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สารอาหารเชศงพลนธภาพและกลไกการททางาน, การเพาะเลชยล งเซลลฑสตล วฑและประยสกตฑใชคในงานอาหารเชศงพลนธภาพ

โครงการววจยบ
ปป 2548-2549 การพลฒนาผลศตภลณฑฑขาค วทอดสมสนไพรกกงญ สทาเรรจรบป ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากโครงการ IFRPD รรวมสรคางสรรคฑนวลตกรรม (เงศนรายไดค สถาบลนคคนควคาและ
พลฒนาผลศตภลณฑฑอาหาร มก.)
ปป 2549-2550 อาหารไทยกลบคสณสมบลตตศ าค นสารอนสมลบ อศสระ 3 ชนศด และการลดความเสชยญ งตรอการเกศดโรคมะเรรง ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานคณะกรรมการวศจยล
แหรงชาตศ
ปป 2550-2551 พพชผลกสมสนไพรและผลไมคไทยตรอการลดความเสชยญ งในการเกศดโรคมะเรรง ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหรงชาตศ
ปป 2550

การทดสอบฤทธศตธ าค นการกลายพลนธสใฑ นระดลบยชนสฑของอาหารไทยทชมญ ขช มศนล ชลนเปปนองคฑประกอบ ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.

ปป 2551
ผลของสารสกลดจากแกควมลงกรพลนธสเฑ นพอล สชขาวและเนพอล สชแดงทชมญ ตช อร การเจรศญของเซลลฑมะเรรงตลบและการททาลายดชเอรนเอโดยเทคนศค in vivo DNA repairs test ( หลว
หนคาโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.
ปป 2555
การพลฒนากระบวนการผลศตโปรตชนสกลดทชมญ เช ปปไทดฑและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสบงจากกระบวนการหมลกกากถลวญ เหลพองดควยเชพอล แลคตศกแอซศดแบคทชเรชย ( ผบรค วร ม
โครงการ ) ไดครบล ทสนจากสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 ไมโครอศมลล ชลนเจลลชผญ ลไมคไทยบทารสงประสาทและเสรศมพลฒนาการทางสมอง ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหรงชาตศ
ปป 2556

การศกกษาคสณคราทางโภชนาการและสมบลตเศ ชศงพลนธภาพของเหรดตชนแรด (Tricholoma crassum) ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.

ปป 2556

ปรศมาณกรดเฟอรบลกศ และบทบาททางเภสลชศาสตรฑของเมลรดขคาวโพด 3 สายพลนธสฑ ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.

ปป 2557

การกลกเกรบแอสตาแซนธศนในไลโพโซมเพพอญ เพศมญ ประสศทธศภาพการดบดซกมในรรางกาย ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.

ปป 2557

การศกกษาคสณสมบลตขศ องผลไมคพนลพ บคานไทยตรอการยลบยลงล กลไกการอลกเสบภายในเซลลฑเมรดเลพอดขาว ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.

ปป 2557-2558 การพลฒนาผลศตภลณฑฑไขรเครมและไขรเยชยญ วมคาจากไขรนกกระทา ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทสนจากผบปค ระกอบการ (นายธนพลฒนฑ งามรสงร โรจนฑ)
ปป 2558-2559 คสณสมบลตใศ นการยลบยลงล การกรอกลายพลนธสแฑ ละปปองกลนการเกศดมะเรรงของผลไมคไทย ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานกองทสนสนลบสนสนการวศจยล
ปป 2558-2559 ศลกยภาพของสมสนไพรในผลศตภลณฑฑหมลกเนพอล สลตวฑและนลาท จศมล ทชมญ ฤช ทธศยธ บล ยลงล ปรศมาณสารกรอมะเรรงในอาหารปปงป ยราง ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงาน
พลฒนาการวศจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การผลศตสารออกฤทธธธจากกระชายเหลพองสทาหรลบผลศตภลณฑฑเครพอญ งสทาอางเพพอญ ผศวขาว ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานพลฒนาการวศจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2559

ความคงตลวและประสศทธศภาพในการดบดซกมของสารเบตคาไซยานศนกลกเกรบจากแกควมลงกรสชแดง ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.

