
 

  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 1) 

   ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/  

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 SDO1 09.00-11.00 น. นายบัณฑติ พรหมรักษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมีทางการแพทย์และ

ชีววิทยาโมเลกลุ 
การศึกษาฤทธ์ิของสารประกอบในการยับยั้ง
เซลล์มะเร็งท่อน้้าด ี

1 
1,*,*** 

2 SDO4 09.00-11.00 น. นางสาวนารลีักษณ์             
ตั้งศรีศักดา 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น กายวิภาคศาสตร ์ ผลของแอลกอฮอล์ต่อการเปลีย่นแปลงการ
แสดงออกของโปรตีนในอัณฑะของหนูเพศผู้เตม็วัย 

2 
1,*,*** 

3 SDO5 09.00-11.00 น. นางสาวจีรติ พรหมพิภักดิ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมี ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งท่อน้้าดีของสารสกัดเอทานอล
จากผลติภณัฑ์น้้าลูกยอเมื่อทดสอบร่วมกับยา    
ฟลูออโรยรูาซิลในระดับหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง 

3 
1,*,*** 

4 MMO1 09.00-11.00 น. นางสาวพิชามนช์ุ เพ็ชรฉวาง มหาวิทยาลยันเรศวร ชีวเคมี การยับยั้งการแสดงออกของโปรตนี SRSF1 เพื่อ
เหนี่ยวน้าให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสและ 
ออโตฟาจีในเซลล์มะเร็งท่อน้้าด ี

4-13 
*** 

5 MMO2 09.00-11.00 น. นายอนุชา พรมกันยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลเด็ก ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมผู้ดูแลต่อ
พฤติกรรมการดูแลเด็กวัยก่อนเรียนโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวชนิดเฉยีบพลันลิมโฟลาสต์ที่ไดร้ับยาเคมี
บ้าบัดครั้งแรกในระยะชักน้าใหโ้รคสงบ 

14-26 
*** 

6 MMO3 09.00-11.00 น. นางอรพนิต ภูวงษ์ไกร มหาวิทยาลยัขอนแก่น การผดุงครรภ ์ การพัฒนาแบบคัดกรองปัจจยัเสี่ยงต่อการคลอด
ก่อนก้าหนด 

27-38 
*** 

หมายเหตุ   1ป.เอก *ไม่ประสงคต์ีพิมพ์ ***บทความดูในเว็บไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
 

https://conference.kku.ac.th/grc/
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  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 1) 

  ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/  

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 SDP3 09.00-11.00 น. นางสาวบัณฑรวรรณ  

ธุระพระ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเวชศาสตร ์ การประเมินอายุชีวภาพด้วยความยาวเทโลเมียร ์ 39-47 

1,*** 

2 MMP1 09.00-11.00 น. นางสาวธนพร กุลธวัชศิร ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชีวเคมี ผลกระทบของยานิโคลซาไมดต์่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับเมทาบอไลต์ในเซลล์เพาะเลี้ยง
มะเร็งท่อน้้าด ี

48-55 
*** 

3 MMP2 09.00-11.00 น. นางสาวลัดดาวัลย์              
อุเปกขาวงศ์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ชีวเคมี การศึกษาฤทธ์ิต่อต้านมะเร็งของ Citral ต่อ
เซลล์มะเร็งท่อน้้าด ี

56-65 
*** 

4 MMP3 09.00-11.00 น. นายสุธี วิภาษา มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาภูมิคุ้มกัน การออกแบบแอนติบอดีสายเดีย่วของมนุษย์ซึ่ง
จับจ้าเพาะกับโมเลกุลเอปแคมที่ผวิเซลล์มะเร็ง
ด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร ์

66-76 
*** 

5 MMP4 09.00-11.00 น. นางสาวรัตติพร                  
เชวงประเสริฐ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น พยาธิวิทยาคลินิกและ
การจัดการ 

ผลของสารรบกวนการตรวจวดัระดับไมอโีลเพอร์
ออกซิเดสด้วยชุดน้้ายาที่พัฒนาขึ้น 

77-82 
**,*** 

6 MMP5 09.00-11.00 น. นายเมธี เอี่ยมพานิชกลุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น สรีรวิทยาทางการแพทย ์ ผลป้องกันของสารสกัดดอกอัญชันต่อแอลเนม 
ชักน้าให้เกิดการท้างานผดิปกติของหัวใจห้องล่าง
ซ้ายและหลอดเลือดในหนูแรท 
 

83 
*,*** 
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ที ่ รหัส เวลา ช่ือ - สกุล สถาบัน สาขา ช่ือเรื่องภาษาไทย หน้า 
7 MMP6 09.00-11.00 น. นางสาวศุภมาศ สมไพร มหาวิทยาลยัขอนแก่น กายภาพบ้าบัด ผลของการนวดแผนไทยและกายภาพบ้าบัดต่อ

อาการปวดส้นเท้าที่สัมพันธ์กับจดุกดเจ็บไก 
บนกล้ามเนื้อน่อง 

84-98 
*** 

8 MMP7 09.00-11.00 น. นายขนานฟ้า ฤทธ์ิจรูญ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เภสัชกรรมคลินิก ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม Leicester 
cough questionnaire ฉบับภาษาไทยใน 
การประเมินการไอเฉยีบพลัน 

99-103 
*** 

9 MMP8 09.00-11.00 น. นางสาวสิรินทรา              
นาหอค้า 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์ความงาม
และสุขภาพ 

คุณสมบัติทางกายภาพของเมลด็ข้าวพญาลืมแกง
ในการพัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์ขดัผิว 

104-113 
*** 

10 MMP9 09.00-11.00 น. นางสาวชญานิศ               
สัญญารักษ์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์ความงาม
และสุขภาพ 

