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คำนำ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร (สวพท.) หรืือ Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
(AFRIMS) ก่่อตั้้ง� ขึ้้น� ตามข้้อตกลงทวิิภาคีีระหว่่างประเทศไทยและประเทศสหรััฐอเมริิกา จากสถานการณ์์วิกิ ฤตที่่�มีกี ารระบาดใหญ่่
ของอหิิวาตกโรคในประเทศไทยเมื่่�อปีี 2501 จึึงมีีการทำำ�วิิจััยร่่วมกัันเพื่่�อลดการระบาดของโรค โดยจััดตั้้�งหน่่วยปฏิิบััติิการวิิจััย
อหิิวาตกโรคขององค์์การสนธิิสััญญาป้้องกัันภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (SEATO Cholera Research Laboratory) ซึ่่�ง
ถืือกำำ�เนิิดขึ้้น� ในปีี 2502 มีีพันั ธกิิจหลัักร่่วมกัันของหน่่วยวิิจัยั ฝ่่ายไทย และหน่่วยวิิจัยั ฝ่่ายสหรััฐอเมริิกาในการศึึกษา วิิจัยั ด้้านโรค
ติิดเชื้้อ� เขตร้้อน และโรคอื่่�นๆ ที่่เ� ป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั กิ ารทางทหาร เช่่น โรคมาลาเรีีย สครัับไทฟััส เอดส์์ เลปโตสไปโรซิิส รวมถึึง
งานเฝ้้าระวัังโรคติิดเชื้้�อในประเทศไทย และภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่�อง หน่่วยวิิจััยของทั้้�งสองประเทศมีีผลงานเป็็นที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
วงการวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ เป็็นที่่�ประจัักษ์์ทั้้�งในประเทศและสากลมามากกว่่า 6 ทศวรรษ
ผลงานสำำ�คัญที่่
ั โ� ดดเด่่นของสถาบัันฯ ในปีี 2564 เป็็นหน่่วยงานในลำำ�ดับต้
ั น้ ๆ ของประเทศที่่�ได้้รับั การรัับรองห้้องปฏิิบัติั ิ
การตรวจวิินิิจฉััยโรคโควิิด-19 ด้้วยเทคนิิค Real-time PCR จากกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ มีีการพััฒนาวิิธีีการตรวจจำำ�แนก
รหััสพัันธุุกรรมของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 เพื่่�อเฝ้้าระวัังการกลายพัันธุ์์�ของเชื้้�อไวรััส SARS-CoV-2 มีีการพััฒนาต้้นแบบวััคซีีน
COVID-19 รวมถึึงมีีการศึึกษาประสิิทธิิภาพและความปลอดภััยของวััคซีีนชนิิดต่่างๆที่่�ใช้้ในประเทศไทย ด้้านกองทััพบกยัังมอบ
ภารกิิจสำำ�คัญ
ั ให้้หน่่วยรัับผิดิ ชอบงานการตรวจคััดกรองโควิิด–19 ให้้กับั ประชาชนทั่่�วไป ณ โรงพยาบาลสนามศููนย์์คัดั กรอง สโมสร
ทหารบก (วิิภาวดีี) การตรวจโควิิด–19 เชิิงรุุกในกำำ�ลัังพลกองทััพบกที่่�ปฏิิบััติิงาน ณ ที่่�ตั้้�ง และกำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตามแนว
ชายแดน นอกจากโรคโควิิด-19 ยัังมีีการเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร และการเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีีย
สำำ�หรัับทหารที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามแนวชายแดน ภารกิิจวิิจััยพััฒนาวิิธีีการตรวจวิินิิจฉััยโรคติิดเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย นำำ�ผลงานวิิจััยพััฒนา
มาให้้บริิการแก่่ทหารและประชาชนทั่่�วไป นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์เป็็นข้้อมููลระบาดวิิทยาของโรคไข้้ริิคเค็็ทเซีียในประเทศไทย
เป็็นต้้นแบบการพััฒนางานวิิจััยสู่่�งานบริิการ (Research to Service) ด้้านมาตรฐานห้้องปฏิิบััติิการของสถาบัันฯ ได้้ผ่่าน
การประเมิินและได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO15189 อย่่างต่่อเนื่่�องมาเป็็นปีีที่่� 8 และครบทุุกห้้องปฏิิบััติิการตามเป้้าหมาย
สถาบัันฯ ยัังได้้รัับโล่่เกีียรติิยศหน่่วยวิิจััยดีีเด่่น ด้้านหลัักการของกองทััพบกประจำำ�ปีี 2563-2564 และรางวััลดีีเด่่นอัันดัับที่่� 1
โครงการเฉลิิมพระเกีียรติิการศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพของตััวไรอ่่อนพาหะนำำ�โรคสครัับไทฟััสในพื้้�นที่่�ชายแดน
ไทย-เมีียนมา และไทย-กััมพููชา
ในปีี 2564 วิิกฤติิปััญหาด้้านการสาธารณสุุข โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ยัังไม่่ทุุเลาลง ส่่งผลต่่อการปฏิิบััติิภารกิิจ
ตามแผนปฏิิบััติิการของสถาบัันฯ ที่่�นำำ�ไปปฏิิบััติิอย่่างมีีข้้อจำำ�กััดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และผลลััพธ์์เกิินเป้้าหมาย ความสำำ�เร็็จ
ของผลงานดัังกล่่าวต้้องขอขอบคุุณกำำ�ลัังพลทุุกท่่าน ที่่�ตั้้�งใจ ทุ่่�มเท เสีียสละในการทำำ�งาน รวมทั้้�งขอขอบพระคุุณผู้้�บัังคัับบััญชา
ทุุกระดัับชั้้�นและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�ให้้การสนัับสนุุนอย่่างดีีตลอดมา สวพท.จะดำำ�รงรัักษามาตรฐานคุุณภาพงานวิิจััย และพััฒนา
ผลงานวิิจััยที่่�เป็็นรููปธรรมเพื่่�อการปฏิิบัติั ิภารกิิจด้้านการแพทย์์ของกองทััพบก เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของประเทศชาติิต่่อไป
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FOREWORD
2021 was another year of successes and challenges for AFRIMS. We celebrated
the 60th Anniversary of this extraordinary Institute with the pomp and circumstance
merited by such a momentous occasion, despite organizing the event under the
ever-changing cloud of the pandemic. While we were unable to be joined by the
myriad scientists and leaders who would have wanted to be physically with us, we felt
their presence felt through their video well-wishes; the hybrid form of the scientific
symposium, broadcast to our partners globally, also allowed partners around the world
to join. The same held true for the need to adjust to every aspect of life and work.
Interacting with team-members scattered across the region, with the inability to get
across international boundaries with ease, meant being creative in terms of continued
engagement and collaboration. As we worked at decreased in-person numbers at
AFRIMS proper in order to protect our teammates, we still managed to continue the
fight against tropical diseases, endemic threats and emerging diseases, including the
ever-changing variants of SARS-CoV-2.
AFRIMS is a family, all working together towards the laudable goal of protecting mankind. Often we do so without thinking about our
own needs. Fortunately, as COVID vaccine became available and was distributed, first in fits and starts and then eventually in a more
equitable fashion, the whole of our team was vaccinated. With COVID-19 paramount in our minds and on the world scene, AFRIMS
took on the challenge. The USAMD component assisted the US Defense Attaché in supervise and support on-site COVID testing of
USNS Charles Drew during a port call to Sriracha, Thailand and provided episodic coordination and support for COVID-19 testing of
US personnel, including developing the plan to test the USINDOPACOM Commander and other VIPs coming to Thailand to solidify
the strategic partnership and friendship. That capacity for support early in the pandemic extended to requests from the Royal Thai
Army and the Royal Thai Government as well. Examples include conducting AFRIMS support for contact tracing of exposed
personnel to preserve capability of Ministry of Public Health for those without organic resources (at the request of the Royal Thai
Government) and USAMD AFRIMS personnel (US military and Thai) volunteering to support Royal Thai Army COVID testing for
the domestic Thai population.
On the research side of the house, since the beginning of the COVID-19 pandemic, USAMD-AFRIMS has collaborated with various
local institutions to support the fight against SARS-CoV-2. These collaborations extend beyond the RTA and include animal testing of
the Chulalongkorn University mRNA vaccine candidate, the Baiya Phytopharm vaccine candidate, and Adenovirus-vectored and
Virus-like particle (VLP) COVID-19 vaccines developed by the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
On the global scene, one notable event was the Kingdom of Thailand hosting the Global Health Security Agenda (GHSA). The GHSA
summit provided an opportunity for the USAMD and RTA components of AFRIMS to participate in the side meeting panel focused on
military partnerships in health security and military-civilian cooperation, particularly in response to the COVID-19 pandemic. Ongoing
global health security partnership across the region was highlighted, and the longstanding partnership between the US Department of
Defense and the Royal Thai Army at AFRIMS was discussed as an example of longstanding, mutually beneficial military to military
partnership in global health. This was a key venue for the US Department of Defense to support the U.S. multilateral commitment to
the GHSA and further defense and security partnerships in health security, in accordance with the GHSA Executive Order, the Global
Health Security Strategy, and the National Defense Strategy.
AFRIMS continues to achieve excellence in all aspects of scientific discovery, but does so with a constant and persistent eye towards
safety and regulatory compliance. As occurs annually, the Laboratory Operations Division submitted annual Infectious Agents and
Toxins (IAT) inventory to the Ministry of Public Health. Additionally, USAMD-AFRIMS led a successful tabletop exercise scenario
“SARS-CoV-2 Incident and Accident in BSL-3 Laboratories, preparedness and response” in collaboration with the RTA to identify the
strengths and weaknesses of the AFRIMS emergency response plan and BSL-3 safety mechanisms.
As the various departments adjusted to the pandemic, the Bacterial and Parasitic Diseases Department, which is so heavily involved in
the identification and control of malaria drug resistance across the Mekong Delta, engaged with their field sites by relying more on local
labor and virtual means of communication. The decades of established trust allowed for a rapid shift in communication to empower the
local provincial and district offices in Thailand to convey occurrence of case reports which then allowed AFRIMS to locate malaria
cases and rapidly enroll volunteers. With the excellent relationship of AFRIMS and Thai MoPH and in response to changes in malaria
epidemiology in Thailand, new sites were opened along the Myanmar border. This was particularly important in 2020 as the bordering
provinces experienced higher malaria cases than expected due to local cross-border travel despite the COVID pandemic. Conversely,
cases decreased in Sisaket and Ubon Ratchathani Provinces along the Cambodia border, although surveillance activities
continued. Activities also continued in Yala Province (Myanmar border) through collaborations with RTA and MoPH
staff. This allowed sample collection in a region of instability, which is typically not accessible for malaria
surveillance work and which has the highest rate of P. falciparum cases in Thailand. Molecular techniques
are ongoing to assess for any encroachment of antimalarial drug resistance there. This surveillance

project provides valuable information regarding border malaria and three of the four major Thai borders. Interestingly in Yala, BPD also
noted three cases of human infections with the primate malaria P. cynomolgi.
The Entomology Department continued to develop and evaluate interventions and vector control products to mitigate vector-borne
diseases, and to conduct comprehensive surveillance for vectors and pathogens of military importance. In the case of the latter, staff
conducted surveillance of leptospirosis in rodent reservoirs and environmental water and soil in 2021 Cobra Gold activity sites through
active pre-exercise site surveillance supporting Thai, U.S. and other partner militaries participating in humanitarian mission activities.
Furthermore, the department conducted a risk assessment study was conducted in Rayong, Chanthaburi, Trat, and Sa Kaeo provinces.
Of note, the molecular and serological analyses of chigger samples and their rodent hosts found an overall infection prevalence of
Orientia tsutsugamushi, the causative agent of scrub typhus. Of interest, the Entomology Department responded to significant changes in
DoD funding by tackling a novel area of investigation, by conducting surveillance for Tick-borne Diseases across Thailand and
Mongolia. In Thailand, surveillance material from 26 provinces across Thailand was screened for Borrelia spp. and other pathogens to
identify risk. Similar studies were conducted in Mongolia, assessing the presence of bacterial and rickettsial pathogens in collected
ticks. The importance of this work cannot be overstated. As the world struggles through this historical pandemic, the critical need
remains to continue to surveil for the next emerging disease, and assessing the threat in vectors and their hosts is paramount to that effort.
The Retrovirology Department continued apace, conducting acute HIV infection studies as both a platform for laboratory research in
order to better understand infection as well as to generate a cohort and platform for cure research clinical trials. Furthermore, they
participated in HIV cure studies evaluating novel approaches including a therapeutic vaccine and a monoclonal antibody after two
different durations of time in volunteers with acute HIV infection. The department partnered with the Veterinary Medicine Department
in evaluating novel approaches to cure HIV-like viruses in non-human primate models so as to better understand HIV-related biology
and model potential therapeutic interventions or vaccines.
The pandemic has required all personnel to adjust their focus and the normality of AFRIMS’ traditional research, and as such, the
Retrovirology Department validated and established molecular assays to diagnose SARS-CoV-2 and was certified as a COVID testing
laboratory for the Kingdom of Thailand. Thanks to that early effort, the Institute was capable of supporting the public health response
for the COVID-19 Global Health Emergency through provision of clinical diagnostic and surveillance testing in support of the US and
Thai partners. Additionally, AFRIMS was selected as a clinical site in order to conduct two COVID-19 studies which will assess
physiologic responses and host biomarker expression patterns in early SARS-CoV-2 infection and determined the feasibility of
incorporating selected remote monitoring and self-collection of specimens.
The Veterinary Medicine Department maintained the standard of excellence in conducting partnered research with the RTA, with
academia and with industry partners across Thailand and globally. Having developed both mouse and hamster models for
SARS-CoV2, the department was able to expand its collaboration with a range of partners to include the development of a range of
therapeutics and vaccine candidates, to include the first mRNA vaccine to be developed outside of the United States. Similar efforts
were conducted in non-human primates, evaluating the immunogenicity of products intended to combat COVID-19. The department
was persistent in collaborating both internally within the Institute and as a globally renowned center of excellence for pre-clinical efforts
in tropic diseases.
In addition to their lead role in the fight against COVID-19, the Virology Department maintained their robust efforts in arboviral
surveillance throughout the region, as well as their respiratory disease efforts. Of note, the years of surveillance across Thailand, led to
the development of a series of Chikungunya virus epidemiology studies and vaccine site preparations, focused largely on a robust study
in a site in Southern Thailand. The study will provide longitudinal Chikungunya disease data to increase the global understanding of the
epidemiology of the disease and to eventually leverage this knowledge for Chikungunya vaccine efficacy trials. Furthermore, the
department participated in the launch of an HIV surveillance and genomic characterization study at the V Luna Medical Center of the
Armed Forces of the Philippines Armed Forces (AFP) by the personnel of PAVRU. The study, funded by PEPFAR, represents the first
time the Department of Virology will be directly engaged in HIV surveillance and research.
Finally, the Virology Department initiated a series of Merck Dengue Vaccine Immunological studies. The Merck vaccine represents the
third viable dengue vaccine candidate (after Sanofi-Pasteur and Takeda) undertaken by AFRIMS in combatting this critical disease.
AFRIMS remains at the forefront of global efforts to combat a range of the worst scourges on the planet, and in doing so protects the
citizenry of the Kingdom of Thailand, the United States of America and the people of the world. Sixty years of proven success is an
extraordinary feat, but as the pandemic has shown us, there is not chance for rest. We have another 60 years of work ahead of us, but no
place is better suited to achieve success in defeating infection than AFRIMS. Thank you for your unyielding excellence, your professionalism and above all else your humanity!

ERIC D. LOMBARDINI
COL, VC
Director
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ผัังกองวิิเคราะห์์
ผัังผู้้�บัังคัับบััญชาสหรััฐอเมริิกา
ผัังองค์์กรสหรััฐอเมริิกา
ภารกิิจในการตรวจคััดกรอง โควิิด-19 ด้้วยวิิธีี Antigen Test Kit (ATK)
การตรวจคััดกรองโรคไข้้มาลาเรีีย เพื่่�อสนัับสนุนุ การเข้้าร่่วมปฏิิบััติิภารกิิจรัักษาสัันติิภาพของสหประชาชาติิ
ห้้องปฏิิบัติั ิการตรวจวิินิิจฉััยโรคติิดเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย “งานวิิจััยสู่่�งานบริิการและงานบริิการสู่่�งานวิิจััย”
การตรวจหาสายพัันธุ์์�ของเชื้้�อไวรััส SARS-CoV-2 ที่่�ระบาดในปััจจุุบััน โดยการติิดตาม Single Nucleotide
Polymorphism (SNP) ด้้วยเทคนิิค Real-time RT-PCR
น้ำำ��สะอาดใส ให้้น้้องเล็็ก
การเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษในทหาร
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีวิิถีีใหม่่ (New Normal)
โครงการวิิจััยโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
โครงการพััฒนาห้้องปฏิิบัติั ิการสััตว์์ทดลอง สู่่�มาตรฐาน OECD-GLP
ภารกิิจ และการแบ่่งส่่วนราชการ
กองอำำ�นวยการ
กองวิิจััย
กองวิิเคราะห์์
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
28
29
35

งานวิิชาการ
การตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีียและภููมิิต้้านทานต่่อเชื้้�อ SARS-CoV-2 ในทหารไทยที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจรัักษาสัันติิภาพ
ในประเทศซููดานใต้้
การเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษ ประจำำ�ปีี 2564
การเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร
การเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีียสำำ�หรัับทหารที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตามแนวชายแดน
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การเพิ่่�มศัักยภาพการตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีียดื้้�อยาจากหยดเลืือดแห้้งบนแผ่่นกระดาษกรอง ตามนโยบาย
กำำ�จััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ
การสำำ�รวจและตรวจวััดอาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีี
การสำำ�รวจสภาวะสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงของกำำ�ลัังพลกองทััพบกในเขตกรุุงเทพมหานครและ
ปริิมณฑล ประจำำ�ปีี 2564
โครงการน้ำำ��สะอาดใส ให้้น้้องเล็็ก
โครงการหน่่วยทหารสีีขาว ประจำำ�ปีี 2564
งานเฝ้้าตรวจคุุณภาพน้ำำ��ในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร 2564
งานพััฒนาห้้องปฏิิบััติิการมุ่่�งสู่่�การรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
Civilian-Military Malaria Outbreak Response in Thailand: an Example of Multi-Stakeholder
Engagement for Malaria Elimination
Development of Prototype for COVID-19 Vaccine: cPROMPVac II in C57BL/6JcL mice
Generation and Characterization of Luciferase-Secreting, Single-Round Infectious Denv-2
Reporter for Functional Antibody Assays
Human Papillomavirus Seroprevalence in Young Thai Men
Implementation of OECD GLP for Laboratory Animal Facility
Plasmodium Falciparum Phenotypic and Genotypic Resistance Profile During The Emergence of
Piperaquine Resistance in Northeastern Thailand
Production of Recombinant SARS-COV-2 Nucleocapsid Protein for Serodiagnosis of COVID-19
Infection
Real Time RT-PCR Assay to Detect SARS-COV-2 in Thailand
Real Time RT-PCR of SARS-COV-2 for COVID-19 Patients Diagnosis
Standardization and Evaluation of an Anti-ZIKV IgM ELISA Assay for the Serological Diagnosis of
Zika Virus Infection
Whole Genome Sequencing Analysis of SARS-COV-2 Virus Strains by AFRIMS
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วิสัยทัศน
(VISION)

เปนเลิศดานวิจัยทางการแพทยทหาร
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
และภูมิภาค

• ดำเนินการวิเคราะห วิจัย ทางวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
เพื่อสรางเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก
• ใหบริการตรวจวินิจฉัยและตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยแกกำลังพลกองทัพบก และประชาชน
• เปนแหลงขอมูลขาวสารทางการแพทยเพื่อสนับสนุน
งานทางยุทธการของกองทัพบก

พันธกิจ
(MISSIONS)

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

มีผลงานในระดับประเทศ
และนานาชาติ

พัฒนาองคกร ประสิทธิภาพ

สรางสรรค นวัตกรรม
ที่ตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

มุงเนนการปรับปรุงระบบ
ภายในหนวยอยางครอบคลุม

มีนวัตกรรมที่เปนประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลลัพธของหนวยงานไดรับ
การปรับปรุง

ผูมีสวนไดสวนเสียใหความเชื่อมั่น

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ใชศักยภาพและแสวงหาความรวมมือ
เพื่อสรางผลงานวิจัยและการเฝาระวัง
โรค ในระดับประเทศและนานาชาติ

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มีปรับปรุงกระบวนการ
แสวงหาความรวมมือฯ

มีการปรับปรุงกระบวนการ
สรางสรรคนวัตกรรม

มีความเปน SMART AFRIMS
รายงานประจำ�ปี 2564
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วัฒนธรรมองคกร

ซื่อสัตย

INTEGRITY

รับผิดชอบ

RESPONSIBILITY

ACCOMPLISHMENT

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

รายงานประจำ�ปี 2564
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กองอำนวยการ

กองวิจัย

กองวิเคราะห

GENERAL AFFAIRS
DIVISION

RESEARCH DIVISION

ANALYSIS DIVISION

แผนกธุรการและกำลังพล

แผนกจุลชีววิทยา

แผนกชีวเคมี

ADMINISTRATION &
PERSONNEL SECTION

แผนกแผนโครงการ
และงบประมาณ

MICROBIOLOGY SECTION

BIOCHEMISTRY SECTION

แผนกระบาดวิทยา

แผนกยาเสพติดและพิษวิทยา

PLANNING - PROJECT AND
BUDGET SECTION

EPIDEMIOLOGY SECTION

แผนกการเงิน

แผนกพยาธิวิทยา

FINANCE SECTION

NARCOTICS & TOXICOLOGY
SECTION

แผนกสัตวทดลอง

LABORATORY ANIMAL
SECTION

PATHOLOGY SECTION

แผนกการฝกอบรม

แผนกผลิตและ
ควบคุมมาตรฐาน

TRAINING SECTION

PRODUCTION &
STANDARDIZATION
CONTROL SECTION

แผนกสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ

INFORMATION TECHNOLOGY &
PUBLIC RELATIONS SECTION

หนวยวจิยัฝายสหรฐัฯ
USAMD-AFRIMS

ADMINISTRATION DEPARTMENT

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

DEPARTMENT OF
BACTERIAL AND
PARASITIC DISEASES

DEPARTMENT OF
ENTOMOLOGY

แผนกสนับสนุน

SUPPORT SECTION
DEPARTMENT OF
RETROVIROLOGY

สงกำลังสายแพทย

MEDICAL SUPPLY OFFICE
DEPARTMENT OF
VETERINARY
MEDICINE

ฝายพลาธิการ

QUARTERMASTER OFFICE

ฝายการขนสง

TRANSPORTATION OFFICE

DEPARTMENT OF
VIROLOGY

ฝายยุทธโยธา

POST ENGINEER OFFICE

รายงานประจำ�ปี 2564
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ผูบังคับบัญชา
(Command Leadership)

พลตรี ธำรงโรจน เต็มอุดม
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
Major General Thamrongroj Temudom
Director General, AFRIMS

พันเอก นครินทร ศันสนยุทธ
รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
Colonel Nakarin Sansanayudh
Deputy Director General, AFRIMS

พันเอก สุธี พานิชกุล
รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
Colonel Suthee Panichkul
Deputy Director General, AFRIMS

พันเอก คุณากร คณา
ผูอำนวยการกองวิจัย
Colonel Khunakorn Kana
Director, Research Division

พันเอกหญิง ดรุณี อุเทนนาม
พันเอก นพดล แสงจันทร
พันเอก วุฒิกรณ รอดความทุกข
รองผูอำนวยการกองวิจัย
รองผูอำนวยการกองวิเคราะห
ผูอำนวยการกองวิเคราะห
Colonel Darunee Utennam Colonel Wuttikon Rodkvamtook Colonel Noppadon Sangjun
Deputy Director, Research Division Director, Analysis Division
Deputy Director, Analysis Division
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กองอำนวยการ 2564
General Affairs Division 2021

สำนักงาน ผอ.สวพท.
Director General Ofﬁce
พ.ท.หญิง ณรากร จันทรโรจน
หัวหนาสำนักงาน
LTC Narakorn Chantraroj
Chief

แผนกธุรการและกำลังพล
Administration and Personnel
Section

แผนกแผนโครงการและงบประมาณ
Planning - Project and Budget
Section

แผนกการเงิน
Finance Section

แผนกสารสนเทศและประชาสัมพันธ
Information Technology and
Public Relations Section

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

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

พ.ต. วิฑูรย นรกิจ
หัวหนานายทหารฝายการเงิน
MAJ Withun Norakit
Chief

พ.ต. กาญจน ทัตตานนท
หัวหนาแผนก
MAJ Karn Tattanond
Chief

ร.ท. ถนอม ทองพระพักตร
1LT Thanom Thongprapuk
ร.ท.หญิง มัณฑนา น้ำประสารไทย
1LT Manthana Numprasanthai
ร.ท.หญิง ศชาภรณ เปลินศิริ
1LT Sachaporn Pelinsiri
ร.ต. สมบัติ เทวรัตน
2LT Sombat Tawarat
จ.ส.อ.หญิง จันทิพย แกวหนองโพธิ์
SM1 Junthip Keawnongpo
จ.ส.อ.หญิง พัชราภา พันธุเอก
SM1 Patchrapa Phanake
จ.ส.อ.หญิง สิโรรส เลิศเวียง
SM1 Sirorost Lestweng
ส.ท. สุภกิณห ทวีโยค
CPL Supakin Taveeyok
นาง กุลณัฐฐา รวยสรพันธ
Mrs. Kulnatta Ruaysoraphan
น.ส. เบญจวรรณ ภารชาตรี
Ms. Benjawun Panchatree
น.ส. สุดารัตน ทรัพยใจเที่ยง
Ms. Sudarat Subjaitheing

ร.อ.หญิง ธนาวดี หาญพจมาน
CAPT Thanawadee Harnphodchamarn
ร.ท.หญิง ธันยาภรณ ปาริยพันธ
1LT Thanyaporn Pariyaphan
น.ส. สุภาพร ณ ระนอง
Ms. Supaporn Naranong
น.ส. จิตสุภา พุกจินดา
Ms. Jitsupa Pukjinda
น.ส. กัญญาพัชญ เบ็ญจพิธจักษุ
Ms. Kanyaphat Benjapithajaksu

ร.อ.หญิง พรทิพย แฝงสมศรี
CAPT Pornthip Faengsomsri
จ.ส.อ. อภิชาติ พุมทวม
SM1 Aphichart Phumthuam
จ.ส.อ. ธราเทพ ธิชาญ
SM1 Tharathep Thichan
จ.ส.อ.หญิง เสาวณีย บุญปกครอง
SM1 Saowanee Boonpokkrong
ส.ท. ณัฐภัทร หลำเพิกสืบ
CPL Natthaphat Lamperksueb
ส.ท.หญิง ฉวีวรรณ สุทธวงค
CPL Chaweewan Suttawong
น.ส. ณัฏฐ ชำนาญนา
Ms. Nut Chumnanna

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

แผนกการฝกอบรม
TRAINING SECTION
พ.ท.หญิง ธิดารัตน ถนอมลักษณ
หัวหนาแผนก
LTC Thidarat Thanomluck
Chief
ร.อ.หญิง พชร สุขวัฒนะกุล
CAPT Patchara Sukwattanakul
ส.ท. สุเทพ เสนากิจ
CPL Sutap Sanakij
นาย กิตติเดช กุลโชติ
Mr. Kittidet Kulchote
น.ส. นวพร วงศอนันต
Ms. Nawaporn Wonganan
น.ส. ธนิศา หาญพินิจศักดิ์
Ms. Tanisa Hanpinitsak

ฝายพลาธิการ
Quartermaster Ofﬁce

ฝายการขนสง
Transportation Ofﬁce

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

ร.ท. ถนอม ทองพระพักตร
ประจำแผนกธุรการ
รรก.นายทหารฝายขนสง
1LT Thanom Tongprapuk
Transportation Staff Ofﬁcer

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

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

สงกำลังสายแพทย
Medical Supply Ofﬁce
พ.ต.หญิง สุมาลี ผาจันทร
นายทหารสงกำลังสายแพทย
MAJ Sumalee Phajan
Medical Supply Ofﬁcer
ส.ท. ฉัตรชัย อัศวนิโครธร
CPL Chatchai Assawanikothon
นาย ชินดนัย ประทับศร
Mr. Chindanai Pratubsorn
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ฝายยุทธโยธา
Post Engineer Ofﬁce
ร.อ. สมศักดิ์ เวบานแพว
นายทหารฝายยุทธโยธา
CAPT Somsuk Vabanpaew
Post Engineer Staff Ofﬁcer
จ.ส.อ. ภูภัฎ บำรุงสุข
SM1 Pupat Bumrungsuk
จ.ส.อ. ชวพสุ ออนนวม
SM1 Chawapasu On-nuam
จ.ส.อ. อภิรัตน ภิรมยรักษ
SM1 Aphirat Piromrak
ส.อ. ชัยพฤกษ สวางศรี
SGT Chaiyaphruk Savangsree
นาย ศิโรจน ณรงศักดิ์
Mr. Sirot Narongsak

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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กองวิจัย 2564
Research Division 2021
พ.อ. คุณากร คณา
ผูอำนวยการกองวิจัย
COL Khunakorn Kana
Director, Research Division
พ.อ.หญิง ดรุณี อุเทนนาม
รองผูอำนวยการกองวิจัย
COL Darunee Utennam
Deputy Director, Research Division

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

แผนกจุลชีววิทยา
Microbiology Section

แผนกระบาดวิทยา
Epidemiology Section

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

พ.อ.หญิง วัชรี โยคะนิตย
หัวหนาแผนก
COL Watcharee Yokanit
Chief

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

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

แผนกพยาธิวิทยา
Pathology Section
พ.ต.หญิง มณีรัตน สมศรี
MAJ Maneerat Somsri
จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สมศรี
SM1 Kiatisak Somsri
น.ส. ชนกนรรณ ทิมใหผล
Ms. Chanoknun Thimhaipol
น.ส. สุชาวดี เอื้อใจ
Ms. Suchawadee Ueajai
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กองวิเคราะห 2564
Analysis Division 2021
พ.อ. วุฒิกรณ รอดความทุกข
ผูอำนวยการกองวิเคราะห
COL Wuttikon Rodkvamtook
Director, Analysis Division
พ.อ. นพดล แสงจันทร
รองผูอำนวยการกองวิเคราะห
COL Noppadon Sangjun
Deputy Director, Analysis Division

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

แผนกสัตวทดลอง
Laboratory Animal Section
พ.ต. ภัทร กอมณี
รรก. หัวหนาแผนก
MAJ Pat Komanee
Acting Chief
ร.อ. ศุกล บุญเกะ
CAPT Sukon Boonkea
ร.ท. ยุทธพงษ สุดสวาท
1LT Yuttapong Sudsavart
ร.ท. ณัฐพลฬ แสงกาญจนวนิช
1LT Nuttapone Sangkanjanavanich
จ.ส.อ. อนุภาพ อีซา
SM1 Anuparp Esa
ส.ท. พิสิษฐ เรืองณรงค
CPL Pisit Ruengnarong
นาย สุรพันธ ดิสภักดี
Mr. Suraphan Dissapakdee
นาย วีระวัชร จันทรรุณ
Mr. Werawat Janroon
นายพีระพล ติยะเจริญ
Mr. Peerapol Teeracharoen

แผนกชีวเคมี
Biochemistry Section
พ.ท.หญิง นิติยา อัศวิกุล
หัวหนาแผนก
LTC Nitiya Asavikool
Chief
พ.ต.หญิง พอฤทัย กฤติกานารา
MAJ Porruthai Kittikanara
ร.ต.หญิง พิมลรัตน สนธิ
2LT Pimonrat Sonti
จ.ส.อ.หญิง ลาวัลย เอนกฤทธิ์
SM1 Lawan Anakerit
จ.ส.อ.หญิง สุกัญญา ลาภโต
SM1 Sukanya Larpto
จ.ส.อ.หญิง สำเนียง ศรีโพธิ์
SM1 Sumneang Sripho
น.ส. สุชาดา พุมไชย
Ms. Suchada Pumchai
น.ส. ชลิดา แวงวรรณ
Ms. Chalida Wangwan
นาย ปริวรรต ปะตังถาเน
Mr. Pariwat Patangthane
น.ส. ชนิตา พรหมถนอม
Ms. Chanita Promthanom
น.ส. คลายเดือน เอี่ยมพงษ
Ms. Khaiiduan Aiemphong

แผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน
Production and Standardization
Control Section
พ.ต. มนัสวี ทองศฤงคลี
รรก. หัวหนาแผนก
MAJ Manasawee
Thongsringklee
Acting Chief
ร.ต. วิระ ทองพุม
2LT Vira Thongpum
น.ส. ปยาภัสร ยังรอด
Ms. Piyapas Yongrod
นาย มานพ ภูยินดี
Mr. Manop Puyindee
น.ส. พรนภัส ศรีหนารถ
Ms. Pornnapat Srihanad
นาย พิษนุพงษ เกียรติคุณ
Mr. Pissanupong Kaittikhun

แผนกยาเสพติดและพิษวิทยา
Narcotics and Toxicology Section
พ.ต.หญิง สุมาลี ผาจันทร
หัวหนาแผนก
MAJ Sumalee Phajan
Chief
ร.ต. จิรวัฒน เมืองโคมพัส
2LT Jirawat Muangkhompat
จ.ส.อ. อาทิตย แสงสวาง
SM1 Arthit Sangsawang
นาย ณัฐวัฒน สามาพัด
Mr. Natthawat Samapad
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USAMD • AFRIMS
U.S. Army Medical Directorate Armed Forces Research Institute of Medical Sciences

H T T P S : / / A F R I M S . H E A L T H . M I L

DIRECTOR
COL ERIC D. LOMBARDINI

ADMINISTRATION DEPARTMENTS

SCIENCE DEPARTMENTS

BACTERIAL AND
PARASITIC DISEASES
CAPT JOHN S. GRIESENBECK

EXECUTIVE OFFICER
LTC BRANDON D. McCARTER

OCCUPATIONAL HEALTH
LTC KEVIN M. CRON

RESOURCE MANAGEMENT
MS CHADCHADAPORN
PHUEAKPIPATANA

ENTOMOLOGY
LTC PATRICK W. McCARDLE

HEALTH SECURITY
COOPERATION (JUSMAG)
LTC KEVIN M. CRON

SECURITY
MR FRANK DESOMER

RETROVIROLOGY
Col JESSICA J. COWDEN

HUMAN RESOURCES

VETERINARY MEDICINE
LTC LUIS A. LUGO

AGREEMENTS

VIROLOGY
LTC STEFAN FERNANDEZ

INFORMATION MANAGEMENT
MAJ EDWARD R. ROACH

MS BOODSABA DAECHANARANON

LOGISTICS
MAJ JOSHUA M. YORK

DR SUTHICHA WUWONGSE

LABORATORY OPS
CPT ZACHARY D. ALBRIGHT

HUMAN SUBJECTS
PROTECTION

MS BUSSARA SUKPANICHNANT

NAVY LIAISON OFFICER
CAPT JOHN S. GRIESENBECK

รายงานประจำ�ปี 2564
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Quality Unit

Resource Management

Agreements

Research Support Services

Physical Security

Laboratory Operations

Health Security Cooperation
(JUSMAG)

Information Management

Logistics

Occupational Health

Human Resources

Administration Departments

Executive Officer

Director

ANNUAL REPORT 2021

As of 30 September 2021

Defense Malaria Assistance Program
(DMAP)

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

Department of Virology

Department of Veterinary Medicine

Department of Retrovirology

Department of Entomology

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

Department of Bacterial and
Parasitic Diseases

Science Departments

Human Subjects Protection

NCOIC

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

สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร มีีหน้้าที่่�วางแผนงานพััฒนาโครงการวิิจััยประสานงานอำำ�นวยการ 
ดำำ�เนิินการวิิจััยด้้านวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร และจััดทำำ�คู่่�มืือเอกสารเวชนิิทััศน์์ เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิการทางทหาร 
รวมทั้้�งพััฒนาสุุขภาพอนามััย และคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีขี องกำำ�ลังั พลกองทััพบก มีีผู้้�อำ�ำ นวยการสถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร
เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ

การแบ่่งมอบ

เป็็นหน่่วยขึ้้�นตรง ศููนย์์อำ�ำ นวยการแพทย์์พระมงกุุฎเกล้้า กรมแพทย์์ทหารบก

อััตรากำำ�ลัังพล ปีีงบประมาณ 2564

สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร มีีอััตรากำำ�ลัังพลทั้้�งสิ้้�น 121 นาย เป็็นนายทหารสััญญาบััตร 44 นาย
นายทหารประทวน 42 นาย ลููกจ้้างประจำำ�  4 นาย ลููกจ้้างชั่่�วคราว 5 นาย และพนัักงานราชการ 26 นาย โดยแบ่่งเป็็น
คุุณวุุฒิิปริิญญาเอกหรืือเทีียบเท่่า 6 นาย ปริิญญาโท 20 นาย ปริิญญาตรีี 62 นาย และต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีี 33 นาย

22%
39%
4%

นายทหารสั ญญาบัตร
นายทหารประทวน
ลูกจ้ างประจํา

3%

ลูกจ้ างชั7วคราว
พนักงานราชการ

35%
ภาพที่่� 1 อััตรากำำ�ลัังพล ปีี 2564 จำำ�แนกตามกลุ่่�มชั้้�นยศ

รายงานประจำ�ปี 2564
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ภาพที่่� 2 จำำ�นวนกำำ�ลัังพลนัักวิิชาการ ปีี 2564 จำำ�แนกตามคุุณวุุฒิิ

การเงิินและงบประมาณ
ปีีงบประมาณ 2564 การดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินและงบประมาณ สำำ�หรัับเงิินงบประมาณมีีการตรวจสอบ และ
ควบคุุมการเบิิกจ่่าย รวมจำำ�นวน 218 ฎีีกา และเงิินนอกงบประมาณ มีีการดำำ�เนิินการจััดทำำ�หน้้างบใบสำำ�คััญ ใบนำำ�ส่่ง
ใบถอนเงิิน ใบสรุุปจ่่าย และใบฝากเงิิน รวมจำำ�นวน 461 ฉบัับ
เงิินงบประมาณปีี 2564 มีีการใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�น 44.88 ล้้านบาท ได้้แก่่ งบงานกำำ�ลัังพล 37.52 ล้้านบาท งบงาน
บริิหารงานและบริิหารหน่่วย 2.71 ล้้านบาท งบงานส่่งกำำ�ลัังและซ่่อมบำำ�รุุงยุุทโธปกรณ์์ 5.14 ล้้านบาท และงบงานการแพทย์์  
0.61 ล้้านบาท
จํานวนเงิน (ล้ านบาท)
40
30

งบงานกําลังพล

20

งบงานบริ หารงานบริ หารหน่วย

10

งบส่งกําลังซ่อมบํารุงฯ
งบงานการแพทย์

0

2560

2561

2562

2563

2564

งบ/ปีีงบประมาณ (ล้้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

งบงานกำำ�ลัังพล
งบงานบริิหารและบริิหารหน่่วย
งบส่่งกำำ�ลัังซ่่อมบำำ�รุุงฯ
งบงานการแพทย์์ (พตส.)

34.48
2.76
5.34
0.69

35.26
2.73
8.64
0.72

34.94
2.71
5.22
0.56

35.99
2.71
5.35
0.82

37.52
2.71
5.14
0.61

ปี พ.ศ.

ภาพที่่� 3 เปรีียบเทีียบเงิินงบประมาณ ประจำำ�ปีี 2560-2564
รายงานประจำ�ปี 2564
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งานธุุรการ
ปีีงบประมาณ 2564 การดำำ�เนิินงานด้้านสารบรรณ และธุุรการ รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 9,706 เรื่่�อง
ตารางที่่� 1 สถิิติิงานธุุรการประจำำ�ปีี 2564
	ลำำ�ดัับ

รายการ

ปีี 2563 (จำำ�นวน)

1

หนัังสืือรัับจากภายนอก

            4,940 เรื่่�อง

2

หนัังสืือส่่งออกภายนอก

            2,554 เรื่่�อง

3

หนัังสืือรัับภายในหน่่วย

               517 เรื่่�อง

4

หนัังสืือส่่งภายในหน่่วย

            1,262 เรื่่�อง

5

แต่่งตั้้�งคณะกรรมการต่่าง ๆ

               433 ครั้้�ง

งานฝึึกศึึกษา ประชุุม สััมมนาอบรมวิิชาการ
ปีีงบประมาณ 2564 มีีจำำ�นวนข้้าราชการสถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ฝึึกศึึกษาในกระทรวงกลาโหม 
จำำ�นวน 7 นาย ประชุุมอบรม สััมมนาวิิชาการ ทั้้�งในและต่่างประเทศ จำำ�นวน 18 ครั้้�ง เป็็นวิิทยากรพิิเศษ จำำ�นวน 15 ครั้้�ง

ตารางที่่� 2 สถิิติิงานฝึึกศึึกษา อบรม และสััมมนา ประจำำ�ปีี 2564
	ลำำ�ดัับ
1

2

3

รายการ

ปีี 2563 (จำำ�นวน)

ศึึกษา
1.1 ในกระทรวงกลาโหม

7 นาย

1.2 นอกกระทรวงกลาโหม

0 นาย

ประชุุมอบรม สััมมนา วิิชาการ
2.1 ในประเทศ

18 ครั้้�ง

2.2 ต่่างประเทศ

  0 ครั้้�ง

เป็็นวิิทยากร

15 ครั้้�ง

รายงานประจำ�ปี 2564
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ตารางที่่� 3 ประชุุม สััมมนา อบรมวิิชาการ ในประเทศ ปีีงบประมาณ 2564
	วััน เดืือน ปีี
8 - 9 ตุุลาคม 2563

รายการ
ประชุุมสััมมนาทบทวนการปฏิิบััติิ State Quarantine ในการประชุุมสััมมนาวิิชาการ
ผู้้�บริิหารหน่่วยสายแพทย์์สี่่�เหล่่า ครั้้�งที่่� 17
ณ อาคารมงกุุฎเกล้้าเวช วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์พระมงกุุฎเกล้้า กรุุงเทพฯ

16 พฤศจิิกายน 2563

ประชุุมวิิชาการ เรื่่�อง “Clinical Pathology Network 2020 : COVID-19 and
New Normal in Clinical Laboratory Practice”
ณ ห้้องประชุุมดุุสิิตธานีี ชั้้�น 10 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ ๖ รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า กรุุงเทพฯ

24 พฤศจิิกายน 2563

ประชุุมวิิชาการ เรื่่�อง “วััคซีีนโควิิด-19 ในอุุดมคติิ สถานการณ์์ปััจจุุบัันและการพััฒนา
(Novel COVID-19 Vaccine, Current Situation and Development)”
ณ ห้้องประชุุมใหญ่่ ชั้้�น 10 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า กรุุงเทพฯ

30 พฤศจิิกายน 2563
- 4 ธัันวาคม 2563

ประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารประเมิินสมรรถนะเจ้้าหน้้าที่่�ห้อ้ งปฏิิบัติั กิ ารด้้านการตรวจวิินิจฉั
ิ ยั
เชื้้�อมาลาเรีียด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์ระดัับประเทศ
ณ โรงแรม The Legacy Hotel จัังหวััดนนทบุุรีี

21 ธัันวาคม 2563

ฝึึกอบรมหลัักสููตรเจ้้าพนัักงานสำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
กรุุงเทพมหานคร (ป.ป.ส.กทม.) ครั้้�งที่่� 6 ณ สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและ
ปราบปรามยาเสพติิด กรุุงเทพฯ

11 มกราคม 2564

ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 1/64
ณ โดยระบบการประชุุมทางไกลออนไลน์์ (Zoom Cloud Meeting)

29 มกราคม 2564

ประชุุมการประเมิินขีีดความความสามารถ ด้้านไซเบอร์์ของกำำ�ลังั พล กองทััพบก กรุุงเทพฯ

4 กุุมภาพัันธ์์ 2564

อบรมและฝึึกปฏิิบัติั กิ ารเก็็บตัวอย่่
ั างโดยการป้้ายเอาเนื้้�อเยื่่�อหลัังโพรงจมููกตรวจหาเชื้้�อ
โคโรนาไวรััสในระบบทางเดิินหายใจเพื่่�อส่่งตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร และการสวมใส่่ชุุด 
PPE ของบุุคลากรทางการแพทย์์ในการป้้องกัันเชื้้�อในระหว่่างปฏิิบัติั ิการตรวจผู้้�ป่่วย
ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ณ ห้้องนิิรัันดร์์วิิชย ชั้้�น 2 อาคารพระมงกุุฎเกล้้าเวชวิิทยา
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์พระมงกุุฎเกล้้า กรุุงเทพฯ

8 กุุมภาพัันธ์์ 2564

ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า
ครั้้�งที่่� 2/64 โดยระบบการประชุุมทางไกลออนไลน์์ (Zoom Cloud Meeting)

รายงานประจำ�ปี 2564
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	วััน เดืือน ปีี
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

5 เมษายน 2564

รายการ
ประชุุมวิิชาการและประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 63 เรื่่�อง การใช้้วััคซีีนโควิิด
แห่่งประเทศไทย ณ ห้้องประชุุมมงกุุฎเวช อาคารพระมงกุุฎเกล้้าเวชวิิทยา
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์พระมงกุุฎเกล้้า กรุุงเทพฯ
ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 4/64
ณ ห้้องประชุุมจุุลานนท์์ ชั้้�น 11 โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า กรุุงเทพฯ

28 พฤษภาคม 2564

ประชุุมหารืือ เรื่่�องแนวทางความร่่วมมืือการใช้้สมุุนไพรทางการแพทย์์ อาหาร 
และเวชสำำ�อาง เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับสมุุนไพรไทย ณ ห้้องประชุุมอมริินทร์์ ชั้้�น 3
อาคารศููนย์์การเรีียนรู้้�อาหารไทย สถาบัันอาหาร กรุุงเทพฯ

28 พฤษภาคม 2564

ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 5/64
โดยระบบการประชุุมทางไกลออนไลน์์ (Zoom Cloud Meeting)

14 มิิถุุนายน 2564

ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 6/64
โดยระบบการประชุุมทางไกลออนไลน์์ (Zoom Cloud Meeting)

12 กรกฎาคม 2564

ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ รพ.รร.๖ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 7/64
โดยระบบการประชุุมทางไกลออนไลน์์ (Zoom Cloud Meeting)

9 กัันยายน 2564

เข้้าร่่วมสััมมนาคณะกรรมการกำำ�กับดูู
ั แลการดำำ�เนิินการต่่อสััตว์์เพื่่�องานทางวิิทยาศาสตร์์
ของสถานที่่�ดำำ�เนิินการ (คกส.) ประจำำ�ปีี 2564 หััวข้้อ “การพิิจารณา และติิดตาม
ข้้อเสนอโครงการ : ประเด็็นปััญหาและแนวทางแก้้ไข” ผ่่านระบบปฏิิบััติิการ Zoom

13 กัันยายน 2564

ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 9/64
โดยระบบการประชุุมทางไกลออนไลน์์ (Zoom Cloud Meeting)

9 พฤศจิิกายน 2564

ประชุุมคณะกรรมการวิิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 11/64
โดยระบบการประชุุมทางไกลออนไลน์์ (Zoom Cloud Meeting)

รายงานประจำ�ปี 2564
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ตารางที่่� 4 วิิทยากร อาจารย์์พิิเศษ ปีีงบประมาณ 2564
	วััน เดืือน ปีี
5 ตุุลาคม 2563

16 พฤศจิิกายน 2563

รายการ
เป็็นวิิทยากร หลัักสููตรวิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิตและปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต
สาขาวิิชาพิิษวิิทยา (หลัักสููตรนานาชาติิ) คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ณ ห้้อง R503 ตึึก R ชั้้�น 5 คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล กรุุงเทพฯ
เป็็นวิิทยากรบรรยาย ในการประชุุมวิิชาการเครืือข่่ายพยาธิิวิิทยาคลิินิิก
กรมแพทย์์ทหารบก ครั้้�งที่่� 17 ในหััวข้อ 
้ เรื่่�อง “Estabishing Clinical Laboratory for
Diagnosis and management of COVID-19 in Clinical Pathology Network,
Royal Thai Army Medical Department” ณ ห้้องประชุุมดุุสิิตธานีี
ชั้้�น 10 อาคารเฉลิิมพระเกีียรติิ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า
กรุุงเทพฯ

7-9 ธัันวาคม 2563

เป็็นอาจารย์์พิิเศษสอน ในรายวิิชาอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ณ โรงเรีียนทหารการสััตว์์ กรมการสััตว์์ทหารบก ต.พรหมมณีี อ.เมืือง
จัังหวััดนครนายก

29 มกราคม 2564

เป็็นวิิทยากร ในการประชุุมวิิชาการประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 19
ณ ห้้อง Infinity 1-2 โรงแรมพููลแมน คิิงเพาเวอร์์ ถนนรางน้ำำ� 
� กรุุงเทพฯ

21 - 23 มกราคม 2564

เป็็นวิิทยากรในการประชุุมวิิชาการ THKS สััญจร ครั้้�งที่่� 1/2564
ณ จัังหวััดพิิษณุุโลก และ จัังหวััดเพชรบููรณ์์

12 มีีนาคม 2564

เป็็นที่่�ปรึึกษาและร่่วมทำำ�หััตถการกัับแพทย์์และทีีมงานห้้องสวนหััวใจและหลอดเลืือด 
กอย.รพ.อ.ป.ร. ณ โรงพยาบาลอานัันทมหิิดล จัังหวััดลพบุุรีี

15 มีีนาคม 2564

เป็็นอาจารย์์ทำำ�หััตถการรัักษาโรคหลอดเลืือดหััวใจรัักษาผู้้�ป่่วยของโรงพยาบาล
ค่่ายวชิิราวุุธ ณ โรงพยาบาลค่่ายวชิิราวุุธ จัังหวััดนครศรีีธรรมราช

22 มีีนาคม 2564

เป็็นประธานการสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ของนัักศึึกษา หลัักสููตรปรััชญาดุุษฏีีบััณฑิิต
สาขาการประเมิินเทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพ ณ คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
กรุุงเทพฯ

2 - 4 เมษายน 2564

เข้้าร่่วมกิิจกรรมนำำ�เสนอเอกสารวิิชาการโครงการกลุ่่�มและปััจฉิิมนิิเทศหลัักสููตร
ณ สถาบัันพระปกเกล้้า และ โรงแรมโรแมนติิค รีีสอร์์ท แอนด์์ สปา เขาใหญ่่
จัังหวััดนครราชสีีมา
รายงานประจำ�ปี 2564
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วััน เดืือน ปีี

