
ตารางน าเสนอผลงาน ประเภท Oral Presentation  
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช 

ล าดับที่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หมายเหตุ 
1 14.30-14.45 น. ชื่อเรื่อง Comparative Effects of Extracts from Black Rice or Pathum Thani 

Fragrant Rice Combined with Cereals on Serum Insulin and Blood Glucose 
Levels in Diabetic Rats 

 

โดย คุณนพรัตน์ พุทธกาล Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology, Rajamangala University, Thanyaburi, Pathum Thani 

2 14.45-15.00 น. ชื่อเรื่อง ประมาณค่าเฉลี่ย PM2.5 โดยวิธีการถดถอย ภายใต้การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย: 
กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 

 

โดย คุณคณิศา โชติจันทึก, คณารักษ์ ศรีสมบูรณ์, ณหทัย สระกบแก้ว มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

3 15.00-15.15 น. ชื่อเรื่อง ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (SUTH SMART)  
โดย คุณวรวุฒิ ประทุมตรี, ยุทธนา กระจายกลาง และคณะ แผนกสารสนเทศ และ 
แผนกเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 15.15-15.30 น. ชื่อเรื่อง Bubble and Seal: การจัดการสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ในเรือนจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

โดย นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์, นิติ อารมณ์ชื่น, กนกพร ก่อวัฒนมงคล, ธนกมณ ลีศรี 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข และส านัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 15.30-15.45 น. ชื่อเรื่อง การดูแลทารกคลอดก่อนก าหนด มีภาวะหายใจล าบาก และมีภาวะล าไส้เน่า
อักเสบ 

 

โดย คุณสมถวิล เพชรนอก โรงพยาบาลพิมาย 
6 15.45-16.00 น. ชื่อเรื่อง Favipiravir ปลอดภัย ใกล้ชิดเภสัชกร  

โดย ภญ.กนกพร มงคลกุล ภญ.ภาวิณี สุขศรีภญ.สิริวัฒนา เกิดกลาง ภญ.ปุณยวีร์  
เทพเทวสันติ์ และนายวรวุฒิ ประทุมตรี แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยใน และแผนกสารสนเทศ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7 16.00-16.15 น. ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลการควบคุมระดับน  าตาลในเลือดขณะอดอาหารและระดับ
น  าตาลสะสมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการจ่าย
ยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 

 

โดย ยุทธกรานต์ ชินโสตร, อริญชัย วิโรจน์สกุลชัย, ธิบดี เมธาวริศกุล, ชานน โรจนแสง, 
ณัฐกิตติ์ ฮง โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 16.15-16.30 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนาการส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  
โดย นางสาวศิริยากร แก้วมงคล และนางสาวศิริพร ปัดภัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 



ตารางน าเสนอผลงาน ประเภท E-Poster ห้องที่ 1 
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช 

ล าดับที่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หมายเหตุ 
1 14.30-14.40 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนางานคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  

โดย คุณกานต์ธีรา พ่ึงด่านกลาง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี อ าเภอ
เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

2 14.40-14.50 น. ชื่อเรื่อง นวัตกรรมคุณแม่เมืองยาง  
โดย ปุณณดา ผลาทิพย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา 

3 14.50-15.00 น. ชื่อเรื่อง การย้อมสเมียร์เลือดด้วยสี Wright-Giemsa โดยวธิีการจุ่ม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
กับเครื่องย้อมสีอัตโนมัติ 

 

โดย คุณมัลลิกา สมิตะมุกสิก, ภัทรเศรษฐ์ พลเยี่ยม, จิรภัทร เจียมจิรประเสริฐ, 
นัสชนก เขตคาม, จุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4 15.00-15.10 น. ชื่อเรื่อง ศึกษาการย้อมสี Wright-Giemsa stain ของสเมียร์เลือด โดยใช้ น  ากลั่น น  า
Reverse Osmosis และ น  าประปา เปรียบเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์ 

 

โดย คุณภัทรเศรษฐ์ พลเยี่ยม, มัลลิกา สมิตะมุกสิก, จิรภัทร เจียมจิรประเสริฐ, นัสชนก 
เขตคาม, จุฬารัตน์ เจียมธีระนาถ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 15.10-15.20 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะหลังผ่าตัดในห้องพักฟ้ืนหน่วยงาน
วิสัญญี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

โดย คุณอรรถพล รัมพณีนิล, สุภาวดี สมบูรณ์, จันทร์จิรา เครือกลาง, ศศิมา โอนโคก
กรวด, นุชนารถ เปรี่ยมพิมาย ห้องพักฟ้ืนหน่วยงานวิสัญญี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

