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การศศกษา

สบงกบด

ฝฝายโภชนาการและสชขภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร

วท.ม. (โภชนศาสตรฑ), มหาววทยาลนยมหวดล, ไทย,

สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การใชคเทคนวคเพาะเลลยล งเซลลฑในงานววจยน ทางดคานโภชนาการ, โภชนาการและภภมคว มคช กนนของรรางกาย, สารพฤกษเคมลและภาวะการอนกเสบเรรอล รนง

โครงการววจยบ
ปป 2556

ปรวมาณกรดเฟอรภลกว และบทบาททางเภสนชศาสตรฑของเมลลดขคาวโพด 3 สายพนนธชฑ ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากทชนอชดหนชนววจยน มก.

ปป 2555-2556 การศศกษาความเปปนพวษของสารสกนดจากเปลรอก เนรอล และเมลดแกควมนงกรพนนธชสฑ แล ดงตรอเซลลฑมะเรลงลลาไสค Caco-2 ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสถาบนนคคนควคา
และพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2555-2556 เครรอขรายความรรวมมรอการพนฒนาและปรนบสภตรอาหารใหคมคล วามเคลม/โซเดลยมลดลงเพรอพ คนไทยมลสขช ภาพดล ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงานกองทชนสนนบ
สนชนการสรคางเสรวมสชขภาพ (สสส.)
ปป 2557

การศศกษาคชณสมบนตขว องผลไมคพนลร บคานไทยตรอการยนบยนงล กลไกการอนกเสบภายในเซลลฑเมลดเลรอดขาว ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากทชนอชดหนชนววจยน มก.

ปป 2557-2558 เครรอขรายความรรวมมรอการพนฒนาและปรนบสภตรอาหารใหคมคล วามเคลม/โซเดลยมลดลงเพรอพ คนไทยมลสขช ภาพดล (ตรอเนรอพ งปปทพล 2) ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนก
งานกองทชนสนนบสนชนการสรคางเสรวมสชขภาพ (สสส.)
ปป 2557-2558 ตคนแบบผลวตภนณฑฑเครรอพ งปรชงสมชนไพรสลาหรนบการเตรลยมอาหารลดโซเดลยม โดยใชคเทคนวคดคานกลวนพ รสจากสมชนไพรไทย ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนก
งานกองทชนสนนบสนชนการสรคางเสรวมสชขภาพ (สสส.)
ปป 2557-2558 ฤทธวขธ องสารสกนดถนวพ แดงเพาะงอกตรอการตคานการอนกเสบและอนชมลภ อวสระจากสภาวะเบาหวาน ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากทชนอชดหนชนการววจยน Amway
for Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแหรงประเทศไทยในพระบรมราชภปถนมภฑ สมเดลจพระเทพรนตนราชสชดาฯสยยามบรมราชกชมารล
ปป 2558
โครงการพนฒนาบชคลากรและกระบวนการผลวตอชตสาหกรรมและกระบวนการผลวตอชตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพรอพ การสรงออก ปป 2558 ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทชนจากเงวนอชดหนชนทนวพ ไป ปปงบประมาณ 2558
ปป 2558-2559 เครรอขรายความรรวมมรอการพนฒนาการผลวตอาหารลดเคลม (โซเดลยม) ตามเกณฑฑคณ
ช ภาพมาตรฐานดคานโภชนาการในพรนล ทลจงน หวนดนครปฐม ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทชนจากสลานนกงานกองทชนสนนบสนชนการสรคางเสรวมสชขภาพ (สสส.)
ปป 2558-2559 ทลาการววจยน คชณสมบนตขว องสารสกนดสมชนไพรตรอการยนบยนงล การอนกเสบในระดนบเซลลฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากบรวษทน เฮวรบฑ พลนส จลากนด
ปป 2558-2559 นวนตกรรมเกลรอลดโซเดลยมเพรอพ สชขภาพ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากทชนววจยน IFRPD รรวมสรคางสรรคฑนวนตกรรม ประจลาปป 2558, สถาบนนคคนควคาและพนฒนา
ผลวตภนณฑฑอาหาร
ปป 2558-2559 ศนกยภาพของสมชนไพรในผลวตภนณฑฑหมนกเนรอล สนตวฑและนลาล จวมล ทลมพ ฤล ทธวยธ บน ยนงล ปรวมาณสารกรอมะเรลงในอาหารปปงป ยราง ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงาน
พนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2557-2558 การเอนแคปซภเลชนนและความคงตนวของสารสกนดเบตคาไซยานวนจากเปลรอกแกควมนงกรสลแดง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑ
อาหาร
ปป 2559

ความคงตนวและประสวทธวภาพในการดภดซศมของสารเบตคาไซยานวนกนกเกลบจากแกควมนงกรสลแดง ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากทชนอชดหนชนววจยน มก.

