
  รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  ระดับปริญญาโท 

  ณ หอง GL 112  ชั้น 1 อาคารพจน สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

1 MMO1 11.00-11.15 น. นางสาวรุงนภา อินทรักษ มหาวิทยาลัยขอนแกน กายภาพบําบัด ความสามารถของแบบประเมิน Thai-FRAT  

รายหัวขอในการบงชี้ความเส่ียงตอการหกลม 

ในผูสูงอายุท่ีมีและไมมีประวัติการหกลม 

658-665 

2 MMO2 11.15-11.30 น. นางสาวปวีณา สงาแสง มหาวิทยาลัยขอนแกน ทันตกรรมประดิษฐ การเปรียบเทียบสีฟนดวยเทคนิคการใชสายตา

จากผูสังเกตภายใตแหลงกําเนิดแสงไฟประดิษฐ 

การใชเคร่ืองสแกนในชองปาก และการใชเคร่ือง

สเปคโตรโฟโตมิเตอร 

666-677 

3 MMO3 11.30-11.45 น. นางสาวหยาดฝน พลศรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทันตกรรมประดิษฐ ผลของกาวติดฟนเทียมตอประสิทธิภาพการบด

เค้ียวของผูปวยท่ีใสฟนเทียมท้ังปาก 

678-686 

4 MMO4 11.45-12.00 น. นางสาวเพชรดา ทองเงนิ มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา ความชุกของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลท่ีสราง

เอนไซมเอ็กเทนเดด-สเปกตรัม บีตา-แลคแทม

เมส ท่ีแยกไดจากแมลงวันหัวเขียวในจังหวัด

พิษณุโลก 

687-695 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

5 MMO5 13.00-13.15 น.  นางสาวปรียารัตน  

ปลองนิราส 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทันตกรรมประดิษฐ ผลของนาโนไฮดรอกซีอะพาไทตเจลในการคืนแรธาตุสู

เคลือบฟนและเคลือบรากฟนบริเวณพ้ืนผิวของขอบวัสดุ

ชนิดเซรามิกประเภทแคด/แคม 

696-709 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หมายเหตุ 

6 MMO6 13.15-13.30 น. นางสาวฉัตรวี ต้ังพัฒนาศิริ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทันตกรรมสําหรับเด็ก ผลของเรซินความหนืดตํ่าชนิดแทรกซึมรวมกับ

สารผนึกหลุมรองฟนตอคาความแข็งผิวเคลือบ

ฟนเม่ือสัมผัสในนํ้าคลอรีนการศึกษาใน

หองปฏิบัติการ 

710-719 

7 MMO7 13.30-13.45 น. นางสาววาสิตา คาํเหม็ง มหาวิทยาลัยขอนแกน ทันตกรรมสําหรับเด็ก คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากในผูปวยเด็ก

ท่ีมีวิกลภาพแหงฟนในจังหวัดขอนแกน 
720-729 

8 MMO8 13.45-14.00 น. นางสาวพรประภา  

จากยางโทน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เทคนิคการแพทย ความชุกของการกลายพันธุของยีน TET2, 

ASXL1, IDH1/2 และ DNMT3A ในกลุมโรคไข

กระดูกผลิตเม็ดเลือดมากผิดปกติชนิดท่ีไมมีฟลา

เดลเฟยโครโมโซมในผูปวยชาวไทย 

730-738 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 



  รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 ระดับปริญญาโท 

  ณ  หอง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 MMP1 13.00-14.30 น. นางสาวอภิญญา ภูดรมวง มหาวิทยาลัยขอนแกน จุลชีววิทยา สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจวัดกิจกรรม

ของเอนไซมไทโรซิเนสในเช้ือมาลาสซีเซีย 

สปชีส 

739-745 

2 MMP2 13.00-14.30 น. Miss Malin Chao มหาวิทยาลัยขอนแกน ปรสิตวิทยา ฤทธิ์ในการฆาอะมีบาของสารสกัดจากทองพันช่ัง

ดวยเอทานอลตอเชื้ออะแคนทามีบาซีสตใน

หลอดทดลอง 

746-754 

3 MMP3 13.00-14.30 น. นายพงษพันธ สุวรรณชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เวชศาสตรเขตรอน การคัดเลือกโมโนโคลนอล แอนติบอตีมนุษยท่ี

จําเพาะตอเช้ือไขเลือดออกเพ่ือปองกันการติด

เชื้อ 

755-761 

4 MMP4 13.00-14.30 น. นางสาวนุดีกร นันทนาวุฒิ มหาวิทยาลยัขอนแกน ทันตกรรมบูรณะ ประสิทธิผลของสารสกัดพรอพอลิสไทยใน 

การกําจัดเช้ือเอ็นเตอโรคอคคัส ฟคัลลิสใน

หองปฏิบัติการ 

762-768 

5 MMP5 13.00-14.30 น. นายพีรพัฒน ปญญาดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา การแพรกระจายของเช้ือเอสเชอริเชียโคไลด้ือยา

ท่ีแยกไดจากแมลงวันหัวเขียวในพื้นท่ีตลาด 

จังหวัดพิษณุโลก 

769-779 

6 MMP6 13.00-14.30 น. นางสาวลลิดา วิบูลยกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน ชีวสถิติ วิธีการทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบประชากรสอง

กลุม แบบวัดกอน-หลัง การศึกษาก่ึงทดลอง 

 

