
 
1 โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 2 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม  

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

กลุ่มที่ 1 (ภำษำไทย) สถำนที่ ห้องบรรยำย 2 
 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

ล ำดับที ่

12 พฤศจิกายน 
2557 

8.00-8.35 น. นายอิบรอเฮม  เซงแว Clinical results of linezolid in 
arthroplasty and trauma MRSA 
related infections. 
 

ผศ.ดร. ไมตรี  ปะการะสังข์ 1/1 

 8.35-9.10 น. นางกนกรัตน์  นาจ าปา Development of a dual-label time-
resolved fluoroimmunoassay for 
the detection of α-fetoprotein and 
hepatitis B virus surface antigen. 
 

อ.ดร. พัชราภรณ์  ทพิยวัฒน์ 1/2 

 9.10-9.45 น. นางเกตุแก้ว  ฉันทะ Hyperbilirubinemia with urinary 
tract infection in infants younger 
than eight weeks old. 
 

รศ.ดร. ณัฐยา  แซ่อึ้ง 1/3 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นางนิษากรณ์  จิระอาระยา

กูล 
Family history of diabetes, lifestyle 
factors, and the 7-year incident risk 
of type 2 diabetes mellitus in 
middle-aged Japanese men and 
woman. 
 

รศ.พญ. จิราพร  สิทธิถาวร 1/4 

 10.35-11.10 น. นายชัยสิทธิ์  สุวรรณจักษ์ Vegetarian vs. conventional diabetic 
diet-A 1- year follow-up 
 

ผศ.จินดารัตน์ ตระกูลทอง 1/5 

 11.10-11.45 น. นายไชยศรี  จิตรปรีดา In Vitro Whole Blood Clot Lysis for 
Fibrinolytic Activity Study Using D-
Dimer and Confocal Microscopy. 
 

รศ.ภาณุทรรศน์  กฤชเพชรรัตน์ 1/6 

  สอบท้ำยชั่วโมง 
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วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

ล ำดับที ่

19 พฤศจิกายน 
2557 

8.00-8.35 น. นางสาวพรทิพย์  อินริสพงศ์ Evaluation of Glycated Albumin 
and Microalbuminuria as Early Risk 
Markers of Nephropathy in Type 2 
Diabetes Mellitus. 
 

ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล 1/7 

 8.35-9.10 น. นางสาวพัทยา  สุขศรี Perinatal outcome in cases of 
latent syphilis during pregnancy. 
 

รศ.ศรีวิไล  วโรภาสตระกูล 1/8 

 9.10-9.45 น. นายบัญชา  พิมพ์จ าปา Glucose-6-Phosphate 
Dehydrogenase Activity Levels in 
White Newborn Infants. 
 

ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง 1/9 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นางจิรัชญา  วิเศษการ Prevalence and genotype 

distribution of human 
papillomavirus in cytology 
specimens containing a typical 
glandular cell: A case-control study 
 

รศ.ดร. จุรีรัตน์  ดาดวง 1/10 

 10.35-11.10 น. นางสาวภัทรานษิฐ์  ทองเนตร Effect of Thyroid Dysfunctions on 
Blood Cell Count and Red Blood 
Cell Indice. 
 

ผศ.ดร. ไพเกษม  แสนยานุสิน 1/11 

 11.10-11.45 น. นายยุทธนา  โทนสังข์อินทร ์ Is analysis of the reticulocyte 
haemoglobin equivalent a useful 
test for the diagnosis of iron 
deficiency anaemia in geriatric 
patients? 
 

ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล 1/12 

  สอบท้ำยชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 1 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 2 

 
 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

ล ำดับที ่

3 ธันวาคม 2557 8.00-8.35 น. นางสาวลลนา  อภิวงค์ Differentiation of Entamoeba 
histolytica/ Entamoeba dispar by 
the Polymerase chain Reaction in 
stool samples of patients with 
Gastrointestinal symptoms in the 
Sanliurfa Province. 
 

รศ.ดร. อรุณลักษณ์  ลุลิตานนท์ 1/13 

 8.35-9.10 น. นางวาสนา  ค าแจ่ม Optimal hemoglobin A1C Cutoff 
Value for Diagnosing type 2 
diabetes mellitus in Korean adults. 
 

รศ.พญ. จิราพร  สิทธิถาวร 1/14 

 9.10-9.45 น. นางสาวอาภาทพิย ์ รอต
ตระกูล 

Clinical effects and treatment of 
envenoming by Hoplocephalus 
spp. snakes in Australia: Australian 
Snakebite Project (ASP-12). 
 

อ.ดร. วรวรรณ  ชุมเปีย 1/15 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นางสาวสุมาลา  โภคาสุข Detection of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus in dairy cow 
farms. 
 

รศ.พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์ 1/16 

 10.35-11.10 น. นางณัฐณัญช์  สุนทรานุสร Estimation of arterial fibrillation 
recency of onset and safety of 
cardioversion using NTproBNP 
levels in patients with unknown 
time of onset. 
 

ผศ.ดร. ศิริพร  ปรุงวิทยา 1/17 

 11.10-11.45 น.     

  สอบท้ำยชั่วโมง 
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วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
ล ำดับที ่

17 ธันวาคม 2557 8.00-8.35 น. นางสาวลัดดาวัลย์  จินดา
ทิพย ์

A novel method of selective 
removal of human DNA improves 
PCR sensitive for detection of 
salmonella Typhi in blood samples. 

ผศ.ดร. อรุณนี  สังกา 1/18 

 8.35-9.10 น. นายสุริยา  นารีโพด Metabolic Syndrome, Insulin 
Resistance and Fatty Liver in Obese 
Iranian Children. 

ผศ.ลิ่มทอง  พรหมดี 1/19 

 9.10-9.45 น. นายศิริศักดิ์  แทนสันเทยีะ Pilot Study of a prototype 
Minimally Invasive Intradermal 
Continuous Glucose Monitor. 

ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล 1/20 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นางสาวสุภาสิณี  หวังเฝ้า

กลาง 
Clinically significant red blood cell 
antibodies in chronically transfused 
patients:  a survey of Chinese 
thalassemia major patients and 
literature review. 

รศ.ดร. ชาญวิทย์  ลีลายวุัฒน์ 1/21 

 10.35-11.10 น. นายเอกรักษ์  การวัฒนี Prediction of blood culture results 
by measuring procalcitonin levels 
and other inflammatory biomarkers. 

ผศ.ดร. ไมตรี  ปะการะสังข์ 1/22 

 11.10-11.45 น. นางสาวกาญจนา  เอีย่มสุภา Oral Antimicrobial Rinse to Reduce 
Mycobacterial Culture 
Contamination among Tuberculosis 
Suspects in Uganda. 

รศ.ดร. จุฬารัตน์  ปริยชาติกุล 
 

1/23 

  สอบท้ำยชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


