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--------------------------------บทคัดย่อ
โรคตับอักเสบที่ถูกทาลายโดยระบบภูมิคุม้ กันตัวเองมีสาเหตุเกิดจากภูมิตา้ นทานทาลายเซลล์ตบั โดยตรง
ปัจจุบนั กลไกการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ ชดั อาการของผูป้ ่ วยโรคตับอักเสบมักจะนาไปสู่ โรคตับแข็งและมะเร็ งตับ
การรั กษาโรคนี้ ทาโดยการใช้ยากดภูมิคุ ้มกันและปลูกถ่ายตับซึ่ งจะทาให้เกิ ดผลข้างเคี ยง ค่ ารักษาโรคสู ง และยังมี
แนวโน้มที่จะสามารถกลับมาเป็ นโรคได้อีก ดังนั้นการรั กษาทางเลือกโดยวิธีภูมิคุม้ กันบาบัดจึงถูกนามาใช้โดยให้
เซลล์เข้าสู่ ผปู้ ่ วย การศึกษาที่ผ่านมาแสดงถึงคิลเลอร์ เซลล์ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์ หรื อ เซลล์ทีที่มีคุณสมบัติของ
เซลล์เ พชรฆาตซึ่ งมีศกั ยภาพในการรั กษาโรคเกี่ยวกับตับหลายชนิ ด งานวิจยั นี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึก ษาผลในเชิ ง
ป้ องกันของคิลเลอร์ เซลล์ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์ในหนูเมาส์ โดยเลี้ยงคิลเลอร์ เซลล์จากต่อมไทมัสและม้าม ด้วย
โพรโทคอลเลี้ยง เติมไซโตไคน์ IFN-g, anti CD-3 ในวันแรกของการเลี้ยงเซลล์ และเติม IL-2 ทุก 2 หรื อ 3 วัน
จากนั้นนาคิลเลอร์เซลล์ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์มาตรวจสอบด้วยเครื่ องวิเคราะห์เซลล์อตั โนมัติ พบว่าคิลเลอร์ เซลล์
ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์จากต่อ มไทมัสหลังการเลี้ยงมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จ ะนามาใช้ฉีดเพื่อดูผลต่อภาวะตับ
อักเสบในหนูเมาส์
คาสาคัญ:โรคตับอักเสบที่ถูกทาลายโดยระบบภูมิคุม้ กันตัวเอง, คิลเลอร์เซลล์ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์, ต่อมไทมัส
ABSTRACT
Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic inflammatory disease of liver that the pathogenic mechanisms of
AIH have not yet been clarified. All patients with AIH lead to cirrhosis and liver cancer. Presently the best feasible
medicines of AIH need aid immunosuppressive medications and liver transplantation which have many side effects,
high cost and sustained remission. Thus, immunotherapy is an alternative therapy in which cellular material is
injected into a patient. Many previous studies showed cytokine induced killer (CIK) cells, T lymphocytes that have
a phenotype of NK cells, have a potential to against several diseases associated with liver. The current research
aims to examine protective effects of CIK cells on AIH in mice. CIK cells cultured from thymus and spleen were
then used to develope a protocol for generating CIK cells by adding interferon gamma (IFN-g), monoclonal
antibody (mAb) against CD3 on day 0 and interleukin-2 (IL-2) every 2 or 3 day then flow cytometry were used to
analyze CIK cells. The result suggest that cell from thymus were suitable for this study.
