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ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 

ช่ือ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. วิยดา กวานเหียน กลางบุตร 
 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160 

โทรศัพท์
โทรสำร 
Email 

075672139 
075672702 
kwiyada@wu.ac.th 

 
1. การศกึษา  

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปร.ด. จุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์, มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2555 
วท.ม. จุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์, มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2546 
วท.บ. เทคนิคกำรแพทย์, มหำวิทยำลัยขอนแก่น 2539 

  
2. ประสบการณก์ารท างาน  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์ / หัวหน้ำคลินิกเทคนิคกำรแพทย์ 
ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ มหำวิทยลัยวลัยลักษณ์ 

2560-ปัจจุบัน 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรชีวเวชศำสตร์ ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ มหำวิทยลัยวลัย
ลักษณ์ 

2555-ปัจจุบัน 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเทคนิคกำรแพทย์ ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์และ
สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยลัยวลัยลักษณ์ 

2457-2560 

นักเทคนิคกำรแพทย์ หัวหน้ำงำนจุลชีววิทยำ โรงพยำบำลตรัง จังหวัดตรัง 2541-2547 
นักเทคนิคกำรแพทย์ โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ รัตนำธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 2540-2541 

 
3. ความเช่ียวชาญ  

1) โรคตดิเช้ือแบคทีเรีย โรคเมลิออยด์ 
2) โรคตดิเช้ือไวรัส  
3) วิทยำภูมคิุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล 
4) กำรประยุกต์ใช้สำรสกัดสมุนไพร และอำหำร เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภำพ 

 
4. ประสบการณก์ารสอน 
  มี    ไม่มี 
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ช่ือ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ 
/หลักสูตร 

ช่ือรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ 

สหเวชศำสตร์และ
สำธำรณสุขศำสตร์/ 

สหเวชศำสตร์ 
 

เทคนิค
กำรแพทย์ 

ห ลั ก ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท ำ ง
ห้องปฏิบัติกำรคลินิก 1 
พันธุศำสตร์มนุษย์ 
เคมีคลินิก 2 
เทคนิควิธีทำงเคมีคลินิก 2 
ชุมชนกับสุขภำวะ 
เคร่ืองมือเวชศำสตร์ชันสูตรและ
กำรบ ำรุงรักษำ 
จุลชีววิทยำทำงกำรแพทย์ 
วิทยำภูมิคุ้มกันพ้ืนฐำน 
วิทยำภูมิคุ้มกันคลินิก 
เทค นิควิ ธีทำ งวิ ทยำภูมิคุ้ ม กัน
คลินิก 
ภำคนิพนธ์ 
สัมมนำ 

2547-
2550 

 
 

  

แบคทีเรียวิทยำและกิณวิทยำทำง
กำรแพทย์ 
โรคติดเช้ือและกำรวิ นิจฉัยทำง
ห้องปฏิบัติกำร 
เทค นิควิ ธีทำ งวิ ทยำภูมิคุ้ ม กัน
คลินิก 
เทคนิคพิเศษและเค ร่ืองมือทำง
ห้องปฏิบัติกำรคลินิก 
โลหิ ตวิทยำภู มิคุ้ ม กันและกำร
ธนำคำรเลือด 
ภำคนิพนธ์ 
สัมมนำ 
กำรวินิจฉัยทำงวิทยำภูมิคุ้ม กัน
คลินิก 
ไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์ 
ประสบกำรณ์ วิ ช ำ ชีพ เทค นิ ค
กำรแพทย์ 
ห ลั ก ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท ำ ง
ห้องปฏิบัติกำรคลินิกเบื้องต้น 
แบคทีเรียวิทยำและกิณวิทยำทำง
กำรแพทย์ 

2554-
ปัจจุบัน 
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ช่ือ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ 
/หลักสูตร 

ช่ือรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

ภูมิคุ้มกันวิทยำพ้ืนฐำน 
อณูชีววิทยำทำงกำรแพทย์ 
กรณีศึกษำทำงพยำธิวิทยำคลินิก 
ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 
พยำธิวิทยำ 
กำรวินิจฉัยทำงวิทยำภูมิคุ้ม กัน
คลินิก 

