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คํานํา

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดโครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 

เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกดิการทาํวทิยานิพนธทีม่คีณุภาพ เปนเกยีรตปิระวตัแิกนกัศกึษา อาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ 

รวมทั้งเปนการสรางชื่อเสียงใหแกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยมหิดล

 ในการเสนอขอรับรางวัลวิทยานพินธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดพิจารณา

วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 

2560 ซึ่งมีนักศึกษาใหความสนใจสมัครขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวนทั้งสิ้น 70 

ราย โดยนักศึกษาเปนผูเลือกกลุมการเสนอขอรับรางวัลจากเนื้อหาของงานวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 4 กลุมคือ 1) กลุม

วิทยาศาสตรชีวภาพ  2) กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ และ เทคโนโลยี  3) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และ วิทยาศาสตร

สุขภาพประยุกต  4) กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และ ศิลปศาสตร

       การคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนดําเนินการโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณา

ตัดสินผลรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ในระดับปริญญาเอก 

2 เรื่อง ระดับปริญญาโท 3 เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธดี ในระดับปริญญาเอก 4 เรื่อง ระดับปริญญาโท 7 เรื่อง 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเผยแพรผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัล เพื่อเปนเกียรติประวัติ

และเปนการสรางชื่อเสียงแกผูศึกษาวิจัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมทั้ง คณะ/สถาบัน หลักสูตรสาขาวิชา และ

มหาวิทยาลัยมหิดลสืบไป

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขั้นตอนการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 9
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กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  11

 - PRODUCTION OF CELL PENETRABLE HUMANIZED-NANOBODIES AND HUMAN SINGLE CHAIN 
ANTIBODIES THAT NEUTRALIZE HEPATITIS C VIRUS NS4B AND NS5A FUNCTIONS 

 - MECHANISTIC STUDIES OF FLAVIN-DEPENDENT MONOOXYGENASE AND REDUCTASE FOR TOXIC 
AROMATIC COMPOUNDS DETOXIFICATION

 - NOVEL RAPID IMMUNOSENSOR FOR CERVICAL CANCER SCREENING TEST USING P16INK4A AND 
HPV-L1 (16/18) BIOMARKERS AND ITS CLINICAL PRELIMINARY EVALUATION

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและเทคโนโลยี 23

 - INVESTIGATIONS OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM GARCINIA NUNTASAENII NGERNS. 
  & SUDDEE (CLUSIACEAE)

 - SYNTHESIS OF PMMA PARTICLE ENCIRCLED WITH SILVER NANOPARTICLES/ CHITOSAN 
  FOR FABRICATING ANTIBACTERIAL NATURAL RUBBER LATEX FILM

 - CONJUGATE ADDITION OF AMINES INTO ALLENIC AND ACRYLIC ESTERS: CORRELATION WITH 
ANTIBACTERIAL ACTIVITY

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต             34

 - POPULATION PHARMACOKINETIC AND PHARMACODYNAMIC MODELLING OF PIPERAQUINE 

 - THAI NATIONWIDE BURDEN OF MULTIPLE SCLEROSIS: AN EVIDENCE-BASED CARE 
  MANAGEMENT POLICY

 - NEUROPEPTIDE Y (NPY), NPY RECEPTORS, AND LEPTIN EXPRESSIONS IN PLACENTA AND 
  THEIR BLOOD LEVELS IN PREECLAMPTIC PREGNANT WOMEN

 - THE ASSOCIATION OF LEAD AND OTHER ELEMENTS IN HAIR SAMPLES TO ATTENTION DEFICIT 
  AND HYPERACTIVE DISORDERS (ADHD) IN THAI CHILDREN 

กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และ ศิลปศาสตร 52

 - AN INQUIRY-BASED LEARNING ACTIVITY TO PROMOTE STUDENT’S UNDERSTANDING OF THE 
RELATIONSHIP AMONG THE CONCEPTS OF ACID-BASE TITRATION, pKa, EQUIVALENCE POINTS, 

  AND MOLAR EXTINCTION COEFFICIENTS

 - THE DEVELOPMENT OF PROCESS INNOVATION FOR REDUCING SEDENTARY BEHAVIOR AMONG 
ADOLESCENTS

 - VIOLENCE EXPERIENCES OF YOUNG GIRLS IN THE FAMILY: FEMINIST PERSPECTIVE

 - DEATH AND EUTHANASIA - PERCEPTION OF MEDICAL STUDENTS

 - THAI WOMEN’S EXPERIENCE OF INFERTILITY AND USE OF REPRODUCTIVE TECHNOLOGY

 - PROBLEM COPING STRATEGY OF PEOPLE AFFECTED BY THE UNREST IN DEEP SOUTH OF 
THAILAND: A CASE STUDY OF AMPHUR NONGJIK, PATTANI

กําหนดการมอบรางวัล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 71
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สารจากคณบดี

 ในนามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานที่ประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ เปนท่ีประจักษชัดในดานคุณภาพ จนไดรับการ

พิจารณาจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 แมรางวัลนี้จะเปน

รางวัลท่ีจัดข้ึนในนามบัณฑิตวิทยาลัย ทวามีขอบเขตของการรวมงานกวางขวางและครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยโดยรวม 

ในประเภทกลุมวิชาการท่ีมีการจัดแยกเพื่อการประกวดในคร้ังนี้ 

 แมวารางวัลที่ทานไดรับจะเปนรางวัลในระดับสถาบัน แตดวยมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในระดับแนวหนาของประเทศ กอรปกับความเขมขนของการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวฒุิ จงึทาํใหงานวจิยัหรือวทิยานิพนธทีไ่ดรบัรางวลัในเวทีนีม้โีอกาสกาวไปสูรางวัลในระดบันานาชาต ิ และสราง 

ความภาคภูมิใจกับบัณฑิตวิทยาลัยและพวกเราชาวมหิดลอยูเสมอ

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

และอาจารยที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ชวยกํากับดูแลการสรางผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จนไดรับ

รางวลัในครัง้นี้ และหวังเปนอยางยิง่วา โครงการรางวัลวิทยานิพนธดเีดนทีบ่ณัฑติวทิยาลัยจดัขึน้เปนประจาํทุกป จะเปน 

สวนหนึ่งในการสรางกําลังใจใหกับนักศึกษาและคณาจารยที่เกี่ยวของในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสืบไป

 ศาสตราจารย ดร.พญ.พัชรีย เลิศฤทธ์ิ

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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รางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�น 
ประจําป�งบประมาณ 2562

 ผลงานวทิยานิพนธของนกัศกึษาบณัฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ทีส่าํเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา 

ไดปรากฏเปนที่ประจักษชัดในดานคุณภาพจํานวนหลายเรื่อง ดังจะเห็นไดจากการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร  

ที่เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และ/หรือ มีการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนํา  

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เปนการนําชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัยจึง

ไดจัดใหมีโครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562

 1. วัตถุประสงค
  1.1 เพื่อสงเสริมใหเกิดการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูภาครัฐและเอกชน

  1.2 เพื่อสรางชื่อเสียงใหแกหลักสูตร

  1.3 เพื่อเปนเกียรติประวัติแกนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

  1.4 เพื่อใชเปนขอมูลในการเผยแพรมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

  1.5 เพ่ือเปนกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 2. คุณลักษณะของวิทยานิพนธที่เสนอขอเขารับรางวัล
  2.1 เปนวิทยานิพนธที่ศึกษาคนควาและเขียนโดยผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญา

เอก มหาวิทยาลัยมหิดล ในปการศึกษา 2559-2560

  2.2 เปนวิทยานิพนธที่ใชภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในการเขียน

  2.3 เปนวิทยานิพนธที่มีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร และ/หรือใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

   2.3.1 มีการตีพิมพหรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานา 

ชาติ โดยไมจําเปนตองปรากฏชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก แตบทความวิจัยที่เผยแพรตองระบุวาเปนผลงานวิจัยจากวิทยา- 

นิพนธ มหาวิทยาลัยมหิดล

   2.3.2  มีการนําไปจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

   2.3.3 มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน หรือมีการนําไปใชประโยชน

   2.3.4 มีการนําไปเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 3. การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน
  3.1 ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัลตองเปนนักศึกษาผูเขียนวิทยานิพนธที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ประจําปการศึกษา 2559-2560

  3.2 ผูที่เคยไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนจากบณัฑิตวิทยาลัยมาแลวในหลักสูตรเดียวกัน ไมมีสิทธิ์

เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนอีก  

  3.3 ผลงานวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัล ตองไมซํ้ากับการขอรับรางวัลนวัตกรรมเพ่ือภาคอุตสาหกรรม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

   ทั้งนี้  ในการเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัล  ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ ตองแสดงความยินยอม

และเห็นชอบในการเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัลจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและประธานหลักสูตร
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  3.4 ผูเสนอวิทยานิพนธตองกําหนดวาวิทยานิพนธจะจัดอยูในกลุมการเสนอขอรับรางวัลกลุมใด โดย

พจิารณาจากเน้ือหาของงานวิจยั ระเบยีบวธิวีจิยั กรณทีีค่ณะกรรมการคัดเลอืกวทิยานิพนธดเีดนเหน็วางานวิจยัดงักลาว 

ควรอยูในกลุมอื่น คณะกรรมการฯ จะสอบถามความยินยอมในการปรับกลุม และขอปรับกลุมตามความเหมาะสม

   กลุมการเสนอขอรับรางวัลแบงเปน 4 กลุม 

   กลุมที่ 1 กลุมวทิยาศาสตรชวีภาพ ไดแก งานวิจยัทางดานวทิยาศาสตรชวีภาพ ชวีภาพการแพทย 

ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร พิษวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร เปนตน

   กลุมที่ 2 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและเทคโนโลยี ไดแก งานวิจัยดานเคมีวิเคราะห เคมีอินทรีย 

เคมีอนินทรีย พอลิเมอร คณิตศาสตร ชีวสถิติ ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน

   กลุมที่ 3  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต ไดแก งานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพและการแพทย แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร การพยาบาล เทคนิคการ-

แพทย สังคมศาสตรการแพทย อาหารและโภชนาการ การวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมของชุมชนหรือ

สังคมดานสุขภาพ วิทยาศาสตรการกีฬา สิ่งแวดลอมและทรัพยากร เปนตน

   กลุมที่ 4  กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และ ศิลปศาสตร ไดแก งานวิจัยทาง

ดานรัฐประศาสนศาสตร อาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม สิ่งแวดลอม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนา

สังคม ประชากรศาสตร พฤติกรรมศาสตร เทคโนโลยีการศึกษา บริหารจัดการ หลักสูตรและการสอน สิทธิมนุษยชน 

งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ดนตรี เปนตน

  3.5 การเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวลัวทิยานพินธดเีดน ประจาํปงบประมาณ 2562 กาํหนดใหผูขอรบั

รางวลัสมคัรผานระบบออนไลน ในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

   3.5.1 กําหนดการเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ

    การดําเนินการ     ระยะเวลา

 เปดรับแบบฟอรมการสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ภายใน 28 กุมภาพันธ 2562  

 ประกาศรายช่ือวิทยานิพนธที่ผานการพิจารณาคัดเลือกขั้นตน พฤษภาคม 2562

 ผูเขียนวิทยานิพนธที่ผานการคัดเลือกขั้นตน นําเสนอผลงาน มิถุนายน 2562

 แบบปากเปลา (Oral presentation) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย 

 ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน   กรกฎาคม 2562

 พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 8 สิงหาคม 2562

 ประจําปการศึกษา 2562   

                                                           

   3.5.2 เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน  

    1)  แบบฟอรมการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน จํานวน 1 ชุด กรอกขอมูล

โดยตัวผูเขียนวิทยานิพนธ โดยระบุรายละเอียดของวิทยานิพนธ (ความเปนมาและความสําคัญของหัวขอวิจัย ทบทวน

วรรณกรรม วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีวิจัย ขอบเขตการวิจัย ระยะเวลาการทําวิจัย สถานที่ทําวิจัยหรือสถานท่ีเก็บ

รวบรวมขอมูล งบประมาณท่ีใช (ระบุจํานวนเงินและแหลงทุน ถามี) สรุปผลการวิจัย ขอเสนอแนะ ประโยชนของการ
วิจัย) และการเผยแพร/และหรือนําวิทยานิพนธไปใชประโยชน

    - ผูจบหลักสูตรนานาชาติ ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมภาษาอังกฤษ 

    - ผูจบหลักสูตรไทย ใหกรอกขอมูลในแบบฟอรมภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
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    2)  บทคัดยอวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด ฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ชุด

    3)  ผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการนานาชาติที่เปน                

ที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันและปรากฏช่ือในฐานขอมูลสากล หรือวารสารเฉพาะบางสาขาวิชา จํานวน 1 ชุด

    4)  ซีดีเอกสารรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 5 แผน (บทคัดยอวิทยานิพนธ

ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบไฟล word และ pdf ผลงานวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

วารสารทางวิชาการนานาชาติ)

  กรณีกรอกใบสมัครไมสมบูรณ และ/หรือเอกสารประกอบการพิจารณาไมครบถวน บัณฑิตวิทยาลัยจะ

ตัดสิทธิ์การสมัครเพ่ือขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562

  3.6 ผูเขียนวทิยานิพนธทีผ่านการคดักรองขัน้ตนจากคณะกรรมการคัดเลอืกวทิยานพินธดเีดน ประจําป 

งบประมาณ 2562 จะตองมานําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ตามวันเวลาและสถานท่ี ที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

   3.6.1 ผูที่จบหลักสูตรนานาชาติ นําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ 

   3.6.2 ผูที่จบหลักสูตรไทย นําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย อยางใดอยางหนึ่ง 

 4. รางวัลวิทยานิพนธ
  4.1 รางวัลและมูลคารางวัล

 ประเภทรางวัล ผูเสนอผลงาน อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรฯ

 วิทยานิพนธดีเดน ปริญญาเอก เงินรางวัล 25,000 บาท  เงินรางวัล 25,000 บาท
 กลุมละ 1 รางวัล  และประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ
 (จํานวน 4 กลุม) ปริญญาโท เงินรางวัล 15,000 บาท  เงินรางวัล 15,000 บาท
   และประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ

 วิทยานิพนธดี ปริญญาเอก เงินรางวัล 12,500 บาท  เงินรางวัล 12,500 บาท
 กลุมละ 1 รางวัล  และประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ
 (จํานวน 4 กลุม) ปริญญาโท เงินรางวัล 7,500 บาท เงินรางวัล 7,500 บาท 
   และประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณ

  สําหรับผูที่ผานการคัดกรองขั้นตนและไดมานําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) จะไดรับ

ประกาศนียบัตร

  4.2 บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณารางวัลในบางกลุม หากคุณภาพของวิทยานิพนธ   

ที่เสนอขอรับรางวัลในกลุมนั้นๆ ไมตรงตามมาตรฐานและเกณฑที่ใชพิจารณา 

  4.3 การพิจารณาตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเปนท่ีสิ้นสุด ไมมีการอุทธรณ

 5. หลักเกณฑการพิจารณาใหรางวัลวิทยานิพนธ 
  5.1 ตองเปนเร่ืองที่แสดงความคิดริเริ่ม ไมซํ้ากับวิทยานิพนธ ตํารา หรือกรรมวิธีที่เคยมีผูเสนอแลว

