ตารางที่ ข.14 รายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ (6 โครงการ)
1.
การศึกษาการแสดงออกและบทบาทหน้าที่ของโปรตีนเหมือนไคติเนส (YKL-40 หรือ CHI3L1)
2.
The development of immunosensor using a chitinase-like protein for clinical diagnosis
3.
การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของโมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวที่จาเพาะต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดีชนิดใหม่
4.
ผลของการออกกาลังกายด้วยการพายเรือที่มีต่อสุขภาพ
5.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1
6.
การควบคุมการแสดงออกของยีน Wilm’stumor (WT1) ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม (4 โครงการ)
7.
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการนาวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

8.
แบบจาลองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
9.
การพัฒนาและการเปรียบเทียบกลวิธีการฝึกจังหวะหรือทานองเสียงในการพูดด้วยตนเองโดยบทเรียนทางอินเตอร์เน็ทของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี
10.
บทเรียนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียน ประโยคภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4 โครงการ)
11.
การเพาะแยกเลีย้ งเซลล์ต้นกาเนิดจากเนื้อเยื่อโพรงฟันมนุษย์ภายใต้สภาวะปลอดผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการรักษา
12.
การสร้างเซลล์คล้ายเซลล์ต้นกาเนิดตัวอ่อนจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์โดยปราศจากไวรัสโดยใช้ 5-Azacytidine และการเพิ่มการแสดงออกของยีน Oct4
13.
การเหนี่ยวนาเซลล์ต้นกาเนิดมีเซนไคม์จากเนือ้ เยื่อไขมันมนุษย์ให้เป็นเซลล์ประสาทโดยใช้ 5-Azadeoxycytidine และ Trichostatin A
14.
นมถั่วเหลืองโปรไบโอติกฉายรังสี
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (4 โครงการ)
15.
การประเมินภาระงานในกิจกรรมงานก่อสร้าง
16.
การวิเคราะห์ความอ่อนล้าจากการทางานคอนกรีตของผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง
17.
แนวทางการพัฒนาเครื่องออกกาลังกายสาหรับผูส้ ูงอายุในสวนสาธารณะตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์
18.
การออกแบบฉลากวันหมดอายุของอาหารสาหรับผูส้ ูงอายุโดยใช้หลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์
สานักวิชาแพทยศาสตร์ (10 โครงการ)
19.
โภชนาการของมารดาระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของทารกแรกคลอด
20.
ความชุกของยีน APOE4 และรูปแบบของ FTIR spectra ในผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ในโรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
21.
ความชุกของโรคภูมิแพ้และความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศในนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน NEDD4L ในประชากรไทยที่รับประทานอาหารเค็ม

หัวหน้าโครงการ
รศ. ดร. วิภา สุจินต์
รศ. ดร. วิภา สุจนิ ต์
อ. ดร. พนิดา ขันแก้วหล้า
อ. ดร. พรเทพ ราชนาวี
นางกานดา คามาก (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
นางดวงนภา เดชจุย้ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
นาวาเอกปารัช รัตนไชยพันธ์
ผูช้ ่วยเลขาธิการสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
(อ. ดร. บุรทิน ขาภิรัฐ อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย)
ผศ. ดร. ขวัญกมล ดอนขวา
ศ. ดร. แอนดรู ปีเตอร์ ไลแอนท์
ศ. ดร. แอนดรู ปีเตอร์ ไลแอนท์
รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย
รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย
รศ. ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย
ผศ. ดร. ปิยะวรรณ กาสลัก
ผศ. ดร. พรศิริ จงกล
นายอลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก (วิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
ผศ. ดร. พรศิริ จงกล
ผศ. ดร. พรศิริ จงกล
อ. พญ. นพร อึง้ อาภรณ์
นพ. สราวุธ สุขสุผวิ
อ. พญ. พัชราภรณ์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
อ. นพ. ดร. ชวบูลย์ เดชสุขุม

ลาดับที่
23.
24.
25.

