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โครงการวิจัยในมนุษย์ประจาปี พ.ศ. 2556
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการและการติดเชื้อพยาธิใบไม้ของ พญ. นพร อึ้งอาภรณ์
เด็กวัยเรียนในจังหวัดสุรินทร์
สานักวิชาแพทยศาสตร์
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย
อ. ดร. กัตติกา ธนะขว้าง
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ความแตกต่างระหว่างยีน APOE4 และ non-APOE4 ด้วยการใช้ FTIR อ. นพ. สราวุธ สุขสุผิว
spectra ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์
สานักวิชาแพทยศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับประทานอาหารเค็มกับโรคความ พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด
ดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด
สานักวิชาแพทยศาสตร์
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสริมและขนมที่มีรสเค็มของเด็กวัย อ. พญ. นพร อึ้งอาภรณ์
ก่อนเรียน
สานักวิชาแพทยศาสตร์
การศึ ก ษาปั ญ หาทางด้ า นการยศาสตร์ ที่ เ กิ ด จากการท างานของ นางสาวพรพิมล ลีทนทา
พนักงานทาความสะอาดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สานักวิชาแพทยศาสตร์
การศึ ก ษาปริ ม าณเสี ย งสะสมและสมรรถภาพการได้ ยิ น ของคนขั บ นางสาวพีรดา ภูมิพงษ์
รถสามล้อเครื่อง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สานักวิชาแพทยศาสตร์
การประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมโปรแกรมประยุ ก ต์ “เพร็ ก แคล” บน อ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์
โทรศัพท์มือถือเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ : การศึกษานาร่อง ณ สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สถานสงเคราะห์คนชราอาคารเขียวต้นแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจัย ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
มนุษย์
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สัดส่วนระดับไขมันแอลดีแอลต่อเอชดีแอลกับการเกิดไขมันผนังหลอด พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด
เลือดคอระยะเริ่มต้น
สานักวิชาแพทยศาสตร์
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยระบบ อ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
เตือนผู้ป่วยอัตโนมัติทางโทรศัพท์แบบ 2 ทาง
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
การออกแบบถั ง เก็ บ น้ ายางในกระบวนการป้ อ งกั น การตกตะกอน อ. พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
สาหรับกลุ่มเกษตรกรรับซื้อน้ายาง
สานักวิชาแพทยศาสตร์
การพัฒนาชุดทดสอบเอนไซม์โคลิเนสเตอเรสในเลือด
อ. ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
การพัฒนาชุดทดสอบวัดระดับของ LDL ในน้าเลือดโดยวิธีอิมมูโนโคร อ. ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
มาโตแกรม
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
การพั ฒ นาสถานี ง านทอผ้ า ต้ น แบบเพื่ อ ลดอาการเมื่ อ ยล้ า จากการ อาจารย์สุมาลี เบือนสันเทียะ
ท างาน กรณี ศึ ก ษา : กลุ่ ม ทอผ้ า ไหมพื้ น บ้ า น อ. ปั ก ธงชั ย จ. สานักวิชาแพทยศาสตร์
นครราชสีมา
การประเมินความเสี่ย งสุขภาพของช่างหล่อหินทรายและจัดทาแผน ผศ. พรพรรณ วัชรวิทูร
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โครงการวิจัยในมนุษย์ประจาปี พ.ศ. 2556
ชื่อโครงการ
ควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุและโรคจากการทางาน กรณีศึกษา :
กลุ่มหัตถกรรมหล่อหินทราย อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา
การออกฤทธิ์ของโปรตีนจากน้ายางของต้น Euphorbia sp. ต่อระบบ
การแข็งตัวของเลือดมนุษย์
การสั ม ผั ส สารฟอร์ มั ล ดี ไ ฮด์ ข องนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละอาจารย์ ข ณะ
ปฏิบัติการในห้องมหกายวิภาคศาสตร์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเวลาการตอบสนองของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
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ผลของสารสกัดโปรตีนจากต้น Euphobia sp. ต่อการกัดกร่อนของ
วัสดุฝังในทางการแพทย์
การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ :วิจัย
เชิงปฏิบัติการระยะที่ 1
การเหนี่ยวนาเซลล์ต้นกาเนิดมีเซนไคม์ จากเนื้อเยื่อไขมันมนุษย์ให้เป็น
เซลล์ตั้งต้นประสาทโดยใช้ 8 bromocyclicGMP
พื้นที่เอื้อมถึงของผู้สูงอายุ
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การพัฒนาแบบจาลองเท้าของผู้สูงอายุในรูปแบบ 3 มิติ
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การวัดและวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้รถเข็นนั่ง
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การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่และเด็กในระดับจังหวัด
การพั ฒ นาตั ว แบบการจั ด การคลั ง โลหิ ต เพื่ อ การกระจายโลหิ ต ที่
เหมาะสมในประเทศไทย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ อิ น ฟราเรดสเปกโทรสโกปี ส าหรั บ การตรวจคั ด
กรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูงวัยอย่างมีศักยภาพของผู้สูงอายุไทยใน
ชุมชน
การส ารวจเครื อ ข่ า ยการเกื้ อ หนุ น ทางสั ง คมและภาวะสุ ข ภาพของ
ผู้สูงอายุวัยปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
เครือข่ายการเกื้อหนุนทางสังคมในบริบทอีสาน : มุมมองจากผู้สูงอายุ
วัยปลาย
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