หัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
ลาดับ
ตาแหน่ง ชือ่ -สกุล
1 อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ภาควิชา
e-mail
เวชศาสตร์ครอบครัว chaisiri.a@cmu.ac.th

เบอร์โทรติดต่อ

หัวข้อวิจยั

จานวนกลุม่

คณะที่จะเก็บข้อมูล
วิจิตรศิลป์

3

วิจิตรศิลป์

1.health promotion
2.substance use
3.physical activity

2

3

ผศ.ดร.ไพวรรณ สุดวรรค์

กายวิภาคศาสตร์

อ.ดร.พญ.ปานจิตต์ เชี่ยวศิลปะธรรม จุลชีววิทยา

pasudwan@gmail.com

081-366-1526,
053-35312 ต่อ 208

1.ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเรียนจุลกายวิภาคศาสตร์ในนักศึกษา
แพทย์

1

2.ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของกระดูกกับความสูงของ
ร่างกาย

1

3.ศึกษาความสมมาตรของร่างกายด้านซ้ายและขวา
1.ความรู้เกีย่ วกับเครื่อง AED ในนักศึกษา มช.

chillipop4507@gmail.com

2.การใช้บริการคลินกิ ความงามในนักศึกษา มช .
4

อ.ดร.แคทรียา ค้าทิพย์

จุลชีววิทยา

kumthipk@gmail.com

088-2529660

1. ภูมคิ มุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบของนักศึกษา มช .
2. ความเสีย่ งและการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าของนักศึกษา มช .

5

ผศ.ดร.ศิริวุฒิ สุขขี

จุลชีววิทยา

ssookkhee@hotmail.com

083-5150250

1. การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มและเชื้อดือ้ ยาทีพ่ บจากน้้าก๊อกจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจัยและห้องน้้า ณ อาคารเรียนรวมและ
อาคารปฏิบตั กิ าร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.
2. การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มและเชื้อดือ้ ยาทีพ่ บจากน้้าก๊อกจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจัยและห้องน้้า ณ อาคารบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ มช.

6

ผศ.ดร.มาณู ดีอุดม
อ.ดร.ขวัญจิต ดวงสงค์

จุลชีววิทยา

deeudom@gmail.com

097-9188226

วิจิตรศิลป์

1
2
2

แพทย์
แพทย์
แพทย์
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
n/a

1
n/a
1

3. การตรวจเชื้อโคลิฟอร์มและเชื้อดือ้ ยาทีพ่ บจากน้้าก๊อกจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจัยและห้องน้้า ณ อาคารบุญสม มาร์ตนิ 2
ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มช.

1

1.ลักษณะความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ fluoroquinolone
resistant Escherichia coli ทีแ่ ยกได้จากล้าไส้คนปกติ

1

n/a

n/a

หัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
6 ผศ.ดร.มาณู ดีอุดม
ลาดับ อ.ดร.ขวั
ตาแหน่
ชือ่ -สกุล
ญจิต งดวงสงค์

7

อ.ดร.นัทธิกา นันทจิต

จุลชีววิทยา
ภาควิชา

จุลชีววิทยา

deeudom@gmail.com
e-mail

097-9188226
เบอร์โทรติดต่อ

nantachitn@hotmail.com, 086-7290803
nattika.n@cmu.ac.th

หัวข้อวิจยั
2. ลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อโรคของเชื้อ fluoroquinolone
resistant Escherichia coli ทีแ่ ยกได้จากล้าไส้คนปกติ
1. การส้ารวจความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยา oseltamivir
ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ในกลุม่ นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มช. ปี 2561
2. การส้ารวจความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างถูกต้องในการรักษาโรคหวัดและความสัมพันธ์กบั การ
เกิดเชื้อดือ้ ยาในชุมชน

8

9

อ.ดร.ศิริพงษ์ ตองใจ

รศ.ดร.ธีระ ชีโวนรินทร์

จุลชีววิทยา

ชีวเคมี

siripong.tongjai@cmu.ac.th 06-1907-4888
หรือ
s.t.tongjai@gmail.com

teera.c@cmu.ac.th

081-8833115

1. Investigating the relationship between sleep deprivation
and allergies among University students, who identify
themselves as “Night Owls”.
2. Assessing the awareness of biological clock and its
effects on health among university students self-identified
as nigh-time social media users.
3. Investigating the types and time spent on popular social
media and their contribution to poor sleeping hygiene
among students of Chiang Mai University.
1. Food supplement and resistant exercise
2. Using of food supplements in students and health effects

10 ผศ.ดร.พิชาพัทธ์ เปีย่ มโรจนภัทร

ชีวเคมี

phichapat.p@cmu.ac.th

089-1909892

1.How well do students understand *Numhom,
Supplement, etc. *Diet drink, Diet food, etc., Weigh control,
BMI (Remark* depend on student's interested)