6 15.20-15.30 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคร่าชีวิต  
โดย คุณชลธิชา เรื่องรัมย์, กนกอร ยาประโคน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 

7 15.30-15.40 น. ชื่อเรื่อง SUTH Low Risk Medical device finding using RFID Technology  
โดย ผศ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา, นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี, นายชโนดม แช่มช้อย, นายนันทิ
พัฒน์ ศรีตะชัย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8 15.40-15.50 น. ชื่อเรื่อง SUTH - Sense  
โดย ผศ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา, นางสาวนันฐิกา พัฒน์ล าภู, นายพงศพัศ อารยะจันทร
จิตร์, นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 15.50-16.00 น. ชื่อเรื่อง หุ่นหนูอยู่ไหน  
โดย ผศ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา, นายเกรียงไกร บุญเชนทร์, นางสาวชลธิชา เสือเด่น, 



ล าดับที่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หมายเหตุ 
นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

10 16.00-16.10 น. ชื่อเรื่อง การน าเครื่องติดหลอดเลือดอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องเจาะเลือด รพ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

โดย คุณยุทธศักดิ์ วงษ์หนองแล้ง, กนกพร กรกระโทก, วรางคณา ทิศกระโทก, จุฬารัตน์ 
เจียมธีระนาถ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 

11 16.10-16.20 น. ชื่อเรื่อง การบริการวิชาการสังคมและจิตอาสาในการพัฒนาระบบบริการวัคซีนที่บ้าน
ส าหรับประชากรกลุ่มเปราะบาง 

 

โดย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั งภักดี, อ.ดร.ทิวาวรรณ เทพา, ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน, ผศ.ดร.
ดลวิวัฒน์ แสนโสม, อ.ดร.วภิาวดี โพธิโสภา, อ.ชมพูนุท กาบค าบา และคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ตารางน าเสนอผลงาน ประเภท E-Poster ห้องที่ 2 
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช 

ล าดับที่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หมายเหตุ 
1 14.30-14.40 น. ชื่อเรื่อง ระบบข้อมูลสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย  

โดย คุณธีระยุทธ ทองเครือ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

2 14.40-14.50 น. ชื่อเรื่อง นวัตกรรม กระติกวัคซีนเคลื่อนที่ บอกอุณหภูมิ  
โดย คุณธิดารัตน์ นิ่มกระโทก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาย ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

3 14.50-15.00 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 

โดย คุณจันทร์เพลิน คิดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาย ต.บ้านเกาะ  
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

4 15.00-15.10 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในบทบาทผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข 

 

โดย คุณสุพรรณี ฉันทะประเสริฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาย ต.บ้านเกาะ 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

5 15.10-15.20 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเอดส์  
โดย คุณกัณฑิมา พุทธลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 

6 15.20-15.30 น. ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสื่อสารในสถานการณ์โควิด  



ล าดับที่ เวลาน าเสนอ ชื่อผลงาน/ผู้น าเสนอ หมายเหตุ 
โดย นพ.ธีรภัทร แสงทองพิทักษ์, ภารดี บุญทัน, นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล, ปุณยนุช  
จงเจริญใจ, วิชุลดา เกียรติมงคล, ปณินันท์ ศรีนุชศาสตร์, นพร อึ งอาภรณ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

7 15.30-15.40 น. ชื่อเรื่อง ผลการน าแนวคิดการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะมาบูรณาการใช้
ในระบบงานบริจาคอวัยวะของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพ่ือน าสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 

โดย คุณสุปาณี หิรัญรัตน์ และสมจิตร์ ยอดระบ า โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
8 15.40-15.50 น. ชื่อเรื่อง การใช้ AI ช่วยออกผลร่วมกับเครื่องตรวจวิเคราะห์  

โดย คุณพิชิตชัย สมบัติไพรวัน แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 15.50-16.00 น. ชื่อเรื่อง การพัฒนางานตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรแบบบูรณาการ  
โดย คุณธัญญาภรณ์ พชสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี 

10 16.00-16.10 น. ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการตรวจวิเคราะห์ HPV DNA และ Liquid-based cytology ของ
ผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

โดย คุณธันยาภรณ์ บัวแย้ม, ยศกร ชอบธรรม, จักรพันธ์ ชุ่มกลาง, นิติรัตน์ ศุขสุทธิ, 
นันทัชพร ยาวะโนภาส, นริสรา หกพุดซา และคณะ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 

11 16.10-16.20 น. ชื่อเรื่อง โครงการเฝ้าระวังการกันการพลัดตกหกล้ม  
โดย คุณจันทร์เจ้า กาดโคกกรวด แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 


