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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

คณะศิลปศาสตร จํานวน 5 โครงการ                  175,000

1 การสรางสรรคตัวละคร “นาค” ในนวนิยายไทย พ.ศ.

2555-2560

นางสาวปติชา ชัยสุวรรณ                     35,000 -

2 นวนิยายกอทิกไทยรวมสมัย: กรณีศึกษาแนวขามภพชาติ นางสาววันตกานต บุญแยม                     35,000 -

3 การสืบสรรควรรณคดีมรดกของไทยในนวนิยายของ

พงศกร

นางสาวสุวรรณา  คุยเอี่ยม                     35,000 -

4 หนังสือบันทึกการเดินทางทองเที่ยวประเทศญี่ปุน : 

บทบาทและกลวิธีการสรางสรรค

นางสาวกมลวรรณ ปริญโญกุล                     35,000 -

5 เรื่องเลาในรายการวิทยุเดอะ ช็อก : ในฐานะนิทานผีใน

วัฒนธรรมประชานิยม

นางสาวขวัญแกว งามโสภณ                     35,000 -

วิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน 1 โครงการ                   35,000

6 ความรุนแรงตอผูหญิง:ฟงเรื่องเลาของคนทํางาน(และผู

ประสบเหตุ)ผานเอกสารจดหมายเหตุในมุมมองสตรีนิยม

สายหลังอาณานิคม

นางสาวมณี  ขุนภักดี                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จํานวน 13 โครงการ                  455,000

7 การพัฒนาสมบัติของไมอัดที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรที่ผสมเศษพลาสติกเพื่อการประยุกตใชใน

งานอาคารพักอาศัย

นางสาวกัลยลักษณ มุกดธนะอนันต                     35,000 -

8 การออกแบบอาคารศาลาไทย สําหรับงานมหกรรมโลก 

เวิลดเอ็กซโป 2020 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

นายวชิรพงศ จากุญชร                     35,000 -

9 มาตรการขนาดใหญในการออกแบบชุมชนเมือง นายอัครวิทย ทรัพยแสงทอง                     35,000 -

10 การพัฒนาแผนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิล และ

กระจกเหลือใชเพื่อเปนวัสดุในงานสถาปตยกรรม

นายรณกฤต กอบกุลไชย                     35,000 -

11 การลดความชื้นสะสมภายในหองพักอาศัยแบบสตูดิโอ

ภายใตสภาพอากาศรอนชื้น

นางสาวณิชากร กลิ่นเกลา                     35,000 -

12 แนวทางการออกแบบการใชแสงธรรมชาติรวมกับแสง

ประดิษฐในอาคารสํานักงานใหมีความเหมาะสมกับ

นาฬิกาชีวิตสําหรับประเทศไทย

จิณหวรา อรัณยชนายุธ                     35,000 -

13 การศึกษาขอตอในแนวแกนในงานสถาปตยกรรม

โครงสรางไผเพื่อประสิทธิภาพในการรับแรงสูงสุด

นางสาวปณฑารีย  วิไลอัญชลี                     35,000 -

14 การพัฒนาวัสดุมวลเบาที่ผลิตจากเศษกระจกและเปลือก

ไข เพื่อการประยุกตใชในอาคาร

นายกฤษนนท ศรีพนม                     35,000 -

                        เอกสารแนบทายประกาศ

ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 

จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562

ประเภททุนวิจัยทั่วไปสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนวิจัยทั่วไป สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                     งบประมาณไมเกิน 50,000 บาท ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จํานวน 153 โครงการ งบประมาณรวม 5,038,419 บาท 

           (หาลานสามหมื่นแปดพันสี่รอยสิบเกาบาทถวน)

1. อนุมัติและดําเนินการได  จํานวน  46  โครงการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

15 แนวทางการออกแบบเปลือกอาคารสํานักงานโดยใช

กระจกอิเล็กโทรโครมิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชแสง

ธรรมชาติและพลังงาน

นางสาว ภัทรกร หลิมชูตระกูล                     35,000 -

16 การศึกษาการประยุกตใชไมยางพารากับสถาปตยกรรม

ไทยรวมสมัย

นางสาวปานวาด วรเสถียร                     35,000 -

17 การประยุกตมานสะทอนความรอนและชองระบาย

อากาศ เพื่อลดการถายเทความรอนผานผนังกระจก

ประภัสสร แซมมงคล                     35,000 -

18 แนวทางการใชงานขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการ

ออกแบบและพัฒนาแบบสถาปตยกรรม

นายปรินทร เหลาตระกูล                     35,000 -

19 แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมปรับเปลี่ยนรางโดย

ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายวัตถุประสงค

นางสาวธันยพร ไพบูลยกิจเจริญ                     35,000 -

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 9 โครงการ                  315,000

20 เสถียรภาพเกินชนิดใหมสําหรับสมการเชิงฟงกชันรากที่

พีและสมการเชิงฟงกชันแบบสวนกลับของรากที่พีผาน

หลักการจุดตรึง

นางสาวลัดดาวัลย เอี่ยมสมบูรณ                     35,000 -

21 การพัฒนาวัสดุหอผลมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทองเพื่อ

