
รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P1-1 อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ การส ารวจภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี  2559
Health survey among medical staffs of the Department of Medical Sciences in 2016

P1-2 สุธาริณี  ลิขิตนุกูล ปริมาณการกินอาหารไขมันสูงในช่วงต้นและการระบุภาวะอ้วนทีถู่กเหนี่ยวน าจากอาหาร
Food intake at the early stage of high fat diet and the identification of diet-induced obesity

P1-3 นางสาวดุษฎ ี พลภัทรพิเศษกุล การตรวจวิเคราะห์ระดับตะกั่ว แคดเมียม และปรอทในเลือดด้วยวิธี Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry–Mass 
Spectrometry (ICP-MS-MS)
Determination of lead, cadmium and mercury levels in blood using Inductively Coupled Plasma–Tandem Mass Spectrometry 
(ICP-MS-MS)

P1-4 ดร.เกรียงศักด์ิ  ฤชุศาศวัต การตรวจประเมินคุณภาพของชุดน้ ายาตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แบบรวดเร็วในประเทศไทย
The evaluation of HBsAg rapid test kits in Thailand

P1-5 นางสาวลัดดาวัลย ์ เทียมสิงห์ การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ ในอาหารทีป่นเปือ้น
Detection of Hepatitis A virus in Contaminated Food

P1-6 นางสาวธัญญลักษณ์  ไพโรจน์ ระบาดวิทยาของโรคหัดในเขตบริการสุขภาพที ่6 ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559
Epidemiology of Measles Virus in the 6th Health Region 2012-2016

P1-7 นางสาวอณิชา  เล่ืองชัยเชวง การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา
Development of Zika virus antibody detection kit by Immunochromatography

P1-8 นางสาวสุนัยนา  สท้านไตรภพ การกระตุ้นการตอบสนองของยุงลายบ้านในเชิงพฤติกรรมการหลีกหนีต่อสารเคมี deltamethrin และ cypermethrin ในห้องปฏิบัติการ
Laboratory Evaluation of Behavioral Escape Responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Exposed to Deltamethrin and 
Cypermethrin

P1 - สาขาการพฒันาดา้นโรค



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P1-9 นางอารีรัตน ์ ขอไชย การประเมินความถูกต้องการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ โดยเทคนิค BACs on Beads
Validation of the detection of Down Syndrome by BACs on Beads

P1-10 พรรณราย วีระเศรษฐกุล การเฝ้าระวังซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกีในเขตภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2559
Surveillance of Dengue serotype in northern Thailand, 2016

P1-11 นางสาววันวิสาข ์ เนตรเรืองแสง ความคงตัวของตัวอย่างชนิดกระดาษซับเลือดส าหรับการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน และการตรวจความผิดปกติชนิดอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1
Stability of Dried Blood Spot for Hb typing and Alpha-thalassemia 1

P1-12 นายวิพัฒน ์ กล้ายุทธ ความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุข์องยีนกับการด้ือยาในเชื้อวัณโรค
Correlation between Gene Mutation and Drug Resistance in Mycobacterium tuberculosis

P1-13 นายเรืองชัย  โลเกตุ การเฝ้าระวังการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี และจี ในหญิงขายบริการทีติ่ดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
Prevalence of HBV ,HCV and HGV co-infection among HIV infected female sex workers in Thailand

P1-14 นางสาวสุวรรณดี  ทรัพย์เจริญ แนวทางใหม่ส าหรับการจ าแนกเชื้อ Streptococcus pneumoniae และ viridans group streptococci ด้วย MALDI-TOF Mass Spectrometry
A novel approach for differentiating Streptococcus pneumoniae and viridans group streptococci by MALDI-TOF MS

P1-15 นางสาวลภัสรดา  มุ่งมงคล การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของโกลบินยีนเพือ่ศึกษาฤทธิข์องสารกระตุ้นการสร้างฟีตัลฮีโมโกลบิน
Analysis of globin genes expression for biological activity study of fetal hemoglobin inducers

P1-16 นางสาวศิริพร  จันทน์โรจน์ การส ารวจหาสารพันธุกรรม ctxA ยีน ของเชื้อ Vibrio cholerae O1 ด้วยวิธี LAMP จากคนปกติ ผู้ป่วย ผู้สัมผัส และส่ิงแวดล้อม อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ช่วงปี 2552-2559
Surveillance of ctxA gene of Vibrio cholerae O1 by LAMP method at Tak Province in 2008 – 2016