  5.2 ตองระบุประเด็นปญหาท่ีตองการวิเคราะหไวชัดเจน

  5.3 ตองเลือกใชวิธีการวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยที่เหมาะสม
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  5.4 ตองมกีารเสนอผลงานท่ีถกูระเบยีบและแบบแผนของการเสนอวิทยานพินธ มกีารใชภาษา หรือ

การเสนอขอมูลที่ชัดเจนในรูปเลมวิทยานิพนธ

  5.5 ผลงานวิทยานิพนธจะตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง อยางนอย 1 ขอ ดังตอไปนี้

   5.5.1 กอใหเกดิทฤษฎหีรอืแนวคดิใหมๆ หรือหกัลางทฤษฎีเดมิ หรือแกไขเพ่ิมเตมิทฤษฎีเดิมใน

สาระสําคัญ

   5.5.2 สรางระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม หรือหักลางระเบียบวิธีวิจัยเดิม หรือแกไขเพิ่ม

เติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสําคัญ

   5.5.3 คนพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ การบริหาร การบริการตางๆ  

ที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑและบริการใหมๆ หรือปรับปรุง แกไขกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีเดิม

อยางสําคัญ

 6.  การติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  โทรศัพท 0-2441-4125 ตอ 600-605  โทรสาร 02-441-9511
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ขั้นตอนการคัดเลือกวิทยานิพนธ�ดีเด�น
ประจําป�งบประมาณ 2562

  ขออนุมัติจัดโครงการ และประชาสัมพันธโครงการวิทยานิพนธดีเดนไปยังผูมีสิทธิ์เสนอ  

  วิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562

  ผูมีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 

  1) นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ประจําปการศึกษา 2559-2560

  2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

  3) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

           แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธเพื่อตัดสินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน

  ประจําปงบประมาณ 2562 (คําสั่งแตงตั้งที่ 0155/2562 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2562)

          คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธฯ ประชุมกําหนดหลักเกณฑและ 

  วิธีการคัดเลือกฯ ตามกรอบหลักเกณฑการพิจารณาวิทยานิพนธดีเดน  

  ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด (ประชุมวันท่ี 4 เมษายน 2562)

             คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน ประชุมพิจารณาคัดกรองวิทยานิพนธใน

  ขั้นตน เพื่อคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธที่ผูวิจัยตองมานําเสนอผลงานวิจัยแบบ   

  Oral Presentation (ประชุมวันท่ี 21-22 และ 24 พฤษภาคม 2562 และประกาศผล 

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

  ผูวิจัยที่ผานการคัดกรองในข้ันตน นําเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation 

  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยมหิดล

 

  คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธฯ ฟงการนําเสนอผลงานวิจัย และพิจารณา

  ตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  ประกาศผลการตัดสินรางวัลวิทยานพินธ (วันท่ี 25 มิถุนายน 2562)

  พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดนและประกาศเกียรติคุณในงานปฐมนิเทศนักศึกษา

  ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562 (วันท่ี 8 สิงหาคม 2562)
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รายนามคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�น
ประจําป�งบประมาณ 2562

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ

  ศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยวิชิต สุธรรมารักษ ประธานกรรมการ

  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคําภา กรรมการ

  ศาสตราจารย อาวุโส ดร.นายแพทยนรัตถพล เจริญพันธุ กรรมการ  

  รองศาสตราจารย ดร.ฤดี สุราฤทธ์ิ กรรมการ

  Dr. Aung Win Tun กรรมการ

 กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและเทคโนโลยี 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา ประธานกรรมการ

  รองศาสตราจารย ดร.รัตนวัฒน ไชยรัตน กรรมการ 

  ผูชวยศาสตราจารย ธนดล ปริตรานันท กรรมการ

  รองศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธ์ิ ปญญาภิญโญผล กรรมการ

  อาจารย ดร.นภดล วณิชวรนันท กรรมการ

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต  
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PRODUCTION OF CELL PENETRABLE HUMANIZED-NANOBODIES AND 
HUMAN SINGLE CHAIN ANTIBODIES THAT NEUTRALIZE HEPATITIS C 
VIRUS NS4B AND NS5A FUNCTIONS
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ABSTRACT

 Hepatitis C virus (HCV) infection causes hepatitis C which is a worldwide 
health problem. The infection is manifested mainly as a chronic liver inflammation which 
frequently turns to fibrosis, cirrhosis, and/or hepatocellular carcinoma. Before 2011, the 
pillar of anti-HCV therapy was based on weekly injected pegylated alpha-interferon and 
daily oral ribavirin, so-called standard-of-care (SOC) or dual therapy. The effectiveness 
of the SOC in terms of sustained virologic response (SVR) was ~50%. The treatment 
protocol is not only stringent and prolonged (24-48 weeks), but also causes intolerable 
adverse side effects on many patients. After 2011, several small chemicals that directly 
inhibit functions of the HCV proteins (thus, they are called direct-acting anti-HCV drugs; 
DAAs) have been approved for HCV treatment, either in combination with SOC (triple 
therapy) or combination among themselves. Although the new treatment can improve the 
SVR rates, they are facing limitations including high cost, complicate treatment protocol, 
additional adverse effects over SOC, contraindication for certain groups of patients, and 
stimulating emergence of drug or cross-drug resistant virus variants. Thus, there is an 
imperative need of safe, interferon-free, and broadly effective anti-HCV regimen that is 
able to cope with the viral mutation. In this study, humanized-camel nanobodies (VHs/
VHHs) and human single chain antibodies (HuscFvs) that inhibited bioactivities of HCV 
NS4B and NS5A, respectively, were generated using antibody phage display libraries 
as the antibody producing tools. The NS4B and NS5A were chosen as the targets as the 
former has important role in forming membrane web for the HCV RNA replication while 
the latter is pivotal for HCV RNA replication and viral assembly and also in pathogenesis 
by regulating host cell signaling. Interference with the functions of these viral proteins 
should lead to inhibition of the HCV replication and restoration of the host immunity 
which should be the best chance of viral eradication in the patients.
 Recombinant (r) NS4B and rNS5A were produced, purified, and used as baits 
for fishing out phage clones that displayed the NS4B-bound-humanized-nanobody 
(VHs/VHHs) and NS5A-bound-human single chain Fv (HuscFv) from the established 
humanized-camel VH/VHH and human scFv phage display libraries, respectively. Based 
on indirect ELISA and Western blot analysis, 12 and 5 phage transfected E. coli clones 
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produced VHs/VHHs and HuscFvs that bound to rNS4B and rNS5A, respectively. The 
VHs/VHHs and the HuscFvs of these E. coli clones were made into cell penetrating formats 
by linking them to cell penetrating peptides (CPPs) which were penetratin (PEN) for the 
VHs/VHHs and nonaarginine (R9) for the HuscFvs, respectively. The PEN-VHs/VHHs 
and R9-HuscFvs did not cause cytotoxicity to human hepatic cells (Huh7). They readily 
entered the cells; thus, they are transbodies. VH/VHH-transbodies to NS4B of 4 E. coli 
clones and HuscFv-transbodies to NS5A of 5 E. coli clones inhibited HCV replication 
(significantly reduced HCV RNA in culture supernatants and inside the HCV-infected 
cells as determined by quantitative RT-PCR and HCV foci assay). The HCV-infected 
cells treated with the transbodies had up-regulation of the innate immune response 
genes including IRF-3, IFN-β, and IL-28b which are involved in the antiviral activity. 
Computerized homology modeling and intermolecular docking (simulation) indicated 
that the VH/VHH transbodies formed interface contact with several critical residues 
of the HCV NS4B leading to interference with the protein functions and hence HCV 
replication inhibition. The HuscFv-transbodies against NS5A bound mainly to residues of 
the NS5A domain 1 which are important for the formation of HCV replication complex, 
viral assembly, and cell signaling. The transbodies produced in this study are worthwhile 
developing and testing further for future use as safe, interferon-free, broadly effective 
and robust DAAs, either alone or in combination with their cognates that inhibit the other 
HCV proteins (such as transbodies to the NS5B polymerase or NS3/4A protease) or other 
existing small chemical anti-HCV agents.

KEYWORDS: CELL PENETRATING ANTIBODY (TRANSBODY) / 
  DIRECT ACTING ANTI-HEPATITIS C VIRUS (HCV) / 
  NS4B-NS5A / NONOBODY (VH/VHH) / 
  SINGLE CHAIN ANTIBODY (SCFV)

207 pages
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การผลิตแอนติบอดีจิ๋วซ่ึงโมเลกุลถูกสังเคราะหใหเหมือนกับโมเลกุลแอนติบอดีของมนุษยและแอนติบอดี

สายเด่ียวของมนุษยที่สามารถลบลางหนาที่ของโปรตีนเอนเอส ๔ บี และเอนเอส ๕ เอ ของไวรัสตับอักเสบซี

PRODUCTION OF CELL PENETRABLE HUM ANIZED-N AN OB ODIE s AND HUMAN SINGLE 
CHAIN ANTIBODIES THAT NEUTRALIZE HEPATITIS c VIRUS NS4B AND NS5A FUNCTIONS
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บทคัดยอ

 การติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซีซึ่งเปนสาเหตุของโรคตับอักเสบเปนปญหาดานสาธารณสุขทั่วโลกในปจจุบัน โดย

สวนใหญจะกอใหเกดิตบัอกัเสบชนิดเรือ้รงัซึง่มกัจะกลายเปนพงัผดืทีต่บัแบบนอยๆ จนกระท่ังเปนพงัผดืทัง้ตับ (ตบัแขง็)/

หรอืมะเรง็ตบั กอน พ.ศ. 2554 การรกัษาผูปวยตดิเชือ้ไวรสัตบัอักเสบซนีัน้ทําไดเพยีงแคการฉีดอินเตอรเพยีรอน สัปดาห

ละครั้งควบคูกับการทานยาไรบาวิรินเปนประจําทุกวัน..โดยเรียกการรักษานี้วาเปนการรักษาแบบมาตรฐาน..(เอสโอซี) 

หรือการรักษาแบบควบคู ซึ่งการรักษาแบบนี้ใหผลการตอบสนองตอการรักษาประมาณรอยละ 50 เทานั้น การรักษา

แบบนี้นอกจากจะเปนการรักษาที่เขมงวดและใชระยะเวลาในการรักษายาวนาน (24 ถึง 48 สัปดาห) แลวนั้น ยังกอให

เกิดผลขางเคียงที่รายแรงตอผูที่เขารับการรักษาอีกดวย หลังจากนั้นจึงมีการผลิตสารที่สามารถยับยั้งการทํางานของ

โปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีโดยตรง (ดีเอเอ) ซึ่งถูกนํามาใชรักษาผูปวยทั้งแบบรวมรักษากับเอสโอซี หรือแบบรักษา

รวมกันเองในกลุมดีเอเอ แมวาสารเหลานี้จะเพิ่มอัตราการตอบสนองตอการรักษาและกําจัดอาการขางเคียงที่เกิดขึ้น

จากการรักษาดวยเอสโอซีได แตการใชสารเหลานี้ยังคงมีขอหามใชในผูปวยบางกลุมและยังกอใหเกิดปญหาการดื้อยา

ขามชนิดของไวรัสอีกดวย ดังนั้นการหาสารหรือผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยไมจําเปนตองใชรวมกับอินเตอรเพียรอน

และมีประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยติดเช้ือใวรัสตับอักเสบซียังคงตองดําเนินตอไป การศึกษาคร้ังนี้มุงผลิตแอนติบอดี

ที่เปนโดเมนเด่ียว..(วีเอช/วีเอชเอช)..ของอูฐท่ีโมเลกุลถูกสังเคราะหใหเหมือนกับโมเลกุลแอนติบอดีของมนุษยและ

แอนติบอดีสายเด่ียวของมนุษย (เอชยูเอสซีเอฟวี) ที่สามารถยับยั้งการทํางานของโปรตีนเอนเอส 4บี และ เอนเอส 

5เอ ตามลําดับ จากคลังฟาจติสเพลยแอนติบอดีชนิดวีเอช/วีเอชเอชของอูฐที่โมเลกุลถูกสังเคราะหใหเหมือนกับโมเลกุล

แอนติบอดีของมนุษย และคลังฟาจติสเพยแอนติบอดีชนิดเอสซีเอฟวีของมนุษย ซึ่งโปรตนีท้ัง 2 ชนิดนี้มีความสําคัญ

ตอการเพ่ิมจํานวนของไวรัสและการดําเนินโรคเปนอยางมาก โดยการยับยั้งการทํางานของโปรตีนท้ัง 2 ชนิดนี้จะสงผล

ใหลดการเพิ่มจํานวนของไวรัสตับอักเสบซีและเพิ่มการตอบสนองแบบไมจําเพาะเจาะจง (อินเนท) ซึ่งจะเปนโอกาสที่ดี

ในการใชรักษาผูปวยที่ติดเช้ือใวรัสดับอักเสบซี

 ทั้งนี้โปรตีนเอนเอส 4บี และเอนเอส 5เอ ชนิดรีคอมบิแนนทจึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อนํามาเปนโปรตีนเปาหมาย

ในการคัดเลือกฟาจท่ีมีแอนติบอดีชนิดวีเอช/วีเอชเอชและเอชยูเอสซีเอฟวีซึ่งปรากฏบนผิวของฟาจออกจากคลังฟาจติส

เพลยแอนติบอดีชนิดวีเอช/วีเอชเอชของอูฐ ที่โมเลกุลถูกสังเคราะหใหเหมือนกับโมเลกุลแอนติบอดีของมนุษยและคลัง

ฟาจติสเพยแอนติบอดีชนิดเอสซีเอฟวีของมนุษยตามลําดับ พบวา มีแบคทีเรียที่สามารถ ผลิตวีเอช/วีเอชเอช จํานวน 

12 โคลน ที่จับกับโปรตีนเอนเอส 4บี และมีแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอชยเูอสซีเอฟวี จํานวน 5 โคลน ที่จับสับโปรตีน 
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เอนเอส 5เอ จากนั้นแอนติบอดีทั้ง 2 ชนิดถูกผลิตใหเปนแอนติบอดีที่สามารถเขาเซลลใตโดยเชื่อมตอสับโปรตีนสาย

นั้นๆ ที่ชวยนําแอนติบอดีเขาสูเซลล คือ เพนิเตรติน (เพน) สําหรับวีเอช/วีเอชเอช และ อารจินีนตอกัน 9 ตัว (อาร9) 

สําหรับเอชยูเอสซีเอฟวี เมื่อการเชื่อมตอสําเร็จพบวาแอนติบอดีเหลานั้นสามารถเขาเซลลไดและไมมีความเปนพิษตอ

เซลลตับของมนุษย แอนติบอดีเหลาน้ันจึงมีความเปนทรานสบอดีนั่นเอง โดยทรานสบอดีชนิดวีเอช/วีเอชเอชซึ่งจับกับ

โปรตีนเอนเอส 4บี จํานวน 5 โคลน และทรานสบอดีชนิดเอชยูเอสซีเอฟวีซึ่งจับกับโปรตีนเอนเอส 5เอ จํานวน 5 โคลน

สามารถยับย้ังการเพิ่มจํานวนของไวรัสดับอักเสบซีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเซลลติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีที่มีการ

รักษาดวยทรานสบอดีเหลาน้ันมีการเพิ่มขึ้นของยีนสระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะเจาะจง (อินเนท) ที่ทําหนาที่

เกี่ยวของกับการตอตานไวรัส ผลจากการใชคอมพิวเตอรในการจําลองการกับกันของทรานสบอดีชนิดวีเอชวีเอชเอช

