typing 

และ MassTag PCR ท่ีสามารถตรวจหาเชือ้ก่อโรคระบบทางเดนิหายใจไดค้รัง้ละ 25 ชนิด เพาะแยกเชือ้ไวรสัไขห้วดั
ใหญ่ทีก่่อโรคในประเทศ พรอ้มทัง้ศกึษาลกัษณะพนัธกุรรมของเชือ้ไขห้วดัใหญ่ทีเ่พาะแยกได ้  
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 ผลการศึกษา: ตัง้แต่ปี 2550 เครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรคระบบทางเดนิหายใจถูกจดัตัง้ขึน้ใน 8 โรงพยาบาลกองทพับกใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนของ 4 กองทพัภาค บุคคลากรไดร้บัการฝึกอบรมการเฝ้าระวงัโรค การเกบ็ตวัอย่างทีม่คีุณภาพ 
เพิม่ขดีความสามารถของหอ้งปฏบิตักิารในการตรวจคดักรองโรคไขห้วดัใหญ่ การเกบ็รกัษาตวัอย่างสิง่ส่งตรวจระบบ
ทางเดนิหายใจแบบเยอืกแขง็ เพือ่น าไปแยกเพาะเชือ้ไวรสั การศกึษาชนิดเชื้อก่อโรคทางเดนิหายใจในตวัอย่างสิง่ส่ง
ตรวจผูป้่วยมไีขร้ะบบทางเดนิหายใจ จ านวน 4,750 ราย เกบ็ตัง้แต่กุมภาพนัธ ์2550 ถงึกุมภาพนัธ์ 2556 การตรวจ
คดักรองโรคไข้หวดัใหญ่ด้วยชุดตรวจด่วน ณ โรงพยาบาลกองทพับก พบการติดเชื้อไข้หวดัใหญ่ ร้อยละ 19.3 
(918/4,750) (รปูที ่1A) การตรวจยนืยนัพสิจูน์ทราบชนิดสายพนัธุเ์ชือ้ไขห้วดัใหญ่ดว้ยวธิ ีRealtime PCR subtyping 
พบการตดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่ รอ้ยละ 25.5 (1,211/4,750) เป็นสายพนัธุ ์A/H1 รอ้ยละ 10.4 (496/4750) A/H3 รอ้ยละ 
6.8 A/unsubtyped รอ้ยละ 0.6 และสายพนัธุ ์B รอ้ยละ 7.7 (รปูที ่1B) การตรวจเชื้อก่อโรคดว้ยเทคนิค MassTag 

PCR เบื้องต้นใน 1026 ตวัอย่าง พบการตดิเชื้อ 343 ราย เป็นเชือ้ไวรสั Influenza-A, -B, Parainfluenza (PIV), 
Adenovirus, Coronavirus-OC43, Enterovirus, Rhinovirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV-A,-B),       

human Metapneumovirus (hMPV) และแบคทีเรีย Mycoplasma pneumoniae, Haemaphilus influenza 
และ     Streptococcus pneumoniae (รปูที ่1C) พบการตดิเชือ้รว่มระหวา่งไวรสั และแบคทเีรยี คอื RSV-B ร่วมกบั          
S. pneumoniae,  Adenovirus  หรือ   Coronavirus-OC43  หรือ   PIV-1  ร่ วมกับ   H. influenzae  หรือ                 
S. pneumonia การเพาะแยกเชื้อไวรสัไขห้วดัใหญ่ในเซลล์ MDCK และการศึกษาลกัษณะพนัธุกรรมของเชื้ออยู่
ระหวา่งด าเนินการ   
สรปุผลการศึกษา: เครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรคระบบทางเดนิหายใจของกองทพับกตามแนวชายแดน 4 กองทพัภาค ถูก
จดัตัง้ขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม มศีกัยภาพในการเกบ็ตวัอย่างทีม่คีุณภาพ สามารถตรวจคดักรองโรคไขห้วดัใหญ่ไดเ้องใน
พื้นที่ มขีอ้มูลเชื้อก่อโรคระบบทางเดินหายใจที่ก่ออาการป่วยคล้ายไข้หวดัใหญ่ในแต่ละพื้นที่ เป็นข่าวกรองทาง
การแพทยท์ีส่ าคญัในการสรา้งระบบเฝ้าระวงัป้องกนัโรคทีม่ปีระสทิธภิาพ และใชเ้ป็นแนวทางการตรวจวนิิจฉัยรกัษา
โรค ตวัอย่างเชื้อก่อโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์เฉพาะถิน่ทีจ่ะแยกเพาะไดใ้นอนาคต และขอ้มลูลกัษณะพนัธุกรรมของ
เชือ้ จะมคีวามส าคญัในการออกแบบการผลติวคัซนีป้องกนัโรค ทีม่ปีระสทิธภิาพคลอบคลมุทกุสายพนัธุข์องเชือ้   
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รปูที ่1. A,B และ C สรปุผลการตรวจเชือ้ก่อโรคระบบทางเดนิหายใจ A. ผลการตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไขห้วดัใหญ่
ดว้ยชุดตรวจด่วน B. การตรวจยนืยนัพสิจูน์ทราบสายพนัธุเ์ชื้อไขห้วดัใหญ่ดว้ยเทคนิค Realtime PCR Subtyping 

C. ผลการตรวจเชือ้ก่อโรคทางเดนิหายใจดว้ยเทคนิค MassTag PCR 

B 

C 
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 โครงการฝึกอบรมวิธีการตรวจหาเช้ือมาลาเรียและการรกัษา ส าหรบันายสิบ  
เสนารกัษ์ นายสิบเหล่าทหารราบ และมอบกระเป๋า “สวพท. พิชิตมาลาเรีย”         
ในพืน้ท่ีปฏิบติัการทางทหารตามแนวชายแดน กองก าลงัสรุนารี 

ประดิษฐ ์ แก้วเสถียร, ตลุย ์ เรอืงอารียร์ชัต,์ ขวญัอนงค ์ ยงัพะกลู, ไชยยะ  จนัทรช์,ู                             
อศัราวฒิุ  บญุเชียงมา, กรองกาญจน์  สายพิณ, สจิุตรา  สขุวิทย,์ ทิพยว์รรณ  ช่ืนจิตร,              
ชนะ  ลิมิตเลาหพนัธุ ์ และ คณุากร  คณา 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

บทคดัย่อ 
หลกัการและเหตผุล: โรคมาลาเรยีเป็นโรคทีม่คีวามรุนแรง ถ้าผูป้่วยไดร้บัการรกัษาชา้หรอืรกัษาไม่ถูกต้อง จะเกดิ
ภาวะแทรกซอ้น เสีย่งต่อการสญูเสยีชวีติได ้การตรวจหาการตดิเชือ้มาลาเรยีกระท าไดห้ลายวธิ ีตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ในพืน้ที ่เช่น การตรวจแผ่นฟิล์มเลอืดโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ซึง่เป็นวธิกีารตรวจมาตรฐาน การตรวจ
โดยใชช้ดุตรวจมาลาเรยีเรง่ด่วนซึ่งมคีวามแม่นย าเพยีงพอในการวนิิจฉยัโรคและเหมาะส าหรบัใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกล  
ทุรกนัดาร ไม่มหีน่วยงานสาธารณสุขทีใ่หบ้รกิารตรวจมาลาเรยี เป็นต้น การตรวจวนิิจฉัยและรกัษาที่ถกูตอ้งรวดเรว็
ดงักลา่วแลว้นัน้ยงัเป็นผลดตีอ่การควบคมุโรคและป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคดว้ย  แผนกระบาดวทิยา กองวจิยั และกอง
ก าลงัสรุนาร ีได้เห็นความส าคญัในเรื่องน้ี  และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับก าลังพลของกองทัพ ที่
ปฏบิตัิหน้าที่ตามแนวชายแดน จงึได้ร่วมกนัจดัท าโครงการ  ฝึกอบรมวิธกีารตรวจหาเชื้อมาลาเรยีและการรกัษา 
ส าหรบันายสบิเสนารกัษ ์นายสบิเหลา่ทหารราบ และมอบกระเป๋า “สวพท. พชิติมาลาเรยี” ในพืน้ทีป่ฏบิตักิารทางทหารตาม
แนวชายแดน    
วิธีการศึกษา: จดัการฝึกอบรมภาคทฤษฎใีหค้วามรูเ้รือ่งโรคมาลาเรยี และภาคปฏบิตัิใหก้บันายสบิเสนารกัษ์  นายสบิ 
เหล่าทหารราบของกองก าลงัสุรนารีที่ปฏิบตัิภารกิจบริเวณแนวชายแดนไทย -กมัพูชา จ านวนทัง้สิ้น 91 นาย ใน
ระหว่างวนัที่ 25-29 ม.ีค.55 และท าการมอบกระเป๋า “สวพท. พชิติมาลาเรยี” ภายหลงัการอบรม จ านวน  51 ใบ 
พรอ้มอุปกรณ์และยารกัษาโรคมาลาเรยี เพื่อใหผู้ท้ีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมน าไปปฏบิตัดิูแลก าลงัพลในความรบัผดิชอบ 
หน่วยละ 1 ใบ 
ผลการศึกษา:  ผลการฝึกทดสอบการปฏบิตั ิผูร้บัการฝึกอบรมปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง เฉลีย่รอ้ยละ 99 จ าแนกตามหวัขอ้ 
ดงัน้ี 
           - การเจาะเลอืดปลายน้ิว ผูร้บัการฝึกอบรมปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง รอ้ยละ 98 

- กำรตรวจหำเชือ้มำลำเรยีดว้ยชดุตรวจมำลำเรยีมำตรฐำน (มำลำเรยีดว่น) ถกูตอ้ง รอ้ยละ 100 
     - การรกัษา การบนัทกึขอ้มลูและรายงานผูป้ว่ย ผูร้บัการฝึกอบรมปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง รอ้ยละ 100 

สรุปผลการศกึษา: นายสิบเสนารกัษ์ และนายสิบเหล่าทหารราบ ที่เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรูเ้รือ่งโรคมาลาเรยี 
สามารถให้ค าแนะน าในการป้องกนั ควบคุมโรค และตรวจหาเชื้อมาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การรกัษา
เบื้องต้นได้ถูกต้อง  ส าหรบัข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้แก่ ควรมกีารติดตามผลทุกเดือน มกีาร
เพิม่เตมิชดุตรวจมาลาเรยีดว่นพรอ้มกบัยารกัษาโรคมาลาเรยีเมือ่มกีารรอ้งขอ กรมแพทยท์หารบกควรจดัการอบรมให้
ความรูก้ าลงัพลเรือ่งโรคมาลาเรยีและการป้องกนัอยา่งต่อเน่ือง อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

การประชุมวชิาการพระมงกุฎเกลา้ ครัง้ที ่41, พฤศจกิายน 2556, น าเสนอรปูแบบโปสเตอร์ 
น าเสนอผลงาน กระเป๋า “สวพท. พชิติมาลาเรยี”  ในงานนวตักรรมและสิง่ประดษิฐด์า้นเวชศาสตรท์หารและต ารวจ ของสมาคมแพทยท์หาร
และต ารวจแหง่ประเทศไทย ประจ าปี 2555 
น าเสนอผลงานในงานนวตักรรมและสิง่ประดษิฐด์า้นการทหาร วนัสถาปนาส านกังานวจิยัและพฒันา กองทพับก (สวพ.ทบ.) ปี 2555  
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 โครงการเฝ้าระวงัโรคเลปโตสไปโรซิส ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร  
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า และพืน้ท่ีข้างเคียง พ.ศ. 2552-2556 

นพดล  แสงจนัทร,์ ภทัร  กอมณี, ยทุธพงษ์  สดุสวาท, อนุภาพ  อีซา, มานะ  มรกตจรสัรุง้,         
พิสิษฐ ์ เรอืงณรงค,์ มานพ  ภู่ยินดี และ ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
เน่ืองดว้ย สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงมพีระราชกรณียกจิ เสดจ็พระราชด าเนิน 

ณ แปลงนาสาธติการเกษตร โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ จงัหวดันครนายก ทรงเป็นประธานในการเพาะปลกู
ขา้ว  และการเกีย่วขา้วเป็นประจ าทกุปี แต่ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2550 ไดม้กีารระบาดของโรคเลปโตสไปโรซสิ ทีก่อง
พนัทหารราบ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ จงัหวดันครนายก จงึจ าเป็นตอ้งมกีารเฝ้าระวงัโรคเลปโตสไปโรซสิ       
ในพืน้ทีข่องแปลงนาสาธติการเกษตร และพืน้ทีข่า้งเคยีง เพือ่เป็นการถวายความปลอดภยัแดพ่ระองค ์ 

ในการเฝ้าระวงัโรคเลปโตสไปโรซสิในพืน้ทีข่องแปลงนาสาธติการเกษตรและพืน้ทีข่า้งเคยีงแผนกสตัวท์ดลอง 
กองวเิคราะห ์ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ไดด้ าเนินการดกัจบัหนูและเกบ็ตวัอยา่งน ้าจากแหลง่น ้าต่างๆ 
บรเิวณแปลงนาสาธติการเกษตร โ รงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้  และพืน้ทีข่า้งเคยีง  เชน่  ธารน ้าหน้าวดัสตุธรร
มาราม สระบอน  บอ่ปลา  และสระน ้าในบรเิวณหน่วยฝึกทหารใหม ่กองพนัทหารราบ  โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอม -
เกลา้  และแปลงนาภายในโรงเรยีนทหารการสตัว ์กรมการสตัวท์หารบก เพือ่น ามาเพาะแยกเชือ้เลปโตสไปรา โดยท า
การเพาะแยกเชือ้ในอาหารเลีย้งเชือ้ EMJH และตรวจสอบชนิดของเชือ้ทีเ่พาะแยกเชือ้ไดด้ว้ยวธิพีซีอีาร ์ (PCR) 
ตัง้แต่ปี ทัง้น้ีไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัโรคเลปโตรไปโรซสิ ในพืน้ทีด่งักลา่วอยา่งต่อเน่ือง พ.ศ.2551-2556 

