
รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

O1-1 อภิชยั  ประชาสภุาพ การพฒันาระบบการสร้างและผลติรีคอมบิแนนท์แอนตบิอดเีพ่ือประยกุต์ใช้ในการตรวจวนิิจฉยัโรค

Development of recombinant antibody expression system for application in immunodiagnosis

O1-2 วพิฒัน์  กล้ายทุธ การตรวจ XDR-TB ได้ผลเร็วด้วยวธีิ Line Probe Assay

Rapid detection of XDR-TB using Line Probe Assay

O1-3 จณิศรา  ฤดอีเนกสนิ การตดิตามระบาดวทิยาวณัโรคในพืhนทีระบาดวณัโรคดืhอยาโดยวธีิ Spoligotyping และ VNTR typing

Epidemiological tracking of tuberculosis in drug-resistant epidemic by spoligotyping and VNTR typing

O1-4 วไลลกัษณ์  กาญจนะพิน โรคหดัและสายพนัธุ์ทีร่ะบาดในจงัหวดันราธิวาส ปี 2559 ภายใต้โครงการก าจดัหดัตามพนัธะสญัญานานาชาติ

The 2016 measles outbreak and its genotype in Narathiwat province under global measles elimination program

O1-5 วรรธนี  สงัข์หิรัญ การเพ่ิมศกัยภาพการตรวจวนิิจฉยัโรคไอกรน โดยเทคนิค Real-time PCR ในพืน้ทีช่ายแดนใต้ของประเทศไทย

The enhancing potential of diagnosis for pertussis by multiplex real-time PCR in southern border area of Thailand

O1-6 ธีรพงศ์  ยะทา พาหะน าสง่ระดบันาโนจากไคโตซานเช่ือมตอ่กบัฮอร์โมนโกนาโดโทรปินลลีสิซิงเพ่ือการรักษามะเร็งด้วยยีนบ าบดั
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-conjugated Chitosan, an efficient nanocarrier designed for targeted cancer gene therapy

O1-7 นายภาณพุนัธ์  ปัญญาใจ การพฒันาระบบทดสอบเบือ้งต้นในเซลล์มะเร็งส าหรับค้นหาสารทีมี่ฤทธ์ิยบัยัง้การเคลื่อนทีข่องเซลล์

Development of assay systems in cancer cells for screening anti-migration substances

O1-8 นางสาวศริิรัตน์  แนมขนุทด การพฒันาวธีิตรวจไวรัสซิกาเพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณ์ระบาดในประเทศไทย

Development of zika virus diagnostic method for epidemic response in Thailand

O1-9 นายเอกวฒัน์  อณุหเลขกะ เชือ้แบคทีเรียดือ้ยาอบุตัใิหม่ Plasmid-mediated colistin resistance (mcr-1) ในประเทศไทย

Emerging plasmid-mediated colistin resistant bacteria (mcr-1) in Thailand

O1-สาขาการพัฒนาด้านโรค



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

O2-1 ฐิตาภรณ์  ภตูภิิณโยวฒัน์ คณุลกัษณะของไกลแคนในยาโมโนโคลนอลแอนตบิอดทีีจ่ าหน่ายในประเทศไทย 

Characteristics of Glycan in Biotherapeutic Monoclonal Antibodies Marketed in Thailand

O2-2 เกต ุ สนิเทศ คณุภาพเคร่ืองส าอางในเขตสขุภาพที ่8 ระหวา่งปีงบประมาณ 2549-2559

Cosmetic quality in Health Area 8, during 2006-2016

O2-3 ศศธิร  ฐิตเิพชรกลุ การเสยีของแกงกะทิบรรจถุงุพลาสตกิจ าหน่ายริมบาทวถีิในจงัหวดันนทบรีุและผลของความร้อนจากเตาอบไมโครเวฟตอ่การท าลายจลุนิทรีย์ใน

แกงกะทิ

Spoilage of curries in plastic bags sold at streets in Nonthaburi and effect of microwave heating on the destruction of 

microorganisms in curries

O2-4 พชัรา  ขาวหมดจด การประเมินการได้รับสารไอโอดนีจากการบริโภคอาหารประจ าวนัในเดก็อาย ุ6-16 ปี

