
Stt Tên đề tài Sinh viên thực hiện Số ĐKCB 

1 Xây dựng quy trình tổng hợp dapson từ clorobenzen  Đặng Hoàng Minh KL2003347

2

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc ở bệnh nhân bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 Lê Thị Minh Hằng KL2003348

3
Thử tính tin cậy và tính giá trị của bảng câu hỏi giấc ngủ trẻ 

em PSQ phiên bản tiếng Việt 
 Đặng Thị Lệ Duyên KL2003349

4

Đánh giá tác động chống oxy hóa in vitro của cao lá cây 

Mua (Melastoma candidum D. Don) bằng thử nghiệm 

DPPH và ABTS 

Võ Thị Minh Chân KL2003350

5
Xây dựng trang điện tử tra cứu ảnh hưởng của thuốc đến 

xét nghiệm cận lâm sàng 

Nguyễn Thị Trường 

Giang
KL2003351

6
Sàng lọc in silico các chất có khả năng gắn kết với protein 

AgrA của Staphylococcus aureus 

Nguyễn Thị Phúc 

Nhân
KL2003352

7
Nghiên cứu sàng lọc in silico các chalcon tiềm năng ức chế 

enzym lipase tụy thuộc thư viện nội Bộ môn Hóa Dược 
Nguyễn Công Luận KL2003353

8
Tổng hợp các dẫn chất morpholinoalkoxychalcon có tiềm 

năng kháng khuẩn, kháng nấm 
Nguyễn Ái Hân KL2003354

9
Tổng hợp các dẫn chất 2'-hydroxyacetophenon bằng phản 

ứng chuyển vị Fries 
Nguyễn Đăng Thịnh KL2003355

10

Nghiên cứu ảnh hưởng đột biến hệ thống lên cấu trúc của 

chuỗi peptid beta amyloid liên quan bệnh alzheimer bằng 

mô phỏng động lực học phân tử 

Nguyễn Đắc Nhân KL2003356

11 Tổng hợp dẫn chất 4,6-dihydroxyauron tiềm năng sinh học Hồ Quang Bách KL2003357

12
Thiết kế chất ức chế interleukin-33 bằng phương pháp in 

silico dựa trên mảnh cấu trúc 
Vũ Ngọc Diệu Linh KL2003358

13

Sàng lọc các cấu trúc phân tử nhỏ có hoạt tính ức chế 

proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) in 

silico, ứng dụng trong điều trị tăng LDL-cholesterol máu 

Tống Khánh Linh KL2003359

14
Khảo sát in silico khả năng ức chế alpha-amylase của một 

số dẫn chất flavonoid 
Lý An Kỳ KL2003360

15
Xây dựng quy trình tổng hợp vanilin từ eugenol có nguồn 

gốc tự nhiên 
Nguyễn Phúc Kiên. KL2003361

16
Nghiên cứu sàng lọc trên máy tính các phân tử nhỏ có tiềm 

năng ức chế bơm ngược ACRB ở vi khuẩn
  Bùi Thị Hoàng Linh KL2003362

17
Khảo sát in silico khả năng ức chế α-glucosidase của một 

số dẫn chất flavonoid 
Nguyễn Thanh Trúc KL2003363

18 Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp deferasirox 
Lê Hoàng Phượng 

Linh
KL2003364

19
Nghiên cứu tổng hợp vi sóng một số dẫn chất 2-isoxazolin 

và 2-aminopyrimidin 
Cao Phương Duy KL2003365
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20
Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR và Docking các dẫn 

