
 
1 ภาคปกติ กลุ่มที่ 3 (ภาษาอังกฤษ) : ห้องบรรยาย 3 

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

กลุ่มที่ 3 (ภำษำอังกฤษ) สถำนที่ ห้องบรรยำย 3 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ล ำดับที ่

15 ธันวาคม 2557 9.00-9.40 น. นายทีปกร  เจรญิรอย Bloodstream Infection after 
Stem Cell Transplantation in 
Children with Idiopathic 
Aplastic Anemia. 
 

ผศ.ไพศาล  มงคลวงศ์โรจน ์ 3/1 

 9.40-10.20 น. นางสาวนพมาศ  กล้า
หาญ 

Thalassemia and 
hemoglobinopathies in 
Southeast Asian newborns: 
diagnostic assessment using 
capillary electrophoresis 
system. 
 

อ.ดร. อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง 3/2 

 10.20-11.00 น. นางสาวอัญชลิตา  อินโต Molecular epidemiology of 
Mycobacterium tuberculosis in 
aboriginal peoples of Taiwan, 
2006-2011. 
 

อ.ดร. พัชราภรณ์   
ทิพยวัฒน์ 

3/3 

 11.00-11.10 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.40 น. นางสาวพรพิมล  สิทธิ

ศักดิ์ 
The yogurt amino acid 
profile’s variation during the 
shelf-life. 
 

ผศ.ดร. ไมตรี  ปะการะสังข์ 3/4 

 13.40-14.20 น. นางสาวจรูญลักษณ์  ไวย
พุฒ 

Flow cytometric differentiation 
of abnormal and normal 
plasma cells in the bone 
marrow in patients with 
multiple myeloma and its 
precursor diseases. 
 

ผศ.ดร. ไพเกษม  แสนยานุ
สิน 

3/5 

 14.20-15.00 น. นางสาว ณัฐธิดา  บูร
รุ่งโรจน ์

Evaluation of bacteriophage 
therapy to control Clostridium 
difficile and toxin production 
in an in vitro human colon 
model system. 
 

ผศ.ดร. ไมตรี  ปะการะสังข์ 3/6 

 15.00-15.10 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 



 
2 ภาคปกติ กลุ่มที่ 3 (ภาษาอังกฤษ) : ห้องบรรยาย 3 

วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ล ำดับที ่
16 ธันวาคม 2557 9.00-9.40 น. นายธนบดี  ผ่องญาติ  Clinical parameters and 

biomarkers of oxidative stress 
in agricultural workers who 
applied copper-based 
pesticides. 
 

ผศ.ลิม่ทอง  พรหมด ี 3/7 

 9.40-10.20 น. นายวิทย์วัชรไกร  จันมะ
โฮง 

Diagnosing Dengue at the 
Point-of-Care: Utility of a Rapid 
Combined Diagnostic Kit in 
Singapore. 
 

อ.ดร. อมรรัตน์  จ าเนยีร
ทรง 

3/8 

 10.20-11.00 น. นางสาวฉัตรกมล  พิมพ์
จันทร์ 

Treatment and Outcomes 
among Patients with 
Cryptococcus gattii Infections 
in the United States Pacific 
Northwest. 
 

รศ.ดร. จุฬารตัน์  ปริยชาติ
กุล 

3/9 

 11.00-11.10 น. สอบท้ำยชั่วโมง 
 13.00-13.40 น. นางสาวปวีณา  ตุนาคุน Highly sensitive and rapid 

bacteria detection using 
molecular beacon-Au 
nanoparticles hybrid 
nanoprobes. 
 

รศ.ดร. จุรีรตัน์  ดาดวง 3/10 

 13.40-14.20 น. นายวีระพันธ์  ฦาชา Synergistic Combination of 
Carbapenems and Colistin 
against P. aeruginosa and A. 
Baumannii. 
 

อ.ดร. อัญชลี  เตชะเสน 3/11 

 14.20-15.00 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 ภาคปกติ กลุ่มที่ 3 (ภาษาอังกฤษ) : ห้องบรรยาย 3 

 
วันที ่ เวลำ ชื่อ-สกลุ ชื่อบทควำม อำจำรย์ท่ีปรึกษำ ล ำดับที ่

18 ธันวาคม 2557 9.00-9.40 น. นางสาวสุปัญญ์ชิตา  
เกียรตริัตดาสกลุ 

Serum levels of procalcitonin 
as a biomarker for 
differentiating between sepsis 
and systemic inflammatory 
response syndrome in the 
neurological intensive care 
unit. 

รศ.ดร. จุฬารตัน์  ปริยชาติ
กุล 

3/12 

 9.40-10.20 น. นายไตรรตัน์  นิจโรจน์
เสถียร 

Laboratory diagnostics of 
dengue fever: An emphasis on 
the role of commercial 
dengue virus nonstructural 
protein 1 antigen rapid test. 

อ.ดร. อมรรัตน์  จ าเนยีร
ทรง 

3/13 

 10.20-10.30 น. สอบท้ำยชั่วโมง/Break 

 

 