รายการ

9 เมษายน 2564

เป็็นวิิทยากรสาธิิตและสอนการทำำ�ผ่่าตััด ณ ห้้องปฏิิบัติั ิการตรวจหััวใจและหลอดเลืือด 
กลุ่่�มงานอายุุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิต์์ อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี

29 เมษายน 2564

เป็็นวิิทยากรในจััดการประชุุมวิิชาการ เรื่่อ� ง “Pharmacotherapy of New Drugs 2021”
โดยบรรยายในหััวข้อ 
้ “New drug used in dyslipidemia” ผ่่านทางระบบ ZOOM

8 มิิถุุนายน 2564

เป็็นวิิทยากรในการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร เรื่่อ� ง “Practical Points in Medical Research
(PPMR) อ่่าน Journal ได้้ทำ�ำ วิิจััยเป็็น (ครั้้�งที่่� 10)” ผ่่านทางระบบ ZOOM

9 กรกฎาคม 2564

เป็็นประธานคณะกรรมการสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ นัักศึึกษาหลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีี
บััณฑิิต สาขาการประเมิินเทคโนโลยีีด้้านสุุขภาพ ผ่่านทางระบบ ZOOM

16 กรกฎาคม 2564

เป็็นวิิทยากรในการประชุุมวิิชาการกลางปีี พ.ศ. 2564 ครั้้�งที่่� 19
ในหััวข้อ 
้ Latest evidence of antiplatelet in voronary artery disease
ณ โรงแรมพููลแมน คิิงเพาเวอร์์ ถนนรางน้ำำ� 
� กรุุงเทพฯ

15 กรกฎาคม 2564

เป็็นอาจารย์์พิิเศษสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้้�นปีีที่่� 3 รุ่่�นที่่� 45 รายวิิชา วพมบก 303
โรคติิดเชื้้�อและภููมิิคุ้้�มกัันวิิทยา 2 ณ ห้้องปฏิิบัติั ิการ ชั้้�น 3 อาคารเจ้้าฟ้้าเพชรรััตน
วิิทยาลััยแพทยศาสตร์์พระมงกุุฎเกล้้า กรุุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี 2564
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ตารางที่่� 5 อบรม ดููงาน ฝึึกงาน ปีีงบประมาณ 2564
	วััน เดืือน ปีี

รายการ

25 พฤศจิิกายน 2563 12 มีีนาคม 2564

นิิสิิตคณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร เข้้าฝึึกปฏิิบัติั ิงานสหกิิจศึึกษา      
ณ กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร จำำ�นวน 3 คน
คืือ นางสาวกานต์์ธิิดา  โป่่งคำำ�, นางสาวดวงจัันทร์์  ยี่่�สุ่่�นแก้้ว
และ นางสาวนัันทิิตา  จัับใจนาย

9 พฤศจิิกายน 19 ธัันวาคม 2563

นัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ              
เข้้าฝึึกงาน ณ กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร      
จำำ�นวน 3 คน คืือ นางสาวพััชลิิตา  สระทองแดง และ นางสาวศศิิภััฎ  สกุุลเนตร

1 ธัันวาคม 2563 26 กุุมภาพัันธ์์ 2564

นิิสิิตคณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา เข้้าฝึึกงาน ณ กองวิิจััย          
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร จำำ�นวน 2 คน
คืือ นางสาวจิิราวรรณ หุ้้�นส่่วน และ นางสาวพิิชชาภา  วงษ์์แสง

23 พฤศจิิกายน 2563 12 มีีนาคม 2564      

นัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยนราธิิวาสราชนคริินทร์์         
เข้้าฝึึกปฏิิบััติิสหกิิจศึึกษา ณ กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร 
จำำ�นวน 4 คน คืือ นางสาวอารีีนา  เจ๊๊ะแม, นางสาวฮาซีีรา  มะสาแม,
นางสาวมานีีรา  มะรีีเป็็น และ นางสาวกููรอตููลอีีมาน

25 พฤศจิิกายน 2563 12 มีีนาคม 2564

นิิสิิตคณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร เข้้าฝึึกปฏิิบัติั ิงานสหกิิจศึึกษา     
ณ กองวิิจััย สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร จำำ�นวน 3 คน
คืือ นางสาวปาริิฉััตต์์ อารยางค์์กููร, นางสาวจัันทนิิภา  บุุญสร้้าง
และ นางสาวสุุกััญญา  สร้้อยสุุสรรณ์์

1 - 5 มีีนาคม 2564

แพทย์์ประจำำ�บ้า้ นต่่อยอดสาขากุุมารเวชศาสตร์์โรคติิดเชื้้�อ ชั้้น� ปีีที่่� 1 จากคณะแพทยศาสตร์์
ศิิริริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้ารัับการฝึึกอบรมและดููงาน
ณ กองวิิจัยั และหน่่วยวิิจัยั ฝ่่ายสหรััฐฯ จำำ�นวน 2 นาย คืือ แพทย์์หญิิงพรรณรััตน์์ สว่่างสุุข
และ นายแพทย์์ปพนสรรค์์  เจีียประเสริิฐ

		
1 - 5 มีีนาคม 2564

แพทย์์ประจำำ�บ้้านต่่อยอดสาขาอายุุรศาสตร์์โรคติิดเชื้้�อ ชั้้�นปีีที่่� 1 จากโรงพยาบาล
ราชวิิถีี เข้้ารัับการฝึึกอบรมและดููงาน ณ กองวิิจััย และหน่่วยวิิจััยฝ่่ายสหรััฐฯ
จำำ�นวน 2 นาย คืือ แพทย์์หญิิงมนััสวีี  วรรธทวาทศ และ แพทย์์หญิิงนิิลุุบล  พิิมพบุุตร

รายงานประจำ�ปี 2564
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วััน เดืือน ปีี

รายการ

1 - 5 มีีนาคม 2564

แพทย์์ประจำำ�บ้้านต่่อยอดสาขาวิิชาโรคติิดเชื้้�อและเวชศาสตร์์เขตร้้อน ชั้้�นปีีที่่� 1
จากคณะแพทยศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้ารัับการฝึึกอบรมและดููงาน
ณ กองวิิจััย และหน่่วยวิิจััยฝ่่ายสหรััฐฯ จำำ�นวน 4 นาย คืือ แพทย์์หญิิงทัักษอร 
อัังศุุธรารัักษ์์, นายแพทย์์ธนััติิ  อุ่่�นสิินมั่่�น, แพทญ์์หญิิงกมลวรรธก์์ สุุทธิิภููล
และ นายแพทย์์นฤมิิต  สายะบวร

1 เมษายน  31 พฤษภาคม 2564

นัักศึึกษา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง เข้้าฝึึกงาน ณ กองวิิเคราะห์์                
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร จำำ�นวน 1 คน คืือ นายกฏิิเมษย์์  ประดิิษฐกุุล

26 - 30 เมษายน 2564

แพทย์์ประจำำ�บ้้านต่่อยอดสาขาวิิชาโรคติิดเชื้้�อเด็็ก จากสมาคมโรคติิดเชื้้�อในเด็็ก
แห่่งประเทศไทย เข้้ารัับการฝึึกอบรมและดููงาน ณ กองวิิจััย และหน่่วยวิิจััยฝ่่ายสหรััฐฯ
จำำ�นวน 11 นาย

1 มิิถุุนายน  -   
31 กรกฎาคม 2564

นัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง              
เข้้าฝึึกงาน ณ กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร จำำ�นวน 3 คน
คืือ นางสาวกฤติิยาณีี เยีียดรััมย์์, นางสาวสโรชา เกีียรติิพร และนายภููธเนตร ทััดวงศ์์

1 มิิถุุนายน  -     
31 กรกฎาคม 2564

นัักศึึกษาคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เข้้าฝึึกงาน ณ กองวิิเคราะห์์           
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร จำำ�นวน 2 คน
คืือ นางสาวพีีรดา  พููลหลำำ� และ นางสาวสิิตานััน  มุุขรัักษ์์
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กองอำำ�นวยการ
ภารกิิจ

วางแผน อำำ�นวยการ ประสานงาน และกำำ�กับั การดำำ�เนิินงานทั้้�งปวงของสถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร 
ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำำ�หนด

การแบ่่งส่่วนราชการและหน้้าที่่�
1. แผนกธุุรการและกำำ�ลัังพล

มีีหน้้าที่่� วางแผน ดำำ�เนิินการประสานงานในด้้านสารบรรณและธุุรการทั้้�งปวง งานด้้านกำำ�ลัังพล สวััสดิิการ 
เครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ บำำ�เหน็็จ การรัักษาความปลอดภััย และการรัักษาความสะอาดสถานที่่�

2. แผนกแผนโครงการและงบประมาณ

มีีหน้้าที่่� จััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานของสถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ทั้้�งในด้้านบริิหารหน่่วย
ด้้านงบประมาณ และด้้านวิิชาการ รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลและประสานงานให้้เป็็นไปตามแผนงานที่่�กำำ�หนด อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

3. แผนกการเงิิน

มีีหน้้าที่่� ดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการเงิิน การรัับ-จ่่ายเงิิน การบััญชีี ทั้้�งเงิินในงบประมาณและนอกงบประมาณ
การเก็็บรัักษาเงิิน บััญชีี หลัักฐานประกอบบััญชีี ตลอดจนหลัักฐานอื่่�น ๆ ในความรัับผิิดชอบ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบของ
ทางราชการ

4. แผนกฝึึกอบรม

มีีหน้้าที่่� จััดทำำ�แผน และอำำ�นวยการประสานงานเกี่่�ยวกัับการฝึึก ศึึกษา อบรม ดููงาน ของข้้าราชการในหน่่วย
รวมถึึงบุุคคลภายนอกทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

5. แผนกสารสนเทศและประชาสััมพัันธ์์

มีีหน้้าที่่� ดำำ�เนิินงานสนัับสนุุนด้้านสารสนเทศ ด้้วยการจััดตั้้�งและดููแลระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ การฝึึกอบรม
การพััฒนาโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปเพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถของหน่่วย ตลอดจนจััดทำำ�สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�ออิิเล็็กโทรนิิกส์์ เพื่่�อ
การเผยแพร่่ผลงานของหน่่วย

6. แผนกสนัับสนุุน

มีีหน้้าที่่� ดำำ�เนิินงานด้้านส่่งกำำ�ลัังสายแพทย์์ พลาธิิการ ยุุทธโยธา และการขนส่่ง

รายงานประจำ�ปี 2564
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กองวิิจััย
ภารกิิจ

ศึึกษา วิิจััย พััฒนาเทคนิิควิิธีีการตรวจวิินิิจฉััย โรคติิดเชื้้�อที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหารและ
ความมั่่�นคงของชาติิ

การแบ่่งส่่วนราชการและหน้้าที่่�
1. แผนกจุุลชีีววิิทยา มีีหน้้าที่่� ศึึกษาวิิจััยโรคติิดเชื้้�อที่่�สำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร โรคติิดเชื้้�ออุุบััติิใหม่่ 
อุุบัติั ิใหม่่อุุบััติซ้ำิ ำ��  ผลิิตผลงานวิิจััยสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่เป็็นข้้อมููลข่่าวกรองทางการแพทย์์ เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ใช้้ในการเวชกรรม
ป้้องกััน ควบคุุมการแพร่่กระจายของโรค
2. แผนกระบาดวิิทยา มีีหน้้าที่่� ดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััย เฝ้้าระวัังโรคติิดเชื้้�อที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการ
ทางทหาร และความมั่่�นคงของชาติิ สืบื สวนหาสาเหตุุของการระบาดของโรคในพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั กิ ารทางทหาร เพื่่�อหยุุดยั้้ง� การแพร่่
ระบาดของโรค และพิิจารณาหามาตรการการปฏิิบัติั ที่่ิ �เหมาะสมในการควบคุุมป้้องกัันโรคเชิิงรุุกให้้แก่่กำำ�ลัังพล
3. แผนกพยาธิิวิิทยา มีีหน้้าที่่� ศึึกษาวิิจััย พััฒนาเทคนิิควิิธีีการตรวจวิินิิจฉััยโรคติิดเชื้้�อที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อ
การปฏิิบัติั กิ ารทางทหารและความมั่่�นคงของชาติิ นำ�อ
ำ งค์์ความรู้้� ผลงานวิิจัยั พััฒนามาให้้บริกิ ารตรวจวิินิจฉั
ิ ยั โรค ลดการสููญเสีีย
ด้้านกำำ�ลัังพล และด้้านเศรษฐกิิจของชาติิ

บทสรุุปผู้้�บริิหาร ปีีงบประมาณ 2564 (Executive Summary Fiscal Year 2021)
1. กองวิิจััย
การตรวจคััดกรองโควิิด–19 ให้้กัับประชาชนทั่่�วไป ณ โรงพยาบาลสนามศููนย์์คััดกรอง สโมสรทหารบก (วิิภาวดีี)
โรงพยาบาลสนามศููนย์์คััดกรอง สโมสรทหารบก (วิิภาวดีี) โดยกองทััพบก กรมแพทย์์ทหารบก สถาบัันวิิจััย
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า และกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข ได้้เปิิดให้้บริิการตรวจ
คััดกรองการติิดเชื้้�อโควิิด-19 ระบบ One Stop Service ที่่�ยึึดหลัักการปฏิิบััติิ คือ 
ื 1) การคััดกรองที่่�รวดเร็็ว (Early Detection)
2) การตรวจวิินิิจฉััยที่่�รวดเร็็ว  (Early Diagnosis) และ 3) การรัักษาที่่�รวดเร็็ว  (Early Treatment) เพื่่�อลดการเปลี่่�ยนระดัับ
ความรุุนแรงของอาการจากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มสีีเขีียว ไปเป็็นกลุ่่�มสีีเหลืืองและแดง โดยชุุดคััดกรองจะทํําการตรวจ ATK ให้้กัับผู้้�มา
รัับบริกิ ารที่่�คาดว่่าติิดเชื้้�อ ชุดรั
ุ กั ษาพยาบาลจะรีีบประเมิินความรุุนแรงของโรคในกลุ่่มผู้้�ที่่
� ต� รวจพบผลบวก เอกซเรย์์ปอด (Chest
x-ray) และจ่่ายยาต้้านไวรััส ฟาวิิพิิราเวีีย (Favipiravir) ภายใน 1 ชั่่�วโมง ที่่�ประชาชนทั่่�วไปสามารถลงทะเบีียนจองคิิวเข้้ารัับ
การบริิการ ได้้แบบออนไลน์์ ผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น QueQ (คิิวคิิว) วัันละ 1,000 ราย
ในกระบวนการตรวจคััดกรองดัังกล่่าวของกองทััพบก สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร (สวพท.) ได้้รัับ
มอบหน้้าที่่�ให้้จัดกำ
ั �ลั
ำ งั พลประจำำ�จุดุ ตรวจคััดกรองโควิิด-19 ด้้วยวิิธีี ATK ให้้กับั ประชาชนที่่�มารัับบริกิ าร ผลการดำำ�เนิินการพบว่่า
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2 สิิงหาคม 2564 จนถึึง 30 ธัันวาคม 2564 มีียอดจํํานวนผู้้�เข้้ารัับการตรวจ รวมทั้้�งสิ้้�น 52,259 คน พบผู้้�ติิดเชื้้�อ
ทั้้�งหมด 5,476 คน (ร้้อยละ 10.5) และเสีียชีีวิิต 3 คน คิิดเป็็นอััตราตายเท่่ากัับ  0.006 จากข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็นการยืืนยัันและ
แสดงถึึงประสิิทธิิภาพของแนวคิิด “One Stop Service” โรงพยาบาลสนามศููนย์์คััดกรอง ของกองทััพบก ได้้เป็็นอย่่างดีี
2. แผนกจุุลชีีววิิทยา
แผนกจุุลชีีววิิทยา (ผจช.) กวจ.สวพท. มีีหน้้าที่่�ในการศึึกษา วิิจััย พััฒนาเทคนิิคการตรวจวิินิิจฉััยโรคติิดเชื้้�อ
ที่่�เป็็นภััยคุุกคามทางทหาร และดำำ�เนิินงานทางห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อสนัับสนุุนการสืืบสวน ควบคุุมโรคระบาดในชุุมชนทหาร 
รายงานประจำ�ปี 2564
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รวมไปถึึงพััฒนาเครืือข่่ายงานวิิจัยั เพื่่�อให้้ได้้ผลงานวิิจัยั ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ  กองทััพบก และประเทศชาติิ
ในระยะเริ่่�มต้้น ผจช.มีีส่่วนร่่วมอย่่างมากในการศึึกษาวิิจััยโรคภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง โรคเอดส์์ ทั้้�งในด้้านการศึึกษาทางอณููชีีว
โมเลกุุลเพื่่�อศึึกษาเกี่่ย� วกัับคุณ
ุ สมบััติขิ องไวรััส เอชไอวีี และศึึกษาด้้านระบาดวิิทยา เพื่่�อศึึกษาลัักษณะการแพร่่กระจายของโรค
อุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดโรค และประชากรกลุ่่ม� เสี่่ย� งต่่อการเกิิดโรคนี้้� ข้อมูู
้ ลทั้้�งหมดนี้้�เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งในการวางแผนมาตรการ
ป้้องกัันโรคเอดส์์ของกองทััพ และกระทรวงสาธารณสุุข นอกจากนี้้� ผจช.ได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยแพทย์์ทหารบกสหรััฐอเมริิกา
สวพท. แผนกเรโทรไวโรโลยีี ในการศึึกษาวััคซีีนโรคเอดส์์ ระยะที่่� 3 ในประเทศไทย งานวิิจััยนี้้�ถืือเป็็นการศึึกษาวััคซีีนที่่�สำำ�คััญ
และใช้้จำำ�นวนประชากรในการศึึกษาจำำ�นวนมาก แม้้ว่่าผลการวิิจััยไม่่สามารถนำำ�วััคซีีนมาใช้้ได้้ แต่่ความรู้้�ที่่�ได้้จากงานวิิจััยนี้้�
มีีประโยชน์์ทางวิิชาการอย่่างมาก และทำำ�ให้้ สวพท. เป็็นหน่่วยงานที่่�ได้้รัับการยอมรัับ และชื่่�นชมในระดัับนานาชาติิ
ในระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา กองทััพบกต้้องเผชิิญกัับปััญหาโรคติิดเชื้้�ออุุบัติั ิใหม่่ และอุุบัติั ิซ้ำำ��ได้้แก่่ โรคติิดเชื้้�อระบบ
ทางเดิินหายใจ โรคไข้้เลืือดออก และโรคติิดเชื้้�อไวรััสซิิกา ซึ่่�งในแต่่ละครั้้�ง ผจช.ได้้มีีส่่วนร่่วมในการควบคุุมการระบาดของโรค
ด้้วยการสนัับสนุุนการตรวจวิินิิจฉััยทางห้้องปฏิิบััติิการ ที่่�ถููกต้้อง เหมาะสม และรวดเร็็ว เพื่่�อยืืนยัันการติิดเชื้้�อ ทำำ�ให้้สามารถ
เลืือกวิิธีีการรัักษา การทำำ�ลายเชื้้�อและการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคได้้อย่่างทัันท่่วงทีี จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ในครั้้�งนี้้� ผจช. สามารถจััดเตรีียมห้้องปฏิิบััติิการไวรััสวิิทยา และพััฒนาเทคนิิควิิธีีการตรวจเพื่่�อให้้บริิการ
ในการตรวจหาสารพัันธุุกรรมของเชื้้�อ SARS-CoV-2 ซึ่่�งเป็็นเชื้้�อก่่อโรคโควิิด-19 ที่่�ผ่่านการรัับรองมาตรฐานจากกรมวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข เป็็นแห่่งแรกของกองทััพบก สามารถให้้บริิการตรวจวิินิิจฉััยด้้วยวิิธีี Realtime RT-PCR ซึ่่�ง
เป็็นวิิธีีมาตรฐาน ให้้แก่่กองทััพบก หน่่วยงานภายนอกทั้้�งภาครััฐและเอกชน นอกจากนี้้� ผจช.ยัังพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
ให้้สามารถสนัับสนุุนงานการเก็็บตััวอย่่างด้้วยวิิธีี  Nasopharyngeal swab จนสามารถสนัับสนุุนงานตรวจคััดกรองการติิดเชื้้�อ
โรคโควิิด-19 ให้้แก่่กำำ�ลังั พลที่่�เข้้ารัับการศึึกษาหลัักสููตรทางทหารต่่างๆ เช่่น หลัักสููตรนัักเรีียนนายสิิบ หน่่วยงานราชการต่่างๆ
และกำำ�ลัังพลรวมถึึงครอบครััวกำ�ลั
ำ ังพลที่่�พัักอาศััยในหน่่วยทหารต่่างๆ
2.1 โครงการตรวจหาสารพัันธุุกรรม และการตรวจสายพัันธุ์์�ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา (SARS-CoV-2)
โดยวิิธีี Real time RT-PCR
ในปีี 2563-2564 มีีการระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19) หรืือโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2)
ทั่่�วโลก และยัังมีีรายงานการพบผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออก เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ตะวัันออกกลาง ทวีีปยุุโรป และอเมริิกาเหนืือ องค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้ประกาศให้้การระบาดของไวรััสโคโรนา
เป็็นภาวะฉุุกเฉิินทางสาธารณสุุขทั่่�วโลก โรคนี้้�เกิิดจากเชื้้�อก่่อโรคทางเดิินหายใจเฉีียบพลัันรุุนแรง มีีผู้้�ติิดเชื้้�อ  SARS-CoV-2
มากกว่่า 450 ล้้านคนทั่่�วโลก ในปััจจุุบัันพบการกลายพัันธุ์์�ของเชื้้�อ  SARS-CoV-2 มากกว่่า 10 สายพัันธุ์์� (สายพัันธุ์์�ที่่�
ต้้องเฝ้้าระวัังมีี 4 สายพัันธุ์์� คืือ สายพัันธุ์์�อัังกฤษ สายพัันธุ์์�แอฟริิกาใต้้ สายพัันธุ์์�บราซิิล และสายพัันธุ์์�อิินเดีีย)
3. แผนกระบาดวิิทยา
แผนกระบาดวิิทยา รัับมอบภารกิิจให้้ดำ�ำ เนิินการศึึกษาวิิจัยั เฝ้้าระวัังเชิิงรุุกภััยคุุกคามทางการแพทย์์พื้้น� ที่่�ชายแดน
ที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อปฏิิบััติิการทางทหาร และความมั่่�นคงของชาติิ การหาข้้อมููลข่่าวกรองทางการแพทย์์ทั้้�งในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ
ทหารเพื่่�อความมั่่�นคง และพื้้�นที่่�ฝึกึ ภาคสนาม ในปีีงบประมาณ 2564 ดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั เฝ้้าระวัังโรคไข้้มาลาเรีียที่่�เป็็นปััญหา
โรคติิดเชื้้�อสำำ�คััญตามแนวชายแดน เพื่่�อทราบสถานการณ์์ปััญหา ให้้ได้้องค์์ความรู้้�ใหม่่ มาใช้้ในการเวชกรรมป้้องกัันควบคุุม
รัักษาโรค ดัังนี้้�
3.1 การเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีียสำำ�หรัับทหารที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามแนวชายแดน เป็็นโครงการตามแผน
ยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างศัักยภาพการป้้องกัันประเทศ ในห้้วงปีีงบประมาณ 2564 แผนกระบาดวิิทยาได้้ดำำ�เนิินการการค้้นหา
กำำ�ลัังพลที่่�ป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียเชิิงรุุก (Active surveillance)  ในกำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการสนามตามแนวชายแดน เมื่่�อ
ตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อมาลาเรีีย แจ้้งหน่่วยในพื้้�นที่่� ส่่งรัักษาตามสายการส่่งกลัับผู้้�ป่ว่ ยเจ็็บ เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของโรคมาลาเรีีย
กองกำำ�ลังั ป้้องกัันชายแดนใน 4 กองทััพภาค แต่่ในปีี 2564 มีีการระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
รายงานประจำ�ปี 2564
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ออกปฏิิบัติั งิ านได้้ตามแผนที่่�ตั้้ง� ไว้้ จึึงมีียอดเจาะเลืือด 2,680 ราย ตรวจไม่่พบเชื้้�อมาลาเรีียในกำำ�ลังั พล แต่่จากเก็็บข้อมูู
้ ลผู้้�ป่่วย
มาลาเรีียทหารทั่่�วประเทศแต่่ละกองกำำ�ลััง พบมีีกำำ�ลัังพลป่่วยโรคมาลาเรีียทั้้�งสิ้้�น 77 นาย พบผู้้�ป่่วยมากในพื้้�นที่่� กกล.นเรศวร 
จำำ�นวน 27 นาย รองลงมาคืือ กกล.สุุรสีห์ี ์ 20 นาย กกล.สุุรนารีี 11 นาย สามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ 11 นาย ฉก.ร.25 5 นาย
กปช.จต. 3 นาย ตามลำำ�ดับ จ
ั ากข้้อมููลผู้้�ป่่วยมาลาเรีีย เปรีียบเทีียบกัันระหว่่างปีี 2563 กัับ ปีี 2564 พบว่่าในพื้้�นที่่� กกล.นเรศวร 
มีีผู้้�ป่ว่ ยเพิ่่�มมากขึ้้�นจาก 17 นาย เป็็น 27 นาย และ กกล.สุุรสีีห์์ มีีผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นจาก 18 นาย เป็็น 20 นาย ส่่วนกองกำำ�ลััง
อื่่�น ๆ มีีผู้้�ป่่วยลดลง
โรคมาลาเรีียในพื้้�นที่่�ชายแดนไทย - กััมพููชา ยัังคงเป็็นปััญหาต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร จากการดำำ�เนิินการ
เก็็บข้อมูู
้ ลผู้้�ป่่วยยัังพบผู้้�ป่่วยมาลาเรีียในกำำ�ลังั พล ตลอดห้้วงเวลาที่่�เฝ้้าระวััง ส่่วนแนวชายแดนไทย - เมีียนมาร์์ พบว่่ามีีปัญ
ั หา
เนื่่�องจากพบผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มมากขึ้้น� ควรเฝ้้าระวัังและดำำ�เนิินการด้้านเวชกรรมป้้องกัันที่่�มากขึ้้น� พร้้อมกับั ดำำ�เนิินการให้้คำำ�แนะนำำ� 
อบรมเรื่่�องการป้้องกัันตนเอง และการควบคุุมโรคแก่่หน่่วยทหารในพื้้�นที่่�
3.2 โครงการเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร เป็็นโครงการตามแผนยุุทธศาสตร์์
เสริิมสร้้างศัักยภาพการป้้องกัันประเทศ พััฒนาขีีดความสามารถของกองทััพ แผนกระบาดวิิทยาได้้ดำ�ำ เนิินการรวบรวมรายงาน
การเจ็็บป่่วยของกำำ�ลัังพลที่่�ออกปฏิิบััติิหน้้าที่่�ราชการสนามตามแนวชายแดน เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน การวิิเคราะห์์ข้อมูู
้ ล ในห้้วง
ปีีงบประมาณ 2564 จากหน่่วยในพื้้�นที่่� 3 กองทััพภาค จำำ�นวน 8 หน่่วยงาน พบว่่าโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการ
ทางทหาร ที่่�ทำำ�ให้้กำำ�ลัังพลต้้องดำำ�เนิินการรัักษา หรืือขอยารัับประทานจากหน่่วยแพทย์์ในพื้้�นที่่� พบกำำ�ลัังพลเจ็็บป่่วยทั้้�งสิ้้�น
588 นาย เป็็นกำำ�ลัังพลในหน่่วยของกองทััพภาคที่่� 1 จำำ�นวน 240 นาย กองทััพภาคที่่� 2 จำำ�นวน 153 นาย และ กองทััพภาค
ที่่� 3 จำำ�นวน 195 นาย  โรคที่่�พบกำำ�ลัังพลป่่วยมากที่่�สุุด 5 ลำำ�ดัับแรก ได้้แก่่ กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ 99 นาย ไข้้หวััด 79 นาย อาการ
ปวดกระดููกและข้้อ 41 นาย ท้้องร่่วงเฉีียบพลััน 34 นาย และ อุุบัติั ิเหตุุ 34 นาย และจากสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรน่่าสายพัันธุ์์� 2019 มีีรายงานพบการติิดเชื้้�อในกำำ�ลัังพลในกองทััพภาคที่่� 2 จำำ�นวน 11 นาย เห็็นควาให้้มีีการเฝ้้าระวัังเพื่่�อ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดในกำำ�ลังั พล จากการรวบรวมข้้อมููลสามารถนำำ�มาวิิเคราะห์์ใช้้เป็็นข่่าวกรองทางการแพทย์์ประกอบการ
วางแผนสนัับสนุุนทางเวชภััณฑ์์ใช้้เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการออกแบบงานวิิจััยพััฒนาเฝ้้าระวัังโรคและการตรวจวิินิิจฉััย
ทางห้้องปฏิิบััติิการต่่างๆ ได้้
3.3 โครงการการสำำ�รวจการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เชิิงรุุก ในกำำ�ลัังพลกองทััพบกที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตาม
แนวชายแดน และทหารกองประจำำ�การใหม่่ของกองทััพบกในพื้้�นที่่ก� รุุงเทพมหานคร (Active Surveillance for COVID-19
in Royal Thai Army Personnel in Military Areas of Operating along Thailand Borders and New Conscript in the
Installations in Bangkok)
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างรุุนแรงในประเทศไทยและทั่่�วโลก แผนกระบาดวิิทยา
กองวิิจััย สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร (สวพท.) จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการวิิจััย การสำำ�รวจการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
เชิิงรุุก ในกำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตามแนวชายแดนของประเทศไทย คืือ ชายแดน ไทย-กััมพููชา ไทย-เมีียนมา ไทย-มาเลเซีีย
และทหารกองประจำำ�การใหม่่ของกองทััพบกในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อค้้นหาการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เชิิงรุุก ประเมิิน
สถานการณ์์การติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และเป็็นการตััดวงจรการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในกำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตาม
แนวชายแดน และทหารกองประจำำ�การใหม่่ของกองทััพบกในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร โดยนำำ�เลืือดมาตรวจหาแอนติิบอดีต่่อ
ี เชื้้�อ
ไวรััส SARS-CoV-2 ชนิิด IgM และ IgG (Total) โดยใช้้ชุุดตรวจ Rapid test หากพบกำำ�ลัังพลที่่�ผลการตรวจโควิิด-19 เป็็นบวก
ด้้วย Rapid test จะนำำ�มาตรวจยืืนยัันด้้วยวิิธีี Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) เพื่่�อหาแอนติิบอดีีชนิิด lgA
และ lgG และตรวจยืืนยัันการติิดเชื้้�อเชื้้�อไวรััส SARS-CoV-2 ด้้วยวิิธีี Real-Time RT-PCR เพื่่�อหาเชื้้�อโควิิด-19
ผลการตรวจเลืือดโดยใช้้ชุดุ ตรวจ Rapid test ให้้กับกำ
ั ำ�ลังั พลที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตามแนวชายแดน ไทย-กััมพููชา และ
ไทย-เมีียนมา ไทย-ลาว จำำ�นวน 3,407 นาย ตรวจพบภููมิิต้้านทานต่่อโรค โควิิด-19 จำำ�นวน 4 นาย (4/3,407) คิิดเป็็นร้้อยละ
0.11 ผลการตรวจเลืือดกำำ�ลังั พลที่่�ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในพื้้�นที่่�ความมั่่�นคงชายแดนภาคใต้้ของประเทศไทย (ชายแดน ไทย-มาเลเซีีย)
ในเขต จัังหวััด ยะลา และนราธิิวาส จำำ�นวน 796 นาย พบว่่า ไม่่พบกำำ�ลัังพลติิดเชื้้�อเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และผลการตรวจเลืือด
รายงานประจำ�ปี 2564
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ทหารกองประจำำ�การใหม่่ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร ผลััดที่่� 1/63 จำำ�นวน 3,145 นาย ตรวจพบภููมิิต้้านทานต่่อโรค โควิิด-19
จำำ�นวน 14 นาย (ร้้อยละ 0.45) ผลการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้� การค้้นหาการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เชิิงรุุกในกำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจ
ตามแนวชายแดนของประเทศไทย และทหารกองประจำำ�การใหม่่ของกองทััพบกในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 7,348 นาย
พบผลการตรวจหาแอนติิบอดีต่่อ
ี เชื้้อ� ไวรััส SAR-CoV-2 ด้้วยวิิธีี Rapid test ให้้ผลเป็็นบวก จำำ�นวน 18 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ
0.24 และนำำ�ตัวอย่่
ั างเลืือดที่่�มีีผลการตรวจเป็็นบวกมาตรวจยืืนยัันด้้วยวิิธีี Enzyme-linked immunosorbent Assay (ELISA)
หาแอนติิบอดีี ชนิิด lgA และ lgG พบผลการตรวจ ให้้ผลเป็็นลบ คิิดเป็็น ร้้อยละ 0 สรุุปผลการศึึกษาวิิจััยครั้้�งนี้้�ไม่่พบความชุุก
ของการติิดเชื้้�อไวรััส SAR-CoV-2 ในกำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตามแนวชายแดนในพื้้�นที่่� กองกำำ�ลัังสุุรนารีี กองกำำ�ลัังนเรศวร 
กองกำำ�ลัังบููรพา กองกำำ�ลัังสุุรสีีห์์ กองกำำ�ลัังผาเมืือง และในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ 3 จัังหวััด คืือ ปััตตานีี ยะลา และ
นราธิิวาส รวมทั้้�งทหารกองประจำำ�การใหม่่ ผลััดที่่� 1/63 ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร
3.4 การตรวจคััดกรองโรคมาลาเรีียให้้กำำ�ลัังพลที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจรัักษาสัันติิภาพของสหประชาชาติิ ณ
สาธารณรััฐซููดานใต้้ (United Nations Mission in South Sudan : UNMISS) แผนกระบาดวิิทยา กองวิิจััย สถาบัันวิิจััย
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ได้้รับมอบ
ั
หมายหน้้าที่่�ให้้ตรวจคััดกรองโรคมาลาเรีียให้้กับกำ
ั ำ�ลังั พล ร้้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์์ซููดาน
ผลััดที่่� 3 ก่่อนออกเดิินทางไปผลััดเปลี่่ย� นกำำ�ลังั กัับกำำ�ลังั พลผลััดก่่อนหน้้านี้้� ในการปฏิิบัติั ภิ ารกิิจรักั ษาสัันติิภาพของสหประชาชาติิ
ณ สาธารณรััฐซููดานใต้้ จำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 281 นาย โดยทำำ�การตรวจด้้วยวิิธีี Malaria-specific quantitative real-time PCR และ
Plasmodium 18s rRNA quantitative real-time PCR เพื่่�อคััดกรองมาลาเรีียชนิิด  PF และ PV ร่่วมกัับการตรวจฟิิล์์มเลืือด
ด้้วยกล้้องจุุลทรรศน์์ ซึ่่ง� เป็็นวิิธีมี าตรฐานที่่�องค์์การอนามััยโลก (WHO) กำำ�หนดไว้้ ผลการตรวจยืืนยัันไม่่พบการติิดเชื้้�อมาลาเรีีย
ในกำำ�ลัังพลทั้้�ง 281 นาย และในห้้วงต่่อมาได้้รัับมอบหมายให้้ตรวจคััดกรองโรคมาลาเรีียให้้กัับกำำ�ลัังพล ร้้อย.ช.ฉก.ไทย/
เซาท์์ซููดาน ผลััดที่่� 3 (กำำ�ลัังพลทดแทน) อีีกจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 27 นาย ซึ่่�งต้้องเดิินทางไปปฏิิบััติิภารกิิจ  UNMISS เช่่นเดีียวกััน
โดยผลตรวจทั้้�ง 27 นาย ไม่่พบการติิดเชื้้�อมาลาเรีีย การตรวจยืืนยัันภาวะปลอดเชื้้�อมาลาเรีียให้้กับกำ
ั ำ�ลังั พลที่่�จะไปปฏิิบัติั ภิ ารกิิจ 
UNMISS ผลััดที่่� 3 ในครั้้ง� นี้้� จึึงช่่วยยืืนยัันได้้ว่่ากำำ�ลังั พลจากกองทััพบกไทยไม่่นำำ�เชื้้�อมาลาเรีียเข้้าไปแพร่่ระบาดในพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั ิ
ภารกิิจ  ณ สาธารณรััฐซููดานใต้้ โดยการตรวจยืืนยัันและรายงานผลนี้้�สามารถเสร็็จสิ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็ว จึึงเป็็นผลงานที่่�ยืืนยััน
ถึึงขีีดความสามารถและมาตรฐานระดัับสากล เป็็นที่่�ยอมรัับและเชื่่�อถืือผลงานอย่่างเป็็นรููปธรรม อีีกทั้้�งยัังสามารถตอบสนอง
ภารกิิจของกองทััพบก ส่่งผลให้้กำำ�ลัังพลสามารถเข้้าปฏิิบััติิภารกิิจรัักษาสัันติิภาพขององค์์การสหประชาชาติิได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ภายหลัังจากการปฏิิบััติิภารกิิจแล้้วเสร็็จ  และเดิินทางกลัับประเทศไทย กำำ�ลัังพลทุุกนายจะได้้รัับ
การตรวจคััดกรองโรคมาลาเรีียอีีกครั้้�ง หากมีีการตรวจพบเชื้้�อมาลาเรีียจะทำำ�ให้้กำำ�ลัังพลได้้รัับการรัักษาอย่่างรวดเร็็ว  และ
เป็็นการตััดวงจรการแพร่่ระบาดของเชื้้อม
� าลาเรีียซึ่่�งอาจเป็็นสายพัันธุ์์�ที่่พ� บในต่่างประเทศ ไม่่ให้้เข้้ามาแพร่่ระบาดในประเทศไทย
4. แผนกพยาธิิวิิทยา
แผนกพยาธิิวิิทยา กวจ.สวพท. รัับมอบภารกิิจวิิจััยพััฒนาวิิธีีการตรวจวิินิิจฉััยโรคติิดเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย นำำ�ผลงาน
วิิจัยั พััฒนามาให้้บริกิ ารแก่่ทหารและประชาชนทั่่�วไป และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานวิิจัยั เฝ้้าระวัังโรคของสถาบัันฯ นำำ�ข้อมูู
้ ลที่่�ได้้
จากงานบริิการมาวิิเคราะห์์เป็็นข้้อมููลระบาดวิิทยาของโรคไข้้ริคิ เค็็ทเซีียในประเทศไทย ศึึกษาชนิิดเชื้้�อก่่อโรค พื้้�นที่่� และลัักษณะ
การระบาดของโรค  เป็็นต้้นแบบการพััฒนางานวิิจััยสู่่�งานบริิการ (Research to Service) และยัังมีีการพััฒนาต่่อ นำำ�ตััวอย่่าง
ที่่�เหลืือจากการตรวจ มาใช้้ในการสร้้างแอนติิเจนโปรตีีนสัังเคราะห์์ พััฒนาเทคนิิคการตรวจแบบเร่่งด่่วนหลากรููปแบบ 
เป็็น “พลวััตรของงานวิิจััยสู่่�งานบริิการ และงานบริิการสู่่�งานวิิจััย” ที่่�เกื้้�อหนุุนซึ่่�งกัันและกัันที่่�มีีการต่่อยอดอย่่างไม่่มีีวัันหยุุด
4.1 งานบริิการตรวจวิินิจิ ฉััยโรคติิดเชื้้อ� ริิคเค็็ทเซีียทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร ห้้องปฏิิบัติั กิ ารโรคติิดเชื้้อริ
� คิ เค็็ทเซีีย
ได้้พัฒ
ั นาจากงานวิิจัยั สู่่ง� านบริิการ มาตั้้ง� แต่่ ปีี 2539 จนถึึงปััจจุบัุ นั  ที่่�ให้้บริกิ ารตรวจโรคติิดเชื้้อริ
� คิ เค็็ทเซีียได้้แก่่ โรคสครัับไทฟััส
โรคมิิวรีีนไทฟััส และโรคทิิคไทฟััส ให้้กัับสถานพยาบาลภาครััฐและเอกชนและศููนย์์บริิการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการต่่าง ๆ
ในปีีงบประมาณ 2564 ห้้องปฏิิบัติั กิ ารโรคติิดเชื้้อริ
� คิ เค็็ทเซีีย รัับตัวอย่่
ั างส่่งตรวจผู้้�ป่่วยโรคไข้้ไม่่ทราบสาเหตุุ จำ�ำ นวน 3,441 ราย
ตรวจพบภููมิิตอบสนองต่่อโรคสครัับไทฟััส ร้้อยละ 2.76 (95/3,441) พบภููมิิตอบสนองต่่อโรคมิิวรีนี ไทฟััส ร้้อยละ 0.23 (8/3,441)
รายงานประจำ�ปี 2564
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และตรวจไม่่พบภููมิิตอบสนองต่่อโรคทิิคไทฟััส ผู้้�ติิดเชื้้�อก่่อโรคสครัับไทฟััสส่่วนใหญ่่มีีภููมิลำิ ำ�เนาอยู่่ใ� นภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 
ภาคกลางและภาคเหนืือ  ตามลำำ�ดัับ ส่่วนผู้้�ติิดเชื้้�อมิิวรีีนไทฟััสส่่วนใหญ่่มีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ในภาคกลาง เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา (2563) พบว่่าจำำ�นวนสิ่่�งส่่งตรวจมีีจำ�ำ นวนลดลง พบร้้อยละการติิดเชื้้�อสครัับไทฟััสมีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มขึ้้�นคืือ
ร้้อยละ 2.23 เป็็น ร้้อยละ 2.76 มิิวรีีนไทฟััสลดลงจาก ร้้อยละ 0.69 เป็็นร้้อยละ 0.23 และทิิคไทฟััสไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อเช่่นเดีียวกัับ
ในปีีงบประมาณที่่�ผ่่านมา
4.2 งานพััฒนาคุุณภาพห้้องปฏิิบััติิการโรคติิดเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย ห้้องปฏิิบััติิการโรคติิดเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย เป็็น
ห้้องปฏิิบัติั กิ ารแรกของ สวพท. ที่่�ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และ ISO15190:2003 จากสำำ�นักั มาตรฐาน
ห้้องปฏิิบััติิการ กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข หมายเลขทะเบีียน 4147/2557 ตั้้�งแต่่ 5 มิิถุุนายน 2557
ในปีี 2563 ห้้องปฏิิบััติิการโรคติิดเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย ดำำ�เนิินการขอต่่ออายุุ และผ่่านการตรวจรัับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012
และ ISO15190:2003 ตั้้�งแต่่ 11 พฤศจิิกายน 2564 - 11 พฤศจิิกายน 2567
4.3 งานเพาะเลี้้�ยงเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย ห้้องปฏิิบััติิการเพาะเลี้้�ยงเซลล์์ กองวิิจััย สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ทหารมีีขีีดความสามารถในการเพาะเลี้้�ยงเชื้้�อ  สามารถดำำ�เนิินการเพาะเลี้้�ยงเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย ได้้แก่่ เชื้้�อ  Orientia
tsutsugamushi สายพัันธุ์์� Karp Kato และ Gilliam เชื้้�อ Rickettsia typhi และ เชื้้�อ R. honei สายพัันธุ์์� TT118 ในปีีงบประมาณ
2564 ได้้ดำำ�เนิินการเพาะเลี้้�ยงเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย ดัังนี้้� เชื้้�อ  O. tsutsugamushi สายพัันธุ์์� Karp จำำ�นวน 30 หลอด เชื้้�อ
O. tsutsugamushi สายพัันธุ์์� Kato จำำ�นวน 30 หลอด เชื้้�อ  O. tsutsugamushi สายพัันธุ์์� Gilliam จำำ�นวน 20 หลอด เชื้้�อ 
Rickettsia typhi จำำ�นวน 10 หลอด และ เชื้้อ� R. honei สายพัันธุ์์� TT118 จำำ�นวน 10 หลอด เพื่่�อสนัับสนุุนงานบริิการตรวจวิินิจฉั
ิ ยั
โรคติิดเชื้้อริ
� ิคเค็็ทเซีีย ทั้้�ง 3 โรค ได้้แก่่ โรคสครัับไทฟััส โรคมิิวรีีนไทฟััส ให้้แก่่กำำ�ลัังพลและประชาชน อีีกทั้้�งยัังช่่วยสนัับสนุุน
งานตรวจเฝ้้าระวัังโรคในกำำ�ลัังทหาร และโครงการวิิจััยอื่่�น ๆ ตามร้้องขอ สามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการควบคุุม
การระบาดของโรคได้้และให้้การรัักษาให้้กัับกำำ�ลัังพลทัันทีี
5. การศึึกษาดููงานและการฝึึกประสบการณ์์ทำ�ำ งานของนัักศึึกษา ณ กวจ.สวพท
1) แพทย์์ประจำำ�บ้า้ นต่่อยอด สาขาวิิชากุุมารเวชศาสตร์์โรคติิดเชื้้�อ คณะแพทย์์ศาสตร์์ศิริิ ริ าชพยาบาล มหาวิิทยาลััย
มหิิดล เข้้าศึึกษาดููงาน กวจ.สวพท. จำำ�นวน 2 คน ระหว่่างวัันที่่� 1 - 15 มีีนาคม 2564
2) แพทย์์ประจำำ�บ้้านต่่อยอด สาขาวิิชากุุมารเวชศาสตร์์โรคติิดเชื้้�อ  สมาคมโรคติิดเชื้้�อในเด็็กแห่่งประเทศไทย
เข้้าศึึกษาดููงาน กวจ.สวพท. จำำ�นวน 11 คน ระหว่่างวัันที่่� 26 - 27 เมษายน 2564
3) นัักศึึกษาปริิญญาตรีี คณะวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ มหาวิิทยาลััยพะเยา จำำ�นวน 2 คน เข้้าฝึึกประสบการณ์์
ห้้องปฏิิบััติิการโรคติิดเชื้้�อริิคเค็็ทเซีีย ระหว่่างวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 - 28 กุุมภาพัันธ์์ 2564
6. การเผยแพร่่ผลงานวิิจััย
6.1 ผลงานตีีพิิมพ์์
1) Khanijou P, Tabprasit S, Chuenchitra T, Ruamsap N, Islam D, Gonwong S, Kana K,  Swierczewski
BE, Demons ST, Waters NC, Bodhidatta L. Human papillomavirus seroprevalence in young Thai men. J Immunoassay
Immunochem. 2021; 1-8.
2) Boonyalai N, Thamnurak C, Sai-Ngam P, Ta-Aksorn W, Arsanok M,  Uthaimongkol N, Sundrakes
S, Chattrakarn S, Chaisatit C,  Praditpol C, Fagnark W, Kirativanich K, Chaorattanakawee S,  Vanachayangkul P,
Lertsethtakarn P, Gosi P, Utainnam D,  Rodkvamtook W, Kuntawunginn W, Vesely BA, Spring MD,  Fukuda MM,
Lanteri C, Walsh D, Saunders DL, Smith PL,  Wojnarski M, Sirisopana N, Waters NC, Jongsakul K, Gaywee J
Plasmodium falciparum phenotypic and genotypic resistance profile during the emergence of Piperaquine resistance
in Northeastern Thailand. Sci Rep. 2021; 11(1): 13419.
รายงานประจำ�ปี 2564
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3) Tabprasit S, Saipin K, Siriwatthanakul K, Kramyoo M, Yokanit W, Rodkvamtook W, Kana K, Imwattana
P, Chotanaphuti T. Real Time RT-PCR Assay to detect SARS-COV-2 in Thailand. J Southeast Asian Med Res
[Internet]. 2021; 5(1): 21-5.
4) Sansanayudh N, Kana K, Asavikool N, Phajan S, Somsri M, Rusamegevanon S, Chotanaphuti T.
COVID-19 Seroprevalence Among Royal Thai Army Personnel in Bangkok Metropolitan Area from July-September
2020. J Southeast Asian Med Res [Internet]. 2020; 4(2): 67-74.
5) Junjhon J, Panyasu K, Chaiyaloom S, Saipin K, Somasa P, Sangiambut S, Puttikhunt C, Sriburi R,
Keelapang P, Ekchariyawat P, Avirutnan P, Hirunpetcharat C, Sittisombut N. Generation and Characterization of
Luciferase-Secreting, Single-Round Infectious DENV-2 Reporter for Functional Antibody Assays. Journal of virological
methods. 2021; 291: 114-9.
6) Roh ME, Lausatianragit K, Chaitaveep N, Jongsakul K, Sudathip P, Raseebut C, Tabprasit S,
Nonkaew P, Spring M, Arsanok M, Boonyarangka P, Sriwichai S, Sai-Ngam P, Chaisatit C, Pokpong P, Prempree
P, Rossi S, Feldman M, Wojnarski M, Bennett A, Gosling R, Jearakul D, Lausatianragit W, Smith PL, Martin NJ,
Lover AA, Fukuda MM. Civilian-military malaria outbreak response in Thailand: an example of multi-stakeholder
engagement for malaria elimination. Malar J. 2021; 20(1): 458.
7) Sirikajornpan K, Suntarattiwong P, Suwanpakdee D, Tabprasit S, Buddhar D, Thaisomboonsuk B,
Klungthong C, Poolpanichupatam Y, Buathong R, Srikiatkhachorn A, Jones A, Fernandez S, Hunsawong T.
Standardization and Evaluation of an Anti-ZIKV IgM ELISA Assay for the Serological Diagnosis of Zika Virus Infection.
Am J Trop Med Hyg. 2021 ; 105(4): 936-941.
6.2 การนำำ�เสนอผลงานวิิจััย
6.2.1 Maneerat Somsri, Charin Thawornkuno, Darunee Utennam, Wuttikon Rodkvamtook, Kiatisak
Somsri, Watcharee Yokanit, Kunakorn Kana, and Thanainit Chotanaphuti. Production of Recombinant SARS-CoV-2
Nucleocapsid Protein for Serodiagnosis of COVID-19 infection. 48th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific
Meeting, Bangkok, Thailand, November 2020. (Poster presentation No.41)
6.2.2 Krongkarn Saipin, Sutchana Tabprasit, Kmonwan Siriwatthanakul, Min Kramyoo, Watcharee
Yokanit, Wuttikon Rodkvamtook, Kunakorn Kana, Pramote Imwattana, Thanainit Chotanaphuti. REAL TIME RT-PCR
OF SARS-COV-2 FOR COVID-19 PATIENTS DIAGNOSIS. 48th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific Meeting,
Bangkok, Thailand, November 2020. (Poster presentationNo.38)
6.2.3 ดรุุณี อุ
ี เุ ทนนาม ขวััญอนงค์์ ยังั พะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี มิญ
ิ ช์์ คร้้ามอยู่่ กั
� ลั ฏวััชญ์์ พุ่่ม� จัันทร์์  ไชยยะ จัันทร์์ชูู
ชััยอนัันต์์ สงวนพงษ์์ วุฒิ
ุ กิ รณ์์ รอดความทุุกข์์ คุณ
ุ ากร คณา ธไนนิิตย์์ โชตนภููติิ เรื่่อ� ง “การตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีียและภููมิิต้า้ นทาน
ต่่อเชื้้�อ SARS-CoV-2 ในทหารไทยที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจรัักษาสัันติิภาพในประเทศซููดานใต้้” ในการประชุุมวิิชาการพระมงกุุฎเกล้้า
ครั้้�งที่่� 48 เมื่่�อวัันที่่� 23 – 27 พฤศจิิกายน 2563 (Poster presentation No.39)
6.2.4 ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี มิิญช์์ คร้้ามอยู่่� กมลวรรณ ศิิริิวััฒนกุุล ไชยยะ จัันทร์์ชูู ดรุุณีี
อุุเทนนาม เรื่่อ� ง “การเพิ่่�มศักั ยภาพการตรวจหาเชื้้อม
� าลาเรีียดื้้�อยาจากหยดเลืือดแห้้งบนแผ่่นกระดาษกรอง ตามนโยบายกำำ�จััด
มาลาเรีียแห่่งชาติิ” ในการประชุุมวิิชาการพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้ง� ที่่� 48 เมื่่�อวันั ที่่� 23 – 27 พฤศจิิกายน 2563 (Poster presentation
No.37)
6.2.5 Sutchana Tabprasit, Krongkarn Saipin, Kmonwan Siriwatthanakul, Min Kramyoo, Watcharee
Yokanit, Wuttikon Rodkvamtook, Kunakorn Kana, Pramote Imwattana, Thanainit ChotanaphutiWhole Genome
Sequencing Analysis of SARS-CoV-2 Virus Strains by AFRIMS. 48th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific
Meeting, Bangkok, Thailand, November 2020. (Poster presentation No.90)
รายงานประจำ�ปี 2564
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กองวิิเคราะห์์
ภารกิิจ