และโปรตีนเอนเอส 4บี พบวาทรานสบอดีเหลานั้นมีการจับกับกรดอะมิโนในตําแหนงตางๆ ที่มีความสําคัญอยางมาก 

ของโปรตีนเอนเอส 4บี ซึ่งสงผลใหเกิดการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสตับเองเสบได ในสวนของการจําลองการจับ

กับของทรานสบอดีชนิดเอชยูเอส ซีเอฟวีและโปรตีนเอนเอส 5เอ พบวาทรานสบอดีทั้งหมดจับกับสวนท่ีเปนโดเมน 1 

ของโปรตีนเอนเอส 5บี เปนสวนใหญ ซึ่งเปนสวนท่ีมีความสําคัญในการเพิ่มจํานวนของอารเอนเอ การประกอบรางของ

ไวรัสตับอักเสบ และการควบคุมการสงสัญญาณของเซลลเจาบานนั่นเอง โดยทรานสบอดีที่ถูกผลิตขึ้นในการศึกษาครั้งนี้

มีความคุมคาที่จะนําไปพัฒนาตอไปในอนาคตเพ่ือใชเปนยาที่มีความจําเพาะตอโปรตีนของไวรัสตับอักเสบซีที่มีความ

ปลอดภัย ไมจําเปนตองใชการรักษารวมกับอินเตอรเฟยรอน และมีประสิทธิภาพอยางมากไมวาจะเปนการรักษาแบบ

เดี่ยวหรือใชรวมกับยาตัวอื่นๆ
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ABSTRACT

 Halogenated phenols (HPs) and nitrophenols (NPs) are widely used as 
agrochemicals. These compounds are toxic and their accumulation in the environment 
is toxic to human health. In this work, reaction mechanisms of the enzymes HadA and 
HadB from biodegradation pathway of Ralstonia pickettii DTP0602 were studied. HadA, 
a flavin-dependent monooxygenase, is a key enzyme for initial steps of biodegradation. 
The researcher investigated whether the purified HadA could catalyze two consecutive 
steps of oxidative dehalogenation (hydroxylation and group elimination) of phenolic 
compounds first at position 4 and then at position 2 to generate hydroquinone and 
hydroxyquinol products, respectively. HadA has broad substrate utilization because it can 
use various HPs and NPs as substrates. Mechanism of HadA with 4-chlorophenol (4-CP) 
as substrate was investigated using transient kinetics techniques. C4a-hydroperoxy-FAD 
and C4a-hydroxy-FAD were found to be intermediates in this reaction. Results showed 
that C4a-hydroperoxy-FAD forms first before substrate binding to prevent dead-end 
complex formation. Product formation was the rate-limiting step of the overall reaction 
with hydroxylation step occurs prior to group elimination. Quantitative structure-activity 
relationship of HadA reaction was studied using phenols with various substituents. 
Results showed that the rate of hydroxylation was dependent on the strength of electron 
withdrawing substituents (NO2>I>Br>Cl>F>H) that controls the ability of phenol to form 
a phenolate substrate while the rate constant of group elimination was dependent on the 
stability of a leaving group. HadB is an FMN-bound enzyme. Investigation of the purified 
HadB using steady-state and pre-steady state kinetics showed that HadB is a quinone 
reductase, not a flavin reductase. Its function is to reduce quinone products from the 
HadA system. The reaction of HadB with NADH and menadione occurred via a ping-
pong mechanism. This was the first investigation of the kinetic mechanism of a two-
component flavin-dependent monooxygenase (HadA) and quinone reductase (HadB) that 
could catalyze oxidative group elimination of various HPs and NPs. New findings in this 
work would serve as the basis for future investigation of enzyme variants that would be 
useful for applications in bioremediation.

KEY WORDS:  HALOGENATED PHENOLS/ NITROPHENOLS/ BIODEGRDATION/
       FLAVIN-DEPENDENT MONOOXYGENASE/ QUINONE   
  REDUCTASE
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ที่ใชฟลาวินในการกําจัดสารจําพวกอะโรมาติกท่ีเปนพิษ

MECHANISTIC STUDIES OF FLAVIN-DEPENDENT MONOOXYGENASE AND REDUCTASE 
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บทคัดยอ

 ฮาโลจีเนทฟนอลและไนโตรฟนอลเปนสารเคมีเปนพิษท่ีใชกันอยางแพรหลายในการเกษตร การตกคาง

ของสารเคมีเหลานี้สงผลกระทบอยางมากตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้จึงมีการศึกษากลไกการเกิดปฎิกิริยาของเอนไซม 

HadA และ HadB จาก Ralstonia pickettii ซึ่งสามารถยอยสลายสารเคมีจําพวกน้ีทางชีวภาพได HadA เปนเอนไซม

กลุมโมโนออกซิจีเนสที่ใชฟลาวินมีหนาที่สําคัญตอการยอยสลายทางชีวภาพในการเรงทําปฎิกิริยาการกํา-จัดหมูฮาโล

เจน (dehalogenation) ที่ตําแหนง 4 และ 2 ของสารฟนอลิกใหผลิตภัณฑเปนไฮโดรควิโนนและไฮดรอกซีควินอนตาม

ลําดับ HadA สามารถใชสารต้ังตนไดหลายชนิด การศึกษากลไกการเกิดปฎิกิริยาของ HadA โดยใช 4-คลอโรฟนอล 

(4-chlorophenol) เปนสารต้ังตน พบวา C4a-hydroperoxy-FAD และ C4a-hydroperoxy-FAD เปนสารตัวกลางใน

การเกิดปฎิกิริยา โดยสารตัวกลาง C4a-hydroperoxy-FAD เกิดขึ้นเปนอันดับแรกเพ่ือปองกันการเกิดการจับกันของ

เอนไซมและสารตั้งตนที่จะระงับการเกิดปฎิกิริยา ขั้นตอนการกําหนดปฎิกิริยาคือเกิดสารผลิตภัณฑซึ่งเปนรวมกันของ

ปฎิกิริยาการเติมหมูไฮดรอกซี (hydroxylation) และการกําจัดหมูแทนท่ี (group elimination) ความสัมพันธเชิงปริมาณ

ระหวางโครงสรางสารกับความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Quantitative structure-activity relationship) ระหวาง

สารต้ังตนชนิดตางๆพบวาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีการเติมหมูไฮดรอกซีขึ้นกับความสามารถของหมูแทนท่ีในการดึง

อิเล็คตรอน เพื่อเพิ่มกระบวนการแตกตัวใหโปรตอน (deprotonation) ของสารฟนอล ขณะท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยา

เคมีในขั้นการกําจัดหมูแทนที่ขึ้นกับความเสถียรของหมูที่หลุดออกไป (leaving group) HadB เปนเอนไซมที่มีฟลาวิน

เปนสวนประกอบ การศึกษาหนาที่ของ HadB โดยการศึกษาทางจลนพลศาสตรเมื่อกอน (pre-steady-state kinetic) 

และขณะปฏิกิริยาเขาสูสภาพคงตัวแลว (steady-state kinetic) พบวา HadB ทําหนาที่เปนควิโนนรีดักเตส เพื่อเรง

ปฏิกิริยารีดักชั่น (reduction) ของสารผลิตภัณฑควิโนนท่ีเกิดจาก HadA ผานกลไกการเกิดปฏิกิริยาประเภท ping-

pong mechanism งานวิจัยนี้เปนคร้ังแรกในการศึกษากลไกการเกิดปฎิกิริยาของเอนไซมกลุมโมโนออกซิจีเนสสององค

ประกอบที่ใชฟลาวิน (HadA) และ ควิโนนรีดักเตสที่มีฟลาวิน (HadB) ในการกําจัดสารจําพวกอะโรมาติกท่ีเปนพิษ ซึ่ง

เปนความเขาใจพื้นฐานท่ีจะมีประโยชนในการพัฒนาเอนไซมเพื่อใชในกระบวนการบําบัดทางชีวภาพตอไปในอนาคต
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ABSTRACT

  Cervical cancer is the second most deadly cancer among women around the world. 
The major cause of cervical cancer is Human Papillomavirus (HPV) infection. p16INK4A 
protein and HPV-L1 viral capsid protein have previously been shown to be promising 
biomarkers related to HPV infection for cervical cancer diagnosis at the early stage. In 
this study, the polyclonal antibody against p16INK4A and monoclonal antibodies against 
HPV L1 (genotype 16/18) were used. These 2 detector antibodies were conjugated with 
horseradish peroxidase (HRP) before conjugation with gold nanoparticles (Au-NP), to 
increase the sensitivity of detection. A Vertical Flow Immunosensor (VFS) test procedure 
was successfully developed for each biomarker, in which the cancer cell lysate mixed 
with conjugated detector antibodies was applied to the device before developing a signal. 
The performance of the developed assay was determined using 3 cervical cancer cell lines 
and 104 cervical swab specimens. Testing with the Hela, Caski and SiHa cell lines, which 
are the cells known to express p16INK4A, resulted in the generation of a strongly positive 
signal. High grade squamous intraepithelial lesions (HSIL) (100%) and Squamous cell 
carcinoma (SCC) (84%) specimens represented the positive results of VFS-p16INK4A 
detection. In VFS diagnosis, the HPV-L1 (genotype 16/18) capsid protein represented a 
strongly positive indicator in 27 % of normal specimens. At the same time, 82% of low 
grade squamous intraepithelial lesions (LSIL), 90% of HSIL, 77% of SCC, and 82% 
of adenocarcinoma presented positive results. The sensitivity and specificity of VFS for 
detecting p16INK4A in ≥ HSIL specimens were 87% and 83%, respectively. The positive 
and negative predictive values of a combination between p16INK4A and L1 (16/18) VFS 
were higher than using only one biomarker. For association between p16INK4A and L1 
expression, p16 (-)/L1 (-) was found in normal specimens. The majority of HSIL and SCC 
specimens were found to have either p16(+)/ L1(+) or p16(+)/ L1(-). The detection of both 
p16INK4A and HPV L1 (16/18) by VFS is a simple and rapid diagnostic method, allowing 
the attainment of results within 30 min. The combinations are useful in estimating the 
disease risk and cervical cancer progression, and provide significant benefit for clinical 
management as a supplement to theconventional method for cervical cancer screening. 

KEY WORDS:  CERVICAL CANCER/ P16INK4A/ HPV-L1 CAPSID PROTEIN/
       VERTICAL FLOW IMMUNOSENSOR 
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บทคัดยอ

 โรคมะเร็งปากมดลูกนับเปนสาเหตุการตายอันดับ 2 ของผูหญิงทั่วโลกจากโรคมะเร็ง สาเหตุสําคัญคือ การติด

เชื้อ Human Papillomavirus (HPV) ในการศึกษากอนหนานี้โปรตีน p16INK4A และ โปรตีน HPV-L1 ไดถูกยอมรับใหใช

เปน biomarker ที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อ HPV ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระยะเร่ิมตน โพลีโคลนอล

แอนติบอดีที่มีความจําเพาะตอโปรตีน p16INK4A และโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจําเพาะตอ HPV-L1(16/18) ได

ถูกนํามาใชในการศึกษานี้ แอนติบอดีทั้ง 2 ตัวนี้จะถูกนํามาติดฉลากดวย horseradish peroxidase (HRP) เพื่อเพิ่ม

ความไวในการตรวจ กอนที่จะนําไปติดฉลากดวย gold nanpparticle วิธีการตรวจโดยใช Vertical Flow Immunosensor 

โดยใชแอนติบดีแตละชนิดไดถูกพัฒนาจนเปนผลสําเร็จ เซลลมะเร็งที่ถูกทําใหแตกกอนจะนํามาผสมกับแอนติบอดีที่ได

ทําการติดฉลากไวแลวและนําไปทดสอบกับชุดตรวจ ชุดตรวจท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นนี้ไดนํามาทดสอบความสามารถกับ

cervical cancer cell line จํานวน 3 ชนิด และตัวอยางเซลลจากปากมดลูกอีกจํานวน 104 ตัวอยาง การทดสอบกับ 

HeLa, CasKi และ SiHa cell line ซึ่งเปนเซลลที่มีการหลั่งโปรตีน p16INK4A แสดผลบวกเขม สําหรับการทดสอบกับ

ตัวอยางจากผูปวยพบวา ตัวอยางที่มีความผิดปรกติระดับ HSIL (100%) และ SCC (84%) แสดผลบวกเม่ือนํามา

ทดสอบกับชุดตรวจ VFS-p16INK4A สวนการใชชุดตรวจ HPV-L1 VFS พบวาตัวอยาปรกติคิดเปนรอยละ 27 ใหผลบวก 

ในขณะเดียวกันตัวอยางที่มีความผิดปรกติระดับ LSILคิดเปนรอยละ 82, ระดับ HSIL รอยละ 77 และ SCC รอยละ 82 

ไดแสดงผลบวกเชนกัน สําหรับการคํานวณหความไว และความจําเพาะของชุดตรวจ p16 VFS ในตัวอยางที่มีความผิด

ปรกติตั้งแตระดับ HSIL ขึ้นไปพบวามีคาเทากับ 87% และ 83% ตามลําดับ สําหรับคา positive and negative predictive 

ของการใช VFS p16INK4A รวมกับL1 มีคามากกวาการใช biomarker p16INK4A เพียงตัวเดียว ความสัมพันธระหวางการ

หลั่ง โปรตีน p16INK4A และ HPV-L1 พบวา รูปแบบ p16(-)/L1(-) มักพบในคนปรกติ สวนตัวอยางที่เปน HSIL และ SCC 

สวนใหญจะพบการแสดงออกในรูปแบบ p16(+)/L1(+) หรือ p16(+)/L1(-) การตรวจหาโปรตีน p16 และ HPV-L1 โดย

ใช VFS นับเปนวิธีการที่ไมซับซอนและรวดเร็วซึ่งสามารถรูผลไดภายใน 30 นาที สําหรับการใช biomarker 2 ตัวรวม

กันมีประโยชนอยางมากในการประเมินความเสี่ยงของการเปนมะเร็งและการดําเนินไปของโรค อีกท้ังยังใหประโยชนใน

การเฝาติดตามโรค 
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ABSTRACT

 Chemical investigation of the roots of Garcinia nuntasaenii Ngerns. & Suddee 
(Clusiaceae) has led to the isolation of seven new compounds, including three polycyclic 
polyprenylated acylphloroglucinols (PPAPs) (771−773), three biphenyl derivatives 
(774−776) and a lanostane triterpene (783), along with thirteen known compounds: 
1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone (157), gentisein (284), 2-deprenylrheediaxanthone B 
(372), morelloflavone (633), volkensiflavone (640), euphol (691), 1,7-dihydroxy-4-
methoxyxanthone (777), montixanthone (779), 3-hydroxyfriedelan-2-one (784), 
3-hydroxyfriedel-3-en-2-one (785), pinocembrin (789), kaempferol (792) and 
5-hydroxymethyl-2-furancarboxaldehyde (790). Single X-ray crystallography and the 
computational calculations of the electronic circular dichroism (ECD) were used for the 
confirmation of the absolute configurations of PPAPs 771−773 by comparison to their 
experimental ECD data.