เพิ่มคุณภาพผลผลิต

นางสาวสุนทรี กอนไธสง                     35,000 -

22 การพัฒนาการมีอยูจริงของจุดตรึงที่อยูในเซตศูนยของ

ฟงกชันกับการประยุกต

นายไผทเทพ คํารอด                     35,000 -

23 เสถียรภาพแบบไฮเออรส-อูแลมนัยทั่วไปสําหรับสมการ

เชิงฟงกชันในปริภูมิกึ่ง-เบตา-นอรม

นายอนุรักษ   ธัญญเจริญ                     35,000 -

24 เทคนิคสําหรับการแกปญหาสมการเมทริกซไมเชิงเสนที่

เกี่ยวของกับการสงแบบหดตัววางนัยทั่วไปผานนอรม

แบบไคฟานและเมตริกแบบทอมปสัน

นางสาวกนกวรรณ แสวงทรัพย                     35,000 -

25 ศึกษาปจจัยและความเปนไปไดในการผลิตฝายอินทรีย

ของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม

นางสาวพิม ภิรมย                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

26 ลักษณะประจําพันธุ และผลของความเขมแสงจากหลอด

ไดโอดเปลงแสง (LED) ตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

ปริมาณสารกลุม ไตรเทอรปนของบัวบก (Centella 

asiatica (L.) Urban)

นางสาวลลิตา เจริญทรัพย                     35,000 -

27 การสังเคราะหคารบอนด็อทและถานกัมมันตจากเปลือก

ทุเรียนสําหรับเปนขั้วอิเล็กโทรดในตัวเก็บประจุยิ่งยวด

นางสาวจันจิรา ปราณีราษฎร                     35,000 -

28 การพัฒนาคุณคาทางโภชนะของรําละเอียดและรําสกัด

น้ํามันเพื่อเปนอาหารสัตวดวยยีสตจากโรงงานผลิตเบียร

นางสาววนิดา เบี้ยทอง                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ จํานวน 1 โครงการ                   35,000

29 การศึกษาเปรียบเทียบการนวดแผนไทยแบบราชสํานัก

บวกการทําสมาธิกับการนวดแผนไทยแบบราชสํานักใน

ผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อหลังสวนบน

นายนันธิยะ ศรีแกว                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 1 โครงการ                   35,000

30 การพัฒนาแผนฟลมละลายผสมสารสกัดธรรมชาติที่มี

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อกอโรคที่พบบอยในชองปาก

นายปยะวัตร ตั้งสุขสันต                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 9 โครงการ                  315,000
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31 ปจจัยทํานายภาวะเจ็บหนาอกของผูปวยโรคหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลันภายหลัง จําหนายออกจากโรงพยาบาล

ในระยะ 1 ปแรก

นายสุทัศน  ศุภนาม                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

32 ผลของโปรแกรมบําบัดความคิดและพฤติกรรมตอภาวะ

วิตกกังวลและภาวะซึมเศราในผูปวยที่ไดรับ การบําบัด

ทดแทนไต

นางสาวอัจฉรียา  นอยทรง                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

33 ปจจัยทํานายสภาวะสวนบุคคล ความทุกขทรมานจาก

อาการ และพฤติกรรม การจัดการอาการตอคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยเนื้องอกสมอง

นางสาว พิมพญาภรณ ทรัพยมีชัย                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

34 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยคนไทยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ

นางอัชฌาณัฐ วังโสม                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

35 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ดานการพยาบาลผูปวย

โรคติดตออุบัติใหม

นางสาวสมพร สังขแกว                     35,000  ไดรับการยกเวนการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

36 ผลของโปรแกรมการดูแลระยะทายตอผลลัพธการดูแล

แบบประคับประคองและการรับรูระยะทายของชีวิตที่

สงบในผูปวยมะเร็งระยะทาย

นางสาวพัชรีรัตน  อันสีแกว                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

37 ผลของเตียงพลิกตะแคงตัวตอการบาดเจ็บผิวหนัง ความ

สมบูรณของเนื้อเยื่อและภาระงานของผูดูแล ในผูปวยที่

ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดที่บาน

นางจิณพิชญชา  มะมม                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

38 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองตอ

ความรู ภาระการดูแลและความเครียดของผูดูแลผูปวย

บาดเจ็บสมอง

นางสาวพรทิพย  สําริดเปยม                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

39 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการตนเองในโรคหืดโดยใช

ครอบครัวเปนฐานเพื่อสงเสริมระดับการควบคุมโรคหืด 

สมรรถภาพปอด และคุณภาพชีวิตของเด็กไทยวัยเรียน

นางสาววิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสาธาณสุขศาสตร จํานวน 3 โครงการ                   64,500

40 ประสบการณและความรอบรูดานสุขภาพการปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสซิกาของหญิงตั้งครรภ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

