
วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

001/2562 034/2562 การศึกษาขนาดละอองฝอยและจ านวนแบคทีเรียทั้งหมดในอากาศภายในแผนกผู้ป่วย

นอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร. กาญจนา  ช้างแก้ว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

3 ม.ค. 2562 2 2 22 มี.ค. 2562

002/2562 023/2562 การพัฒนาชุดตรวจอย่างเร็วส าหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสบีเคโดยใช้วิธีการทางอิมมูโนเอส

เสย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรพล  สิงห์นา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

3 ม.ค. 2562 2 2 22 ก.พ. 2562

003/2562 021/2562 สารต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเซลล์มะเร็งจากต้นละมุด , Manilkara achras (M.) 

Fosberg ในพื้นที่ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา                                        

อาจารย์ ดร. จีราพัสฐ์  สีแจ่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 ธ.ค. 2562 1 1 20 ก.พ. 2562

004/2562 072/2562 ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากเหง้าโกฐเขมาในรูปแบบยาแคปซูลในอาสาสมัคร

ชาวไทยสุขภาพดี                                                                      

นางสาวลักสนา  ปานฤทธิ์

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 

ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

11 ม.ค. 2562 2 1 plus 25 มิ.ย. 2562

005/2562 029/2562 ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับและกลไกการออกฤทธิ์ของสารประกอบคูมารินที่เชื่อมต่อกับ

ไฮดราไซด์  ไฮดราโซน                                                                    

ดร.วิรัชนี  มหาวรศิริกุล

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 

ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

11 ม.ค. 2562 1 1 4 เม.ย. 2562

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

006/2562 030/2562 ฤทธิ์ต่อการสร้างไขมันของสารสกัดเหมือดโลดด้วยเอทานอลในเซลล์ไขมันชนิดสามที

สาม-แอลวัน                                                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรารัตน์  แน่นหนา

คณะแพทยศาสตร์

15 ม.ค. 2562 1 1 4 เม.ย. 2562

007/2562 028/2562 ผลของทอรีนร่วมกับเทโมโซโลไมด์ต่อเซลล์เนื้องอกสมองของมนุษย์ชนิด

กลัยโอบลาสโตมา

อาจารย์ ธนกร  สุรารักษ์

คณะแพทยศาสตร์

15 ม.ค. 2562 1 1 4 เม.ย. 2562

008/2562 031/2562 ฤทธิ์ต่อการสร้างไขมันของสารสกัดเฉียงพร้านางแอด้วยเอทานอลในเซลล์ไขมันชนิดสาม

ทีสาม-แอลวัน                                                                               

รองศาสตราจารย์ ดร. ลินดา  จุฬาโรจน์มนตรี

คณะแพทยศาสตร์

15 ม.ค. 2562 1 1 4 เม.ย. 2562

009/2562 018/2562 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บโค Rhipicephalus microplus ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย                                                    

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์  ตัณทราวัฒน์พันธ์

คณะแพทยศาสตร์

8 ก.พ. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562

010/2562 019/2562 ผลของเซลล์ต้นก าเนิดมีเซ็นไคม์มนุษย์ต่อความสามารถในการแบ่งตัว 

การเคล่ือนตัว และการลุกล้ าของเซลล์มะเร็งเต้านม

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภาคภูมิ  เขียวละม้าย                               

คณะแพทยศาสตร์

15 ม.ค. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

011/2562 020/2562 การพัฒนากระบวนการเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ผักสดด้วยเทคนิค Mechanical

 Vapourization Process                                                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชา  เทพษร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 ม.ค. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562

012/2562 032/2562 รถไฟเชิงโมเลกุลที่เกิดจากการไฮบริดไดเซชันของแอพทาเมอร์ซ่ึงช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการยึดจับสารเป้าหมายและประสิทธิภาพการน าส่งยา                                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญช่วย  สุนทรวรจิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 ม.ค. 2562 1 1 4 เม.ย. 2562

013/2562 095/2562 การพัฒนาถังหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน: กรณีศึกษาเขตชุมชนอ าเภอ

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี                                                       

นางสาวภาวิณี  จันทร์อ้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 ม.ค. 2562 1 1 14 ส.ค. 2562

014/2562 033/2562 การศึกษาผลของสารสกัดจากเหง้าโกศเขมาต่อเป้าหมายการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลใน

เซลล์มะเร็งท่อน้ าดี                                                                      

อาจารย์ ดร. พงศกร  มาตย์วิเศษ

คณะแพทยศาสตร์

30 ม.ค. 2562 2 2 22 มี.ค. 2562

015/2562 058/2562 การศึกษาเชิงชีวเคมีของน้ าดีต่อพัฒนาการและการด ารงชีวิตของพยาธิใบไม้ Fasciola 

gigantica ผ่านทางนิวเคลียร์รีเซพเตอร์ที่จ าเพาะ                                    

อาจารย์ ดร. พงศกร  มาตย์วิเศษ

คณะแพทยศาสตร์

30 ม.ค. 2562 2 2 14 พ.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

016/2562 027/2562 ผลของซีลาสตอลต่อการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-8 และการกระตุ้นเอ็นเอฟ-แคปปาบีโดยเซลล์

เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนซัยท์                                                            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ  มะลิซ้อน

คณะแพทยศาสตร์

30 ม.ค. 2562 2 2 21 มี.ค. 2562

017/2562 037/2562 ผลของซีลาสตอลต่อการสร้างอินเตอร์ลิวคิน-8 และการกระตุ้นเอ็นเอฟ-แคปปาบีโดยเซลล์

เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครเฟจ                                                    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ  มะลิซ้อน

 คณะแพทยศาสตร์

30 ม.ค. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562

018/2562 024/2562 การเกิดลูกผสมของหอยที่เป็นโฮสต์กลางของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini 

และความไวต่อการติดเชื้อของหอยลูกผสม                                             

อาจารย์ ดร. ศาสตราชัย  ประสพดี

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

4 ก.พ. 2562 2 2 22 ก.พ. 2562

019/2562 022/2562 การศึกษาความชุกและอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini 

ในคนโฮสต์กึ่งกลาง และโฮสต์กักโรค แถบลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่างเพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน                                                                      

อาจารย์ ดร. ศาสตราชัย  ประสพดี

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

4 ก.พ. 2562 2 2 22 ก.พ. 2562

020/2562 035/2562 ผลของเจอรานิลเจอรานิออลร่วมกับคลินดามัยซินต่อแบคทีเรียในช่องปากและการยับยั้ง

การเกิดกระดูกใหม่จากผลของยาบิสฟอสโฟเนตในระดับห้องปฏิบัติการ สู่การพัฒนา

วิธีการป้องกันภาวะกระดูกขากรรไกรตายในผู้ป่วยที่ใช้ยาบิสฟอสโฟเนต               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.วีรชัย  สิงหถนัดกิจ

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.พ. 2562 2 2 22 มี.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

021/2562 039/2562 การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งช่องปาก 

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วิภาวี  นิตยานันทะ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.พ. 2562 1 1 28 พ.ค. 2562

022/2562 041/2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดเปลือกมังคุดผสมฟลูออไรด์ เพื่อใช้ในการต้านเชื้อก่อ

โรคที่พบบ่อยในช่องปาก และต้านการอักเสบ                                   

ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วิภาวี  นิตยานันทะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.พ. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562

023/2562 040/2562 ผลของเจอรานิลเจอรานิออลต่อแมคโครเฟจที่ได้รับยาบิสฟอสโฟเนต                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สมหญิง  พัฒน์ธีรพงศ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.พ. 2562 1 1 3 พ.ค. 2562

024/2562 042/2562 บทบาทของแมคโครฟาจต่อการแสดงออกของเมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส 2, เมทริกซ์

เมทัลโลโปรตีเนส 9 และวาสคูลาร์เอนโดทีเลียลโกรทแฟคเตอร์ ในเซลล์มะเร็งช่องปาก

ระยะแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ าเหลือง                                                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. กมลพรรณ  ภักดี

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.พ. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562

025/2562 043/2562 บทบาทของแมคโครฟาจต่อการผลิตอินเตอร์ลิวคิน 6, คาเทปซิน B และคาเทปซิน D ใน

มะเร็งช่องปากระยะแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ าเหลือง                                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. กมลพรรณ  ภักดี

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.พ. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562

026/2562 044/2562 การพัฒนาวัสดุบูรณะฟันที่มีคุณสมบัติไบโอแอคทีฟและมีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพร

อาจารย์ ดร. ปิยะพงษ์  พรรณพิสุทธิ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.พ. 2562 2 2 20 ก.พ. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ
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027/2562 046/2562 การแสดงออกของ virulence gene ของ Helicobacter pylori ภายใต้สภาวะที่ไม่

เหมาะสมในการเจริญเติบโต                                                             

นายนันทพงศ์  ฤทธิ์เดช

คณะแพทยศาสตร์

14 ก.พ. 2562 2 2 29 มี.ค. 2562

028/2562 052/2562 ควบคุมคุณภาพและพัฒนายาเตรียมสารสกัดย่านางแดงในรูปแคปซูลเพื่อการล้างพิษ 

สารเคมีในเกษตรกรกลุ่มเส่ียงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์                              

อาจารย์ ดร. กนกทิพย์  ปานสุขสาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

15 ก.พ. 2562 2 1 13 พ.ค. 2562

029/2562 047/2562 ผลของสารสกัดเคอร์คิวมิน (curcumin) ต่อการแสดงออกของยีนก่อความรุนแรงโรคของ

เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร                                                              

รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิชัย  กังสดาลอ าไพ

คณะแพทยศาสตร์

20 ก.พ. 2562 2 2 29 มี.ค. 2562

030/2562 038/2562 การศึกษากลไกการควบคุมและบทบาทหน้าที่ของ adiponectin ในการตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันในภาวะติดเชื้อหนอนพยาธิในล าใส้                                            

รองศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล  อังคเศกวินัย

คณะสหเวชศาสตร์

4 มี.ค. 2562 2 2 3 พ.ค. 2562

031/2562 048/2562 การศึกษาประสิทธิภาพของสารเดนต้าเพียวต่อเชื้อจุลชีพในระบบน้ าของยูนิตทันตกรรม 

อาจารย์ ทพ. Ahmed Sbdulrahman Abbas

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 มี.ค. 2562 2 2 29 เม.ย. 2562

032/2562 049/2562 ผลของสารสกัดจากใบกะเพราขาวต่อภาวะความเครียดออกซิเดชันการเปล่ียนแปลงวัฏ

จักรของเซลล์ และการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งศีรษะและล าคอ           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาวดี  อุทิศพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 มี.ค. 2562 2 2 29 มี.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