ผลของสารสกดัเมล็ดกาแฟคั่วต่อกระบวนการ
หายของแผล; ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน การสร้าง
คอลลาเจนและการเคลื่อนที่ของเซลล ์
ไฟโบรบลาสต ์

114-127 
*** 

หมายเหตุ  1ป.เอก *ไม่ประสงค์ตพีิมพ์ **การศึกษาอิสระ ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 2) 

  ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/  

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 

1 MMP10 09.00-11.00 น. นางสาวกานต์นลิน  
ต่อฑีฆะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตกรรมจัดฟัน ความแตกต่างของการรบัรู้ความยืน่ของ
ขากรรไกรล่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง 
เมื่อประเมินด้วยภาพใบหน้าสามมติิ 

128-139 
*** 

2 MMP11 09.00-11.00 น. นางสาวศรวณีย์ ไชยรตัน ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตกรรมจัดฟัน การศึกษาความต้านทานแรงเสียดทานแบร็กเกต
ฟันกรามน้อยเมื่อฟันเขีย้วเอียงแตกต่างกัน           
สองมุม 

140-146 
*** 

3 MMP12 09.00-11.00 น. นางสาวนพรัตน์             
จูฑศรีพานิช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตกรรมจัดฟัน ความสัมพันธ์ระหว่างการเจรญิเตบิโตของรอย
ประสานกระดูกกลางเพดานปาก การเจรญิเติบโต
ของกระดูกสันหลังส่วนคอ และอายุฟัน ในกลุ่ม
ผู้ป่วยอายุ 8-18 ปี 

147-154 
*** 

4 MMP13 09.00-11.00 น. นางสาวรุ่งทิวา                 
จิรวิวัฒน์เสร ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตกรรมจัดฟัน การศึกษาทางคลินิกเกีย่วกับคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
ชนิดผิวในผู้ป่วยที่ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน 
ชนิดถอดได้แบบใส 

155-162 
*** 

5 MMP14 09.00-11.00 น. นางสาวเฉลมิภรณ์ บุษบง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตกรรมจัดฟัน ผลของความถี่เกลียวต่อแรงหมุนสงูสุดบนหลักยึด
ทางทันตกรรมจดัฟันช่ัวคราว 
 

163-170 
*** 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 

6 MMP15 09.00-11.00 น. นางสาววัจน์กร เสือด ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตกรรมจัดฟัน การเปรยีบเทียบวิธีการวดัฟิล์มเซฟาโลเมตริกของ
การรักษาทางทันตกรรมจดัฟันในผู้ป่วยที่มีการสบ
ฟันผิดปกติชนิดท่ี 2 แบบท่ี 1 

171-181 
*** 

7 MMP16 09.00-11.00 น. นางสาวศวิตา  
โล่ศุภกาญจน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตกรรมประดิษฐ์ เสถียรภาพสีของอครลิิกเรซินส้าหรับท้าฐานฟัน
เทียมที่มีการบม่ตัวแตกต่างกัน 

182-190 
*** 

หมายเหตุ  ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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  รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท (ห้อง 3) 

  ตามห้องน าเสนอ ในเวบ็ไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ 
 

ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
1 MMP17 09.00-11.00 น. นางวาทินี ทิพจ้อย มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน 
การพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก “Sexหลากสีกับ
ชะนีมีหนวด” ในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง 
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี 
 

191-202 
*** 

2 MMP18 09.00-11.00 น. นางสาวสุภาภรณ์ รูปหล่อ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูสู้งอาย ุ การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตน
ของผู้ดูแลผูสู้งอายุสมองบาดเจบ็ไม่รุนแรง  
 

203-215 
*** 

3 MMP19 09.00-11.00 น. นายเฉลมิชาติ แก้วอุดม มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูสู้งอาย ุ การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสรมิแรงจูงใจผู้ดูแล
เพื่อเตรียมล้าไสผู้สู้งอายุท่ีเข้ารับการส่องกล้อง
ล้าไส้ใหญ่ทางทวารหนักแบบผู้ป่วยใน 
 

216-229 
*** 

4 MMP20 09.00-11.00 น. นางสาวประภาศรี ทุมสิงห ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผูสู้งอาย ุ การพัฒนาแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามว่างท่ี
ส่งเสริมการรู้คิดของผูสู้งอายุในชุมชนชนบท  
 

230-243 
*** 

5 MMP21 09.00-11.00 น. นางสาวสุภาพร ศรีพนม มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผู้ใหญ ่ การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อดื้อยา Carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae  ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย
หายใจ  
 

244-257 
*** 

6 MMP22 09.00-11.00 น. นางสาวธัญลักษณ์  
หวังมวนกลาง 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผู้ใหญ ่ ความวิตกกังวลและอาการซึมเศรา้ในผู้ป่วย 
หลังผ่าตดัช่องท้องและเย็บปิดแผลช้า 

258-271 
*** 
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ที ่ รหัส เวลา ชื่อ - สกุล สถาบัน สาขา ชื่อเร่ืองภาษาไทย หน้า 
7 MMP23 09.00-11.00 น. นางสาวกาญจนา  

วงศ์อินตา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลผู้ใหญ ่ การปฏิบัตบิทบาทพยาบาลของพยาบาลห้อง

ฉุกเฉินในการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิด 
การสร้างเสริมสุขภาพออตตาวาสา้หรับผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

272-282 
*** 

8 MMP24 09.00-11.00 น. นางยุภาวดี ทาสะโก มหาวิทยาลยัขอนแก่น การพยาบาลเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดกบัคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นโรคเอสแอลอ ี

283-295 
*** 

หมายเหตุ  ***บทความดูในเวบ็ไซต ์https://conference.kku.ac.th/grc/ 
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