รุ่ นปี
การศึกษา

รายชื่ อ
น.ส.จุฑาทิพย์ ไพศาล
จันทรศิริ
น.ส.ผ่องพรรณ จานงค์
ชอบ

2538

น.ส.พจนา ช่วยกูล

2538

นางดวงแข รักไทย

จบปี
หัวข้ อวิทยานิพนธ์
การศึกษา
2533
เภสัชจลนศาสตร์ของยาเซ
ตามิโนเฟนในเด็กที่เป็ น
โรคธาลัสซีเมีย
2535
ผลของยาไซเมทิดีนต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ของยาเม
โฟลควิน
Effects of Cimetidine on
the Pharmacokinetics of
Mefloquine
2541
การตอบสนองของตัวรับ
อะดรี เนอร์จิกเบต้าต่อยา
แคทีโคลามีนบางตัวใน
หนูตะเภาที่ได้รับโคเคน
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน :
การศึกษาใน
เอเตรี ยและหลอดลม
2540
ผลของการบริ หารยาอีริโธ
มัยซินและไซเมทิดีน

อาจารย์ทปี่ รึกษา
ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

สถานทีท่ างาน

สถานทีต่ ิดต่ อ

2538

นายวัฒนา รัตนพรหม

2540

2539

นายอนันต์ กลีบแก้ว

2541

2540

น.ส.พินญดา ชัยพล

2542

ร่ วมกันต่อเภสัช
จลนศาสตร์ ของยาอะเซ
ตามิโนเฟนในอาสาสมัคร
ที่มีสุขภาพปกติ
การศึกษาฤทธิ์ ทางเภสัช
วิทยาของสารสกัดหยาบ
จากชะพลูดว้ ยเมธานอล
ต่อบริ เวณรอยต่อปลาย
ประสาทกล้ามเนื้อลายใน
หนูขาว
ผลของยาโคเลสไทรามีน
ต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของ
ยาควินินเมื่อให้โดยการ
รับประทานครั้งเดียว
ผลของไรแฟมปิ ซิ นต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ของเม
โฟลควินในอาสาสมัคร
สุ ขภาพปกติเมื่อให้โดย
การรับประทานครั้งเดียว

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

2540

นายพัฒนา พูนพนัง

2546

2541

น.ส.ทิพวัลย์ สุ วรรณรักษ์

2543

2541

นางอุทยั วรรณ ซ้ายเกลี้ยง

2548

การศึกษาฤทธิ์ ของผลดีปลี ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริ ญ
รากชะพลู และลูกเบญกา
บีต่อโรคบิดมีตวั ในหนู
ขาวเล็ก และฤทธิ์ ต่อการ
บีบตัวของลาไส้เล็กของ
หนูขาวใหญ่และหนูตะเภา
ผลของยาต้านเชื้ อรา
รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ
กลุ่มอะโซล (คีโตโคนา
โซลและไอทราโคนาโซล
ต่อเภสัชจลนศาสตร์ และ
พลศาสตร์ของยาควินิน
ขนาดรับประทานครั้ง
เดียวในอาสาสมัคร
สุ ขภาพปกติ
การศึกษาความผิดแผก
ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ทางพันธุกรรมของ
ตระกูล
Cytochrome P450 2C19
ในประชากรไทยภาคใต้

2541

น.ส.อุไรรัตน์ แผ่นทอง

2543

2542

น.ส.เกษร คีรีวงศ์

2545

2542

น.ส.จารุ รัตน์ ปั ญโญ

2545

2542

นางซอฟี ยะห์ นิมะ

2550

ผลของการออกกาลังกาย
ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของ
ตระกูล
ยาพาราเซตามอล
ผลของอัลคาลอยด์จากใบ ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริ ญ
มะละกอต่อการหดตัวของ
กล้ามเนื้อมดลูกของหนู
ขาว
ผลของไรแฟมปิ ซิ นต่อ
รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ
เภสัชจลนศาสตร์ของพรา
สิ ควอนเทลขนาด
รับประทานครั้งเดียวและ
หลายครั้งในอาสาสมัคร
สุ ขภาพปกติ
การตอบสนองของตัวรี บ
ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช
อะดรี เนอร์จิกเบต้าที่หวั ใจ
และหลอดลมต่อยาอิพิเนฟ
ริ นและซัลบูทามอลขณะที่
ไม่มีและมียาต้าน
ตัวรับอะดรี เนอร์ จิกและ
ความสัมพันธ์กบั ระดับ