033/2562 036/2562 เปรียบเทียบประสิทธิผลในการยับยั้งแลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลุสของสารสกัดใบสะเดา

เพสต์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเอ็มทีเอ                                           

อาจารย์ ทพญ.ดร. วิสาขา  อุปพงค์

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 มี.ค. 2562 1 1 22 มี.ค. 2562

034/2562 026/2562 บทบาทของ LPS  จาก Porphyromonas gingivalis ต่อการสร้างหลอดเลือดและการ

ลุกล้ าของเซลล์มะเร็งเต้านมที่ถูกกระตุ้นด้วยแมคโครฟาจ 2                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง 

กมลพรรณ  ภักดี

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 มี.ค. 2562 1 1 21 มี.ค. 2562

035/2562 045/2562 ผลของสารสกัดโพรพอลิสจากผ้ึงชันโรงหลังลายต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกใน

กระบวนการหายของแผล                                                          

ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 มี.ค. 2562 2 2 10 พ.ค. 2562

036/2562 050/2562 การเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงของเชื้อมาลาเรียและโฮสต์ระดับโมเลกุลในพื้นที่ระบาดของ

 มาลาเรียในประเทศไทย                                                             

นางสาวณัฐณิชา  ศุภกรชูวงศ์

คณะสหเวชศาสตร์

5 มี.ค. 2562 2 2 29 มี.ค. 2562

037/2562 055/2562 การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวด้วยตัวเองบนกระดาษและ

การศึกษาถึงการประยุกต์ใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรุต  อ ามาตย์โยธิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 มี.ค. 2562 2 2 14 พ.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

038/2562 051/2562 การศึกษาฤทธิ์การปกป้องเซลล์จากภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการอักเสบในระดับ

โมเลกุลของสารสกัด Dioscorea birmanica Prain & Burkill และแฟรกชั่นของสารสกัด

ด้วยระบบเซลล์                                                                      

นายวรวัฒน์  สุราฤทธิ์

คณะแพทยศาสตร์

12 มี.ค. 2562 1 1 22 เม.ย. 2562

039/2562 057/2562 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและการท านายความสามารถในการเป็นแอนติเจนของ

เชื้อ enteroviruses ซ่ึงก่อโรคมือ เท้า ปาก                                          

อาจารย์ ดร. ภิรมย์  น้อยส าแดง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

18 มี.ค. 2562 2 1 14 พ.ค. 2562

040/2562 056/2562 การศึกษาคุณสมบัติที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไบโอฟิล์มและการจัดจ าแนกสายพันธุ์

ของ Candida parapsilosis                                                         

 อาจารย์ ดร. ศรีสุดา  ปัณณานุสรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 มี.ค. 2562 2 2 14 พ.ค. 2562

041/2562 096/2562 การศึกษาไมโครอาร์เอ็นเอในเซลล์มะเร็งล้ินชนิดสความัสเซลล์คาร์ซิโนมาที่ด้ือต่อยาซิสพ

ลาติน                                                                                   

อาจารย์ ดร. เอกรัฐ  หิตโกเมท

คณะทันตแพทยศาสตร์

29 มี.ค. 2562 2 2 16 ส.ค. 2562

042/2562

ปิดโครงการแล้ว

054/2562 ผลการยับยั้ง RSK ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งล้ินชนิดสความัสเซลล์คาร์ซิโนมาที่ด้ือต่อยา

 cisplatin                                                                              

อาจารย์ ดร. เอกรัฐ  หิตโกเมท

คณะทันตแพทยศาสตร์

29 มี.ค. 2562 2 2 2 พ.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

043/2562 064/2562 การศึกษาต าแหน่งการกระจายตัวของสารส่ือประสาท Y-aminobutyric acid (GABA) 

และการศึกษาคุณลักษณะของ GABA receptor ในระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ปู

ทะเลเพศผู้ (Scylla oilavcea)                                                        

 อาจารย์ ดร. กาญจนา  ครชาตรี

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

19 เม.ย. 2562 1 1 28 พ.ค. 2562

044/2562 060/2562 การทดสอบสมบัติต้านแบคทีเรีย Escherichia coli DH5 ของไฮดรอกซี-อพาไทท์และ

คอมโพสิตสังกะสีไฮดรอกซี-อพาไทท์                                                  

รองศาสตรจารย์ ดร. เทพปัญญา  เจริญรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 เม.ย. 2562 2 2 27 พ.ค. 2562

045/2562 079/2562 การพัฒนาชุดตรวจแอนติเจนของระบบหมู่เลือดและแปลผลด้วยแอปพลิเคชั่น      

อาจารย์ ดร. สิรินารถ  ชูเมียน

คณะสหเวชศาสตร์

22 เม.ย. 2562 1 1 24 ก.ค. 2562

046/2562 094/2562 การประเมินวิธี Broth disk elution ในการทดสอบความไวต่อ Colistin ของ 

Acinetobacter baumannii                                                         

นางสาวอุรวี  อินดา

คณะสหเวชศาสตร์

22 เม.ย. 2562 2 2 9 ส.ค. 2562

047/2562 065/2562 การศึกษาคุณสมบัติในการเหนี่ยวน าให้เกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของ โปรตีนดีเอ็มไนน์เล

คติน                                                                                       

รองศาสตราจารย์ ดร. ฮานส์  รูด้ี กรามส์

 คณะสหเวชศาสตร์

26 เม.ย. 2562 2 2 30 พ.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

048/2562 066/2562 การสังเคราะห์ และการประเมินผลทางชีววิทยาของสารอนุพันธ์ไตรอะโซลที่มีศักยภาพ