ผลการเพาะแยกเชื้อเชื้อเลปโตสไปรา จากหนู และแหล่งน ้าต่างๆ ในห้วงปี พ.ศ. 2551 -2556 ดงัแสดงใน
ตาราง 

 จากผลการศกึษาในรอบ 6 ปี ตัง้แต่ปี 2551-2556 ยงัคงตรวจพบเชือ้เลปโตสไปราทัง้ในแหลง่น ้า และหนู แมว้า่
ในแหลง่น ้าพบเพยีงเชือ้เลปโตสไปราชนิดไมก่่อโรค แต่ยงัพบเชือ้เลปโตสไปราชนิดก่อโรคในหนู ฉะนัน้พืน้ทีแ่ปลงนา
สาธติการเกษตร โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ จงึยงัคงมคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ก่อโรคเลปโตสไปโรซสิ ซึง่
จ าเป็นตอ้งมมีาตรการในการควบคมุและป้องกนัไมใ่หส้ตัวท์ีเ่ป็นรงัโรคเชน่  หนู  โค และ กระบอื ลงไปในแปลงนา 
และควรใหค้วามรูห้รอืประชาสมัพนัธแ์ก่ก าลงัพลทหาร และประชาชนในพืน้ทีใ่หเ้ขา้ใจเกีย่วกบัโรคและการป้องกนัการ
ตดิต่อของโรคน้ี เชน่ ควรสวมใสร่องเทา้บู๊ท สวมถุงมอืหากจ าเป็นตอ้งท ากจิกรรมในแปลงนา และเมือ่เสรจ็ภารกจิตอ้ง
รบีอาบน ้าช าระรา่งกายใหส้ะอาดทนัท ีเป็นตน้  

พ.ศ. 
การเพาะแยกเชือ้เลปโตสไปราจากแหลง่น ้า การเพาะแยกเชือ้เลปโตสไปราจากไตหนู 

จ านวนตวัอยา่ง
ทัง้หมด 

จ านวนตวัอยา่งทีพ่บเชือ้เลปโตสไปรา จ านวนตวัอยา่ง
ทัง้หมด 

จ านวนตวัอยา่งทีพ่บเชือ้เลปโตสไปรา 
ชนิดไมก่่อโรค ชนิดก่อโรค ชนิดไมก่่อโรค ชนิดก่อโรค 

2551 13 0 0 15 0 0 
2552 9 6 0 0 0 0 
2553 14 0 0 2 0 0 

2554 11 0 0 8 0 1 

2555 52 0 0 5 0 0 

2556 80 3 0 2 0 1 

29 



 

 

 โครงการหน่วยทหารสีขาว ประจ าปี 2556 

ดรณีุ  อเุทนนาม, สมุาลี  ผาจนัทร,์ จิรวฒัน์  เมอืงโคมพสั, วรรณกมล  ทองนวล,                  
มงคล  หอมสวุรรณ ,ทวิช  พงษ์การณุ, ชยัพฤกษ์   ปิลกศิริ  และ  ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร  
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ผบ.ทบ. อนุมตัิให้ด าเนินโครงการหน่วยทหารสขีาว เพื่อป้องกนัและแก้ไขไม่ให้ก าลงัพลกองทพับกและ

ครอบครวัเขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน พ.ศ.2552 จงึได้มกีารจดัตัง้ศูนย์อ านวยการพลงั
แผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ กองทพับก เพื่อบูรณาการแก้ไขปญัหายาเสพตดิอย่างเป็นระบบ ตามยุทธศาสตร์ “พลงั
แผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ” ของรฐับาล โดยใหห้น่วยขึน้ตรงกองทพับกแต่งตัง้เจา้หน้าทีภ่ายในหน่วย หรอืก าหนดให้
หน่วยรองปฏบิตัหิน้าทีใ่นการปฏบิตัิการพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติดในพืน้ที่หน่วย โดยให้ผู้บงัคบัหน่วยขึน้ตรง
กองทพับกนัน้ๆ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูร้บัผดิชอบ ตามค าสัง่กองทพับก (เฉพาะ) ที ่34/34 ลง 30 ก.ย. 2554 
เพือ่ท าหน้าทีว่างแผน อ านวยการ ประสานงาน สัง่การ ก ากบัดแูลการปฏบิตัขิองหน่วยขึน้ตรงภายในหน่วยนัน้ ในการ
ปฏบิตักิารต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพตดิ รวมทัง้การบ าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ตลอดจนให้การ
อบรม การจดักจิกรรม/โครงการกวดขนัดแูลก าลงัพลและครอบครวัไมใ่หไ้ปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิในทุกรปูแบบ 
และเรง่รดัด าเนินการใหพ้ืน้ทีท่หารของกองทพับกเป็นเขตปลอดยาเสพตดิ                     

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร (สวพท.) ไดด้ าเนินการปฏบิตักิารเชงิรุก โดยตรวจปสัสาวะหาสาร
เสพตดิประเภทฝ่ินและอนุพนัธข์องฝ่ิน แอมเฟตามนี และกญัชา ใหก้บัทหารประจ าการ พนกังานราชการ และลกูจา้ง
ของ สวพท. และหน่วยอื่นๆ ในกองทพับก และไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูถงึโทษและอนัตรายของยาเสพตดิ ช่องทางการแจง้
เบาะแสทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ ในรปูของสื่อทีเ่ป็น โปสเตอร์ แผ่นพบั ป้ายและวดีทิศัน์ยาเสพตดิ นอกจากน้ี มกีาร
ตัง้จุดตรวจยานพาหนะทุกคนัทีเ่ขา้มาในพืน้ทีห่น่วย สวพท. รวมทัง้บุคคลภายนอกทีม่าติดต่อ ซึ่งจะได้รบัอนุญาต
ให้ผ่านเข้า-ออกโดยเจ้าหน้าที่ของ สวพท. เท่านัน้ ทัง้ยงัได้จดักิจกรรมวนัต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26  
มิถุนายน 2556 นอกจากน้ี สวพท. ยังได้สนับสนุนโครงการหน่วยทหารสีขาวของหน่วยในสังกัดกองทัพบก 
จ านวน 5 หน่วย โดยการตรวจปสัสาวะก าลังพลจ านวนทัง้สิ้น 748 ราย ตรวจพบสารเสพติดประเภท           
แอมเฟตามนี 1.87% (14/748) กญัชา 0.8% (6/748) ส่วนฝ่ินและอนุพนัธ์ของฝ่ินตรวจไม่พบ  
 จากผลการตรวจสารเสพติดในปี 2556 พบว่า สารเสพติดประเภทแอมเฟตามนี มสีดัส่วนสูงกว่ายาเสพตดิ
ประเภทอืน่ แตม่แีนวโน้มลดลงเลก็น้อย สว่นสารเสพตดิประเภทกญัชามแีนวโน้มทีล่ดลง โครงการหน่วยทหารสขีาวจงึ
ถอืเป็นมาตรการหน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของสารเสพตดิในก าลงัพลกองทพับก  
 
 
 
 
 
 
 

30 



 

 

 งานเฝ้าตรวจคณุภาพน ้าในท่ีตัง้หน่วยทหาร 2556 

อรรถสิทธ์ิ  ประดิษฐพ์รกลู, สมรรถ  ปรีกลาง, มนัสวี  ทองศฤงคลี, วิระ  ทองพุ่ม,                          
วีระศกัด์ิ  แสงอรณุ, วรรณนิภา  พกุจินดา, ดวงพร  พลูสขุสมบติั, ชยัพฤกษ์   ปิลกศิริ  และ  
ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
น ้าเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัส าหรบัการด ารงชวีติของมนุษย ์ซึง่มกีารน าน ้ามาใชอุ้ปโภคบรโิภคทกุวนั การใชน้ ้า

สะอาดปราศจากเชื้อโรค และสารพิษ เป็นปจัจยัที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคต่างๆ 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เลง็เหน็ความส าคญัน้ี จงึไดด้ าเนินงานเฝ้าตรวจคุณภาพน ้าในทีต่ ัง้หน่วย
ทหาร ด าเนินการตรวจตามวงรอบงบประมาณปีละ 1 กองทพัภาค ในงบประมาณปี 2556 ไดท้ าการเกบ็ตวัอย่างน ้า
อุปโภค–บรโิภค และน ้าเสยี–น ้าทิ้ง เพื่อน ามาวคิราะห์คุณภาพน ้าจากหน่วยทหารในพื้นทีก่องทพัภาคที ่1 รวม 12 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จว.สระบุร ีจว.พระนครศรอียุธยา จว.ปทุมธานี จว.กาญจนบุร ีจว.นครปฐม จว.สมทุรสาคร จว.ลพบุร ี
จว.นครนายก จว.ปราจนีบุร ีจว.สระแก้ว จว.ฉะเชงิเทรา จว.ชลบุร ีและหน่วยทหารในพืน้ทีส่่วนกลาง รวมหน่วยรบั
การสนับสนุนการตรวจคุณภาพน ้าทัง้สิ้น 137 หน่วย มตีวัอย่างน ้าที่ตรวจจ านวนทัง้สิ้น 516 ตวัอย่าง แบ่งเป็นน ้า
อุปโภค–บรโิภค 490 ตวัอย่าง และน ้าเสยี–น ้าทิง้ 26 ตวัอย่าง โดยน าผลการวเิคราะหไ์ปเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน
ของน ้าอุปโภค-บริโภค และน ้าประปาหรอืน ้าบาดาลที่บรโิภคได้ ของส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.257) มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2538) และ มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ตามประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 22 ตอน 125 ง หน้า 4 วนัที ่29 ธนัวาคม 2548 

ผลการตรวจวเิคราะห์พบว่าคุณภาพของน ้าอุปโภค–บรโิภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 234 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 
47.8) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 256 ตวัอย่าง (ร้อยละ 52.2) ปญัหาที่พบส่วนมากคือสีเกินค่ามาตรฐาน และพบ       
โคลฟิอรม์แบคทเีรยี สว่นน ้าประปาพบคลอรนีอสิระทีใ่ชใ้นการฆา่เชือ้โรคในการผลติน ้าประปาต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 
ส าหรบัคุณภาพของน ้าเสยี–น ้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 14 ตวัอย่าง (ร้อยละ 53.8) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 12 
ตวัอยา่ง (42.2) ปญัหาสว่นใหญ่ทีพ่บคอืคา่บโีอด ี (BOD)  สารแขวนลอยและตะกอนหนกัไมอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

จากผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าทีไ่มผ่า่นเกณฑม์าตรฐานนัน้   สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร   ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะแก่หน่วยทีร่บัการสนบัสนุนการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน ้าในการปรบัปรงุ พฒันา คณุภาพน ้า และยงัไดใ้ห้
การสนบัสนุนการตรวจตดิตามอยา่งต่อเน่ือง 
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 ระบบแจ้งเตือนภยัคกุคามทางการแพทยต์ามแนวชายแดน UBS-SAGES 

จริยาณาฏ  เกวี1,  คณุากร  คณา2,  เกียรติศกัด์ิ  สมศรี2, ประสิทธ์ิ  จอมย้ิม2,วนัชาติ  รุง่เรอืงโรจน์2,  

จิราภา  เอ่ียมศิลา2,  Samual  Yingst
3,  Sherry  Lewis

4 และ ณรงคฤ์ทธ์ิ  ศิริโสภณา2 
1นายทหารปฏบิตักิาร ประจ ากองบญัชาการกองทพับก ปฏบิตัหิน้าทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 2สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
การแพทยท์หาร 3หน่วยวจิยัทางการแพทยฝ์่ายสหรฐัอเมรกิา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 4หอ้งปฏบิตักิารฟิสกิสป์ระยุกต ์
มหาวทิยาลยัจอนสฮ์อปกนิส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หลกัการและเหตผุล 
ในปจัจบุนั สถานการภยัคกุคามทีเ่กดิจากโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม ่ โรคตดิเชือ้อุบตัซิ ้า ภยัธรรมชาต ิอุบตัภิยั ได้

ทวคีวามรุนแรงมากขึน้การควบคุมป้องกนัภยัคุกคามทีม่ปีระสทิธภิาพทนักาล ต้องอาศยัระบบการเฝ้าตรวจตดิตาม
สถานการณ์ทีร่วดเรว็ โดยเฉพาะในพืน้ทีช่ายแดนทีทุ่รกนัดาร การคมนาคมยากล าบาก ระบบการเฝ้าตรวจตดิตาม
สถานการณ์โรคที่มอียู่เดมิของทหาร ยงัมจีุดด้อยในเรื่องความล่าช้าของการส่งขอ้มูล ไม่สามารถตอบสนองความ
เรง่ดว่นของปฏบิตักิารทางการแพทยไ์ดอ้ย่างเตม็ที ่ส าหรบัระบบเฝ้าระวงัโรคของกระทรวงสาธารณสุขทีม่อียู่ อาจไม่
ครอบคลุมพืน้ที่ปฏบิตักิารทางทหารตามแนวชายแดนที่ทุรกนัดาร ดงันัน้สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
(สวพท.) จงึไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศแจง้เตอืนภยัคกุคามทางการแพทย ์ชื่อ UBS (Unit Based Surveillance) มา
ใชเ้พิม่ขดีความสามารถของระบบการเฝ้าตรวจติดตามสถานการณ์โรคตามแนวชายแดน ใหเ้ป็นการเฝ้าระวงัแบบ
ระบบอเิลคโทรนิคทนัต่อสถานการณ์ สามารถพยากรณ์แนวโน้มการเกดิโรคระบาดไดอ้ย่างรวดเรว็ เพื่อด าเนินการ
ควบคุมโรคได้ทนัต่อเหตุการณ์เริม่ด าเนินการในพื้นที่ชายแดนไทย -กมัพูชา ในรบัผดิชอบของ กกล.สุรนารี ในปี 
พ.ศ.2545 ต่อมาไดข้ยายโครงการไปที ่กกล.สุรสหี์ ในปี พ.ศ. 2547 และน าโมเดลไปประยุกต์ใช้ในพืน้ที ่3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ในปี 2549-2550 โครงการในระยะสองไดป้รบัปรุงระบบให้เขา้กบัระบบของกระทรวงสาธารณสุขที่
ครอบคลมุพืน้ทีส่ว่นในประเทศ เพือ่บรูณาการใหเ้ป็นระบบเฝ้าระวงัแห่งชาต ิด าเนินการในพืน้ทีช่ายแดนไทย-กมัพชูา 
และชายแดนไทย-พม่า ในรบัผดิชอบของ กกล.สุรนาร ีและ กกล.นเรศวร ตัง้แต่ปี 2550 จนประสบความส าเรจ็ในปี 
2554 โดยระบบแจง้เตอืนภยั UBS ทีพ่ฒันาขึน้ไดร้บัรางวลัสิง่ประดษิฐ์ทางทหาร ประเภทหลกัการจากกองทพับก 
อยา่งไรกต็าม เพือ่เตรยีมการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน จงึมกีารพฒันาระบบเขา้สู่ระยะทีส่าม เพือ่ใหร้ะบบแจง้เตอืนภยั 
UBS สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูเขา้กบัเครอืขา่ยระบบแจง้เตอืนภยัของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีนคอื สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา ทีเ่ริม่น าระบบเฝ้าระวงัโรค SAGES (Suite for Automated 

