การสัมมนาทางวิชาการสาหรับนักศึกษา
โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร
(MSP Forum) ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.
ห้อง 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 โครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร ได้จัดสัมมนาทาง
วิชาการสาหรับนักศึกษาในโครงการฯ (MSP Forum) ครั้งที่ 1/2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 907 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้นักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตนาเสนอผลงานวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีนาเสนอแนวคิดในการทาโครงงานวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์
พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , รองศาสตราจารย์ ดร. พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะวิทยาศาสตร์, ดร. นพ.
นพพร อภิวัฒนากุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และดร. นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล เป็นผู้ดาเนินรายการ ร่วมด้วยวิทยากร 6 ส่วนงาน อาทิเช่น ศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ
คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน, ศาสตราจารย์ น.อ. นพ.อนันต์ โฆษิตเศรษฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,
ศาสตราจารย์ ดร. พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
คณะวิทยาศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ภก.กิตติศักดิ์
ศรี ภ า คณะเภสั ช ศาสตร์ น าเสนอการบรรยายในหั ว ข้อ “การสนับ สนุน Career Path ส าหรับ นัก ศึก ษาที่ จ บจาก
โครงการ และการสนับสนุนงานวิจัยในสถาบันต่างๆ” และศาสตราจารย์ นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายหัวข้อ “From bench to beside and back : เส้นทาง physician scientist” โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมจานวน 22 คน

ชื่อผลงานวิจัยและโครงงานของนักศึกษาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และอาจารย์เภสัชกร
ชื่อ – สกุล

รุ่น

นางสาวธีรรัตน์ คชการ (RA)

18

นางสาวสุจติ รา สุทธิเมธากร (BM)

18

นางสาวมารียา ฉัตรสิงห์ (SI)
นายพิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล (RA)

19
20

นายชานาญ หยิบเจริญพร (RA)

23

นายจัสลัน เด่นสุมิตร

23

(RA)

นายนนทวัชร จิรกิตตยากร (DT)
นายชานน จาคะกุล (RA)

23
24

นางสาววิลาสินี เสถียรภาพงษ์ (RA)

24

นายคณาทรัพย์ แก้วฉิม (BM)

24

นายชัยวัฒน์ เอนกลาภากิจ (PY)

25

นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ (PY)

25

นายปรมัตถ์ ธรรมปรีชาไว (RA)

25

ชื่อผลงานวิจัย
ระดับดุษฎีบัณฑิต
Comparative Genomic Analysis and Molecular Dynamics
Approach Targeting the Evolutionary Process toward Malaria
Drug Resistance
Evaluation of modulatory activity of uric acid crystal-binding
proteins on UA crystallization and UA crystal growth
Computer-Integrated Breast Biopsy Intervention
Comparative genomic approaches to understanding
Achromobacter xylosoxidans
Development of chalcone derivatives with anti-diarrheal
effects
Human monoclonal single chain antibodies that interfere
surface glycoprotein-mediated viral entry of ebolaviruses
Brain Modulation during Sleep
Establishing high-throughput screening assay for detection of
potassium channel modulators
Flufenamic acid decreased proliferation of human
keratinocytes: a potential therapy of psoriasis
Novel approach in the treatment of allergy: Ligand Epitope
Antigen Presentation System Vaccine
ระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต
Increasing Production of Oxyresveratrol in Artocarpus
lakoocha Roxb. by Hairy root technique
Elicitation Effect on Production of Secondary Metabolites of
Trichosanthes cucumerina
The correlative study of origami and cognitive flexibility