chất chalcon có hoạt tính chống oxy hóa 
Trương Lê Mỹ Ngọc KL2003366

21
Tổng hợp các dẫn chất lai hóa chalcon và morpholin có 

tiềm năng sinh học 
Trần Gia Hân KL2003367

22
Tổng hợp các dẫn chất chứa khung 1,3-benzodioxol có 

tiềm năng sinh học 

Nguyễn Ngọc 

Phương Kiều
KL2003368

23
Nghiên cứu sàng lọc ảo các phân tử nhỏ có khả năng gắn 

kết trên interleukin-6 và thụ thể interleukin-6 

Võ Nguyễn Quỳnh 

Hương
KL2003369

24
Nghiên cứu động lực học phân tử và năng lượng gắn kết tự 

do các chất ức chế chọn lọc monoamin oxidae B 
Ngô Thảo My KL2003370

25
Thiết kế và xây dựng bộ bài giảng điện tử môn học thực 

hành hóa phân tích 1 
Lê Thị Tuyết Lan KL2003371

26
Khảo sát tác động long đờm, điều trị ho của viên ngậm 

SAVINA 
Thái Thị Lành KL2003372

27

Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động kháng khối 

u của cao chiết Mì tinh rừng trên chuột nhắt gây u bằng 

DMBA 

Lê Trần Trọng Khôi KL2003373

28

Khảo sát hiệu quả điều trị của bột cần tây (Apium 

graveolens L.) trên mô hình gây rối loạn lipid huyết bằng 

tyloxapol và chế độ ăn giàu lipid 

Nguyễn Thùy Dương KL2003374

29

Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động điều trị viêm 

loét dạ dày của cao phối hợp cao chiết Chè dây, cao chiết 

nghệ và cao chiết Sâm Ngọc Linh 

Lê Thị Yến Nhi KL2003375

30

Mô phỏng mô hình gây viêm gan cấp bằng 

cyclophosphamid và đánh giá tác động bảo vệ gan của hai 

chế phẩm chứa bào tử nấm Linh chi phá vách 

Võ Thị Diễm KL2003376

31
Xây dựng quy trình định danh Candida spp. bằng kỹ thuật 

multiplex PCR 
Trần Thanh Sơn KL2003377

32
Nghiên cứu tạo dòng Bacillus subtilis biểu hiện gen mã hóa 

protease trung tính với các hệ promoter 
Lương Thị Phú Xuân KL2003378

33
Đề xuất yêu cầu kỹ thuật và đánh giá phần mềm tra cứu 

thành phần công thức trong dược mỹ phẩm 

Phạm Thị Hồng 

Ngọc
KL2003379

34
Đề xuất yêu cầu kỹ thuật và đánh giá phần mềm giám sát 

kê đơn và tra cứu trong bệnh viện 

Nguyễn Đặng Kim 

Ngân
KL2003380

35
Thiết kế và xây dựng bộ bài giảng điện tử môn thực hành 

Hóa Sinh 
Nguyễn Thị Ngân KL2003381

36 Tổng hợp tạp chất liên quan G của Aripiprazol Nguyễn Anh Vũ KL2003382

37

Khảo sát quy trình định lượng đồng thời một số 

anthraquinon trong rễ Cốt khí (Radix polygoni cuspidati) 

bằng phương pháp điện di mao quản 

Hồ Thanh Long KL2003383

38

Xây dựng quy trình định lượng naringin trong Bưởi non 

bằng phương pháp quang phổ UV - Vis và sắc ký lỏng hiệu 

năng cao 

Đặng Ngọc Thành KL2003384

Page 2



Stt Tên đề tài Sinh viên thực hiện Số ĐKCB 

39

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời rosuvastatin 

calcium và ezetimib trong chế phẩm viên nén phối hợp 

bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 

Nguyễn Thị Ngọc 

Quyền
KL2003385

40
Khảo sát các vấn đề liên quan đến thuốc trên bệnh nhân 

ngoại trú tại Bệnh viện Trưng Vương 
Phạm Thị Lệ Cẫm KL2003386

41

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và dinh dưỡng đường tĩnh 

mạch trên bệnh nhân phẫu thuật xâm lấn đường tiêu hóa tại 

Bệnh viện Thống Nhất 

Nguyễn Thị Huyền KL2003387

42
Khảo sát việc hiệu chỉnh liều thuốc theo chức năng thận tại 

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

Lương Ngọc Lan 

Hương
KL2003388

43
Khảo sát tình hình sử dụng hợp lý kháng sinh carbapenem 

tại khoa Lão học - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

Nguyễn Phương 

Trang
KL2003389

44

Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ trên việc sử dụng 

colistin hợp lý tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh 

viện Nhân Dân Gia Định 

Phạm Thị Thư Thư KL2003390

45
Khảo sát tình hình sử dụng glucocorticoid trên bệnh nhân 

điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 
Đào Thị Diệu Ngân KL2003391

46
Khảo sát tình hình điều trị ngoại trú bệnh nhân thận nhân 

tạo và thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Thống Nhất 
Trần Quế Phương KL2003392