Global Electronic bioSurveillance) มาใช ้สวพท. จงึไดป้ระสานความร่วมมอืกบัหอ้งปฏบิตักิารฟิสกิส์ประยุกต ์
มหาวทิยาลยัจอนสฮ์อปกนิสป์ระเทศสหรฐัอเมรกิา ทีเ่ป็นผูพ้ฒันาระบบ SAGES ใหก้ารสนบัสนุนทางเทคนิคท าการ
พฒันาปรบัระบบ SAGES ใหเ้ป็นฉบบัภาษาไทยน ามาผนวกรวมกบัระบบเฝ้าระวงัแจง้เตอืนภยั UBS เดมิ พรอ้มทัง้
น าเทคโนโลยกีารสื่อสารสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใชใ้นการเกบ็-ส่งขอ้มลูแบบดจิติอลโดยตรงผ่านอนิเตอรเ์น็ต และน า
โปรแกรมรบัส่ง-วเิคราะห์ขอ้มูลทางเวปไซด์ OpenESSENCE (OE) มาใช้รบัส่ง-บนัทกึขอ้มูล พร้อมทัง้วเิคราะห์
ตรวจแนวโน้มการเกดิโรคระบาดเป็นแหง่แรกในอาเซยีน 
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 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  
1. ปรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล UBS ที่มีพื้นฐานเป็น Microsoft Access®  ให้เชื่อมต่อได้กับ

โปรแกรมรบั-สง่-วเิคราะหข์อ้มลูผา่นเวปไซด ์OpenESSENS(OE) ของระบบเฝ้าระวงั SAGES 
2. ปรับโปรแกรม OpenESSENSE ให้สามารถเก็บข้อมูลได้สองภาษาทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ       

(Thai-OE) พร้อมทัง้รวมฟงัก์ชนัการวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ คอื ตารางข้อมูลดิบ ฟอร์มส่ง
รายงานขอ้มลูกราฟ และแผนที ่(รปูที ่1) 

3. ฝึกอบรมวธิกีารด าเนินงานระบบเฝ้าระวงั UBS-SAGES วธิใีชโ้ปรแกรมรบั-ส่ง-วเิคราะหข์อ้มลูผ่านเวปไซด์
Thai OE ใหแ้ก่เจา้หน้าทีศ่นูยว์เิคราะหข์อ้มลู สวพท. และของสถานีเฝ้าระวงัโรคดงัน้ี 

3.1. ฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่อง ศนูยว์เิคราะหข์อ้มลู สวพท. 2 ครัง้ ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมทัง้หมด 5 นาย 
3.2. ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล สวพท. และของศูนย์รบั -ส่งข้อมูลในพื้นที่น าร่อง        

2แหง่ คอื ศนูยร์บั-สง่ขอ้มลู กกล.สรุนาร ี(พืน้ทีช่ายแดนไทย-กมัพชูา)  จ านวน 200 นาย และ ศูนยร์บั-ส่งขอ้มลู กกล.
นเรศวร (พืน้ทีช่ายแดนไทย-พมา่) จ านวน 182 นาย  

4. วเิคราะหข์อ้มลูทางการแพทยท์ีไ่ดร้บัสถานีเฝ้าระวงัไมพ่บเหตุโรคระบาด รปูที ่2-3 แสดงขอ้มลูขา่วกรองทาง
การแพทยใ์นปีงบประมาณ 2556 ของ กกล.สรุนาร ีและ ของ กกล.เนรศวร ตามล าดบั 
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รูปท่ี 1.  A,B,C และ D โปรแกรมรบั-ส่ง-วิเคราะห์ข้อมูลผ่านเวปไซด์ Thai-OpenESSENSE(Thai-OE)  ของ
ระบบเฝ้าระวงั UBS-SAGES A) หน้าหลกัเวปไซด์ ubsthai.com  มชี่องเขา้สู่ระบบ Thai-OE B) หน้าลงขอ้มูล
ทางการแพทยใ์นโปรแกรม Thai-OE C) การน าเสนอขอ้มลูเป็นตารางขอ้มลูดบิ D) การน าเสนอขอ้มลูแบบแผนที ่
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รปูท่ี 2. ขอ้มลูขา่วกรองทางการแพทยข์องกกล.สรุนาร ีในปีงบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 3. ขอ้มลูขา่วกรองทางการแพทยข์อง กกล.นเรศวร ในปีงบประมาณ 2556 
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 สภาวะสขุภาพและพฤติกรรมเส่ียงของก าลงัพลกองทพับก เขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล ประจ าปี 2556 
ผจงจิต  เกษมกิจวฒันา, ธนิตา  วงษ์จินดา, พอฤทยั  กฤติกานารา, เสถียร  แสงจนัทร,์                     
ปติยทุธ  ชุ่มชาติ, ลาวลัย ์ เอนกฤทธ์ิ, สกุญัญา  ลาภโต, พิมลรตัน์  สนธิ, บญุยวรีย ์ เอมระดี, 
มิญช ์ ครา้มอยู่, ชลกร  กนันิยม, ปภาภสัสร ์ คนหาญ, ดวงพร  พลูสขุสมบติั, ชยัพฤกษ์   ปิลกศิริ  
และ  ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 
 แผนกชวีเคม ีกองวเิคราะห์ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ไดด้ าเนินงานโครงการบรกิารตรวจ
สุขภาพประจ าปีก าลงัพลกองทพับก ณ ทีต่ ัง้หน่วย ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปีงบประมาณ 2556 สรุป
ผลไดค้อื มกี าลงัพลที่เขา้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน 17,792 นาย เป็นเพศชายรอ้ยละ 81.1 มอีายุ 35 ปี
บรบิรูณ์ขึน้ไปรอ้ยละ 74.2 และมอีายเุฉลีย่ 42.6 ปี  

 ผลการตรวจร่างกายทัว่ไปพบว่า ก าลงัพลมากกว่าครึ่งหน่ึง (รอ้ยละ 65.4) มดีชันีมวลกายเกนิเกณฑ์ปกติ
และอว้น (ภาพที ่1) และมรีะดบัความดนัโลหติสงู (>140/90 มม.ปรอท) รอ้ยละ 19.8 (ภาพที ่2)  
 ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารของก าลงัพลทีม่อีาย ุ35 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไปพบว่า ความชกุของปญัหาทีพ่บมาก    
4 อนัดบัแรก คอื คา่ไขมนัผดิปกต ิไดแ้ก่ Cholesterol (>200 มก./ดล.), LDL-C (>130 มก./ดล.), HDL-C (ชาย<55 
และหญงิ<65 มก./ดล.) และ Triglyceride (>160 มก./ดล.) ตามล าดบั (ภาพที ่2) 
  การส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งทางสุขภาพพบว่า ก าลงัพลมากกว่า 2 ใน 3 (รอ้ยละ 70.1) ออกก าลงักายไม่ถงึ
เกณฑ์มาตรฐาน (< 3ครัง้/สปัดาห์) และบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมกี าลงัพลรอ้ยละ 9.6 ดื่มเป็นประจ า (>3 
ครัง้/สปัดาห)์ นอกจากนี้รอ้ยละ 26.6 ของก าลงัพลยงัคงสบูบหุรี ่(ภาพที ่3) 

ภาพที ่1 
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 การวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้พบวา่ ปญัหาสขุภาพทีส่ าคญัทีส่ดุของก าลงัพลกองทพับก คอื ภาวะไขมนัในเลอืด
ผดิปกต ิ รองลงมาไดแ้ก่ ภาวะอว้น และความดนัโลหติสงู ตามล าดบั ในขัน้ตน้ ไดใ้หค้ าแนะน าในการปฏบิตัติน       
เพือ่ลดปจัจยั/พฤตกิรรมเสีย่งตลอดจนวธิกีารป้องกนัโรคต่างๆทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้ได ้ในเอกสารการรายงานผลตรวจ
รา่งกายซึง่มอบใหแ้ก่ก าลงัพลเป็นรายบคุคลแลว้ อย่างไรกต็าม ผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามส าคญัเรือ่งปญัหาสขุภาพ
ของก าลงัพล โดยการจดักจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ เชน่ การรณรงคเ์ลกิสบูบหุรี ่ เลกิดืม่สรุา และการสง่เสรมิการออก
ก าลงักาย เป็นตน้ ซึง่จะท าใหก้ าลงัพลกองทพับกมสีขุภาพดแีละมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

ภาพที ่2 

ภาพที ่3 
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 A COMPARATIVE EVALUATION OF METHAMPHETAMINE 

GROUP SCREENED BY IMMUNOCHROMATOGRAPHY 

KITS AND STANDARD METHOD GC/MS 

Sumalee  Phajan, Darunee Utennam, Jirawat Muangkhompat, Titinan Phimjan, 

Chaiyaphruk Pilakasiri and Prangchai Settachan   

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Abstract 

Background: Screening test kits for primary detection of amphetamine and its metabolites are useful 

methods but false positive and negative results may be found. To confirm results from the test kits,    

a standard method is required. Results getting from immunochromatography test kits and gas         

chromatography/mass spectrometry  (GC/MS),  as  a  standard  method, have not yet been compared.          

Methods: Evaluation of screening test kits for detection of amphetamine and its metabolites was 

done by Section of Narcotics and Toxicology, Analysis Division, Armed Forces Research Institute    

of Medical Sciences (AFRIMS). Samples, consisted of 10,183 urine samples obtained from           

suspects in the Royal Thai Army (RTA), were sent to AFRIMS. The samples were tested for               

methamphetamine using immunochromatography test kits and confirmed by the gold standard 

method, GC/MS. Then sensitivity, specificity and accuracy of these two techniques were       

evaluated and compared. 

Results: The primary results from immunochromatography test showed that 531 (5.21%) samples 

were methamphetamine positive. Sensitivity, specificity and accuracy of immunochromatography 

were 97.51%, 99.78%, and 99.67% respectively when compared to the results from GC/MS. 

Conclusions: Analysis of methamphetamine in urine samples of suspects in the RTA by                 

immunochromatography compared to GC/MS were related to each other in the same direction.       

The determination of sensitivity, specificity and accuracy of immunochromatography compared to       

GC/MS showed that the results were acceptable (close to 100%). However, it should be kept in mind 

that  immunochromatography could cross react with other drugs, so samples with positive result must 

be confirmed by GC/MS. 
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 A STUDY OF METABOLIC SYNDROME IN ROYAL 

THAI ARMY PERSONNEL 

Pajongjit Kasemkijwattana and Porruthai Krittikanara  

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Abstract 

Background: Metabolic syndrome is a combination of the medical disorders that increase the risk of 

developing cardiovascular diseases and diabetes. The exact causes have not yet completely known, 

but most of patients with metabolic syndrome are old, obese with a sedentary lifestyle. Some of these 

problems can be improved by patients’ self-care.   

Objectives: To study prevalence of metabolic syndrome in Royal Thai Army (RTA) personnel and 

determine factors associated with metabolic syndrome in this group of populations. 

Methodology: This was a cross-sectional study, using data from annual physical health check up    

service provided by Biochemistry Section, Analysis Division, Armed Forces Research Institute of 

Medical Sciences (AFRIMS) in the fiscal year 2011. The service was done in RTA units located in 

Bangkok and its perimeter. In this study, RTA personnel aged 35 years old and above with complete 

blood chemistry analysis from the service were selected. Data were collected from health survey 

questionnaires and laboratory information system (LIS). Chi-square and logistic regression were used 

as analytical statistics for determining relationships at the significant level of .05. 

Results: There were 13,167 subjects included in the study with the age between 35-60 years old. 

Most of them were men (79.2%). Prevalence of metabolic syndrome was 0.19 with the average       

age ± standard deviation of 48.4 ± 6.3. Age, sex, body mass index, alcohol consumption, and         

inadequate exercise were found to be associated with metabolic syndrome. 

Conclusion: Most of factors associated to metabolic syndrome are manmade. Lifestyle modification 

seems to be an important solution to promote the health of RTA personnel and commanders at all 

levels of the RTA should also make policies for promoting their health.   

Key Word: Metabolic syndrome, Royal Thai Army 
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 AN INVESTIGATION OF NUMBERS OF BACTERIAL AND 

FUNGAL AEROSOLS IN INDOOR-AIR ENVIRONMENT IN 

ROYAL THAI ARMY ORDNANCE DEPARTMENT 

Manasawee  Thongsringklee, Athasit  Praditpornkul, Samat  Preeklang,               

Duangporn  Phulsuksombati, Chaiyaphruk  Pilakasiri and Prangchai  Settachan 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Abstract 

Background: Royal Thai Army Ordnance Department was has been established more than 100 

years ago. Most of the offices are old and lack of maintenance. Moreover, some offices were         

modified from the ware houses so the ventilation is not good. These reasons have caused the           

accumulation of bioaerosols; microorganism in the air, which can create health problems of workers.       

Therefore, we investigated numbers of bacterial and fungal aerosols in indoor-air offices of the      

Ordnance Department for 3 months. 