P1-17 ดร.สารดี  วาฤทธิ์ การพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยทีติ่ดเชื้อวัณโรคโดยวิธีทางอิมมูนโนวิทยา
Development of serological TB- diagnostic test



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P1-18 นางสรรทิพย์  กองจร การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพือ่เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559 
Laboratory  Surveillance  for Hand, foot and mouth disease In Thailand during 2014-2016

P1-19 สุภาวัลย ์ ปิยรัตนวรสกุล ระดับคุณภาพการตรวจครีเอตินินในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกไทย ปี 2558-2559
The quality of creatinine measurement in Thai clinical chemistry laboratories, 2015-2016

P1-20 สมปอง อุปชัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพือ่เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2559
Laboratory Surveillance for viral acute diarrhea in Thailand during 2014-2016

P1-21 นางสาวผกาพรรณ  สิงห์ชัย สายพันธุข์องไวรัสโนโรในการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
Genetic Analysis of Norovirus in 2016 Acute diarrhea outbreak in Thailand

P1-22 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ การประเมินผล Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ทีเ่พาะเล้ียงด้วยวัสดุเหลือทิง้ในการก าจัดลูกน้ ายุงร าคาญ
Evaluation of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis produced from waste product for control of Culex spp. Larvae

P1-23 ดร.จักรวาล  ชมภูศรี ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการก าจัดยุงลายด้ือยา
Efficacy of essential oils from Thai medicinal plants against insecticide-resistant Aedes aegypti mosquito

P1-24 นายพงศ์ศิริ  ตาลทอง ผลตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย และการเกิดปฏิกิริยาข้ามกับไวรัสเดงกี และไวรัสเจอี พ.ศ. 2559
Detection of Anti-Zika IgM and IgG in Thailand and cross-reaction against dengue and JE virus in 2016

P1-25 นางสาวธนัสภา  ธนเดชากุล การศึกษาเชื้อด้ือยาและการเปล่ียนแปลงสายพันธุไ์วรัสไข้หวัดใหญ่ในปี 2558-2559
Study Anti-Viral Resistant Strains and Influenza Strain variation between 2015-2016

P1-26 นางทรรศนีย์  มาศจ ารัส การเฝ้าระวังการกลายพันธุข์องเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนบน ปี พ.ศ. 2558-2559
Surveillance of human Influenza viruses in upper Southern area during 2015-2016



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P1-27 นางสาวอริสรา  โปษณเจริญ การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีในประเทศไทย พ.ศ. 2559
The 2016 surveillance of dengue serotype in Ratchaburi, Lampang and Phuket provinces

P1-28 นางสาวอภิษฎา  สุวรรณ การตรวจหาเชื้อก่อโรคกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย
Detection of Respiratory virus infection in patients with influenza-like illness in Chiangrai

P1-29 นางอิริยะพร  กองทัพ การตรวจหาเชื้อ Legionella spp. ในแหล่งน้ าทีใ่ช้ในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี ่ปี 2559
Legionella spp. detection in water supplies of hotels in Phuket, Phangnga and Krabi in 2016

P1-30 สิบเอกวสุอนันต์  ทองดี การศึกษาการลดลงของอัตราการกรองผ่านไต (estimated glomerular filtration rate) ในผู้ทีม่ีสุขภาพดี
Declining of estimated glomerular filtration rate in healthy population

P1-31 เชิดชาย แซ่ฮ่วน ฤทธิต้์านเชื้อแบคทีเรียของไคโตซานต่อเชื้อ Staphylococcus aureus จากโรงพยาบาลพิจิตร
Antibacterial activity of chitosan against Staphylococcus aureus isolated from Phichit Hospital

P1-32 โชติกา  อุ่นใจ รายงานการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารหนูในปัสสาวะ
Method Validation of measurement for Determination of Arsenic in Urine By Graphite Furnace Atomic Absorption 
Spectrometry

P1-33 นางสาวทันดาลักษณ์  นิลภา ความชุกของซาลโมเนล่าและแคมไพโรแบคเตอร์ทีป่นเปือ้นในชิ้นส่วนไก่จากตลาดสด
The prevalence of Salmonella and Campylobacter contamination in chicken parts from fresh food markets

P1-34 ดร.สุภาพร  สุภารักษ์ การพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพเชื้อเอชไอวีแบบแห้งส าหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด
Development of dried tube specimens as quality control samples for HIV viral load testing

