
รหัสโครงการ เลขที่ ชื่อโครงการ / หัวหน้าโครงการ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ท าวิจัย วันที่รับโครงการ วันที่ผู้วิจัย วันที่อนุมัติ

หนังสือรับรอง
ประเภท

โครงการวิจัย

ห้องปฏิบัติการ รายงาน 

12 เดือน

ขยายเวลา

001/2563 001/2563 ผลของมาโครฟาจชนิด M1 และ M2 ที่

ถูกกระตุ้นด้วยลิพอพอลิแซคคาไรด์จาก

พอไฟโรโมแนสจิงจิวาลิสต่อการสร้าง

หลอดเลือดของเซลล์มะเร็งปอด

หัวหน้าโครงการ

นศ.ทพ. ภัทริยา พันธ์สายเชื้อ

ที่ปรึกษาโครงการ 

ผศ.ทพญ.ดร. กมลพรรณ ภักดี 

คณะทันตแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ 301 ชั้น 3 

อาคารปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 ม.ค. 2563 1 1 23 ม.ค. 2563 _

002/2563 004/2563 ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของต ารับยา

อาโปธาตุต ารับที่ 21 ในต ารับโอสถพระ

นารายณ์เพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดิน

อาหาร

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ ดร. สุมาลี ปานทอง

คณะแพทยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 4804 ชั้น 8 

อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ม.ค. 2563 2 2 28 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2564

003/2563 003/2563 ผลการหยุดยาอเลนโดรเนตต่อกิจกรรม

ของเซลล์สร้างกระดูก

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. ดร. สมหญิง 

พัฒน์ธีรพงศ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 301 ชั้น 3 

อาคารปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 ม.ค. 2563 1 1 4 ก.พ. 2563 _

วันที่รับรอง

โครงการ

วันที่สิ้นสุด

การรับรอง

ผลการพิจารณา



004/2563 011/2563 ผลของสารสกัดสะเดาและสารสกัดสะเดา

เพสในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ

 Fusobacterium nucleatum

หัวหน้าโครงการ

นางสาวอรพรรณ สาระบาล

ที่ปรึกษาโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง 

เฉลิมขวัญ ภู่วรวรรณ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ม.ค. 2563 2 2 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2564

005/2563 012/2563 ประสิทธิผลของความถี่ในการแช่เม็ดฟู่

ท าความสะอาดฟันเทียมในวิธีท าความ

สะอาดเคร่ืองมือคงสภาพฟันแบบใสต่อ

การลดแบคทีเรียเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สุทิวา 

เบญจกุล  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 310 ชั้น 3

อาคารปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 ม.ค. 2563 2 2 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2564

006/2563 030/2563 กลไกการเกิดพิษของไทเทเนียมได

ออกไซด์อนุภาคนาโนต่อเซลล์บุผนัง

หลอดเลือด

หัวหน้าโครงการ

นายจักรภพ ใจเย็น

ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ ดร. สมศักด์ิ ฟองสุภา 

คณะสหเวชศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 412 

ชั้น 4 อาคารปิยชาติ 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 ก.พ. 2563 2 2 19 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2564



007/2563 024/2563 การศึกษาประสิทธิภาพของไขมันในช่อง

ท้องและระดับอะดิโพคายน์เพื่อใช้ในการ

ท านายความเส่ียงภาวะคาร์ดิโอเมตา

บอลิกในกลุ่มบุคลากรของกองทัพเรือไทย

หัวหน้าโครงการ

นางสาวปวีณา ปัญจธารากุล 

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริสา เก่งตรง 

บดีรัฐ คณะสหเวชศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ 421/1 ชั้น 4 

อาคารปิยชาติ 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14 ม.ค. 2563 2 1

โดยต้องมี 

BSC, PPE 

และ 

Autoclave

26 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2564

008/2563 016/2563 การศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 

Mitochondrial cytochrome c 

oxidase subunit 1 (cox1) ของ 

Strongyloides stercoralis ในประเทศ

ไทย

หัวหน้าโครงการ 

นางสาวมูนีเราะห์ เจ๊ะมะ 

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุจดาว 

ทรงธรรมวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์

1. ห้องปฏิบัติการ 419 ชั้น 4

 อาคารปิยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร์

2. ห้องปฏิบัติการ 421 ชั้น 4

 อาคารปิยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร์

16 ม.ค. 2563 2 2 13 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2564



009/2563 การประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองเว

อริจีนในการวินิจฉัยเชื้อจากเลือดอย่าง

รวดเร็วในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติ

หัวหน้าโครงการ 

นางสาวรุจิรา แย้มนวล

ที่ปรึกษาโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรดา สโมสรสุข

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 3 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ 

