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ตารางการน าเสนอ ห้องท่ี 2  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 
ผู้ด าเนินรายการ: ภญ.รศ.ดร.ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 
 

ที ่ รหัส
บทความ 

เวลา 
ชื่อ-นามสกุลผู้วิจัย ชื่อบทความวิจัย สถาบัน/สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์/email 

1 9 09.00-09.20 น. นางสาวนวพร  กานตอาภา การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเลเซอร์ชนิด 
แฟรกชั่นแนลพิโคเซคคั่น ความยาวคลื่น 1,064 
นาโนเมตร เทียบกับครีมกรดซาลิไซลิก แอซิด 5% 
ในการรักษาโรคเคอราโตซิสพิลาลิส: การศึกษา
แบบสุ่มเลือกและปกปิดผู้ประเมินฝ่ายเดียว 

ตจวิทยา(ผิวหนัง) 082-415-5463 

nawaporn.min@gmail.com 

2 11 09.20-09.40 น. นางสาวปาลิตา  ศิลปงาม  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพิโคเซเคิน
เลเซอร์ร่วมกับการทายาเตรทติโนอินความเข้มข้น 
0.05% กับการทายาเตรทติโนอินเพียงอย่างเดียว 
ในการรักษาอะแคนโทซิส นิกริแคน 

ตจวิทยา(ผิวหนัง) 085-8498494 
palita33@hotmail.com 

3 15 09.40-10.00 น. นางสาวอิชยา  ดวงสุวรรณ การศึกษาเปรียบเทียบแบบแบ่งครึ่งหน้าระหว่าง
การทาพลาสม่าท่ีมีเกล็ดเลือดเข้มข้นของตนเอง
กับการทาคอลลาเจนหลังการใช้ลูกกลิ้งเข็มขนาด
เล็กในการรักษาแผลเป็นหลุมสิว 

ตจวิทยา(ผิวหนัง) 092-889-9148 

itchayaaim@gmail.com 

4 22 10.00-10.20 น. นางสาวรภัทภร  ภูชิตตราสิน ผลของการรับประทานแร่ธาตุสังกะสีเสริม ต่อ
ระดับแอนติบอดี้ต่อโปรตีนหนามของไวรัสโควิด-
19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีน
เข็มสาม ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิทยาศาสตร์ชะลอวัย
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

099-4549950 
pt.rapatporn@gmail.com 

mailto:nawaporn.min@gmail.com
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5 23 10.20-10.40 น. นางสาวชนานันท์ สุขกระจ่าง ผลของการรับประทานวิตามินดีเสริม ต่อระดับ
แอนติบอดี้ต่อโปรตีนหนามของไวรัสโควิด-19 
ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนเข็ม
สาม ในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วิทยาศาสตร์ชะลอวัย
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

095-5945446 

6352002005@lamduan.mfu.ac.th 

6 25 10.40-11.00 น. นางสาวลลิดา  
มั่นในสัจจธรรม 

การสั่งใช้ยารักษาโรคมะเร็ง ในสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ 

สารสนเทศศาสตร์ 
ทางสุขภาพ 

089-6908692 

nci_pharmacy@hotmail.com  

7 26 11.00-11.20 น. นางสาวกรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม ความเห็นต่อสื่อให้ความรู้เรื่องการฝึกโยคะ 
ส าหรับอาการออฟฟิสซินโดรม:กิจกกรมประกอบ
รายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ 

เภสัชกรรม 081-9435696 

tewthanom_k@su.ac.th 

8 32 11.20-11.40 น. นายปิยทัศน์  เอกบุตร การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน 
Mini-BESTest ในผู้สูงอายุเขตชุมชนที่มีปัญหา
ความเสื่อมของสมองในระยะเริ่มต้น 

กายภาพบ าบัด    086-366-0986 

piyatad.eakkabut@g.swu.ac.th  

9 42 11.40-12.00 น. นายกวอนเจีย หลี่ การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มพนักงานร้านขายยารักษาสัตว์ 
ในเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศจีน 