2543

นางกุลภัสสร์ รัศมีมณฑล

2546

2544

น.ส.นันทิดา เรื องศรี

2547

2544

น.ส.มัลลิกา ชนะเกียรติ

2547

โคเคนในเนื้ อเยื่อหัวใจ
หลอดลมและพลาสมาใน
หนูตะเภาที่ได้รับโคเคน
ติดต่อกันเป็ นเวลานาน
ผลของยาคีโตโคนาโซล
และไอทราโคนาโซลต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ของยาพ
ราสิ ควอนเทลขนาด
รับประทานครั้งเดียวใน
อาสาสมัครสุ ขภาพปกติ
ผลของยาคีโตโคนาโซล
ต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของ
ยาเมโฟลควินขนาด
รับประทานครั้งเดียวใน
อาสาสมัครสุ ขภาพปกติ
ฤทธิ์ ตา้ นการเกิด
ออกซิเดชันและการ
ป้ องกันการเกิดพิษต่อตับ
ที่เกิดจากพาราเซตามอ

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ตระกูล

2544

น.ส.ปฤษณา เรื องรัตน์

2547

2544

นายธีรทัศน์ สุ ดสาย

2549

2545

นางธาริ นี นนทพุทธ

2548

2546

นายอรรถรัตน์ พัฒนวงศา

2548

ลของเมล็ดสะตอในหนู
ขาวใหญ่
เภสัชจลนศาสตร์ของยาไอ ผศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์
เวอร์เมคตินในแมว
ฉวี
สุ ขภาพปกติ
ผลของอัลคาลอยด์สกัด
ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริ ญ
บริ สุทธิ์ จากใบมะละกอต่อ
การหดตัวของกล้ามเนื้ อ
เรี ยบมดลูกของหนูขาว
ผลของไรแฟมปิ นต่อเภสัช ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
จลนศาสตร์ของริ สเพอริ
ตระกูล
โคนขนาดรับประทานครั้ง
เดียว
ผลของไรแฟมปิ ซินและคี
รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ
โตโคนาโซลต่อเภสัช
จลนศาสตร์ของไดซิลคาร์
บามาซีนขนาด
รับประทานครั้งเดียว

2547

น.ส.ภัทรี ยา ตั้งเจริ ญ

2550

2547

นายภีรติ เรื องสังข์

2549

2547

นายสมชาย ศรี วริ ิ ยะ

2549

จันทร์

2548

น.ส.กัลยาณี รัตนะ

2550

ผลของสารสกัดว่าน
มหาเมฆต่อการบีบมดลูก
ของหนูขาวใหญ่
การศึกษาฤทธิ์ ตา้ นการ
อักเสบและลดไข้ของสาร
สกัดเมธานอลจากใบ
ชะพลูในหนูขาว
ผลของอีฟาวิเร็ นซ์ต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ของคีโต
โคนาโซลในผูป้ ่ วยติดเชื้ อ
เอชไอวี
การศึกษาชีวสมมูลของยา
quetiapine ที่ผลิตใน
ประเทศ (Quantice 200)
เทียบกับยาต้นแบบ
(Seroquel) ขนาด 200
มก. โดยการรับประทาน
ในอาสาสมัครชายไทย
สุ ขภาพปกติ

