
หลักการและเหตผุล
ไข้ (Fever หรือ Pyrexia) เป็นอาการหรือภาวะที่ร่างกายมี

อณุหภมูสิงูขึน้กวา่ปกต ิทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองเม่ือมีการตดิเชือ้โรค 

หรือมีการเจ็บป่วยจากสาเหตุบางสาเหตุ เช่น การอักเสบของ

เนือ้เยื่อจากโรคภูมิแพ้ตนเอง โดยไข้จะเกิดอยู่เพียงชัว่คราว 

หรือ เป็นๆหายๆ ได้ตามแตส่าเหตท่ีุก่อให้เกิดไข้   

   สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้เกิดไข้ คือ การตดิเชือ้โรคชนิดต่างๆท่ีพบ

บ่อย คือ การติดเชือ้ไวรัส เชือ้แบคทีเรีย และเชือ้ราในกระแส

เลือด ดังนัน้การตรวจวินิจฉัยเชือ้ที ่ก่อให้เกิดไข้ จึงมีความ 

สําคญัและจําเป็น เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจรักษา การเฝ้า

ระวงั รวมถึงการศึกษาทางระบาดวิทยา เพื่อนําไปสู่การดูแล

รักษาและการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ

ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลทีมุ่่งเป็นปัญญาของ

แผ่นดิน จึงมีพันธกิจในการถ่ายทอดความรู้ หรือจัดฝึกอบรม

ให้แก่ชมุชน หรือประชาคมในศาสตร์ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการตรวจวนิิจฉยัจลุชีพท่ีกอ่ให้เกิดภาวะไข้ในเขต

ร้อน ให้กบัผู้ สนใจหรือมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจวินิจฉัยเชือ้จุลชีพต่างๆ โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้จะ

ประกอบด้วย ภาคบรรยายเกี่ยวกับหลกัการพืน้ฐานของพยาธิ

กําเนิดของจลุชีพแตล่ะชนิดต่อการก่อให้เกิดไข้ และภาคปฏิบตัิ

สําหรับการตรวจวินิจฉัยจุลชีพแต่ละชนิด โดยเปิดโอกาสให้ผู้

เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และได้ปฏบิตัจิริงในการตรวจวเิคราะห์

จลุชีพท่ีมีความสําคญัทางการแพทย์ เช่น เชือ้รา แบคทีเรีย และ
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ ที ่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้พืน้ฐานในการ

ตรวจวิเคราะห์จุลชีพก่อให้เกิดไข้ที ่พบบ่อยในเขตร้อน และ

สามารถนําความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาการตรวจ

วิเคราะห์เชือ้ รวมถึงการพัฒนางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเชือ้ไวรัส 

เชือ้แบคทีเรียและเชือ้ราชนิดตา่งๆ ตอ่ไป

การวินิจฉัยจลุชีพก่อภาวะไข้
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14 สิงหาคม 2556
08.30-09.00 Registration 

09.00-09.30 Opening of the workshop

09.30-10.30 Lecture :

- Overview of fever and fever of unknown  

origin

- Fever-associated pathogens in tropics

- Laboratory diagnosis for common fungi

- Infections causing fever

10.30-10.45 Coffee break

11.00-12.30 Practice : Yeast and mold identification

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Lecture : Laboratory diagnosis for 

common viral infections that cause fever

14.30-15.00 Coffee break

15.00-17.00 Practice : Laboratory diagnosis for 

dengue and influenza virus

15 สิงหาคม 2556
09.00-10.45 Practice : Laboratory diagnosis for 

dengue and influenza virus (Cont.)

10.45-11.00 Coffee break

11.00-12.00 Practice : Laboratory diagnosis for 

dengue and influenza virus (Cont.)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Lecture : Laboratory diagnosis for 

leptospirosis

14.00-14.15 Coffee break

14.15-16.15 Practice : Laboratory diagnosis for 

leptospirosis

กาํหนดการ

16 สิงหาคม 2556
09.00-10.30 Lecture : Laboratory diagnosis of 

melioidosis and scrub typhus

10.30-10.45 Coffee break

10.45-11.45 Practice : Laboratory diagnosis for 

melioidosis

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.00 Practice : Laboratory diagnosis for 

scrub typhus

14.00-14.15 Coffee break

14.15-15.00 Discussion

15.00-16.00 Closing remarks
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