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 “การด าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว
และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด น าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ         
ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนั้น ขอให้ทุกคนจงด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ โดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้รับมาประกอบด้วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรมอันดีงาม      
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพธิีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504 



ค าน า 

 ปี พ.ศ. 2557 นี้ นับเป็นปีท่ี 53 ของการก่อตั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) และ
ในปีนี้ สวพท. มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ทันกับการพัฒนาสุขภาพก าลังพล และ
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นปีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงคือ ไข้เลือดออก 
อีโบล่า ท่ีเกิดขึ้นในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ท าให้หน่วยงานด้านการวิจัยทางการแพทย์ รวมถึง สวพท . 
ต่ืนตัวในการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันและรับมือ หากมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น จัดการ
ฝึกอบรมบุคลากรทหารแพทย์ในด้านการป้องกันตนเองในระดับชีวนิรภัยระดับ 3 การจัดหารถเคล่ือนท่ีเร็ว
เพื่อสนับสนุนภารกิจกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเกิดโรคระบาด และจัดต้ังหน่วยเฝ้าระวังเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT, Sur-
veillance Rapid Response Team) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร 
ได้แก่ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยคณะผู้บริหาร สวพท. ได้ดินทางไปผูกสัมพันธไมตรีและเยี่ยม
ชม สถาบันจุลชีววิทยา กองทัพเยอรมัน ท่ีมิวนิค และสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน Bernhard Nocht ท่ีฮัมบ
วร์ก และคณะนักวิจัยจาก สวพท. ได้ไปดูงาน และฝึกอบรมท่ี SECOND MEDICAL MILITARY UNIVERSITY 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ส าคัญและนับเป็นประวัติศาสตร์ท่ีห้องปฏิบัติการ 
สวพท. เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทหารแห่งแรกของกองทัพบกท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการในระดับสากล ISO 15189: 2007 และ ISO 15190: 2003 ในขอบข่ายของห้องปฏิบัติการ
วินิจฉัยโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2557 และมีแผนท่ีจะขยายขอบข่ายการรับรองอย่าง
ต่อเนื่องไปยังห้องปฏิบัติการอื่นๆ ของ สวพท. ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกห้องปฏิบัติการ ภายในปี 2559 
ส าหรับด้านการพัฒนาองค์กร ได้เน้นถึงการเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ด้วยการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับจากหน่วยเหนือ มี
การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีมาตรฐานและยั่งยืน มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สวพท. เป็นองค์กรท่ีได้รับรางวัลบัญชีใสสะอาด จากกองทัพบก ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 7 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2551-2557  ส่ิงต่างๆเหล่านี้ เป็นผลงานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
องค์กรท่ีเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ได้สะท้อนให้เป็นรูปธรรมจากผลงานต่างๆ ท่ีรวบรวมไว้ในรายงาน
ประจ าปีฉบับนี้ 
 

         พลตรี 
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(H5N1) ในกรุงเทพมหานคร และ จงัหวดัสุพรรณบุร ี 
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การศกึษาอุบตักิารณ์ของการตดิเชือ้เอชไอวใีนชายไทยทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้เป็นทหารกองประจ าการ

กองทพับกโดยวธิ ีIgG-Capture BED-EIA 

 

โครงการหน่วยทหารสขีาว ประจ าปี 2557  

งานเฝ้าตรวจคุณภาพน ้าในทีต่ ัง้หน่วยทหาร 2557  
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2008 
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วิสัยทัศน์ (VISION) 
 เป็นองค์กรน าด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และเฝ้าระวังโรคของกองทัพบก 

พันธกิจ (MISSIONS) 
 1. สร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารสู่สากล โดยอาศัยผลทาง ห้องปฏิบัติ 

การ ในด้านต่างๆ ได้แก่ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ยาเสพติดและ

พิษวิทยา 

 2. ให้บริการตรวจวินิจฉัยและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ก าลังพล

กองทัพบกและประชาชน 

 3. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานทางยุทธการของกองทัพบก 

พันธกิจภายใต้อาณัติ (MANDATE) 
 วางโครงการ ประสานงาน อ านวยการและด าเนินการวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์และจัดท าคู่มือ เอกสาร เวชนิทัศน์ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือสนับสนุนบริการแพทย์สาม

เหล่าทัพ (อฉก.3680) 

ค่านิยม (VALUES) 

(ONE AFRIMS) 

  O Optimization      เกิดประโยชน์สูงสุด 

  N Networking      การสร้างเครือข่าย 

  E Excellence      ความเป็นเลิศและมืออาชีพ 

  A Accomplishment     มุ่งความส าเร็จและการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

  F Flexibility       มีความคล่องตัว 

  R Responsibility      มีความรับผิดชอบ 

  I Integrity       มีความซื่อสัตย์และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

  M Modernization      เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย 

  S System thinking     มีระบบการคิด 





ผังการจัดองค์กร ประจ าปี 2557 











สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร 
 

ภารกิจ 
 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มหีน้าที่วางแผนงานพฒันาโครงการวจิยัประสานงานอ านวยการ 
ด าเนินการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และจดัท าคู่มอืเอกสารเวชนิทศัน์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิการ
ทางทหาร รวมทัง้พฒันาสุขภาพอนามยั และคุณภาพชวีติที่ดขีองก าลงัพลกองทพับก มผีูอ้ านวยการสถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตร์การแพทย์ทหารเป็นผู้รบัผดิชอบ 
 

การแบ่งมอบ 
 เป็นหน่วยขึ้นตรง ศูนยอ์ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก  
 
อตัราก าลงัพล ปีงบประมาณ 2557 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มอีตัราก าลงัพลทัง้สิ้น 108 นาย เป็นนายทหารสญัญาบตัร 34
นาย นายทหารประทวน 41 นาย ลูกจ้างประจ า 12 นาย ลูกจ้างชัว่คราว 7 นาย และพนักงานราชการ 13 นาย 
มกี าลงัพลปฏิบตัิงานวชิาการทัง้สิ้น 42 นาย มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 10 นาย ปรญิญาโท 11 นาย 
ปรญิญาตร ี14 นาย และต ่ากว่าปรญิญาตร ี7 นาย 
 

ภาพที่ 1 อตัราก าลงัพล ปี 2557 จ าแนกตามกลุ่มชัน้ยศ 

                

             

             

               

             

พนกังานราชการ 
13 % 

นายทหารสญัญาบตัร 
31 % 

นายทหารประทวน 
38 % 

ลกูจา้งประจ า 
11 % 

ลกูจา้ง 
ชัว่คราว 
7 % 



ภาพที่ 2 จ านวนก าลงัพลนักวชิาการ ปี 2557 จ าแนกตามคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปริญญาเอก/เทียบเท่า ปริญญาโท ปริญญาตรี ต า่กว่าปริญญาตรี 
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การเงินและงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2557 การด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ส าหรบัเงินงบประมาณมกีารตรวจสอบ 

และควบคุมการเบิกจ่าย รวมจ านวน 499 ฎีกา และเงนินอกงบประมาณ มกีารด าเนินการจดัท าหน้างบใบส าคญั    
ใบน าส่ง ใบถอนเงนิ และใบฝากเงนิ รวมจ านวน 1,055 ฉบบั 

เงนิงบประมาณปี 2557 มกีารใช้จ่ายรวมทัง้สิ้น 41.48 ล้านบาท ได้แก่ งบงานก าลงัพล 34.20 ล้านบาท  
งบงานบรหิารงานและบรหิารหน่วย 2.58 ล้านบาท งบงานส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ 4.92 ล้านบาท 
และงบงานการแพทย์ 0.86 ล้านบาท 

ภาพที ่5 เปรยีบเทยีบการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ ประจ าปี 2552 – 2557 
งบ/ปี (ลา้นบาท)   2552      2553  2554        2555    2556 2557 
งบงานก าลงัพล   27.85      29.88  28.89       31.65    33.45        34.20 
งบงานบรหิารงานบรหิารหน่วย 2.53      2.57  2.57          2.66         2.57          2.58 
งานส่งก าลงัซ่อมบ ารุง   2.83      3.65  4.96         4.6          4.65          4.92   
งบงานการแพทย ์   0.53      0.66  0.64         0.77     0.78          0.86 
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งานธรุการ 
ปีงบประมาณ 2557 การด าเนินงานดา้นสารบรรณ และธุรการทัง้ปวง รวมจ านวนทัง้สิน้ 9,719 เรื่อง  

  
ตารางที ่1 สถติงิานธุรการประจ าปี 2557 
 

 
 

งานฝึกศึกษา อบรม และสมัมนา 
จ านวนขา้ราชการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร ฝึกศกึษาใน ปีงบประมาณ 2557 จ านวน  14 นาย 

ประชุมอบรม สมัมนาวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 51 ครัง้ เป็นวทิยากรพเิศษ 
ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 28 ครัง้ และบรรยายวชิาการในหน่วย ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 6 ครัง้  

ตารางที ่2 สถติงิานฝึกศกึษา อบรม และสมัมนา ประจ าปี 2557 
 

 

 

ล าดบั 
 

 

รายการ 
 

ปี 2557 (จ านวน)  

1 หนงัสอืรบัจากภายนอก 5,400 เรื่อง  

2 หนงัสอืส่งออกภายนอก 2,862 เรื่อง  

3 หนงัสอืรบัภายในหน่วย 275 เรื่อง  

4 หนงัสอืส่งภายในหน่วย 810 เรื่อง  

5 แต่งตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ 372 ครัง้  

 

ล าดบั 
 

 

รายการ 
 

ปี 2553 (จ านวน)  

1 
  
  
2 
  
  
3 
4 

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

  
5 นาย 
2 นาย 

  
79 ครัง้ 
7 ครัง้ 
28 ครัง้ 
6 ครัง้  



 

วัน เดือน ปี รายการ 
7 – 9 ตุลาคม 2556 
24 ตุลาคม 2556 
31 ตุลาคม 2556 
 
 
 
4 พฤศจกิายน 2556 
 
7 พฤศจกิายน 2556 
 
12 พฤศจกิายน 2556 
 
14 พฤศจกิายน 2556 
 
 
14 พฤศจกิายน 2556 
 
18 พฤศจกิายน 2556 
 
 
18 – 19 พฤศจกิายน 
2556 
 
18 – 19 พฤศจกิายน 
2556 
18 – 22 พฤศจกิายน 
2556 
19 พฤศจกิายน 2556 
 
 
20 - 22 พฤศจกิายน 
2556 

ประชุมวชิาการโภชนาการแห่งชาต ิครัง้ที ่7  ณ ศนูยนิ์ทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 
ประชุมการป้องกนัโรคลมรอ้น (Heat Stroke) ณ หอ้งประชุมกรมแพทยท์หารบก ชัน้ 2 
ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบจดัการความรูแ้ละส่งเสรมิการวจิยัพฒันา  
เรื่อง การเตรยีมความพรอ้ม ป้องกนั และแกไ้ขปญัหาโรคตดิต่ออุบตัใิหม่แห่งชาต ิ 
ครัง้ที ่1/2556 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 3 อาคารส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาต ิถนนพระรามที ่6 กรุงเทพฯ 
ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรฐานดา้นไวรสั ครัง้ที ่2/2556  ณ หอ้ง 501 
อาคาร 3 ชัน้ 5 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและมาตรฐานดา้นหอ้งปฏบิตักิารเชีอ้โรคและ
พษิจากสตัว ์ครัง้ที ่4/2556 ณ หอ้ง 501 อาคาร 3 ชัน้ 5กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 
ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและมาตรฐานดา้นหอ้งปฏบิตักิารเชีอ้โรคและ
พษิจากสตัว ์ครัง้ที ่4/2556 ณ หอ้ง 501 อาคาร 3 ชัน้ 5 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ประชุมเพื่อแกไ้ขปญัหาการออกใบอนุญาตน าเขา้หรอืส่งออกตวัอย่างของ specimens ของ
สตัวท์ดลองทีเ่ป็นสตัวป์่า ณ หอ้งประชุมพลโทพระยาศลัวธิานนิเทศ ชัน้ 3 อาคาร วช.2 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
สมัมนา เรีอ่ง ระบบการยื่นขอทุนวจิยัจุดเดยีวแบบเบด็เสรจ็  ณ หอ้งจปิูเตอร ์ชัน้ 3   
โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 
ประชุมวชิาการเครอืข่ายพยาธวิทิยาคลนิิก กรมแพทยท์หารบก ครัง้ที ่10  
เรื่อง “Clinical Pathology Network 2013: Practice and Future”  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 10 
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
สมัมนา ICMM Pan Asia Pacific Seminar on medical preparedness and response for 
CBRN Warfare and Terrorism  ณ หอ้งประชุมพญาไท ชัน้ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 
รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกเลา้ 
ประชุมวชิาการสมาคมไวรสัวทิยา (ประเทศไทย) ครัง้ที ่23  ณ หอ้งภาณุรงัส ี 
โรงแรมรอยลัรเิวอร ์บางพลดั กรุงเทพฯ 
ประชุม International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP 11)  
ณ ศนูยป์ระชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์
ประชุม “รายงานเรื่องมาตรฐานการเสรมิสรา้งความมัน่ใจ (Confidence-building measure: 
CBM) ตามกรอบอนุสญัญาหา้มอาวุธชวีภาพ ประจ าปี 2556” ณ หอ้งประชุม 127/1 ชัน้ 1 
อาคารไบโอเทค อุทยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
ประชุมวชิาการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ครัง้ที ่41 ประจ าปี 2556 “PMK 2013 : The Power 
of Networking and Partnership for AEC” ณ หอ้งประชุมอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระ
ชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

ประชุม สัมมนา อบรมวิชาการ ในประเทศ ปีงบประมาณ 2557  



 

วัน เดือน ปี รายการ 
25 พฤศจกิายน 2556 
 
27 - 29 พฤศจกิายน 2556 
 
27 - 29 พฤศจกิายน 2556 
 
 
4 ธนัวาคม 2556 
 
 
20 ธนัวาคม 2556 
 
24 ธนัวาคม 2556 
 
15 – 16 มกราคม 2557 
 
16 มกราคม 2557 
 
 
 
23 มกราคม 2557 
 
23 มกราคม 2557 
 
 
29 มกราคม 2557  
 
30 มกราคม 2557 
 
6 กุมภาพนัธ ์2557 
 
 
 
11 กุมภาพนัธ ์2557 
 
17 – 19 กุมภาพนัธ ์2557 

สมัมนา เรื่อง “ประชาคมวจิยักบัการเตรยีมความพรอ้มสู่ระบบประเมนิผลการวจิยัของ
ประเทศ” ณ หอ้งแมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 
ประชุมระดบัชาตดิา้นเวชสารสนเทศ ครัง้ที ่2 เรือ่ง “รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สูอ้นาคตเวช
สารสนเทศไทย”  ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์กรุงเทพฯ 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “เทคนิคขัน้สงูการใชก้ลอ้งคอนโฟคอลถ่ายภาพเซล
แบบต่อเน่ือง ณ หอ้งประชุมอาคารสตางคม์งคลสุข และ หอ้ง 200 คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบจดัการความรูแ้ละส่งเสรมิการวจิยัพฒันา   
ณ หอ้งประชุม ชัน้ 3 อาคารส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 
ประชุมสมัมนา “เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ชบ้รกิารตรวจหาสารเสพตดิใน
ปสัสาวะ”  ณ โรงแรมรชิมอนด ์จงัหวดันนทบุร ี
ประชุมคณะกรรมการชมรมเลปโตสไปโรสสิแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่2/2557   
ณ หอ้งประชุม Board Room ชัน้ 4 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 
อบรม เรื่อง “การใชตู้้ชวีนิรภยัอย่างมปีระสทิธภิาพและการตรวจรบัรอง : ความจรงิทีค่วร
รู”้  ณ หอ้งแคทลยีา โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ 
ประชุมใหค้วามเหน็ต่อการเขา้เป็นภาคพีธิสีารนาโงยา ว่าดว้ยการเขา้ถงึทรพัยากร
พนัธุกรรมและการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการใชป้ระโยชน์ทรพัยากร
พนัธุกรรมอย่างเท่าเทยีมและยุตธิรรม  ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู 1  
โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ 
ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบจดัความรูแ้ละส่งเสรมิการวจิยัพฒันา  
ครัง้ที ่1/2556 หอ้งประชุม ชัน้ 3 อาคาร ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ประชุมเสรมิสรา้งความเขา้ใจแก่หอ้งปฏบิตักิารสมาชกิทดสอบความช านาญของสถาน
ตรวจพสิจูน์ยาบ้าในปสัสาวะ  ณ หอ้งประชุม 801 อาคาร 8 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
จงัหวดันนทบุร ี
อบรมทบทวนความรูด้า้นการส่งก าลงับ ารุง ณ หอ้งประชุม กองอ านวยการ  
ศนูยอ์ านวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ ชัน้ 2  
สมัมนาบูรณาการบรกิารแพทย ์ศนูยอ์ านวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ ในพืน้ทีป่กตแิละ
ในสนาม  ณ หอ้งประชุม ศนูยอ์ านวยการแพทยพ์ระมงกุฎเกลา้ ชัน้ 2 
ประชุมหารอืเพื่อการพฒันาและปรบัปรุง ประกาศกรมแพทยท์หารบก เรื่อง ค าแนะน า
ส าหรบัผูบ้งัคบัหนวย ผูฝึ้ก ครฝึูก และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนั การปฐม
พยาบาล และการรกัษาพยาบาลการเจบ็ป่วยจากความรอ้น ณ หอ้งประชุม  
กองส่งเสรมิสุขภาพและเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารบก ชัน้ 4 
ประชุมคณะท างานผูเ้ชีย่วชาญฝา่ยไทยดา้นการแพทยท์หาร  ณ หอ้งประชุม  
กรมแพทยท์หารบก ชัน้ 2 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “Next-Gen Sequencing 101 : Clinical Exome & Target 
Region Sequencing Workshop” ณ หอ้งคอมพวิเตอร ์317 ชัน้ 3 อาคารเรยีนและ
ปฏบิตักิารรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี 



 

วัน เดือน ปี รายการ 
20 – 22 กุมภาพนัธ ์2557 
 
21 กุมภาพนัธ ์2557 
 
 
 
25 กุมภาพนัธ ์2557 
 
5 มนีาคม 2557 
 
 
6 – 7 มนีาคม 2557 
 
13 มนีาคม 2557 
 
 
27 – 29 มนีาคม 2557 
 
 
 
2 – 4 เมษายน 2557 
 
9 เมษายน 2557 
 
21 เมษายน 2557 
 
22 เมษายน 2557 
22 เมษายน 2557 
 
22 – 25 เมษายน 2557 
 
 
29 เมษายน 2557 
 
6 – 8 พฤษภาคม 2557 
 
 

