รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1 (ระดับปริญญาโท)
ณ ห้ อง 3505 ชั้ น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
สาขา
ชื่อเรื่อง
1 MMO1 11.00-11.15 น. นางจันทกานต์ วลัยเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การพัฒนาสุขภาพชุมชน ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
บุคลากรกลุ่มเสี่ ยงโรคความดันโลหิ ตสูงของ
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

หน้ า
750

2

MMO2 11.15-11.30 น. พันจ่าเอกหญิงกษมาพร
บุญมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การพัฒนาสุขภาพชุมชน ผลของโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยยางยืดโดย
ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเอง เพือ่ ควบคุม
ระดับความดันโลหิ ตในกลุ่มเสี่ ยงโรคความดันโลหิ ตสูง

760

3

MMO3 11.30-11.45 น. นางสาวปทุมพร
ประสาททอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรี รวิทยาทางการแพทย์ ผลของสารสกัดเอทานอลจากดอกคาฝอยต่อตัวแปร
ในหัวใจร่ วมหลอดเลือดและตัวบ่งชี้ภาวะเครี ยด
ออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูง
เนื่องจากภาวะพร่ องไนตริ กออกไซด์

771

4

MMO4 11.45-12.00 น. นางสาววีรญา ชาลี

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ความผิดปกติของการสื่ อ การศึกษาเปรี ยบเทียบผลตรวจคัดกรองการได้ยนิ และ
ความหมาย (วิชาเอก
ผลตรวจการได้ยนิ ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่ไม่แสดงอาการ
แก้ไขการได้ยนิ )
ด้านการได้ยนิ

778

5

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
MMO5 13.00-13.15 น. นายอภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายวิภาคศาสตร์

การแสดงออกของโปรตีน StAR สัมพันธ์กบั ระดับ
น้ าตาลในเลือดในหนูไมซ์เบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนาด้วย
สารสเตรปโตโซโทซิน

785

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
6 MMO6 13.15-13.30 น. นางสาวทิพยวารี เอื้อวร
คุณานันท์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาขา
ชื่อเรื่อง
ความผิดปกติของการสื่ อ ปัจจัยที่มีผลต่อผลของการฝึ กพูดในผูใ้ หญ่เสียงผิดปกติ
ความหมาย (วิชาเอกการ
แก้ไขการพูด)

หน้ า
793

7

MMO7 13.30-13.45 น. นางสาวโสภิดา สัณฐมิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรี รวิทยาทางการแพทย์ ความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจในผูป้ ่ วยไทยที่
มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากการอุดกั้น

804

8

MMO8 13.45-14.00 น. นายฐิติกร จันทร์ไชย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรี รวิทยา

ผลของการกระตุน้ เส้นประสาทเวกัสแบบเรื้ อรังต่อการ
เรี ยนรู้และความจาในหนูอว้ นที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมน
อินซูลิน

811

9

MMO9 14.00-14.15 น. นางสาวเบญจรุ นนั ท์
สาเนียง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรี รวิทยา

ผลของการกระตุน้ เส้นประสาทเวกัสแบบเรื้ อรังต่อ
การทางานของหัวใจในหนูอว้ นที่มีภาวะดื้อต่อ
ฮอร์โมนอินซูลิน

820

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2 (ระดับปริญญาโท)
ณ ห้ อง 3506 ชั้ น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
10 MMO10 11.00-11.15 น. นางสุพตั รา ฉาไธสง

สถาบัน
สาขา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบริ หารการพยาบาล

ชื่อเรื่อง
การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการผ่าตัดสลายต้อกระจก
ด้วยคลื่นความถี่สูงในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

หน้ า
829

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
11 MMO11 11.15-11.30 น. นางนันทิกานต์ หวังจิ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน

ชื่อเรื่อง
ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานยาต่อความร่ วมมือในการรักษาด้วยยาและ
ระดับความดันโลหิ ตในผูส้ ูงอายุความดันโลหิ ตสูง
มุสลิมที่ควบคุมระดับความดันโลหิ ตไม่ได้

หน้ า
835

12 MMO12 11.30-11.45 น. นางนิตยา พันธ์งาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การผดุงครรภ์ข้ นั สูง

ผลของการประคบเต้านมด้วยลูกประคบเจลโพลิเมอร์
แบบอุ่นชื้น ต่อระยะเวลาการหลัง่ น้ านมครั้งแรกใน
มารดาหลังคลอดครรภ์แรก

