
ท่ี เวลา เลขท่ีสัญญา ช่ืองานวิจัย นักวิจัย คณะ ห้อง

1 09.30-09.50 น. RD61050 การพัฒนาการต้ังต ารับไฮดรอกซีอาปาไทท์ ไคโตแซน และคาร์บอก

ซีเมธิลเซลลูโลส ท่ีมีสารสกัดจากเพชรสังฆาตส าหรับวิศวกรรม

ผศ.ดร.ศุภางค์ คนดี คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุม 3

2 09.50-10.10 น. RD61051 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางป้องกันแสงแดดจากสารสกัดกาก

เมล็ดงาม้อน

ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุม 3

3 10.10-10.30 น. RD61052 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพ่ือความกระจ่างใสและลดร้ิว

รอยใต้วงแขนจากสารสกัดใบงาม้อนสด

ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุม 3

4
10.30-10.50 น. RD61053 สารประกอบท่ีมีฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ครีมเพ่ือความกระจ่างขาวจากสารสกัดมะแฟน

ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุม 3

5 10.50-11.10 น. RD61054 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดเห็ดในจังหวัดพะเยา ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ห้องประชุม 3

6 11.10-11.30 น. RD61055 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไลเคนในพ้ืนท่ีปกปักอนุรักษ์

ทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ห้องประชุม 3

7 11.30-11.50 น. RD61056 การศึกษาอนุกรมวิธาน ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากเห็ดใน

พ้ืนท่ีปกปักอนุรักษ์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ห้องประชุม 3

8 13.00-13.20 น. RD61057 ฤทธ์ิลดไขมันในเลือด ลดน้ าตาลในเลือด และต้านอนุมูลอสิระของ

สารสกัดร าข้าวสีแดงในหนูอว้นท่ีเหน่ียวน าด้วยอาหารไขมันสูง

ดร.ณรงค์ศักด์ิ ม่ันคง คณะแพทยศาสตร์ ห้องประชุม 3

9 13.20-13.40 น. RD61058 ผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพต่อการป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ จังหวัด

พะเยา ประเทศไทย

ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะแพทยศาสตร์ ห้องประชุม 3

10
13.40-14.00 น. RD61059 ผลการฝึกผ่อนคลายกล้ามเน้ือแบบพัฒนาเพ่ือลดความเครียดของ

ผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะแพทยศาสตร์ ห้องประชุม 3

11 14.00-14.20 น. RD61060 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้

ยาในผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังหลายโรค

ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม 3

ตารางการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุภาพ

วันพุธท่ี 25 กรกฏาคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

09.00 - 09.30 น. กล่าวต้อนรับ และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน                                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

12.00-13.00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร



ท่ี เวลา เลขท่ีสัญญา ช่ืองานวิจัย นักวิจัย คณะ ห้อง

12 14.20-14.40 น. RD61061 การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน “Kidney care” บนระบบแอนดรอยด์

ส าหรับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง

นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม 3

13
14.40-15.00 น. RD61062 ประสบการณ์การดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มชาติพันธ์ุในภาคเหนือของ

ประเทศไทย

นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม 3

14 15.00-15.20 น. RD61063 ผลของโปรแกรมการลดความเครียดตามแนวการฝึกสติต่อการรับรู้

ความเครียด, ความแข็งแกร่งในชีวิตและสติของนิสิตปริญญาตรีช้ัน

ปีท่ีหน่ึง

ดร.นภาพร เอี่ยมละออ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม 3

15 15.20-15.40 น. RD61064 การหกล้มและปัจจัยเส่ียงของการหกล้มในผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนในจังหวัดพะเยา

ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม 3

16
15.40-16.00 น. RD61065 การเปรียบเทียบฤทธ์ิของสารสกัดใบ เมล็ดและกากเมล็ดงาม้อน ต่อ

การต้านการอักเสบในเซลล์ถุงลมปอดมนุษย์

ดร.คมศักด์ิ พินธะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

17 16.00-16.20 น. RD61066 ความชุก และคุณลักษณะทางอณูชีวโมเลกุล ของเช้ืออะแคนทามีบา

 ในแหล่งน้ า จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

นายกฤตปภัช ตันติอมรกุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

18 16.20-16.40 น. RD61067 ผลของไผ่จืดต่อการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทเพาะเล้ียงท่ี

ได้รับสารออร์แกโนฟอสเฟต

นางสาวรุ่งทิพย์ ทองบุญโท คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

19

16.40-17.00 น. RD61068 แอนโธไซยานินต่อการมีชีวิตรอดของเซลล์ประสาทและการยับย้ัง

การกระจายตัวของแกรนูลเซลล์ในหนูแรทต้นแบบโรคลมชักท่ีถูกชัก

น าด้วยกรดไคนิก

ดร.สิทธิศักด์ิ ทองรอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

20 17.00-17.20 น. RD61069 การยับย้ังเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในช่องปากและการสร้างไบโอฟิล์ม 