P1-35 นางสาวพยอม  เอกศิริ การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และปริมาณไวรัส (CCID50) ในวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้เซลล์เพาะเล้ียง Vero
Determination of identity and potency for tetravalent Dengue vaccine



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P1-36 นางสาวนัฐกาญจน ์ ละเอียดดี การประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกของตะกอนปัสสาวะระหว่างปี 2555 ถึง 2559
External Quality Assessment for Urine Sediment Photograph during 2012 to 2016

P1-37 นางสาวอาริดา  กล่อมเกล้ียง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยา ชนิดของเซลล์เม็ดเลือดโดยภาพถ่าย
External Quality Assessment in Blood Picture

P2-1 นางสาวศุภรัตนา  อินตาจัด สารฟอกขาวในตะเกียบไม้แบบใช้คร้ังเดียว
Bleach in a single-use wooden chopsticks

P2-2 นางสาวสาคร  สิงศาลาแสง การปนเปือ้นสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในอาหารทีจ่ าหน่ายในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2559
Contamination of radioactive Cesium-137 in Food available in Bangkok in 2016

P2-3 พิชยา ดีศรี โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาในบ้านเรือนเขตพืน้ที ่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และ นนทบุรี
Surveillance of Household Tap water Quality in Bangkok, Samutprakan and Nonthaburi Provinces

P2-4 วัชรชัย รุจิโรจน์กุล การปนเปือ้นของปรอทในอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีและระยอง
Contamination of Mercury in seafood in Chonburi and Rayong provinces

P2-5 นางสาวอัจฉรี  อินแก้ว สถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในองุ่นน าเข้า ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559
Situation of Pesticide residues in the Import Grapes during fiscal years 2013-2016

P2-6 นางสาวประภาศรี  บุณย
ประภาพันธ์

การสารวจปริมาณปนเปือ้น อฟลาทอกซิน โอคราทอกซิน อะคริลาไมด์ สีซูดานเรด และส่ิงแปลกปลอมในพริก
Survey of contamination of the Aflatoxins, Ochratoxin A, Acrylamide, Sudan Red and Light Filth in Chili

P2- สาขาการพฒันาดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค
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P2-7 นายธรณิศวร์  ไชยมงคล การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างโดย Modified QuEChERS ในการวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้บางชนิด
Development ofsample preparation step bymodified QuEChERSmethod for pesticide residues analysis in some fruits and 
vegetables

P2-8 นางสาววิชรณีย ์ ทองสิมา คุณภาพยาเม็ดไดอาซีแพมในประเทศไทย
Quality of Diazepam Tablets

P2-9 นางสาวภรพรรณ  ส่งศรี ส ารวจยาตกค้างในเนื้อสัตว์ในประเทศไทย
Surveillance of veterinary drug residues in meat inThailand

P2-10 จีระนันต์ ชูพูล การศึกษาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ าหนักใน 4 จังหวัดภาคใต้
Study of Drug Adulteration in Weight Loss Dietary Supplement in4 Provinces in the South of Thailand

P2-11 นางสาวกิตติมา  ไมตรีประดับศรี การปนเปือ้น Escherichia coli และ Salmonellae ในผักสดทีจ่ าหน่ายในจังหวัดชลบุรี
The Contamination of Escherichia coli และ Salmonellae in fresh vegetables sold in Chonburi Province

P2-12 นางสาววรมน  สุริยะจันทร์ การวิเคราะห์สาร  Permethrin  ในมุ้งก าจัดแมลงชนิดออกฤทธิย์าวนานโดยวิธี GC- FID
Determination of Permethrin in Long Lasting Insecticidal Net by GC-FID

P2-13 นางสาวปวีณา  ก าเหนิดนนท์ คุณภาพยาเม็ดนอร์ฟลอกซาซิน
Quality of Norfloxacin Tablets

P2-14 อุกฤษฎ์ สุกใส ความชุกของการปนเปือ้นเชื้อจุลินทรีย์ในผักสด จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2559
Prevalence of Microbial Contamination in fresh vegetables in Chiangrai, Phayao, Phare and Nan in 2016

P2-15 นายศักด์ิชัย  บุพอังกูร การเปรียบเทียบผลการวัดปริมาณรังสีระหว่างการสอบเทียบในล ารังสีขนาด 10x10 cm2 และ 4x4 cm2 ส าหรับหัววัดรังสี EDGE และ diode SRS
The comparison of absorbed doses between calibration in field size of 10x10 cm2 and 4x4 cm2  for EDGE and diode SRS 
detector



