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

โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย(สกว.)โครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย(สกว.)  
  

ปีงบประมาณ 2558ปีงบประมาณ 2558  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 (พัฒนานักวิจัย) 
เครื่องหมายเมทิลเลชั่นเพ่ือใช้ตรวจมะเร็งช่อง
ปาก 
Methylation markers for oral cancer 
detection 

ผศ.นครินทร์   กิตก าธร 
 

3  ปี 
ก.ค 58 – ม.ิย 61 
อนุมัติ 1 ก.ค 58 

    1,500,000  บาท 
 

2558 = 500,000 
 

2 (พัฒนานักวิจัย -เมธีวิจัย) 
ภาวะเมทิลเลชั่นระดับสูงของไลน์-1 ใน
เน้ือเย่ือปกติรอบเซลล์มะเร็ง 
(LINE-1 Hypermethylation in Tumor  
Supporting Tissue) 

ผศ.นครินทร์   กิตก าธร 
 

3  ปี 
ก.ค 55 – ก.ค 58 
อนุมัติ 16 ก.ค 55 

    1,200,000  บาท 
 

(ต่อเน่ือง) 
2558 = 400,000 

 
3 (องค์ความรู้ใหม่ฯ- วุฒิเมธีวิจัย) 

การพัฒนาเทคนิคเพ่ือวัดสัญญานประสาท
จากเน้ือฟันในมนุษย์และการใช้วิธีไอออน
โตโฟรีซีสเพ่ือให้เน้ือเย่ือในโพรงฟันชา 
(Development of  the techniques  
for recording nerve discharges  from  
human dentine  and  the  
iontophoretic  delivery  of  local  
anesthetic  drugs  through  dentine  
to obtain  pulpal anesthesia in man)   

รศ.นพคุณ   วงษ์สวรรค ์
รศ.เพชรรัตน์ ไกวพันธ์ 
อ.กนิษฐา กิจสมานมิตร 
อ.อรพินทร์  อัจฉรานุกุล  
        ภ.ชีววิทยช่องปากฯ  
              ม. เชียงใหม่ 
อ.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ 
    ภ.โอษฐ์วิทยา  
    ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ผศ.คัดเค้า วงษ์สวรรค ์
รศ.ประภาศรี ริรัตนพงษ ์
Prof.Bruce Matthews  
น.ส อะเคื้อ  รักษ์ชน 
น.ส  พรนภัส ว่องวานิชวัฒนะ 
น.ส.ปิยะนุช  ยงรุ่งเรือง  

3  ปี 
 (ก.ค 55– ก.ค58 

 

1,810,000 บาท  
 

(ต่อเน่ือง) 
2558 = 206,000 

 

3 (นักวิจัยรุ่นใหม่) 
การศึกษาความผิดปกติของกระดูกอ่อนใน
ภาวะเบาหวานแบบไม่พ่ึงพาอินซูลิน (Non 
Insulin Dependent Diabetes Mellitus, 
NIDDM  หรือ Type II DM, T2DM) โดยใช้
ต้นแบบหนูเบาหวานสายพันธ์ุ Goto-
Kakizaki (GK)  
(The study of cartilage and growth 
plate abnormalities in Non Insulin 
Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM 
or Type II DM, T2DM using Goto-
Kakizaki (GK)) 

อ.ดร.ดุษมณี   เสรีวัฒนาชัย 
 

2 ปี  
อนุมัติ 21 พ.ค 56 
 

480,000 บาท 
(ต่อเน่ือง) 

 2558 =240,000 
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ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  22555577  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 

ผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 (พัฒนานักวิจัย -เมธีวิจัย) 
ภาวะเมทิลเลชั่นระดับสูงของไลน์-1 ใน
เน้ือเย่ือปกติรอบเซลล์มะเร็ง 
(LINE-1 Hypermethylation in Tumor  
Supporting Tissue) 

ผศ.นครินทร์  กิตก าธร 
 

3  ปี 
(16 ก.ค 55 – 
15 ก.ค 58) 
อนุมัติ 
 16 ก.ค 55 

1,200,000 บาท   
 (ต่อเน่ือง) 

2557 = 320,000 
  
 