วิิเคราะห์์วิิจััยโรคไม่่ติิดเชื้้�อและโรคติิดเชื้้�อที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิการทางทหารและความมั่่�นคงของชาติิ

การแบ่่งส่่วนราชการและหน้้าที่่�
1. แผนกชีีวเคมีี
มีีหน้้าที่่�ในการวิิเคราะห์์ วิิจััย ปััญหาสุุขภาพกำำ�ลัังพล ส่่งเสริิมสุุขภาพกำำ�ลัังพล โดยการตรวจร่่างกายทั่่�วไป
ตรวจเลืือดและปััสสาวะ ให้้ความรู้้�เบื้้�องต้้นและข้้อมููลข่่าวสารทางการแพทย์์ ศึึกษาวิิจััยด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพกำำ�ลัังพล
เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการป้้องกัันและแก้้ไขอย่่างเป็็นรููปธรรม
2. แผนกยาเสพติิด และพิิษวิิทยา
มีีหน้้าที่่�ศึึกษา วิิจััย พััฒนางานวิิเคราะห์์สารเสพติิด  ให้้ทัันสมััยและทัันต่่อเทคโนโลยีีที่่�มีีการนำำ�สารชนิิดใหม่่ๆ
มาใช้้สนัับสนุุนการตรวจวิิเคราะห์์สารเสพติิดให้้โทษแก่่หน่่วยทหารและหน่่วยงานต่่าง ๆ เผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสารเสพติิด
ให้้โทษ ตลอดจนให้้การศึึกษา อบรม ด้้านการตรวจวิิเคราะห์์สารเสพติิดให้้โทษแก่่หน่่วยทหารที่่�ร้อ้ งขอ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของสารเสพติิดในประเทศ
3. แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน
มีีหน้้าที่่�ในการศึึกษา วิิจััย และพััฒนางานวิิเคราะห์์สารพิิษและปััจจััยต่่าง ๆ ในสิ่่�งแวดล้้อมในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร 
ให้้ความรู้้�และข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับปัญ
ั หามลพิิษในสิ่่ง� แวดล้้อมที่่มี� ผี ลกระทบต่่อสุุขภาพของกำำ�ลังั พล เป็็นการดำำ�เนิินงานในเชิิง
เวชศาสตร์์ป้้องกัันและอาชีีวอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
4. แผนกสััตว์์ทดลอง
มีีหน้้าที่่�ศึึกษา วิิจััย และพััฒนาเทคนิิคทางห้้องปฏิิบััติิการโดยการใช้้สััตว์์ทดลอง เพื่่�องานวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ โดยมุ่่�งเน้้นโรคที่่�เป็็นปััญหาต่่อสุุขภาพทหาร ได้้แก่่ การศึึกษาโรคสััตว์์ติิดต่่อสู่่�คน และการทดสอบยาและวััสดุุทาง
การแพทย์์ การศึึกษาด้้านเภสััชจลนศาสตร์์ การเพาะเลี้้�ยงเชื้้�อเพื่่�อพััฒนาชุุดตรวจวิินิิจฉััยโรค เป็็นต้้น

บทสรุุปผู้้�บริิหาร กองวิิเคราะห์์ ปีีงบประมาณ 2564
กองวิิเคราะห์์มีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในปีีงบประมาณ 2564 ดัังต่่อไปนี้้�
1. แผนกชีีวเคมีี
1.1 โครงการบริิการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีกำำ�ลัังพล ทบ. ณ ที่่�ตั้้�งหน่่วยในเขต กทม.และปริิมณฑล
แผนกชีีวเคมีี กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ได้้ดำ�ำ เนิินงานโครงการบริิการตรวจสุุขภาพ
ประจำำ�ปีีกำำ�ลัังพลกองทััพบก ณ ที่่�ตั้้�งหน่่วย ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ปีีงบประมาณ 2564 สรุุปผลได้้คืือ 
มีีกำำ�ลัังพลที่่�เข้้ารัับการตรวจสุุขภาพฯ จำำ�นวน 8,691 นาย แบ่่งเป็็นเพศชายร้้อยละ 76.8 และเพศหญิิงร้้อยละ 23.2 โดยมีีอายุุ
ตั้้�งแต่่ 35 ปีี ขึ้้�นไปร้้อยละ 65.7 และมีีอายุุเฉลี่่�ย 41 ปีี      
ข้้อมููลจากผลการตรวจร่่างกายทั่่�วไปพบว่่า 1) กำำ�ลัังพลมีีปััญหาภาวะอ้้วนลงพุุง (เส้้นรอบเอวชาย ≥ 90 ซม.,
หญิิง ≥ 80 ซม.)  ร้้อยละ 43.5 แบ่่งเป็็น เพศชาย ร้้อยละ 43.9 และเพศหญิิง ร้้อยละ 42.1 2) ภาวะอ้้วน (ดััชนีีมวลกาย ≥ 25
กก./ตร.ม.) พบร้้อยละ 45.3 และ 3) ความดัันโลหิิตสููง (≥ 140/90 มม.ปรอท) พบร้้อยละ 15.5 สำำ�หรัับผลการตรวจทางห้้อง
ปฏิิบัติั กิ ารของกำำ�ลังั พลที่่�มีอี ายุุตั้้ง� แต่่ 35 ปีีขึ้น้� ไป ปััญหาที่่�พบมากเรีียงตามลำำ�ดับั ความชุุก ได้้แก่่ ระดัับไขมััน Total Cholesterol
รายงานประจำ�ปี 2564
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ในเลืือดสููง (≥ 200 มก./ดล.) ร้้อยละ 54.0 ระดัับไขมััน Triglyceride ในเลืือดสููง (≥ 150 มก./ดล.) ร้้อยละ 35.5 และระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือดสููง (≥ 126 มก./ดล.) ร้้อยละ 9.8 จากผลการสำำ�รวจพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางสุุขภาพของกำำ�ลัังพลกองทััพบก พบว่่า
1) กำำ�ลัังพลออกกำำ�ลัังกายยัังไม่่ถึึงเกณฑ์์มาตรฐาน (น้้อยกว่่า 150 นาทีีต่่อสััปดาห์์) ร้้อยละ 29.7 2) สููบบุุหรี่่� ร้อ้ ยละ 26.3 และ
3) บริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์เป็็นประจำำ� ร้อ้ ยละ 2.6
1.2 งานพััฒนาระบบคุุณภาพห้้องปฏิิบััติิการ
1.2.1 ห้้องปฏิิบััติิการตรวจวิิเคราะห์์จุุลทรรศนศาสตร์์คลิินิิก ห้้องปฏิิบััติิการเคมีีคลิินิิก และห้้องปฏิิบััติิการ
โลหิิตวิิทยา แผนกชีีวเคมีี ได้้รับั การรัับรองคุุณภาพห้้องปฏิิบััติิการตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003
จากสำำ�นัักมาตรฐานห้้องปฏิิบััติิการอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2564
1.2.2 ผลการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริกิ ารในงานบริิการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ประจำำ�ปีงี บประมาณ
2564 เท่่ากัับร้้อยละ  90.9 อยู่่�ในระดัับดีีมาก
1.3 โครงการวิิจััย
1.3.1 โครงการสำำ�รวจการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในกำำ�ลัังพลกองทััพบก ในเขตกรุุงเทพและปริิมณฑล
ที่่�เข้้ารัับการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีกัับสถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ผู้้�วิิจััยหลัักคืือ  พ.อ.นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
ความคืืบหน้้าโครงการ อยู่่�ในระหว่่างการวิิเคราะห์์ข้้อมููลวิิจััย
1.3.2 การศึึกษาระดัับภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) ของประชากรไทยหลัังจาก
การได้้รับวั
ั คั ซีีนโควิิด 19 ผู้้�วิจัิ ยั หลัักคืือ พ.ต.หญิิง พอฤทััย กฤติิกานารา ความคืืบหน้้าโครงการ อยู่่ใ� นระหว่่างการเขีียนบทความ
ตีีพิิมพ์์
1.3.3 การศึึกษาระดัับภููมิิคุ้้�มกัันต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (SAR-CoV-2) ในประชากรไทย ภายหลัังได้้รัับ
วััคซีีนโควิิด-19 ในระยะ 12 เดืือน ผู้้�วิิจััยหลัักคืือ  พ.อ.นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ ความคืืบหน้้าโครงการ อยู่่�ในระหว่่างการขอ
ความยิินยอมและเก็็บตััวอย่่างเลืือดอาสาสมััคร
1.4 งานสนัับสนุุนภารกิิจอื่่�น ๆ ในปีี 2564
		
1.4.1 สนัับสนุุนเจ้้าหน้้าที่่�ในการตรวจคััดกรองโควิิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามศููนย์์คัดั กรอง กรมแพทย์์ทหารบก
1.4.2 สนัับสนุุนเจ้้าหน้้าที่่�ในการตรวจคััดกรองโควิิด 19 ให้้แก่่กำำ�ลังั พลกองทััพบก สัังกััดเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล
2. แผนกยาเสพติิดและพิิษวิิทยา
2.1 โครงการเฝ้้าตรวจสารเสพติิดให้้โทษในทหาร (Drug Abuse Surveillance)
ดำำ�เนิินการตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษประเภท เมทแอมเฟตามีีน กััญชา และมอร์์ฟีีน ในปััสสาวะของทหาร
กองประจำำ�การ ผลััดที่่� 2/63 และทหารกองประจำำ�การ ผลััดที่่� 1/64 สัังกััดหน่่วยส่่วนกลางและหน่่วยในพื้้�นที่่�กองทััพภาคที่่� 1
จำำ�นวน 10 หน่่วย ยอดกำำ�ลัังพลเข้้ารัับการตรวจทั้้�งสิ้้�น 1,473 นาย พบว่่า มีีอััตราการใช้้สารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีน
ร้้อยละ 1.29 (19 นาย) กััญชา ร้้อยละ 3.80 (56 นาย) และมอร์์ฟีีน ร้้อยละ 0.14 (2 นาย) จากผลการตรวจหาสารเสพติิด 
พบว่่า สารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน มีีแนวโน้้มลดลง กััญชาและมอร์์ฟีีนมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
2.2 โครงการหน่่วยทหารสีีขาว
ดำำ�เนิินการตรวจสารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีน กััญชา และมอร์์ฟีีน ในปััสสาวะของกำำ�ลัังพลกองทััพบก      
ที่่�ต้้องสงสััย ได้้แก่่ ทหารประจำำ�การ พนัักงานราชการ และลููกจ้้าง จำำ�นวน 18 หน่่วย ยอดกำำ�ลัังพลเข้้ารัับการตรวจทั้้�งสิ้้�น        
131 นาย พบว่่า มีีอัตั ราการใช้้สารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน ร้้อยละ 8.40 (11 นาย) และตรวจไม่่พบสารเสพติิดประเภท
กััญชาและมอร์์ฟีนี  จากผลการตรวจดัังกล่่าว ทำำ�ให้้มีมี าตรการเน้้นย้ำำ��ให้้หน่่วยทหารและหน่่วยฝึึกทุุกหน่่วยเฝ้้าระวัังพฤติิกรรม
ของกำำ�ลังั พลที่่�ต้อ้ งสงสััยอย่่างต่่อเนื่่�องและให้้มีกี ารตรวจซ้ำำ��เพื่่�อเป็็นการเฝ้้าระวัังมิิให้้มีกี ารแพร่่ระบาดของสารเสพติิดในหน่่วย
ทหาร 
รายงานประจำ�ปี 2564
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2.3 งานบริิการห้้องปฏิิบัติั ิการตรวจวิิเคราะห์์สารเสพติิด
ดำำ�เนิินการตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะของผู้้�สมััครเข้้าโรงเรีียนนัักเรีียนทหาร และหน่่วยงานอื่่�น ๆ จำำ�นวน
8 หน่่วย จำำ�นวน  2,417 ตััวอย่่าง รายละเอีียดดัังนี้้�
2.3.1 ตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะของผู้้�สอบผ่่านภาควิิชาการ หลัักสููตรนัักเรีียนนายสิิบทหารบก                
จำำ�นวน 1,423 ตััวอย่่าง ตรวจพบ สารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน 14 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 0.98
2.3.2 ตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะของผู้้�สอบผ่่านภาควิิชาการ หลัักสููตรนัักเรีียนโรงเรีียนช่่างฝีีมือื ทหาร 
จำำ�นวน 513 ตััวอย่่าง ตรวจไม่่พบสารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน
2.3.3 ตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะของผู้้�สอบผ่่านภาควิิชาการ หลัักสููตรนัักเรีียนพยาบาล วิิทยาลััย
พยาบาลกองทััพบก จำำ�นวน 74 ตััวอย่่าง ตรวจไม่่พบสารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีนและมอร์์ฟีีน
2.3.4 ตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะของกำำ�ลัังพลในหน่่วยบััญชาการถวายความปลอดภััยรัักษาพระองค์์           
จำำ�นวน 146 ตััวอย่่าง ตรวจไม่่พบสารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน กััญชาและมอร์์ฟีีน
2.3.5 ตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะของเจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงาน สำำ�นัักงานคณะกรรมการ สกสค. บริิษััท
คลิินิิกเทคนิิคการแพทย์์วรกิิจ จำ�กั
ำ ัด  และโรงพยาบาลสวนเบญจกิิติิเฉลิิมพระเกีียรติิ 84 พรรษา จำำ�นวน 264 ตััวอย่่าง ตรวจ
พบสารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน 5 ราย คิิดเป็็นร้้อยละ 1.89
2.4 งานพััฒนาระบบคุุณภาพห้้องปฏิิบัติั ิการ
ห้้องปฏิิบััติิการยาเสพติิดและพิิษวิิทยาผ่่านการรัับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ตาม
ข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขการรัับรองความสามารถห้้องปฏิิบััติิการทดสอบด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุขของสำำ�นัักมาตรฐาน
ห้้องปฏิิบััติิการในรายการการตรวจเบื้้�องต้้นของการทดสอบสารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีน กััญชา มอร์์ฟีีน และ
การตรวจยืืนยัันของการทดสอบสารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน และ ISO 15190: 2003 ด้้านความปลอดภััยของ
ห้้องปฏิิบััติิการทางการแพทย์์
2.5 โครงการวิิจััย
2.5.1 เรื่่�อง การพััฒนาการตรวจพิิสููจน์์สารเสพติิดในเส้้นผม ผู้้�รัับผิดิ ชอบ พ.ต.หญิิง สุุมาลีี  ผาจัันทร์์
2.5.2 เรื่่อ� ง โครงการพััฒนาศัักยภาพการตรวจวิิเคราะห์์สารสกััดจากกััญชาทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร ผู้้�รัับผิดิ ชอบ 
ร.อ.วุุฏฐชััย  โทวิิชา
3. แผนกสััตว์์ทดลอง
3.1 โครงการสำำ�รวจเชื้้�อเลปโตสไปโรสิิส
วัันที่่� 2 - 4 มิิ.ย. และ 6 – 8 ต.ค. 64 ผสท.กวค.สวพท. เข้้าสำำ�รวจเชื้้�อเลปโตสไปรา บริิเวณแปลงนาสาธิิต รร.จปร.
เพื่่�อเป็็นการถวายความปลอดภััยทางการแพทย์์แด่่ พลเอกหญิิง สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ  
สยามบรมราชกุุมารีี ที่่�จะทรงเกี่่�ยวข้้าวบริิเวณแปลงนาสาธิิต ณ โรงเรีียนนายร้้อยพระจุุลจอมเกล้้า โดยทำำ�การเก็็บตััวอย่่าง
รวมทั้้�งสิ้้�น หนูู 7 ตััวอย่่าง ดิิน 35 ตััวอย่่าง น้ำำ�� 34 ตััวอย่่าง โดยสามารถเพาะเชื้้�อ พบเชื้้�อเลปโตสไปรา ในตััวอย่่าง หนูู และ
น้ำำ��  และได้้ทำำ�การแจ้้ง หน่่วยเวชกรรมป้้องกััน รพ.รร.จปร.และจััดทำำ�แผนที่่�การพยากรณ์์ความเสี่่�ยงโรคเลปโตสไปโรสิิส
เพื่่�อดำำ�เนิินการกำำ�จััดสััตว์์รัังโรคและเชื้้�อเลปโตสไปรา ในพื้้�นที่่�ต่่อไป
3.2 โครงการวิิจััยวััคซีีนซัับยููนิิต ชนิิดใหม่่โดยใช้้โปรตีีนผิิวเซลล์์สำำ�หรัับป้้องกัันโรคเลปโตสไปโรสิิส
ในแฮมสเตอร์์
เป็็นงานวิิจััยร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อค้้นหาโปรตีีนบนผนัังเซลล์์ชั้้�นนอกของ
เชื้้�อเลปโตสไปราสายพัันธุ์์�ก่่อโรคที่่�มีส่่ว
ี นยื่่�นออกมานอกผิิวเซลล์์ และคััดเลืือกเป็็นวััคซีีนแอนติิเจน เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาเป็็นวััคซีีน
แอนติิเจนชนิิดใหม่่ต่่อไป ผลการศึึกษาพบว่่า โปรตีีนชนิิดใหม่่ที่่�ค้้นหามีีความสามารถที่่�จะพััฒนาต่่อยอดเพื่่�อใช้้เป็็นวััคซีีน
ป้้องกัันโรคเลปโตสไปโรสิิส ต่่อไปได้้
รายงานประจำ�ปี 2564

37

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

3.3 โครงการวิิจััยการทดสอบประสิิทธิิภาพของสููตรวััคซีีนและรููปแบบการให้้วััคซีีนป้้องกัันโรคเลปโต
สไปโรสิิสในหนููแฮมสเตอร์์
เป็็นงานวิิจััยร่่วมกัับคณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เพื่่�อเป็็นการศึึกษาเปรีียบเทีียบประสิิทธิิผล
ของซัับยููนิติ วััคซีีนชนิิด LigAc ร่่วมกัับแอดจููแวนท์์หลายชนิิดในการกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกันั และป้้องกัันโรค โดยใช้้หนููแฮมสเตอร์์เป็็น
สััตว์์ทดลอง โดยการศึึกษาจะใช้้ซัับยููนิิตวััคซีีน ชนิิด LigAc ร่่วมกัับแอดจููแวนท์์หลายชนิิดในการกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน
3.4 โครงการวิิจััยเรื่่�อง การทดสอบความเข้้ากัันได้้ทางชีีวภาพของวััสดุุคอมพอสิิตของพอลิิแลคไทด์์
และไฮดอกซีีอะปาไทต์์ในสััตว์์ทดลอง
เป็็นงานวิิจัยั ร่่วมกัับศููนย์์เทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC) เป็็นการศึึกษาประสิิทธิิภาพของวััสดุุประเภท
ย่่อยสลายได้้ทางชีีวภาพชนิิดใหม่่ และความเข้้ากัันได้้ทางชีีวภาพกัับเซลล์์และเนื้้�อเยื่่�อของวััสดุุในสััตว์์ทดลอง โดยใช้้กระต่่าย
เป็็นสััตว์์ทดลอง ขณะนี้้�ได้้ทำำ�การผ่่าตััดเพื่่�อฝัังวััสดุุในสััตว์์ทดลองทั้้�งหมดเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้วและอยู่่�ระหว่่างการวิิเคราะห์์
ผลการทดลอง โดยมีีการขยายระยะเวลาการเลี้้�ยงกระต่่ายบางกลุ่่�มออกไปเป็็นเวลา 6 เดืือน เพื่่�อศึึกษาความเปลี่่�ยนแปลง
3.5 โครงการศึึกษาวััคซีีนป้้องกัันโรค COVID 19 เพื่่�อความมั่่�นคงของประเทศ
เป็็นงานวิิจััยเพื่่�อตอบโต้้ภาวะฉุุกเฉิินทางโรคระบาดโควิิด-19 ที่่�เกิิดการระบาดขึ้้�นทั่่�วโลก เป็็นการวิิจััยร่่วมกััน
ระหว่่าง กวจ.สวพท. และ กวค.สวพท.เพื่่�อค้้นหาวััคซีีนต้้นแบบ ชนิิด รีีคอมบิิแนนโปรตีีน (Recombinant protein) เพื่่�อนำ�ม
ำ า
พััฒนาให้้เกิิดวััคซีีนที่่�สามารถต่่อต้้านเชื้้�อ  SARs-CoV2 ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นคงด้้านสาธารณสุุข
ของประเทศ เป็็นการศึึกษาระดัับภููมิคุ้้�มกั
ิ นั ของวััคซีีนในหนููทดลองชนิิด C57/BL6 พบว่่า ประสิิทธิิภาพในการกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกันั
ในสััตว์์ทดลองไม่่สููงเท่่าที่่�ควรโดยสามารถกระตุ้้�น IgG ได้้ที่่�ระดัับ 1:1200 - 1:6500 และการศึึกษาทางจุุลพยาธิิวิิทยาพบภาวะ
interstitial nephritis ในไตหนููทดลองที่่�ได้้รัับวััคซีีนในระดัับความเข้้มข้้นสููง
3.6 ผลงานตีีพิิมพ์์ทางวิิชาการ
3.6.1 Theerapat Phoka, Teerasit Techawiwattanaboon, Noppadon Sangjun, Pat Komanee,  Gerald
L. Murray, Rasana Wongratanacheewin Sermswan, Ben Adler, Kanitha Patarakul, “Identification of in vivo
expressed proteins in live attenuated lipopolysaccharide mutant that mediates heterologous protection against
Leptospira spp.”,  Veterinary Microbiology, Volume 262, 2021, 109220, ISSN 0378-1135,https://doi.org/10.1016/j.
vetmic.2021.109220.
4. แผนกผลิิต และควบคุุมมาตรฐาน
4.1 โครงการเฝ้้าตรวจคุุณภาพน้ำำ�� ในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร พื้้�นที่่�กองทััพภาคที่่� 1  ผผค.ฯ ได้้เข้้าตรวจคุุณภาพ
น้ำำ��ในพื้้�นที่่�หน่่วยทหารและโรงพยาบาลกองทััพบกในพื้้�นที่่�กองทััพภาคที่่� 1 จำำ�นวนทั้้�งหมด 160 ตััวอย่่าง พบว่่า น้ำำ�อุ
� ุปโภคน้ำำ��บริโิ ภค 34  ตััวอย่่าง ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน สาเหตุุที่่ไ� ม่่ผ่่านเกณฑ์์ส่่วนใหญ่่ เกิิดจากปริิมาณสารคลอรีีนตกค้้างในน้ำำ��ประปา
ต่ำำ�� กว่่าเกณฑ์์มาตรฐาน ส่่วนน้ำำ�� เสีีย-น้ำำ�ทิ้้
� ง�  จำำ�นวน 7 ตััวอย่่าง ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน สาเหตุุส่่วนใหญ่่เกิิดจากค่่า BOD สููงกว่่า
เกณฑ์์มาตรฐาน ซึ่่�ง ผผค.ฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการรายงานผลการตรวจและให้้คำำ�แนะนำำ�กัับหน่่วยรัับการสนัับสนุุนเพื่่�อดำำ�เนิินการ
แก้้ไขต่่อไป
4.2 งานบริิการและสนัับสนุุนการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�� ผผค.ฯ ได้้ให้้บริิการและสนัับสนุุนการตรวจ
คุุณภาพน้ำำ��แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ เช่่น โรงเรีียนเตรีียมทหาร หน่่วยวิิจััยฝ่่ายสหรััฐฯ โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีี และ
กรมพลาธิิการทหารบก เป็็นต้้น รวมจำำ�นวนตััวอย่่างน้ำำ��ทั้้�งสิ้้�น 244 ตััวอย่่าง ผลการดำำ�เนิินการพบว่่า น้ำำ��อุุปโภค-น้ำำ��บริิโภค
ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน จำำ�นวน 65 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 26.6 และน้ำำ��เสีีย-น้ำำ��ทิ้้ง� ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน จำำ�นวน 21 ตััวอย่่าง
คิิดเป็็นร้้อยละ 8.6
4.3 โครงการน้ำำ��สะอาดใส ให้้น้้องเล็็ก ผผค.ฯ ได้้เข้้าสำำ�รวจและตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ��ในพื้้�นที่่�หน่่วยฝึึก
ทหารใหม่่ ในพื้้�นที่่�เขตกรุุงเทพมหานคร จำำ�นวน 26 หน่่วย โดยดำำ�เนิินการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��อุุปโภค-บริิโภคจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 51
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ตััวอย่่าง ผลการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�� พบว่่าผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานทั้้�งหมด
4.4 งานตรวจวััดสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ภายในสถานที่่�ทำำ�งานและโรงงาน
อุุตสาหกรรมทหาร
		
4.4.1 ตรวจวััดคุุณภาพอากาศ ณ ลานสวนสนามฯ ศููนย์์การทหารม้้า ค่่ายอดิิศร จว.สระบุุรีี
ผลการดำำ�เนิินงาน พบว่่า คุุณภาพอากาศผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานทั้้�งหมด
		
4.4.2 ตรวจวัั ดคุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ มภายใน ห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก าร รพ.รร.๖ ผลการดำำ� เนิิ น งานพบ 
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ และ ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
		
4.4.3 ตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายใน กรมส่่งกำำ�ลัังบำำ�รุุงทหารบก ผลการดำำ�เนิินงานพบว่่า
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ลมระบายอากาศ และความสว่่างของแสง ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน และที่่�ตั้้�งของถัังดัับเพลิิงไม่่ได้้มาตรฐาน
ในบางจุุด
		
4.4.4 ตรวจวัั ดคุุ ณ ภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ มภายใน ห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารอาคารเฉลิิ ม พระเกีียรติิ ส มเด็็ จ
พระนางเจ้้าสิิริกิิ ติ์์ิ � พระบรมราชิินีีนาถ ผลการดำำ�เนิินงานพบว่่า การระบายอากาศ สารอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่าย และความชื้้�นสััมพัทั ธ์์
ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
		
4.4.5 ตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายใน ห้้องปฏิิบััติิการ สวพท. จากโครงการ ISO 15189
ผลการดำำ�เนิินงาน พบว่่า คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมของห้้องปฏิิบััติิการ สวพท.อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานทั้้�งหมด 
		
4.4.6 ตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำำ�งาน โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีี จว.ชลบุุรีี
ผลการดำำ�เนิินงาน พบว่่า ความสว่่างของแสง ลมระบายอากาศ ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และจุุลชีีพในอากาศ
ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน
4.5 งานพััฒนาห้้องปฏิิบัติั ิการมุ่่�งสู่่�การรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ห้้องปฏิิบััติิการสิ่่�งแวดล้้อม            
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย ดำำ�เนิินการยื่่�นขอการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ 
เรีียบร้้อยแล้้ว โดยคณะกรรมการจากกรมวิิทยาศาสตร์์บริกิ ารได้้ตรวจประเมิินรอบแรกแล้้วเสร็็จ ขณะนี้้�อยู่ใ่� นระหว่่างการดำำ�เนิิน
การแก้้ไขเอกสารในระบบคุุณภาพ
4.6 งานตามนโยบายและขอรัับการสนัับสนุุน
4.6.1 จััดกำำ�ลัังพล ผผค.ฯ สนัับสนุุนภารกิิจตรวจคััดกรอง COVID-19 เชิิงรุุก
4.6.2 ผลิิตแอลกอฮอล์์ 70% สำำ�หรัับล้้างมืือและฆ่า่ เชื้้�อ
4.6.3 การทดสอบเครื่่�อง Mobile UVC ผลการทดสอบ พบว่่า เครื่่�อง Mobile UVC ที่่�ทำำ�การทดสอบ                 
มีีประสิิทธิิภาพในการฆ่า่ เชื้้�อได้้ดี คื
ี อร
ื ะยะที่่�ห่่างจากเครื่่อ� งไม่่เกิิน 2 เมตร และมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีที่่ี สุ� ด คื
ุ อ ร
ื ะยะที่่�ห่่างจากเครื่่อ� ง
ไม่่เกิิน 1 เมตร เพราะสามารถฆ่า่ เชื้้�อได้้ 100 %
4.7 นำำ�เสนอผลงานวิิจััย
4.7.1 พ.ต. มนััสวีี ทองศฤงคลีี ได้้รับั เชิิญเป็็น วิิทยากรบรรยายพิิเศษหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิตและ
ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาพิิษวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล บรรยายในหััวข้อ 
้ “Health effects of low level
exposure to lead among communication radio repair workers at Samut Sakhon province, Thailand”
4.7.2 ผผค.ฯ นำำ�เสนอภารกิิจของแผนกให้้กัับผู้้�เข้้าร่่วมงานประชุุม “หลัักสููตรธรรมาภิิบาลทางการแพทย์์”
ณ รพ.รร.6
4.7.3 พ.ต. มนััสวีี ทองศฤงคลีี นำำ�เสนอผลงานวิิชาการ หััวข้อ้ เรื่่อ� ง “งานตรวจวััดคุณ
ุ ภาพสิ่่ง� แวดล้้อมภายใน
สถานที่่�ทำำ�งาน โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีี” รููปแบบ Poster ในงานประชุุมเครืือข่่ายพยาธิิวิิทยาคลิินิิก ครั้้�งที่่� 18 ณ รพ.
รร.6
4.8 การฝึึกประสบการณ์์นัักศึึกษาฝึึกงาน
ในปีีงบประมาณ 2564 มีีนักั ศึึกษาเข้้าฝึึกประสบการณ์์ที่่แ� ผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน จำำ�นวน 15 นาย ได้้แก่่
รายงานประจำ�ปี 2564
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4.8.1 มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
4.8.2 มหาวิิทยาลััยนราธิิวาสราชนคริินทร์์
4.8.3 มหาวิิทยาลััยนเรศวร
4.8.4 สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
4.8.5 มหาวิิทยาลััยมหิิดล
4.8.6 มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
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การตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีียและภููมิิต้้านทานต่่อเชื้้�อ SARS-CoV-2 ในทหารไทย
ที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจรัักษาสัันติิภาพในประเทศซููดานใต้้
ดรุุณีี อุุเทนนาม1 ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล1 นฤพน คุุตตะสิิงคีี1 มิิญช์์ คร้้ามอยู่่�1 กััลฏวััชญ์์ พุ่่�มจัันทร์์1
ไชยยะ จัันทร์์ชู1ู ชััยอนัันต์์ สงวนพงษ์์2 วุุฒิิกรณ์์ รอดความทุุกข์์1 คุุณากร คณา1 และธไนนิิตย์์ โชตนภููติ1ิ
1

สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร, 2โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีี

บทคััดย่่อ
ความเป็็นมา: กองทััพไทยมีีภารกิิจในการส่่งทหารไปปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัักษาสัันติิภาพ ในนามองค์์การสหประชาชาติิ

ณ ประเทศซููดานใต้้ ในปีีงบประมาณ 2563 มีีกำลัังพลทหารไทยไปปฏิิบััติิหน้้าที่่�จำนวน 273 นาย สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์ทหาร (สวพท.) ได้้รััมมอบหมายจากกรมแพทย์์ทหารบก (พบ.) ให้้ตรวจคััดกรองเชื้้�อมาลาเรีีย ให้้กัับกำลัังพล
ทั้้�งก่่อนเดิินทางจากประเทศไทยและหลัังเดิินทางกลัับจากประเทศซููดานใต้้ ด้้วยวิิธีีอณููชีีวโมเลกุุล กล้้องจุุลทรรศน์์ และชุุด
ตรวจชนิิดเร็็ว ก่่อนออกเดิินทางจากประเทศไทย
วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อตรวจหาเชื้้อ� มาลาเรีียและภููมิต้ิ า้ นทานต่่อเชื้้อ� SARS-CoV-2 ในทหารไทยที่่�ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจรักั ษาสัันติิภาพ
ในประเทศซููดานใต้้
การดำเนิินงาน: สวพท. เจาะเลืือดกำลัังพลในเดืือน กัันยายน 2562 จำนวน 273 นาย ผลการตรวจคััดกรองหาเชื้้�อ
มาลาเรีีย พบว่่า ไม่่พบกำลัังพลติิดเชื้้�อมาลาเรีีย ด้้วยเทคนิิคการตรวจโรคมาลาเรีีย ทั้้�ง 3 วิิธีี กำลัังพลชุุดดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ
หน้้าที่่� ณ ประเทศซููดานใต้้ และกำลัังพลส่่วนที่่� 1 เดิินทางกลัับถึึงประเทศไทย ในวัันที่่� 22 กัันยายน 2563 เนื่่�องจากเกิิดการ
ระบาดของโรคโควิิด-19 กำลัังพลที่่�กลัับจากประเทศซููดานใต้้ ทุุกนายเข้้าพัักใน State Quarantine ที่่�จัังหวััดชลบุุรีี เป็็นเวลา
14 วััน วัันที่่� 5 ตุุลาคม 2563 สวพท. ได้้เข้้าพื้้�นที่่�เพื่่�อเจาะเลืือดกำลัังพลหลัังกลัับจากประเทศซููดานใต้้ ที่่�กัักกัันตััวทั้้�งหมด
จำนวน 153 นาย ผลการตรวจคััดกรองโรคมาลาเรีีย พบว่่า กำลัังพลติิดเชื้้�อมาลาเรีียชนิิดพลาสโมเดีียมฟััลซิิปารััม จำนวน
1 นาย (ร้้อยละ 0.65) ตรวจหาภููมิิต้้านทานโรคโควิิด-19 ด้้วยชุุดตรวจชนิิดเร็็ว (Rapid Test) ยี่่�ห้้อ Wondfo ให้้ผลบวก จำนวน
36 นาย (ร้้อยละ 23.52) ตรวจด้้วยวิิธีี Enzyme-Linked Immunosorbent Assay หาภููมิิต้้านทานชนิิด IgG ด้้วยชุุดตรวจ
Euroimmune ให้้ผลบวก จำนวน 38 นาย (ร้้อยละ 24.83) และจากการสอบถามเจ้้าหน้้าที่่�สายแพทย์์ประจำสถานที่่�กัักกััน
เพื่่�อสัังเกตอาการสำหรัับผู้้�ที่่เ� ดิินทางกลัับจากต่่างประเทศ พบว่่า ระหว่่างกัักกัันตััวมีกี ำลัังพลป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียชนิิด พลาส
โมเดีียมฟััลชิิปารััม จำนวน 6 นาย ส่่งตััวเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลที่่�โรงพยาบาลสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� และตรวจพบผู้้�ติิด
เชื้้อ� โรคโควิิด-19 จำนวน 25 นาย ส่่งตััวเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลที่่�โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า และวัันที่่� สวพท. เข้้าเจาะเลืือด
กำลัังพลที่่�ถููกกัักกัันตััวทั้้�งหมด ตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 เพิ่่�มอีีก 7 นาย จากการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการด้้วยวิิธีี Real-time
PCR ของ โรงพยาบาลตราด และศููนย์์วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ 6 จัังหวััดชลบุุรีี
สรุุปผลการดำเนิินงาน: ทหารผลััดที่่� 1/63 จำนวน 181 นาย เดิินทางกลัับจากประเทศซููดานใต้้ ตรวจพบว่่า กำลัังพลติิด
เชื้้อ� มาลาเรีียชนิิดพลาสโมเดีียมฟััลซิิปารััม จำนวน 7 นาย (ร้้อยละ 3.86) และตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้อ� โรคโควิิด-19 จำนวน 32 นาย
(ร้้อยละ 17.67)

คำสำคััญ: โรคโควิิด-19, ทหารไทยไปปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประเทศซููดานใต้้
นำเสนอโปสเตอร์์: ในการประชุุมวิิชาการพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 48 เมื่่�อวัันที่่� 23 – 27 พฤศจิิกายน 2563

รายงานประจำ�ปี 2564
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การเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษ ประจำปีี 2564
สุุมาลีี ผาจัันทร์์ จิิรวััฒน์์ เมืืองโคมพััส อาทิิตย์์ แสงสว่่าง ดรุุณีี อุุเทนนาม และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

ยาเสพติิดเป็็นภััยคุุกคามต่่อความมั่่�นคงของชาติิ ที่่�มีีผลร้้ายแรงต่่อสุุขภาพพลานามััยของผู้้�เสพทั้้�งทางร่่างกายและ
จิิตใจ ทำให้้มีผี ลกระทบอย่่างร้้ายแรงต่่อความสงบสุุขของครอบครััวและสัังคม เป็็นต้้นเหตุุสำคััญของการก่่ออาชญากรรม การ
บ่่อนทำลายความมั่่�นคงของชาติิ การสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ ตลอดจนเป็็นอุุปสรรคสำคััญต่่อการพััฒนาประเทศ กองทััพบก
ตระหนัักถึึงปััญหานี้้�ตลอดมา จึึงกำหนดให้้มีีระเบีียบ คำสั่่�ง และคำชี้้�แจงต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
ให้้โทษในกองทััพบก โดยเฉพาะคำสั่่�งกองทััพบกที่่� 94/2524 เรื่่�องการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิดให้้โทษ ข้้อ 3.10 “ให้้
มีีการตรวจสุุขภาพหรืือการตรวจปััสสาวะของทหาร และบุุคคลพลเรืือนที่่�พัักอาศััยอยู่่�ในเขตทหารเป็็นครั้้�งคราวตามความ
จำเป็็น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งทหารกองประจำการซึ่่�งได้้รัับเข้้าหน่่วย จะต้้องดำเนิินการตรวจสุุขภาพภายในกำหนดหนึ่่�งเดืือน
หากปรากฏว่่าผู้้�ใดติิดยาเสพติิดให้้โทษ ก็็ให้้ดำเนิินการส่่งตััวไปรัักษาพยาบาลโดยด่่วนต่่อไป” สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การ
แพทย์์ทหาร ได้้รัับมอบหมายจากกรมแพทย์์ทหารบก ให้้เป็็นหน่่วยหลัักในการวิิเคราะห์์ วิิจััยเกี่่�ยวกัับสารเสพติิดให้้โทษทุุก
ประเภท จึึงได้้ดำเนิินงานการเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2531 เพื่่�อเฝ้้าระวัังมิิให้้มีีการแพร่่ระบาดของสาร
เสพติิดให้้โทษร้้ายแรงเข้้ามาในหน่่วยทหาร ด้้วยการเก็็บตัวั อย่่างปััสสาวะของทหารกองประจำการ สัังกััดหน่่วยส่่วนกลางและ
หน่่วยในพื้้�นที่่�กองทััพภาคที่่� 1 เพื่่�อตรวจหาสารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีน กััญชา และ มอร์์ฟีีน

ผลการดำเนิินงานในปีีงบประมาณ 2564

รอยละ

เมทแอมเฟตามีน
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8.6

กัญชา

8.5
5.9

5.1
4.6
3.5
1
0.1
2554

0.1
2555

4.5

3.9

3.1

มอรฟน

3.8

4.3

3.2

2.3
1
0
2556

1.5
0
2557

0
2558

0
2559

3.5

4.1

1.7

0.2
0.07
0
0.03
2560
2561
2562
2563

ปงบประมาณ

กราฟ แสดงผลร้้อยละของชนิิดสารเสพติิดที่่�ตรวจพบในทหารกองประจำการ ปีีงบประมาณ 2554 - 2564
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ในปีี 2564 มีีการเฝ้้าตรวจหาสารเสพติิดให้้โทษในปััสสาวะของทหารกองประจำการ โดยตรวจคััดกรองเบื้้�องต้้น
(Screening test) ด้้วยวิิธีี Immunochromatography จำนวน 10 หน่่วย ยอดกำลัังพลเข้้ารัับการตรวจทั้้�งสิ้้�น 1,473 นาย
และตรวจยืืนยััน (Confirmatory test) ด้้วยวิิธีี Gas chromatograph/ Mass spectrometry (GC/MS) พบสารเสพติิดประเภท
เมทแอมเฟตามีีน 1.29 % (19/1,473) กััญชา 3.80 % (56/1,473) และมอร์์ฟีีน 0.14% (2/1,473)
ผลการตรวจหาสารเสพติิดในปีี 2564 พบว่่า สารเสพติิดประเภท เมทแอมเฟตามีีนมีีแนวโน้้มลดลง กััญชาและมอร์์ฟีนี
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 จากผลการตรวจพบดัังกล่่าวทำให้้มีีมาตรการเน้้นย้้ำให้้หน่่วยฝึึกทุุกหน่่วยเฝ้้าระวััง
พฤติิกรรมของทหารกองประจำการอย่่างต่่อเนื่่�องและให้้มีีการตรวจซ้้ำหลัังจากกลัับจากภููมิิลำเนา และตามนโยบาย
ของกองทััพบกให้้หน่่วยทหารทุุกหน่่วยดำเนิินโครงการหน่่วยทหารสีีขาวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นการป้้องปรามไม่่ให้้ยาเสพติิด
เข้้ามาแพร่่ระบาดในหน่่วยทหาร

รายงานประจำ�ปี 2564
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การเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร
ดรุุณีี อุุเทนนาม ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี กััลฏวััชญ์์ พุ่่�มจัันทร์์ ไชยยะ จัันทร์์ชูู และ คุุณากร คณา
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

โครงการเฝ้้าระวัังโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร ได้้ดำเนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลการเจ็็บป่่วยของ
ทหารที่่�ปฏิิบััติิงาน ทั้้�งในที่่�ตั้้�งปกติิ และตามแนวชายแดนทั้้�ง 4 กองทััพภาค อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นแนวทางในการเฝ้้าระวััง
ควบคุุม และป้้องกัันโรคในพื้้น� ที่่�ปฏิิบัติั กิ ารทางทหาร โดยหน่่วยที่่�เข้้าร่่วมโครงการเฝ้้าระวัังฯ จะรายงานการเจ็็บป่ว่ ยของกำลััง
พลตามแบบฟอร์์ม ส่่งมาที่่� สวพท. เป็็นประจำทุุกเดืือน
ผลการดำเนิินงานในปีีงบประมาณ 2564
ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบจำนวนผู้้�ป่่วยรายงานจากหน่่วยในพื้้�นที่่� 3 กองทััพภาค จำนวน 10 หน่่วย ระหว่่างปีีงป.62 ปีีงป.63
และ ปีีงป.64
หน่วย
ปีงบฯ 62
ปีงบฯ 63
ปีงบฯ 64
(ต.ค.61 - ก.ย.62)
(ต.ค.62 - ก.ย.63)
(ต.ค.63 - ก.ย.64)
ทภ.1 - กกล.สุรสีห์

0

8

1

- กกล.บูรพา

335

135

222

- กรม.ทพ.12

0

0

17

- กรม.ทพ.14

931

408

0

ทภ.2 - กกล.สุรนารี

207

114

- ฉก.ทพ.26

578

131
198

ทภ.3 - ฉก.ร.7 (ฉก.ร.17)

123

207

146

- ช.พัน.4

104

38

41

- ม.พัน.15

292

176

0

- ฉก.ร.4

0

8

8

2,570

1,309

588

รวม

สรุุปผลการดำเนิินงาน

39

ในห้้วงปีีงบประมาณ 2564 จากหน่่วยในพื้้�นที่่� 3 กองทััพภาค จำนวน 8 หน่่วยงาน พบว่่าโรคที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อการ
ปฏิิบััติิการทางทหาร ที่่�ทำให้้กำลัังพลต้้องดำเนิินการรัักษา หรืือขอยารัับประทานจากหน่่วยแพทย์์ในพื้้�นที่่� ตามรายงานที่่�ส่่ง
มา พบกำลัังพลเจ็็บป่ว่ ยทั้้�งสิ้้น� 588 นาย เป็็นกำลัังพลในหน่่วยของกองทััพภาคที่่� 1 จำนวน 240 นาย กองทััพภาคที่่� 2 จำนวน
153 นาย และ กองทััพภาคที่่� 3 จำนวน 195 นาย โรคที่่�พบกำลัังพลป่่วยมากที่่�สุุด 5 ลำดัับแรก ได้้แก่่ กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ
99 นาย ไข้้หวััด 79 นาย อาการปวดกระดููกและข้้อ 41 นาย ท้้องร่่วงเฉีียบพลััน 34 นาย และ อุุบััติิเหตุุ 34 นาย (ตารางที่่� 2)
รายงานประจำ�ปี 2564
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ตารางที่่� 2 ข้้อมููลการเจ็็บป่ว่ ยของกำลัังพล 3 กองทััพภาค จำนวน 8 หน่่วย (กกล.บููรพา กรม ทพ.12 กกล.สุุรสีห์ี ์ กกล.สุุรนารีี
กรม.ทพ.26 ฉก.ร.7 ช.พััน 4 และ ฉก.ร.4)
ลำดัับ

อาการแสดงของโรค และโรค

จำนวน (นาย)

1

กล้ามเนื้ออักเสบ

99

2

ไข้หวัด

79

3

ปวดกระดูกและข้อ

41

4

ท้องร่วงเฉียบพลัน

34

5

อุบัติเหตุ

34

6

โรคกระเพาะ

28

7

ปวดศีรษะ

24

8

ปวดฟัน

24

9

แมลงสัตว์กัดต่อย

19

10

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

17

11

ปวดท้อง

16

12

แผลอักเสบติดเชื้อ

14

13

COVID-19

12

14

ปอดอักเสบ

11

15

ผิวหนัง

6

16

อาหารเป็นพิษ

5

17

ความดันโลหิตสูง

4

18

ริดสีดวง

2

19

โรคมาลาเรีย

2

20

วัณโรค

2

21

ไข้เลือดออก

2

22

ตับอักเสบ

1

23

โรคจิตจากพิษสุรา

1

24

โรคไต

1

25

เส้นเลือดในสมองตีบ

1

รายงานประจำ�ปี 2564
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ต.ค.63 - ก.ย.64
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ต.ค.63 - ก.ย.64

ต.ค.63 - ก.ย.64

ช.พัน.4 พล.ร.4

ฉก.ร.7

รวมทั้งสิ้น

รวมยอดผูป้ ่ วย ทภ. 3

ต.ค.63 - ก.ย.64

ฉก.ร.4

รวมยอดผูป้ ่ วย ทภ. 2

ปงบประมาณ

ฉก.ทพ.26

ไขหวัด

ต.ค.63 - ก.ย.64

ปอดอักเสบ

กกล.สุรนารี

ทองรวงเฉียบพลัน

ทภ.2

อาหารเปนพิษ

รวมยอดผูป้ ่ วย ทภ.1

ไขไมทราบสาเหตุ

7

0

0

0

0

3

0

3

4

0

2

2

0

1

0

4

1

3

0

0

7

1

6

0

1

0

0

0

0

0

0 28 1

79 11 17 34 5

0 12 0

0

0

0

0

0

9

0

0 12 1

0 10 0

0

1

2

0

2

0

0

1 14 1

35 1

64 23 0

64 12 1

64 0

6

64 0

64 6

38 7 14 18 0

64 0

โรคบิด

ต.ค.63 - ก.ย.64

ตับอักเสบ

กรม.ทพ.12

โรคกระเพาะ

0

ไสเลื่อน
โรคติดตอทางเพศ

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ริดสีดวง

0
0

0

6

9

0

7

1

6

0

0

3

0

3

9 13

0

0

4

1

3

2 28 83

0

2 28 83

2 0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

8 0 10

6 0

1 0

1 0

8 20 0

2

0

6 0 14

5 0

0 0 14

6 18 0

6

1

5

0

2 24 41 99 14 34 0 24

1 15 9 13

0

1

0

1

0

1

0

0

0

ปวดศีรษะ

64 38 0 14 18 0

กลามเนื้ออักเสบ

ต.ค.63 - ก.ย.64

ปวดกระดูกและขอ

กกล.บูรพา

แผลอักเสบติดเชื้อ

1 0

ปวดฟน

0

เหยียบกับระเบิด
อุบัติเหตุ

0

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ผิวหนัง

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ติดยาเสพติด

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

โรคจิตจากพิษสุรา

0

4

2

0

2

0

2

1

1

0

0

0

0

ความดันโลหิตสูง

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

โรคไต

0

2

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

โรคมาลาเรีย

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไขรากสาด

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ไขรากสาดนอย

0

9

4

4

1

7

3

4

0

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2 19 16 2

0 5

0 3

0 1

0 1

0 3

0 0

0 3

2 11

2 0

0 11

0 0

วัณโรค

0

แมลงสัตวกัดตอย

0

ปวดทอง

0

ไขเลือดออก

0

5

6

0

0

0

0

19

42

0

0

0

0

1

0

0

1

48

47

0

1

1 12 109

0

0

0

0

0 11 61

0

0

1

1

0

0

เสนเลือดในสมองตีบ

64 0

โรคอื่นๆ

ต.ค.63 - ก.ย.64

เดือน
COVID-19

กกล.สุรสีห์

หนวย

588

195

146

41

8

153

39

114

240

17

222

1

รวม

ทภ.1

กองทัพภาค

ตารางที่่� 3 ข้้อมููลการเจ็็บป่่วยของกำลัังพล 3 กองทััพภาค แยกตามหน่่วย จำนวน 8 หน่่วย (กกล.บููรพา กรม ทพ.12 กกล.สุุรสีีห์์ กกล.สุุรนารีี กรม.ทพ.26 ฉก.ร.7 ช.พััน 4 และ
ฉก.ร.4)
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กองทััพภาคที่่� 1 โรคที่่�กำลัังพลเจ็็บป่่วยมากที่่�สุุด 5 ลำดัับแรก ได้้แก่่ กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ 83 นาย ไข้้หวััด 38 นาย