 Chemical investigation of the leaves and twigs of Garcinia nuntasaenii has led 
to the isolation of four new compounds comprising a biphenyl (774) and three xanthones 
(780−782) as well as fourteen known compounds: 1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone 
(157), assiguxanthone A (270), morelloflavone (633), friedelin (678), euphol (691), 
1,7-dihydroxy-4-methoxyxanthone (777), 1,3,5,6-tetrahydroxyxanthone (778), 3- 
hydroxyfriedelan-2-one (784), 3-hydroxyfriedel-3-en-2-one (785), methyl putranjivate 
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(786), 2-hydroxyfriedelan-3-one (787), cerin (788), podocarpusflavone A (667), and 
4,6,3’,4’-tetrahydroxy-2-methoxybenzophenone (791). Their structures were elucidated 
on the basis of spectroscopic data. Anti-HIV activity using anti-HIV-1 reverse transcriptase 
and syncytium inhibition assays, and cytotoxic activity against a panel of cultured 
mammalian cancer cell lines of isolated compounds were investigated.

KEY WORDS:  GARCINIA NUNTASAENII / ECD CALCULATION / BIPHENYL /
  XANTHONE / POLYPRENYLATED ACYPHLOROGLUCINOL
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บทคัดยอ

 การศึกษาวิจัยทางเคมีของรากของตนชางงาเอก (Garcinia nuntasaenii) นําไปสูการพบสารใหม 7 ตัว 

ประกอบดวย สาร 771773, สารที่เปนอนุพันธของ ไบฟนิล (774776) และสารไตรเทอรพีน (783) และสารที่เปนที่

รูจัก 13 ตัว คือ สารกลุมแซนโธน 5 ตัว (157, 284, 372, 777 และ 779), สารไตรเทอรพีน 3 ตัว (691, 784 และ 785), 

สารไบฟลาโวนอยด 2 ตัว (633 และ 640), สารฟลาวานอยด 1 ตัว (789), สารฟลาโวนอยด 1 ตัว (792) และอนุพันธ

ของฟวแรน (790) นอกจากนี้การระบุคอนฟกุเรชั่นสัมบูรณของสาร 771773 ไดรับการยืนยันเพิ่มเติมดวยขอมูลทาง 

X-ray และการคํานวณควอนตัมทางเคมีของการหมุนระนาบแสง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร เปรียบเทียบกับสเปคตรัม

ที่ไดจากการทดลอง  

 

 การศึกษาวิจัยทางเคมีของสวนใบและกานใบของตนชางงาเอก (G. nuntasaenii) นําไปสูการคนพบสาร

แซนโธนใหม 3 ตัว (780782), สารแซนโธนท่ีเปนท่ีรูจัก 4 ตัว (157, 270, 777 และ 778), สารไตรเทอรพีนท่ีเปนที่

รูจัก 7 ตัว (678, 691 และ 784788), สารอนุพันธของไบฟนิลใหม 1 ตัว (774), สารไบฟลาวานอยดที่เปนท่ีรูจัก 2 ตัว 

(633 และ 667) และสารเบนโซฟโนนท่ีเปนท่ีรูจัก 1 ตัว (791) สารประกอบท่ีแยกไดถูกนําไปทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเซลล

มะเร็งและการตานเช้ือ เอชไอวี-1 
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SYNTHESIS OF PMMA PARTICLE ENCIRCLED WITH SILVER 
NANOPARTICLES/CHITOSAN FOR FABRICATING ANTIBACTERIAL NATURAL 
RUBBER LATEX FILM
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ABSTRACT

 Silver nanoparticles (AgNPs) stabilized with chitosan (AgNPs-CS) were 
synthesized via the one-step green process in an autoclave and used for enhancing the 
antibacterial property of sulphur prevulcanized natural rubber (SPNR) film. Effects of 
the concentrations of silver nitrate (AgNO3) and of CS which acted as reducing agent 
as well as stabilizer, reaction temperature and time on the formation of AgNPs-CS were 
examined. The UV-Vis absorption, zeta potential, confocal laser scanning microscopy 
(CLSM), X-ray diffraction pattern and morphology confirmed the formation of AgNPs-
CS (ca. 37 nm) with face-centered cubic (fcc), surrounded by CS. The synthesized 
AgNPs-CS showed the effective antibacterial activity with the minimum bactericidal 
concentration (MBC) of 39.1 and 312.5 μg/ml for E. coli and S. aureus, respectively.  
These concentrations did not significantly affect the cytotoxicity to L-929 fibroblast. 
Moreover, the covering of CS on the surface of the synthesized AgNPs could reduce the 
cytotoxicity when compared with commercial citrate-stabilized AgNPs. These AgNPs-
CS were then heterocoagulated onto a poly(methyl methacrylate) (PMMA) core particle. 
The positive zeta potentials and TEM micrographs of PMMA/AgNPs-CS confirmed the 
presence of AgNPs-CS as the outermost shell of PMMA particle. At pH 2, both AgNPs-
CS and PMMA/AgNPs-CS latex particles could deposit onto SPNR film via hydrogen 
bonding. The SPNR film coated with small AgNPs-CS would not effectively increase 
the surface roughness (Ra). On the contrary, the Ra values of the SPNR film coated with 
heterocoagulated PMMA/AgNPs-CS (69.3 - 137.0 nm) were much higher than that of 
the uncoated SPNR (43.9 nm). The Ra values increased when increasing immersion 
time. These coated SPNR films possessed the antibacterial activity against E. coli and 
S. aureus as verified by measuring the inhibition growth of bacteria suspension. The 
results also showed the significant reduction of the cytotoxicity on L-929 fibroblasts of 
the coated SPNR films especially at 12.5% extract concentration. The growth inhibition 
value of uncoated SPNR was 80% while the growth inhibition of coated SPNR was not 
observed. This study would be helpful for development of antibacterial SPNR film with 
low cytotoxicity. 

KEY WORDS:  SILVER NANOPARTICLES/ CHITOSAN/ 
  ANTIBACTERIAL ACTIVITY/ CYTOTOXICITY/ 
  SURFACE MODIFICATION/ NATURAL RUBBER
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บทคัดยอ

 งานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหอนุภาคเงินขนาดนาโน (AgNPs) ที่เสถียรไดดวยไคโตซาน (AgNPs-CS) ดวยวิธี
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายในข้ันตอนเดียวในหมอนึ่งความดัน เพื่อใชอนุภาคน้ีเพิ่มสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียใหแกฟลมยางธรรมชาติที่ผานกระบวนการวัลคาไนซดวยซัลเฟอร (SPNR) โดยศึกษาผลของความเขม
ขนของสารละลายซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) และไคโตซาน (CS) ซึ่งทําหนาที่เปนตัวรีดิวซ และสารเพิ่มความเสถียร 
อุณหภูมิและเวลาในการทําปฏิกิริยาที่มีตอการเกิดอนุภาค AgNPs-CS ผลจากการวัดการดูดกลืนแสงของสารในชวง
ความยาวคล่ืนอัลตราไวโอเลต-แสงที่มองเห็นได (UV-Vis) คาศักยเซตา ภาพจากกลองจุลทรรศนแบบคอนโฟคอล
ชนิดที่ใชเลเซอรในการสแกน (CLSM) รูปแบบเอกซเรยดิฟแฟรกชัน (XRD) และการตรวจสอบสัญฐานวิทยาภายใต
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (TEM) ยืนยันการเกิดอนุภาค AgNPs-CS (ขนาดเฉลี่ย 37 nm) ซึ่งมีโครงสราง
ผลึกลูกบาศกแบบ face-centered (fcc) ลอมรอบดวย CS ซึ่งอนุภาค AgNPs-CS ที่สังเคราะหไดนี้ แสดงสมบัติใน
การยับยั้งแบคทีเรียโดยมีคาความเขมขนต่ําสุดท่ีฆาแบคทีเรีย (MBC) เทากับ 39.1 g/ml สําหรับ E. coli และ 312.5 

g/ml สําหรับ  S. aureus  ซึ่งความเขมขนเหลานี้ไมแสดงความเปนพิษตอเซลล L-929 fibroblasts นอกจากน้ีการ
มี CS ปกคลุมบนพื้นผิวของอนุภาค AgNPs สามารถลดความเปนพิษตอเซลลเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาค AgNPs เชิง
พาณิชยที่เสถียรไดดวยซิเตรต ตอมาไดนําอนุภาค AgNPs-CS มาติดลงบนอนุภาคพอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) ที่
เปนอนุภาคแกน ดวยกระบวนการเกาะรวมตัวแบบไมเปนเนื้อเดียวกัน ผลจากการวัดคาศักยเซตา และภาพ TEM ของ
อนุภาค PMMA/AgNPs-CS ยืนยันไดวา มีอนุภาค AgNPs-CS อยูที่ชั้นนอกสุดของอนุภาค PMMA ถึงแมวาอนุภาค 
AgNPs-CS และ PMMA/AgNPs-CS สามารถติดลงบนแผนฟลม SPNR ดวยการสรางพันธะไฮโดรเจนที่ pH 2 แต
พบวาอนุภาค AgNPs-CS ที่ติดบนพ้ืนผิว SPNR นั้นมีขนาดเล็กเกินไปที่จะชวยเพิ่มความขรุขระ (Ra) ของแผนฟลม 
SPNR อยางไรก็ตามคา Ra ของแผนฟลม SPNR ที่ติดดวยอนุภาค PMMA/AgNPs-CS (69.3 – 137.0 nm) มีคาสูง
อยางมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับแผนฟลม SPNR ที่ยังไมไดเคลือบ (43.9 nm) และเมื่อเพิ่มเวลาที่ใชในการจุมแผนยาง 
SPNR ลงในลาเทกซ PMMA/AgNPs-CS พบวา Ra มีคาเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีแผนฟลม SPNR ที่ติดอนุภาค PMMA/
AgNPs-CS แลว สามารถแสดงสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus ได และเมื่อ
ทดสอบความเปนพิษตอเซลล L-929 fibroblasts พบวาความเปนพิษตอเซลลลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่ความเขมขน 12.5% ของสารสกัดจากยาง  % การยับยั้งการเจริญเติบโตของแผนฟลมยาง SPNR ที่ไมไดเคลือบมีคา 
เทากับ 80% ในขณะท่ีแผนฟลม SPNR ที่เคลือบแลวไมพบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล  ซึ่งการศึกษาน้ี เปน
ประโยชนในการพัฒนาแผนฟลม SPNR ที่มีสมบัติการตานแบคทีเรีย และมีความเปนพิษต่ําตอไป
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ABSTRACT

 An allene is a useful functional group in organic synthesis and is an important 
moiety in many pharmaceutically active compounds. Although the thermodynamic 
reactivity of allene was known to be higher than its alkene and alkyne analogs, its kinetic 
reactivity is not well-studied. This project studied the kinetic reactivity of allenic esters in 
a conjugate addition reaction with amine nucleophiles in comparison to their acrylic ester 
analogs. Competition experiments showed that amines reacted selectively with allenic 
esters. The pseudo-first-order method by 1H NMR spectroscopy demonstrated that ethyl 
allenic ester underwent a conjugate addition reaction with pyrrolidine faster than its 
acrylate counterpart by approximately 100 folds. The allenic and acrylic ester derivatives 
were studied for their antibacterial activity against Staphylococcus aureus, the widespread 
pathogenic bacteria. The results from a Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility test and 
a microdilution assay suggested that allenic esters exhibited a higher antibacterial activity 
than its acrylate counterparts. The kinetic experiments of the antibacterial allenic and 
acrylic esters showed that the compounds that were more reactive in conjugate addition 
reaction also exhibited a better antibacterial activity against Staphylococcus aureus. The 
correlation between the kinetic property and the antibacterial activity supported that the 
conjugate addition reaction may involve in the antibacterial mechanism of action of these 
unsaturated esters.

KEY WORDS:  ALLENIC ESTER / ACRYLIC ESTER / CONJUGATE ADDITION/  
  ANTIBACTERIAL ACTIVITY / STAPHYLOCOCCUS AUREUS
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บทคัดยอ

 อัลลีน คือหมูฟงกชันที่สําคัญในเคมีอินทรีย และสามารถพบไดในสารออกฤทธ์ิทางยาหลายชนิด แมวาสมบัติ

เชิงอุณหพลศาสตรของอัลลีนจะมีการศึกษาวาสามารถเกิดปฏิริยาไดดีกวา แอลคีน และแอลไคน สมบัติเชิงจลนศาสตร

ของอัลลีนยังไมไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง งานวิจัยนี้มุงเนนการศึกษาสมบัติเชิงจลนศาสตรของอัลลีนิค เอสเทอร 

ในปฏิกิริยาการเติมแบบคอนจูเกตดวย นิวคลีโอไฟลประเภทเอมีน โดยเทียบกับสารอะครีลิคท่ีมีโครงสรางคลายกัน การ

ทดลองความสามารถในการปฏิกริยิาเชิงแขงขนัทางจลนศาสตรแสดงใหเห็นวา เอมีนทาํปฏิกริยิาอยางจําเพาะกับอลัลนีคิ 

เอสเทอร การทําปฏิกิริยาอันดับหน่ึงเสมือนดวย 1H NMR spectroscopy บงชี้วาเอธิล อัลลีนิค เอสเทอรเกิดปฏิกิริยา

การเติมแบบคอนจูเกตกับไพโรริดีนไดเร็วกวาสารอะครีเลทที่คลายกันประมาณ 100 เทา สารอัลลีนิค และ อะครีลิค 

เอสเทอรไดรับการศึกษาสมบัติการออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ซึ่งเปนแบคทีเรียกอโรคท่ี

แพรระบาดในหลายพ้ืนที่ ผลการทดลองจากวิธี Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility และ microdilution แสดง

ใหเห็นวาอัลลีนิค เอสเทอรมีฤทธิ์ในการตานเชื้อแบคทีเรียที่ดีกวาสารอะครีเลท การทดลองทางจลนศาสตรและการออก

ฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย ของสารอัลลีนิค และ อะครีลิค เอสเทอรนั้นบงชี้วาสารที่เกิดปฏิกิริยาการเติมแบบคอนจูเกตได

เร็วกวาจะมีฤทธิ์ในการตานเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดีกวาเชนกัน ความสัมพันธระหวางสมบัติทาง

จลนศาสตรและการออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียนี้สนับสนุนแนวคิดที่วาปฏิกิริยาการเติมแบบคอนจูเกตอาจจะมีสวนรวม

ในการออกฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียของสารเอสเทอรที่ไมอิ่มตัวเหลานี้
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ABSTRACT

 Malaria is a very devastating diseases with 2.9 million deaths reported in the 
sub-Saharan Africa region in 2015 alone. Artemisinin combination treatments (ACTs), 
e.g. dihydroartemisinin-piperaquine, showed an excellent efficacy and tolerability for 
malaria treatment and prevention. The world health organization (WHO) recommended 
to add a single low dose of primaquine to ACTs in order to block the disease transmission. 
Malaria chemoprevention for vulnerable populations (children and pregnant women) was 
also recommended. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of piperaquine have 
been extensively characterised in adults and children with malaria but not in children 
receiving seasonal malaria chemoprevention (SMC) and in pregnant women receiving 
intermittent preventive treatment (IPTp). Furthermore, the pharmacokinetic properties 
of piperaquine when administered in combination with primaquine have not been 
investigated previously. This dissertation aims to provide information on the population 
pharmacokinetic-pharmacodynamic properties of piperaquine when used as a protective 
treatment in children and pregnant women, and to characterise the electrocardiographic 
effects of piperaquine and potential drug-drug interactions between piperaquine and 
primaquine in healthy volunteers.
 Piperaquine plasma concentrations were collected from several different 
populations enrolled in different clinical trials. Pharmacokinetic and pharmacodynamic 
models of piperaquine were developed using a nonlinear mixed-effects (NONMEM) 
modelling approach. Pharmacokinetic properties of piperaquine were generally 
characterised by a transit absorption model and a three-compartment disposition 
model. Pregnancy did not affect the pharmacokinetic properties of piperaquine when 
used in IPTp. Primaquine did not affect the pharmacokinetic properties of piperaquine 
when co-administered in healthy volunteers. Piperaquine concentrations showed a 
significant relationship with QT-prolongation but electrocardiographic effects were 
considered within the safety margin. Sub-therapeutic concentrations of piperaquine were 
administered to young children during SMC suggesting that dose optimization is needed 
for this population. Time-to-malaria infection during SMC was modelled using a survival 
function which showed a significant relationship between piperaquine concentrations and 
time-to-malaria infection. The developed pharmacokinetic-pharmacodynamic models 
were used for translational simulations in order to optimise the dosing regimen in young 
children receiving SMC.  



รางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�น

Distinguished Thesis Award, 2018
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 In conclusion, this dissertation successfully investigated the pharmacokinetic and 
pharmacodynamic properties of piperaquine in healthy volunteers when co-administered 
with primaquine, young children receiving SMC, and pregnant women receiving IPTp. 
This dissertation provides further evidence of the cardiac safety of piperaquine and 
suggests an optimised SMC dosing regimen in young children. 
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 โรคมาลาเรีย ยังคงเปนปญหาทางสาธารณสุขอยางมาก ในป พ.ศ. 2558 ภาคเหนือตอนลางของทวีปแอฟริกา
มีผูเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียมากกวาสองลานเกาแสนคน โดยองคการอนามัยโลกเสนอใหใชยาฆามาลาเรียที่มีสวน
ประกอบของยาอารเทมิซินินเพื่อรักษาโรคมาลาเรีย อาทิ ยาไดไฮโดรอารเทมิซินินและไพเพอราควีน อีกท้ังเสนอใหเพิ่ม
ยาไพรมาควีน เขาไปในสูตรการรักษามาตรฐานเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อมาลาเรีย สําหรับยาไดไฮโดรอารเท
มิซินินและไพเพอราควีนน้ี สามารถใชเพื่อเปนยาปองกันโรคมาลาเรียในประชากรกลุมเสี่ยง อาทิ เด็กเล็ก และหญิงตั้ง
ครรภ ซึ่งถือวาอีกแนวทางหนึ่งในการปองกันโรคมาลาเรียตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก แมวาปจจุบันนี้มีการ
ศึกษาวิจัยคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยาไพเพอราควีนอยางกวางขวาง ทวาการศึกษาอันตร
กิริยาระหวางยาของยาไพเพอราควีนกับไพรมาควีน รวมถึงการศึกษายาไพเพอราควีนในเด็กเล็กท่ีใชเพ่ือปองกันโรค
มาลาเรียตามฤดูกาล และการศึกษายาไพเพอราควีนในหญิงตั้งครรภ ก็ยังไมเปนท่ีประจักษนัก ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับ
นี้จึงมุงประเด็นศึกษาในเร่ืองดังกลาว
 ในวิทยานิพนธฉบับน้ี แบบจําลองผสมท่ีมิใชเสนตรงใชวิเคราะหความเขมขนของยาไพเพอราควีนในพลาสมา
ในประชากรแตละกลุม เพื่อใชอธิบายสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยาไพเพอราควีน จากการ
ศึกษาในประชากรสุขภาพดีพบวายาไพเพอราควีนกับไพรมาควีนไมมีอันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร สวนการศึกษา
ยาไพเพอราควีนในเด็กเล็กพบวาความเขมขนของยาในพลาสมาต่ํากวาระดับระดับมาตรฐาน จึงจําเปนตองเพิ่มปริมาณ
การใหยาในเด็กเล็กใหเหมาะสม การศึกษายาไพเพอราควีนในหญิงตั้งครรภพบวาสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรไมแตก
ตางกันกับหญิงไมตั้งครรภ ทั้งนี้การศึกษาทางเภสัชพลศาสตรพบวายาไพเพอราควีนสงผลตอคลื่นไฟฟาของหัวใจ แต
ไมพบความผิดปกติเม่ือใชปริมาณยาขนาดมาตรฐาน และผลการศึกษาทางเภสัชพลศาสตรสามารถอธิบายระดับยา
ในเลือดเพ่ือปองกันโรคมาลาเรียตามฤดูกาลได โดยผลการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรทั้งหมดน้ี
สามารถใชเพื่อจําลองสถานการตางๆ ที่สนใจได อาทิ ผลของการใหยาปริมาณตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลงระดับคลื่น
ไฟฟาหัวใจ ผลของการใหยาในรูปแบบตางๆ ตอการปองกันโรคมาลาเรียตามฤดูกาลในเด็กเล็ก เปนตน ซึ่งการสราง
แบบจําลองสถานการณตางๆ เหลาน้ีมีจุดประสงคเพื่อหาปริมาณและวิธีการบริหารจัดการยาที่เหมาะสม
 วิทยานิพนธฉบับนี้ประสบความสําเร็จในการอธิบายสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยาไพ
เพอราควีนในกลุมประชากรสุขภาพดีที่ไดรับรวมกับยาไพรมาควีน กลุมประชากรเด็กเล็กท่ีไดรับยาไพเพอราควีนเพื่อ
ปองกันโรคมาลาเรียตามฤดูกาล และในกลุมหญิงตั้งครรภที่ไดรับยาไพเพอราควีนเพ่ือปองกันโรคมาลาเรียระหวางตั้ง
ครรภ โดยผลการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้แสดงใหเห็นวาการใชยาไพเพอราควีนในขนาดมาตรฐานมีความปลอดภัย
จากผลการตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใน และมีขอแนะนําในการปรับเพิ่มขนาดและวิธีการบริหารจัดการยาในเด็กเล็กใหเหมาะ
สมเพ่ือปองกันโรคมาลาเรียตามฤดูกาล
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ABSTRACT

 In order to inform the government for their prioritization of resources for 
idiopathic inflammatory demyelinated of central nervous system disorders (IIDCDs), 
the local evidence-based information would be required for policy decision making. The 
objectives of this study were to investigate the prevalence, incidence, characteristics of 
clinical course and the total cost burden of MS in Thailand, to explore the quality of life on 
patients with MS and its related spectrum disorders, to conduct an economic evaluation of 
the treatment of MS in Thailand as well as to evaluate budget impact on the cost-effective 
price of the MS treatments. Data for the seven years retrospective was minded from 
the medical records of drug utilization and disease characteristics. For the prospective 
study of the quality of life and the related costs was conducted in three major MS centers 
nationwide. The cost-utility analysis was used to evaluate the value for money of all MS 
treatments in this study. 
 Results showed that prevalence and incidence of IIDCDs was 0.892 and 0.073 
per 100,000. The annual cost of IIDCDs were 341,815 THB (Thailand Baht) which 
comprised of the following; alternative treatment 5,499±14,643, direct medical out-patients 
113,351±276,163, in-patients 113,198±149,390, direct-non medical 65,476±105,975 and 
indirect cost 44,291±258,248  respectively. The estimated cost of premature death was 
81,857±87,304 THB. The quality of life (QoL) using EQ-5D questionnaire was 0.41±0.33 
which was inversely correlated with disease severity. The economic evaluation of the four 
available options demonstrated that fingolimod would be cost effective with the price 
reduction by 80% and its 5 years budget impact was approximately 72 million THB 
compared with the best supportive care. 
 This study provided the evidence-based concept on  the clinical characteristic, 
disease progression supporting that the burden of IIDCDs was high compared to other 
chronic diseases and the government could leverage this information as part of managing 
their resources for research funding, managing access for sustainable solutions for both 
patients and medical societies. 

KEY WORDS:  ECONOMIC  EVALUATIONS / IDIOPATHIC INFLAMMATORY   
    DEMYELINATED OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS / 
   COST OF ILLNESS / QUALITY OF LIFE
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บทคัดยอ

 ในการจัดลําดับความสําคัญทางดานทรัพยากรทางสาธารณสุข สําหรับโรคปลอกประสาทอักเสบของระบบ

ประสาทสวนกลาง ขอมูลเชิงประจักษในบริบทของประเทศไทยจําเปนท่ีจะตองมีเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาความชุก อุบัติการณ ลักษณะทางคลินิก ภาระทางเศรษฐศาสตร

ของโรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทสวนกลาง วิเคราะหหาคุณภาพชิวิตของผูปวย รวมทั้งประเมินความ

คุมคาทางเศรษฐศาสตรและผลกระทบดานงบประมาณของการรักษาโรคดังกลาว การศึกษาน้ีทําการเก็บแบบยอนหลัง

เปนเวลา 7 ปเพื่อรวบรวมประวัติ การวินิจฉัย การใชทรัพยากรทางการแพทยที่เกี่ยวของ และทําการศึกษาไปขางหนา

เพ่ือศึกษาคาใชจายทางตรงท่ีไมเกี่ยวกับการแพทย ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผูปวย จากคลินิกโรคปลอกประสาทอัก

เสบฯ ใน 3 สถาบัน หลักทั่วประเทศไทย นอกจากน้ีวิธีตนทุนอรรถประโยชนถูกนํามาใชเพื่อประเมินความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรในการศึกษานี้

 ผลการศึกษาพบวา ความชุกและอุบัติการณของโรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทสวนกลาง เทากับ 

0.892 และ 0.073 รายตอประชากรแสนคน คาใชตอปของผูปวยกลุมนี้เทากับ 341,815 บาท แบงเปนคา การรักษา

ทางเลือก 5,499±14,643 ตนทุนทางตรงทางการแพทยสําหรับผูปวยนอก 113,351±276,163 ตนทุนทางตรงทางการ

แพทยสําหรับผูปวยใน 113,198±149,390 ตนทุนทางตรงท่ีไมเกี่ยวกับการแพทย 65,476±105,975 ตนทุนทางออม 

44,291±258,248 บาท ตามลําดับ นอกจากนี้ ตนทุนสําหรับการเสียชีวิตกอนวัยอันควรเทากับ 81,857±87,304 บาท 

คาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูปวยซึ่งทาํการประเมินดวย EQ-5D เทากับ 0.41±0.33 ซึ่งพบวาเปนสัดสวนผกผันกับความ

รุนแรงของโรค เมื่อทําการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรกับการรักษาท้ัง 4 ทางเลือกท่ีมีในประเทศ พบวา 

fingolimod จะมีคุมคามากที่สุดตอเมื่อราคายาลดลง 80% จากราคาปจจุบัน และผลกระทบดานงบประมาณเปนเวลา 5 

ป จะเทากับ 72 ลานบาท

 การศึกษานี้ไดแสดงหลักฐานเชิงประจักษใหเห็นวา โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทสวนกลาง มี

ลักษณะการเกิดโรค การดําเนินโรค รวมท้ังภาระโรคทางดานคาใชจายที่สูง เมื่อเทียบกับโรคเรื้อรังอื่น รัฐบาลจําเปนตอง

ใหความสําคัญกับโรคน้ีเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรร หรือ บริหารทรัพยากรทางการแพทยทั้งดานทุนวิจัย การตอรองราคายา 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทยและคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางยั่งยืน
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ABSTRACT

 Neuropeptide Y (NPY) and leptin were reported as vasoconstrictive substances 
which were associated with preeclampsia.  This study aimed to compare NPY, NPY 
Y1 receptor (Y1R), NPY Y2 receptor (Y2R), NPY Y5 receptor (Y5R), and leptin gene 
expressions in placenta as well as maternal serum NPY, and leptin levels between 
normal and preeclamptic pregnancies, and to determine correlations between these 
parameters with maternal and neonatal clinical parameters. Subjects with normal (n=24) 
and preeclamptic (n=22) pregnancies were recruited. Maternal and neonatal clinical 
parameters were obtained from questionnaires and medical record. Placental NPY, NPY 
receptors including Y1R, Y2R, and Y5R and leptin gene expressions were determined by 
real-time polymerase chain reaction (real-time PCR) analysis. Maternal serum levels of 
NPY and leptin were measured before delivery by assay enzyme immunoassay (EIA) 
and enzyme-linked immunosorbent (ELISA), respectively. Compared with normal 
pregnancies, maternal systolic blood pressure (SBP) (p<0.001), diastolic blood pressure 
(DBP) (p<0.001), and heart rate (p<0.01) in preeclamptic pregnancies were significantly 
higher, but neonatal weight (p<0.05) was significantly lower.  NPY and leptin gene 
expressions as well as serum NPY and leptin levels were not different from normal to 
preeclamptic patients. Interestingly, Y1R, Y2R and Y5R mRNA were significantly lower 
in preeclampsia compared to normal pregnancies (p<0.05 all).  Placental Y2R gene 
expression was the highest expression in NP group, and the PE/NP ratio expression of 
Y2R was most decreased compared to Y1R and Y5R. For correlation analysis, SBP was 
significantly positively correlated with predelivery body mass index (BMI) (R=0.297) 
in overall subjects, as well as with prepregnancy body (BW) (R=0.490), prepregnancy 
BMI (R=0.545), predelivery BW (R=0.424), and predelivery BMI (R=0.478) in normal 
pregnancy subjects. SBP was significantly negatively correlated with placental weight 
(R=-0.325), gestational age (R=-0.290), neonatal weight (R=-0.396), and neonatal length 
(R=-0.412) in overall subjects, with Y1R (R=-0.499), Y5R (R=-0.509), and leptin (R=-
0.421) expressions in normal pregnancy subjects, as well as with NPY expression (R=-
0.475) in preeclampsia subjects (p<0.05 all). DBP had significant positive correlations 
with predelivery BW (R=0.411) and predelivery BMI (R=0.446) in overall subjects 
as well as with prepregnancy BMI (R=0.445) in normal pregnancy subjects. DBP had 
significant negative correlations with neonatal weight (R=-0.415), neonatal length (R=-
0.390), placental weight (R=-0.373), Y2R expression (R=-0.383), and Y5R expression 
(R=-0.343) in overall subjects, as well as with placental weight (R=-0.464) and Y2R 
expression (R=-0.487) in preeclampsia subjects (p<0.05 all). In conclusion, a reduction 
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in Y2R mRNA expression in placental tissue might mainly contribute to the pathogenesis 
of preeclampsia among NPY receptors. The down-regulation of Y1R which mediates 
vasoconstriction suggests a compensatory mechanism to prevent adverse vasoconstrictive 
effect in preeclampsia. Further studies regarding blocking Y1R/Y5R or activating Y2R/
Y5R in placental tissue are required to confirm the involvement of these receptors in 
pathophysiology of preeclampsia. This revelation may propose new strategies for 
prevention or treatment of preeclamptic condition.