นายตฤษนันท ถูกจิตร                     10,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

41 การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพจากการรับสัมผัส

ฟอรมาลดีไฮดในขั้นตอนการเตรียมบอเลี้ยงลูกกุงขาว: 

กรณีศึกษา ฟารมเลี้ยงลูกกุงขาว

นายมนตชัย บรรจง                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

42 ฉากชีวิตของหญิงที่ตั้งครรภไมพรอมและตั้งครรภตอ : 

ศึกษาเฉพาะกรณีบานพักชั่วคราว

นางสาวสุรัสวดี เกษามา                     19,500  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสหเวชศาสตร จํานวน 2 โครงการ                   70,000

43 การเปรียบเที่ยบประสิทธิภาพลายพิมพริมฝปากแฝง 

(Latent Lip prints) บนผิววัสดุชนิดมีรูพรุนโดยใช

เทคนิคการยอมสีดวยสีสกัดจากธรรมชาติ

นางสาวฐิติชญา มีบัวทอง                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

44 ผลของโลวเวอรครอสซินโดรมตอการทรงตัวในผูที่มีอายุ 

20-50 ป

นางสาวนวลพรรณ จั่นทิม                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะแพทยศาสตร จํานวน 2 โครงการ                   70,000
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

45 ลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาของผูปวยผูใหญที่

ไดรับการรักษาดวยเครื่องชวยพยุงการทํางานของหัวใจ

และปอดชนิดการใสสายหลอดเลือดรอบขางที่

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

แพทยหญิง ณภกุลธ   ภาติยะกุล                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

46 ความสัมพันธระหวางหินปูนจากภาพถายรังสีเตานมและ

มะเร็งเตานม

แพทยหญิง ชมพูนุท อาชวานันทกุล                     35,000  ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

              1,569,500

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

คณะรัฐศาสตร จํานวน 1 โครงการ                   35,000

1 ความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว: 

กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

นายพลศักดิ์ ชัยศรี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะศิลปศาสตร จํานวน 1 โครงการ                   35,000

2 คําศัพทเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทใหญ ที่

อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

นางสาวสุพรรณี เรืองสงค                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

วิทยาลัยสหวิทยาการ จํานวน 2 โครงการ                   70,000

3 คอบครัวเควียร: พหุอัตลักษณ ความสัมพันธ และ

ยุทธศาสตรครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน

นางสาวอาทิตยา อาษา                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

4 การศึกษาการประกอบสรางตัวตนทางเพศวิถีของ

เด็กผูหญิงผานจดหมายเหตุงานเขียน

นางสาวมัตตัญู เมฆสวัสดี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

สถาบันภาษา จํานวน 1 โครงการ                   35,000

5 การแกไขคํากํากวมในประโยคภาษาอังกฤษประเภท

ประพันธสรรพนามโดยผูเรียนชาวไทย

นางสาวนฤมล คุณวงศ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

วิทยาลัยนวัตกรรม จํานวน 7 โครงการ                  140,920

6 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการถายโอนเทคโนโลยี

จากบริษัทแมในตางประเทศ กรณีศึกษาบริษัทรถยนต

แหงหนึ่งในประเทศไทย

นางสาว กนกชล ธนบดีเลิศเมธา                     17,808 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

7 ปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการนําเทคโนโลยีทําความสะอาด

พื้นผิวดวยคารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide 

Cleaning) สูอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย

นายธีระ ธนสกุลศักดิ์                     18,720 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

8 รูปแบบการสรางความจงรักภักดีของลูกคาในการซื้อ

สินคาออนไลน บริบทอุปกรณไอที

นายบัณฑร แสงศรี                     20,924 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

9 ปจจัยทางดานนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอความสาเร็จของ

บริษัทผูใหบริการดานการจองที่พักออนไลน (Online 

Travel Agent) ในประเทศไทย กรณีศึกษาความคิดเห็น

ของพนักงานในบริษัทผูใหบริการดานการจองที่พัก

ออนไลนแหงหนึ่ง

นางสาวอนันตกันต ชมภูทีป                     20,684 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

10 รูปแบบความรวมมือในการตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชย

 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภราดร นิลแจง                     20,924 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

จํานวนรวม   46  โครงการ

2. อนุมัติแบบมีเงื่อนไข จํานวน  107  โครงการ
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

11 การยอมรับเทคโนโลยีสุขภาพ กรณีศึกษา ระบบ Health

 Service Search

นางสาวพัทธนันท มารียาห 

แสงกุหลาบ

                    20,940 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

12 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในกระบวนการตอยอด

ผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย จากมุมมองของนักวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญทางดานทรัพยสินทางปญญา และ

ผูประกอบการ

นางสาวพัชรกร สินสมบูรณ                     20,920 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง จํานวน 27 โครงการ                  945,000

