
ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา  2560  (ภาคฤดูร้อน /2559) 

กลุ่มเคมีคลนิกิ 

ลําดับที่ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
070-59-01-01 การศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดกระชายที่มีความ

เป็นพิษต่อเซลล์มะเร้งท่อนํ้าดีชนิด HuCCT-1 
The effect of Boesenbergia rotunda 
(Finger root) extraction on cell 
cytotoxicity of cholangiocarcinoma cell 
line, HuCCT-1 

ผศ.ดร.ปานทิพย์ รัตนศิลป์
กัลชาญ 

น.ส.ชนิกานต์ แย้มทับทมิ 
น.ส.นิรมล ดีทวี 
น..อภิญญา แซ่อ๊ึง 

070-59-01-02 การสํารวจระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จาก
ลมหายใจในนักศึกษาคณะด้านวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
The surveillance of breath carbon 
monoxide (BCO) in science students of 
Huachiew Chalermprakiet university 

อ.ดร.ชมพูนุท   สินธุ-พิบูลยกิจ น.ส.กนกพร เสนะวัต 
นายนฤเทพ แก้วสีนวล 

070-59-01-03 การสํารวจระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จาก
ลมหายใจในนักศึกษาคณะด้านสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
The surveillance of breath carbon 
monoxide (BCO) in liberal arts and 
social science students of Huachiew 
Chalermprakiet university 

อ.ดร.ชมพูนุท   สินธุ-พิบูลยกิจ นายกันต์ธร สันติวิวัฒน์ 
นายรักษิต กลิน่หอม 

070-59-01-04 ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง
ของประชาชนในหมู่ 2, 9, 10  ตําบลศีรษะ
จระเข้น้อย  อําเภอบางเสาธง  จังหวัด
สมุทรปราการ 
Prevalence and factors of metabolic 
syndrome among adults in Moo 2, 9, 10 
Sisa Chorakhe Noi district, Bang sao 
thong district, Samut Prakan province 
 

อ.ภาวดี   ช่วยเจริญ น.ส.นฤมล พูลขํา 
น.ส.ปารณีย์ ชุลีธรรม 
น.ส.สุทิสา สุภาพ 



ลําดับท่ี หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
070-59-01-05 
 

การวัดระดับของ Glutathione Peroxidase 
(GPx), Total antioxidant status (TAS) และ
Malondialdehyde (MDA) ในผู้ป่วยเน้ืองอก
และมะเร็งกระดูก 
Determination of Glutathione Peroxide 
(GPx), Total antioxidant status (TAS) and 
Malondialdehyde (MDA) in Bone tumor 
Patients 

อ.ดร.กรวิภา   วิกัยนภากุล น.ส.ชญานิศ  นายะสุนทร
กุล 
น.ส.ณัฐพร โยเรือง 
น.ส.เปลววดี  หลักคําพันธ์ 

070-59-01-06 การประเมินและติดตามการสัมผสัเบนซีนจาก
ระดับสารฟีนอลในปัสสาวะและระดับตะก่ัวใน
เลือดของประชากรในชุมชน หมู่ 2, 9 และ 10 
ตําบลศีรษะจระเข้น้อย  อําเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงปี  
พ.ศ. 2558 - 2559 
Assessment and following the Exposure 
to benzene and lead from phenol level 
in urine and lead in blood of 
population live in Village no.2, 9, 10 
Sisa Chorakhe Noi sub-district, Bang Sao 
Thong district, Samut Prakan during year 
2558 – 2559 B.E. 

อ.ดร.กรวิภา   วิกัยนภากุล น.ส.กัญญาณฐั   เรือง
ณรงค์ 
น.ส.พิมพ์ชุฎา   เดชชิด 

070-59-01-07 การศึกษาการตายของเซลล์มะเร็งท่อนํ้าดีชนิด 
RMCCA-1 ด้วยสารสกัดสมุนไพรกระชาย 
Induction of Apoptosis by fingerroot 
extracts in cholangiocarcinoma cell line 

อ.ดร.เพ็ญพักตร์ มูลธิยะ น.ส.ชัญญา วัฒนสิน
ไพศาล 
น.ส.นพวรรณ วัฒนเพชร
นิล 

070-59-01-08 การศึกษาฤทธ์ิของกระชายต่อการเคลื่อนที่ของ
เซลลม์ะเร็งท่อนํ้าดี ชนิด RMCCA-1 โดยวิธี 
Wound healing assay 
Effect of Fingerroot extracts on 
Cholangiocarcinoma cells (RMCCA-1) 
migration by wound healing assay 