ปวดกระดููกและข้้อ 28 นาย ท้้องร่่วงเฉีียบพลััน 18 นาย และปวดฟััน 14 นาย ตามลำดัับ (แผนภููมิิที่่� 1)
กองทัพภาคที่ 1

รวมยอดผูปวย ทภ.1
กลามเนื้ออักเสบ
ไขหวัด
ปวดกระดูกและขอ

83
38
28

ทองรวงเฉียบพลัน
ปวดฟน
ไขไมทราบสาเหตุ
แมลงสัตวกัดตอย
โรคกระเพาะ
ปอดอักเสบ

18
14
14
11
9
7
6
6
2
2
1
1

แผลอักเสบติดเชื้อ
อุบัติเหตุ
ปวดศีรษะ
วัณโรค
โรคจิตจากพิษสุรา
เสนเลือดในสมองตีบ

แผนภููมิิที่่� 1 ข้้อมููลรายงานการเจ็็บป่่วยของกำลัังพลกองทััพภาคที่่� 1 ในปีีงบประมาณ 2564

กองทััพภาคที่่� 2 โรคที่่�กำลัังพลเจ็็บป่ว่ ยมากที่่�สุดุ 5 ลำดัับแรก ได้้แก่่ โรคอื่่�นๆ 61 นาย อุุบัติั เิ หตุุ 20 นาย COVID-19

11 นาย แผลอัักเสบติิดเชื้้�อ 8 นาย และ โรคกระเพาะ 7 นาย ตามลำดัับ (แผนภููมิิที่่� 2)

กองทัพภาคที่ 2

*โรคอื่่�นๆ คืือขอยาเวชกรรมป้้องกััน ปวดกล้้ามเนื้้�อ สภาวะเครีียด

แผนภููมิิที่่� 2 ข้้อมููลรายงานการเจ็็บป่่วยของกำลัังพลกองทััพภาคที่่� 2 ในปีีงบประมาณ 2564
รายงานประจำ�ปี 2564

49

ANNUAL REPORT 2021

รวมยอดผูปวย ทภ. 2
61
โรคอืน่ ๆ
อุบตั เิ หตุ
20
11
COVID-19
8
แผลอักเสบติดเชือ้
7
โรคกระเพาะ
7
ปวดศีรษะ
7
ปวดทอง
6
ไขหวัด
4
อาหารเปนพิษ
ปวดกระดูกและขอ
4
3
ปอดอักเสบ
3
กลามเนือ้ อักเสบ
3
แมลงสัตวกดั ตอย
ไขไมทราบสาเหตุ
2
ทองรวงเฉียบพลัน
2
ความดันโลหิตสูง
2
1
ริดสีดวง
1
โรคไต
1
โรคมาลาเรีย
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กองทััพภาคที่่� 3 โรคที่่�กำลัังพลเจ็็บป่่วยมากที่่�สุุด 5 ลำดัับแรก ได้้แก่่ โรคอื่่�นๆ 48 นาย ไข้้หวััด 35 นาย ปวดศีีรษะ
15 นาย ท้้องร่่วงเฉีียบพลััน 14 นาย และ กล้้ามเนื้้�ออัักเสบ 13 นาย ตามลำดัับ (แผนภููมิิที่่� 3)
กองทัพภาคที่ 3

*โรคอื่่�นๆ คืือขอยาเวชกรรมป้้องกััน โรคเครีียด

COVID-19

แผนภููมิิที่่� 3 ข้้อมููลรายงานการเจ็็บป่่วยของกำลัังพลกองทััพภาคที่่� 3 ในปีีงบประมาณ 2564

รายงานประจำ�ปี 2564

รวมยอดผูปวย ทภ.3
48
โรคอื่นๆ
35
ไขหวัด
15
ปวดศีรษะ
14
ทองรวงเฉียบพลัน
13
กลามเนื้ออักเสบ
โรคกระเพาะ
12
ปวดฟน
10
ปวดกระดูกและขอ
9
ปวดทอง
9
อุบัติเหตุ
8
ผิวหนัง
6
แมลงสัตวกัดตอย
5
ความดันโลหิตสูง
2
ไขเลือดออก
2
ปอดอักเสบ
1
ไขไมทราบสาเหตุ
1
อาหารเปนพิษ
1
ตับอักเสบ
1
1
ริดสีดวง
1
โรคมาลาเรีย
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การเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีียสำหรัับทหารที่่�ปฏิิบััติิภารกิิจตามแนวชายแดน
ดรุุณีี อุุเทนนาม ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี กััลฏวััชญ์์ พุ่่�มจัันทร์์ ไชยยะ จัันทร์์ชูู และ คุุณากร คณา
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

โรคมาลาเรีียเป็็นปััญหาสำคััญด้้านสาธารณสุุข และยัังคงเป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั กิ ารทางทหาร ตามแนวชายแดน
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ได้้ดำเนิินการเฝ้้าระวัังโรคมาลาเรีียในทหารที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามแนวชายแดน ตั้้�งแต่่
ปีี พ.ศ.2538 เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์การเจ็็บป่ว่ ย เฝ้้าระวัังเชิิงรุุก และควบคุุมการระบาดของโรคมาลาเรีียในกำลัังพลที่่�ปฏิิบัติั ิ
ภารกิิจในพื้้�นที่่�ระบาดของโรคมาลาเรีียตามแนวชายแดนไทย - เมีียนมาร์์: กกล.สุุรสีีห์์ กกล.นเรศวร กกล.ผาเมืือง กกล.
เทพสตรีี และแนวชายแดนไทย - กััมพููชา: กกล.บููรพา กกล.สุุรนารีี อย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด

การดำเนิินงาน

ค้้นหากำลัังพลที่่�ป่ว่ ยด้้วยโรคมาลาเรีียเชิิงรุุก เพื่่�อหาผู้้�ติิดเชื้้อ� ให้้การรัักษา ตััดวงจรการระบาดของโรค โดยการเจาะ
เลืือดปลายนิ้้�วและตรวจด้้วยวิิธีีมาตรฐานภายใต้้กล้้องจุุลทรรศน์์ เพื่่�อค้้นหาการติิดเชื้้�อมาลาเรีียทุุก 2-3 เดืือน ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงสููง
และปีีละ 1 ครั้้�งในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่ำ ลดการแพร่่ระบาดของโรค และติิดตามรวบรวมข้้อมููลการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียของกำลััง
พล จากการบัันทึึกรายงานในหน่่วยทหาร และหน่่วยงานสาธารณสุุข ได้้แก่่หน่่วยควบคุุมโรคนำโดยแมลง (นคม.) โรงพยาบาล
ในพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลครอบคลุุมทั้้�งหมด การอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรคและการป้้องกัันตนเองจากโรคไข้้มาลาเรีียสำหรัับ
กำลัังพลที่่�เข้้าปฏิิบััติิภารกิิจในพื้้�นที่่�ที่่�มีีอััตราการติิดเชื้้�อสููง

ผลการดำเนิินงานในปีีงบประมาณ 2564

ผลการค้้นหากำลัังพลที่่�ป่่วยด้้วยโรคมาลาเรีียเชิิงรุุก (Active surveillance) ตรวจพบผู้้�ติิดเชื้้�อมาลาเรีีย แจ้้งหน่่วยใน
พื้้�นที่่� ส่่งรัักษาตามสายการส่่งกลัับผู้้�ป่่วยเจ็็บ เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของโรคมาลาเรีีย ใน 4 กองทััพภาค แต่่ในปีี 2564 มีีการ
ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (โควิิด-19) จึึงทำให้้ไม่่สามารถออกปฏิิบััติิงานได้้ตามแผนที่่�ตั้้�งไว้้ จึึงมีียอดเจาะเลืือด 2,680
ราย ตรวจไม่่พบเชื้้�อมาลาเรีียในกำลัังพล ดััง (ตารางที่่� 1)
ผู้้�ป่่วยมาลาเรีียทหารทั่่�วประเทศแต่่ละกองกำลััง พบมีีกำลัังพลป่่วยโรคมาลาเรีียทั้้�งสิ้้�น 77 นาย พบผู้้�ป่่วยมากใน
พื้้�นที่่� กกล.นเรศวร จำนวน 27 นาย รองลงมาคืือ กกล.สุุรสีีห์์ 20 นาย กกล.สุุรนารีี 11 นาย สามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ 11
นาย ฉก.ร.25 5 นาย กปช.จต. 3 นาย ตามลำดัับ ดััง (แผนภููมิิที่่� 1) จากข้้อมููลผู้้�ป่่วยมาลาเรีีย เปรีียบเทีียบกัันระหว่่างปีี 2563
กัับ ปีี 2564 พบว่่าในพื้้�นที่่� กกล.นเรศวร มีีผู้้�ป่่วยเพิ่่�มมากขึ้้�นจาก 17 นาย เป็็น 27 นาย และ กกล. สุุรสีีห์์ มีีผู้้�ป่่วยเพิ่่�มขึ้้�นจาก
18 นาย เป็็น 20 นาย ส่่วนกองกำลัังอื่่�นๆ มีีผู้้�ป่่วยลดลง ดััง (แผนภุุมิิที่่� 2)

รายงานประจำ�ปี 2564
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ตารางที่่� 1 สรุุปผลการปฏิิบััติิงานมาลาเรีียเชิิงรุุก (Active surveillance) ปีีงบประมาณ 2564
ลำดัับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่่วย
กกล.สุุรสีีห์์
กกล.บููรพา
กกล.สุุรนารีี
กกล.ผาเมืือง
กกล.นเรศวร
กกล.เทพสตรีี
รวม

ทภ.

จำนวนครั้้�ง

1
1
2
3
3
4

1
0
1
1
0
1
10

จำนวนยอดเจาะเลืือด

ตรวจผลเชื้้�อ

279
1,351
893

0
0
0
0
0
0
4 (PV 4)

157
2,680

จำนวนผูปวย

แผนภููมิิที่่� 1 สถิิติิผู้้�ป่่วยมาลาเรีียทหารในแต่่ละกองกำลัังป้้องกัันชายแดน ปีีงบประมาณ 2564

30
25
20
15
10
5
0
PK

กกล.สรุสหี
0

กกล.สรุนารี
0

กกล.นเรศวร
0

ฉก.ร.25
0

3 จชต.
1

กปช.จต.
0

PM

0

0

0

1

0

0

PF

2

0

0

0

1

2

PV

18

11

27

4

9

1
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แผนภููมิิที่่� 2 เปรีียบเทีียบผู้้�ป่่วยมาลาเรีียทหารในแต่่ละกองกำลัังป้้องกัันชายแดน ปีีงบประมาณ 2563 กัับ 2564
50

จำนวนผูปวย

40
30
20
10
0
ป 2563

กกล.สรุสหี
18

กปช.จต.
9

กกล.สรุนารี
27

กกล.นเรศวร
17

กกล.ผาเมอืง
1

ฉก.25
5

3 จชต.
44

ป 2564

20

3

11

27

0

5

11

แนวชายแดนไทย - กััมพููชา

ในพื้้�นที่่�กองกำลัังสุุรนารีี (จัังหวััดสุุริินทร์์ ศรีีสะเกษ และจัังหวััดอุุบลราชธานีี) ดำเนิินการเจาะเลืือดกำลัังพลตรวจหา
เชื้้�อทั้้�งหมด 1,351 ราย ไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้�อมาลาเรีีย และจากการเก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วย ตั้้�งแต่่ ต.ค.63 ถึึง ก.ย.64 พบผู้้�ป่่วยมาลาเรีีย
11 ราย เป็็นเชื้้�อพลาสโมเดีียมไวแวกซ์์ (P. vivax) 11 ราย (ลดลงจากปีี 2563 มีีผู้้�ป่่วย 32 ราย) ดััง (ตารางที่่� 2)
ตารางที่่� 2 สถิิติผู้้�ป่
ิ ว่ ยมาลาเรีียในทหารที่่�ปฏิิบัติั งิ านตามแนวชายแดนไทย - กััมพูชู า พื้้น� ที่่�กกล.สุุรนารีีปีงี บประมาณ 2559-2564
หน่่วย

ปีีงบประมาณ

PV

PF

Mix

Total

กกล.สุุรนารีี

ปีี 2559

60

46

80

186

ปีี 2560

95

28

19

142

ปีี 2561

295

32

15

342

ปีี 2562

117

17

12

146

ปีี 2563

30

2

0

32

ปีี 2564

11

0

0

11

แนวชายแดนไทย - เมีียนมาร์์

ในพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงราย จัังหวััดเชีียงใหม่่ จัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน จัังหวััดตาก จัังหวััดกาญจนบุุรีี จัังหวััดราชบุุรีี
จัังหวััดเพชรบุุรีี จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ จัังหวััดระนอง และจัังหวััดชุุมพร ยอดเจาะเลืือดตรวจทั้้�งหมด 1,329 ราย ตรวจไม่่พบ
ผู้้�ติิดเชื้้�อมาลาเรีีย จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลพบการติิดเชื้้�อมาลาเรีียในกำลัังพล กกล.นเรศวร 27 ราย กกล.สุุรสีีห์์ 20 ราย
และ กกล.เทพสตรีี (ฉก.ร.25) 5 ราย พบว่่าในปีี 2564 มีีผู้้�ป่่วยมาลาเรีียในกำลัังพลที่่�ปฏิิบััติิงานตามแนวชายแดนเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีี 2563 สาเหตุุเนื่่�องมาจากความไม่่สงบในประเทศเมีียนมาร์์ ทำให้้มีีผู้้�หนี้้�ภััยสงครามเข้้ามาในประเทศ อาจมีีการนำพา
เชื้้�อมาลาเรีียเข้้ามาด้้วย ดััง (ตารางที่่� 3)
รายงานประจำ�ปี 2564
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ตารางที่่� 3 สถิิติิผู้้�ป่่วยมาลาเรีียในทหารที่่�ปฏิิบััติิงานตามแดนชายแดนไทย - เมีียนมาร์์
หน่วย

ปีงบประมาณ

PV

PF

Mix

Total

กกล.นเรศวร

ปี 2559

2

2

0

4

ปี 2560

4

0

0

4

ปี 2561

5

1

0

6

ปี 2562

4

0

0

4

ปี 2563

15

1

0

16

ปี 2564

27

0

0

27

ปี 2559

0

0

0

0

ปี 2560

0

0

1

1

ปี 2561

3

1

0

4

ปี 2562

3

5

0

8

ปี 2563

15

2

1

18

ปี 2564

18

2

0

20

ปี 2562

0

0

0

2

ปี 2563

0

0

0

0

ปี 2564

4

0

0

5

กกล.สุรสีห์

กกล.เทพสตรี
(ฉก.ร.25)

สรุุปผลการดำเนิินงาน

โรคมาลาเรีียในพื้้�นที่่�ชายแดนไทย - กััมพููชา ยัังคงเป็็นปััญหาต่่อการปฏิิบััติิการทางทหาร จากการดำเนิินการ
เก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วยยัังพบผู้้�ป่่วยมาลาเรีียในกำลัังพล ตลอดห้้วงเวลาที่่�เฝ้้าระวััง ส่่วนแนวชายแดนไทย - เมีียนมาร์์ พบว่่ามีี
ปััญหาเนื่่�องจากพบผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่�มมากขึ้้�น ควรเฝ้้าระวัังและดำเนิินการด้้านเวชกรรมป้้องกัันที่่�มากขึ้้�น พร้้อมกัับดำเนิินการให้้
คำแนะนำ อบรมเรื่่�องการป้้องกัันตนเอง และการควบคุุมโรคแก่่หน่่วยทหารในพื้้�นที่่� ทำการฝึึกอบรมเพิ่่�มขีีดความสามารถใน
การเจาะเลืือดตรวจหามาลาเรีียและการรัักษามาลาเรีีย ให้้กับั นายสิิบเสนารัักษ์์ในพื้้น� ที่่�ห่า่ งไกลที่่�มีคว
ี ามเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้อ� สููง
พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนชุุดตรวจหาเชื้้อ� มาลาเรีียแบบเร่่งด่่วน ยารัักษา ให้้สามารถทำการเจาะเลืือดตรวจหาเชื้้อ� มาลาเรีีย และให้้การ
รัักษาได้้ระดัับหนึ่่�ง ก่่อนจะดำเนิินการส่่งต่่อเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลต่่อไป เพื่่�อเป็็นการควบคุุมโรคและลดอััตราการสููญ
เสีียของกำลัังพล ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการแพร่่ระบาดของเชื้้�อมาลาเรีียสููง และในที่่�ห่่างไกล หนทางยากลำบากที่่�รถยนต์์เข้้าไม่่ถึึง

รายงานประจำ�ปี 2564
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การเพิ่่�มศัักยภาพการตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีียดื้้�อยาจากหยดเลืือดแห้้งบนแผ่่น
กระดาษกรอง ตามนโยบายกำจััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ
ขวััญอนงค์์ ยัังพะกููล นฤพน คุุตตะสิิงคีี มิิญช์์ คร้้ามอยู่่� กมลวรรณ ศิิริวัิ ฒ
ั นกุุล ไชยยะ จัันทร์์ชูู ดรุุณีี อุุเทนนาม
และ คุุณากร คณา
แผนกระบาดวิิทยา กองวิิจััย สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

บทคััดย่่อ
ความเป็็นมา: ในปััจจุุบััน ประเทศไทยพบปััญหาเชื้้�อมาลาเรีียฟััลซิิพารััมซึ่่�งดื้้�อต่่อยาต้้านมาลาเรีียสููง โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�

ชายแดน แผนกระบาดวิิทยา กองวิิจััย สวพท. ได้้จััดทำโครงการพััฒนาเทคนิิคอณููชีีวโมเลกุุล เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถและ
ศัักยภาพทางห้้องปฏิิบััติิการ สวพท. ในการตรวจเชื้้�อมาลาเรีียดื้้�อยา จากตััวอย่่างหยดเลืือดแห้้งด้้วยเทคนิิคอณููชีีวโมเลกุุล
ตอบสนองนโยบายกำจััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ
วััตถุุประสงค์์: เพื่่�อพััฒนาเทคนิิคอณููชีีวโมเลกุุลในการตรวจหาเชื้้�อมาลาเรีียที่่�ดื้้�อต่่อยารัักษา จากตััวอย่่างหยดเลืือดแห้้ง
บนกระดาษกรอง
การดำเนิินงาน: สืืบค้้นข้้อมููลพัันธุุกรรมของยีีนเชื้้อ� มาลาเรีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดื้้อ� ยารัักษาและคััดเลืือกยีีนที่่�มีคว
ี ามสััมพันั ธ์์
กัับการดื้้�อยารัักษามาลาเรีียที่่�ใช้้อยู่่�ในปััจจุุบัันนั้้�น พบว่่า การกลายพัันธุ์์�ของ Kelch Propeller Domain (K13); pfkelch13
มีีความสััมพัันธ์์กัับการดื้้�อยากลุ่่�มอาร์์ทิิมิิซิินิิน ซึ่่�งเป็็นยาหลัักที่่�ใช้้ในการรัักษาการติิดเชื้้�อมาลาเรีียฟััลซิิพารััม แบบไม่่มีีอาการ
แทรกซ้้อนในปััจจุุบััน อุุปกรณ์์ชีีวโมเลกุุลสำหรัับการทดสอบ pfkelch13 ได้้ถููกคััดเลืือกให้้ใช้้วิิธึึตรวจการเรีียงลำดัับ
นิิวคลีีโอไทด์์ของ DNA ของตััวอย่่างแล้้วทำการวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบกัับเชื้้�อสายพัันธุ์์�มาตรฐานของธนาคารพัันธุุกรรม
เพื่่�อตรวจสอบการกลายพัันธุ์์�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดื้้�อยาในฐานข้้อมููล
ผลการดำเนิินงาน: ตััวอย่่างเลืือดที่่�มีีเชื้้�อมาลเรีียชนิิดฟััลซิิปารั่่�มถููกสกััดDNAจากหยดเลืือดแห้้งบนกระดาษกรอง
เก็็บตัวั อย่่างด้้วยชุุดสกััด แล้้วนำไปเพิ่่�มปริิมาณ DNA ที่่�จำเพาะต่่อ pfkelch13 เพื่่�อนำไป Sequence วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบกัับ
เชื้้�อสายพัันธุ์์�อ้้างอิิงจากธนาคารพัันธุุกรรม ตรวจสอบการกลายพัันธุ์์�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดื้้�อยาในฐานข้้อมููลให้้ผลได้้ถููกต้้อง
แม่่นยำ
สรุุปผลการดำเนิินงาน: การวิิจััยต่่อยอดนี้้�ทำให้้ได้้อุุปกรณ์์ชีีวโมเลกุุลที่่�เพิ่่�มขีีดความสามารถในการตรวจที่่�เป็็นข้้อบ่่งชี้้�
ของการรัักษาให้้หายขาด ลดการแพร่่ระบาดของโรคไข้้มาลาเรีียชนิิดดื้้�อยา ลดการสููญเสีียกำลัังทหารบกไทย สนัับสนุุนงาน
กำจััดโรคมาลาเรีียตามนโยบายการกำจััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ

คำสำคััญ: มาลาเรีียดื้้�อยา K13 กระดาษกรอง นโยบายกำจััดมาลาเรีียแห่่งชาติิ
นำเสนอโปสเตอร์์: ในการประชุุมวิิชาการพระมงกุุฎเกล้้า ครั้้�งที่่� 48 เมื่่�อวัันที่่� 23 - 27 พฤศจิิกายน 2563
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การสำรวจและตรวจวััดอาชีีวอนามััย ความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อม โรงพยาบาล
ค่่ายนวมิินทราชิินีี
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วิิระ ทองพุ่่�ม สุุเทพ เสนากิิจ มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ และ
นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

โรงพยาบาลค่่ายนวมิินทราชิินีีมีีหน้้าที่่�หลัักในการให้้การบริิการทางการแพทย์์แก่่กำลัังพลทหาร ครอบครััว และ
ประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงให้้การส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันโรค และพััฒนาคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�องในพื้้�นที่่�จัังหวััดชลบุุรีี รพ.ค่่ายฯ
มีีนโยบายด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำงาน การจััดการสภาพแวดล้้อมภายในสถานที่่�ทำงาน
ไม่่ได้้มาตรฐานนั้้�น ตััวอย่่างเช่่น แสงสว่่างไม่่เพีียงพอ จุุลชีีพในอากาศสููง และการระบายอากาศที่่�ไม่่ดีี เหล่่านี้้�อาจส่่งผลให้้
ผู้้�ปฏิิบััติิงานในสถานที่่�ทำงานเกิิดการเจ็็บป่่วย การจััดสภาวะแวดล้้อมที่่�เหมาะสม จะป้้องกัันและลดภาวะเจ็็บป่่วยจากการ
ทำงานได้้ ดัังนั้้�นแผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร (ผผค.กวค.สวพท.)
จึึงได้้ทำการสำรวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมภายใน รพ.ค่่ายฯ เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขลัักษณะ ที่่�เหมาะสมของสิ่่�งแวดล้้อม
ในสถานที่่�ทำงาน และเป็็นการส่่งเสริิมสุุขภาพของกำลัังพล โดยดำเนิินการสำรวจและตรวจวััดคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมตาม
สิ่่�งแวดล้้อมและปััจจััยคุุกคามต่่างๆ ดัังนี้้�
1.	ปัั จ จัั ย คุุ ก คามทางสารเคมีี ใ นอากาศ ได้้ แ ก่่ สารอิิ น ทรีี ย์์ ร ะเหยง่่ า ย ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนมอนอกไซด์์ และก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ ปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาดเล็็ก (PM2.5 และ PM10) และปริิมาณฝุ่่�นรวม
2.	ปััจจััยคุุกคามทางกายภาพ ได้้แก่่ อุุณหภููมิิ ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ความสว่่างของแสง ความดัังของเสีียง และลม
ระบายอากาศ
3. ปััจจััยคุุกคามทางชีีวภาพ ได้้แก่่ เชื้้�อรา และแบคทีีเรีีย
4. ปััจจััยคุุกคามทางการยศาสตร์์
5. ปััจจััยคุุกคามทางอุุบััติิเหตุุ
6. ปััจจััยคุุกคามทางด้้านอารมณ์์ / จิิตสัังคม
7. ความปลอดภััยด้้านอััคคีีภััย
จากการเดิินสำรวจและตรวจวััดอาชีีวอนามััย รพ.ค่่ายฯ พบว่่าสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน ได้้แก่่ อุุณหภููมิิ
ความชื้้น� สััมพัทั ธ์์ สารอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่ายรวม ความดัังของเสีียง ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ และปริิมาณฝุ่่�นละอองขนาด
เล็็กและฝุ่่�นรวม สำหรัับผลการตรวจวััดที่่�ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์มาตรฐาน ได้้แก่่ ปริิมาณก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ ไม่่ผ่า่ นเกณฑ์์มาตรฐาน
4 ห้้อง คิิดเป็็นร้้อยละ 9.5 ลมระบายอากาศ ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน 5 ห้้อง คิิดเป็็นร้้อยละ 11.9 จุุลชีีพในอากาศ ไม่่ผ่่านเกณฑ์์
มาตรฐาน 9 ห้้อง คิิดเป็็นร้้อยละ 21.4 และความสว่่างของแสง ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน 38 จุุด จากทั้้�งหมด 165 จุุด คิิดเป็็น
ร้้อยละ 46.1 แต่่โดยภาพรวมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม งานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย มีีความปลอดภััยดีี โดยเฉพาะความ
เอาใจใส่่ของผู้้�ที่่มี� หี น้้าที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบในการบริิหารงานด้้านงานด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของ รพ.ค่่ายฯ ดัังนั้้�นมีีเพีียง
บางจุุดที่่�จะต้้องปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม โดย ผผค.ฯ ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้ได้้ดำเนิินการแก้้ไขต่่อไป
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การสำรวจสภาวะสุุขภาพและพฤติิกรรมเสี่่�ยงของกำลัังพลกองทััพบกในเขต
กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ประจำปีี 2564
พอฤทััย กฤติิกานารา พิิมลรััตน์์ สนธิิ กศิิธร คััตตะพัันธ์์ ลาวััลย์์ อเนกฤทธิ์์� สุุกัญ
ั ญา ลาภโต สำเนีียง ศรีีโพธิ์์�
สุุชาดา พุ่่�มไชย ชลิิดา แวงวรรณ ชนิิตา พรหมถนอม ปริิวรรต ปะตัังถาเน นิิติิยา อััศวิิกุุล และ นคริินทร์์
ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

แผนกชีีวเคมีี กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ได้้ดำเนิินงานโครงการบริิการตรวจสุุขภาพ
ประจำปีีกำลัังพลกองทััพบก ณ ที่่�ตั้้�งหน่่วย ในเขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ปีีงบประมาณ 2564 ซึ่่�งมีีกำลัังพลที่่�เข้้ารัับ
การตรวจสุุขภาพประจำปีี จำนวน 8,691 นาย ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศชาย (ร้้อยละ 76.8) และมีีอายุุเฉลี่่�ย 41.0 ปีี โดยแบ่่งกลุ่่�มอายุุ
ตั้้�งแต่่ 35 ปีีขึ้้�นไปร้้อยละ 65.7 และอายุุน้้อยกว่่า 35 ปีีร้้อยละ 34.3
	ข้้อมููลจากผลการตรวจร่่างกายทั่่�วไปพบว่่า กำลัังพลมีีปััญหาภาวะอ้้วนลงพุุง (เส้้นรอบเอวชาย ≥ 90 ซม.,
หญิิง ≥ 80 ซม.) ร้้อยละ 43.5 ภาวะอ้้วน (ดััชนีมว
ี ลกาย ≥ 25 กก./ตร.ม.) ร้้อยละ 45.3 และความดัันโลหิิตสููง (≥ 140/90 มม.ปรอท)
ร้้อยละ 15.5 เมื่่�อวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบแบ่่งตามกลุ่่�มอายุุพบว่่า ปััญหาสุุขภาพดัังกล่่าวมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นในกลุ่่�มกำลัังพล
ที่่�มีีอายุุมากขึ้้�น (ภาพที่่� 1)
ร้อยละ
53.6

49.8
49.3

45.7

48.5

43.5 45.3

41.7

35.7
28.2

27.8
18.6

15.5
9.5

>50 ป

41-50 ป

ภาวะอวนลงพุง

3.6

31-40 ป

ภาวะอวน

≤30 ป

รวม

ระดับความดันโลหิตสูง

ภาพที่ 1 ร้อยละของปัญหาสุขภาพจากการตรวจร่างกายทั่วไปจำ�แนกตามกลุ่มอายุ
สำหรัับผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการของกำลัังพลที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 35 ปีีขึ้้�นไป พบว่่ามีีปััจจััยเสี่่�ยงทำให้้เกิิดโรค
ไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังที่่�สำคััญ ได้้แก่่ ภาวะไขมัันในเลืือดสููง โรคเบาหวาน เป็็นต้้น โดยปััญหาที่่�พบมากเรีียงตามลำดัับความชุุก คืือ
ระดัับไขมััน Total Cholesterol ในเลืือดสููง (≥ 200 มก./ดล.) ร้้อยละ 54.0, ระดัับไขมััน Triglyceride ในเลืือดสููง (≥ 150 มก./ดล.)
ร้้อยละ 35.5 และระดัับน้้ำตาลในเลืือดสููง (≥ 126 มก./ดล.) ร้้อยละ 9.8 ซึ่่�งปััญหาดัังกล่่าวจะพบในกำลัังพลชายมากกว่่า
กำลัังพลหญิิง (ภาพที่่� 2)
รายงานประจำ�ปี 2564
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ผลการสำรวจพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางสุุขภาพของกำลัังพลกองทััพบกชี้้�ให้้เห็็นว่่า กำลัังพล ร้้อยละ 29.7 มีีการออกกำลััง
กายยัังไม่่ถึึงเกณฑ์์มาตรฐาน (น้้อยกว่่า 150 นาทีี ต่่อสััปดาห์์) สููบบุุหรี่่� ร้้อยละ 26.3 และบริิโภคเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
เป็็นประจำ ร้้อยละ 2.6 (ภาพที่่� 3)
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	จากข้้อมููลข้้างต้้นสรุุปได้้ว่่า ปััญหาสุุขภาพที่่�สำคััญที่่�สุุดของกำลัังพลกองทััพบก คืือ ระดัับไขมัันในเลืือดผิิดปกติิ รอง
ลงมาได้้แก่่ ภาวะอ้้วน ภาวะอ้้วนลงพุุง มีีความดัันโลหิิตสููง และเบาหวาน ตามลำดัับ ซึ่่�งในขั้้�นต้้นได้้ให้้คำแนะนำสำหรัับการ
ปฏิิบััติิตนเพื่่�อลดปััจจััย/พฤติิกรรมเสี่่�ยง ตลอดจนวิิธีีการป้้องกัันโรคต่่าง ๆ ที่่�มีีแนวโน้้มจะเกิิดขึ้้�นได้้ในเอกสารการรายงานผล
ตรวจสุุขภาพประจำปีีของกำลัังพลเป็็นรายบุุคคลแล้้ว อย่่างไรก็็ตามผู้้�บัังคัับบััญชาควรให้้ความสำคััญเรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพของ
กำลัังพล โดยการจััดกิิจกรรมสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ เช่่น การรณรงค์์ ลด ละ เลิิกบุุหรี่่-� สุุรา และส่่งเสริิมการออกกำลัังกาย เป็็นต้้น
เพื่่�อให้้กำลัังพลกองทััพบกมีีสุุขภาพดีีและมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
รายงานประจำ�ปี 2564
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โครงการน้้ำสะอาดใส ให้้น้้องเล็็ก
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วิิระ ทองพุ่่�ม มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ พรนภััส ศรีีหนารถ
และ วุุฒิิกรณ์์ รอดความทุุกข์์
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

ในปีี 2564 มีียอดความต้้องการทหารกองประจำการทั้้�งสิ้้�น 97,558 นาย เป็็นทหารกองประจำการของกองทััพบก
70,808 นาย และแบ่่งเป็็นทหารกองประจำการของกองทััพบกในพื้้�นที่่�เขตกรุุงเทพมหานครประมาณ 4,000 นาย กองทััพ
ถืือว่่าทหารกองประจำการเหล่่านี้้�เป็็นน้้องเล็็ก เป็็นผู้้�เสีียสละที่่�จะเข้้ารัับการฝึึกฝนตนเองให้้มีีระเบีียบวิินััย ทุ่่�มเทแรงกาย และ
แรงใจในการช่่วยเหลืือสัังคม รวมทั้้�งเป็็นกำลัังที่่�สำคััญของชาติิไทยในอนาคต ดัังนั้้�นการดููแลทหารกองประจำการให้้ได้้ใช้้
น้้ำสะอาดและปลอดภััย จึึงเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพให้้ร่่างกายแข็็งแรง และปราศจากโรคภััยต่่าง ๆ อัันมีีน้้ำเป็็นสื่่�อ
ซึ่่�งบางหน่่วยทหารอาจมีีการใช้้เครื่่�องกรองน้้ำไม่่ถููกวิิธีี หรืือขาดการปรนนิิบััติิบำรุุงตามวงรอบการใช้้งาน สถาบัันวิิจััย
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร เล็็งเห็็นความสำคััญนี้้� จึึงจััดทำโครงการนี้้� เพื่่�อให้้ทหารกองประจำการหน่่วยฝึึกทหารใหม่่ ในเขต
กรุุงเทพมหานคร มีีน้้ำที่่�สะอาดและถููกสุุขอนามััยบริิโภค รวมถึึงเป็็นขวััญกำลัังใจในการฝึึก นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการสนัับสนุุน
ภาพลัักษณ์์อัันดีีของกองทััพต่่อการดููแลทหารกองประจำการในสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19
แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ เข้้าพื้้�นที่่�ของหน่่วยฝึึกทหารใหม่่ในเขตกรุุงเทพมหานครทุุกหน่่วย
เพื่่�อสำรวจแหล่่งน้้ำบริิโภค แนะนำการปรนนิิบััติิบำรุุงเครื่่�องกรองน้้ำตามวงรอบการใช้้งานของเครื่่�องอย่่างถููกวิิธีี และเก็็บ
ตััวอย่่างน้้ำบริิโภค ประกอบด้้วย น้้ำดื่่�ม น้้ำประกอบเลี้้�ยง หรืือน้้ำแข็็ง เป็็นจำนวนทั้้�งสิ้้�น 51 ตััวอย่่าง นำมาตรวจวิิเคราะห์์
คุุณภาพน้้ำตามคุุณลัักษณะต่่าง ๆ เช่่น ค่่าความเป็็นกรด-ด่่าง ปริิมาณโลหะหนััก และตรวจหาโคลิิฟอร์์มแบคทีีเรีีย เป็็นต้้น
ซึ่่�งผลการวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพน้้ำบริิโภคได้้นำมาเปรีียบเทีียบกัับค่่ามาตรฐานของน้้ำอุุปโภค บริิโภค และน้้ำประปา หรืือ น้้ำบาดาล
ที่่�บริิโภคได้้ ของสำนัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม (มอก.257)
ผลการตรวจวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพน้้ำพบว่่า น้้ำบริิโภคอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานทั้้�งหมด และจากการสำรวจแหล่่งน้้ำบริิโภคของ
หน่่วยฝึึกทหารใหม่่ พบว่่าแต่่ละหน่่วยมีีการเอาใจใส่่เรื่่อ� งน้้ำดื่่�มสำหรัับทหารกองประจำการเป็็นอย่่างดีี
เครื่่�องกรองน้้ำที่่�ผ่า่ นมาตรฐานได้้รับั สติ๊๊�กเกอร์์รับร
ั องคุุณภาพน้้ำ และนอกจากนี้้�หน่่วยฝึึกทหารใหม่่ทุกุ หน่่วยยัังได้้รับม
ั อบ
ใบประกาศนีียบััตรรัับรองคุุณภาพน้้ำบริิโภคจาก สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร เพื่่�อเป็็นรางวััลและขวััญกำลัังใจ
กัับหน่่วย โดยโครงการนี้้�มีแี ผนที่่�จะทำประจำทุุกปีี เพื่่�อสนัับสนุุนหน่่วยฝึึกทหารใหม่่ในเขตกรุุงเทพมหานคร และอาจขยายขอบเขต
ไปยัังพื้้น� ที่่�ปริิมณฑลต่่อไปในอนาคต
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โครงการหน่่วยทหารสีีขาว ประจำปีี 2564
สุุมาลีี ผาจัันทร์์ จิิรวััฒน์์ เมืืองโคมพััส อาทิิตย์์ แสงสว่่าง ดรุุณีี อุุเทนนาม และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

ผบ.ทบ. ได้้อนุุมััติิให้้ดำเนิินโครงการหน่่วยทหารสีีขาว เพื่่�อป้้องกัันและแก้้ไขไม่่ให้้กำลัังพลของกองทััพบกและ
ครอบครััวเข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด เมื่่�อวัันที่่� 24 พ.ย. 2552 จึึงได้้มีกี ารจััดตั้้�งศููนย์์อำนวยการพลัังแผ่่นดิินเอาชนะยาเสพติิด
กองทััพบก บููรณาการแก้้ไขปััญหายาเสพติิดอย่่างเป็็นระบบตามยุุทธศาสตร์์ “พลัังแผ่่นดิินเอาชนะยาเสพติิด” ของรััฐบาล
โดยให้้หน่่วยขึ้้�นตรงกองทััพบกแต่่งตั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�ภายในหน่่วย หรืือกำหนดให้้หน่่วยรองปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการปฏิิบััติิการพลััง
แผ่่นดิินเอาชนะยาเสพติิดในหน่่วย โดยให้้ผู้้�บัังคัับหน่่วยขึ้้�นตรงกองทััพบกนั้้�น ๆ หรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
ตามคำสั่่�งกองทััพบก (เฉพาะ) ที่่� 34/34 ลง 30 ก.ย. 2554 เพื่่�อทำหน้้าที่่�วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่่�งการ กำกัับดููแล
การปฏิิบัติั ขิ องหน่่วยขึ้้�นตรงในหน่่วยนั้้�น การปฏิิบัติั กิ ารต่่อสู้้�เพื่่�อเอาชนะยาเสพติิดรวมทั้้�งการบำบััดรัักษาและฟื้้น� ฟููสมรรถภาพ
ผู้้�ติิดยาเสพติิด ตลอดจนอบรม จััดกิิจกรรม โครงการกวดขัันดููแลกำลัังพลและครอบครััวไม่่ให้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด
ทุุกรููปแบบ และเร่่งรััดให้้พื้้�นที่่�ของกองทััพบกปลอดยาเสพติิด
สถาบัันวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร ได้้ปฏิิบัติั กิ ารเชิิงรุุก ตรวจปััสสาวะหาสารเสพติิดประเภทเมทแอมเฟตามีีน กััญชา และ
มอร์์ฟีีน ให้้แก่่ ทหารประจำการ พนัักงานราชการ และลููกจ้้าง สวพท. และ กองทััพบก ทั้้�งยัังมีีการเผยแพร่่ข้้อมููลถึึงโทษและ
อัันตรายของยาเสพติิด กำหนดช่่องทางแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดในรููปของสื่่�อที่่�เป็็นโปสเตอร์์ แผ่่นพัับ ป้้ายและ
วีีดิิทััศน์์ยาเสพติิด ตั้้�งจุุดตรวจยานพาหนะทุุกคัันที่่�เข้้ามาใน สวพท. และผู้้�มาติิดต่่อต้้องได้้รัับอนุุญาตให้้ผ่่าน เข้้า-ออก
มีีการจััดกิิจกรรมวัันต่่อต้้านยาเสพติิดในวัันที่่� 26 มิิถุุนายน ของทุุกปีี

ผลการดำเนิินงานในปีีงบประมาณ 2564
เมทแอมเฟตามีน

กัญชา

มอรฟน

0
8.4

8
7

6.4

รอยละ

6

5.2

5
4
3
2
1
0

3.7

3.7

3.4

3.14
2.1

1.5
0

2554

1.3
0.5
0

2555

0

0

2556

0.4

0.1 0.02 0.2 0.04
0
0

2557

2558

0

2559

0.8
0.4

2560

0.1
0

2561

0.6

2562

0.23
0

2563

0
0

2564

ปงบประมาณ

กราฟ แสดงผลร้้อยละของชนิิดสารเสพติิดที่่�ตรวจพบใน ทหารประจำการ พนัักงานราชการ และลููกจ้้าง ของกองทััพบก
ปีีงบประมาณ 2554 - 2564
รายงานประจำ�ปี 2564
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ในปีี 2564 ได้้สนัับสนุุนโครงการหน่่วยทหารสีีขาว จำนวน 18 หน่่วย 131 ราย ตรวจพบสารเสพติิดประเภท
เมทแอมเฟตามีีน 8.40 % (11/131) ตรวจไม่่พบสารเสพติิดประเภทกััญชาและมอร์์ฟีีน จากผลการตรวจ พบว่่าสารเสพติิด
ประเภทเมทแอมเฟตามีีน กััญชาและมอร์์ฟีีนมีีแนวโน้้มลดลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2563 ดัังนั้้�น โครงการหน่่วยทหารสีีขาว
จึึงถืือเป็็นมาตรการหนึ่่�งในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของยาเสพติิดในกำลัังพลของกองทััพบก
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งานเฝ้้าตรวจคุุณภาพน้้ำในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร 2564
มนััสวีี ทองศฤงคลีี, วิิระ ทองพุ่่�ม, สุุเทพ เสนากิิจ, มานพ ภู่่�ยิินดีี, ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด, พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ และ
นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

น้้ำเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�สำคััญสำหรัับการดำรงชีีวิิต มนุุษย์์ใช้้น้้ำทั้้�งการอุุปโภคและบริิโภค การที่่�มนุุษย์์ได้้ใช้้น้้ำสะอาด
ปราศจากเชื้้�อโรคและสารพิิษจึึงเป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพให้้ร่่างกายแข็็งแรง และปราศจากโรคต่่าง ๆ สถาบัันวิิจััย
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร โดยแผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์เล็็งเห็็นความสำคััญนี้้� จึึงดำเนิินงานเฝ้้าตรวจ
คุุณภาพน้้ำในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหารทุุกปีี เพื่่�อให้้กำลัังพลกองทััพบกและครอบครััวได้้มีีน้้ำอุุปโภค-บริิโภคที่่�สะอาด ถููกสุุขอนามััย
เป็็นการส่่งเสริิมสุขุ ภาพของกำลัังพลให้้แข็็งแรง นอกจากนี้้�ยังั ทำการตรวจวััดคุุณภาพน้้ำเสีีย-น้้ำทิ้้�ง ของโรงพยาบาลทหารบก
เพื่่�อให้้น้้ำเสีีย-น้้ำทิ้้�งหลัังผ่่านระบบบำบััดน้้ำเสีียของโรงพยาบาลอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน ก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งน้้ำธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม
ในวงรอบปีี 2564 แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐานทำการเฝ้้าตรวจคุุณภาพน้้ำในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร พื้้�นที่่�กองทััพ
ภาคที่่� 1 โดยทำการสำรวจและเก็็บตััวอย่่างน้้ำ ทั้้�งน้้ำอุุปโภค-บริิโภคและน้้ำเสีีย-น้้ำทิ้้�ง เพื่่�อนำมาตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้้ำ
จากหน่่วยทหาร โรงพยาบาลค่่ายทหาร และหน่่วยทหารส่่วนกลางในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว รวมทั้้�งสิ้้�น 9 จัังหวััด ได้้แก่่ จว.ราชบุุรีี
จว.นครปฐม จว.กาญจนบุุรีี จว.ลพบุุรีี จว.สระแก้้ว จว.ปราจีีนบุุรีี จว.นครนายก จว.ชลบุุรีี และ จว.สระบุุรีี รวมจำนวนตััวอย่่าง
น้้ำที่่�นำมาวิิเคราะห์์ทั้้ง� สิ้้น� 170 ตััวอย่่าง แบ่่งเป็็น น้้ำอุุปโภค-บริิโภคจำนวน 160 ตััวอย่่าง และน้้ำเสีีย-น้้ำทิ้้�งจำนวน 10 ตััวอย่่าง
ผลการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้้ำอุุปโภค-บริิโภคเปรีียบเทีียบกัับค่่ามาตรฐานของน้้ำอุุปโภค บริิโภค และน้้ำประปา หรืือน้้ำบาดาล
ที่่�บริิโภคได้้ ของสำนัักงานมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม (มอก.257) และมาตรฐานคุุณภาพน้้ำ
ในแหล่่งน้้ำผิิวดินิ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 8 (พ.ศ.2538) สำหรัับผลการวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพน้้ำเสีียน้้ำทิ้้�งเปรีียบเทีียบกัับค่่ามาตรฐานควบคุุมการระบายน้้ำทิ้้�งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม เรื่่�อง กำหนดมาตรฐานควบคุุมการระบายน้้ำทิ้้�ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศ
ในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 22 ตอน 125 ง หน้้า 4 ลงวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2548
ผลการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้้ำพบว่่า น้้ำอุุปโภค-บริิโภค อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน 126 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 78.8
ไม่่อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน 34 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 21.2 ปััญหาที่่�พบมาก คืือ ค่่าคลอรีีนตกค้้างในน้้ำประปาต่่ำกว่่าเกณฑ์์
มาตรฐาน และยัังพบโคลิิฟอร์์มแบคทีีเรีียในบางตััวอย่่าง ส่่วนน้้ำทิ้้�งหลัังผ่่านระบบบำบััดน้้ำเสีียของโรงพยาบาลค่่ายฯ ไม่่ผ่่าน
เกณฑ์์มาตรฐาน 7 ตััวอย่่าง คิิดเป็็นร้้อยละ 70.0
จากการสำรวจพื้้�นที่่�พบว่่า หน่่วยทหารบางหน่่วยไม่่มีีระบบการจััดการดููแลเครื่่�องกรองน้้ำตามวงรอบ ซึ่่�งอาจส่่งผล
ให้้คุุณภาพน้้ำไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐานจึึงให้้คำแนะนำในการดููแลรัักษาและการใช้้งาน
ที่่�ถููกวิิธีีของเครื่่�องกรองน้้ำในเบื้้�องต้้น ส่่วนของตััวอย่่างน้้ำที่่�ผลการตรวจวิิเคราะห์์ไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานได้้ให้้ข้้อเสนอแนะ
ในการปรัับปรุุงแก้้ไขแก่่หน่่วยเวชกรรมป้้องกัันในพื้้�นที่่� นอกจากนี้้�ยัังให้้การสนัับสนุุนการตรวจติิดตามหลัังทำการแก้้ไข
อีีกด้้วย
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งานพััฒนาห้้องปฏิิบััติิการมุ่่�งสู่่�การรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
มนััสวีี ทองศฤงคลีี วิิระ ทองพุ่่�ม สุุเทพ เสนากิิจ มานพ ภู่่�ยิินดีี ปิิยาภััสร์์ ยัังรอด พิิษนุุพงษ์์ เกีียรติิคุุณ
พรนภััส ศรีีหนารถ นพดล แสงจัันทร์์ และ นคริินทร์์ ศัันสนยุุทธ
สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร

รายงานความก้้าวหน้้า

หนึ่่�งในภารกิิจหลัักของ แผนกผลิิตและควบคุุมมาตรฐาน กองวิิเคราะห์์ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ทหาร
(ผผค.กวค.สวพท.) คืือการให้้บริิการและการสนัับสนุุนการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้้ำในที่่�ตั้้�งหน่่วยทหาร จากหน่่วยทหาร
ในกองทััพบก และหน่่วยงานนอก รวมถึึงเอกชน ซึ่่�งได้้ดำเนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2534 เพราะน้้ำที่่�ไม่่ได้้มาตรฐานอาจส่่ง
ผลกระทบด้้านสุุขภาพของกำลัังพลได้้ ในแต่่ละปีีมีีตััวอย่่างน้้ำที่่�ตรวจวิิเคราะห์์ไม่่น้้อยกว่่า 400 ตััวอย่่าง ในการนี้้�เพื่่�อ
เป็็นการพััฒนาศัักยภาพของห้้องปฏิิบััติิการ ให้้มีีความน่่าเชื่่�อถืือและเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากลในเรื่่�องความชำนาญ
ในการตรวจวิิเคราะห์์คุุณภาพน้้ำ และเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันให้้เทีียบเท่่ากัับภาคเอกชน ดัังนั้้�น ผผค.ฯ จึึงมีี
ความจำเป็็นในการพััฒนาคุุณภาพห้้องปฏิิบัติั กิ าร ทั้้�งการบริิหารและวิิชาการ เพื่่�อขอรัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
เวอร์์ชั่่น� 2017 และยกระดัับมาตรฐานห้้องปฏิิบัติั กิ ารสู่่�ระดัับสากลให้้ได้้ภายในปีี 2565 โดยเบื้้อ� งต้้นจะขอรัับการรัับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ในการตรวจวิิเคราะห์์โลหะหนััก 4 ธาตุุ ได้้แก่่ โครเมีียม ทองแดง สัังกะสีี และตะกั่่�ว โดยใช้้เครื่่�อง ICP-OES
สำหรัับในปีี 2564 ผผค.ฯ ได้้จััดทำเอกสารในระบบคุุณภาพเสร็็จเรีียบร้้อย และดำเนิินการยื่่�นขอรัับการรัับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กัับทางกองบริิหารและรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ ซึ่่�งทางห้้องปฏิิบััติิ
การสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ผผค.ฯ ได้้รับั การตรวจประเมิินเป็็นที่่�เรีียบร้้อย ขณะนี้้�อยู่่�ในช่่วงของการแก้้ไข
ข้้อบกพร่่องจากคณะกรรมการตรวจประเมิิน
สำหรัับปีีงบประมาณ 2565 ผผค.ฯ ต้้องดำเนิินการแก้้ไขข้้อบกพร่่องให้้แล้้วเสร็็จ โดยมุ่่�งหวัังให้้ห้้องปฏิิบััติิการฯ
ได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 กัับทางกองบริิหารและรัับรองห้้องปฏิิบััติิการ กรมวิิทยาศาสตร์์บริิการ
เพื่่�อให้้ห้้องปฏิิบััติิการ สวพท. เป็็นที่่�น่่าเชื่่�อถืือและเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากลต่่อไป
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Civilian-Military Malaria Outbreak Response in Thailand:
an Example of Multi-Stakeholder Engagement for Malaria
Elimination
Roh ME, Lausatianragit K, Chaitaveep N, Jongsakul K, Sudathip P, Raseebut C, Tabprasit S, Nonkaew P, Spring
M, Arsanok M, Boonyarangka P, Sriwichai S, Sai-Ngam P, Chaisatit C, Pokpong P, Prempree P, Rossi S, Feldman
M, Wojnarski M, Bennett A, Gosling R, Jearakul D, Lausatianragit W, Smith PL, Martin NJ, Lover AA and Fukuda MM. A
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT

Background: In April 2017, the Thai Ministry of Public Health (MoPH) was alerted to a potential
malaria outbreak among civilians and military personnel in Sisaket Province, a highly forested
area bordering Cambodia. The objective of this study was to present findings from the joint
civilian-military outbreak response.
Methods: A mixed-methods approach was used to assess risk factors among cases reported during
the 2017 Sisaket malaria outbreak. Routine malaria surveillance data from January 2013 to March
2018 obtained from public and military medical reporting systems and key informant interviews
(KIIs) (n = 72) were used to develop hypotheses about potential factors contributing to the outbreak.
Joint civilian-military response activities included entomological surveys, mass screen and treat
(MSAT) and vector control campaigns, and scale-up of the “1-3-7” reactive case detection approach
among civilians alongside a pilot “1-3-7” study conducted by the Royal Thai Army (RTA).
Results: Between May-July 2017, the monthly number of MoPH-reported cases surpassed the
epidemic threshold. Outbreak cases detected through the MoPH mainly consisted of Thai males
(87%), working as rubber tappers (62%) or military/border police (15%), and Plasmodium vivax
infections (73%). Compared to cases from the previous year (May-July 2016), outbreak cases were
more likely to be rubber tappers (OR = 14.89 [95% CI: 5.79-38.29]; p < 0.001) and infected with
P. vivax (OR=2.32 [1.27-4.22]; p = 0.006). Themes from KIIs were congruent with findings from
routine surveillance data. Though limited risk factor information was available from military cases,
findings from RTA’s “1-3-7” study indicated transmission was likely occurring outside military
bases. Data from entomological surveys and MSAT campaigns support this hypothesis, as vectors
were mostly exophagic and parasite prevalence from MSAT campaigns was very low (range: 0-0.7%
by PCR/microscopy).
Conclusions: In 2017, an outbreak of mainly P. vivax occurred in Sisaket Province, affecting
mainly military and rubber tappers. Vector control use was limited to the home/military barracks,
indicating that additional interventions were needed during high-risk forest travel periods. Importantly, this outbreak catalyzed joint civilian-military collaborations and integration of the RTA into
the national malaria elimination strategy (NMES). The Sisaket outbreak response serves as an
example of how civilian and military public health systems can collaborate to advance national
malaria elimination goals in Southeast Asia and beyond.
Keywords: Civilian, Civilian-military cooperation, Greater Mekong Subregion, Malaria, Malaria
elimination, Malaria outbreak investigation, Military, Southeast Asia, Thailand
Malar J. 2021; 20(1): 458.
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Development of Prototype for COVID-19 Vaccine:
cPROMPVac II in C57BL/6JcL mice
Noppadon Sangjun2, Pat Komanee1, Wuttikorn Rodkvamtook2, Sutchana Tabprasit3, Krongkan Saipin3, Maneerat
Somsri3, Sukon Boonkae1, Nuttapone Sangkanjanavanich1, Anuparb Eza1, Pisit Ruengnarong1, Veerawat Janrun1,
Peerapol Teeracharoen1 and Thanainit Chotanaphuti4
1

Laboratory Animal Section, Analysis Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
Analysis Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
3
Research Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
4
Director General, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
2

ABSTRACT

Due to the ever-growing covid-19 pandemic, there is an increase in pressure to the world’s
healthcare and economy. The development of a vaccine is one of the main solutions to this problem.
At the Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), there is a cooperation
between Royal Thai Army and United States Army, in order to research and withstand the covid-19
pandemic in the tropical region. From this, AFRIMS has developed the cPROMPVac II vaccine.
4-week-old female C57BL/6Jcl mice, with weight ranging from 20-25 grams, were used as
animal models for the cPROMPVac II study. These mice were bred and quality controlled under
the standard of NoburaSiam International Co.Ltd. The animal-study phase was conducted by the
Laboratory Animal section, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (RTA). The
laboratory animals were kept under a strict hygienic conventional facility. The 30 females ICR mice
used were categorized into 3 groups (n = 10). Group1: Control group. 25% dilute AddavaxTM 0.1
ml. injected by intramuscularly at the caudal thigh of hindlimb. Group2: Low dose of cPROMVac
II with 25% diluted AddavaxTM totaling to 0.1 ml. injected by intramuscularly at the caudal thigh
of hindlimb. Group3: High dose of cPROMVac II with 25% diluted AddavaxTM totaling to 0.1
ml. injected by intramuscularly at the caudal thigh of hindlimb. All mice were vaccinated 2 doses,
2 weeks apart. After one week from the second injection, blood samples were collected.
The mice administered with cPROMPVac II showed no signs of intoxication, presented no
post-mortem alterations in the necropsy of the euthanized animals. The results showed that the
animal had immunogenicity levels (IgG) between 1,200-6,500, which is not high. However, we
will improve cPROMPVac II to be more effective.
Keywords: COVID-19, cPROMPVac., C57BL/6Jcl. Immunogenocity
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Generation and Characterization of Luciferase-Secreting,
Single-Round Infectious Denv-2 Reporter for Functional Antibody
Assays
Jiraphan Junjhon, Kedsara Panyasu, Suwipa Chaiyaloom, Krongkan Saipin, Pornsiri Somasa, Sutha Sangiambut,
Chunya Puttikhunt, Rungtawan Sriburi, Poonsook Keelapang, Peeraya Ekchariyawat, Panisadee Avirutnan, Chakrit
Hirunpetcharat and Nopporn Sittisombut
Department of Microbiology, Faculty of Public Health, Mahidol University, Molecular Biology of Dengue and Flaviviruses Research Team,
Medical Molecular Biotechnology Research Group, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Department of Microbiology,
Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Division of Dengue Hemorrhagic Fever Research and Siriraj Center of Research Excellence
in Dengue and Emerging Pathogens, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,
ABSTRACT

Flavivirus reporters provide a robust tool for viral pathogenesis studies, anti-viral
drug screening, disease diagnosis and functional antibody assays. In this study, we generated
a luciferase-secreting, single-round reporter virus by replacing the capsid coding region in
a DENV-2 genome with the secretory form of Lucia luciferase gene to produce infectious viral
particles in a stable capsid- expressing mosquito cell line. Replication of the reporter virus in
trans-complementing mosquito cells was sustained for up to two weeks. There were strong
correlations between the extracellular luciferase activity and infectious reporter virus inocula upon
infection of mosquito and mammalian cell lines with graded quantities of the reporter virus.
A set of anti-E and anti-prM monoclonal antibodies affected the infectivity of reporter virus with
similar dose-effect relationships as the parent virus. This simplified version of DENV-2 reporter
provides a rapid and reliable method for the detection of neutralizing and infection-enhancing
antibodies against dengue virus.
Keywords: Dengue virus, Secreted luciferase, Reporter virus, Antibody assay
Journal of virological methods 2021; 291:114119

รายงานประจำ�ปี 2564

66

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Human Papillomavirus Seroprevalence in Young Thai Men
Khanijou P, Tabprasit S, Chuenchitra T, Ruamsap N, Islam D, Gonwong S, Kana K, Swierczewski BE, Demons ST,
Waters NC and Bodhidatta L
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT

Human papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted infections
in men and women. Most HPV studies have focused on vaccination toward women to prevent
consequences of developing cervical cancer. However, persistent infections can cause penile, anal,
and oropharyngeal cancers in men. Therefore, recent public health recommendations toward
vaccination in men have been raised. There is limited HPV prevalence data among men in many
countries, including Thailand. We conducted HPV sera IgG ELISA testing on a repository sera of
Thai men (average age 21 years old) entering the Royal Thai Army as recruits in 2013 (n = 1000).
HPV IgG antibodies against virus-like particles of HPV- type 6, 11, 16e, and 18 were evaluated using
a commercial ELISA kit. Overall, the anti-HPV IgG was 47% (95% CI: 44%-50%). HPV
seroprevalence was significantly associated with residence regions with the highest prevalence in
South (64%), but not associated with educational level, marital status, or type of residence. This data
suggested that almost half of the Thai men in this cohort were exposed to HPV by the age of 21.
Thus, HPV vaccination provided to male adolescents should be considered for disease prevention
and minimizing transmission to sexual partners.
Keywords: Human papillomavirus, Thailand, seroprevalence, sexually transmitted infections
J Immunoassay Immunochem. 2021; 1-8
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Implementation of OECD GLP for Laboratory Animal Facility
Sukon Boonkae1, Pat Komanee1, Nuttapone Sangkanjanavanich1, Anuparb Eza1, Pisit Ruengnarong1, Veerawat Junrun1,
Peerapol Teeracharoen1 and Noppadon Sangjun2
1

Laboratory Animal Section, Analysis Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences
Deputy Director, Analysis Division, Armed Forces Research Institute of Medical Sciences

2

ABSTRACT

Laboratory Animal section has organized under the Analysis division, Armed forces
Research Institute of Medical Sciences, Medical Department, Royal Thai Army (RTA-AFRIMS).
We have responsibility for supporting laboratory animals to study research and develop laboratory
techniques using animals for medical science while focusing on infectious diseases that are a problem
for military health. Such as zoonotic disease studies, drug testing, bio-medical materials,
pharmacokinetic studies and diagnostic test kits development.
Nowadays, The Laboratory Animal section has realized the importance of standardization
of research study, new drug discovery and international trading barriers. That requires all kinds of
products, medicines, medical supplies that use chemicals to be registered / evaluated / licensed. It
must come from research studies conducted by laboratories that collaborate with Organization for
Economic Cooperation and Development Principles of Good Laboratory Practice (OECD GLP) only.
OECD GLP or OECD Good Laboratory Practice is a quality system that helps standardize
laboratories. Preferably using laboratories that focus on non-clinical health and environmental
safety study according to the criteria of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) with members of 37 countries around the world which Thailand has joined as a
full adherent country since 2020
International trading systems with OECD member countries require information to confirm
the safety of a product or chemical in the product. that it has passed a health and environmental
safety test. The product test data must therefore be of high quality. According to the agreement on
the mutual acceptance of data (MAD) is reliable and can be accepted all over the world. There are
7 groups of products that scope in the MAD system of the OECD as pharmaceuticals, cosmetic
products, food additives, feed additives, pesticides, veterinary drugs products, industrial chemicals.
The scope of testing MAD system of the OECD include toxicity studies, physical chemical testing,
mutagenicity studies and residue studies etc. Laboratory Animal section of Analysis division,
RTA-AFRIMS has aimed to achieve OECD GLP accreditation in the part of toxicology studies
expertise.
We hope that in the next few years. Laboratory Animal section of Analysis division,
RTA-AFRIM to be a renowned center for animal toxicology studies according to the OECD GLP
standard for researchers and entrepreneurs that wish to certify products through laboratory animal
testing. Those products can be registered and sold in the country or other countries, especially
OECD members who are not required to retest and promote the competitiveness of the commercial
products.
18th AMED Clinical Pathology Network 18 Nov. 2021
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Plasmodium Falciparum Phenotypic and Genotypic Resistance
Profile During The Emergence of Piperaquine Resistance in
Northeastern Thailand
Boonyalai N, Thamnurak C, Sai-Ngam P, Ta-Aksorn W, Arsanok M, Uthaimongkol N, Sundrakes S, Chattrakarn S,
Chaisatit C, Praditpol C, Fagnark W, Kirativanich K, Chaorattanakawee S, Vanachayangkul P, Lertsethtakarn P,
Gosi P, Utainnam D, Rodkvamtook W, Kuntawunginn W, Vesely BA, Spring MD, Fukuda MM, Lanteri C, Walsh
D, Saunders DL, Smith PL, Wojnarski M, Sirisopana N, Waters NC, Jongsakul K and Gaywee J
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
ABSTRACT

Malaria remains a public health problem in Thailand, especially along its borders where
highly mobile populations can contribute to persistent transmission. This study aimed to determine
resistant genotypes and phenotypes of 112 Plasmodium falciparum isolates from patients along the
Thai-Cambodia border during 2013-2015. The majority of parasites harbored a pfmdr1-Y184F
mutation. A single pfmdr1 copy number had CVIET haplotype of amino acids 72-76 of pfcrt and
no pfcytb mutations. All isolates had a single pfk13 point mutation (R539T, R539I, or C580Y),
and increased % survival in the ring-stage survival assay (except for R539I). Multiple copies of
pfpm2 and pfcrt-F145I were detected in 2014 (12.8%) and increased to 30.4% in 2015. Parasites
containing either multiple pfpm2 copies with and without pfcrt-F145I or a single pfpm2 copy with
pfcrt-F145I exhibited elevated IC90 values of piperaquine. Collectively, the emergence of these
resistance patterns in Thailand near Cambodia border mirrored the reports of dihydroartemisininpiperaquine treatment failures in the adjacent province of Cambodia, Oddar Meanchey, suggesting
a migration of parasites across the border. As malaria elimination efforts ramp up in Southeast Asia,
host nations militaries and other groups in border regions need to coordinate the proposed interventions.
Subject terms: Malaria, Parasite genetics
Sci Rep. 2021; 11(1): 13419
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Production of Recombinant SARS-COV-2 Nucleocapsid Protein
for Serodiagnosis of COVID-19 Infection
Maneerat Somsri1, Charin Thawornkuno2, Darunee Utennam1, Wuttikon Rodkvamtook1, Kiatisak Somsri1, Watcharee
Yokanit1, Khunakorn Kana1, and Thanainit Chotanaphuti1
1

Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Royal Thai Army (AFRIMS), Bangkok, 10400, Thailand
Department of Molecular Tropical Medicine and Genetics, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

2

ABSTRACT

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which has become a global pandemic respiratory disease in humans.
Currently, RT PCR is the gold standard method to detect the viral RNA for diagnosis coronavirus
infection. However, we still utilize the alternative way by using the serological assays to detect
the specific antibodies against SARS-CoV-2 infection. Therefore, this study aims to produce the
recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid (N) protein which is a highly immunogenicity and
abundantly expressed protein during infection. The coding sequences of the N protein region
were ligated into pET28a with a His*6 on the N-terminus. The recombinant plasmid was
transformed into BL21 (DE3) bacteria and the expression hosts were induced by adding
Isopropyl-D-thiogalactopyranoside (IPTG). The recombinant protein was purified on a Ni2+
chromatography column and eluted protein was analyzed with SDS-PAGE and western blot analysis.
N protein was test with eight serums from COVID-19 patients who were confirms positive antibodies
using Anti-SARS-CoV-2 ELISA (The EUROIMMUN, Germany). 5 out of 8 showed the presence
of IgG antibody against the N protein by using western blot analysis. We compared the O.D ratio
between western blot and ELISA method, five positive showed O.D ratio 6.22, 5.76, 4.86, 3.89 and
3.26 and three negative results had O.D. ratio 3.25, 2.52 and 1.46, respectively. We have successfully
produced the recombinant SARS-CoV-2 N protein antigen which do not require the handling of
infectious coronavirus. This recombinant protein is valuable for developing a simple and rapid
diagnostic test for COVID-19 infection in the future additions.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Nucleocapsid Protein

รายงานประจำ�ปี 2564

70

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Real Time RT-PCR Assay to Detect SARS-COV-2 in Thailand
Sutchana Tabprasit, Krongkan Saipin, Kamonwan Siriwatthanakul, Min Kramyoo, Watcharee Yokanit,
Wuttikon Rodkvamtook, Kunakorn Kana, Pramote Imwattana and Thanainit Chotanaphuti
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Bangkok, 10400, Thailand
ABSTRACT

The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) conducts medical
research and disease surveillance to develop and evaluate medical products, vaccines and diagnostics
to protect Royal Thai Army personnel from infectious diseases. Currently regarding globalized
travel, infectious diseases pose a constantly evolving threat, indiscriminately transcending national,
regional and even intercontinental boundaries. Since the COVID-19 outbreak, AFRIMS has gained
knowledge from diagnostic tests for SARS-CoV-2 using the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) as a reference protocol. We set up and developed the molecular diagnosis detection
for SARS-CoV-2, Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), to analyze
the nucleocapsid (N) genome of SARS-CoV-2 which is a standardized method in the laboratory.
AFRIMS is certified by the Department of Medical Science, Ministry of Public Health (MOPH) as
a COVID-19 laboratory network. We provided COVID-19 screening services to government units
and private hospitals in late February 2020. It could be stated that AFRIMS is the first military unit
to be certified by the MOPH. Since the COVID-19 pandemic started in Bangkok, 3,172 samples
have been tested and 96 samples have been confirmed. Detecting viral RNA not only aids in the
diagnosis of illness but also provides epidemiological and surveillance information.
Keywords: Real time RT-PCR, COVID-19, SARS-CoV-2
J Southeast Asian Med Res 2021: 5 (1): 21-25
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Real Time RT-PCR of SARS-COV-2 for COVID-19 Patients
Diagnosis
Krongkarn Saipin, Sutchana Tabprasit, Kmonwan Siriwatthanakul, Min Kramyoo, Watcharee Yokanit,
Wuttikon Rodkvamtook, Kunakorn Kana, Pramote Imwattana and Thanainit Chotanaphuti
The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Bangkok, 10400, Thailand
ABSTRACT

Introduction: The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) conducts the
medical research and disease surveillance to develop and evaluate medical products, vaccines, and
diagnostics to protect Royal Thai Army personnel from infectious disease. Nowadays the globalized
travel, infectious diseases pose a constantly evolving threat-indiscriminately transcending national,
regional, and even intercontinental boundary. Since the COVID-19 outbreak, AFRIMS utilized the
knowledge of diagnosis tests for SARS-CoV-2 by use the Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) as a reference protocol.
Objectives: To set the Real time RT-PCR for diagnostic detection the SARS-CoV-2 (COVID-19)
Methods: We set up and developed the molecular diagnosis detection for SARS-CoV-2, Real time
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), to analyze the nucleocapsid (N)
genome of SARS-CoV-2 which is standardized method in the laboratory.
Results: AFRIMS is certified by the Department of Medical Science, Ministry of public health
(MOPH) as a COVID-19 laboratory network. We provided COVID-19 screening service to
government unit and private hospital in late February 2020. As this, it can be stated that AFRIM is
the first military unit that is certified by the MOPH. Since the COVID-19 pandemics in Bangkok,
there are 3,172 samples have been tested and 96 samples have been confirmed.
Conclusion: In every individual with COVID-19 infection, the Real time RT-PCR showed three
point of N gene and the PCR positive cases had the same results with the reference laboratory
(Department of Medical Sciences, MOPH). The number of suspected cases was slightly increased
in middle March which is the same time of the first wave outbreak of SARS-CoV-2 in Thailand.
In conclusion, we will use these principles as the model for unknown disease in the future.
Keywords: Real time RT-PCR, COVID-19, SARS-CoV-2
The 48th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand. 23-27 November
2020 [poster presentation]

รายงานประจำ�ปี 2564

72

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Standardization and Evaluation of an Anti-ZIKV IgM ELISA
Assay for the Serological Diagnosis of Zika Virus Infection
Sirikajornpan K, Suntarattiwong P, Suwanpakdee D, Tabprasit S, Buddhar D, Thaisomboonsuk B, Klungthong C,
Poolpanichupatam Y, Buathong R, Srikiatkhachorn A, Jones A, Fernandez S and Hunsawong T
Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Bangkok, 10400, Thailand
ABSTRACT

Here, we describe the development of the in-house anti-Zika virus (ZIKV) IgM antibody
capture ELISA (in-house ZIKV IgM ELISA) for the detection and diagnosis of acute ZIKV infections.
We compared the in-house ZIKV IgM ELISA assay performance against two commercial kits,
Euroimmun ZIKV IgM and InBios 2.0 ZIKV IgM ELISA. We tested the assays’ ability to detect
anti-ZIKV IgM using a well-defined serum sample panel. This panel included 80 ZIKV negative
samples (20 negative, 20 found to be primary dengue virus [DENV][ infections, 20 secondary
DENV infections, and 20 Japanese encephalitis virus [JEV] infections) and 67 ZIKV reverse
transcriptase-polymerase chain reaction-positive acute serum samples. The OD values were
calculated to enzyme immunoassay (EIA) unts by comparing them to weak positive controls.
The results demonstrated the high sensitivity (88.06%) and specificity (90.00%) of our in-house
ZIKV IgM ELISA and its 89.12% overall percentage agreement. The kappa values were deemed
to be within excellent range and comparable to the InBios ZIKV IgM ELISA. Some cross-reactivity
was observed among secondary DENV and JEV samples, and to a much lower extent, among
primary DENV samples. These data indicate that our in-house ZIKV IgM ELISA is a reliable assay
for the detection of anti-ZIKV IgM antibodies in serum.
Am J Trop Med Hyg. 2021;105(4): 936-941
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Whole Genome Sequencing Analysis of SARS-COV-2 Virus Strains
by AFRIMS
Sutchana Tabprasit, Krongkarn Saipin, Kmonwan Siriwatthanakul, Min Kramyoo, Watcharee Yokanit,
Wuttikon Rodkvamtook, Khunakorn Kana, Pramote Imwattana and Thanainit Chotanaphuti
The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS), Bangkok, 10400, Thailand
ABSTRACT

Introduction: SARS-CoV-2 has reached the status of global pandemic. Genomic surveillance of
its etiological virus plays an important role in epidemiological investigations and transmission
control strategies. Several SARS-CoV-2 gene variation and exposure history during the first wave
of the outbreak were investigated. Moreover, the SARS-CoV-2 mutations giving rise to different
phylogenetic clades are responsible for the apparent death rate disparities around the world; an
amino acid change in the virus’s spike protein, D614G, emerged early during the pandemic, and
viruses containing G614 are now dominant in many places around the world. In this study, we
analyzed clade and lineage nomenclature and mutations of the SARS-CoV-2 samples which are
confirmed by the Real time RT-PCR at AFRIMS.
Objectives: To conduce the viral clade and lineage nomenclature
To track and identify the origin of outbreaks in Thailand
Methods: We used the anonymized SARS-CoV-2 positive specimens collected from a diagnostic
service in AFRIMS. Forty-eight positive nasopharyngeal and throat swab samples were performed
the whole genome sequencing by using the Next Generation Sequencing (NGS).
Results: Our analysis of 48, 22 samples of the whole genome sequencing were successful.
SARS-CoV-2 highlights mostly lineage A/Thai 1 or Clade S. Only eight samples are lineage B or
Clade GH or GR. We observed a mutation of the D614G, most of SARS-CoV-2 samples are
aspartate (D). However, seven samples have an amino acid change from an aspartate to a glycine
residue at position 614 (D614G).
Conclusion: Genetic variations of clade L and S were identified during the early of the outbreak
in China. In January to March 2020 the confirmed SARS-CoV-2 cases were identified as having
been imported from China. All the samples associated with the boxing and entertainment venues
are analyzed in this study and they are clade S which has not been identified in other countries. This
indicated that this outbreak is local transmission in Bangkok. Interestingly, after the first outbreak,
clade S was detected less frequently.
Keywords: Whole Genome Sequencing, COVID-19, SARS-CoV-2
The 48th Phramongkutklao Hospital Annual Scientific Meeting, Bangkok, Thailand. 23-27 November
2020 [poster presentation]
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COL Eric D. Lombardini
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Receiving Clerk
Jakkaphong Maneerat

Store Keeper
Lalita Navamavadhana

Shipment Clerk
Tidatip Inphet

Biohazardous Waste
Disposal Technician
Thongpian Sattayadit

Glassware Technician
Orapan Prathomwongkul
Usana Chuanak
Sombat Hongbucha
Perapong Manavet

Supply & Services NCOIC
SSG Jose E. Velazquez

ANNUAL REPORT 2021
LN2
Nirutti Boonnak
Chatree Kumhom
Niphon Sawangsang

Chauffeur
Thanadej Pitakraksa
Surapol Okpai
Siriphong Amnuaysuksiri
Sittikorn Boonnak
Sarayuth Chienrum

Mechanic
Anek Piyamaporn
Surasak Thabtim

TMO Supervisor
Orawan Thaveesuk

TMO NCOIC
SSG William P. Parrish

Logistics Support Admin Assistant
Chayada Poonthut

Procurement Agent
Ranida Peeramongkolchai
Parachanun Khurimon
Apinya Chueadee

Procurement Supervisor
Wisnee Panichphol

Deputy, Logistics Department
Wisnee Panichphol

Chief, Department of Logistics
MAJ Joshua M. York

TMDE Coordinator
Rattiya Cheejun

Medical Equipment Technician
Ratchada Thipwong
Sipphaporn Sombatpiboon
Nipat Promchart
Tharanat Thanatepasansakun

Total Personnel = 39
Military = 3, FSN = 20, CoAg = 16
As of 30 September 2021

Property Clerk
Suwanich Saleewan

Property Book Assistant
Nawaporn Chantakulkij

Medical Maintenance NCOIC
Vacant
Combined Maint Supervisor
Parnu Thongboonlua

Engineer Technician
Perapol Thuannok

Facility Management Service
Narong Vitisin

Facility Management Assistant
Ruedee Arunkhajohnsak

Engineer
Eakkapob Srichumnan

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

Field Operations, Cambodia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Drivers
Chantha Keo
Samfanna Ton
Sea Em
Sokha Yos
Sokhanny Yos

Administrators
Yim Sophea
Chan Tara

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

Lab Technicians
Kheangheng Thay
Lychhea Huot
My Mok
Nareth Kong
Phyra Phon
Samel Buth
Sarath Nuom
Soch Va
Poeng Bunthoeun
Vy Dav
Yom You
Eang Theara
Bunen Huot
Data and IT Team
Vacant

Clinical Research
Coordinator
Hom Sohei
Oung Pheaktra
Nou Samon
Lun Chandeth
Srun Mary
Yeakheak Hong

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

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

Clinical Field Team

Laboratory Field Team

Section Chief and Principal Investigator
Vacant
Deputy Section Chief
Vacant

Field Operations, Thailand

Medical Research Aide
Vacant

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

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

Section Chief
Nattaya Ruamsap

Immunology and Vaccinology
Laboratory

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

Section Chief
Woradee Lurchachachaiwong, PhD

Bacteriology
Laboratory

WARUN , NEPAL

-

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

WARUN Team

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

Total Personnel = 99
Thailand : Military = 5, FSN = 25 , CoAg = 21, HJF = 1, Contractor =2
Cambodia: CoAg = 28,
WARUN CoAg = 5, NPSC =12
As of 30 September 2021
*Note* Names listed in alphabetical order

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

Section Chief
Nonlawat Boonyalai, PhD

Malaria Culture and In Vitro
Drug Sensitivity Laboratory

Section Chief
Paphavee Ketwalha, PhD

Molecular Biology
Laboratory

- Nisha K.C.
- Shiva Ali Magar
- Rakesh Shakya
- Ghuran Rajdhami

Director of WARUN
Sanjaya Shrestha, MD

Section Chief
Pattaraporn Vanachayangkul, PhD

Pharmacology and Bioanalytical
Laboratory

MAJ Brian A. Vesely, PhD, MPH

Laboratory Management Admin
Vacant
Boonchai Wongstitwilairoong

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

Chief, Laboratory Operations

Financial Management Admin
Vacant
Nucharee Thongsen
Prapatsorn Ngaowichit

Administrative Support

Department Chief, Bacterial and Parasitic Diseases
CAPT. John S. Griesenbeck, DrPH, FACHE

Program Management Admin
Sariya Chanyart
Wisasinee Saraporn

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

Senior Clinical Study Physician
Michele Spring, MD, MSPH

Project Manager
Krisada Jongsakul, MD
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Medical Research Technician
Somsak Tiangtrong

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

Vector Biology and Control
Alongkot Ponlawat, PhD

Sirima Wongwairot
Chawin Limsuwan

Medical Research Technologist

Medical Research Technologist

Kasima Wasuworawong

Scrub Typhus Model
Piyada Charoensinphon, PhD

Medical Research Technologist
Suparat Chairuksa
Waranya Buadok
Amnart Keyha
Jutarat Kotawong
Vichit Phunkitchar

Malariology
Ratawan Ubalee, PhD

Insectary Technician
Opas Thachin

Medical Research Technologist
Taweesak Monkanna
Nutthanun Auysawasdi

Total Personnel = 45
Military = 2, FSN = 13, CoAg = 32,
As of 30 September 2021

Medical Research Technician
Jaruwan Tawong
Nantaporn Monkanna

Medical Research Technologist
Orawan Wongnet
Tanaporn Kornkan
Thanin Jitbanterngphan
Marisa Chaiyasab

Mite and Rodent Support
Surachai Leepitakrat

Research Support

Insectary
Siriporn Phasomkusolsil, PhD

Secretary
Yanischa Ketmunin

Quality Administrator (QA)
Nantavadee Suwanabun

Leptospirosis Model
Panadda Krairojananan, PhD

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

Diagnostic and Reemerging Diseases
Ratree Takhampunya, PhD

Research

Administrative Assistant
Santi Keawkrai
Saruta Anukul

Deputy Chief
MAJ Erica Jane Lindroth

Chief, Department of Entomology
LTC Patrick Wesley McCardle
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IT Support
Coordinator
Nutthapol Pramual

IT Manager
Sutid Muanchan

Procurement Specialist
Rungnapa Muanyart

Administrative &
Logistics Coordinator
Nitit Isravudhakul

Program Coordinator
Vivalya Khongkhakul

CAP Laboratory
AFRIMS Retrovirology Clinical
Laboratory (ARCL), Supervisor
Vatcharain Assawadarachai

CAP
Accredited
Laboratories

Director, CAP Laboratory
Siriwat Akapirat*,PhD

SPL, Repository Technician
Kajornsak Chaiteamwong
Nitipan Klamyusuk
Anawat Phramtong
Sarawoot Mongkolpun
SPL, Data Entry
Pongstron Peachyai
Karnjana Techwongtham

SPL, Specimen Archive
Data Manager
Anant Phramtong

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

SPL, Specimen Processing
Supervisor
Phiromrat Rakyat

Specimen Processing Laboratory (SPL)
and Archiving Manager
Bessara Nuntapinit

NHP, Medical Research
Technologist:
Dutsadee Inthawong
Jumpol Sopanaporn
Panupat Nadee

NHP, Laboratory Manager
Decha Silsorn

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

Non-Human Primate Laboratory
(NHP), Head
Denise Hsu, MD, PhD

Laboratory Director
(Vacant)

Department Science Manager
Alexandra Schuetz *, PhD

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

CI, Laboratory
Deputy Supervisor
Surat Jongrakthaitae

CI, Laboratory
Supervisor
Yuwadee Phuang-Ngern

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

Secretary
Jantana Uthesanan

Program Management Assistant
Suda Wilairatanaporn

Humoral Immunology Laboratory
(HI), Head
Siriwat Akapirat *, PhD

Assistant Department Chief
Siriwat Akapirat *, PhD

CAP Laboratory
ARCL, Medical Research Technologist
Pornchanok Panjapornsuk
Bhubate Tongchanakarn
Paramate Promnarate
Sirinan Madnote
Surawach Rittiroongrad
Jiraporn Puangkaew

Director, Research Support Section
Program Manager
Robert A. Morgenthaler

Department Safety Officer
Somsak Chantakulkij*

QA Section, QA Supervisor
Sopana Chatnilbandhu

Total Personnel = 58
Military = 1, FSN = 4, HMJF = 4, PRTR = 49
As of 30 September 2019
*Dual-Hatted

Research Pharmacist
Pornsuk Visudhiphan Grandin

Clinical Trials Specialist:
Saowanit Getchalarat
Nongluck Sangnoi

Clinical Operation Group (COG),
Senior Clinical Trials
Specialist
Nampueng Churikanont

Director, Research Division
Suchai Kitsiripornchai, MD

QA Coordinator
Ajchariyarat Sangdara

QA Specialist
Benjapar Vesamavibool

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

Supervisor
Vet Care Section
Mana Saithasao

Environmental Enrichment
Coordinator Technician
Sakda Wongsawanonkul

Environmental Enrichment
Coordinator
Siwakorn Sirisrisopa

Clinical Veterinarian,
Supervisory
Kesara Chumpolkulwong, DVM

Supervisor
Non-human Primate Section
Natthasorn Komcharoen

Support Section
Sawaeng Sripakdee
Thanaphon Rattanathan
Siwadol Sammano
Sakchai Lerdmontee
Thanathorn Jirarot
Panupong Junkeaw
Wuttichai Sawangsang
Chatree Puengsawang
NHP Section
Chakkapat Detpattanun
Rachata Jecksaeng
Yongyut Kongkaew
Sonchai Jansuwan
Amnat Andang
Chaisit Pornkhunviwat
Manas Kaewsurind
Wuthichai Puenchompu
Sitthidech Hanphongsak
Yosswat Kumhun
Kidanan Rungrueang
Paitoon Hintong
Phurit Keeratikumjorn

Small Animal Section
Dejmongkol Onchompoo

ANNUAL REPORT 2021

Total Personnel = 50
Military = 3, FSN = 10 CoAg = 37
As of 30 September 2021

Medical Technologist
and Histotechnologist
Sujitra Tayamun

Medical Research
Technologist
Noppon Popruk
Arasa Suttana

Clinical Lab Supervisor
Laksanee Inamnuay

Medical Research Technologist
Manutsanun Inthawong

Quality Control Assistant
Surayuth Seegaewin

Medical Research
Scientist
Piyanate Sunyakumthorn, PhD

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

QA, Training, GLP
Supervisor
Chardchai Burom

Supervisor
Small Animal Section
Anchalee Tungtaeng

Administrative Associate Ganokwan Chaksurak
Launderer Boonhome Meepuak
Launderer Sunisa Kaewwaen

Administrative Section
Admin Assistant Wallapa Thajeen
IACUC/Secretary Angwara Arinhamapan

Program Management

Support Technicians , Caretakers, Technologists, Technicians

Supervisor
Support Section
China Supakorn, PhD

NCOIC/Program Manager
SSG Felix A. Lopez

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

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

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

Viral Serology
Duangrat Mongkolsirichaikul
Prapapun Ong-Ajchaowlerd
Rungarun Suthangkornkul
Kanittha Sirikajornpan
Kamonthip Rungrojcharoenkit
Kedsara Tayong

Virology/Serology
Taweewun Hunsawong, PhD

Clinical Investigator
Kathryn B. Anderson, MD, PhD

Regional Clinical Investigator
John Mark S. Velasco, MD

Translational Medicine Projects Leader
MAJ Thomas S. Cotrone, VC

Specimen Processing
Prachakkra Panthusiri
Rewadee Klinmala
Parinya Kruacharoen
Naphat Yimthin
Wonlana Theerapolumpun
Wimonsri Tinrum

Information System
Management
Chitchai Hemachudha
Worrawut Leelanimit
Tippa Wongstitwilairoong
Ubon Srangsrok

Project Management
Tipawan Thipwong

Prinyada Rodpradit
Thipwipha Phonpakobsin
Wudtichai Manasatienkij, PhD
Yongyuth Poolpanichupatam
Khajohn Joonlasak
Angkana Huang

Piyawan Chinnawirotpisan, PhD

Kittinun Hussem

Molecular
Chonticha Klungthong, PhD

Lab and Clinical
Jhufelyn Lou T. Inso
Susie G. Leonardia
Maria Theresa G. Valderama
Maria Teresa Despacio
Maricar C. Vismanos
Jaspher H. Baliguat
Maria Lourdes Cerdan Maghuyop
Mary Kaye E. Quibilan
Valerie Frances D. Macapagal
Simon G. Alcantara

Administrative Log
Support Data Management
Frances Dominique Y. Villano
Margie Meca Parado
Alberto Amora Belleza
Danny C. Obidas
Nino J. Embalsado
Raymundo P. Sanchez
Edlyn A. Achay
Jewernest C. Casquejo

Deputy Head
Paula Corazon S. Diones, MD

Philippines AFRIMS
Virology Research Unit
(PAVRU)
Maria Theresa P. Alera, MD

Nualanong Akaraputtiporn
Russama Jittawisutthikul
Yuwadee Sae-Yong
Apinop Surayan
Supaporn Sakaekhao

Administrative and
Logistics Support

Deputy Chief / Director, Laboratory Operations
LTC Anthony R. Jones, PhD

Chief, Department of Virology
LTC Stefan Fernandez, PhD

Raveewan Siripokasupkul
Wanatsanan Sitkittitad
Yanin Kuncharin

Quality Systems Unit
Nawarat Charoensri

Administrative Support/QC
Rattiya Wannawong
Rungkarn Kaenman
Wicha Panyalikhit
Wanchai Inpho
Pannarat Cheukanobon
Noppol Sirichai
Supaporn Kaewpongsri
Nirun Khothasen
Chinchanan Songkhum
Apichat Amwong

Study Coordinators/Nurses
Rungkarn Hangsuwan
Chaleaw Saengchan
Dararat Kanjana
Chuthatip Anantaramporn
Nattida Chiaokok
Pronpapa Pukmak
Ranchana
Phatcharophatwatthanakun
Sureeporn Kitkiet
Thanisa Jinsupawong

Laboratory Section
Kanyarat Phutthasophit
Wallika Kulthongkam
Wichien Sa-Nguansuk
Nantawan Kunchon
Pachcharaporn Thongmarong
Natthawut Ployngam

Kamphaeng Phet-AFRIMS
Virology Research Unit
(KAVRU)
Darunee Buddhari, MD

Total Personnel = 101
Military = 4, FSN = 18, CoAg = 77, Contract = 2
As of 30 September 2021

Suttiman Wattanasrirote
Prapanrat Kivwongngam
Kanyakorn Rattanakorn
Nednaris Seniwong Na Ayuthya
Wipa Chawachalasai

Clinical Research Coordinator
Thidarat Intararit

Director, Clinical Study Sites
LTC Aaron R. Farmer, MD
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USAMD-AFRIMS
Department of Administration
Resource Management Division
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• The Resource Management Division’s (RMD) mission is to ensure that the USAMD-AFRIMS
Director and departments, and other supported U.S. government agencies as directed, receive required
fiscal and budgetary guidance and education in an efficient and cost effective manner. This Resource
Management (RM) support extends to various field sites and laboratories located throughout the Kingdom
of Thailand, Nepal, the Philippines, Cambodia, Bhutan and in other countries in the INDOPACOM area
of responsibility as required.
• During FY21, RMD with 1 U.S. Department of the Army general schedule (GS) employee and 3
Foreign Service Nationals provided financial oversight of AFRIMS’s overall $18.5M operating budget.
This included an Army/DoD Research, Development, Test and Evaluation (RDT&E) program of $3.66
million; Defense Health Program (DHP), including O&M and RDT&E of $7.01 and $4.3 million
respectively. The reimbursable program totaled $3.3 million.
Constraints/Problems Encountered:
• Historically, USAMD-AFRIMS does not receive current year allotments when missions are
required. Global Emerging Infections Surveillance (GEIS) funds (DHP O&M 1-yr funds) do not get
allotted to USAMD-AFRIMS until beginning of the 2nd QTR of the fiscal year and only approximately
15%. FY21 DOD funding was fully funded by Congress at the start of the fiscal year start. Science
departments are able to delay some projects in relation to funds arriving late. In some cases, funds from
other projects must be used to maintain mission readiness and accomplishment.
• USAMD-AFRIMS is authorized a sub-cashier from the U.S. Embassy Bangkok. Cash transactions
have been able to decrease through the fiscal year. Cash will still be required as a normal business practice due
to the nature of time of procurement methods and lack of procurement methods allowed.
Solutions Devised:
• Any transaction that is executed through the U.S. Embassy, Bangkok will have a time delay in the
disbursement. These transactions consist of all Foreign Service National (personnel hired through the US
Embassy Bangkok to work directly for USAMD AFRIMS) payroll, TDYs that are processed in the U.S.
State Department travel system (E2) and all procurement items submitted through the General Services
Offices (GSO) in U.S. Embassies, Bangkok, Manila, and Kathmandu. USAMD AFRIMS must input a
manual obligation in GFEBS for all of these transactions. U.S. Embassy will submit reimbursement
voucher through the Global Financial Services to the Defense Finance and Accounting offices. The
DFAS offices will send these unmatched disbursements to USAMD AFRIMS RM section to match
against the manual obligations. This cycle takes approximately 4-6 months to complete to show a
disbursement in GFEBS. USAMD-AFRIMS Logistics has been able to reduce the amount of transactions
through the GSO offices by utilizing government purchase cards and blanket purchase agreements
through United States Army Medical Research Acquisition Agency.
New Missions Added:
• No significant new mission were added or old missions discontinued.
Outcomes:
• USAMD-AFRIMS RM was able to close out all expiring funding in accordance with fiscal laws.
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Human Subject Protection Office (HSPO)
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 The major activities of the HSPO are to interpret and apply regulations, polices, and guidelines;
develop SOPs and policies; perform protocol/report pre-review to ensure compliance with
WRAIR/AFRIMS submission and WRAIR requirements; and provide review and determination
for NHSR/exempted protocols.
Constraints/Problems Encountered:
 Limitation of working from home due to COVID-19 situation.
 Travel restriction due to COVID-19 situation results protocol deviation report and protocol
amendment submission.
 Limitation of classroom training due to COVID-19 situation.
 Conflicts of U.S and local regulations/requirements on human subject protection.
 Unable to access WRAIR website reduces awareness of the RSS personnel to updates to WRAIR
SOPs and policies.
Solutions Devised:
 Fully electronic submission of protocol package.
 Provide individual training to new investigators via TEAM/WEBEX
 Participate in local conferences and research for local regulations/requirements in order to
identify the conflicts, ensure local authorities aware of U.S. requirements and work with them to
ensure compliance with U.S. requirements.
 Ask WRAIR POC for regular updates on new/revised SOP and policies.
New Missions Added:
 Coordinate with Departments to perform an inventory of all human samples across the entire
institute to ensure that material that can be salvaged is properly managed.
Old Missions Discontinued:
 Translate the CITI training modules from English to Thai to reflect the revised Common Rule.
 Plan for an accessor hiring with at least 1 year overlap (The Director’s retirement is in March
2022).
 Revise AFRIMS SOPs and policies to comply with the new Common Rules (45 CRF 46)
effective 21 Jan 2019, DOD regulation and WRAIR SOPs and policies.
Outcomes:
 Sixteen form nineteen CITI training modules have been translated from English to Thai.
 The AFRIMS SOP on Protocol lifecycle and AFRIMS Exemption/NHSR Determination
Procedure were approved.
 Human samples archived in Freezer Farm and HVRC have been checked for retention period per
protocols and IRB approval for extension. Samples that are outside the bounds of the legal
mandate due to expired or historic projects and protocols, have been destroyed or are in
preparation for destruction.
Health Security Cooperation Officer (HSCO)
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 Weekly and ongoing synchronization with Joint US Military Advisory Group Thailand
(JUSMAGTHAI) to advise and address medical issues.
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Overseas LO meetings with Office of the Assistant Secretary of Defense (Health Affairs)
[OASD(HA)], focused on GHE in New Zealand, Vietnam, and Thailand.
Liaison Officer (LO) to the ASEAN Center of Military Medicine (ACMM), including monthly
virtual LO meetings and coordination with US military LO to the ASEAN.
o Due to involvement of China and Russia as fellow ASEAN Plus 8 members, coordination
of Office of Secretary of Defense (OSD) required for clearance of all activities
potentially involving interaction with these members.
o Coordinated presentation by Director, USAMD-AFRIMS during second ACMM
Workshop, September, 2021.
Participation in USINDOPACOM Health Theater Cooperation Planning Group meetings and
Area of Responsibility (AOR) Global Health Engagement (GHE) synchronization meetings
[meetings lapsed due to COVID-19 disruption. Set to resume (virtual) Feb, 2022]
Participation with USINDOPACOM J-07 (GHE) to coordinate activities, with focus on
Cambodia, Vietnam, and Thailand.
Annual participation/advisory support for Thailand American Consultations working group
(THAI-TAC).
Medical advisory support, via JUSMAGTHAI, to Cobra Gold and Hanuman Guardian
multilateral training exercises. Coordination includes:
o Veterinary personnel able to support through inspection of JUSMAG-THAI facilities
o Entomology personnel performing site medical surveillance for endogenous arthropods
and arthropod-borne infectious diseases.
Coordinated USAMD- and RTA-AFRIMS’ support for the Global Health Security Agenda
(GHSA) Side Meeting co-hosted by USINDOPACOM and the Australian Defence Force (ADF)
on November 3. The meeting was convened by Dr. David Smith, Deputy Assitant Secretary of
Defense for Health Readiness Policy and Oversight, and co-hosted by RDML Pamela Miller, the
USINDOPACOM Command Surgeon, and Commodore Nicole Curtis, Director General of
Operational Health for the ADF. Additional panelists for the meeting included Major General
Tanainit Chotanaphuti, Director General of RTA-AFRIMS, COL Erik Lombardini, Director of
USAMD-AFRIMS, and Mr. David Lasseter, Deputy Assistant Secretary of Defense for
Countering Weapons of Mass Destruction.
The meeting panel focused on military partnerships in health security and military-civilian
cooperation, particularly in response to the COVID-19 pandemic. Ongoing global health security
partnership between USINDOPACOM and the ADF was highlighted, and the longstanding
partnership between the US Department of Defense and the Royal Thai Army at AFRIMS was
discussed used as an example of longstanding, mutually beneficial military to military partnership
in global health. This was a key venue for the DoD to support the U.S. multilateral commitment
to the GHSA and further defense and security partnerships in health security, in accordance with
the GHSA Executive Order, the Global Health Security Strategy, and the National Defense
Strategy.

Constraints/Problems Encountered:
• 18 Medical Command (Theater Medical Supporting Command for USINDOPACOM) overlap
with operational areas of interest, including medical surveillance, exercise support, and tasking.
• Points of Contact in USARPAC and USINDOPACOM have increasingly rotated out, with
limited response from replacements.
• OSD requirement for advance coordination of ACMM activities which may involve China
(similar challenge encountered and being managed by ASEAN LO).
• COVID-19 travel restrictions, including mandatory quarantines for all arrivals into Thailand and
possible additional restrictions or requirements between districts within Thailand.
• Logisitics challenges associated with COVID testing support for DoD personnel.
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Solutions Devised:
 18 MEDCOM Commanding General and Chief, Operations scheduled to visit AFRIMS early
January, 2022.
 Travel to USINDOPACOM in 2022 to renew POCs supported by Director as allowed by COVID.
 Streamlining of OSD approval process underway through ASEAN LO with ACMM LO input for
health issues.
 COVID-19 risk mitigation strategies are limited by Royal Thai Government (RTG) and Royal
Thai Armed Forces (RTArF) policy changes. Current proposals (including pre-travel
vaccination, pre-/post-travel testing, secure location “travel bubbles”, and reduced post-travel
quarantine periods) are being evaluated, with recommendation from Defense Attaché Office
(DAO) to not press the issue at this time. Tactical-level recommendations to Royal Thai Army
made informally through Occupational Health channels and Embassy Health Working Group.
New Missions Added:
 Assisted DAO to supervise and support on-site COVID testing of USNS Charles Drew during
port call to Sriracha, Thailand.
 Episodic coordination of US personnel requiring COVID-19 testing, supported by AFRIMS,
including development of plan to test USINDOPACOM Commander.
 Increasing participation of US in ACMM activities, including direct interaction with ACMM
Secretary General.
Old Missions Discontinued:
 Biannual On-location ACMM Workshops replaced by virtual TTX due to COVID-19 travel
restrictions for ASEAN member nations.
 Most scheduled GHE-related activities postponed or cancelled due to COVID-19
Occupational Health Section
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 Activities in conjunction with Lab Ops/Safety
o Occupational Inspection and Training in person at KAVRU and remotely at WARUN
o Participation in BSL-3 renovation and safety meetings
 Development of COVID-19 SOP in collaboration with RTA counterparts to adequately meet all
U.S. and Royal Thai policies.
 Ongoing support of routine immunization and respiratory fit testing
 Support of Embassy COVID-19 immunization campaign for AFRIMS and US personnel.
 Management of COVID-19 related policies and programs, including initial reporting, contact
tracing, recommendations for quarantine, and at-home monitoring, and return to work timelines
for affected personnel.
o During this time frame, tracked approximately 171 individuals, 14 of which were positive
for COVID.
 Manage occupational injuries and illnesses, including needlestick injuries and a significant
laboratory-related animal bite.
Constraints/Problems Encountered:
 Significant delays in HIV labs submitted for Force Readiness (not clinical)
 Difficulties facilitating PHA completion.
 COVID-related travel restrictions limiting access to out-of-country labs (WARUN and PAVRU)
and complicating domestic travel.
 Materiel shortages in COVID-related PPE.
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Solutions Devised:
 Lines of communication restored for HIV with assistance from WRAIR. Trial submissions
underway.
 Support for Virtual PHAs obtained from VIPPR clinic at LRMC and from Readiness Clinic at
Camp Humphreys. Working to ensure sustainability.
 Transition to virtual inspections and training if needed, as well as continued domestic in-person
inspection as allowed by local situation.
 Acute needs met through resource-sharing between departments, with coordination through
Logistics to ensure enduring and sustainable supply.
New Missions Added:
 Support for contingency direct COVID-19 testing of visiting US personnel.
 Requested by the Royal Thai Government to conduct Contact Tracing for COVID-exposed
personnel to preserve capability of Ministry of Public Health for those without organic resources.
 Volunteer support of Royal Thai Army COVID testing for the domestic Thai population.
Old Missions Discontinued:
 In-person out-of-country inspections and visits deferred until more permissive COVID
environment.
Naval Medical Research Unit Two (NAMRU-2 LNO)
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
NAMRU LNO coordinated studies (DMAP Navy):
1) Investigation of malaria vectors in 24-hours collected in Dak Lak Province, Central
Highlands of Vietnam: distribution behavior and parasite infection rate is a collaboration
between NAMRU-2, the Military Institute of Preventative Medicine (MIPM), Vietnam. The project
aims to assess the Anopheles species composition in Dak Lak Province; examine the peak of bloodfeeding activity of malaria vectors for 24 hours continuously in Dak Lak Province; and, detect the
malaria parasite rate in Anopheles species in Dak Lak Province. The study will improve knowledge
on the biology and ecology (composition, distribution, behavior (feeding activity), and vector
status) of malarial vectoring Anopheles. It will also provide the opportunity to utilize the site
locations established in this research and previous DMAP and GEIS funded research to determine
causes of patterns observed, establish insecticide resistance in populations studied, and determine
control methods through integrated vector management practices, with indoor residual applications.
Background: Mosquito-borne pathogens that cause diseases such as dengue fever, Malaria, Zika,
and chikungunya are a serious force health protection threats across US INDOPACOM. Malaria is
still endemic in Central Highland areas, such as Dak Lak Province, where malaria increased 291%
(from 270 cases in 2016 to 786 cases in 2018) in a matter of two years. Locations with high malaria
indices enable the study of these regions to improve our knowledge on the biology and ecology
(composition, distribution, behavior (feeding activity), and vector status) of malarial vectoring
Anopheles.
 Specific objectives:
1. Assess the Anopheles species composition in Dak Lak Province
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2. Examine the peak of blood-feeding activity of malaria vectors for 24 hours continuously
in Dak Lak Province;
3. Detect the malaria parasite rate in Anopheles species in Dak Lak Province.
Project Status: Completed - Data collected and analyzed, pending possible manuscript.
FY21 Accomplishments / Highlights:
 A total of 8,985 Anopheles mosquitos were collected in two communes (Ea So commune, Ea
Kar district, and Krong Na commune, Buon Don district) over both the dry and rainy seasons.
 The mosquitoes collected belonged to 22 species, two of which are primary malaria vectors
(An. dirus s.s. and An. minumus s.s).
 For 24h/day, for both communes and seasons, the Anopheles mosquitoes were active from 17h24h and 0h-7h (nighttime), and inactive at daytime (8h-16h).
 Utilized nested PCR to detect Plasmodium parasite and found 9 Plasmodium genus infected samples
that were negative for the 4 kinds of human malaria (Pf, Pv, Pm and Po).
2) Blood-feeding activity of mosquitoes from endemic areas of malaria and dengue in Khanh
Hoa and Binh Phuoc Provinces, Vietnam is a collaboration between NAMRU-2 and the
National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE), Vietnam. The project aims to assess the
Anopheles and Aedes species composition, and to examine the peak of blood-feeding activity of
malaria vectors for 24 hours continuously for six days. Site locations established in this research
and previous DMAP and GEIS funded research can be utilized to determine causes of patterns
observed, establish insecticide resistance in populations studied, and determine control methods
through integrated vector management practices, with indoor residual applications.
Background: Mosquito-borne pathogens that cause diseases such as dengue fever, Malaria, Zika,
and chikungunya are a serious force health protection threats across US INDOPACOM. Both the
Khanh Hoa and Binh Phuoc Provinces have Co-infections of Dengue and Malaria. The Binh Phuoc
Province presents the highest malaria burden and the highest level of antimalarial drug resistance
in the country with 60% of the total reported cases in the whole country. The primary Malaria
vectors are: Anopheles dirus, and Anopheles minimus s.l., with suspected secondary vectors:
Anopheles maculatus s.l., An. aconitus, An. philippinensis, An. sawadwongporni, An. sinensis and
members of the An. hyrcanus group. Co-located in these locations are, Aedes aegypti and Ae.
albopictus which have vectored all four serotypes of Dengue in Vietnam. Improving the knowledge
of mosquito behavior in co-endemic areas of vector diseases such as Khanh Hoa and Binh Phuoc
Provinces provides useful information that contributes to the understanding of the epidemiology of
disease transmission and helps lay the foundation to designing and implementation of appropriate
vector prevention and control strategies.
 Specific Objectives:
1. Assess the Anopheles and Aedes species composition.
2. Examine the peak of blood-feeding activity of malaria vectors for 24 hours continuously
for 6 days
Project Status: Completed - Data collected and analyzed, pending manuscript.