 

อนำมัย
ส่ิงแวดล้อม 

เทคโนโลยีกำรจัดกำรมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 
จุ ล ชี ว วิ ทยำ และ ปร สิต วิ ทย ำ
พ้ืนฐำน 

2557 

 
อำชีวนำมัยและ
ควำมปลอดภัย 

โครงกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 
จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำพ้ืนฐำน 

2557 

 

ป.โท ชีวเวช
ศำสตร์ 
 

ชีวเวชศำสตร์ 
วิทยำกำร ก้ำวห น้ำทำงวิ ทยำ
ภูมิคุ้มกัน 
สัมมนำชีวเวชศำสตร์ 1 
สัมมนำชีวเวชศำสตร์ 2 
สัมมนำชีวเวชศำสตร์ 3 
สัมมนำชีวเวชศำสตร์ 4 
วิทยำนิพนธ์ 

2554-
ปัจจุบัน 

 

สหเวชศำสตร์ เทคนิค
กำรแพทย์ 

แนะน ำวิชำชีพเทคนิคกำรแพทย์ 
อณูชีววิทยำ 
แบคทีเรียวิทยำทำงกำรแพทย์ 1 
ปฏิบัติกำรแบคทีเรียวิทยำทำง
กำรแพทย์ 1 
แบคทีเรียวิทยำทำงกำรแพทย์ 2 
ปฏิบัติกำรแบคทีเรียวิทยำทำง
กำรแพทย์ 2 
สัมมนำทำงเทคนิคกำรแพทย์ 
กำรฝึกงำนวิชำชีพเทคนิค
กำรแพทย์ 
พยำธิวิทยำ 
คลินิกสัมพันธ์ 
ไวรัสวิทยำและกิณวิทยำทำง

2560-
ปัจจุบัน 
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ช่ือ
สถำบันกำรศึกษำ 

คณะ/ส ำนักวิชำ/
ภำควิชำ 

สำขำวิชำ 
/หลักสูตร 

ช่ือรำยวิชำ ปี พ.ศ. 

กำรแพทย์ 
ปฏิบัติกำรไวรัสวิทยำและกิณ
วิทยำทำงกำรแพทย์ 
เทคนิคกำรแพทย์ชุมชน 
กำรควบคุมโรคติดเช้ือและกำรเฝ้ำ
ระวังกำรดื้อยำ 
 
 

 

สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุข
ศำสตร์ 

PHP-221© กำรป้องกันและ
ควบคมุโรค 

2560 

สำธำรณสุข
ศำสตร์ 

PHP-325กำรตรวจประเมินและ
บ ำบัดโรคเบื้องต้น 1 

2560 

อนำมัย
ส่ิงแวดล้อม 

กำรสุขำภิบำลอำหำรและควำม
ปลอดภัย 

 2560 

 
เทคโนโลยีกำรเกษตร ป.โท 

อุตสำหกรรม
เกษตร 

ปัญหำพิเศษ 2560 

 
วิทยำลัยสัตว
แพทยศำสตร์อัครรำช
กุมำรี 

สัตว
แพทยศำสตร์ 
(นำนำชำติ) 

ทักษะปฏิบัติพ้ืนฐำน 2 
จุลชีววิทยำทำงกำรสัตวแพทย์ 

2562-
ปัจจุบัน 

 
วิทยำศำสตร์ เทคนิค

กำรแพทย์ 
ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำพ้ืนฐำน 2563-

ปัจจุบัน 

 
เภสัชศำสตร์ เภสัชศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ของมนุษย์ 

2 
2560- 
ปัจจุบัน 

 
5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

5.1 บทความวิจัย  
1) Lantong, K., Songsri, J., Wisessombat, S., Mala, W., Prommachote, W., Senghoi, W., . 

. . Klangbud, W. K. (May 2021). Use of Recombinant Escherichia coli Strains in 
Immunofluorescence Assays for Melioidosis Diagnosis. Pathogens, 10(5): 1-14.   

