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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation) 
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วันที่ 27-28 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 3207 ชั้น 2 อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

 
 
ประธาน (Chair Person) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต อธิไภรนิ ประธานร่วม (Co-Chair) อาจารย ์ดร.กรวิทย ์ อยู่สกุล 
เลขานุการ: นางสาวเบญจวรรณ มุสิด ผู้ด าเนินรายการ :. 
 

 
วันที่ 27 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 13.00-17.00 น. 

เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน   
08.30-12.00  พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10 ณ ห้อง 3310 

บรรยายพิเศษ โดย  
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 

12.00-13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00  บรรยายพิเศษ เรื่อง  การทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบและการวิเคราะหอ์ภิมานของ
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

วิทยากรรับเชิญ 
ผศ.ดร.ภานุพงศ ์ พุทธรักษ์ 

มหาวิทยาลยัสงขลาน
ครินทร ์

14.00-14.15 2 ผลของโปรแกรมการป้องกันการจมน้ าในเด็ก
ปฐมวัยต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการ
ป้องกันการจมน้ าของผู้ปกครอง อ าเภอยางชุม
น้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

ศุวรินทร์ แก้วพวง 
ดร.กรวรรณ ยอดไม ้
รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย และ  
ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.15-14.30 4 What do patients think about hospital 
visits in the universal health coverage 
system of Thailand? 

Apichai Wattanapisit and  
Udomsak Saengow 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

14.30-14.45 11 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้และพฤติกรรมการ
ป้องกันความผิดปกติแต่ก าเนดิของสตรีตั้งครรภ ์

เกสรา ศรีพิชญาการ 
วันเพ็ญ มีชัยชนะ และ  
ยุพิน เพียรมงคล 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

14.45-15.00 21 ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุข
ศึกษามารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารก 

เกสรา ศรีพิชญาการ และ  
พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภมู ิ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

15.00-15.15 25 Muscle adaptation and postural 
deviation in office workers with different 
subtypes of scapular dyskinesis 

Sukhon Wangbunkhong, 
Mantana Vongsirinavarat and 
Prasert Sakulsriprasert 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

15.15-15.30 40 Controlling of gene expression by 
regulatory element in late 3’ 
untranslated region (3’ UTR) of Human 
Papillomaviruses and Bovine 
Papillomaviruses 

Nuttawan Iamborwornkun 
Nakarin Kitkumthorn 
Sheila V Graham 
Thanaporn Chuen-Im and 
Kriankrai Sungthong 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15.30-15.45 53 Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus in sea water kept green turtles, 
Chelonia mydas, in captivity, the Sea 
Turtle Conservation Center, Sattahip, 
Chonburi Province 

Phunsak Phimkhum 
Thanaporn Chuen-Im 
Pimmnapar Neesanant and  
Sheila V Graham 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15.45-16.00 55 The effects of chitosan mouthrinse on 
enamel caries in vitro. 

Nattaporn Puangpanboot 
and Araya Phonghanyudh 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

16.00-16.15 59 ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในเขต
ภาคใต้ตอนบนต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่
ให้บริการในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

สุดา ใจห้าว  
อุไร จเรประพาฬ และ  
อรเพ็ญ สุขะวลัล ิ

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

16.15-16.30 79 รูปแบบการด าเนินงานโครงการสรา้งเสริม
สุขภาพพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี ่

ก าไล สมรักษ์ และ  
อุไร จเรประพาฬ 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ ์

16.30-16.45 82 The Relationship among Six-minute Walk 
Test, 12-item Short Form and the World 
Health Organization Quality of Life Brief 
in post Coronary Artery Bypass Graft 
Patients: A Pilot Study 

Wanichya Boontuam,  
Watesinee Kaewkhuntee and  
Nantinee Nualnim 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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วันที่ 28 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 08.30-12.00 น. 
เวลา รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

07.30-08.30  ลงทะเบียน 
08.30-08.45 89 Physical Capacity and Quality of Life in 

Post Coronary Artery Bypass Graft and 
Valvular Surgery Patients 

Pijarin Liengarpa 
Watesinee Kaewkhuntee and 
Chutima Jalayondeja 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

08.45-09.00 124 EMG ACTIVITY OF GLUTEAL, ABDOMINAL, 
BACK AND HAMSTRING MUSCLES DURING 
LUNGE IN THREE DIRECTION AND WALL 
SQUAT POSITIONS IN ASYMPTOMATIC 
INDIVIDUALS 

