MT4042 Seminar and Term paper
ปีการศึกษา 3/2555
กลุ่มเคมีคลินิก
ลำดับที่
หัวข้อ
070-55- กำรปนเปื้อนตะกั่วในปลำสลิดจำกตลำดอำเภอบำง
01-01
พลีและอำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ.นนทวิชญ์ ไพรัตน์

070-5501-02

กำรปนเปื้อนของสำรตะกั่วในไข่เยี่ยวม้ำจำกตลำด
รอบมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สมุทรปรำกำร
กำรรณรงค์ ลด ละ เลิกกำรสูบบุหรี่ และสำรวจระดับ
คำร์บอนมอนอกไซด์จำกลมหำยใจในกลุ่มประชำชน
ทั่วไปในเขตปริมณฑล
กำรรณรงค์ ลด ละ เลิกกำรสูบบุหรี่ และสำรวจระดับ
คำร์บอนมอนอกไซด์จำกลมหำยใจในกลุ่มประชำชน
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหำนคร
กำรเปลี่ยนแปลงของฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระและ
สำรประกอบรวมฟีนอลิคในผักสีขำวและสีม่วงที่ผ่ำน
กระบวนกำรนึ่ง
ศึกษำกำรเปลีย่ นแปลงสำรต้ำนอนุมูลอิสระและ
ปริมำณสำรโพลีฟีนอลในผักสีเขียวและผักสีเหลือง
หลังจำกกำรประกอบอำหำรด้วยวิธีนึ่ง
กำรตรวจหำกำรปนเปื้อนของสำรเคมีกำจัดแมลงใน
ผักจำกตลำดสดอำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
กำรตรวจหำกำรปนเปื้อนของสำรเคมีกำจัดแมลงใน
ผักจำกตลำดสดอำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร

อ.นนทวิชญ์ ไพรัตน์

บทบำทของ Gadd45 β ในกำรควบคุม
กระบวนกำรอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็งท่อนำดีที่มี
กำรจำแนกชนิดของเซลล์แล้ว, HuCCA-1
บทบำทของ Gadd45 β ในกำรควบคุมกำรเกิดอะ
พอพโทซิสในเซลล์มะเร็งท่อนำดีที่ยังไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปทำหน้ำที่เฉพำะชนิด KKU-100
กำรศึกษำปริมำณสำรประกอบโพลีฟินอลรวมในนำ
ชำเขียวพร้อมดื่มชนิดขวดโดยวิธี Folin-Ciocalteu

070-5501-03
070-5501-04
070-5501-05
070-5501-06
070-5501-07
070-5501-08
070-5501-09
070-5501-10
070-5501-11

นักศึกษำ
นำยสุรวุฒิ พินสำยออ
นส.สกุลเกตน์ เสือเดช
นำยภำดำ เวทย์บูชำ
นำยธนกิจ สุนทรโรปกรณ์
นส.หทัยชนก สัมมำนิธิ

อ.ทินกร เพิ่มพงศ์ไพบูลย์

นส.นรำธร มะณี
นส.เสำวลักษณ์ ใบชิต

อ.ทินกร เพิ่มพงศ์ไพบูลย์

นส.ภัทรำ อัสสกำญจน์
นส.วรำภรณ์ สีดำ

อ. ภำวดี ช่วยเจริญ

นส.อรวรรณ จะชำลี
นส.ธัญสุดำ จูสนิท

อ. ภำวดี ช่วยเจริญ

นส.ศศิธร ศรีวิชำ
นส.ฐิติพร รณชัยธนะ

อ.จิรวัส ประทุมวัน

อ.ดร.ปำนทิพย์ รัตนศิลป์
กัลชำญ

นส.นัฎฐิกำ องค์มรกต
นส.มนัสนันท์ สุวรรณธรรมำ
นส.พิมพ์ลดำ พำยูรยำตร
นส.ธัญนันท์ นำคลำภำ
นำยธีรพงศ์ ภูมิพิศิษฐำนนท์
นส.จิตรำกร จันทรโคตร
นส.กฤตยำภรณ์ สถำปนำวงศ์

อ.ดร.ปำนทิพย์ รัตนศิลป์
กัลชำญ

นส.นริณี เณรจำที
นส.สุภัสสรำ สำยบัว

อ.ดร.ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ

นส.ผำนิต โคติบุญโล
นส.นงค์ลักษณ์ ขอสุข

อ.จิรวัส ประทุมวัน
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ลำดับที่
หัวข้อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
070-55- กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระในนำชำเขียวพร้อมดื่ม อ.ดร.ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ
01-12
ชนิดขวดโดยวิธี ABTS