21 มี.ค. 2563

010/2563 014/2563 การสังเคราะห์และการประเมินฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของอนุพันธ์เฮลเพอริดิน 

หัวหน้าโครงการ 

นางสาวฐิตาพร ชัยศิลป์ 

คณะแพทยศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ควรพิบูลย์

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 ม.ค. 2563 2 2 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2564



011/2563 015/2563 การศึกษาระดับ ไฮ เซนซิทีฟ โทรโปนิน 

ไอและ พีซีเลกตินในรูปแบบที่ละลายน้ า

ได้ เพื่อประเมินความเส่ียงต่อภาวะหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยไตเร้ือรัง

หัวหน้าโครงการ 

นายธัชพล นันทขันธ์ 

ที่ปรึกษาโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาวดี คงข า 

คณะสหเวชศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ 421/1 ชั้น 4 

อาคารปิยชาติ 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

22 ม.ค. 2563 2 1 (Biosafety 

Level 1; 

BSC and PPE 

are 

required for 

work 

involving 

microbiological 

agents and 

biological 

waste must be 

decontaminated

 with 

autoclave)

8 เม.ย. 2563 7 เม.ย. 2564

012/2563 007/2563 ผลของความเข้มข้นของเกลือและแป้งถั่ว

เหลืองต่อการเปล่ียนไกลเซอรอลดิบให้

เป็น Vancomycin โดยใช้ 

Amycolatopsis orientalis

หัวหน้าโครงการ 

นางสาวลี ฟง วี 

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา 

ศิริวัฒน์เวชกุล 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร 

ห้องปฏิบัติการ 202 ชั้น 2 

อาคารปฏิบัติการ 1 สถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิริธร

30 ม.ค. 2563 1 1 8 ก.พ. 2563 _



013/2563 008/2563 ผลของความเข้มข้นของเกลือโซเดียมและ

เกลือคลอไรด์ จากไกลเซอรอลดิบต่อการ

ผลิต dihydroxyacetone และการ

เติบโตของแบคทีเรีย Gluconobacter 

thailandicus TBRC 3351

หัวหน้าโครงการ 

นายวรพล เทียนไพฑูรย์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา 

ศิริวัฒน์เวชกุล 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร 

ห้องปฏิบัติการ 202 ชั้น 2 

อาคารปฏิบัติการ 1 สถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิริธร

30 ม.ค. 2563 1 1 8 ก.พ. 2563 _

014/2563 031/2563 ผลของไนตริกออกไซด์ต่อการสร้างหลอด

เลือดใหม่และการด้ือต่อยาของ

เซลล์มะเร็งศีรษะและล าคอ

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาวดี อุทิศ

พันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 310 ชั้น 3

อาคารปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 ก.พ. 2563 2 2 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2564



015/2563 ขอยกเลิก

โครงการ

ผลของเจอรานิออลที่มีต่อการสร้างไบโอ

ฟิล์มของเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์และ

แคนดิดากราบราต้าแบบสายพันธ์เด่ียว

และแบบผสมสองสายพันธ์ 

บนพอลิเมทิลเมทาคริเลตเรซินใน

ห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ

รองศาสตราจารย์ ทพญ. ดร. ศิริเพ็ญ เป

สี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 310 ชั้น 3 

อาคารปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 ก.พ. 2563 _ _ _ _

016/2563 032/2563 การเพิ่มสมบัติการสลายทางชีวภาพของ

วัสดุสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์โดย

การใส่โคบอลไออน

หัวหน้าโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง 

สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 310 

ชั้น 3 อาคารปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 ก.พ. 2563 2 2 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2564



017/2563 020/2563 การพัฒนากระบวนการหมักส าหรับผลิต

เอนไซม์ไซลาเนสโดยใช้รีคอมบิแนนท์

Escherichia coli DH5α-rXynSW3

หัวหน้าโครงการ

รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี

การหมัก

B101 และห้องปฏิบัติการ

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

B103 ชั้น 1 อาคารบรรยาย

รวม 5 สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 ก.พ. 2563 2 1 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2564

018/2563 009/2563 การตรวจสอบอัลลีลดีโอเอและดีโอบีด้วย

วิธีพีซีอาร์เอสเอสพีในผู้บริจาคเลือดคน

ไทย 

หัวหน้าโครงการ

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. 

อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

คณะสหเวชศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 425 

ชั้น 4 อาคารปิยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 ก.พ. 2563 1 1 28 ก.พ. 2563 _

019/2563 021/2563 แบบแผนทรานสคริปโตมจากอาร์เอ็นเอซี

เควนซ่ิงของเซลล์ประสาทมนุษย์นิวโรบ

ลาสโตมาที่ตอบสนองต่อโปรตีนสองบี

ของเซลล์ไวรัสเอนเทอร์โรเอเจ็ดสิบเอ็ด

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ทะนง

ศักด์ิศรีกุล

คณะสหเวชศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 403 

ชั้น 4 อาคารปิยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 ก.พ. 2563 2 2 5 พ.ค. 2563 4 พ.ค. 2564



020/2563 022/2563 การศึกษาบทบาทของโปรตีนที่ไม่ใช่

โครงสร้างสามเอของเชื้อไวรัสเอนเทอโร 

๗๑ ในเซลล์ประสาท

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ทะนง

ศักด์ิศรีกุล คณะสหเวชศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 403 

ชั้น 4 อาคารปิยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 ก.พ. 2563 2 2 5 พ.ค. 2563 4 พ.ค. 2564

021/2563 019/2563 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร

ท าความสะอาด บนพื้นผิวโต๊ะปฏิบัติการ

 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าโครงการ

นางสาวสุนทรี สวนทับทิม

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 ก.พ. 2563 2 1

 โดยต้องมี 

BSC, PPE 

และ 

Autoclave

24 พ.ค. 2563 23 พ.คง 2564

022/2563 023/2563 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่าย

พวงองุ่นกับสาหร่ายล้ินมังกรในการต้าน

เซลล์มะเร็งสมองและเซลล์มะเร็งเต้านม

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ ดร. กานต์ แสงไพโรจน์

คณะแพทย์ศาสตร์ 

26 ก.พ. 2563 1 1 26 พ.ค. 2563 _



023/2563 013/2563 การตรวจจีโนไทป์หมู่เลือดเพิ่มเติมจาก

กรวิเคราะห์ด้วยวิธีโฮเรสโซลูชั่นเมลต้ิงใน

ผู้ป่วยโรคเลือดเร้ือรังที่ต้องรักษาด้วยการ

ให้เลือด

หัวหน้าโครงการ 

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. 

อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

คณะสหเวชศาสตร์

28 ก.พ. 2563 1 1 11 มี.ค. 2563 _

024/2563 025/2563 การศึกษาการตอบสนองต่อความร้อน

ของเชื้อ Bacillus cereus สายพันธุ์ที่

ด้ือต่อยาไรแฟมพิซิน

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร. พรพรรณ สอนเชื้อ

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 มี.ค. 2563 2 2 24 มี.ค. 2563 23 มี.ค. 2564

025/2563 017/2563 การศึกษาการประยุกต์ใช้รังสีในการ

ถนอมเพรียงทราย โดยคงไว้ซ่ึง

องค์ประกอบของสารอาหารที่ส าคัญและ

ป้องกันการส่งผ่านจุลชีพก่อโรคในกุ้ง 

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร. ปิยะพร สุรินทร์เลิศ 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ

จุฬาภรณ์

5 มี.ค. 2563 1 1 16 มี.ค. 2563 _



026/2563 018/2563 โครงสร้างทางพันธุกรรมของหอย 

Indoplanorbis exustus, โฮสต์

ตัวกลางของพยาธิที่มีความส าคัญทาง

การแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ตัณทรา

วัฒน์พันธ์ คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 มี.ค. 2563 2 1

โดยต้องมี 

BSC, PPE 

และ 

Autoclave

3 พ.ค. 2563 2 พ.ค. 2564

027/2563 026/2563
การศึกษาคุณลักษณะ การโคลนและ

การแสดงออกของยีนอะไมเลส

จากเชื้อ Bacillus koreensis HL12

ในยีสต์ Pichia pastoris KM71

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้อง 407 ชั้น 4 อาคาร บร.5 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

