โครงการวิจัยงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย

ชื่อข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัย

สาขาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
1 โครงการศึกษาเพือ่ พัฒนาแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
สวนสาธารณะระดับหมู่บา้ นในกรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติที่ดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ของคนเมือง

The study and development of designguideline for
Bangkok neighborhoodpark’s furniture supporting good
life quality and creative activities for urban living

อ.

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
1 การศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่ง
กลางในพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย

The Study about Quality of Child & Elderly Skipped
Generation in Northeastern of Thailand

น.ส.

4

โครงการ

1

โครงการ
นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

1

คณะวิทยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
1 นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์พัฒนาวิชาชีพการศึกษาศิลปะ

1
อ.ดร.

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
1 การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยผ่านระบบสหกรณ์โดย
ใช้โปรแกรมประยุกต์

1
รศ.ดร.

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ประเภทโครงการ ระยะ เสนอ
เวลา ขอปีที่

จัดสรร

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

5,109,100
1 ปี

409,000
409,000

3

1 ปี

740,000
740,000

3

โครงการ
พิสิฐ น้อยวังคลัง

1 ปี

2,000,000
2,000,000

2

โครงการ
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

1 ปี

1,960,100
1,960,100

2

โครงการ
อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ

การวิจยั ประยุกต์

หัวหน้า
การวิจยั และพัฒนา
โครงการวิจยั

53,905,100

23

โครงการ

18

โครงการ
พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ

การวิจยั ประยุกต์

1 ปี

9,117,100
415,900

3

2 การปรับปรุงสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กสเตนเลส Improvement of corrosion resistance of stainless steel by อ.ดร.
โดยการเคลือบผิวด้วยแกรฟีนและสารผสมแกรฟีนสาหรับประยุกต์ใช้ coating graphene and graphene composites for platelike
เป็นแผ่นขั้วไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่
electrode in fuel cell and battery

อรรฆวัชร รวมไมตรี

การวิจยั ประยุกต์

1 ปี

735,600

3

3 ชนิดของแบคทีเรียและสารช่วยติดสีต่อคุณภาพผ้าย้อมคราม

Types of bacteria and modants for indigo dyed fabric
quality

นิรมล ศากยวงศ์

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

485,000

3

4 วิธี HILIC ใหม่สาหรับการวินิจฉัยโรคฟีนิลคีโตนูเรียในปัสสาวะ

New HILIC method for phenylketonuria (PKU) diagnosis in อ.ดร.
urine

วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา

การวิจยั พืน้ ฐาน

1 ปี

300,000

3

5 การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์เพือ่ สกัดไฟโคไซยานินจาก
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน

Application of Pulsed Electric Field for Blue Green Algal
Phycocyanin Extraction

ผศ.ดร.

สุเปญญา จิตตพันธ์

การวิจยั ประยุกต์

1 ปี

518,300

3

6 ตัวดูดซับฉลาดต่อความหวาน
7 การเตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์แบบแท่งขนาดนาโนเมตรโดย
วิธีสปัตเตอริงแบบเอียงมุมหมุนและกระบวนการเทอร์มอลออกซิเด
ชันสาหรับสมบัติความชอบน้า

Smart adsorbent for natural sweet
ผศ.ดร.
Fabrication of TiO2 Nanorods by Sputtering with Glancing ผศ.ดร.
Angle deposition and Thermal Oxidation Process for
Hydrophilic Property

จิรดา สิงขรรัตน์
กมล เอี่ยมพนากิจ

การวิจยั และพัฒนา
การวิจยั และพัฒนา

1 ปี
1 ปี

737,700
200,000

3
3

การวิจยั พืน้ ฐาน

1 ปี

200,000

3

การวิจยั พืน้ ฐาน

1 ปี

250,000

3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การสังเคราะห์คาร์บอนด็อทจากพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต เพือ่ เป็น
วัสดุตรวจจับและการเร่งปฏิกริ ิยาทางแสง

Synthesis of carbon dots from poly(ethylene
ผศ.ดร.
terephthalate) for sensing and photocatalysis applications

8 การผลิตวัสดุเซรามิกออกซีไนไตรด์จากเศษเหลือทิ้งขี้เถ้าชีวมวลจาก The Fabrication of Oxynitride Ceramics using Plant
พืชด้วยการเผาซินเทอร์ในบรรยากาศไนโตรเจน
Biomass Ashes Sintering in Nitrogen Atmosphere
9 การสกัดอลูมิเนียมจากตะกรันอลูมิเนียมที่อณ
ุ หภูมิ 1550 องศา
เซลเซียสด้วยวิธีทางความร้อนคาร์บอนโดยใช้เหล็กเหลวเป็นตัวทา
ละลายเชิงโลหะ: การศึกษาเพือ่ การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจาก
อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม

ผศ.ดร.