สมัมนาทางวชิาการ Roche Scientific Day 2014  ในหวัขอ้เรื่อง “Doing now what pa-
tients need next” ณ โรงแรมรเีจนท ์ชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี
ประชุมเพื่อท าความเขา้ใจและรบัฟงัความเหน็ เรื่อง การเขา้เป็นภาคพีธิสีารนาโงย่า ดว้ย
การเขา้ถงึทรพัยากรพนัธุกรรมและการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการใชท้รพัยากร
พนัธุกรรมอย่างเท่าเทยีมและยุตธิรรม ณ หอ้งแกรนด ์ฮอลล ์2 โรงแรม 
รามา การเ์ดน้ส ์กรุงเทพฯ 
ประชุมพจิารณา คุณสมบตั ิประสทิธภิาพ และวธิกีารใชท้ีถู่กต้องและเหมาะสมของยาทา
กนัยุง ณ หอ้งประชุม กรมแพทยท์หารบก ชัน้ 2 
ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบจดัการความรู ้และส่งเสรมิการวจิยัพฒันา  
ครัง้ที ่1/57  ณ หอ้งประชุมอายุรกจิโกศล ชัน้ 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 
สมัมนาวชิาการ การเฝ้าระวงัป้องกนัการบาดเจบ็จากความรอ้น ส าหรบับุคลากร 
สายแพทย ์ณ โรงแรมมโิด สะพานควาย กรุงเทพฯ 
สมัมนา เรื่อง LAMP technology: การใชป้ระโยชน์จากสทิธบิตัรเพื่อการวจิยัเชงิการคา้
อย่างเหมาะสมและถูกกฎหมาย  ณ หอ้งหวา้กอ 1 - 2 ชัน้ 14 อาคาร 
จามจุรสีแควร ์กรุงเทพฯ 
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิาน ประจ าปี 2557 ในหวัขอ้เรื่อง 
“การเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดว้ยนวตักรรมกระบวนงานและคู่มอืการปฏบิตังิาน” 
ณ อาคารรบัรองกองทพับก สวนสนประดพิทัธ ์บ้านหนองแก  
ถนนเพชรเกษม อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
ประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาระบบและมาตรฐานการเฝ้าระวงัการตดิเชือ้เอชไอวแีละเอดส ์ 
ณ โรงแรมคลาสสคิคามโีอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ประชุมการด าเนินการเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั การพฒันารปูแบบสมรรถนะหลกัของบุคลากร
เหล่าทหารแพทย ์ ณ หอ้งประชุม กองก าลงัพล กรมแพทยท์หารบก 
ประชุม “หารอื แนวทางการด าเนินงานด้านเวชศาสตรค์รอบครวั ในพืน้ทีค่วบคุม  
ในพระองค ์904”  ณ ศนูยศ์รทีวรีกัษ์ 
ประชุมเพื่อพจิารณาคุณสมบตัยิาทากนัยุง ณ หอ้งประชุม กรมแพทยท์หารบก ชัน้ 2 
ประชุมการด าเนินการเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั การพฒันารปูแบบสมรรถนะหลกัของบุคลากร 
ณ หอ้งประชุม กองก าลงัพล กรมแพทยท์หารบก ชัน้ 4 
ประชุมวชิาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย ์ครัง้ที ่38  เรื่อง เทคนิคการแพทยก์บัการมี
ส่วนร่วมในระบบสุขภาพ  ณ โรงแรมเซนทาราโฮเตล็แอนดค์อนเวนชัน่ 
เซน็เตอร ์จงัหวดัอุดรธานี 
อบรมการป้องกนัเฝ้าระวงัการบาดเจบ็จากความรอ้นในทหารใหม่ ครัง้ที ่2  
ณ หอ้งประชุมใหญ่ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิชัน้ 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
สมัมนา เหล่าการเงนิ “การเตรยีมความพรอ้มของสายงานการเงนิในกองทพับกสู่อนาคต”  
ณ โรงแรมเดอะ รเีจน้ท ์ชะอ า รสีอรท์ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ี



 

วัน เดือน ปี รายการ 
19 – 21 พฤษภาคม 2557 
 
11 - 12 มถุินายน 2557 
 
 
26 มถุินายน 2557 
 
3 – 4 กรกฎาคม 2557 
 
15 – 17 กรกฎาคม 2557 
 
21 – 22 กรกฎาคม 2557 
24 – 25 กรกฎาคม 2557 
 
28 กรกฎาคม 2557 
 
29 – 30 กรกฎาคม 2557 
 
29 – 31 กรกฎาคม 2557 
 
 
30 กรกฎาคม 2557 ถงึ  
1 สงิหาคม 2557 
31 กรกฎาคม 2557 ถงึ  
 
1 สงิหาคม 2557 
 
8 สงิหาคม 2557 
 
 
 
14 สงิหาคม 2557 

สมัมนาวชิาการ เรื่อง พระราชบญัญตัแิละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัทาง
หอ้งปฏบิตักิาร ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ 
กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
ประชุมวชิาการบ าบดัโรคสตัวเ์ลีย้ง ครัง้ที ่20 ณ อาคารอมิแพคฟอรัม่ ศนูยก์ารแสดง
สนิคา้และการประชุมอมิแพคเมอืงทองธานี 
ประชุมและเป็นกรรมการสอบสมัภาษณ์ เพื่อหนงัสอือนุมตัแิละหนงัสอืวุฒบิตัร ประจ าปี 
2556 ราชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดคิแห่งประเทศไทย  ณ กองออรโ์ธปิดคิส ์โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา้  
ประชุมการจดัท า (ร่าง) แผนแม่บทการพฒันาบุคลากรดา้นวคัซนีของประเทศไทยฉบบั
สมบูรณ์ ณ โรงแรมรชิมอนด ์จงัหวดันนทบุร ี
ประชุมสมัมนาผูบ้รหิารหน่วยแพทยส์ีเ่หล่า ณ เดอะรเีจน้ท ์ชะอ าบชี รสีอรท์ 
จงัหวดัเพชรบุร ี
ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลการเลีย้งและใชส้ตัวข์องสถาบนั ณ โรงแรมฮอลเิดย ์
อนิน์ สลีม กรุงเทพฯ 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร ประจ าปี 2557 หลกัสตูรการด าเนินการยุทธศาสตรใ์นสถานที่
ท างาน รุ่นที ่3  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ  
ประชุมวชิาการวคัซนีแห่งชาต ิครัง้ที ่6  ณ โรงแรมอมิพเิรยีล ควนีสป์ารค์ สุขุมวทิ 22 
กรุงเทพฯ 
ประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบจดัการความรู ้และส่งเสรมิการวจิยัพฒันา  
ครัง้ที ่2/2557  ณ หอ้งประชุมกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีชัน้ 3 อาคาร
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิถนนพระรามที ่6 กรุงเทพฯ 
ประชุมวชิาการ ในหวัขอ้ “การศกึษาทางพนัธุศาสตรแ์ละจโินมกิส์ดว้ยเครื่องวเิคราะหย์ุค
ใหม่”  ณ โรงแรมวนิเซอร ์สวทิส ์สขุุมวทิ กรุงเทพฯ 
อบรมหลกัสตูร “สถติสิ าหรบัการวจิยัทีใ่ชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์”   
ณ หอ้งรวยเพชร โรงแรมมารวย การเ์ดน้ กรุงเทพฯ 
ประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาโครงร่างงานวจิยั กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558  
ณ โรงแรมสองพนับุร ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
งานมหกรรรมคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ครัง้ที ่12 และมหกรรมคุณภาพ
เครอืข่ายโรงพยาบาลสีเ่หล่า ครัง้ที ่5 ภายใต้หวัขอ้หลกั เรื่อง “ยกระดบัองคก์รสู่การ
บรหิารทีเ่ป็นเลศิ”  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 10 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ  
พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
ฟงัการบรรยายในงานมหกรรม “งานวจิยัแห่งชาต ิ2557” (Thailand Research Expo 
2014) เรื่อง “การพฒันางานเลีย้งและใชส้ตัวท์ดลองเพื่อเขา้สู่มาตรฐานสากล”  
ณ หอ้ง Lotus 7 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์บางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์เซน็ทรลัเวลิด ์
กรุงเทพฯ 
อบรมการปฏบิตักิารวจิยัทางคลนิิกทีด่ ีครัง้ที ่6  ณ หอ้งประชุมมรสูวุรรณ ชัน้ 5 อาคาร
เฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 
 



 

วัน เดือน ปี รายการ 
14 – 15 สงิหาคม 2557 
 
 
15 สงิหาคม 2557 
 
 
20 สงิหาคม 2557 
 
21 – 22 สงิหาคม 2557 
 
22 สงิหาคม 2557 
 
 
23 สงิหาคม 2557 
 
 
25 – 26 สงิหาคม 2557 
 
27 สงิหาคม 2557  
 
29 สงิหาคม 2557 
 
2 กนัยายน 2557 
 
3 กนัยายน 2557 
 
 
5 กนัยายน 2557 
 
 
 
8 – 9 กนัยายน 2557 
 
8 – 10 กนัยายน 2557 
 
10 กนัยายน 2557 
 
 

อบรมเกีย่วกบัขอ้ก าหนดตามมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์ISO 15189:2012, 
ISO 15190:2003, ISO 19011:2011 และ ISO/IEC 17025  ณ หอ้งประชุมประจวบ ชัน้ 
3 อาคารมหาวชริาลงกรณ์ (ตกึออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
ประชุมชีแ้จงการยื่นค าขอแจง้รายละเอยีดก่อนการน าเขา้ผลติภณัฑส์ุขภาพ (License 
per invoice)  ณ หอ้งประชุมเงนิทุน 1 อาคารเงนิทุนหมุนเวยีนยาเสพตดิ ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การจดัท าแผนปฏบิตังิาน ปี 2558  ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
อบรมเชงิปฏบิตักิารเทคนิคทางจุลพยาธวิทิยา ในงานประจ าและงานวจิยั ครัง้ที ่3  
ณ ภาควชิาพยาธวิทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล กรุงเทพฯ  
ประชุมวชิาการ เรื่อง “การเตรยีมความพรอ้มดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในการรบัมอื
กรณีผูป้่วยสงสยัโรคตดิเชือ้อโิบลา”  ณ หอ้งประชุมคอนเวนชัน่เซน็เตอร ์ชัน้ 4 โรงแรม
รามาการเ์ดน้ส ์หลกัสี ่กรุงเทพฯ 
ประชุมวาระเรง่ด่วนเกีย่วกบัความร่วมมอืระหว่างหน่วยแพทยเ์หล่าทพั และกระทรวง
สาธารณสุข ในการด าเนินการจดัท าแผนป้องกนัและแนวทางการรบัมอืกบัเชือ้โรคไวรสัอี
โบลา ณ หอ้งประชุมกรมแพทยท์หารบก ชัน้ 2 
ประชุมพฒันาคู่มอืวชิาการโรคเลปโตสไปโรสสิ ณ โรงแรมเบสท ์เวสเทริน์ พลสั  
แกรนด ์ฮาเวริด์ กรุงเทพฯ 
อบรมโครงการ “การฝึกอบรม ทบทวน ความรูแ้ละปฏบิตักิารทางดา้นโลหติวทิยา”  
ณ อาคารเพชรรตัน์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
ประชุมหารอื เรือ่ง แนวทางการด าเนินการเพื่อควบคุมการตดิเชือ้เอชไอวใีนพืน้ที่
รบัผดิชอบของโรงพยาบาลกองทพับก ณ หอ้งประชุมกรมแพทยท์หารบก ชัน้ 4 
ประชุมคณะอนุกรรมการจดัการระบบการเลีย้งและสุขภาพสตัว ์และสตัวป์่าให ้
ปลอดโรค ณ หอ้งประชุม 134 ชัน้ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประชุมหารอืโครงการความร่วมมอืเพื่อพฒันาเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศรองรบัภาวะ
คุกคามทางชวีภาพ ณ หอ้งประชุม DTI 906 ชัน้ 9 อาคารส านกังานกลุ่มปฏบิตักิาร ตรง
ขา้มอาคาร สป.(แจง้วฒันะ) จงัหวดันนทบุร ี
ร่วมพธิมีอบรางวลัพนกังานเลีย้งสตัวท์ดลองดเีด่น รางวลั ท ีอ ีควิ ประจ าปี 2557 และ
รางวลันกัวจิยัรุ่นใหม่ดเีด่นทีใ่ชส้ตัว ์รางวลัไบโอลาสโก ้ประเทศไทย ประจ าปี 2557 
พรอ้มร่วมฟงับรรยายพเิศษ เรือ่ง วทิยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง ณ หอ้งแกรนดร์ชัดา ชัน้ 5 
อาคารธารทพิย ์โรงแรมเจา้พระยาปารค์ ถนนรชัดา เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง Human Subject Protection Course ณ หอ้งมรสูุวรรณ ชัน้ 5 
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
ประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง พฒันาเครอืข่ายการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคและภยั
สุขภาพ Cross Border Surveillance  ณ โรงแรมไมด้า รสีอรท์ จงัหวดักาญจนบุร ี
ประชุมประชาพจิารณ์ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8  
(พ.ศ.2555 – 2559)  ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ 
 



 

วัน เดือน ปี รายการ 
12 กนัยายน 2557 
 
17 – 19 กนัยายน 2557 
 
 
15 กนัยายน 2557 
 
25 – 26 กนัยายน 2557 
 
26 กนัยายน 2557  

ประชุม เรือ่ง Animal Testing Lab for Vaccine Development  ณ โรงแรมสวสิโซเทล 
กรุงเทพฯ 
ร่วมงานแสดงสนิคา้และงานประชุมนานาชาตดิา้นเทคโนโลย ีนวตักรรม เครีอ่งมอืและ
หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ครัง้ที ่4  THAILAND LAB 2014  ณ ฮอล ์ 
101-102 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
ประชุมเครอืข่ายเทคนิคการแพทย ์4 เหล่า ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 2 โรงเรยีน 
เสนารกัษ์ กรมแพทยท์หารบก 
อบรมหลกัสตูร “สถติสิ าหรบัการวจิยัทีใ่ชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์” รุ่นที ่2   
ณ หอ้ง Elephant Loft ชัน้ 25 อาคารบ ีโรงแรมไอยรนิทร ์ตกึชา้ง 
สมัมนา สมาชกิโครงการ MEA Better Care Service ประจ าปี 2557 จดัโดย 
การไฟฟ้านครหลวง ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอรเ์กท กรงุเทพฯ  

 

วัน เดือน ปี รายการ 

6 – 9 ตุลาคม 2556  
 
7 – 11 ตุลาคม 2556  
 
8 – 16 กุมภาพนัธ ์2557  
 
7 – 16 มนีาคม 2557 
 
20 – 30 เมษายน 2557   
 
3 – 6 มถุินายน 2557  
 
8 – 14 กรกฎาคม 2557  

ประชุมวชิาการ นโยบายแอลกอฮอลร์ะดบัโลก ปี 2013 (Global Alcohol Policy       
Conference 2013) ณ กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี 
ประชุมเชงิปฏบิตักิารส่วนภูมภิาค ว่าดว้ยโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่: ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์
ใหม่  ณ นครโคลมัโบ สาธารณรฐัสงัคมนิยมประชาธปิไตยศรลีงักา  
เยีย่มชมสถาบนัจุลชวีวทิยา กองทพัเยอรมนั และหน่วยเวชศาสตรเ์ขตรอ้น รพ.กองทพั
เยอรมนั ฮมับวรก์ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี  
ประชุม Keystone Symposium X4 “HIV Pathogenesis – Virus vs. HOST” ประเทศ
แคนาดา 
ดงูานวจิยัเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้และเขา้เยีย่มค านบั จก.พบ.สหรฐัฯ ณ มลรฐัวอชงิตนัดซี ี
และมลรฐัฮาวาย สหรฐัอเมรกิา  
เยีย่มชมและดงูานวจิยัดา้นระบาดและรคิเกต็เซยี ณ นครเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนจนี  
วทิยากรการประชุมไตรภาคดี้านโรคตดิเชือ้ในเขตรอ้น The Trilateral Tropical        
Infectious Disease Subject Matter Expert Exchange (SMEE) ณ นครเซีย่งไฮ ้
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนจนี  

ประชุม สัมมนา อบรมวิชาการ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2557  



กองอ านวยการ 

 
ภารกิจ 

วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากบัการด าเนินงานทัง้ปวงของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
1. แผนกธรุการและก าลงัพล 
มีหน้าที่ วางแผน ด าเนินการ ประสานงานในด้านสารบรรณ ธุรการทัง้ปวง งานด้านก าลงัพล สวสัดิการ 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ บ าเหน็จ การรกัษาความปลอดภยั และการรกัษาความสะอาดสถานที่ 
2. แผนกแผนโครงการและงบประมาณ 
มีหน้าที่ จดัท าแผนการด าเนินงานของสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ทัง้ในด้านบริหารหน่วย 

การงบประมาณ และด้านวชิาการ ก ากบัดูแล และประสานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. แผนกการเงินและเกบ็เงินรายได้ 
มีหน้าที่ ด าเนินงานเกี่ยวกบัการเงนิ การรบั-จ่ายเงนิ การบัญชี ทัง้เงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ 

การเก็บรักษาเงิน บัญชี หลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรบัผิดชอบและการเก็บเงิน
รายได้ของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

4. แผนกศึกษาและวิเทศสมัพนัธ ์
มหีน้าที่ จดัท าแผน อ านวยการประสานงานเกี่ยวกบัการฝึก ศึกษา อบรม ดูงาน ของข้าราชการในหน่วย

รวมถึงบุคคลภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
5. แผนกสารสนเทศและเวชนิทศัน์ 
มีหน้าที่ ด าเนินงานสนับสนุนด้านสารสนเทศ ด้วยการจัดตัง้และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

ฝึกอบรมการพฒันาโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อพฒันาขดีความสามารถของหน่วย การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนงาน
ด้านสถิติ 

6. แผนกสนับสนุน 
มหีน้าที่ ด าเนินงานด้านส่งก าลงัสายแพทย์ พลาธกิาร ยุทธโยธา และการขนส่ง  



กองวิจยั 
ภารกิจ 

ศกึษาวจิยัโรคตดิเชือ้ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตักิารทางทหาร และความมัน่คงของชาติ 
 

การแบ่งส่วนราชการและหน้าท่ี 
1. แผนกจลุชีววิทยา 
มีหน้าที่ ศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัจุลนิทรยี์ต่างๆ เช่น แบคทเีรยี ไวรสั และปาราสติ ทัง้น้ี เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้

ที่ต้องการทราบ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลและผลงานวิจยั พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณา วางมาตรการอัน
เหมาะสมเสนอแก่หน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อพจิารณาปฏิบตัิการต่อไป 

2. แผนกระบาดวิทยา 
 มหีน้าที่ ด าเนินการสบืสวน ค้นคว้าวจิยั ให้ค าปรกึษาและหาสาเหตุของการระบาดของโรคที่เกดิขึ้น ได้แก่ 
โรคที่เกดิขึ้นจากเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงชนิดของเชื้อ ลกัษณะ และสาเหตุ การระบาด การแพร่กระจาย
ของโรค เพื่อพจิารณาหาทางป้องกนัแก้ไขวางมาตรการอนัเหมาะสมส าหรบัปฏิบตัิการต่อไป  