Dietary Intake of Iodine by Thai Children aged 6-16 Years

O2-5 สดุชฏา  ศรประสทิธ์ิ การประเมินความเสี่ยงตอ่สขุภาพในการได้รับโลหะหนกัจากการบริโภคปลาและกุ้ งบริเวณทะเลสาบสงขลา

Health Risk Assessment of Heavy Metals via Consumption of Fishes and Shrimps from Songkhla Lake

O2-6 กรุณา  ตรีสมิทธ์ การใช้ Accuracy profile ตรวจสอบความถกูต้องของแผน่ทดสอบ PetrifilmTM Rapid Yeast and Mold Count Plate ส าหรับตรวจหาปริมาณ

ยีสต์และราในเคร่ืองดื่ม

Use of Accuracy profile for validation of PetrifilmTM Rapid Yeast and Mold Count Plate for enumeration of yeast and mold in 

beverage

O2-สาขาการพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

O2-7 อจัจิมา  ทองบอ่ การพฒันาวธีิตรวจหาปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ด้วยเทคนิคการสกดัด้วยตวัดดูซบัของแข็งปริมาณน้อยด้วยแก๊ส

มาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี

Development method for the Determination of Amphetamine and Methamphetamine in Urine by Headspace Solid-Phase Micro 

Extraction/Gas chromatography-Mass Spectrophotometry

O2-8 ประภาพรรณ  พิมพ์แก้ว การศกึษาการพฒันาวธีิ High Resolution Melting (HRM) analysis ในการตรวจหา Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เพ่ือยืนยนั

ตวับคุคล

Development of High Resolution Melting (HRM) analysis for Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) detection in Sample 

Identification

O2-9 สวุรรณี  ธีรภาพธรรมกลุ การพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบตักิารตรวจวเิคราะห์ไอโอดนีในเกลอืบริโภค

Potential of Analytical Laboratories of Iodine in Edible Salt

O2-10 วชิาดา  จงมีวาสนา การเรียนรู้จากการศกึษาเปรียบเทียบผลระหวา่งห้องปฏิบตักิาร “การวเิคราะห์สารโบรไมด์ไอออนในข้าว”

Lessons Learned from Interlaboratory Comparison Study for Bromide Ions Analysis in Rice

O2-11 สริดา  ปงเมืองมลู การจดัการความรู้เพ่ือการพฒันางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชนพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่3

Knowledge management for the development of health products consumer protection in Health Area 3

O3-1 นางสาวทศัมลวรรณ  ไชยสงัข์ การประเมินชดุตรวจวดัระดบัการแสดงออกของยีนเพ่ือการประเมินความเสี่ยงส าหรับการวนิิจฉยัวณัโรคโดยเทคนิคดจิิตอลพีซีอาร์ในกลุ่มควบคมุ

Evaluation of gene expression measurement in healthy control samples for validating risk of active tuberculosis diagnosis using 

digital PCR technique

O3-สาขาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ืนๆ และนวัตกรรม



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

O3-2 นางสาวกญัทนา  บญุสงัข์ ฐานข้อมลูทางพนัธุกรรม Legionella pneumophila ในประเทศไทย

Genetical database of Legionella pneumophila in Thailand

O3-3 นางสาวเพ่ิมสขุ  สขุเกษม ศกึษาความพงึพอใจสบูฟ่องฟู่ มะกรูดแช่เท้า

The Study Satisfaction of Kaffir Lime Fizzy Foot Bath Bomps

O3-4 ดร.เนรัฐชลา  สวุรรณคนธ์ การลดขัน้ตอนการตรวจทางห้องปฏิบตักิารเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการป้องกนัโรคธาลสัซีเมีย

The shortcut of lab-technique by molecular technology for improving the effectiveness of the thalassemia prevention

O3-5 นายเสกรชตกร  บวัเบา คณุภาพทางเคมีฟิสกิส์ของผลกล้วยน า้ว้าดบิ

Physicochemical quality of unripe Kluai Namwa pulp

O3-6 หรรษา  ไทยศรี ประสทิธิผลการด าเนินงานภายใต้โครงการจดัการเชิงรุกเพ่ือเร่ิมยาต้านไวรัสแก่ทารกทีต่ดิเชือ้เอชไอวใีห้เร็วทีส่ดุ ข้อมลูการตรวจการตดิเชือ้เอช