ผศ.ดร.

Carbothermic Reduction of Alumina from Aluminium
อ.ดร.
Dross at 1550?C in the Presence of Liquid Iron as a
Metallic Solvent: Implication for Utilization of Waste from
Aluminium Melting Industry

เบญญา เชิดหิรัญกร
สมยศ คงคารัตน์

หัวหน้า
โครงการ

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

ปีที่ 2

1

โครงการวิจัยงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย
10 บรรจุภณ
ั ฑ์ต้านแมลงจากพอลิเมอร์ฐานธรรมชาติสาหรับฟาร์มออ
แกนิกในประเทศไทย

ชื่อข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัย

ประเภทโครงการ ระยะ เสนอ
เวลา ขอปีที่

Insect repellent packaging from bio-based polymer for
organic farm in Thailand

ผศ.ดร.

ชิราวุฒิ เพชรเย็น

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

11 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ศักยภาพ Application of GIS Spatial Potentials analysis for
เชิงพืน้ ที่เพือ่ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา Development of cultural tourism: case study : Tamod
พืน้ ที่ตาบลตะโหมด จ.พัทลุง
District, Phattalung Province

ผศ.ดร.

อรจิรา สิทธิศักดิ์

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

12 การกาจัดเชื้อลีจโิ อเนลลา นิวโมฟิลาในน้าด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมได Inactivation of Legionella pnuemophila in water using
ออกไซด์ที่เตรียมจากการจุ่มเคลือบโซล-เจล
TiO2 thin film prepared by sol-gel dip coating

ผศ.ดร.

ภารดี ช่วยบารุง

หัวหน้า
โครงการ

13 การพัฒนาเส้นด้ายกึ่งตัวนาหลายฟังก์ชันที่มีความเสถียรสูงเพือ่
ประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบสวมใส่

อ.ดร.

เรวัตร ใจสุทธิ

14 การปรับปรุงพันธุเ์ พือ่ เพิม่ คุณภาพการรับประทาน ปริมาณแคโรที
Breeding for increased eating quality, and carotenoids and อ.ดร.
นอยด์และโทโคเฟอรอลในข้าวโพดหวานพิเศษ (Zea mays L. var. tocopherol levels in super sweet corn (Zea mays L. var.
saccharata Sturt.)
saccharata Sturt.)
15 การพัฒนาแผ่นใยไม้อดั และแผ่นผนังตกแต่งภายในจากกัญชง

Development of highly stable multi-function semiconductive yarns for wearable sensor applications

Medium Density Fiber Board and Decorative Wall Panel
from Hemp

ผศ.ดร.

3

1 ปี

192,000

3

การวิจยั และพัฒนา

1 ปี

733,100

3

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั ประยุกต์

2 ปี

ปีที่ 1

473,600

3

พรชัย หาระโคตร

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั ประยุกต์

2 ปี

ปีที่ 1

364,100

3

วนารัตน์ กรอิสรานุกลู

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

1 ปี

731,800

3

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

470,000

3

การวิจยั พืน้ ฐาน

1 ปี

470,000

3

1 ปี

1,430,000

2

1 ปี

13,740,000
740,000

3

1 ปี

13,000,000

1

1 ปี

31,048,000
740,000

3

30,000,000

1

308,000

2

ชนัญ ผลประไพ

17 การเติมกลไกของโครงตาข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ชนิดใหม่เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการเก็บกักแก๊สมีเทนและการห่อหุม้ ยา

ผศ.ดร.

กิตติพงศ์ ไชยนอก

อ.ดร.