เป็นสารต้านมะเร็ง                                                                      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ศรีวรรณ  ธีระมั่นคง

 คณะเภสัชศาสตร์

1 พ.ค. 2562 2 2 28 พ.ค. 2562

049/2562 067/2562 การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ ของโปรตีนที่สกัดจาก รังไข่และตับอ่อน ของกุ้งก้ามกรามและ

คุณสมบัติการก่อภูมิแพ้โดยจับตัวกับแอตติบอด้ี อี ในเลือดของคนไข้ที่แพ้กุ้งก้ามกราม

อาจารย์ ดร. นายแพทย์ สิระ  นันทพิศาล

 คณะแพทยศาสตร์

7 พ.ค. 2562 1 1 19 มิ.ย. 2562

050/2562 113/2562 การศึกษาคุณสมบัติฤทธิ์ต้านไวรัสของสมุนไพรไทยต่อเชื้อไวรัสเดงกี และเชื้อไวรัสเฮอร์

ปีส์ซิมเพล็กซ์                                                                              

รองศาสตราจารย์ ดร. กษมา  สุภนรานนท์

คณะสหเวชศาสตร์

21 พ.ค. 2562 2 2 8 ต.ค. 2562

051/2562 068/2562 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของนาโนอิมัลชันบรรจุแอนโด

รกราโฟไลด์                                                                              

นางสาวนวรัตน์  สุกใส

คณะเภสัชศาสตร์

21 พ.ค. 2562 2 2 24 ก.ค. 2562

052/2562 073/2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรห้าชนิดและต ารับเพื่อต้านการอักเสบและต้าน เชื้อจุล

ชีพส าหรับภาวะเยื่อบุบช่องปากอักเสบ (stomatitis)                                

นางสาวนวพร  พิมรัตน์

คณะแพทยศาสตร์

22 พ.ค. 2562 2 2 25 มิ.ย. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

053/2562 074/2562 การพัฒนาเส้นใยผสมของโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ ชนิด UiO-67 กับพอลิไวนิล

แอลกอฮอล์ส าหรับก าจัดสารประกอบออร์กาโนฟอสเฟตในน้ าทิ้งจากการเกษตร   

อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  อินทร์ประสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 พ.ค. 2562 1 1 25 มิ.ย. 2562

054/2562 061/2562 การดัดแปรแป้งมันส าปะหลังให้มีประจุบวกเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยว 

สาหร่ายขนาดเล็ก                                                                        

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา  จิตตพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี

24 พ.ค. 2562 1 1 13 มิ.ย. 2562

055/2562 062/2562 เฮมิเซลลูเลส จาก  Bacillus subtilis BTK07 เพื่อประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายวัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตร                                                                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาทิพย์  จันทร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 พ.ค. 2562 1 1 13 มิ.ย. 2562

056/2562 075/2562 การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองด้าน : การปลูกถ่ายอุจจาระเพื่อการรักษาท้องเสีย

จากการติดเชื้อคลอสติเดียม ดิฟฟิซิล คร้ังแรก                                      

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ รัฐกร  วิไลชนม์

คณะแพทยศาสตร์

24 พ.ค. 2562 2 2 25 มิ.ย. 2562

057/2562 059/2562 ความชุกของหมู่เลือดเอบีโอและดัฟฟี่ที่พบในผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทย            

นางสาวภัทราพร  หงส์ฟ่องฟ้า

คณะสหเวชศาสตร์

5 มี.ค. 2562 2 2 30 พ.ค. 2562

058/2562 _ การสลายคาร์เบนดาซิมตกค้างในน้ าด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสจากแผ่นกรองจุ่ม

เคลือบผงไทเทเนียมไดออกไซด์และการเคลือบแบบโซล-เจล                            

 อาจารย์ ดร. สุริยะกิจ  ย่อมมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 พ.ค. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

059/2562 _ การใช้ประโยชน์ขยะภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตวัสดุอย่างยั่งยืน: การผลิตเฮอร์ไซไนต์ 

(FeAl2O4) จากสเกลโรงรีดเหล็กและตะกรันอลูมิเนียม                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร  คงคะจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 พ.ค. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

060/2562 076/2562 การเพิ่มจ านวนไข่ในปูทะเลเพศเมีย โดยการพัฒนาชุดฮอร์โมนสืบพันธุ์และการน าไปใช้ใน

การเพาะเล้ียงปูทะเล                                                                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภมณี  คอนทอง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

28 พ.ค. 2562 2 1 plus 25 มิ.ย. 2562

061/2562 070/2562 การศึกษาคุณสมบัติการชะลอความแก่ของปลิงทะเลขาว Holothuria scabra เพื่อ

พัฒนาการน าไปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ ดร.ประภาภณ์  จัตุจันทร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

29 พ.ค. 2562 1 1 24 ก.ค. 2562

062/2562 081/2562 กระบวนการเกิดการกลืนกินตัวเองของเซลล์ในเยื่อบุโพรงมดลูกในสตรีที่มีภาวะเยื่อบุ

โพรงมดลูกเจริญผิดที่

นางสาวสินินาฎ  ทรงคุ้มครอง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

28 พ.ค. 2562 2 1 plus 24 ก.ค. 2562

063/2562 077/2562 ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดขมิ้นอ้อยในการสร้างไบโอฟิล์มและการยึดเกาะของเชื้อสแต