2) Chatatikun, M., & Kwanhian, W. (September 2020). Phenolic Profile of Nipa Palm 
Vinegar and Evaluation of Its Antilipidemic Activities .  Evidence-based 
Complementary and Alternative Medicine, 2020: 1-8. doi:10.1155/2020/6769726  

3) Pukanha, K., Yimthiang, S., & Kwanhian, W. (August 2020). The Immunotoxicity of 
Chronic Exposure to High Levels of Lead: An Ex Vivo Investigation. Toxics, 8(3): 1-
13. doi: 10.3390/toxics8030056  
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4) Kwanhian, W., Jiranantasak, T., Kessler, A. T., Tolchinsky, B. E., Parker, S., Songsri, J., 
Wisessombat, S., Pukanha, K., Testamenti, V. A., Khrongsee, P., Sretrirutchai, S., 
Kaewrakmuk, J. , Tangpong, J., & Tuanyok, A.  (January 2020). Investigation of 
Melioidosis Outbreak in Pig Farms in Southern Thailand. Veterinary Sciences. 7(1): 
1-5. doi:10.3390/vetsci7010009  

5) สมิตำ ภูกันหำ และ วิยดา กวานเหียน. (กรกฎำคม 2020). ผลของกำรมีระดับตะก่ัวในเลือดสูง
ของผู้ประกอบอำชีพเก่ียวข้องกับกำรท ำประมงต่อค่ำพำรำมิเตอร์ควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และ
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ ำเพำะ. วารสารพิษวิทยาไทย, 34(2): 60-74. 

6) Charoenphun, N. & Kwanhian, W.  (January 2019) . Production of gluten free 
cookies supplemented with durian rind flour. Science and Technology RMUTT 
Journal, 9(2); 23-38. 

7) Songsri, J., Kinoshita, Y., Kwanhian, W., Wisessombat, S., Tangpong, J., Rahman-
Khan, M. S., Tuanyok, A. (November 2018) Cross-reactivity of latex agglutination 
assay complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil. FEMS 
Microbiology Letters, 365(22): 1-5. doi:10.1093/femsle/fny256. 

8) Kwanhian, W. , Yimthiang, S. , Jawjit, S. , Mahaboon, J. , Vattanasit, U. , & 
Thirarattanasunthon, P. (June 2019). Hematological Indices of Pesticide Exposure 
Rice Farmers in Southern Thailand. Kesmas: National Public Health Journal, 14(1): 
37-42. doi:10.21109/kesmas.v14i1.2812  

9) วิยดา กวานเหียน, ดลฤดี ตวงสิน, สุนิษำ ฐำนะภักดี. (มกรำคม 2562). คุณสมบัติกำรฆ่ำเช้ือก่อ
โรคของน้ ำออกซิไดซ์. วารสารพิษวิทยาไทย. 34(1): 53-69. 

10) สุภำภรณ์ ยิ้มเที่ยง, วิยดา กวานเหียน , ดลรวี แวเยง, ศรุดำ คุระเอียด. (มกรำคม 2562) . 
แคดเมียมในปัสสำวะของผู้ป่วยโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 คลินิกโรคเบำหวำน โรงพยำบำลท่ำศำลำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารพิษวิทยาไทย. 34(1): 21-35. 

11) สุภำภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ศิริอุมำ เจำะจิตต์, วิยดา กวานเหียน, จันจิรำ มหำบุญ , มัตติกำ ยงประเดิม , 
ดลรวี แวเยง. (สิงหำคม 2562). กำรเปรียบเทียบภำวะสุขภำพ ควำมรู้และทัศนคติเก่ียวกับสำรเคมี
ก ำจัดศัตรูพืชของชำวนำใช้สำรเคมีและชำวนำปลอดสำรเคมี. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 28(1): 
65-75. 

12) Songsri J, Kinoshita Y, Kwanhian W, Wisessombat S, Tangpong J, Rahman-Khan 
MsS, Tuanyok A. (November 2018). Cross-reactivity of latex agglutination assay 
complicates the identification of Burkholderia pseudomallei from soil. FEMS 
Microbiology Letter. 365 (22): 1-5. 