2 (องค์ความรู้ใหม่ฯ- วุฒิเมธีวิจัย) 
การพัฒนาเทคนิคเพ่ือวัดสัญญานประสาท
จากเน้ือฟันในมนุษย์ 
และการใช้วิธีไอออนโตโฟรีซีสเพ่ือให้เน้ือเย่ือ
ในโพรงฟันชา 
(Development of  the techniques for 
recording  nerve discharges  from  
human  dentine  and  the  
iontophoretic  delivery  of  local  
anesthetic  drugs  through  dentine  to  
obtain  pulpal   anesthesia  in  man)   

รศ.ดร.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์
รศ.นพคุณ   วงษ์สวรรค ์
รศ.เพชรรัตน์ ไกวพันธ์ 
อ.กนิษฐา กิจสมานมิตร 
อ.อรพินทร์  อัจฉรานุกุล  
        ภ.ชีววิทยช่องปากฯ  
              ม. เชียงใหม่ 
อ.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ 
    ภ.โอษฐ์วิทยา  
    ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ผศ.คัดเค้า วงษ์สวรรค ์
รศ.ประภาศรี ริรัตนพงษ ์
Prof.Bruce Matthews  
น.ส อะเคื้อ  รักษ์ชน 
น.ส  พรนภัส ว่องวานิชวัฒนะ 
น.ส.ปิยะนุช  ยงรุ่งเรือง 

3  ปี 
(31 ก.ค 55 – 
30 ก.ค 58) 

 

1,810,000 บาท 
 (ต่อเน่ือง) 

2557 = 930,000 

3 การศึกษาความผิดปกติของกระดูกอ่อนใน
ภาวะเบาหวานแบบไม่พ่ึงพาอินซูลิน (Non 
Insulin Dependent Diabetes Mellitus, 
NIDDM  หรือ Type II DM, T2DM) โดยใช้
ต้นแบบหนูเบาหวานสายพันธ์ุ Goto-
Kakizaki (GK)  
(The study of cartilage and growth 
plate abnormalities in Non Insulin 
Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM 
or Type II DM, T2DM using Goto-
Kakizaki (GK)) 

อ. ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย 
 

2 ปี  
อนุมัติ 
21 พ.ค 56 

 

480,000 บาท 
  

2557 =240,000 

  
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  22555566  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 (พัฒนานักวิจัย -เมธีวิจัย) 
ภาวะเมทิลเลชั่นระดับสูงของไลน์-1 ใน
เน้ือเย่ือปกติรอบเซลล์มะเร็ง 
(LINE-1 Hypermethylation in Tumor  
Supporting Tissue) 

ผศ.นครินทร์   กิตก าธร 
 

3  ปี 
(16 ก.ค 55 – 
15 ก.ค 58) 
อนุมัติ 
 16 ก.ค 55 

     1,200,000  บาท 
2556 =480,000 
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2 การจ าแนกเชื้อสเตร็ปโตคอคคสัมิวแทนส์ที่มี
ความบกพร่องในการแสดงออกของโปรตีน
แอนติเจนโดยวิธีมัลติโลคัสซีเควนซ์ทัยปิง 
(Multilocus sequence typing analysis 
of Streptococcus  mutans  strains with 
defect  of protein antigen expression) 

ผศ.จินตนา  ลภิรัตนกูล  
รศ.รัชชพิน  
   ศรีสัจจะลักษณ์  
รศ.คะซูฮโิกะ นาคาโนะ 
    Osaka University   

2  ปี 
(2 ก.ค 55 – 
1 ก.ค 57) 

 

480,000  
2555 = 240,000 
2556 = 240,000 

3 (องค์ความรู้ใหม่ฯ- วุฒิเมธีวิจัย) 
การพัฒนาเทคนิคเพ่ือวัดสัญญานประสาท
จากเน้ือฟันในมนุษย์ 
และการใช้วิธีไอออนโตโฟรีซีสเพ่ือให้เน้ือเย่ือ
ในโพรงฟันชา 
(Development of  the techniques for 
recording  nerve discharges  from  
human  dentine  and  the  
iontophoretic  delivery  of  local  
anesthetic  drugs  through  dentine  to  
obtain  pulpal   anesthesia  in  man)   