KEY WORDS:  PREECLAMPSIA / NPY / Y1R / Y2R / Y5R / LEPTIN
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การแสดงออกของจีนของนิวโรเปปไทดวาย ตัวรับของนิวโรเปปไทดวายและเลปตินในรก และระดับของนิวโรเปปไทด

วายและเลปตินในเลือดของหญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก
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บทคัดยอ

 นิวโรเปปไทดวายและเลปตินมีบทบทในการควบคุมการหดตัวของหลอดเลือดและเก่ียวของเก่ียวกับโรคพิษ

แหงครรภระยะกอนชัก การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของจีนของนิวโรเปปไทดวาย ตัวรับ

ของนิวโรเปปไทดวายชนิดที่ 1, 2, และ 5 และเลปตินในรก และระดับของนิวโรเปปไทดวายและเลปตินในเลือด ระหวาง

หญิงตั้งครรภปกติและหญิงต้ังครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก นอกจากน้ียังศึกษาหาความสัมพันธของการ

แสดงออกของจีนตางๆ กับระดับของสารนิวโรเปปไทดวายและเลปติน สารเมแทบอลิกในเลือดและขอมูลทางคลินิก

ของท้ังมารดาและทารก อาสารสมัครในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปนกลุมหญิงตั้งครรภปกติ (24 ราย) และ

กลุมหญิงต้ังครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก (22 ราย) โดยขอมูลทางคลิกนิกของมารดาและทารกไดมาจาก

แบบสอบถามและเวชระเบียนผูปวย การศึกษาระดับการแสดงออกของจีนนิวโรเปปไทดวาย ตัวรับของนิวโรเปปไทด

วายชนิดที่ 1, 2, และ 5 และเลปตินในรกใชเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสแบบสภาพจริง การศึกษาระดับของนิว

โรเปปไทดวาย และเลปตินในเลือดโดยใชเทคนิค การทดสอบโดยใชเอนไซมและภูมิคุมกัน (อีไอเอ) และ การทดสอบ

โดยใชการติดฉลากดวยเอนไซมและภูมิคุมกัน (อีไลซา) ตามลําดับ การศึกษาน้ีพบวาในกลุมหญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษ

แหงครรภระยะกอนชักมีระดับความดันเลือดชวงหัวใจบีบตัว (คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.001) ระดับความดันเลือดชวง

หัวใจคลายตัว  (คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.001) และชีพจร (คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.01) สูงกวากลุมหญิงตั้งครรภ

ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นํ้าหนักของทารกแรกเกิดในกลุมหญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชักนอยกวา

กลุมหญิงตั้งครรภปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.05) การแสดงออกของจีนในรกและระดับ

ของนิวโรเปปไทดวายและเลปตินในเลือดไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางหญิงตั้งครรภปกติและ

หญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก การแสดงออกของจีนของตัวรับของนิวโรเปปไทดวายชนิดท่ี 1, 2, และ 

5 มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในกลุมหญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชักเทียบกับกลุมหญิงตั้งครรภ

ปกติ (คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.05) การแสดงออกของจีนของตัวรับของนิวโรเปปไทดวายชนิดท่ี 2 ในรกมากท่ีสุดใน

กลุมหญิงตั้งครรภปกติ และพบวาคาสัดสวนการแสดงออกของจีนเทียบระหวางกลุมหญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษแหงครรภ

ระยะกอนชักตอกลุมหญิงตั้งครรภปกติพบวา การแสดงออกจีนของตัวรับของนิวโรเปปไทดวายชนิดท่ี 2 ลดลงมากกวา

ชนิดที่ 1 และ 5 สําหรับความสัมพันธระหวางสองตัวแปรพบวาระดับความดันเลือดชวงหัวใจบีบตัวมีความสัมพันธเชิง

บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ คาดัชนีมวลกายกอนคลอด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.297) ในกลุมอาสาสมัคร

ทั้งหมด กับน้ําหนักตัวกอนการตั้งครรภ (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.490) คาดัชนีมวลกายกอนการต้ังครรภ (คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.545) นํ้าหนักตัวกอนคลอด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.424) และคาดัชนีมวลกายกอน
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คลอด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.478) ในกลุมหญิงตั้งครรภปกติ แตมีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ กับนํ้าหนักรก (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.325) อายุครรภ (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.290) นํ้าหนัก

ของทารกแรกเกิด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.396) และความยาวของทารกแรกเกิด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 

-0.412) ในกลุมอาสาสมัครท้ังหมด กับการแสดงออกของจีนของตัวของนิวโรเปปไทดวายชนิดท่ี 1 (คาสัมประสิทธ์ิสห

สมัพันธ = -0.499) ชนิดที่ 5 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.509) และเลปติน (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.421) 

ในกลุมหญิงตั้งครรภปกติ และกับการแสดงออกของจีนของนิวโรเปปไทดวาย (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.475) ใน

กลุมหญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก (คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 ทั้งหมด) ระดับความดันเลือดชวง

หัวใจคลายตัวมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับนํ้าหนักตัวกอนคลอด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 

0.411)  และคาดัชนีมวลกายกอนคลอด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.446) ในกลุมอาสาสมัครท้ังหมด และกับคา

ดัชนีมวลกายกอนการต้ังครรภ (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = 0.445) ในกลุมหญิงตั้งครรภปกติ แตมีความสัมพันธเชิงลบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับน้ําหนักของทารกแรกเกิด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.415) ความยาวของทารกแรก

เกิด (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.390) นํ้าหนักรก (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.373) การแสดงออกของจีนของ

ตัวของนิวโรเปปไทดวายชนิดที่ 2 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.383) และการแสดงออกของจีนของตัวของนิวโรเปป

ไทดวายชนิดที่ 5 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.343) ในกลุมอาสาสมัครท้ังหมด และกับนํ้าหนักรก (คาสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ = -0.464) การแสดงออกของจีนของตัวของนิวโรเปปไทดวายชนิดท่ี 2 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ = -0.487) ใน

กลุมหญิงตั้งครรภที่มีโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก (คานัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 ทั้งหมด) โดยสรุปแลวการลดลงของ

การแสดงออกของจีนของตัวรับของนิวโรเปปไทดวายชนิดท่ี 2 อาจจะเปนสวนสําคัญของการเกิดโรคพิษแหงครรภระยะ

กอนชักในระหวางตัวรับของนิวโรเปปไทดวายชนิดอ่ืนๆ การลดลงของการแสดงออกของจีนของตัวรับของนิวโรเปปไทด

วายชนิดที่ 1 ในการทําใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือดในรกนาจะเกิดจากกลไกการชดเชยเพ่ือปองกันผลขางเคียงที่ไม

พึงประสงคในโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก การศึกษาในอนาคตเก่ียวกับการยั้บยังการออกฤทธ์ิของตัวรับของนิวโรเปป

ไทดวายชนิดที่ 1 และ/หรือ 5 หรือการกระตุนการออกฤทธ์ิของตัวรับของนิวโรเปปไทดวายชนิดท่ี 2 และ/หรือ 5 ในรก

อาจจะนํามาซ่ึงความรูใหมในการปองกันหรือการรักษาโรคพิษแหงครรภระยะกอนชัก

130 หนา
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THE ASSOCIATION OF LEAD AND OTHER ELEMENTS IN HAIR SAMPLES 
TO ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVE DISORDERS (ADHD) IN THAI 
CHILDREN
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THESIS ADVISORY COMMITTEE: DUNYAPORN TRACHOOTHAM, D.D.S., Ph.D., 
WENIKA BENJAPONG, D.Sc., PIYA TEMVIRIYANUKUL, Ph.D.

ABSTRACT

 Background: Attention Deficiency and Hyperactive Disorder (ADHD) is a 
common neurobehavioral condition in children. The exact cause of ADHD is inconclusive 
but commonly viewed as multi-factorial condition. Among those non-genetic factors 
that contribute to pathogenesis of ADHD, lead exposure and dietary essential mineral 
imbalances are the important factors that modify the ADHD risk, if properly identified 
and managed. Numerous studies showed the association between elevated blood lead 
level (BLL) and severity of symptoms and increased risk of ADHD, even at the level 
lower than the U.S. Centers for Disease Control and Prevention reference level of 5 ug/dL. 
Mineral imbalances, such as zinc, magnesium, both deficiency and excess, were shown to 
associate with ADHD risk. Most previous studies used blood levels as biomarkers of toxic 
and essential mineral status.  While the blood levels of minerals are unstable and reflects 
only short-term intake, the pathogenesis of diseases rather links with long-term toxic and 
essential mineral retention or loss. Even though hair mineral analysis was non-invasive, 
feasible and reflected longer mineral retention in young children, the association between 
hair levels of lead and other toxic or essential elements and ADHD risk were largely 
unknown. Furthermore, the association between ADHD risk and hair level of leads and 
other elements of Thai children had never been studied. Objectives: To compare levels 
of lead, together with other hazardous and essential elements in hair samples between 
ADHD and healthy Thai children, identify the correlation between each hair element 
level and number of ADHD diagnostic symptoms and study the correlation between hair 
and blood levels in ADHD children. Methods:  A case-control study was conducted in 
111 Thai children (45 newly diagnosed ADHD and 66 matched healthy control), age 3-7 
years, living in Bangkok and perimeters. Blood samples were taken from ADHD group 
and analysed for lead level by atomic absorption. Hair sample of all participants were 
randomly taken and processed for panel analysis of twenty two elements by inductively 
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Results: Hair lead levels were significantly 
correlated with blood lead levels in ADHD children (r = 0.555, p = 0.000). However, 
no significant differences in hair lead or other hazardous elements were observed 
between ADHD and healthy matched children and no correlation with number of ADHD 
symptoms. Hair levels of zinc at 1st - 3rd quartiles; potassium at 2nd - 3rd quartiles; 
iron, magnesium and phosphorus at 2nd quartile; calcium, sodium, sulfur, manganese and 
iodine at 3rd quartile in ADHD children, were significantly higher than that of healthy 
control. In contrast, the levels of copper at 2nd and 4th quartiles, chromium at 3rd and 4th 
quartiles and molybdenum at 2nd and 3rd quartiles were significantly lower. However, 
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the overall average levels of all minerals were not significantly different except Cu/Zn 
ratio in ADHD children was significantly lower. Importantly, hair levels of zinc and 
magnesium were significantly correlated with number of ADHD diagnostic symptoms. 
Conclusions: Hair and blood lead levels in ADHD children were correlated with each 
other. However, hair levels of lead or other hazardous elements neither correlated with 
severity of ADHD symptoms nor associated with ADHD risk in Thai children. Higher 
hair levels of certain minerals, particularly zinc and magnesium, were observed in some 
ADHD Thai children and correlated with higher number of ADHD symptoms. This 
suggests that chronic accumulation of zinc and magnesium may play a role on severity of 
ADHD. These important findings warrant further confirmation in a large-scale study. Thai 
Clinical Trials Registry (TCTR) study ID: 20151113001 

KEY WORDS: THAI CHILDREN/ ADHD/ LEAD/ ZINC/ HAIR ANALYSIS

87 pages
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บทคัดยอ

 ภาวะสมาธิสั้นและไมอยูนิ่งหรือเอดีเอชดี เปนกลุมความผิดปกติอันเนื่องจากพัฒนาการของสมองและระบบ

ประสาทที่พบไดบอยในเด็ก สาเหตุของเอดีเอชดีเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยาง ปจจัยสิ่งแวดลอมอันอาจมีสวนรวมใน

กระบวนการเกิดพยาธิสภาพของเอดีเอชดีนั้น ไดแกภาวะรับสัมผัสสารตะกั่ว และภาวะการเสียสมดุลยของแรธาตุที่ไดรับ

จากสารอาหาร ซึ่งอาจสงผลตอการจัดการความเส่ียงของการเกิดเอดีเอชดีได หากไดมีการคนหา ระบุกลุมเสี่ยง และ

ทําการจัดการอยางเหมาะสม มีผลการศึกษาหลายฉบับท่ีพบวา ระดับสารตะก่ัวในเลือดท่ีสูงขึ้นจะสัมพันธกบัความเสี่ยง

และความรุนแรงของอาการของเอดีเอชดี แมในระดับการรับสัมผัสท่ีตํ่ากวาคาอางอิงของกองควบคุมโรคของสหรัฐฯ 

ที่ 5 ไมโครกรัมตอเดชิลิตร นอกจากนี้มีรายงานวาการเสียสมดุลของแรธาตุบางชนิด เชน สังกะสีและแมกนีเซียมสัมพันธ

กับความเสี่ยงและความรุนแรงของเอดีเอชดี ทั้งในภาวะท่ีมีแรธาตุไมเพียงพอและภาวะท่ีมีแรธาตุมากเกินไป อยางไร

ก็ตาม การศึกษาที่ผานมาสวนใหญจะใชระดับของแรธาตุจากตวัอยางเลือดเปนตัวชี้วัดสถานะ ซึ่งจะไมคงที่กัน เนื่องจาก

กลไกของรางกายในการรักษาระดับแรธาตุ และจะบอกถึงการรับสัมผัสในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น ในขณะท่ีกลไกการเกิด

ของโรคตางๆ นาจะสัมพันธกับการคงอยูของแรธาตุที่เปนอันตราย หรือการพรองไปของแรธาตุที่เปนประโยชนในชวง

เวลาท่ีนานการวิเคราะนแรธาตุจากตัวอยางเสนผมเปนการตรวจท่ีไมทําใหเกิดความเจ็บปวดและทําไดงายในกลุม

เด็กเล็ก รวมถึงบอกถึงระดับการคงอยูของแรธาตุตางๆ  ในเวลาที่ยาวขึ้น  อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลที่แนชัดเกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางระดับของสารตะก่ัวในเสนผมและแรธาตุที่เปนอันตราย หรือแรธาตุที่เปนประโยชนกับความเสี่ยง

ตอเอดีเอชดี นอกจากนี้ยังไมเคยมีการศึกษาความสัมพันธดังกลาวนี้ในเด็กไทยมากอน วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับของสารตะกั่วและแรธาตุตางๆ ทั้งแรธาตุที่เปนอันตรายและแรธาตุที่เปนประโยชนในเสนผม ระหวางเด็กไทยท่ีมี

ภาวะสมาธิสั้นและไมอยูนิ่งกับเด็กปกติ ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับแรธาตุเหลานั้นและจํานวนของอาการสําคัญท่ี

ใชวนิจิฉยัภาวะเอดีเอชดี รวมถงึศกึษาความสัมพนัธของระดับสารตะกัว่ในเสนผมกบัในเลอืดในกลุมเดก็เอดเีอชด ีวธิกีาร

ศกึษา: ทาํการศึกษาแบบมกีลุมควบคมุในเดก็ไทยจาํนวน 111 คน โดยเปนเดก็ที่ไดรบัการวนิจิฉัยวาเปนเอดเีอชด ี45 คน

และเด็กปกตทิีม่อีาย ุ เพศ และภมูลิาํเนาเดียวกนั จาํนวน 66 คน โดยมีอายรุะหวาง 3-7 ป อาศัยในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ทําการเก็บตัวอยางเลือดของเด็กท่ีเปนเอดีเอชดีเพื่อตรวจหาระดับสารตะก่ัวดวยวิธีอะตอมมิคแอ็บชอฟชัน

ตลอดจนสุมเก็บตัวอยางเสนผมทั้งในเด็กที่เปนเอดีเอชดีและเด็กปกติ และวิเคราะหระดับแรธาตุตางๆ 22 ชนิด ดวยวิธี

อินดักทีฟ คัปเปลพลาสมา แมสสเปกโตมิเตอร ผลการศึกษา: ระดับสารตะกั่วในเสนผมและในเลือดของเด็กเอดีเอชดี

สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามระดับตะก่ัวหรือแรอื่นท่ีเปนอันตรายในผมของเด็กท่ีเปนเอดีเอชดี 
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ไมแตกตางอยางมนียัสาํคญัจากเด็กปกต ิไมพบความสมัพนัธระหวางระดบัแรทีเ่ปนอันตรายและจํานวนอาการของเอดีเอชดี 

แตทั้งนี้ในกลุมเอดีเอชดี พบวาระดับเฉล่ียของแรสังกะสีที่ควอรไทลที่ 1-3 โปตัสเชียมที่ควอรไทลที่ 2-3 แมงกานีสและ