อ.พีรรัชต์ ไทยนะ

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

ผศ.วีรวัฒน์
มหัทธนตระกูล

ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ตระกูล

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ น
ทร์

2548

น.ส.จุฑา แซ่วอ่ ง

2550

2548

นายเอกวิทย์ เจียวก๊ก

2553

2549

น.ส.ณชนาฎา พริ มแพร
วา
รุ จิมามหาศาล

2553

2550

นายพีรพล สรยิง

2553

2550

น.ส.อังคณา วงษ์สกุล

2553

การศึกษาฤทธิ์ ระงับปวด
ลดไข้ และต้านการอักเสบ
ของสารสกัดเมธานอลต้น
เปราะหอมในสัตว์ทดลอง
การศึกษาฤทธิ์ ของเบญจ
กุลในการต้านออกซิเดชัน
และป้ องกันการเกิดพิษ
ของคาร์บอนเตตระคลอ
ไรด์ต่อตับในหนู
ขาวใหญ่
ผลของคีโตโคนาโซลต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ของริ ส
เพอริ โดน ในอาสาสมัคร
ชายไทยสุ ขภาพปกติ
ศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของยีน
UGT1A1 ในทารกแรกเกิด
ที่โรงพยาบาลสงขลา
อิทธิพลของเฟนเอทิลไอ
โซไธ

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ น
ทร์

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ตระกูล

ดร.วันดี อุดมอักษร

รศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์
ฉวี

โครงการจัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ น
ทร์
อาจารย์ประจาคณะเภสัช ที่อยูท่ ี่บา้ น 325/12 หมู่
ศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 2 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวง

เครื่ องสาอางและ
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กทม. 10210
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย
ที่อยูท่ ี่ทางาน 200 ถ.
รังสิ ต-นครนายก ต.รังสิ ต
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110
โทร. 0-2577-1028

โอไซยาเนทต่อการเกิด
เอ็น-ดีเมทิเลชัน่ ของ
คาเฟอีนในหนูขาว

2550

น.ส.มาซีเต๊าะ สาแม็ง

2552

2550

น.ส.กรกนก พิบูลย์ผล

2554

2551

น.ส.ปัญชรี สุ รพันธนากร

2553

ปฏิกิริยาต่อกันทางเภสัช
จลนศาสตร์ ระหว่างยาซิ พ
โปรฟลอกซาซิ นกับไอท
ราโคนาโซลใน
อาสาสมัครสุ ขภาพปกติ
ผลของยาเฟนิโตอินต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ของยา
อีฟาวิเร็ นซ์ในกระต่าย
การประเมินฤทธิ์ ระงับ
ปวด ลดไข้ และต้านการ
อักเสบของสารสกัด

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ตระกูล
รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

2551

น.ส.สิ นีนาฏ ขวดแก้ว

2553

2551

น.ส.จารุ วรรณ ประดับ

2553

แสง

2551

น.ส.พจนีย ์ สุ นทโร

2554

เอธานอลและไดคลอโร
มีเธนจากลูกสารองใน
สัตว์ทดลอง
การศึกษาฤทธิ์ ระงับปวด
ลดไข้ และต้านการอักเสบ
ของน้ ามันสกัดจากเมล็ด
เทียนดาในสัตว์ทดลอง

การศึกษาชีวสมมูลของยา
quetiapine ระหว่างยา
ทดสอบ (Ketipinor)เทียบ
กับยาต้นแบบ (Seroquel)
ขนาด 200 มก. โดยการ
รับประทานในอาสาสมัคร
ชายไทยสุ ขภาพปกติ
ผลของฟ้าทะลายโจรต่อ
เภสัชจลนศาสตร์ และ
เภสัชพลศาสตร์ของยา

รศ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ตระกูล

รศ.มาลินี วงศ์นาวา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขา
การแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วชิ ยั (ไส
ใหญ่) นครศรี ธรรมราช

33/1 หมู่ 2 ตาบลบ้านลา
นาว อาเภอบางขัน
จังหวัด
นครศรี ธรรมราช 80360
เบอร์ โทรติดต่อ : 0813709660

2551

น.ส.ฟาซียะห์ วาเดะ

2555

2551

น.ส.เรณุกา วิญญูเจริ ญกุล

2556

2552

น.ส.กฤษณา คงเคล้า

2556

มิดาโซแลมในอาสาสมัคร
สุ ขภาพปกติ
ฤทธิ์ ของจตุผลาธิ กะใน
การต้านออกซิเดชันและ
ป้ องกันการเกิดพิษของ
เหล็กต่อตับในหนู
ขาวใหญ่
การศึกษาฤทธิ์ ของลูก
สารองในการเป็ นยา
ระบายลดน้ าตาล ไขมันใน
เลือด และต้านออกซิเดชัน
ในหนูขาวที่ได้รับรับ
อาหารไขมันสู ง
เปรี ยบเทียบกับผงบุก
ปฏิกิริยาต่อกันทางเภสัช
จลนศาสตร์ ระหว่างยาอีฟา
วิเร็ นต์กบั ไอทราโคนา
โซลในผูป้ ่ วยติดเชื้ อเอชไอ
วี