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P2-16 นางสาวกิตต์ิสุมน  คงเสน่ห์ คุณภาพยาแคปซูลเจ็มไฟโบรซิล
Quality of Gemfibrozil Capsules

P2-17 นางสาวศศิธร  หอมด ารงค์วงศ์ การศึกษาปริมาณเมลามีนทีแ่พร่กระจายออกมาจากภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตทีใ่ช้บรรจุอาหาร
Study of melamine migrated from thermosetting plastic food container

P2-18 นางธนิดา  ไมตรีประดับศรี สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารน าเข้าทีจ่ าหน่ายในพืน้ที ่2 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก
Food Safety Situation of Imported Foods Marketed in 2 Eastern Border Provinces

P2-19 นายประสิทธิ ์ ธงชัย การส ารวจวัตถุเจือปนอาหารและส่ิงแปลกปลอมประเภท light filth ในผลิตภัณฑ์ผลไม้
Survey of Food Additives and Light Filth in Fruit Products

P2-20 นายอานนท ์ ศรีสุข คุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์และความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ในสถานพยาบาลสัตว์
The quality of X-ray machine and safety of X-ray roomin Veterinary hospital

P2-21 นางสาวภัทรา  รักษา คุณภาพยาเม็ดเจ็มไฟโบรซิล
Quality of Gemfibrozil Tablets

P2-22 จิราพร  ชูเสน การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียมในอาหาร
Method Validation for Determination of Mercury, Lead and Cadmium in Food

P2-23 ภณิดา รัตนานุกูล โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาปี 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 อุบลราชธานี 
Quality Assurance of Medicines under Universal Health Care Coverage Program 2016, Regional Medical Sciences Center 10 
Ubonratchathani

P2-24 เสาวลักษณ์ รักษ์ยศ การปนเปือ้นเชื้อ Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus ในหอยสองฝา จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2559
Contamination of Vibrio cholerae and Vibrio parahaemolyticus in Bivalvia on Ban Don Bay, Surat Thani Province in 2016
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P2-25 นายวรพงศ์  พรหมณา ปริมาณ 3-MCPD ปนเปือ้นในผลิตภัณฑ์ปรุงรส (พ.ศ. 2555-2559)
3-MCPD contamination in Seasoning Products (2012-2016)

P2-26 มณีวรรณ ผุยเดชา สถานการณ์ยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2559
Drug Situation in the Upper Northeast of Thailand 2016

P2-27 นางสาวกิ่งแก้ว  กาญจนรัตน์ การปนเปือ้นสารเคมีก าจัดแมลงและจุลินทรีย์ในปลาแห้งปลาเค็มทีจ่ าหน่ายในจังหวัดเขตสุขภาพที1่2
Contaminations of Insecticide and Microorganisms in Dried Salted Fish Sold in the Province of Regional Health 12

P2-28 นายสุชิน สินไสวผล การตรวจวิเคราะห์ทางเคมีฟิสิกส์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลขมื้นชันทีผ่ลิตในโรงพยาบาล  เขตพืน้ที ่จังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ ในปี
 2559
Physicochemical analysis raw materials and capsules of turmeric produced in community hospital, Area Chiang Rai, Phayao 
and Phrae Provinces in 2016

P2-29 สุมาลี ฤทธิอ์ุดม คุณภาพของยาเม็ดไกลพิไซด์
Quality of Glipizide Tablets

P2-30 นางศิริวรรณ  บุญชรัตน์ ประสิทธิภาพของหลอดเอกซเรย์ทีใ่ช้ในโรงพยาบาลในเขตพืน้ทีจ่ังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล
Efficacy of X-ray tubes used in hospitals in Trang, Phatthalung and Satun provinces

P2-31 นางสาวนันทนัช  สีสุวรรณ์ คุณภาพยาเม็ดออฟลอกซาซินในประเทศไทย
Survey of Ofloxacin quantity in tablet dosage form available in Thailand

P2-32 สุวรรณา เธียรอังกูร คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดชนิดเปียก ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2559
Assessment of the Microbiological Quality of Disposable Baby and Feminine Wipes

P2-33 นางจรรยา  บัวบาน การส ารวจปริมาณปนเปือ้นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็ม เขตพืน้ทีส่าธารณสุขเขต 2 และ 18
The Survey of Pesticides Residue Contamination, Trichlorfon and DDT in Dried Fish and Salted Fish Health Area 2 and 18