13 มาตรการทางผังเมืองเพื่อการอนุรักษพื้นที่เกษตรกรรม

ชั้นดี เพื่อผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กรณีศึกษา 

พื้นที่เพาะปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี

นางสาวอัจฉราภรณ ปลื้มอารมณ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

14  มาตรการการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทางผังเมืองเปาหมายที่ 11.7

นายวิชญะ อยูดี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

15 นวัตกรรมอยางพลิกผันที่มีผลกระทบตอธุรกิจโรงแรมใน

จังหวัดภูเก็ต

นางสาวฐิศิรักน เชื้อเมองพาน                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

16 ตนทุนการเดินทางและความเต็มใจจายคาธรรมเนียมการ

ใชบริการสวน สาธารณะในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา

เปรียบเทียบระหวางสวนลุมพินีและสวนหลวง ร.9

นางสาวพิมพนารา รอดกุล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

17 การศึกษากลยุทธการสื่อสารโดยใชผูทรงอิทธิพล

ออนไลนสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย

นางสาวนิดา หวังขจรไชยกิจ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

18 แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ํา

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : 

ชุมชนริมคลองภาษีเจริญ

นางสาว พรพิชชา หลิมไชยกุล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

19 การปรับตัวของวงการหนังสือตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิตอลในเมืองไทย

นางสาว ศุภลักษณ สัมปทาภักดี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

20 การศึกษาคุณลักษณะของความสนใจในองคประกอบ

ของพื้นที่สวนกลางในโครงการหมูบานจัดสรรโดยใช

แบบจําลองของคาโน

นายจตุพล วังสงค                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

21 ระบบนําเสนอเสนทางหนีไฟในอาคารโดยใชขอมูลจาก

แบบจําลองขอมูลสารสนเทศอาคารที่นําเสนอผาน

เทคโนโลยีผสมผสานโลกจริงเขากับโลกเสมือน

นายธนปรัชญ ไกรวงศ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

22 แนวทางการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อสงเสริมแนวคิด

การปรับตัวและการฟนฟูจากน้ําทวมและแนวคิดการมี

สวนรวม กรณีศึกษาชุมชนวิถีชีวิตไมจํากัดอายุในยุค 

1960 หมูบานประชานิเวศน 2 นนทบุรี

นางสาวญาดา พรชํานิ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

23 แนวทางการจัดสรรการพัฒนาที่ดินตามแนวคิดการ

พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชนเพื่อรองรับการ

ขยายตัวของเมือง

นายโสพัฒน ปนกาญจนนาวี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

24 แนวทางการเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะทาง

กายภาพของอพารตเมนตใหเปนโรงแรมขนาดเล็ก : 

กรณีศึกษาพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาว ชุติมา แกวจันทร                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

25 แนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย เพื่อตอบสนองความตองการซื้อใน

การลงทุน กรณีศึกษา เมืองพัทยา

นายปาณัสม พงษพิศิษฎกุล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

26 การศึกษาแบบทางกายภาพของโรงแรมขนาดเล็กแบบ

หรูหรา (Luxury Hostel) ที่ตอบสนองพฤติกรรมของ

นักทองเที่ยวจีนที่ทองเที่ยวแบบอิสระ (F.I.T)

นางสาวชีวัน มกรากุล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

27 แนวทางการออกแบบปรับประโยชนใชสอยเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม สําหรับอาคารแนวราบที่มีความเฉพาะทาง

วัฒนธรรมในยานธุรกิจกรณีศึกษาอาคารสุขุมวิทพลาซา

นายสมภพ สิทธิอาจารย                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

28 แนวทางในการออกแบบและจัดการพื้นที่เพื่อสงเสริม

การรับรูสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมที่เอื้อตอการทองเที่ยว

โดยชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนคลองแดน จังหวัด สงขลา

 และจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวพิมพกานต ปจจันตวิวัฒน                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

29 แนวทางการออกแบบและเสนอแนะโครงสรางพื้นฐาน

การทองเที่ยวแบบเนิบชาในเขตพื้นที่เมืองเกาลําพูน

นางสาวพิมพชนก ฉิมหิรัญ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

30 แนวทางการออกแบบและกอสรางผนังรับน้ําหนักที่มี

ลวดลายเรขาคณิตเปนองคประกอบดวยเทคโนโลยีการ

พิมพสามมิติดวยวัสดุซีเมนต : กรณีศึกษา บานพักอาศัย

ขนาดเล็ก

นายวรรณพล สดากร                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

31  การออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อปองกันอาชญากรรม

เพื่อความปลอดภัยของผูหญิง กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

นางสาวอารีน พันทรกิจ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

32 การศึกษารูปแบบโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู

อาศัยสีเขียวในประเทศไทยที่มีผลตอความสนใจของ

ผูบริโภค

นางสาวพรกนก จิรพัทธพงศกร                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

33 ปญหาของกระบวนการวางและจัดทําผัง และ การบังคับ

ใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรณีศึกษา พื้นที่ตําบลหมูมน

 อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นางสาวชญานี มาตยภูธร                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