16 มี.ค. 2563 1 1 28 เม.ย. 2563 _

028/2563 033/2563 ศึกษาผลของสารสกัดจากหอยเป๋าฮ้ือ 

Colored abalone (Haliotis 

diversicolor) ที่มีผลต่อแผลเบาหวาน

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร.ปิยะพร สุรินทร์เลิศ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 8 

อาคารบรรยายและ 

ปฏิบัติการรวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์

19 มี.ค. 2563 2 1 

โดยต้องมี 

autoclave

25 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2564

029/2563 045/2563 การผลิตคอมบิเนนท์โปรตีนจากปลิง

ทะเลเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริม

ป้องกันโรคกระดูกพรุน

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภมณี คอนทอง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ

จุฬาภรณ์

BSL1N อาคารบรรยายและ

ปฏิบัติการรวม ชั้น 8

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์

BSL2 ห้อง 4804 ชั้น 8 

อาคารปิยชาติ คณะสหเวช

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 มี.ค. 2563 2 1

โดยต้องมี 

autoclave

และรายงาน

ความก้าวหน้า

ต้องแนบการ

ใช้ตัวอย่าง

30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563



030/2563 046/2563 การศึกษาระดับดีเอ็นเอเมททิเลชั่นบนยีน

ต าแหน่งที่มีความสัมพันธ์กับอายุในผู้ป่วย

มะเร็งล าไส้ใหญ่

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ

คณะสหเวชศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 421/1 

ชั้น 4 อาคารปิยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 เม.ย. 2563 2 1

โดยต้องมี 

Autoclave 

และ BSC

8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2563

031/2563 036/2563 ผลของสารแอนโดรกราโฟไลด์ต่อ

การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพ

การเจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์กระดูกของ

เซลล์ต้นก าเนิดมีเซนไคม์ที่แยกจากเนื้อรก

และ เนื้อเยื่อสายสะดือ

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงรัตน์ 

ตัณติกัลยาภรณ์ 

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร

 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 เม.ย. 2563 2 1

โดยต้องมี 

BSC, PPE 

และ 

Autoclave

20 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2564

032/2563 041/2563 ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียและ

เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของเฮสเพอริ

ดินไกลโคไซด์

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ควรพิบูลย์

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 เม.ย. 2563 2 2 26 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2564



033/2563 037/2563 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ปริมาณสารประกอบ

ฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโวนอยด์

ของต ารับยาประสะเจตพังคีและสมุนไพร

ในต ารับ

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป.ปฐมพงษ์ 

เผือกลี 

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 เม.ย. 2563 2 2 28 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2564

034/2563 039/2563 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม

และสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมของ

ต ารับยาตรีผลธาตุและสมุนไพรในต ารับ

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พท.ป.ปฐมพงษ์ 

เผือกลี 

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16 เม.ย. 2563 2 2 28 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2564

035/2563 048/2563 ผลของสาร fucoidan ต่อการออกฤทธิ์ใน

เซลล์มะเร็งท่อน้ าดี

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ปธานิน จันทร์ตรี

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 

อาคารคุณากร คณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 เม.ย. 2563 2 2 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2564



036/2563 040/2563 การศึกษาอินตรอนของยีนอาร์จินีนไคเนส

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองหมายทางพันธุกรรมใน

การศึกษากลุ่มประชากรของหอยน้ าจืด

ชนิด Bulinus globosusซ่ึงเป็นโฮสท์

ตัวกลางของพยาธิใบไม้เลือด 

Schistosoma haematobium จาก

ประเทศเคนย่า

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตัณทรา

วัฒน์พันธ์

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 เม.ย. 2563 2 1 

โดยต้องมี 

Autoclave

28 พ.ค. 2563 27 พ.ค. 2564

037/2563 027/2563 ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเต้านม

และต้านอนุมูลอิสระของต ารับยา

อายุวัฒนะวายุเวก

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร.พท.ป.อรมณี ประจวบจินดา

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการทดลอง ชั้น 5

 และ ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 เม.ย. 2563 1 1 26 พ.ค. 2563 _

