พะเยาวิจัย 10

ประกำศรำยชื่อกำรพิจำรณำบทควำมพะเยำวิจัย 10
กลุ่มกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
หมำยเหตุ: บทความยังมาไม่ครบทั้งหมด หากท่านไหนไม่มีรายชื่อจะประกาศในครั้งต่อไปวันที่ 22 ตุลาคม 2563
ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
1
คุณจตุพร ประทุมเทศ

ชื่อบทควำม
การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นแปะสิวจากสาร
สกัดสมอพิเภก

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

2

คุณกิรณา แย้มกลิ่นพุฒ

ผลของการฝึกด้วยลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันของนักศึกษาชาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก

3

คุณพหล แสนสมชัย

การทดสอบความเป็นพิษและทดสอบการก่อกลายพันธุ์ของส่วนสกัด
เอธิลอะซีเตทของแก่นตะวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

4

คุณศิริกาญจน์ สันพา

การหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจาก
กากงาขี้ม้อน

มหาวิทยาลัยะเยา

5

คุณกีรติพร กีรติบารุงพงศ์

ผลของการใช้การแอซิดูเลทเทตฟอสเฟตฟลูออไรด์เจลโดยการทาด้วย
พู่กัน ต่อการสูญเสียแร่ธาตุของรอยผุจาลองระยะเริ่มต้น: การศึกษา
เบื้องต้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

คุณสุดารัตน์ สังฆะมณี

การตรวจคัดกรองสารประกอบพีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และสารต้าน มหาวิทยาลัยะเยา
อนุมูลอิสระ ของสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่ซึ่งสกัดด้วยน้า เพื่อลดภาวะกระดูก
พรุนในสตรีวัยหมด ประจาเดือน

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
7
คุณชนิสรา นพคุณ

ชื่อบทควำม
การพัฒนาสารสกัดย่านางในรูปแบบอัลฟาเจลอิมัลชันเพื่อปกป้องผิว
จากมลภาวะ

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต

8

คุณวิธวินห์ งามกิจประเสริฐ การพัฒนาสูตรตารับยาหม่องเสลดพังพอนในรูปแบบดีเฟส

มหาวิทยาลัยรังสิต

9

คุณอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์

ความทนทานแบบแอโรบิค ความสามารถในการทรงตัว และความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน

มหาวิทยาลัยะเยา

10

คุณอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความทนทานของระบบหายใจและหัวใจและการ
เคลื่อนไหวในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน

มหาวิทยาลัยะเยา

11

คุณณิชาภา พาราศิลป์

การเปรียบเทียบความความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทดสอบการ มหาวิทยาลัยะเยา
เดิน 6 นาทีระหว่างนิสิตอ้วนกับนิสิตที่มีน้าหนักปกติ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

12

คุณพุทธิพงษ์ พลคาฮัก

ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการทดสอบยกตัวในท่านั่ง 5 ครั้งกับ
การเคลื่อนไหวและการใช้งานในผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยะเยา

13

คุณคนัมพร คัมภีรพจน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาวาร์ฟารินตามแผนการรักษาของ
ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในจังหวัดสุโขทัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14
15

ค์ ุณวิไลพร กาเชียงราย
คุณภุชงค์ ชื่นชม

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุอาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยะเยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

16

คุณปราโมทย์ เย็นบุญธรรม

ผลของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสารปนเปื้อนในอาหารที่จาหน่ายใน
ตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
17 คุณดวงพร จิรอภิวัฒนา

ชื่อบทควำม
ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งฟันกับการหลุดของวัสดุเคลือบหลุมร่อง
ฟัน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขตอาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา

มหำวิทยำลัย
โรงพยาบาลพะเยา

18
19

คุณนภาพันธ์ กังวาล
คุณอุษรา ปัญญา

สารสกัดกากงาม้อนบรรเทาภาวะลาไส้อักเสบในหนูทดลอง
มหาวิทยาลัยะเยา
ยาเคมีบาบัด-ด็อกโซรูบิซินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์เพชฌฆาตในการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทาลายเซลล์มะเร็งเต้านม

20

คุณสินธุพร มหารัญ

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
บริเวณคอ ของนิสิตกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยะเยา

21

คุณเสาวลักษณ์ แตงหมี

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตาบลหนองโสน อาเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

22

คุณคณิตา เพ็งสลุด

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับการเกิดโรคต้อเนื้อของ
ผู้รับบริการรักษาคลินิกติกิจฉาเวช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก

23

คุณศิริรัตน์ บุญปลอด

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิก
ชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลศรีณรงค์

โรงพยาบาลศรีณรงค์

24

คุณอภิชญา พอสม

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลแม่ตีบ
อาเภองาว จังหวัดลาปาง