ผศ.วีรวัฒน์
มหัทธนตระกูล

รศ.มาลินี วงศ์นาวา

ผศ.วีรวัฒน์ มหัทธน
ตระกูล

- ทางานเป็ น ตัวแทน
ประกันชีวติ AIA แบบ
part time

ที่อยู่ 40 ถ.เครื อพันธ์
อุทิศ 4 ต.สะเดา อ.
สะเดา จ.สงขลา 90120
- เบอร์โทร 0918468864
- e-mail :
memory_ray@hotmail.
com

2552

น.ส.พุทธพร แก้วมีศรี

2556

2552

น.ส.สุ วพิ ร วรรณโชติ

2544

2553

น.ส.กะชามาศ ศรี ชนะ

2556

2553

น.ส.รู ฮยั นี โตะกายอมาตี

2556

2553

นายวริ ทธิ์ เรื องเลิศบุญ

2556

ผลของสารสกัดลูกใต้ใบ
ต่อเภสัชจลนศาสตร์ ของ
ยามิดาโซแลมในกระต่าย
การศึกษาฤทธิ์ ระงับปวด
ลดไข้ และต้านการอักเสบ
ของสารสกัดเอทานอลใบ
ชะมวงในสัตว์ทดลอง
ผลของมิตรากัยนี นต่อการ
กาจัดออกของเพอร์ เมทริ น
ในหนูขาว
องค์ประกอบอนินทรี ย ์
ของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ ลด
ระดับน้ าตาลในเลือดและ
ผลต่อความทนทานต่อ
กลูโคสในหนู และฤทธิ์
ยับยั้งแอลฝากลูโคสิ เดส
การศึกษาผลของผักน้ าต่อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ใน
ภาวะสมองเสื่ อมที่ถูกชัก

รศ.มาลินี วงศ์นาวา

รศ.มาลินี วงศ์นาวา

รศ.ดร.เบญจมาศ
จันทร์ฉวี
รศ.มาลินี วงศ์นาวา

ดร.วันดี อุดมอักษร

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ น
ทร์

2553

น.ส.เกสร ตระกูลรัมย์

2556

2553

น.ส.บัดดารี หย๊ะ โส๊ะสัน

2556

สะ

2554

น.ส.ชุณหจันทร์ อักษร
ทอง

นาด้วยย Dexamethasone
ใน
หนูถีบจักร
การหาค่าอัตราส่ วนของเม
แทบอไลท์ของคาเฟอีนใน
ปัสสาวะของหนูขาวและ
การประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาผลของผักน้ าเบ
ตงต่อเมแทบอลิซึมของ
คาเฟอีน

ผลของเฟนเอทิลไอโซไธ
โอ
ไซยาเนทต่อความเป็ นพิษ
ของตับที่ถูกชักนาด้วย
พาราเซตามอลในหนู
ขาวใหญ่
กาลังศึกษา ผลของการได้รับผักน้ าเบ
ตงสดและผักน้ าเบตงปรุ ง
สุ กต่อเมแทบอลิซึม ของ

รศ.ดร.เบญจมาศ
จันทร์ฉวี

ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย

รศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์
ฉวี

ที่ทางาน : ศึกษาต่อที่
หลักสู ตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
วิทยาเขตหาดใหญ่

23 หมู่ 2 ซอย ประชา
สันติ ถ.กาญจนวานิช ต.
คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110
โทร : 081-0967363
E-mail :
puykeson@gmail.com