ปป 2559-2560 นวนตกรรมเครรอพ งดรมพ อวมลน ชนนจากวนตถชดบว ไทยสภผร รคภ กน สชขภาพและผภสค งภ อายชทวพน โลก ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงานคณะกรรมการววจยน แหรงชาตว
ปป 2559-2560 นวนตกรรมอาหารไทยสลาหรนบผภสค งภ อายชทมพล ปล ญ
ป หาการบดเคลยล วและการกลรนอาหารเพรอพ การสรงเสรวมสชขภาพและการผลวตเชวงอชตสาหกรรม ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทชนจากสลานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 นวนตกรรมอาหารไทยสลาหรนบผภสค งภ อายชทมพล ปล ญ
ป หาการบดเคลวล ยและการกลรนอาหารเพรอพ การสรงเสรวมสชขภาพและการผลวตเชวงอชตสาหกรรม ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน
ทชนจากสลานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560

การพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหารเสรวมชงดรมพ โภชนาการครบถควนสลาหรนบผภสค งภ อายช ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากบรวษทน ฟปนกว ซฑ เมดวคลน เทคโนโลยล จลากนด

พวมพฑครนงล ลราสชดเมรอพ 4/12/63

หนคา 1 จาก 3

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

นางสาวชชษณา เมฆโหรา

ตตาแหนหง นนกววจยน
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ปป 2560
สตารฑทอนพดควยววทยาศาสตรฑการปรชงอาหารและเทคโนโลยลการครนวเชวงโมเลกชลเพรอพ การสรคางสรรคฑนวนตกรรมอาหาร ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงานคณะ
กรรมการนโยบายววทยาศาสตรฑ เทคโนโลยลและนวนตกรรมแหรงชาตว (สวทน.)
ปป 2560-2561 การพนฒนาเทคโนโลยลการผลวตสายไหมปรชงรสดควยการปรนบเปลลยพ นกระบวนการผลวตทางกายภาพและทางเคมล ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากบรวษทน ยภโตะ
ฟภดฟ แอนดฑมารฑเกลตตวงล จลากนด
ปป 2560-2561 การพนฒนาเทคโนโลยลการผลวตสายไหมปรชงรสดควยการปรนบเปลลยพ นกระบวนการผลวตทางกายภาพและทางเคมล ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงานพนฒนา
ววทยาศาสตรฑและเทคโนโลยลแหรงชาตว
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลวตภนณฑฑกลควยตากเสรวมกรดอะมวโนและเกลรอแรร ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากบรวษทน จลโนเทร จลากนด เลขทล4พ 7 ถนนนวธานล แขวงรามอวนทรา เขต
คนนนายาว กรชงเทพมหานคร
ปป 2559-2560 การพนฒนากลวนพ รสในผลวตภนณฑฑผงโรยขคาวสลาหรนบผภสค งภ อายชทมพล ปล ญ
ป หาการบดเคลยล วและการกลรนอาหารเพรอพ ชรวยใหครบน ประทานอาหารไดคมากขศนล ( ผภรค วร มโครงการ )
ไดครบน ทชนจากสลานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การพนฒนาผลวตภนณฑฑผงเจลเพวมพ ความขคนหนรดสลาหรนบอาหารและเครรอพ งดรมพ เพรอพ ปปองกนนการสลาลนกในผภสค งภ อายชทมพล ภล าวะกลรนลลาบาก ( หนวหนคาโครงการยรอย ) ไดครบน
ทชนจากสลานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2559-2560 การพนฒนาอาหารปรนบเนรอล สนมผนสทลเพ ปปนชชดสลารนบเพรอพ สชขภาพตามมาตรฐาน Universal Design Food/Smile Care Food และ National Dysphagia Diet
สลาหรนบผภทค มพล ปล ญ
ป หาการบดเคลยล วและการกลรนอาหาร ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560
การเพวมพ ขนาดการผลวตผลวตภนณฑฑเกลรอปรชงแตรงสมชนไพรลดโซเดลยมเพรอพ สชขภาพ และการถรายทอดเทคโนโลยลเชวงพาณวชยฑสภรภ าคอชตสาหกรรม ( หนวหนคาโครงการ ) ไดค
รนบทชนจากทชนอชดหนชนววจยน มก.
ปป 2560-2561 ตคนแบบผลวตภนณฑฑเกลรอลดโซเดลยม: การใชคประโยชนฑและการถรายทอดเทคโนโลยลเชวงพาณวชยฑ ( หนวหนคาโครงการ ) ไดครบน ทชนจากเครรอขรายลดบรวโภคเคลม/สลานนก
งานกองทชนสนนบสนชนการสรคางเสรวมสชขภาพ
ปป 2561-2562 การพนฒนาใหคเกวดความกคาวหนคาในการปรชงอาหารไทยดควยระบบอวมลน ชนน เพรอพ ลดคราดนชนลไกลซลมกว ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงานคณะกรรมการววจยน
แหรงชาตว (วช.)
ปป 2560-2561 การพนฒนาผลวตภนณพฑแผรนเวเฟอรฑจากแปปงขคาวไทย ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากสลานนกงานพนฒนาการววจยน การเกษตร (สวก.)
ปป 2560-2561 การศศกษาการทลาแหคงสาหรรายไขรนาล ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากLemna Foods Pte Ltd.
ปป 2563

การพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหารไฟเบอรฑตาลพ สลาหรนบผภปค วฝ ยสรองกลคองทางเดวนอาหาร ( ผภรค วร มโครงการ ) ไดครบน ทชนจากบรวษทน ฟปนกว ซฑเมดวคลน เทคโนโลยล จลากนด

บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตว
- CHUSANA MEKHORA, "Anti-inflammation and phytochemicals: molecular mechanism", วารสารโภชนาการ 47 (2) (2012) 46-58
- CHUSANA MEKHORA, Siriporn Tanjor, Nednapis Vatanasuchart, "Anti-inflammatory and antioxidant activities of germinated small red bean (Vigna
angularis) extracts on hyperglycemia condition in murine macrophage cell line", วารสารโภชนาการ 53 (2) (2018) 84-97
ระดนบนานาชาตว
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, "Antioxidant and anti-inflammatory properties of herbal medicine compound (KodiPur?) using in vitro
assay", Agriculture and Natural Resources 53 (2) (2019) 197-204
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตว
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สบงกบด ฝฝายโภชนาการและสชขภาพ สถาบนนคคนควคาและพนฒนาผลวตภนณฑฑอาหาร
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, "Bioactive compounds and inhibitory effects of Carissa carandas fruit on nitric oxide and ROS
production in LPS-induced in mouse macrophage cell lines", การประชชมววชาการโภชนาการแหรงชาตว ครนงล ทล8พ (2014)
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, Siriporn Tanjor, "ฤทธวขธ องสารสกนดถนวพ แดงเพาะงอกตรอการตคานการอนกเสบจากสภาวะเบาหวาน", การประชชมววชาการ
โภชนาการแหรงชาตว ครนงล ทลพ 9 (2015)
ระดนบนานาชาตว
- 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)
- Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Pisut Butsuwan, Wassana Narasri, Siriporn Tanjor, CHUSANA MEKHORA, Yathippawi
Pakkaew, "Development and Reformulation of Sodium-Reduced Foods in Promoting Good Health for Thais", Food Innovation Asia Conference 2014
(2014)
- CHUSANA MEKHORA, Nednapis Vatanasuchart, Yenjai Thitatarn, Somchit Onhem, Siriporn Tanjor, Wassana Narasri, Yathippawi Pakkaew, Samchya
Tathongsri, "Increasing the proportion of Thai herbs in low sodium recipes enhance saltiness, overall balance flavor and consumer acceptability", The
12th Asian Congress of Nutrition (2015)
- CHUSANA MEKHORA, Dalad Siriwan, ภรนณยา ธวยะใจ, "Psidium guajava L. inhibit inflammatory and antioxidant activity in mouse macrophage cell lines",
The 13th Asian Congress of Nutrition (2019)
อนชส ทว ธวบตบ ร
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