มหาวิทยาลัยะเยา

25

คุณนูรอัสมา ปุติ

ผลของการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากตารับยารักษา
โรคเบาหวานของหมอพื้นบ้านจังหวัดสงขลา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
26 ์คุณสุรศักดิ์ ใจเขียนดี

ชื่อบทควำม
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อการใช้
สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยะเยา

27

คุณก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ

การวิเคราะห์สมรรถนะด้านตาแหน่งการรุกกีฬาวอลเลย์บอลประเภท
ทีมหญิง ในรายการแข่งขันซีเกมส์ 2019

มหาวิทยาลัยะเยา

28

คุณภูษณพาส สมนิล

ผลของการออกกาลังกายด้วยการเต้นบาสโลบในร่มและกลางแจ้งที่มี
ต่อการตอบสนองของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดและตัวแปรทาง
จิตวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

29

คุณฤทัยภัทร พิมลศรี

ประสิทธิผลของพืชเจียวกู่หลาน: การทบทวนและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ

มหาวิทยาลัยะเยา

30

คุณปิยะนุช เก้าพันกร

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตาบลรังนก อาเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร

31

คุณอาพรทิพย์ อุดทาโท

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านดอกคาใต้ ตาบลแม่ตีบ อาเภองาว จังหวัดลาปาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านดอกคาใต้

32

คุณก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ

การวิเคราะห์สมรรถนะการครอบครองบอลในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
พีทีที ไทยแลนด์ ไฟว์ 2019

มหาวิทยาลัยะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
33 คุณภารวี อ๊อดทรัพย์

ชื่อบทควำม
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุม
ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตาบลรังนก อาเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

34

คุณภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
พร
สภาวะฟันผุ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล จังหวัดตรัง
1 (สังขวิทย์) จังหวัดตรัง

35
36

คุณสังวาลย์ ชมภูจา
คุณสร้อยฟ้า วงค์ฐานะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอเสริมสาหร่ายไก
ผลของดีเทอร์เจนต์และตัวทาละลายที่มีต่อการเจริญ และสัณฐานของ
Malassezia furfur

37

คุณศุลีพร ดอยเจริญสุข

ผลของภาวะเครียดออกซิเดชันต่อการเจริญและสัณฐานของ Malassezia มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
furfur

38

คุณอัจฉราภรณ์ สุริเมือง

การศึกษาชนิดโรคและลักษณะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
การแพทย์แผนจีนในคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม เกียรติ
พระเกียรติ

39

คุณวิษณุ ยอดจันทร์

ผลของการไหลของของเหลวแบบแกว่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลึกในเซลล์เนื้อเยื่อในของมนุษย์

40

คุณมงคล รัชชะ

ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
41 คุณอริสรา บุญรักษา

ชื่อบทควำม
ปัจจัยที่มีผลต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ ตาบลแม่อิง อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา

มหำวิทยำลัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกาม
ยาว

42

คุณศิพิมพ์ คงเอี่ยม

การวิเคราะห์ค่าเนื้อเยื่ออ่อนจากภาพถ่ายกะโหลกศีรษะด้านข้างใน
เด็กไทย อายุระหว่าง 7-10 ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43

คุณณัฐินี จิตรประเวศน์

เจนิสทีนลดเดกซาเมทาโซนเหนี่ยวนาให้ภาวะเครียดต่อเอ็นโดพ
ลาสมิกเรติคิวลัม ของเซลล์ตับอ่อนชนิดเบต้า

มหาวิทยาลัยมหิดล

44

คุณภานุมาส เทพแก้ว

ผลของแอลฟาแมงโกสตินต่อการเหนี่ยวนาการเคลื่อนที่ของเซลล์ใน
ระบบภูมิคุ้มกันและการตายของเซลล์ตับที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี

มหาวิทยาลัยมหิดล

45

คุณศิริญากร อู่เงิน

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ช่างตีเหล็กในเขตบ้านร่องฟองหมู่ 5 ตาบลร่องฟอง อาเภอเมือง จังหวัด
แพร่

46

คุณชาคริยา ดอนปิ่นไพร

การศึกษาเปรียบเทียบกาลังแรงยึดดึงระหว่างเรซินซีเมนต์และวัสดุ
ไฮบริดเซรามิก

47

คุณวิภาดา วรวาทิน

ความผันแปรของดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

48

คุณกิตติชัย พรมวงค์

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรชาวนา ตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย

49

คุณกนกพร แผลงฤทธิ์

การประเมินโครงสร้างของ atrioventricular node ในหนูเบาหวานที่ถูก
เหนี่ยวนาด้วยสาร streptozotocin

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
50 คุณนัชชา ฤกษ์ดาเนินกิจ

ชื่อบทควำม
การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของชั้น mucosa ในลาไส้เล็กส่วน
duodenum ของหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานในระยะเริ่มต้น