847

13 MMO13 11.45-12.00 น. นางสาวพิชญ์สินี เสรี โรจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นกุล

ทันตกรรมประดิษฐ์

ผลของความเร็ วในการลดความร้อนหลังการเผาต่อ
ความทนแรงดัดของวัสดุบูรณะฟันเซอร์โคเนียที่
เคลือบผิวด้วยแคดแคมเซรามิค

857

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จาลองฝึ กหัดการใช้
เครื่ องอัลตร้าซาวด์

865

วิทยาศาสตร์การแพทย์

การสร้างไบโอฟิ ล์มของเชื้อเอนเทอโรคอคคัส ฟี คาลิส
ในผูป้ ่ วยโรคนิ่วไต

875

16 MMO16 13.30-13.45 น. นางสาวนศินี ศรี สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาการระบาด

ปริ มาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และการเกิดโรค
ในระบบเฝ้ าระวังภาวะหมอกควันของประชาชนใน
จังหวัดลาปาง ปี 2554 - 2555

880

17 MMO17 13.45-14.00 น. นางสาวจันทราทิพย์
คาระวะ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สุขาภาบาลสิ่ งแวดล้อม

อลูมิเนียมในปลาทูตม้ เค็มที่ปรุ งประกอบในหม้อ
อลูมิเนียม

890

18 MMO18 14.00-14.15 น. นายพุทธิชยั นิลเพ็ชร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

การจัดการสิ่ งแวดล้อม

ความเข้มข้นของตะกัว่ แคดเมียม และโครเมียมในอู่
พ่นสีรถยนต์ในจังหวัดสงขลา

896

14 MMO14 13.00-13.15 น. นางสาวณัฐพร อ่วมคา

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ อุปกรณ์การแพทย์
จอมเกล้าพระนครเหนือ

15 MMO15 13.15-13.30 น. นางสาวรุ่ งลัดดา ยาปิ่ น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1 (ระดับปริญญาโท)
ณ ประชุ มมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่
1

รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
MMP1 13.30-14.30 น. นายภุชงค์ อินทร์ชยั

2

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาขา
ชื่อเรื่อง
โรคติดเชื้อและวิทยาการ อิทธิพลของความผูกพันและการจัดการความเครี ยดต่อ
ระบาด
ระดับความเครี ยดของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา

หน้ า
905

MMP2 13.30-14.30 น. นางสาวขวัญเรื อน ก๋ าวิตู มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โรคติดเชื้อและวิทยาการ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะ
ระบาด
สมองเสื่ อมในผูส้ ูงอายุ จังหวัดลาปาง

915

3

MMP3 13.30-14.30 น. นางสาวอัจฉราภรณ์
เฉลยสุข

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โรคติดเชื้อและวิทยาการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานควบคุมลูกน้ า
ระบาด
ยุงลาย ของผูป้ ฏิบตั ิงานควบคุมลูกน้ ายุงลาย
ของศูนย์บริ การสาธารณสุข สานักอนามัย เขตพื้นที่
ชั้นในและพื้นที่ช้ นั นอก กรุ งเทพมหานคร

924

4

MMP4 13.30-14.30 น. นางสาวปวีณา สิงห์ทิศ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โรคติดเชื้อและวิทยาการ การศึกษาระยะเวลาการทางานของเส้นฟอกเลือด
ระบาด
สาหรับการล้างไตด้วยเครื่ องไตเทียม และ ปัจจัย
ทานายการสูญเสียหน้าที่ของเส้นฟอกเลือดในผูป้ ่ วยที่
ฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียมแบบเรื้ อรัง

933

5

MMP5 13.30-14.30 น. นางสาวนพรัตน์ วิหารทอง มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โรคติดเชื้อและวิทยาการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคอุจจาระร่ วงใน
ระบาด
เด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยน
อนุบาลในจังหวัดนนทบุรี

943

6

MMP6 13.30-14.30 น. นายวัลลภ วาทะสิทธิ์

โรคติดเชื้อและวิทยาการ ความชุกของการเกิดความรุ นแรงต่อผูส้ ูงอายุหญิงใน
ระบาด
ครอบครัวและคุณลักษณะของผูก้ ระทาความรุ นแรง
จังหวัดนครราชสีมา