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P2-34 วศิมน จูฑะภักดี การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
Method Development and Validation for Determination of Sibutramine in Dietary Supplements by High Performance Liquid 
Chromatography

P2-35 วิภาพรรณ ไสยสมบัติ คุณภาพยาเม็ดไซโปรฟล็อคซาซิน ไฮโดรคลอไรด์
Quality of Ciprofloxacin Hydrochloride Tablets

P2-36 จรรยา บุญวิจิตร การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อฟลาทอกซินในอาหารโดยวิธี High performance liquid chromatography – fluorescence detector
The development of aflatoxin analysis in food by High performance liquid chromatography – fluorescence detector

P2-37 ธีรารัตน์ รัตนูปถัมภ์ ปริมาณไซบูทรามีนทีป่นปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ าหนัก ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
The Quantity of Sibutramine in Adulterated Weight Loss Dietary Supplements in Southern Border Provinces

P2-38 นางสาวภิทรากรณ์  ศรีมงคล คุณภาพยาอะม๊อกซิซิลินแคปซูล ในร้านขายยาเขตสุขภาพที ่10
Quality of Amoxicillin Capsules inCommunity Pharmacies located in Region 10th Health Provider

P2-39 นางอรวรรณ  พัฒนกิจจารักษ์ การประเมินการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในน้ าพริกพร้อมบริโภคต่อคนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558
Exposure Assessment of Benzoic acid and Sorbic acid in ready to eat chili paste in Thai people during 2012 - 2015

P2-40 เสกสรร ทองโพธิ์ คุณภาพอาหารประเภทเส้นทีจ่ าหน่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างปี 2555-2559
Quality of noodlesavailable in Bangkok and circumferences during 2012-2016

P2-41 นางพรทิพย์  ศรีศร คุณภาพและความปลอดภัยน้ าพริกพร้อมบริโภค ของประเทศไทย
Safety and Quality of Ready to Eat Chilli Paste in Thailand

P2-42 นายคมกฤช  ร ามะนะกิจจะ การศึกษาองค์ประกอบยาเม็ดอัลปราโซแลมทีใ่ช้ในทางทีผิ่ด
Investigation of Misused Alprazolam Tablets Compositions



รหัส ชือ่ผูน้ ำเสนอ ชือ่บทคัดยอ่

P2-43 ธนพร เบญจพะ การแพร่ระบาดของการใช้คีตามีนในทางทีผิ่ดในภาคตะวันออกระหว่างปี 2557-2559
The Prevalence of Misused Ketamine in the Easternof Thailand during 2014-2016

P2-44 นางสาวศรินยา  ฤทธิเนียม สถานการณ์การเสพสารเสพติดในสถานประกอบกิจการเขตจังหวัดตรัง ปี 2559
Drug Abused Situation in the Workplaces in Trang Province, 2016

P2-45 ยุพเรศ เอื้อตรงจิตต์ สถานการณ์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงรสในช่วงปีพ.ศ.2555 ถึง 2559
Situation of Iodine in edible salts and seasoning productsduring 2012 to 2016

P2-46 นางสาวนนทรัตน ์ พรทรัพย์มณี คุณภาพกะปิ
Quality of shrimp paste

P2-47 นางสาวนนทรัตน ์ พรทรัพย์มณี การทดสอบความช านาญการทดสอบหากรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโปรปิโอนิกในขนมอบ
Proficiency Testing on Benzoic acid  Sorbic acid and Propionic acid in Bakery

P2-48 นางสาวญดา  บุญเจริญ สถานการณ์การใช้ยาแผนปัจจุบันในทางทีผิ่ดในเขตพืน้ที ่7 จังหวัดภาคใต้ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559
Situation of the Illegal Used of Over-the-counter Medicinein7 Provinces in the South of Thailand during the Fiscal Year 2014-
2016

P2-49 นางสาวชุลีพร  จันทรเสนา การพัฒนาวิธีการตรวจยืนยัน11-nor-delta9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid ในปัสสาวะ โดยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี
Method Development for Determination of 11-nor-delta9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid in Urine by Thin-layer 
Chromatography

P2-50 นางเพียงใจ  วงศ์สุวรรณ คุณภาพยาเม็ดอะทีโนลอล
Quality of Atenolol Tablets

P2-51 นายธงชาติ  ทรัพย์จอมทอง สถานการณ์แพร่ระบาดของพืชกระท่อมในเขตพืน้ทีภ่าคใต้ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559
Situation of Kratom in the South of Thailand during the Fiscal Year 2014-2016
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P2-52 นางสาวณัฐชา  ด้วงรัก คุณภาพยาเม็ดมีลอกซิแคม
Quality of Meloxicam Tablets