 3. แผนกพยาธิวิทยา 
 มหีน้าที ่ศกึษาและวจิยัตามโครงการทีก่ าหนด เพื่อใหท้ราบถงึสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิพยาธสิภาพ การเปลีย่นแปลง

ของสภาวะ และอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย รวมทัง้การศกึษา และวจิยัถงึปฏกิริยิาตอบสนองของร่างกายทีม่ต่ีอพยาธิ
สภาพนัน้ๆ ตลอดจนรวบรวมขอ้มูล และผลงานวจิยั พร้อมทัง้ข้อคดิเหน็ เพื่อพจิารณาวางมาตรการอนัเหมาะสม
ส าหรบัการปฏบิตักิารต่อไป 



กองวิเคราะห์ 
ภารกิจ 

วเิคราะหว์จิยัโรคไม่ตดิเชือ้และโรคตดิเชือ้ทีม่คีวามส าคญัต่อการปฏบิตักิารทางทหารและความมัน่คงของชาติ 
 
การแบ่งส่วนราชการและหน้าท่ี 

1. แผนกชีวเคมี 
มหีน้าทีใ่นการวเิคราะหว์จิยัปญัหาสุขภาพก าลงัพล ส่งเสรมิสขุภาพก าลงัพล โดยการตรวจร่างกายทัว่ไป ตรวจ

เลอืดและปสัสาวะ ใหค้วามรูเ้บือ้งต้นและขอ้มลูข่าวสารทางการแพทย ์ ศกึษาวจิยัดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพก าลงัพล 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขอย่างเป็นรปูธรรม 

2. แผนกยาเสพติด และพิษวิทยา 
มหีน้าทีศ่กึษา วจิยั พฒันางานวเิคราะหส์ารเสพตดิ ใหท้นัสมยัและทนัต่อเทคโนโลยทีีม่กีารน าสารชนิดใหม่ๆ 

มาใช ้ สนบัสนุนการตรวจวเิคราะหส์ารเสพตดิใหโ้ทษแก่หน่วยทหารและหน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัสาร
เสพตดิใหโ้ทษ ตลอดจนใหก้ารศกึษา อบรม ดา้นการตรวจวเิคราะหส์ารเสพตดิใหโ้ทษแก่หน่วยทหารทีร่้องขอ เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของสารเสพตดิในประเทศ 

3. แผนกผลิตและควบคมุมาตรฐาน 
มหีน้าทีใ่นการศกึษา วจิยัและพฒันางานวเิคราะห์สารพษิและปจัจยัต่าง ๆ ในสิง่แวดล้อมในที่ตัง้หน่วยทหาร 

ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปญัหามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของก าลงัพล เป็นการ
ด าเนินงานในเชงิเวชศาสตรป้์องกนัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

4. แผนกสตัวท์ดลอง 
มหีน้าทีศ่กึษา วจิยั และพฒันาเทคนิคทางหอ้งปฏบิตักิารโดยการใชส้ตัวท์ดลอง เพื่องานวจิยัทางวทิยาศาสตร์

การแพทย ์โดยมุ่งเน้นโรคทีเ่ป็นปญัหาต่อสุขภาพทหาร ไดแ้ก่ การศกึษาโรคสตัวต์ดิต่อสู่คน และการทดสอบยาและวสัดุ
ทางการแพทย ์การศกึษาดา้นเภสชัจลนศาสตร ์การเพาะเลีย้งเชือ้เพือ่พฒันาชดุตรวจวนิิจฉยัโรค เป็นตน้  





กระเป๋า “สวพท.พิชิตมาลาเรีย” 

ประดิษฐ์ แก้วเสถียร, ตุลย ์เรืองอารียร์ชัต์, ขวญัอนงค ์ยงัพะกลู คณุากร คณา  
ทิพยว์รรณ ช่ืนจิตร และ ชนะ ลิมิตเลาหพนัธุ ์
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร  

บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัโรคมาลาเรยียงัคงเป็นโรคตดิเชือ้ทีส่ าคญั มคีวามรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่์อการปฏบิตัทิางทหาร

ตามแนวชายแดน ซึง่ถ้าไดร้บัการรกัษาล่าช้า หรอืการรกัษาไม่ถูกต้อง จะเกดิภาวะแทรกซอ้น เสีย่งต่อการสญูเสยี
ก าลงัพล การตรวจหาเชือ้มาลาเรยีกระท าไดห้ลายวธิ ี  เช่น การตรวจโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ ซึง่เป็นวธิตีรวจทีเ่ป็น
มาตรฐานสากล และการตรวจโดยชุดตรวจมาลาเรยีชนิดเร่งด่วน (Rapid Diagnostic test) ซึง่มคีวามแม่นย าเพยีงพอ
ต่อการวนิิจฉยัเบื้องต้นเหมาะส าหรบัใชใ้นพืน้ทีม่คีวามห่างไกล ทุรกนัดารและยากต่อการเขา้ถงึ  

            ดงันัน้ แผนกระบาดวทิยา กองวจิยั สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ จงึไดจ้ดัท ากระเป๋า 
“สวพท.พชิติมาลาเรยี” ส าหรบันายสบิเสนารกัษ์ นายสบิพยาบาลและนายสบิทหารราบ ทีป่ฏบิตัภิารกจิตามแนว
ชายแดน โดยได้ท าการฝึกอบรมระยะสัน้ เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัใิชก้ระเป๋าไดอ้ย่างถูกต้อง สามารถน านวตักรรม
น้ีไปใชใ้นการตรวจหาเชือ้มาลาเรยีแบบเร่งด่วนและสามารถใหก้ารรกัษาเบื้องต้นในก าลงัพลทหารทีป่ฏบิตัภิารกจิใน
พืน้ทีท่ีห่่างไกล ยากล าบากต่อการเดนิทาง หรอืสถานการณ์ทางทหารไม่เอื้ออ านวยต่อการส่งผูป้่วยกลบัมาแนวหลงั 

 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อใหก้ าลงัพลทหารทีป่ฏบิตัภิารกจิในพืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่อการระบาดของโรคไดร้บัการ

รกัษาอย่างรวดเรว็ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยท าการฝึกวธิกีารตรวจเชือ้มาลาเรยี และการรกัษาเบื้องต้น
ใหก้บันายสบิเสนารกัษ์ นายสบิพยาบาล และนายสบิทหารราบ 

 
ส่วนประกอบภายในกระเป๋า “สวพท. พิชิตมาลาเรีย” 

อุปกรณ์ส าหรบัเจาะเลอืดจากปลายน้ิวพรอ้มแผ่นกระจก (สไลด)์ จ านวน 1 กล่อง และคู่มอืการเจาะเลอืด 
เขม็ส าหรบัเจาะเลอืดจากปลายน้ิว จ านวน 30 อนั 
แอลกอฮอล ์70% ส าเรจ็รปู ส าหรบัท าความสะอาดบรเิวณทีเ่จาะเลอืด จ านวน 50 ชิน้ 
ผา้กอ็ตสข์นาดเลก็ ส าลแีหง้ ส าหรบัเชด็แผลบรเิวณทีเ่จาะใหแ้หง้และใชปิ้ดทบับรเิวณทีเ่จาะใหเ้ลอืด
หยุด จ านวน 50 ชิน้ 

แผ่นกระจก (สไลค์) ส าหรบัท าฟิลม์เลอืดไวต้รวจหาเชือ้มาลาเรยีดว้ยวธิตีรวจภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ 
เพื่อยนืยนัในภายหลงั จ านวน 50 แผ่น 

กล่องสไลคส์ าหรบัใชใ้ส่แผ่นกระจก จ านวน 1 กล่อง 
ชุดตรวจหาเชือ้มาลาเรยีชนิดตรวจด่วน (Rapid Diagnostic test, RDT) จ านวน 10 ชุด 
ยารกัษามาลาเรยีชนิด พเีอฟ (P. falciparum) จ านวน 5 ชุด และชนิด พวี ี(P. vivax) จ านวน 5 ชุด พรอ้ม

วธิกีารใชย้าในแต่ละชนิดเชือ้  
คู่มอืการตรวจหาเชือ้มาลาเรยี และวธิกีารรกัษา จ านวน 1 เล่ม 
แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลูผูป้ว่ย การตรวจ และการรกัษา จ านวน 1 ชุด 

 
 



ข้อพิจารณาท่ีส าคญั  
เมื่อเทยีบราคา และจุดเด่น จุดดอ้ย ของกระเป๋า“สวพท. พชิติมาลาเรยี”  ถ้ามกีารน าไปใชจ้ะเกดิประโยชน์ เป็น

การสรา้งขวญั และก าลงัใจต่อก าลงัพลทหารทีป่ฏบิตัภิารกจิในพืน้ทีป่ฏบิตักิารทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้มาลาเรยี 
เสน้ทางเป็นป่าภูเขา ทุรกนัดารในการส่งก าลงับ ารุง  

ศกัยภาพ ความรู ้และขดีความสามารถของนายสบิเสนารกัษ์ นายสบิพยาบาล และนายสบิทหารราบ ทีบ่รรจุอยู่
ในหน่วยก าลงัรบอยู่ในเกณฑด์ ีคณะท างานพบว่าบุคคลากรเหล่าน้ีแมว้่าไดร้บัการอบรมเป็นระยะเวลาสัน้ๆ 
ประมาณ 4 ถงึ 6 ชัว่โมง แต่สามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 

ปจัจุบนักระทรวงสาธารณสขุไดจ้ดัการอบรมและมอบหมายใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ดแูล
ตรวจรกัษาโรคมาลาเรยีใหป้ระชาชนทีอ่าศยัในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ทีเ่ป็นพืน้ทีห่่างไกล 



การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรมทหาร     
กรมการทหารส่ือสาร 
สมรรถ ปรีกลาง, อรรถสิทธ์ิ ประดษิฐ์พรกูล, มนัสวี ทองศฤงคลี, วิระ ทองพุ่ม, สรณคมน์ ทอง
ยัง, พรพรรณ  เน่ืองชมภ,ู ดวงพร  พูลสุขสมบัติ, ชัยพฤกษ์  ปิลกศิริ และปรางฉาย  เศรษฐ
จันทร 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ในโลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์

เคร่ืองจกัรเพ่ืออ านวยความสะดวก และมีสว่นประกอบของสารเคมีท่ีใช้ในโรงงานเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ปัจจัยทางกายภาพ

ต่อสถานท่ีท างาน เช่น ความสว่างของแสง และอุณหภูมิท่ีไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลกระทบต่อ

สขุภาพของบคุลากรในโรงงาน ท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเรือ้รังและประสิทธิภาพการท างานลดลง ดงันัน้จึงควรจัด

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เพ่ือลดภาวะเจ็บป่วยจากการท างาน สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

โดยแผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน กองวิเคราะห์ จึงได้ท าการส ารวจและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

อุตสาหกรรมทหาร กรมการทหารส่ือสาร เช่น กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายส่ือสาร และกองซ่อมเคร่ืองส่ือสาร -อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นต้น เพ่ือสง่เสริมสขุลกัษณะท่ีเหมาะสมของสิง่แวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตังิาน และเป็นการสง่เสริมสขุภาพของก าลงัพล

กองทัพบกให้มีสขุภาพแข็งแรง โดยด าเนินการตรวจวดัสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีในอากาศ ทางกายภาพ 

ปริมาณก๊าซในอากาศ และจลุชีพในอากาศ 

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีผลดังนี ้กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สาย

ส่ือสารพบ ความสว่างของแสง เบนซีน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฟอร์มลัดีไฮด์ และปริมาณตะกั่วในอากาศไม่อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ห้องประกอบ BA 3386 กผสป.สส.พบ ความสว่างของแสงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย.ส.ซบร.เขตหลงัท่ี 1 

พบความสวา่งของแสง สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ฟอร์มลัดีไฮด์ และโทลอีูน ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อย.ส.ซบร.

เขตหลงัท่ี 2 พบ ความชืน้สัมพันธ์ ฟอร์มัลดีไฮด์ และความสว่างของแสง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับคุณภาพ

สิง่แวดล้อมของกองซ่อมเคร่ืองส่ือสาร-อิเลก็ทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด 

การตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรมทหาร กรมพลาธิการทหารบก เป็นการเฝ้าระวงั

ปัญหาสุขภาพของก าลังพลจากการสัมผัสมลพิษ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของก าลังพลผู้ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม ในส่วนของสิ่งแวดล้อมท่ีผลการตรวจวัดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แผนกผลิตและควบคมุมาตรฐานได้ให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กรมการทหารส่ือสารได้ด าเนินการปรับปรุงตอ่ไป 



การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรมทหาร         
กรมพลาธิการทหารบก 
สมรรถ ปรีกลาง, อรรถสิทธ์ิ ประดษิฐ์พรกูล, มนัสวี ทองศฤงคลี, วิระ ทองพุ่ม, สรณคมน์ ทอง
ยัง, พรพรรณ เน่ืองชมภ,ู ดวงพร พลูสุขสมบัติ, ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ และปรางฉาย เศรษฐจันทร 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ในโลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์

เคร่ืองจกัรเพ่ืออ านวยความสะดวก และมีสว่นประกอบของสารเคมีท่ีใช้ในโรงงานเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ปัจจัยทางกายภาพ

ต่อสถานท่ีท างาน เช่น ปริมาณฝุ่ น อุณหภูมิท่ีไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลกระทบต่อสขุภาพของ

บุคลากรในโรงงาน ท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างเรือ้รังและประสิทธิภาพการท างานลดลง ดังนัน้จึงควรจัด

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เพ่ือลดภาวะเจ็บป่วยจากการท างาน สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

โดยแผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน กองวิเคราะห์ จึงได้ท าการส ารวจและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

อุตสาหกรรมทหาร กรมพลาธิการทหารบก เช่น โรงงานผลติเคร่ืองแตง่กายทหาร โรงงานผลิตรองเท้าและเคร่ืองหนัง และ

คลงัเก็บสิง่อปุกรณ์ เป็นต้น เพ่ือสง่เสริมสขุลกัษณะท่ีเหมาะสมของสิง่แวดล้อมในสถานท่ีปฏิบตัิงาน และเป็นการส่งเสริม

สขุภาพของก าลงัพลกองทัพบกให้มีสขุภาพแข็งแรง โดยด าเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีใน

อากาศ ทางกายภาพ ปริมาณก๊าซในอากาศ และจลุชีพในอากาศ 

ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม มีผลดงันี ้โรงงานผลิตเคร่ืองแต่งกาย

ทหารพบ ความชืน้สมัพทัธ์ ปริมาณก๊าซฟอร์มลัดีไฮด์ และจุลชีพในอากาศสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โรงงานผลิตรองเท้า

และเคร่ืองหนงัพบ ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน สิง่แวดล้อมของโรงงานผลิตร่มและสิ่ง

อุปกรณ์สง่ทางอากาศ และคลงัผลติสิง่อปุกรณ์ (ผลติมุ้ง) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด คลงัเก็บคลงัเก็บสิ่งอุปกรณ์กอง

การผลติสิง่อปุกรณ์สายพลาธิการพบ ปริมาณก๊าซออกซิเจนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับคลงัเก็บคลงัเก็บสิ่งอุปกรณ์ 

กองยกกระบตัร พบปริมาณก๊าซเบนซีนและโทลอีูนในอากาศสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 

การตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมภายในโรงงานอุตสาหกรรมทหาร กรมพลาธิการทหารบก เป็นการเฝ้าระวงั

ปัญหาสุขภาพของก าลังพลจากการสัมผัสมลพิษ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของก าลังพลผู้ ปฏิบัติงานภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม ในส่วนของสิ่งแวดล้อมท่ีผลการตรวจวัดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แผนกผลิตและควบคมุมาตรฐานได้ให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กรมพลาธิการทหารบกได้ด าเนินการปรับปรุงตอ่ไป 



การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในสถานที่ท างาน กรมส่งก าลังบ ารุง
ทหารบก 
สมรรถ ปรีกลาง, อรรถสิทธ์ิ ประดษิฐ์พรกูล, มนัสวี ทองศฤงคลี, วิระ ทองพุ่ม, สรณคมน์ ทอง
ยัง, พรพรรณ เน่ืองชมภ,ู ดวงพร พลูสุขสมบัติ, ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ และ ปรางฉาย เศรษฐจันทร 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ในโลกปัจจบุนัมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก มีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ จึง

เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีทันสมยัมาใช้ในสถานท่ีท างานมากขึน้   

ซึ่งอปุกรณ์บางประเภทมีสว่นประกอบของสารเคมี เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองพมิพ์เอกสาร เป็นต้น ท าให้มีโอกาส

เกิดความเป็นพษิตอ่ร่างกาย สง่ผลให้ผู้ปฏิบตัิงานในสถานท่ีท างานเกิดการเจ็บป่วยได้ ดงันัน้จึงควรจัดสภาวะแวดล้อม

ให้เหมาะสมให้ถูกสขุลกัษณะแก่การท างาน เพ่ือลดภาวะเจ็บป่วยจากการท างาน สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทหาร โดยแผนกผลิตและควบคมุมาตรฐาน กองวิเคราะห์ จึงได้จัดท าโครงการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมในสถานท่ี

ท างาน กรมส่งก าลงับ ารุงทหารบก เพ่ือส่งเสริมสขุลกัษณะท่ีเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างาน และเป็นการ

ส่งเสริมสขุภาพของก าลงัพลกองทัพบกขึน้ โดยด าเนินการตรวจวดัสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่ สารเคมีในอากาศ ทาง

กายภาพ ปริมาณก๊าซในอากาศ และจลุชีพในอากาศ 

ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมอันได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ความดงัของเสียง และปริมาณ

ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบวา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 100 

ผลการตรวจวดัความสวา่งของแสงทัง้หมด 207 จุด พบว่าต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 152 จุด คิดเป็นร้อยละ 73.4 ผลการ

ตรวจวดัความชืน้สมัพทัธ์ทัง้หมด 50 จดุ พบวา่สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 13 จดุ คดิเป็นร้อยละ 26 ผลการตรวจวดัจุลชีพใน

อากาศทัง้หมด 55 จุด พบว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 11 จุด คิดเป็นร้อยละ 20 และผลการตรวจวดัลมระบายอากาศ

ทัง้หมด 52 จดุ พบวา่ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน 2 จดุ คดิเป็นร้อยละ 3.8 

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานท่ีท างานของกรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก เป็นการเฝ้าระวัง

ปัญหาสขุภาพของก าลงัพลจากการสัมผัสมลพิษ และเพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีของก าลังพลผู้ปฏิบัติงาน โดยในส่วนของ

สิ่งแวดล้อมท่ีไมผ่า่นมาตรฐาน แผนกผลติและควบคมุมาตรฐานได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง พร้อมทัง้แนะน า

ให้ตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมอีกครัง้เพ่ือให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 