34 กลยุทธการพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุในอนาคต: 

กรณีศึกษากลุมประชากรเจเนอเรชั่นเอ็กซ

นายสรวิศ เฮงเจริญสุข                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

35 การพัฒนาระบบการเรียนรูเรือนพื้นถิ่นไทยโดยใชระบบ

เทคโนโลยีความจริงเสมือน

นายภาสวิชญ ตันติธรรม                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

36 การรับรูและเขาใจถึงความเปนยานของผูอยูอาศัยใน

พื้นที่พัฒนาและพื้นที่เดิมในชุมชนสวนหลวงสามยาน

นายณัฐนนท เอี่ยมพูลทรัพย                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

37 แนวทางการออกแบบพื้นที่และสภาพแวดลอมทาง

กายภาพในพื้นที่ยานเมืองเกาเพื่อฟนฟูชุมชนภายใต

กรอบแนวคิดนิเวศน พิพิธภัณฑ กรณีศึกษา : ชุมชน

บานบุ กรุงเทพมหานคร

นางสาวธนาพร  กังสวิวัฒน                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

38 แนวทางการผสมผสานเทคโนโลยีการกอสรางชิ้นสวนสา

เร็จรูป เพื่อประยุกตใชในการออกแบบและกอสราง

บานพักอาศัย 2 ชั้น

นางสาวภาวนา ชิณศรี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

39 แนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมชั่วคราวขนาดเล็ก 

โดยใชขวดพลาสติกเหลือใชดวยวิธีการเจนเนติกอัลกอริ

ทึ่ม

นายปณวัฒน ชื่นกุล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 12 โครงการ                  420,000

40 การศึกษาปจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทําเกษตรอินทรียของผูหญิงในประเทศไทย

Mrs. Toma Deb Nath                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน



หน้าที� 7 จาก 12

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

41 ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนตตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวเหนียวพันธุ กข แมโจ 2

 ภายใตการใหน้ําที่แตกตางกัน

นางสาวณิชนันทน หะยีลาเตะ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

42 การพัฒนาถังปุยหมักอินทรียจากเศษอาหารในครัวเรือน:

 กรณีศึกษา เขตชุมชน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธานี

นางสาวภาวิณี จันทรอน                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

43 การสังเคราะหคารบอนด็อทจากน้ํายางธรรมชาติสกิม

สําหรับการนําไปประยุกตใชเปนเครื่องมือทางแสงฟลูออ

เรสเซนสบนกระดาษสําหรับการตรวจจับไอออนโลหะ

หนัก

นางสาว ฐิตารัตน ประทุมสุวรรณ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

44 การประเมินความเสี่ยงน้ําทวมครัวเรือนผูพิการและแนว

ทางการปรับตัว กรณีศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวสุญาดา โสรธร                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

45 ผลิตภัณฑสารสกัดธรรมชาติเพื่อควบคุมการแพรระบาด

ของแมลงวันทอง

นางสาวชุติมา กลับแสง                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในสัตว

46 อิทธิพลของอัตราและระยะเวลาการหมักของซิลิกอน

จากอุตสาหกรรมซีเมนตตอการเจริญเติบโตของขาวโพด

หวาน

นางสาวมณฑภิยา สงวนหงษ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

47 คุณสมบัติความเปนพรีไบโอติกของเบตาแมนนาเนสจาก

การหมักกากนม ถั่วเหลืองดวย Aspergillus niger เพื่อ

ใชเสริมในอาหารสัตว

นางสาวนวิญญา  พิมพา                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

48 การเพิ่มความปลอดภัยและรักษาคุณภาพของหัวไชเทา

งอก (Raphanus sativus L.) โดยการใชกระบวนการ

ออกซิเดชันขั้นสูงชนิดการใชรังสีอัลตราไวโอเลตรวมกับ

โอโซน

นายทศพล พิมพรัตน                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

49 บทบาทขององคประกอบผนังเซลล Lactobacillus 

plantarum BCC47723 ตอการจับซีราลีโนน

นางสาวเสาวลักษณ อดุลพัชราภรณ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

50 การประเมินความเสี่ยงของอะฟลาทอกซินเอ็ม 1 จาก

การบริโภคนมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นางสาวดาริกา  อวะภาค                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

51 ความเปนไปไดของการทําธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษรกร

ของกลุม ชาติพันธุกรณีศึกษา ตําบลยางเปยง อําเภอ

ออมกอย จังหวัดเชียงใหม

นายปยะ บุญพิทักษ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ จํานวน 4 โครงการ                  140,000

52 ประสิทธิภาพของยา 0.1% ฟลูโอซิโนโลน อะเซตโตนาย

 รวมกับ แฟคชันแนลเออเบี่ยมแยคเลเซอร สําหรับ

รักษาสะเก็ดเงินที่ศีรษะ

นายแพทย กิตติคุณ งามอุดมเกียรติ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

