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5 กนัยายน 2560 13.00-13.35 น. 573090194-0 นางสาวอาชิตยา แซ่โก Delta globin gene variations leading to 

reduction in HbA2 levels
รศ. ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

2/1

13.35-14.10 น. 573090017-2 นางสาวชนติา กติิวัชระ

เจริญ

Comparison of Four Functionalization 

Methods of Gold Nanoparticles for 

enhancing the Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA)

รศ. ดร. ชาญวิทย์ ลีลา

ยุวัฒน์
2/2

14.10-14.45 น. 573090124-1 นางสาวตัสนมี เพช็ร์นร์ู Effect of prior receipt of antibiotics on 

the pathogen distribution and antibiotic 

resistance profile of key Gram-negative 

pathogens among patients with hospital-

onset urinary tract infections

ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์

2/3

14.45-14.55 น.

14.55-15.30 น. 573090176-2 นางสาวมทุติา ค าวงศ์ Teriyaki sauce with carvacrol or thymol 

effectively controls Escherichia coli 

O157:H7, Listeria monocytogenes, 

Salmonella Typhimurium, and 

indigenous flora in marinated beef and 

marinade. 

 รศ. ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิ

ตานนท์

2/4

15.30-16.05 น.

12 กนัายน 2560 13.00-13.35 น. 573090021-1  นางสาวธนชัพร 

นพวัฒนธ์นวงษ์

serum cytokine/chemokine profiles 

inpatients with dengue fever (DF) and 

dengue hemorrhagic fever (FHD) by 

using protein array

อ. ดร. อภญิญา จุ๊สกลุ

2/5

13.35-14.10 น. 563090105-4 นางสาวเทพสิริ  ทองแสง Cotinine Level Is Associated with 

Asthma Severity in Passive Smoker 

Children

ผศ. ล่ิมทอง พรหมดี

2/6

14.10-14.45 น. 573090183-5  นางสาวศิริกาญจน ์บญุ

เจริญ

Reduced Staphylococcus aureus  

biofilm formation in the presence of 

chitosan-coated iron oxide nanoparticles.

รศ. ดร. อรุณลักษณ์ ลุลิ

ตานนท์
2/7

14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. 573090165-7  นายธีรพงศ์ ทองปอ Increased myeloperoxidase activity as 

an indicator of neutrophil-induced 

inflammation and sepsis in neonates.

ผศ.ดร.ราตรี ทวิชากร

ตระกลู 2/8

15.30-16.05 น. 573090189-3 นายสุภทัร์ศักด์ิ พรอม

รุ่งเรือง

Rapid and reliable detection of α-globin 

copy number variations by quantitative 

real-time PCR

รศ. ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

2/9

16.05-16.20 น.
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19 กนัยายน 

2560

13.00-13.35 น. 573090142-9  นางสาวนไิรดา เจะเตะ Comparison of quantitative and 

qualitative tests for glucose-6-

phosphate dehydrogenase deficiency in 

the neonatal period.

รศ.ดร กนกวรรณ แสน

ไชยสุริยา
2/10

13.35-14.10 น. 573090125-9 นางสาวอารีดา อารง Pregnancy Outcomes Among Women 

with Homozygous Hemoglobin E 

Disease: A Retrospective Cohort Study.

รศ.ดร กนกวรรณ แสน

ไชยสุริยา
2/11

14.10-14.45 น. 573090033-4  นางสาวพมิพช์นก พาน

ปรุ

Increased static and decreased capacity 

oxidation-reduction potentials in plasma 

are predictive of metabolic syndrome

รศ. ดร. เยาวลักษณ์ ธีระ

เจตกลู
2/12

14.45-14.55 น.

14.55-15.30 น. 573090101-3 นายอดุลวิทย์ อาแว Menadione (vitamin K) enhances the 

antibiotic activity of drugs by cell 

membrane permeabilization mechanism.

ผศ.ดร. ไมตรี ปะการะสังข์

2/13

15.30-16.05 น. 573090010-6 นางสาวกญัญ์วรา ตริสกลุ Stem loop-mediated isothermal 

amplification test: comparative analysis 

with classical LAMP and PCR 

in detection of Entamoeba histolytica 

in Kenya

รศ.ดร. โชติชนะ วิไล

ลักขณา

2/14

16.05-16.20 น.
17 ตุลาคม 2560 13.00-13.35 น. 573090155-0 นายชิตณุพงศ์ แสงนลิ Analytical evaluation of the ADAMS™ 

A1c HA 8180 thalassemia mode high-

pressure liquid chromatography analyser 

for the measurement of HbA2 and HbF 

รศ. กลุนภา ฟู่เจริญ

2/15

13.35-14.10 น. 573090187-7 นางสาวสุดารัตน ์กิ่งผา Molecular diagnosis of α- thalassemia in a multiethnic populationอ.ดร.สุภาวดี  แย้มศรี 2/16

14.10-14.45 น. 573090053-8 นางสาวอญัชิสา นวิัต

ประภากลุ

Genetic origin of α0-thalassemia (SEA 

deletion) in Southeast Asian populations 

and application to accurate prenatal 

diagnosis of Hb Bart’s hydrops fetalis 

syndrome  

อ.ดร.สุภาวดี  แย้มศรี

2/17

14.45-14.55 น.