เกวลิน อินทนนท์

Functionalization of Novel Metal-Organic Frameworks for
Enhanced Methane Storage and Drug Encapsulation

18 การสารวจและคัดเลือกพืชสมุนไพรที่ช่วยเสริมกลไกการป้องกันทาง
ชีวภาพ และต้านอนุมูลอิสระในพืน้ ที่จงั หวัดลาปาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 การจาลองการด้วยคอมพิวเตอร์ของการรักษาก้อนมะเร็งที่ฝังใต้ชั้น
เนื้อของมนุษย์ด้วยแสงเลเซอร์ (อิทธิพลของความยาวคลื่น ความเข้ม
ของเลเซอร์ พืน้ ที่ตกกระทบของเลเซอร์ ค่าสัมประสิทธิก์ ารดูดซับ
ของก้อนมะเร็ง และตาแหน่ง)

2
Computer Simulation of Cancer Treatment in Human Skin ศ.ดร.
Tissue with Embedded Tumor by Laser (Effects of
Wavelength, Laser Irradiation Intensity, Laser beam Area,
Tumor Absorption Coefficient its Position)

2 โครงการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์ทางการแพทย์
อุปกรณ์กายภาพบาบัดและฟืน้ ฟูสุขภาพสาหรับชุมชน รวมถึง
อุปกรณ์อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร
1 การประมวลผลภาพถ่ายจอตาที่ได้จากเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
2 โครงการโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ัลเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัลที่
ยั่งยืน
3 ระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของแหล่งพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.

3

Digital platform for sustainable digital economy
development

หัวหน้า
โครงการ

โครงการ
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

การวิจยั ประยุกต์

บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

Image Processing of Retinal Images Obtained by the Smart ผศ.ดร.
Phone Technology

จัดสรร

หมายเหตุ

410,000

16 การพัฒนาวัสดุชีวภาพเพือ่ นาส่งสารสกัดสมุนไพรผ่านเนื้อเยื่อช่องปาก Biomaterial Development for Herbal Extract Delivery via ผศ.ดร.
Buccal Administration

โครงการ
ภคินี เอมมณี

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั และพัฒนา

อ.ดร.

วิรัช ศรเลิศล้าวาณิช

3 ปี

อ.ดร.

นารเมธ นานานุกลู

1 ปี

ปีที่ 1

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1

ปีที่ 1

สาขาวิทยาศาสตร์สุขศาสตร์

27

โครงการ

76,683,400

คณะแพทยศาสตร์

2

โครงการ

14,879,700

2

โครงการวิจัยงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย

ชื่อข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ

ผู้วิจัย

1 ผลของ microRNA ต่อการเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์ The effect of microRNA on osteogenic differentiation of
ต้นกาเนิดมีเซนไคม์ที่แยกได้จากรกและสายสะดือ
mesenchymal stem cells derived from placenta and
umbilical cord

รศ.ดร.

ศิริกลุ มะโนจันทร์

2 โรงงานกลางต้นแบบ (Pilot Plant) เพือ่ การศึกษาวิจยั ต่อยอดสู่
ระดับคลินิกและพัฒนาภาคการผลิตยาจากสมุนไพรในระดับ
อุตสาหกรรม

รศ.ดร.

อรุณพร อิฐรัตน์

คณะสหเวชศาสตร์
1 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีสาหรับการตรวจหมู่เลือด Diego Development of monoclonal antibodies for Diego blood
group typing

10
ศ.พล.ต.หญิง ดร.

โครงการ
อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

2 การศึกษาระดับของ soluble Lectin-like oxidized low-density
lipoprotein receptor-1 (sLOX-1) และ Lipoprotein
phospholipase A2 (Lp-PLA2) ในกลุ่มอาการ metabolic
syndrome และโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผศ.ดร.

ผศ.ดร.

ประเภทโครงการ ระยะ เสนอ
เวลา ขอปีที่
หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

จัดสรร

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

2 ปี

ปีที่ 2

480,000

3

3 ปี

ปีที่ 1

14,399,700

1

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั ประยุกต์

2 ปี

ปีที่ 2

41,547,700
725,200

3

พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

ปีที่ 2

740,000

3

ผ่องศรี ทองทวี

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั และพัฒนา

2 ปี

ปีที่ 2

651,200

3

4 ผลกระทบของโลหะหนักต่อความเป็นพิษของสารพันธุกรรมและ
Heavy Metal Effects on Genotoxic Parameters and Tumor- อ.ดร.
ระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในคนงานที่สัมผัสโลหะหนัก Associated Protein Levels in Occupational Workers

นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

ปีที่ 2

330,000

3

5 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากมูลมนุษย์ที่มีศักยภาพในการดูดซับ
โลหะหนักแคดเมียมเพือ่ การพัฒนาโปรไบโอติกส์และตัวบ่งชี้ทาง
ชีวภาพ

Isolation of bacteria possessing cadmium biosorption
capability from human stools and their applicabilities as
probiotics and biomarkers

ผศ.ดร.

พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั ประยุกต์

2 ปี

ปีที่ 1

740,000

3

6 การศึกษาโปรตีนรอฟฟิลินของพยาธิ Opisthorchis viverrini
(OvROPN1L) เพือ่ พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อชนิด
opisthorchiasis

Analysis of Opisthorchis viverrini rhophilin associated tail
protein 1-like protein (OvROPN1L) for its
immunodiagnostic potential in opisthorchiasis

ผศ.ดร.

อมรรัตน์ เกิดแก้ว

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

ปีที่ 1

470,000

3

7 การศึกษาบทบาทของโปรตีนที่ไม่ใช่โครงสร้างสามเอของเชื้อไวรัส
เอนเทอโร ๗๑ ในเซลล์ประสาท

Investigation of roles of enterovirus 71 non-structural 3A
protein in neuronal cells

อ.ดร.

จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกลุ

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

ปีที่ 1

480,000

3

8 การศึกษากลไกการเกิดเยื่อหุม้ สมองและสมองอักเสบจากการติดเชื้อ Study on the molecular mechanisms of cryptococcal
Cryptococcus spp
meningoencephalitis

ผศ.ดร.

พรพิมล อังคเศกวินัย

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

2 ปี

ปีที่ 1

480,000

3

9 การพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์เชื้อและควบคุมคุณภาพทางจุล
ชีววิทยา ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่ พูน/ส่งเสริม/ประเมิน/
พัฒนา ความชานาญของบุคลากร หน่วยจุลชีววิทยาและ การใช้
เทคโนโลยี MALDI-TOF และ Sequencing

ผศ.ดร.

วรดา สโมสรสุข

3 ปี

ปีที่ 1

33,931,300

2

10 เพปไทด์ : ทางเลือกแบบใหม่สาหรับการรักษา ตรวจวินิจฉัย และ
อาหารฟังก์ชันสาหรับโรคติดเชื้อและโรคมะเร็ง

รศ.ดร.

รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

3 ปี

ปีที่ 1

3,000,000

2

1,812,100
739,900

3

The study of soluble Lectin-like oxidized low-density
lipoprotein receptor-1 (sLOX-1) and Lipoprotein
phospholipase A2 (Lp-PLA2) in metabolic syndrome and
cardiovascular diseases

3 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อวิบริโอสปีชีส์อย่างรวดเร็วด้วยวิธีมัลติ Development of rapid diagnosis of Vibrio spp. by using
เพ็กซพีซีอาร์และดีเอนเออาร์เรย์รีเวอร์สไฮบริไดเซชั่น
multiplex PCR and DNA array reverse hybridization

คณะทันตแพทยศาสตร์
1 การพัฒนาโมเดลฟันผุจากภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ระดับ Development of micro-computed tomography caries
จุลภาคสาหรับระบบจาลองเสมือนจริงเพือ่ ใช้ในการฝึกการรักษาทาง model for virtual reality training of minimally invasive
ทันตกรรมแบบรุกรานน้อย
dentistry

3
ศ.ทพญ.ดร.

โครงการ
ศิริวรรณ สืบนุการณ์

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั และพัฒนา

1 ปี

3

โครงการวิจัยงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย
2 การเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลในการปรับตัวของเซลล์มะเร็ง
ศีรษะและลาคอที่ถูกเหนี่ยวนาโดยไนตริกออกไซด์ความเข้มข้นสูง

ชื่อข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ
Molecular changes induced by high nitric oxide
adaptation in head and neck cancer cells

