
ลําดับ ผลงานวิจัย/วิชาการ อาจารย ปการศึกษา แหลงเผยแพร 
1 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับความเครยีดของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาล

แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 
ดร.นิรญักาญจ จันทรา 2561 ประชุมวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร        

2 ปจจัยสุขอนามยั ปจจัยจูงใจ และวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพัน
ของบุคลากรโรงพยาบาลบางพล ีจ.สมุทรปราการ  

ดร.นิลาวรรณ งามขํา 2561 มฉก.วิชาการ กค.- ธค. 2561    

3 Spatial and statistical analysis of leptospirosis inThailand during 
2013 to 2015  

ดร.อมรรัตน ลือนาม 2561 Geospatial Health กพ. 62  

4 ทาทางการนั่งทํางานกับความผิดปกติโครงรางกระดูกกลามเนื้อบุคลากรงาน
คอมพิวเตอรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ

ทัศนียา คงทอง, ปรัธนา แพนอย, 
กนกวรรณ จรูญพงษ, จีรวรรณ 
กํานล, พัฒนศิริ ทองหวาน,      
ลัลธรมิา พุมอิ่ม และชัญญา เจียมใจ.  

2561 พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8  

5 ปจจัยที่มีความสัมพันธตออาการแสดงของโรคเกีย่วกับระบบทางเดนิหายใจ
ในแรงงานนอกระบบ : กรณีศึกษาในผูประกอบการแผงลอย บริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

อ.ธัญพร  เจเถื่อนและคณะ 2561 พะเยาวิจัย ครั้งที ่8  

6 แบบแผนความเช่ือเรื่องสุขภาพทีม่ีความสมัพันธกับพฤติกรรมการดแูล
สุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหติสูง โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ
ระดับตําบลบางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

อ.อโนทัย ผลิตนนทเกียรต ิ 2561 วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประ
เทสไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กค.-ธค 61 

7 การกําจัดซโีอดีในน้ําเสียจากโรงงานผลิตสีดวยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ณัฎฐว ีชั่งชัย 2561  RMUTSB Acad. 2018; 6(2): 171-181 
8  Towards Sustainable Production of Bioplastics Kunnika Changwichan,     

Shabbir H, Gheewala 
2561 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 2561;  ปที่ 41(4)  

ตุลาคม-ธันวาคม. 
9 อันตรายของการเสพติดสมารทโฟน วาสนา ศิลางาม 2561 มฉก.วิชาการ 22(43-44) 
10 ปจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคความดันโลหติสูงของ

ประชาชนกลุมเสี่ยง 
อมรรัตน ลือนาม, กิตติ ประจันตเสน 
, นิลาวรรณ งามขํา , ดวงหทัย    
แสงสวาง ,  วิภาวรรณ เพ็งพานิช , 
กมลทิพย รัตนสุวรรณาชัย ,       
วชรดล เส็งลา 

2561 มฉก.วิชาการ 23(1) 

11 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมทางกายของผูสูงอายุหมูบานแหงหนึ่ง    
ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ 

ตวงพร กตัญตุานนท และคณะ 2561 วารสาร มฉก.วิชาการ. 23(1) 

12 ผลของการใชรูปแบบการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมตอระดับคณุธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

ตวงพร กตัญตุานนท และกมล
ทิพย รัตนสุวรรณาชัย 

2561 วารสารวิชาการสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  
ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.  25(1) 

13 Prototype of horizontal bio-trickling air scrubber (HBAS) for 
ammonia removal in swine farm,  

อ.ดร.ธีรวิทย ปูผา 2561 Conf. Series : Earth and Environmental Science, 
2019 



ลําดับ ผลงานวิจัย/วิชาการ อาจารย ปการศึกษา แหลงเผยแพร 
14 การเปรยีบเทียบประสิทธภิาพการกําจัดตะกั่วในน้ําเสียโดยใชสาร 

สมและกัวกัม,  
ผศ.อิสร ีจิรจริยาเวท 2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

และระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ   
พระเกียรต ิครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2562 

15 ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอนในขนมหวานที่มีโกโกเปนสวนประกอบ,  ผศ.อิสร ีจิรจริยาเวท 2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ   
พระเกียรต ิครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2562 

16 การบําบัดน้ําที่ใชเพาะเลี้ยงปลาสลิดบางบอโดยใชบึงประดิษฐ, รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับ
นานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิครั้งที ่7 "งานวิชาการ
รับใชสังคม":มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต,ิ 2562 

อ.ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ 2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ    
พระเกียรต ิครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2562 

17 การศึกษาความเหมาะสมของการใชกากตะกอนจากระบบบําบดัน้ําเสียแบบ
ตะกอนเรงเปนสารปรับปรุงดิน,  

ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย,            
อ.อาภาภรณ บุลสถาพร 

2561 การประชุมวิชาการระดับชาตสิวนดุสิต ครั้งที ่4, 2562 

18 การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพของพรรณไมในสวนสุขภาพ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต,ิ  