Method: 196 air samples from 86 offices were collected by using Portable Biostage® Single stage 

bioaerosols impactor onto plates. Then plates of bacteria and fungi were incubated for 2 days. After 

that, colonies were counted and calculated. Other environmental factors, including CO, CO2 ,           

temperature, and relative humidity which can promote the growth of bioaerosols were measured by 

using Testo 435 IAQ multi-function instrument at the same time. 

Results: The results showed that there were bacteria more than fungi in the offices. Both of the    

averages of total bacteria and total fungi in the air were acceptable; lower than 1,000 CFU/m3         

according to indoor building air quantity standard of Singapore Environment Ministry. Then we 

compared between indoor and outdoor values, and found that the ratio of indoor/outdoor was more 

than 30-60%, which was over the standard of OSHA. However, other environment factors were not 

over the standard. They did not relate to the number of bacteria and fungi in the air. 

Conclusions: From the results, we summarized that the accumulation of bacteria and fungi in the    

air-conditioned offices may be causes of the health problems of the workers, such as allergic rhinitis 

and respiratory tract infection. Furthermore, the result that did not relate between numbers of          

bacterial and fungal aerosols to other environmental factors may due to the short duration of the     

investigation. 

2nd International Committee of  Military Medicine, Bangkok, Thailand, 27-30 Nov.2013, Poster Presentation 
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 BODY TEMPERATURE SCREENING AMONG COSCRIPTS:        

THE EFFECTIVENESS AND POTENTIAL USE  OF          

FOREHEAD NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER 

Duangporn  Phulsuksombati, Athasit  Praditpornkul, Manasawee  Thongsringklee,    

Thanita  Wongjinda, Darunee  Utennam, Pajongjit  Kasemkijwattana,              

Patcharin   Klinsukhon 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences 

Abstract 

Background: During new conscripts training, heat stroke has been one of major health problems. 

Accurate measurement of body temperature at training field enables early detection of heat stroke 

among new conscripts. Using forehead non-contact infrared thermometer is more convenient but   

little is known about the agreement between this new device and oral thermometer, the standard one, 

especially for field use.  

Objective: This study aims to 1) investigate oral temperature of new conscripts during a training day 

in the field and 2) assess the agreement between oral and forehead non-contact infrared thermometers 

in measuring body temperatures. 

Methodology: Body temperatures of 107 new conscripts of the 4th Anti Aircraft Artillery Battalion 

recruited in November 2011 were measured by two devices: oral thermometers and forehead          

non-contact infrared thermometers. The measurements were performed four times (7 a.m., 12 a.m.,    

3 p.m. and 7 p.m.) in a training day by conscript trainers having a well-trained to use both devices.   

Data were analyzed by range, frequency, percentage and Bland-Altman plot.   

Results: Oral temperatures ranging from 35.5⁰C to 38.1⁰C were recorded. There were 16 conscripts 

(15.0%) with oral temperature out of normal range at 7 a.m., 9 conscripts (8.4%) at 12 a.m. and 3 

p.m., and 8 conscripts (7.5%) at 7 p.m. Comparing temperatures measured by using forehead         

non- contact infrared thermometer with oral temperatures, differences were ≤ to 0.3⁰C at 7 a.m., 12 

a.m., 3 p.m. and 7 p.m. among 62 conscripts (57.9%), 38 conscripts (35.5%), 78 conscripts (72.9%) 

and  62 conscripts (57.9%), respectively. Bland-Altman analysis for multiple tests of agreement     

between oral and forehead non-contact infrared thermometer showed that the mean difference        

was -0.09 and difference values were mostly clustered in the range of ±1.96 SD (from -0.82 to 1.00).   

Conclusion: Differences between oral and forehead temperatures were found and mostly accepted. 

Non-contact infrared thermometer can be used as an alternative device for monitoring body             

temperature in military training field for early detection of heat stroke. However, investigators need 

to have a well-trained and awareness of mal-practicing. 

Key Words: Body temperature, Forehead Non-Contact Infrared Thermometers, Conscripts, Heat stroke 
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 CHARACTERIZATION OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY 

VIRUS TYPE 1 CRF01_AE ENV GENES DERIVED FROM 

RECENTLY INFECTED THAI INDIVIDUALS 
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Bangkok, Thailand, 4Department of International Health, Kobe University Graduate School of Health Sciences, Kobe, Japan 

Abstract 

Background: Transmitted/founder virus (T/F) is responsible for the establishment of human           

immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection and induces primary anti-HIV-1 immune             

responses; therefore, it is important to study the viral population to understand the early events of 

HIV-1 infection. 

Methods: We amplified HIV-1 env genes from sera derived from recently infected Thai individuals, 

and established envelope glycoproteins (Env)-recombinant viruses.  Generated Env-recombinant    

viruses were tested for their neutralization susceptibility to neutralizing human monoclonal             

antibodies (NHMAbs) and entry inhibitors, as well as being subjected to genotypic analysis.   

Results: Most recombinant viruses were susceptible to neutralization by NHMAbs to Env gp41, 

whereas approximately one-third of the recombinant viruses were susceptible to a NHMAb against 

the CD4 binding site of gp120.  In addition, all env genes were classified into CRF01_AE genes and 

showed low genetic divergence.  These results provide information to understand the immunological 

and genetic characteristics of CRF01_AE Env derived from recently infected Thai individuals.      

Fourteen Env-recombinant viruses were constructed for studying phenotypic and genotypic env gene 

characterizations. They were 13 R5-tropism whereas one was X4R5-tropism which were susceptible 

to neutralization by 4E10, 2F5 and IgG1 b12, they were 100% (14/14), 64% (9/14) and 35% (5/14), 

respectively, whereas was resistant to 2G12. Additionally, the amino acid residues and potential        

N-linked glycosylation sites on V1/V2 have an inverse significant correlation with IC50 of 4E10,       

p value 0.012 and 0.029, respectively. In contrast, no correlation was found in IC50 of 2F5 and IgG1 

b12. However, T/F viruses were moderately susceptible to IgG1 b12 which is potentially CD4       

binding site inducing the high levels of neutralization susceptibility. Early Env clones show varying 

neutralization susceptibility to specific viral entry whereas the length of V1/V2 amino acids is         

positively significant correlation with IC50 value of TAK-779, p value 0.048. Early env are classified 

into CRF01_AE env which show relatively low divergence compared to chronically CRF01_AE Env 

clones infected Thai individuals.  
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 Conclusions: Finally, this study is the first report on subtype CRF01_AE T/F Env-recombinant      

viruses that provide a valuable tool for understanding immunological and antigenic characterizations 

in early phase HIV-1 infection. 

Microbs and Infection 2014; 16: 142-152 
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 CTLA-4 AND ITS LIGANDS ON THE SURFACE OF T- AND 

B-LYMPHOCYTE SUBSETS IN CHRONIC HEPATITIS B    

VIRUS INFECTION 
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Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Abstract 

Background:  During  chronic   hepatitis  B  virus  (CHB)  infection,  a  number  of  co - stimulatory,            

co - inhibitory  molecules  and   theirs   ligands  play  a  prominent  role  in  the  immune - regulation. 

To  compare  the  number of  peripheral - blood  mononuclear  cells expressing co-inhibitory marker,         

cytotoxic  T  lymphocyte  associated  antigen - 4   (CTLA - 4)   and   program  cell   death   ligand - 1  

(PD - L1)  between  CHB  infected  patients  and  healthy  controls.                                                                                              

Methods:  In  November 2008 and May 2009, participants' urine and serum samples  were tested  for 

CT and Neisseria gonorrhoeae, using a multiplex polymerase chain reaction technique, and  serologic 

testing  for  Treponema  pallidum  and  HIV - 1 was done. Information on demographic data and risk   

behaviors  was  obtained  by a  self - administered  questionnaire.                                                         

Results: The frequencies of B - lymphocyte expressing B7 - 1, B7 - 2 and B7 - H1 of CHB - infected      

patients  and  healthy  controls  were  not  shown any statistical  differences. Themean  percentage of      

B - lymphocyte with B7 - 2 molecule  was  higher  than  those with B7-1 molecules in both infected - 

and non - infected   groups. In contrast,  the  frequencies  of  T - lymphocyte  subsets,  CD3+,  CD4+  

and CD8+  expressing  CTLA - 4 molecules in CHB - infected patients were significantly higher than 

those in healthy controls with p = 0.04, 0.01 and 0.04 respectively.                                                                

Conclusions:  An  increase  in  percentage  of  circulating  CD4+/CD152+ (T - cell) was  observed in 

CHB - infected  patients. A  small  but significant  increase  in  percentage  of CD8+/CD152+ T-cells 

raises the  possibility  that CTLA - 4 are involved in the development of HBV-specific CD8+ T - cell 

exhaustion. Overall, CD4+ and CD8+ T - cells presenting  CTLA-4 might  contribute to the impaired 

immune  response  and  likely  to  be  a  factor  influencing in failure of immunological control of the 

persisting pathogens. 

J Med Assoc Thai 2013 Jan;96 Suppl 1:S54-9. 
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 DECLINING OF ESTIMATED HIV-1 INCIDENCE AMONG 

ROYAL THAI ARMY (RTA) CONSCRIPTS IN 2011 IN      

THAILAND 
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1Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand  2Army Institute of Pathology , Bangkok, Thailand 

Abstract 

Background: Since November 1989, AIP and AFRIMS have conducted HIV-1 screening among 

RTA conscripts in order to assess the prevalence of HIV-1 infection. However, detecting newly    

HIV-1 infected people to assess the incidence of HIV-1 infection has gained much attention for     

extending the usefulness of HIV testing. Most incidents are usually calculated based on the cohort 

studies that are difficult due to potential loss to follow-up during the study, expensive and time     

consuming. Therefore in this study, we used the IgG-capture BED-EIA that detects increasing levels 

of anti-HIV IgG following seroconversion to estimate the incidence of HIV-1 infection among RTA 

conscripts from 2005 to present in Thailand.   

Methods: Each year, over 60,000 young men (mostly 21 years old) are conscripted to serve in the 

RTA. All conscripts are routinely screened for HIV-1 by ELISA with Western Blot confirmation. 

The HIV-1 seropositive subjects were tested by the Calypte® HIV BED-EIA. The normalized OD 

(ODn) of ≤ 0.8 is considered a recent (≤127 days) seroconversion. We evaluated estimated HIV-1 

Incidence from 2005–2011. 

Results: The prevalence of HIV-1 infection from 2004-2011 was consistent at 0.5%. In 2005, HIV-1 

incidence was 0.17% per year (95% CI: 0.11-0.24). The estimation of HIV-1 incidence from        

2006-2009 increased and reached 0.39% per year (95% CI: 0.31-0.47), and decreased continuously 

from 2010-2011 until 0.13% (95% CI: 0.09-0.17). 

Conclusions: This study showed that HIV-1 incidence increased from 2005-2009 and then decreased 

continuously until 2011 at 0.13%. Even though, HIV-1 prevalence remained stable at 0.5%.          

This finding implicated the estimated HIV-1 incidence by IgG-capture BED-EIA is very useful and 

prevention program in young Thai men is critical to control the diseases. 

2 nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Centralworld, Bangkok, 

Thailand, 27-30 November 2012, Abstract number PI2-01, Poster presentation 

45 



 

 

 

DIAGNOSIS OF INFECTIOUS DISEASES RICKETTSIAL IN 

SOLDIERS, WHICH PERFORMED THEIR OFFICIAL DU-

TIES IN THE BORDER REGION BETWEEN THAILAND 

AND LAOS, INCLUDING RICKETSIAL LIFE CYCLE 

Wuttikon  Rodkvamtook1, Chamaiporn  Chalongkhwan2, Siriluck  Iamtham2,          

Chalew  Prompinit1, Suthep  Youngrod1, Witsanu  Boonyod1, and Jariyanart  Gaywee1 

1Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand  2Kasetsart university, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

 Rickettsiae is a causative disease of Rickettsioses, which is often found in the border areas of 

Thailand. This zoonotic disease is transmitted to human through the bite and blood suction of the 

arthropods and insects carrier ones. The aim of this research is to examine the infectious diseases 

Rickettsia of the soldiers in the areas of Surasakmontri army (Udon Thani, Loei, Nong Khai, Kan, 

Nakhon Phanom and Mukdahan), which performed their duties during 22 to 30 March 2012.          

The serum blood samples were taken form the 19 soldiers and 8 rats in the areas of Surasakmontri. 

All serum samples were tested for the immune response to rickettsiae diseases by using indirect     

fluorescence antibody assay (IFA) technique. Moreover, the 56 samples of blood sucking arthropods 

and insects (tick, nymph, flea and lice) collected from the areas of Surasakmontri that were examined 

for Rickettsiae pathogens exposure by using nested PCR technique, which the designed  primers 

were specific to the 17-kDa of Rickettsiae agent. The result showed that 4 soldiers in those area   

contained the specific antibody against scrub typhus, 7 soldiers were positive for murine typhus      

antibody. In case of the rats, we found that 1 rat had antibody to scrub typhus, 5 rats contained thai 

tick typhus antibody and the other 3 rat samples had antibody murine typhus. Finally, the 26 samples 

of blood sucking arthropod form those area were found as the vectors of the Rickettsioses. In        

conclusion, the border between Thailand and Laos at Surasakmontri area trend to have a high risky to 

infect by the Rickettsial disease, because the infection is in the solders, the blood sucking arthropod 

are carriers of many diseases. 
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 DRUG ABUSE SURVEILLANCE IN 2013 
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Progress Report 

 Drug abuse is a national security threat that affects the health of drug users, either physically 

or mentally. It also has a profound effect to family, community and society as a whole. It is a cause 

of crime, national security undermining, economic lost as well as a hindrance to development of the 

country. With regard to the increase of this s problem, the Royal Thai Army issued regulations,     

orders and directions on prevention and suppression of drug abuse in the RTA. RTA order 94/2524 

item 3.10 states that " physical examination and urinalysis of any personnel and civillians living in 

the RTA area will be performed regularly as necessary. New recruits will have urine samples 

checked within a month of arrival to their installations. Those found with positive results will be 

transferred to the medic immediately".  

 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) has been assigned by Army 

Medical Department of the RTA to be the principal unit to perform narcotic drugs analysis of all 

types. This  mission has been carried out since 1988 to survey for the spread of drug in army          

installations by collecting urine samples from RTA personnel, as well as from students in army 

chools. Samples will be analyzed for morphine and its derivatives, amphetamine and canabis.           

