
 
 

ก าหนดการการฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการ 
"การวินิจฉยัจุลชีพก่อภาวะไข้ในเขตร้อน"  

(Workshop on "Laboratory diagnosis for fever-associated pathogens in tropics")  
ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ณ ภาควิชาจลุชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี  คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

เวลา รายละเอียด วิทยากร 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ Registration  นางสายใจ สว่างอารมณ ์

นางสุกัลยา บัวผนั 
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ Opening of the workshop ผศ. ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ Lecture : 

 Overview of fever and fever of unknown origin  

 Fever-associated pathogens in tropics 

 Laboratory diagnosis for common fungi 

   Infections that causing fever 

ผศ. นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ Coffee break 
๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ Practice : Yeast and mold identification 

 Macroscopic and microscopic identification 

 Fungal cultivation on solid agar 

 Slide culture 

 Specific testing  

 Germ tube and Chlamydospore assay 

ผศ. นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ  
ผศ. ธารีรัตน์  กะลัมพะเหติ 
อ. มุทิตา  วนาภรณ ์
อ. พรพรรณ  ภูมิรัตน์ 
นายวิทวัส ตนัหยง 

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ Lunch 
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ Lecture : Laboratory diagnosis for common viral infections 

that cause fever 
ผศ. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ 
 

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ Coffee break  
๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ Practice : Laboratory diagnosis for dengue and influenza virus 

 Molecular techniques 
ผศ. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ 
อ. ณฐมน  โกศลธนาภิวัฒน ์
นายนรินทร์ ทิพย์พรชัย 

 



 
 

 
 

ก าหนดการการฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการ 
"การวินิจฉยัจุลชีพก่อภาวะไข้ในเขตร้อน"  

(Workshop on "Laboratory diagnosis for fever-associated pathogens in tropics")  
ระหว่างวันที่  ๑๔ –  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๐๙.๐๐-๑๐.๔๕ Practice : Laboratory diagnosis for dengue and influenza virus 

 Molecular techniques (Cont.) 
ผศ. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ 
อ. ณฐมน  โกศลธนาภิวัฒน ์
นายนรินทร์ ทิพย์พรชัย 

๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ Coffee break 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ Practice : Laboratory diagnosis for dengue and influenza virus 

 Viral culture and rapid test 
ผศ. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ 
อ. ณฐมน  โกศลธนาภิวัฒน ์
นายนรินทร์ ทิพย์พรชัย 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ Lunch 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ Lecture : Laboratory diagnosis for  leptospirosis ผศ.ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ Coffee break 
๑๔.๑๕-๑๖.๑๕ Practice : Laboratory diagnosis for leptospirosis 

 MAT test 

 Molecular techniques 

ผศ. ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ 
อ. มุทิตา  วนาภรณ ์
อ. พรพรรณ  ภูมิรัตน์ 
นายวิทวัส ตนัหยง 
นางปณิตา  จันทร์เกษ 
นางสาวศิริพร  เจตนาด ี
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๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ Lecture : Laboratory diagnosis of melioidosis and scrub typhus  ผศ. นริศรา จันทราทิตย ์

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ Coffee break 
๑๐.๔๕-๑๑.๔๕ Practice : Laboratory diagnosis for melioidosis  ผศ. นริศรา จันทราทิตย ์

ผศ. นิตยา  อินทราวัฒนา 
อ. มุทิตา  วนาภรณ ์
อ. พรพรรณ  ภูมิรัตน์ 
นางสาวศรัณย์พร  ตัณฑวนนัท ์

๑๑.๔๕-๑๓.๐๐ Lunch 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ Practice : Laboratory diagnosis for scrub typhus  ผศ. นริศรา จันทราทิตย ์

ผศ. นิตยา  อินทราวัฒนา 
อ. มุทิตา  วนาภรณ ์
อ. พรพรรณ  ภูมิรัตน์ 
นางสาวศรัณย์พร  ตัณฑวนนัท์ 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ Coffee break 
๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ Discussion ผศ. ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ 

ผศ. นริศรา จันทราทิตย ์
ผศ. นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ 
ผศ. นิตยา  อินทราวัฒนา 
ผศ. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ 
อ. มุทิตา  วนาภรณ ์
อ. พรพรรณ  ภูมิรัตน์ 
อ. ณฐมน  โกศลธนาภิวัฒน ์

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ Closing remarks ผศ. ยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ 
 