รศ.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์
รศ.เพชรรัตน์ ไกวพันธ์ 
อ.กนิษฐา กิจสมานมิตร 
อ.อรพินทร์  อัจฉรานุกุล  
    ภ.ชีววิทยช่องปากฯ  
    ม. เชียงใหม่ 
อ.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ 
    ภ.โอษฐ์วิทยา  
    ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ผศ.คัดเค้า วงษ์สวรรค ์
รศ.ประภาศรี ริรัตนพงษ ์
Prof.Bruce Matthews  
น.ส อะเคื้อ  รักษ์ชน 
น.ส  พรนภัส ว่องวานิชวัฒนะ 
น.ส.ปิยะนุช  ยงรุ่งเรือง  

3  ปี 
(31 ก.ค 55 – 
30 ก.ค 58) 

 

1,810,000  
2556 =  724,000 

 

    
ปีงบประมาณ  255ปีงบประมาณ  25555  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

2 การจ าแนกเชื้อสเตร็ปโตคอคคสัมิวแทนส์ที่มี
ความบกพร่องในการแสดงออกของโปรตีน
แอนติเจนโดยวิธีมัลติโลคัสซีเควนซ์ทัยปิง 
(Multilocus sequence typing 
analysis of Streptococcus  mutans  
strains with defect  of protein 
antigen expression) 

ผศ.จินตนา  ลภิรัตนกูล  
รศ.รัชชพิน  
   ศรีสัจจะลักษณ์  
รศ.คะซูฮโิกะ นาคาโนะ 
    Osaka University   
 

2  ปี 
(2 ก.ค 55 – 
1 ก.ค 57) 

 

480,000 บาท  
2555 = 240,000 

  
ปีงบประมาณ  255ปีงบประมาณ  25544  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 อาการปวดฟันและการไหลเวียนเลือดของเน้ือ
เย้ือในโพรงฟันในภาวะที่เน้ือเย่ือในโพรงฟัน
ปกติและอักเสบในมนุษย์ 

รศ.ดร.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์
ผศ.วรางคณา  ชิดช่วงชัย 
อ.กนิษฐา  กิจสมานมิตร  

3  ปี 
(ก.ค.52- ก.ค.55) 

2552 =630,000 
2553 = 620,000 
2554 = 550,000 

2 การศึกษายีน SHH  ในโรคเน้ืองอกเซลล์ต้น
ก าเนิดฟัน  Study of SHH gene in 
ameloblastoma  
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ + ผลงานตีพิมพ์ 
25 มิ.ย 55  

อ. นครินทร์   กิตก าธร 2  ปี 
(15 มิ.ย 53-  
14 มิ.ย 55) 

2553 = 240,000 
2554 = 240,000 



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

3 ความแข็งแรงและความเหนียวต้านการ
แตกหักของอินเตอร์เฟสของระบบโลหะ-เซรา
มิก และเซรามิก-เซรามิก  (Interfacial 
strength and toughness of bilayered 
metal-ceramic and all-ceramic 
systems) 

อ. ดร.ชูชัย  อนันต์มานะ 2  ปี 
(15 มิ.ย 53-  
14 มิ.ย 55) 

 

2553 = 240,000 
2554 = 240,000 

  
ปีงบประมาณ  2553ปีงบประมาณ  2553  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 การศึกษายีน SHH ในโรคเน้ืองอกเซลล์ต้น
ก าเนิดฟัน  (Study of SHH gene in 
ameloblastoma) 

อ. นครินทร์  กิตก าธร 2  ปี 
(15 มิ.ย 53-  
14 มิ.ย 55) 

2553 = 240,000 
 

2 ความแข็งแรงและความเหนียวต้านการ
แตกหักของอินเตอร์เฟสของระบบโลหะ-เซรา
มิก และเซรามิก-เซรามิก  (Interfacial 
strength and toughness of bilayered 
metal-ceramic and all-ceramic 
systems) 

อ. ดร.ชูชัย  อนันต์มานะ 2  ปี 
(15 มิ.ย 53-  
14 มิ.ย 55) 

 

2553 = 240,000 
 

3 อาการปวดฟันและการไหลเวียนเลือดของเน้ือ
เย้ือในโพรงฟันในภาวะที่เน้ือเย่ือในโพรงฟัน
ปกติและอักเสบในมนุษย์ 