จานวนกลุม่
1

คณะที่จะเก็บข้อมูล
n/a
พยาบาล

1
พยาบาล
1
วิทยาศาสตร์

3

2

เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
เกษตรศาสตร์

2

หัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
ลาดับ
ตาแหน่ง ชือ่ -สกุล
11 ผศ.ดร.ศุภชัย ยอดคีรี

ภาควิชา
ชีวเคมี

e-mail
yodkeelee@hotmail.com

เบอร์โทรติดต่อ
080-1293663

หัวข้อวิจยั
1. ปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจากการใช้เครื่องมือสือ่ สาร
ทางอิเล็กทรอนิค

จานวนกลุม่
2

2.ปัญหาทางสุขภาพระหว่างช่วงเวลาสอบ
12

ผศ.ดร.เจษฎา เรืองสุริยะ

ชีวเคมี

jetsada.ruang@cmu.ac.th

1. Alcohol consumption and BMI
2. Energy balance and body compositon

13 รศ.ดร.นพ.ศุภนิมติ ฑีฆชุณหเถียร

14

รศ.ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

เภสัชวิทยา

เภสัชวิทยา

15 ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง (เพิ่มจาก 1 เป็น 2)ปรสิตวิทยา

supanimit.t@cmu.ac.th

seewaboon@gmail.com

เภสัช
2

053-935359, 053- Correlation between calculated and actual serum
935353
vancomycin levels in Thai patients Data analysis from
therapeutic drug monitoring unit, Faculty of Medicine,CMU

1

053-934591

1

การวิจัยต้ารับยาพื้นบ้านของหมอยาบนพื้นทีส่ งู

atisaeung.noi@gmail.com 096-4565363,
การตรวจหาเชื้อปรสิตในอุจจาระทีเ่ ก็บรักษาไว้ในฟอร์มาลิน
053-935342 ต่อ 555, โดยวิธปี นั่ ล้างเทียบกับวิธี Formalin-ether concentration
technique (FECT)

2

วิศวะ

2

n/a
n/a

ปรสิตวิทยา

kwan.limsopatham@gmail. 089-7007187
com

Debridement efficacy of the blow fly, Lucilia cuprina, on
artificial wound for maggot therapy application

17

สรีรวิทยา

pyaicharoen@gmail.com

1.ผลกระทบของการเปิดปิดภาคเรียนตาม AEC ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อนักศึกษา/อาจารย์/พนักงานใน
มหาวิทยาลัย

1

2.ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอ่
การออกก้าลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

1

061-5692535

วิศวะ
n/a

16 อ.ดร.ขวัญกมล ลิม้ โสภาธรรม
อ.ดร.นพ.พงศ์สนั ติ์ ใยเจริญ

คณะที่จะเก็บข้อมูล
เภสัช

n/a
อุตสาหกรรมเกษตร

18 ผศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร

สรีรวิทยา

kshinlap@gmail.com

081-8835677

การศึกษาภาวะ Aortic stiffness ด้วยเทคนิค Non-Invasive
Central Arterial Pressure Measurement

3

19 ผศ.ดร.นพ.รัฐพงค์ สังข์หนุน

สรีรวิทยา

sungnoon@gmail.com

081-4895577

การศึกษาผลของภาวะหมอกควัน (Smog) ต่อโรคของระบบ
ทางเดินหายใจ

2

อุตสาหกรรมเกษตร
แพทย์
บริหารธุรกิจ

หัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
ลาดับ
ตาแหน่ง ชือ่ -สกุล
20 อ.ดร.พญ.ชนิศา โทนุสนิ

ภาควิชา
สรีรวิทยา

e-mail
cthonusin@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ
081-7839546

หัวข้อวิจยั
1.การรับประทานอาหารในช่วงฤดูกาลสอบของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จานวนกลุม่
1

2.กิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนและวันหยุดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

21 รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บ้าเรอ

เวชศาสตร์ชุมชน

lexratana56@yahoo.com

082-3882625

ระดับความเข้มของแสงในห้องเรียน

1

22 อ.ดร. รุ่งนภา มาละเสาร์

เวชศาสตร์ชุมชน

malasaor@gmail.com

065-2199822

พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ของนักศึกษา

1

23 อ.นพ.พิสษิ ฐวุฒิ อยุทธ์
24 รศ. ธารทิพย์ พรหมขัตแิ ก้ว

เวชศาสตร์ชุมชน
เวชศาสตร์ชุมชน

p_ayood@yahoo.com
tpromkutkao@gmail.com

088-8862209
089-7572277

Office syndrome ในนักศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา

1
1

คณะที่จะเก็บข้อมูล
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
n/a
การสือ่ สารมวลชน
ศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยี
รัฐศาสตร์