P2-53 นางสายใจ  ปริยะวาที การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ Alprazolam ผสม Chlorpheniramine maleate ในของกลางยาเม็ดด้วยวิธี HPLC
Method Development for Identification of Alprazolam and Chlorpheniramine maleate in Illegal Tablets by HPLC

P2-54 นางสาวเสาวนีย ์ เก้าเอี้ยน คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาหาร และเคร่ืองด่ืมในจังหวัดตรัง, พัทลุง และสตูล
Quality of OTOP Product (Food and Beverage) in Trang, Phatthalung and Satun

P2-55 สุจิตร สาขะจร คุณภาพน้ าดิบส าหรับอุปโภค-บริโภคในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2559
Quality of raw water for consumer in Phang-Nga and Phuket Province in 2016

P2-56 วรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ าแข็งในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่11 สุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ 2559
Microbiological guality of ice in responsible area under Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani  in Fiscal year 2559

P2-57 นางสาวกนกวรรณ  เทพเล่ือน คุณภาพน้ าบ่อน้ าร้อนในจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Quality of hot spring water in Ranong in fiscal year 2016

P2-58 พัชรี  อินธิยศ การติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนหมักกุ้งจ่อมเพือ่ลดปริมาณเชื้อ
Monitoring and evaluation of the process development of Fermented Shrimp (Kung Chom) for reduction Escherichia coli และ
 Salmonella spp

P2-59 นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ์ คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุทีป่ิดสนิทและน้ าแข็งในประเทศไทย
Quality of Drinking Water in Sealed Container and Ice in Thailand

P2-60 เจริญศรี ขวัญวงศ์ การศึกษาปริมาณตัวยาส าคัญของยาป้ายแผลในปากไตรแอมซิโนโลน อะซีโตไนด์ ในประเทศไทย
Quantitative Study of Active Ingredient of Triamcinolone Acetonide oral paste in Thailand

P2-61 กอบบุญ บุญเย็น การศึกษาปริมาณตัวยาส าคัญของยาครีมไตรแอมซิโนโลน อะซีโตไนด์ในประเทศไทย
Quantitative Study of Active Ingredient of Triamcinolone Acetonide Cream in Thailand
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P3-1 นางสาวกฤชญา  อุ่นภักด์ิ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 สมุทรสงคราม
Improving the quality of service of the Regioanal Medical Sciences Center 5th Samut Songkhram

P3-2 ดร.สิทธิพร  ปานเม่น ศักยภาพของยีน DNA-directed RNA polymerase II subunit (RPB1) ในการเป็น molecular marker ส าหรับการตรวจสอบเห็ดพิษ Amanita
Potential of the DNA-directed RNA polymerase II subunit (RPB1) gene as a molecular marker for detecting noxious Amanita 
mushrooms

P3-3 นางณัฐชลัยย ์ บุญไทย เส้นทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพสู่ก้าวย่างทีม่ั่นคงอย่างยั่งยืน
Continuous Improvement of Quality Management System to sustainable

P3-4 นางสาวฉัตรภรณ์  ใจมา ฤทธิต้์านเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ของทองพันชั่ง
Anti-dermatophytic activity of Rhinacanthus nasutus

P3-5 นางสาวพราว  ศุภจริยาวัตร ฤทธิก์่อกลายพันธุแ์ละฤทธิต้์านการก่อกลายพันธุข์องสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย
Mutagenic and Antimutagenic Activities of Mucuna prureins (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck seed extract

P3-6 นายพรชัย  สินเจริญโภไคย การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ าจากใบบัวหลวง
Acute toxicity study of aqueous leaf extract from Nelumbo nucifera Gaertn

P3-7 นางสาวพัชราภรณ์  บุญชู การศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด DMSc Stem Safe เปรียบเทียบกับ DMSc Stem Pro ส าหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก 
The comparative analysis of stem cells characterization between DMSc Stem Safe and DMSc Stem Pro for clinical study

P3-สาขาการพฒันาดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยอ์ ืน่ ๆ และนวตักรรม
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P3-8 นางสาวชลลดา  ยอดทัพ “DMSc Hb Typing control” วัสดุควบคุมคุณภาพส าหรับการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
DMSc Hb Typing control” as a quality control material for Hb typing