โดยสารสกัดจากเมล็ดและใบจากงาข้ีม้อน

ดร.ศิริกาญจน์ สันพา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

21 17.20-17.40 น. RD61070 การประมาณความสูงจากการวัดความยาวของช้ินส่วนกระดูกต้น

แขน กระดูกปลายแขนด้านในและกระดูกปลายแขนด้านนอก ใน

ประชากรไทย

ดร.ภูวดล ด้วงโต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

22 17.40-18.00 น. RD61071 ฤทธ์ิต้านการอักเสบของสารสกัดข้าวแดงท่ีอุดมด้วยโปรแอนโธไซ

ยานิดินต่อภาวะล าไส้อักเสบในหนูทดลอง

ดร.นภาพันธ์ กังวาล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3



ท่ี เวลา เลขท่ีสัญญา ช่ืองานวิจัย นักวิจัย คณะ ห้อง

1 09.00-09.20 น. RD61072 การคัดแยกเช้ือราท่ีมีความสามารถสังเคราะห์จิบเบอเรลลินในพ้ืนท่ี

วนอุทยาน ร่องค าหลวง

ดร.ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

2 09.20-09.40 น. RD61073 กลไกการออกฤทธ์ิของเนเฟอรีนและแอนนาลอกต่อเซลล์ไขมันชนิด

สามทีสามแอลหน่ึงในสภาวะด้ืออนิซูลิน

ดร.อ านาจ ออ่นสอาด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

3 09.40-10.00 น. RD61074 ฤทธ์ิของสาร gnetin G ต่อการลดการตายของเซลล์ประสาท

เพาะเล้ียงท่ีถูกเหน่ียวน าด้วยอะไมลอยด์เบต้า

ดร.กนกทิพย์ เพชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม 3

4 10.00-10.20 น. RD61075 การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในระดับโมเลกุลและรูปแบบแฮพ

โพลไทป์ยีนโกลบินของฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคเหนือของประเทศ

ไทย

ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ ห้องประชุม 3

5 10.20-10.40 น. RD61076 การพัฒนาอุปกรณ์ประเมินทางคิเนเมติกส์ของการเคล่ือนไหวด้าน

การท างานพ้ืนฐานส าหรับคัดกรองความเส่ียงต่อการล้มในผู้สูงอายุ

ดร.ปาจรีย์  มาน้อย คณะสหเวชศาสตร์ ห้องประชุม 3

6 10.40-11.00 น. RD61077 การพัฒนาค่าตัดแบ่งการท านายความเส่ียงต่อการล้มในผู้สูงอายุใน

เขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้การทดสอบความสามารถทางกาย

อย่างง่าย

นางสาวอรุณรัตน์  ศรีทะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ ห้องประชุม 3

7 11.00-11.20 น. RD61078 การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการ

ดูแลสุขภาพ และการใช้เคร่ืองมืออย่างง่ายในการประเมินความ

เส่ียงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชน

นางสาวศิรินทิพย์  ค าฟู คณะสหเวชศาสตร์ ห้องประชุม 3

8 11.20-11.40 น. RD61079 การพัฒนาสมการท านายและค่าปกติส าหรับค่าอัตราเร็วสูงสุดของ

การไอของ ผู้สูงอายุในชุมชน

นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ ห้องประชุม 3

9 11.40-12.00 น. RD61080 การพัฒนาอุปกรณ์การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นางสาวศิรินทิพย์  ค าฟู คณะสหเวชศาสตร์ ห้องประชุม 3

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กรกฏาคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

12.00-13.00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ตารางการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุภาพ



ท่ี เวลา เลขท่ีสัญญา ช่ืองานวิจัย นักวิจัย คณะ ห้อง

10 13.00-13.20 น. RD61081 การชักน าการกลายพันธ์ุงาข้ีม้อนเพ่ือเพ่ิมปริมาณแอนโทไซยานิน

โดยเทคนิคพลาสมาความดันบรรยากาศ

นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องประชุม 3

11 13.20-13.40 น. UoE60005 หน่วยความเป็นเลิศการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพ

ชีวิตในผู้สูงอายุ (ปีท่ี 2)

นางสาวอรุณรัตน์  ศรีทะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ ห้องประชุม 3

12 13.40-14.00 น. UoE60003 ฤทธ์ิทางชีวภาพจากผลของมะแขว่น (ปีท่ี 2) ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุม 3

13 14.00-14.20 น. UoE60007 เทคโนโลยีการผลิตน้ ามันกระเทียมเพ่ือเพ่ิมปริมาณและฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอสิระและการอักเสบ ดร.คมศักด์ิ  พินธะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องประชุม 4


