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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะศิลปศาสตร จํานวน 6 โครงการ 276,000             

1 ตัวละครหญิงในนวนิยาย หวงรัก - เหวลึก ของ

หลวงวิจิตรวาทการ

นางสาว ธิดาดาว เดชศรี 50,000                

2 ภาษาในบทความเกี่ยวกับที่พักและที่กินในเว็บไซต

ทองเที่ยวของไทย

นางสาวศิริขวัญ  นครสวรรค 45,000                

3 แฟนฟกวรรณคดีไทยแนวยาโออ:ิ การดัดแปลง

วรรณคดีไทยเปนวรรณกรรมประชานิยม

นางสาว สิรินทร  จิระกูล 48,000                

4 คุณคาของศาสนสถานและศาสนวัตถุในวัดประจํา

รัชกาล

นายศุภชัย รุงเรืองอุไร 44,000                

5 ความสัมพันธของเสียงพยัญชนะและสระกับลีลา

พิโรธวาทังใวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาถึงรัชการที6่

นางสาววิยะดา  ศิริชนะทรัพย 45,000                

6 ภาษาในบทความเกี่ยวกับที่พักและที่กินในเว็ปไซต

ทองเที่ยวของไทยการแปลประโยคกรรมวาก 

จากษาภาษาจีนเปนภาษาไทย:กรณีศึกษานวนิยาย

เรื่องตํานานรักทุงสีเพลิงและลํานํากระเทียม

นางสาวชูฮวา ฉี 44,000                

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จํานวน 6  โครงการ              279,000

7 การออกแบบนําเสนอขอมูลโบราณสถานาดวย

เทคโนโลยีผสานโลกจริงเขากับโลกเสมือนผาน

แบบจําลองกายภาพ กรณีศึกษา: โบราณสถาน

ปราสาทเขาโลนจังหวัดสระแกว

นายกวิน งามจินดาวงศ 49,200                

8 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการ

บริหารจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ในงานอีเวนท

นาย กันต   ขาวเปนใย 43,800                

9 สมบัติของอิฐมวลเบาที่มีการใชขวดพลาสติกPET 

เปนสวนประกอบ สําหรับการประยุกตใชในอาคาร

นาย ภัทรภณ บูรณากาญจน 50,000                

10 ระแนงดูดความชื้นในปลองรังสีอาทิตยเพื่อลด

ความชื้นในหองนอน

นางสาว ณัณกชิดา พินิจรัตนพันธ 39,000                

11 การออกแบบโรงเรือนเลี้ยงมาเพื่อความสบายเชิง

อุณหภาพ

นางสาว วิลาสินี  ศรีสุวรรณ 47,000                

12 การออกแบบประเภทโรงแรมโดยการแสดงอัต

ลักษณทางสถาปตยกรรมสอดคลองกับมรดกชุมชน

เมืองและความเปนไปไดทางการตลาด: กรณีศึกษา

พื้นที่เยาวราช

นางสาวกรรณิกา  สงวนสินธุกุล 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

                        เอกสารแนบทายประกาศ

ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 

จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561

(ประเภททุนวิจัยทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ทุนวิจัยทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                     งบประมาณไมเกิน 50,000 บาท ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 104 โครงการ งบประมาณรวม 4,759,037 บาท 

           (สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันสามสิบเจ็ดบาทถวน)

1. อนุมัติและดําเนินการได  จํานวน  51  โครงการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 12 โครงการ 591,100             