อ.ดร.เพ็ญพักตร์ มูลธิยะ น.ส.เบญจรัตน์   กิตติ
วัฒนะกุล 
น.ส.อัญชิษฐา   ชํานาญกิจ



 

 

ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา  2560  (ภาคฤดูร้อน /2559) 

กลุ่มจุลทรรศนศาสตรค์ลินกิ 

ลําดับที่ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
070-59-02-01 ฤทธ์ิของสารสกัดพืชป่าชายเลน 5 ชนิด ใน

จังหวัดสมุทรปราการต่อกระบวนการแข็งตัว
ของเลือด 
The effect of five mangrove forest in 
Samutprakan province on hemostasis 

ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศร ี น.ส.กัลยาณี อินทร์จันทร ์
น.ส.วรรษชล สุขแก้ว 

070-59-02-02 คุณสมบัติของสารสกัดผสมใบกะเม็งและใบ
สาบเสือต่อกระบวนการแข็งตัวของเลือด 
Exlipta prostrata and Eupatorium 
odoratum mixing extract properties on 
blood coagulation 

ผศ.ดร.สุวรรณา เสมศร ี น.ส.พัชพร  กระจะจ่าง 
นายอรรถพันธ์  รัตนศรีเพชร 

070-59-02-03 การตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือด
แดงในกลุ่มนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตําบล
บางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
Erythrocyte sedimentation rate in 
medical technology students of 
Huachiew Chalermprakiet University, 
Bangchalong sub-district, Bangplee, 
Samut Prakarn province 

อ.นท.ประไพ เหมหอม น.ส.กนกวรรณ  จันทร์สวัสด์ิ-
โคกสูง 
น.ส.สรัลนุช  เก็บเงิน 
นายอินทัช  ทบัทิม 

070-59-02-04 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรจังหวัด
ชลบุรีที่มารับบริการตรวจสุขภาพระหว่างปี 
พ.ศ. 2550 – 2556 
Factor influencing health in Chonburi 
population who come to the health 
examination during 2007 – 2013 
 

อ.นนทยา  ทางเรือ น.ส.วัชรัตน์  ตราดธารทิพย์ 
น.ส.อัจฉรา  ศรีวรรณ 



ลําดับท่ี หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
070-59-02-05 แนวโน้มผลการตรวจสุขภาพของประชากร

จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 
2559 
The tendency of population’s health in 
Chachoengsao province during 2007 - 
2016 

อ.นนทยา   ทางเรือ น.ส.พิมพ์ทิพย์   สว่างอารมณ์ 
นายวิศวชิต   วชิรพงศ์ 

070-59-02-06 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ช่วยวิเคราะห์
ผลการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 
Web Application Development for 
Thalassemia Diagnosis 

อ.ดร.ดวงมณี แสนมั่น น.ส.อัญตรา  สัตย์บุศย์ 
น.ส.อารยา   แก้วกระจ่าง 

070-59-02-07 เว็บแอพพลิเคชันเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
บนสมาร์ทโฟนเรื่อง ภาพประกอบเซลล์เม็ด
เลือด 
Web Application Development for 
Mobile  Learning: Blood Cell Atlas  

อ.ดร.ดวงมณี  แสนมั่น น.ส.ณัฐนรี  ซอหะซัน 
น.ส.รัตติกร  แก้วเขียว 

070-59-02-08 การศึกษาแนวโน้มระดับนํ้าตาลและระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือด และความชุกของเมตา
บอลิกซินโดรมของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ : การศึกษาขอ้มูลย้อนหลังจาก
โครงการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บริการชุมชนระหว่าง 
ปี 2550 - 2559 

อ.สุชา  จุลสําลี นายภัทรพงษ์   วงษ์อนันต์ 
นายพีรวัส   เรอืนทวีพสุ 
นางสาวณัฐฌา   จาตุรนต์-
วาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา  2560  (ภาคฤดูร้อน /2559) 

กลุ่มธนาคารโลหิต 

ลําดับที่ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
070-59-03-01 อัตราการตรวจพบแอนติบอดีต่อหมู่เลือดใน

กลุ่มผู้ป่วยรับเลือดโรงพยาบาลระยอง 
Incidence Rate of Blood Group 
Antibodies in Transfused Patients at 
Rayong Hospital 

ผศ.ดร.ชลันดา กองมะเริง น.ส.ชุติมณฑน์  สังฆะพันธ์ 
น.ส.ปิยธิดา  เจริญกิจภัณฑ์ 

070-59-03-02 ปัจจัยที่ทําให้ผูบ้ริจาคโลหิตไม่สามารถบริจาค
โลหิตได้ของโรงพยาบาลระยอง : การศึกษานํา
ร่อง  
The Factors of Blood Donor Deferrals at 
Rayong Hospital: A Pilot Study 