รายงานประจำ�ปี 2564

90

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

FY21 Accomplishments / Highlights:


A total of 12,009 specimens of mosquitoes were collected from two provinces. Eight genera
identified: Aedes (15 species), Anopheles (25 species), Armigeres (9 species), Culex (12 species),
Malaya (1 species), Mansonia (4 species), Orthopodomyia sp., and Tripteroides (1 species).



Most specimens of mosquitoes were collected in the dry season in Khanh Hoa due to the
relatively high density of Cx. vishnui, while in Binh Phuoc, specimens of mosquitoes were
collected more in the rainy season.



High species richness was observed in the rainy season in Khanh Hoa (46 mosquito species)
and Binh Phuoc (41 mosquito species).



In both provinces mosquitoes were collected more in forest than in village areas.



A zoophilic behavior was observed for all species, except Ae. aegypti, Ae. albopictus, Ae.
lineatopennis which were observed to be anthropophilic species.



The peak for host-seeking activity for mosquitoes collected by Cattle Baited Trap was from 6
pm to 11 pm.
•



A small number of individuals of many species was collected by Human Double Bed Net,
therefore, it was not possible to estimate the peak of host-seeking activity for them. For
those species where the peak activity was possible to observe, it was, in general after 6 pm.

The PCR-based identification allowed us to confirm the identity of An. dirus s.s., and An.
minimus s.s.; and discriminate An. maculatus s.l. into three species: An. maculatus s.s., An.
rampae and An. sawadwongporni; and An. aconitus into three species: An. aconitus, An.
harrisoni and An. varuna.

3) NAMRU-2 Entomology – Pathogen detection and Ectoparasite Surveillance, Laos. This study is cofunded by GEIS and DMAP. Vector-borne diseases constitute a significant infectious disease risk for
deployed military personnel and for local populations. In Laos, definitive diagnosis is often not available
for vector-borne illnesses, so the infectious diseases which are a threat to military and civilian populations
are not well-defined. To identify common and emerging vector-borne pathogens in Laos, NAMRU-2 has
established a study to assess the distribution and infection potential of vectors (including ticks and
associated arthropods). The research in this study will provide baseline bionomics and pathogens analysis
to better under the medically important vectors and pathogens associated with ectoparasites in and Laos
and allow for future analysis of repellent based systems on arthropods other than mosquitoes.
 Specific Objectives:
1. Study the diversity and distributions of arthropod vectors and associated hosts.
2. Identify vector-borne pathogens.
Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:
 The team has had monthly meetings to discuss surveillance locations and ensure agreements
and authorizations in place. Surveillance location identified as North Luangnamtha. The
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current travel plan is to conduct a 12-day surveillance trip in dry season between December
2021-February 2022.  Possibly Jan 2022.
 Of note: COVID cases in Laos remain high, lock down possibly extended into late Nov. The
extended lock down will affect the laboratory components of this research by reducing in
person hours at collaborator laboratory.
4) Malaria surveillance of symptomatic and asymptomatic people in Dak Lak Province for the
malaria elimination roadmap is a collaboration between NAMRU- and the Institute of Malaria,
Parasitology and Entomology, Quy Nhon (IMPE-QN), Vietnam. The aims of this study are to 1)
Monitor the efficacy of Pyramax® and chloroquine-primaquine in the treatment of P. falciparum
and P. vivax malaria in patients with acute symptomatic malaria; 2) determine the prevalence of
asymptomatic malaria in people living/working in the region; 3) investigate microscopically
positive and rapid diagnostic testing (RDT) negative symptomatic infections for possible hrp2/hrp3
gene deletions; 4) assess new point of care devices such as a hemozoin detection devise and near
infrared spectrometry (NIRS) for malaria diagnostics. This study will provide the foundation for a
future comprehensive multilateral study monitoring for the spread and the severity of antimalarial
drug resistance in Vietnam entitled "Multiple integrated approaches to address the spread of drug
resistance in the central highlands of Vietnam using the WHO integrated drug efficacy surveillance
(iDES), in vitro drug susceptibility profiling and whole genome sequencing”.
Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:










Travel restrictions / stay at home order in place due to COVID recently lifted.
Some restrictions remain for travel to provinces in high case count areas.
The Institute of Malaria, Parasitology and Entomology Quy Nhon (IMPE QN) collected
2,940 asymptomatic samples and 32 positive P. falciparum samples confirmed by microscopy
and RDTs only.
Study data collection to resume in November 2021
Due to COVID situation and fact that malaria season ends in December, may not reach the
target number of 100 symptomatic cases for VSAMS2 study. However, the total sample
number of VSAM1 and 2 is 100.
Dr. Edstein, Australian Defence Force Malaria and Infectious Disease Institute (ADFMIDI) suggests combining VSAM1 and 2 into one manuscript.
The research team has not explored this option any further due to the recent resumption
of sampling activities.

5) RDT for malaria diagnosis in Viet Nam: prevalence of P. falciparum hrp2/hrp3 gene deletions
among symptomatic patients and performance of BinaxNOW Malaria RDT is a collaboration
between NAMRU-2, IMPE-QN, Vietnam, and ADFMIDI, Brisbane. The aim of this study is to
determine the prevalence of deletions in the P. falciparum hrp2/3 genes causing false-negative
HRP2-RDT (SD Bioline Malaria Antigen Pf/Pv, Abbott) results among symptomatic P. falciparum
patients in Viet Nam. And as a secondary objective, to evaluate the performance of BinaxNOW
Malaria RDT (Abbott) for the diagnosis of Plasmodium (Pan) among clinically suspected cases.
The study will continue surveillance for pfHRP deletions and mutation as well as test novel point
of care devices for improved detection of malaria infections, and provide the foundation for the
future study, Assessment of point of care magneto-optical detection of malaria infections.
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Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:








Travel restrictions / stay at home order in place due to COVID recently lifted.
Some restrictions remain for travel to provinces in high case count areas.
Study data collection to resume in November 2021
To date, a total of 8007 patients have been screened and a total of 334 patients with P.
falciparum infection were recruited. Out of those, 321 were confirmed cases in a second
reading by the Institute of Malaria, Parasitology and Entomology (NIMPE) staff.
Currently have 90% (334/370) of the targeted sample size, with an estimated one month of
field work left.
To date, false negatives are due to low parasitemia and not an HRP 2/3 deletion.

6) Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Tafenoquine after Weekly and Escalating
Monthly Doses of Tafenoquine in Health Vietnamese Volunteers aims to compare the
frequency of treatment-related safety and adverse events (AEs) of TQ administered in a dose
escalating study in the same healthy subjects over three regimes; to characterize the
pharmacokinetic/pharmacodynamics relationship between blood TQ concentrations and safety
and tolerability of the weekly 200 mg and two monthly (600 mg or 800 mg) tafenoquine regimens
in the same healthy subjects; and to assess user preference for each of the dosing regimens. This
study will address the DMAP priority of closing the gap between efficacy (controlled) and
effectiveness (operational) of malaria countermeasures and provide assessment of alternative
malaria prophylaxis regimens.
Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:






Medication has been imported into Vietnam
Approvals from both the U.S. and Vietnam IRBs have been recevied.
Due to the study timeline and criticality to maintain continuity, the study is set to start
February 2022, due to the Tet holiday in Vietnam (similar to the Christmas/New Year’s
break in the U.S.), our volunteers will be absent for two to four weeks to celebrate Tet.
Study participants enrolled during they would likely be lost to follow up and would miss
dose changes. Therefore, a February 10, 2022 start date will negate this loss of continuity.

FY21 Publications from DMAP Supported Research
Manuscript title

Accepted Journal/date

Remarks

Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from
Villages and Forest Areas of Rural
Communes in Khanh Hoa and Binh
Phuoc Provinces, Vietnam

J Med Entomol / May
2021

https://doi.org/10.1093/jme/tjab106

Mosquito Net Ownership, Utilization,
and Preferences among Mobile and
Migrant Populations Sleeping in Forests
and Farms in Central Vietnam: A CrossSectional Study

Am J Trop Med Hyg.
Vol 104 2021

https://www.ajtmh.org/view/journals/tp
md/104/5/article-p1917.xml
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Manuscript title

Accepted Journal/date

Remarks

Risk factors for malaria in high incidence
areas of Viet Nam: a case–control study

Malaria Journal. Sept
2021

https://malariajournal.biomedcentral.co
m/articles/10.1186/s12936-021-03908-7

Spatial and Temporal Patterns of Malaria
in Phu Yen Province, Vietnam, from
2005 to 2016

Am J Trop Med Hyg.
Oct 2020

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/327487
81/

Additional manuscripts for DMAP-supported research studies have been submitted:
Journal submitted to

Manuscript Title
Civilian-military malaria outbreak response in Thailand: An example
of multi-stakeholder engagement for malaria elimination

Malaria Journal

Cross-sectional survey of asymptomatic malaria in Dak Nong province
in the Central Highlands of Vietnam for the malaria elimination
roadmap

PLOS One

Information Management Division (IMD)
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 Mission: The Information Management Division (IMD) at USAMD-AFRIMS provides
information technology, library, medical audio visual and language services in support of the
USAMD-AFRIMS mission. IMD enables the organization to tell its story to a global audience via
scientific posters, publications, photography and videography, library services, research support,
as well as WRAIR social media. With a staff of 15 personnel, IMD manages a principal network
of 400 devices and a NIPRnet endpoint of 30 devices, while also providing oversight to the IT
operations of three international permanent research sites and managing the largest OCONUS
library in the DoD.
 Significant Activities: USAMD-AFRIMS IMD continues to provide exceptional administrative
and technical support to all organizational areas in the organization’s effort to defeat infection.
IMD enables the organization to tell its story to a global audience via scientific posters,
publications, photography and videography, library services, research support, as well as WRAIR
social media. The division also enables network connectivity, cybersecurity,
telecommunications, and lifecycle support for all areas, to include Thailand, Cambodia, Nepal,
and the Philippines.
Constraints/Problems Encountered:
 Coordination with DISA and WRAIR IMD continue to present challenges due to inherent time
zone differences; limited network administration capabilities hinder ability to administer and
modernize aspects of the .ORG and .MIL networks. In addition, AFRIMS and WRAIR Security,
coordinating with AFRIMS and WRAIR IMD, continue to encounter issues with interpretation of
Department of State background investigations as they relate to Department of Defense
requirements for Local National network access.
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Solutions Devised:
 Resolved Local National network access requirements through consultation with MRDC G2 for
official interpretation of Department of State background investigations
 Deployed Army Golden Master (AGM) Windows 10 1908 to 80% of computers in AFRIMS
network
 Implemented Work Folder feature allowing end users to store work files in their computers and
the feature will automatically replicates the files to data center servers
 Purchased and configured: storage server with 60 TB space; Zmanda, backup server, to backup
shared files to storage server; Nagios XI, infrastructure monitoring software to monitor servers,
switches, and workstations
 Purchased and configured: Cisco ESA, mail security gateway, to detect and block email-borne
threats such as malware, spam and phishing attempts
 Purchased and configured: Cisco Identity Services Engine (ISE) is the network administration
product that can centralize security and access policies for the endpoint devices such as switches.
Now all access to switches in AFRIMS are centralized and managed by ISE.
 Purchased and configured: Varonis, a security software platform to track, visualize, analyze and
protect AFRIMS Personally Identifiable Information and Protected Health Information
 Enforced Host Based Security System (HBSS) feature in McAfee on desktop to minimize the risk
 Army.Mil Network
 100% compliance with Windows 10 1908 update established in February 2021
 Continued after-hours coordination with DISA and WRAIR IMD to address network issues
 Continued support to remote work requirements in response to COVID-19
New Missions Added:
 None
Old Missions Discontinued:
 None
Outcomes:
 USAMD-AFRIMS IMD team continuously leverages technology and personnel to improve
support to the organization’s mission. IMD is moving to streamline monitoring, implement ease
of use and incorporate or facilitate collaborative functions on platforms which are familiar to all
of our users and enhance the computing experience for all.
Human Resources Division
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 Core functions: Coordinate all aspects of personnel services, finance services, accountability,
staffing, development, compensation, safety and health, and employee and labor relations. Within
each of these core functions, HR conducts a wide variety of activities.
Constraints/Problems Encountered:
 Communication between the organizations and staff, supervisor and employees.
Solutions Devised:
 Create workflow, provide guidance and regulations.
 Provide training.
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New Missions Added:
 In-Processing and out-processing process for all AFRIMS employees (Military, DA Civilian, LE
Staff, Cooperative Agreement and contractor).
 IPPS-A New Army System.
 AIM Marketplace for Army reassignment and replacement.
 Performance management. Merit Base Compensation Plan for Local Staff.
 New Position Classification, selection and hiring process for Local Staff.
 New recruitment process for Local Staff.
 Develop and Implement compensation plan and benefits for Local Staff (Health and Life
insurance).
 Human Resources Information Systems.
Old Missions Discontinued:
 Evaluation Plan for Local Staff be changed to Merit Base Compensation Plan.
 eMilpo system be changed to IPPS-A new Army system.
Outcomes:
 Working closely with HHC Team, WRAIR S1 and Civilian HR at WRAIR. Military Personnel
Division, US Army Military Pay Office and DFAS Team at Camp Zama, Japan for military and
DA civilian for Personnel and Finance process.
 Working closely with HR, U.S. Embassy for all LE staff compensation & Benefits, Personnel
actions and Personnel problems.
Physical Security Section
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 Sustainment of AFRIMS overall compliance with Army regulations while hosted in RTA
facilities, primarily Key and Lock programs.
Constraints/Problems Encountered:
 The whole of AFRIMS Thailand, Philippines, Nepal and Cambodia are subject to the Army’s
DAIG program. As part of the continuous daily process of key registry and control the following
additional measures were sustained while maintaining semi-annual inventories.
o All Departments conducted an inventory of Locks and Keys associated by serial number.
o Identification of duplication of keys and record of serial numbers.
o Replacement of broken cylinder locks and replacement sets.
o Identification of non-DoD compliant locks.
o Updated Primary and Alternate Key Custodian appointment letters.
o Key Officer Inspections of Department inventories and documentation verification.
Solutions Devised:
 NSTR
New Missions Added:
 Roll-out of electric freezers for LN2 vessels inn 2022.
 Integration of PAVRU into DAIG inspection in 2022.
Old Missions Discontinued:
 None
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Outcomes:
 NSTR
Laboratory Operations Division
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 The Laboratory Operations Division provides safety and biosafety guidance to USAMD-AFRIMS by
interpreting and implementing policies from higher headquarters, local and federal laws to assure safety
and biosafety within the organization.
 Laboratory Operations manages the AFRIMS Freezer Farm research repository that houses more than one
million research samples.
 Semi-annual occupational health and safety inspections were completed in all laboratories within Thailand
except satellite sites outside of Thailand due to the COVID-19 situation has limited travel options. To help
improve Occupational Health and Safety Program at AFRIMS field site outside Thailand until the normal
procedures can be restored, all satellite sites were requested to complete all required OHS inspection
checklist and forms to send back to Laboratory Operation and Occupational Health office for review. The
virtual inspections were also conducted for the satellite site in the Philippines and Nepal.
 Annual Occupational Health and Safety training was completed at all sites via online training instead of
training class because a social distancing is still required during COVID-19 situation.
 The Laboratory Operations Division submitted annual Infectious Agents and Toxins (IAT) inventory to the
Ministry of Public Health (MoPH), Thailand in December 2020 and requested the approval for
import/export and process for all IAT Risk Group (RG) 3 permit and RG2 certificate for calendar year
2021, and supported sciences department for the permit of IAT import/ export to/from Thailand. The IAT
import/export permit is required for each IAT shipment. The permit must be requested through the RTAAFRIMS to the MoPH.
 The tabletop exercise scenario “ SARS-CoV-2 Incident and Accident in AFRIMS BSL-3 Laboratory” was
successfully conducted in December 2020. Representatives from RTA-AFRIMS were also invited to
participate the exercise. The goal of the exercise is to identify the strengths and weaknesses of the
AFRIMS emergency response plan and BSL-3 SOPs in order to refine the current plan /SOPs.
 Laboratory Operations provided training to researchers, students, doctors and nurses at universities,
hospitals, and biosafety workshops on safety and biosafety topics upon request.
 Laboratory Operations supported BIOTEC, Thailand in reviewing BIOTEC BSL-3 manual and SOPs, as
well as, setting up the BIOTEC BSL-3 hands-on training.
 One of Laboratory Operations staff still works alongside the Bureau of Laboratory Quality Standards,
Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Thailand, as a sub-committee member for the
establishment of guidelines, criteria and standards for the Pathogens and Animal Toxins Act and supports
the Biosafety Association (Thailand) by serving as a committee member to enhance biosafety in Thailand.
 Occupational Health conducted ergonomic training and assessment of laboratory and office staff to
improve the workspaces and minimize the risk of injury to AFRIMS employees.
Constraints/Problems Encountered:
 When GEIS funding is delayed, Laboratory Operations lacks funds to complete tasks such as
managing the BSL-3 laboratory.
Solutions Devised:
 The BSL-3 maintenance is funded primarily by GEIS and when funds are not received at the
beginning of the fiscal year, funds are borrowed to maintain the BSL-3.
New Missions Added:
 None
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Old Missions Discontinued:
 None
Outcomes:
 AFRIMS continues to conduct quality research in a safe and low risk environment.
Research Support Section
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 The Research Support is composed of the Research Support Administrators and a training
Coordinator. The mission are provides administrative assistance to AFRIMS Researchers for
submission of research involving human subjects, scientific review of Human Subjects Research
and clearance of research publication/presentation, tracking and maintaining research
documentation, coordinates of in-house trainings and conducting of training sessions, scientific
workshops, conferences and coordination of schedules for visitors coming to AFRIMS for these
events. Maintain database of trainings for all AFRIMS employees and ensure that USAMDAFRIMS research activities comply with US, DOD and local regulations and WRAIR policies.
Constraints/Problems Encountered:
 Not able to access WRAIR website
 Many presentations/publications are published before clearance at AFRIMS.
Solutions Devised:
 Ask for an advice from WRAIR to ensure that rule and regulations are followed.
 Appropriate visibility in protocol scientific review and publication clearance.
 Request support from WRAIR for regular updates on new/revised SOPs and Policies.
New Missions Added:
 Revised Scientific Review and Publication clearance SOP to aligning with WRAIR.
 Training database which comply with US, DOD and local regulations and WRAIR policies.
Old Missions Discontinued:
 None
Outcomes:
 Research Support Team continuously to improve support to the AFRIMS’s mission.
 Publication Clearance SOP has been submitted to WRAIR Public Affairs Officer for final
approval.
Quality Unit Section
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 The mission of the Quality Unit (QU) is to provide support to the USAMD-AFRIMS research
departments on research activities to ensure that USAMD-AFRIMS research activities comply
with U.S., DOD regulations and WRAIR policies and other worldwide regulations (GCP, GLP
and CAP as applicable).
 The QU 1) reviews, tracks, distributes, archives, and maintains SOP database,
2) provides monitoring and audit capabilities, 3) provides training on regulations, policies, and
SOPs, and 4) reviews policies and manuals.
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Constraints/Problems Encountered:
 AFRIMS-wide SOP and policy training is not as robust in AFRIMS’s outlying sites in Cambodia,
Nepal, and Philippines.
 Unable to access WRAIR website reduces awareness of the QU personnel to updates to WRAIR
SOPs and policies.
 Travel restriction due to COVID-19 situation results in limited site visits and monitoring
activities.
 Limitation of classroom training due to COVID-19 situation.
Solutions Devised:
 AFRIMS-wide SOP and policy training is planned for AFRIMS staff (at WARUN,
Kamphangphet, and AFRIMS Bangkok)
 Ask WRAIR POC for regular updates on new/revised SOP and policies.
 Remote monitoring was conducted for a study.
 Electronic submission of the SOPs, Manuals and Policies from review, approval processes thru
archival and database management.
New Missions Added:
 Continue to revise AFRIMS SOPs and policies to comply with the Common Rules (45 CRF 46)
effective 21 January 2019, DoD regulation and WRAIR SOPs and policies.
 Migrate all paper documents of SOPs, manuals and policies databases to electronics.
 Virtual monitoring on study sites.
 Provides support and training to Department of Tropical medicine, Mahidol University on
effective SOP writing and process flow from initiation to archival.
Old Missions Discontinued:
 Support statistical consultation.
 Support pharma
Outcomes:
 Supports and prepares for inspections (study specific requests).
 Prepares and revised study monitoring plan with PI and study team.
 Performs Trial Master File (TMF).
 Performs monitoring visits to clinical sites (study specific requests).
 Provided training to researchers, students, doctors at Faculty of Tropical Medicine, Mahidol
University, and conduct SOP writing workshop upon request.
 Provide training to AFRIMS Department DCO upon requests on SOP approval process.
Agreement Section
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
AFRIMS fulfills WRAIR’s mission by collaborating with various organizations within the United
States, locally, and internationally. AFRIMS has one Technology Transfer Specialist within the
Department of Administration, responsible for negotiating agreements to support research collaborations
with industry, academia, non-profit organizations, foreign government entities, and other US government
agencies. These agreements facilitate the exchange of research materials and information. AFRIMS
Technology Transfer Specialist acts as main link between AFRIMS and WRAIR by working closely with
WRAIR Office of Research and Technology Applications (ORTA).
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In FY21, AFRIMS executed 48 new technology transfer agreements; these include 20 Cooperative Research
and Development Agreements (CRADAs),15 Material Transfer Agreements (MTAs), 2 Commercial Test
Agreements (CTAs), and 5 Non-Disclosure Agreements (NDAs). In addition, AFRIMS has coordinated the execution
of 6 agreements with agencies within the US government. These agreements within the US government are handled by
WRAIR Resource Management in coordination with technology transfer staff members. In FY21, AFRIMS has a total
of 123 active agreements. These include 58 CRADAs, 37 MTAs, 13 NDAs, 3 CTAs, and 12 interagency agreements.
These agreements brought roughly $6 million into AFRIMS. These values are a subset of the values provided by
WRAIR ORTA.
Since the beginning of the Covid-19 pandemic, AFRIMS has collaborated with various local institutions
to support the fight against SARS-CoV-2. In FY21, AFRIMS has established 14 agreements with several
collaborators to support Covid-19 efforts. These include collaborations with Chulalongkorn University to support
animal testing of their potential mRNA vaccine, animal testing for Baiya Phytopharm’s potential vaccine
candidate, and testing of Adenovirus-vectored and Virus-like particle (VLP) COVID-19 vaccines developed by
the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC).
Constraints/Problems Encountered:
 Teleworking during minimal-staffing
 Non-US government partners are not familiar with US government requirements
 No access to WRAIR SharePoint, i.e. their agreements database, as FSNs do not have access to
WRAIR NIPRnet (minor issue, current work around is operational)
Solutions Devised:
 Increased in virtual meetings
 New agreement templates developed for collaborators who may not be familiar with US
government requirements
 Request to access WRAIR SharePoint pending approval
New Missions Added/Removed:
 None
Outcomes:
 None
Department of Logistics
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
 The mission of the Department of Logistics is to ensure that the USAMD-AFRIMS research
departments, and other supported US Government agencies, as directed, receive required general and
laboratory supplies, equipment, biomedical maintenance, facilities maintenance, transportation,
glassware, shipping, property accountability and lifecycle management services in an efficient and cost
effective manner. This logistics support extends to various field sites and laboratories located throughout
the Kingdom of Thailand, Nepal, the Philippines, Cambodia, Bhutan and in other countries in the
INDOPACOM area of responsibility (AOR) as required.
Constraints/Problems Encountered
 COVID-19 continues to have a significant impact on all of the Logistics Department. Many resources
that were needed globally were difficult to procure and order. However, the AFRIMS Supply Team, as
well as the Medical Maintenance Team were able to use new innovative techniques to continue to

รายงานประจำ�ปี 2564

100

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

operate even given the new difficult environment. With the enduring COVID constraints, and the lack of
maintenance on the medical equipment, we are slowly clearing the backlog of past due medical
maintenance and all corrective actions.
•

USAMD-AFRIMS continues to shift programmatic procurement support requirements to DOD
supporting elements IAW MOU-DoD & STATE CABLE 00030953, ISSUED 4 April 2011 and 18
August 2015 SAV the GSO conducted for the Office of the Procurement Executive.

•

We have maximized the telework for the procurement and supply sections, while other sections within
Logistics had to minimize the personnel present for duty because of the situation with different variants
of COVID.

•

The Logistics Department took the lead with the planning, resourcing, and execution of the AFRIMS
US-RTA 60th Anniversary Summit held at the Marriott Surawongse. This turned out to be a tremendous
event that further strengthened the bonds and cooperation between the US Army and the RTA.

Solutions Devised
• The department continued to strengthen partnerships and information sharing amongst DOD enablers
thought the Pacific AOR such as: U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM); U.S. Army Pacific
(USARPAC); Theater Lead Agent for Medical Materiel-Pacific (TLAMM-P); Defense Logistics
Agency Pacific (DLA); U.S. Army Medical Materiel Center-Korea (USAMMC-K) and the 6th Medical
Logistics Management Center (6th MLMC).
•

Additionally the logistics department continued to strengthen the relationship with Joint United States
Military Advisory Group Thailand (JUSMAGTHAI) for regional contracting support and blanket
purchase agreement (BPA) support. United States Army Materials Research Agency (USAMRA)
assisted AFRIMS procurement with the establishment of BPAs with three local vendors for $11.5M
ensuring 315 high demand line items will be available for AFRIMS.

•

Through continued trial and error, we believe that we have found a way to combat the WWTS BOD
problem by conducting a service order with JJWWS. We have sub-contracted a vendor to monitor the
system and instruct us on how to feed the bacteria levels of the system, so as to keep the BOD levels
lower. This has lead us to the problem of the constant leaking water at the Vivarium. Our WWTS can
only process 100 cubic meters of water per day. Due to the constant running of water, we believe that
this is partially the reason that we have a fluctuation of BOD readings.

•

With the support of Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) AFRIMS executed multiple
construction projects over the past year, to include the installation of the Vet Med Sterilizer and the
clean-up of the 4th Floor MRB, estimated to be $1.5M total.

New Missions Added:
• The Logistics Department did not have any new missions added. However, with the cancellation
of the HVRC renovation, we were forced to find a new location for the arrival of the cryofreezers.
Ultimately, we have decided that we will modify the freezer farm to support the cryofreezers.
Eventually, a project will be put in place for the installation of an LN2 storage container. This
will lead to additional LN2 being delivered to the freezer farm.
Old Missions Discontinued
• No old missions discontinued.
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Outcomes
 As AFRIMS continues to foster streamlining of requirements and develop a joint, interagency,
intergovernmental, and multinational concept of logistics support, the department anticipates a
more responsive supply chain, more agile medical maintenance team, and a more centralized way
to make purchases for each science department.
Department of Bacterial and Parasitic Diseases
Mission:
The Department of Bacterial and Parasitic Diseases (BPD) mission is to support medical product
development to protect the warfighter from bacterial and parasitic diseases and conduct infectious disease
surveillance for Force Health Protection and Global Public Health. Malaria and diarrheal diseases ranked
in the top 5 on the DOD Disease Threat Prioritization List of 2019. Departmental efforts are focused on
assessing and countering evolving antimicrobial and malaria-resistant organism threats in the
INDOPACOM AOR.
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission: NSTR
Constraints/Problems Encountered:
 Malaria cases in Thailand continue to decline with very few P. falciparum cases reported. While this is a
positive public health outcome in Thailand, it resulted in surveillance site shifts to account for changing
epidemiology throughout the country. The requirement to shift sites more frequently or add additional
sites are byproducts of the continually decreasing number of malaria cases.
 The outbreak of COVID-19 affected the recruitment for the study “Multicenter Therapeutic Efficacy
Assessment of Pyronaridine-Artesunate (Pyramax®) and new drug combinations with AtovaquoneProguanil for the treatment of uncomplicated P. falciparum malaria in Cambodia."
 Limited local bioinformatics capacity (high-throughput computer/server) due to difficulty in procuring
network servers.
 Restrictions imposed by the Government of Nepal to mitigate the risk against COVID-19 adversely
impacted most research activities. Enrollment of travelers for related studies has continued to be difficult.
 Shift in MIDRP RDT&E funding away from malaria into other priority areas.
Solutions Devised:
 To mitigate the risk to our mission that travel restrictions caused. BPD's team in Bangkok engaged with
our field sites by relying more on local labor and VTC. The team maintains a close working relationship
with local provincial and district offices in Thailand to promote rapid communication regarding case
reports allowing BPD to locate malaria cases and rapidly enroll volunteers. With the excellent
relationship of AFRIMS and Thai MoPH, new sites were opened along the Myanmar border on the
opposite side of the country from previous sites. These two new labs, serving two BPD malaria studies,
were opened and fully functional within 2-3 months of identification.
 The MoH and Cambodia Government loosened the restrictions in Cambodia. This ease in restrictions
allowed our contracted staff with the Cambodian National Malaria Program to travel to our field sites.
As a result, malaria sites are open as COVID-19 cases remained low in Cambodia.
 We are working to establish a bioinformatics unit for AFRIMS as a whole. We engaged several
departments at AFRIMS and the MRSN (WRAIR) to address this issue. The procurement of a server is
ongoing.
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•

•

The research activities in Nepal have resumed after the government eased the lockdown. However, the
enrollment numbers from travelers are low, and WARUN is currently seeking additional sites to ensure
that study enrollment numbers are met.
Awarded temporary core funding from MIDRP to maintain PK/PD capability at AFRIMS that was
previously only supporting Malaria projects as we pivot and compete for funding to provide PK/PD
support to current Army RDT&E priorities.

New Missions Added:
• Defense Threat Reduction Agency (DTRA) funded surveillance of melioidosis in Southeast Asia. The
objective is to describe the epidemiology and incidence of melioidosis in Thailand and Cambodia. This
is a collaborative project with Mahidol University.
• Shigella functional assay training at the University of Maryland supported by an NIH grant was
rescheduled and occurred in early December 2021.
• We initiated a research study on the preclinical evaluation of the safety and immunogenicity of the
second-generation vaccine against COVID-19 in nonhuman primates (animal protocol is in preparation).
The study is funded by the company COVAXX.
• Established the capability of in vitro screenings of novel compounds against AFRIMS multidrugresistant (MDR) bacteria diversity panels. The Pandemic Response Box containing 400 diverse drug-like
molecules active against microbe pathogens from Medicines from Malaria Venture (MMV) was
screened against MDR isolates from AFRIMS. Data obtained will be published, and this capability will
be used to seek additional funding for the department.
• We conducted in vitro screenings of synthetic compounds and natural products (29 compounds)
obtained from the Department of Chemistry Kasetsart University against P. falciparum and ESKAPEE
pathogens for single compounds and drug combinations. Data obtained will be published, and this
capability is being used to seek additional local funding and collaborations for BPD to evaluate
compounds early and cheaply as natural products are not easy to export from Thailand.
• Initiation of a clinical study entitled "A phase II randomized, observer-blind, placebo-controlled study, to
assess the efficacy of meningococcal Group B vaccine rMenB+OMV NZ (Bexsero) in preventing
gonococcal infection” (WR# 2802)
Old Missions Discontinued:
• Successfully executed a pilot study to establish a chronic dorsal wound infection with A.
baumannii in ICR mice.
• Evaluated three multiplex syndromic panels: FilmArray™ Gastrointestinal Panel (GI), TaqMan
Array Card (TAC), and xTAG® GI Pathogen Panel (GPP) platforms were performed to detect
enteric pathogens in human fecal samples from diarrhea surveillance studies.
Outcomes:
• Completed Shigella functional assay training at the University of Maryland-Baltimore (UMB) from 6-17
December 21. This is an NIH-funded project with the UMB Center for Vaccine Development and
Global Health.
• Continued a malaria resistance surveillance study in Ratchaburi and Kanchanaburi Province along the
Myanmar border. In 2020, these provinces experienced higher cases than expected due to local crossborder travel despite the COVID pandemic. Conversely, cases decreased in Sisaket and Ubon
Ratchathani Provinces along the Cambodia border, although surveillance activities continued. Activities
also continued in Yala Province (Myanmar border) through collaborations with RTA and MoPH staff.
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•
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•

•

This allowed sample collection in a region of instability, which is typically not accessible for malaria
surveillance work and which has the highest rate of P. falciparum cases in Thailand. Molecular
techniques are ongoing to assess for any encroachment of antimalarial drug resistance there. This
surveillance project provides valuable information regarding border malaria and three of the four major
Thai borders. Interestingly in Yala, we found three cases of human infections with the primate malaria P.
cynomolgi. This is an important finding, and a manuscript describing this was submitted for review.
Continued studying the efficacy of Pyronaridine-Artesunate (Pyramax®) and new drug combinations
with Atovaquone-Proguanil to treat uncomplicated P. falciparum malaria in Cambodia. There were 100
subjects screened, 80 of which completed all study medicines. Subjects enrolled were between 18 and 66
years old. In addition, there were 73 male and seven female subjects enrolled, consistent with the
demographics of malaria patients (mostly males due to occupational exposure). Twenty- two subjects
had a screening failure: 13 were excluded due to abnormal laboratory tests (12 had elevated liver
function tests, and 1 had low hemoglobin level exceeding the thresholds defined in the protocol for
enrollment); 5 had abnormal electrocardiograms, 1 had a confirmed smear-negative result, 1 had low
parasitemia below the threshold for enrollment. As per the approved protocol, all volunteers were
treated at Anlong Veng Referral Hospital (AVRH) (Kratie Referral Hospital (KTRH).
CNM and AFRIMS have extended our surveillance site to Steung Treng Province and have done
workshops with Stung Steng Provincial Health Department (PHD.) and invited all levels of health
facilities to facilitate sample collection.
CNM and AFRIMS conducted a Medic G6PD workshop and Training at Anlong Veng in Oddarmean
Chey Province. This workshop trained 37 individuals on how to operate the G6PD testing machine.
BPD’s Pharmacology and Bioanalytical laboratory conducted pharmacokinetic/pharmacodynamics
studies of tafenoquine in combination with ivermectin and chloroquine in a healthy rhesus monkey
model. This drug-drug interaction study primarily focused on the safety and toxicity of this unique drug
combination.
BPD’s Pharmacology and Bioanalytical laboratory provided PK/PD the Department of Veterinary
Medicine (AFRIMS) and Experimental Therapeutics (WRAIR) MIDRP tail funded malaria study (5
new antimalarial candidates) in a P. cynomolgi infected rhesus monkey model. Study results indicate
that tafenoquine derivatives mitigated lower toxicity of hemolysis, which is a significant side effect of
the 8-aminoquinoline compound class.
BPD’s Pharmacology and Bioanalytical laboratory provided PK/PD support to the Department of
Virology (AFRIMS) for ivermectin determination against Zika- and Chigunkunya- infected monkey
models.
The clinical study "Identification of hypnozoite biomarkers and relapse patterns of Plasmodium vivax”
continued enrollment. This is a two-arm, open-label treatment study of Thai adults with acute,
uncomplicated P. vivax mono-infection malaria, designed to capture biomarkers of the dormant liver
stage of hypnozoites and determine the 6-month efficacy of primaquine. In addition, the findings from
this study may contribute to the identification of biomarkers of latent liver stage infections that can be
used for identifying those patients who require treatment with PQ/TQ post-exposure before symptom
development.
Ongoing flu surveillance in Cambodia enrolled 117 patients, and none were positive for influenza.
However, 15 were positive for COVID-19. Cambodia continued surveillance of MDRO from wounds,
hospital-acquired infections (HAIs), and community-acquired infections at Queen Sirikit Naval Hospital,
Sattahip, Thailand, and Battambang Referral Hospital. Molecular characterization and identification of
novel antibiotic resistance genes from Four hundred samples (139 MDROs from Thailand and 261 from
Cambodia) and whole-genome sequencing were performed. All isolates were submitted to the MRSN to
perform whole-genome sequencing characterization.
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ESKAPEE isolates from Queen Sirikit Naval Hospital (139 isolates) were tested for antimicrobial
resistance genes. Four E. coli and K. pneumoniae were colistin-resistant, but only 2 harbored the
traditional mcr genes. The molecular mechanism of colistin resistance in these isolates will be further
investigated.
Diarrhea disease surveillance in Cambodia continues to identify various pathotypes of diarrheagenic E.
coli, however with fewer viral etiology indicating that bacteria might be the major cause of most of the
cases in the area.
Diarrhea surveillance with a specific focus on the characterization of Campylobacter spp. in support of
IDCRP GEIS-funded project (Dr. Tribble) was performed. Results provided to collaborator included
diagnostics (TaqMan Array Card), molecular characterization of Campylobacter spp., AST results, and
serological testing that will be further analyzed.
Continued PRMRP funded project “Fixed and Modularized Cocktails of Bacteriophage for Treatment of
Combat Trauma-Associated Infections Caused by Multi-Drug Resistant ESKAPE Bacterial Pathogens”
led by WRAIR, BPD continued searching for and isolated 170 bacteriophages against K. pneumoniae
and P. aeruginosa from a community canal, rice paddy fields, an estuary, and a pond. The effort will
continue in the next year.
Continued Neisseria gonorrhea (NG) surveillance with military camp hospitals in Thailand. A total of 40
suspected GC samples were enrolled in this study. Among those, 93% (37/40) of samples were obtained
from Royal Thai Army personnel, with 95% (35/37) having a GC infection. All 35 samples have been
characterized by antimicrobial susceptibility (AST) testing. All Neisseria gonorrhoeae isolates were
resistant to ciprofloxacin, 91% (32/35) were resistant to tetracycline, and 89% (31/35) were resistant to
penicillin. None of the isolates were resistant to ceftriaxone, cefepime, cefixime, azithromycin, and
spectinomycin.
Surveillance of NG in three high-risk populations in Pattaya area, Chonburi, Thailand, started enrollment
in June 2021. A total of 80 cases were enrolled: Pattayarak health unit (23 cases), SWING foundation
(51 cases), and SISTER foundation (6 cases). It was found that Neisseria gonorrhoeae positive by culture
was 7.5% (6/80) and by Nucleic acid amplification test (NAAT) was 15% (9/80). All six cultured
Neisseria gonorrhoeae isolates were subjected to antimicrobial susceptibility testing (AST). All Neisseria
gonorrhoeae isolates were resistant to ciprofloxacin, 83% (5/6) were resistant to tetracycline, and 67%
(4/6) were resistant to penicillin. Molecular diagnostics of Neisseria gonorrhea and Chlamydia
trachomatis have been performed on 70 specimen IDs collected from 3 anatomical sites.
Surveillance for enteric pathogens associated with acute diarrheal disease was conducted at five hospitals
in Cambodia: Anlong Veng Referral Hospital, Battambang Referral Hospital, Military Regional 5
Hospital, Oudormeanchey Hospital, and SvayPor Health Center. The total number of samples enrolled
was 701 samples, 268 of which were tested for antimicrobial susceptibility testing (AST). Of those 268
samples, the predominant enteric bacterial pathogens was Aeromonas 54% (145/268), followed by
Diarrheagenic E.coli 43% (116/268), Plesiomonas 31% (82/268), Salmonella 26% (71/268),
Campylobacter 7% (19/268), Arcobacter 3% (8/268), Shigella 2% (5/268), Vibrio 1 % (2/268), and
Yersinia enterocolitica 0.4% (1/268). For 27 Campylobacter and Arcobacter isolates, the AST
demonstrated that 18% (5/27) were resistant to erythromycin, the drug of choice for Campylobacter
treatment. For the 268 enteric bacterial pathogens described above, the AST showed that 26% (69/268)
were resistant to azithromycin, the drug for traveler diarrhea treatment.
Microbiome analysis among Western travelers was not initiated due to the travel restriction in Thailand
as a result of COVID-19.
The clinical trial study for the meningococcal group B vaccine started in May 2021. The department
supports molecular diagnostics and microbiological culture of specimens from 2 enrollment sites, the
RTA and the Thai Red Cross. The expected enrollment/screening is 500 patients per site. As of 13
December 2021, over 280 patients have been tested by real-time PCR for Neisseria gonorrhea and
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Chlamydia trachomatis from 3 anatomical sites samples, each with a monthly visit of 8 months after
enrollment. In addition, positive specimens for Neisseria gonorrhea (9) are cultured for a further
sequencing activity.
The testing of antimalarial drug resistance in retrospective Thai samples using the TaqMan Array Card
malaria panel was approved recently by the Thai MoPH. Up to 860 retrospective samples will be tested
within the following year.
Continued collaborative study on the development of multivalent mRNA vaccine against P. vivax with
the University of South Florida. This 5-year study is funded by NIH U01.

Defense Malaria (Medical) Assistance Program (DMAP)
Mission: Execute and maintain a Joint DoD Mil-Mil operational and applied research program to mitigate
DoD emerging infectious disease threats, optimize medical readiness, and preserve combat effectiveness
of DoD and Partner nations forces.
Vision: A global network of U.S. and partner nation military operational and applied research capable of
rapidly assessing, enhancing, and refining military infectious disease countermeasure development to new
and emerging infectious disease threats of military importance.
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
Constraints/Problems Encountered:
• DMAP has been funded through restoral funding since its inception. However, funding has not
been received for FY22 as it was redirected for COVD efforts.
• Interim funding has been requested to continue various studies, listed below, from DHA, and a
POM submission for FY23-27 has also been completed.
• Thus far, DMAP has not received a final decision on the interim funding request for critical
ongoing studies. Should no funding be received by March 2022, additional studies and clinical
trials will be paused or discontinued partners in Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam.
• COVID travel restrictions have precluded any face-to-face meetings or sight visits but have
benefited from allowing existing funding to be extended slightly.
• Clinical trial case enrollment was reduced due to travel restrictions in Cambodia and Vietnam
requiring expanding recruitment efforts and sites.
Solutions Devised:
• DMAP study partners are seeking alternate funding solutions but thus far have been unsuccessful.
However, studies have been adjusted to maximize the previous funding received.
• Contracts have been adjusted to allow flexibility should additional funding not be received from
DHA. If no future funding is received, all programs will conclude in FY22, with final knowledge
products complete in FY23.
• Reducing costs where possible by de-scoping current projects or reallocating existing funding
such as travel to allow for program extension or alternate recruitment sites for clinical trials,
specifically for the combination therapy for the treatment of malaria, an ongoing clinical trial.
• Alternate funding sources and maximize existing funding through program management activities
that allow DMAP to utilize the existing network, relationships, and infrastructure with partner
military forces. One example is funding received for the CDC for COVID seroprevalence testing
with the Royal Thai Army. A follow-on activity from a currently funded DMAP study allows for
additional programmatic funding for DMAP and reduces the requirement for duplicative
overhead or additional contracts.
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New Missions Added:
• DMAP is currently awaiting a funding decision from DHA ICW MIDRP. Therefore, no new
missions have been added.
• USINDOPACOM recognizes DMAP as a theater asset resident within AFRIMS. It was added to the
USINDOPACOM CONPLAN 5300 Annex Q. Similarly, DMAP is included as a member of the
USINDOPACOM Global Health Engagement and Global Health Security Council membership.
• The DMAP program is recognized among our partners in the region and is contacted by partner nations
and INDOPACOM personnel for support. DMAP personnel have been in talks with INDOPACOM
J07 personnel to support as technical advisors for Indonesia and have been contacted for additional
activities regionally.
Old Missions Discontinued:
• None have been discontinued at present. However, without additional funding for the current
DMAP programs, those programs will be suspended, and the future of DMAP is at risk.
Outcomes:
• USINDOPACOM recognized DMAP as a vital partner in the theater. As a result, DMAP was
officially added as a theater capability CDRINDOPACOM CONPLAN 5300 ANNEX Q October
2020.
DMAP funded studies FY21:
AFRIMS Studies
7) Molecular and in vitro survey of malaria drug resistance in Thailand (WR2561) is a minimal
risk, venous blood survey for malaria parasite collection, enrolling Thai adults infected with
malaria from both the civilian and military sector. The study is a collaboration between AFRIMS,
the Royal Thai Army (RTA), and the Thai MoPH and links to current GEIS efforts. This study
aims to conduct malaria surveillance for military personnel in the region and at-risk civilians to
characterize malaria isolates for in-depth in vitro and genetic studies of drug resistance and other
factors contributing to the persistence of malaria. The study represents a robust military-military
research collaboration in a geopolitically important region.
Project Status: Active – manuscript development underway for Malaria Journal submission
FY21 Accomplishments / Highlights:
• Active case detection was conducted by RTA from 14-16 December 2020. Included
RDTs and smears on 135 individuals; all were negative, all were sent for further testing,
and all were negative by PCR.
• Continuing to enroll patients but malaria cases have decreased in Yala, as in the rest of
the region.
• In November 2021, we reported that there had been seven cases of non-human primate
malaria in humans. Findings will be published to answer questions – as malaria is
decreasing, are human NHP malaria cases becoming more apparent? Is transmission
increasing?
• AFRIMS has not been able to travel to the study site because of instability, but the Yalabased team is continuing the work.
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•

All samples collected undergo whole genome sequencing at the University of Maryland,
funded by an NIH R01 grant (Dr. Shannon Takala-Harrison).

8) Identification of hypnozoite biomarkers and relapse patterns of Plasmodium vivax, Thailand
(WR2643) is a study to identify hypnozoite biomarkers and 2D6 mutations to determine if there
is an effect on primaquine metabolism within the population. The study is a collaboration
between AFRIMS, RTA, and the Thai MoPH and includes a CRADA with the University of
Florida for downstream analysis of biomarkers. This study aims to generate information that can
enable military clinicians to predict therapeutic P.Q. response better or to identify individuals
who may benefit from non-conventional dosing as well as can extend beyond clinicians to include
operational unit leaders so that all are informed of the possibility that P.Q. may fail in a
subpopulation of their unit/service members, despite 100% compliance. Additionally, the study
could provide crucial information for units that deploy to regions such as Southeast Asia and
Central and South America (CENTCOM/INDOPACOM).
Project Status: Active
FY21 Accomplishments / Highlights:
• Biomarker samples for one volunteer from FY20 were sent to partners at the University
of Florida.
•

The study was closed in December 2020 and remained closed for most of the year due to
COVID-19 restrictions. Study site was in lockdown and no TDYs allowed.

•

The study was restarted in late November 2021, with the lifting of COVID-19 travel
restrictions – remain then open through holidays and close in January for the dry season,
during which any necessary follow-up will be performed.

•

The study is expected to reopen in May 2022, when the rainy season commences.

Subject screening and enrollment for W.R. #2561 and W.R. #2643 at Ratchaburi Province
9) Multicenter Therapeutic Efficacy Assessment of Pyronaridine-Artesunate (Pyramax ®) and new
drug combinations with Atovaquone-Proguanil for the treatment of uncomplicated P. falciparum
malaria in Cambodia (APACT) (WR2530) aims to assess the efficacy of Pyramax and drug
combinations atovaquone-proguanil+Pyramax (AP+ASPY) and atovaquone-proguanil +artesunatemefloquine (AP+ASMQ) for P. falciparum malaria and mixed infections, infected with highly resistant
strains of malaria parasites not found anywhere else. The study is a collaboration between AFRIMS, the
National Malaria Control Program of Cambodia, and the Royal Cambodia Armed Forces (RCAF). The

รายงานประจำ�ปี 2564

108

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

study has two central sites in Cambodia for subject enrollment to include approximately 20 satellite
locations from nearby Health Centers that refer patients. Funds were used to establish a new field site in
Cambodia to help with study recruitment, to support the salaries of 20+ employees under the
Cooperative Agreement, the TDYs for staff who are serving as laboratory and clinical investigators, the
sample shipments from Cambodia to Thailand, the processing of samples in Thailand for
pharmacokinetics data, and procurement of supplies and reagents, to complete the workup of adverse
events, and to support ongoing field site operations in Cambodia. Consenting volunteers are hospitalized
during their acute illness. Volunteers assigned to ASPY and ASPY+AP take the study drugs over three
day period, while volunteers assigned to ASMQ+AP take the medications in sequence over six days
(ASMQ during the first three days, followed by A.P. on days 3-6). Information collected in this study on
the drug combinations will be critically important to the DoD to help guide policies on best
countermeasures against malaria in areas of operation where other treatments are no longer effective.
The use of new, well-tolerated combination therapies has the potential to be life-saving in the event of an
outbreak of highly resistant parasites. In addition, these combinations will also be important for the U.S.
military operations when deployed to malaria-endemic areas lacking the drug resistance data. This
study is the only research conducted on the drug combinations with Malarone. Prolonged field care
conditions of future operations will require highly effective oral drug treatments, where access to a
higher level of care for intravenous artesunate may not be feasible. The results from this study will help
close the current knowledge gaps for the most effective treatments against the resistant strains of malaria.
Project Status: Active
FY21 Accomplishments / Highlights:
•

Out of 222 evaluable volunteers required to complete the study, 117 volunteers were
screened, and 94 volunteers were enrolled to date, with one subject in active follow-up as
of 15 Dec 2021. Subjects enrolled were between 18-66 years old. Although enrollment
has slowed as the number of P.f. malaria cases declined in Cambodia during the COVID19 outbreak, the analysis of the collected samples has continued throughout this time. In
addition, the site was recently reopened for enrolment.