P3-9 นางสาววริฏฐา  สงวนเรือง การเปรียบเทียบผลของวัสดุรองนอนชนิดปอแก้วและซังข้าวโพด
Comparison of Corncob and Kenaf as bedding for rats in Individually Ventilated Cage

P3-10 Dr.สุกัญญา  ยงเกียรติตระกูล การพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมฟัลซิปารัมทีด้ื่อยากลุ่มแอนติโฟเลตโดยอาศัยเทคโนโลยีแลมป์ร่วมกับการใช้แผ่นจุ่มวัดแบบง่าย
Simple detection of antifolate-resistant Plasmodium falciparum by SNP-LAMP assay combined with lateral flow dipstick

P3-11 นายเจษฎา  กาศโอสถ การศึกษาลักษณะทางเคมีของใบมะกา
Chemical Characteristics Study of Bridelia ovata Decne. Leaf

P3-12 นางสาวสุนันทา  ศรีโสภณ ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณซาโปนินรวมในในฟักข้าว
Total phenolic and total saponin contents of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng leaves

P3-13 นางสาวสุนันทา  ศรีโสภณ คุณภาพทางเคมีของใบฟักข้าว
Chemical qualification of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng leaves

P3-14 นางสาวปิน่ฑนา  ดวงสมบัติ การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและยาสมุนไพร ทีผ่ลิตหรือมีใช้ในโรงพยาบาลในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพที ่2
Quality development of crude and herbal medicines from the government hospitals in the Public Health Service Region 2

P3-15 นายปัตย ์ ธาราไพศาล ข้อก าหนดทางเคม-ีฟิสิกส์ของส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว
Physico-chemical specification of Vernonia cinerea aerial part

P3-16 นางอรวรรณ  หลงละเลิง คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในโอทอปจังหวัดตรัง
Quality of OTOP Herbal products in Trang

P3-17 นายภูริทัต  รัตนสิริ ข้อก าหนดคุณภาพทางเคมีของรากเท้ายายม่อม
Chemical specification of Clerodendrum indicum (L.) Kuntze root
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P3-18 นางสาวชณัฐกานต์  แสงศรีค า การจัดการความเส่ียงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ : กระบวนการ“การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก และ โรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง
Laboratory Biorisk Management: : The diagnostic processes of Influenza, Avian influenza and MERS

P3-19 นายมาโนช  โพธิสู์ง การศึกษาคุณลักษณะของอาหารเพาะเล้ียงเซลล์สูตรดัดแปลงทีไ่ม่มีซีร่ัม (SFM01-M) ต่อการยึดเกาะและเจริญเติบโตของเซลล์ Vero ในการ
เพาะเล้ียงแบบนิ่งและการเพาะเล้ียงบนเม็ด Microcarrier bead และความเกี่ยวข้องของวิตามินซีในการผลิต Extracellular matrix
Study of A Modified Serum-Free Medium (SFM01-M) Property on Vero Cell Attachment and Growth in Both Static and 
Microcarrier Cultures

P3-20 นางสาวสุธิดา  ตันติก าธน ประสิทธิภาพของโปรตีนไฮโดรไลเลสจากข้าวต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ไลน์ Vero
Effectiveness of Rice Protein Hydrolysate on Growth of Vero Cell Line

P3-21 นายวิโรจน ์ พวงทับทิม การประเมินประสิทธิภาพวัสดุทดสอบความช านาญชนิดตัวอย่างกระดาษซับเลือด ส าหรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอว-ี1 วิธีพีซีอาร์ เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Multi-site evaluation of Dried Blood Spot specimens for HIV-1 PCR proficiency testing program in DMSc LAB net work

P3-22 นต.หญิง กันยารัตน ์ ชลสิทธิ์ ข้อก าหนดทางเคมีและกายภาพของดอกสารภี
Chemical and Physical Specifications of Mammea siamensis Kosterm. Flowers

P3-23 นายอาคม  สาลี บทคัดย่อระบบแลกเปล่ียนข้อมูลรับตัวอย่างและผลวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Electronic Data Interchange for Department of Medical Sciences

P3-24 นายกฤษณ์ชัย  จันทเพ็ชร การเพิม่ประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลอาสาสมัครในการวิจัยทางคลินิก ด้วยนวัตกรรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลทางคลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิก
Increase efficacy for Volunteers data collection by Data base program: An innovation developed by the Clinical Research 
Center