13 การชักนําใหเกิดการกลายพันธุในกลวย (Musa 

acuminata) จีโนม AAA ดวยรังสีแกมมาและ

ตรวจสอบการกลายดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

นางสาวศิริญยา   คาชิมา 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

14 การประเมินความสัมพันธทางพันธุกรรมและระบุ

พันธุบัวสายและลูกผสมดวยเครื่องหมายแฮตอารเอ

พีดีและสกอต

นาย สุรกฤษฏิ์ สุขสกลุ 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

15 ผลของการกําจัดหมูแอซิติลของกลูโคแมนแนนจาก

หัวบุกตอลักษณะสมบัติของเจลซูริมิปลาทรายแดง

นางสาวศุภิสรา  พิสุทธิโกศล 50,000                

16 การศึกษาการสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตพืช

เศรษฐกิจอินทรีย

นางสาววรรณศิกา  ชวยพัฒน 50,000                

17 ความแปรปรวนทางพันธุกรรม และปฏิสัมพันธ

ระหวางพันธุกับสภาพแวดลอมตอปริมาณ

สารประกอบไขมันที่มีฤทธิ์ทางเภสัชภัณฑในเชื้อ

พันธุกรรมขาว

นายกษิดิศ พรอมเพราะ 50,000                

18 การพัฒนาสูตรดินผสมเพื่อการเพาะปลูกผักสลัดกรี

นโอคสําหรับคนเมือง

นายขจรยศ ศิรินิล 49,000                

19 การหอหุมอินซูลินเพื่อใชรับประทาน นาย ภาณุรัตน พงศพัฒนะนุกุล 50,000                
20 ใยอาหารจากขาวฟางและขาวฟางหางกระรอกโดย

การใชความรอนรวมกับความดันเปรียบเทียบกับ

การสกัดโดยใชเอนไซม

นางสาวภาวิบูลย สุพัฒนกุล 50,000                

21 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาปริมาณน้ําฝน

รายวันดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบริเวณพื้นที่

ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก

นางสาวสุภลักษณ วิมาลา 42,100                

22 การนําเถาลอยถานหินและตะกรันอลูมิเนียมมาใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตวัสดุทนไฟ

นางสาวริญญาภัทร สุขเข 50,000                

23 ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนตตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุปทุมธานี 1 

ภายใตระดับการใชน้ําที่แตกตางกัน

นางสาวเวธนี  วัฒนเดชเสรี 50,000                

24 การพัฒนาคารบอนด็อทที่มีปริมาณไนโรเจนสูงจาก

เตตระเอทิลีนเพนตะมีนเพื่อการตรวจวัดไอออน

โลหะในน้ําและไอระเหยของสารอินทรียระเหยงาย

นางสาวณิชาพัฒน  ทองใส 50,000                

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร จํานวน 3  โครงการ 90,000               

25 Prediction Game for Weather Scenario 

Aggregation

Mr.Bipul  Neupane 30,000                

26 การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร (คราวด) 

แบบเสมือนที่มีความนาเชื่อถือสูง

Thiri The Wut Yee 30,000                

27 การตรวจจับยานพาหนะโดยใชกลองวงจรปด ใน

เวลากลางคืน

Mr.Sorn  Sooksatra 30,000                
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 โครงการ 50,000               

28 การพัฒนาพื้นผิวบนอลูมิเนียมอัลลอยดโดย

เครื่องกัดอารคดวยไฟฟาในของเหลวโมโนเอทธาโน

ลามีน

นาย วรวิทย นาควัฒนานุกูล 50,000                

คณะแพทยศาสตร จํานวน 4 โครงการ 156,950             

29 เกณฑการทํานายทางคลินิกของภาวะ การคลอดติด

ไหล

แพทยหญิงณิชาดา วรเธียรกุล 35,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

30 คาทํานายผลบวกทางเซลลวิทยาของผูปวยที่มีเซลล

ปากมดลูกผิดปกติระดับรุนแรงของโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

นายแพทย วสุ  แซเตีย 39,950                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

31 การเปรียบเทียบระหวาง AVPU scales  กับ  

Glasgow Coma scales ในการประเมินระดับ

ความรูสึกตัวของผูปวยที่ไดรับบริการการแพทย

ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

พญ.วันดี  เหลืองพูนลาภ 32,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

32 การรักษาดวยความเย็นเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด

หลังจากทําการผาตัดทางนรีเวช

แพทยหญิงอภิษฎา ชุมคํา 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสหเวชศาสตร จํานวน 9 โครงการ 385,000             

33 ความสัมพันธระหวางความยาวลํากลองปลูกซองกับ

การกระจายของลูกกระสุนปราย

นางสาวณัฐรดา  แกวสุขนนท 50,000                

34 การประเมินรูปแบบของเสนเลือดดําบริเวณแขน 

เพื่อใชในการพิสูจนเอกลักษณบุคคล

 พ.ต.ท.หญิงนัคมน นิ่มนวล 35,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

35 ลักษณะรอยแตกของกระจกลามิเนตที่เกิดจากลูก

กระสุนปนขนาด .22 Long Rifle ยิงที่มุมแตกตางกัน

นางสาวมาศฤดี  หนูแปน 49,000                

36 ผลของการฝกดวยเครื่องไอ-วอลค ตอประสิทธิภาพ

การเดินในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเรื้อรัง

นายณฐมน  ปนศุขสวัสดิ์ 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

37 ผลกระทบตอสารพันธุกรรมในเซลลเม็ดเลือดขาว

ของมนุษยที่ไดรับสารไตรคลอโรเอทธิลีน

นางสาวนพรรษ  ตั้งจิตปรีดานนท 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