47

Khảo sát hiệu quả tư vấn của dược sĩ lâm sàng trong việc 

cải thiện huyết áp, kiến thức và tuân thủ đối với bệnh nhân 

tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân Dân Gia 

Định 

Ngô Thị Lan Phương KL2003393

48

Nghiên cứu thành phần hóa học của lá Sâm Lai Châu 

(Panax vietnamensis var. fuscidiscus K. Komatsu, S. Zhu 

& S. Q. Cai, Qraliaceae)

 Phan Thụy Tường 

Vy
KL2003394

49
Nghiên cứu thành phần hóa học của lá Mơ lông (Folium 

paederiae foetidae) 
Hồ Thị Tố Ngân KL2003395

50

Thiết lập tiêu chuẩn cơ sở cho dược liệu Tam thất (Panax 

notoginseng (buck) F.H.Chen) và khảo sát điều kiện chế 

biến Tam thất theo hướng ức chế tế bào ung thư 

Nguyễn Hoàng Thiên 

Thảo
KL2003396

51

Nghiên cứu thành phần hóa học của nấm nội sinh 

penicillium daleae phân lập từ cây Móng ngựa lá có đuôi 

(Angiopteris caudatiformis Hieron. Marattiaceae) 

Nguyễn Thanh 

Hoàng
KL2003397

52
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Cải đồng (Grangea 

maderaspatana (L.) Poir., Asteraceae)
 Võ Thị Thu Na KL2003398

53 Nghiên cứu bào chế gel nano quercetin 1% Nguyễn Anh Hoàng KL2003399

54
Tổng hợp các dẫn chất dị vòng chứa nhân s-triazin với sự 

hỗ trợ vi sóng 

Nguyễn Thị Thanh 

Vân
KL2003400

55

Tổng hợp các chất tương đồng curcumin chứa khung 1-(4-

nitrophenyl)-1H-pyrazol và thực hiện docking trên một số 

đích tác động 

Nguyễn Thị Khánh 

Ngân
KL2003401
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56 Tổng hợp tạp chất đối chiếu C và F của telmisartan Trần Đặng Việt Tín KL2003402

57

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính sinh học của các chất tương 

đồng curcumin chứa khung cấu trúc 1-(3-nitrophenyl)-1H-

pyrazol 

Lương Triệu Vĩ KL2003403

58

Xây dựng quy trình định lượng paracetamol, thicolchicosid, 

tạp 4-aminophenol và giới hạn tạp 4-cloroacetanilid trong 

chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp HPLC 

Nguyễn Thị Thu 

Sương
KL2003404

59

Chiết xuất cao định hướng phân lập một số flavonoid từ 

dược liệu Bìm bịp (Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau 

Acanthaceae)

 Nguyễn Hoàng An KL2003405

60

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời nifedipin, 

lidocain hydroclorid, methylparaben và propylparaben 

trong chế phẩm kem bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

(HPLC) 

Nguyễn Ánh Quyên KL2003406

61
Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt và lực nén viên 

đến bề mặt phân cách của viên nén hai lớp 
Ngô Vũ Lan Hương KL2003407

62
Nghiên cứu biến đổi tính xốp và tỉ lệ tải của vi cầu 

ethylcellulose 
Tô Thái Hơn KL2003408

63
Nghiên cứu bào chế thuốc cốm pha hỗn dịch đa liều 

cefixim 100 mg/5 mL 
Lê Thụy Trúc Giang KL2003409

64
Nghiên cứu ảnh hưởng của Natri alginat trong viên phóng 

thích kéo dài chứa clarithromycin
Hồng Chấn Tài KL2003410

65
Nghiên cứu điều chế viên nang diclofenac natri phóng thích 

kéo dài với tá dược tạo khung matrix thân dầu 
Nguyễn Công Phúc KL2003411

66
Tiềm năng của tá dược tạo khung matrix đồng sản xuất 

trong kiểm soát sự phóng thích hoạt chất từ viên nén 
 Tần Bảo Châu KL2003412

67

Khảo sát tình hình dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh 

mạch trên bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình chi dưới tại 

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

Nguyễn Hồng Dương KL2003413

68

Khảo sát việc sử dụng kháng sinh dự phòng và tình hình 

nhiễm khuẩn hậu phẫu trên bệnh nhân phẫu thuật đại trực 

tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 Trần Thị Hồng Diệp KL2003414

69

Đánh giá hiệu quả của việc theo dõi nồng độ vancomycin 

trong trị liệu theo hướng dẫn của đồng thuận 2020 từ 

ASHP, IDSA, PIDS và SIDP tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Kim Anh KL2003415