ชื่อโครงการ

พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสริมและขนมที่มีรสเค็มของเด็กวัยก่อนเรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงใน
จังหวัดสุรินทร์
26.
การวิเคราะห์พืน้ ที่เสี่ยงสาหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
27.
การตรวจหาและจาแนกพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์โดยวิธี Kato’ Thick Smear
28.
การพัฒนาฐานข้อมูลโรคพยาธิใบไม้ตับสาหรับวางแผนป้องกันและควบคุมในจังหวัดสุรินทร์
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ (30 โครงการ)
29.
ประสบการณ์ของผู้ปว่ ยไทยที่มีภาวะไตวายระยะสุดท้ายกับการมีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องฟอกไตเทียม : การวิจัยปรากฏการณ์นิยม
30.
มิติจติ วิญญาณในผูส้ ูงอายุท่มี ีโรคเบาหวานชนิด 2
31.
การศึกษาพฤติกรรมแสวงหาการดูแลสุขภาพ แหล่งสนับสนุนและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ
32.
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
33.
ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กป่วยโรคหอบหืดและผูด้ ูแล
34.
ภาวะสุขภาพ ภาระด้านบุคคล ครอบครัว และสังคมผูส้ ูงอายุ และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา
35.
การสร้างเสริมสุขภาพด้านพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นตอนต้น
36.
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุท่เี จ็บป่วยเรือ้ รังด้วยระบบเตือนผู้ปว่ ยอัตโนมัติทางโทรศัพท์
37.
ผลการจัดเมนูอาหารลดความเสี่ยงการเกิดโรคในผูส้ ูงอายุท่อี าศัยในบ้านพักคนชรา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
38.
มุมมองต่อการเป็นผูส้ ูงอายุท่ยี ังประโยชน์ของผูส้ ูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : การศึกษาเชิงคุณภาพ
39.
ผลของการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสมองต่อการบรรเทาอาการอันเนื่องมาจากโรคมะเร็งในผู้ปว่ ยมะเร็งเต้านม : การวิจัยนาร่อง
40.
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่วยมะเร็งเต้านม
41.
ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่ด้วยโรคมะเร็งเต้านม
42.
ผลของโปรแกรมการเตรียมคลอดอย่างมีคุณภาพต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดาทางานนอกบ้าน
43.
การส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ของครอบครัวมารดาที่ทางานนอกบ้าน
44.
ประสิทธิผลของกิจกรรมการปรับวิถีชีวิตต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผูป้ ่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
45.
ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอดต่อความเครียดของมารดาที่ทางานนอกบ้าน
46.
ศึกษารูปแบบการปรับตัวในผูด้ ูแลผูป้ ่วยจิตเภทรายใหม่ กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
47.
ผลของการออกกาลังกายร่วมกับการเสริมแคลเซียมและวิตามินดีในผูส้ ูงอายุ
48.
คุณภาพชีวิตของผู้บริจาคไตและผูท้ ่ีได้รับการปลูกถ่ายไต
49.
ลักษณะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและอัตราการเกิดอุบัติเหตุหกล้มของผูส้ ูงอายุในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา
50.
ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูป้ ่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการบาบัดด้วยการล้างไตผ่านทางเยื่อบุช่องท้อง
51.
การศึกษาผลของการร่วมโครงการการจัดการความดีที่มีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และจริยธรรมในนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4
52.
ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าสมองต่อความไม่สุขสบายและสารเคมีในเลือดของผูป้ ่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการบาบัดด้วยการฟอกไต
53.
การศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการปกป้องสุขภาพทางเพศและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทางเพศของเยาวชน

หัวหน้าโครงการ
อ. พญ. นพร อึง้ อาภรณ์
อ. พญ. พรทิพย์ นิ่มขุนทด
ผศ. พญ. ดร. สรญา แก้วพิทูลย์
ผศ. พญ. ดร. สรญา แก้วพิทูลย์
ผศ. ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
ผศ. ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
ผศ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย
อ. ดร. วันทนา ถิ่นกาญจน์
อ. ภรณี พราหมณ์กระโทก
อ. ลักขณา สุวะจันทร์
อ. กชกร เพียซ้าย
อ. ดร. นฤมล สิงห์ดง
อ. รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
อ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย
อ. ดร. ปัทมา วาจามั่น
อ. ดร. กัตติกา ธนะขว้าง
อ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย
อ. ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อ. ศักดา ขาคม
อ. เพลินพิศ พรหมรักษ์
อ. นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
อ. ดร. วันทนา ถิ่นกาญจน์
อ. ลักขณา สุวะจันทร์
อ. สิริกร ขาวบุญมาศิริ
อ. ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อ. ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อ. วาริธร ประวัติวงศ์
อ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย
อ. ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ
อ. ศรัญญา จุฬารี
อ. ทัดขวัญ มธุรชน

ลาดับที่
ชื่อโครงการ
54.
การศึกษากระบวนการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชน
55.
วิจัยและประเมินผลระบบบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรกับเยาวชน
56.
การพัฒนาระบบส่งต่อที่เอือ้ ต่อการเสริมสร้างสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว
57.
การพัฒนาเครือข่ายชุมชนที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว
58.
การพัฒนารูปแบบการดูแลที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัวบนพืน้ ฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (ระดับโรงพยาบาลชุมชน)
หน่วยงานภายนอก (1 โครงการ)
59.
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของอาจารย์พยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ
ผศ. ดร. รวมพร คงกาเนิด
ผศ. ดร. รวมพร คงกาเนิด
อ. ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
อ. ทัดขวัญ มธุรชน
อ. ดร. จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
อ. รุ่งรัตน์ สุขะเดชะ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