In 2003, a screening test using immunochromatography from a total of 9,074 samples and                

confirmed by gas chromatograph / mass spectrometry showed positive results for  amphetamine   

morphine, derivatives of amphetamine morphine, and canabis 263 from 9,074  (2.89%), 2 from 4,656  

(0.04%) and 68 from 4,097 (1.65%) samples respectively.  

Drug abuse surveillance in the year 2013 revealed that the use of amphetamine was higher in 

proportion than cannabis. An increase of amphetamine use and decreases of cannabis and morphine 

use were found as compared to the results in the year 2012.  
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Progress Report 

 Biochemistry Section, Analysis Division, Armed Forces Research Institute of Medical      

Sciences (AFRIMS) provided annual health check up service for 17,985 Royal Thai Army (RTA) 

personnel at their installations in the fiscal year 2013. The results are described as follow; most of 

them were males (81.1%) and three fourth were 35 years old and above (74.2%) with the average     

age of 42.6.  

For general physical examination, more than half of RTA personnel were overweight and 

obese (Figure 1). 19.8% of them had blood pressure higher than or equal to 140/90 mmHg (Figure 2). 

For chemical laboratory test, the most important health problems of RTA personnel aged 35 

years old and above were high cholesterol (>200 mg/dl), low HDL-C (male <55 and female <65 mg/

dl), high LDL-C (> 130 mg/dl), and high triglyceride (> 160 mg/dl) values (Figure 2). 

Figure 1 
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 The risk behaviors survey showed that more than half of RTA personnel did not get           

sufficient exercise and used alcohol, which 9.6% consumed more than three times a week regularly. 

Additionally, 26.6 % of them were current smokers (Figure 3). 

As previously mentioned, lipid dysfunction, overweight and obesity, and high blood pressure 

were the most important health problems of RTA personnel. Primarily, health advice was given      

individually by physicians in order to enhance the health of RTA personnel. However, RTA         

commanders should pay attention to these health conditions of their workforces by carrying out 

health campaigns that can reduce smoking and drinking behavior and promote sufficient exercise.  

Figure 2 

Figure 3 
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RECOMBINANT PROTEIN VACCINE COMBINING      

LipL32 AND Loa22 FOR LEPTOSPIROSIS 

Supawadee  Umthong1, Arun  Buaklin2, 3, Alain  Jacquet3, 4, Noppadol  Sangjun5,      

Kanitha  Patarakul1, 2, 3  and Tanapat  Palaga1, 3, 6 

1Interdisciplinary Program in Medical Microbiology, Graduate School, Chulalongkorn University, 2Department of Microbiology, Faculty 

of Medicine, Chulalongkorn University, 3Chulalongkorn University Vaccine Research Center, Chulalongkorn University, 4Department of 

Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 5Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand,  

6Department of Microbiology, Faculty of Science, Chulalongkorn University 

Abstract:  

 Leptospirosis is a worldwide zoonotic disease caused by pathogenic Leptospira, a genus of 

which more than 250 serovars have been identified. Commercial bacterin vaccines are limited in that 

they lack both cross-protection against heterologous serovars and long-term protection. This study 

investigated the immunogenicity and protective efficacy of a candidate vaccine using the outer     

membrane proteins LipL32 and Loa22 as antigens. A heterologous prime boost immunization was 

employed using a chitosan (CS) nanoparticle as a delivery system for DNA vaccine followed by 

boosting with recombinant proteins. First, the immunogenicity in mice triggered by either a single or 

two antigens was compared. The specific antibody responses against LipL32 (total IgG and IgG1) 

and Loa22 (IgG1) were higher in mice receiving two antigens than those vaccinated with a single 

antigen alone. In an in vitro stimulation assay, splenocytes from mice vaccinated with antigens      

exhibited higher interferon-γ and IL-2 production than when using either single antigen alone. These 

results suggested that LipL32 and Loa22 antigens in combination in a heterologous prime-boost    

immunization regimen induced better humoral and Th1-type cell-mediated immune response. The 

protective efficacy was tested in a hamster model using the aforementioned vaccine regimen and the 

animals were subjected to homologous challenge with Leptospira interrogans serovar Pomona.   

However, there was no significant difference in the survival rate between the two-antigen vaccinated 

groups in comparison to the PBS control group, suggesting that vaccine with the combination of 

LipL32 and Loa22 in a DNA-primed and protein-boosted immunization is not protective against   

leptospirosis in hamsters. 

Scandinavian Journal of Immunology (Menuscript) 
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Abstract 

Background: Leptospirosis is a worldwide zoonotic disease caused by pathogenic Leptospira       

species. Leptospirosis has become an important problem for veterinary and public health around     

the world. The infection is commonly transmitted by contact with urine from infected animal.           

Commercially available inactive-whole cell vaccine has limitations, such as short-term immunity, 

serovar-specific protection and several side effects. New vaccine strategies that elicit both humoral 

and cell-mediated immune responses are needed for the prevention of leptospirosis. The objective of 

this study is to improve immunogenicity of DNA vaccine encoding the outer membrane protein 

(OMP) Loa22 by fusing to single chain antibody directed against DEC205, for antigen targeting to 

dendritic cells (DCs). 

Method: The Leptospiral outer membrane proteins (OMPs) have been used as vaccine candidates 

against leptospirosis. In our study, a new DNA vaccine encoding the OMP Loa22 fused to single 

chain antibody to the DEC205 receptor was constructed (ScFv205-Loa22) to target the antigen to 

dendritic cells. The specific binding of ScFv205 to murine DEC205 was confirm by flow cytometry 

using recombinant CHO cell line expressing mDEC205. In naïve BALB/C mice, ScFv205-Loa22 

DNA vaccine was delivered by electroporation (EP) following homologous DNA prime-boost       

regimen at a 2-week interval. Two weeks after the second boost, serum and spleen from each mouse 

were collected to determine Loa22-specific antibody and specific T cell response. 

Result: Targeting of Loa22 to dendritic cells through DEC205 did not significantly improve the    

production of Loa22-specific antibodies. However, mice immunized with ScFv205-Loa22 via         

EP significantly increased the IFN production in comparison to Loa22 DNA vaccine construct            

containing no ScFv205. 

Conclusion: Our results suggested that the immunization of DNA vaccine encoding Loa22 fused to 

ScFv205 via EP significantly increased the IFN production in comparison to Loa22 DNA vaccine 

construct containing no ScFv205. 

National Leptospirosis conference,2013, Bangkok, Thailand, 24-25 July 2013, Poster Presentaion 
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Progress Report 

For more than three decades, Rickettsial laboratory has been established to diagnose the 

Rickettsial infections which are caused the unknown fever. In order to left up the Rickettsial          

laboratory service standardization, the paradigms shift to the ISO15189: 2007 Medical Laboratory 

Standardization has been integrated into Rickettsial Laboratory Process. ISO (the International      

Organization for Standardization) is the federal worldwide of national standard body which is the 

main task for the international standards accreditation. Medical laboratory services are essential to 

patient care and cure. Therefore, ISO15189:2007 provides an opportunity for external perspectives 

on the laboratory’s practice including encouragement for the sharing of best practices, stimulation for 

an innovation, risk assessment and prevention for the unnecessary duplication of information. Most 

important requirements consist of the inter-laboratory testing for controlling quality, the advice of the 

users of the laboratory service, the collection of patient samples, the interpretation of test results,   

acceptable turnaround times, how testing is to be provided in a medical emergency and the lab’s role 

in the education and training of lab staffs. All of these are the essential requirements of Rickettsial 

laboratory for ISO15189:2007 accreditation. Therefore, this report is the preparation of Rickettsial 

laboratory at AFRIMS for ISO15189:2007 accreditation. Quality team and Lab team are devoted to 

carry out the documents with the quality and technical managements: namely quality manual (QM), 

quality procedure (QP) and standard operating procedure (SOP) of Rickettsial laboratory. This lab is 

continuously performed with ISO15189:2007 necessity. Moreover, quality manual (QM) is the most 

pivotal document determined to the policy of regulatory body requirements. The ISO accreditation is 

also concerned the safety manual in laboratory and ethics in medical lab. Particularly, it requires 

highly supporting from Director General. All of the quality documents: quality manual (QM), quality 

procedure (QP), Standard Operating Procedure (SOP) of rickettsial laboratory and manual forms are 

already prepared for being certified in 2013.  

The future plan, rickettsial laboratory is going to be audited by the internal auditors on           

8 October 2013. All documents and material are ascertained. In the period of year 2014, the quality 

team will submit the Rickettsial laboratory qualification to the national accreditation body. In that 

year, we anticipate for getting the ISO15189:2007 certification of Rickettsial Laboratory. 

52 
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Abstract 

Malaria has been one of the high priority tropical diseases. The report of malaria              

transmission in forested areas along the Thai-Cambodian border was underestimated and unclear. 

Army bases have been moving and settling down in the areas of operation (AOs) where mostly are 

dense forest during last four years. Then, the incidence of malaria in military patients who are        

deployed in the AOs of Srisaket province along Thai–Cambodian border (Suranaree Command) is 

high (21.1% in year 2009, 25.3 % in year 2010 and 15.1% in year 2011). To prevent troops deployed 

to military operating areas from disease and non-battle injury (DNBI), an appropriate disease         

prevention program should be implemented. We have used Medical Geographic Information System 

(MedGIS) to analyze risk areas of malarial infection in AOs of Srisaket province. Utilizing ArcGIS,                  

environmental data and other important factors have been used to create data layers that were further 

analyzed. The impact of environmental factors corresponding to the occurrence of malaria incidence 

using remote sensing satellite images was applied to conduct an analysis. The spatial distribution of 

malaria incidence was investigated and located. This MedGIS would be beneficial in preparing plan 

for Royal Thai Army troop deployment. 

2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine, Central Centara Grand Hotel, Bangkok, Thailand, 27-30 November 2012, 

Oral Presentation. 

40th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand, November 2012, Poster Presentation. 
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 POLYMORPHISM AT THE MEROZOITE SURFACE         

PROTEIN-1 (MSP-1) C-TERMINUS OF FALCIPARUM        
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THAILAND 
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Abstract 

Background: This study was undertaken to ascertain the extent of polymorphism in the c-terminus 

of the merozoite surface protein (MSP-1) gene in Plasmodium falciparum isolates from malaria     

patients from Tak Province, on the western border Thailand. 

Methods: DNA was extracted from 118 malaria-infected subjects admitted to the Hospital for    

Tropical Diseases at the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, in Bangkok.                    

P. falciparum infection was confirmed by microscopic inspection of all subjects’ blood smears          

(the gold standard) before DNA extraction. 

Results: The clinical manifestations were categorized into 2 groups-uncomplicated (94 cases) and 

severe (25 cases). Malarial DNA was sequenced specifically and aligned with the MSP1 reference 

strains retrieved from GenBank. The polymorphism of block 16 MSP-1 falciparum malaria was   

studied, according to the alignment consensus. The consensus sequences of MSP-1 block 16          

belonged to the MAD 20 prototype, which was reportedly the major allele of malaria isolated        

from the western border of Thailand. The block 16 amino-acid fragment was separated into 2             

groups--similar and dissimilar reference sequences. The four diverse positions, corresponding with 

MSP-1 block 16, were -1494K, D1510G, D1556N, and K1696I. Eight patterns corresponded to 4 

previously non-adjacent positions in block 16, -DDK = 28, -GDK = 7, -GDI = 2, -DDI = 2, -DNK 

=1, KDDK = 2, KDNK = 7, and KDNI = 2.  

Conclusions: This finding implied that block-16 diversity was not significantly associated with   

clinical manifestation. It is unclear why the MAD 20 genotype was not associated with the degree of 

clinical expression, since it was the predominant genotype in this area. Computer-simulated protein 

prediction of the MSP1 block 16 structure showed that 80% were an α-helix conformation with     

hydrophobic characteristics. The polymorphism in block 16 shows that, among these isolates, block 

16 was a highly conserved region and was unrelated to the clinical manifestations of falciparum     

patients. 

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health.  Jan 44 (1): 1-12. 2013 
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 POST-FLOODING STUDY OF INFECTIVE RATE OF           

ZOONOTIC DISEASE IN 2012, THAILAND 
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1Department of Disease Control, Ministry of  Public Health, Thailand  2Armed forces research institute of medical sciences, Thailand 

Abstract 

Objective: This research is to study infection rate of Leptospirosis, scrub typhus, murine typhus, tick 

typhus and endoparasites in rodents (rats) from Mueng District of Lopburi Province, Phachi District 

of Ayudthaya province and Bangkok, Thailand. 

Methods: Cross-sectional surveys form rodents in urban, markets and their perimeter were done   

after the big flood in 2012 (November 2011-January 2012). The study investigated in rodent           

taxonomy, endoparasite (included Angiostrongylus cantinesis ), ectoparasite, IgG antibodies to Scrub 

typhus, Murine typhus, Tick Typhus by Immunofluorescence assay (IFA), Leptospiosis detection 

from kidneys of rodent by culture and Polymerase chain reaction (PCR).  

Result:  270  rodents  were  trapped.  There  were  Rattus  novegicus,  Rattus  rattus,  Rattus exulans,      

Bandicota   indica,  Rattus   argentiventer,  Bandicota  savilei  and  Rattus   nitidus   (55.2%,  21.5%, 

14.8%, 4.8%, 1.5%, 1.1% and 1.1% respectively ). Sex ratio 1:1.2  (male: female).  Infective  rate  of  

Leptospirosis  in  Rattus  norvegicus  (Bangkok)  was  1.5% (4 rats).  Infective  rates  of Scrub typhus 

antibodies  in  R.norvegicus, R. rattus, B. indica, R. argentiventer  and R. exulans were 21.3%,  9.0%,  

3.7%,  1.5%  and  1.1%  respectively.  Antibodies  of Murine typhus in R. norvegicus,  R. rattus   and 

R. exulans   were  6.7%, 1.5%    and   1.1%   respectively.  There  was  no  antibody  to  Tick   typhus  

detected  from  the  samples.  Infective  rate  of  Angiostrongylus  cantinesis  was  0.74%. 