อ.อาภาภรณ บุลสถาพร,             
อ.ดร.เทอดพงศ ศรสีุขพันธุ,        
ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย 

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ   
พระเกียรต ิครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2562 

19 สภาวะสุขาภิบาลอาหารของศูนยอาหารแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุร,ี  อ.ชฎาภรณ ประสาทกุล 2561 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที ่4 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ, 2562 

20 ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอนในขนมหวานที่มีโกโกเปนสวนประกอบ ชนากานต สินปรีด,ี จเร รุงเรืองแยม
ใจงาม, คณาภรณ ไทยสาครพันธ, 
อิสรี จิรจริยาเวช วรางคณา      
วิเศษมณี ล ี

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ    
พระเกียรต ิครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2562 

21 การประเมินความเสีย่งตอสุขภาพจากสารโครเมียมที่ปนเปอนในปลาสลดิ
ตากแหง 

วรางคณา วิเศษมณี ลี*, นิลาวรรณ 
งามขํา, อัญรินทร พิธาภักดิสถิตย 
และ กรรณิการ แจงวิจารณ 

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ   
พระเกียรติ ครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2562 

22 การศึกษาปริมาณการปนเปอนของโลหะหนักในอายแชโดว อาทิตยา สายแกว ปภาวดี  
มวงเขาแดง  ชิดชนก ธนาภามาออน 
ปฎิญญา นันทะผา  
จเร รุงเรืองแยมใจงาม และ
วรางคณา วิเศษมณี ล ี

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิ   
พระเกียรต ิครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2562 

 



ลําดับ ผลงานวิจัย/วิชาการ อาจารย ปการศึกษา แหลงเผยแพร 
23 ความสัมพันธระหวางการใชสมารทโฟนกับสุขภาพจิตของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ.  
มนัสนันท เพชรลูกอินทร, 
วาสนา ศิลางาม, กัญญาพัชร 
หาญพุฒ, พิชญารัชต โพธิ์เกา, 
ศิริพร จันทรสน, ศิริลักษณ 
ลอยสุวงษ และกรีติ แซเลา.  

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
ครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต,ิ 2562 

24 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอภาวะซมึเศราในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ. 

ธนัชชา มณีบางกา, วาสนา  
ศิลางาม, นัทธิญาภร  สาตสิน, 
ธมนตอร  จุมปา, กาญจนา  
สุจะชาร,ี ฐิติมา  แจทอง, นุสบา  
คําเกษ และสุชาดา  ฮี้เกษม.  

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
ครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต,ิ 2562 

25 การวิเคราะหอันตรายเบื้องตน : เทคนิคชี้บงอันตรายเพื่อปองกันอุบัติเหตุ
จากงาน  

อ.ดร.อุมารัตน ศิรจิรูญวงศ 2561 วารสาร มฉก. วิชาการ ปที่ 23 ฉบับที่ 1 
 มกราคม - มิถุนายน 2562 

26 ระดับเสียงและแผนผังแสดงระดับเสียงในกระบวนการผลิตของโรงงานผลติ
กระปองบรรจุอาหารและเครื่องดืม่ จังหวัดสมุทรปราการ  

สุชานันท  พูลวงษ, อุมารัตน ศิ
ริจรูญวงศ, อารีรตัน จิตจลุ* 

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
ครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต,ิ 2562 

27 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มสีวนผสม
คาเฟอีนในกลุมพนักงานขับรถขนสงของบริษัทแหงหนึ่งในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ. 

พิมพกา หอมบุปผา, จิราภา ปา
สารักษ, สุนิสา รวบรวม, วชิรา
พรรณ เมฆหมอก, สุภญิญา  
บุญศรีบาดาล, ศุภรตัน รวด
เร็วณิชาภา สีดามาตย และ
อารยา ดําชวย. 

2561 นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 31 พฤษภาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธาน(ีOral 
presentation) 

28 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความเมือ่ยลาของสายตาจากการใชสมารทโฟน 
ของนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุ
ศาสตร และสิ่งแวดลอม.  

ศักดิ์สิทธิ ์  มณีเพ็ชร, ธีระพงษ   
โสประดิษฐ, สุพิชา  อินทรมอญ
, กาญจนาพร ผูกโอสถ, 
พัชรณัฐ วาริชพงศ, รัตนา 
แสนซุง และอัคราช ภมรพล 

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
ครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต,ิ 2562 

29 การกําจัดลูกน้ําและตัวโมงยุงลายบานดวยสารสกดัจากใบพืชสมุนไพร 
ในทองถิ่น  

ชุติมา ศรีเมือง,  พัชริดา       
มิ่งขวัญ,  พินทอง จิตรรักษ,  
ชฎาพร ดอนสินพูล, ธีรวิทย     
ปูผา, ณัฏฐวี  ชั่งชัย และ        
จิริสดุา  สินธุศิร ิ

2561 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
ครั้งที ่7 "งานวิชาการรับใชสังคม":มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต,ิ 2562 

 