ฟิโลค็อก  ออเรียส สายพันธุ์ที่ด้ือต่อยาเมทิซิลลิน

อาจารย์ ดร.สมพงษ์  ทะบันหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

28 พ.ค. 2562 2 2 25 มิ.ย. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

064/2562 063/2562 ผลของการเพิ่มจ านวนโครโมโซมต่อภาวะพหุสัณฐานของดีเอ็นเอ และสารส าคัญในต้น

พรมมิ

อาจารย์ ดร. กนกทิพย์  ปานสุขสาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

30 พ.ค. 2562 1 1 18 มิ.ย. 2562

065/2562 093/2562 การศึกษาความชุกของเชื้อไวรัสโรตา และสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยกับ

ความสัมพันธ์ของรหัสยีน NSP4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤดี  ขันติสิทธิพร

คณะสหเวชศาสตร์

30 พ.ค. 2562 2 2 2 ส.ค. 2562

066/2562 083/2562 การย้อมลายนิ้วมือเปื้อนคราบเลือดบนพื้นผิวที่แตกต่างกันโดยใช้สีคร่ัง

ร้อยต ารวจโท ภาวดล  ฉิ่งทองค า

คณะสหเวชศาสตร์

30 พ.ค. 2562 2 1 plus 23 ก.ค. 2562

067/2562 078/2562 การพัฒนาน้ ายาส าเร็จรูปเพื่อแยกแอนติบอดีที่เกาะบนเม็ดเลือดแดงโดยใช้เทคนิค acid 

elution

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ศรีวาณิชรักษ์

คณะสหเวชศาสตร์

30 พ.ค. 2562 1 1 25 มิ.ย. 2562

068/2562 082/2562 ความหลากหลายของพันธุ์กรรมและการวิเคราะห์พลาสมิดของ Escherichia coli สาย

พันธุ์สร้างเอนไซม์ Extended spectrum beta-lactamase ที่แยกจากลูกสุกรระยะดูดนม

อาจารย์ ดร.กาญจนา  ช้างแก้ว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

31 พ.ค. 2562 2 2 24 ก.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

069/2562 _ การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงแบบไฮบริดจากข้าวส าหรับความเป็นอยู่ที่

ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักด์ิ  เภาประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31 พ.ค. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

070/2562 _ การศึกษาความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อไวรัสเดงกีและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากการติด

เชื้อไวรัสเดงกีของสารส าคัญออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพจากมังคุดและเปราะหอมในสัตว์ทดลอง

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  ชัยเจริญกุล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

4 มิ.ย. 2562 2 2 โครงการเร่ิม ต.ค. 63 

ขอให้ผู้วิจัยยื่นมาใหม่

อีกคร้ัง

071/2562 101/2562 การศึกษาฤทธิ์ต้านการติดเชื้อไวรัสเดงกีและฤทธิ์ต้านการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี

ของสารส าคัญออกฤทธิ์ที่จากมังคุดและเปราะหอมในสัตว์ทดลอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ธาราสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

4 มิ.ย. 2562 2 2 6 ก.ย. 2562

072/2562 084/2562 การศึกษาความสัมพันธ์ของการแสดงออกของเอนไซม์ NAD(P)H-quinone 

oxidoreductase 1 (NQO1) กับการพยากรณ์โรคและความก้าวหน้าของมะเร็งต่อม

ไทรอยด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิมพ์รดาสิริ  ศรีจิวังษา

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

4 มิ.ย. 2562 2 1 23 ก.ค. 2562

073/2562 071/2562 สารสกัดแก่นฝางปกป้องเซลล์ PC12 จากภาวะเตรียดออกซิเดชั่นที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย

เบต้าอะไมลอยด์

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุปรานี  กองค า

คณะแพทยศาสตร์

3 มิ.ย. 2562 1 1 24 ก.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

074/2562 080/2562 ประสิทธิผลของการผสมเจอรานิออลร่วมกับยานิสตินต่อการต้านไบโอฟิล์มของแคนดิดา 

 อัลบิแคนส์บนเรซินอะคลิริกในห้องปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์ ทพญ ดร.ศิริเพ็ญ  เปสี

คณะทันตแพทยศาสตร์

4 มิ.ย. 2562 2 2 25 มิ.ย. 2562

075/2562 _ บทบาทขององค์ประกอบผนังเซลล์ Lactobacillus plantarum BCC47723 ต่อการจับชี

ราลีโนน

นางสาวเสาวลักษณ์  อดุลพัชราภรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 มิ.ย. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

076/2562 _ การสังเคราะห์คาร์บอนด็อทจากน้ ายางธรรมชาติสกิมส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้เป็น

เคร่ืองมือทางแสงฟลูออเรสเซนส์บนกระดาษส าหรับการตรวจจับไอออนโลหะหนัก

นางสาวฐิตารัตน์  ประทุมสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 มิ.ย. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

077/2562 120/2562 การศึกษาการแสดงออกระดับอาร์เอ็นเอของทรานสคริปชั่นแฟกเตอร์ตระกูลเคแอลเอฟใน

เซลล์เม็ดเลืดแดงตัวอ่อนจากตับทารกและเซลล์เม็ดเลือดแดงตัวอ่อนจากเลือดผู้ใหญ่

อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  ค าพิค า

คณะสหเวชศาสตร์

6 มิ.ย. 2562 2 2 24 ต.ค. 2562

078/2562 100/2562 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อศึกษาหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพส าหรับการวินิจฉัย

