
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria)

1. หลกัการและเหตผุล
เช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรีย เป็นเช้ือแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในภาวะที่ไม่มีออกซิเจน เช้ือประเภทน้ีมี

ทั้งประเภทที่ก่อประโยชน์และประเภทที่ก่อโทษ ในด้านการแพทย์ เช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรียเป็นเช้ือก่อโรค
ที่พบได้บ่อยในมนษษย์ และสามารถก่อให้้เกิดโรคที่เป็นอันตรายถงงชีวิตได้ อย่างไรก็ดี การเพาะเล้ียงเช้ือแอน
แอโรบิคแบคทีเรียมักจะถูกมองข้ามห้รือถูกละเลย เน่ืองจากเช้ือประเภทน้ีเปน็เช้ือที่เพาะเล้ียงได้ลำาบากและมี
ปญัห้าในทางปฏิบัติ เน่ืองจากการเพาะเล้ียงจำาเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างและการนำาส่งที่ถูกต้องเห้มาะสมซง่ง
มีความแตกต่างจากเช้ือแบคทีเรียประเภทอ่ืน การเพาะเล้ียงต้องอาศัยเคร่ืองเพาะเล้ียงที่สามารถให้้สภาวะที่
ปราศจากออกซิเจนอย่างแท้จริง และใช้อาห้ารเล้ียงเช้ือทีจ่ำาเพาะ การเพาะเล้ียงเช้ือใช้เวลานานและต้องอาศัย
ความรู้ความชำานาญและประสบการณ์ข์ของผูู้้เพาะเล้ียงเป็นอย่างมาก เพ่ือให้้การเพาะเล้ียงและการพิสูจน์เช้ือ
ดังกล่าวได้ผู้ลอย่างสมบูรณ์ข์ นอกจากน้ี การทดสอบความไวต่อยาปฏชีิวนะของเช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรียมัก
ไม่ค่อยมีการทดสอบในห้้องปฏิบัติการ ทำาให้้ในปจัจษบันข้อมูลความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือประเภทน้ีมีอยู่
อย่างจำากัดและไม่ทันสมัยเท่าทีค่วร รวมถงงอัตราการด้ือต่อยาปฏชีิวินะของเช้ือในกลษ่มน้ีเร่ิมมีเพ่ิมมากขง้น  

ศูนย์บริการและวิจัยโรคติดเช้ือระบาดให้ม่ และภาควิชาจษลชีววิทยา คณ์ขะแพทยศาสตร์มห้าวิทยาลัย
ขอนแก่น ได้ตระห้นักถงงบทบาทและความสำาคัญของเช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรีย รวมถงงบทบาทของบษคคลา
กรต่าง ๆ ที่ทำาห้น้าทีใ่นการเก็บ การส่ง การเพาะเล้ียง การพิสูจน์ และการทดสอบความไวต่อยาของเช้ือแอน
แอโรบิคแบคทีเรียจากตัวอย่างให้้ได้อย่างถูกต้องเห้มาะสม ด้วยเห้ตษน้ี ทางศูนย์วิจัย ฯ และภาควิชาจษล
ชีววิทยา ร่วมกับบริษัทกิบไทย จำากัด จงงได้จัดให้้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรีย
คร้ังน้ีขง้น เพ่ือเปิดโอกาสให้้กับทางคณ์ขาจารย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนถงงนักศงกษาที่
สนใจ ได้ทราบถงงความสำาคัญ และปญัห้าของเช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรีย ตลอดจนได้เรียนรู้และเข้าในใน
กระบวนการการเก็บ การส่ง การเพาะเล้ียง การพิสูจน์และการทดสอบความไวต่อยาของเช้ือแอนแอโรบิค
แบคทีเรียจากตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง เพ่ือนำาไปประยษกต์และต่อยอดใช้ให้้เกิดประโยชน์ต่องานในสาขาที่
เกี่ยวข้องต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพ่ือให้้ผูู้้ร่วมอบรม ฯ ได้รับรู้และตระห้นักถงงความสำาคัญและปญัห้าของการติดเช้ือและการ

