
 
1 โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 2 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 3 

 
ก ำหนดกำรน ำเสนอบทควำม  

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

กลุ่มที่ 2 (ภำษำไทย) สถำนที่ ห้องบรรยำย 3 
 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 

ล ำดับที ่

12 พฤศจิกายน 
2557 

8.00-8.35 น. นางกุสุมาวาตี  เหล็มหมัน Evaluation of red cell membrane 
cytoskeletal disorders using a flow 
cytometric method in South Iran. 
 

อ.ดร. สุภาวด ี แย้มศรี 2/1 

 8.35-9.10 น. นายเจษฎา  ช่อล าใย Clinical Effects and Antivenom 
Dosing in Brown Snake (Pseudonaja 
spp.) Envenoming. Australian 
Snakebite Project (ASP-14) 
 

อ.ดร. วรวรรณ  ชุมเปีย 2/2 

 9.10-9.45 น. นางกรรญาณี  ชมดง Hepatitis B seroprevalence in 
children and woman and the 
impact of the hepatitis B 
vaccination program in the Black 
Sea Region of Turkey. 
 

อ.กรรณิการ์  กัวหา 2/3 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นางสาวประทุมวรรณ  จ ารัส

ประเสริฐ 
Evaluation of the phenotypic test 
and genetic analysis in the 
detection of glucose-6-phosphate 
dehydrogenase deficiency. 
 

ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง 2/4 

 10.35-11.10 น. นายนิธพิงศ์  คงบุญ Acute Renal Failure Associated with 
Malaria in Children. 
 

ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล 2/5 

 11.10-11.45 น. นางสาวสุกัญญา  ชาวหัวเวยีง Paraoxonase activity in healthy, 
diabetic, and hemodialysis patients. 
 

ผศ.ลิ่มทอง  พรหมดี 2/6 

  สอบท้ำยชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 2 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 3 

 
วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
ล ำดับที ่

19 พฤศจิกายน 
2557 

8.00-8.35 น. นางธันยนันท์  ปัญญาแกว้ The Diagnostic Value and 
Performance Evaluation of Five 
Serological Tests for the Detection 
of Treponema pallidum. 
 

อ.ดร. พัชราภรณ์  ทพิยวัฒน์ 2/7 

 8.35-9.10 น. นางชวนพิศ  ศรเพ็ชร Laparoscopic Hepatectomy for 
Hepatic Colorectal Metastases-A 
Retrospective Comparative Cohort 
Analysis and Literature Review. 
 

รศ.ภาณุทรรศน์  กฤชเพชรรัตน์ 2/8 

 9.10-9.45 น. นางดรุณี  ธรรมประเสริฐ An Improved Selective culture 
Medium Enhances the Isolation of 
Burkholderia pseudomallei from 
Contaminated Specimens. 
 

รศ.ดร. จุฬารัตน์  ปริยชาติกุล 2/9 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นายพิราม  เจริญกจิ Urine Protein/ Creatinine Ratio as a 

Mortality Risk Predictor in Non-
Diabetics with Normal Renal 
Function. 
 

ผศ.ดร. ศิริพร  ปรุงวิทยา 2/10 

 10.35-11.10 น. นายพรธันย์  ชัชวาลธีราพงศ์ Oral and cervical HPV infection in 
HIV-positive and HIV-negative 
women attending a sexual health 
clinic in São Paulo, Brazil. 
 

รศ.ดร. จุฬารัตน์  ปริยชาติกุล 2/11 

 11.10-11.45 น. นายวัฒนา  แกว้แย้ม Comparison of the Kato-Katz 
method and ether-concentration 
technique for the diagnosis of soil-
transmitted helminth infections in 
the framework of a randomized 
controlled trail. 
 

รศ.พญ. จิราพร  สิทธิถาวร 2/12 

  สอบท้ำยชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 2 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 3 

 
วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
ล ำดับที ่

3 ธันวาคม 2557 8.00-8.35 น. นางสาวร าพึง  ฉันท์ผ่อง The Appropriateness of the Length 
of Insulin Needles Based on 
Determination of Skin and 
Subcutaneous Fat Thickness in the 
Abdomen and Upper Arm in 
Patients with Type 2 Diabetes. 
 

ผศ.จินดารัตน์  ตระกูลทอง 2/13 

 8.35-9.10 น. นางวิชุดา  ถิรนันท์ไพโรจน ์ Antimicrobial resistance pattern in a 
tertiary care hospital. 
 

รศ.พิพัฒน์  ศรีเบญจลักษณ์ 2/14 

 9.10-9.45 น. นางสาวสุกัญญา  ปัดสี Association of biomarkers of 
inflammation and oxidative stress 
with the risk of chronic kidney 
disease in Type 2 diabetes mellitus 
in North Indian population. 
 

ผศ.ลิ่มทอง  พรหมดี 2/15 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นายมะมุสตะ  ปะแตบือแน The role of Staphylococcus aureus 

carriage in the pathogenesis of 
blood of bloodstream infection. 
 

ผศ.ดร. ไมตรี  ปะการะสงข์ 2/16 

 10.35-11.10 น. นางสาวพนิดา  มณีศรีวงศ์กูล CD4 Counts and Viral Loads of 
Newly Diagnosed HIV-Infected 
Individuals: Implication for 
Treatment as Prevention. 
 

รศ.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล 2/17 

 11.10-11.45 น. นางสุวรรณา  สอนสิทธิ ์ Correlation between sodium and 
potassium excretion in 24- and 12-h 
urine samples. 
 

ผศ.วิสุทธิ์  กังวานตระกูล 2/18 

  สอบท้ำยชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 โครงการพิเศษ กลุ่มที่ 2 (ภาษาไทย) : ห้องบรรยาย 3 

 
วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
ล ำดับที ่

17 ธันวาคม 2557 8.00-8.35 น. นายอาทิตย์  พุงไธสง Analysis of synovial inflammatory 
markers to differ infectious from 
gouty arthritis. 
 

ผศ.มณเฑียร  พันธุเมธากุล 2/19 

 8.35-9.10 น. นางสาวอัมรินทร์  กลิ่นศรีสุข Absolute Neutrophil Counts From 
Automated Hematology 
Instruments Are Accurate and 
Precise Even at Very Low Levels. 
 

ผศ.ดร. ไพเกษม  แสนยานุสิน 2/20 

 9.10-9.45 น. นางจิรัชญา  นพิัทธ์นันธิ
ภาคย ์

Laboratory diagnosis of amebiasis in 
a sample of students from 
southeastern Brazil and a 
comparison of microscopy with 
enzyme-linked immunosorbent 
assay for screening of infections 
with Entamoeba sp. 
 

รศ.ดร. อรุณลักษณ์  ลุลิตานนท์ 2/21 

 9.45-10.00 น. Break 
 10.00-10.35 น. นางสาวสุภาภรณ์  มาล ี Trends in the Prevalence of Type 2 

Diabetes in Asians Versus Whites. 
รศ.ดร. จุรีรัตน์  ดาดวง 2/22 

 10.35-11.10 น. นายสุพจน ์ พงศ์กิจจารัตน์ Stenotrophomonas maltophilia 
Infections in a General Hospital: 
Patient Characteristics, 
Antimicrobial Susceptibility, and 
Treatment Outcome. 
 

ผศ.ดร. อรุณนี  สังกา 2/23 

 11.10-11.45 น.     

  สอบท้ำยชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