Conclusion: There were many diseases carried by rats which can be transmitted to humans. After the 

severe flood in 2012 affected living areas of human and rodents, rodents shared the same habitats 

with human. This means human have got more risk of infectious diseases from rodents. Public health 

and personal hygiene education play an important role in preventing the diseases. 

National Leptospirosis conference,2013, Bangkok, Thailand, 24-25 July 2013, Poster Presentation 
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Abstract 

Background: Asymptomatic Chlamydia  trachomatis (CT) infection  and  other sexually  transmitted 

infections  in  men  potentially   contribute  significantly  in  sustaining  the  spread  of  the  infection. 

To  describe  the  distribution  and  related  sexual  behaviors,  we  conducted  a cross-sectional study 

among young Thai men using a (1:30)  systematic sampling of all newly inducted military conscripts 

in  Thailand. 

Methods: In  November 2008 and  May 2009,  participants' urine  and serum samples were tested for 

CT and Neisseria gonorrhoeae, using a multiplex polymerase chain reaction technique, and serologic 

testing  for  Treponema  pallidum  and  HIV-1 was  done.  Information  on demographic data and risk   

behaviors  was  obtained  by  a  self-administered questionnaire.                                                                

Results: The  overall  prevalence  rates  of  CT, N. gonorrhoeae, HIV-1, and syphilis  infection  were 

7.9%, 0.9%,  0.5%,  0.05%,  respectively. The  risk  factors  for CT infection were living in the upper 

north  region  (adjusted rate ratios [95% confidence interval], 2.13 [1.39-3.26]), having had 4 or more 

sexual   partners    (2.14  [1.48-3.09]),   graduation   from   a   vocational   school  (1.66  [1.14-2.41]),        

inconsistent  condom  use  (1.48  [1.05-2.08]), unemployment  (1.82  [1.06-3.12]),  and  age  21 years  

or younger (1.63 [1.01-2.63]).                                                                                                                          

Conclusions: The  prevalence  of  CT  infection  among  young  male  military  conscripts  was high,      

especially  among  men  from  upper  northern  Thailand. Multiple sexual partners, graduation from a 

vocational   school,  inconsistent  condom  use,  unemployment   before  the  military  induction,  and 

younger   age   were  independently   associated   with   the  CT infection   among  young  Thai  men. 

These data will be useful to develop more effective public health interventions to prevent, detect, and 

treat sexually transmitted infections among young men in Thailand. 

Sex Transm Dis. 2013 Mar;40 (3):241-6.  
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 RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH RISK BEHAVIORS 

AND HIGH BLOOD PRESSURE AMONG ROYAL THAI      

ARMY PERSONNEL 

Pajongjit  Kasemkijwattana 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Abstract 

Objectives: To identify high blood pressure prevalence and determine relationships between health 

risk behaviors and high blood pressure among Royal Thai Army (RTA) personnel. 

Methods: This was a cross-sectional study, using data from annual physical health check up service 

for RTA personnel provided by Biochemistry Section, Analysis Division, Armed Forces Research 

Institute of Medical Sciences (AFRIMS) in the fiscal year 2011.  The service was done in RTA units 

located in Bangkok metropolitan.  Data were collected from health survey questionnaires and         

analyzed by chi-square and logistic regression statistics for determining relationship at the significant 

level of .05. 

Results: There were 18,153 subjects, aged between 18-60 years old, included in the study. Most of 

them were men (80.5%). The average age ± standard deviation was 42.9 ± 10.1. Prevalence of high 

blood pressure was 0.32. Most of risk behaviors were physical inactivity (69.4%), alcohol drinking 

(61.4%) and cigarette smoking (43.2%). More than half of RTA personnel were overweight and    

obesity (64.3%). Age, BMI, and cigarette smoking were found to be associated with high blood    

pressure. 

Conclusion: Large proportions of risk behaviors associated with high blood pressure are interesting 

because most of those behaviors are adjustable. Lifestyle modification seems to be important for    

promoting the health of RTA personnel. RTA commanders should pay more attention to provide 

health promotion activities and encourage their subordinates to improve their health. 

2nd International Committee of Military Medicine, Bangkok, Thailand, 27 – 30 November 2012, Oral Presentation 
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Background: Respiratory infections become the diseases of military important due to the high      

infection rate and rapid spreading, especially if occur in closed community as military camp.          

The latest influenza pandemic caused by a novel strain of A/H1N1 has caused illness, death and     

economic crises worldwide. On-going, comprehensive influenza surveillance is critical to detect and 

monitor influenza outbreaks, and to evaluate preventive and containment measures. The Armed    

Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) has established a respiratory disease       

surveillance network in 8 Royal Thai Army hospitals located in rural areas with high border traffic 

near Myanmar, Malaysia, Laos, and Cambodia to determine the seasonal and regional etiology of 

respiratory disease, enhance outbreak response capability and to enable the safe collection of clinical 

samples. 

Methodology: Adults presenting with influenza like illnesses (history of fever and cough or sore 

throat or rhinorrhea) are consented and enrolled. Respiratory samples are tested with a rapid test for 

influenza A and B on-site. Aliquots are sent to AFRIMS in Bangkok for influenza genotyping using 

realtime RT-PCR and detection of other respiratory pathogens by MassTag PCR. MassTag PCR    

amplifies genetic material utilizing domain-specific primers tagged with a unique molecular mass tag 

to allow mass spectrometric analysis and simultaneous detection of up to 30 different pathogens. 

Results: During February 2007 to February 2013, total of 4,750 patients were enrolled and consented 

from 8 Royal Thai Army Hospitals along borders. Using rapid test performed onsite, 918 (19.3%) 

were positive for influenza virus (Figure 1A). 

58 



 

 

 Influenza genotyping by realtime PCR demonstrated  1,211 (25.49%) were infected by influenza  

virus; 496 (10.4%) were influenza A/H1, 324 (6.8%) were influenza A/H3, 26 (0.6%) were unsubtyped 

influenza A and 365 (7.7%) were influenza B (Figure 1B). Detection of other respiratory pathogens  

in 1026 samples utilizing MassTag PCR revealed 343 were infected by viruses; Influenza-A,-B, 

Parainfluenza (PIV), Adenovirus, Coronavirus-OC43, Enterovirus, Rhinovirus, Respiratory Syncytial 

Virus (RSV-A,-B), human Metapneumovirus (hMPV) and bacteria;  Mycoplasma pneumoniae, 

Haemaphilus influenza Streptococcus pneumonia (Figure 1C). In addition, co-infection of pathogens 

were identified such as RSV-B with S. pneumoniae, adenovirus with coronavirus-OC43 and             

H. influenzae with S.pneumoniae. Isolation of local Influenza viruses and full-length genetic         

characterization is ongoing. Our ongoing experiments are isolation of local influenza viruses and 

subsequently genetic characterization. 

Discussion: The networking of respiratory disease surveillance has been established and actively 

operates along Thai border areas since 2007. Testing for many respiratory pathogens provides a   

comprehensive picture of disease burden in this population and greatly improves our ability to detect 

and respond to emerging diseases including avian influenza. An extensive influenza surveillance   

program in Asia can assist with documenting virus spread and genetic changes, and is well             

positioned to provide assistance during pandemics. 
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 RICKETTSIA SP. CLOSELY RELATED TO RICKETTSIA      

RAOULTII (RICKETTSIALES: RICKETTSIACEAE) IN AN 

AMBLYOMMA HELVOLUM (ACARINA: IXODIDAE) TICK 

FROM A VARANUS SALVATOR (SQUAMATA: VARANIDAE) 

IN THAILAND 
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Abstract 

An engorged  female  Amblyomma  helvolum Koch tick was removed from an adult Varanus salvator 

Laurenti  lizard  during field collection in Thailand. After using polymerase chain reaction to amplify 

three genes  (16S rDNA,  gltA,  and  OmpA),  we  discovered  the  presence  of  a Rickettsia sp. of the  

Spotted  Fever  Group.  Phylogenetic  analysis  revealed  that  this  Rickettsia sp.  is closely related to   

Rickettsia raoultii Mediannikov. Therefore, we report herein for the first time the detection of a novel 

Spotted  Fever  Group  Rickettsia  in  an  Amblyomma helvolum from a Varanus salvator in Thailand. 

Journal of Medical Entomology. 2013 Jan;50(1):217-20. 
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 ROLES OF THE ROYAL THAI ARMY AFRIMS                  

CONCERNING WATER CONSUMPTION IN THE MILITARY          

INSTALLATIONS AFTER 2011 THAILAND MEGA FLOODS 
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Duangporn  Phulsuksombati, Chaiyaphruk  Pilakasiri  and  Prangchai  Settachan 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Abstract 

Background: Thailand Flood in 2011 was the biggest flood which started in July 2011 and ended in 

Jan 2012 but the restorations still have been going on until now.  It is the fourth biggest disaster in 

the world. The cause of the flood was NOCK-TEN TROPICAL CYCLONE which led heavy rain fall 

in Thailand. There were floods in many provinces soon after that. Dams received water more than 

their capacities which made the flood very severe. This resulted in water crisis affecting drinking   

water and water for household use which are essential for all people in flooded areas.  

Method: Analysis Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS)           

realized the importance of analyzing the quality of water in 7 Army forts within flood areas and      

collected 87 samples of water for consumption and 9 samples of natural water used for producing tap 

water. Samples were analyzed and then compared with the standard values. 

Results: The results showed that 47 samples (54.0%) of water for consumption did not meet the 

standard. These included 46 samples (52.9%) with free chlorine lower than the standard and 24     

samples (27.6) with color higher than the standard. Moreover, 5 samples (5.7%) were contaminated 

with coliform bacteria, 2 samples with E.coli and 3 samples (3.4%) had more turbidity than the 

standard. For natural water, 5 samples (55.6%) that did not meet the standard values consisted of 5 

samples (55.6%) with color higher than the standard, 2 samples (22.2%) with more turbidity than the 

standard and 3 samples (33.3%) with coliform bacteria.  

Conclusion: From the study of the quality of water in 7 Army forts affected by flood in 2011, we   

discuss that natural water used for producing tap water in these forts was affected by the flood. Tap 

water and water for consumption also got the effects from flooding because the flood entered the    

tap water production system. Another reason may be because of lack of chlorine for eliminating    

microorganism in flood situation. 
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Progress Report 

 In Thailand, Scrub typhus has been recognized for more than 50 years. The first case was     

reported in 1952. Scrub typhus is one of the important tropical diseases causing major health problem 

in Thai population, especially in the military soldiers deployed along the border. The disease a febrile 

disease caused by Orientia tsutsugamushi a gram negative, intracellular, rod-sharped bacterium.        

It transmitted transovarially (from adult female to eggs) as well as trans-stadially (from egg to larva 

to adult) and to humans and rodents by the bite of infected-larval trombiculid (chigger) mites, which 

are obligate human parasites. Rodents, particularly rats, serve as principal reservoir hosts for            

O. tsutsugamushi and rat’s mites, Leptotrombidium sp., in larval chigger stage act as vector.          

Infection in man is transmitted by the chigger bite. After the incubation period of 7 to 14 days, the 

patient usually develops high fever, chill, headache, rash and eschar lesion. Scrub typhus can be   

diagnosed by clinical and laboratory diagnosis. Seroconversion during convalescence is usually     

effective. The indirect immunofluorescent antibody (IFA) test is the gold standard technique for     

serodiagnosis of Scrub typhus. Treatment with antibiotics is usually effective, particularly using     

tetracycline, doxycycline or chloramphenicol. On September, In 2013, an outbreak of scrub typhus 

occurred among  Royal Thai Army troops after the annual field training in Sriracha district, Chonburi        

province, central Thailand. Results showed that 29.1% of 110 (32/110) trained troops had            

scrub typhus-like signs and symptoms and 9.1% (10/110) of those were positive for                            

O. tsutsugamushi -specific antibodies both IgG and IgM by IFA. 
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Abstract 

Background: Leptospirosis is a zoonotic disease, commonly occurring in tropical regions,        

Among the genus Leptospira,L. interrogans is the major cause of human disease. In Southeast Asia, 

Thailand has been experiencing highest reported incidence of leptospirosis. However little is known  

on  the  distribute  of   leptospirosis  in  Thailand.  This  study  was  conducted  to  determine  the  

seroprevalence of  leptospirosisin  young  Thai  men.  A  Stratified  random  sample was selected 

from  pre-existing  specimens  collected  as part of ongoingHIV-1 surveillance activity on Royal Thai 

Army  recruits  in  the  years  2007-2008  from  all  76  provinces of  Thailand.  

Methods: A  total  of   7,760  sera  were  evaluated  for  the  presence  of  IgG  antibodies  against      

L. interrogans using a commercial enzyme-linked immunosorbent assay kit (Panbio, Australia) with 

modifications. Cut-off value was determined  from  the  average absorbance of healthy controls + 2  

standard  deviations. The serological resultswere analyzed in association with demographic variables  

and  potential  risk  factors. 

 Results: Anti-leptospiral  IgG  antibodies  were  found  in  28%  (2,154 of 7,760 samples); with 19% (95% 

confidenceinterval  (CI): 18, 20) “Positive” and 9% (95%CI: 8, 0) “Low positive”.  Leptospiral IgG  antibodies  

correlated  with  age,  education  level,  residence,  and  recent  region  of  residence. Among  four   regions  

(North,  Central,  Northeast  and  South),  North  and  South  had  the   highest  seroprevalence  at  23%  (95% 

CI: 21-26).  Multivariable  logisticregression  analysis   indicated  that   education  level,  residence,  and        

region  of  residence were independently associated with leptospiral antibodies   with   low   education   level  

(primary   school   or  less)  (OR (odds  ratio) 1.65; 95% CI 1.36 – 1.99),   reside  in  rural  area  (OR 1.38; 95%  

CI 1.22 – 1.56)   and  residence  in the  Southern region (OR  1.70;  CI 1.36 – 1.99),  reside  in  rural  area  (OR  

1.38;  CI 1.22 – 1.56)  and   residence  in  the Southern region (OR 1.70; CI 1.44 – 2.00) as the most significant 

risk factors.  