การประเมินสถานการณ์การติดเชือ้โรคริคเค็ทเซีย: จากงานบริการตรวจ
วินิจฉัยโรคติดเชือ้ริคเค็ทเซีย 

นิธนิาถ  ชายทวปี  มณรีตัน์ กติยาพนัธ ์เกยีรตศิกัดิ ์สมศร ีวรีะ บุญโสม  วษิณุ บุญยอด วฒุกิรณ์ รอด
ความทกุข ์สจุติรา สขุวทิย ์ และ ทพิยว์รรณ ชืน่จติร   

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 

แผนกพยาธวิทิยา กองวจิยั มภีารกจิในการใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉัยโรคติดเชื้อรคิเคท็เซยี (Rickettsial Dis-

eases) ใหก้บัผูป้่วยทีม่ไีขส้งูโดยไม่ทราบสาเหตุ และมารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ผู้ป่วย
โรคตดิเชือ้รคิเคท็เซยีจะมอีาการคลา้ยโรคตดิเชือ้อื่นๆ คอื ไข ้ปวดศรีษะ จะถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มของไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
นอกจากน้ีการรกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการตรวจวนิิจฉัยโรค
ใหถู้กต้องและรวดเรว็ ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และที่ส าคญัคอืสามารถ
รกัษาชวีติผูป้่วยไดอ้ย่างทนัท่วงท ีทางสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์หารไดต้ระหนกัถงึความส าคญัเหล่าน้ี จงึมี
ความจ าเป็นในการใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัโรคตดิเชือ้รคิเคท็เซยีเพื่อช่วยในการวนิิจฉัยได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ทาง
ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซียจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบ
มาตรฐานสากล เพื่อใหห้อ้งปฏบิตักิารไดก้ารรบัรองมาตรฐาน และเพื่อใหผู้ร้บับรกิารมคีวามเชื่อมัน่ในผลการตรวจของ
ทางหอ้งปฏบิตักิารซึง่ประกอบกบัการรกัษาพยาบาล หอ้งปฏบิตักิารโรคตดิเชือ้รคิเคท็เซยีจงึมุ่งสู่ข้อก าหนดเพื่อได้รบั
การ รับ รอ งมาตรฐ าน  ISO1 5 1 8 9 : 2 0 0 7  แล ะ ได้ การ รับ ร อ งจ ากส า นักม าตร ฐานห้อ ง ปฏิบัติก า ร 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ในวนัที ่5 มถุินายน 2557 ถงึ 4 มถุินายน 2559  

ห้องปฏิบตัิการโรคติดเชื้อรคิเคท็เซยีรบัสิง่ส่งตรวจเพื่อตรวจหาภูมติ้านทานแอนติบอดต่ิอโรคสครบัไทฟสั 
(Scrub Typhus) มิวรีนไทฟสั (Murine Typhus) และ ทิคไทฟสั (Tick Typhus) ทัง้ชนิด IgG และ IgM โดยวิธ ี
The indirect immunofluorescent assay (IFA) ซึ่ ง เ ป็ นวิธี  Gold Standard ใน ปีงบประมาณ  2557 ทาง
ห้องปฏบิตักิารไดร้บัสิง่ส่งตรวจทัง้สิน้ 4,405 ราย โดยสิง่ส่งตรวจมาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ หน่วยงานในเขตกรุงเทพ 
และปรมิณฑล ผลการตรวจพบว่ามภีูมติ้านทานแอนติบอดไิตเตอร์ของ IgG หรอื IgM มากกว่าหรือเท่ากบั 1:400 
พบผูป้่วยตดิเชือ้สรบัไทฟสัมากทีสุ่ดคอื 11% (488/4,405) รองลงมาคอืมวิรนีไทฟสั 2% (97/4,405) และพบว่ามกีาร
ติดเชือ้ทคิไทฟสั 4 รายซึ่งมภีูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ติดเชื้อ สครบัไทฟสัส่วนใหญ่มภีูมลิ าเนาในภาค
กลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามล าดบั และผู้ป่วยติดเชื้อ มวิรนีไทฟสัส่วนใหญ่มี
ภูมลิ าเนาในภาคกลาง จากผลการศกึษาดงักล่าว นอกจากมปีระโยชน์โดยตรงต่อการวนิิจฉัยเพื่อการรกัษาแล้ว การ
วเิคราะห์ผลจากงานบริการสามารถน าข้อมูลเบื้องต้นแสดงสถานการณ์ของการติดเชื้อรคิเคท็เซียในปจัจุบนั เพื่อ
น าไปใชใ้นการเฝ้าระวงัโรค และประเมนิสถานการณ์ของโรคตดิเชือ้รคิเคท็เซยีในอนาคตได ้อนัเป็นประโยชน์ต่อทหาร
ทีอ่อกฝึกภาคสนามและประชาชนทัว่ไปต่อไป.       



การเฝ้าตรวจหาสารเสพติดให้โทษ ประจ าปี 2557 

ดรุณี อุเทนนาม, จิรวัฒน์ เมืองโคมพัส, วรรณกมล ทองนวล, ทวิช พงษ์การุณ, พรเกษม รักษา
เคน, ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ และ ปรางฉาย เศรษฐจันทร  
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  

รายงานความก้าวหน้า 
ยาเสพตดิเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คงของชาติ ท่ีมีผลร้ายแรงต่อสขุภาพพลานามยัของผู้ เสพทัง้ทางร่างกาย

และจิตใจ ท าให้มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบสุขของครอบครัวและสังคม เป็นต้นเหตุส าคัญของการก่อ
อาชญากรรม   การบ่อนท าลายความมัน่คงของชาติ การสญูเสียทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศ  กองทพับกตระหนกัถึงปัญหานีต้ลอดมา จึงก าหนด ให้มีระเบียบ ค าสัง่ และค าชีแ้จงต่างๆ เก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษในกองทัพบก โดยเฉพาะค าสั่งกองทัพบกท่ี 94/2524 เร่ืองการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ข้อ 3.10 “ให้มีการตรวจสขุภาพหรือการตรวจปัสสาวะของทหาร และบุคคลพลเรือนท่ีพกั
อาศยัอยู่ในเขตทหารเป็นครัง้คราวตามความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกองประจ าการซึ่งได้รับเข้าหน่วย จะต้อง
ด าเนินการตรวจสุขภาพภายในก าหนดหนึ่งเดือน หากปรากฏว่าผู้ ใดติดยาเสพติดให้โทษ ก็ให้ด าเนินการส่งตัวไป
รักษาพยาบาลโดยดว่นตอ่ไป”  

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ได้รับมอบหมายจากกรมแพทย์ทหารบก ให้เป็นหน่วยหลักในการ
วิเคราะห์ วจิยัเก่ียวกบัสารเสพตดิให้โทษทกุประเภท จึงได้ด าเนินงานการเฝ้าตรวจหาสารเสพติดให้โทษมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2531 เพ่ือเฝ้าระวงัมิให้มีการแพร่ระบาดของสารเสพติดให้โทษร้ายแรงเข้าไปในหน่วยทหาร ด้วยการเก็บปัสสาวะของ
ทหารกองประจ าการ สงักดัหน่วยสว่นกลางและหน่วยในพืน้ท่ีกองทัพภาคท่ี 1 รวมทัง้ผู้สมคัรเข้าเป็นนักเรียนทหาร เพ่ือ
ตรวจหาสารเสพตดิประเภทฝ่ินและอนพุนัธ์ของฝ่ิน (เฮโรอีน, มอร์ฟีน, โคเดอีน) แอมเฟตามีนและกญัชา ในปี 2557 มีการ
เฝ้าระวงัด้วยการตรวจคดักรอง (Screening test) โดยวธีิ Immuno–chromatography รวมจ านวนทัง้สิน้ 7,565 ราย และ
ตรวจยืนยัน (Confirmatory test) ด้วยวิธี Gas chromatograph/ Mass spectrometry (GC/MS) พบสารเสพตดิประเภท 
แอมเฟตามีน 3.26 % (247/7,565) กญัชา 2.27 % (63/2,770)   ฝ่ินและอนพุนัธ์ของฝ่ินตรวจไมพ่บ  
 จากผลการตรวจยาเสพตดิในปี 2557 พบวา่สารเสพตดิประเภทแอมเฟตามีน และกญัชามีแนวโน้มเพิม่ขึน้ สว่นสาร
เสพตดิประเภทฝ่ินและอนพุนัธ์ของฝ่ินมีแนวโน้มท่ีลดลง  



การเฝ้าระวังการติดเชือ้ก่อโรค Scrub typhus ในทหารที่ออกฝึกภาคสนาม 

พืน้ที่ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 

วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ จริยาณาฏ เกวี นพดล แสงจันทร์ นฤพล คุตสิงห์คี กรองกาญจน์ สายพิณ ภัทร      
กอมณี ยุทธพงษ์ สุดสวาท กมลวรรณ ศิริวัฒนกุล วิษณุ บุญยอด เกียรติศักดิ์  สมศรี ทิพย์วรรณ ช่ืนจิตร 
และ ประสงค์ ล้อมทอง 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 

โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus) เป็นโรคติดเช้ือริคเค็ทเซีย (Rickettsial disease) ชนิดหน่ึง ที่มีเช้ือ 
Orientia tsutsugamushi เป็นเช้ือก่อโรค มีตวัไรอ่อน (Chigger) เป็นพาหะน าโรค และมีสัตวฟั์นแทะ เช่น 
หนู เป็นแหล่งรังโรค มกัพบตวัไรอ่อนพาหะน าโรค อยูต่ามใบไม ้ตน้ไมเ้ต้ีย ๆ ในป่าละเมาะ เม่ือคนเดิน
ผ่านอาจถูกตวัไรอ่อนกดั และป่วยได ้ผูติ้ดเช้ือจะมีไขสู้ง ปวดศีรษะรุนแรงบริเวณขมบั และหน้าผาก มีผื่น
ขึ้นตามตวั บริเวณที่ถูกตวัไรอ่อนกดัอาจเกิดเป็นแผลสะเก็ดด า (Eschar) การระบาดของโรคสครับไทฟัส 
ในก าลงัพลทหาร ที่ออกฝึกภาคสนามบริเวณ จ.ชลบุรี เกิดขึ้นคร้ังแรก ที่ อ.บ่อทอง เม่ือ 14-31 มี.ค.45 และ
ได้เกิดการระบาดของโรคสครับไทฟัสอีกคร้ัง ในทหารหน่วยเดิม ที่ออกฝึกภาคสนามใน อ.ศรีราชา 
ระหวา่งวนัที่ 4-13 ก.ย. 56 การสอบสวนการระบาดของโรคจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการอีกคร้ัง เพื่อ
ป้องกนัก าลงัพลติดเช้ือก่อโรคสครับไทฟัส จากพื้นที่การฝึกในคร้ังต่อไป  

การส ารวจอตัราติดเช้ือก่อโรคสครับไทฟัสในทหารที่ออกฝึกภาคสนาม ระหวา่งวนัที่ 4-13 ก.ย. 56 
โดยตรวจน ้ าเหลืองก าลงัพลดว้ยวิธี Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) พบก าลงัพลติดเช้ือก่อโรค 
สครับไทฟัส  ร้อยละ 9.1 (10/110) ส ารวจวงจรการติดเช้ือ โดยจบัหนูแหล่งรังโรคในพื้นที่การฝึกตรวจ
น ้ าเหลืองหนู ด้วยวิธี IFA พบหนูติดเช้ือก่อโรคสครับไทฟัส ร้อยละ 87.5% (21/24) ตรวจพบตวัไรอ่อน 
สายพนัธุ์ Leptotrombidium deliense ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคสครับไทฟัส ในพื้นที่การฝึก ท าการอบรมแจง้
เตือนก าลงัพลเร่ืองโรคสครับไทฟัส ก่อนก าลงัพลออกฝึกภาคสนามในคร้ังต่อไป ระหว่างวนัที่ 8-18 ก.ย. 
57 พบวา่ ไม่มีก าลงัพลติดเช้ือก่อโรคสครับไทฟัส ในการออกฝึกภาคสนาม ซ่ึงขบวนการน้ีไดถู้กพฒันาขึ้น
โดยใหช่ื้อวา่ “สวพท.–นวมินทราชินีโมเดล” 

สวพท.–นวมินทราชินีโมเดลคือ รูปแบบการป้องกนัการติดเช้ือโรคสครับไทฟัสโดยการส ารวจหา
แหล่งรังโรคและพาหะน าโรคในพื้นที่การฝึก การส ารวจหาพื้นที่เส่ียงต่อการติดเช้ือในพื้นที่การฝึก การให้
ความรู้เร่ืองโรคสครับไทฟัสต่อก าลงัพลก่อนออกฝึกภาคสนาม การแนะน าวิธีการป้องกนัตวัจากการถูกตวั
ไรอ่อนกดัระหวา่งฝึก การแจกจ่ายยาป้องกนัแมลงเพิม่ขึ้น และการเฝ้าระวงัโรคสครับไทฟัสภายหลงัก าลงั
พลกลบัจากการฝึกภาคสนาม ซ่ึงประสบความส าเร็จในคร้ังที่ 1 เมือปี 2545 ในการป้องกนัก าลงัพลติดเช้ือ



ก่อโรคสครับไทฟัสในพื้นที่การฝึก จงัหวดัชลบุรี  และน ามาใชอี้กคร้ังเพื่อประกอบแผนการฝึกภาคสนาม
ในคร้ังต่อมา ระหว่าง วนัที่ 8-18 ก.ย. 57 ท าให้ไม่มีก าลงัพลติดเช้ือก่อโรคสครับไทฟัสจากการออกฝึก
ภาคสนามในปี 2557 
 

Key word Scrub typhus, Orientia tsutsugamushi, Leptotrombidium deliense 



การเฝ้าระวงัโรคมาลาเรียส าหรบัทหารท่ีปฏิบติัภารกิจตามแนวชายแดน 

ตุลย ์เรืองอารียร์ชัต์, ขวญัอนงค ์ยงัพะกลู, ไชยยะ จนัทรช์,ู อศัราวฒิุ บุญเชียงมา และ คณุากร 
คณา 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร 

รายงานความก้าวหน้า 

โรคมาลาเรยีเป็นปญัหาส าคญัด้านสาธารณสุขและยงัคงเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตักิารทางทหารตามแนวชายแดน  
สวพท.ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงัโรคมาลาเรยีในทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามแนวชายแดน ตัง้แต่ปี 2538 เพื่อตดิตาม
สถานการณ์การเจบ็ป่วย เฝ้าระวงัเชงิรุก และควบคุมการระบาดของโรคมาลาเรยีในก าลงัพลทีป่ฏบิตัภิารกจิในพืน้ที่
ระบาดของโรคมาลาเรยีตามแนวชายแดนไทย-พม่า (กกล.นเรศวร) จงัหวดัตาก และไทย-กมัพชูา (กกล.สุรนาร)ี 
จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัสุรนิทร ์ จงัหวดับุรรีมัย ์ และจงัหวดัอุบลราชธานีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  การด าเนินงาน
คน้หาก าลงัพลทีป่่วยดว้ยโรคมาลาเรยีเชงิรุกโดยการเจาะเลอืดปลายน้ิวเพื่อประเมนิการตดิเชือ้มาลาเรยีทุก 1-2 เดอืน 
และตดิตามรวบรวมขอ้มลูการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคมาลาเรยีของก าลงัพล จากการบนัทกึรายงานในหน่วยทหาร และ
หน่วยงานสาธารณสุข ไดแ้ก่ หน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลง (นคม.) โรงพยาบาลในพืน้ที ่เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบถ้วน 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557  
พืน้ทีช่ายแดนไทย - พม่า กกล.นเรศวร จงัหวดัตาก 

 
แผนภมิูท่ี 1  อตัราการตดิเชือ้มาลาเรยี (รอ้ยละ) ของก าลงัพลในพืน้ที ่กกล.นเรศวร ปี งป.2553-2557                  

(จ าแนกชนิดเชือ้มาลาเรยี) 

ในปี งป.2557 พบอตัราการตดิเชือ้เฉลีย่ของก าลงัพลทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่5 อ าเภอชายแดน มแีนวโน้มลดลงจากปี 
งป.2556 กล่าวคอื มกี าลงัพลป่วยดว้ยโรคมาลาเรยีจ านวน 11 ราย คดิเป็นอตัราการตดิเชือ้ รอ้ยละ 1.46 จ าแนกเป็น



เชือ้มาลาเรยีชนิด PV จ านวน 10 นาย และชนิดเชือ้ผสม PV ร่วมกบั PF (MIX) จ านวน 1 นาย (ปีงป. 2556 อตัราการ
ตดิเชือ้ 2.67%) (แสดงในแผนภูมทิี ่1)                                            
 
พืน้ทีช่ายแดนไทย-กมัพชูา กกล.สุรนาร ีจงัหวดัศรสีะเกษ สุรนิทร ์บุรรีมัย ์และจงัหวดัอุบลราชธานี 

 
แผนภมิูท่ี 2   อตัราการตดิเชือ้มาลาเรยี (รอ้ยละ) ของก าลงัพลในพืน้ที ่กกล.สุรนาร ีปี งป.2553-2557                  

(จ าแนกชนิดเชือ้มาลาเรยี) 

 
แผนภมิูท่ี 3   แสดงจ านวนผูต้ดิเชือ้มาลาเรยี (ราย) ในพืน้ที ่กกล.สุรนาร ีปี งป.2553-2557 (จ าแนกรายเดอืน) 



ในปี งป.2557 พบอตัราการตดิเชือ้ของก าลงัพลทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่กกล.สุรนาร ีลดลงจากปี งป.2556 โดยมกี าลงัพล
ป่วยดว้ยโรคมาลาเรยีจ านวน 333 ราย มอีตัราการตดิเชือ้รอ้ยละ 7.4 (ปี งป.2556 อตัราการตดิเชือ้รอ้ยละ 12.67) พบ
จ าแนกเป็นเชือ้มาลาเรยี ชนิด PF จ านวน 63 นาย ชนิด PV จ านวน 241 นาย และชนิดเชือ้ผสม (MIX) จ านวน 29 
นาย คดิเป็นอตัราส่วน 3.8:1 ตามล าดบั โดยคดิเป็นการตดิเชือ้มาลาเรยีชนิด PV รอ้ยละ 72.37 และ PF รอ้ยละ 18.9 
ของการตดิเชือ้ทัง้หมด (แสดงในแผนภูมทิี ่2) หว้งระยะเวลาทีพ่บผูต้ดิเชือ้ไดบ่้อยคอืในเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 
(แสดงในแผนภูมทิี ่3)    
สรุปผลด าเนินการส ารวจและรวบรวมขอ้มลูก าลงัพลปว่ยดว้ยโรคมาลาเรยีในสองพืน้ทีก่กล. จากก าลงัพลทหาร 5,211 
นายพบผูป้่วยมาลาเรยี  จ านวนทัง้สิน้ 344 นาย จ าแนกเป็นเชือ้มาลาเรยี ชนิดพเีอฟ (PF) จ านวน 63 นาย ชนิดพวี ี
(PV) จ านวน 251 นาย และชนิดเชือ้ผสม (MIX) จ านวน 30 นาย โดยพบว่า อตัราส่วนของชนิด PF ต่อ PV เป็น 1:4 
(แสดงในแผนภูมทิี ่4) 
 