รักษาเช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรีย
2.2. เพ่ือให้้ผูู้้ร่วมอบรม ฯ ได้เรียนรู้ความรู้พ้ืนฐานการเก็บ การส่ง การเพาะเล้ียง การพิสจูน์และ

การทดสอบความไวต่อยาของเช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรียจากตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
2.3. เพ่ือให้้ผูู้้ร่วมอบรม ฯ ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็้นตลอดจนประสบการณ์ข์ซง่ง

กันและกันอย่างกว้างขวาง
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการและวิจัยโรคติดเ ช้ือระบาดให้ม่ และภาควิชาจษลชีววิทยา คณ์ขะแพทยศาสตร์ 

มห้าวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท กิบไทย จำากัด

4. กำาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ภาคบรรยาย
8.30-9.00 ลงทะเบียน-อาหารว่าง
9.00-9.40 Anaerobic Infection in Surgery อ.นพ. เฉลิม เอ้ือบษนยะนันท์

9.40-11.0 0

- Proper collection and processing of samples
for anaerobic cultivation 
- How to culture, isolate and identify 
anaerobic bacteria?

รศ. ดร. อรษณ์ขลักษณ์ข์ ลษลิตา
นนท์

11.00-12.00 Anaerobic Infection in General Practice รศ. พญ. ศิริลักษณ์ข์ อนันต์ณ์ขัฐ
ศิริ

12.00-13.00 อาหารกลางวัน
13.00-13.40 Anaerobic oral and dental Infection อ. ทพ. ดร. สษทิน จนิาพรธรรม

13.40-14.40 How to determine antimicrobial susceptibility 
of anaerobic bacteria

รศ, ดร. อัญชลี ตัตตะวะ
ศาสตร์

14.40-15.10 อาหารว่าง

15.10-16.10 สาธติการใช้ Anaerobic Incubator 
วิดีโอการทำาการเพาะเล้ียงเช้ือจากสิ่งสง่ตรวจ

รศ, ดร. อัญชลี, รศ. ดร. อรษณ์ข
ลักษณ์ข์ และเจ้าห้น้าทีบ่ริษัทกิบ
ไทย และเจ้าห้น้าทีศู่นย์ฯ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
ภาคปฏิบัติการ

8.30-9.15 - Identification of Anaerobic bacteria by 16S 
rDNA amplification and sequencing ศ. วีระพงศ์ และ จนท. ศูนย์ฯ

9.15-10.00 - Gram’s stain from clinical specimens and 
interpretation for further processing

รศ. ดร. อรษณ์ขลักษณ์ข์, รศ, ดร. 
อัญชลี, และเจ้าห้น้าที่ศูนย์ฯ

10.00-10.30 อาหารว่าง

10.30-12.00 Consideration of isolated colonies derived 
from clinical samples for further identification

รศ. ดร. อรษณ์ขลักษณ์ข์, รศ, ดร. 
อัญชลี, และเจ้าห้น้าที่ศูนย์ฯ

12.00-13.00 อาหารกลางวัน
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13.00-14.00 - Preliminary anaerobic identification by 
biochemical testing