รศ.ดร.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์
ผศ.วรางคณา  ชิดช่วงชัย 
อ.กนิษฐา  กิจสมานมิตร  

3  ปี 
(ก.ค.52- ก.ค.54) 

2552 =630,000 
2553 = 620,000 
 

  
ปีงบประมาณ  2552ปีงบประมาณ  2552  

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 กลไกอาการปวดฟันในภาวะเน้ือเย่ือในโพรง
ฟันปกติและอับเสบในมนุษย์   
Mechanisms  of  dental  pain  in  
normal  and  inflamed  pulp  in  man 

รศ.ดร.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์ 3  ปี 
(ก.ค.49- ก.ค.52) 

2552 = 530,000  

2. ผลของการเกิดไอเอสจี 15 คอนจูเกชันต่อการ
ท างานของโปรตีนยับยั้งมะเร็งแมสปิน 
Effect  of  ISG15  Conjugation  on  the  
Activity of  Tumor  Suppressor  Maspin 

อ. ดร.คงธวัช  ชัยรัชวิทย์  2 ป ี
(พ.ค.51 – พ.ค.53) 

(24  มี.ค. 51) 

2552 = 240,000 

3. อณูพันธุศาสตร์ของเน้ืองอกเซลล์ต้นก าเนิด
ฟัน  
Molecular  Genetic of  Ameloblastoma 

อ. นครินทร์  กิตก าธร 2 ป ี
(มิ.ย.51 – พ.ค.53) 

(1 มิ.ย. 51) 

2552 = 240,000 

4 สมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งานทาง
คลินิกของเซรามิกท์ใช้ในทางทันตกรรมชนิด
เซอร์โคเนีย  
Properties  and  Clinical  performance  
of  Zirconia-bused  dental  ceramics 

อ.ดร.กัลยา  ศุพุทธมงคล 2 ป ี
(พ.ค.51-พ.ค.53) 
(16  มิ.ย. 51) 

2552 = 240,000 

5 ผลของสภาวะระดับน้ าตาลสูงต่อเซลล์เน้ือเย่ือ
เก่ียวพันของเหงือกและเอ็นยึดปริทันต์ของคน

อ.พรรณี   ออเจริญ 2 ป ี
(พ.ค.51-พ.ค.53) 

2552 = 240,000 



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

เพาะเลี้ยงบนโครงร่าง  3  มิติของไคโตซาน
และไคโตซานผสม   
Effects  of  High  Sugar  Level  on  
Human  Gingival  Fibroblasts  and  
Periodontal  Ligament  Cells  Cultured 
on 3D  Chitosan  and  Chitosan 
Mixture  Scaffolds 

(20  มิ.ย. 51) 

6 อาการปวดฟันและการไหลเวียนเลือดของเน้ือ
เย้ือในโพรงฟันในภาวะที่เน้ือเย่ือในโพรงฟัน
ปกติและอักเสบในมนุษย์ 

รศ.ดร.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์ 3  ปี 
(ก.ค.52- ก.ค.54) 

2552 =630,000 
2553 = 620,000 
2554 = 550,000 

  
ปีงบประมาณ  2551 ปีงบประมาณ  2551   

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 
 ผู้ร่วมวิจัย  

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 กลไกอาการปวดฟันในภาวะเน้ือเย่ือในโพรง
ฟันปกติและอับเสบในมนุษย์   
Mechanisms  of  dental  pain  in  
normal  and  inflamed  pulp  in  man 

รศ.ดร.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์ 3  ปี 
(ก.ค.49- ก.ค.52) 

2551 =310,000 
 

2. ผลของการเกิดไอเอสจี 15 คอนจูเกชันต่อการ
ท างานของโปรตีนยับยั้งมะเร็งแมสปิน 
Effect  of  ISG15  Conjugation  on  the  
Activity of  Tumor  Suppressor  Maspin 

อ. ดร.คงธวัช  ชัยรัชวิทย์  2 ป ี
(พ.ค.51 – พ.ค.53) 

(24  มี.ค. 51) 

2551 = 240,000   
 

3. อณูพันธุศาสตร์ของเน้ืองอกเซลล์ต้นก าเนิด
ฟัน  
Molecular  Genetic of  Ameloblastoma 