การควบคมุโรคและการป้องกนัโรค ด าเนินการใหค้ าแนะน าอบรม เรื่องการป้องกนัตนเอง และการควบคุม
โรคแก่หน่วยทหารในพืน้ที ่ท าการฝึกอบรมเพิม่ขดีความสามารถการเจาะเลอืดตรวจหามาลาเรยีและการรกัษา
มาลาเรยีแก่นายสบิเสนารกัษ์ในพืน้ทีห่่างไกลทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้สงู พรอ้มทัง้สนบัสนุนชุดเจาะเลอืด ชุด
ตรวจหาเชือ้มาลาเรยี ยารกัษา ใหส้ามารถท าการเจาะเลอืดตรวจหาเชือ้มาลาเรยี และใหก้ารรกัษาไดร้ะดบัหน่ึง ก่อน
จะด าเนินการส่งต่อเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เพือ่เป็นการควบคุมโรคและลดอตัราการสญูเสยีของก าลงัพล 
รวมถงึสนบัสนุนยาทาป้องกนัแมลง และน ้ายาชุบมุ ้
 
 



ภาพกิจกรรมแผนกระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2557

 

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคมาลาเรียเชงิรุกตรวจหาก าลงัพลที่ติดเชื้อ ในพ้ืนที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดน 



การเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรสิสในหนู และแหล่งน า้ต่างๆ ปี พ.ศ.2557  

นพดล แสงจนัทร์, ภทัร กอมณี, ยทุธพงษ์ สดุสวาท, อนภุาพ อีซา, มานะ มรกตจรัสรุ้ง, พิสษิฐ์ เรืองณรงค์ 
และมานพ ภูย่ินดี 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
 โรคเลปโตสไปโรสสิ เป็นโรคสตัว์ตดิตอ่สคูนท่ีเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุท่ีส าคญัทั่วโลก เกิดจากการติดเชือ้ 
Leptospira interrogans การติดเชือ้สามารถได้รับเชือ้โดยตรงจากการสมัผสัปัสสาวะของสัตว์ท่ีติดเชือ้ และจากการ
ปนเปือ้นปัสสาวะของสตัว์ท่ีตดิเชือ้ในแหลง่น า้ แผนกสตัว์ทดลอง กองวเิคราะห์ สวพท. จึงด าเนินการเฝ้าระวงัโรคเลปโตส
ไปโรสิสในพืน้ท่ีเส่ียงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด
นครนายก ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีเคยมีอุบัติการณ์ของโรคนีเ้กิดขึน้ในทหารกองประจ าการ นอกจากนี ้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเป็นประธานในการเพาะปลกูข้าว และการเก่ียวข้าวในแปลงนาสาธิตการเกษตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า เป็นประจ าทุกปี ดงันัน้เพ่ือป้องกันความเส่ียงต่อการติดเชือ้นี ้แผนกสตัว์ทดลอง กอง
วิเคราะห์ สวพท. ให้การสนบัสนนุโดยด าเนินการดกัจบัหน ูและเก็บตวัอย่างน า้ในแหล่งน า้ต่างๆ ในพืน้ท่ีเส่ียง เพ่ือท าการ
เพาะแยกเชือ้ในอาหารเลีย้งเชือ้ และตรวจสอบชนิดของเชือ้เลปโตสไปราท่ีเพาะแยกได้ด้วยวิธีพีซีอาร์ (PCR) เพ่ือจัดท า
เป็นข้อมลูทางการแพทย์ส าหรับการเฝ้าระวงัโรคนี ้
 ผลการเพาะแยกเชือ้เลปโตสไปราจากหน ูและแหลง่น า้ตา่งๆ ในปี พ.ศ.2557 ดงัแสดงในตาราง 

*ดา่นฯ หมายถึง ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ       **- หมายถึง ไมมี่การเก็บตวัอย่าง 

สถานท่ี 
การเพาะแยกเชือ้เลปโตสไปรา 

แหลง่น า้ หนู 

จ านวน
ตวัอย่าง 

จ านวนตวัอย่างท่ี                
พบเชือ้               เลป

โตสไปรา 

จ านวน
ตวัอย่าง 

จ านวนตวัอย่างท่ี                               
พบเชือ้ 

เลปโตสไปรา 

*ด่านฯ พรมแดนแม่สาย จงัหวดัเชียงราย     **-   5 0 

ด่านฯ พรมแดนหนองคาย จงัหวดัหนองคาย -   16 0 

ฐานกลาง ร.23 พนั.3 พรมแดนช่องจอม จงัหวดัสริุนทร์ -   16 0 

ด่านฯ พรมแดนพนุ า้ร้อน จงัหวดักาญจนบรีุ -   13 0 

ด่านฯ ท่าอากาศยานหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ -   6 0 

ด่านฯ ท่าอากาศยานสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี -   11 0 

ด่านฯ ท่าเรือระนอง จงัหวดัระนอง -   25 0 

แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. จงัหวดันครนายก 55 0 1 0 

แปลงนาโครงการเกษตรรวมใจ รร.กส.กส.ทบ.จงัหวดันครนายก 30 0 1 0 

พืน้ท่ีการฝึก ร.21 รอ. จงัหวดัชลบรีุ -   14 0 

รวม 85 0 108 0 



การพัฒนาสัตว์ทดลองต้นแบบในการศึกษาภาวะไตวายฉับพลันเน่ืองจาก 
โรคเลปโตสไปโรสิส 

สรินยา ค าปัญญา1, ณฐัชยั  ศรีสวสัด์ิ1, กนิษฐา  ภทัรกลุ2, ภทัร กอมณี3 และนพดล แสงจนัทร์3 
1ศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตแิห่งโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 2ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 3สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

บทคัดย่อ 
หลักการและเหตุผล: การตรวจพบภาวะไตวายฉบัพลนัในโรคเลปโตสไปโรซิสในระยะเร่ิมต้นเป็นแนวทางท่ีจะช่วยท าให้
การรักษาโรคได้รวดเร็วและลดอตัราการตาย ซึ่งการศกึษาเพ่ือหาตวัชีว้ดัทางชีวภาพท่ีบ่งชีภ้าวะไตวายฉับพลนัท่ีมีความ
ไวและเฉพาะเจาะจงจ าเป็นต้องใช้สตัว์ทดลองต้นแบบท่ีมีความเหมาะสม  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาหาสัตว์ทดลองต้นแบบท่ีจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาภาวะไตวายฉับพลัน
เน่ืองจากโรคเลปโตสไปโรสสิ 
วิธีการศึกษา: การศึกษาครัง้นีใ้ช้หนูไมซ์สายพนัธุ์ C57BL/6 เพศเมีย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคมุ หนูไมซ์จะ
ได้รับการฉีดด้วย cyclophosphamide อย่างเดียว และกลุ่มทดสอบ หนูไมซ์จะได้รับการฉีดด้วย cyclophosphamide 
ก่อนเป็นเวลา 2 วนัแล้วจึงฉีดเชือ้เลปโตสไปราปริมาณ 3x107 ตวั เม่ือครบ 14 วนัจึงเก็บตวัอย่างเลือด ปัสสาวะ และไต 
เพ่ือน ามาตรวจระดบั serum creatinine และ serum Ngal โดยใช้ ELISA kit และตรวจสอบพยาธิสภาพท่ีเกิดขึน้ในไต 
โดยการย้อมด้วยวธีิ H&E ซึ่งการวนิิจฉยัภาวะไตวายฉับพลนัใช้เกณฑ์มาตราฐาน KDIGO Clinical Practice Guideline 
for Acute Kidney Injury 2012 
ผลการศกึษา: พบวา่หนไูมซ์กลุม่ทดสอบท่ีได้รับการฉีดด้วย cyclophosphamide ก่อนเป็นเวลา 2 วนัแล้วจึงฉีดเชือ้เลป
โตสไปราปริมาณ 3x107 ตวั ตรวจพบภาวะไตวายฉบัพลนั จากผลการตรวจระดบั serum creatinine และ serum Ngal มี
ค่าสงูกว่าหนูไมซ์กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการฉีดด้วย cyclophosphamide อย่างเดียวเม่ือครบ 14 วนั และพบว่ามีพยาธิ
สภาพเกิดขึน้ท่ีไตเม่ือย้อมด้วย H&E คือ มี intersititial nephritis ท่ีบริเวณท่อไตในกลุม่ทดสอบเท่านัน้ 
สรุปผลการศึกษา : หนูไมซ์สายพนัธ์ C57BL/6 เพศเมีย ท่ีได้รับการฉีดด้วย cyclophosphamide ก่อนเป็นเวลา 2 วัน
แล้วจึงฉีดเชือ้เลปโตสไปราปริมาณ 3x107 ตัว มีแนวโน้มท่ีจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นสัตว์ทดลองต้นแบบใน
การศกึษาภาวะไตวายฉบัพลนัเน่ืองจากโรคเลปโตสไปโรสสิได้ 
 
การประชมุวิชาการโรคเลปโตสไปโรสิสประจ าปี 2557 วนัที่ 24-25 ก.ค.57, น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ 



การศึกษาการใช้เซลล์ชนิด MCF-7 ในการเพาะเช้ือ Rickettsia typhi  

กาญจน์ ทัตตานนท์ วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ ขวัญใจ วิพุทธิกุล วิษณุ บุญยอด เฉลียว พรหมพินิจ            
กรองกาญจน์ สายพิณ ทิพย์วรรณ ช่ืนจิตร และ ชนะ ลิมิตเลาหพันธ์ุ 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร 

บทคดัย่อ 
หลักการและเหตุผล: เช้ือ Rickettsia typhi (R.typhi) เป็นแบคทีเรียชนิด Gram Negative Bacilli รูปร่างสั้น 
ไม่สามารถเพาะเช้ือไดโ้ดยวธีิธรรมดาเพราะเป็นเช้ือที่เจริญไดใ้นเซลลเ์ท่านั้น (Obligate Intracellular) วงจร
ชีวติของแบคทีเรียน้ี อาศยัสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชั้นต ่า เช่น หนู กระรอก เป็น Reservoir มีแมลงเป็นพาหะน า
โรคไดแ้ก่ ไร เห็บ หมดั และโลน ส าหรับ MCF-7 เป็น Cell Line ของมะเร็งเตา้นม (Human Breast Adeno-
carcinoma Cell Line) ซ่ึงเป็น Mammalian Cell เช่นเดียวกบั L929 ซ่ึงจากการสังเกตดู MCF-7 ภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ จะเห็นว่า MCF-7 จะมี Cytoplasm ที่ใหญ่ เซลล์จะกางออก เล้ียงง่ายกว่า ทนกว่า และโตชา้ จึง
เหมาะแก่การเพาะเล้ียงเช้ือ R.typhi มากกว่า L929 โดยที่ L929 จะโตเร็วมาก และต้องฉายรังสีแกมม่า 
(Radiation) 3000 rad เพือ่ยบัย ั้งการแบ่งตวัของเซลลใ์หมี้ความเหมาะสมต่อการเล้ียงเช้ือ  
วัตถุประสงค์: เพือ่ทดสอบวา่เช้ือ R.typhi สามารถเจริญเติบโตใน เซลลช์นิด MCF-7 ไดห้รือไม่  
วิธีการศึกษา: ท  าการเพาะเล้ียงเช้ือ R.typhi ในเซลล์เพาะเล้ียง MCF-7 โดยใชว้ิธีเพาะเล้ียงเซลล์ (Cell Cul-
ture) เป็นเวลา 7-10 วนั น าเช้ือ R.typhi ที่เจริญไดใ้นเซลล ์MCF-7 มาทดสอบดว้ยวธีิการยอ้มสี Giemsa และ
ยอ้มดว้ยวธีิ Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) เพือ่ตรวจสอบการเจริญของเช้ือ R.typhi 
ผลการศึกษา: พบวา่ เช้ือ R.typhi สามารถเจริญไดดี้ในเซลล ์MCF-7  
สรุปผลการศึกษา: R.typhi สามารถติดเช้ือในเซลล์ MCF-7 ได ้การที่เช้ือ สามารถเขา้สู่เซลล์ได ้แสดงว่า 
MCF-7 มี Receptor และภาวะที่ท  าให้เช้ือ R.typhi สามารถเจริญได้ MCF-7 มีระยะเวลาในการโตที่
เหมาะสมกวา่ และไม่ตอ้งฉายรังสีแกมม่า ท าใหล้ดขั้นตอน ลดเวลา และลดงบประมาณในการเล้ียงเช้ือ 

การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า คร้ังท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 2556 น าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

 



การศึกษาการติดเช้ือเริม หูด และซิฟิลิส จากตัวอย่างน้้าเหลืองของพลทหาร

กองประจ้าการกองทัพบกไทย 

คุณากร คณา1, Sam Yingst2, ทิพย์วรรณ  ช่ืนจิตร1, ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา1, ขวัญใจ วิพทุธิกุล1, 

กรองกาญจน์ สายพิณ1, นิธินาถ ชายทวีป1, กาญจน์ ทัตตานนท์1 และ นุจร ีทองเสน2 

1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 2หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  

 

รายงานความก้าวหน้า 

 การศึกษาน้ีเป็นการประเมินความชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคเริมที่อวัยวะเพศ (Herpes sim-

plex virus; HSV)  โรคหูดที่อวัยวะเพศ (Human Pipilloma Virus; HPV) และโรคซิฟิลิส (Syphilis) จากตัวอย่าง

น้้าเหลืองที่เหลือเก็บจากโครงการการศึกษาความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือก

เข้าเป็นพลทหารกองประจ้าการกองทัพบก ในผลัดพฤศจิกายน 2555 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อโรค

เริมท่ีอวัยวะเพศ โรคหูดที่อวัยวะเพศและโรคซิฟิลิส กับข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของพลทหาร ซ่ึงการศึกษาน้ีจะท้า

ให้มีข้อมูลทางระบาดวิทยาที่สามารถใช้เป็นดัชนีเพื่อแสดงถึงสภาวะของการมีอยู่ หรือการหมุนเวียนของเชื้อในพื้นที่

ต่างๆ รวมทั้งแสดงถึงประสิทธิภาพในงานการป้องกันด้านสาธารณสุข หรือด้านวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อในประเทศ

ไทย นอกจากน้ีข้อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญน้ียังมีความจ้าเป็นต่อการน้าไปใช้วางแผนงานด้านอื่นๆ ในอนาคตต่อไปอีก 

เช่น การวางแผนด้านสาธารณสุข หรือการวางแผนการศึกษาด้านวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างน้้าเหลืองที่สุ่มเลือกมาเพื่อท้าการศึกษาน้ี มีจ้านวนทั้งสิ้น 1,002 ตัวอย่าง โดยท้าการทดสอบหา

ความชุกต่อโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าว โดย โรคเริมที่อวัยวะเพศได้ท้าการตรวจหา Anti-HSV-1 และ Anti-

HSV-2 โรคหูดที่อวัยวะเพศ ได้ท้าการตรวจหา Anti-HPV ทั้งความชุกของระดับภูมิคุ้มกันของโรคเริม และโรคหูดที่

อวัยวะเพศ น้ันได้ท้าการตรวจด้วยเทคนิค Enzyme - Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ในการวัดค่าแอนติบอดี 

ชนิดไอจี จี (IgG Antibody) ที่จ้าเพาะต่อโรคดังกล่าว ส่วนการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชือ้ Treponema Pallidum  หรือ 

non-treponemal antibody ในตัวอย่างน้้าเหลืองเพื่อการวินิจฉัยโรคซิฟิลิสนั้น ใช้หลักการปฏิกิริยาการจับกลุ่ม 

(agglutination) โดยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ RPR (Rapid Plasma Reagin) เพื่อตรวจหา non-treponemal 

antibody และตรวจยืนยันด้วยชุดตรวจ TPHA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema Pallidum  

ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการเบื้องต้น จากตัวอย่างน้้าเหลือง 1,002 ตัวอย่าง พบว่า Anti-HSV-1 ให้ผลบวก   629 

รายคิดเป็นร้อยละ 63  Anti-HSV-2 ให้ผลบวก 60 รายคิดเป็นร้อยละ 6  Anti -HPV ให้ผลบวก 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 

2.6 และผลการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema Pallidum  ให้ผลบวก 4 ราย เม่ือน้ามาตรวจยืนยันด้วยชุด

ตรวจ TPHA ให้ผลบวก 3 รายคิดเป็นร้อยละ 0.3 ซ่ึงจะน้าข้อมูลทางด้านห้องปฏิบัติการมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้าน

ประชากร ด้วยโปรแกรมทางสถิติต่อไป  



การศึกษาความชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ 

และ เช้ือไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเทศไทย 

ทิพย์วรรณ  ช่ืนจิตร1, ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา1, จริยาณาฏ เกวี1, Dilara Islam2, Julie A Pavlin2, 

Carl J Mason2 
1สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 2หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
 

รายงานความก้าวหน้า 

การศึกษาน้ีเป็นการประเมินความชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และ เชื้อไวรัส

ไข้หวัดนก H5N1 จากกลุ่มพลทหารกองประจ้าการกองทัพบก ในสองพื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร และ จังหวดั

สุพรรณบุรี และใน 3 ช่วงเวลา (ก่อนการระบาด, ระหว่างการระบาด และ หลังการระบาดของเชือ้ไวรัสไข้หวัดนก) ของ

ประเทศไทย จากตัวอย่างน้้าเหลืองที่เหลือเก็บจากโครงการความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในชายไทยที่ผ่าน การ

ตรวจเลือกเข้าเป็นพลทหารกองประจ้าการกองทัพบก จากสามช่วงเวลาคือ (1) ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2544-2545 ซ่ึงเป็น

ตัวแทนช่วงเวลาก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 (2) ช่วงระหว่างป ีพ.ศ.2547-2548 ซ่ึงเป็นตัวแทน

ช่วงเวลาระหว่างการเกิดระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 และ (3) ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 ซ่ึงเป็นตัวแทน

ช่วงเวลาหลังการเกิดระบาดของเชือ้ไข้หวัดใหญ่นก H5N1 โดยจะน้าผลทางห้องปฏิบัติการที่ได้น้ีไปวเิคราะห์เพื่อหา

ระดับความชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ และ เชื้อไวรสัไข้หวัดนก H5N1 รว่มกับข้อมูลสถิติ

ประชากร ด้วยโปรแกรมทางสถิติต่อไป  

ตัวอย่างน้้าเหลืองที่สุ่มเลือกมาเพื่อท้าการศึกษาน้ี มีจ้านวนทั้งสิ้น 1,200 ตัวอย่าง จะน้ามาท้าการศึกษาโดย

การใช้เทคนิค NP Influenza A IgG ELISA และ H5N1 sera diagnostic assay โดยวิธี H5N1-SeroDetect ELISA 

และ Hemagglutination Inhibition (HI) assay 

ผลการศึกษาความชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ เอ ด้วยเทคนิค NP Influenza A 