ปป 2559
ฤทธศตธ าค นอนสมลบ อศสระและยลบยลงล เอนไซมฑอะเซตศลโคลชนเอสเทอเรสของสาหรรายสไปรบลนศ าร เพพอญ ใชคเปปนอาหารเชศงพลนธภาพในการปปองกลน ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล
ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.
ปป 2559-2560 นวลตกรรมเครพอญ งดพมญ อศมลล ชลนจากวลตถสดบศ ไทยสบผร รคบ กล สสขภาพและผบสค งบ อายสทวญล โลก ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานคณะกรรมการวศจยล แหรงชาตศ
ปป 2560
สตารฑทอลพดควยวศทยาศาสตรฑการปรสงอาหารและเทคโนโลยชการครลวเชศงโมเลกสลเพพอญ การสรคางสรรคฑนวลตกรรมอาหาร ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานคณะ
กรรมการนโยบายวศทยาศาสตรฑ เทคโนโลยชและนวลตกรรมแหรงชาตศ (สวทน.)
ปป 2560-2561 การพลฒนาเทคโนโลยชการผลศตสายไหมปรสงรสดควยการปรลบเปลชยญ นกระบวนการผลศตทางกายภาพและทางเคมช ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากบรศษทล ยบโตะ
ฟบดฟ แอนดฑมารฑเกรตตศงล จทากลด
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สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหาร
ปป 2560-2561 การพลฒนาเทคโนโลยชการผลศตสายไหมปรสงรสดควยการปรลบเปลชยญ นกระบวนการผลศตทางกายภาพและทางเคมช ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานพลฒนา
วศทยาศาสตรฑและเทคโนโลยชแหรงชาตศ
ปป 2560-2561 การศกกษาและปรลบปรสงกระบวนการผลศตเพพอญ ลดปปญหากลศนญ ถลวญ ในผลศตภลณฑฑคลคายเนพอล ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลศตภลณฑฑ
อาหาร
ปป 2560
การเปรชยบเทชยบปรศมาณสารสทาคลญและคสณคราทางโภชนาการในฝปกเพกาทชอญ ายสการเกรบเกชยญ วและอายสการเกรบรลกษาตรางๆ ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสด
หนสนวศจยล มก.
ปป 2560

การศกกษาคสณสมบลตตศ าค นโรคอลลไซเมอรฑจากสารสกลดใบแปะตทาปปงและจศนเจชยเหมาเยชยญ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.

