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1 กำรส ำรวจคุณภำพของน  ำจำกบ่อน  ำแร่ร้อนและบ่อแช่ใน
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคัญในพื นท่ีจังหวัดระนอง
Consideration Quality of mineral water and hot 
spring bathing station in the sidhts of Ranong 

Provinces.

นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญ
การ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี 806 13.00 - 13.20

2 กำรพัฒนำระบบจ ำแนกประเภทตัวอย่ำงอำหำรส่งตรวจ
โดยใช้กำรเรียนรู้อัตโนมัติ
Development for Sample Grouping system using 

Machine Learning

นายประณตพล ดลดุสิตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 806 13.20 - 13.40

3 อุบัติกำรณ์ของกำรติดเชื อไวรัสระบบทำงเดินหำยใจใน

กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ ปี 2560

นายขันธ์ทิวา ชัยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 801 13.00 - 13.20

4 กำรประเมินกำรตรวจกำรติดเชื อ HIV-1 ด้วยวิธี Real 
time PCR จำกตัวอย่ำงเลือดและกระดำษซับเลือด

Evaluating the HIV - 1 Proviral DNA Detection by 
Use of Real Time PCR from Blood Samples and 

Dried Blood Spots.

นางอธิชา มหาโยธา นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น 801 13.20 - 13.40
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5 กำรแยกสำรบริสุทธ์ิอีทิโซแลมจำกยำเม็ดอิริมิน เพ่ือใช้
เป็นสำรมำตรฐำนในกำรตรวจเอกลักษณ์ของกลำงวัตถุ
ออกฤทธ์ิตอจิตและประสำทกลุ่มเบนโซไดอะเซปีนส์

Isolation of etizolam from Erimin® tablet using as 

standard for identification of seized 
benzodiazepines antipsychotics

นายวีระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี เภสัชกรช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 806 13.40 - 14.00

6 กำรแพทย์แม่นย ำด้วยกำรตรวจ HLA-B อัลลีล เพ่ือ
ป้องกันผ่ืนแพ้ยำรุนแรงเขตภำคใต้
Precision medicine with HLA-B Allele for 

prevention of Severe Cutaneous Adverse Drug 

Reaction in Southern of Thailand

นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 806 14.00 - 14.20

7 ไอกรน : โรคอุบัติซ  ำ...ปัญหำสำธำณณสุขของจังหวัด
ชำยแดนใต้
Pertussis :Re-emerging infectious diseases in 

Souithern border area of Thailand

นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญ
การ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 801 13.40 - 14.00

8 กำรพัฒนักยภำพกำรตรวจแยกสำยพันธ์ุเชื อไข้กำฬหลัง

แอ่นสำยพันธ์ุท่ียังไม่มีวัคซีนป้องกันในไทย

นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญ

การ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 801 14.00 - 14.20

9 เปล่ียนภำรกิจลับ EQA007 ให้เป็นงำนวิจัย นางสิริพรรณ แสงอรุณ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ
พิเศษ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 806 14.20 - 14.40
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10 กำรตรวจพบวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำทชนิดใหม่ 
Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรลดน  ำหนัก

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล เภสัชกรช านาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี 806 14.40 - 15.00

11 จำกห้องปฏิบัติกำรสู่กำรเป็น PT Provider

Laboratory to be PT Provider

นางสาธิตา ปานขวัญ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 806 15.00 - 15.20

12 กำรพัฒนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชำกำรปฐมพยำบำล
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข

Development of eLearning lesson on first aid 
subject for microbiology worker of National 

Institute of Health

นายชัยวัฒน์ พลศรีกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญ
การพิเศษ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 801 14.20 - 14.40

13 TB- LAMP กับกำรตรวจพิสูจน์เชื อวัณโรคในงำนประจ ำ
In-house TB-LAMP for Mycobacterium tuberculosis 

identification in routine service

นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 801 14.40 - 15.00

14 รูปแบบของกำรใช้ IGRA test เพ่ือกำรควบคุมวัณโรค: 

กลุ่มผู้ติดเชื อเอชไอวีและ ผลกำรรักษำแบบป้องกัน

นางสาวจณิศรา ฤดีอเนกสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 801 15.00 - 15.20

15 กำรวิเครำะห์ค่ำควำมแรงของเซรุ่มแก้โรคบำดทะยักด้วย

วิธีท่ีไม่ใช้สัตว์ทดลอง

นางวิชชุดา จริยะพันธ์ุ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 801 15.20 - 15.40

16 กำรวิเครำะห์ปริมำณสำรโพลำร์ทั งหมดในน  ำมันแบบ
รวดเร็วด้วยคอลัมน์ซิลิกำขนำดเล็ก 
Rapid determination of total polar compounds in 
oils using silica minicolumn

นางสาวอตินุช นารถน  าพอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญ
การพิเศษ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี 806 15.20 - 15.40



ล ำดับ ช่ือเร่ือง ผู้น ำเสนอผลงำน ต ำแหน่ง หน่วยงำน ห้อง ช่วงเวลำน ำเสนอ + 

วิพำกษ์

Oral Presentation

17 กำรพัฒนำระบบงำนบริกำรด้ำนรังสีและเคร่ืองมือแพทย์
Improving Management for Radiation and Medical 
Devices Services

นายคทายุทธ นิกาพฤกษ์ นักฟิสิกส์รังสีช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี 806 15.40 -16.00


