
ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

1 MMO1 11.00-11.15 น. นางจนัทกานต ์วลยัเสถียร มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา การพฒันาสุขภาพชุมชน ผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใน
บุคลากรกลุ่มเส่ียงโรคความดนัโลหิตสูงของ
ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวดันครราชสีมา

750

2 MMO2 11.15-11.30 น. พนัจ่าเอกหญิงกษมาพร 
บุญมาศ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา การพฒันาสุขภาพชุมชน ผลของโปรแกรมการออกก าลงักายดว้ยยางยดืโดย
ประยกุตท์ฤษฎีความสามารถของตนเอง เพ่ือควบคุม
ระดบัความดนัโลหิตในกลุ่มเส่ียงโรคความดนัโลหิตสูง

760

3 MMO3 11.30-11.45 น. นางสาวปทุมพร 
ประสาททอง

มหาวิทยาลยัขอนแก่น สรีรวิทยาทางการแพทย์ ผลของสารสกดัเอทานอลจากดอกค าฝอยต่อตวัแปร
ในหวัใจร่วมหลอดเลือดและตวับ่งช้ีภาวะเครียด
ออกซิเดชนัในหนูแรทท่ีมีภาวะความดนัเลือดสูง
เน่ืองจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์

771

4 MMO4 11.45-12.00 น. นางสาววีรญา ชาลี มหาวิทยาลยัมหิดล ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย (วิชาเอก
แกไ้ขการไดย้นิ)

การศึกษาเปรียบเทียบผลตรวจคดักรองการไดย้นิและ
ผลตรวจการไดย้นิในผูป่้วยเบาหวานท่ีไม่แสดงอาการ
ดา้นการไดย้นิ

778

5 MMO5 13.00-13.15 น. นายอภิฉกรรจ ์สมัปัญนงั มหาวิทยาลยัขอนแก่น กายวิภาคศาสตร์ การแสดงออกของโปรตีน StAR สมัพนัธ์กบัระดบั
น ้าตาลในเลือดในหนูไมซเ์บาหวานท่ีถูกเหน่ียวน าดว้ย
สารสเตรปโตโซโทซิน

785

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1  (ระดบัปริญญาโท)

ณ ห้อง 3505 ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

6 MMO6 13.15-13.30 น. นางสาวทิพยวารี เอ้ือวร
คุณานนัท์

มหาวิทยาลยัมหิดล ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย (วิชาเอกการ
แกไ้ขการพดู)

ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลของการฝึกพดูในผูใ้หญ่เสียงผิดปกติ 793

7 MMO7 13.30-13.45 น. นางสาวโสภิดา สณัฐมิตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น สรีรวิทยาทางการแพทย์ ความแปรปรวนของการเตน้ของหวัใจในผูป่้วยไทยท่ี
มีภาวะหยดุหายใจขณะนอนหลบัจากการอุดกั้น

804

8 MMO8 13.45-14.00 น. นายฐิติกร จนัทร์ไชย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สรีรวิทยา ผลของการกระตุน้เสน้ประสาทเวกสัแบบเร้ือรังต่อการ
เรียนรู้และความจ าในหนูอว้นท่ีมีภาวะด้ือต่อฮอร์โมน
อินซูลิน

811

9 MMO9 14.00-14.15 น. นางสาวเบญจรุนนัท ์
ส าเนียง

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สรีรวิทยา ผลของการกระตุน้เสน้ประสาทเวกสัแบบเร้ือรังต่อ
การท างานของหวัใจในหนูอว้นท่ีมีภาวะด้ือต่อ
ฮอร์โมนอินซูลิน

820

ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

10 MMO10 11.00-11.15 น. นางสุพตัรา ฉาไธสง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช การบริหารการพยาบาล การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผ่าตดัสลายตอ้กระจก
ดว้ยคล่ืนความถ่ีสูงในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

829

ณ ห้อง 3506 ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2  (ระดบัปริญญาโท)



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

11 MMO11 11.15-11.30 น. นางนนัทิกานต ์หวงัจิ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การพยาบาลเวชปฏิบติั
ชุมชน

ผลของโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
รับประทานยาต่อความร่วมมือในการรักษาดว้ยยาและ
ระดบัความดนัโลหิตในผูสู้งอายคุวามดนัโลหิตสูง
มุสลิมท่ีควบคุมระดบัความดนัโลหิตไม่ได้