3 การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของวัสดุทดแทนกระดูกชนิดนา
Clinical evaluation of 3D printed nano-hydroxyapatite
โนไฮดรอกซีอาปาไทต์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในผู้ปว่ ย bone graft in dental implant patient, A randomized
ทันตกรรมรากเทียม โดยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
controlled trial.
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 การสารวจและจัดทาแผนที่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
2 ระบาดวิทยาปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ และความต้องการที่จาเป็น
เพือ่ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม สาหรับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี
3 การประเมินความฉลาดอย่างง่ายในการดาเนินชีวิต ของนักเรียน
นักศึกษาในพืน้ ที่จงั หวัดปทุมธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
1 การวิจยั เพือ่ ค้นคว้าและพัฒนายาฆ่ามะเร็งท่อน้าดีจากสมุนไพรโกฐ
เขมาในระดับพรีคลินิกและคลินิกระยะที่ 1 เพือ่ น้าไปสู่การรักษา
ผู้ปว่ ยมะเร็งท่อน้าดี

ผู้วิจัย

ประเภทโครงการ ระยะ เสนอ
เวลา ขอปีที่

ศ.ทพ.ดร.

สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

1 ปี

ทพ.ดร.

บวรวุฒิ บูรณวัฒน์

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั และพัฒนา

2 ปี

หัวหน้า
โครงการ

การวิจยั พืน้ ฐาน

1 ปี

Survey and Mapping of Industry in Pathum Thani
Province, Thailand

อ.

3

โครงการ
สรรพัชญ์ ศิริสวัสดิ์

Epidemiological of health problem among elderly and
need assessment for developing healthcare
environmental services program for elderly people in
Town Municipality, Pathumthani Province

ผศ.ดร.

สิริมา มงคลสัมฤทธิ์

ผศ.ดร.

สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
4

Preclinical and Phase I Clinical Trial for the Development ศ.ดร.
of Atractylodes lancea ( Thunb. ) DC. as a Promising
Chemotherapeutic Candidate for Cholangiocarcinoma

โครงการ
เกศรา ณ บางช้าง

หัวหน้า
การวิจยั และพัฒนา
โครงการวิจยั

2 ปี

ปีที่ 1

โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาฤทธิฆ์ ่ามะเร็งท่อน้าดีและเป้าหมายการ In Vitro Cytotoxic Activity Against Cholangiocarcinoma
ดร.
ออกฤทธิข์ องสารสาคัญออกฤทธิจ์ ากเหง้าโกฐเขมาของเบต้า-ยูเด
and Molecular Targets of Action of the Bioactive
สมอล อะแทร็กทัยโลดิน และฮัยเนซอล
Compounds from Atractylodes lancea (Thunb.) DC.: Betaeudesmol, Atractylodin and Hinesol

กัลยรัตน์ บุญประเสริฐ

หัวหน้า
โครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบทางเภสัชของสารสกัดจากเหง้า Pharmaceutical Formulation Development of the Crude ดร.
โกฐเขมาสาหรับยากินและการศึกษาความเป็นพิษ เภสัชจลนศาสตร์ Ethanolic Extract of Atractylodes lancea (Thunb.) DC. for
และฤทธิฆ์ ่ามะเร็งท่อน้าดีในสัตว์ทดลอง
Oral Administration, Toxicity, Pharmacokinetics and
Activity Against Cholangiocarcinoma in Animals

ตุลยากร เปล่งสุริยการ

หัวหน้า
โครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 1 ของสารสกัดจาก A Phase I, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, ศ.ดร.
เหง้าโกฐเขมาซึ่งเตรียมในรูปแบบยาแค็ปซูลในอาสาสมัครชาวไทย Dose-Escalation Study of the Crude Ethanolic Extract of
สุขภาพสมบูรณ์
Atractylodes lancea ( Thunb. ) DC. in Healthy Adult Thai
Subjects

เกศรา ณ บางช้าง

หัวหน้า
โครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 4 การวิจยั และพัฒนาอนุภาคนาโนพีแอลจีเอสาหรับ Research and Development of PLGA Nanoparticles for the ดร.
นาส่งสารสกัดจากเหง้าโกฐเขมาและสารเบต้า-ยูเดสมอลต่อฤทธิต์ ้าน Delivery of Atractylodes lancea (Thunb.) DC. Crude
มะเร็งท่อน้าดี
Extract and ß-Eudesmol for Anti-cholangiocarcinoma
Activities