38 การตรวจหาเอกลักษณของดินทางนิติวิทยาศาสตร 

ในจังหวัดปทุมธานี  โดยใช Inductively Coupled

 Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS)

นางสาวอภิญญา ขําไข 50,000                

39 การศึกษาระดับวิตามินดีและพาราไทรอยดฮอรโมน

ในกลุมประชากรที่มีภาวะอวนลงพุง

น.ส.วลัยพร วรหาญ 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

40 การศึกษาคาอางอิงระดับไทรอยดฮอรโมนในกลุม

คนที่มีภาวะอวน

วาที่ พ.ต.ท.หญิง ปยะรัตน เลิศตระกูล 25,500                 ไดรับการยกเวนการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

41 การศึกษาความสัมพันธของดัชนีมวลกาย และดัชนี

เม็ดเลือดในผูที่มีภาวะอวน

นางสาวมัณณพร  ทิพยปาละ 25,500                 ไดรับการยกเวนการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 8 โครงการ 357,087             

42 ผลของกลุมจิตบําบัดประคับประคองตอความหวัง

ของผูปวยมะเร็งเตานมระยะลุกลามที่ไดรับรังสีรักษา

นางภัทรพร  เจริญดี 44,600                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

43 ผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการของครอบครัว

ตอทักษะการดูแลของผูดูแลการเคลื่อนไหวรางกาย

ระยะแรกและภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง

นางสาววิสุณี  จันทศรี 48,500                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

44 ผลของโปรแกรมเสริมสรางแรงจูงใจภายใน ตอ

ทักษะการจัดการความเครียดของนักศึกษาพยาบาล

นางสาวณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร 42,037                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

45 ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอการ

ควบคุมตนเองของผูเสพติดแอมเฟตามีน

นางสาวกชพร  เผือกผอง 38,400                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

46 ผลของโปรแกรมสัมพันธภาพบําบัดสําหรับผูดูแลตอ

สัมพันธภาพในครอบครัวผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

นางจารุวรรณ  ธนะสุข 41,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

47 ผลของโปรแกรมสงเสริมแรงจูงใจตอพฤติกรรม

ความรวมมือในการรักษาและผลการตรวจเสมหะใน

ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

นางสาวเมฑามาศ  สมยา 46,550                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

48 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะแขนบวมในผูปวยที่

ไดรับการผาตัดมะเร็งเตานมชนิดที่มีการตัดตอม

น้ําเหลือง

นางสาวธีรนุช  จุดเพ็ชรแจม 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

49 ผลของโปรแกรมการบําบัดความคิดและพฤติกรรม

ตออาการนอนไมหลับของผูปวยสูงอายุโรคซึมเศรา

นางสาว เยาวนาถ  คําแกว 46,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2 โครงการ 100,000             

50 โมเดลการแพรกระจายของมลพิษในอากาศ และ

การประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ จากเตาเผาขยะ

ชุมชนที่กําลังสรางในประเทศไทย

นางสาวพัชรสิริ ศรีเวียง 50,000                 ไดรับการยกเวนการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

51 Ergonomic height adjustment device for 

hospital bed to prevent low back pain in 

Thai nurses

Mr. Sanpatchaya Sirisawasd 50,000                 ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

2,285,137           

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จํานวน 9  โครงการ              409,600

1 แนวทางการออกแบบระบบปรับเปลี่ยนพื้นที่

อัตโนมัติ เพื่อรองรับผูนั่งวีลแชร ตามแนวคิดการ

ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

นางสาวพิมพผกา  อรรคไกรสีห 49,200                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

2  ปจจัยทางกายภาพที่สงเสริมกิจกรรมทางกายดวย

แนวคิดแอคทีฟดีไซน ของอาคารสํานักงาน

นางสาว วริษฐา เจริญยิ่งไพศาล 43,400                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

รวม  51  โครงการ

2. อนุมัติแบบมีเงื่อนไข จํานวน  53  โครงการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