835

12 MMO12 11.30-11.45 น. นางนิตยา พนัธ์งาม มหาวิทยาลยัขอนแก่น การผดุงครรภข์ั้นสูง ผลของการประคบเตา้นมดว้ยลูกประคบเจลโพลิเมอร์
แบบอุ่นช้ืน ต่อระยะเวลาการหลัง่น ้านมคร้ังแรกใน
มารดาหลงัคลอดครรภแ์รก

847

13 MMO13 11.45-12.00 น. นางสาวพิชญสิ์นี เสรีโรจ
นกุล

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทนัตกรรมประดิษฐ์ ผลของความเร็วในการลดความร้อนหลงัการเผาต่อ
ความทนแรงดดัของวสัดุบูรณะฟันเซอร์โคเนียท่ี
เคลือบผิวดว้ยแคดแคมเซรามิค

857

14 MMO14 13.00-13.15 น. นางสาวณฐัพร อ่วมค า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ

อุปกรณ์การแพทย์ การออกแบบและพฒันาอุปกรณ์จ าลองฝึกหดัการใช้
เคร่ืองอลัตร้าซาวด์

865

15 MMO15 13.15-13.30 น. นางสาวรุ่งลดัดา ยาป่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างไบโอฟิลม์ของเช้ือเอนเทอโรคอคคสั ฟีคาลิส
ในผูป่้วยโรคน่ิวไต

875

16 MMO16 13.30-13.45 น. นางสาวนศินี ศรีสมบูรณ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาการระบาด ปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน และการเกิดโรค
ในระบบเฝ้าระวงัภาวะหมอกควนัของประชาชนใน
จงัหวดัล าปาง ปี 2554 - 2555

880

17 MMO17 13.45-14.00 น. นางสาวจนัทราทิพย ์
คาระวะ

มหาวิทยาลยัมหิดล สุขาภาบาลส่ิงแวดลอ้ม อลูมิเนียมในปลาทูตม้เค็มท่ีปรุงประกอบในหมอ้
อลูมิเนียม

890

18 MMO18 14.00-14.15 น. นายพทุธิชยั นิลเพช็ร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความเขม้ขน้ของตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมในอู่
พน่สีรถยนตใ์นจงัหวดัสงขลา

896

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

1 MMP1 13.30-14.30 น. นายภุชงค ์อินทร์ชยั มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

อิทธิพลของความผูกพนัและการจดัการความเครียดต่อ
ระดบัความเครียดของเยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษา

905

2 MMP2 13.30-14.30 น. นางสาวขวญัเรือน ก๋าวิตู มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

ความชุกและปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดภาวะ
สมองเส่ือมในผูสู้งอาย ุจงัหวดัล าปาง

915

3 MMP3 13.30-14.30 น. นางสาวอจัฉราภรณ์ 
เฉลยสุข

มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติังานควบคุมลูกน ้า
ยงุลาย ของผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกน ้ายงุลาย 
ของศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านกัอนามยั เขตพ้ืนท่ี
ชั้นในและพ้ืนท่ีชั้นนอก กรุงเทพมหานคร

924

4 MMP4 13.30-14.30 น. นางสาวปวีณา สิงห์ทิศ มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

การศึกษาระยะเวลาการท างานของเสน้ฟอกเลือด
ส าหรับการลา้งไตดว้ยเคร่ืองไตเทียม และ ปัจจยั
ท านายการสูญเสียหนา้ท่ีของเสน้ฟอกเลือดในผูป่้วยท่ี
ฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมแบบเร้ือรัง

933

5 MMP5 13.30-14.30 น. นางสาวนพรัตน์ วิหารทอง มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดโรคอุจจาระร่วงใน
เด็กท่ีไดรั้บการดูแลในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลในจงัหวดันนทบุรี

943

6 MMP6 13.30-14.30 น. นายวลัลภ วาทะสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

ความชุกของการเกิดความรุนแรงต่อผูสู้งอายหุญิงใน
ครอบครัวและคุณลกัษณะของผูก้ระท าความรุนแรง 
จงัหวดันครราชสีมา

954

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 1  (ระดบัปริญญาโท)

ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

7 MMP7 13.30-14.30 น. นางสาวบวัหลวง ใจดี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา การพฒันาสุขภาพชุมชน การพฒันากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิก
ชมรมผูสู้งอายโุดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบล
หนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา

963

8 MMP8 13.30-14.30 น. นายรังษีนพดล โถทอง มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการเกิดมะเร็งเตา้นมในหญิงไทยท่ี
อายนุอ้ยกวา่ 45 ปี

972

9 MMP9 13.30-14.30 น. นางสาวอุบลรัตน์ ระวงัโค มหาวิทยาลยัขอนแก่น การผดุงครรภข์ั้นสูง การนวดฝีเยบ็ดว้ยน ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ ต่อผลลพัธ์
ของฝีเยบ็ และเวลาในระยะท่ี 2 ของการคลอดใน
มารดาคลอดปกติคร้ังแรก

*

10 MMP10 13.30-14.30 น. นางสาวยศวรีย ์ชยัศรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาระบบการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ ใน
โรงพยาบาลหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช

980

11 MMP11 13.30-14.30 น. นางอุสา พทุธรักษ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพฒันาสุขภาพชุมชน ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการควบคุมระดบัน ้าตาลใน
เลือดของผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีเขา้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกา้งปลา จงัหวดัเลย

989

12 MMP12 13.30-14.30 น. นางสาวบงัอร สิทธิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพฒันาสุขภาพชุมชน ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานสร้างสุขภาพของ
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จงัหวดัหนองบวัล าภู

1001

13 MMP13 13.30-14.30 น. นางสาวสุวินนัท ์ทวี
พิริยะจินดา

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาชีวเวชศาสตร์ ท่าทางการท างานท่ีเป็นอนัตรายและความชุกของ
อาการผิดปกติทางระบบกลา้มเน้ือและโครงร่างอนั
เก่ียวเน่ืองจากการท างาน ในคนงานโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์

1015



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

14 MMP14 13.30-14.30 น. นายทศันนท ์ฐาน
ประเสริฐกุล

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การบริหารเทคโนโลยี การศึกษาสาเหตุการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงชนิดไม่
ทราบสาเหตุ กรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหน่ึง
ในประเทศไทย

1023

15 MMP15 13.30-14.30 น. นางสาวปัญจพร ภาศิริ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพฒันาสุขภาพชุมชน ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตวัเก่ียวกบัการออก
ก าลงักายของอาสาสมคัรสาธารณสุขในเขตอ าเภอเมือง
 จงัหวดัหนองบวัล าภู

1032

หมายเหตุ * ไม่ประสงคตี์พิมพ์

ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

16 MMP16 13.30-14.30 น. นางสาวภชัศิรีย ์เหล่าทอง มหาวิทยาลยัมหิดล โภชนวิทยา ผลของการบริโภคน ้าตาลและสารให้ความหวานต่าง
ชนิดกนัต่อการเปล่ียนแปลงของระดบัน ้าตาลในเลือด

1045

17 MMP17 13.30-14.30 น. จ่าสิบเอกหญิงกมลวรรณ
 ศิริวฒันกุล

มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

การสร้างแผนท่ีเส่ียงต่อโรคไขริ้คเค็ทเซีย และโรคไข้
ขอ้อกัเสบไลม ์ในบริเวณภาคตะวนัออกของประเทศ

1051

18 MMP18 13.30-14.30 น. นางสาวภคัวดี โพธ์ิศรีทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเวชศาสตร์ การตรวจหาออกซาเลตในชาสมุนไพรและผกัพ้ืนบา้น 1064

19 MMP19 13.30-14.30 น. นางสาวพิชญา หุนานนท
ศกัด์ิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สหสาขาจุลชีววิทยาทาง
การแพทย์

การพฒันาวิธี Lateral Flow เพ่ือตรวจหาโปรตีนก่อ
มะเร็ง HPV-16 E6

1073

20 MMP20 13.30-14.30 น. นางสาวรัตนพร เกียรติ
บ ารุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ชีวเคมี ความสมัพนัธ์ระหว่างความหลากหลายทางพนัธุกรรม
ของยีน PNPLA3 กบัความรุนแรงของพงัผืดในตบัใน
ผูป่้วยไทยท่ีติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบซีแบบเร้ือรัง

1080

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2  (ระดบัปริญญาโท)

ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

21 MMP21 13.30-14.30 น. นางสาวกณิศา แจ่มโภคา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ชีวเคมี การวดัปริมาณไมโครอาร์เอ็นเอ 29 และไมโครอาร์เอ็น
เอ 122 โดยใชเ้ทคนิคเรียลไทมพี์ซีอาร์

