
ล ำดับ ชือ่เรือ่ง ผู้น ำเสนอ หน่วยงำน เวลำ
1 งานธรรมดาที่ไม่ธรรมดา นางพชัรินทร์ อุดปนิ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 เชียงราย 11.00 -11.07 น.
2 การจัดการความรู้ด้านสมุนไพร นางสาวชุลีพร จันทรเสนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 11.07 - 11.14 น.
3 Application ตรวจสอบเหด็พษิ นางสาวอัจจิมา ทองบอ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 11.14 - 11.21 น.
4 ลดอ้วนอย่างปลอดภยัไปกับ Sibu-kit นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล ส านักยาและวัตถุเสพติด 11.21 - 11.28 น.
5 ความเหมาะสมของวิธีทางเลือก Intracellular ATP potency assay

 ส าหรับควบคุมรุ่นการผลิตวัคซีนบซีีจีในประเทศไทย (Suitability of
 alternative Intracellular ATP potency assay for lot release 
of BCG vaccine in Thailand)

นางสาวสมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์ สถาบนัชีววัตถุ 11.28 - 11.35 น.

6 กัญชาหรือกัญชง.....ไม่ต้องงง ด้วยชุดทดสอบยุค 4.0 นางประภสัสร  ทพิย์รัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 11.35 - 11.42 น.

7 พบ Desoxy-D2PM ได้อย่างไรในผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร นางสาวภณิดา รัตนานุกูล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 11.42 - 11.49 น.
8 ส่ิงประดิษฐ์ พชิิตใจ นางสาวนพมาศ  กล้าหาญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 11.49 - 11.56 น.

9 การวิจัยและพฒันาสารต้นแบบทางยาเพื่อการรักษามะเร็ง นายภาณุพนัธ์ ปญัญาใจ สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 13.00 - 13.07 น.
10 ดูปุ๊บ เหน็ปั๊บ Visual control นางสาววรรธนี สังข์หรัิญ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 13.07 - 13.14 น.
11 E-CoA system นางสาวฮาซีซ๊ะ  องสารา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 13.14 - 13.21 น.
12 หลายหวัดีกว่าหวัเดียว นางสาวเบญจพร หนูทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต 13.21 - 13.28 น.
13 เบกิจ่ายง่ายๆกับงานพสัดุ นายประวัติ โตกุลวัฒน์ กองแผนงานและวิชาการ 13.28 - 13.35 น.
14 แค่เปล่ียนความคิดก็ติดใจ นางสาวเอกปณุณดา เย็นอุทก ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 13.35 - 13.42 น.
15 เคร่ืองแก้วใสสะอาดมีคุณภาพด้วยสองมือเรา นางนิชาภา แจ้งโพธิน์าค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 13.42 - 13.49 น.
16 “นวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงและอาหารเปน็พษิ” นางอธิชา มหาโยธา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 13.49 - 13.56 น.
17 รวมกัน  มันดีกว่า นางอมรรัตน์  แดนศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 13.56 - 14.02 น.
18 ความส าเร็จในการพฒันาศักยภาพหอ้งปฏบิติัการตรวจวิเคราะหย์าชีว

วัตถุเพื่อการรักษา
นายจิรเดช  ปจัฉิม สถาบนัชีววัตถุ 14.02 - 14.09 น.

19 คลิกได้ทกุที่ ทกุเวลา ไม่ต้องเสียเวลามาด้วยตนเอง นายสุทศัน์ เทยีนพมิพใ์หม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 14.09 - 14.16 น.

ล ำดบักำรน ำเสนอเรื่องเล่ำเรำ้พลัง งำนวันสถำปนำกรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที ่8 มนีำคม 2562  ณ ห้องประชมุ 110 อำคำร 100 ป ีกำรสำธำรณสุขไทย กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์
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20 นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ: เข็มมุ่งองค์กรก้าวสู่ความมั่นคงและ
ยัง่ยืน

นางสิรดา ปงเมืองมูล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 14.16 - 14.23 น.

21 นวัตกรรมการบริการ: การใหบ้ริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์
แบบไร้รอยต่อ

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 14.23 - 14.30 น.

22 นวัตกรรมเพิ่มสารไอโอดีในหว่งโซ่อาหาร นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 14.30 - 14.37 น.
23 โปรแกรมยาต้านจุลชีพอย่างง่าย  Easy Antibiogram Tool (EAT) นายปยิะวัฒน์ บญุศรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พษิณุโลก 14.37 - 14.44 น.
24 ศูนย์ประสานงา..(น) นางสาวนันทพร  ทองวิจิตร สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 14.44 - 14.51 น.
25 พลังของความส าเร็จ นางสาวกัสมี รอแม สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 14.51 - 14.58 น.
26 ก้าวต่อไปของ รพ.สต. ติดดาว นางสาววิภาดา ขวัญแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 14.58 - 15.05 น.
27 เร่ืองกล้วยๆ...ที่ไม่กล้วย นายเสกรชตกร บวัเบา สถาบนัวิจัยสมุนไพร 15.05 - 15.12 น.
28 ผิวสวยด้วยมะขามปอ้ม นางสาวบญุญาณี ศุภผล สถาบนัวิจัยสมุนไพร 15.12 - 15.19 น.
29 มหศัจรรย์แหง่พลัิงกาสา/ นางสาวพลิาศลักษณ์ อัครชลานนท์ สถาบนัวิจัยสมุนไพร 15.19 - 15.26 น.
30 กานพลูสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี นางสาวพลิาศลักษณ์ อัครชลานนท์ สถาบนัวิจัยสมุนไพร 15.26 - 15.33 น.
31 เอกซ์เรย์ฟนัปลอดภยัด้วยนวตกรรมแผ่นยิปซ่ัม นายชัยยุทธ นทธีร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 15.30 - 15.37 น.
32 ความส าเร็จในการปรับเปล่ียนการตรวจประสิทธิภาพเซรุ่มแก้โรค

บาดทะยักจากสัตว์ทดลองเปน็หลอดทดลอง
นางสาวโสมมริสา พวงพรศรี สถาบนัชีววัตถุ 15.37 - 15.44 น.

หมายเหตุ น าเสนอทา่นละ 7 นาที