954

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ที่
7

รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
MMP7 13.30-14.30 น. นางสาวบัวหลวง ใจดี

สถาบัน
สาขา
ชื่อเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การพัฒนาสุขภาพชุมชน การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริ มสุขภาพของสมาชิก
ชมรมผูส้ ูงอายุโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนตาบล
หนองตะไก้ อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

หน้ า
963

8

MMP8 13.30-14.30 น. นายรังษีนพดล โถทอง

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โรคติดเชื้อและวิทยาการ ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การเกิดมะเร็ งเต้านมในหญิงไทยที่
ระบาด
อายุนอ้ ยกว่า 45 ปี

972

9

MMP9 13.30-14.30 น. นางสาวอุบลรัตน์ ระวังโค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การผดุงครรภ์ข้ นั สูง

การนวดฝี เย็บด้วยน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ต่อผลลัพธ์
ของฝี เย็บ และเวลาในระยะที่ 2 ของการคลอดใน
มารดาคลอดปกติครั้งแรก
การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ใน
โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช

*

10 MMP10 13.30-14.30 น. นางสาวยศวรี ย ์ ชัยศรี

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

การจัดการสิ่ งแวดล้อม

11 MMP11 13.30-14.30 น. นางอุสา พุทธรักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลก้างปลา จังหวัดเลย

989

12 MMP12 13.30-14.30 น. นางสาวบังอร สิทธิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิงานสร้างสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตาบล จังหวัดหนองบัวลาภู

1001

13 MMP13 13.30-14.30 น. นางสาวสุวินนั ท์ ทวี
พิริยะจินดา

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อาชีวเวชศาสตร์

1015

ท่าทางการทางานที่เป็ นอันตรายและความชุกของ
อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่ างอัน
เกี่ยวเนื่องจากการทางาน ในคนงานโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนคริ นทร์

980

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
14 MMP14 13.30-14.30 น. นายทัศนนท์ ฐาน
ประเสริ ฐกุล

สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขา
การบริ หารเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง
การศึกษาสาเหตุการเกิดโรคความดันโลหิ ตสูงชนิดไม่
ทราบสาเหตุ กรณีศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย

หน้ า
1023

15 MMP15 13.30-14.30 น. นางสาวปัญจพร ภาศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการออก
กาลังกายของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1032

หมายเหตุ * ไม่ประสงค์ตีพิมพ์

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2 (ระดับปริญญาโท)
ณ ประชุ มมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
16 MMP16 13.30-14.30 น. นางสาวภัชศิรีย ์ เหล่าทอง มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาขา
โภชนวิทยา

ชื่อเรื่อง
ผลของการบริ โภคน้ าตาลและสารให้ความหวานต่าง
ชนิดกันต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลในเลือด

หน้ า
1045

17 MMP17 13.30-14.30 น. จ่าสิบเอกหญิงกมลวรรณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศิริวฒั นกุล

โรคติดเชื้อและวิทยาการ การสร้างแผนที่เสี่ ยงต่อโรคไข้ริคเค็ทเซีย และโรคไข้
ระบาด
ข้ออักเสบไลม์ ในบริ เวณภาคตะวันออกของประเทศ

1051

18 MMP18 13.30-14.30 น. นางสาวภัควดี โพธิ์ศรี ทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 MMP19 13.30-14.30 น. นางสาวพิชญา หุนานนท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศักดิ์

ชีวเวชศาสตร์
การตรวจหาออกซาเลตในชาสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
สหสาขาจุลชีววิทยาทาง การพัฒนาวิธี Lateral Flow เพือ่ ตรวจหาโปรตีนก่อ
การแพทย์
มะเร็ ง HPV-16 E6

1064
1073

20 MMP20 13.30-14.30 น. นางสาวรัตนพร เกียรติ
บารุ ง

ชีวเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของยีน PNPLA3 กับความรุ นแรงของพังผืดในตับใน
ผูป้ ่ วยไทยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้ อรัง

1080

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
21 MMP21 13.30-14.30 น. นางสาวกณิศา แจ่มโภคา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีวเคมี

ชื่อเรื่อง
การวัดปริ มาณไมโครอาร์เอ็นเอ 29 และไมโครอาร์เอ็น
เอ 122 โดยใช้เทคนิคเรี ยลไทม์พีซีอาร์

หน้ า
1089

22 MMP22 13.30-14.30 น. นายภาณุพงศ์ สายบุญ
จันทร์

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ การแสดงออกของยีนตอบสนองสภาวะความเป็ นกรด
ในเชื้อไมโคแบคทีเรี ยมทูเบอร์คูโลซิส

1099

23 MMP23 13.30-14.30 น. นางสาวเกศรา นิตยบูรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ชีวเวชศาสตร์

การระบุชนิดของแอลฟาธาลัสซีเมีย 2 ด้วยวิธี Reverse
Dot Blot Hybridization

1106

24 MMP24 13.30-14.30 น. นางสาวนภัส อามาตย์มุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตรี

ชีวเคมีทางการแพทย์และ การยับยั้ง Early B Cell Factor 1 และความสาคัญในการ
พัฒนามะเร็ งท่อน้ าดีที่สมั พันธ์กบั การติดพยาธิใบไม้ตบั
ชีววิทยาโมเลกุล
ในสัตว์ทดลอง
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ผลของวิตามินดี 3 ต่อการแสดงออกของเอ็มอาร์เอ็นเอ
ของเปปไทด์ตา้ นจุลชีพ LL-37 ในเซลล์เยือ่ บุผิวปอด
ของมนุษย์ (A549)

1114

1131

1144

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา

25 MMP25 13.30-14.30 น. นางสาวทิพย์อาภา
มาตราสงคราม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 MMP26 13.30-14.30 น. นางสาวลีลาวลี รุ่ งเรื อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 MMP27 13.30-14.30 น. ร้อยโทหญิงมณีรัตน์
กิตยาพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ การแสดงออกของนอทช์รีเซปเตอร์ และนอทช์ลิแกนด์
ในฟอลลิคูลาเฮลเปอร์ ทีเซลล์จากต่อมทอนซิลของมนุษย์
อายุรศาสตร์เขตร้อน
การผลิตอนุภาคแม่เหล็กเคลือบด้วยสารเดกแทรนที่
เชื่อมต่อกับโมโนโคลนาลแอนติบอดีจาเพาะต่อ
โปรตีนลิบแอลสามสิบสองของเชื้อเลปโตสไปรา

28 MMP28 13.30-14.30 น. นายพงษ์ธร กาญจนศิริ
รัตน์

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สรี รวิทยา

29 MMP29 13.30-14.30 น. นางสาวโสภิดา ภู่ทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรี รวิทยาทางการแพทย์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ร่ วมกับ
การใช้ยาคุมกาเนิดต่อความเสี่ ยงการเกิดมะเร็ งปากมดลูก
กายภาพบาบัด
การตอบสนองของความดันโลหิ ตต่อการออกกาลังกาย
แบบมีการเคลื่อนไหวในผูส้ ูงอายุ

30 MMP30 13.30-14.30 น. นายสหฉัตร เอื้อหยิง่ ศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแสดงออกและบทบาทของโปรตีนตัวขนส่ง
กรดอะมิโนระบบแอลในเซลล์มะเร็ งช่องคอส่วนล่าง

1125

1136

1155
1160

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 3 (ระดับปริญญาโท)
ณ ประชุ มมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
31 MMP31 13.30-14.30 น. นายธัญธร อาจเก่งกล้า

สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

สาขา
กายวิภาคศาสตร์

ชื่อเรื่อง
ความแตกต่างของชนิดข้อต่อบนกระดูกแคลคาเนียส
และความเกี่ยวข้องกับข้อต่อบนกระดูกนาวิคูลาร์ในคน
ไทย

หน้ า
1166

32 MMP32 13.30-14.30 น. นางสาวมนต์ณฏั ฐ์ โชค
บุญดี

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ความผิดปกติของการสื่ อ การจาแนกพยาธิสภาพ Cochlear/Retrocochlear โดยใช้
ความหมาย
Acoustic Reflex Thresholds ในผูป้ ่ วยประสาทหูเสื่ อม

1171

33 MMP33 13.30-14.30 น. นายภาณุพล วิบูลชัยชีพ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ความผิดปกติของการสื่ อ การตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้ าของกล้ามเนื้อ Stapedius
ความหมาย (วิชาเอก
ในผูป้ ่ วยเด็กที่ใช้อุปกรณ์รับเสียงฝังหูช้ นั ใน
แก้ไขการได้ยนิ )