1089

22 MMP22 13.30-14.30 น. นายภาณุพงศ ์สายบุญ
จนัทร์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จุลชีววิทยาทางการแพทย์ การแสดงออกของยนีตอบสนองสภาวะความเป็นกรด
ในเช้ือไมโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส

1099

23 MMP23 13.30-14.30 น. นางสาวเกศรา นิตยบูรณ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ชีวเวชศาสตร์ การระบุชนิดของแอลฟาธาลสัซีเมีย 2 ดว้ยวิธี Reverse
 Dot Blot Hybridization

1106

24 MMP24 13.30-14.30 น. นางสาวนภสั อามาตยม์ุล
ตรี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมีทางการแพทยแ์ละ
ชีววิทยาโมเลกุล

การยบัย ั้ง Early B Cell Factor 1 และความส าคญัในการ
พฒันามะเร็งท่อน ้าดีท่ีสมัพนัธ์กบัการติดพยาธิใบไมต้บั
ในสตัวท์ดลอง

1114

25 MMP25 13.30-14.30 น. นางสาวทิพยอ์าภา 
มาตราสงคราม

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ผลของวิตามินดี3 ต่อการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอ
ของเปปไทด์ตา้นจุลชีพ LL-37 ในเซลลเ์ยือ่บุผิวปอด
ของมนุษย ์(A549)

1125

26 MMP26 13.30-14.30 น. นางสาวลีลาวลี รุ่งเรือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จุลชีววิทยาทางการแพทย์ การแสดงออกของนอทชรี์เซปเตอร์และนอทชลิ์แกนด์
ในฟอลลิคูลาเฮลเปอร์ทีเซลลจ์ากต่อมทอนซิลของมนุษย์

1131

27 MMP27 13.30-14.30 น. ร้อยโทหญิงมณีรัตน์ 
กิตยาพนัธ์

มหาวิทยาลยัมหิดล อายรุศาสตร์เขตร้อน การผลิตอนุภาคแม่เหล็กเคลือบดว้ยสารเดกแทรนท่ี
เช่ือมต่อกบัโมโนโคลนาลแอนติบอดีจ าเพาะต่อ
โปรตีนลิบแอลสามสิบสองของเช้ือเลปโตสไปรา

1136

28 MMP28 13.30-14.30 น. นายพงษธ์ร กาญจนศิริ
รัตน์

มหาวิทยาลยัมหิดล สรีรวิทยา การแสดงออกและบทบาทของโปรตีนตวัขนส่ง
กรดอะมิโนระบบแอลในเซลลม์ะเร็งช่องคอส่วนล่าง

1144

29 MMP29 13.30-14.30 น. นางสาวโสภิดา ภู่ทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น สรีรวิทยาทางการแพทย์ ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของจีน MDR1 ร่วมกบั
การใชย้าคุมก าเนิดต่อความเส่ียงการเกิดมะเร็งปากมดลูก

1155

30 MMP30 13.30-14.30 น. นายสหฉตัร เอ้ือหยิง่ศกัด์ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น กายภาพบ าบดั การตอบสนองของความดนัโลหิตต่อการออกก าลงักาย
แบบมีการเคล่ือนไหวในผูสู้งอายุ

1160



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

31 MMP31 13.30-14.30 น. นายธญัธร อาจเก่งกลา้ มหาวิทยาลยัมหิดล กายวิภาคศาสตร์ ความแตกต่างของชนิดขอ้ต่อบนกระดูกแคลคาเนียส
และความเก่ียวขอ้งกบัขอ้ต่อบนกระดูกนาวิคูลาร์ในคน
ไทย

1166

32 MMP32 13.30-14.30 น. นางสาวมนตณ์ฏัฐ์ โชค
บุญดี

มหาวิทยาลยัมหิดล ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย

การจ าแนกพยาธิสภาพ Cochlear/Retrocochlear โดยใช้
 Acoustic Reflex Thresholds ในผูป่้วยประสาทหูเส่ือม

1171

33 MMP33 13.30-14.30 น. นายภาณุพล วิบูลชยัชีพ มหาวิทยาลยัมหิดล ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย (วิชาเอก
แกไ้ขการไดย้นิ)

การตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าของกลา้มเน้ือ Stapedius
 ในผูป่้วยเด็กท่ีใชอุ้ปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นใน

1179

34 MMP34 13.30-14.30 น. นายจิระภทัร สีแสงหน่อม มหาวิทยาลยัมหิดล ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย (วิชาเอก
แกไ้ขการไดย้นิ)