รศ. ดร. อรษณ์ขลักษณ์ข์, รศ, ดร. 
อัญชลี, และเจ้าห้น้าที่ศูนย์ฯ

14.00-15.00 Determine antimicrobial susceptibility of 
anaerobic bacteria I

รศ, ดร. อัญชลี, รศ. ดร. อรษณ์ข
ลักษณ์ข์, และเจ้าห้น้าทีศู่นย์ฯ

15.00-15.30 อาหารว่าง

15.30-16.30 Determine antimicrobial susceptibility of 
anaerobic bacteria II

รศ, ดร. อัญชลี, รศ. ดร. อรษณ์ข
ลักษณ์ข์, และเจ้าห้น้าทีศู่นย์ฯ

16.30-17.00 Discussion รศ, ดร. อัญชลี, รศ. ดร. อรษณ์ข
ลักษณ์ข์, ศ. วีระพงศ์

5. สถานที่ประชุม
ภาคบรรยาย ห้้องประชษม 5314 ช้ัน 3 อาคารเวชวิชาคาร คณ์ขะแพทยศาสตร์ มห้าวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคปฏบัิติการ ห้้องปฏบัิติการวิจัยศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือระบาดให้ม่ ช้ัน 7 อาคารเวชวิ
ชาคาร คณ์ขะแพทยศาสตร์ มห้าวิทยาลัยขอนแก่น

6. ผู้เข้ารว่มอบรม
คณ์ขาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศงกษาระดับบัณ์ขฑิตศงกษา ในมห้าวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับผูู้้ฟงั

ภาคบรรยายจำานวน 50 คน ภาคปฏบัิติการจำานวน 10 คน

7. วิทยากร
รศ. พญ. ศิริลักษณ์ข์ อนันต์ณ์ขัฐศิริ ภาควิชาอายษรศาตร์ คณ์ขะแพทยศาสตร์ มห้าวิทยาลัยขอนแก่น
อ. นพ. เฉลิม เอ้ือบษนยะนันท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณ์ขะแพทยศาสตร์ มห้าวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ศ. ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ภาควิชาจษลชีววิทยา และศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติด

เช้ือระบาดให้ม่ คณ์ขะแพทยศาสตร์ มห้าวิทยาลัยขอนแก่น
ศ. ดร. วีระพงศ์ ลษลิตานนท์ ภาควิชาจษลชีววิทยา และศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือ

ระบาดให้ม่ คณ์ขะแพทยศาสตร์ มห้าวิทยาลัย ขอนแก่น
รศ. ดร. อรษณ์ขลักษณ์ข์ ลษลิตานนท์ กลษ่มวิชาจษลชีววิทยาคลีนิก คณ์ขะเทคนิคการแพทย์ มห้าวิทยาลัย

ขอนแก่น 
อ. ทพ. ดร. สษทิน จินาพรธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณ์ขะทันตแพทย

ศาสตร์ มห้าวิทยาลัยขอนแก่น

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูู้้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในความสำาคัญและปญัห้าของเช้ือแอนแอโรบิคแบคทีเรีย และมี

ความรู้พ้ืนฐานการเก็บ การส่ง การเพาะเล้ียง การพิสูจน์และการทดสอบความไวต่อยาของเช้ือแอนแอโรบิค
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แบคทีเรียจากตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง ซง่งจะทำาให้้สามารถนำาความรู้และประสบการณ์ข์ที่ได้รับไปประยษกต์ใช้
ในงานการเรียนการสอน งานวิจัย ห้รืองานบริการในสาขาวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพย่ิงขง้น

9. ค่าลงทะเบียน
ค่ามัดจำาเพ่ือเข้าร่วมฝึงกอบรม 500 บาท

10. งบประมาณในการดำาเนินการ 
จากงบประมาณ์ขศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเช้ือระบาดให้ม่ ประกอบด้วย

ค่าจัดเตรียมเอกสารและสื่อสำาห้รับการอบรม 3,000 บาท
ค่าสารเคมี อษปกรณ์ข์ เคร่ืองมือ ในภาคปฏิบัติการ 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 2,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 25,000 บาท

* ห้มายเห้ตษ  รายจ่ายถัวเฉล่ียจ่ายทษกรายการ และสำาห้รับค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาห้ารว่างและอาห้ารกลาง
วัน ได้รับการสนับสนษนจากบริษทักิบไทย

11. วนัที่เสนอโครงการ 19 มีนาคม 2561

ลงนาม ผูอ้นุมัติโครงการ

                                                            

                                                                                      สุพิรดา ธนสีลังกรู

Business Developement & Technical Support Manager

Page 4 of 4