2554

2554

2554

2554

คาเฟอีน ผ่านการ
เกิดปฏิกิริยาเอ็น-ดี เมทิล
เลชัน และ ซี -8 ไฮดรอก
ซิเลชันในหนูขาว
น.ส.เบญญลักษณ์ อรรจน
2556
ศึกษาความหลากหลาย
ดร.วันดี อุดมอักษร
ทางพันธุกรรมของยีน
โรจน์
UGT2B7 ในประชากร
ไทยมุสลิมภาคใต้
น.ส.ปรี ชญา อินทร์
กาลังศึกษา ผลของงาดาคัว่ ต่อการดูด ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย
ซึมยาพาราเซตามอลใน
สุ วรรณ
หนูขาว
น.ส.พัชริ นทร์ สิ งห์ดา
2556
การศึกษาผลของสารสกัด
ดร.วันดี อุดมอักษร
จากใยตาลสุ กต่อระดับ
น้ าตาลในเลือดของหนูนา
ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็ น
เบาหวานด้วย
streptozotocin
น.ส.พิชญาดา สารแขวีระ กาลังศึกษา การศึกษาผลของสารสกัด ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริ ญ
คลอโรฟอร์มของไมยราบ
กุล

2554

น.ส.ศิมาภรณ์ ห้องล่อง

2554

น.ส.สนธยา พุทธจันทร์

2554

น.ส.สุ ภาพร แก้วโชติรุ่ง

2555

น.ส.นุจนาถ ชูศรี

ต่อระดับโคเลสเตอรอลใน
เลือดของหนูขาว
กาลังศึกษา ผลของเฟนเอทิลไอโซโธ ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย
โอไซยาเนทและน้ าคั้นผัก
น้ าเบตงต่อการป้ องกัน
ความเป็ นพิษของตับที่ถูก
ชักนาด้วยพาราเซตามอล
ในหนูขาว
กาลังศึกษา ผลของงาดาคัว่ ต่อการ
ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย
ป้ องกันความเป็ นความ
เป็ นพิษต่อตับ ที่ถูกชักนา
ด้วยพาราเซตามอลในหนู
ขาว
2556
ศึกษาความหลากหลาย
ดร.วันดี อุดมอักษร
ทางพันธุกรรมของยีน
UGT1A3 ในประชากร
ไทยภาคใต้
2557
ผลของสารสกัดขึ้นฉ่าย
ดร.วนิดา สุ ขเกษศิริ
ด้วยเมทานอลต่อหนูขาวที่
ถูกชักนาให้เป็ นโรคข้อ

2556

น.ส.ดากานฎา ริ ดโต

กาลังศึกษา

2556

น.ส.นฤมล เส้งนนท์

กาลังศึกษา

2556

น.ส.อุดมลักษณ์ คง

กาลังศึกษา

ประสม
2556

น.ส.นัดดาภรณ์ บัวศรี

กาลังศึกษา

2557

น.ส.กานต์ศศิน เศียรอุ่น

กาลังศึกษา

อักเสบรู มาตอยด์ดว้ ย คอม
พลีท ฟรอยด์ แอดจูแวนท์
(ซี เอฟ เอ)
ผลของแอสตาแซนธิ นต่อ
การแบ่งตัวเพิ่มจานวน
และการเคลื่อนย้ายของ
เซลล์คีราติโนไซต์
การศึกษาเมแทบอลิซึม
ของพืชกระท่อมใน
อาสาสมัครปกติ
ผลของสารสกัดจากใบ
พญาวานรต่อเซลล์มะเร็ ง
ปอด
การศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของพืช
กระท่อมในอาสาสมัคร
ปกติ
การศึกษาผลของสารสกัด
จากใยตาลต่อระดับน้ าตาล
ในเลือดของหนูขาวที่ถูก

ดร.วนิดา สุ ขเกษศิริ

รศ.สมสมร ชิตตระการ

ดร.วนิดา สุ ขเกษศิริ

ดร.วันดี อุดมอักษร

ดร.วันดี อุดมอักษร

เหนี่ยวนาให้เป็ นเบาหวาน
ด้วยสเตรปโตโซโตซิน
2557

นายไพฑูรย์ เสื อเดช

กาลังศึกษา

2557

นางสวนา สิ งห์ขรณ์

กาลังศึกษา กลไกของ ECa233 ต่อการ
แบ่งตัวและการเลื่อนที่
ของเซลล์คีราติโนไซต์

ดร.วนิดา สุ ขเกษศิริ