1179

34 MMP34 13.30-14.30 น. นายจิระภัทร สีแสงหน่อม มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ความผิดปกติของการสื่ อ เสียงกระตุน้ ที่ใช้ในการตรวจการได้ยนิ ชนิดให้แรง
ความหมาย (วิชาเอก
เสริ มทางสายตา
แก้ไขการได้ยนิ )

1188

35 MMP35 13.30-14.30 น. นายจิรายุ เรื องรุ่ งโสม

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประเมินความโปร่ งแสงและความเหลือบมัวของ
(ทันตกรรมหัตถการ)
เคลือบฟันมนุษย์

1196

36 MMP36 13.30-14.30 น. นางสาวสรัญญา ธาวน
พงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ทนั ตศาสตร์

ความจาเพาะต่อแอนติเจนของพลาสมาเซลล์ในรอย
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบ

1205

วิทยาเอ็นโดดอนต์

การตอบสนองของเนื้อเยือ่ ในต่อซีเมนต์กลาสไอโอโน
เมอร์ชนิดดั้งเดิมในฟันสุนขั ที่ได้รับการรักษาแบบพัล
โพโทมีบางส่วน: การศึกษานาร่ อง

1213

37 MMP37 13.30-14.30 น. นายกฤตภาส ธนกุลวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
38 MMP38 13.30-14.30 น. นางสาววริ ฏฐา ทองตัน

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขา
ทันตกรรมสาหรับเด็ก

ชื่อเรื่อง
ผลของสารสกัดจากขมิ้นชันต่อการแสดงออกของจีน
ไซโคลออกซิจีเนสทูในเซลล์ไลน์จากไขกระดูกชั้น
สตอร์มาลซึ่ งถูกกระตุน้ ด้วยทูเมอร์เนคโครซิสแฟค
เตอร์แอลฟา

หน้ า
1223

39 MMP39 13.30-14.30 น. นางสาวเบญจพร ธนรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทยศาสตร์

ความแข็งแรงยึดติดแบบเฉือนระดับจุลภาคของสารยึด
ติดระบบยูนิเวอร์แซลต่อเนื้อฟันน้ านม

1233

40 MMP40 13.30-14.30 น. นางสาวนิดา รุ้งจรัสแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตกรรมบูรณะ

การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลด้วย
ผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ในการปิ ดเนื้อเยือ่ ในโดยตรงในฟันมนุษย์ที่เลี้ยงใน
ห้องปฏิบตั ิการ

1240

41 MMP41 13.30-14.30 น. นางสาวณัฐชยา ธน
ทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทยศาสตร์

ความสัมพันธ์ของการกลายพันธุ์ของยีนทีแฟบ2บี
และเคแอลเอชแอล 20 ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะหลอดเลือด
ดักตัสอาร์เตอริ โอซัสไม่ปิด

1250

42 MMP42 13.30-14.30 น. นางสาวเมธิยา นิมิตร
ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริ ทนั ตศาสตร์

การเปรี ยบเทียบการประเมินสภาวะปริ ทนั ต์บริ เวณง่าม
รากฟันกรามและการวางแผนการรักษาด้วยภาพรังสี
ในช่องปากและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวท์โทโมกราฟี

1258

43 MMP43 13.30-14.30 น. นางสาวมธุริน ใจหงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริ ทนั ตวิทยา

การแสดงออกของ CD156 ในเนื้อเยือ่ เหงือกของผูป้ ่ วย
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบเรื้ อรัง

1266

รายชื่ อผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการพิจารณาให้ นาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 4 (ระดับปริญญาโท)
ณ ประชุ มมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
44 MMP44 13.30-14.30 น. นางสาวกุลดาวรรณ จัน
อ่อน

สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขา
ชื่อเรื่อง
สรี รวิทยาทางการแพทย์ ผลของสารสกัดฟักข้าว (Momordica cochinchinensis)
ต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดและภาวะเครี ยด
ออกซิเดชันในหนูแรทที่ทาให้เกิดภาวะความดันเลือด
สูงด้วยสารแอลเนม