บุรพล สิงห์นา

หัวหน้า
โครงการย่อย

2 ปี

หมายเหตุ

470,000

3

602,200

3

3,016,200
400,000
ปีที่ 1

1 ปี

ผู้อานวยการ การวิจยั ประยุกต์
แผนงานวิจยั

จัดสรร

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1

3

740,000

3

1,876,200

2

5,035,400
2,866,800

3

4

โครงการวิจัยงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย
2 การพัฒนาพลาสม่าไมโครอาร์เอ็นเอเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพเพือ่ การ
วินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้าดี

ชื่อข้อเสนอการวิจัยภาษาอังกฤษ
Development of plasma microRNAs as diagnostic
biomarkers for cholangiocarcinoma

ผู้วิจัย

จัดสรร

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

ศาสตราชัย ประสพดี

หัวหน้า
การวิจยั ประยุกต์
โครงการวิจยั

2 ปี

ปีที่ 2

736,700

3

3 การวิจยั และพัฒนาสารสกัดหยาบจากขิงในสัตว์ทดลองสู่การทดลอง Research and development of crude extract from
อ.ดร.
ทางคลินิคระยะที่ 1 เพือ่ การรักษามะเร็งท่อน้าดี
Zingiber officinale Roscoe in animal model to clinical trial
phase I for treatment of cholangiocarcinoma

ตุลยากร เปล่งสุริยการ

หัวหน้า
การวิจยั ประยุกต์
โครงการวิจยั

2 ปี

ปีที่ 2

703,000

3

4 การเฝ้าระวังการกลับมาระบาดซ้าของโรคมาลาเรียดื้อยาจาก
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Monitoring of re-emerging of drug resistance malaria
impact from ASEAN Economics community

ผศ.ดร.

วรรณา ชัยเจริญกุล

หัวหน้า
การวิจยั ประยุกต์
โครงการวิจยั

2 ปี

ปีที่ 2

728,900

3

สานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนั้ สูง
1 ทดสอบฤทธิข์ องแดมนาแคนทอลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนักของมนุษย์ในหนูทดลองโดยใช้เครื่อง
ถ่ายภาพระบบเพทและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สาหรับสัตว์ทดลอง
ขนาดเล็ก

In vivo investigation of human colorectal cancer
inhibition of Damnacanthal using PET/CT scanner for
small animals

ดร.ภญ.

โครงการ
วรปภา ตรีสุภรัชต์

หัวหน้า
การวิจยั ประยุกต์
โครงการวิจยั

2 ปี

ปีที่ 1

1,392,300
692,300

3

ดร.

ภูนุช มูหะหมัด

หัวหน้า
การวิจยั ประยุกต์
โครงการวิจยั

2 ปี

ปีที่ 2

700,000

3

โครงการ
รัฐพล อาษาสุจริต

2 ปี

ปีที่ 1

3,000,000
3,000,000

1

โครงการ
บวรลักษณ์ ทองทวี

5 ปี

ปีที่ 1

1,000,000
1,000,000

1

3 ปี

ปีที่ 1

2

2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเม็ดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับการ Genetic Polymorphisms of Red Blood Cells Related to
ติดเชื้อมาลาเรียในประชากรที่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ระบาดของโรค
Malaria Infection in Malaria Endemic Area Inhabitants of
มาลาเรียในประเทศไทย
Thailand
คณะเภสัชศาสตร์
1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบนาส่งยาแบบใหม่/ โครงการ
การพัฒนาสูตรตารับนาโนอิมัลชันที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจาก
เปลือกมังคุดเพือ่ ต้านแบคทีเรียที่กอ่ ให้เกิดสิว และการศึกษาใน
ระดับคลินิก

อ.ดร.น.สพ.

ประเภทโครงการ ระยะ เสนอ
เวลา ขอปีที่

1
ผศ.ดร.

คณะพยาบาลศาสตร์
1 การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการบีบไล่เพือ่ ระบายของเสียจากทรวงอก
ภายหลังการใส่สายระบายทรวงอกแบบอัตโนมัติ
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
1 Glab Scaling Impact Program
รวม

1
อ.ดร.
1
รศ.ดร.

โครงการ
นันทวรรณ วิจติ รวาทการ
54 โครงการ

5,000,000
5,000,000
135,697,600

2

5