นักศึกษำ
นส.วรรณุษำ แก้วจรัส
นส.สุนิษำ ขุนทอง
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กลุ่มจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
ลำดับที่
หัวข้อ
070-55- กำรตรวจหำระดับ คำร์บอนซีฮีโมโกลบิน โดยวิธี
02-01
Spectrophotometry ในผูข้ ับขีจ่ ักรยำนรับจ้ำง ในเขต
ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
070-55- กำรตรวจหำคำร์บอนซีฮีโมโกลบินโดยวิธี
02-02
Smokerlyzer ในพนักงำนสถำนีบริกำรเชือเพลิง
ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
070-55- โครงกำรกำรศึกษำเปรียบเทียบค่ำ Prothrombin Time
02-03
(PT) และ Activated Partial Thromboplastin Time
(aPTT) ในผูท้ ี่สูบบุหรี่ กับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
070-55- กำรศึกษำเปรียบเทียบระดับไพบริโนเจนในผู้สูบบุหรี่
02-04
และผู้ไม่สูบบุหรี่
070-55- กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของปริมำณสำรชีวเคมีใน
02-05
เลือดกับผลกำรตรวจปัสสำวะ
070-55- กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เทคนิคกำรจัดกำร
02-06
เหมืองข้อมูลในกำรทำนำย red blood cell
morphology
070-55- กำรศึกษำชันให้อำหำรที่มีชนิดของเส้นใยนำโนต่ำง
02-07
ชนิดที่ส่งผลต่อกำรเพิ่มกำรแบ่งตัวและกำร
เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่จำเพำะของเซลล์ตน้
กำเนิดชนิดมีเซนไคม์
070-55- ดัชนีมวลกำยต่อคุณภำพนำเชือของประชำกรชำยใน
02-08
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
070-55- กำรตรวจหำปริมำณคำร์บอนซีฮีโมโกลบินในกลุ่ม
02-09
อำชีพผู้ขับรถจักรยำนยนต์รับจ้ำง บริเวณรอบ
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบำงโฉลง
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
070-55- กำรตรวจหำปริมำณคำร์บอนซีฮีโมโกลบินใน
02-10
พนักงำนสถำนีบริกำรเชือเพลิง บริเวณรอบ
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบำงโฉลง
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยวิธี
spectrophotometry

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ.สุชำ จุลสำลี

อ.สุชำ จุลสำลี

นักศึกษำ
นส.ปุณรดำ สุภกรจำรุรัช
นส.เขมนิจ เอ่งล่อง
นส.สุชิรำ จิรศักดิ์
นส.ทิตำพร บุญทองจันทร์
นส.มำศสุภำ ทรัพย์เจริญ

อ.นำวำอำกำศโทหญิง ประไพ นส.ช่อทิพย์ ทองดี
เหมหอม
นส.ชลิดำ ครุฑนำค
อ.นำวำอำกำศโทหญิง ประไพ นส.จุฑำภรณ์ บุญคล่อง
เหมหอม
นส.พรทิพำ วิธีจงเจริญ
อ.ดร.สรำวุธ สำยจันมำ
นส.ภัทรียำ ลุประสิทธิ์
อ.ดร.สรำวุธ สำยจันมำ

อ.พรสุรี พงษ์สุชำติ

อ.อัญชลี กองอินทร์
อ.นนทยำ ทำงเรือ

อ.นนทยำ ทำงเรือ

นส.ปิยะนุช เกิดกุญชร
นส.วีรนุช ปุ๋ยรักษำ
นส.นัยนำ แก้วเจริญ
นส.ศรสวรรค์ โชไชย
นส.สุริยำ แสนประเสริฐ
นำยสุทธิพงษ์ สอดสี
นำยเอกชล ลิมป์สภำพกสิผล
นส.ศรัญญำ วรรณวิจิตร
นส.กฤษณวรรณ มำปะวรรณ
นส.พีรดำ ทองเปลง
นำยสุริยนต์ ไหวพินิจ

นส.ธัญวรัตน์ เกือกูล
นส.อัสรินำ แดงหลัง
นส.วนิดำ ยิมแฉ่ง
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ลำดับที่
หัวข้อ
070-55- ควำมเป็นพิษของตำรับยำไทยต่อเซลล์มะเร็ง
02-11
เพำะเลียง และเซลล์เม็ดเลือดขำวปกติ

070-5502-12
070-5502-13

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ.ดร.สุวรรณำ เสมศรี

กำรศึกษำฤทธิ์ของสำรเคอร์คิวมินและบิสดีเมทอกซี อ.ดร.ดวงมณี แสนมั่น
เคอร์คิวมินต่อนิวโทรฟิลของผู้ทพี่ ร่องเอนไซม์ G6PD
ในหลอดทดลอง
กำรศึกษำผลของสำรเคอร์คิวมินและดีเมทอกซีเคอร์ อ.ดร.ดวงมณี แสนมั่น
คิวมินต่อเม็ดเลือดแดงของผูท้ ี่พร่องเอนไซม์ G6PD