Conclusions: Leptospiral IgG antibody responses represent previous exposure, and our results      

suggest that leptospirosis is widely distributed in Thailand. In our study population, antibody         

responses were associated with low education, rural residence, and residence in the Southern region. 

113th General Meeting, American Society for Microbiology, Denver, Colorado, USA, 18-21 May 2013, Poster Board no. 2137  Session   

184, Poster presentation         
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 STUDY OF AIR QUALITY IN TERMS OF BIOLOGICAL    

AND RESPIRABLE DUST IN MILITARY UNIFORM      

PRODUCTION FACTORY OF ROYAL THAI ARMY    

QUARTERMASTER GENERAL DEPARTMENT 
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Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

Human gets harmful effects from inside building atmosphere 2-5 times or even 100 times 

over than from outside. Generally, people spend 90% of time inside buildings. Harmful atmosphere 

can affect health and well-being and, thereby, decrease product and quality of work. One of major 

causes of this problem is inadequate ventilation leading to air contamination. Royal Thai Army 

(RTA) AFRIMS recognized the importance of this problem in Military Uniform Production Factory 

of RTA Quartermaster General Department and conducted a study to examine biological air qualities 

and respirable dust, as well as factors affecting mold, bacteria and respirable dust. The study also 

measured the prevalence of respiratory symptoms resulted from air quality problems in the factory. 

This factory has been equipped with EVAPORATIVE COOLING SYSTEM. During the 2-week 

study, data collection was done by collecting mold and bacteria using BioStage single impactors 

from 12 sites in the factory and got a total of 480 samples, 240 each for molds and bacteria. For      

outside the factory, 40 samples were collected with 20 each for molds and bacteria. Two hundred and 

forty samples were collected by dust meter. Temperatures and relative humidity were also monitored. 

Daily respiratory symptoms record forms were used for 227 subjects working in the factory. 

The study showed that mold quantity was between 1 .9  x 102 -2.0 x 103  CFU/m3 . Bacteria       

quantity was between 1.7 x 102-1.9x 103 CFU/m3. Respirable dusts were between 23.4-176.6 µg/m3. 

Quantity of mold and bacteria inside building was significantly higher (p<0.001) those outside.       

Factors including relative humidity, temperature, density of workers and ventilation system cleaning 

significantly affected mold and bacteria quantities (p<0.001). Quantity of mold and bacteria were     

correlated significantly to each other with r = 0.873 (p<0.001). Numbers of bacteria and respirable 

dust were conversely correlated r = -0161 (p=0.018). Prevalence of cough was 38.33%; cough with 

phlegm was 37.89%; nasal congestion was 36.12%; dyspnea was 18.06%; chest pain was 8.37% and 

wheezing lung was 3.52%. The correlations were found between bacteria quantity and cough and 

between presence of phlegm and nasal congestion (p=0.046, 0.035 and 0.041, respectively). 

These findings are useful for air quality control planning and improving indoor ventilation 

system in the factory. They reflect the need to reduce mold and bacteria quantity and respirable dusts. 

Data from the surveillance of health conditions related to air quality problem will help identifying 

people at risk or people with illness and providing appropriate support to them. 
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 STUDY OF RAT BREEDS, HABITATS AND INFECTION 

RATE OF LEPTOSPIROSIS IN RATS IN THAILAND,          

PRIMARY DATA FOR RATS SURVEILLANCE AND            

DISEASE CONTROL  

Noppadon  Sangjun1, Pat  Komanee1, Yuttapong  Sudsavart1, Anuparp  Eza1,            

Pisit  Ruengnarong1, Anchana  Prasarnwit2, Prangchai  Setthachan1   

1Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Thailand,  2 Ministry of Public Health, Thailand  

Progress Report 

Department of Disease Control, Ministry of Public Health, needs to review and update      

primary data of rats in difference habitats in Thailand. The data will be used as a source for           

controlling emerging and re-emerging diseases carried by rodents, especially rats. As several         

outbreaks    affected the health of Thai people and national security, Department of Disease Control 

co-operated with Armed Forces Research Institute of Medical Sciences conducted a survey and       

studied rat breeds, habitats and infection rate of Leptospirosis. The study was conducted during     

December 2012-March 2013 in several significant areas. Rats trapped from each of these areas were 

as follow: 1) from Phu khew National park, Chaiyaphum Province, there were Rattus rattus (25%), 

R. losea (33.33%), R. fulvescens huang (8.33%) and Menetes bermorei consularis (41.6%); 2) from 

an agricultural area of Nong Jumpae, Mae Hong Son Province, there were Bandicota indica (60%), 

Rattus losea (20%) and R. exulans (20%); 3) from Huaikhakhaeng National park, Uthai thani       

Province, there were R. rattus (41.17%), R.rajah (5.88%), R. surifer (11.76%) and M. caroli (5.88%); 

4) from Moo Kho Ranong National Park, Ranong Province, there were R. rattus ( 7 6 . 9 2 % ) ,                

R. exulans (15.38%), R. fulvescens bukit (2.56%) and  R. rajah (2.56%); 5) from Amphur Vipavadi, 

Suratthani Province, there were R. rattus (17.24%),  B. savilei(6.89%),  B. indica (10.34%) and            

R. r. Jalorensis (3.44%); and 6) from Rim mei market, Mae sort, Tak Province, there were                 

B. bengalensis (38.46%), R. rattus (4.61%), R. exulans (44.61%) and Mus musculus (7.69%). All       

kidney samples collected from trapped rats showed negative results for Leptospira spp.  
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 STUDY OF WATER QUALITY IN MILITARY                          

INSTALLATIONS, 2013 

Athasit  Praditpornkul, Samat  Preeklang, Manasawee  Thongsringklee,                     

Vira Thongpum, Weerasak  Sangaroon, Wannipa  Pukjinda,                                    

Duangporn  Phulsuksombati, Chaiyaphruk  Pilakasiri and Prangchai  Settachan 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

Water is essential for human in everyday life. Water without bacteria, toxin or suspensions 

can be used to promote the health. Royal Thai Army (RTA) AFRIMS has foreseen this point and 

conducted water quality surveillance in army installations for 1 Army Area per year. In 2013, water 

sample collection was done in 1st Army Area in 12 provinces, namely Saraburi, Ayutthaya, 

Pathumthani, Kanchanaburi, Nakhonpathom, Samutsakorn, Lopburi, Nakhonnayok, Prachinburi,   

Sakaeo, Chachoengsao and Chonburi, and also in the central area. There were a total of 137 RTA 

units with 516 samples. These included 490 consumption water samples and 26 waste water samples. 

The results were compared with the standard for consumption water  quality of Thai Industrial   

Standard (TIS 257-2006)  and standard for quality of surface water according to the  announcement      

given by the National Environment Board No.8 (1995). Whereas waste water results were            

compared with control measure standard for waste water from building class GOR /a announced by 

Ministry of Natural Resource and environment on Control Measures Standard for some types of 

Building and some sizes as in the Royal Decree Volume 22 Part 125 page 4 on 29 December 2005. 

It was found that 234 consumption water samples were at the standard (47.8%) and 256   

samples were not at the standard (52.2%). The problems found were having color with over standard 

and coliform bacteria. Water supply had less free chlorine than the standard. For waste water, 14 

samples were at the standard (53.8%) and 12 samples were not (42.2%). The problems found were 

BOD and suspended and settleable solids that were not at the standard. 

From the results, suggestions were given to all RTA units so that they can improve. Water 

quality surveillance and monitoring will be provided to these units for continuous support. 
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 SURVEILLANCE OF MALARIA INFECTION IN ROYAL 

THAI ARMY AREAS OF OPERATION (AOs) ALONG THAI 

BORDERS 

Kunakorn  Kana, Pradith  Kaewsatien, Toon  Ruang-areerate,                      

Khwananong  Youngpakool, Chaiya  Junchoo and Aussarawut  Boonchiangmar 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

 Military areas of operation (AOs) along Thai-Myanmar and Thai-Cambodian borders are 

known as multidrug-resistant malaria endemic areas. The Royal Thai army troops deployed to those 

areas are at risk for malaria infection. Malaria surveillance is crucial for effective malaria prevention 

and  control  and  decreases  disease  non-battle  injury  (DNBI) We have conducted a continuous 

surveillance program to obtain the epidemiological information of malaria in AO along                  

Thai-Myanmar border (Tak province) and Thai-Cambodian border (Ubon Ratchathani, Sisaket,      

Surin, Burirum  provinces) 

During Fiscal Year 2013, monthly surveillance has indicated that malaria infection rate was 

1.83% P. falciparum, 10.64% P. vivax and 0.20% mix-infection of P. falciparum and P. vivax in 

Thai-Cambodian border where the ratio of P. falciparum / P. vivax was 1:5.8  Prevalence of malaria 

infection  is  stably  maintained  in  Thai-Myanmar  border.  During  Fiscal  Year  2013,  monthly 

surveillance has indicated that malaria infection rate was 1.60% P. falciparum and 0.99% P. vivax 

where the ratio of P. falciparum / P. vivax was 1.6:1 
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 SURVEY FOR THE ARTHROPODS-BORNE PATHOGENS: 

RICKETTSIA, EHRLICHIA, ANAPLASMA, COXIELLA,           

BORRELIA IN THAILAND AND DEVELOPMENT OF                

A GIS MODEL TO PREDICT ENDEMIC AREAS 

Jariyanart  Gaywee1, Wuttikon  Rodkvamtook2, Walatrat  Pornwiroon3,                            

Darunee  Utainnam2, Narongrid  Sirisopana2, Penny  Masuoka4, Lanlalit  Kumtim2, 

Chaleaw Phompiniti2,Wimutara  Sornsamrang2, Chatrat  Rujikerepong2,                     

Kamonwan  Siriwatthanakul2, Yuttapong  Sudsavart2, Surasawadee  Poompanit5, 

Anon  Sanitwong  Na Ayuthaya5  and Allen L  Richards6 

1Operating Officer attached to Royal Thai Army Headquarter active duty at Armed Forces Research Institute of Medical Sciences,       
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Prince of Songkla Nakarin University, Pattani Campus, Pattani, Thailand  4Uniformed Service University of the Health Science, Maryland, 

USA 5Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization), Thailand  6Naval Medical Research Center,          

Maryland, USA 

Progress Report 

Introduction: Arthropod-borne diseases become major health problem throughout the world         

including military areas of operation along Thai borders. Effective disease protection and control 

strategies require specific epidemiological information regarding and pathogens and their             

transmission cycle. In response to this concern, RTA-AFRIMS has conducted a surveillance program 

to gain essential data of rickettsial diseases in Thailand since 2002. However, there are other           

arthropod-borne diseases need to fill the knowledge gaps in Thailand. Thus, with the AFHSC-GEIS 

funding, the surveillance program is expanded to capacity building in implementing the rapid         

molecular detecting tools of 5 genus of arthropod-borne bacteria; Rickettsia, Ehrlichia, Anaplasma, 

Coxiella, and Borrelia to survey for their vectors, and implementing GIS technology to create risk 

area map display as well as to develop an advance GIS predictive model for endemic areas.  

Methods:  

1. To enhance capability of pathogen detection and GIS techniques at RTA-AFRIMS, training and 

technical transfer in those fields were initiated in collaboration with Rickettsial Disease Research 

Program, Naval Medical Research Center, USA, Geo-Informatics and Space Technology                 

Development Agency, Thailand and Uniformed Services University, USA.  

2. To gain essential information regarding other arthropod-borne bacteria in Thailand, a collection of 

arthropod DNAs collected from AOs along Thai borders were tested for the presence of 5 bacterial 

genus using implementing realtime PCR techniques.  

3. Data analysis using GIS technique to generate risk area map and develop a GIS Niche Model. 

4. Filing report, abstracts and manuscript to publish information and release. 
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 Progress report:  

Capacity building of molecular laboratory and GIS technology at RTA-AFRIMS was success as 

planned.  Five RTA-AFRIMS personnel were trained to capable of set-up and running realtime PCR 

to detect 5 arthropod borne bacterial pathogens and techniques were successfully implemented at 

RTA-AFRIMS molecular laboratory. Seven personnel were trained to recognize GIS technology and 

be able to generate GIS maps. A collection of 780 arthropod DNA samples were tested by realtime 

PCR. Rickettsia and Ehrlichia were detected 66.9% (522/780) and 51.9% (405/780), respectively. 

Borrelia was detected in 1 tick samples, while Anaplasma and Coxiella were not found.  Risk maps 

were generated as shown in Figure 1. GIS predictive model is undergone developing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. A. GIS mapping of survey areas where blood sucking arthropods and rodents were collected (yellow 

dot), rickettsiae agent of rickettsial fever detected (red dot), B. Erhlichia agent of Erhlichiosis (Blue dot) and 

Borrelia agent of Lyme disease (Pink dot).  

 

69 

A B 



 

 

 SURVEY OF LEPTOSPIROSIS IN ANIMAL AND                   

WATER-RESOURCES AT THE INFANTRY BATTALION     

AND DEMONSTRTION RICE FIELD OF CRMA BETWEEN      

2008-2013 

Noppadon  Sangjun, Pat  Komanee, Yuttapong  Sudsavart, Anuparp  Eza,                

Pisit  Ruengnarong, Mana  Morakotjaratring, Manop  Pooyindee,                      

Prangchai  Setthachan 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

 At Chulachomkao Royal Millitary Academy (CRMA) demonstration rice field, Her Royal 

Highness Princess Maha Chakri Sirindhon has gone to transplant the seeding and harvesting rice    

regularly every year. But, during the end of 2007, there was an outbreak of Leptospirosis at Infantry 

Battalion, CRMA. Many soldiers got sick and some died from Leptospira infection. Therefore,     

Leptospirosis surveillance at the demonstration rice field and its parameter has been substantial for 

disease prevention in this area serving for H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhon especially before 

cropping and harvesting period. Laboratory animal section, Analysis division, Armed Forces         

Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) honorable to serve the detection and identification 

of Leptospira spp. at demonstration rice field and the areas nearby, veterinary army school and its 

parameter (Wat Suttadhammaram, ponds, marshes and reservoir tanks), in Infantry Battalion and    

barracks. Leptospira spp. was cultured and detected by EMJH media, selective media for Leptospira 

spp., and pathogenic species identification by Polymerase chain reaction (PCR). 

