
 
1 ภาคปกติ กลุ่มที่ 1 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 1 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม  

วิชำ 459 491 สัมมนำทำงเทคนิคกำรแพทย์ (Seminar in Medical Technology)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 ส ำหรับนักศึกษำเทคนิคกำรแพทย์   ชั้นปีที่ 4 (ภำคปกติ)  

กลุ่มที่ 1 (ภำษำไทย) สถำนที่ ห้องบรรยำย 1 
 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

ล ำดับที ่

15 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นางสาวจตุภรณ์  บุญหนา Fetal Red Blood Cell parameters in 
Thalassemia and 
Hemoglobinopathies. 
 

รศ.กลุนภา  ฟู่เจริญ A1 1/1 

 9.35-10.10 น. นางมุกดา  กษิติบดินทร์ชัย Molecular epidemiology of nasal 
isolates of methicillin-resistant 
Staphylococus aureus from Jordan. 
 

รศ.ดร. อรุณลักษณ์  ลุลิตานนท์ 
B1 

1/2 

 10.10-10.45 น. นางสาวกัญญณัช  เฮ้าเส็ง Limitations in qualitative point of 
care hCG tests for detecting early 
pregnancy. 
 

รศ.ศรีวิไล  วโรภาสตระกูล C1 1/3 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.35 น. นางสาวเมธาวี  ต้นค าใบ Comparison of Capillary 

Electrophoresis with Cellulose 
Acetate Electrophoresis for the 
Screening of Hemoglobinopathies. 
 

รศ.ดร. ณัฐยา  แซ่อึ้ง A2 1/4 

 13.35-14.10 น. นายทนงศักดิ์  เศษอ่อน Oxidative stress and antioxidant 
status in Saudi asthmatic patients. 
 

ผศ.ลิ่มทอง  พรหมดี D1 1/5 

 14.10-14.45 น. นางสาวปารม ี ฝั่นระหันต์ Evaluation for the Clinical Diagnosis 
of Pythium insidiosum Using a 
Single-Tube Nested PCR. 
 

รศ.ดร. จุฬารัตน์  ปริยชาติกุล  1/6 

 14.45-14.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 ภาคปกติ กลุ่มที่ 1 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 1 

 
วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
ล ำดับที ่

16 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นางสาววลัยลักษณ์  สินภูธรณ ์ Development of loop-mediated 
isothermal amplification method 
for detecting Wuchereria bancrofti 
DNA in human blood and vector 
mosquitoes. 
 

รศ.ภาณุทรรศน์  กฤชเพชรรัตน์ 
A3 

1/7 

 9.35-10.10 น. นางสาววกิาวี  ดาวเรือง Glucose & sodium chloride induced 
biofilm production & ica operon in 
clinical isolates of staphylococci. 
 

รศ.พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์ 1/8 

 10.10-10.45 น. นายกฤตศรุต  วุฒิสิริบูรณ์   Serological Response to Treatment 
of Syphilis According to Disease 
Stage and HIV Status. 
 

อ.ดร. พัชราภรณ์  ทพิยวัฒน์ 1/9 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.35 น. นางสาวเจนจิรา  เจริญชัย Plasma substance P and soluble P-

selectin as biomarkers of -
thalassemia induced 
hypercoagulability. 
 

อ.ดร. วรวรรณ  ชุมเปีย A4 1/10 

 13.35-14.10 น. นายกฤษฎา  สารค า Chemiluminescent cholesterol 
sensor based on peroxidase-like 
activity of cupric oxide 
nanoparticles. 
 

ผศ.ดร. ศิริพร  ปรุงวิทยา 1/11 

 14.10-14.45 น. นางสาวชลันดา  ลาวิลาศ Inversion of lithium heparin gel 
tubes after centrifugation is a 
significant source of bias in clinical 
chemistry testing. 
 

ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล 1/12 

 14.45-14.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 ภาคปกติ กลุ่มที่ 1 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 1 

 
 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

ล ำดับที ่

18 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นางสาวอรวรา  นอ้ยนาม Reticulocyte hemoglobin content 
allows early and reliable detection 
of functional iron deficiency in 
blood donors. 
 

ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล 1/13 

 9.35-10.10 น. นางสาวณัฐวดี  นิมิตเจริญ Beacon-based (bbFISH®) technology 
for rapid pathogens identification in 
blood cultures. 
 

ผศ.ดร. อรุณนี  สังกา 1/14 

 10.10-10.45 น. นางสาวสุกัญญา  ศรีจ าปา Serum clusterin as a marker for 
diagnosing hepatocellular 
carcinoma. 
 

ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล 1/15 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.35 น. นางสาวศิรินทร์ญา  สิทธิรักษ ์ Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase deficiency in Italian 
blood donor: prevalence and 
molecular defect characterization. 
 

ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง 1/16 

 13.35-14.10 น. นายรฤกฤษณ์  ไฝจันทึก Evaluation of Propidium 
Momoazide Real-Time PCR for Early 
Detection of Viable Mycobacterium 
tuberculosis in clinical Respiratory 
Specimens. 
 

รศ.ดร. โชติชนะ  วิไลลักขณา 1/17 

 14.10-14.45 น. นางสาวเบญจวรรณ  ขิ้งชัยภูมิ Curcumin Prevents Bile Canalicular 
Alterations in the Liver of Hamsters 
Infected with Opisthorchis viverrini. 
 

ผศ.จินดารัตน์  ตระกูลทอง 1/18 

 14.45-14.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 ภาคปกติ กลุ่มที่ 1 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 1 

 
วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
ล ำดับที ่

19 ธันวาคม 2557 9.00-9.35 น. นางสาวสมรัตนา  ชัยดิษฐ ์ Analysis of reticulocyte parameters 
on the Sysmex XE 5000 and LH 750 
analyzers in the diagnosis of 
inefficient erythropoiesis. 
 

อ.ดร. สุภาวด ี แย้มศรี 1/19 

 9.35-10.10 น. นายสุรศักดิ์  ชาญนรา Determination of optimal cutoff 
value to accurately identify 
glucose-6-phosphate 
dehydrogenase-deficient 
heterozygous female neonates. 
 

ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง 1/20 

 10.10-10.45 น. นางสาวธนัชญภร  อ่อนศร ี Reduced prevalence of placental 
malaria in primiparae with blood 
group O 
 

อ.กรรณิการ์  กัวหา 1/21 

 10.45-10.55 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 