ปป 2559-2560 การพลฒนาวศธกช ารสกลดและการกลกเกรบสารสทาคลญจากกระชายเหลพองเพพอญ ใชคเปปนสารอาหารฟปงกฑชนญล ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากบรศษทล ลชโอ อศนโนเวชลนญ จทากลด
ปป 2561
ฤทธศทธ างชชวภาพของสารสกลดกระชายเหลพองตรอการกระตสนค การเสรศมสรคางกระดบกของเซลลฑไลนฑ MC3T3-E1 เพพอญ การประยสกตฑใชคในอาหารสสขภาพ ( ผบรค วร มโครงการ )
ไดครบล ทสนจากทสนอสดหนสนวศจยล มก.
ปป 2561-2562 การพลฒนากรรมวศธกช ารสกลดเคราตศนในรบปแบบผงจากขนไกรเพพอญ เพศมญ มบลคราใหคกบล วลตถสดบศ เหลพอทศงล จากอสตสาหกรรมสลตวฑปกป ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลก
งานกองทสนสนลบสนสนการวศจยล
ปป 2561-2562 การพลฒนาผลศตภลณฑฑเครพอญ งดพมญ เพพอญ สสขภาพจากบลวหลวงเพพอญ ลดความเสชยญ งในการเกศดโรคอลลไซเมอรฑ ( หลวหนคาโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานพลฒนาการวศจยล
การเกษตร (สวก.)
ปป 2561-2562 การพลฒนาใหคเกศดความกคาวหนคาในการปรสงอาหารไทยดควยระบบอศมลล ชลน เพพอญ ลดคราดลชนชไกลซชมกศ ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานคณะกรรมการวศจยล
แหรงชาตศ
ปป 2562-2563 การพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหารปรลบเนพอล สลมผลสบทารสงสมองสทาหรลบผบสค งบ อายส ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากสทานลกงานพลฒนาการวศจยล การเกษตร (สวก.)
ปป 2562
การเพศมญ มบลคราและการพลฒนาผลศตภลณฑฑฟลป มฑ ประกอบเคราตศนจากขนไกรและไคโตซานเพพอญ ยพดอายสการเกรบผลศตภลณฑฑอาหาร ( ผบรค วร มโครงการ ) ไดครบล ทสนจากทสนอสด
หนสนวศจยล มก.
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดลบชาตศ
- Janpen Saengprakai, Gassinee Trakoontivakorn, Dalad Siriwan, "Antimutagenic activity determination of Thai chilli dips and local vegetables by Ames
test", วารสารอาหาร 39 (1) (2009) 73-85
- Dalad Siriwan, "อาหารดชทอกซฑอารมณฑ", หมอชาวบคาน 34 (407) (2013) 10-18
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Methods on Properties of Astaxanthin Extract-loaded Liposomes", วารสารเกษตร 32 (3) (2016) 421-433
ระดลบนานาชาตศ
- Vipa Surojanametakul, PRAJONGWATE SATMALEE, Janpen Saengprakai, Dalad Siriwan, Ladda Sangduean Wattanasiritham, "Preparation of
Curcuminoid Powder from Turmeric Root (Curcuma longa Linn) for Food Ingredient Use", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวศทยาสารเกษตรศาสตรฑ
สาขาวศทยาศาสตรฑ) 44 (1) (2010) 123-130
- Dalad Siriwan, Hirotoshi Tamura, Takayuki Naruse, "?-methylene-?-lactone skeleton of sesquiterpenesfromyacon (Smallanthussonchifolius) leaves on
caspase-dependentapoptosis and NF-?B inhibition in humancercival cancer cells", Fitoterapia 82 (7) (2011) 1093-1101
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- Dalad Siriwan, "Chemopreventive Activity of Sesquiterpene Lactones (SLs) from Yacon against TPA-induced Raji Cells Deformation", Pakistan Journal
of Biological Sciences 14 (10) (2011) 605-609
- Dalad Siriwan, "Corrigendum to “Effect of epoxides and ?-methylene-?-lactone skeleton of sesquiterpenes from yacon (Smallanthus sonchifolius)
leaves on caspase-dependent apoptosis and NF-?B inhibition in human cercival cancer cells”", Fitoterapia 95 (-) (2014) 1860
- Sangsuriyawong, A., Limpawattana, M., Dalad Siriwan, Wanwimol Klaypradit, "Properties and bioavailability assessment of shrimp astaxanthin loaded
liposomes", Food Science and Biotechnology 28 (2) (2019) 529-537
- Uthaiwan Suttisansanee, Somsri Charoenkiatkul, Butsara Jongruaysup, Somying Tabtimsri, Dalad Siriwan, Piya Temviriyanukul, "Mulberry Fruit Cultivar
‘Chiang Mai’ Prevents Beta-Amyloid Toxicity in PC12 Neuronal Cells and in a Drosophila Model of Alzheimer ’s Disease", Molecules 25 (8) (2020)
1837-1851
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดลบชาตศ
- Dalad Siriwan, Gassinee Trakoontivakorn, Janpen Saengprakai, "Antimutagenic and antioxidant activities of exported fruits in Thailand", การประชสม
วศชาการโภชนาการแหรงชาตศครลงล ทชญ 7 (2013)
ระดลบนานาชาตศ
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched
Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013
(2013)
- Dalad Siriwan, Prefessor Hirotoshi Tamura, "Anti-tumor promoting of sesquiterpene lactones (SLs) isolated from Smallanthus sonchifolius (yacon)
leaves ", Food Innovation Asia Conference 2013 (2013)
- Dalad Siriwan, Janpen Saengprakai, "Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using Drosophila
wing spot test", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH) (2014)
- Yaovadee Cuptapun, Duangchan Hengsawadi, Janpen Saengprakai, Dalad Siriwan, "Anticancer,Antioxidant and Antimutagenic Activities of Tricholoma
( Tricholoma crassum) Mushroom", International Conference on Biological, Chemical and Environmental Sciences (2014)
- CHUSANA MEKHORA, Dalad Siriwan, "Cytotoxic effect of Hylocereus costaricensis extract(peel pulp and seed) on human colon cancer Caco-2 cells",
The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 (2014)
- Patthinan Varichanan, Dalad Siriwan, KANOKWAN YODIN, Kanyarat Kanyakam, Khemmapas Treesuwan, NARAPORN PHOMKAIVON, Orathai
Sawatdichaikul, Siriporn Tanjor, Thipthida Kaewtathip, Wanida Pan-utai, Witcha Treesuwan, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean
residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB) (2015)
- Witcha Treesuwan, Dalad Siriwan, นางฉลนทนา กอพยลคฆศนทรฑ, Anuvat Jangchud, "Encapsulated fish oil-in-hydrogel using juices from Thai fruits", The 4th
International ISEKI Food Conference (2016)
- CHUSANA MEKHORA, Dalad Siriwan, ภรลณยา ธศยะใจ, "Psidium guajava L. inhibit inflammatory and antioxidant activity in mouse macrophage cell lines",
The 13th Asian Congress of Nutrition (2019)
รางวบล ประกาศเกชยรตวคณ
ช /เชวดชชเ กชยรตวการววจยบ
- รางวลลทสนวศจยล พระราชทาน BRAND’S Health Research Awards 2017 จาก พระเจคาวรวงศฑเธอ พระองคฑเจคาโสมสวลช พระวรราชาทศนดล ดามาตส อาหารและโภชนาการ
ประจทาปป 2561 จาก มบลนศธเศ ซเรบอสเพพอญ การวศจยล สสขภาพของคนไทย และ บรศษทล แบรนดฑ ซลนโทรชญ ประเทศไทย
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สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ดาลลด ศศรวศ นล

ตตาแหนหง

นลกวศจยล

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสสขภาพ สถาบลนคคนควคาและพลฒนาผลศตภลณฑฑอาหาร

รางวบล ผลงานววจยบ /สวงช ประดวษ ฐร
- รางวลลนวลตกรรมขคาวไทยเฉลศมพระเกชยรตศ 2007 ประจทาปป 2550 เรพอญ ง "ผลศตภลณฑฑขาค วแกงทอดกกงญ สทาเรรจรบป" จาก มบลนศธขศ าค วไทยในพระบรมราชบปถลมภฑ รราวกลบ สทานลกงานนวลต
กรรมแหรงชาตศ (สนช.)
รางวบล ผลงานนตาเสนอในการประชชมววชาการ
- The best oral presentation ประจทาปป 2557 เรพอญ ง "Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using
Drosophila wing spot test" จาก Nakhon Pranom University
University of Pittburgh
ผลงานวศจยล นชเล ปปนรายการรวบรวมระหวรางปป 1 มกราคม 2549 - 6 สศงหาคม 2563
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