โรคมะเร็งท่อน้ าดี

อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  บุญประเสริฐ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

10 มิ.ย. 2562 2 2 6 ก.ย. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

079/2562 _ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อศึกษาหาตัวบ่งชี้ถึงการพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน้ าดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ธาราสุข

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

10 มิ.ย. 2562 2 2 โครงการเร่ิม ต.ค. 63 

ขอให้ผู้วิจัยส่งมาใหม่อีก

คร้ัง

080/2562 _ อิทธิพลของอัตราและระยะเวลาการหมักของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการ

เจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน

นางสาวมณฑ์ภิยา  สงวนหงษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 มิ.ย. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

081/2562 _ ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติมโตและผลผลิตของข้าว

เหนียวพันธ์ กข แม่โจ้-2 ภายใต้การให้น้ าที่แตกต่างกัน

นางสาวณิชนันทน์  หะยีลาเต๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 มิ.ย. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

082/2562 069/2562 ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน PON1 ล าดับนิวคลีโอไทด์ Q192R และระดับ 

pseudocholinesterase ของเกษตรกรไทยที่ใช้สาร organophosphate

นางสาวไอลดา  ศรีดอน

คณะสหเวชศาสตร์

11 มิ.ย. 2562 2 2 24 ก.ค. 2562

083/2562 090/2562 ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน CYP2D6 ล าดับนิวคลีโอไทด์ G1934 Aและระดับของ

 pseudocholinesterase ของเกษตรกรไทยที่ใช้สาร organophosphate

นางสาวธนัญชนก  พิทักษ์ศิลป์

คณะสหเวชศาสตร์

11 มิ.ย. 2562 2 1 plus 24 ก.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

084/2562 085/2562 การประเมินคุณภาพด้านจุลินทรีย์และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับน้ าแข็งส าหรับบริโภคของ

สถานที่สะสมน้ าแข็งและร้านจ าหน่ายอาหารในพื้นที่เขตจัตุจักร

นางสาววีรยา  วังสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

12 มิ.ย. 2562 2 1 plus 24 ก.ค. 2562

085/2562 _ การศึกษาศักยภาพของเอนไซม์ในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์เพื่อย่นระยะเวลาการบ่ม

เร่งความเสถียรและลดการใช้แอมโมเนียในน้ ายางข้น

รองศาสตราจารย์ ดร.แคทลียา  ปัทมพรหม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4 มิ.ย. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

086/2562 098/2562 การเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เปลือกทุเรียนส าหรับการจับสารพิษจากราเพื่อ

เกษตรกรรมยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวันวี  เพชรคงแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 มิ.ย. 2562 3 3 27 ส.ค. 2562

087/2562 091/2562 การประเมินความเส่ียงของอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 จากการบริโภคนมโรงเรียนในพื้นที่เขต

กรุงเทพมหานคร

นางสาวดาริกา  อวะภาค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 มิ.ย. 2562 3 3 27 ส.ค. 2562

088/2562 _ การศึกษาผลของการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าเปรียบเทียบการใช้เอ็นเนื้อเยื่อปลูก

ถ่ายข้ามคนกับเอ็นเนื้อเยื่อตัวเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประกาศิต  

สงวนจิตร คณะแพทยศาสตร์

18 มิ.ย. 2562 _ _ ยกเว้นการพิจารณา 

เนื่องจากไม่เข้าข่ายของ

อ านาจหน้าที่การ

พิจารณาของคณะ

กรรมการฯ



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

089/2562 086/2562 การศึกษาการปนเปื้อนสารตกค้างจากผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมในน้ าทิ้งโรงพยาบาล

นางสาวปนัดดา  กันมาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

5 มิ.ย. 2562 2 1 plus 23 ก.ค. 2562

090/2562 087/2562 การพัฒนาอุปกรณ์และเคร่ืองมือตรวจไวรัส BK ขนาดพกพาด้วยเทคโนโลยีตรวจวัดทาง

เคมีไฟฟ้า

อาจารย์ ดร.สมพงษ์  ทะบันหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

18 มิ.ย. 2562 1 1 23 ก.ค. 2562

091/2562 099/2562 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโอมิกส์ของมะเร็งท่อน้ าดีเพื่อศึกษาหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

ของการติดตามการแพร่กระจายมะเร็งท่อน้ าดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณณา  ชัยเจริญกุล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

18 มิ.ย. 2562 2 2 6 ก.ย. 2562

092/2562 088/2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเพื่อรักษาอาการเจ็บคอ

นายเมธาร์  ศิริวัฒนสาธร

คณะแพทยศาสตร์

18 มิ.ย. 2562 2 2 23 ก.ค. 2562

093/2562 _ การศึกษาและพัฒนาชุดต้นแบบส าหรับตรวจวัดสารก าจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในผักโดยใช้

เทคนิคประมวลผลภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หยาดนภา  ผาเจริญ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

18 มิ.ย. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

094/2562 112/2562 การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน capsule depolymerase เพื่อน าไปพัฒนาเป็นต้นแบบ

สารยับยั้งการเจริญของเชื้อ เคลบเซียรา นิวโมเนเอ แบบเฉพาะเจาะจง

นางบุปผา  อาชะนะจันทร์

คณะสหเวชศาสตร์

24 มิ.ย. 2562 2 2 18 ก.ย. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

095/2562 111/2562 จีโนไทป์และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในกลุ่มผู้ติดเชื้อเร้ือรังและผลกระทบ

ของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีร่วมกับไวรัสตับอักเสบบีต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสตับ

อักเสบบีและความรุนแรงของโรคตับอักเสบ

รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมนรัตน์  ดวงจันทร์ดา

คณะสหเวชศาสตร์

24 มิ.ย. 2562 3 2 18 ก.ย. 2562

096/2562 089/2562 ฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้รักษาภาวะผมร่วง

นางสาวปานฤทัย  สุขล้น

คณะแพทยศาสตร์

25 มิ.ย. 2562 2 2 23 ก.ค. 2562

097/2562 109/2562 การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีความไวและความจ าเพาะส าหรับตรวจหาภาวะด้ือต่ออินซูลิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  เปี่ยมงาม

คณะสหเวชศาสตร์

2 ก.ค. 2562 2 2 18 ก.ย. 2562

098/2562 _ ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว 2 สาย

พันธุ์ (Oryza sativa var. Riceberry and Tubtim Chumphae)

อาจารย์ ดร. พฤกษ์  ชุติมานุกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 ก.ค. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการขอรับ

การพิจารณา

099/2562 102/2562 ผลของโคบอลต์ไอออนในไฮดรอกซ่ีอะพาไทท์และการปลดปล่อยของโคบอลต์ต่อการ

เปล่ียนแปลงของออสทีโอคลาสต์และความสามารถในการละลายกระดูกของออสทีโอ

คลาสต์

ทันตแพทย์ ตวงคุณ  มุขยเดโชชัย

คณะทันตแพทยศาสตร์

5 ก.ค. 2562 2 2 27 ส.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

100/2562 092/2562 ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของจิ้งโกร่ง Tarbinskiellus portentosus

 (Lichtenstein 1796) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เคร่ืองหมายไรโบโซมอลอาร์เอ็น

เอ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  ตัณทราวัฒน์พันธ์

คณะแพทยศาสตร์

23 ก.ค. 2562 1 1 20 ส.ค. 2562

101/2562 097/2562 การประเมินผลของยาบิสฟอสโฟเนตต่อพฤติกรรมของเซลล์สร้างกระดูกด้วยวิธีปกติและ

ด้วยซอฟแวร์รูปภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สมหญิง  พัฒน์ธีรพงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์

26 ก.ค. 2562 1 1 2 ก.ย. 2562

102/2562 110/2562 การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีโดยวิธี CMIA และวิธี PCR 

แบบเรียลไทม์

ทนพญ.สุลินดา  ดามะอู

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

30 ก.ค. 2562 2 รพ.มธ 18 ก.ย. 2562

103/2562 103/2562 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากสนิปส์ 44 ต าแหน่ง ในคนไทย

อาจารย์ สุนิษา  โอบอ้อม

คณะสหเวชศาสตร์

31 ก.ค. 2562 2 1 plus 27 ส.ค. 2562

104/2562 104/2562 ผลของสารสกัดจากพรอพอลิสจากผ้ึงชันโรงหลังลายต่อไซโคลออกซีจีเนส-2 และเมทริกซ์

เมทัลโลโปรติเนสในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย ไลโปพอลิ

แซ็กคาไรด์ของพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในห้องปฏิบัติการ

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว

คณะทันตแพทยศาสตร์

1 ส.ค. 2562 2 2 27 ส.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

105/2562 105/2562 ปริมาณและรูปแบบความไวต่อยาต้านเชื้อราของราแคนดิดาในช่องปากของผู้ใหญ่ชาว

ไทยที่สุขภาพแข็งแรง: การศึกษาน าร่อง

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. ศิริเพ็ญ  เปสี

คณะทันตแพทยศาสตร์

1 ส.ค. 2562 2 2 27 ส.ค. 2562

106/2562 106/2562 การศึกษาความไวต่อยา Fluconazole ของเชื้อ Candida albicans และ Candida 

tropicalis ในกระแสโลหิต ด้วยเทคนิค MALDI-TOF MS

นางสาวปรัชมา  ค าดี

คณะสหเวชศาสตร์

2 ส.ค. 2562 2 2 27 ส.ค. 2562

107/2562 107/2562 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอะพาไทด์จากกระดองปลาหมึกเพื่อประยุกต์ใน

งานทางทันตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรุต  อ ามาตย์โยธิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ส.ค. 2562 2 2 9 ก.ย. 2562

108/2562 114/2562 การศึกษาปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและโฮตส์ของการติดเชื้อ Respiratory syncytial

 virus(RSV) ในเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจ

อาจารย์ ดร. นิภาภรณ์  แสนคุณท้าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

20 ส.ค. 2562 2 2 26 ก.ย. 2562

109/2562 117/2562 การศึกษาชนิดของสารป้องกันการเกิดผลึกน้ าแข็ง (cryoprotectant) ที่เหมาะสมต่อการ

รอดชีวิตและความคงตัวของเฮมิเซลลูเลสที่ผลิตจาก Bacillus subtilis BTK07

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาทิพย์  จันทร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 ส.ค. 2562 1 1 22 ต.ค. 2562

110/2562 115/2562 การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไซโลส-แอลฟา-ดี-กลูโคไซด์ด้วยเอนไซม์และการประยุกต์ใช้ 