นักศึกษำ
จุฑำรัตน์ ดวงจันทร์
นิโลบล เตำวโรดม
รัศมีจนั ทร์ ศิรบิ ุตระพันธ์
ปุณณภพ สำรำญรื่น
สลิลรัตน์ ประสำทแก้ว
อัจฉรียำ นันติ
กนิษฐำ คำก้อแก้ว
ธนำภรณ์ แดงเรือง
กัลยำรัตน์ ศรีสุริยะโชติ
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ลุ่มธนาคารโลหิต
ลำดับที่
หัวข้อ
070-55- กำรตรวจหำแอนติบอดีต่อแอนติเจน HNA-1 ด้วยวิธี
03-01
Modified granulocyte agglutination test
070-5503-02
070-5503-03
070-5503-04

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ. ดร.ชลันดำ กองมะเริง

กำรตรวจหำแอนติบอดีต่อแอนติเจนนิวโทรฟิลระบบ อ. ดร.ชลันดำ กองมะเริง
ที่ 3 ด้วยวิธี Modified granulocyte agglutination test
(mGAT)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะกำรหลั่งสำร ABH ใน
อ. กำญจนำ เกตุบุญลือ
นำลำยกับประวัติกำรเป็นโรคกระเพำะอำหำร
กำรเปรียบเทียบอุณหภูมิและเวลำเพื่อประเมินภำชนะ อ.วีรวรรณ ชำญศิลป์
ขนส่งผลิตภัณฑ์เลือด

นักศึกษำ
นส.นำรีรัตน์ เงินเปี่ยม
นส.มยุรำ ยอดมีสี
นส.พัสตรำภรณ์ ขวัญรำช
นส.พนิดำ ตติยจิรัติกำล
นส.ปุญญิศำ มำตรแม้น
นส.พรพิมล ยุติ
นส.ชลมณี มณีฉำย
นส.ขจรทิพย์ แซ่โค้ว
นส.แพรวจี ท้ำวสกุล
นำยพงษ์วัชร พิทักษ์กำญจน
กุล
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กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา
ลำดับที่
หัวข้อ
070-55- กำรตรวจหำแอนติบอดีต่อเชือ Burkholderia
04-01
pseudomallei ในนักศึกษำเทคนิคกำรแพทย์ชันปีที่ 3
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ในพืนที่ที่
โรคนีไม่ใช่โรคชุกชุม
070-55- ควำมชุกนำเหลืองของกำรติดเชือ Burkholderia
04-02
pseudomallei ในนักศึกษำเทคนิคกำรแพทย์ ชันปีที่ 3
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ในพืนที่
โรคประจำถิ่น
070-55- ควำมชุกแอนติบอดีของโรคเมลิออยโดสิส ใน
04-03
นักศึกษำคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ที่มีภูมิลำเนำอยู่ในพืนทีท่ ี่มีกำร
ระบำด ด้วยหลักกำร อินไดเร็ค อิมมูโนฟลูออเรส
เซนต์
070-55- ควำมชุกแอนติบอดีของโรคเมลิออยโดสิส ของ
04-04
นักศึกษำคณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนำอยู่ในพืนที่มีกำร
ระบำด ด้วยหลักกำรอินไดเร็ค อิมมูโนฟลูออเรส
เซนต์
070-55- ฤทธิ์ของสำรสกัดจำกเปลือกนนทรีในกำรกำจัดลูกนำ
04-05
ยุงลำย ยุงรำคำญ และยุงก้นปล่อง
070-5504-06

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
อ.ทวีพร พันธุ์พำณิชย์

นักศึกษำ
นส.นลินี แสนสุข
นส.ชญำกำญจน์ สุโรดม
นส.ณชนก รัตรีพันธ์

อ.ทวีพร พันธุ์พำณิชย์

นส.ปิยดำ ศรีสำรำญรุ่งเรือง
นส.ปวีณ์นุช ภู่สุนทรสกุล

ผศ. ศรำวุธ สุทธิรัตน์

นส.อุษณีย์ จันทร์เผื่อน
นส.ชยำภรณ์ วิลำจันทร์

ผศ. ศรำวุธ สุทธิรัตน์

นำยกฤษฎำ สกุลดิษฐ์
นส.พัชรี แซ่อึ่ง

อ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ

นส.แก้วตำ เนตรโพธิ์แก้ว
นส.ฐำนิตำ บุญเลิศ
นส.ตุลยำ ภู่ขันเงิน
นำยภัทรพล อุทุมพิรัตน์
นส.สุปวีณ์ คำแก่น
นส.อำริตำ ศำนตวงศ์