เสียงกระตุน้ท่ีใชใ้นการตรวจการไดย้นิชนิดให้แรง
เสริมทางสายตา

1188

35 MMP35 13.30-14.30 น. นายจิราย ุเรืองรุ่งโสม มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(ทนัตกรรมหตัถการ)

การประเมินความโปร่งแสงและความเหลือบมวัของ
เคลือบฟันมนุษย์

1196

36 MMP36 13.30-14.30 น. นางสาวสรัญญา ธาวน
พงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริทนัตศาสตร์ ความจ าเพาะต่อแอนติเจนของพลาสมาเซลลใ์นรอย
โรคปริทนัตอ์กัเสบ

1205

37 MMP37 13.30-14.30 น. นายกฤตภาส ธนกุลวฒันา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิทยาเอ็นโดดอนต์ การตอบสนองของเน้ือเยือ่ในต่อซีเมนตก์ลาสไอโอโน
เมอร์ชนิดดั้งเดิมในฟันสุนขัท่ีไดรั้บการรักษาแบบพลั
โพโทมีบางส่วน: การศึกษาน าร่อง

1213

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

38 MMP38 13.30-14.30 น. นางสาววริฏฐา ทองตนั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทนัตกรรมส าหรับเด็ก ผลของสารสกดัจากขมิ้นชนัต่อการแสดงออกของจีน
ไซโคลออกซิจีเนสทูในเซลลไ์ลน์จากไขกระดูกชั้น
สตอร์มาลซ่ึงถูกกระตุน้ดว้ยทูเมอร์เนคโครซิสแฟค
เตอร์แอลฟา

1223

39 MMP39 13.30-14.30 น. นางสาวเบญจพร ธนรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทนัตแพทยศาสตร์ ความแข็งแรงยดึติดแบบเฉือนระดบัจุลภาคของสารยดึ
ติดระบบยนิูเวอร์แซลต่อเน้ือฟันน ้านม

1233

40 MMP40 13.30-14.30 น. นางสาวนิดา รุ้งจรัสแสง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทนัตกรรมบูรณะ การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลดว้ย
ผลิตภณัฑพ์รอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ในการปิดเน้ือเยือ่ในโดยตรงในฟันมนุษยท่ี์เล้ียงใน
ห้องปฏิบติัการ

1240

41 MMP41 13.30-14.30 น. นางสาวณฐัชยา ธน
ทรัพยสิ์น

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทนัตแพทยศาสตร์ ความสมัพนัธ์ของการกลายพนัธุ์ของยนีทีแฟบ2บี
และเคแอลเอชแอล 20 ในผูป่้วยท่ีมีภาวะหลอดเลือด
ดกัตสัอาร์เตอริโอซสัไม่ปิด

1250

42 MMP42 13.30-14.30 น. นางสาวเมธิยา นิมิตร
ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริทนัตศาสตร์ การเปรียบเทียบการประเมินสภาวะปริทนัตบ์ริเวณง่าม
รากฟันกรามและการวางแผนการรักษาดว้ยภาพรังสี
ในช่องปากและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวทโ์ทโมกราฟี

1258

43 MMP43 13.30-14.30 น. นางสาวมธุริน ใจหงษ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปริทนัตวิทยา การแสดงออกของ CD156 ในเน้ือเยือ่เหงือกของผูป่้วย
โรคปริทนัตอ์กัเสบเร้ือรัง

1266



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

44 MMP44 13.30-14.30 น. นางสาวกุลดาวรรณ จนั
อ่อน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น สรีรวิทยาทางการแพทย์ ผลของสารสกดัฟักขา้ว (Momordica cochinchinensis)
 ต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดและภาวะเครียด
ออกซิเดชนัในหนูแรทท่ีท าให้เกิดภาวะความดนัเลือด
สูงดว้ยสารแอลเนม

1274

45 MMP45 13.30-14.30 น. นางสาววิมลรัตน์ กุดทิง มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพฒันาสุขภาพชุมชน ความรู้  พฤติกรรม  และผลกระทบดา้นสุขภาพ  ของ
เกษตรกรผูใ้ชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุขส าราญ  ต  าบลนา
ด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล าภู

1281

46 MMP46 13.30-14.30 น. นายธนากร ประทุมชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพฒันาสุขภาพชุมชน การสั่งใชย้าสมุนไพรของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ี
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
จงัหวดัหนองบวัล าภู