 เป็นพรีไบโอติก

รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ควรพิบูลย์

คณะแพทยศาสตร์

2 ก.ย. 2562 2 2 9 ต.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

111/2562 116/2562 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของต ารับยาหอม

นวโกฐร่วมกับยาปฏิชีวนะลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) และยาปฏิชีวนะลีโวฟลอก

ซาซินต่อการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่ได้รับการรักษา

ด้วยวิธีลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายให้ต่ าลงสู่อุณหภูมิเป้าหมาย (Targeted 

temperature management)

นายกิตรวี  จิรรัตน์สถิต (นักศึกษา) 

คณะแพทยศาสตร์

2 ก.ย. 2562 2 2 9 ต.ค. 2562

112/2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกในรูปแบบสเปรย์ฟิล์มและโฟมที่ประกอบด้วยสาร

สกัดต ารับยาสหัศธาราเพื่อต้านการอักเสบ

นางสาวนินนาท  อินทฤทธิ์ (นักศึกษา)

คณะแพทยศาสตร์

2 ก.ย. 2562

113/2562 _ การประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลภาพส าหรับตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารก าจัดแมลง

ศัตรูพืชตกค้างในผักกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มไพรีทรอยด์โดยใช้เอนไซม์อะซิติล

คลอรีนเอสเทอเรส

นางสาวพิมพ์พิพล  ตัณฑ์เจริญรัตน์ (นักศึกษา)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

_ _ _ ไม่เข้าข่ายการพิจารณา

โดยให้การยกเว้น

114/2562 _ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารก าจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในผักกลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่ม

ออการ์โนคลอรีน โดยใช้เอนไซม์อะซิติลคลอรีนเอสเทอเรสด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาพ

นางสาวสุพัตรา  รสชุ่ม (นักศึกษา) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

_ _ _ ไม่เข้าข่ายการพิจารณา 

เป็นงานสารเคมี



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

115/2562 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้น้ ามันสมุนไพรเพื่อลดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ ายาฉีด

รักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา  บูรณจิตร์ภิรมย์

คณะแพทยศาสตร์

116/2562 123/2562 การพัฒนาวัสดุชีวภาพเพื่อน าส่งสารสกัดสมุนไพรผ่านเนื้อเยื่อช่องปาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ  ผลประไพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 ก.ย. 2562 2 2 22 ต.ค. 2562

117/2562 124/2562 ภาระเชื้อราในรอยโรคฟันผุลุกลามของเด็กก่อนวัยเรียน: การศึกษาเปรียบเทียบใน

ประเทศไทยและสหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร. ธัญญา  

สิทธิเสฏฐพงศ์  คณะทันตแพทยศาสตร์

24 ก.ย. 2562 2 2 22 ต.ค. 2562

118/2562 125/2562 การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้

ตับ Fasciola gigantica ในโคเนื้อ โคนม และโฮสต์ตัวกลางของพยาธิ ในพื้นที่อ าเภอปาก

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ ดร. พงศกร  มาตย์วิเศษ

คณะแพทยศาสตร์

25 ก.ย. 2562 2 2 22 ต.ค. 2562

119/2562 126/2562 การศึกษาเบื้องต้นของโปรตีนที่หล่ังออกมาจากเชื้อ Helicobacter pylori ชนิดด้ือต่อยา

คลาริโธรมัยซิน และเมโทรนิดาโซล

นางสาว สุธาทิพย์  กิตติเสนาชัย

คณะแพทยศาสตร์

30 ก.ย. 2562 2 2 22 ต.ค. 2562



วันที่รับรอง

ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ

รหัสโครงการ เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ วันที่รับโครงการ ผลการพิจารณา

120/2562 122/2562 การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีนด้ือยาที่แยกได้จาก

ช่องปากผู้ใหญ่

ดร.สุภาเทพ  ตัณศิริชัยยา

UiT The Arctic University of Norway, Troms, Norway 

อาจารย์ ดร. ณิชมน  ไชยอนันต์ ร์ (ผู้ร่วมโครงการ) คณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสต

1 ต.ค. 2562 2 2 22 ต.ค. 2562

121/2562 118/2562 ค่าโภชนะและค่าการย่อยได้ของกากถั่วเหลืองหมักด้วย Aspergillus oryzae และยีนส์

จากโรงงานผลิตเบียร์

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. ดรุณี  ศรีชนะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ต.ค. 2562 1 1 22 ต.ค. 2562

122/2562 121/2562 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์แมนนาเนสจากการหมักกากกาแฟด้วยเชื้อราและ

การพัฒนากากกาแฟเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. ดรุณี  ศรีชนะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 ต.ค. 2562 2 1 22 ต.ค. 2562

123/2562 119/2562 ผลต้านการอักเสบของสารสกัดโพรพอลิสจากผ้ึงสายพันธุ์ชันโรงหลังลายต่อเซลล์แมคโคร

ฟาจที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยลิโปโพลีแซ็กคาไรด์ของพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร. กุสุมาวดี  อุทิศพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

4 ต.ค. 2562 1 1 22 ต.ค. 2562

124/2562 _ ต้นแบบกระบวนการผลิตแอสตาแซนธินจากจุลสาหร่าย Aurantiochytrium sp. ในถัง

ปฏิกรณ์ชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเปญญา  จิตตพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 ส.ค. 2562 _ _ ไม่เข้าข่ายการพิจารณา 

เป็นการใช้จุลสาหร่าย

และไม่มีการใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม่