P3-25 นายศราวุฒิ  โคกสุนันท์ ประสิทธิภาพของ VP1 แคปซิดโปรตีนของเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 (EV71) ทีผ่ลิตจากเซลล์เพาะเล้ียง และวิธีทางพันธุวิศวกรรม เพือ่ตรวจหา
แอนติบอดีชนิด IgG ในตัวอย่าง
The performance of the VP1 capsid proteins of Enterovirus 71 (EV71) produced from cell cultures and genetic engineering 
technique to detect IgG antibody in samples
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P3-26 นางณัฐธนัญ  ภิญโญสุขี การโคลนและการแสดงออกของยีนไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ในเซลล์ 293FT
Cloning and Expression of Herpes Simplex Glycoprotein D gene in 293FT Cell

P3-27 นายสรเพชร  มาสุด ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและเอกลักษณ์ทางเคมี ของต้นพญายอและล้ินงูเห่า
DNA Barcode and Chemical Identification of Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau and Clinacanthus siamensis Bremek

P3-28 นายศรายุธ  ระดาพงษ์ ฤทธิต้์านเซลล์มะเร็งของสารสกัดใบทุเรียนเทศ
Anti-cancer activity of Annona muricata Linn. Leaf’s extract

P3-29 นางสาวสุพรรณ  ภัทรพร
ชัยวัฒน์

ข้อก าหนดคุณภาพทางเคมีของเปลือกต้นเพกา
Chemical Specification of Oroxylum indicum  (L.) Kurz bark

P3-30 Dr.วัชรินทร  เทียนสันต์ บทเรียนอิเลกทรอนิกส์ออนไลน์ เร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับสารเคมี ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์
An e-Learning program of Basic Chemical Knowledge for Medical Technology Students, Faculty of Allied Health Sciences, 
Naresuan University

P3-31 Dr.ศิริพร  ทองประกายแสง การส ารวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส าหรับหน้าขาวสูตรต ารับอาร์บูตินและดีออกซ่ีอาร์บูตินในประเทศไทย
Quality Survey of Whitening Cosmetic Products on Arbutin and Deoxyarbutin Formulation in Thailand

P3-32 นางสาวกรชนก  ขยันคิด คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที ่5 ระหว่างปี 2555-2559
Microbiological Quality of Herbal Products in Health Area 5 during 2012-2016

P3-33 นายพงษ์ธร  ทองบุญ การส ารวจปริมาณปรอททัง้หมดในสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
The survey of total mercury in Thai herbs in fiscal year 2016

P3-34 นายวิสิฐศักด์ิ  วุฒิอดิเรก สถานการณ์การปนเปือ้นโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ในยาจากสมุนไพร ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2559
Situation of the contamination value of heavy metals and microbial level during 2013-2016
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P3-35 นายชาคริต  หน่อศิริ การศึกษาปริมาณรังสีร่ัวจากการใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ฟันเคล่ือนทีช่นิดมือถือ
A study of leakage radiation from using handheld portable dental X-ray machine

P3-36 สกุลรัตน ์สุนทรฉัตราวัฒน์ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน EN ISO 13485:2012 เพ่อควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตชุดทดสอบหลักการ 
Immunochromatography
Development of The Quality Management System: EN ISO 13485:2012 for production of Rapid test kit in 
Immunochromatographic System

P3-37 นายอภิชาต  ตันธนวัฒน์ รูปแบบการด าเนินงานเพือ่พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
The Model of Community Medical Sciences Development in 4 Lower Southern Provinces

P3-38 นางเสาวภาวิณี  ศรีจันทร์งาม การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้
Improving Medical Laboratory with Collaborative Networks in 4 Southern Provinces

P3-39 นางพัชรินทร์  จันทรานิมิตร การถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมทดสอบความช านาญทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Lesson Learned from Participating in Microbiological Proficiency Program : Herbal Product

P3-40 จิรพรรณ  บุญสูง การทดสอบความช านาญการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ พ.ศ. 2559
Breath Alcohol Proficiency Testing Scheme 2016

P3-41 ปิติกาญจน์ กาญจนาพฤกษ์ การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีโพเทนชิโอเมตริกไทเทรชันในสภาวะปราศจากน้ าเพือ่วิเคราะห์ปริมาณฟลูนาไรซีนไดไฮโดรคลอไรด์ใน
วัตถุดิบ
A validated non-aqueous potentiometric titration method for the quantitative determination of Flunarizine dihydrochloride 
raw material


