Session 1 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=e4657cfb5a857f00853da1b28f45825e5)
ลาดับการนาเสนองานวิจัย
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51
(The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020)
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจากลุ่ม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสมศิริ เดชารัตน์
3. รองศาสตราจารย์ถนอมศรี อินทนนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติยศ วรเดช
ลาดับ ช่วงเวลาการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล
11.00 - 11.10 น. Dr. Fariba Hossien Abadi
1
2

11.10 - 11.20 น.

3

11.20 - 11.30 น.

4

11.30 – 11.40 น.

5

11.40 - 11.50 น.

อัญชลี ประเสริฐศรี และนิอานูรี เจ๊ะเงาะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ
เรื่อง
Aquatic Exercise and Promoting Health for Older Adults

การประยุกต์ใช้แบบจาลอง ARIMA ในการพยากรณ์จานวนผูป้ ่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในประเทศไทย
รุ่งเพชร มะโฮง และคมวัฒน์ รุ่งเรือง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังของเกษตรกรกลุ่มกรีดยางพาราที่มีอาการปวดหลัง
เขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลณรงค์
ทัศนี สลัดยะนันท์ ,ปิยะนารถ จาติเกตุ ,อะนัฆ เอี่ยมอรุณ และอิ่มใจ รูปแบบพฤติกรรมการแสวงหาการเยียวยารักษาของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ชิตาพนารักษ์
Durian versus mangosteen consumption on thermic effect of food and blood
Jitthiwa Athipunjapong , Pimnapanut Sridonpai , Aree
glucose response in Thai healthy adults
Prachansuwan , Kunchit Judprasong and Wantanee
Kriengsinyos

-2ลาดับ ช่วงเวลาการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล
11.50 - 12.00 น. อรพรรณ จันทรา , ผศ.ทพ.ดร. ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ และผศ.
6
ทพญ. ดร. อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์

เรื่อง
มิติเชิงสังคมวัฒนธรรมของการสูบบุหรี่ในสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม พื้นที่อาเภอ
ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่

7

13.00 - 13.10 น.

ณัฏฐกิตติ์ หนูสมตน และอาดือนัน ลาโฮยา

8

13.10 - 13.20 น.

9

13.20 - 13.30 น.

พิไลวรรณ กองมา, นฤมนัส คอวนิช, หาญพล ขลิบเงิน,
นัติไชยยันต์ ทวีศักดิ,์ กันยารัตน์ คอวนิช
พิลาวัลย์ พลหล้า และอุตม์ชญาน์ อินทเรือง

10

13.30 - 13.40 น.

จิตรภณ จักรวาฬ , นฤมนัส คอวนิช และกันยารัตน์ คอวนิช

ความชุกของสภาวะภายในช่องปากและความซับซ้อนในการรับบริการทันตกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลชัยนาม อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

13.50 - 14.00 น.

บุญส่ง หวังสินทวีกุล , ปานรัตน์ กว้างขวาง , อารียา ถนิมลักษณ์ ,
ธันยพร ทวีชัย , ปัทมพร เตียสกุล และศิรประภา มณีฉาย

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นของสารสกัดของผักพื้นบ้านบางชนิดในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช

12

14.00 - 14.10 น.

นางศรุดา เพ็งสวย และผศ.ดร.นพกร จงวิศาล

การรับรูค้ ุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท

13

14.10 - 14.20 น.

ณฐา เมธาบุษยาธร และรศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรูท้ างการพยาบาลเรื่องโรคเบาหวาน ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครปฐม

14

14.20 - 14.30 น.

ธรธารี จันทาวุฒิ และรศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15

14.50 - 12.00 น.

ปิยพัฒน์ จีนาพันธุ์ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
และพัฒนศักดิ์ คามณีจันทร์

ความสัมพันธ์ของความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรมป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

11

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศ คุณภาพอากาศกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในกรุงเทพมหานครประเทศไทย
ความชุกของภาวะกลืนลาบากในผูป้ ่วยนอกที่เข้ารับบริการในคลินิกหู คอ จมูก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรี ตาบลหนองแวง
อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

-3ลาดับ ช่วงเวลาการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล
14.40 - 14.50 น. ชิดชนก จินตนาวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์
16
17

14.50 - 15.00 น.

18

15.00 - 15.10 น.

19

15.10 - 15.20 น.

ลักษณ์พร ภาณุเกษมสิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา
เต้พันธ์
Cheevarat Puttasara , Tippamas Chinnawong and Wipa
Sae-Sia
มูณา ประดู่ , อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ และประเสริฐ มากแก้ว

20

15.20 - 15.30 น.

ณัฏฐาภรณ์ ท่าทอง

*** กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

เรื่อง
ความตรงและความเชื่อมั่นของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองเอง (Self-Esteem) ฉบับ
ภาษาไทย สาหรับนิสิตนักศึกษา
การทบทวนองค์ความรู้ : การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโดยผู้ทเี่ คยเป็นมะเร็ง
Development of the SKT Meditation Program on Blood Pressure and Harmony
of Persons with Uncontrolled Hypertension
การวิเคราะห์ปริมาณสารพทาเลทจากกระดาษเคลือบพลาสติกห่ออาหารในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
ประสิทธิผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับยาชงหญ้าดอกขาวต่อการเลิกบุหรี่ของ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