53 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการออกกําลัง

กายแบบโยคะ ฤๅษีดัดตน และการยืดกลามเนื้อ เพื่อลด

อาการปวดคอและบา ในกลุมพนักงานสํานักงาน

นางสาวบุษราภรณ  ธนสีลังกูร                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

54 ผลการรักษาสิวรุนแรงนอยถึงปานกลางโดยยา 2.5% 

เบนโซอิลเปอรออกไซด รวมกับ 1% ไดโคลฟแนคเจล 

เปรียบเทียบกับ 2.5% เบนโซอิลเปอรออกไซด รวมกับ

ยาหลอก

แพทยหญิง สุทธิดา ตันติพันธุ

พิพัฒน

                    35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

55 การศึกษาทางคลินิกของยาชงยานางแดงตอการเพิ่ม

ปริมาณน้ํานมในหญิงหลังคลอดปกติ

นางสาวสุวรรณา  แมนปน                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 โครงการ                   35,000
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

56 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของนาโนอิมัลชันบรรจุแอนโดรกราโฟไลด

นางสาวนวรัตน  สุกใส                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร จํานวน 1 โครงการ                   11,500

57 การทาความเขาใจความตองการใสฟนทดแทนของ

ผูสูงอายุ กรณีศึกษาดานเกวียน โคราช

นายณัฐพล ถินสถิตย                     11,500 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 8 โครงการ                  280,000

58 ผลของโปรแกรมการกํากับอารมณตอความสามารถทาง

อารมณและสังคมของเด็กที่มาจากครอบครัวหยาราง

นางสาวพรพิมล  พรมนัส                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

59 ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองตอพฤติกรรมการ

ควบคุมการปสสาวะและระดับการกลั้นปสสาวะไมอยูใน

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดมะเร็งตอมลูกหมาก

นางสาวนิภาวรรณ  อินทโชติ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

60 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ไดรับยาเคมีบําบัด

นางสาวศศิวิมล สวนสําราญ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

61 ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมตอพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูติดสุรา

นางสาวจําลองลักษณ  ซาสังข                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

62 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขของบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ

นายสัตยา ประกอบชัย                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

63 ผลของโปรแกรมการบําบัดความคิดและพฤติกรรมตอ

พฤติกรรมกาวราวของวัยรุนในสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชน

วาที่รอยตรีหญิงกัลยา  ตาสา                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

64 ผลของโปรแกรมการระลึกถึงความหลังตอความเขมแข็ง

ทางใจในผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา

นางสาวสุจิตรา สุขทวี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

65 ผลของโปรแกรมการใหครอบครัวมีสวนรวมในการฟนฟู

สภาพการรูคิดตอผลลัพธดานการทําหนาที่ของผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

นางสาวสุกัญญา ทองบุผา                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสาธาณสุขศาสตร จํานวน 8 โครงการ                  208,499

66 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการประเมิน

ความพึงพอใจในการรับบริการแผนกผูปวยนอกโรคมะเร็ง

นางสาวสุภาพร บวรจักรวาล                     13,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

67 การตอบสนองของหนวยงานตอการดําเนินงานปองกัน

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามพระราชบัญญัติการ

ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559

 : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก

นางสาวบุญญาพร เรียมทอง                     14,500 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

68 การศึกษาการปนเปอนสารตกคางจากผลิตภัณฑเภสัช

กรรมในน้ําทิ้งโรงพยาบาล

นางสาวปนัดดา  กันมาลัย                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

69 ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรูดานการ

ดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน เทศบาลเมืองปทุมธานี

นางสาว อรุโณทัย ปาทาน                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

70 สุขภาพจิตของผูเขารับการบําบัดยาเสพติดในระบบ

บังคับบําบัด

นายอลงกต  ประสานศรี                        10,924 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

71 การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน : 

กรณีศึกษาผูปวยที่รักษาตัวที่บาน อําเภออูทอง  จังหวัด

สุพรรณบุรี

นางสาววนิดา  จันทรสวัสดิ์                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน



หน้าที� 9 จาก 12

ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

72 การประเมินคุณภาพดานจุลินทรียและการจัดการที่

เกี่ยวของกับน้ําแข็ง สําหรับบริโภค ของสถานที่สะสม

น้ําแข็งและรานจําหนายอาหารในพื้นที่เขตจตุจักร

นางสาววีรยา  วังสาร                     30,075 1. ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

2. ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

73 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ในพื้นที่

อุตสาหกรรม

นางสาวศิวานิตย  ทองคําดี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

คณะสหเวชศาสตร จํานวน 15 โครงการ                  501,000

74 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการตรวจ 

hemoglobin, transferrin, calprotectin และ 

lactoferrin ในการคัดกรองมะเร็งลาไสใหญกับการสอง

กลองลาไสใหญ

กิตติพิชญ ทิพากรวิศิษฐ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

75 การประเมินวิธี Broth disk elution ในการทดสอบ

ความไวตอ Colistin ของ Acinetobacter baumannii

นางสาวอุรวี  อินดา                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

