ลำดับกำรนำเสนอเรื่องเล่ำเร้ำพลัง งำนวันสถำปนำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วันที่ 8 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุม 110 อำคำร 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ลำดับ
1
2
3
4
5

ผู้นำเสนอ
งานธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
นางพัชรินทร์ อุดปิน
การจัดการความรูด้ ้านสมุนไพร
นางสาวชุลีพร จันทรเสนา
Application ตรวจสอบเห็ดพิษ
นางสาวอัจจิมา ทองบ่อ
ลดอ้วนอย่างปลอดภัยไปกับ Sibu-kit
นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล
ความเหมาะสมของวิธีทางเลือก Intracellular ATP potency assay นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์
สาหรับควบคุมรุน่ การผลิตวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย (Suitability of
alternative Intracellular ATP potency assay for lot release
of BCG vaccine in Thailand)

หน่วยงำน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 เชียงราย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
สานักยาและวัตถุเสพติด
สถาบันชีววัตถุ

เวลำ
11.00 -11.07 น.
11.07 - 11.14 น.
11.14 - 11.21 น.
11.21 - 11.28 น.
11.28 - 11.35 น.

6

กัญชาหรือกัญชง.....ไม่ต้องงง ด้วยชุดทดสอบยุค 4.0

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

11.35 - 11.42 น.

7
8

พบ Desoxy-D2PM ได้อย่างไรในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สิ่งประดิษฐ์ พิชิตใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

11.42 - 11.49 น.
11.49 - 11.56 น.

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
กองแผนงานและวิชาการ
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
สถาบันชีววัตถุ

13.00 - 13.07 น.
13.07 - 13.14 น.
13.14 - 13.21 น.
13.21 - 13.28 น.
13.28 - 13.35 น.
13.35 - 13.42 น.
13.42 - 13.49 น.
13.49 - 13.56 น.
13.56 - 14.02 น.
14.02 - 14.09 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

14.09 - 14.16 น.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชือ่ เรือ่ ง

นางประภัสสร ทิพย์รัตน์

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
นางสาวนพมาศ กล้าหาญ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
การวิจัยและพัฒนาสารต้นแบบทางยาเพื่อการรักษามะเร็ง
นายภาณุพนั ธ์ ปัญญาใจ
ดูปุ๊บ เห็นปั๊บ Visual control
นางสาววรรธนี สังข์หริ ัญ
E-CoA system
นางสาวฮาซีซ๊ะ องสารา
หลายหัวดีกว่าหัวเดียว
นางสาวเบญจพร หนูทอง
เบิกจ่ายง่ายๆกับงานพัสดุ
นายประวัติ โตกุลวัฒน์
แค่เปลี่ยนความคิดก็ติดใจ
นางสาวเอกปุณณดา เย็นอุทก
เครือ่ งแก้วใสสะอาดมีคุณภาพด้วยสองมือเรา
นางนิชาภา แจ้งโพธิน์ าค
“นวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ”
นางอธิชา มหาโยธา
รวมกัน มันดีกว่า
นางอมรรัตน์ แดนศิริ
ความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์ยาชีว นายจิรเดช ปัจฉิม
วัตถุเพื่อการรักษา
คลิกได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเสียเวลามาด้วยตนเอง
นายสุทศั น์ เทียนพิมพ์ใหม่

ลำดับกำรนำเสนอเรื่องเล่ำเร้ำพลัง งำนวันสถำปนำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วันที่ 8 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุม 110 อำคำร 100 ปี กำรสำธำรณสุขไทย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ลำดับ
ชือ่ เรือ่ ง
20 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ: เข็มมุ่งองค์กรก้าวสู่ความมั่นคงและ
ยัง่ ยืน
21 นวัตกรรมการบริการ: การให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์
แบบไร้รอยต่อ
22 นวัตกรรมเพิ่มสารไอโอดีในห่วงโซ่อาหาร
23 โปรแกรมยาต้านจุลชีพอย่างง่าย Easy Antibiogram Tool (EAT)
24 ศูนย์ประสานงา..(น)
25 พลังของความสาเร็จ
26 ก้าวต่อไปของ รพ.สต. ติดดาว
27 เรือ่ งกล้วยๆ...ที่ไม่กล้วย
28 ผิวสวยด้วยมะขามป้อม
29 มหัศจรรย์แห่งพิลังกาสา/
30 กานพลูสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
31 เอกซ์เรย์ฟนั ปลอดภัยด้วยนวตกรรมแผ่นยิปซั่ม
32 ความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนการตรวจประสิทธิภาพเซรุม่ แก้โรค
บาดทะยักจากสัตว์ทดลองเป็นหลอดทดลอง
หมายเหตุ นาเสนอท่านละ 7 นาที

ผู้นำเสนอ
นางสิรดา ปงเมืองมูล

หน่วยงำน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

เวลำ
14.16 - 14.23 น.

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

14.23 - 14.30 น.

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์
นายปิยะวัฒน์ บุญศรี
นางสาวนันทพร ทองวิจิตร
นางสาวกัสมี รอแม
นางสาววิภาดา ขวัญแก้ว
นายเสกรชตกร บัวเบา
นางสาวบุญญาณี ศุภผล
นางสาวพิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์
นางสาวพิลาศลักษณ์ อัครชลานนท์
นายชัยยุทธ นทีธร
นางสาวโสมมริสา พวงพรศรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยสมุนไพร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
สถาบันชีววัตถุ

14.30 - 14.37 น.
14.37 - 14.44 น.
14.44 - 14.51 น.
14.51 - 14.58 น.
14.58 - 15.05 น.
15.05 - 15.12 น.
15.12 - 15.19 น.
15.19 - 15.26 น.
15.26 - 15.33 น.
15.30 - 15.37 น.
15.37 - 15.44 น.