ผศ.ดร.ชลันดา  กองมะเริง น.ส.ธัญญาเรศ  บุญรอด 
น.ส.มัณฑนา  ตรีสง่า 

070-59-03-03 การตรวจหา variant ของยีน CD36 ในส่วน 
exon ที่ 8-14 ในผู้บริจาคโลหิตที่เป็น CD36 
deficiency 
The Variant of CD36 Gene on Exon 8-14 
in Thai Blood Donors with CD36 
deficiency 

อ.ดร.มยุรี  เก่งเกตุ น.ส.กัญชรส  ยุพาพิน 
น.ส.สุภาพรรณ   เจริญสุข 

070-59-03-04 การตรวจหา variant ของยีน CD36 ในส่วน 
exon ที่ 2 - 7 ในผู้บริจาคโลหิตที่เป็น CD36 
deficiency 
The Variant of CD36 Gene on Exon 2 - 7 
in Thai Blood Donors with CD36 
deficiency 

อ.ดร.มยุรี  เก่งเกตุ น.ส.ศศิประภา  สว่างโลก 
น.ส.ณัฐวดี  อุ่นจิตติชัย 

070-59-03-05 การปรับปรุงคุณภาพภาชนะขนส่งถุงเลือดชนิด
กล่องโฟม โดยประเมินความสามารถในการ
รักษาอุณหภูมิภายใน 
The improvement of blood transport 
foam boxes: evaluation of internal 
temperature control 

อ.วีรวรรณ  ชาญศิลป์  น.ส.รมิดา   พูลทวี 
น.ส.วรรษมน   ศรีสิทธ์ิ 



ลําดับท่ี หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
070-59-03-06 การปรับปรุงคุณภาพภาชนะขนส่งถุงเลือดชนิด

กล่องโฟม โดยประเมินความสามารถในการ
รักษาอุณหภูมิภายใน 
The improvement of blood transport 
foam boxes: evaluation of internal 
temperature control 

อ.วีรวรรณ  ชาญศิลป์ น.ส.นภัสสร   วินิจฉัย 
น.ส.อัจฉริยา   โชคพิทักษ์
เจริญ 

070-59-03-07 ความชุกและอุบัติการณ์ของแอนติบอดีต่อเม็ด
โลหิตแดงในผูป่้วยที่รับโลหิต โรงพยาบาลวัง
เหนือ จังหวัดลําปาง 
Prevalence and incidence of RBC 
alloantibody of transfused patients at 
Wangnua Hospital Lampang 

อ.วชิรญาย์   อธิมัง น.ส.พัชรี   นาคพงษ์ 
น.ส.สุณิสา   พูลบัว 

070-59-03-08 การศึกษารายงานความชุกของการติดเช้ือ
ร่วมกันของเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี ซ ีและ
ซิฟิลิสในกลุม่ผูป่้วยและผู้บริจาคโลหิต 
The study of prevalence report of 
human immunodeficiency virus, 
Hepatitis B, C virus and Syphilis co-
infections among patients and donors 

อ.วชิรญาย์   อธิมัง น.ส.จิราวรรณ  จิราพันธ์ุ 
น.ส.อัญชิตา   ส้มภู่ 

 

ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 2560 (ภาคฤดูร้อน / 2559) 

กลุ่มปรสิตวิทยา 

ลําดับที่ หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
070-59-06-01 การกระจายตัวของจุลชีพ (แบคทีเรียและโปรโต

ซัว) บนผิวลําตัวและในทางเดินอาหารของริ้น
ฝอยทรายที่อยู่ในถ้ําจังหวัดกาญจนบุรี  
Distribution of microorganism ( bacteria & 
protozoa) in Phlebotomine sand flies in 
the cave in Kanchanaburi province, 
Thailand  

ผศ.เพ็ญนภา  ชมะวิต นายพีรทัต สวัสดี 
น.ส.อัมพกา  อินทจักร ์



070-59-06-02 การกระจายตัวของจุลชีพ (เช้ือราและโปรโตซัว) 
บนผิวลําตัวและในทางเดินอาหารของริ้นฝอย
ทรายที่อยู่ในถ้าํจังหวัดกาญจนบุรี  
Distribution of microorganism ( fungi & 
protozoa) in Phlebotomine sand flies in 
the cave in Kanchanaburi province, 
Thailand 

ผศ.เพ็ญนภา  ชมะวิต น.ส.โยษิตา  มณัยากาศ
น.ส.อารียา  แก้วพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