76 ผลกระทบจากความหลากหลายนิวคลีโอไทดเดี่ยวในยี

นทรานสฟอรมมิ่งโกรทแฟคเตอรวันตอภาวะแทรกซอน

ที่ตับของผูติดเชื้อเอชไอวีชาวไทย

นางสาวชาฎา ฝกศิลป                     35,000 1. ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

2. ไดรับการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

77 การประยุกตใช ลีน ซิกสซิกมา  เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงานเจาะเลือดและรับสิ่งสงตรวจของ

สถาบันบําราศนราดูร

นางสาวนฤมล  ทันประโยชน                     22,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

78 การพัฒนาสารควบคุมคุณภาพที่มีสวนผสมของเม็ดเลือด

แดงซึ่งรักษาสภาพดวยกลูตารอลดีไฮด สําหรับ

เครื่องตรวจน้ําตาลปลายนิ้ว

นางสาวเบญจพร เถาวโท                     35,000 1.ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

2.ไดรับการยกเวนการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน จาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ

79 การประเมินวิธีการตรวจคัดกรองภาวะพรองเอนไซมจี

ซิกพีดีโดยเครื่องไบโอเซนเซอรชนิด CareStart™ G6PD

นายไพรัช  เพ็งบุญ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

80 การพัฒนาคุณภาพการทดสอบความไวของเชื้อ

แบคทีเรียตอสารตานจุลชีพโดยใช Individualized 

Quality Control Plan (IQCP) ในโรงพยาบาล

สมุทรปราการ

นายอาทิตย ปยะชัชวาล                     24,000 1. ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

2. ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

81 การศึกษาความสัมพันธการฉายรังสีรักษากับดัชนีเม็ด

เลือดในผูปวยมะเร็งเตานมในโรงพยาบาลมหาวชิราลง

กรณ ธัญบุรี

นายสุริยะ  เครือจันตะ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

82 การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อมาลาเรียและโฮสต

ระดับโมเลกุลในพื้นที่ระบาดของมาลาเรียในประเทศไทย

นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

83 ความชุกของหมูเลือดเอบีโอและดัฟฟที่พบในผูปวย

มาลาเรียในประเทศไทย

นางสาวภัทราพร หงสฟองฟา                     35,000 1. ตองผานการรับรองดาน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

2. ไดรับการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

84 ความผันแปรทางพันธุกรรมของของยีน PON1 ลําดับนิ

วคลีโอไทด Q192R และระดับของ

Pseudocholinesterase ของเกษตรกรไทยที่ใชสาร 

Organophosphate

นางสาวไอลดา ราศี                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

85 ความผันแปรทางพันธุกรรมของของยีน CYP2D6 ลําดับ

นิวคลีโอไทด G1934 A     และระดับของ 

pseudocholinesterase ของเกษตรกรไทยที่ใชสาร 

organophosphate

นางสาวธนัญชนก พิทักษศิลป                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

86 การเปรียบเทียบแนวโนมการฆาตัวตัวตายในภูมิภาค

ตางๆของประเทศไทย

นางสาวจรรยารักษ มีวงษสม                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

87 การเพิ่มประสิทธิภาพลายนิ้วมือเปอนคราบเลือดบน

พื้นผิวที่แตกตางกันโดยใชสีครั่ง

รอยตํารวจโทภาวดล ฉิ่งทองคํา                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

88 การศึกษาความชุกของไมโครฟลาเรียในเลือดและ 

anti-filarial IgG4 ในแรงงานเมียนมาร โรงพยาบาล

ปากทอ ประเทศไทย

นาย นวพล คูสุวรรณ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

คณะแพทยศาสตร จํานวน 19 โครงการ                  612,000

89 การศึกษาความแตกตางของระดับการมองเห็นระยะใกล

ในผูปวยตอหินดวยแบบทดสอบตัวอักษรสีดําบนพื้นสี

ขาวตามมาตรฐานเทียบกับแบบทดสอบตัวอักษรสีขาว

บนพื้นสีดํา

แพทยหญิง จิรนันท  ทรัพยทวีผล

บุญ

                    25,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

90 ศึกษาความสัมพันธระหวางการใหสารน้ําตามการชี้นํา

โดยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพลวัตและคะแนนภาวะการ

ทํางานของอวัยวะลมเหลว ในผูปวยที่มีภาวะพิษเหตุติด

เชื้อและ/หรือภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อในโรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

แพทยหญิง นันทวัน โอกาส                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

91 การศึกษาเปรียบเทียบชีวกลศาสตรระหวางการผาตัด

สองกลองเปดแผลเล็กกับการผาตัดเปดแผลใหญเพื่อซอม

เสนเอ็นหัวเขาทางดานขาง โดยใชรางอาจารยใหญ

นายแพทย พาณิน อนิลบล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

92 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการลดความดันลูกตา

ระหวางการใชยาตัวเดียวกับยาหลายตัวในตอหินมุมเปด

ปฐมภูมิ

นายแพทย เทียนชัย  ภาสุรกุล                     25,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

