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กติติกรรมประกาศ 
 
 
 

 วทิยานิพนธ์น้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ศาสตราจารย ์นพ.ธานินทร์ ภู่พฒัน์ อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ ค  าแนะน า ค  าปรึกษา รวมถึงตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธ์จน
เสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์พญ.เลิศลกัขณา ภู่พฒัน์ ศาสตราจารย ์นพ.ธานินทร์ 
ภู่พฒัน์ และ พ.ต.อ.วนัชัย ฉันทชล ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน า อบรมสั่งสอน ประสิทธิ
ประสาทวชิาความรู้เป็นอยา่งดีเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์พญ.เลิศลกัขณา ภู่พฒัน์ ท่ีกรุณาอ านวยความสะดวก
สถานท่ีท าการวิจยัในช่วงตน้ของการเร่ิมท างานวิจยั และขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์นพ.
ธานินทร์ ภู่พฒัน์ เป็นอย่างสูงท่ีอ านวยความสะดวกสถานท่ีท าการวิจยัท่ีใหม่หลงัจากท่ีเกิดปัญหา
ในขณะท างานวิจยั รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือ ตลอดจนค าแนะน า ก าลงัใจ ท่ีท่านอาจารยไ์ดม้อบให้
ในช่วงเวลาของการแกปั้ญหาการท าวจิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจาย ์ดร.สุขจิตต์ กงัวานคุณากร ประธานหลกัสูตรสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อาจารย ์วรลกัษณ์ องัศุวรางกูร และอาจารย ์ดร.จิดาภา ทินอ้ย 
จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีให้ความช่วยเหลือ และอนุเคราะห์
ส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการตกตะกอนโปรตีน และการสกดัดีเอน็เอ 
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ณัฎฐินี พนัธ์วิศวาส ประธานหลกัสูตรสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการค านวณค่าปิิกิริยาของเทคนิค 
รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัซ้ือสารเคมีส าหรับเทคนิค LAMP 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.พชัรี เจียรนยักูร จากศูนยว์ิจยั และพฒันาการ
ตรวจวินิจฉยัทางห้องปิิบติัการทางการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีให้
ค  าแนะน าไขขอ้สงสัยเก่ียวกบัเทคนิค LAMP ในบทความงานวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดตรวจกรองหา
เช้ือ Human papillomavirus type 58ในผูป่้วยไทยท่ีเป็นมะเร็งปากมดลูกดว้ยเทคนิค Loop-

Mediated isothermal amplification 
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ขอขอบพระคุณ คุณ Assawapong Sappat นกัวิจยัจากสถาบนั Nanoelectronic & 

MEMS Lab ท่ีใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการติดต่อไปยงั Nec tec & Bio tec 

 ขอขอบพระคุณ ดร.นอ้ย คุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชยั และคณะผูว้ิจยั จากหน่วยวิจยัเพื่อ
ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยชีีวภาพกุง้ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีให้ค  าปรึกษาในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่คงตวัของเทคนิค LAMP และค าแนะน าในเร่ืองการทดสอบ
ประสิทธิภาพของ Primers 

 ขอกราบขอบพระคุณ Dr. Heinrich F. Steger ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใช ้Ethidium 

Bromide แทนสาร Fluorescence ในการท า Visual Detection 

 ขอขอบคุณพี่สุทศัน์ ศรีดวงแกว้ พี่ต๋อง พชัรินทร์ มหาวงศ ์เจา้หนา้ท่ีประจ าห้องปิิบติัการ
นิติพนัธุศาสตร์ พี่หนิง นิตยา ค าคมคาย เจา้หนา้ท่ีหอ้งตรวจวตัถุพยาน พี่ไอซ์ อิสราพงศ ์นุวงคษ์า พี่
ทราย ธญัญารัตน์ มากมี และนอ้งผึ้ง บุษรากร โกศลกิติวงศ ์เจา้หนา้ท่ีห้องพิษวิทยา  ขอบคุณพี่เตย 
นักวิจัยห้องพิษวิทยา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน าในเร่ืองของการปิิบติังานจริงในห้อง Lab รวมถึงให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ 
และสารเคมีบางส่วน และขอบคุณส าหรับก าลงัใจท่ีมีใหเ้สมอมา 

ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีห้องยา อาจารย ์และนกัศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ท่ีช่วยเหลือในเร่ืองน ้ากลัน่ และการถ่ายเทน ้ากลัน่แบบปลอดเช้ือ 
 ขอขอบคุณ พี่เหมียว พี่มุก กีตาร์ แตงกวา เจา้หนา้ท่ีประจ าห้องสวนดอกอณูพนัธุศาสตร์ท่ี
ใหค้  าแนะน า รวมถึงอ านวยความสะดวกในการปิิบติังานทุกอยา่งท่ีผา่นมา 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เจา้หนา้ท่ีห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ี
อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือ ในการสืบค้น หาหนังสือ บทความงานวิจยัหายากท่ีน ามา
ประกอบการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ี 

 ขอขอบคุณ พี่ทองค า เจา้หนา้ท่ีห้องศูนยเ์คร่ืองมือวิจยัทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์ภาควิชา
ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และให้ค  าแนะน าในการ
ถ่ายรูปเจล Agarose ดว้ยเคร่ือง Gel doc. และการวดัปริมาณ DNA ดว้ยเคร่ือง Nano Drop 

 ขอขอบพระคุณ ดร.เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ พี่จณิศรา พี่โสภา และพี่สุปราณี จากฝ่ายโรค
เร้ือนและมยัโคแบคทีเรียอ่ืน กลุ่มงานแบคทีเรียทางการแพทย ์สถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเ ป็นอย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ส าหรับ
การศึกษาดูงานการปิิบติังานจริงโดยใชเ้ทคนิค LAMP รวมถึงให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ดีขอ้เสีย
ในการใชเ้ทคนิค และขอขอบพระคุณท่ีกรุณาใหฝึ้กปิิบติัจริงในหอ้งปิิบติัการ 
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 ขอขอบคุณพี่ปุ๊ก อญัญารัตน์ บุญชูวิทย ์เจา้หน้าท่ีประสานงานสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีช่วยติดต่อประสานในเร่ืองต่างๆ รวมถึงอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการ
จดัการเอกสารทางราชการทุกประเภท 

ขอบคุณ แหม่ม โจ เพื่อนผูร่้วมทุกข์ร่วมสุขในห้อง Lab ท่ีช่วยเป็นก าลงัใจ ช่วยระดม
ความคิด เป็นท่ีปรึกษาในการท างานวจิยัตลอดทั้งปี ขอบคุณ ภูเขา บ๊อบ พี่มุก พี่ฝน พี่ป่ิน พี่นิก Soc 

พี่นิก Stat เพื่อนๆ และพี่ๆ จากสาขานิติวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นก าลงัใจ คอยรับฟังปัญหาเสมอมา 
ขอบคุณ พี่มายด์ พี่หญิง รุ่นพี่รุ่นสองสาขานิติวิทยาศาสตร์ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการท า Lab 
ขอบคุณพี่แอ ้ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ คอยแนะน าในการท า Lab ขอบคุณพี่เก๋ พี่แจง ท่ีคอยตกัเตือน 
ช้ีแนะขอ้ผดิพลาด ในการท า Lab  

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณย่า และคุณป้า ท่ีเป็นก าลงัใจ และคอยปลอบใจ
เสมอเม่ือรู้สึกกงัวล และไม่สบายใจ ในช่วงเวลาท่ีท างานวจิยั 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี หากมีส่ิงท่ีขาดตกบกพร่อง และผิดพลาด ประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอย่าง
สูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย และผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ วทิยานิพนธ์เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ
ศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
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