14.55-15.30 น. 563090060-0 นางสาวดมสิา  เจริญชัย Relationship between women’s smoking 

and laryngeal disorders based on the 

urine cotinine test: results of anational 

population-based survey

ผศ. วิสุทธิ ์ กงัวานตระกลู

2/18
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15.30-16.05 น. 573090035-0  นางสาวภสัราวดี 

เหมวรานนท์

Detection of Carbapenemase-Producers: 

Evaluating the Performance of the 

carbapenem Inactivation Method and 

Carba NP Test Versus Multiplex PCR.

รศ. ดร.อรุณวดี  ชนะวงศ์

2/19

16.05-16.20 น.

24 ตุลาคม 2560 13.00-13.35 น. 573090004-1  นางสาวนาซรีน อซุะมิ Prevalence and determinants of 

microalbuminurea among type 2 

diabetes mellitus patients, Baghdad, 

Iraq, 2013

รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง

2/20

13.35-14.10 น. 573090148-7 นายกรีฑาภพ หวังวก UGT1A1 gene mutations and neonatal 

hyperbilirubinemia in Guangxi Heiyi 

Zhuang and Han populations.

ผศ. นพมาศ เข็มทองหลาง

2/21

14.10-14.45 น. 573090120-9  นางสาวสุทธิวรรณ จันท

มาลา

Point-of care testing of coagulation in 

patients treated with non-vitamin K 

antagonist oral anticoagulants

รศ. ดร. นนัทรัตน ์โฆ

มานะสิน 2/22

14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. 573090170-4 นายพทิยา สารพนัธ์ Correlation of Serum and Ionized 

Calcium in Patients with Calcium 

Nephrolithiasis

ผศ. วิสุทธิ ์ กงัวานตระกลู

2/23

15.30-16.05 น. 573090195-8  นายอานรุิทร์ ยุทธเสรี Diagnosis of Strongyloides stercoralis : 

Detection of parasite-derived DNA in 

urine.

ผศ. ดร. อรุณน ี สังกา

2/24

16.05-16.20 น.

31 ตุลาคม 2560 13.00-13.35 น. 573090191-6 นางสาวอรพชิา เทยีมผล Pneumatic tube system transport does 

not alter platelet function in optical and 

whole blood aggregometry, 

prothrombin time, activated partial 

thromboplastin time, platelet count and 

fibrinogen in patients on anti-platelet 

drug therapy.

รศ. ดร. นนัทรัตน ์โฆ

มานะสิน

2/25

13.35-14.10 น. 573090049-9  นางสาวสุภคัจิรา ช่วย

ค้ าชู

Combination iron chelation therapy with 

deferiprone and deferasirox in iron-

overloaded patients with 

transfusiondependent β-thalassemia 

major

รศ. ดร.อ าพร  ไตรภทัร

2/26

14.10-14.45 น. 573090025-3 นายธิติวุฒิ เวียงเงิน Combined effect of obesity and uric 

acid on nonalcoholic fatty liver disease 

and hypertriglyceridemia 

รศ. ดร. เยาวลักษณ์ ธีระ

เจตกลู 2/27
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14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. 573090185-1 นางสาวศุภรดา เทศศิริ Application of environmental DNA 

analysis for the detection of 

Opisthorchis viverrini  DNA in water 

samples.

ดร. อญัชลี เตชะเสน

2/28

15.30-16.05 น. 573090152-6 นางสาวชนษิฐา หาญ

สุนทรพจน์

Soil Nutrient Depletion Is Associated 

with the Presence of Burkholderia 

pseudomallei

ดร. อญัชลี เตชะเสน

2/29

16.05-16.20 น.
7 พฤศจิกายน 

2560

13.00-13.35 น. 573090186-9  นางสาวศุภรัตน ์พทุธเสน Reticulocyte hemoglobin equivalent as 

a potential marker for diagnosis of iron 

deficiency 

รศ.ดร.เกรียงไกร กจิเจริญ

2/30

13.35-14.10 น. 573090043-1 นางสาววัชราภรณ์ ค าชาย Newtrophil volume distribution width as 

a new marker in detecting inflammatory 

bowel disease activation

ผศ. ดร. ไพเกษม แสนยา

นสิุน
2/31

14.10-14.45 น. 573090164-9  นางสาวธรณ์ธันย์ ธรรม

โชติ (Eng)

Anti-smoking legislation and its effects 

on urinary cotinine and cadmium levels
ผศ. ล่ิมทอง พรหมดี

2/32

14.45-14.55 น.
14.55-15.30 น. 573090179-6 นายวัชรินทร์ วงศ์ตาชม  Comparative Evaluation of RUT, PCR 

and ELISA Tests for Detection of 

Infection with Cytotoxigenic H. pylori 

ผศ. ดร. พรทพิย์ ปิ่นละออ

2/33
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