038/2563 038/2563 ผลของสารแอนโดรกราโฟไลด์์ต่อ

กระบวนการสร้างไขมันและการหล่ังไซโต

ไคน์ที่ผลิตโดยเซลล์ไขมันที่พัฒนามาจาก

เซลล์ต้นก าเนิดมีเซนไคม์

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงรัตน์ ตันติ

กัลยาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30 เม.ย. 2563 2 1 

โดยต้องมี 

autoclave

16 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2564



039/2563 028/2563 การพัฒนาอนุภาคนาโนลูกผสมของ

ไขมันและพอลิเมอร์เชื่อมต่อกับทรานส

เฟอร์รินเพื่อเป็นระบบน าส่งสารแอลฟา

แมงโกสตินสู่เซลล์มะเร็งเป้าหมาย

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อินทัช ศักด์ิ

ภักดีเจริญ

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการทดลอง ชั้น 5

 และ ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 พ.ค. 2563 1 1 26 พ.ค. 2563 _

040/2563 034/2563 การศึกษาระดับและชนิดของโปรตีนและ

กรดนิวคลิอิกในพลาสมาเพื่อใช้ส าหรับ

เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคมะเร็งท่อ

น้ าดี

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ทิตภากร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ห้องปฏิบัติการวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา

ภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวม 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยโปรตีโอ

มิกส์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจี

โนม Biotec, NSTDA

- ห้อง K410

7 พ.ค. 2563 2 2 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2564

041/2563 029/2563 ผลยับยั้งของสารบิสฟีนอลเอต่อการ

แบ่งตัวเพิ่มจ านวนและการเจริญพัฒนา

ของเซลล์ต้นก าเนิดกล้ามเนื้อลาย

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร.ปิยะพร สุรินทร์เลิศ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ห้องปฏิบัติการวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา

ภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวม วิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา

ภรณ์

7 พ.ค. 2563 1 1 26 พ.ค. 2563 _



042/2563 042/2563 การเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งตัวและการ

เจริญพัฒนาเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์

ต้นก าเนิดมีเซนไคม์มนุษย์ 

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 พ.ค. 2563 2 2 19 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2564

043/2563 043/2563 การแบ่งตัวเพิ่มจ านวนและการเจริญ

พัฒนาเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์ต้น

ก าเนิดมีเซนไคม์ที่เพาะเล้ียงในโครงร่าง

สามมิติ 

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริกุล มะโนจันทร์

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 พ.ค. 2563 2 2 19 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2564

044/2563 051/2563 ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่จ าเพาะต่อเชื้อ 

methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus ด้วย เทคนิค

 Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization-Time of Flight Mass 

Spectrometry

หัวหน้าโครงการ

นางสาววีวรรณ อาชีวะ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรดา สโมสรสุข

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ H-6009 

(ปิยชาติ2) 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รวม คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 มิ.ย. 2563 2 2 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2564



045/2563 052/2563 การตรวจหาเอนไซม์คาร์บาพีเนมเมสที่

สร้างจากเชื้อ Pseudomonas 

aeruginosa อย่างรวดเร็ว ด้วยเคร่ือง 

Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization-Time of Flight Mass 

Spectrometry

หัวหน้าโครงการ

นางสาวกรรณิการ์ ค ามะสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. วรดา สโมสรสุข

คณะสหเวชศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ H-6009 

(ปิยชาติ2) 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รวม คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 มิ.ย. 2563 2 2 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2564

046/2563 044/2563 การสังเคราะห์อนุภาคทองค านาโนด้วย

สาร apigenin และการทดสอบความ

เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภาพร  เงินยวง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รวม วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์