70

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc giảm đau và các biến cố 

bất lợi liên quan trên bệnh nhân ung thư tại khoa Lão chăm 

sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Thị Thùy 

Dương
KL2003416
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71
Tổng hợp một số dẫnchất chứa nhân dị vòng thiadiazol và 

thiazol với sự hỗ trợ của vi sóng 
Nguyễn Minh Tin KL2003417

72
Tổng hợp các dẫn chất chứa nhân dị vòng oxadiazol và 

isoxazol với sự hỗ trợ vi sóng 

Nguyễn Thị Kim 

Ngân
KL2003418

73
Xây dựng mô hình thực nghiệm cho công thức nền dạng xịt 

gel in situ 
Lư Cẩm Sinh KL2003419

74
Khảo sát tác dụng kháng viêm và chống oxy hóa in vitro 

của cao hoa Sao nhái hoa vàng (Cosmos sulphureus Cav.)
 Trịnh Thị Mỹ Vân KL2003420

75
Khảo sát điều kiện hòa tan thể vùi protein KojA tái tổ hợp 

trên Escherichia coli 
Nguyễn Duy Thạch KL2003421

76
Nghiên cứu tạo interleukin-2 tái tổ hợp trên Escherichia 

coli 
Nguyễn Minh Thư KL2003422

77
Nghiên cứu tạo interleukin-8 người tái tổ hợp trên 

Escherichia coli 
Lê Nhật Hạ KL2003423

78
Khảo sát xây dựng công thức gel in situ nổi trong dạ dày 

chứa celecoxib 
Lê Hồ Hà Giang KL2003424

79 Khảo sát xây dựng công thức vi nhũ tương chứa lycopen Nguyễn Thị Thảo Vy KL2003425

80
Xây dựng công thức dạng xịt tạo màng chứa diclofenac 

natri 4% 
Nguyễn Thị Ngọc An KL2003426

81
Khảo sát xây dựng công thức gel in situ nổi trong dạ dày 

chứa curcumin 

Đặng Nguyễn Bảo 

Toàn
KL2003427

82
Nghiên cứu điều chế màng phim tan trong miệng chứa 

candesartan cilexetil 
Nguyễn Thị Trang KL2003428

83

Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động điều hòa rối 

loạn lipid máu của cao phun sấy Linh chi (Ganoderma 

lucidum) trên chuột nhắt 

Lê Phương Ngọc Anh KL2003429

84
Nghiên cứu ứng dụng hệ micelle của acid glycyrrhizic để 

tải quercetin 

Nghiêm Lý Thu 

Nguyên
KL2003430

85
Xây dựng công thức điều chế hydrogel chứa chitosan và 

dầu dừa hướng đến ứng dụng băng bó vết thương 
Hoàng Kim Nghị. KL2003431

86
Khảo sát xây dựng công thức hệ vi tự nhũ (SMEDDS) chứa 

prednisolon 
Trần Ngọc Nam KL2003432

87 Nghiên cứu bào chế viên ngậm chứa bào tử Linh chi Trần Lạc Nhân. KL2003433

88 Nghiên cứu bào chế gel vi nhũ tương rutin Đỗ Thị Thúy An KL2003434

89
Xây dựng công thức viên nén phân tán trong miệng 

Cefixim 100 mg 
Dương Tấn Phước KL2003435

90 Nghiên cứu công thức bào chế vi hạt N-Acetylcystein 80% Trần Thị Thảo Hiền KL2003436

91

Phân tích ánh xạ hệ số chất lượng sống người bệnh ung thư 

vú HER2 dương tính dựa trên thang đo EQ-5D-5L và QLQ-

BR53 tại Việt Nam 

Tô Huệ Nghi KL2003437
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92

Đánh giá chi phí - hiệu quả thực hiện theo dõi nồng độ 

vancomycin theo hướng dẫn mới năm 2020 tại Bệnh viện 

Bệnh Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Duy Anh KL2003438

93
Đánh giá gánh nặng kinh tế bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

theo quan điểm người chi trả tại Việt Nam 
Dương Thái Bình KL2003439

94

Phân tích tác động ngân sách của ruxolitinib trong điều trị 

xơ tủy nguyên phát theo quan điểm cơ quan chi trả bảo 

hiểm y tế 

Nguyễn Gia Bảo KL2003440

95

Phân tích thực trạng đăng ký lưu hành và kết quả trúng thầu 

tại các cơ sở y tế công lập của thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền tại Việt Nam giai đoạn 2009-2020