13) Konsue N, Yimthiang S. , Kwanhian W. (August 2018). Effect of fermentation 
conditions of noni (Morinda citrifolia L.) juice on glutathione content and lipid 
oxidation in Vero cells. International Food Research Journal. 25(4): 1534-1540. 

14) วิยดา กวานเหียน, ก่ิงกำญจน์ บรรลือพืช. (มิถุนำยน 2561). ควำมเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้ำนกำร
อักเสบและต้ำนอนุมูลอิสระของต ำรับยำห้ำรำกที่สกัดด้วยน้ ำ. วารสารวิชชา. 37(Special issue): 
27-38.  
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15) Poonsri, O., Kwanhian W., Poltien, A., Tangteerawatana, P., Tangpong, J. (June 
2017). Nanoemulsion Containing Sang Yod Rice Bran Oil and Thanakha Extracts: In 
Vitro Antioxidant and Irritation Assessments. Applied Mechanics and Materials. 
866: 3-7.  

16)  พิมำน ธีระรัตนสุนทร, วิยดา กวานเหียน, อมรเทพ เยำวยอด. (ตุลำคม 2560). กำรประเมินผล
กระทบสุขภำพและคุณภำพชีวิต ของคนเก็บขยะ ในพ้ืนที่ฝังกลบขยะทุ่งท่ำลำด เทศบำลนคร
นครศรีธรรมรำช อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 26 (4): 680-
689.   

17)  พิมำน ธีระรัตนสุนทร, สำโรจน์ เพชรมณี, วิยดา กวานเหียน, สุภำภรณ์ ยิ้มเที่ยง, ศิริอุมำ เจำะ
จิตต์. (พฤษภำคม 2558). กำรประเมินผลกระทบสุขภำพและพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำก
กำรสัมผัสสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ต ำบลคลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช. วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน.  1(1): 46-56.  

18)  ศิริอุมำ เจำะจิตต์, วิยดา กวานเหียน, อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์, พิมำน ธีระรัตนสุนทร, สุภำภรณ์ ยิ้ม
เที่ยง, จันจิรำ มหำบุญ , ปนัดดำ พิบูลย์. (ธันวำคม 2560). กำรเปรียบเทียบควำมรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว และปริมำณ สำรก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำง ในส่ิงแวดล้อม จังหวัด
นครศรีธรรมรำช. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. 10(37): 10-20.   

19) นรินทร์ เจริญพันธ์ และ วิยดา กวานเหียน. (กันยำยน 2018). ผลของแป้งจำกเศษเหลือทิ้งของ
ทุเรียนต่อคุณภำพของพำสต้ำปรำศจำกกลูเตน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 26(5): 1-12.  

    
6. สิทธิบัตร /สิ่งประดิษฐ์ 
 6.1 สิทธิบัตร 
  วิยดา กวานเหียน , ก่ิงกำญจน์ บันลือพืช, ณัฏยำ คนซ่ือ. อนุสิทธิบัตร: เจลน้ าลูกยอแต้มสิว. 
สิทธิบัตรไทย เลขที่ 13781 วันที่จดทะเบียน : 20 เมษำยน 2561. 
   
 6.2 สิ่งประดิษฐ์ 
  1. วิยดา กวานเหียน , กวินญ์ศยำ ภู กันหำ, กนกนำถ ล่ันทอง. Anti-Melioidosis Rapid 
Agglutination; AMRA. เข้ำแข่งขัน และ ผ่ำนกำรคัดเลือก  Startup Thailand League 2019 (ภำคใต้). 
20-21 เมษำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ ำเภหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
  2. วิยดา กวานเหียน , กวินญ์ศยำ ภู กันหำ, กนกนำถ ล่ันทอง. Anti-Melioidosis Rapid 
Agglutination; AMRA. เข้ำแข่งขัน และ ได้รับอนุมัติโครงกำร STARTUP THAILAND 2019. True Digital 
Park กรุงเทพ 23-27 กรกฎำคม 2562. 
 
7. เกียรติคณุและรางวัล 

เกียรติคณุ/รางวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 
รำงวัล Social engagement outstanding award 2018 มอบโดย ส ำนักวิชำสหเวช
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

2561 

 
 