IgG ELISA จากจ้านวนตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่าง พบวา่ ให้ผลบวก (IgG >12 U/ml) จ้านวน 1,149 ตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 96 ผลคลุมเครือ (Equivocal, IgG 8-12 U/ml) จ้านวน 13 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1 และผลลบ (IgG < 8 U/

ml) จ้านวน 38 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 3 สว่นการศึกษาชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 โดยวิธี 

H5N1-SeroDetect ELISA ก้าลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา 

ผลการศึกษาชุกของระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรสัไข้หวดันก โดยวิธี Hemagglutination Inhibition (HI) assay 

พบว่ามีผลบวกของระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ ์A/Duck/Hong Kong/820/80 (H5N3) และ rg-A/Hong 

Kong/156/97 (H5N1)  



ทั้งหมด 4 ราย และไม่พบผลบวกต่อเชือ้ไวรัสไข้หวดันก สายพันธุ์ A/Duck/Hokkaido/4/96 (H5N3), rg-A/Duck/
Singapore/3/97 (H5N3), rg-A/Viet Nam/1203/04 (H5N1) และ rg-A/Duck/Laos/3295/06 (H5N1) โดยที่การศึกษา
ก้าลังอยู่ในขั้นตอนที่จะน้าผลทางห้องปฏิบัติการที่ได้น้ีไปวิเคราะห์รว่มกับข้อมูลสถิตปิระชากร ด้วยโปรแกรมทางสถิติ
ต่อไป  



การศึกษาแนวทางการป้องกันโรคลมร้อนในพลทหารกองประจ าการของ
หน่วยทหารพืน้ที่ กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาอุณหภูมิส่ิงแวดล้อม 
ความชืน้สัมพัทธ์ และลมระบายอากาศ ในโรงเลีย้งและโรงนอนทหาร 

มนัสวี  ทองศฤงคลี, สมรรถ  ปรีกลาง, วิระ  ทองพุ่ม, สรณคมน์  ทองยัง, พรพรรณ  เน่ืองชมภู, 
คุณากร  คณา, ดวงพร  พูลสุขสมบัติ, ชัยพฤกษ์  ปิลกศิริ, ปรางฉาย  เศรษฐจันทร, และ อรรถ
สิทธ์ิ  ประดิษฐ์พรกูล  
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

บทคัดย่อ 
หลักการและเหตุผล: ในปัจจบุนัโรคลมร้อนยังเป็นปัญหาส าคญัท่ีกรมแพทย์ทหารบกให้ความส าคญัเป็นอันดบัแรก ๆ 
เน่ืองจากปัจจบุนัพบวา่อณุหภมูขิองโลกมีแนวโน้มสงูขึน้ ซึ่งสง่ผลกระทบต่ออุณหภูมิกายของผู้ รับการฝึกทหาร ท าให้พบ
อุบตักิารณ์ของโรคลมร้อนเกิดขึน้ทกุ ๆ ปี ในปี 2553-2556 พบผู้ป่วยโรคลมร้อนจ านวน 19 7 11 และ 10 นาย ตามล าดบั 
และมกัพบอบุตักิารณ์การเกิดโรคลมร้อนช่วงเย็นถึงตื่นนอน กรมแพทย์ทหารบก โดยสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกฎุเกล้า เลง็เห็นถึงความส าคญัของการดแูลและหาวิธีป้องกันก าลงัพลกองทัพบกให้
ปราศจากการบาดเจ็บจากความร้อน จึงจดัท าโครงการนีข้ึน้ 
วัตถุประสงค์ในการศกึษา: เพ่ือเป็นองค์ความรู้สว่นหนึ่งเพิม่เตมิส าหรับการท าวจิัยโรคลมร้อน ในการหาวิธีป้องกันการ
บาดเจ็บจากความร้อน โดยท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยของสถานท่ี ความร้อนท่ีมาจาก
ร่างกายคน และผลจากการเปิดพดัลม 
วิธีการศกึษา: ท าการตรวจวดัสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการระบายความร้อนออกจากร่างกายพลทหารกองประจ าการ อัน
ได้แก่อณุหภมูขิองสิง่แวดล้อม ความชืน้สมัพทัธ์ และลมระบายอากาศในโรงเลีย้งช่วงเวลากลางวนัและโรงนอนช่วงเวลา
กลางคืนของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี 5 เป็นเวลา 5 วัน โดยตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารและ
ภายในอาคาร 4 กรณี ได้แก่ ขณะไมมี่ทหารและไมเ่ปิดพดัลม ขณะไม่มีทหารและเปิดพดัลม ขณะมีทหารและไม่เปิดพดั
ลม และสดุท้ายขณะมีทหารและเปิดพดัลม น าผลการตรวจวดัมาวเิคราะห์ข้อมลูทางสถิตเิปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ภายในโรงเลีย้งและโรงนอนกบัภายนอกอาคาร อีกทัง้ศกึษาปัจจยัของบคุคลรวมถึงการปิดเปิดพดัลมต่อการเปล่ียนแปลง
ของสิง่แวดล้อม 
ผลการศกึษา: กรณีโรงเลีย้ง ปัจจยัของสถานท่ีตอ่สิง่แวดล้อมพบวา่ ภายในโรงเลีย้งมีค่าเฉล่ียอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม และ
ลมระบายอากาศต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัภายนอกโรงเลีย้งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าเฉล่ีย
ความชืน้สัมพัทธ์อย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ขณะมีทหารและเปิดพัดลมนัน้มีค่าเฉล่ีย
อุณหภมูสิิง่แวดล้อมสงูกวา่ขณะไมมี่ทหารและเปิดพดัลม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิสว่นคา่เฉล่ียความชืน้สมัพทัธ์สงูกว่า 
แตค่า่เฉล่ียลมระบายอากาศต ่ากวา่ขณะไมมี่ทหาร แตไ่มมี่นยัส าคญัทางสถิต ิปัจจยัของการเปิดพดัลมต่อสิ่งแวดล้อมนัน้
พบวา่ เม่ือเปิดพดัลมมีคา่เฉล่ียอณุหภมูสิิง่แวดล้อมต ่ากวา่ แตค่า่เฉล่ียของความชืน้สมัพทัธ์สงูกวา่เม่ือเทียบกับไม่เปิดพดั
ลม แตไ่มมี่นยัส าคญัทางสถิต ิสว่นคา่เฉล่ียของลมระบายอากาศสงูกว่าเม่ือเทียบกับไม่เปิดพดัลม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ส าหรับโรงนอน ปัจจัยของสถานท่ีต่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ขณะมีทหารทัง้เปิดและไม่เปิดพดัลม ค่าเฉล่ียอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมสงูกวา่ภายนอกโรงนอน และมีค่าเฉล่ียของลมระบายอากาศต ่ากว่าภายนอกโรงนอน อย่างมีนัยส าคญัทาง



สถิติ ปัจจัยของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมพบว่า ขณะมีทหารและเปิดพัดลม ค่าเฉล่ียอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและความชืน้
สมัพทัธ์สงูกวา่ แตค่า่เฉล่ียของลมระบายอากาศต ่ากว่าขณะไม่มีทหารและเปิดพดัลม แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ปัจจัย
ของการเปิดพดัลมตอ่สิง่แวดล้อมนัน้พบวา่ ขณะทหารอยู่ เปิดพดัลมมีค่าเฉล่ียอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและความชืน้สมัพทัธ์
ต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัไมเ่ปิดพดัลม แตไ่มมี่นยัส าคญัทางสถิต ิสว่นคา่เฉล่ียลมระบายอากาศสงูกว่าเม่ือเทียบกับไม่เปิดพดั
ลม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 
สรุปผลการศกึษา: ภายในโรงเลีย้งสามารถบงัแสงแดดและความร้อนได้ดีกว่าในท่ีแจ้ง มีผลให้อุณหภูมิภายในโรงเลีย้ง

ต ่ากวา่ภายนอก สว่นคา่เฉล่ียอณุหภมูสิิง่แวดล้อมท่ีสงูขึน้ เม่ือมีทหารอยู่ภายในโรงเลีย้งขณะเปิดพดัลมนัน้อาจเพราะมี

การระบายความร้อนจากตวัทหารออกมาภายนอก และการเปิดพดัลมภายในโรงเลีย้ง ท าให้การระบายอากาศดีขึน้ แต่ไม่

เพียงพอท่ีจะท าให้อุณหภูมิลดลงได้ ส าหรับโรงนอนก็เช่นกัน อาจเพราะมีการระบายความร้อนจากตัวทหารออกมา

ภายนอก ท าให้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายในโรงนอนสูงขึน้ และจากค่าการตรวจวัดแสดงให้เห็นว่าภายในโรงนอนมี

ความชืน้สมัพทัธ์มาก สง่ผลตอ่การระบายความร้อนและเหง่ือออกจากตวัทหาร สง่ผลตอ่ความร้อนสะสมในตวัทหาร การ

เปิดพดัลมขณะท่ีมีทหารอยู่ภายในโรงนอน ท าให้การระบายอากาศดีขึน้ แต่ก็ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้อุณหภูมิลดลงได้

เช่นเดียวกบัโรงเลีย้ง นอกจากนีฝ้้าเพดานของโรงนอนอาจมีการสะสมความร้อนจากตอนกลางวนั ท าให้การเปิดพดัลม

เป็นการดดูเอาความร้อนจากหลงัคาลงสูโ่รงนอน และด้วยการระบายอากาศไม่ดีพออันเน่ืองจากมีสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ กีด

ขวางทางลม เช่น ตู้เสือ้ผ้า มุ้งลวด เป็นต้น จึงสง่ผลให้อณุหภมูสิิง่แวดล้อมภายในโรงนอนสงูกว่าภายนอก จากท่ีกล่าวมา

ด้วยเหตท่ีุภายในโรงนอนมีค่าเฉล่ียอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงกว่าภายนอกอาคารและมีความชืน้สัมพทัธ์สูง ซึ่งอาจเป็น

สาเหตสุ าคญัให้พบอบุตักิารณ์การเกิดโรคลมร้อนช่วงเย็นถึงรุ่งเช้าก็เป็นได้ 



การศึกษาอบุัติการณ์ของการติดเช้ือเอชไอวีในชายไทยที่ได้รับการคดัเลอืกเข้าเป็นทหารกอง
ประจ าการกองทพับกโดยวธีิ IgG-Capture BED-EIA 
 
สุชชนา แทบประสิทธ์ิ, กรองกาญจน์ สายพิณ, คุณากร คณา, นิธินาถ ชายทวีป, สุจิตรา สุขวิทย์ และ ทิพย์
วรรณ ช่ืนจิตร  
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร 
 
รายงานความก้าวหน้า 
ความเป็นมา การเฝ้าระวงัความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีนั้น สามารถบ่งบอกสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในรูปของร้อยละของผูติ้ดเช้ือในกลุ่มประชากรเป้าหมาย รวมทั้งเป็นประโยชน์อยา่งมากในการวางแผน 
และป้องกนัการระบาด เน่ืองจากรายงานการเฝ้าติดตามความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มทหารกอง
ประจ าการตั้งแต่ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๘ มีแนวโนม้ค่อนขา้งคงที่ในช่วงแคบๆ คือ ร้อยละ ๐.๔-๐.๖ จากขอ้มูล
ขา้งตน้ ท าใหข้อ้มูลความชุกเพยีงอยา่งเดียวไม่สามารถบอกถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ความรุนแรงของ
ปัญหา และความส าเร็จของนโยบายที่ใชใ้นการป้องกนัควบคุม และแกไ้ขป ญหาเอดส์ในประเทศไทยได้
ชดัเจน ดงันั้นในปี ๒๕๔๘ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร (สวพท.) ไดร่้วมมือกบัส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจดัตั้งห้องปฏิบติัการขึ้นที่สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทหาร โดยด าเนินการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเช้ือเอชไอวีด้วยวิธี IgG-capture BED-EIA โดยมี
วตัถุประสงคข์องการเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวรีายใหม่ เพือ่ติดตามแนวโนม้อุบติัการณ์การติดเช้ือเอชไอวี
รายใหม่ในกลุ่มชายไทยที่เขา้เป็นทหารกองประจ าการ (ส่วนใหญ่อาย ุ21 ปี) จากการเฝ้าระวงัดว้ยวิธีการน้ี 
ท  าใหไ้ดข้อ้มูลที่แสดงถึงกลุ่มประชากรที่มีอุบติัการณ์การติดเช้ือใหม่ออกจากผูท้ี่ติดเช้ือมานานแลว้ได ้
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพือ่ประมาณค่าอุบติัการณ์การติดเช้ือเอชไอวรีายใหม่ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
๒. เพือ่พฒันาระบบการเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอว ีโดยวธีิ lgG capture BED-EIA 

 
ผลการด าเนินการ ความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มทหารกองประจ าการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ในช่วง ๕ ปีแรก (๒๕๔๘ – ๒๕๕๒) จาก ๐.๑๗ % ถึง ๐.๓๙ % และเม่ือท าการเฝ้าระวงัอุบตัิการณ์การติด
เช้ือเอชไอวรีายใหม่ดว้ยวธีิ IgG-capture BED-EIA ในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ พบวา่อุบติัการณ์การติดเช้ือเอช
ไอวใีนประชากรกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ลดลง จาก ๐.๓๑ % ถึง ๐.๑๙ %  
 



 
 
สรุป วธีิ lgG capture BED-EIA เป็นการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพือ่ใชใ้นการจ าแนกผูติ้ดเช้ือรายใหม่ ที่มี
การติดเช้ือไม่เกิน ๑๒๗ วนั โดยใชก้ารเปรียบเทียบสดัส่วนของ Anti HIV IgG กบั Total IgG โดยใช้
เทคนิค Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) เทคนิคมีขอ้ดี คือท าไดง่้าย สะดวก ไม่ตอ้งใช้
เคร่ืองมือพเิศษ นอกจากน้ี lgG capture BED-CEIA สามารถใชไ้ดก้บัการศึกษาในเขตที่มีการระบาดของ
เช้ือเอชไอวกีลุ่มยอ่ยทั้ง ซบัไทป์ B, D และ E แต่มีขอ้ควรระมดัระวงัคือ ตวัอยา่งที่น ามาตรวจ lgG capture 
BED-CEIA ตอ้งเป็นตวัอยา่งที่ใหผ้ล HIV Positive เท่านั้น นอกจากน้ีเพือ่ใหก้ารตรวจ lgG capture BED-
CEIA ไดผ้ลที่ถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ ทางหอ้งปฏิบติัการจึงมีระบบประกนัคุณภาพ โดยเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
กบั Centers for Disease Control and Prevention (CDC) เพือ่ท  าการทดสอบความถูกตอ้ง และแม่นย  าของผล
การตรวจทุกปี 
 



โครงการหน่วยทหารสีขาว ประจ าปี 2557 

ดรุณี อุเทนนาม, จิรวัฒน์ เมืองโคมพัส, วรรณกมล ทองนวล, ทวิช พงษ์การุณ, พรเกษม รักษา
เคน, ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ และ ปรางฉาย เศรษฐจันทร  
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  

รายงานความก้าวหน้า 
ผบ.ทบ. อนุมัติให้ด าเนินโครงการหน่วยทหารสีขาว เพ่ือป้องกันและแก้ไขไม่ให้ก าลังพลของกองทัพบกและ

ครอบครัวเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด เม่ือวนัท่ี 24 พ.ย. 2552 จึงก าหนด ให้มีการจัดตัง้ศนูย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพตดิ กองทพับก บรูณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบตามยุทธศาสตร์ “พลงัแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดของรัฐบาล โดยให้หน่วยขึน้ตรงกองทัพบก ด าเนินการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วย หรือก าหนดให้หน่วยรอง
ปฏิบตัหิน้าท่ี ในการปฏิบตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิในหน่วย โดยให้ผู้บงัคบัหน่วยขึน้ตรงกองทัพบกนัน้ๆ หรือผู้
ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ รับผิดชอบ ตาม ค าสัง่กองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี 34/34 ลง 30 ก.ย. 2554  เพ่ือท าหน้าท่ีวางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน สั่งการ ก ากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยขึน้ตรงภายในหน่วยนัน้ ในการปฏิบัติการต่อสู้ เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด รวมทัง้การบ าบดัรักษาและฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนให้การอบรม การจัดกิจกรรม 
โครงการกวดขนัดแูลก าลงัพลและครอบครัวไม่ให้ไปมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ และเร่งรัดด าเนินการให้
พืน้ท่ีทหารของกองทพับกเป็นเขตปลอดยาเสพตดิ                     

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหารได้ ด าเนินการปฏิบตัิการเชิงรุก ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดประเภท
ฝ่ินและอนุพันธ์ของฝ่ิน แอมเฟตามีน และกัญชา ให้กับ ทหารประจ าการ พนักงานราชการ และลกูจ้าง สวพท . และ 
กองทพับก การเผยแพร่ข้อมลูถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด ช่องทางการแจ้งเบาะแสท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดในรูป
ของส่ือท่ีเป็น โปสเตอร์ แผน่พบั ป้ายและวีดิทัศน์ยาเสพติด ตัง้จุดตรวจยานพาหนะทุกคนัท่ีเข้ามาในหน่วย สวพท. และ
บุคคลภายนอกผู้มาตดิตอ่ ต้องได้รับอนญุาตให้ผา่น เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าท่ีของ สวพท. จดักิจกรรม วนัตอ่ต้านยาเสพติด
คือวนัท่ี 26 มิถุนายน  ปี 2557 ได้สนับสนุนโครงการหน่วยทหารสีขาว จ านวน 7 หน่วย 304 ราย ตรวจพบสารเสพติด
ประเภท แอมเฟตามีน 1.64 % (5/304)   กญัชา 0.32 % (1/304) ฝ่ินและอนพุนัธ์ของฝ่ินตรวจไมพ่บ  
 จากผลการตรวจยาเสพตดิในปี 2557 พบว่าสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนมีสดัสว่นสงูกวา่  ยาเสพตดิประเภท
อ่ืนแตมี่แนวโน้มลดลงเลก็น้อย  สว่นสารเสพตดิประเภทกญัชามีแนวโน้มท่ีลดลง โครงการหน่วยทหารสีขาว เป็นมาตรการ
หนึ่งในการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในก าลงัพลของกองทพับก  



งานเฝ้าตรวจคุณภาพน า้ในที่ตัง้หน่วยทหาร 2557 

สมรรถ  ปรีกลาง, อรรถสิทธ์ิ  ประดษิฐ์พรกูล, มนัสวี  ทองศฤงคลี, วิระ  ทองพุ่ม, สรณคมน์  
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สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
น า้เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส าคญัส าหรับการด ารงชีวติของมนษุย์ ซึ่งมนษุย์น าน า้มาใช้ในการอุปโภคบริโภคทุกวนั การ

