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ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มเคมีคลินิก ประจาปีการศึกษา 2554-55
ลาดับที่

070-5501-01
070-5503-02

070-5501-03
070-5501-04
070-5501-05
070-5501-06
070-5501-07

070-5501-08
070-5501-09
070-5501-10

หัวข้อ

การประเมินระดับตะกั่วและแคดเมียมใน
น้าประปาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
การวัดระดับของตะกั่วและแคดเมียมในน้า
กรองและน้าประปาจากหอพักนักศึกษา
บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
บทบาทของ TNF- ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้าดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์นนทวิชญ์ ไพรัตน์

อาจารย์นนทวิชญ์ ไพรัตน์

อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ รัตนศิลป์
กัลชาญ

นักศึกษา

นารินทร์ ประทุมวัน
ทัศนียา อริยานุวัฒน์
วีระยุทธิ์ ครองบุญ
ทวีพร ศรีประไหม
ปุญญภัสร์ แก้วศรี
สุวิมลรัตน์ ปะมา

ภัทรียา เหล่าชินชาติ
สโรชา แสนชมภู
สุพรรณิกา วงค์รุ้งศรี
การค้นคว้าหาแบคทีเรียจากดินที่สร้างเพ็ป
อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ รัตนศิลป์ ณัฐกฤตา จูรัตน์
ไทด์ชนิดใหม่ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการ
กัลชาญ
นิสรา วาปีสิทธิพันธ์
ต่อต้านเชือแบคทีเรียก่อโรค
นุชชลิตา อาแว
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่ม อาจารย์ ดร.ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ ธีรารัตน์ ใจผดุงวงษ์
ชาเขียว ชาอูหลง และชาด้า
นันท์นภัส เพียวพงษ์
มณฑิรา เมืองจันทึก
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอล อาจารย์ ดร.ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ จิราภรณ์ โกสุโท
รวมในเครื่องดื่มชาเขียว ชาอูหลง และชาด้า
พัชราภรณ์ พิมโกทา
การรณรงค์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และการ
อาจารย์ทินกร เพิ่มพงศ์ไพบูลย์
เพชรลักษณ์ นาเมืองรักษ์
ประเมินระดับคาร์บอนมอนอกไซด์จากลม
ภัทร์พิมล วรรณไกรโรจน์
หายใจในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
วิญญานัญ หนันเผือก
เฉลิมพระเกียรติ
การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก อาจารย์ทินกร เพิ่มพงศ์ไพบูลย์
ทิติยา โชติไชยชาญ
และค่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจาก
รุจิรา นักสิทธิ์
ฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆ ที่พบในประเทศไทย
หทัยพร อภัยวิวัฒน์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณโพลีฟีนอล อาจารย์ภาวดี ช่วยเจริญ
นิรมล ประพันธ์มุนี
ในชาเย็น
สุจิตรา มังษาอุดม
วนิดา เลิศจันทึก
ผลของนมต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
อาจารย์ภาวดี ช่วยเจริญ
ธนัชพร สว่างชัยภัทร
ปริมาณโพลีฟีนอลในชาสมุนไพร
จิราภรณ์ พงษ์ประเทศ
ธิดารัตน์ ห่อทอง
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ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มเคมีคลินิก ประจาปีการศึกษา 2555
ลาดับที่

หัวข้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

070-5501-11

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารฟีนอลิกในผักพืนบ้านไทย

อาจารย์จิรวัส ประทุมวัน

070-5501-12

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารฟีนอลิกในผักพืนบ้านไทย

อาจารย์จิรวัส ประทุมวัน

นักศึกษา

นิรันดา วาดพิมาย
มุฑิตา หนูหมาด
วิภาดา เจริญสาริกรรณ์
ปภาวรินท์ สิงห์เวียง
ประภัสสร สวนบุรี
สุลักขณา ฟักน่วม
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ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจาปีการศึกษา 2555
ลาดับที่

070-5502-01

070-5502-02
070-5502-03
070-5502-04
070-5502-05
070-5502-06
070-5502-07
070-5502-08
070-5502-09
070-5502-10

หัวข้อ

การศึกษาเปรียบเทียบค่า Coagulogram ระหว่าง
วิธี Manual กับ วิธี Automate sysmex CA 50 ใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานจากโรคพยาบาล
เซ็นทรัลปาร์ค อ้าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
ค่า coagulogram ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน จาก
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค อ้าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
การใช้เทคนิคการจัดการเหมืองข้อมูลเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของค่าทางโลหิตวิทยาจากผลการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์
ปัสสาวะของผู้ที่รับการตรวจสุขภาพกับสถาน
ประกอบการ
ฤทธิ์ของสารสกัดราชดัดต่อการแสดงออกของ
โปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเพาะเลียงชนิด K562
การตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
และระดับเมทฮีโมโกลบินในนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางโลหิต
วิทยาและปริมาณแอลฟ่าฮีโมโกลบินอิสระใน
ผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี
โครงการวิจัยน้าร่องเพื่อศึกษาความชุกของ
พาหะธาลัสซีเมียในประชากรหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
หนังสือภาพทางโลหิตวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา

อาจารย์ นท.หญิงประไพ
เหมหอม

เพลินจิตร เหล่าจีนวงศ์
สุกัญญา บุญทองเล็ก
ยิ่งมณี ศรีวะรมย์

อาจารย์ นท.หญิงประไพ
เหมหอม

กาญจนา สุริยภา
ชนิษฎา ประเทพา
วรรณวิสา ทรัพย์พรรณราย
งามตา ระดมสุข
ปราณี มานะสะสม
สุรัตนา แท่นข้า
วิจิตรา หวังดี
สุริยา เจนวิถี
อิสริยาภรณ์ เผ่าเมือง
นภาพร ชรชาญ
นวลจันทร์ แก้วอุดม
นันทภรณ์ ใจภักดี
จุฬาลักษณ์ ภูศรี
นิภานุช ปรีชา
นรัญญา อินทร์สุข
เกสร มากมาย
จิราพรรณ วรรณโท
อรทัย อุปมา
กฤษณา ถนอมสัตย์
จุฑามาศ เวียงไชย
สุธิยา วรพิพัฒน์
หทัยพันธน์ จินดาเจี่ย
ขวัญเนตร โกวิทยากร
อารายา ทามแก้ว
เมศิณี โพธิ์ทอง
ธิดารัตน์ ปางลิลาศ
นิตยา เทียมสิงห์

อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา

อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา

อาจารย์ ดร.สุวรรณา เสมศรี

อาจารย์ ดร.ดวงมณี แสนมั่น

อาจารย์ ดร.ดวงมณี แสนมั่น

อาจารย์สุชา จุลส้าลี

อาจารย์สุชา จุลส้าลี

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ต่อคุณภาพน้าเชือ อาจารย์อัญชลี กองอินทร์
ของประชากรชายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
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ลาดับที่
070-5502-11
070-5502-12
070-5502-13
070-5502-14

ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจาปีการศึกษา 2555
หัวข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การออกก้าลังกายต่อคุณภาพน้าเชือของ
อาจารย์อัญชลี กองอินทร์
ประชากรชายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
การประเมินประสิทธิภาพในการต้านสีเมลานิน อาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ
และการมีชีวิตของเซลล์ของสารกลูต้าไธโอนที่
ท้าให้เสถียรด้วยอนุภาคทองค้าระดับนาโนเมตร
การพัฒนาเทคนิคการติด Thiolatedอาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ
oligonucleotide บนอนุภาคทองค้าระดับนาโน
เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชือไวรัส HIV-1
ความชุกของภาวะโลหิตจางในนักศึกษา ชันปีที่ อาจารย์นนทยา ทางเรือ
1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2555

นักศึกษา
พิมลพรรณ สวนกูล
รัชฎาพร ทนทาน
เมย์วดี พิทะศร
นิศาชล อาดัม
ปนัชสิริ ระประเสริฐ
สุไรนี เจะเลาะ
ซัมซียะห์ ยุมอ
มนัสวี หมัดละ
ไอริณ ศรีละออ
อัญชลิกา สุภา
กนกวรรณ ฤทธิรณ
นิตยา หนองหงอก
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070-5503-02

ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มธนาคารโลหิตวิทยา ประจาปีการศึกษา 2555
หัวข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การพัฒนาชุดน้ายาส้าเร็จรูปส้าหรับตรวจหา
อาจารย์ ดร.ชลันดา กองมะเริง
แอนติเจนของนิวโทรฟิลโดยเทคนิค multiplexPCR
การตรวจหาแอนติเจนนิวโทรฟิลระบบที่ 1 ถึง 4 อาจารย์ ดร.ชลันดา กองมะเริง
ในประชากรไทยโดยวิธี multiplex PCR

070-5503-03

ความถี่ของหมู่เลือดระบบ ABO ใน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2

070-5503-04

การเปรียบเทียบการยับยังปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม อาจารย์วีรวรรณ ชาญศิลป์
ของ Anti-Min ระหว่างปาเปนส้าเร็จรูปกับยาง
มะละกอ