Phunsuk Kantha มหาวิทยาลยัมหิดล 

09.00-09.15 126 HPLC method development for the 
determination of N-trans-
feruloyltyramine in Tinospora crispa 
extract 

Sirinan Khongphan 
Suriyan Thengyai and 
Attawadee Sae Yoon 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.15-09.30 131 การส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เกียรติก าจร กุศล 
ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร และ 
ธัญวลัย หองส่ า 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.30-09.45 145 การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการ(ด่าน
หน้า)ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

อรเพ็ญ สุขะวลัล ิ
สุดา ใจห้าว และ 
อุไร จเรประพาฬ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

09.45-10.00 166 Effect of helper lipid on spermine-based 
cationic niosomes for gene delivery 

Supusson Pengnam 
Prasopchai Tonglairoum 
Theerasak Rojanarata 
Tanasait Ngawhirunpat 
Praneet Opanasopit 
Samarwadee Plianwong 
Nattisa Ni-Yomtham and 
Boon-Ek Yingyongnarongkul 

มหาวิทยาลยับูรพา 

10.00-10.15 167 พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีในผกัและผลไม้
เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ในผู้บริโภค ต.เขาพระบาท จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ ์
อุไร จเรประพาฬ 
ก าไล สมรักษ์ 
ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ และ  
มนูญ พลายชุม 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.15-10.30 168 Development and evaluation of 
curcumin loaded-thiolated 
chitosan/alginate nanoparticles for 
colorectal cancer treatment 

Chaiyakarn Pornpitchanarong 
Theerasak Rojanarata 
Praneet Opanasopit 
Tanasait Ngawhirunpat and  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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เวลา รหัส
บทความ 

ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

Prasopchai Tonglairoum 
10.30-10.45 172 ปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็ก

ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร 
เกียรติก าจร กุศล และ  
ธัญวลัย หองส่ า 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

10.45-11.00 175 Sagittal lower extremity kinematics 
during single-leg landing in athletes with 
anterior cruciate ligament reconstruction 
: a pilot study 

Pongthanayos Kiratisin มหาวิทยาลยัมหิดล 

11.00-11.15 189 Effect of semi-synthetic andrographolide 
analogue-loaded polymeric micelles on 
HN22 cell migration 

Teeratas Kansom 
Rungnapha Saeeng 
Tanasait Ngawhirunpat 
Theerasak Rojanarata 
Prasopchai Tonglairoum 
Praneet Opanasopit and  
Purin Charoensuksai 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11.15-11.30 226 RELATIONSHIP BETWEEN TRUNK 
STABILIZER MUSCLE STRENGTH AND 
FRONTAL HIP AND KNEE ANGLES DURING 
SINGLE-LEG SQUAT IN FEMALE 
INDIVIDUALS 

Janmai Nuchkham 
Sirikarn Somprasong and  
Komsak Sinsurin 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

11.30-11.45 228 การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ธัญวลัย หองส่ า 
เกียรติก าจร กุศล และ  
ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

11.45-12.00 231 รูปแบบการสร้างเสรมิสุขภาพนักเรียน : 
กรณีศึกษาการส่งเสรมิพฤติกรรมการบริโภคผัก 
ผลไม้ของนักเรียนในโรงเรยีนอ่าวลึก ต าบลอ่าว
ลึกใต้ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่

ธิดารัตน์ เอกศริินิมิตร 
อุไร จเรประพาฬ และ  
ก าไล สมรักษ์ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

12.00-12.15 35 ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลศูนยก์ารแพทย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย
ในชุมชนภาคใต้ตอนบน 

อุไร จเรประพาฬ และ สุดา ใจ
ห้าว 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

12.15-12.30  มอบเกียรติบัตรผู้น าเสนอผลงาน  
มอบรางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น โถงกลางช้ัน 1 

12.30-13.30  รับประทานอาหารกลางวัน ช้ัน 1 
 
 

http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.wu.ac.th/
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

 
ล าดับ รหัส

บทความ 
ช่ือผลงาน ผู้น าเสนอ/นักวิจัย หน่วยงาน 

1 23 การศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรยีของสารลูปินิฟอลิน
ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ของ Staphylococcus aureus 
ด้วยวิธี Flow cytometry 

ดร.กมล อยู่สุข มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ ์

2 90 รูปแบบการจดัการจดุเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดย
ชุมชน: กรณีศึกษาบ้านต้นเหรียง ต าบลเสาเภา 
อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ก าไล สมรักษ์ 
 พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ และ  
อุไร จเรประพาฬ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