18 พ.ค. 2563 2 2 19 ส.ค. 2563 18 ส.ค. 2564

047/2563 035/2563 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดชั้นเอ

ทานอลของ Dioscorea birmanica โดย

ระบบเคมีและระบบเซลล์

หัวหน้าโครงการ 

นายวรวัฒน์  สุราฤทธิ์

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินทุสร  หาญ

สกุล คณะแพทยศาสตร์

หอ้ง 4532 ชั้น 5 

อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

15 มิ.ย. 2563 1 1 18 ก.ค. 2563 _



048/2563 049/2563 การศึกษาการตรวจจับดีเอ็นเอจากการ

สัมผัส บนส าลีพันปลายไม้

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์สุนิษา  โอบอ้อม  

คณะสหเวชศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 628 

ชั้น 6 อาคารปิยชาติ

คณะสหเวชศาสตร์

25 มิ.ย. 2563 2 1 โดยต้องมี 

autoclave 

PPE และ SOP

21 ก.ค. 2563 20 ก.ค. 2564

049/2563 053/2563 ผลของสัดส่วนผงต่อส่วนเหลวที่มีต่อ

คุณสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และความ

เข้ากันได้กับเซลล์ ของเรซินมอดิฟายด์

กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

ชนิดใหม่ที่มีส่วนเติมของพรีรีแอคเทดฟิล

เลอร์ทรงกลมและกรดพอลีเอซิดที่เติม

ด้วยหมู่เมทาครัยเลท

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์

คณะคณะทันตแพทยศาสตร์

310 TUDS center for oral 

research/ชั้น3/ปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9 ก.ค. 2563 2 2 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

050/2563 047/2563 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของคิล

เลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์

กับพยาธิก าเนิด

ของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ชัยศรี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ห้องปฏิบัติการวิทยาลัย

แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา

ภรณ์ ชั้น 8 อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวม 

14 ก.ค. 2563 1 1 26 ส.ค. 2563 _



051/2563 060/2563 การออกแบบวัคซีนชนิดใหม่เพื่อป้องกัน

การติดเชื้อเสตร็ปโตคอกคัสซูอิส ในสุกร

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรี

มาโนชญ์

คณะสหเวชศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 403 

ชั้น 4 อาคารปิยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร์

3 ก.ค. 2563 2 2 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2564

052/2563 056/2563 ผลของอนุภาคซิลเวอร์นาโนและสารสกัด

เพกาที่ได้จากชีวสังเคราะห์ต่อพฤติกรรม

ทางชีวภาพของเซลล์ต้นก าเนิดที่ถูก

ห่อหุ้ม 

หัวหน้าโครงการ 

ทพญ.จารุทัย ประไพพิทยาคุณ

คณะทันตแพทยศาสตร์

310 TUDS center for oral 

research/ชั้น3/ปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

21 ก.ค. 2563 2 2 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563

053/2563 057/2563 การศึกษาผลของความเข้ากันได้ทาง

ชีวภาพและความสามารถในการสร้าง

กระดูกของแคลเซียม ฟอสเฟตขนาด

อนุภาคนาโนที่ได้จากกระดองปลาหมึก

ในห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ 

ทันตแพทย์ ธนิน ต้ังสุขสันต์

คณะทันตแพทยศาสตร์

310 TUDS center for oral 

research/ชั้น3/ปิยชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 ก.ค. 2563 2 2 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563



054/2563 054/2563 การแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอใน

ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ชัยเจริญกุล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา

ภรณ์ 

ห้องปฏิบัติการ Room B,C 

ชั้น 8 อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการรวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์