อ. นครินทร์  กิตก าธร 2 ป ี
(มิ.ย.51 – พ.ค.53) 

(1 มิ.ย. 51) 

2551 = 240,000   
 

4 สมบัติและประสิทธิภาพในการใช้งานทาง
คลินิกของเซรามิกท์ใช้ในทางทันตกรรมชนิด
เซอร์โคเนีย  
Properties  and  Clinical  performance  
of  Zirconia-bused  dental  ceramics 

อ.ดร.กัลยา  ศุพุทธมงคล 2 ป ี
(พ.ค.51-พ.ค.53) 
(16  มิ.ย. 51) 

2551 = 240,000   
 

5 ผลของสภาวะระดับน้ าตาลสูงต่อเซลล์เน้ือเย่ือ
เก่ียวพันของเหงือกและเอ็นยึดปริทันต์ของคน
เพาะเลี้ยงบนโครงร่าง  3  มิติของไคโตซาน
และไคโตซานผสม   
Effects  of  High  Sugar  Level  on  
Human  Gingival  Fibroblasts  and  
Periodontal  Ligament  Cells  Cultured 
on 3D  Chitosan  and  Chitosan 
Mixture  Scaffolds 

อ.พรรณี   ออเจริญ 2 ป ี
(พ.ค.51-พ.ค.53) 
(20  มิ.ย. 51) 

2551 = 240,000   
 

  
  
  
  
  



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

ปีงบประมาณ  2550ปีงบประมาณ  2550  
ล าดับ 

ที่ 
ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 

 ผู้ร่วมวิจัย  
ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 ระดับของ Nedd8 และ Nedd8 
Conjugates ในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์
ของเซลล์มะเร็งในช่องปาก  
Levels  of  Nedd8  and  Nedd8  
Conjugates  during  Phases  of  Cell  
Cycle  of  Human  Oral-Derived  
Carcinoma  Cell  Line 

อ. ดร.คงธวัช  ชัยรัชวิทย์  2 ปี  
 ( มี.ค.49 – มี.ค.

51)  

2550 = 140,000 

2 ผลของเปลือกหอยส่วนที่ละลายน้ าได้ต่อเซลล์
สร้างกระดูกในสภาวะที่มีน้ าตาลสูง 
Effects  of  nacre  water-soluble  
matrix  on  osteoblasts  is  the  
elevated  extracellular  glucose  
condition 

อ. ดร.สุชยา   ด ารงค์ศร ี 2  ปี  
(พ.ศ. 2549 – 

2550) 

2550 = 240,000 

3 กลไกอาการปวดฟันในภาวะเน้ือเย่ือในโพรง
ฟันปกติและอับเสบในมนุษย์   
Mechanisms  of  dental  pain  in  
normal  and  inflamed  pulp  in  man 

รศ.ดร.นพคุณ  วงษ์สวรรค ์ 3  ปี 
(ก.ค.49- ก.ค.52) 

2550 =360,000 
 

  
ปีงบประมาณ  2549  ปีงบประมาณ  2549    

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ 
 ผู้ร่วมวิจัย  

ระยะเวลา 
วันที่อนุมัติ 

ยอดเงิน 

1 ระดับของ Nedd8 และ Nedd8 
Conjugates ในแต่ละระยะของการแบ่งเซลล์
ของเซลล์มะเร็งในช่องปาก  
Levels  of  Nedd8  and  Nedd8  
Conjugates  during  Phases  of  Cell  
Cycle  of  Human  Oral-Derived  
Carcinoma  Cell  Line 

อ. ดร.คงธวัช  ชัยรัชวิทย์  2 ปี  
 (มี.ค.49 – มี.ค.

51)  

2549 = 140,000   
  

2 ผลของเปลือกหอยส่วนที่ละลายน้ าได้ต่อเซลล์
สร้างกระดูกในสภาวะที่มีน้ าตาลสูง 
Effects  of  nacre  water-soluble  
matrix  on  osteoblasts  is  the  
elevated  extracellular  glucose  
condition 

อ. ดร.สุชยา   ด ารงค์ศร ี 2  ปี  
(พ.ศ. 2549 – 
2550) 

2549 = 240,000 
  

  

  
  
  