กำรสำรวจลูกนำยุงพำหะบริเวณมหำวิทยำลัยหัวเฉียว อ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปรำกำร

7

กลุ่มจุลชีววิทยาคลินิก
ลำดับที่
หัวข้อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
070-55- ประสิทธิผลของสำรสกัดหยำบสมุนไพรต่อกำรยับยัง อ.ดร.พรทิพย์ พึ่งม่วง
05-01
เชื้อ Escherichia coli, Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus และ Candida albicans
070-55- ฤทธิ์ของสำรสกัดสมุนไพรไทย 13 ชนิด ต่อกำรยับยัง ผศ.วัชรินทร์ รังษีภำณุรัตน์
05-02
เชือแบคทีเรียและเชือรำ
070-5505-03

กำรตรวจหำเชือ Dengue virus โดยวิธี Multiplex
Real-Time PCR

070-5505-04
070-5505-05

กำรตรวจหำยีนดือยำในผู้ติดเชือ HIV-1 ชำวเนปำล

070-5505-06

กำรตรวจวิเครำะห์เชือ Aspergillus spp. ในยำดม
สมุนไพร

070-5505-07

กำรพัฒนำสูตรอำหำรเพำะเลียงเชือรำจำกธัญพืช
ธรรมชำติ

070-5505-08

กำรทดสอบหำธัญพืชสำเร็จรูปเพือ่ ใช้เตรียมเป็น
อำหำรเลียงเชือรำ

กำรตรวจหำเชือรำในอำกำศที่ปนเปื้อนอยูใ่ นยำดม
สมุนไพร

นักศึกษำ
นส.ชลธิชำ บูรณะ
นส.สุธำทิพย์ แสงสว่ำง
นส.อมรรัตน์ ศิริชัย
นส.ณิชำกร โมคะรัตน์
นส.ธนัชฌำ โยธำจันทร์

อ.ดร.สมหญิง งำมอุรุเลิศ

นส.มนตรี สีบำนเย็น
นำยพลกิจ เลิศวัฒนชัย
นำยกันตพงศ์ นิติพงศ์พันธ์
อ.ดร.สมหญิง งำมอุรุเลิศ
นำยกิตติมศักดิ์ หุน่ ประเสริฐ
นส.วิลำวัณย์ รักษำถ้อย
อ.ดร.พัชรี กัมมำรเจษฎำกุล นส.เบญจวรรณ ชุมไชยพฤกษ์
นส.ชนกสุดำ เติมญวน
นส.อริสำ วงษ์สุข
อ.ดร.พัชรี กัมมำรเจษฎำกุล นำยธนกรณ์ สุขเขียว
นำยกรกฎ ฤทธิ์น่วม
นส.กมลวรรณ เลิศศิริประไพ
อ.อรวรรณ มั่นคงธนำกิจ
นส.ชลิตำ วีระวรรณ์
นส.วรรณภำ พึ่งเทศ
อ.อรวรรณ มั่นคงธนำกิจ

นำยจักรพงค์ ใจแก้ว
นส.ปรียำรัตน์ มำลัยทอง
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กลุ่มปรสิตวิทยา
ลำดับที่
หัวข้อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
070-55- ควำมชุกกำรติดเชือพยำธิ Strongyloides stercoralis
อ.เพ็ญนภำ ชมะวิต
06-01
โดยวิธี agar plate culture technique ในเด็กก่อนวัย
เรียน ศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย ตำบลบำงโฉลง อำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
070-55- กำรสำรวจควำมชุกของเชือปรสิตในลำไส้ในเด็กก่อน อ. ภำณุพงศ์ สหำยสุข
06-02
วัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตตำบลบำงโฉลง
อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
070-5506-03

กำรสำรวจควำมชุกของพยำธิสตรองจีลอยด์และพยำธิ อ.ดร.พัชรี ปำนรักษำ
ปำกขอในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย
ในเขตพืนที่ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยวิธี Harada-Mori culture
technique

นักศึกษำ
นำยจิตติพงษ์ ตังจิต
นส.เกศนี เสียจันทร์บริบูรณ์
นส.ลัดดำพร พลประสิทธิ์
นส.เมธำวินี ประยูรพันธุ์
นส.กัตติกำ ชุ่มเพ็งพันธุ์
นส.กลิ่นผกำ โควังชัย
นส.ชนัญญำ สันติวงศ์วนิช
นส.ณมณพัช ขวำคำ
นส.สรำรัตน์ สุขนัยกิจ
นส.กัญจนพร พุทธิพงศ์ปภัสร์
นส.วรำภรณ์ เอี่ยมยัง