ลาดับที่
070-5503-01

อาจารย์กาญจนา ศิริรัตน์

นักศึกษา
ซาอุดี มาศโอสถ
สันติพงษ์ คงธนเตชะโสภณ
สุจิตรา อย่าเสียสัตย์
นาญะฮ์ แซแน
ภัทราพร มาดีสุขสถิตย์
ศิริพร มีเพียร
อรกมล จึงด้ารงกิจ
ศุภวรรณ แก้วเชียงหวาง
ณัฐวุฒิ ตุ่นมาก
ณัชชา บุญผ่อง
ณัฎฐ์ภิญญา ขมสันเทียะ
อนุชิต คล้ายสินธุ์
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ลาดับที่
070-5504-01
070-5504-02

ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา ประจาปีการศึกษา 2555
หัวข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การตรวจหา antistreptolysin O ในนักศึกษาชัน อาจารย์ทวีพร พันธุ์พาณิชย์
ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

070-5504-05

ความชุกน้าเหลืองของการติดเชือ Burkholderia
pseudomallei ในนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ ชันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
การส้ารวจทางวิทยาการระบาดและปัจจัยเสี่ยง
ต่อการติดเชือมาลาเรียในประชากรชาวไทยภูเขา
ประจ้าถิ่นในหมู่บ้านดอยช้าง ต้าบลวาวี อ้าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การส้ารวจทางวิทยาการระบาดและปัจจัยเสี่ยง
ต่อการติดเชือมาลาเรียในกลุ่มชาวไทยภูเขา
อพยพ ณ หมู่บ้านดอยช้าง ต้าบลวาวี อ้าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การประเมินความสามารถของพีซีอาร์ไพรเมอร์
ส้าหรับการตรวจหาแหล่งที่มาของเลือดในยุง

070-5504-06

ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย 35 ชนิดใน อาจารย์ ดร.ณัฐริณี หอระตะ
การก้าจัดลูกน้ายุงลาย

070-5504-03

070-5504-04

อาจารย์ทวีพร พันธุ์พาณิชย์

นักศึกษา
พานทอง ละจะรูญ
วันชนก เพ็งเหมือน
สิทธิพล แก้วมงคล
อาริยา เทพสมบัติ
อัศวยุช ศาลารักษ์
อรปวี มะละปะทิ

ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

เศรษฐกาล ชื่นโกมล
ปนัดดา แจ่มคล้าย
สุภาภรณ์ ผายกลาง

ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

นัฐนรี ศรีสุวรรณ์
นุสรา มั่นขัน
วินัย ลากุล

อาจารย์ ดร.ณัฐริณี หอระตะ

ชาคริต พวงทอง
ทิพยาภรณ์ อยู่เกตุ
นวรัตน์ ยอดยิ่ง
กิตติ กลางณรงค์
ปนัดดา ยงประเดิม
ปวีณา พูลสวัสดิ์
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ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มจุลชีววิทยาคลินิก ประจาปีการศึกษา 2555
ลาดับที่
070-5505-01
070-5505-02
070-5505-03
070-5505-04

หัวข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การตรวจหาเชือ Vibrio parahaemolyticus ใน ซูชิ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ พึ่งม่วง
หน้าอาหารทะเล ที่มจี ้าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดสมุทรปราการ
การตรวจหาเชือ Vibrio parahaemolyticus และ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ พึ่งม่วง
Vibrio cholerae ในซูชิที่มจี ้าหน่ายในเขตบางกะปิ
และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ความชุกของเชือรา Aspergillus spp. ในถั่วลิสงป่น
ผศ.วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์
ของอ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผศ.วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์

070-5505-05

ความชุกของเชือรา Aspergillus spp. ที่ปนเปื้อนใน
พริกป่น บริเวณอ้าเภอบางพลีและ อ้าเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ
การศึกษาล้าดับเบสต้าแหน่ง gag ยีนของเชือไวรัส
HIV

070-5505-06

การศึกษา Neutralizing antibody ในอาสาสมัครที่
ได้รับวัคซีน HIV

อาจารย์ ดร.สมหญิง งามอุรุเลิศ

070-5505-07

การระบาดของเชือ Cryptococcus neoformans จาก
มูลนกบริเวณพืนทีเ่ ขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
และพืนที่ใกล้เคียง
การพัฒนาการใช้กาแฟเป็นอาหารเลียงเชือในการ
ระบุตัวเชือ Cryptococcus neoformans ใน
ห้องปฏิบัติการเชือรา
การส้ารวจความชุกของเชือ Salmonella และ
Vibrio ในคนปกติที่ท้างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง
การส้ารวจความชุกของเชือ Salmonella และ
Vibrio ในคนปกติทที่ ้างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่ง
การปนเปื้อนเชือจุลชีพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