ระบาดวิทยา  065-3578820 
liguanjie831@gmail.com 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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10 47 13.00-13.20 น. นางสาวมนัสชนก  
เกษมราษฎร์ 

การเปรียบเทียบความแม่นย าของภาพรังสีปริทัศน์
ชนิดดิจิทัลและภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ชนิดโคนบีมในการวัดความสูงกระดูกสันว่างไร้ฟัน
หลังบนก่อนฝังรากฟันเทียม 

ทันตกรรมรากเทียม  062-5694422 

khunhack039@gmail.com 

11 51 13.20-13.40 น. นางสาวนุชบา สุจันทา การตรวจหายีนสร้างเอนไซม์ Extended 
Spectrum Beta-lactamases (ESBLs) จากมูล
สุกรโดยตรงด้วยวิธี Multiplex Polymerase 
Chain Reaction (mPCR) 

เวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือดและจุล
ชีววิทยาคลินิก   

080-1577398 

nutchaba.suchanta@hotmail.com  

12 52 13.40-14.00 น. นางสาวณัฐธยาน์  ดวงทิม การศึกษาการแสดงออกของริฟไคเนสสาม
และเอ็มแอลเคแอลต่ออัตราการรอดชีวิตของ
คนไข้มะเร็งท่อน้ าดี 

ชีวเคมีคลินิกและอณู
ทางการแพทย์    

098-0148096 

mind.nattaya96@gmail.com  

13 71 14.00-14.20 น. นายฐิติคุณ  สุทธิสินทอง ประสิทธิภาพของสารสกัดถั่วดาวอินคาต่อการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตับ 

วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

084-3162221 

thitikul62910013@hotmail.com  

14 72 14.20-14.40 น. นางสาวอลิษา  ใจเพ็ชร์ ประสิทธิภาพของสารสกัดจากดีปลีในการยับยั้ง
การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตับ 

สหเวชศาสตร์  097-0196772 

Ali.jp_@hotmail.com 

15 74 14.40-15.00 น. นางสาวอินทิรา  งามสม การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากจิงจูฉ่ายต่อการ
ต้านมะเร็งตับ 

วิทยาศาสตร์
การแพทย์  

095-5704051 

macoprang@gmail.com 

mailto:khunhack039@gmail.com
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16 80 15.00-15.20 น. นายวัชรา จันทร์กระจ่าง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ใน
อ าเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร 

สาธารณสุขศาสตร์ 064-5909154 

watchara396@gmail.com  

17 88 15.20-15.40 น. นางสาวเพ็ญพิชชา  สมตน การพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ในการส่งเสริมความตั้งใจ
ในการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงในร้าน
ยา: การศึกษาน าร่อง ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เภสัชศาสตรสังคม
และการบริหาร  

084-4001231 

phensom@kku.ac.th 

18 92 15.40-16.00 น. นางสาวจุฑาธิป  ศิลา ภาวะวิตกกังวลของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 

ระบาดวิทยา   krarognoy1327@gmail.com  

19 99 16.00-16.20 น. นางสาวณัฐนิชา  บัวงามดี การแสดงออกของการปั๊มยาในเชื้ออะซินีโต 
แบ็กเตอ บอมมานนิไอที่ถูกเหนี่ยวน าให้ดื้อยา 
อะมิกาซิน 

วิทยาศาสตร์ระดับ
โมเลกุลทาง 
จุลชีววิทยา 
ทางการแพทย์ 
และวิทยาภูมิคุ้มกัน 

098-2835665 

nutnicha.b13@gmail.com 

20 106 16.20-16.40 น. นายบดินทร์  สุขสมัย ผลการใช้สารเคลือบเงาแบบดั้งเดิมและแบบมี
ฟลูออเรสเซนต์ที่มีต่อเซรามิกที่ใช้ในทางทันตก
รรมเมื่อเปรียบเทียบกับฟันธรรมชาติ 

ทันตกรรมรากเทียม  093-2935151 

badinsuksamai@gmail.com  

* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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