•

The preliminary data was presented at a number of international and regional meetings,
including meetings with the WHO in 2020 and 2021 and an international malaria
conference (ASTMH) in November 2021. The summary of findings are as follows:

•

All volunteers (three treatment options) have been shown to have an adequate clinical
parasitological response for their primary treatment outcome with no new safety signals
identified.

•

Transient elevations of transaminase levels were reported for volunteers treated with
ASPY and ASPY+AP, but all had documented rapid resolution. None of the volunteers
met Hy's law criteria.
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Mild increases in QTc values were observed for the combinations, consistent with prior
reports for antimalarials.

•

The volunteers assigned to sequential treatment of ASMQ followed by A.P. had the
greatest number of neurological and G.I. side effects attributed to mefloquine.

•

The drug combinations were well-tolerated based on preliminary data collected, with no
new safety signals identified. Efficacy has been 100% for all three treatment arms. The
studied drug combinations appear promising and have a likely high cure rate, pending
formal analysis once target goals for enrollment are reached. Adding A.P. to artemisininbased combination treatments did not increase the risk of hepatotoxicity, cardiac liability,
or G.I. intolerance, but mefloquine was associated with higher side effects.

•

Most volunteers (86%) reported that taking multiple tablets was acceptable, and 76% of
the volunteers enrolled to date were comfortable taking the same drug regimen the next
time they have malaria.

•

The findings from this study have also highlighted the changing drug resistance profile in
recent years. Decline in mefloquine (M.Q.) susceptibility observed soon after artesunatemefloquine (ASMQ) was re-introduced in Cambodia, but MQ IC50 values remain below
resistance threshold consistent with few clinical failures reported in Cambodia. In
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addition, there were no "triple mutants" despite concerns about the emergence of these
strains in Cambodia. The findings from this study suggest that alternative treatment
options exist for the treatment of MDR strains of P.f malaria, without the need to rely on
the strategy to alternate between DHA-PIP and ASMQ.
•

The threat of “triple mutant” P.f parasites has been contained with no evidence of
increased prevalence or spread to the border areas where the study is taking place.

•

The information on drug resistance and additional safety, efficacy, and tolerability data
for the studied drug combinations continue to be collected.

•

Preliminary pharmacokinetics work on the drug interactions has been completed with
planned publications in 2022. There were no significant interactions observed for partner
drugs on PYR drug concentrations.

•

One patient enrolled with Brugada syndrome and safely treated under the studied drug
combinations, a case report is drafted and will be published in 2022. This will be the first
report of a patient with Brugada syndrome safely treated under these new drug
combinations, highlighting the safety of the proposed treatments, even for higher-risk
patients.

•

Pharmacogenetics work has been completed on available samples, with publications
planned in 2022.

•

Active enrollment is ongoing (temporarily halted in 2021 during a spike of COVID-19
cases). A new site in Steung Treng that was established in 2020 is now fully equipped
and staffed for the enrollment of volunteers. The staff was trained in all study procedures,
and a COVID-19 risk mitigation plan was developed to support the safe enrollment of
volunteers at the new site.
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•

The study timelines were extended to meet the target enrollment goals due to the
COVID-19 pandemic in 2020/2021.

10) Assessment of Background Sero-prevalence for SARS-CoV-2 infection, seroprevalence for
Plasmodium Infection and Baseline G6PD Level Determination in Alikadam cohort,
Bangladesh (WR2861) is a study to establish a cohort study site for future clinical and vaccine
trials for malaria, dengue, and COVID therapeutics or vaccines in high malaria burdened
Alikadam Upazila of Bandarban District in the Chittagong Division. This study will help
understand COVID and malaria co-infection in a malaria-endemic area of Bangladesh. The study
will also help lay the foundation for future investigations of novel therapeutics with mutual
benefits for malaria and COVID-19. In addition, information from this study will help guide the
development of future, wider malaria control program activities. This study is of particular
interest to DMAP given that the research area is an essential yet strategically difficult location to
conduct operational research and provides an opportunity for military-military engagement in the
region of geopolitical importance. The study will occur through a partnership with AFRIMS, the
International Center for Diarrheal Disease Research, Bangladesh (icddr,b), the Bangladesh
Ministry of Health and Family Welfare, and the Bangladesh Army.
Project Status: Active
FY21 Accomplishments / Highlights:
•

•

•

Informal virtual introductory meeting held in January 2021 with the Bangladesh MOD,
DMAP, icddr, and WHO to discuss collaboration (follow up to the in-person meeting
held in Dhaka, Nov 2019.
Alikadan study protocol approved by AFRIMS and DoD HRPO in May 2021. Study
enrollment was delayed due to a COVID-19 national lockdown. Enrollment commenced
in June 2021
As of September 2021, enrollment was 1292 volunteers, with analysis completed for
1,202 samples.
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11) Understanding Royal Thai Army Malaria Practices, Perceptions, and Product Preferences
in Sisaket Province, Thailand (WR2904) is a formative study conducted by UCSF MEI and the
RTA. The formative assessment activities will target two study populations in three high malaria
burden districts in Sisaket, as well as the provincial and national level: 1) RTA personnel at
subdistrict, district, provincial, and national level, and 2) MoPH and DVBD staff at a health
facility, subdistrict, district, provincial, and national levels.
Specific Objectives:
1) Understand and document Royal Thai Army (RTA) practices and perceptions
related to malaria diagnosis, treatment, and prevention (characterization of
unique RTA risk profile).
2) Identify preferred product attributes for vector control tools
3) Understand RTA perceptions on the safety, feasibility, and acceptability of
potential future interventions.
4) Identify opportunities (and barriers) for further collaboration between the RTA and MoPH
on malaria elimination activities in Sisaket Province;
5) Understand perceived drivers of the recent reduction in malaria burden in Sisaket
Province.
Project Status: Awaiting HRPO approval to being data collection
FY21 Accomplishments / Highlights:
•
•
•

Protocol approved by AFRIMS HSPB, RTA IRB, and UCSF IRB
Data collection is expected to start in December 2021
NCE for UCSF received to June 2022

12) Understanding and Targeting Drivers of Malaria Transmission among the Royal Thai Army
(RTA), Security Operations Officers, and Local Communities in Yala Province, Thailand
(WR2911) is a formative study conducted by UCSF MEI and RTA. The study has the following
objectives: The assessment activities will target the following study populations in three districts and at
provincial and national level (as appropriate): 1) RTA personnel and security operations officers
(including volunteer rangers, police officers, border police officers, and SMCs) at subdistrict, district,
provincial, and national level at the district and provincial level (as needed); 2) civilian populations at
subdistrict level; and 3) Ministry of Public Health (MoPH) and Division of Vector-Borne Diseases
(DVD) volunteers and staff at the village, health facility, subdistrict, district, provincial, and national
level.


Specific Objectives
1) Confirm sub-populations at risk in Yala Province among the Royal Thai Army (RTA)
personnel, security operations officers, and civilian populations, and to understand how
to improve access to, targeting, and tailoring of interventions for malaria elimination;
2) Identify gaps and challenges in implementing national malaria guidelines and standard
operating procedures (SOPs) as well as relevant policies in Yala, and understand how
these can be tailored to the local context; and
3) Understand the perceived drivers of the recent reduction in malaria burden in Yala
Province.
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Project Status: Awaiting final IRB and HRPO approval to begin data collection
FY21 Accomplishments / Highlights:
• Protocol approved by RTA and PSU (Thai) IRB in Sept, under final review from UCSF IRB
then will be submitted to DOD HRPO.
• Data collection is expected to start in March 2022,
• NCE for UCSF received to June 2022.
13) Evaluation of Military Uniform Treatments Against Mosquito Disease Vectors in Laos (WR2882)
aims to evaluate the behavior effects, durability, effectiveness, and acceptability of insecticide-treated
uniforms within the Laos military. The study aims to assess uniform treatment efficacy against malaria
and dengue vectors with etofenprox and permethrin. The study is a collaboration between DMAP, the
Laos MMD, and CMPE. Laos has historically been a difficult location to conduct operational research;
DMAP has existing relationships and efforts that can be expanded here. This study marks an important
mil-mil engagement in a strategically important location.
Project Status: awaiting final IRB and HRPO approval to begin data collection
FY21 Accomplishments / Highlights:
•
•
•
•
•
•

Protocol reviewed by AFRIMS HSPB and Laos IRBs
Questionnaire developed and shared for review.
Metofluthrin special repellent emanators were bought to examine for size and
determine how they should be deployed.
Dr. Jones (P.I.) was stuck in the U.S. for several months, waiting to get a new Thai
visa, which caused delays in finalizing the protocol.
Delays due to COVID are likely to impact the start date - the number of cases is
increasing, and the government is in lockdown, so no travel to sites.
Changes to protocol – study sites only in Champasak rather than Champasak and
Attapeu, mainly due to COVID restrictions. Now four districts in 1 province and one
evaluation period rather than two periods, in 2 districts and two provinces. This was
at the request of the Laos MoD.
The protocol is still to receive DoD HRPO approval.
Implementation of the project is planned for February 2022.

•
•
NAMRU Studies
14) Investigation of malaria vectors in 24-hours collected in Dak Lak Province, Central
Highlands of Vietnam: distribution behavior and the parasite infection rate is a
collaboration between NAMRU-2, the Military Institute of Preventative Medicine (MIPM),
Vietnam. The project aims to assess the Anopheles species composition in Dak Lak Province,
examine the peak of blood-feeding activity of malaria vectors for 24 hours continuously in Dak
Lak Province; and, detect the malaria parasite rate in Anopheles species in Dak Lak Province.
The study will improve knowledge on the biology and ecology (composition, distribution,
behavior (feeding activity), and vector status) of malarial vectoring Anopheles. It will also
provide the opportunity to utilize the site locations established in this research and previous
DMAP and GEIS-funded research to determine the causes of patterns observed, establish
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insecticide resistance in populations studied, and determine control methods through integrated
vector management practices indoor residual applications.
Background: Mosquito-borne pathogens that cause diseases such as dengue fever, malaria, Zika,
and chikungunya are serious force health protection threats across USINDOPACOM. Malaria is
still endemic in Central Highland areas, such as Dak Lak Province, where malaria increased
291% (from 270 cases in 2016 to 786 cases in 2018) in two years. Locations with high malaria
indices enable the study of these regions to improve our knowledge of the biology and ecology
(composition, distribution, behavior (feeding activity), and vector status) of malarial vectoring
Anopheles.
 Specific objectives:
1. Assess the Anopheles species composition in Dak Lak Province.
2. Examine peak blood-feeding activity of malaria vectors for 24 hours continuously in Dak
Lak Province.
3. Detect the malaria parasite rate in Anopheles species in Dak Lak Province.
Project Status: Completed - Data collected and analyzed, pending possible manuscript.
FY21 Accomplishments / Highlights:
•

8,985 Anopheles mosquitos were collected in two communes (Ea So commune, Ea Kar
District, and Krong Na commune, Buon Don District) over both the dry and rainy
seasons.

•

The mosquitoes collected belonged to 22 species, two of which are primary malaria
vectors (An. dirus s.s. and An. minimus s.s).

•

For 24h/day, for both communes and seasons, the Anopheles mosquitoes were active
from 17h-24h and 0h-7h (nighttime) and inactive at daytime (8h-16h).

•

We utilized nested PCR to detect Plasmodium parasites and found 9 Plasmodium genus
infected samples negative for the four kinds of human malaria (Pf, Pv, Pm, and Po).

15) The blood-feeding activity of mosquitoes from endemic areas of malaria and dengue in
Khanh Hoa and Binh Phuoc Provinces, Vietnam, is a collaboration between NAMRU-2 and
the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE), Vietnam. The project aims to assess
the Anopheles and Aedes species composition and examine the peak of blood-feeding activity of
malaria vectors for 24 hours continuously for six days. Site locations established in this research
and previous DMAP and GEIS-funded research can be utilized to determine causes of patterns
observed, establish insecticide resistance levels in populations studied, and determine control
methods through integrated vector management practices with indoor residual applications.
Background: Mosquito-borne pathogens that cause diseases such as dengue fever, malaria, Zika,
and chikungunya are serious force health protection threats across US INDOPACOM. Both the
Khanh Hoa and Binh Phuoc Provinces have co-infections of dengue and malaria. The Binh Phuoc
Province presents the highest malaria burden and the highest level of antimalarial drug resistance
in the country, with 60% of the total country-wide reported cases. The primary malaria vectors
are Anopheles dirus and Anopheles minimus s.l., with suspected secondary vectors: Anopheles
maculatus s.l., An. aconitus, An. philippinensis, An. sawadwongporni, An. sinensis and members
of the An. Hyrcanus group. Co-located in these locations are Aedes aegypti and Ae. albopictus,
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which has vectored all four serotypes of dengue in Vietnam. Better understanding mosquito
behavior in co-endemic areas of vector diseases such as Khanh Hoa and Binh Phuoc Provinces
contributes to understanding disease transmission epidemiology and is key to designing and
implementing appropriate vector prevention and control strategies.
 Specific Objectives:
1. Assess the Anopheles and Aedes species composition.
2. Examine the peak of blood-feeding activity of malaria vectors for 24 hours continuously
for six days.
Project Status: Completed - Data collected and analyzed, pending manuscript.
FY21 Accomplishments / Highlights:
•

A total of 12,009 specimens of mosquitoes were collected from two provinces. Eight
genera were identified: Aedes (15 species), Anopheles (25 species), Armigeres (9
species), Culex (12 species), Malaya (1 species), Mansonia (4 species), Orthopodomyia
sp., and Tripteroides (1 species).

•

Most specimens of mosquitoes were collected in the dry season in Khanh Hoa due to the
relatively high density of Cx. Vishnu, while in Binh Phuoc, specimens of mosquitoes
were collected more in the rainy season.

•

High species richness was observed in the rainy season in Khanh Hoa (46 mosquito
species) and Binh Phuoc (41 mosquito species).

•

In both provinces, mosquitoes were collected more in forests than in village areas.

•

A zoophilic behavior was observed for all species, except Ae. aegypti, Ae. albopictus, Ae.
lineatopennis, which were observed to be anthropophilic species.

•

The peak for host-seeking activity for mosquitoes collected by cattle-baited traps was
from 6 pm to 11 pm.

•

A human double bed net collected a small number of individuals of many species.
Therefore, it was impossible to estimate their peak host-seeking periods. However, for
those species where the peak activity was possible to observe, it was generally after 6 pm.

•

The PCR-based identification allowed us to confirm the identity of An. dirus s.s., and An.
minimus s.s.; and discriminate An. maculatus s.l. Into three species: An. maculatus s.s.,
An. rampage and An. sawadwongporni; and An. aconitus into three species: An. aconitus,
An. harrisoni and An. Varuna.

16) NAMRU-2 Entomology – Pathogen Detection and Ectoparasite Surveillance, Laos. This
study is co-funded by GEIS and DMAP. Vector-borne diseases constitute a significant infectious
disease risk for deployed military personnel and local populations. However, in Laos, definitive
diagnosis is often not available for vector-borne illnesses, so infectious diseases that threaten
military and civilian populations are not well-defined. To identify common and emerging vectorborne pathogens in Laos, NAMRU-2 has established a study to assess vectors' distribution and
infection potential (including ticks and associated arthropods). The research in this study will
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provide baseline bionomics and pathogen analysis to understand better the medically important
vectors and pathogens associated with ectoparasites in Laos and allow for future analysis of
repellent-based systems on arthropods other than mosquitoes.
 Specific Objectives:
1. Study the diversity and distribution of arthropod vectors and associated hosts.
2. Identify vector-borne pathogens.
Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:
• The team has had monthly meetings to discuss surveillance locations and ensure
agreements and authorizations. The surveillance location was identified as North
Luangnamtha. The current travel plan is to conduct a 12-day surveillance trip in the dry
season between December 2021 -February 2022.  Possibly Jan 2022.
•

Of note: COVID cases in Laos remain high, lockdown possibly extended into late Nov.
The extended lockdown will affect the laboratory components of this research by
reducing in-person hours at the collaborator laboratory.

17) Malaria surveillance of symptomatic and asymptomatic people in Dak Lak Province for
malaria elimination roadmap is a collaboration between NAMRU- and the Institute of Malaria,
Parasitology, Entomology, Quy Nhon (IMPE-QN), Vietnam. The aims of this study are to 1)
monitor the efficacy of Pyramax® and chloroquine-primaquine in the treatment of P. falciparum
and P. vivax malaria in patients with acute symptomatic malaria; 2) determine the prevalence of
asymptomatic malaria in people living/working in the region; 3) investigate microscopically
positive and rapid diagnostic testing (RDT) negative symptomatic infections for possible
hrp2/hrp3 gene deletions; 4) assess the new point of care devices such as a hemozoin detection
devise and near-infrared spectrometry (NIRS) for malaria diagnostics. In addition, this study will
provide the foundation for a future comprehensive multilateral study monitoring for the spread
and the severity of antimalarial drug resistance in Vietnam entitled "Multiple integrated
approaches to address the spread of drug resistance in the central highlands of Vietnam using the
WHO integrated drug efficacy surveillance (iDES), in vitro drug susceptibility profiling and
whole-genome sequencing."
Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:
•
•
•

•
•

Travel restrictions / stay at home order in place due to COVID recently lifted.
Some restrictions remain for travel to provinces in high case count areas.
The Institute of Malaria, Parasitology, and Entomology Quy Nhon (IMPE QN) collected
2,940 asymptomatic samples and 32 positive P. falciparum samples confirmed by
microscopy and RDTs only.
Study data collection to resume in November 2021
Due to the COVID situation and the fact that malaria season ends in December, it may
not reach the target number of 100 symptomatic cases for the VSAMS2 study. However,
the total sample number of VSAM1 and 2 is 100.
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•
•

Dr. Edstein, Australian Defence Force Malaria and Infectious Disease Institute (ADFMIDI), suggest combining VSAM1 and two into one manuscript.
The research team has not explored this option further due to the recent resumption of
sampling activities.

18) RDT for malaria diagnosis in Vietnam: prevalence of P. falciparum hrp2/hrp3 gene deletions
among symptomatic patients and performance of BinaxNOW Malaria RDT is a collaboration
between NAMRU-2, IMPE-QN, Vietnam, and ADFMIDI, Brisbane. This study aims to determine the
prevalence of deletions in the P. falciparum hrp2/3 genes causing false-negative HRP2-RDT (SD
Bioline Malaria Antigen Pf/Pv, Abbott) results among symptomatic P. falciparum patients in
Vietnam. In addition, and as a secondary objective, to evaluate the performance of BinaxNOW
Malaria RDT (Abbott) for diagnosing Plasmodium (Pan) among clinically suspected cases. The study
will continue surveillance for pfHRP deletions and mutation, test novel point of care devices for
improved detection of malaria infections, and provide the foundation for a future study assessment of
point of care magneto-optical detection of malaria infections.
Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:
•
•
•
•

•
•

Travel restrictions / stay at home order in place due to COVID recently lifted.
Some restrictions remain for travel to provinces in high case count areas.
Study data collection to resume in November 2021.
A total of 8007 patients have been screened, and a total of 334 patients with P.
falciparum infection were recruited. Out of those, 321 were confirmed cases in the
second reading by the Institute of Malaria, Parasitology, and Entomology (NIMPE) staff.
Currently have 90% (334/370) of the targeted sample size, with an estimated one month
of fieldwork left.
False negatives are due to low parasitemia and not an HRP 2/3 deletion.

19) Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Tafenoquine after Weekly and
Escalating Monthly Doses of Tafenoquine in Healthy Vietnamese Volunteers aims to
compare treatment-related safety and adverse events (A.E.s) of T.Q. Administered in a
dose-escalating study in the same healthy subjects over three regimes; to characterize the
pharmacokinetic/ pharmacodynamic relationship between blood T.Q. Concentrations and
safety and tolerability of the weekly 200 mg and two monthly
(600 mg or 800 mg) tafenoquine regimens in the same healthy subjects; and to assess user
preference for each of the dosing regimens. This study will address the DMAP priority of closing
the gap between efficacy (controlled) and effectiveness (operational) of malaria countermeasures
and provide an assessment of alternative malaria prophylaxis regimens.
Project status: Active.
FY21 Accomplishments / Highlights:
•
•

Medication has been imported into Vietnam.
Approvals from both the U.S. and Vietnam IRBs have been received.
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•

•

Due to the study timeline and criticality to maintain continuity, the study starts in
February 2022. Unfortunately, due to the Tet holiday in Vietnam (similar to the
Christmas/New Year's break in the U.S.), our volunteers will be absent for two to four
weeks to celebrate Tet.
Study participants enrolled during they would likely be lost to follow-up and miss dose
changes. Therefore, a 10 Feb 2022 start date will negate this loss of continuity.

Publications:
Canavati, S. E., Kelly, G. C., Vo, T. H., Tran, L. K., Ngo, T. D., Tran, D. T., Edgel, K. A., & Martin, N. J.
(2021). Mosquito Net Ownership, Utilization, and Preferences among Mobile and Migrant Populations
Sleeping in Forests and Farms in Central Vietnam: A Cross-Sectional Study, The American Journal of
Tropical Medicine and Hygiene, 104(5), 1917-1924. Retrieved 13 Dec 2021, from
https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/104/5/article-p1917.xml
Maude, R.J., Ngo, T.D., Tran, D.T. et al. Risk factors for malaria in high incidence areas of Viet Nam: a
case-control study. Malar J 20, 373 (2021). https://doi.org/10.1186/s12936-021-03908-7
Nam S Vu, Jeffrey C Hertz, Nicholas J Martin, Tu C Tran, Jodi M Fiorenzano, Phong V Tran, Hoang V
Nguyen, Anh D Dang, Duong N Tran, Maysa T Motoki, Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from Villages
and Forest Areas of Rural Communes in Khanh Hoa and Binh Phuoc Provinces, Vietnam, Journal of
Medical Entomology, Volume 58, Issue 6, November 2021, Pages 2264–2273,
https://doi.org/10.1093/jme/tjab106
Quang HH, Chavchich M, Trinh NTM, Manh ND, Edstein MD, Martin NJ, et al. (2021) Cross-sectional
survey of asymptomatic malaria in Dak Nong Province in the Central Highlands of Vietnam for the
malaria elimination roadmap. PLoS ONE 16(10): e0258580.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258580
Roh, M.E., Lausatianragit, K., Chaitaveep, N et al. Civilian-military malaria outbreak response in
Thailand: an example of multi-stakeholder engagement for malaria elimination. Malar J 20, 458 (2021).
https://doi.org/10.1186/s12936-021-03995-6
Wangdi K, Canavati SE, Ngo TD, Nguyen TM, Tran LK, Kelly GC, Martin NJ, Clements ACA. Spatial
and Temporal Patterns of Malaria in Phu Yen Province, Vietnam, from 2005 to 2016. Am J Trop Med
Hyg. 2020 Oct;103(4):1540-1548. DOI: 10.4269/ajtmh.20-0392. PMID: 32748781; PMCID:
PMC7543816.
Conference Attendance and Presentations:
• Wojnarowski, M. al. Update on multidrug-resistant P.falciparum malaria: the treatment
options in changing drug susceptibility profile in Cambodia. Poster presented at American
Society of Tropical Medicine and Hygiene: Nov 2021; Virtual Meeting.
•

Spring M et al., Malaria surveillance and resistance patterns in the endemic border regions of
Thailand, 2019‐2021. Poster presented at American Society of Tropical Medicine and
Hygiene: Nov 2021; Virtual Meeting.
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•

Nam VU et al. Mosquitoes from co-endemic areas of malaria and dengue in central-eastern
and south-western Vietnam: biodiversity and barcode. Poster presented at American Society
of Tropical Medicine and Hygiene: Nov 2021; Virtual Meeting.

Department of Entomology
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• The Department of Entomology’s mission is to (1) develop and evaluate interventions and vector
control products to mitigate vector-borne diseases, (2) provide entomological support for drug and
vaccine studies and (3) conduct comprehensive surveillance for vectors and pathogens of military
importance.
Constraints/Problems Encountered:
• Travel restriction due to COVID-19 presented a significant burden to completing our mission this
year. Entomology generally requires a physical presence to collect surveillance samples or test new
products at our fixed facilities. Additionally, safety measures, such as reduced manning, impacted our
ability to schedule and produce several products, particularly malaria sporozoites. Only through the
extraordinary efforts of our staff were we able to complete all of our obligations on time once some of the
safety precautions were lifted.
Solutions Devised:
• N/A
New Missions Added:
• N/A
Old Missions Discontinued:
• N/A
Outcomes:
• Surveillance of leptospirosis in rodent reservoirs and environmental water and soil in 2021 Cobra
Gold activity sites: The Entomology Department performed pre-exercise site surveillance supporting Thai, U.S.
and other partner militaries participating in Cobra Gold used for humanitarian missions. Rodents were trapped in
November to December 2020 and June to July 2021 in four provinces according (Rayong, Chanthaburi, Sakaeo,
and Trat). A total number of 293 rodents from nine different species were trapped. Of those, Rattus tanezumi
(84.6%) was the dominant species trapped and found across the survey sites. Overall, 1.0% of the 293 trapped
rodents were found to be Leptospira positive. Leptospira were found in Bandicota savilei (7.1 %) and R. tanezumi
(0.8 %) rodents from Chanthaburi (3.6%, 1/28) and Rayong (1%, 2/202) provinces. The pathogenic Leptospira
interrogans was identified in all three positive rodents. We analyzed a total of 63 water samples and 61 soil
samples for Leptospira spirochetes using dark-field microscopy. We found spirochetes in both water (n=1) and
soil (n= 27) samples. Using rrs gene nucleotide sequences, we found the Leptospira were clustered within three
major clades: pathogenic (25%, 7/28), intermediate (25%, 7/28), and non-pathogenic (50%, 14/28).
• Production of P. cynomolgi infected blood products (sporozoites) for anti-hypnozoites drug and
vaccine studies: The Entomology Department performs routine production of P. cynomolgi infected blood
products using the rhesus monkey (Macaca mulatta) model to support both in vitro and in vivo antimalarial drugs
screening in vitro and in vivo. In FY21, more than 90,000 female An. dirus mosquitoes, representing over 68%
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of the insectary effort, were produced to support this activity. Fifteen shipments of P. cynomolgi infected
mosquitoes (around 225-270 million sporozoites per shipment) were sent to WRAIR-ET, with another 17
shipments going to Novartis, USA. The Department provided more than 15 million P. cynomolgi sporozoites to
the Department of Bacteria and Parasitic Diseases (BPD), AFRIMS for a pilot study of the establishment of an in
vitro liver model for antimalarial drug screening.
• Risk assessment for ectoparasite and rodent-borne disease at 2021 Cobra Gold sites in Thailand:
A risk assessment study was conducted in Rayong, Chanthaburi, Trat, and Sa Kaeo provinces. Molecular and
serological analyses of chigger samples and their rodent hosts found an overall infection prevalence of Orientia
tsutsugamushi, the causative agent of scrub typhus, of 1.3% (9/701), while Rickettsia spp. infection prevalence
was 2.3% (16/701). O. tsutsugamushi infected chiggers were detected in the training sites in Rayong and Trat
with an infection prevalence of 1.6% (5/306) and 3.2% (3/95) in Rayong during pre and post-exercise period,
respectively, and 0.6% (1/158) in Trat province. However, O. tsutsugamushi seropositive rodents were found in
all training sites with the seroprevalence ranging between 2.9% and 8.8%, implying that scrub typhus is
distributed throughout all sites. Additionally, 3.8% (11/291) and 0.7% (2/291) of the rodent samples were
previously exposed to Rickettsia honei, the causative agent of spotted fever rickettsiosis, and Rickettsia typhi, the
causative agent of murine typhus. In addition, there was a low risk for severe fever with thrombocytopenia virus
infection in the CG21 training sites. The relative abundance of chiggers and their rodent hosts, along with the
infection prevalence of O. tsutsugamushi, were monitored over five consecutive years in Rayong province to
provide a more accurate assessment of the human health risks. We observed that the chigger abundance, density,
and infestation rate on rodent hosts have continuously increased over the years and more than doubled in the last
5 years, signifying the increasingly high risk of scrub typhus exposure to the training troops. Infection prevalence
of O. tsutsugamushi in samples from Rayong province increased from 1.1% in 2020 to 2% in 2021 in parallel
with the seropositivity of the rodent hosts that raised 4.3% in 2020 to 9.6% in 2021. The increasing pathogen
prevalence positively correlates with increased incidence of scrub typhus cases in Rayong, suggesting that
surveillance of chiggers and their rodent host in the training areas might be suitable to use as indicators for
disease risk monitoring and prediction. In the absence of effective vaccines for chigger-borne diseases, utilization
of repellent and impregnated uniform remain the primary focus of disease mitigation.
• Establishment of a rhesus macaque model for scrub typhus transmission: pilot study to evaluate
the minimal Orientia tsutsugamushi transmission time by Leptotrombidium chiangraiensis Chiggers:
Recently, an intradermal inoculation of the rhesus macaque model for scrub typhus has been characterized at our
institution. This method faithfully mimics the natural route of pathogen transmission allowing us to understand
the host-pathogen-vector interactions influencing pathogen transmission. Unlike the needle-based inoculation
method, Orientia tsutsugamushi-infected chiggers introduce both pathogen and chigger saliva into the host epidermis at the bite site. However, information on the interaction or influence of chigger saliva on pathogenesis and
host immunity has been limited, consequently hindering vaccine development and transmission blocking studies.
To characterize chigger inoculated O. tsutsugamushi in rhesus macaques, we determined the minimum chigger
attachment time required to transmit O. tsutsugamushi to the immunocompetent hosts and preliminary assessed
clinical parameters, course of bacterial infection, and host’s immunological response to identifying potential
factors influencing pathogen infection. Chigger infestation on hosts resulted in: (i) Rapid transmission of O.
tsutsugamushi (within 1 h) and (ii) antigen-specific type I and II T-cell responses were markedly increased during
the acute phase of infection, suggesting that both systems play critical roles in response to the pathogen control
during the primary infection. In summary, we demonstrate that O. tsutsugamushi infection in rhesus macaques
via chigger challenge mirrors the time of disease onset and bacteremia observed in scrub typhus patients. Levels
of pro-inflammatory cytokines and chemokines were positively correlated with bacteremia.
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• INDO-PACIFIC Surveillance for Tick-borne Diseases: Rodents (n= 6,345) and their associated ticks
pools (n=921) collected in 26 provinces across Thailand during 2010-2020 were screened for Borrelia spp. Realtime PCR and conventional PCR were used for screening and confirmation, respectively. Species identification
was performed by DNA sequencing of three target genes (16S rRNA, flagellin, and groEL genes), then DNA
sequence and phylogenetic analyses were conducted to examine their relationship with reference sequences
retrieved from GenBank database. Overall, 71 out of 6,345 rodents tested were positive for Borrelia spp. for a
1.1% infection rate, while 150 in 921 ticks pools were positive for a 16.3% infection rate. Three Borrelia species
were identified in examined samples with Borrelia theileri being the most prevalent, followed by Borrelia
yangtzensis, and Borrelia miyamotoi. Phayao, Ubon Ratchatani, Buri Ram, Rayong, and Chachoeng Sao
provinces are areas where B. theileri was detected at high prevalence rates, whereas Nakhon Ratchasima and Mae
Hong Son provinces appear to have B. yangtzensis at high rates in ticks collected from rodents. Interestingly, B.
miyamotoi (BM), a member of relapsing fever group borreliae, was detected mostly in mountainous areas such as
Nan, Loei, and Tak provinces. Rattus spp. are the major reservoir for BM (n=4), followed by Bandicota (n=1)
and Mus species (n=1). While Ixodes granulatus was the only tick species proved to carry BM in Thailand. The
seroprevalence in human patients with fever visiting Phop Phra hospital, Tak province (n=81) during 2018-2019
showed that 18.5% of these patients had IgG antibody against BM GlpQ protein.
• Vector Mapping of Ticks and Tick-Borne Pathogens of Mongolia: We received 2,741 ticks from
Mongolia in 2020. Of these, 208 tick pools (n=1,606) were selected for next-generation-sequencing (NGS)
analysis this year. There were 97 pools of Dermacentor nutalli (n=534) collected from Khentii and Tuv
provinces, 73 pools of Ixodes persulcatus (n=719) from Selenge province, and 38 pools of Hyalomma asiaticum
(n=353) from Umnugovi province. NGS data analysis showed that Rickettsia spp. and Coxiella spp. were the
most prevalent bacteria found in examined ticks pools with 96.6% (201/208) and 72.1% (150/208) infection rate,
respectively. Moreover, high NGS reads were detected in ticks for both Rickettsia spp. and Coxiella spp. Other
bacteria found include Francisella spp. (20.7%, 43/208), Borrelia spp. (18.3%, 38/208), Ehrlichia spp. (17.3%,
36/208), Anaplasma spp. (10.6%, 22/208), Candidatus Neoehrlichia mikurensis (2.4%, 5/208), and Bartonella
spp. (1.4%, 3/208). PCR and sequence confirmation for Anaplasma spp. and Ehrlichia spp. were performed.
Since both bacterial genera in the family Anaplasmataceae are very similar, primers targeting 16S rRNA and
groEL genes are able to amplify all members in this family. As a result, sequence reads that cluster in these
genera are often incorrectly assigned to one another. The results of PCR and sequence confirmation for tick
samples with reads assigned to the family Anaplasmataceae showed that 32 tick pools were confirmed positive
for Anaplasmataceae; 27 pools were Ixodes persulcatus collected from Selenge province and five pools were
Hyalomma asiaticum collected from Umnugovi province. Twenty-one I. persulcatus pools collected from
Selenge province were positive for Ehrlichia muris (99.7-100% sequence identity). Three I. persulcatus pools
had Anaplasma phagocytophilum (99.7-100% identity) and two out of three pools were also positive for E. muris
(100% identity). Three I. persulcatus had Anaplasma centrale (98.9-99.2% identity). While five H. asiaticum
pools collected from Umnugovi were all positive for Ehrlichia species similar to Ehrlichia ewingii with 95.5%
sequence identity.
• Integrated Vector-Borne Disease Surveillance in Thailand: A total of 605 female Aedes, 752 female
Anopheles, and 7,049 sand flies were collected from adult traps, in addition to 3,360 water containers from 315
houses being monitored for the presence of Aedes immature during arbovirus vector surveillance. Insecticide
resistance was tested using the WHO susceptibility method in 3,166 F1 female Ae. aegypti cultured from more
than 500 field collected Aedes immatures (F0). The result showed all strains was resistance (<90% mortality) to
discriminating doses of Bifenthrin, Deltamethrin, and Permethrin. For malaria vector surveillance, 44 water
habitats around the study site was monitored for presence of Anopheles immature and vector breeding site
characteristics. A cow-baited trap was set up at each site to collect wild blood fed Anopheles collect eggs (F0) for
use in insecticide resistance testing. The WHO susceptibility test of 881 F0 female An. minimus and An. aconitus
demonstrated they were susceptible (>99% mortality) to discriminating doses of Bifenthrin, Deltamethrin, and
Permethrin.
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• Phlebovirus and Leishmania surveillance in sand flies in Thailand: A total of 3,340 female sand
flies were trapped in six provinces within four regions across Thailand. The caught sand flies were
morphologically classified into eight species belonging to three genera (Sergentomyia, Phlebotomus, and
Idiophlebotomus). The dominant species was S. iyengari, which was mostly found at all collection sites, followed
by S. barraudi and P. stantoni, respectively. DNA barcodes generated from 68 sand flies were sorted into 14
distinct species, which were more diverse than the morphological identification. Twelve barcoding sequences
could not be associated with any Latin species name. Multiple DNA alignment of DNA barcoding sequences
clustered into 14 different species, six of which had a maximum intraspecific distance larger than 3%. Detection
of Leishmania by TaqMan real-time PCR in pooled sand flies yielded a negative result. This study provides an
insight into the distribution and diversity of sand flies in Thailand. DNA barcoding analysis revealed an
unexpectedly high diversity of sand flies suggesting that further investigation of the sand flies in additional
regions is need for understanding the role of sand flies in disease transmission and vector control in Thailand.
We evaluated the efficacy of four commercial light traps and determined the effect of trap placement and carbon
dioxide (CO2) on sand fly collection in northern Thailand. Trap evaluations were conducted at two natural caves
located in Chiang Rai province, Thailand. In the first part of the study, the efficacies of four trap types including
the Centers for Disease Control miniature light trap (CDC LT), Encephalitis Vector Survey trap (EVS), CDC
Updraft Blacklight trap (CDC UB), and Laika trap (LK) were evaluated and compared. The second half of the
study evaluated the influence of trap placement and CO2 on sand fly collection. For the trap efficacy experiment,
a total of 11,876 phlebotomine sand flies were collected over 32 trap-nights. Results demonstrated that CDC LT,
CDC UB, and LK collected significantly more sand flies than EVS (P > 0.05). However, there were no
significant differences between the numbers of sand flies collected by CDC LT, CDC UB, and LK. A total of
6,698 sand flies were collected from the trap placement and CO2 experiment over 72 trap-nights. Results showed
that CO2 did not influence the numbers of sand flies captured, whereas trap placement at the entrance of the
caves resulted in collection of significantly more sand flies than traps placed inside and outside of the caves. We
found the CDC LT, CDC UB, and LK without CO2 captured the greatest amount of sand flies. This was
particularly observed when traps were placed at the entrance of a cave, perhaps because of the greater passage of
stimuli caused by wind flow at the entrance of the cave. The light traps in this study can be used effectively to
collect sand fly vectors in northern Thailand.
• Comparison of malaria vector density and ecology in transmission and non-transmission areas
along Thailand-Myanmar border: Adult mosquito collection and larval breeding sites surveys were carried out
in 3 transmission areas (TA) and 3 non-trasmission areas (NTA) during the hot and wet seasons from October
2020 to September 2021. Three provinces (sites) in western Thailand, Tak, Kanchanaburi, and Ratchaburi, served
as study sites in this study. Over 8500 females mosquitoes were identified, comprising 9 genera: Culex (n =
3463), Anopheles (n = 1651), Mansonia (n = 1645), Armigeres (n = 981), Aedes (n = 720), Uranotaenia (n = 28),
Mimomyia (n = 16), Coquillettidia (n = 4), and Aedeomyia (n = 1). Overall, 58.31% and 40.21% of the primary
malaria vectors (An. minimus, An. dirus, and An. maculatus) were found in TA and NTA, respectively. The
secondary, An. aconitus, was found predominantly in TA (42.45%) in Ratchaburi province. The percentage of
Anopheline females was higher in TA in both hot and wet seasons. Mosquito larvae were found near the stream's
margin, in the stream pool, and in the ground pool, all of which were in partial shade and had slow water flow
and some aquatic vegetation. The presence of vector species was confirmed by emerging larvae, demonstrating
that their breeding sites were adjacent to the villages. A total of 509 primary vectors (505 An. minimus, 4 An.
maculatus) were dissected, and their heads and thorax were examined for infection status. All samples were
pooled (approximately 10 samples/pool) based on study location and species. No positive samples were detected.
• Provide insectary tours to AFRIMS visitors highlighting insectary capabilities. Train at least 15 visiting
scientists and students on insectary operations. Total visitors is 51 in 2021.

รายงานประจำ�ปี 2564

123

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Month

Numbers
of VIP
visitors

January-21

2

Colonel Larry Redmon

March-21

2

Dr. Thavirap Tantiwongse – CEO,
Dr. Rita Juneja

U.S. Army Attaché, U.S.
Embassy Bangkok
Director of Public Affairs and
Communication

March-21

11

AFRIMS spouses

AFRIMS

April-21

1

MG Thamrongroj Temudom

Director, RTA-AFRIMS

April-21

6

Internal Medicine Fellowship

Rajavithi Hospital

April-21

2

MAJ Jorge Rodriguez

U.S. Army Pacific (USARPAC)

September-21

4

Mr. James L. Wayman

Acting Deputy Chief of Mission
at United States Embassy
Bangkok

November-21

6

Rep. Ami Bera, M.D.

Congressional Delegation Bera

November-21

7

Casandra Baker

US Embassy and DAO

November-21

7

Senior Chief Petty Officer
Christopher Latiolais

US Embassy and DAO

November-21

3

Dr. Laddarat Srikham, MD.

Internal Medicine Fellowship,
Chulalongkorn University

Name

Institute

• Entomology Outreach Program: The Department of Entomology began an insectary outreach
program, sending the Insectary Team to 5 elementary schools within Bangkok to educate children on
vector biology and the impact of vector-borne disease awareness in an endemic area. The program was
well received by both the School Administrators and the Children. To date, the program has contacted
over 25 elementary or secondary schools with plans to provide entomological education once COVID-19
restrictions are lifted. Additionally, the outreach program has expanded to university students with
Department experts providing virtual education to over 300 students in eight universities across
Thailand.
•

Publications:

1. Takhampunya R, Sakolvaree J, Chanarat N, Youngdech N, Phonjatturas K, Promsathaporn S,
Tippayachai B, Tachavarong W, Srinoppawan K, Poole-Smith BK, McCardle PW, Chaorattanakawee
S. The bacterial community in questing ticks from khao yai national park in thailand. Frontiers in
Veterinary Science. 2021;8:1335. doi:10.3389/fvets.2021.764763
2. Chaorattanakawee S, Korkusol A, Tippayachai B, Promsathaporn S, Poole-Smith BK,
Takhampunya R. Amplicon-based next generation sequencing for rapid identification of rickettsia
and ectoparasite species from entomological surveillance in thailand. Pathogens (Basel, Switzerland).
2021;10(2).
3. Cunningham CH, Hennelly CM, Lin JT, Ubalee R, Boyce RM, Mulogo EM, Hathaway N, Thwai
KL, Phanzu F, Kalonji A, Mwandagalirwa K, Tshefu A, Juliano JJ, Parr JB. A novel crispr-based
malaria diagnostic capable of plasmodium detection, species differentiation, and drug-resistance
genotyping. EBioMedicine. 2021;68:103415.
4. Dhimal M, Dumre SP, Sharma GN, Khanal P, Ranabhat K, Shah LP, Lal BK, Jha R, Upadhyaya
BP, Acharya B, Shrestha SK, Davidson SA, Charoensinphon P, Karki KB. An outbreak investigation
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of scrub typhus in nepal: Confirmation of local transmission. BMC infectious diseases.
2021;21(1):193.
5. Dinhuzen J, Limothai U, Tachaboon S, Krairojananan P, Laosatiankit B, Boonprasong S,
Lumlertgul N, Peerapornratana S, Srisawat N. A prospective study to evaluate the accuracy of rapid
diagnostic tests for diagnosis of human leptospirosis: Result from thai-lepto aki study. PLoS
neglected tropical diseases. 2021;15(2):e0009159.
6. Elliott I, Thangnimitchok N, Cesare M de, Linsuwanon P, Paris DH, Day NPJ, Newton PN,
Bowden R, Batty EM. Targeted capture and sequencing of orientia tsutsugamushi genomes from
chiggers and humans. Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and
evolutionary genetics in infectious diseases. 2021;91:104818.
7. Jittamala P, Monteiro W, Smit MR, Pedrique B, Specht S, Chaccour CJ, Dard C, Del Giudice P,
Khieu V, Maruani A, Failoc-Rojas VE, Sáez-de-Ocariz M, Soriano-Arandes A, Piquero-Casals J,
Faisant A, Brenier-Pinchart M-P, Wimmersberger D, Coulibaly JT, Keiser J, Boralevi F, Sokana O,
Marks M, Engelman D, Romani L, Steer AC, Seidlein L von, White NJ, Harriss E, Stepniewska K,
Humphreys GS, Kennon K, Guerin PJ, Kobylinski KC. A systematic review and an individual patient
data meta-analysis of ivermectin use in children weighing less than fifteen kilograms: Is it time to
reconsider the current contraindication? PLoS neglected tropical diseases. 2021;15(3):e0009144.
8. Linsuwanon P, Auysawasdi N, Wongwairot S, Leepitakrat S, Rodkhamtook W, Wanja E,
Monkanna T, Wegner M, Davidson S, Poovorawan Y, Poole-Smith B, Limsuwon C, McCardle P.
Assessing scrub typhus and rickettsioses transmission risks in the chiang rai province of northern
thailand. Travel medicine and infectious disease. 2021;42:102086.
9. Somwang P, Khositharattanakool P, Pathawong N, Pongsiri A, Davidson SA, Ponlawat A. Field
evaluation of four commercial light traps, trap placement, and effect of carbon dioxide on
phlebotomine sand fly collection in northern thailand. Acta tropica. 2021;220:105953.
10. St John HK, Masuoka P, Jiang J, Takhampunya R, Klein TA, Kim H-C, Chong S-T, Song J-W,
Kim Y-J, Farris CM, Richards AL. Geographic distribution and modeling of ticks in the republic of
korea and the application of tick models towards understanding the distribution of associated
pathogenic agents. Ticks and tick-borne diseases. 2021;12(4):101686.
11. Takhampunya R, Thaloengsok S, Tippayachai B, Promsathaporn S, Leepitakrat S, Gross K,
Davidson SA. Retrospective survey of borrelia spp. From rodents and ticks in thailand. Journal of
medical entomology. 2021;58(3):1331-1344.
12. Tipthara P, Kobylinski KC, Godejohann M, Hanboonkunupakarn B, Roth A, Adams JH, White
NJ, Jittamala P, Day NPJ, Tarning J. Identification of the metabolites of ivermectin in humans.
Pharmacology research & perspectives. 2021;9(1):e00712.
Department of Retrovirology
The mission of the Department of Retrovirology is to support the mission of the Military HIV Research
Program (MHRP) to protect the U.S. Military from HIV by conducting research to develop an HIV
vaccine, reduce new infections, and advance strategies to induce long-term HIV remission.
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• Conducted acute HIV infection studies as both a platform for laboratory research in order to
better understand infection as well as to generate a cohort and platform for cure research clinical trials.
• Conducted HIV cure studies evaluating novel approaches including a therapeutic vaccine and a
monoclonal antibody after two different durations of time in volunteers with acute HIV infection.
• Evaluated novel approaches to cure HIV-like viruses in non-human primate models to understand
HIV-related biology and model potential therapeutic interventions or vaccines.
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• Identified and characterized cohorts of volunteers at high risk of HIV for future clinical research
studies in Thailand, principally through a study called RV348, at four sites in Thailand (clinical activities
have completed, analysis is ongoing).
• Established new assays to be able to assess functions of granulocytes, and antibody-mediated
immune cell functions and assessment of mucosal cell functions that we could not previously assess in
our vaccine, cure, or non-human primate studies.
o Granulocyte isolation and functional characterization are now capabilities used in support
of ongoing studies.
o Antibody-dependent complement-mediated lysis is being developed for using by MHRP
to further characterize non-neutralizing antibodies and their contribution to the immune
response in our vaccine and cure studies.
• Developed protocol and initiated conduct of RV564, a Phase II randomized, observer-blind,
placebo-controlled study, to assess efficacy of meningococcal Group B vaccine rMenB+OMV NZ
(Bexsero) in preventing gonococcal infection. This study is a cross-departmental collaboration with
Department of Parasitic and Bacterial Diseases and is a collaboration with the USU Infectious Disease
Clinical Research Program.
• Conducted site preparation and training for RV546, a Phase 1 evaluation of late boost strategies
with IHV01 (FLSC in aluminum phosphate) and A244 with or without ALFQ for HIV-uninfected
Participants in the HIV Vaccine Trial RV306.
• Validated and established molecular assays to diagnose Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2); certified as a COVID testing laboratory.
• Supported the public health response for the COVID-19 Global Health Emergency through
provision of clinical diagnostic and surveillance testing in support of the US Embassy, NAMRU-2, and
INDOPACOM.
Constraints/Problems Encountered:
• The COVID pandemic in Thailand impacted enrollment in studies at the Thai Red Cross AIDS
Research Centre (TRCARC). The TRCARC limited capacity for client and participant visits (up to 60%
during various periods) and limited optional procedures to comply with both Thailand government
policies and the WRAIR risk mitigation plan. As a result of the study site reduced capacity, recruitment
and enrollment has been limited this year as have participant follow-up visits and data collection.
Solutions Devised:
• Modifications were proposed for study procedures to ensure trials remained open, and most
importantly, that participant safety could continue to be monitored.
o Participants requiring medical treatment and clinical monitoring were prioritized for inperson follow-ups.
o When possible and allowable by protocol, some safety follow-up visits were completed
as virtual visits to reduce participants at the site and to minimize site burden.
• The study sites continue implementing the COVID-19 Risk Mitigation Plan while the studies are on-going.
New Missions Added:
• Selected as site and initiated protocol development to conduct two COVID – 19 clinical studies:
one is an observational study incorporating novel technologies to evaluate 1) physiologic responses and
host biomarker expression patterns in early SARS-CoV-2 infection and 2) feasibility of incorporating
selected remote monitoring and self-collection of specimens into an observational study and another is an
interventional study entitled Adaptive Platform Trial for Early Treatment and Post-Exposure Prophylaxis
of COVID-19.