93 การศึกษาความแตกตางทิศทางการยิง Screw ที่มีผลตอ

ความยาวของชองกระดูกในการผาตัดซอมแซมเสนเอ็น

ขอเทาดานนอก

นายแพทย กฤต ราชายนต                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

94 การศึกษาวิจัยแบบสุมและมีกลุมควบคุมประสิทธิภาพ

ของการจัดอบรมใหความรูแกผูปวยผื่นแพสัมผัสผาน

ทางสื่อดิจิตอล

แพทยหญิง วงศิยา  เวียรศิลป                       35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

95 อัตราการเกิดภาวะกอนมะเร็งปากมดลูกระดับ 2-3 

(CIN2+) ที่ซอนในผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกปกติ

และผิดปกติที่ไดรับการตรวจติดตาม ดวยเซลลวิทยา 

รวมกับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชพีวี ณ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ: ประสบการณ

 3 ป

แพทยหญิง กนกวรรณ พรมชิตร                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

96 การศึกษาประสิทธิภาพการใชยาทราเนซามิก ดวยวิธีฉีด

เนื้อเยื่อรอบขอรวมกับฉีดเขาขอ เทียบกับวิธีฉีดหลอด

เลือดดํารวมกับฉีดเขาขอ ในผูปวยผาตัดเปลี่ยนขอเขา

เทียม

นายแพทย รเณศ ทวีกิติกุล                       30,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

97 การรักษาดวยความเย็นเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด

หลังจากทําการผาตัดคลอดทางหนาทอง

แพทยหญิง เมธาวีส เชาวลิต                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

98 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภที่มีความ

เสี่ยงสูงกับสตรีตั้งครรภที่มีความเสี่ยงต่ําเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

แพทยหญิง ฆนกาญจน  หวังรังสิมาก                    33,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

99 ศึกษาความแมนยําของการประเมินการแพรกระจาย

ของมะเร็งเตานมมายังตอมน้ําเหลืองบริเวณรักแรดวยวิธี

เจาะตรวจชิ้นเนื้อโดยใชเข็มขนาดใหญภายใตการระบุ

ตําแหนงดวยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงกอนการผาตัด

รักษามะเร็งเตานม

แพทยหญิง เปรมกมล ภัทรอิทธิกุล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

100 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผูปวยมะเร็งเยื่อบุ

โพรงมดลูกที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติกับสตรีปกติ

แพทยหญิง ศรัณยา ศิวะพรพันธ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

101 ผลการรักษา อาการ คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจ

ตอการรักษาของผูปวยโรคจมูกอักเสบภูมิแพใน

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติที่รับการรักษา

ดวยวิธีฉีดวัคซีนภูมิแพในระยะรักษาระดับ

แพทยหญิง กานตสินี  ธารบริสุทธิ์กุล                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

102 ลักษณะทางคลินิกและการรักษาผานหลอดเลือดของ

ผูปวยภาวะหลอดเลือดแดงรั่วเชื่อมตอแองหลอดเลือด

ดําที่บริเวณฐานสมองในโรงพยาบาลธรรมศาสตร:

รายงานกลุมผูปวย

แพทยหญิง ชนมวรัตถ ภัทรพงศดิลก                     26,600 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

103 จอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดกอนกําหนดที่

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ-เกียรติ

แพทยหญิง ชนิกานต ภูวิชยสัมฤทธิ์                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

104 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติดของกายวิภาคจอตา

และการมองเห็นหลังการผาตัดจอตาในภาวะรูที่จุดภาพ

ชัด ในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

นายแพทย ชาติชาย วิภูษณวิทย                     26,600 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

105 ความสัมพันธของขนาด และระดับของกอนมะเร็งเตานม

แบบลุกลามออกนอกทอน้ํานมชนิดที่มีลักษณะไม

จําเพาะทางพยาธิวิทยา (IDC; NOS) ตอการ

แพรกระจายไปตอมน้ําเหลืองที่รักแร

แพทยหญิง ณัฐิยา โพธิ์สวัสดิ์                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน
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ลําดับที่ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย  งบประมาณจัดสรร ผลการพิจารณาความเกี่ยวของ

ดานมาตรฐานการวิจัย

106 เปรียบเทียบการฉีดยาเดกซาเมทาโซนผสมยาลิโดเคน 

เขาแผลฝเย็บหลังคลอดปกติ เทียบกับกลุมที่ไดยาลิโด

เคนอยางเดียวเพื่อระงับความเจ็บปวด : การศึกษาแบบ

ปดสองดานชนิดสุมแบบมีกลุมควบคุม

นายแพทย ปริวัตร ปะวรรณะ                     35,000 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

107 ความดันในโพรงสมองสูงโดยไมพบสาเหตุ รายงานผูปวย แพทยหญิง กรกนก ศักดิ์ศรีทวี                     25,800 ตองผานการรับรองดาน

จริยธรรมการวิจัยในคน

              3,468,919จํานวนรวม   107  โครงการ
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