3 การนําเทคโนโลยีตอบสนองมาประยุกตใชในการ

ออกแบบพื้นที่กิจกรรมเคลื่องไหวและจังหวะสําหรับ

เด็กปฐมวัย

นายสิรวิชญ  ระกําทอง 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

4 แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมไทยรวมสมัยที่

สะทอนเอกลักษณแฟชั่นไทย

นางสาวธนัชชา  ชลประดิษฐ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

5 แนวทางการออกแบบที่อยูอาศัยประเภททาวนเฮาส

สําหรับครอบครัวไทยสามรุนที่มีรายไดนอยถึงปาน

กลางในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร

นางสาวนิชฌาพร  สุชัย 39,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

6 แนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองใหเปนมิตรตอผูสูงอายุ

 ดานกายภาพและสภาพแวดลอม : กรณีศึกษา

เทศบาลนครรังสิต

นางสาวนลินดา  สุวรรณประสพ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

7 ออกแบบปรับปรุงสถาปตยกรรมโรงแรมตากอากาศ

 ดวยแนวคิดการทองเที่ยวคารบอนต่ํา พื้นที่พิเศษ

หมูเกาะชาง และพื้นที่เชื่อมโยง

นางสาวมัลลิการ ทิพยไชย 48,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

8 รูปแบบการพัฒนาเมืองเการองรับการเปนแหลง

ทองเที่ยวกรณีศึกษา ตําบลนาเกลือ

นายศิรณัฐ กิตติสุวรรณ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

9 รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระหวางโครงการแบบผสม

ขนาดใหญเพื่อสงเสริมการเชื่อมตอระดับยาน

กัญจนิษฐา สุกัญจนาถ 30,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 14 โครงการ 643,600             

10 การพัฒนาชีวภัณฑสงเสริมการเจริญเติบโตและ

กระตุนภูมิตานทานโรคในคะนาอินทรีย

นายชุมพล  สกุลโต 50,000                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

11 การยอยสลายสียอม Acid Red 2 โดยฟลมชีวภาพ

จากแบคทีเรีย

นางสาวเกตุนารินทร ปนเพ็ง 50,000                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

12 การพัฒนาเครื่องฆาเชื้อโรคเมล็ดพันธุอินทรียแบบ

กึ่งอัตโนมัติ

นายจํานงค  ประเสริฐ 40,000                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

13 การทํางานรวมกันของกลุมแบคทีเรียลิกโนเซลลูเลส

จานาขาวอินทรีย จ.กาญจนบุรี เพื่อยอยสลายวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร

นางสาวพลอยปภัส  จรรยา 50,000                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

14 การบําบัดสียอมรีแอคทีฟโดยจุลินทรียและ

การศึกษาความเปนพิษของผลิตภัณฑหลังการบําบัด

นายเฉลิมวุธ สมปาก 39,500                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

15 การสังเคราะหเสนใยผสมระดับนาโนของ Cu-BTC 

กับไคโตซาน เพื่อใชในการตานเชื้อจุลินทรีย

นางสาวกมลทิพย  สิงหบํารุง 50,000                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

16 ความเปนไปไดของการทําธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร

ของกลุม ชาติพันธุกรณีศึกษา ตําบลยางเปยง 

อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

นายปยะ บุญพิทักษ 47,600                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

17 ศึกษาปจจัยและความเปนไปไดในการปลูกฝายแบบ

ผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย ในจังหวัดเชียงใหม

นางสาวพิม ภิรมย 34,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

18 การจําแนกทางสัณฐานวิทยา และชีววิทยาระดับ

โมเลกุลของเชื้อสาเหตุโรคโคนเนาหัวเนาของมัน

สําปะหลัง

นายธนประสงค อยูพิศิษฐไตรวัติ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

19 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาอินทรียของ

ผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

นางกมลศรี  ศรีวัฒน 41,500                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

20 การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ํามะกรูดเพื่อสุขภาพ นางสาวพัชรฤดี บุญธรรม 41,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

21 การตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร

สกัดกะเม็ง สําหรับประยุกตใชกับผิวหนัง

นางสาว กรกนก เอกโยธินวงศ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

22 การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากขาวไรซเบอรรี่ นมถั่ว

เหลือง และไข

ภัคชัญญา  ศิริวรรณ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

23 การพัฒนาผลิตภัณฑโจกไขขาว นางสาวอรัชพร  ดีประเสริฐ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะแพทยศาสตร จํานวน 5 โครงการ 240,000             