3 147 แบคทีเรียในน้ าทะเลจากบ่ออนุบาลลูกเต่าทะเลศูนย์
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี 
ระหว่างปี 2553-2560 บนอาหาร Thiosulfate 
citrate bile salts sucrose (TCBS agar) 

ปพน กาญจนศิริพงศ ์
ธนาพร ช่ืนอ่ิม 
พันธ์ศักดิ์ พิมพ์ค า และ  
กรพรรณ เศวตสุวรรณกลุ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4 148 ประสิทธิผลของการฝึกออกก าลังกายแบบบีบมือต่อ
การเปลีย่นแปลงความดันโลหิต 

เสาวนีย์ นาคมะเริง 
ศิโรรตัน์ วรเชษฐ์ 
ลักขณา มาทอ และ  
ทวีศักดิ์ จรรยาเจรญิ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5 160 สถานการณ์โรคเบาหวานและระบบบริการทันตก
รรมในผู้ป่วยเบาหวานชนดิที่ 2 โรงพยาบาลกงหรา 
จังหวัดพัทลุง 

จักรพงศ์ วารีรัตน ์
จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ และ  
วรรธนะ พิธพรชัยกุล 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

6 179 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเมลด็ยอและดอก
ปาล์มน้ ามันตัวผู้ในการควบคุมการเจรญิเติบโตของ
ลูกน้ ายุง 

ประกิต ไชยธาดา 
รัตนา เพชรรอบ และ  
บุษบาวรรณ ส่งศร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช  

7 195 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อมรรัตน์ รักฉิม 
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ  
วรนุช แสงเจริญ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

  ส าหรับภาคโปสเตอร์รับเกียรติบัตรที่จุดลงทะเบียน 
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ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำน 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัย” คร้ังท่ี 10 
วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 ณ อำคำรเรียนรวม 3 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ ์

---------------------------------------------------- 
ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบบรรยำย (Oral Presentation) 

1. ลงทะเบียน ณ จดุลงทะเบียนในวันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
2. ผู้น าเสนอน าข้อมูลลงคอมพิวเตอรโ์ดยให้ตดิต่อกับเจา้หน้าท่ีตรงจุดลงทะเบียน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ตามเวลาที่ก าหนดดังนี ้

o ช่วงที่ 1 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 07.30-08.30 น. 
o ช่วงที่ 2 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-13.00 น. 
o ไม่อนุญาตให้ผู้น าเสนอน าข้อมลูลงคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ก าหนดไว ้

3. การน าเสนอผลงานใช้เวลา 15 นาที แบ่งเป็นผู้น าเสนอ 10 นาที ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถาม 5 นาที หรือเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม กรุณาดูก าหนดการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

4. ผู้น าเสนอจัดท าขอ้มลูในรูปแบบ Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ PDF File 
o ผู้น าเสนอควรเตรียมสไลด์ในจ านวนที่เหมาะสมในการน าเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที ผู้น าเสนออาจมีการเตรียมสไลด์หรือ

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อใช้ช่วยในการตอบค าถามจากผู้ฟังในช่วงเวลา 5 นาทีในการถาม-ตอบค าถาม แต่ละสไลด์ไม่ควรมี
เนื้อหาแน่นจนเกินไปท้ังรูปภาพและข้อความ การใช้ข้อความมากเกินไปควรหลีกเลี่ยง ซึ่งผู้พูดควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเองเพื่อ
สนับสนุนการน าเสนอผลงาน โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่านสไลด์เองจนมากเกินไป การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและท าให้
เข้าใจในเนือ้หาได้มากขึ้น 

5. การน าเสนอผลงานจะมีการมอบรางวัลการน าเสนอแบบบรรยายดีเด่น โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิจะเป็นผู้พิจารณารางวัล โปรดดู
รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวลั 

6. รับประทานอาหารว่างในห้องน าเสนอ 
7. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
ข้อแนะน ำส ำหรับผู้น ำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

1. ติดตั้งโปสเตอร์ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณโถงกลางช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 
(กรุณาตดิต่อเจา้หน้าท่ีจุดลงทะเบยีนบริเวณงาน) 

2. ให้ผู้น าเสนออยู่ประจ าโปสเตอร์เพือ่น าเสนอผลงานในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-11.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์หรืออาจจะมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3. โปสเตอร์จะติดตั้งไว้ตลอดการประชุม โปรดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากเจ้าของผลงานไม่ไดเ้ก็บ
ในเวลาที่ก าหนด งานประชุมจะด าเนินการจดัเก็บให้และสามารถตดิต่อขอรับได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์โทร. 

0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail:wuird.walailak@gmail.com 
 

 