Table1: Detection and identification results from rodents and water-resources between 2008-2013  
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  During 6 years, there were non-pathogenic Leptospira spp. detected in water resources and 

pathogenic Leptospira spp. detected in rats. Therefore, prevention and surveillance strategy in both 

environment and livestock should be implemented continuously. Education and Public relation to 

raise people’s awareness about Leptospirosis prevention are also essential. 
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 SURVEY OF RICKETTSIAL VECTORS AND RESERVOIR 

HOSTS IN MILITARY AREAS OF OPERATION ALONG      

THAI BORDERS  
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Wimutara  Sornsamrang2, Lanlalit  Kumtim3,    Surasawadee  Poompanit4,                      
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1Operating Officer attached to Royal Thai Army Headquarter active duty at Armed Forces Research Institute of Medical Sciences,      

Bangkok, Thailand  2Armed Forces Research Institute of Medical Sciences  3Chulalongkorn University  4Geo-Informatics and Space   

Technology Development Agency (Public Organization), Thailand 

ABSTRACT 

Background: Besides from well reconized, problematic malaria, rickettsioses, febrile diseases 

caused by rickettsiae, are often reported in troops deployed to military areas of operation (AOs) 

along Thai borders. The rickettsiae are intracellular bacteria maintained in nature via mammalian 

hosts and blood sucking arthropod vectors. Rickettsioses are difficult to diagnosis due to the           

non-specific symptoms as pyrexia of unknown origin. The diseases can be cured by antibiotic      

treatment. However, if left untreated, deadly severe complication can occur as a result of destruction 

of small blood vessel endothelium cell lining in various internal organs caused by bacterial cell       

invasion. Epidemiological study to gain essential medical intelligence regarding incidence, causative 

species, and transmission cycle of these diseases is crucial to establish an effective, specific           

prevention and control strategies to such areas.  

Methods: To investigate for rickettsial transmission cycle involving reservoir hosts and vectors, wild 

rodents were captured and blood suckling arthropods were collected from wild captured rodents, pet 

animals and human in AOs along Thai borders. Study population was then species identification    

according to their keys. Rickettsia-Orientia Duplex Nested PCR and DNA sequencing were             

utilized to detect and identify rickettsial agents in specimens. Laboratory data were analyzed with 

geographical information to generate risk area GIS map. 

Results: From November 2010 to May 2012, AOs along Thai-Myanmar, Thai-Laos and                

Thai-Cambodia   Borders were surveyed during both dry and wet seasons. Total 780 clones of blood 

suckling arthropods were collected. 273 clones of 7 tick species, Rhipicephalus sp., Haemaphysalis 

sp., Dermacentor sp., Boophilus sp., Amblyoma sp. and Ixodes sp. collected, DNAs of rickettsiae and 

Orientia tsutsgamushi were detected 28.6% and 07%, respectively. 
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 Only rickettsial DNA was detected in 94% of 456 flea clones comprised of 4 species,                   

Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Echinophaga gallinacean and Xenopsylla cheopis. The 

other 51  arthropod clones were 5 species of lice, Heterodoxus spinigerum, Menopon gallinae, 

Haematopinus asini, Lipeurus caponis, Chelopistes meleagridis and Linognathus vituli. 25.5% of 

them were  infected with rickettsiae. Of total 362 captured rodents, 15 rodent species were identified. 

Rickettsiae and  O. tsutsgamushi were detected in 0.6% and 0.8% of rodents, Bandicota indica,       

Rattus exulans and Rattus surifer. Identification of rickettsial specific species by DNA sequencing 

revealed Spotted  fever agents, Rickettsia rickettsii, R. massiliae, R. japonica, R. honei and R.       

marmionii detected in Dermacentor, Rhipicephalus and Haemaphysalis ticks, Echidnophaga          

gallinacean Fleas and Heterodoxus spinigerum lice collected from humans and dogs, Murine typhus 

agent, R. typhi and Scrub typhus agents, Orientia tsutsugamushi,st.UT4 and st.Neimeng65. Survey 

data was summary illustrated as risk area map (Figure 1), which generated from laboratory results in 

combination with geographical information using GIS technology.  

Conclusion: We clearly demonstrated these border AOs are endemic foci for flea-borne, tick-borne 

and mite-borne rickettsioses and also how the diseases were transmitted to human. This medical             

intelligence information is crucial to establish an effective disease prevention and control strategy 

specific to such AOs.Prior to deploy, military personnel should be well educated to recognize        

infectious diseases endemic in each area and practice how to prevent themselves from infection. 

Medical supplies must be provided according to degree of risk as indicated on map. Furthermore, the 

availability of local isolates may lead to the development of more sensitive and specific diagnostic 

tools. m laboratory results in combination with geographical information using GIS technology.  
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Figure 1.A. GIS mapping of surveyareaswhere blood sucking arthropods and rodents were collected 

(yellow dot) and rickettsial DNA detected (red dot) B. Tick survey C. Flea survey D. Louse survey 

E. Rodent survey. 
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Figure 1. (Cont.) A. GIS mapping of survey areas where blood sucking arthropods and rodents were 

collected (yellow dot) and rickettsial DNA detected (red dot) B. Tick survey C. Flea survey D. Louse 

survey E. Rodent survey. 

75 



 

 

 THE BIOSAFETY AND BIOSECURITY NETWORK OF 

THAILAND (BSNT) 

Thippawan  Chuenchitra1*, Suda  Louisirirotchanakul2*, Prasert  Auewarakul2**  

1Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand  2Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, 

Bangkok, Thailand  * Commitee of  BSNT, Bangkok, Thailand  ** President of committee of  BSNT, Bangkok, Thailand 

Abstract 

Background:  BSNT  is  a  working  group  which operates within a  framework provided by the 

Virology Association (Thailand) and in networking with the Asia Pacific Biosafety Association 

(APBA). The committee  group consists of members who are academia, researchers, health care 

practitioners, veterinarians, laboratory workers, engineers, regulators working  in  the  field  of       

infectious  agents  and  biosafety/ biosecurity  in  Thailand. The objectives of this study are 1) To 

promote  biosafety  and  biosecurity  knowledge  for infectious disease prevention and control by 

conducting conferences, workshops and distributing information  through  various  routes 2) To     

increase biosafety and biosecurity experts who can provide consultations and opinions on related   

issues 3) To create biosafety and biosecurity recommendations and guidelines for Thailand.  

Method: BSNT has set up for raising awareness, understanding and commitment to biosafety and 

biosecurity  in  Thailand  since  2009.  In order to serve the objectives, an annual conference is 

scheduled at least once a year. 

Results: In 2009, BSNT set up 2 conferences/workshops in collaboration with Thailand – U.S. CDC 

Collaboration,  Ministry of  Public  Health.  issue  was  on  “Biosafety The first and Biosecurity: 

Multiciplinary for Emerging Disease” with emphasis on policy and implementation (18-22 May 

2009) and the second issue was on “Biosafety Level 2-enhanced” with the guideline to safely work in 

pandemic influenza 2009 H1N1 (27-28 July 2009). In this year 2012, BSNT held 3 conferences and 

workshops on “Biosafety in Medical Laboratory”, “Biosafety” and also “Biorisk” with basic 

knowledge in biosafety working. Moreover, BSNT developed “Biosafety and Biosecurity Manual” 

for Thailand. In addition, BSNT facilitates collaborations among Thais and international biosafety 

communities. BSNT is the member of the International Federation of Biosafety Associations (IFBA), 

USA. In  order  to work with high risk  microorganism in biosafety laboratory, at least  23 BSL3  

including 7 mobile units, 18 BSL2-enhanced and 4 A-BSL (Animal BSL3) have been established in 

Thailand.  Additionally, 25 committees of Institute Biosafety Control (IBC) have been set up in each 

organization.  
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 Conclusions: BSNT is successful in promote and strengthen biosafety at policy level and practical 

levels in Thailand. Moreover, Thailand has realized the importance of  increasing awareness for    

biosafety and biosecurity. Thus, our BSNT will be developed to be the Biosafety Association 

(Thailand), BAT  by the year 2012.  

Asean Regional Seminar “Enhancing Capacity to Control and Manage Biosafety and Biosecurity- Experience Sharing”, Hanoi, Vietnam, 

13-14 December 2012, Oral presentation 
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 THE ESTIMATED PREVALENCE OF RICKETTSIAL          

INFECTIONS IN RICKETTSIAL LABORATORY AT ARMED 

FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES 

IN 2013 

Nithinart  Chaitaveep, Chaleaw  Phrompinti, Vittsanu  Boonyod, Sutep  Yongrod, 

Wuttikon  Rodkvamtook, Suchitra  Sukwit, Thippawan  Cheunchitra  and             

Chana  Limitlaohapunth 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

 Rickettsial infections are still problem’s in public health concern. It has predominantly recognized in 

febrile illness in travelers and in those residing in the tropics.  It is caused by a variety of obligate 

intracellular, gram negative bacteria belonging to the Alphaproteobacteria. The most commonly     

diagnosed rickettsial diseases in travelers are usually in the spotted fever groups or typhus groups. 

Importantly, Orientia spp. makes up the scrub typhus group. The most pathogens are transmitted by 

the ectoparasites such as fleas, lice, mites and ticks via through skin bites and inhaling dust or         

inoculating conjunctiva. Most of several cases of scrub typhus occur during visits to rural areas in 

endemic country whereas murine typhus has been reported among travelers returning from Asia. 

Rickettsial laboratory at AFRIMS has been provided Rickettsia test service to patients from many 

hospitals for years. This progress is to report the number of patients from various health facilities 

regarding to Rickettsia infection in fiscal year 2013. We received the patients’ samples from the other 

hospitals that were located in Bangkok and surroundings. This laboratory carries on for diagnosing 

rickettsial infections via immunofluorescence antibody assay (IFA) that is the gold standard methods. 

Additionally, the positive titer is mean > 1:400. We have reported in the tendency of higher work for 

patient’s samples 4,455 test with were around 8.8% (393/4,455) positive among this 6.4% (286/4455) 

were scrub typhus, 2.4% (107/4,455) were murine typhus; with one patient was tick typhus infection. 

In addition, two patients were the co-infections with scrub and murine typhus. With increasing access 

to travel, clinical concern of importantly rickettsial diseases and experienced physicians are difficult 

to specifically diagnose. Therefore, we intend to continuously rickettsial laboratory at AFRIMS 

which provides for the others hospitals and surroundings correspondence to early diagnosis and 

prompt treatment for saving patient’s life.  
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Prangchai  Settachan 

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

July is the beginning of rainy season in Thailand. Climate change in 2013 effected Thai    

people by causing flood in many regions. This resulted in difficulties to daily life, especially those 

concerning to the contamination of bacteria, toxins or suspensions in water for consumption. Using 

contaminated water can cause illness or even death. Armed Forces Research Institute of Medical    

Sciences (AFRIMS) has recognized the importance of this problem and, therefore, went collecting 

water samples from both water for consumption and waste water at Royal Thai Army (RTA)          

installations affected by the flood. Thirty three samples from RTA units in Chachoengsao, Sakaeo 

and Prachinburi were collected for water quality analysis. 

This study is a cross-sectional analytic study. Samples consisted of 29 samples from water 

for consumption and 2 samples from waste water from RTA units affected by the flood were          

analyzed for physical properties, microbiology, toxin and others. The test results were compared with 

standard for consumption water of Thai Industrial Standard (TIS 257-2006) and standard for quality 

of surface water according to the announcement given by the National Environment Board No.8 

(1995). Whereas waste water results were compared with control measure standard for waste water 

from building class GOR/a announced by Ministry of Natural Resource and environment on Control 

Measures Standard for some types of Building and some sizes as in the Royal Decree Volume 22 

Part 125 page 4 on 29 December 2005. 

It was found that 27 samples met the standard for quality of water for consumption (93.1%) 

and 2 samples did not (6.9%). The problems of those did not meet the standard were that both       

samples had excess fluoride and one of them was contaminated by coliform bacteria. For 2 waste 

water samples, both met the standard. We sent back the results to those RTA units that requested 

with appropriate solutions. 
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 WHITE MILITARY “DRUG FREE” OPERATION IN THE 

ROYAL THAI ARMY 

Darunee  Utennam, Sumalee  Phajan, Jirawat  Muangkhompat,                                

Wankamon Thongnual , Mongkol  Homsuwan, Thawit  Pongkaroon,                       

Chaiyaphruk  Pilakasiri and Prangchai  Settachan  

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand 

Progress Report 

 The Commander in Chief of the Royal Thai Army (RTA) approved the “White Military 

Unit” project to prevent army personnel and their families from narcotic drugs. On 24 November 

2009, the RTA gave an order to establish Power of the Land Centre to fight against narcotic drugs 

and to integrate the solutions of the narcotic drug problem according to the government’s strategy of 

Power of the Land to fight against narcotic drugs. The RTA’s organic units assigned their officers to 

execute the mission according to the RTA’s order 34/34 dated 30 September 2011. The mission     

includes treatment and rehabilitation provided for the addicted, as well as education and activities 

that make RTA personnel and their families to be away from all kinds of illicit drugs and army areas 

to be free from drugs. 

 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) has a proactive   action by 

performing urine tests for workforces of RTA units to investigate narcotic drugs (Amphetamine, 

Methamphetamine, Morphine and Marijuana). Additionally, it has carried out dissemination of         

information on harm and danger of narcotic drugs and channels to     report clues about drug using 

many kinds of media, including posters, leaflets, boards and videos. Other operations included      

performing security check for all visitors and vehicles before entering AFRIMS, organizing activities 

on “World Drug Day” on 26 June, and supporting “White Military Unit” project to RTA units with 

urine tests. In 2013, there were 748 urine tests were done for 5 RTA units. Positive results were 

found for methamphetamine and cannabis, 14 from 748 (1.87%) and 6 from 748 (0.80%) respective-

ly, and negative results were found for morphine and its derivatives. 

Results from 2013 showed higher rate of amphetamine than other narcotics. There was a 

slight decrease of amphetamine use compared to previous results. Marijuana and morphine and its 

derivatives seemed to decrease too. The ‘White Military Unit’ project is one of effective measures to 

prevent drugs in RTA personnel. 
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