24 การศึกษาความสัมพันธสัดสวนของโปรตีนตอครีอะ

ตินินในปสสาวะทํานายความรุนแรงของโรคและ

ผลลัพธที่ไมพึงประสงคตอการตั้งครรภในหญิงไทยที่

มีภาวะครรภเปนพิษ

ภราวุธ ศุภกุลวณิชย 40,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

25 เปรียบเทียบการฉีดยาคีโตโรแลคผสมยาลิโดเคน 

เขาแผลฝเย็บหลังคลอดปกติเทียบกับกลุมที่ไดยาลิ

โดเคนอยางเดียวเพื่อระงับความเจ็บปวด : 

การศึกษาแบบปดสองดานชนิดสุมแบบมีกลุมควบคุม

พญ.วรดา  ขวัญวงษ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

26 การศึกษาความชุกและลักษณะทางคลินิกของกลุม

อาการพารานีโอพลาสติกที่สัมพันธกับมะเร็ง

กระเพาะอาหารในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม

พระเกียรติ

นพ. ปยกรณ พูลแยม 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

27 การเปรียบเทียบคุณภาพของเสนเอ็นขอไหลหลัง

ผาตัดดวยวิธีการผูกปมและไมผูกปม ในการเย็บเสน

เอ็นแบบสองแถว

นพ.สรวุฒิ ศิริศักดิ์ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

28 ประสิทธิภาพของการฉีดยาโรพิวาเคนเทียบกับคีโต

โรแลคและโรพิวาเคนบริเวณแผลผาตัดเพื่อระงับ

ความเจ็บปวดหลังผาตัดคลอดบุตร: โดยวิธีการแบบ

สุมมีการควบคุมและอําพรางสองฝาย

พญ.รุงฤดี  วงษศรี 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสหเวชศาสตร จํานวน 6 โครงการ 287,500             

29 การศึกษาการแสดงออกของยีน PRAME ในผูปวย

ไทยที่เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

แบบมัยอิลอยดและความสัมพันธกับความรุนแรง

ของโรค

นางสาว ธิชยาภา พจนเสนี 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

30 การศึกษาความถี่ของอัลลีล SLC44A2 ในผูปวยคน

ไทยที่เปนโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา

รอยโทดลภาค อภิพงศรัตน 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

และความปลอดภัยทางชีวภาพ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

31 การพัฒนาเครื่องมัลดิทอฟแมสเปคโตรมิเตอรเพื่อใช

ในการตรวจวิเคราะหเชื้อแคนดิดาอัลบิแคนสที่ดื้อ

ตอยาฟลูโคนาโซล

นางสาว ชนิกา แมนจันทรารัตน 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

32 การเปรียบเทียบชุดน้ํายาไคเจน อินเวสติเกเตอร 24

 แพล็กซ คิวเอส และชุดน้ํายาแอมเอฟแอลเอสทีอา 

ไอเด็นติไฟเลอร พลัส พีซีอาร แอมพลิฟเคชั่น ใน

การตรวจวิเคราะหดีเอ็นเอ

รอยตํารวจเอก วงศกร กังสนันท 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

33 ผลของการฝกหายใจในระหวางการฟอกเลือดดวย

เครื่องไตเทียมตอความแข็งแรงกลามเนื้อหายใจ 

และความสามารถในการทํากิจกรรมในกลุมผูปวย

โรคไตวายเรื้อรัง

นางสาวพัชรินทร  แสงครุฑ 37,500                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

34 การแยกและคัดเลือกราเอนโดไฟตทีสรางสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพจากกลวยหอมทอง

นางสาวจิราภรณ  ญาณสมบัติ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 8 โครงการ 377,200             

35 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองตอการทําหนาที่

ของผูปวยโรคอารมณสองขั้วในระยะฟนฟูสภาพ

นางสาวมาลี ศิริปรุ 46,800                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

36 ผลของโปรแกรมการสงเสริมความมีคุณคาในตนเอง

ในการปฏิบัติบทบาทการเปนมารดาตอภาวะ

ซึมเศราหลังคอดในมารดาวัยรุน

นางสาวเสาวลักษณ  เสียงนัน 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

37 ผลของโปรแกรมเสริมสรางการปรับตัวตอทักษะการ

จัดการกับความเครียดของมารดาเด็กโรคสมาธิสั้น

นางสาวกานตตริน  ศรีสุวรรณ 43,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