 Nguyễn Yến Nhi KL2003441

96
Đánh giá sự căng thẳng trong công việc của Dược sĩ lâm 

sàng tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Đỗ Trần Minh Thư KL2003442

97

Khảo sát kiến thức - thái độ - hành vi về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hành nghề dược và đề xuất tính năng 

cho hệ thống dược học từ xa tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Nguyễn Thảo My KL2003443

98

Khảo sát về kiến thức, thái độ, kỹ năng và phân tích thực 

trạng phát triển kỹ năng lãnh đạo của sinh viên tại Khoa 

Dược Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thoại Khanh KL2003444

99

Phân tích mức độ chấp nhận tiêm chủng vắc-xin phòng 

ngừa covid-19 và các yếu tố liên quan của sinh viên Khoa 

Dược Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 Tô Hồng Thư KL2003445

100
Phân tích chất lượng sống người bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính tại Bệnh viện Quận 11 sử dụng thang đo EQ-5D-5L 
Bùi Trần Phú Quảng KL2003446

101

Phân tích ngưỡng chi trả trên mỗi năm sống có chất lượng 

của người bệnh hen phế quản tại Bệnh viện Quận 11 năm 

2011

 Hồ Thị Minh Anh KL2003447

102

Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện 

Thống Nhất và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới giai đoạn 2017 - 

2020

 Nguyễn Phan Thùy 

Nhiên
KL2003448

103
Đánh giá tình hình sử dụng thuốc trong điều trị nội trú tại 

Bệnh viện Thống Nhất giai đoạn 2014 - 2020 
Hứa Thị Hồng Ân. KL2003449

104
Phân tích mô hình bệnh tật nội trú tại Bệnh viện Thống 

Nhất giai đoạn 07/2013-2020 
Lê Phương Uyên KL2003450

105

Phân tích kết quả đấu thầu thuốc hóa dược tại Thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019 và đề xuất mở rộng 

danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương

 Châu Thục Oanh. KL2003451

106
Tổng quan các tài liệu hướng dẫn thực hiện nghiên cứu 

kinh tế dược trên thế giới
 Trần Thị Điền Linh KL2003452

107

Tổng quan hệ thống nghiên cứu ngưỡng sẵn sàng chi trả 

đối với các can thiệp y tế trong dự phòng và điều trị bệnh 

đái tháo đường

 Lê Thị Kiều Oanh KL2003453
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108
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động chống béo 

phì của cao phối hợp một số cao chiết dược liệu 
 Lê Thị Huỳnh Như KL2003454

109

Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động tăng lực của 

viên sủi từ hỗn hợp cao chiết Đảng sâm và Sâm Ngọc Linh 

trên chuột nhắt 

Đào Đức Bình KL2003455

110

Khảo sát tác động điều hòa miễn dịch in vitro và in vivo 

của cao chiết Linh chi Ganoderma lucidum (W. Curtis ex 

Fr) P. Karst 

Phạm Mai Đông 

Thùy
KL2003456

111
Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng Flavonoid 

trong cao đặc Bưởi non
 Trần Tuyết Anh KL2003457

112
Nghiên cứu điều chế hệ proposome mang epigallocatechin 

gallate 
 Đinh Tuấn Nghĩa KL2003458

1
Étude de la toxicité orale aiguё et de l'effet anti-obésité 

d'une combinaison des extraits de plantes médicinales 
Le Thi Huynh Nhu F2000246

2

Étude de la toxicité aiguё et de l'effet énergisant d'un 

comprimé effervescent à partir d'une combinaison de Panax 

vietnamensis Ha et Grushv ET DE Codonoppsis javanica 

(Blume) Hook. f. et Thomson 

Dao Duc Binh F2000247

3
Étude de l'effet de l'immunomodulation in vitro et in vivo 

d'extrait de Ganoderma lucidum (W. Curtis ex Fr) P. Karst 

Pham Mai Dong 

Thuy
F2000248

4

Développement et validation d'une procédure de dosage des 

flavonoϊdes dans l'extrait concentré du pamplemousse 

immature

 Tran Tuyet Anh F2000249

5
Formulation et développement de proposome contenant 

epigallocatechin gallate
 Dinh Tuan Nghia F2000250
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