Keywords: Autoimmune Hepatitis, Cytokine - induced killer cells, Thymus
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1. บทนา
โรคตับอักเสบที่ถูกทาลายโดยระบบภูมิคุม้ กันตัวเอง (autoimmune hepatitis: AIH) เป็ นโรคตับอักเสบซึ่ ง
เกิดจากระบบภูมิคุม้ กันของตัวเองทาลายเซลล์ตบั โดยการตอบสนองของภูมิตา้ นทานจะทาให้เกิดการอักเสบที่ตบั
ทั้งนี้ ไม่ทราบสาเหตุแน่ ชดั ว่าเกิดขึ้นจากอะไร (Czaja etal., 2016) แต่จากงานวิจยั ก่อนหน้านี้ เชื่อว่ามีปัจจัยทางด้าน
พันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคดังกล่าว ลักษณะของการเกิดโรคคือการเหนี่ ยวนาให้เม็ดเลือดขาวชนิ ด Tcell ของระบบภูมิคุม้ กันภายในร่ างกายไปกาจัดเซลล์ตบั นาไปสู่ กระบวนการอักเสบในตับต่อไป (Vergani et al.,
2002; Czaja et al., 2007) โดยกลไกการเกิดโรคจากการศึกษาก่อนหน้านี้จากการกระตุน้ หนูให้เกิดการทาลายเซลล์ตบั
ของตัวเองด้วย Concanavalin A (con A) สารดังกล่าวจะไปกระตุน้ เซลล์ในระบบภูมิคุม้ กันบริ เวณต่าง ๆ ในร่ างกาย
และจะส่ งสัญญาณการอักเสบ (inflammatory signaling) ไปยัง Kupffer cells ภายในตับโดยจะไปกระตุน้ ให้เม็ดเลือด
ขาวที่ปกติให้เกิดการปลดปล่อยไซโตไคน์ชนิ ดต่าง ๆ เช่น Tumor necrotic factor (TNF) - a, Interferon (IFN) - g ซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับ chemokines, adhesion molecules, tissue factor, endothelin-1 และ inducible nitric
oxide synthase (iNOS) นามาสู่การทาลายเซลล์ตบั ก่อให้เกิ ดโรคตับอักเสบในที่สุด (Fujita et al., 2015)
อาการของโรค AIH ที่เห็นได้ชดั เจนที่สุดคือเหนื่อยล้า และอาจมีอาการอย่างอื่น ๆ เกิดร่ วมขึ้นได้ เช่น ตับโต
, ตัวเหลืองตาเหลือง, คัน, ผืน่ ตามผิวหนัง, ปวดตามข้อ, มีเส้นฝอยปรากฏตามผิวหนัง ลักษณะเหมือนตาข่ายใยแมง
มุมบนผิวหนัง, คลื่นไส้, อาเจียน, เบื่ออาหาร, ปัสสาวะดา และอุจจาระซีด เป็ นสี เทา (Czaja et al., 2005; Kogan et al.,
2002; Feld et al., 2005; Kessler et al., 2004) ในผูป้ ่ วยที่มีอาการหนักแล้ว อาการที่เกิดมักจะเป็ นอาการของโรคตับ
เรื้ อรัง โดยจะมีอาการ มีน้ าในช่องท้อง (ascites) มีความรู้สึกนึ กคิดสับสน หากเกิดในสตรี เพศ จะไม่มีประจาเดือน
เหมือนคนปกติ อาการของคนเป็ น AIH จะมีต้ งั แต่ลกั ษณะอาการไม่มากจนกระทัง่ ถึงรุ นแรง และ กว่า 70% เกิดขึ้นใน
เพศหญิง (Manns etal., 2010) จากการศึกษาพบว่ากว่า 40 % ของผูป้ ่ วยเป็ นโรคที่ไม่ได้รับการรักษาจะเสี ยชีวิตภายใน
6 เดือน และบ่อยครั้งที่พบว่าผูป้ ่ วยที่รับการรักษาทันก็จะมีการพัฒนาของโรคไปเป็ นโรคตับแข็ง (cirrhosis) หรื อพบ
เลือดออกภายในตับ (hemorrhage) (Mistilis et al., 1968; Soloway et al., 1972) ปั จจุบนั การรักษาโรค AIH นั้นเป็ น
เพียงการชะลอการเกิดโรคหรื อป้ องกันไม่ให้เกิดการดาเนิ นไปของโรคจนเป็ นโรคตับแข็งและมะเร็ งตับ ทาโดยการ
ให้ยาจาพวก คอร์ติโคสเตียรอยด์ ซึ่งออกฤทธิ์ตา้ นภูมิแพ้ (prednisone) ทาให้บรรเทาอาการในระดับหนึ่ งได้ ทั้งนี้ กว่า
90 % ของผูป้ ่ วยที่รักษาด้วย prednisone จะต้องใช้ควบคู่ไปกับยากดภูมิคุม้ กัน (azathioprine, mycophenilate, mofetil
หรื อ methotrexate) เพื่อ ที่จะบรรเทาอาการหลังจากการให้ส ารจาพวก สเตี ยรอยด์ อย่างไรก็ตามการรั ก ษาด้ว ย
prednisone ในระยะสั้นและระยะยาวมักก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากยาได้ เช่น หน้าวงพระจันทร์ หรื อหน้าสเตียรอยด์,
สิ ว, หลังคอมีไขมันสะสม และเบาหวาน เป็ นต้น หรื ออาจมีอาการอักเสบเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวได้ อย่างไรก็ตามมี