38 ผลของโปรแกรมการสงเสริมใหญาติมีสวนรวมใน

การกระตุนประสาทรับความรูสึกตอการฟนสภาพ

สมองในผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะ

นางสาวพัทนินทร สันตยากร 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

39 ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมควบคุมน้ําหนัก

ตอพฤติกรรมการควบคุมน้ําหนักของเด็กวัยเรียน

ตอนปลายที่มีภาวะน้ําหนักเกิน

นางสาวศุภลักษณ ศรีธัญญา 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

40 ผลของโปรแกรมการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตอ

การรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติกิจกรรมทาง

กาย ความรุนแรงของอาการขอเขาเสื่อม และการ

ทรงตัวในผูที่มีขอเขาเสื่อม

นายสิรภพ  โตเสม 49,900                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

41 ผลของโปรแกรมการบําบัดดวยการยอมรับและ

พันธะสัญญาตออาการซึมเศราของผูปวยโรค

ซึมเศราวัยสูงอายุ

นายธีรนาถ  บุญญาธิการ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

42 ผลของโปรแกรมการดูแลระยะทายของชีวิตที่สงบ

ตอการรับรูการตายสงบในผูปวยมะเร็งระยะทายที่

ไดรับยาเคมีบําบัด

วราภรณ   ออนอนงค 37,500                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ จํานวน 3 โครงการ 140,000             
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร
ผลการพิจารณาความเกี่ยวของดาน

จริยธรรมการวิจัย และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

43 ผลของการฉายแสงยูวีบีชวงคลื่นแคบตอระดับสาร 

ซีดี26,ดีพีพีโฟ และสับสแทนพีในรูปที่ถูกตัดสั้น ใน

ซีรั่มของคนไขสะเก็ดเงิน

พญ.สุพิชา  กงทอง 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

44 การทดสอบความเปนพิษของสาร 

Beta-eudesmolและatractylodin ในไขปลามา

Mr.Gyem Tshering 40,000                ตองผานการรับรองดาน

จรรยาบรรณการวิจัยในสัตว

45 การศึกษาผลของสารสกัดงวงตาลตัวผูตอระดับอิเล็ก

โทรไลต,ครีอะตีนิน,กรดยูริค,และอัตรการกรองของ

ไตในปสสวะ และระดับไนโตรเจนในกระแสเลือด 

ในสัตวทอดลอง

นางสาวพัฒนนรี  วงษมานิตย 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จรรยาบรรณการวิจัยในสัตว

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 6 โครงการ 286,000             

46 การบูรณาการกระบวนการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน และโครงขายประสาทเทียมแบบแพร

กลับ สําหรับพยากรณพฤติกรรมการปองกัน

อันตรายจากฝุนละอองของพนักงานในโรงโมหิน

นางสาวกมลวรรณ  สมณะ 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

47 In Defiance of Domestic Violence: Voices of 

Women in Sherpur, Bangladesh

Miss Nur-E-Jannat Amee 49,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

48 Health risk assessment of exposure to 

multiple heavy metals among children living 

in a Vietnamese informal e-waste recycling 

village

Ms. Hien Thi Thu Ngo 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

49 Ergonomic Assessment Tool Development 

for Repetitive Task in Hard Disc Drive 

Industry

Miss Metta Ruennusan 40,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

50 Risk factors for Mass Fainting Illness (MFI) 

among workers in Cambodian Garments

Mr. PHY Maly 47,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

51 Knowledge, Practice and Prevalence of 

Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus 

Infections among Beauticians in Quy Nhon 

City, Binh Dinh Province, Vietnam

Mr. TINH HUU HO 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 2 โครงการ 90,000               

52 ผลของอะเลนโดรเนตตอการเกาะและการเคลื่อนที่

ของเซลลสรางกระดูกบนผิวไทเทเนียม

จารุกฤต ลีลาคุณากร 50,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

53 ผลของโบนมอรโฟเจนเนติกโปรตีน-2 ยึดดวยทริซิว

คลอไรดบนผิวไทเทเนียมที่มีผลตอเซลลสรางกระดูก

ทพ. ปพนสรรค ศิวกุล 40,000                ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

และความปลอดภัยทางชีวภาพ

2,473,900           รวม  53  โครงการ
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