ไอโอดีนที่ควอรไทลที่ 3 จะสูงกวาเด็กปกติอยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีระดับเฉลี่ยของ ทองแดงท่ีควอรไทลที่ 2 และ 4 

กลับตํ่ากวา อยางไรก็ตามระดับคาเฉล่ียของแรธาตุทั้งหมดระหวางกลุมศึกษาท้ังสองกลุมไมแตกตางกัน ยกเวนคาเฉลี่ย

อัตราสวนของทองแดงตอสังกะสีในกลุมเด็กเอดีเอชดีจะต่ํากวาเด็กปกติ ที่สําคัญคือระดับของสารตะก่ัวและแมกนีเชียม 

มคีวามสมัพนัธอยางมนียัสาํคัญกบัจาํนวนอาการสาํคญัท่ีใชวนิจิฉัยภาวะเอดีเอชด ีขอสรปุ: ระดบัของสารตะก่ัวในเสนผม

และในเลือดของเด็กที่มีภาวะเอดีเอชดีสัมพันธตอกันอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ระดับเฉลี่ยของสารตะกั่วในเสนผม

และแรธาตุเปนอันตรายอ่ืนๆ ไมสัมพันธกับจํานวนอาการสําคัญและความเส่ียงตอเอดีเอชดี แตระดับแรธาตุสําคัญบาง

ชนิดในเสนผม โดยเฉพาะสังกะสีและแมกนีเชียมในกลุมเอดีเอชดี จะสูงกวาเด็กปกติ และสัมพันธกับอาการสําคัญของ

เอดเีอชดอียางมนียัสาํคัญทางสถติ ิผลการศึกษานีบ้งชีว้า การสะสมของแรธาตุสงักะสแีละแมกนีเชยีมอาจมีสวนเกีย่วของ

กับความรุนแรงของอาการสําคัญของเอดีเอชดี อยางไรก็ตาม ยังตองมีการศึกษาในระดับที่ใหญขึ้นตอไปเพื่อยืนยัน 

ขอสรุปนี้

87 หนา
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ABSTRACT

 This research developed learning activities for students to learn and connect 
the concepts of acid-base titration, equivalence points, pKa and the molar extinction 
coefficients. Polyphenolic compounds consisting of p-coumaric acid, caffeic acid, 
3,4,5-trihydroxycinnamic acid (3,4,5-THCA), and ferulic acid were selected as a model 
study. This study also developed and implemented an alternative method called mole 
fraction of species plot for determining equivalence point of acid-base titration of 
polyphenolic compounds in the learning activities. This research was conducted through 
a single group pretest-posttest design and the learning activities were implemented with 
22 students who were selected through purposive sampling. Data were collected using 
conceptual pretest and posttest, laboratory report, presentation, questionnaires, and semi-
structure interviews. The paired-sample t-test results showed that the mean score of 
posttest (51.29±10.46) was significantly higher than mean score of pretest (19.00±5.90). 
The results implied that students had better understandings on the target concepts. These 
findings were supported by information from laboratory report and students’ presentation. 
The most improve in students’ conceptual understanding as a result of the learning activities 
was the concept of the linkage among acid-base titration, pKa, equivalence points, and the 
molar extinction coefficient with percent gain score of 70.65%. The other results showed 
that the students had moderately positive attitude towards laboratory activities, the 
instructor and content. Overall results indicated that the laboratory activities embedded 
with inquiry-based approach was effective, could promote the students’ understanding 
of concepts significantly and could also help the students to develop a positive attitude 
towards laboratory activities.

KEY WORDS:  INQUIRY BASED LEARNING / ACID-BASE TITRATION /   
  PALM OIL MILL EFFLUENT/ EQUIVALENCE POINT / 
  MOLAR EXTINCTION COEFFICIENT
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บทคัดยอ

 ทีมผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนการทดลองในช้ันเรียนในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะเปนฐาน (Inquiry-

based learning activity) เพื่อเสริมสรางความเขาใจของผูเรียนในการเช่ือมโยงเน้ือหาเรื่อง การไทเทรตกรดและเบส 

คา pKa จุดสมมูล และคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงเขาดวยกัน โดยใชสารประกอบกลุมฟนอลเปนตนแบบในการ

ศึกษา ไดแก กรดพาราคูลมาลิก (p-coumaric acid) กรดคาเฟอิค (caffeic acid) กรด 3,4,5-ไตรไฮดรอกซีซินนามิก 

(3,4,5-trihydroxycinnamic acid) กรดเฟอรูลิก (ferulic acid) นอกจากน้ีแลวทางทีมผูวิจัยยังไดพัฒณาวิธีการใหม

ในการหาคาจุดสมมูลที่แมนยําสําหรับการไทเทรตสารประกอบกลุมฟนอลและใชเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีสรางขึ้น เคร่ืองมือวัดที่ใชในงานวิจัยนี้ไดแก การทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน (conceptual achievement pretest/posttest) รายงานการทดลอง (laboratory report) การนําเสนอผลงาน 

(presentation) แบบทดสอบวัดทรรศนคติ (questionnaire) แบบสัมภาษณ (semi-structure interview) โดยผลจาก

การทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียนพบวาคะแนนสอบหลังเรียน (51.29±10.46) มีการเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน 

(19.00±5.90) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (.000) สามารถกลาวไดวานักเรียนมีความรูความเขาใจตอบทเรียนเรื่อง การ

ไทเทรตกรดและเบส คา pKa จุดสมมูล และคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงและเร่ืองคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงมาก

ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาจากรายงานการทดลองและการนําเสนอผลงานการทดลองของผูเรียน นอกจากนั้น

ยังพบวาผูเรียนมีความเขาใจสูงขึ้นมากที่สุดในเรื่องการเชื่อมโยงเน้ือหาของการไทเทรตกรดและเบส คา pKa จุดสมมูล 

และคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงและเรื่องคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงโดยมีคะแนนเพ่ิมสูงสุด (70.65%) และจาก

ผลการวัดทัศนคติของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูแบบสือเสาะ การสอนของผูสอน รวมไปถึงเนื้อหารายวิชา อยู

ในระดับพอใจ (moderately positive) กลาวไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะเปนฐานที่ไดพัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ

สามารถทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจตอเนื้อหาท่ีเรียนไดมากขึ้นและมีทัศนคติเชิงบวกตอกิจกรรมการเรียนรู
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ABSTRACT

 This study aimed to understand the impact of a process innovation called “Active 
Living Skills” for reducing sedentary behavior and promoting active lifestyle among 
adolescents in secondary schools. This study utilized Quasi-Experimental Research with 
Case-Control Study. The experimental group was introduced to the “Active Living Skills” 
while the control was not. Surveys were conducted 3 times: pre and post project were done 
with a follow-up using quantitative data analysis. T-test and multiple linear regression 
analyse were used to analyze the data. The study found behavioral differences among the 
research subjects. The independent sample t-test revealed that sedentary behavior and 
screen time for entertainment among the students introduced to “Active Living Skills” 
decreased significantly in comparison to the control group. The experimental group 
reported significantly higher physical activity over the control group. The results were 
consistent when analyzing pre and post survey data using paired t-test. The study showed 
that “Active Living Skills” can significantly yield positive results in reducing sedentary 
behavior and average screen time, and in increasing physical activity. Multiple linear 
regression analysis showed that “Active Living Skills” can significantly reduce sedentary 
behavior and promote physical activity among students, as well as reduce the effects of 
other environmental factors influencing students’ behavior.

KEY WORDS:  SEDENTARY BEHAVIOR/ ADOLESCENTS/ 
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บทคัดยอ

 การวิจยัน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่คนหาแนวทางในการปรับลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ และเพ่ิมกจิกรรมทางกายแกวยัรุน

ที่กําลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา ออกแบบกระบวนการวิจัยในรูปของการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental 

Research) แบบ Case-Control Study แบงนักเรียนออกเปน กลุมทดลองที่ใชนวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู…      

อยูตื่น” เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม และกลุมควบคุมกลุมที่ไมไดใชนวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู…อยูตื่น” ทําการ 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) ทั้งกอนเขารวมโครงการ หลังเขา

รวมโครงการ และติดตามความตอเนื่อง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test) 

และสมการทํานายถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis)

 ผลการศึกษาพบวา ผลจากการใชนวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู…อยูตื่น” ใน 1 ภาคเรียน สามารถสราง

ความแตกตางดานพฤติกรรมระหวางนักเรียนท้ังสองกลุม โดยผลจากการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางกลุม 

(Independent sample t-test) พบวา กลุมทดลองมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการใชหนาจออุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

ความบันเทิงลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ และมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมมากขึ้น แตกตางกับกลุมควบคุมที่

มีกิจกรรมทางกายลดลงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยกอนและหลัง (Paired 

t-test) ในกลุมทดลอง พบวา นวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู…อยูตื่น” สามารถสรางความเปล่ียนแปลงในเชิงบวก ทั้ง

ในดานการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดการใชหนาจอ และเพิ่มกิจกรรมทางกายไดอยางมีนัยสําคัญ ขณะท่ีการวิเคราะห

ดวยสมการถดถอยพหุคูณพบวา นวัตกรรมเชิงกระบวนการ “ทีนรู…อยูตื่น” มีอิทธิพลชวยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ

เพิ่มกิจกรรมทางกายใหแกนักเรียน ขณะเดียวกันสามารถลดอิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของนักเรียนไดอยางมีนัยสําคัญ

คําสําคัญ : พฤติกรรมเนือยนิ่ง, วัยรุน, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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THESIS ADVISORY COMMITTEE: NARTRUEDEE DENDOUNG, M.A., 
SUPHOT DENDOUNG, Ph.D., WARUESPORN NATRUJIROTE, Ph.D.

ABSTRACT

 The purposes of this study were to understand life experiences of young girls who 
had been victims of domestic violence, to study the relationship between patriarchy and 
domestic violence experiences of young girls, and to study the young girls’ management 
to the violence problems. The research has been conducted using a qualitative method 
which included in-depth interviews in 10 young girls aged between 10-15 years old who 
has been treated with violence within their family. It has been found that the young girls 
faced 4 forms of domestic violence: 1) being raped by their biological father, 2) being 
bullied or assaulted in their family, 3) being neglected or abandoned by their family, and 
4) being treated with various forms of violence in their family. In addition, 4 causes of 
violence were found: 1) the economic system that made these young girls dependent 
to their family, 2) several ideals that influence them to be submissive to violence, 3) 
the sexual relationship, as being both a female and underage, made them being sexually 
oppressed, and 4) the power of romantic influence created conditions which made these 
young girls were not under good care and treated with violence. Moreover, the results 
showed that the young girls managed their experiences of violence in 3 ways: 1) some 
submitted themselves to violence completely, 2) some did not accept the violence, but 
dared not to fight back, and 3) some did not accept violence, and tried struggling to 
escape from the violence in their family. The suggestion from this research is that the 
society must acknowledge that the young girls who have been treated with violence in 
their family were vulnerable to be oppressed from patriarchy as they were both female 
and underage. The patriarchy that has been within the family constitution must also be 
eliminated.  There should also be a direct corporation responsible for taking care of 
domestic violence cases in young girls.

KEY WORDS:  EXPERIENCE / VIOLENCE / YOUNG GIRL / FAMILY /    
  PATRIARCHY
           
197 pages



รางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�น

Distinguished Thesis Award, 2018
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง : แนวคิดอํานาจชายเปนใหญ 

VIOLENCE EXPERIENCES OF YOUNG GIRLS IN THE FAMILY : FEMINIST PERSPECTIVE

พรพิรินทร อินโส  5736890 SHSH/M

ศศ.ม. (สังคมศาสตรและสุขภาพ) 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: นาถฤดี เดนดวง, M.A., สุพจน เดนดวง, Ph.D.,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน, Ph.D.

บทคัดยอ

 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ ตองการทําความเขาใจประสบการณชีวิตของเด็กหญิงท่ีถูกกระทํา

รุนแรงในครอบครัว ศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจของระบบชายเปนใหญกับประสบการณการถูกกระทํารุนแรงใน

ครอบครัวของเด็กหญิง และการจัดการตอปญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง โดยใชการวิจัย

เชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก ศึกษาเด็กหญิงท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว อายุระหวาง 10-15 ป

ทั้ง 10 ราย พบวา 

 1. เด็กหญิงตองเผชิญกับการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 4 รูปแบบ คือ 1) เด็กหญิงถูกขมขืนโดย

พอรวมสายเลือด 2) เด็กหญิงถูกขมเหง กระทําทารุณในครอบครัว 3) เด็กหญิงถูกเมินเฉย ละเลย ทอดท้ิงจากคนใน

ครอบครัว และ 4) เด็กหญิงถูกกระทํารุนแรงซ้ําซอนในครอบครัว 

 2. สาเหตุของการที่เด็กหญิงถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวพบวามี 4 สาเหตุ คือ 1) ระบบเศรษฐกิจท่ี

เด็กหญิงจําเปนตองพึ่งพาจากครอบครัว 2) อุดมการณตางๆท่ีครอบงําใหเด็กหญิงยอมรับการถูกกระทําความรุนแรง   

3) ระบบเพศสัมพันธจากความเปนหญิงและความเปนเด็ก ที่ทําใหเด็กหญิงถูกกดขี่ทางเพศ และ 4) อํานาจเชิงความรัก

ที่เปนเงื่อนไขท่ีทําใหเด็กหญิงไมไดรับการดูแลที่ดี และตองถูกกระทําความรุนแรง

 3. การจัดการปญหาความรุนแรงของเด็กหญิง พบวาเด็กหญิงมีการจัดการตอการถูกกระทําความรุนแรง       

3 รูปแบบ คือ  1) เด็กหญิงยอมรับการถูกกระทําความรุนแรงโดยส้ินเชิง  2) เด็กหญิงไมยอมรับการถูกกระทําความ

รุนแรงแตไมกลาตอบโต และ  3) เด็กหญิงไมยอมรับการถูกกระทําความรุนแรงและพยายามด้ินรนใหหลุดพนจากการ

ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

 ขอเสนอแนะ สังคมตองมองเห็นวาเด็กหญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว มีความเปราะบางท่ีถูกกดขี่ 

เอาเปรียบจากอํานาจชายเปนใหญทั้งจากความเปนหญิง และความเปนเด็ก  จึงตองขจัดอุดมการณชายเปนใหญที่แฝง

อยูในความสัมพันธของครอบครัว และควรมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลปญหาการถูกกระทําความรุนแรงของเด็กหญิง

โดยตรง

คําสําคัญ : ประสบการณ / ความรุนแรง / เด็กหญิง / ครอบครัว / อํานาจชายเปนใหญ  
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ABSTRACT

 The objectives of this qualitative research were to investigate the perception 
of medical students towards death, good death, and euthanasia and to study the social-
cultural context and context of the medical schools influencing the perception of medical 
students towards death, good death, and euthanasia. The samples were selected through 
purposive sampling. The samples were 6th year medical students from the Faculty of 
Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University. Data were collected through focus group 
discussion and in-depth interview. A total number of the participants was 16. Data validity 
and analysis were conducted by data triangulation, analytic induction and content analysis. 
The results of this study showed that the perception of medical students towards death 
was mostly influenced by teaching in medical school. Other factors influencing their 
perception were environment, media, religious belief, family, and personal experiences. 
The factor influencing the perception of medical students who agreed with active 
euthanasia was based on the context of medical school. Most of them considered that 
patients are entitled to receive euthanasia in order to alleviate the suffering of incurable 
diseases. Most of them had no personal experience with death and terminal care in their 
family. They mostly learned these topics from their seniors, practice in the ward, and 
the teaching system in medical school. The factor influencing the perception of medical 
students who agreed with passive euthanasia was social-cultural context. Most of them 
viewed that physicians do not have the right to make decisions about euthanasia for the 
patient. Euthanasia is a risky and sinful behaviour under the influential Buddhist beliefs. 
Most of them experienced with illness, death, and end of life care with their family and 
abide with Buddhist beliefs. The sample female students had different opinions towards 
death from male students because of social-cultural influences. The suggestions of this 
study include that medical schools should expand its teachings about death and end of life 
care in addition to medical contents in social-cultural context, such as ethical and legal 
aspects.   