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

51
52

คุณศนิ ใบไม้
คุณสุชาดา แซ่วะ

การเปรียบเทียบสองเทคนิคในการเก็บรักษาลาไส้ของอาจารย์ใหญ่
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงของการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กลุ่มแม่บ้านชาติพันธุ์ม้ง ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่

53

คุณศิริพัฒน์ ม่วงป่า

การตรวจหาการกลายพันธุ์ของฮีโมโกลบินผิดปกติชนิด Hb Q-Thailand มหาวิทยาลัยนเรศวร
ด้วยเทคนิค real-time PCR ร่วมกับ high resolution melting analysis

54

คุณธนพร อิสระทะ

การศึกษาผลเบื้องต้นของตารับยาหอมเทพจิตและสมาธิบาบัดต่อ
คุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ

55

คุณจิรัชญา ต้อยติ่ง

การวิเคราะห์จีโนมและพยากรณ์ยีนดื้อยาต้านจุลชีพของ วิบริโอ พาราฮี มหาวิทยาลัยมหิดล
โมลัยติคัส ที่แยกได้จากมูลนก

56

คุณอรอุษา อินทพงษ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยของ
ประชาชน ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
บ้านไตรตรึงษ์ จังหวัดกาแพงเพชร

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60
พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์

57

คุณกาญจนา เอี่ยมสมบุญ

การประเมินการเติมหมู่เมทิลของยีน ALDH3B1 และ ASAH2B ในหลาย
ระยะของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

58

คุณถวิล มาทัง

การวิเคราะห์อัตราส่วนความชื้นในอาคารผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศใน
โรงพยาบาลเบตง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
ชื่อบทควำม
59 คุณมณีรัตนะมาลา โมรินทร์ Study of the effects of Kaen-Khom extracts on adipocyte
differentiation of 3T3-L1 cells

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

60

คุณบรรณกร เสือสิงห์

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เหล่าหญ้า

61

คุณสาลินี ธารงเลาหะพันธุ์

ผลกระทบและการรับมือการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เยาวชน

62

คุณเมธาสิทธิ์ ถาไชยลา

ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่การฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อ
ความสามารถ ในการเลี้ยงลูกฟุตซอลของนักกีฬา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก

63

คุณแสงเดือน วงศ์ใหญ่

รูปแบบของวิธีการป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ; การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

มหาวิทยาลัยะเยา

64
65

คุณจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ
คุณพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา

ผลไม้ไทยในเภสัชโภชนาภัณฑ์ทางการแพทย์แผนจีน
มหาวิทยาลัยพะเยา
การพัฒนาสื่อวิดีโอ เรื่อง การนวดกดจุดง่าย ๆ เพื่อรักษาอาการนอนไม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลับ ตามหลักการการแพทย์แผนจีน ในกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562

66
67

คุณแสงชัย วงศ์มานะกูล
คุณพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา

การเปรียบเทียบถุงหอมสมุนไพรจีนและถุงหอมสมุนไพรไทย
หมอพื้นบ้านชาวเผ่าม้งที่ใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาโรค : กรณีศึกษา
บ้านประชาภักดี ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

68

คุณแสงชัย วงศ์มานะกูล

การทดสอบประสิทธิของภาพสมการตารับยาจีนในการจาจดตัวยาใน
ตารับยาจีนต่อนิสิตแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
69 คุณปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล

ชื่อบทควำม
ทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีต่อการรักษากลุ่มอาการ
คอมพิวเตอร์ซินโดรมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

70

คุณวรางคณา กล้าจริง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการคลินิกการแพทย์แผนจีนของ มหาวิทยาลัยพะเยา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา

71

คุณคมศักดิ์ พินธะ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและคอลลา มหาวิทยาลัยพะเยา
จิเนสจากสารสกัดมะไฟจีน: วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา

72

คุณคมศักดิ์ พินธะ

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ชาใบงาม้อนต่อการป้องกันการรุกรานของ
เซลล์มะเร็งมนุษย์

73

คุณพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการทางานเอนไซม์ไทโรซิเนสของฟักข้าว
เพื่อการประยุกต์ใช้ทางเครื่องสาอาง: วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรใบบุญ

74

คุณพยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของส่วนสกัดข้าวแดง มหาวิทยาลัยพะเยา
ในหลอดทดลอง

75

คุณมณฑินี วัฒนสุวกุล

ผลของท่าทางที่มีศีรษะยื่นไปข้างหน้าต่อการรับรู้ตาแหน่งคอในคนวัย
หนุ่มสาว

มหาวิทยาลัยพะเยา

76

คุณเนรัฐชลา สุวรรณคนธ์

การประยุกต์ใช้เทคนิค ddPCR สาหรับตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอของ
มารดาในตัวอย่างน้าคร่า

มหาวิทยาลัยพะเยา

77

คุณอชิรญา ศิริภาพ

การแพร่กระจายของ Vibrio parahaemolyticus ดื้อต่อยาต้านจุลชีพที่
แยกจากอาหารทะเลสด