รายงานประจำ�ปี 2564

126

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Old Missions Discontinued:
• No old missions discontinued
Outcomes:
• The Department of Retrovirology’s ability to conduct clinical trials that meet local and
international regulatory standards is supported by its exemplary College of American Pathologists (CAP)accredited AFRIMS Retrovirology Clinical Laboratory (ARCL), specimen processing and archiving
laboratory and its basic science research program. The laboratory is also certified by both Department of
Defense Clinical Laboratory Improvement Program (DoD CLIP) and the Division of AIDS, National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (DAIDS/NIAID). CAP accreditation and CLIP certification
are valid through September 2020. Due to the current COVID-19 public health crisis, the CAP has
postponed most scheduled and requested international laboratory inspections at this time. During this
time, ARCL will remain CAP accredited until the CAP resume the international laboratory inspections.
The laboratory will be virtually inspected by CAP on 04 January 2022.
•

HIV cohort studies

o On-schedule enrollment and successful completion of clinical activities of RV348, a
high-risk HIV incidence cohort independently assessing four locations for inclusion as future vaccine
efficacy trial sites.
o RV348B (Bangkok), a total of 1,017 participants were enrolled in Bangkok (502
participants at Vaccine Trial Centre (VTC), Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok,
Thailand, and 515 at Royal Thai Army Clinical Research Center (RTA CRC), AFRIMS). Clinical activity
was completed in April 2019 with 53 incident cases identified (3.73%). Study database has been cleaned
and locked. The publication titled “Risk Factors for HIV sero-conversion in a high incidence cohort of
men who have sex with men and transgender women in Bangkok, Thailand” by Dr. Tanyaporn Wansom
was published on the EClinicalMedicine , July 2021. Protocol amendment adding external collaborators
for sample and data analysis has been approved. Laboratory and data analysis are ongoing
o RV348M (MoPH): a total of 1,003 participants were enrolled (503 participants at
Potharam, Ratchaburi and 500 participants at Nakorn Ratchasima). Clinical activity was completed in
December 2019 with 20 incident cases identified. The manuscript titled “Prospective longitudinal study of
men who have sex with men and transgender women in two provinces in Thailand” by Dr. Chawetsan
Namwat was submitted to BMC Public Health on 26 August 2021. Data were cleaned and locked.
Laboratory and data analysis are ongoing
o RV254 is a prospective cohort study designed to follow individuals with Fiebig I to IV
acute HIV infection. Study participants are identified and followed for at least 2 years and a maximum of
15 years. They are monitored clinically and with CD4, HIV RNA, and safety laboratory tests. Archiving
of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and plasma is performed. This protocol allows coenrollment in other treatment protocols and nearly all participants have opted to join a trial providing
access to immediate suppressive antiretroviral therapy. During this reporting period 684 participants are
enrolled in this study.
o RV304 is a study that was established to allow the comparison of findings from
immunophenotyping and immunochemistry in the gut mucosa, spinal fluid, lymph node, and blood of
participants that are HIV negative, as well as HIV-infected adults to the findings from participants with
acute HIV infection from the RV254 study. During this reporting period 209 participants (78 HIV
positive and 131 HIV negative) are enrolled in this study.
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o RV217 (Early Capture acute HIV Cohort): For Thailand site, a total of 1,413 potential
volunteers were screened and 947 participants (67%) enrolled the study; 71 incident cases were identified.
Laboratory and data analysis are ongoing.
o In support of acute HIV infection and HIV cohort studies, the Department of
Retrovirology has processed and archived specimen, and developed a molecular assay in collaboration
with MHRP, the Multi-Region Subtype Specific PCR (MSSP) assay to characterize HIV-1 subtypes and
their recombinant viruses circulating in Thai HIV-infected participants.
•

Post RV144 HIV Vaccine Trials

o RV305 (Phase 2 late boost follow-on study to RV144): A total of 164 participants were enrolled,
completed all study vaccination and clinical activities. Data showed that late boosting is beneficial.
Additional laboratory and data analysis are ongoing. A protocol amendment to allow study extension for
another 2 years and add one collaborated laboratory have been approved.
Laboratory and data analysis are ongoing.
o RV306 (Phase 2 evaluation of various one-year boosts following the RV144 regimen in
previously unvaccinated volunteers): 367 volunteers were enrolled, and all study visits were completed.
Late boosting preferentially improved plasma IgG over IgA responses and neutralization activity as well
as cellular immune functions. Additional laboratory and data analysis are ongoing. A protocol amendment
adding two collaborated laboratories for specimen/data analysis have been approved. Laboratory and data
analysis are ongoing.
o RV328 (Evaluating the protein boost used in RV144 and a previous efficacy trial in injecting
drug users called Vax003): A total of 40 participants completed all vaccinations and clinical activities.
The study is now at laboratory analysis phase.
o RV417, a multicenter, randomized, parallel group, placebo-controlled, double-blind clinical study
in healthy HIV-uninfected adult. Subjects will be enrolled regardless of their baseline Ad26
seropositivity, as data from Study IPCAVD003 suggest that there is little impact of baseline Ad26
neutralizing antibodies (nAbs) on the immunogenicity of this Ad26 vaccine vector, at the titers observed
in that study, however regional differences are known to occur. During this reporting period 59
participants have been enrolled in Thailand and 12 participants are in the follow-up long term extension
phase.
•

HIV Remission Trials

o RV397 (the administration of VRC01 monoclonal antibody to participants who initiated ART
during acute HIV infection): Total of 23 participants were enrolled, 18 participants underwent treatment
interruption and received study infusions according to study protocol. Only one participant achieved the
primary endpoint of HIV viral load (VL) <50 copies/mL at 24 weeks after treatment interruption. Median
time to VL rebound above 20 copies/mL was 29 days (range 9- 296) for the VRC01 arm and 14 days
(range 14-29) for the placebo arm (p=0.051 for Kaplan-Meier test). All participants achieved VL < 20
copies/mL within 5 weeks after ART resumption. Completion of clinical activity and continue laboratory
and data analysis phase. Publication namely “Neutralizing antibody VRC01 failed to select for HIV-1
mutations upon viral rebound” was publish in The Journal of Clinical Investigation 2020.
o RV398, conducted in collaboration with the NIH Vaccine Research Center and the U.S. Military
HIV Research Program (MHRP) designed to investigate whether a broadly neutralizing antibody product
given to acute HIV-infected volunteers either before or with the initiation of antiretroviral treatment will
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benefit the volunteers, including limiting the amount of virus in their bodies and possibly cure, has
enrolled the majority of volunteers in this multicenter study. During this reporting period 15 participants
have been enrolled in this study. Clinical Activities have been completed. The study is now at laboratory
analysis phase.
o RV405 (HIV therapeutic vaccines for HIV infected participants who initiated ART during acute
HIV infection): 27 participants enrolled in this study. The clinical activity was completed in September
2018. The study is now at laboratory and data analysis phase. The vaccine was safe and generated robust
immune responses, but delayed time to viral rebound compared to that in placebo recipients by only
several days and did not lead to viremic control after treatment interruption. Abstract entitled “AD26 &
MVA vaccines in acutely treated HIV: Safety, immunogenicity and viral rebound” was presented at
Keystone Symposia Conference: HIV Vaccines, March 24 - 28, 2019. Publication entitled “Safety and
immunogenicity of Ad26 and MVA vaccines in acutely treated HIV and effect on viral rebound after
antiretroviral therapy interruption” was published in Nature Medicine on 23 March 2020.
o RV411, an exploratory study of analytical treatment interruption (ATI). Eight volunteers were
enrolled in step I. Clinical activity were completed in June 2016. All 8 participants experienced rapid viral
load rebound following analytical treatment interruption, indicating that additional strategies are required
to control or eradicate HIV.
o RV412, a clinical follow-on study for participants who completed clinical activities from HIV
Remission Trials. As of 28 December 2021, total 56 participants transferred from RV411, RV397, RV405 and
RV550 were followed for safety and virologic outcomes. One participant was withdrawn due to relocation to
aboard. 50 participants were completed clinical activities and resumed to routine follow up in RV254,
WRAIR#1494 protocol. Six (6) participants transferred from RV550 are now in the follow-up phase. This study
is ongoing.
o ACTG studies- In collaboration with the Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC) and
the AIDS Clinical Trial Group (ACTG) NIAID/NIH, Department of Retrovirology performs PBMC
preparation from blood and leukapheresis specimens, plasma storage, isolation of mucosal mononuclear
cells (MMCs) from gut biopsy samples and analysis of biological samples for 3 ACTG studies; A5354
Early ART to Limit Infection and Establishment of Reservoir, A5345 and A5347s HIV rebound &
control biomarkers. The percent viability and viable recovery of cryopreserve PBMCs obtained from a
leukapheresis and/or whole blood provided by the Specimen Processing Laboratory, Department of
Retrovirology have been deemed satisfactory and acceptable by the ACTG laboratory science group since
May 2017.
o RV550, a phase I, randomized, unblinded, controlled trial of 12 weeks duration to investigate the
safety, tolerability and immunomodulation effect of combining Interleukin-15 (IL-15) Receptor Superagonist (Nant-803) with ART during AHI. The first subject was enrolled on 4 April 2021. As of 28
December 2021, nine (out of fifteen) participants have been enrolled into the study. Six participants have
completed the study and transferred for safety and virologic outcomes in RV412.
•

Non-Human Primate Studies

o The Department of Retrovirology has implemented Cambridge Neuropsychological Test
Automated Battery (CANTAB), a neurobehavioral testing platform in rhesus macaques in collaboration
with the Department of Veterinary Medicine. This platform has been developed for the assessment of
neurocognitive deficits in both animal models and humans with neurodegenerative diseases or other brain
pathologies, thus allowing for cross-species comparison. We have completed the in vivo phase of two
studies that implemented CANTAB as well as CNS pathology assessments to evaluate the impact of (1)
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Zika virus and (2) sleep deprivation on neurocognition in rhesus macaques. The in vivo animal research
activity to investigate the impact of Zika virus infection on neurocognition was completed in Q1 FY20.
Data analyses were completed in 2021. We found that Zika virus infection was associated with transient
plasma viremia, immune activation in the peripheral blood and CSF. Transient neurocognitive impairment
was seen in the majority of animals. The findings were presented as an oral presentation at the Joint
International Tropical Medicine Meeting (Virtual), Bangkok, Thailand in December 2020. Manuscript has
been submitted for publication and is currently under review. We recently completed the in vivo animal
research activity to investigate the impact of sleep deprivation on neurocognition and immune
perturbations in Q3 FY21. Sleep deprivation was associated with both immunological and neurocognitive
changes. We found transient increases in plasma cortisol, inflammatory cytokines and chemokines that
play important roles in the development of cardiovascular disease. We also observed transient redistribution and activation of immune cells in the peripheral blood following sleep deprivation.
Furthermore, neurocognitive evaluation by CANTAB showed impairments in processing speed and
accuracy in animals following 24- and 48-hour of sleep deprivation. Analysis of CANTAB data
correlations with immunologic parameters are on-going. Together, the ability to correlate neuropathology
with neurocognitive changes is a powerful tool that can be applied across various infectious and noninfectious threats to ensure warfighter lethality.
o In support of HIV vaccine development, the department commenced a study in non-human
primates: PN21-09, Immunogenicity and efficacy of Structural Mosaic mRNA vaccine, with or without
protein vaccine boost against Simian/Human Immunodeficiency Virus (SHIV) infection in rhesus
macaques. The aim of the study is to evaluate whether administering an mRNA-based prime with or
without protein vaccine A244/B.63521 with ALFQ adjuvant as a boost could provide robust and
sustained cellular and humoral immune responses that protect rhesus macaques from repeated SHIV
challenges. Results from this study will provide translational data to advance product development. The
development and deployment of an effective vaccine would protect the Warfighter and alleviate the need
to depend heavily on prevention methods that require continued access and adherence. Animal protocol
for the study was approved by AFRIMS IACUC in Q4 FY21. The in vivo animal research activity
commenced in Q1 of FY22.
•

Supporting the public health response for the COVID-19 Global Health Emergency

Clinical diagnostic testing for COVID-19: as the only diagnostic laboratory accredited by the College
of American Pathologists (CAP) and certified by the US DoD Clinical Laboratory Improvement Program
(CLIP) in the region, the AFRIMS Retrovirology Clinical Laboratory (ARCL) has been assigned to
support the US Embassy Health Unit in Bangkok by providing clinical diagnostic and surveillance
COVID-19 testing. Establishing this capability also enabled AFRIMS to support DoD personnel in the
region as needed. These efforts are in line with the WRAIR mission to support the warfighter in the
vicinity of AFRIMS by maintaining readiness and preventing disease. The clinical diagnostic COVID-19
testing initiated in March 2020. During this reporting period (2021), a total of 125 samples were tested
with 7 samples positive for SARS-CoV-2.
• Efficacy of Bexero vaccine in prevention of urogenital and/or anorectal gonococcal infection
controlled
RV564, a Phase II randomized, observer-blind, placebo- study, to assess efficacy of meningococcal
Group B vaccine rMenB+OMV NZ (Bexsero) in preventing gonococcal infection. This study will be
conducted in US sites and two Thailand clinical sites (Royal Thai Army Clinical Research Center (RTA
CRC) and Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC)). Department of Retrovirology and
Department of Bacteria and Parasitic (BPD) laboratories are performed laboratory activities for this study.
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The study initiated in May 2021. As of 28 December 2021, 148 participants and 115 participants have
enrolled at RTA CRC and TRCARC, respectively.
Future Plans:
• RV254, RV304, RV550, RV564 and ACTG studies will continue enrollment and follow up of
participants. Laboratory and data analysis for all open studies is ongoing. In addition, we have expanded
our collaboration with external collaborators worldwide.
•

New protocols:

− RV546, a phase 1 evaluation of late boost strategies with IHV01 (FLSC in aluminum phosphate)
and A244 with or without ALFQ for HIV-uninfected Participants in the HIV Vaccine Trial
RV306. Protocol is now in a final regulatory approval. Tentative timeline for study initiation is
January 2022.

− RV600, a laboratory analysis to define the breadth of ADCC and ADCP responses as correlates of

reduced infection risk among RV144 vaccine trial case and control participants. This study will utilize
RV144 samples. Protocol is in development.

− RV608, an observational study evaluating physiologic responses and host biomarker expression patterns

in early SARS-CoV-2 and acute respiratory infections (ARI) and among their close contacts. The study
will utilize novel technologies to evaluate these responses and the feasibility of incorporating remote
technologies into an observational study. The observational study is currently enrolling at 2 US Sites and
will expand to international sites, including Thailand.

− RV609, an adaptive, randomized, double blind, platform trial evaluating promising

investigational products (IP) for early treatment and post-exposure prophylaxis for SARS-CoV-2.
The interventional study protocol is still in development; the sponsor will evaluate one or more
products for COVID post exposure prophylaxis and/or early outpatient treatment. This is a multisite study to be conducted in the US and in several ex-US countries, including Thailand.

Department of Veterinary Medicine
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• The mission of the Department of Veterinary Medicine (DVM) is to protect military personnel
and their families against tropical disease threats through pre-clinical product development of
new prophylactic and therapeutic drugs and new or improved vaccines. To fulfill this mission,
DVM conducts biomedical research in animal models and zoonotic disease surveillance; provides
veterinary training and expertise in the areas of animal research, laboratory animal care, animal
pathology and Institutional Animal Care and Use Committee engagement to students, faculty and
potential collaborators; maintains research animals that are free of potential confounding diseases
and ensures that all animals receive humane, proper and safe care. The USAMD-AFRIMS's
Animal Care and Use program complies with appropriate laws, regulations and guidelines.
Constraints/Problems Encountered:
• The COVID-19 pandemic caused significant disruptions to operations this fiscal year. Beginning
January 2021, we operated under 50% minimal staffing as directed by the U.S. Embassy; however
VETMED staff adapted and research activities continued without disruption.
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• Facilities management continues to be a major concern. We have not been able to use our
Animal Biological Safety Level-3 containment in building 5 for this specific purpose due to a ventilation
system failure. BioBubble technology, which was installed in room A6, cannot be utilized for its intended
purpose either since gap analysis was conducted and it demonstrated the need to modify HVAC system
within the BioBubble to ensure exhaust air is discharged to outside the building. Additionally, there is no
elevator to the clinical pathology laboratory or the laundry room on 2nd floor making it very difficult to
move freezers, big equipment and heavy items. Often this has resulted in damaged equipment and
facilities in addition to risks created to personnel carrying the equipment; no solution has been envisioned
to address this concern. The clinical pathology laboratory and animal vivarium are extremely limited in
space to store and maintain tissue blocks, documents, supplies, equipment, animal cages and accessories;
some progress has been made after the construction of a cage storage area but the need has not been
completely addressed.
• Space in BSL-3, lab 2, building 4 is extremely limited; it has a maximum capacity of 48 rodent
cages. This limitation caused various delays to animal studies.
• We currently lack a certified, dedicated area for conducting ABSL-3 NHP studies. The BSL-3,
lab 2, building 4 room system and space is inadequate for housing nonhuman primates.
• Staff-power shortages have resulted in heavy workload for each section and at times, created
some concerns to mission fulfillment. Non-effective job advertisement, prolonged hiring process, inprocessing and clearance of new personnel has, in some circumstances, negatively impacted our ability to
fill these personnel gaps. This concern remains unresolved.
• Animal facility renovations for AAALAC site visit preparation have been prolonged since August
2020 due to continuous problems with contractors and their ability to finish various projects on schedule.
This has negatively impacted our animal colony management, breeding, as well as research activities. No
solution exists for this problem at this moment; professional and reliable contractors will be sought for
future renovations or modifications.
• AAALAC site visit, originally scheduled for February 2021, had to be rescheduled due to the
COVID-19 quarantine situation and postponed for one year.
• Although HVAC (Heating, Ventilating and Air condition), BAS (Building Automation) and
waste water treatment facility for the animal vivarium have recently been upgraded, reliability has not
been consistent.
• The waste autoclave in the BSL-3, building 4 as well as autoclaves #5 and #6 in building 5 are
broken. This resulted in a temporary backlog of generated biohazardous waste in the BSL-3 and there was
no efficient backup autoclaves within animal vivarium and BSL-3. In the end a temporary plan was
established requiring generated biohazardous waste to be transported to glassware for autoclaving
purposes. This still ongoing while we await for funds to repair/change autoclaves currently not operating.
Solutions Devised:
• BioBubble Gap Analysis was conducted. Awaiting funds to finalize renovation/certification on
BioBubble. Also awaiting on potential funds forrenovation of B wing, building 5 area that will allow
AFRIMS to work on BSL-3 NHP studies as well as animal rooms to work on BSL-3 mice studies.
• New autoclaves for replacing the autoclave #5 at building 5 arrived at AFRIMS at the end of
2021. Logistics has been working with the contractor to expedite the process to ensure the autoclave is
installed as soon as possible.
New Missions Added:
• DVM in collaboration with Seoul National University have developed a rhesus model for
Rickettsia spp.
• DVM in collaboration with Chakri Naruebodindra Medical Institute (CNMI) evaluated the antiSARS-CoV activity of various natural compounds and antivirals in Hamsters.
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• DVM in collaboration with National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
(BIOTEC) evaluateda SARS-CoV vaccine immunogenicity and efficacy in ACE-2 transgenic and
BALB/C mice.
• DVM in collaboration with Baiya Phytopharn evaluated a SARS-CoV vaccine immunogenicity
and efficacy in ACE-2 transgenic and ICR mice.
• As part of an ongoing effort, DVM in collaboration with Vaxxinity is evaluating the safety and
immunogenicity of the UB-612A Multitope Protein-Peptide Vaccine in rhesus macaques.
Old Missions Discontinued:
• N/A
Outcomes:
• DVM in collaboration with Chulalongkorn University completed two COVID-19 vaccine studies
entitled “Proof-of-concept of immunogenicity and protective efficacy study of Chula-CoV-19
mRNA/LNP2 vaccine in K18-hACE2 transgenic mouse (Mus musculus)”. The mRNA vaccine protected
100% of mice from developing clinical signs and histopathology finding. This vaccine was transitioned to
human clinical trials.
• DVM developed a hamster model for COVID-19. The Golden Syrian hamsters developed mild
disease. There was no clinical signs; however, viremia was demonstrated.
• DVM in collaboration with the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology have
completed two COVID-19 protocols entitled “Immunogenicity and protective efficacy study BIOTECCOVID-19 adenovirus type 5-based vaccine and a virus-like particle-based vaccine in K18-hACE2
transgenic mouse (Mus musculus)” and “Immunogenicity and protective efficacy study of COVID-19
vaccines against variant SARS-CoV-2 strains in mice (Mus musculus)”. The adenovirus type 5-based
vaccine via intramuscular route administration induced markedly high level of SARS-CoV-2 neutralizing
antibody and T cell responses which are both important to antiviral immunity.
• DVM in collaboration with Baiya Phytopharm completed two COVID-19 vaccine studies entitled
“Immunogenicity and protective efficacy study of Baiya SARS-CoV-2 Vax1 in K18-hACE2 mice (Mus
musculus)” and “Immunogenicity study of Baiya SARS-CoV-2 Vax1 for different variants in ICR mice”.
The Baiya vaccine proved to be 100% effective in preventing clinical disease at the highest vaccine dose
(10 µg), and the best adjuvant is 3M052-SE.
• DVM in collaboration with Chakri Naruebodindra Medical Institute completed the COVID-19
drug testing study entitled “Novel Antiviral Activity of Combinations among Favipiravir, Standardized
Extract of Boesenbergia rotunda (Finger Root), and Standardized Extract of Andrographis
paniculata(Green Chiretta) in Hamsters with SARS-CoV-2 Infection”.
• Forty three baby rhesus monkeys (Macaca mulatta) and 4,711 ICR mice (Mus musculus) were
produced in 2021 as part of our breeding colony.
• ICR mice were used for nine active protocols, as a blood source to maintain mosquito, sand fly,
and chigger mite colonies; to produce dengue virus antigens; to investigate a single O. tsutsugamushi
genotype among multiple genotypes; used as part of hands-on training; used for sample collection for
validatingvarious analytic assays; and to evaluate the immunogenicity of the novel SARS-CoV-2 vaccine
and Coinfection of O. tsutsugamushi and Candidatus O. chuto.
• Nineteen mice and 16 monkeys were utilized this year to provide blood, blood products or other
biological samples (including urine, cervical vaginal mucosal samples, semen and anal mucosal samples)
from normal, healthy animals to investigators, veterinarians and diagnostic laboratories supported by
AFRIMS and other DOD institutes.
• VETMED used 6 rhesus monkeys that were all successfully trained and tested using the
Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) for two studies. One with the goal
of assessing the impact of sleep deprivation on the neurobehavioral performance and the second to
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evaluate the effectiveness of anti-malarial drugs in combination with ivermectin. Eighteen splenectomized
rhesus monkeys were used as donor monkeys to develop P. cynomolgi sporozoites.
Department of Virology
Discuss Significant Activities Related to Organizational Mission:
• Our activities revolve around several pillars:
o Conduct advanced phase clinical trials to evaluate vaccine and therapeutic products to
prevent and treat arboviral disease like dengue and chikungunya diseases.
o Evaluate and validate devices for the diagnosis of arboviral and respiratory infectious
diseases endemic in SE Asia
o Conduct expansive regional surveillance to generate disease threat assessment (arboviral
and respiratory virus like SARS-CoV-2) and to both determine where to conduct clinical trials and to
determine evolving pathogen threats of importance to INDOPACOM.
o Develop and validate new assay in the laboratory to better identify pathogens identified
in or studied in surveillance studies, clinical trials and diagnostic device evaluation
Constraints/Problems Encountered:
• Cebu Facilities – PAVRU Cebu City facilities needs new location in Cebu City. The current
location of PAVRU in Cebu City is suboptimal for the conduct of their studies and the long-term stability
in that location is uncertain (uncertainties of future lease agreement).
• Maintain Sufficient Military Personnel – Military staffing issues have become a liability to the
department and threatens the successful execution of studies under its mission. Failure to secure viable
Military leadership with experience in the field of virology research and business, acquisition, clinical and
regulatory development, will force the transfer the excess administrative, clinical, regulatory and other
activities to other, already fully engaged MIL personnel and LSE, who may lack the necessary training
and experience to execute as needed.
• Timely Receipt of Awarded Funds – A large portion of the department’s annual operative budget
comes from GEIS and MIDRP and their arrival to the department are consistently and increasingly
delayed, often arriving late 2Q or 3Q of FY. No explanation is offered. Nonetheless, these delays are a
significant obstacle to projects execution, forcing the department to risk late or no completions of projects
slated to begin in 01 October of each FY.
• Increasing Difficulties in Sending (human, animal) Specimens to Partner Countries,
international collaborators – There has been an increasing and spreading move towards our partner
countries more highly regulating the sending of specimens to laboratories outside of the country of origin
of the specimens. The move is driven to ensure greater control over indigenous specimens and to
encourage capacity building within countries.
• Travel restrictions, due to COVID-19 pandemic and Regional Security Office (RSO at US
Embassy Bangkok) restricts the department in its ability to implement, execute and oversee studies and
other activities in the region, which often require in person interactions and thus threatening the ability of
the department to meet its deliverables.
• Excessive time requirements for preparation and execution of contracts via USAMRAA.
These critical instruments are essential for execution of studies and for the Department ability to meet its
mission. However, even trivial and modest contracts require excessive lead times to prepare, delaying
field and clinical activities and themselves represent the riskiest element in study and program execution.
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Solutions Devised:
• PAVRU Cebu Facilities – The department in currently engaged in an exploratory effort with
the Velez Group Hospital and Medical School in Cebu City. A space has been identified and several
discussions have taken place with director board at the hospital. Although there is a clear path forward,
advancement has been limited by the travel restrictions and the inability to personally visit the potential
site. Despite travel restriction, the Department and the leadership in the Velez Group have met several
times and have made progress towards an agreement. We expect gaining momentum during FY22.
• Maintain Sufficient Military Personnel – The department chief and AFRIMS Director have
worked aggressively to locate appropriate staff to at least maintain current staffing and the WRAIR
Commander and AFRIMS Director have acquired a status of tier one for our staffing needs.
• Timely Receipt of Awarded Funds – The department works to utilize existing multi-year funds
in order to meet short-term needs pending receipt of the targeted funds, but the solution is suboptimal and
risks underfunding other significant efforts.
• Increasing Difficult in Sending Specimens Outside Our Partner Countries – The department is
actively seeking to push higher level of technology (i.e. basic viral sequencing capabilities) downwards to
our local laboratories and to our partners in order to allow more to be done locally, decreasing the impact
of this issue on the mission.
• To circumvent travel restrictions, the department has maximized the utilization of web-based
conferencing and maximize travel of collaborating partners and study personnel to our office in Bangkok
for face-to-face conferencing. This solution, although maintains our activities, is not optimal.
New Missions Added:
• Development of Chikungunya virus epidemiology studies and vaccine site preparations. The
department has initiated a robust study in one of our sites in Southern Thailand. The study is funded by
the Military Infectious Disease Research Program (MIDRP) to provide longitudinal Chikungunya disease
data to increase our understanding of the epidemiology of the disease and to leverage this study for
Chikungunya vaccine efficacy trials. Recently, a commercial agreement was formalize with a
Chikungunya vaccine developer which will extend the scope of the study described above. An additional
agreement with a separate vaccine developer is currently being developed to open a second epi study in
the country.
•
A HIV surveillance and genomic characterization study was launched at the V Luna Medical
Center of the Philippines Armed Forces (PAF) by the personnel of PAVRU. The study, funded by
PEPFAR, represents the first time the Department of Virology directly engages in HIV surveillance and
research.
•
Identification and preclinical validation of small molecule inhibitors of alphavirus
(chikungunya virus, i.e.) infections.
•
Development of a multiplex diagnostic apparatus with will rely on artificial intelligencebased algorithm to differentiate infections from various closely related arboviruses. This work is being
done in collaboration with PATH.
•
Initiation of a Merck Dengue Vaccine Immunological studies. The Merck vaccine represents
the third viable dengue vaccine candidate (after Sanofi-Pasteur and Takeda).
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Old Missions Discontinued: None
Outcomes:
• We have developed a comprehensive, 5 countries, surveillance and testing program designed
to capture, measure and characterize circulating SARS-CoV-2 virus in the region. This surveillance
system has equipped AFRIMS with the necessary capabilities to continue to monitor this threat, as well as
continuing to monitor others, endemic or emerging. This initiative resulted, early during the COVID-19
pandemic, in the enabling of some DoD overseas laboratories and other regional public health institutions
to provide accurate and rapid testing for SARS-CoV-2 in patients and study subjects, thus bridging a
laboratory testing gap in these institutions.
• We continued the assessment of the long-term protection study of the Dengvaxia dengue
vaccine, a product manufactured by Sanofi Pasteur. This vaccine has proven effective in reducing severe
diseases and hospitalization in patients with pre-existing exposure to dengue and also offers moderate
protection against infection. However, it may increase severity of disease in those not previously infected
who become infected a year after completing the vaccination series and is poorly protective against
infection as well in such populations. Dengvaxia is no longer an Army Advance Development candidate
vaccine.
• We achieved the primary endpoint in the phase III Takeda dengue vaccine (Takeda
pharmaceuticals Inc.) Although this product showed broad protection against dengue infection during the
first year following vaccination, some questions remain about its long term efficacy. We, in partnership
with Takeda, initiated modifications to the study to include a booster dose to the subjects and extend the
study for three additional years. The Takeda plans to submit (CY2022) a Biological License Application
(BLA) in the US for the licensing of their vaccine. This vaccine would be the second dengue vaccine
available in the US and the world.
• We completed a phase II study with the National Institute of Health dengue vaccine. This
vaccine provides the most robust immunological response of the three vaccines assessed by the
department. The NIH vaccine has been license to Merck (MSD) for manufacturing and sell in North
America. The Department of Virology is entering in an agreement with Merck the execution of
exploratory studies. We have continued to identify shifting trends in both arboviral and upper respiratory
viruses circulating in the region and provided this information to the COCOMs and to DoD authorities
that communicate with the CDC. The data is presented in a periodical report that is widely distribute to
the DoD and other US and international military and government agencies.
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AFRIMS Publications
FY 21 (October 2020 – September 2021)
1. Anderson KB; Buddhari D; Srikiatkhachorn A; Ponlawat A; Gromowski GD;
Iamsirithaworn S; Weg AL; Ellison DW; Macareo L; Cummings DAT; Yoon IK;
Nisalak A; Thomas SJ; Fernandez S; Jarman RG; Rothman AL; Endy TP. An
innovative prospective hybrid cohort-cluster study design to characterize dengue virus
transmission in multigenerational households in Kamphaeng Phet, Thailand. Am J
Epidemiol 2020 Jul 1; 189(7):648-59
2. Aubry F; Dabo S; Manet C; Filipovic I; Rose NH; Miot EF; Martynow D; Baidaliuk
A; Merkling SH; Dickson LB; Crist AB; Anyango VO; Romero-Vivas CM; VegaRúa A; Dusfour I; Jiolle D; Paupy C; Mayanja MN; Lutwama JJ; Kohl A; Duong
V; Ponlawat A; Sylla M; Akorli J; Otoo S; Lutomiah J; Sang R; Mutebi JP; CaoLormeau VM; Jarman RG; Diagne CT; Faye O; Faye O; Sall AA; McBride CS;
Montagutelli X; Rasic G; Lambrechts L. Enhanced Zika virus susceptibility of
globally invasive Aedes aegypti populations. Science 2020 Nov 20; 370(6519):991-6
3. Chaorattanakawee S; Korkusol A; Tippayachai T; Promsathaporn S; Betty K BK;
Takhampunya R. Amplicon-based next generation sequencing for rapid identification of
Rickettsia and Ectoparasite Species from Entomological Surveillance in Thailand.
Pathogens 2021 Feb 16; 10(2):215
4. Chinnawirotpisan P; Chusri S; Manasatienkij W; Joonlasak K; Huang AT;
Poolpanichupatam Y; Lohachanakul J; Rungrojcharoenkit K; Thaisomboonsuk B;
Buddhari D; Anderson KB; Simasatien S; Suwanpakdee D; Watanaveeradej V;
Supadish P; Suntarattiwong P; Jones AR; Fernandez S; Klungthong C. Complete
Coding Sequences of 22 East/Central/South African Genotype Chikungunya Virus
Isolates from Thailand (2018 to 2019). Microbiol Resour Announc 2020 Oct 15;
9(42):e00438-20
5. Fansiri T; Buddhari D; Pathawong N; Pongsiri A; Klungthong C; Iamsirithaworn
S; Jones AR; Fernandez S; Srikiatkhachorn A; Rothman AL; Anderson KB;
Thomas SJ; Endy TP; Ponlawat A. Entomological risk assessment for dengue virus
transmission during 2016-2020 in Kamphaeng Phet, Thailand. Pathogens 2021 Sep 24;
24(10):1234
6. Hossain MS; Commons RJ; Douglas NM; Thriemer K; Alemayehu BH;
Amaratunga C; Anvikar AR; Ashley EA; Asih PBS; Carrara VI; Lon C;
D'Alessandro U; Davis TME; Dondorp AM; Edstein MD; Fairhurst RM; Ferreira
MU; Hwang J; Janssens B; Karunajeewa H; Kiechel JR; Ladeia-Andrade S;
Laman M; Mayxay M; McGready R; Moore BR; Mueller I; Newton PN; ThuyNhien NT; Noedl H; Nosten F; Phyo AP; Poespoprodjo JR; Saunders DL; Smithuis
F; Spring MD; Stepniewska K; Suon S; Suputtamongkol Y; Syafruddin D; Tran
HT; Valecha N; Van Herp M; Van Vugt M; White NJ; Guerin PJ; JAPrice RN. The
risk of Plasmodium vivax parasitaemia after P. falciparum malaria: An individual patient
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data meta-analysis from the worldwide antimalarial resistance network. PLoS Med 2020
Nov 19; 17(11):e1003393
7. Kietsiri P; Muangnapoh C; Lurchachaiwong W; Lertsethtakarn P; Bodhidatta L;
Suthienkul O; Waters NC; Demons ST; Vesely BA. Characterization of Arcobacter
spp. Isolated from human diarrheal, non-diarrheal and food samples in Thailand. PLoS
One 2021 Feb 5; 16(2):e0246598
8. Kittikraisak W; Kongkiatngam S; Phadungkiatwatana P; Ditsungnoen D; Kaoiean
S; Macareo L; Rungrojcharoenkit K; Srisantiroj N; Chotpitayasunondh T; Dawood
FS; Mott JA; Lindblade KA. Comparison of influenza antibody titers among women
who were vaccinated in the 2(nd) and the 3(rd) trimesters of pregnancy. Vaccine 2021
Jan 3; 39(1):18-25
9. Li Y; Bai H; Sanders-Buell E; Dussupt V; Townsley S; Donofrio G; Bose M;
O'Sullivan AM; Kibuuka H; Maganga L; Nitayaphan S; Kosgei J; Pitisuttithum P;
Rerks-Ngarm S; Eller LA; Michael A; Robb ML; Ake J; Vasan S; Tovanabutra S;
Krebs SJ; Rolland M. Limited evidence for a relationship between HIV-1 Glycan shield
features in early infection and the development of neutralization breadth. J Virol 2021
Aug 10; 95(17):e0079721
10. Muccini C; Pinyakorn S; Sirivichayakul S; Kroon E; Sacdalan S; Crowell TA;
Trichavaroj R; Ananworanich J; Vasan S; Phanuphak N; Colby DJ; RV254 Study
Group. Brief report: prevalence trend of transmitted drug resistance in a prospective
cohort of Thai people with acute HIV infection. J Acquir Immune Defic Syndr 2021
Aug 15; 87(5):1173-77
11. Nicolaou L; Ahmed T; Bhutta ZA; Bessong P; Kosek M; Lima AAM; Shrestha S;
Chandyo R; Mduma ER; Murray-Kolb L; Morgan B; Grigsby MR; Checkley W.
Factors associated with head circumference and indices of cognitive development in early
childhood. BMJ Glob Health 2020 Oct 5(10):e003427
12. Paquin-Proulx D; Lal KG; Phuang-Ngern Y; Creegan M; Tokarev A;
Suhkumvittaya S; Alrubayyi A; Kroon E; Pinyakorn S; Slike BM; Bolton DL;
Krebs SJ; Eller LA; Sajjaweerawan C; Pagliuzza A; Chomont N; Rerknimitr R;
Chomchey N; Phanuphak N; de Souza MS; Michael NL; Robb ML; Ananworanich
J; Sandberg JK; Eller MA; Schuetz A; RV217RV254 /SEARCH010RV304
/SEARCH013 study group. Preferential and persistent impact of acute HIV-1 infection
on CD4(+) iNKT cells in colonic mucosa. J Acquir Immune Defic Syndr 2021 Aug 15;
87(5):1173-77
13. Richard SA; McCormick BJJ; Murray-Kolb LE; Bessong P; Shrestha SK; Mduma
E; Ahmed T; Kang G; Lee GO; Seidman JC; Svensen E; Kosek MN; Caulfield LE;
MAL-ED Network Investigators. Influences on catch-up growth using relative versus
absolute metrics: evidence from the MAL-ED cohort study. BMC Public Health 2021
Jun 29; 21(1):1246
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14. Rogawski McQuade ET; Liu J; Kang G; Kosek MN; Lima AAM; Bessong PO;
Samie A; Haque R; Mduma ER; Shrestha S; Leite JP; Bodhidatta L; Iqbal N; Page
N; Kiwelu I; Bhutta Z; Ahmed T; Houpt ER; Platts-Mills JA. Protection from natural
immunity against enteric infections and etiology-specific diarrhea in a longitudinal birth
cohort. J Infect Dis 2020 Nov 9; 222(11):1858-1868
15. Scott RM; Kmush BL; Norkye K; Hada M; Shrestha MP; Vaughn DW; Myint
KSA; Endy TP; Shrestha SK; Innis BL. Historical analysis of the risk of Hepatitis E
and its complications in pregnant women in Nepal, 1996-1998. Am J Trop Med Hyg
2021 Jun 14; 105(2):440-8
16. Somwang, Puckavadee P; Khositharattanakool P; Pathawong N; Pongsiri A;
Davidson SA; Ponlawat A. Field evaluation of four commercial light traps, trap
placement, and effect of carbon dioxide on phlebotomine sand fly collection in northern
Thailand. Acta Trop 2021 Aug; 220:10593
17. St. John HK; Masuoka P; Jiang J; Takhampunya R; Kleine TA; HCChong ST;
Song JW; Kimg YJ; Farris CM; Richards AL. Geographic distribution and modeling
of ticks in the republic of Korea and the application of tick models towards understanding
the distribution of associated pathogenic agents. Ticks Tick Borne Dis 2021;
12(4):101686
18. Takhampunya R; Thaloengsok S; Tippayachai B; Promsathaporn S; Leepitakrat S;
Gross K; Davidson SA. Retrospective survey of Borrelia spp. from rodents and ticks in
Thailand. J Med Entomol 2021 May 15; 58(3):1331-44
19. Velasco JM; Chinnawirotpisan P; Joonlasak K; Manasatienkij W; Huang A;
Valderama MT; Diones PC; Leonardia S; Timbol ML; Navarro FC; Villa V;
Tabinas HJr; Chua DJr; Fernandez S; Jones A; Klungthong C. Coding-Complete
Genome Sequences of 23 SARS-CoV-2 Samples from the Philippines. Microbiol
Resour Announc 2020 Oct 22; 9(43):e01031-20
20. Velasco JM; Navarro FC; Diones PC; Villa V; Valderama MT; Tabinas H; Chua D;
Rosa RD; Turao-Agoncillo MM; Timbol JC; Leonardia S; Timbol ML; Klungthong
C; Chinnawirotpisan P; Joonlasak K; Manasatienkij W; Huang A; Jones A;
Fernandez S. SARS-CoV-2 Among Military and Civilian Patients, Metro Manila,
Philippines. Mil Med 2021 Jul 1; 186(7-8):e760-e766

รายงานประจำ�ปี 2564

139

ANNUAL REPORT 2021

ภาพกิจกรรม
(Activities Photos)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ภาพกิจกรรม (Activities Photos)

การเจาะเลือดจากปลายนิ้วเพื่อนำ�ไปตรวจหาเชื้อมาลาเรีย
โดยวิธีการตรวจเลือดฟิล์มหนาด้วยกล้องจุลทรรศน์
กับกำ�ลังพลหน่วยในพื้นที่ ฉก.1 ฉก.2 และ ฉก.3
กกล.สุรนารี (จว.ส.ร. จว.ศ.ก. และ จว.อ.บ.)
ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ระหว่างวันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2563
Blood collection via finger-prick and preparation of
thick and thin blood films for malaria diagnosis by light
microscopy for the Infantry Task Force personnel along
the Thai - Cambodian border on 3 - 18 November 2020

เจ้าหน้าที่แผนกระบาดวิทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่
จากตอนพยาบาลและส่งกลับ ฉก.1 กกล.สุรนารี
ดำ�เนินการชุบมุ้งด้วยสารเคมีในการป้องกันยุง
ซึ่งเป็นพาหะนำ�โรคไข้มาลาเรีย ให้กับกำ�ลังพล ฉก.1
กกล.สุรนารี อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. และ
อ.นํ้ายืน จว.อ.บ. ระหว่างวันที่ 3 - 18 พฤศจิกายน 2563
Mosquito nets treated with chemical mosquito repellent
as a method of malaria prevention for the First Infantry
Task Force personnel, provided by Epidemiology
Section of AFRIMS together with Medical Section of
the First Infantry Task Force on 3 - 18 November 2020

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำ�งาน กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทหารบก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
Environment quality monitoring in the workplace at the Directorate of Logistics on 15 February 2021
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โครงการจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน
ณ สวนพญาไทภิรมย์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
Royal Thai Volunteers Project public service activities at Phaya Thai Pirom Garden on 23 February 2021

การเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ดำ�เนินงานโครงการ
เฝ้าระวังโรคมาลาเรียในทหารที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน
ในกำ�ลังพล ฉก.ม.3, ฉก.ม.5, ฉก.ทพ.32, ฉก.ทพ.33,
บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 และ นขต. พื้นที่ กกล.ผาเมือง
(จว.ช.ม., จว.ช.ร. และ จว.น.น.)
ระหว่าง วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2564
Collecting blood samples for malaria diagnostics to
support the Infantry Task Force personnel along the
Thai border on 17 - 31 March 2021

พ.อ. วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ รอง ผอ.กวจ.สวพท. (ในขณะนั้น) และ จนท.แผนกระบาดวิทยา กวจ.สวพท. ดำ�เนินงาน
โครงการเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในทหารที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ในพื้นที่ กกล.ผาเมือง (จว.ช.ม., จว.ช.ร. และ
จว.น.น.) และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้ออื่น ๆ อีกด้วย ระหว่าง วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2564
Providing malaria surveillance and infectious diseases knowledge for military personnel along the Thai border,
Pha Muang Task Force area, by COL Wuttikorn Rodkvamtook, former Deputy Director of Research Division, and
Epidemiology Section staff on 17 - 31 March 2021
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พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สวพท. โดย พล.ต.ศ. ธไนนิธย์ โชตนภูติ ส่งมอบหน้าที่ให้ พล.ต. ธำ�รงโรจน์ เต็มอุดม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องพินทุโยธิน
Change of Command Ceremony. MG Prof. Thanainit Chotanaphuti relinquished command to
MG Thamrongroj Temudom at Phintuyothin Auditorium on 1 April 2021

สนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการ swab รูปแบบ Drive thru และตรวจด้วยชุดตรวจ
Rapid Test ให้กับกำ�ลังพล และ นักเรียนนายสิบทหารบก ที่เข้ารับการฝึก ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวนทั้งสิ้น 503 นาย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
Providing Drive-Thru COVID-19 Swab Test and Rapid Antigen Self-Test to 503 military personnel and
army NCO students from the Infantry School Infantry Center, Prachuap Khiri Khan

รายงานประจำ�ปี 2564

143

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

ในห้วงเดือน พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่แผนกระบาดวิทยา กวจ. สวพท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.รร.6 ทำ�การเจาะเก็บเลือด
กำ�ลังพล ร้อย.ช.ฉก.ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 เพื่อตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายและตรวจคัดกรองมาลาเรียก่อนเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน มีผู้เข้ารับการตรวจจำ�นวน 281 นาย
Collecting blood samples for physical and malaria diagnostics for 281 military personnel deployed to
the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) by Epidemiology Section, AFRIMS and Phramongkutklao
Hospital officers in May 2021

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564
Providing environmental quality monitoring at Fort Nawamintharachini Hospital on 5-7 July 2021

ครบรอบวันสถาปนา 60 ปี สวพท. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
AFRIMS 60th Anniversary Ceremony on 3 November 2021
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งานประชุมวิชาการเนื่องในวันครบรอบ 60 ปี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรม แมริออท สุรวงศ์
AFRIMS 60th Anniversary Academic Conference
at Marriott the Surawongse Hotel on 4 November 2021

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) ของประชากรไทย
หลังจากการได้รับวัคซีนโควิด 19
Research project on SARS-CoV-2 immunity after COVID-19 vaccination in Thailand’s population

โครงการเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส ในสุนัขทหารตามแนวชายแดน กกล.สุรศักดิ์มนตรี จว.อุดรธานี
Leptospirosis surveillance program in military working dogs stationed at Surasakmontri Task Force, Udonthani
รายงานประจำ�ปี 2564

145

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

โครงการบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีกำ�ลังพลกองทัพบก ประจำ�ปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ตั้งหน่วยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
Annual Health Check-up service for Royal Thai Army personnel in FY 2021 at army installations in Bangkok
and its perimeter

งานวิจัยโรคติดเชื้อ และวัสดุทางการแพทย์ ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก
Infectious disease and medical product research in small laboratory animals

สำ�รวจโรคเลปโตสไปโรซิส ณ แปลงนาสาธิต รร.จปร. เพื่อถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
Leptospirosis surveillance at CRMA demonstration rice field prior to seeding and harvesting season
for H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
รายงานประจำ�ปี 2564
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การสำ�รวจโรคติดต่อสัตว์สู่คน ในสัตว์รังโรคและสิ่งแวดล้อม การเตรียมฝึก กฝร.รอ.65
Zoonotic diseases surveillance for Annual Military Training Preparedness

งานบริการห้องปฏิบัติการยาเสพติดและพิษวิทยา ดำ�เนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้กับผู้สมัครเข้านักเรียน
นายสิบทหารบก นักเรียนช่างฝีมือทหาร และนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำ�ปี 2564
Providing drug screening test service for the candidates of Army Non-Commissioned Officer School,
Military Technical Training School and Royal Thai Army Nursing College in FY 2021 by Narcotic and Toxicology
Section, Analysis Division

ปี 2564 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับการตรวจประเมินทางไกล
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
Remote assessment of Environmental Occupational Health and Safety Laboratory by the Department of Science
Service to obtain ISO/IEC 17025:2017 certification
ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย ให้การสนับสนุนการตรวจหา
ระดับแอนติบอดีต่อโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย ได้แก่ โรคสครับไทฟัส
โรคมิวรีนไทฟัส และโรคทิคไทฟัส ในโครงการสำ�รวจการติดเชื้อ
โรคไข้ริคเค็ทเซียในทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
จากตัวอย่างเลือดผู้ที่ถูกแมลงพาหะนำ�โรคกัด
Rickettsia laboratory diagnosis for the detection of rickettsial
antibodies in human serum samples according to the
“Survey of Rickettsial Infection Among Soldiers Operating in
the Thai Border” project
รายงานประจำ�ปี 2564
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งานสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำ�ปี หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ปีงบประมาณ 2564
Annual Health Check-up for Army War College Students in FY 2021

การเก็บตัวอย่างนํ้าจากหน่วยทหารและโรงพยาบาลค่ายกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 เพื่อนำ�มาตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้า ในห้วงปีงบประมาณ 2564
Collecting water samples for quality analysis from the Royal Thai Army installations and Fort hospitals
in the 1st Army Area in FY 2021

ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือในห้วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Making alcohol-based hand sanitizers during the COVID-19 outbreak

ปี 2564 มีนักศึกษาฝึกงาน จำ�นวน 15 นาย มาฝึกประสบการณ์ ณ แผนกผลิตและควบคุมมาตรฐาน กองวิเคราะห์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
15 internship students trained at the Production and Standardization Control Section, Analysis Division in 2021
รายงานประจำ�ปี 2564
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USAMD-AFRIMS

U.S. Agencies, Mission Thailand Visit on 30 October 2020

Global Health Security Agenda (GHSA) Side Meeting on 4 November 2020

U.S. Embassy and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Thailand
visited AFRIMS on 18 December 2020

รายงานประจำ�ปี 2564

149

ANNUAL REPORT 2021

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Spouse Visit on 23 March 2021

MG Thamrongroj Temudom - Director General, AFRIMS visited AFRIMS on 5 April 2021

U.S. Embassy Public Affairs Office visited AFRIMS on 30 September 2021

รายงานประจำ�ปี 2564
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Department of Bacterial & Parasitic Diseases

Training microbiological techniques and
antimicrobial susceptibility of Neisseria
gonorrhoeae culture to RTA staff on 18 June 2021

DMID Protocol 19-0004 the Bexsero (WR#2802) monitor team
inspected the BPD lab activities on 15 December 2020

Bacteriophage activity:
Environmental water collection

Bacteriophage
activity: Collection
of bacteriophage
plaques

Bacteriophage activity:
Preparation of bacteriophage
enrichment and isolation

To be the trainers for National Competency
Assessment for Malaria Microscopists, held
by Thailand MoPH, Bangkok, Thailand

Interpretation and
Analysis of real time
PCR diagnostic assay

Malaria sample collection during
COVID-19 Pandemic, Ratchaburi, Thailand

Malaria microscopy at field site during
COVID-19 Pandemic, Ratchaburi,
Thailand

รายงานประจำ�ปี 2564

Nucleic acid extraction
for real time PCR
detection of Neiserria
gonorrheae.

Malaria screening for military staff in
Cambodia field site, Cambodia
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Department of Entomology

Malaria Vector Surveillance: Entomologists collected larvae along the swamp’s edge in search of malaria vector larvae
(location: Bo Kao Bon village, Ta Nao Si, Suan Phueng district, Ratchaburi). Right – Anopheles larvae were monitored in
wheel tracks, which is one of the anopheles larval habitats (location: Bong Ti, Sai Yok, Kanchanaburi).

Direct Force Health Protection support:
The team performed risk assessment and environmental surveillance for ectoparasite
and rodent-borne diseases to support the Cobra Gold 2022 Humanitarian mission.

Field team of Diagnostic and Reemerging Disease
Section, Entomology Department collected ticks from
livestock and domestic animals to support a tick colony
establishment and to conduct a larva package test for
assessment of acaricide susceptibility.

รายงานประจำ�ปี 2564
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Above pictures were taken from the stereo
microscope showing engorged female ticks
laid hundred to thousand eggs and some
larvae already hatched from those eggs.
These larvae will be ready to feed in the
next couple weeks.

Production of Plasmodium spp.-infected blood
products utilizing a Rhesus Monkey (Macaca
mulatta) Malaria Model for Anti-hypnozoites
drug and vaccine studies
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Department of Veterinary Medicine

LTC Lugo and Dr. Piyanate acting as Chair for
Scrub typhus animal models and vaccine symposium
at the JITMM Virtual 2020 on 15 December 2020
Dr. Piyanate Sunyakumthorn presenting A nonhuman primate
model for scrub typhus at the JITMM Virtual 2020

CANTAB testing on sleep deprivation NHPs

Sleep deprivation study was conducted in March 2021.
The first 2021 batch of K18hACE2 mice arrived AFRIMS
in March 2021 for COVID-19 vaccine studies

Efficacy of Anti-SARS-CoV-2 herbal compounds against
COVID—19 infection in hamster study was conducted in
collaboration with CNMI in September 2021

New model SARS-CoV-2 in Hamster was established at
AFRIMS in May 2021

รายงานประจำ�ปี 2564
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Department of Virology

Hands-on training in preparation for proficiency testing and processing of samples for COVID-19
diagnostics was done for VLMC lab staff and was brought about via collaboration with SciLore, ENDEC and
Global Medical Technologies, with assistance from AFRIMS PAVRU Manila staff on 19 - 22 October 2020

Dr. Derek Khumpen, Director of Department of Disease Control District 3 (Nakhonsawan)
visited KAVRU on 3 March 2021.

Virology team getting ready to perform SARS-CoV-2 isolation and testing in the BSL3 laboratories

รายงานประจำ�ปี 2564
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