การศึกษาและพัฒนายาในกลุ่มเดียวกันคือ budesonide ที่มีผลต่อการอักเสบภายในตับโดยตรงและมีฤทธิ์ ข้างเคียงต่อ
อวัยวะอื่ น ๆ น้อยลง ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่ าวก็ยงั ไม่ส ามารถที่จ ะประเมินผลในระยะยาวได้และยังไม่มีก ารรัก ษา
ทางเลือกวิธีใดที่มีประสิ ทธิภาพในการรักษาโรคนี้ให้หายขาด (Ichai etal., 2007; Manns et al., 2010; Seto, 2015)
คิลเลอร์เซลล์ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์ (cytokine – induced killer cell: CIK) คือ เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ที่
ผ่านการกระตุน้ ด้วย anti - CD3 monoclonal antibody, interleukin (IL)-2, IL-1 และ interferon gamma (IFN-g) โดย
การออกฤทธิ์การทาลายของ CIK ไม่ข้ ึนสารไกลโคโปรตีนบนผิวเซลล์เป้ าหมาย (major histocompatibility complex
หรื อ MHC) โมเลกุล MHC ในมนุ ษย์จะเรี ยกว่า human leukocyte antigen (HLA) (Schmidt-Wolf et al., 1991;
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Verneris et al., 2004) จากการศึกษาโรคตับอักเสบโดยใช้เซลล์ CIK นักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์ CIK ออกฤทธิ์โดยไป
ยับยั้งการเพิ่มจานวนไวรัสในผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบแบบเรื้ อรังได้ดี (Sun et al., 2006) ทั้งในหลอดทดลอง (in vitro)
และในสัตว์ทดลอง (in vivo) เนื่องจากเซลล์ CIK สามารถทาลายเซลล์ผดิ ปกติหรื อมะเร็ งโดยไม่ข้ ึนกับ MHC (กวิญ ลี
ละวัฒน์ และคณะ, 2555) จากการศึกษาพบว่าเซลล์ CIK มีการแสดงออกของ CD4 (โมเลกุลโปรตีนบนผิวของ helper
T cell หรื อ TH) และ CD8 (โมเลกุลโปรตีนบนผิวของ cytotoxic T cell หรื อ TC) นอกจากนั้นส่ วนใหญ่ของเซลล์ CIK
จะมีการแสดงออกของ CD3 (โมเลกุลโปรตีนบนผิวของ T cell โดยทัว่ ไป) และ CD56 (โมเลกุลโปรตีนบนผิวของ
natural killer cell หรื อ NK) บนผิวเซลล์ นั่นหมายถึงมีการแสดงออกลักษณะทั้ง T-cell และ natural killer (NK) cell
ในเซลล์เดียวกัน จากการศึกษาพบว่า เซลล์ CIK ที่ได้จากผูป้ ่ วยเอง (autologous CIK) มี ความสามารถในการทาลาย
และยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบในผูป้ ่ วยมะเร็ งตับ (Shi et al., 2009) นอกจากนี้ ยงั พบว่าในกลุ่มผูป้ ่ วย
บางรายที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้เซลล์ CIK ร่ วมกับเดนดริ ติคเซลล์ (dendritic cell) สามารถลดปริ มาณสาร
พันธุ กรรมของไวรั ส นามาสู่ ความสามารถในการยับยั้งไวรัสของเซลล์ดังกล่าว ในส่ วนของโรค AIH ยังไม่มีการ
ศึกษาวิจยั โดยใช้เซลล์ ทั้งนี้โรค AIHเป็ นโรคที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวของตัวเองซึ่ งเป็ นเซลล์ปกติ เซลล์ CIK น่ าจะไม่
สามารถทาลาย และอาจจะเป็ นการทาลายเซลล์ตบั เพิ่มอีกด้วย จากไซโตไคน์ที่ปล่อยออกมาล้วนมีผลต่อการทาลาย
เซลล์โดยตรง เช่น IFN-g, Granzyme B และ Perforin จึงเป็ นที่น่าสงสัยว่าเซลล์ CIK จะมีบทบาทอย่างไรต่อโรค และ
หากมีผลช่วยให้พยาธิสภาพของโรคดีข้ ึนจะมีกลไกอย่างไรซึ่งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งค้นหาคาตอบต่อไป
อย่างไรก็ตามการศึก ษาเซลล์ CIK ในผูป้ ่ วย AIH ยังมีน้อ ยมากทั้งในระดับสัตว์ทดลอง และทางคลินิก
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและตรวจสอบผลของเซลล์ CIK ต่อโรคตับอักเสบ
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อคัดเลือกเซลล์ที่จะนาศึกษาผลในเชิงป้ องกันของคิลเลอร์เซลล์ที่ถูกชักนาด้วยไซโตไคน์ในหนู เมาส์
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 สอบสวนเอกสารและขออนุญาตใช้ สัตว์ทดลอง