780-786 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

7 MMP7 13.00-14.30 น. นายฟาฏิส โอกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร

การแพทย 

ผลการเปล่ียนแปลงของโปรตีน p38 MAPK ใน

โมเดลหนูท่ีไดรับควันบุหร่ีชนิดท่ีผานไสกรอง 

และไมผานไสกรอง ในระยะเฉียบพลันและระยะ

ก่ึงเฉียบพลัน 

787-798 

   

รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 ระดับปริญญาโท 

  ณ  หอง GL 314  ช้ัน 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 MMP8 13.00-14.30 น. นายธารินทร เพียงสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทันตแพทยศาสตร ผลของการเตรียมพ้ืนผิวตอความแข็งแรงยึด

เฉือนระดับจุลภาคของเรซินซีเมนตกับไฮดรอก

ซีอะพาไทตเซรามิกเจือดวยแคลเซียมเซอร 

โคเนต: การศึกษานํารอง 

799 

2 MMP9 13.00-14.30 น. นางสาวบุษรา ทองยอย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทันตกรรมประดิษฐ การประเมินผลทางคลินิกและความพึงพอใจใน

การใชกาวติดฟนเทียมของผูปวยฟนเทียมท้ังปาก 
800-806 

3 MMP10 13.00-14.30 น. นายปณวัตร ชาวโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน ทันตกรรมสําหรับเด็ก การศึกษาลักษณะพื้นผิวของรอยโรคฟนผุหยุดยั้ง

ท่ีเน้ือฟนน้ํานมภายหลังการทาซิลเวอร 

ไดเอมีนฟลูออไรด ในหองปฏิบัติการ 

807-816 

4 MMP11 13.00-14.30 น. นางสาวกฤติยาณี  

ปะนัตถานัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน การพยาบาลเด็ก การศึกษาสถานการณการเล่ือนหลุดของทอ

ทางเดินหายใจโดยไมไดวางแผนในผูปวยเด็ก

ทารกระยะวิกฤต 

817-827 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

5 MMP12 13.00-14.30 น. นางสาวญาดา ต้ังภาพงษ มหาวิทยาลัยขอนแกน การจัดการเภสัชกรรม สถานการณการใหบริการรักษาพยาบาลแก

ผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชน

ของจังหวดัชัยภูมิ 

828-839 

6 MMP13 13.00-14.30 น. นางสาวอัสปรยีา  

รุจิระโชติวัฒน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทันตกรรมสําหรับเด็ก ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันตอการแสดงออก

ของยีนท่ีเก่ียวของกับการหายของแผล                              

ในเซลลไฟโบรบลาสตจากเหงอืกมนุษย 

840-849 

7 MMP14 13.00-14.30 น. นายสมชัย พงศกรกัมพล มหาวิทยาลัยขอนแกน ทันตกรรมประดิษฐ การเปรยีบเทียบกําลังดัดขวางของอะคริลิคเรซิน

ท่ีข้ึนรูปโดยวิธีกดอัดแบบปกติและวิธีแบบฉีด 

ภายหลังการแชสารทําความสะอาดฟนเทียม 

850-860 

 

 

 

 

 

  

รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการพิจารณาใหนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 3 ระดับปริญญาโท 

ณ  หอง GL 314  ชั้น 3  อาคารพจน  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

1 MMP15 13.00-14.30 น. นางสาวอาทิตา  

กอการรวด 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เวชศาสตรการกีฬา ผลของชนิดของจักรยานในการฝกออกกําลังกาย

ตอความรูสึกกดเจ็บขั้นต่ําบริเวณบาสวนบนใน

พนักงานออฟฟศเพศหญิงท่ีมีอาการปวด

กลามเน้ือและเน้ือเย่ือพังผืด 

861-869 



ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเรื่องภาษาไทย หมายเหตุ 

2 MMP16 13.00-14.30 น. นายคามิน เนาถาวร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร

การแพทย  

แขนงสรีรวิทยา 

การไหลเวียนเลือดท่ีแขนทอนลางในคนท่ีเปน

ทายาทของผูท่ีมีความดันโลหิตสูง: ผลของการ

ออกกําลังกายรวมกับการรับประทานนํ้ามัน

มะพราว 

870-881 

3 MMP17 13.00-14.30 น. นางสาวสุธิดา ดิษฐพงศภักดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กายภาพบําบัด การศึกษานํารองผลของการใชการสัมผัสแผวเบา 

ตอความยาวกาวและระยะเวลาของการเริ่มตน

การกาวเดินในผูปวยพารกินสัน 

882-889 

4 MMP18 13.00-14.30 น. นางสาวสาวิกา พรหมศร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กายภาพบําบัด ความเท่ียงของการทดสอบระยะทางการเอ้ือม

หลายทิศทางในเด็กดาวนซินโดรม อายุระหวาง 

7-12 ป 

890-898 

5 MMP19 13.00-14.30 น. นายเจนณรงค อินทะขัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สรีรวิทยา ประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกขาวกํ่าในการ

รักษาความเสียหายของตับออนในหนูเบาหวานท่ี

เหน่ียวนําโดยการใหอาหารไขมันสูงรวมกับ 

Streptozotocin 

899-907 

6 MMP20 13.00-14.30 น. นางสาวนิชรัช นิธิชัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาหารและโภชนาการ การแปล และการปรับรูปแบบขามวัฒนธรรม

ของ the Scored Patient-Generated 

Subjective Global Assessment (PG-SGA) 

ในบริบทประเทศไทย 

908-917 

 