29 ก.ค. 2563 2 2 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563

055/2563 058/2563 Investigations on microplastics 

uptake in bivalves cultured for 

human consumption from the 

Chao Phraya Estuary, Thailand

หัวหน้าโครงการ 

Professor Dr. Sandhya Babel

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

SIIT advanced laboratory 

building 1, 

second floor, room 202

25 พ.ค. 2563 2 1 โดยต้องมี 

PPE และ

กระบวนการ

ป้องกันไม่ให้

เชื้อโรคร่ัวไหล

ออกสู่

ส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค. 2563

056/2563 การใชอนุภาคแมเหล็กนาโน (magnetic

 nanoparticles) ในการสกัด DNA/RNA

 เพื่อใชในการตรวจหาเชื้อไวรัสกอโรคโค

วิด 19 อยางรวดเร็ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิภา 

ศิริวัฒน์เวชกุล สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิริธร

หองปฏิบัติการ 202 ชั้น 2 

อาคารปฏิบัติการ 1 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร และ 

หองปฏิบัติการ 403 ชั้น 4 

อาคารปยชาติ 

คณะสหเวชศาสตร

30 ก.ค. 2563



057/2563 050/2563 คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ 

Lactobacillus plantarum 

BCC47723 และ Bacillus subtilis 

BCC42005

หัวหน้าโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อวันวี เพชรคง

แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

S301 ชั้น 3 อาคารบรรยาย

รวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

10 ส.ค. 2563 2 2 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2564

058/2563 055/2563 การศึกษาคุณสมบัติและความเป็นพิษ

ของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทยต่าง ๆ

หัวหน้าโครงการ 

นางสาววริศรา จันทร์โถ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการวิจัย F301 

ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

10 ส.ค. 2563 2 2 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564

059/2563 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดต ารับยา

หม้อนอยและสมุนไพรที่เปนองคประกอบ

 ส าหรับสตรีหลังคลอด

หัวหน้าโครงการ 

นางสาวใจบุญญา  ใจเจริญทรัพย์

คณะแพทยศาสตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทัช  ศักด์ิ

ภักดีเจริญ คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์

17 ส.ค. 2563



060/2563 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส Herpes 

simplex ของสารสกัดต ารับยาเบญจโลก

วิเชียร (ห้าราก) และ สมุนไพรเด่ียว

นางสาวนภาลัย  มากโหน

คณะแพทยศาสตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ ดร. สุมาลี  ปานทอง

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์

17 ส.ค. 2563

061/2563 ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเด็งกี่ของสารสกัด

ต ารับยาประสะจันทน์แดง และสมุนไพร

เด่ียวในต ารับ

หัวหน้าโครงการ 

นางสาววิศัลย์ศยา  อินทวงษ์

คณะแพทยศาสตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ ดร. สุมาลี  ปานทอง

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์

20 ส.ค. 2563

062/2563 Characteristics and catalytic 

activity of Enterobacter aerogenes 

immobilized zero-valent 

nanoparticles in fermentative 

hydrogen production

หัวหน้าโครงการ

Himaya Kelambi Arachchige 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร  

อาจารย์ที่ปรึกษา

Assoc. Prof. Dr. Rachnarin  

Nitisoravut

ห้องปฏิบัติการวิจัย SIIT 

Advanced Laboratory 

Building 1, Second floor, 

Room 202-3

20 ส.ค. 2563



063/2563 059/2563 การแสดงออกและการศึกษาคุณสมบัติ

ของอินเตอรลูคิน 40 ของมนุษย์ในน

ระบบการ แสดงออกของ Pichia 

pastoris

หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ ดร. มยุรฉัตร  แก้วมณี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

ห้องปฏิบัติการวิจัย BSL1A 

และ BSL1B ชั้น 8  อาคาร

เรียนและปฏิบัติการรวม 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

24 ส.ค. 2563 2 1 15 ก.ย. 2563 14 ก.ย. 2564

064/2563 คุณลักษณะสายพันธุ์ตามลักษณะของจี

โนไทป์ ของเชื้อเมธิซิลลิน

สแตฟฟีโลคอคคัสออเรียส ที่มีค่าความไว

ต่อยาแวนโคมัยซินที่ลดลง

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  คอนโด

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 ก.ย. 2563

065/2563 การค้นหาเคร่ืองหมายโมเลกุลและการ

วิเคราะห์จีโนมของเชื้อ

เมธิซิลลินสแตฟฟีโลคอคคัสออเรียส ที่มี

ค่าความไวต่อยาแวนโคมัยซิน

ที่ลดลงจากข้อมูลล าดับเบสทั่วจีโนม

หัวหน้าโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  คอนโด

คณะแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ก.ย. 2563



066/2563 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้

สมุนไพรเพื่อลดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ใน

น้ ายาฉีดรักษาสภาพร่างอาจารย์ใหญ่

หัวหน้าโครงการ 

นายจิตรภาณุ  กาญจนเกียรติกุล

คณะแพทยศาสตร์  

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร  อิฐ

รัตน์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา  บูรณ

จิตร์ภิรมย์

ห้องปฏิบัติการวิจัย 4804 

ชั้น 8 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศาสตร์

1 ก.ย. 2563