หน้ า
1274

45 MMP45 13.30-14.30 น. นางสาววิมลรัตน์ กุดทิง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาสุขภาพชุมชน ความรู้ พฤติกรรม และผลกระทบด้านสุขภาพ ของ
เกษตรกรผูใ้ ช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชในพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลสุขสาราญ ตาบลนา
ด่าน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

1281

46 MMP46 13.30-14.30 น. นายธนากร ประทุมชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาสุขภาพชุมชน การสั่งใช้ยาสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
จังหวัดหนองบัวลาภู

1293

47 MMP47 13.30-14.30 น. นางอัชราภร เกษมสาย
สุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

โรคติดเชื้อและวิทยาการ อุบตั ิการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของยากับ
ระบาด
อาการไม่พึงประสงค์ของยาต้านวัณโรคชนิด First-line
ในผูป้ ่ วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในโรงพยาบาลทัว่ ไป
จังหวัดนนทบุรี

1305

48 MMP48 13.30-14.30 น. นางสาวสุภทั รษา เดช
สถิตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตร์การแพทย์

1315

ผลของระยะห่างจากแผ่นยา Trimethoprim/
Sulfamethoxazole (SXT) ต่อความยาวเซลล์ของ
Escherichia coli ที่ด้ือต่อยา SXT

ที่ รหัส
เวลา
ชื่ อ-สกุล
สถาบัน
49 MMP49 13.30-14.30 น. นางสาวณฐวรท บุญรัตนา มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาสูตรและวิธีวิเคราะห์ครี มกันแดดที่ผสมสาร
สกัดผลมะขามป้ อมด้วยวิธี ที แอล ซี เดนซิโตเมตริ ก

หน้ า
1320

50 MMP50 13.30-14.30 น. นายอิทธิพฒั น์ เนตรทิพ
วัลย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์แอลฟาแมงโกสตินในบีบีครี มที่
ผสมสารสกัดเปลือกผลมังคุดโดยวิธีเฮช พี แอล ซี

1329

51 MMP51 13.30-14.30 น. นายอากรณัท รัตนวงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชวิทยา

ฤทธิ์ตา้ นมะเร็ งของเซฟราเรนทีนต่อเซลล์มะเร็ งลาไส้
ใหญ่ของมนุษย์

1336

52 MMP52 13.30-14.30 น. นางสาวสุปิตา อวชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร์

การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Mitragyna
และการพัฒนาเครื่ องหมาย SNP ของดีเอ็นเอบริ เวณ
ITS2 เพือ่ การพิสูจน์เอกลักษณ์กระท่อม

1346

53 MMP53 13.30-14.30 น. นางสาวลัดดา เตชะวิริยะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทวีสิน

เภสัชศาสตร์

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ Ophiorrhiza harrisiana เพือ่ การ
ผลิตแคมป์ โทเธซิน

1354

54 MMP54 13.30-14.30 น. นางสาวเฟื่ องลดา ทบศรี

มหาวิทยาลัยรังสิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

การพัฒนาตารับลิโพโซมที่กกั เก็บสารสกัดเปลือกผล
มังคุดเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการนาส่งผ่านผิวหนัง

1361

55 MMP55 13.30-14.30 น. นางสาวกันตา นิ่มทัศนศิริ มหาวิทยาลัยรังสิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

การพัฒนาลิโพโซมที่บรรจุออกซีเรสเวอราทรอล:
การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบของคลอเรสเตอรอลกับทวีน
80 ในการเป็ นสารช่วยสร้างความเสถียรของถุงทรงกลม

1367

56 MMP56 13.30-14.30 น. นางสาวศิริพร ริ ยะจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชีวเวชศาสตร์

พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของต้น
ชะเอมเหนือที่สกัดด้วยเฮกเซน คลอโรฟอร์มและน้ า

1375

57 MMP57 13.30-14.30 น. นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เภสัชวิทยา

ฤทธิ์ฆ่าเซลล์ของแคมป์ เฟอรอลในเซลล์มะเร็ งท่อน้ าดี
มนุษย์

1382

58 MMP58 13.30-14.30 น. นางสาวนิตยา ยอดแตง

เภสัชอุตสาหกรรม

การปลดปล่อยยาจากสทริ พอะเซตามิโนเฟน

1390

มหาวิทยาลัยมหิ ดล