ได้รับการอนุมติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยง การใช้และการผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เลขที่โครงการ 1673020
3.2 สัตว์ทดลอง
ใช้หนูเมาส์ C57BL/6Mlac อายุ 6 ถึง 8 สัปดาห์ น้ าหนักตัว 20 - 25 กรัม จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่ งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ทาการเลี้ยงภายใต้ระบบที่ปลอดเชื้อและวงจรการให้แสงสลับแบบ 12 ชัว่ โมงสว่างกับ 12 ชัว่ โมง
มืด (8.00 – 19.00 น.) อุณหภูมิ 22±1 °C ความชื้น 30 – 70 % โดยได้รับน้ าและอาหารอย่างอิสระ (Ad Libitum)
จากนั้นทาการแบ่งกลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) ดังนี้ 1. กลุ่ม donor 2. กลุ่มที่ได้รับสารและเซลล์ CIK (recipients) เป็ นกลุ่มที่
ได้รับ Con A และ เซลล์ CIK เพื่อดูผลในเชิงป้ องกัน
3.3 การเตรียมและวิเคราะห์ เซลล์ CIK จากหนูทเี่ ป็ น donor
ทาการการุ ณยฆาตและผ่าตัดหนูแล้วนาต่อมไทมัส (thymus) และม้าม (spleen) ออกมาเพื่อทาการเก็บเม็ด
เลือดขาวชนิด T-cell ทาการเลี้ยงเซลล์จนกระทัง่ ได้จานวนเซลล์ในจานเลี้ยงจานละ 30 ล้านเซลล์ โดยเลี้ยงในอาหาร
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เลี้ยงเซลล์ซ่ึ งประกอบด้วย 10 % fetal bovine serum (FBS), 100 U/mL penicillin, 100 U/mL streptomycin, 2,000
U/mL IFN-g โดยบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 °C ในบรรยากาศที่มี 5 % CO2 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นจะเติม IL-2 และ
antiCD3 antibody ที่ความเข้มข้น 1,000 U/mL และ 50 ng/mL ตามลาดับ โดยเติม IL-2 ทุก ๆ 2 ถึง 3 วัน เป็ นเวลา 21
วันตามลาดับ ทาการตรวจสอบการเพิ่มของจานวนเซลล์ CIK ลักษณะที่แสดงออก (phenotype) ของเซลล์ CIK คือ
โมเลกุล โปรตี นบนผิว เซลล์ (cluster of differentiation หรื อ CD) และเอนไซม์ภายในเซลล์ CIK คื อ IFN-g,
Ggranzyme B และ Perforin ในวันที่ 21 ก่อนนามาทดลอง
ทาการวิเคราะห์เซลล์โดย นาเซลล์ CIK ที่ได้จากการบ่มแล้วจะถูกย้อมด้วยแอนติบอดีติดสี เพื่อตรวจสอบ
โปรตีนบนผิวเซลล์คือ CD3 และ NK 1.1 เป็ นเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิ 4 °C จากนั้นชะล้างด้วย staining buffer 2 ครั้ง
(250 µL ต่อ 1 microwell plate และ 1 mL ต่อ 1 หลอด) ก่อนนาไปปั่นเหวี่ยงที่ 500 xg และย้อมด้วย BD Perm/WashTM
buffer ที่มีแอนติบอดีติดสี อยูเ่ พื่อตรวจสอบไซโตไคน์ภายในเซลล์คือ IFN-g, Granzyme B และ Perforin เป็ นเวลา 30
นาทีที่อุณหภูมิ 4 °C ในที่มืด จากนั้นชะล้างด้วย 1x BD Perm/WashTM buffer 2 ครั้ง (1 mL ต่อ 1 หลอด และ 250 µL
ต่อ 1 microwell plate) นอกจากนี้นาเซลล์ไปบ่มด้วย PMA และ ionomycin เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงเพื่อตรวจสอบค่าของ
ไซโตไคน์เปรี ยบเทียบกับ โพรโทคอลดั้งเดิม สุ ดท้ายทาการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ อง flow cytometry
4. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์เซลล์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์ เซลล์อตั โนมัติ (Flow cytometry) พบว่าหลังการเลี้ยงเซลล์เม็ด
เลือดขาวที่ได้จากต่อมไทมัส ได้ผลดังนี้ NK1.1 41.60%, IFN-g 5.43%, Granzyme B 58.96% และ Perforin 9.14%
ส่ วนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ได้จากม้ามได้ผลดังนี้ NK1.1 3.66%, IFN-g 0.93%, Granzyme B 14.51% และ Perforin
0.65%

รู ปที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์เซลล์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์เซลล์อตั โนมัติ