KEY WORDS :  EUTHANASIA / END OF LIFE CARE / 
  TERMINALLY ILL  PATIENTS / SOCIAL-CULTURAL CONTEXT
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บทคัดยอ

 

 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความหมายของนักศึกษาแพทย ตอเรื่อง 

ความตาย การตายดี และการทําใหผูปวยท่ีสิ้นหวังตายอยางสงบ บริบททางสังคมวัฒนธรรมและบริบทโรงเรียนแพทยที่

สงผลตอการใหความหมายของนักศึกษาแพทยตอเรื่องความตาย การตายดี และการทําใหผูปวยที่สิ้นหวังตายอยางสงบ 

ใชรูปแบบเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 6 คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วิธีการเก็บขอมูลคือ การสนทนากลุม (Focus group discussion) และการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-depth interview) รวมจํานวนผูเขารวมวิจัยทั้งสิ้น 16 คน มีวิธีการตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูลดวยการ

ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction) และ

การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  

  ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลที่สงผลตอความคิดของนักศึกษาแพทยตอเรื่องความตาย สวนใหญมาจากการ

เรียนการสอนในโรงเรียนแพทย นอกนั้นเปนอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม สื่อตางๆ ความคิดความเช่ือทางศาสนา ครอบครัว 

และประสบการณสวนตัว อิทธิพลที่สงผลตอความคิดของนักศึกษาแพทยที่เห็นดวยกับ Active euthanasia มาจาก

บริบทโรงเรียนแพทย มองเร่ืองสิทธิของผูปวยที่มีสิทธิ์เลือกการหยุดชีวิตในระยะทาย และชวยลดความทรมานจากโรค

ที่รักษาไมได สวนใหญไมมีประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับความตายและการดูแลผูปวยระยะทายที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

เรียนรูผานรุนพี่ จากการปฏิบัติงานในหอผูปวยและเรียนรูผานระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย อิทธิพลที่สงผล

ตอความคิดของนักศึกษาแพทยที่เห็นดวยเฉพาะกับ Passive euthanasia มาจากบริบททางสังคมวัฒนธรรม มองวา

แพทยไมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจแทนผูปวย เปนการกระทําที่มีความเสี่ยงและเปนบาป ดวยอิทธิพลความเชื่อทางศาสนา

พุทธ สวนใหญมีประสบการณเกี่ยวกับความเจ็บปวย ความตายและการดูแลผูปวยระยะทายกับสมาชิกในครอบครัว และ

มีความเชื่อทางพุทธศาสนา ความแตกตางทางเพศพบวานักศึกษาแพทยหญิง มีความคิดความเชื่อเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่อง

ความตายแตกตางจากนักศึกษาแพทยชายดวยอิทธิพลดานสังคมวัฒนธรรม 

 ขอเสนอแนะการศึกษา โรงเรียนแพทยควรสอนเพ่ิมเติมเรื่องเกี่ยวกับความตาย และการดูแลผูปวยระยะทาย         

ที่นอกเหนือจากบริบททางการแพทย ในบริบทสังคมวัฒนธรรม อาทิ จริยธรรมและกฎหมาย

คําสําคัญ :  การทําใหผูปวยที่สิ้นหวังตายอยางสงบ / การดูแลผูปวยระยะทาย / ผูปวยที่สิ้นหวัง / 

  บริบททางสังคมวัฒนธรรม
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ABSTRACT

 The research investigates experience in infertility and the usage of reproductive 
technology among Thai Women. Qualitative methodological approach, particularly 
phenomenological approach, was implemented in research design. Observation, informal 
conversation, and in-depth interview were used as research instruments to collect primary 
data from twelve Thai women who experienced in infertility and access of reproductive 
technology. In addition, data collection was conducted at the fertility center, Siriraj 
hospital.    
 Research results found that infertile women have to deal with pressure on having 
baby in order to meet expectation from husband and their families. Ideal of motherhood 
gradually dominates infertile women, and functions women to meet expectation of being 
perfect women for her husband and family. 
 Although infertile women have been facing with difficulty on having baby, 
their desire of having baby are strongly presented. Women’s desire are functioned by 
governmentality ideal which encourage women taking any actions to prepare themselves 
for fertility. The motherhood ingeniously takes control infertile women until the ideal 
completely dominates women who wish to have baby.

KEYWORDS : INFERTILITY / REPRODUCTIVE TECHNOLOGY
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ประสบการณการมีบุตรยากและการเขารับบริการชวยการเจริญพันธุของผูหญิงไทย

THAI WOMEN’S EXPERIENCE OF INFERTILITY AND USE OF REPRODUCTIVE TECHNOLOGY

นฤมล เจริญใจ    5736114 PRPR/M

ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)
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บทคัดยอ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทําความเขาใจถึงชุดประสบการณการมีบุตรยากและการเขารับบริการ

ชวยการเจริญพันธุของผูหญิงไทย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณนิยม ใชขอมูลแบบปฐมภูมิและ 

ทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ การสนทนาอยางไมเปนทางการ และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูหญิงที่

มีประสบการณการมีบุตรยากและการเขารับบริการชวยการเจริญพันธุ จํานวน 12 ราย มีหนวยผูมีบุตรยาก โรงพยาบาล

ศิริราชเปนพื้นที่เริ่มตนในการเขาไปเก็บขอมูล

 ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงท่ีมบีตุรยาก สรางความกดดันใหกบัตนเองในการมีบตุร ตองการมีลกูเพ่ือตอบสนอง 

ครอบครัวทั้งสองฝายและสามีมากกวาตนเอง สะทอนใหเห็นอุดมการณความเปนแมไดเขาไปครอบงําผูหญิงมีบุตรยาก 

จนรูสึกวาตองทําหนาที่ความเปนหญิงดวยการเปนลูกสาว ลูกสะใภ เมีย และแมที่ดี จึงจะเปนผูหญิงที่สมบูรณได

  ผูหญิงที่มีบุตรยากและตองการอยากมีบุตร เปนผลจากการปกครองแบบชีวญาณเกิดขึ้นกับผูหญิงที่มีบุตร

ยาก ผูหญิงไดยอมรับเอาวาทกรรมหรืออุดมการณความเปนแมมาจัดการรางกายของตนเอง พรอมทั้งยอมรับตอปฏิบัติ

การน้ีอยางไมมีการต้ังคําถามใดๆ จนเช่ือวาเปนเร่ืองธรรมชาติและปกติของผูหญิงที่พึงตองปฏิบัติ แสดงใหเห็นวา

อํานาจในตนไดเขาไปปกครองและควบคุมผูหญิง จนสามารถปกครองตัวเองไดอยางแนบเนียน

คําสําคัญ :  การมีบุตรยาก / การชวยเจริญพันธุ

198 หนา



รางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�น

Distinguished Thesis Award, 2018
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ�มมนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� ศึกษาศาสตร� และ ศิลปศาสตร�
รางวัลวิทยานิพนธ�ดี  ระดับปริญญาโท

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�

 รองศาสตราจารย� ดร. อารี  จําปากลาย    อาจารย�ที่ปรึกษาหลัก
 ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์   อาจารย�ที่ปรึกษาร�วม
 รองศาสตราจารย� อภิญญา  เวชยชัย   อาจารย�ที่ปรึกษาร�วม 
 

ประธานหลักสูตร ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. กาญจนา  ต้ังชลทิพย�

ผลงานตีพิมพ�
- กษมา ยาโกะ และ อารี จําปากลาย. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาของผูที่ไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดภาคใต (Factors Associated with Coping Behaviors of People Affected by the 

Unrest in the Deep South of Thailand). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ปที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน–ธันวาคม 

2561 หนา 57- 70 

สถานที่ทํางานป�จจุบัน 
 คสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

กษมา  ยาโกะ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ชื่อวิทยานิพนธ�
PROBLEM COPING STRATEGY OF PEOPLE AFFECTED BY 
THE UNREST IN DEEP SOUTH OF THAILAND: 
A CASE STUDY OF AMPHUR NONGJIK, PATTANI



รางวัลวิทยานิพนธ�ดีเด�น

Distinguished Thesis Award, 2018
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

PROBLEM COPING STRATEGY OF PEOPLE AFFECTED BY THE UNREST 
IN DEEP SOUTH OF THAILAND: A CASE STUDY OF AMPHUR NONGJIK, 
PATTANI

KASAMA YAKOH  5737487 PRPR/M
M.A. (POPULATION AND SOCIAL RESEARCH)

THESIS ADVISORY COMMITTEE: AREE JAMPAKLAY, Ph.D., 
SUCHADA THAWEESIT, Ph.D., APINYA WECHAYACHAI, M.S.W.

ABSTRACT

 This research is conducted with the aims to: 1) study the problem coping strategy 
of people, both men and women affected by the unrest 2) find factors which are related to 
the problem coping strategy of people, both men and women affected by the unrest and 3) 
compare factors related to the problem coping strategy of men and women. The research 
was conducted using quantitative method, collection of primary data by interviewing a 
study sample who are Muslim aged between 15-59 years in Amphur Nongjik, Pattani 
province. The interviews were conducted with 422 people using sampling methods 
and proportional probability sampling method. Data were analyzed using Chi-Square 
measurement and Binary Logistic Regression. 
 The results showed that people affected by the unrest use coping strategy 
by solving the problem and seeking social supports in the highest proportion and by 
avoiding the problems in the lowest proportion. The factors related to the problem coping 
behaviors which are statistically significant were; sex, religious study, religious strictness, 
household relation, household income, household responsibility, community and peace 
promoting activities, experiences of the violence as the observers seeing the violence, 
as victims who were affected psychologically, as observers who were psychologically 
affected by the violence done to the victims, or as other individuals affected socially. 
Other significant factors included the perception of the intensity of the current unrest in 
general, perception of risks and danger to one’s lives and belongings, perception of the 
risks the villages subsided may be affected from the unrest, consequences to schooling 
of children in families, supports from families, friends and social institutions. Comparing 
women and men, it was found that the factors related to the behaviors of people affected 
by the unrest were different between men and women. The results of the research indicate 
the necessity to promote peace in the area and create strength for sources of social support 
such as families, friends and social institutions. Individuals affected by the violence could 
also participate in providing assistances and suggestions as well as knowledge for people 
affected by the unrest, keeping in mind the differences between genders so that people 
affected are able to further cope with the problems efficiently. 

KEY WORDS: PROBLEM COPING BEHAVIOR/ PEOPLE AFFECTED/ 
  UNREST SITUATION IN SOUTHERNMOST OF THAILAND

287 pages
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หนองจิก จังหวัดปตตานี

PROBLEM COPING STRATEGY OF PEOPLE AFFECTED BY THE UNREST IN DEEP SOUTH OF 
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บทคัดยอ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเผชิญปญหาของผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ความไมสงบทั้งเพศหญิงและเพศชาย 2) คนหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาของผูที่ไดรับผล 

กระทบจากเหตุการณความไมสงบ และ 3) เปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาในผูหญิง

และผูชาย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาอิสลามอายุ 

15-59 ป ในพ้ืนที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี จํานวน 422 คน สุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปนท่ีเปนสัดสวนตอ

ขนาด และทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณา การทดสอบคาไคสแควร และการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกแบบสอง

กลุม (Binary Logistic Regression)

 ผลการศึกษา พบวา ผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใชการเผชิญปญหาแบบมุงจัดการปญหา 

และแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางสูงที่สุด และใชการเผชิญปญหาแบบหลีกหนีอยูในระดับตํ่า

มากท่ีสุด ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศ การศึกษาศาสนา 

ความเครงครัดทางศาสนา ความสัมพนัธในครัวเรือน รายไดครัวเรือน บทบาทความรับผิดชอบในครอบครัว ชุมชน และ

กิจกรรมเสริมสรางสันติภาพ ประสบการณความรุนแรงในฐานะผูเห็นเหตุการณความรุนแรง และในฐานะเหย่ือหรือผูได

รับผลกระทบดานจิตใจ การรับรูความรุนแรงในฐานะเหย่ือหรือผูไดรับผลกระทบดานจิตใจ และในฐานะผูไดรับผลกระทบ

ทางสังคม การรับรูความรุนแรงของสถานการณความไมสงบโดยรวมในปจจุบัน การรับรูความเสี่ยงและอันตรายตอชีวิต

และทรัพยสนิของตนเอง การรับรูความเสีย่งทีห่มูบานทีอ่าศัยอยูจะไดรบัผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ผลกระทบ

ตอการเรียนของเด็กๆ ในครอบครัว การสนับสนุนจากครอบครัว จากเพื่อน และจากสถาบันทางสังคม เมื่อเปรียบ

เทียบหญิงและชาย พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาของผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ความไมสงบเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน ผลการศึกษาชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการสงเสริมกิจกรรมเสริมสราง

สันติภาพในพื้นที่ สรางความเขมแข็งใหแหลงสนับสนุนทางสังคม เชน ครอบครัว เพื่อน สถาบันทางสังคม หรือนํา

บคุคลท่ีเคยประสบกับความรนุแรงเขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ แนะนาํหรอืใหความรูแกผูที่ไดรบัผลกระทบ

จากเหตุการณความไมสงบ โดยตองคํานึงถึงความแตกตางทางเพศดวยเพ่ือใหผูที่ไดรับผลกระทบสามารถจัดการกับ

ปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเผชิญปญหา/ ผูที่ไดรับผลกระทบ/ เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
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09.50-10.05 น. แนวทางปฏิบัติดานการศกึษาและการทําวิทยานิพนธ
   โดย รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ อัครปทุมวงศ รองคณบดีฝายวิชาการ  
10.05-10.15 น. การพัฒนาภาษาอังกฤษ
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย ตระการรุง รองคณบดีฝายบริหารจัดการการศึกษา  
10.15-10.30 น. การใหบริการสําหรับนักศึกษา
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. นายแพทยสรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
10.30-10.50 น. เติมสีสันใหชีวิตดวยกิจกรรมนักศึกษา
   โดย ทีมงานสภานักศึกษา/องคการนักศึกษา ปการศึกษา 2562
10.50-11.10 น. เคล็ดลับการเรียนใหประสบความสําเร็จ  
11.10-11.20 น. พิธีมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดคลิปวิดีโอ Multimedia Contest 
   พิธีมอบเกียรติบัตรแกสภานักศึกษา/องคการนักศึกษาผูทํากิจกรรม ประจําปการศึกษา 2561 
   โดย ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
11.20-11.35 น. การวางแผนการศึกษาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
   และกลาวปดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562
   โดย ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
11.35 น. เสร็จสิ้นงานปฐมนิเทศ / รับประทานอาหารกลางวัน
   นักศึกษารับเอกสาร บัตรประจําตัวนักศึกษา และ Internet Account
   ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ
13.00 น.   รับฟงการบรรยาย หัวขอ “Intellectual Property, Patent and Copyright: 

   What Graduate Students Must Know”