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
78 คุณอัจฉริยา ยศบุญเรือง

ชื่อบทควำม
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดไมยราบ
(Mimusa pudoca)

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

79

คุณสุภาพร ขาจันทร์

การวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ชีวภาพในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเอสเเอลอีต่อ
การดาเนินไปของโรคไตอักเสบ

มหาวิทยาลัยพะเยา

80

คุณอรดา ชุมภูคา

การวิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพของวัสดุเหลือทิ้ง
ส่วนของดอกและใบงาม้อน

มหาวิทยาลัยพะเยา

81

คุณพัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ฤทธิ์ต้านอักเสบและองค์ประกอบทางเคมีของน้ามันระเหยง่ายจาก
มะข่วงและมะแขว่นในพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

82

คุณรุ่งทิพย์ ทองบุญโท

การศึกษาความเป็นพิษของไผ่จืดและผลต่อการแสดงออกของยีน ที่
เกี่ยวข้องกับการอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง

มหาวิทยาลัยพะเยา

83
84

คุณรุ่งทิพย์ ทองบุญโท
คุณวชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไผ่จืด
มหาวิทยาลัยพะเยา
ประสิทธิภาพของส่วนสกัดงาม้อนที่อุดมด้วยกรดโรสมารินิกต่อการต้าน มหาวิทยาลัยพะเยา
อุนุมูลอิสระและยับยั้งการทางานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในหลอด
ทดลอง

85

คุณณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อตับของสารสกัดราข้าวสีแดงที่มีฟีนอลิกสูงใน
สัตว์ทดลอง

86

คุณณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

ฤทธิ์ต้านภาวะไขมันเป็นพิษของเนเฟอรีนในหนูโรคตับคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิด มหาวิทยาลัยพะเยา
จากแอลกอฮอล์

87

คุณณรงค์ศักดิ์ มั่นคง

ฤทธิ์ต้านการขยายขนาดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดราข้าวสีแดงใน มหาวิทยาลัยพะเยา
เนื้อเยื่อไขมันของหนูอ้วนลงพุง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
88 คุณกนกทิพย์ เพชรรัตน์

ชื่อบทควำม
มหำวิทยำลัย
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท SK-N-SH ของจเนตินจีต่อการตายของเซลล์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยอะไมลอยด์เบต้า

89

คุณกนกทิพย์ เพชรรัตน์

ฤทธิ์ของเนเฟอรีนในการลดระดับน้าตาลในเลือดและการอักเสบในหนู
อ้วนที่เหนี่ยวนาด้วยอาหารไขมันสูง

มหาวิทยาลัยพะเยา

90

คุณกนกทิพย์ เพชรรัตน์

การยับยั้งการแสดงออกของยีนอักเสบของสารสกัดบริสุทธิ์จากช้างน้าว มหาวิทยาลัยพะเยา
ในเซลล์แมคโครฟาจ

91

คุณอานาจ อ่อนสอาด

กลไกการออกฤทธิ์ของเนเฟอรีนต่อเซลล์ไขมันชนิดสามทีสามแอลหนึ่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา

92

คุณอานาจ อ่อนสอาด

ผลของเนเฟอรีนต่อเนื้อเยื่อไขมันชนิดขาวในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง

มหาวิทยาลัยพะเยา

93

คุณปาจรีย์ มาน้อย

ภาวะเปราะบางทางกายภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ใน มหาวิทยาลัยพะเยา
ชุมชน จังหวัดพะเยา

94

คุณเนติ เงินแพทย์

โรงเรียนผู้สูงอายุ: จากแหล่งเรียนรู้สู่การปรับตารับอาหารเพื่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา

95

คุณอานาจ อ่อนสอาด

การตรวจคัดกรองสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่าอะไม
เลสของสารสกัดจากเปลือกและใบของถั่วดาวอินคา

มหาวิทยาลัยพะเยา

96

คุณวิทยา ชัยว้งเย็น

ฤทธฺ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจาก
เปลือกและใบถั่วดาวอินคา

มหาวิทยาลัยพะเยา

97

คุณปะราลี โอภาสนันท์

การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใน
ผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลายโรค

มหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับที่
ชื่อนักวิจัย
98 คุณกฤตปภัช ตันติอมรกุล

ชื่อบทควำม
การสารวจรูปร่างลักษณะของอะแคนทามีบาในแหล่งน้ากว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา

มหำวิทยำลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ชุดวิชาทันตกรรมครอบครัว
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

99

คุณศันสณี รัชชกูล

100

คุณพัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ การปริวรรตตารายาพื้นบ้านของวัดแสนเมืองมา อาเภอเชียงคา จังหวัด มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา

101

คุณสุทธิชัย ศิรินวล

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