อาจารย์ ดร.พัชรี กัมมารเจษฎากุล

070-5505-08
070-5505-09
070-5505-10
070-5505-11

อาจารย์ ดร.สมหญิง งามอุรุเลิศ

อาจารย์ ดร.พัชรี กัมมารเจษฎากุล

อาจารย์ ดร.จิดาภา เซคเคย์

อาจารย์ ดร.จิดาภา เซคเคย์

อาจารย์อรวรรณ มั่นคงธนากิจ

นักศึกษา
วรรษา ไววิญญา
เทวาพร ขึมภูเขียว
ปาริชาต สุ่มมาตย์
ธนาภรณ์ บุตรธิสาร
บุษบง จิตตรีรัตน์
อภินันต์ วงษ์ปัญญา
สิรินาถ วิลาสตระกูล
วลีพรรณ ครั่งฝา
จินตรัตน์ ขันตี
ทิพย์พาพร ตาสุสี
ชนิกานต์ ศรีแก้ว
พัชราภรณ์ สีนอ
ธัชทร สอนสกุล
นันทวุฒิ สวัสดี
อาแมน บาหลัง
กานดา ปิ่นนิน
ปริมปภัสร์ สถิตย์ชัยธรรม
สิริกานต์ อธิปัญญาศิลป์
นิวัฒน์ วิลัยรัตน์
อุไรลักษณ์ มีสุข
น้าเพชร ส้าราญพันธ์
กรรณิกา ค้านวณดี
ธันยาภรณ์ บัวแย้ม
สุชาดา วิชาพูล
สุภาภรณ์ มงคลรัตน์
ภัคจิราพร เคยอาษา
รุ้งตะวัน ศรีพทิ ักษ์
ศิรธิชา อ่อนกลิ่น
ศลิษา ใจมนต์
ศิลป์ศุภา แฟ้มคลองขอม
เพ็ญวิภา ศุภวิริยกุล
สุรีย์ สุขแพทย์
อัญชลี สิงห์ศักดา
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ลาดับที่
070-5506-01

070-5506-02
070-5506-03

070-5506-04

070-5506-05
070-5506-06

ทะเบียนงานวิจัย กลุ่มปรสิตวิทยา ประจาปีการศึกษา 2555
หัวข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
เปรียบเทียบวิธีการวินิจฉัยโรคพยาธิเข็มหมุด
อาจารย์เพ็ญนภา ชมะวิต
โดยวิธี Scotch tape technique และวิธี Nails
sedimentation technique ในเด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษาปีที่ 1
ความชุกของระยะติดต่อพยาธิใบไม้
อาจารย์เพ็ญนภา ชมะวิต
Microphallus spp. ในกุ้งฝอยน้ากร่อยในจังหวัด
สมุทรปราการ ชุมพร และชลบุรี
การส้ารวจตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิตัวจี๊ดใน อาจารย์ภาณุพงศ์ สหายสุข
ตับปลาไหลที่จ้าหน่ายในตลาดสดใน
กรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยา
การส้ารวจตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิตัวจี๊ดใน อาจารย์ภาณุพงศ์ สหายสุข
เครื่องในปลาดุกที่จ้าหน่ายในตลาดสดภายใน
อ้าเภอบางพลีและอ้าเภอบางโฉลง จังหวัด
สมุทรปราการ
ความคงทนต่อความเค็มและความเย็นของพยาธิ อาจารย์ ดร.พัชรี ปานรักษา
ใบไม้ระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรียในปูแสม จาก
ตลาดคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
การส้ารวจหาความชุกของพยาธิใบไม้ปอดระยะ อาจารย์ ดร.พัชรี ปานรักษา
ติดต่อ (Metacercariae) ในกุ้งฝอยน้าจืดจาก
แหล่งน้าตามธรรมชาติในจังหวัดสระแก้ว โดย
วิธี Slide compress method

นักศึกษา
ธนาภา มาช่วย
เพ็ชรรัตน์ ทรงรูป
วรรณรัตน์ เลิศสุภาผล
ศุภภาพิชญ์ สงนุ้ย
เกตุวรินทร์ วงศ์ประทุม
วิลาสินี พรหมชู
อุษณีย์ แชมัง
จิลดา คูณทอง
บัวทิพย์ สุขเกศา
พิชามญช์ ทวีสุข
วรรณิษา ชูรัศมี
ประวีณา สังฆารมย์
ปวีณา เฉลิมบุญ
แพรวพรรณ ทองพลูสวัสดิ์
ธมณ คีตภิรมย์
ปิยาวดี ธนะสีลังกูล
ลดามณี เบญจชีวพร
ชนาธาร พาลี
ณัฐพร อภิสนธ์
หนึ่งฤทัย สืบเทพ