ของต่อมไทมัส ด้วยโพรโทคอลเลี้ยงเซลล์ 21 วัน

รู ปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เซลล์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์เซลล์อตั โนมัติ ของม้ามด้วยโพรโทคอลเลี้ยงเซลล์ 21 วัน
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2. ผลการวิเคราะห์ค่าของไซโตไคน์ เปรี ยบเทียบระหว่างโพรโทคอลดั้งเดิมและโพรโทคอลที่บ่มด้วย PMA และ
ionomycin เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พบว่าโพรโทคอลที่บ่มด้วย PMA และ ionomycin เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงได้ค่าต่างๆดังนี้
IFN-g 8.56%, Granzyme B 53.40% และ Perforin 8.31%

รู ปที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เซลล์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์เซลล์อตั โนมัติ ของม้ามด้วยโพรโทคอลที่บ่มด้วย
PMA และ ionomycin เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
5. การอภิปรายผล
จากผลการทดลองพบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวที่นามาจากต่อมไทมัสและม้าม เมื่อผ่านการเลี้ยงตามโพรโทคอล
ดั้งเดิมแล้วพบว่า คิลเลอร์ เซลล์ที่ได้จากต่อมไทมัสเหมาะสมแก่การนามาทดลองมากกว่าสอดคล้องกับการทดลอง
ของ Sunita และคณะในปี 2016 (Sunita etal., 2016) ที่ใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวจากต่อมไทมัส และจากการบ่มคิลเลอร์
เซลล์ดว้ ย PMA และ ionomycin เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์เซลล์อตั โนมัติพบว่า
ค่าต่างๆของไซโตไคน์คือ IFN-g, Granzyme และ Perforin ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แต่จากผลการทดลองจะ
เห็นแนวโน้มของค่าของ IFN-g มีค่าสูงขึ้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการทดลองสรุ ปได้ว่า คิลเลอร์ เซลล์จากต่อมไทมัส เหมาะสมต่อการนาไปทดลองผลของคิลเลอร์
เซลล์ต่อภาวะตับอักเสบในหนูไมซ์มากกว่าคิลเลอร์ เซลล์จากม้าม และ คิลเลอร์ เซลล์ที่จะนามาวิเคราะห์เซลล์ดว้ ย
เครื่ องวิเคราะห์เซลล์อตั โนมัติควรนามาบ่มด้วย PMA และ ionomycin เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์
เนื่องจากเห็นแนวโน้มของ IFN-g ทั้งนี้ผวู้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรจะทาการทดลองแบบเดิมซ้ าเพื่อให้เห็ นค่าของไซ
โตไคน์ที่ชดั เจนมากขึ้น
บทความนี้ ใช้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา หลัก สู ต รสั ตววิ ทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะอาจารย์และทีมนักวิจยั จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและ ศิริราชพยาบาล
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ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ เพ็ญ จันทร์ เ จ้า อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้คาแนะนา และคาปรึ ก ษา
ตลอดการทางานวิจยั
ขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กิติพงศ์ สุ นทราภา อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่ให้คาแนะนา และ
ถ่ายทอดประสบการณ์งานทางด้านภูมิคุม้ กันวิทยา
ขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ กญ
ั ญา เจริ ญพร ที่ช่วย
ให้งานวิจยั ผ่านไปได้อย่างดี
ขอบพระคุณ คุณพรรณวดี เปลื้องนุ ช และคุณพรพิมล เอกอุดมสุ ข ที่ช่วยเหลือในห้องปฏิบตั ิ การและให้
คาแนะนาต่างๆ
ขอบพระคุณ ทุน 72 พรรษา จากบัณฑิ ตวิทยาลัย จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มอบทุนการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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