1293

47 MMP47 13.30-14.30 น. นางอชัราภร เกษมสาย
สุวรรณ

มหาวิทยาลยัมหิดล โรคติดเช้ือและวิทยาการ
ระบาด

อุบติัการณ์และความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของยากบั
อาการไม่พึงประสงคข์องยาตา้นวณัโรคชนิด First-line
 ในผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ ในโรงพยาบาลทัว่ไป 
จงัหวดันนทบุรี

1305

48 MMP48 13.30-14.30 น. นางสาวสุภทัรษา เดช
สถิตย์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลของระยะห่างจากแผ่นยา Trimethoprim/ 
Sulfamethoxazole (SXT) ต่อความยาวเซลลข์อง
Escherichia coli ท่ีด้ือต่อยา SXT

1315

ณ ประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

รายช่ือผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 4  (ระดบัปริญญาโท)



ที่ รหัส เวลา ช่ือ-สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเร่ือง หน้า

49 MMP49 13.30-14.30 น. นางสาวณฐวรท บุญรัตนา มหาวิทยาลยัรังสิต การพฒันาผลิตภณัฑ์
สมุนไพร

การพฒันาสูตรและวิธีวิเคราะห์ครีมกนัแดดท่ีผสมสาร
สกดัผลมะขามป้อมดว้ยวิธี ที แอล ซี เดนซิโตเมตริก
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50 MMP50 13.30-14.30 น. นายอิทธิพฒัน์ เนตรทิพ
วลัย์

มหาวิทยาลยัรังสิต การพฒันาผลิตภณัฑ์
สมุนไพร

การพฒันาวิธีวิเคราะห์แอลฟาแมงโกสตินในบีบีครีมท่ี
ผสมสารสกดัเปลือกผลมงัคุดโดยวิธีเฮช พี แอล ซี
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51 MMP51 13.30-14.30 น. นายอากรณทั รัตนวงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เภสชัวิทยา ฤทธ์ิตา้นมะเร็งของเซฟราเรนทีนต่อเซลลม์ะเร็งล าไส้
ใหญ่ของมนุษย์
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52 MMP52 13.30-14.30 น. นางสาวสุปิตา อวชยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เภสชัเวทและเภสชั
พฤกษศาสตร์

การวิเคราะห์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Mitragyna 
และการพฒันาเคร่ืองหมาย SNP ของดีเอ็นเอบริเวณ 
ITS2 เพ่ือการพิสูจน์เอกลกัษณ์กระท่อม
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53 MMP53 13.30-14.30 น. นางสาวลดัดา เตชะวิริยะ
ทวีสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เภสชัศาสตร์ การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ Ophiorrhiza harrisiana เพ่ือการ
ผลิตแคมป์โทเธซิน
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54 MMP54 13.30-14.30 น. นางสาวเฟ่ืองลดา ทบศรี มหาวิทยาลยัรังสิต การพฒันาผลิตภณัฑ์
สมุนไพร

การพฒันาต ารับลิโพโซมท่ีกกัเก็บสารสกดัเปลือกผล
มงัคุดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าส่งผ่านผิวหนงั
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55 MMP55 13.30-14.30 น. นางสาวกนัตา น่ิมทศันศิริ มหาวิทยาลยัรังสิต การพฒันาผลิตภณัฑ์
สมุนไพร

การพฒันาลิโพโซมท่ีบรรจุออกซีเรสเวอราทรอล: 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของคลอเรสเตอรอลกบัทวีน 
80 ในการเป็นสารช่วยสร้างความเสถียรของถุงทรงกลม
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56 MMP56 13.30-14.30 น. นางสาวศิริพร ริยะจนัทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ชีวเวชศาสตร์ พฤกษเคมีเบ้ืองตน้และฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของตน้
ชะเอมเหนือท่ีสกดัดว้ยเฮกเซน คลอโรฟอร์มและน ้า
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57 MMP57 13.30-14.30 น. นายวฒิุพงศ ์ดวงอาสงฆ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เภสชัวิทยา ฤทธ์ิฆ่าเซลลข์องแคมป์เฟอรอลในเซลลม์ะเร็งท่อน ้าดี
มนุษย์

1382

58 MMP58 13.30-14.30 น. นางสาวนิตยา ยอดแตง มหาวิทยาลยัมหิดล เภสชัอุตสาหกรรม การปลดปล่อยยาจากสทริพอะเซตามิโนเฟน 1390


