
Pd:C ผลการด าเนินงาน/สรุปการด าเนินการ 51 ณ  เม ย 51 

โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จากเงนิรายได้  ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จากเงนิรายได้  
มหาวิทยาลยัมหดิลมหาวิทยาลยัมหดิล  

  

ปีงบประมาณ  255ปีงบประมาณ  25588  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 ไฟโบรบลาสต์  โกรว์ท แฟตแตอร์-๗ เหน่ียวน าเซลล์ไลน์ 
ต่อมน้ าลายมนุษย์ให้มีการท าหน้าที่ที่เหมาะสมในห้อง 
ปฏิบัติการ (Fibroblast Growth Factor-7 Enhances  
Human Salivary Gland Cell Line to Differentiate  
into Functional Salivary Gland Cells In Vitro)”  

อ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ 
 

อนุมัติ 20 ส.ค 58  
 

200,000 บาท   

  

ปีงบประมาณ  2557ปีงบประมาณ  2557  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 ผลของไนตริกออกไซค์ที่ลดต่ าลงต่อการท างานของเกล็ด 
เลือดและการเกิดภาวะความดันในหลอดเลือดแดงที่ปอดสูง 
ในโรคธาลัสซีเมีย 
(Effect of the decreased levels of NO to platelet  
activity and pulmonary hypertension in thalassemia) 
 

อาจารย์ ดร.สิรดา   ศรีหิรัญ ปี 2557 
 

200,000 บาท 
24 ธ.ค 56  
 
(20 มี.ค 57 ขอยุติ 
การขอรับทุน แล้ว 
ไปขอรับทุน สสวท.) 

  

ปีงบประมาณ  255ปีงบประมาณ  25566  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 บทบาทของสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาคของเซลล์ 
ต้นก าเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ต่อการเจริญเติบโต 
ของเซลล์มะเร็งช่องปาก  
(The  role of  human  embryonic  stem  cell  
microenvironment in the  oral cancer cell growth)” 
 

อ.ดร.หทัยทิพย์   ศรีธนอุดมชัย ปี 2556 
26 พ.ค 56  

– 26 พ.ค 57 

200,000 บาท 

  

ปีงบประมาณ  2555ปีงบประมาณ  2555  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

     
  

ปีงบประมาณ  2554 ปีงบประมาณ  2554   
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1  ผลของสารลดอาการเสียวฟันต่อความสามารถในการซึม 
ผ่านและค่าก าลังยึดของเน้ือฟัน 
11 ก.ย 55  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  เพ่ือเบิกเงินงวดที่  3   

อ.ดร.ดนุชิษณ์  พนมยงค์  1  ปี  (ปี 2554) 
(30 ต.ค 53- 
30 ก.ย 55) 

87,600  บาท 
 

  
  
  



Pd:C ผลการด าเนินงาน/สรุปการด าเนินการ 51 ณ  เม ย 51 

ปีงบประมาณ  2553 ปีงบประมาณ  2553   
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

     
  

ปีงบประมาณ  2552ปีงบประมาณ  2552  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 ความชุกของปัจจัยเสี่ยงซึ่งเก่ียวข้องกับการก่อภาวะติดเชื้อ 
ในกระแสโลหิตและการอักเสบของผนังและลิ้นหัวใจใน 
เชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ที่แยกได้จากตัวอย่างน้ า 
ลายของประชากรไทย  

อ. จินตนา  ลภิรัตนกุล  1  ปี ( 2552) 
(9 ก.ค 52-ก.ค 53) 

200,000 บาท 

2 ความชุกและชนิดของแบคทีเรียในกลุ่มมิวแทนส์สเตรป 
โตคอคไคจากแผ่นคราบจลุินทรีย์ในเด็กไทยที่มีภาวะโรค 
ฟันผุอย่างรุนแรงและเด็กไทยที่ปลอดฟันผุ  

อ. เข็มทอง   มิตรกูล  1  ปี (ปี 2552) 
(30 ต.ค 52- 
30 ก.ย 53) 

188,900 บาท 

  

ปีงบประมาณ  2551ปีงบประมาณ  2551  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 การประเมิน Substance P ในน้ าร่องเหงือกขณะเคลื่อนฟัน 
ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 

อ.สุพัฒนชัย บุญประถัมภ์ 1  ปี  
(พ.ศ. 2551) 

195,500 บาท 

  

ปีงบประมาณ  2550ปีงบประมาณ  2550  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  

 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 การเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ของกระดูกรอยสกรูขนาดเล็ก 
ที่ใช้เป็นหลักยึดในการเคลื่อนฟัน : เปรียบเทียบระหว่าง 
ด้านที่ได้รับแรงกดกับด้านที่ไม่รับแรง 

อ.ลัดดา  วินารักษ์วงศ์ 1 ปี  
(พ.ศ. 2550)  

198,000 บาท   

2 การแสดงต าแหน่งทางอิมมูนวิทยาในเน้ือเย่ือเหงือกของ 
ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่สูบบุหรี่การเหน่ียวน าให้เกิด 
เอควาโปริน  1  โดยนิโคตินในเซลล์เย่ือบุผิวเหงือก  

อาจารย์ศรัณยา  ตันเจริญ 1 ปี  
(พ.ศ. 2550)  

200,000 บาท   

  
ปีงบประมาณ  25ปีงบประมาณ  254949  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ ผู้ร่วมวิจัย  
 

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1  บทบาทของ receptor  ส าหรับ advanced glycation 
and products ในโรคปริทันต์ที่พบบนผิวเซลล์  
ไฟโบร-บลาสที่ได้จากเน้ือเย่ือเหงือกของมนุษย์ 
ต่อสภาวะการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง       

อ. ดร.สมบุญ  ดวงอุดมเดชา              1 ปี 
(มี.ค. 48- ก.พ. 49) 

200,000 บาท 

2  ผลของโครงร่างไคโตซานที่เสริมโครงด้วยผงเปลือกหอย 
เป๋าฮื้อต่อการเจิรญเติบโตและหน้าท่ีของเซลล์กระดูก       

อ. ดร.พรรณี    ออเจริญ 1  ปี  
 (พ.ศ. 2549)    

200,000 บาท  

  
  