ท่ีมนษุย์ได้ใช้น า้สะอาดปราศจากเชือ้โรคและสารพษิ จึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยสง่เสริมสขุภาพให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค
ต่างๆ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์ทหารเลง็เห็นความส าคญันี ้จึงได้ด าเนินงานเฝ้าตรวจคณุภาพน า้ในท่ีตัง้หน่วย
ทหาร ด าเนินการตามวงรอบปีละ 2 ทพัภาค ในวงรอบปี 2557 ได้ท าการเก็บตวัอย่างน า้อุปโภค–บริโภคและน า้เสีย–น า้
ทิง้ เพ่ือน ามาวเิคราะห์คณุภาพน า้จากหน่วยทหารพืน้ท่ีกองทพัภาคท่ี 1 รวม 11 จังหวดั ได้แก่ จว.นครพนม จว.สกลนคร 
จว.อดุรธานี จว.ขอนแก่น จว.ร้อยเอ็ด จว.ยโสธร จว.อุบลราชธานี จว.ศรีสะเกษ จว.สริุนทร์ จว.บุรีรัมย์ จว.นครราชสีมา 
และหน่วยทหารในสว่นกลาง รวมหน่วยรับการสนับสนุนทัง้สิน้ 83 หน่วย จ านวนตวัอย่างน า้ท่ีตรวจทัง้สิน้ 173 ตวัอย่าง 
แบง่เป็นน า้อุปโภค–บริโภค 156 ตวัอย่าง และน า้เสีย–น า้ทิง้ 17 ตวัอย่าง โดยน าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานของน า้อปุโภค บริโภคและน า้ประปาหรือน า้บาดาลท่ีบริโภคได้ ของส านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.257) มาตรฐานคุณภาพน า้ในแหล่งน า้ผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2538) และ มาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ตามประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ 22 ตอน 125 ง หน้า 4 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 

ผลการตรวจวเิคราะห์พบวา่คณุภาพของน า้อุปโภค–บริโภคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 90 ตวัอย่าง (ร้อยละ 57.7) 
ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 66 ตวัอย่าง (ร้อยละ 42.3) ปัญหาท่ีพบส่วนมากคือสีเกินค่ามาตรฐาน และพบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย สว่นของน า้ประปามีคลอรีนอิสระท่ีใช้ในการฆ่าเชือ้โรคในการผลติน า้ประปาต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับน า้
เสีย–น า้ทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน า้เสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 87.5) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 1 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 12.5) ปัญหาท่ีพบคือคา่บีโอดี (BOD) ไมอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

จากผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน า้ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานนัน้ สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารได้
ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยท่ีรับการสนบัสนนุการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน า้ในการปรับปรุง พฒันา และได้ให้การสนับสนุน
การตรวจตดิตามอย่างตอ่เน่ือง 



ร่างพระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจากสัตว์ฉบับใหม่: บทบาทสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก 

ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร, ขวัญใจ วิพุทธิกุล, นพดล แสงจันทร์, วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์, นิธินาถ ชายทวีป, ดวงสุดา สิริยานนท์, อมร อูปแก้ว, 

กีรติ ศรวัฒนะ, ทิพวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, สุจิตรา สุขวิทย์, ชนะ ลิมิตเลาหพันธ์ุ, ปรางฉาย เศรษฐจันทร, Carmen A. Bell, Julia A. 

Lynch, William E. Geesay,  ณรงค์ฤทธ์ิ ศิริโสภณา และ ประสงค์ ล้อมทอง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  

 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพที่เก่ียวข้องกับปัญหาโรคอุบัตใิหม่และอุบัติซ้้า เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ ไข้เลือดออก 

ซึ่งส่งผลต่อต่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน การปรับปรุงกฎหมายที่ดูแลความ

ปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(Asian Economic Community, AEC) และนานาชาติ โดย ส้านักพระราชบัญญตัิเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการก้ากับดูแลพระราชบัญญตัิเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อการครอบครอง ผลิต จ้าหน่าย น้าเข้า ส่งออก 

หรือ น้าผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตวท์ี่เป็นระบบซึ่งเหมาะสมในระดับนานาชาติ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื้อ

โรคหรือพิษจากสัตวท์ี่มีความรุนแรงไปสู่ประชาชน หรือปนเปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม และการน้าไปใช้ในทางที่ผิด เช่นการก่อการร้ายทาง

ชีวภาพ (Bioterrorism) จนเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวติ และความมั่นคงต่อประเทศชาติ 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญตัิ (พรบ.) เชื้อโรคและพิษจากสัตวฉ์บับแรกเมื่อ พ.ศ.2525 และมีการปรับปรุงเป็นฉบับที่ 2 เมื่อ 

พ.ศ.2544 เพื่อให้เกิดความทันสมัย คล่องตัวในการด้าเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับที่ 2 นี้ไม่ได้ก้าหนดความรุนแรงของ

เชื้อโรคไว้ อีกทั้งไม่ได้ค้านึงถึงมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และยกเว้นการขออนุญาตให้แก่หน่วยงานภาครัฐบางส่วน ดังนั้นเนื้อหาสาระของ

ร่าง พรบ.เชื้อโรคฯฉบับใหม่ จึงได้มีการยกร่างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2555 โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรม

วิทยาศาสตร์การ แพทย์ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไข พรบ.เชื้อโรคฯจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย

ต่างๆ  สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)  กรมวิชาการเกษตร  กรมปศุสัตว์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพจริยศาสตร์ ศูนยพ์ันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร (สวพท.) ซึ่งปัจจุบัน พรบ. เชื้อโรคฯ 

ได้ผ่านการอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อ 17 สิงหาคม 2555 อย่างไรก็ตามส้านักพระราชบญัญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ เพื่อจัดท้าข้อก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์ 8 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ แบคทีเรยี ไวรัส รา 

ปรสิต พิษจากสัตว์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เนื่องจาก สวพท. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ และมี

ข้าราชการ และบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆดังกล่าวด้านห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี และเป็น

มาตรฐานสากล ดังนั้นบุคลากรของ สวพท. จึงได้รับเชิญเข้าเป็นคณะกรรมการในด้านต่างๆ หลายคณะ เพื่อให้ความเห็น และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ในด้านหลักเกณฑ์ ข้อก้าหนด เง่ือนไขต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย ปัจจุบัน พรบ. 

เชื้อโรคฯฉบับใหม่นี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมวิชาการประจ าปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครั้งท่ี 41, กรุงเทพมหานคร, 18-20 พ.ย.2556, น าเสนอรูปแบบ โปสเตอร ์



สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงของก าลังพลกองทพับก 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจ าปี 2557 

ผจงจติ  เกษมกิจวฒันา, ธนิตา  วงษ์จนิดา, ปตยุิทธ  ชุ่มชาต,ิ ลาวัลย์  เอนกฤทธ์ิ, สุกัญญา  ลาภ
โต, พมิลรัตน์  สนธิ, บุญยวรีย์  เอมระด,ี มญิช์  คร้ามอยู่, ชลกร  กันนิยม, ปภาภสัสร์  คนหาญ, 
ดวงพร  พลูสุขสมบตั,ิ ชัยพฤกษ์  ปิลกศริิ และ ปรางฉาย  เศรษฐจนัทร 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
 แผนกชีวเคมี กองวิเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ได้ด าเนินงานโครงการบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีก าลงัพลกองทัพบก ณ ท่ีตัง้หน่วย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2557 สรุป
ผลได้คือ มีก าลงัพลท่ีเข้ารับการตรวจสขุภาพฯ จ านวน 16,858 นาย มีอาย ุ35 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปร้อยละ 73.2 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 80.9 และมีอายเุฉล่ีย 42.6 ปี  

 

 

 ผลการตรวจร่างกายทัว่ไปพบวา่ ก าลงัพลมากกว่าคร่ึงหนึ่งมีดชันีมวลกายเกินเกณฑ์ปกติและอ้วน  (ภาพท่ี 1)  
และมีระดบัความดนัโลหิตสงู(≥140/90 มม.ปรอท) ร้อยละ 20.3 (ภาพท่ี 2)  
 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการของก าลงัพลท่ีมีอายุ 35 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปพบว่า ความชุกท่ีพบมาก 4 อนัดบัแรก 
คือ คา่ไขมนัผดิปกต ิได้แก่ Cholesterol (>200 มก./ดล.), HDL-C (ชาย<55 และหญิง<65 มก./ดล.), LDL-C (>130 มก./
ดล.) และ Triglyceride (>160 มก./ดล.) ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) 
  การส ารวจพฤตกิรรมเส่ียงทางสขุภาพพบวา่ ก าลงัพลมากกวา่ 2 ใน 3 (ร้อยละ 70.8) ออกก าลงักายไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐาน (< 3ครัง้/สปัดาห์) ร้อยละ 26.6 ยังคงสบูบุหร่ี และร้อยละ 9.6 บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า (>3 
ครัง้/สปัดาห์) (ภาพท่ี 3) 
 



 

 
 

 

 การวเิคราะห์ข้อมลูข้างต้นพบว่า ปัญหาสขุภาพท่ีส าคญัท่ีสดุของก าลงัพลกองทัพบก คือ ภาวะไขมนัในเลือด
ผิดปกต ิรองลงมาได้แก่ ภาวะอ้วน และความดนัโลหิตสงู ตามล าดบั ในขัน้ต้น ได้ให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิตนเพ่ือลด
ปัจจยั/พฤตกิรรมเส่ียง ตลอดจนวธีิการป้องกนัโรคตา่งๆท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ได้ ในเอกสารการรายงานผลตรวจร่างกาย
ซึ่งมอบให้แก่ก าลงัพลเป็นรายบุคคลแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บงัคบับญัชาควรให้ความส าคญัเร่ืองปัญหาสขุภาพของก าลงั
พล โดยการจดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ เช่น การรณรงค์เลกิสบูบหุร่ี เลกิดื่มสรุา และการสง่เสริมการออกก าลงักาย เป็น
ต้น ซึ่งจะท าให้ก าลงัพลกองทพับกมีสขุภาพดีและมีคณุภาพชีวติท่ีดีขึน้ 



BIOSAFETY AND BIOSECURITY: CRITICAL MEASURES 

FOR PREVENTION OF BIOTERRORISM IN LABORATORY 

AND RESEARCH ASPECTS IN THAILAND 

 
COL Thippawan Chuenchitra 
Research Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Bangkok, Thailand   

Abstract 
 Biosafety and biosecurity are very critical measures in present climate where emerging 

infectious diseases and bioterrorism are of global concern. Increase awareness for laboratory 

biosafety and biosecurity to protect personnel, the product, the environment and the biological 

pathogen through good practices is very important. Biosafety is  the application of a combination of 

laboratory practices and procedures, laboratory facilities, and safety equipment when working with 

potentially infectious micro-organisms to protect the laboratory staff, the general public and the 

environment. But biosecurity is the application of a combination of measures that are addressed 

through the coordination of administrative, regulatory and physical security procedures and practices 

implemented in a working environment for reducing the risks of biological material loss, theft or 

misuse caused by poor management or poor accountability and protection. The management of the 

biological risks in a laboratory that handles pathogens should be documented and implemented. 

Biosafety and biosecurity require the strengthening of regulatory requirements and operational and 

safety programs. However, at present, Bureau of Pathogens and Animal Toxins Act, Department of 

Medical Sciences, Ministry of Public Health (MOPH), Thailand enforces the legislation and 

regulations on pathogen control and Biological Weapons Convention (BWC). In addition, the Bio-

safety Association (Thailand), BAT established in 2012 developed from the biosafety and biosecurity 

network of Thailand (BSNT) can provide biosafety and biosecurity knowledge through the 

workshops and conferences and raise awareness and strengthen biosafety and biosecurity measures in 

the country. BAT committee 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. AFRIMS personnel are not only the 

committee of BAT but also closely collaborate with Thai MOPH to enhance biosafety and 

biosecurity in Thailand, both military and civilian medical research and diagnostic laboratories. 

Thailand has realized the importance of increasing awareness for biosafety and biosecurity and 

strengthening of national legislation to prevent  bioterrorism and biological threat to public health or 

national security. 

 

ICMM Pan Asia Pacific Seminar on Medical Preparedness and Response for CBRN Warfare and Terrorism, Phramongkutklao Hospital, 

Bangkok, Thailand, 18-19 November 2013, (Oral presentation). 



CHARACTERISTIC ENV GENES OF TRANSMITTED/

FOUNDER HIV-1 VIRUS INFECTED THAI INDIVIDUALS 

 Nithinart Chaitaveep1, Piraporn Utachee2, Thippawan Chuenchitra1 and Masanori 

Kameoka2,3 

1 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Bangkok, Thailand, 2 Thailand-Japan Research Collaboration Center 

on Emerging and Re-emerging Infections (RCC-ERI), Nonthaburi, Thailand, 3 Department of International Health, Kobe University 

Graduate School of Health Sciences, Kobe, Japan 

Abstract 

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

viral infected population in the early or acute phase and induces anti-HIV-1 host immune responses. 

Importantly, CD4+ T cell destructions and loss of host immune competences are the hallmark of HIV

-1 infections. This virus is the first seen in the mucosa and transported into the lymph nodes and lym-

phoid organ, especially gut associated lymphoid tissue (GALT) where it is the potential of viral repli-

cations. Moreover, env gene is the target gene for highly diversified and glycosylated sites which are 

the machinery for avoiding host immune responses over the course of HIV-1 infection. T/F and host 

immune interaction are the actually pivotal event regarding to established AIDS vaccine. 

Methods: This study is to perform early env genes characterization from recent HIV-1 infection who 

were defined the early phase of HIV-1 infections by BED ELISA in Thai people. We cloned the re-

cent entirely env genes into pNL (infectious molecular clone) and the nucleotide sequences of en-

tirely env gene were determined by cycle-sequencing dideoxy chain termination method on an auto-

mated DNA sequence.  

Results: Genotypic study revealed that all early env genes were classified into CRF01_AE env genes 

relating to subtype distributed in Thailand, and showed relative lower divergence compared to 

CRF01_AE Env genes derived from chronically infected Thai individuals. The length of V1 and V2 

on early CRF01_AE env genes is significant difference to chronically CRF01_AE HIV-1 infection, p 

value 0.0005 and 0.007 respectively. In particular, the length of V4 on early CRF01_AE env genes 

and the potential N link glycosylation site on gp160 are significant differences in early HIV-1 infec-

tion on the other subtypes (B and C) in early phase, p value <0.0001and 0.02, respectively.  

Conclusion: This study is the first report on subtype CRF01_AE early env genes properties in Thai 

people and they provide to understand the immunological characteristics of CRF01_AE recently env 

genes information. 

 Keystone symposia, HIV Vaccines, March 22-27, 2015, Banff, Alberta, Canada 

 



DETECTION OF LEPTOSPIRAL ANTIGEN IN THE LUNG 

OF HAMSTER INFECTED WITH LEPTOSPIRA INTERRO-

GANS, SEROVAR PYROGENES BY IMMUNOPEROXIDASE 

TECHNIQUE 

 
Kajee Pilakasiri 1, Duangporn Phulsuksombati 2, Noppadon Sangjan 2 , Chaiyaphruk Pi-

lakasiri 2, Sirinun Chaipunko 3, Kasem Koedpuech 1, Arnon Pudgerd  4. 

 

1  Department of Anatomy, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, 2 Analysis Division, Armed Forces 

Research Institute of Medical Sciences, Rajavithi Road, Bangkok 10400 , 3 Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, 999 Phutta-

monthon 4 Road, Salaya, Nakhonpathom 73170, 4 Department of Anatomy, school of Medical Science, University of Phayao, Phayao 

56000, Thailand. 

 
Abstract  

Objective: The study was to examine the leptospairal antigens in the lung tissue sections of 

hamsters infected with Leptospira interrogans serovar Pyrogenes. 

Methods: Three infected hamsters of each group were sacrificed at 1 hour, 6 hours and on 

day 1, 2, 3, 4, 5, and 6 after infection. The lung tissue of all sacrificed animals were removed 

and processed for immunoperoxidase staining technique. 

Results: The leptospiral antigens were found in the cytoplasm of the epithelia lining the 

bronchus, bronchiole and alveolus. The organs studied might suffer from the leptospires and/

or their antigens in the blood circulation because the components of blood vessels and red 

blood cells showed the positive stain. Moreover, the neutrophils appeared leptospiral anti-

gens depositing in the cytoplasm in all infected experimental groups. These cells might have 

engulfed the leptospires and/or their antigens. Since leptospiral antigens were always located 

in the tissues that were affected by the disease. 

Conclusion: The leptospiral antigens that were found in the infected lung tissue should be a 

primary cause of the histopathology of the infected organs. 

 

Keywords: Immunoperoxidase, leptospirosis, lung 

 
Siriraj Med J 2014; 66(Suppl): S56-S62 

E-journal: http:/www.sirirajmedj.com 



DRUG ABUSE SURVEILLANCE 

Darunee Utennam, Jirawat Muangkhompat, Wankamon Thongnual , Thawit Pongka-

roon, Pornkasem Raksaken , Chaiyaphruk Pilakasiri and Prangchai Settachan  

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok, Thailand  

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 the family and society. It is a cause of crime, national secu-

rity undermining, economic lost as well as a hindrance to national development. As the Royal Thai 

Army's awareness to this problem increased, the RTA began to regularly issue regulations, orders and 

directions regarding the 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 new installation. Those found with positive results will be transferred to 

the medic immediately".  

 The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences has been assigned by the  RTA 

Medical Department to be the principal unit to perform drug analysis of all types. This  mission  has 

been carried out since 1988  to survey for the spread of drug in army installations by collection of 

urine samples from army personnel, as well as from applicants of army schools. Samples are ana-

lyzed for morphine and its derivatives, amphetamine and canabis. A screening test done by immuno-

chromatography from a total of 7 ,565  samples and confirmed by gas chromatograph / mass spec-

trometry shows positive results for  amphetamine and canabis and  at 247 from 7,565 (3.26 %), 63 

from 2,770 (2.27 %)  samples  respectively and morphine and its derivatives show negative results.  

Drug abuse surveillance in year 2 0 1 4  revealed that the use of amphetamine and cannabis 

were higher in proportion than morphine. However, its trend seemed to increase whereas a trend of 

the use of morphine was decreasing as seen from the result in the year 2013.  