ไอววีธีิพีซีอาร์ในเดก็จากแม่สู่ลกู ของประเทศไทย

Effectiveness of the active case management program for early infant diagnosis and early antiretroviral treatment based on data of 

detecting HIV infection among infants born to mother HIV infected in Thailand

O4-1 ปัญญกมล  จนัทรสาขา การศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการสร้างโครงร่างค า้จนุชนิดไฟบรินจากพลาสมาของผู้ ป่วย

Conditions optimization for fibrin based scaffold fabrication

O4-2 สกุญัญา  วฒันาโภคยกิจ การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งยีน NAT2 กบัการเกิดตบัอกัเสบของผู้ ป่วยวณัโรคทีไ่ด้รับยาวณัโรค ในประชากรไทย

Association of NAT2 polymorphisms with anti-tuberculosis drug-induced liver injury in Thai patients

O4- สาขา Medical Science Symposium



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

O4-3 พงศ์พนัธุ์  วชัรวชิานนัท์ การวเิคราะห์การเสื่อมเสยีคณุภาพของนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยเทคนิคฟเูรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Evaluation of Quality Loss of Pasteurized Milk by Fourier Transform Infrared Spectroscopy Technique

O4-4 วราวรรณ  วงษ์บตุร การศกึษาระบาดวทิยาเชิงโมเลกลุของอหิวาตกโรคทีพ่บระบาดในประเทศไทย ในปี 2558 - 2559 

Molecular Epidemiology of Cholera Epidemic in Thailand in 2015 - 2016

O4-5 นายสรายทุธ  พิบลูนิธิเกษม การแยกความแตกตา่งเชิงโครงสร้างในไวรัสซิกา ไวรัสเดงก่ีและไวรัสชิคนุกนุยาของประเทศไทย

Biological Variations Detection and Monitoring System Implementation for Differentiation among Thai Zika, Dengue and 

Chikungunya viruses

O4-6 นางสาววทิิตา  ไปบน ความปลอดภยัในการใช้ครีมพอกผิวขาวผสมสมนุไพร ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่2

The Safety of Herbal Skin Whitening Creams in Public Health Service Region 2

O4-7 นายพงษ์ชยั  ค าพรหม Study of analytical performance and interfered effective by hematocrit, and maltose from glucometer in Saraburi hospital

O4-8 นายศรสทิธ์ิ  จิรังดา ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินกบัความสมัพนัธ์ของระดบัฮีโมโกลบิน เอวนัซี และระดบัน า้ตาลในเลอืดในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 โรงพยาบาล

สระบรีุ

Hemoglobin concentrations with the association of hemoglobin A1c and fasting blood sugar levels in type 2 diabetes mellitus 

patients, Saraburi Hospital

O4-9 วรีวฒิุ วทิยานนัท์ การศกึษาเปรียบเทียบการเตรียมตวัอยา่งสองวธีิเพ่ือการวเิคราะห์สารก าจดัศตัรูพืชตกค้างในน า้นมจากสตัว์และพืช

Comparative study of two sample preparation procedures for pesticide residues determination in milk and plant-based milk



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

O4-10 นิศานาถ เจริญลาภ โปรตนีขบัยา MfsA สามารถเป็นโปรตนีเป้าหมายส าหรับการพฒันายารักษาโรคตดิเชือ้จาก Stenotrophomonas maltophilia ทีด่ือ้ตอ่ยากลุ่ม 

fluoroquinolone

The microbial efflux pump, MfsA, as a potential drug target for treatment of fluoroquinolone resistant Stenotrophomonas maltophilia

O4-11 ดารินทร์ คงคาสริุยะฉาย การพฒันาวธีิตรวจหาเชือ้มาลาเรียพลาสโมเดยีมฟัลซิปารัมทีด่ือ้ยากลุ่มแอนตโิฟเลตโดยอาศยัเทคโนโลยีแลมป์ร่วมกบัการใช้แผน่จุ่มวดัแบบง่าย

Simple detection of antifolate-resistant Plasmodium falciparum by SNP-LAMP assay combined with lateral flow dipstick