   



EFFECT OF ELLAGIC ACID ON ENHANCING MUCOSAL IMMUNE 

MEDIATORS AND HIV-1 INFECTION INHIBITION 

Aornrutai Promsong1, Florian Hladik2, Thippawan Chuenchitra3, Wipawee Nit-

tayananta4,5 
1Department of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thai-

land 2Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA 98195, USA 
3Research Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Bangkok 10400, Thailand 4Phytomedicine and 

Pharmaceutical Biotechnology Research Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 5Natural Products Research Center of 

Excellence, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand 

 

Abstract 

Mucosal epithelial cells are major portal for human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) 

transmission. Some antimicrobial peptides such as human β-defensin 2 (hBD2) and secretory leuko-

cyte protease inhibitor (SLPI) were expressed by the epithelial cells and have been shown their anti-

HIV-1 activities. Enhancement of these protein expressions could promote the innate immunity. In 

this study, a plant-based anti-integrase ellagic acid (EA) was discovered as a new agent to induce the 

expression. This present work aimed to determine the enhancement of immune mediators expression 

in human vaginal epithelial cells (HVEs) by EA and its inhibitory effect against HIV-1 infection in 

C8166 and TZM-b1 cells. EA at a concentration ranging from 1.56 to 100 µM was used to assess the 

activities. After the primary HVEs had been treated with EA for 18 h, the immune mediators were 

measured using ELISA and Luminex assay. To verify the anti-HIV-1 activity, the C8166 and TZM-

bl cells were treated with EA before and after they were infected. The HIV-1 replications were then 

assessed using p24 ELISA and Nano-Glo-Luciferase assay. For immune mediators study, a dose-

dependent increase in hBD2, SLPI, and IL-2 expressions were significantly found in EA group. Sub-

ject to the inhibitory effect, EA suppressed HIV-1 replication for up to 67% before and after the cells 

had been infected in both cell lines . In conclusion, this study showed a potency of EA for inhibiting 

HIV-1 activities and inducing the immune mediators. The results could be applied for topical drug 

development in the future.  

the 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty, Phuket, Thailand May 6-8, 2014 (Oral presentation)  



EFFECTS OF CHAMELEON PLANT Houttuynia cordata ON MUCOSAL INNATE 

IMMUNITY AND ITS ANTI-HIV-1 ACTIVITY 

Surada Satthakarn1, Whasun Oh Chung2, Florian Hladik3, Thippawan Chuenchitra4, Wipawee Nittayananta5,6 
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Abstract 

Background: Epithelial cells play a significant role in mucosal innate immunity. Besides their function as a physical barrier, the 

cells produce antimicrobial peptides such as human β-defensins (hBDs) and secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI) and 

many cytokines that can exert anti-HIV-1 activity.1,2 Houttuynia cordata (H. cordata) is a herbal plant that has many activities. 

The aims of this study were to determine 1) if H. cordata can induce the expression of hBD2, SLPI and cytokines produced by 

primary human oral keratinocytes (HOKs) and vaginal epithelial cells (HVEs), and 2) if H. cordata can inhibit HIV-1 infection on 

target cells. 

Methods: Cultured HOKs and HVEs were treated with H. cordata extract for 18 h. The expression of hBD2 and SLPI mRNA 

was measured using quantitative real-time RT-PCR.  The secretion of their proteins and other cytokines in supernatants were 

measured by ELISA and Luminex assay. Cultured C8166 and TZM-bl cells were treated with H. cordata extract and inoculated 

with HIV-1 for 72 h. and 48 h., respectively. The viral p24 antigen was detected by ELISA and NanoLuciferase assay. Cytotox-

icity test was also performed in HOKs, HVEs, C8166, and TZM-bl cells.  

Results: The expression of hBD2 and SLPI mRNA in the presence of H. cordata was increased up to 4.7 folds and 2.2 folds 

in HOKs, and 2.8 fold and 1.5 folds in HVEs, respectively, compared to untreated controls without cytotoxic effect. H. cordata 

extract showed different effects on the secretion of cytokines produced by HOKs and HVEs. Of interest, H. cordata can inhibit 

HIV-1 infection in both C8166 and TZM-bl cells without cytoxicity.  

Conclusion:  H. cordata can significantly induce the expression of antimicrobial peptides produced by oral and vaginal epithe-

lial cells that have anti-HIV-1 activities. Also, it can inhibit HIV-1 infection on the target cells. These dual actions of H. cordata 

may lead to the development of a topical agent that can prevent HIV-1 infection at the portal of entry. 

 

The 15th Royal Golden Jubilee (RGJ)-Ph.D. Congress XV, Pattaya, Thailand,  May 28-30, 2014 (Oral presentation) 
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Abstract 
Background: In April of every year, RTA male conscripts, was recruited with placement twice a year in May and November. 

The AIP  have conducted HIV-1 screening among RTA conscripts in order to assess the prevalence of HIV-1 infection. Meas-

urement of HIV-1 incidence is important to distinguish between recent and long-term HIV-1 infections among the sero-

surveillance populations. The estimated HIV-1 incidence among RTA conscripts using IgG capture BED-enzyme immunoas-

says was assessed in this study. 

Method: Each year, the conscripts are selected by lottery yearly throughout Thailand. Over 70,000 young men age 21 or older 

are conscripted to serve in the RTA. All enlistees are routinely screened for HIV-1 by enzyme-linked immunosorbent assay 

with Western Blot confirmation. The HIV-1 seropositive subjects were tested by the Calypte HIV BED-EIA. An ODn of ≤ 0.8 is 

considered a recent (≤127 days) seroconversion. We evaluated estimated HIV-1 Incidence from 2005–2013. 

Results: The prevalence of HIV-1 infection from 2003-May 2013 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 2005-2009 increased and reached 0.39% per year (95% 

CI: 0.31-0.47) in 2009. Then, the decreasing trend reached 0.13% per year (95% CI: 0.09-0.17) in 2011. In 2012, the estima-

tion of HIV-1 incidence increased to 0.20% per year (95% CI: 0.16-0.25) and then decrease to 0.17% per year (95% CI: 0.17-

0.23) in May 2013. 

Conclusions: This study showed that HIV-1 incidence estimation is very useful in large population and  HIV prevention pro-

grams in young Thai men are very critical and should be continued  in order to control the diseases.  

Keystone Symposia x4 HIV Pathogenesis – Virus vs Host, Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta, Canada on 10-12 Mar 2014, (Poster presentation) 
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Abstract 

Background: Knowledge about the most recent HIV epidemic among young generation in Thai-

land is crucial for improving the prevention programs and therapy. 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 Calypte® HIV BED-EIA that detects increasing levels of anti-

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

scripts. AFRIMS and AIP have studied HIV-1 incidence among RTA conscripts since 2005 to pre-

sent. 

Method: Each year, the conscripts are selected by lottery yearly throughout Thailand. Over 70,000 

young men age 21 or older are conscripted to serve in the RTA. All enlistees are routinely screened 

for HIV-1 by enzyme-linked immunosorbent assay with Western Blot confirmation. The HIV-1 sero-

positive subjects were tested by the Calypte® HIV BED-EIA. An ODn of ≤ 0.8 is considered a recent 

(≤127 days) seroconversion. We evaluated estimated HIV-1 Incidence from 2005–2012.  

Results: The prevalence of HIV-1 infection from 2005 to 2012 was consistent at 0 .5 . In 2005, 

twenty-five sera were positive by BED-EIA for recent seroconversion thus HIV-1  incidence was 

0.17% per year (95% CI: 0.11-0.24). The estimation of HIV-1 incidence from 2005-2009 increased 

and reached 0.39% per year (95% CI: 0.31-0.47) in 2009. Then, the decreasing trend reached 0.13% 

per year (95% CI: 0.09-0.17) in 2011. In 2012, the estimation of HIV-1 incidence increased to 0.20% 

per year (95% CI: 0.16-0.25) 

Conclusions: The HIV-1 prevalence from 2005 to 2012 remained stable. However, the estimated 

HIV-1 incidence increased from 2005-2009 and then decreased continuously until 2011 at 0.13%. In 

2012, increasing trend of HIV-1 incidence was signal that we should increase new campaign for pre-

vention in young generation. Thus, HIV prevention programs in young Thai men remain critical and 

the Calypte® HIV BED-EIA is a useful tool for estimating HIV-1 incidence in large population. 

 
11 th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP11) Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, 

November 18 -22, 2013, ABSTRACT ID: ICAAP3283-01708, Oral  presentation. 
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Abstract  

Objective: The study was intended to characterize the expression and distribution of the leptospairal antigens 

in the kidneys infected Leptospira interrogans serovar Pyrogenes in order to clarify the route of disease in the 

infected organs. 

Methods: Thirty adult female hamsters (Mesocricetus auratus) were used in the study. Six hamsters infected 

intraperitoneally with 0.5 ml PBS were served as the control group. The other 24 animals were the experimen-

tal groups were divided into eight group. Each three infected hamsters were sacrificed at 1 hour, 6 hours and on 

day 1, 2, 3, 4, 5, and 6 after injection with 0.5 ml of PBS containing 1 x 108 leptospires/ml. The removed kid-

ney were processed for immune peroxidase staining. 

Results: The positive immunoperoxidase staining area which were presumed to the either leptospires or their 

antigens were illustrated in the epithelial lining of all kinds of the renal tubule, renal corpuscles, inflammatory 

cells as well as the wall and lumen of vessels. The intensity of the coloration was varied in different regions 

and time of infection. Those areas might correspond to the structures where the leptospires normally passed by. 

Conclusion: The infected kidneys demonstrated the positive staining areas of different intensity which were 

presumed to be either the leptospires or their antigens. Those areas were the renal tubules, renal corpuscles. 

Inflammatory cells as well as wall and lumen of vessels. 

 

Keywords: Immunoperoxidase, kidney, leptospirosis 
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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 mem-

brane proteins LipL32 and Loa22 as antigens. A heterologous prime boost immunization was em-

ployed using a chitosan (CS) nanoparticle as a delivery system for DNA vaccine followed by boost-

ing 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 immuniza-

tion 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. 
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Abstract  

Objective: The objective of this study was to detect the leptospairal antigens in the liver tis-

sue sections of hamsters infected with Leptospira interrogans serovar Pyrogenes. 

Methods: Three infected hamsters of each group were sacrificed at 1 hour, 6 hours and on 

day 1, 2, 3, 4, 5, and 6 after infection. The liver tissue of all the experimental animals were 

removed and processed for immunoperoxidase staining. 

Results: The positive immunoperoxidase staining referred to the leptospiral antigens depos-

ited in the cytoplasm and boundary of hepatocytes nearby the portal area in the early groups 

of infection, and in the late groups they were also found in the hepatocytes located through-

out the area between the portal area and central vein. In the portal triad, hepatic sinusoid and 

central vein appeared the leptospiral antigens and might have been due to the direction of the 

blood circulation from the portal area to the central vein. Additionally, phagocytosed lepto-

spiral antigen was observed in neutrophils and macrophages throughout the hepatic paren-

chyma. The results suggest that the histopathological lesions found were related to the pres-

ence of leptospiral antigens. 

Conclusion: The body of the leptospires or their antigens were discussed to be the main 

cause of the histopathology of the infected livers. 
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Abstract 

The nationwide seroprevalence of hepatitis E IgG was determined among young men in 

Thailand. Overall seroprevalence was 14% (95% CI 13%-15%); range by province was 3%-

26%. Seroprevalence was lowest in the south, an area predominantly occupied by persons of 

the Islam religion, whose dietary laws proscribe pork.  

 

Emerg Infect Dis. 2014 Sep;20(9):1531-4. 
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Progressed Report 

Rickettsial infection is still a problem 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 spotted fever groups 

or typhus groups are the most common cause of rickettsial diseases in travelers. Most scrub typhus 

cases occurred during their visit to the endemic area whereas murine typhus cases commonly found 

among the Asia travelers.  Scrub typhus disease is caused by a gram negative intracellular bacteria, 

Orientia tsutsugamushi. Human is the accidental host by involving in its natural life cycle of the ar-

thropod vectors such as chiggers (mite larvae), small mammal reservoirs and rodents. These patho-

gens are transmitted by the ectoparasites such as fleas, lice, mites and ticks via through skin bites, 

inhaling dust or inoculating conjunctiva. Many years, Rickettsial laboratory at AFRIMS has estab-

lished a specific service for detecting the specific ricketsial immune response. The serum samples 

separated from fever of unknown (FOU) patients from Bangkok and vicinity were diagnosed. 

This report presented the number of patients from various health facilities regarding to Rickettsia 

infection. We received the patients‟ samples from hospitals that located around Bangkok and vicinity 

In 2014, we had totally 4405 serum samples for testing. Immunofluorescence antibody assay (IFA) is 

a gold standard methods used for rickettsia specific antibody detection. The antibody titer > 1:400 is 

positive. Around 13.4% (589/4,405) were positive. Among this number, 11% (488/4405) were classi-

fied as the scrub typhus, 2% (97/4,405) were murine typhus whereas four patients were tick typhus. 

Importantly, it is difficult to do a specific diagnose because of an unspecified clinical outcome. 

Therefore, we continuously run the rickettsial laboratory service at AFRIMS which provides an early 

diagnosis for prompt treatment that save patient‟s life.   
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Background: Rickettsial laboratory has been established to diagnose the Rickettsial infections 

(Scrub Typhus, Murine Typhus, Tick Typhus) by Immunofluoresence Assay (IFA). All samples are 

received from other hospitals and Laboratory Center Services which have been located in Bangkok 

and surrounding. Our results are used to diagnose the rickettsial infections in unknown fever causes 

on patients for early prompts and treatments. Therefore, we have been applying for standardized in 

Medical Laboratory Accreditation which are essential to patient care and cure. ISO (International 

Organization Standardization) is the federal worldwide of national standard bodies for the interna-

tional standards accreditation. Importantly, ISO 15189:2007 and ISO 15190:2003 provide the oppor-

tunity for external perspectives on the laboratory‟s practices including encourages the sharing of best 

practices, stimulate innovation, reduce risk and prevent the unnecessary duplication of information as 

well as the importantly required to 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, ac-

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

the safety education and training of lab staffs.  

Method: Therefore, Rickettsial laboratory at AFRIMS has been required to ISO15189 :2007 . We 

carry out all of 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 ISO 15189:2007 and ISO 15190: 2003 necessity.  

Results: Rickettsial Laboratory at AFRIMS is the first successfully certified for ISO 15189:2007 and 

ISO 15190: 2003 accreditation on June 4, 2014, Accreditation Number 4141/2557 from Bureau of 

Laboratory Quality Standards Ministry of Public Health. 

Conclusions: Our staffs have importantly followed of the ISO 15189:2007 and ISO 15190: 2003 

regulations. Furthermore, we have to maintain regulations for two years and will submit the reac-

creditation for Rickettsial laboratory qualification being certified for ISO 15189:2012. 

Key Words:  ISO 15189:2007, ISO 15190:2003, Quality Manual, Quality Procedure and Standard 

Operating Procedure.  

Poster Presentation in Practical Points in Critical Care and Emergency medicine (PMK 2014) No-

vember 24-26, 2014 
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Abstract  

Objective: The study intended to visualize the ultrastructural changes of the hamster kid-

neys infected with Leptospira interrogans serovar Pyrogenes different time post infected by 

using transmission electron microscopy. 

Methods: Each Three of nine hamsters were sacrificed at 1 hour, on day 4 and 6 after lepto-

spire infection respectively. The kidneys of all sacrificed animals were removed and proc-

essed for transmission electron microscopy. 

Results: The ultrastructural changes of the infected kidney, included the degeneration of the 

glomeruli and renal tubules. The most severe damages were found in the four day group. The 

most obvious changes in the glomeruli were the fusion of the adjacent podocyte foot proc-

esses diminishing some filtration slits. The mitochondria in the podocyte, endothelium and 

mesangial cell were swollen. The epithelia of all renal tubules showed abnormal nuclei, los-

ing some microvilli, decreasing in basal membrane in folding and swollen mitochondria. The 

hemorrhage was found in all structures mentioned. The body of the leptospires were also lo-

cated in the vascular lumen as well as the basement membrane and the cytoplasm of the epi-

thelium lining the renal tubules. 

Conclusion: Ultrastructural changes of the infected kidneys included the degenerative 

change of the glomeruli, renal tubule and interstitium as early as one hour to six days after 

infection. The body of the leptospires and their toxin were suggested as the main cause of 

those changes. 

 

Keywords: Kidneys, leptospirosis, transmission, electron microscopy  
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Abstract  

Objective: The aim of this research was to study the ultrastructural changes of hamster liv-

ers infected with Leptospira interrogans, serovar Pyrogenes by transmission electron mi-

croscopy. 

Methods: Three infected hamsters from each group were sacrificed at 1 hours, 6 hours and 

on day 1, 2, 3, 4, 5, and 6 after infection. The livers were processed for transmission electron 

microscopy. 

Results: The infected livers of all group studied revealed degenerative changes. Alterations 

were found as early as one hour post infection. The cytoplasm contained empty spaces lack-

ing of cytoplasmic organelles due to edematous hepatocytes. The nuclei showed irregular 

shape and perinuclear chromatin condensation.  The mitochondria lost their critae, were 

swollen, giant-shaped and denseor had flocculated density. Smooth endoplasmic reticulum 

obviously proliferated. Rough endoplasmic reticulum were fragmented, dilated, and located 

near the mitochondria. Hepatic sinusoids presented edema, congestion containing many in-

flammation cells and widening of the space of Disse. Hemorrhages and large collagen fibers 

were found in the intercellular connective tissue. Hepatocytes were clearly disorganized in 

the six days group. Histophatological changes revealed bile canaliculiwith the loss of some 

microvilli, and some microvilli were edematous. Inflamation cells, including neutro-

phils,lymphocytes, and eosinophils as well as predominant Kupffer cells were observed in 

liver tissue. The body of the leptosipes themselves were also seen in all groups studied, They 

were found in the hepatic sinusoids, the space of Disse and the hepatocyte cytoplasm. 

Conclusion: It is suggested that the leptospires themselves and their toxins were the main 

cause of the degenerative changes in leptospirosis. 
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Progress Report 

 The Commander in Chief of the Royal Thai Army approved the “White Military Unit” 

project to prevent army personnel and families from narcotic drugs. On 24 November 2009 

the Royal Thai Army gave an order for an establishment of the Power of the Land Centre to 

fight the narcotic drug and to integrate the solutions of narcotic drug problem according to 

the government‟s power of the land strategy to fight against the narcotic drug. The Royal 

Thai Army organic units assigned their officers to execute the mission according with the 

Royal Thai Army„s order 34/34 dated 30 September 2011. The mission also include treat-

ment and rehabilitation of the addicts as well as education and activity arrangement. The 

project will tighten the personnel and families to be away from all kinds of drugs and make 

free from drugs. 

 Armed Forces Research Institute of Medical Sciences has proactive action by perform-

ing urine test for AFRIMS and other army units personal to arrange the urine test for drugs 

(Amphetamine, Methamphetamine, Morphine and Marijuana) to Military recruits, govern-

ment officers and employees. Dissemination of harm and danger of drug information, provi-

sion of channels to report clues about drug, distribution of poster, leaflets, videos and signs 

related of drug were the activities. Other operations included set up of check points for all 

entering vehicles, restriction of visitors through check point. Organizing activities such as 

“World Drug Day” on 26 June of every year has been a success. In 2014 AFRIMS supported 

“White Military Unit” project to 7  units with 30 4  people. Positive results from metham-

phetamine and cannabis were 5  from 3 0 4  (1 .6 4 %), 1  from 3 0 4  (0 .3 2 %) respec-

tively and negative result was found for morphine and its derivatives. 

Results from 2014 showed higher rate of amphetamine than others with slight de-

crease. Marijuana and morphine and its derivatives seemed to decrease too. The “White 

Military Units” project is one of the measures to prevent drug dissemination in army person-

nel.  




