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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมมอนเตสซอรี่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่อง

ทางสติปัญญา

วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ randomized parallel controlled trail กลุ่มตัวอย่าง  

เป็นผูป่้วยจติเวชทีม่คีวามพร่องด้านสตปัิญญาเข้ารบัการรกัษาทีห่อผูป่้วยจติเวช โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

ซึ่งมีทั้งหมด 86 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 43 ราย โดยการสุ่มใช้ block of 4 

กลุ่มทดลอง ได้รับการฝึกกิจกรรมมอนเตสซอรี่สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทั้งหมด 2 สัปดาห์ 

ต่อราย กลุม่ควบคมุได้รบัการฝึกกจิกรรมกลุม่ตามปกต ิเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัก่อนและหลงัโปรแกรม 

ประกอบด้วย แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย (Thai mental state examination, TMSE)  

แบบประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้ร้อยละ และ Wilcoxon rank sum test 

ผลการศกึษา กลุม่ทดลอง มค่ีา mean rank ของคะแนน ADL = 60.14 (p50=6) กลุม่ควบคมุมค่ีา mean 

rank ของคะแนน ADL = 20.86 (p50=2) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.001)  

โดยมีค่า IQR อยู่ระหว่าง 4 ถึง 7 และ 1 ถึง 3 ตามล�าดับ

สรุป ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเมื่อเข้าโปรแกรมมอนเตสซอรี่แล้วพบว่ามีความ

สามารถในการดูแลกิจวัตรประจ�าวันได้ดีขึ้น จึงควรน�ากิจกรรมมอนเตสซอรี่มาใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะ

ความพร่องทางด้านสติปัญญา 

ค�าส�าคัญ  มอนเตสซอรี่  ADL  ผู้ป่วยที่มีภาวะความพร่องทางด้านสติปัญญา
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ABSTRACT

Objectives : To study effectiveness of Montessori program on function of ADLs in psychiatric 

patients with cognitive impairment

Methods : Psychiatric patients with cognitive impairment (TMSE=10-20) based on the inclusion 

criteria who were admitted to the psychiatric ward, Srinagarind hospital, faculty of medicine, 

Khon Kaen university were sampled. Eighty-six subjects were randomly assigned by using block 

of 4 generated by computer, to receive either Montessori program (n=43) or usual care (n=43). 

Data were collected from August 2010 to September 2011. The research assistant tested ADL’s 

function with the Barthel Index before and after using the Montessori program or usual care.  

In the intervention group, the subjects participated in 1 hour activity sessions 3 times  

a week for 2 weeks. In the control group, the subjects received the usual care for 2 weeks. The 

measurement used was the TMSE (Thai mental state examination) and the Barthel ADL index.  

The data were analyzed using frequency, percentage and Wilcoxon rank sum test. 

Result : The mean rank of the ADL’s score in the intervention group was 60.14 (p50=6), while the  

mean rank of the ADL’s score in the control group was 20.86 (p50=2). There was a significant 

difference in the ADLs of psychiatric patients with cognitive impairment between the Montessori 

training programs group and the usual care group (IQR between 4 to 7 and 1 to 3, (p<0.001). 

Conclusion : The Montessori program can increase ADLs, so we may implement this program 

to other psychiatric patients with cognitive impairment. 
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บทน�า 
 ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตในประเทศไทยพบ 

ผูป่้วยจติเวชถงึ 12 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 20 ของประชากร 

นับจากปี พ.ศ. 2549-2551 มีจ�านวนผู้ป่วยจิตเวชที่เข้า

มารบัการรกัษาเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาลศรนีครนิทร์  

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ ได้แก่  

ผู ้ป ่วยโรค ติดสุรา จิตเภท สมองเสื่อม ซึมเศร ้า  

อารมณ์แปรปรวน มักพบผู้ป่วยที่มีความพร่องด้าน 

สตปัิญญาซึง่สาเหตนุัน้มาจากทัง้ปัญหาด้านสขุภาพจติ

และปัญหาด้านสุขภาพกาย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีปัญหา

ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง มีความพร่องใน

การดูแลกิจวัตรประจ�าวัน บางรายมีพฤติกรรมก้าวร้าว  

นอนโรงพยาบาลนาน ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแล 

รักษา การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้มีหลายๆ วิธี 

โปรแกรมมอนเตสซอรี่นี้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูการท�า

หน้าที่ของสมองให้ดีขึ้นละลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ลง ซึง่ทัง้ในและต่างประเทศมผีูศ้กึษาประสทิธภิาพของ 

การใช้โปรแกรมนี้ในผู้ป่วยสมองเสื่อม พบว่ามีผลดีต่อ 

ผู้ป่วย ซึ่งน่าจะน�ามาศึกษาผลของการใช้โปรแกรมนี ้

ในผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆ ที่มีความพร่องด้านสติปัญญา 

 แคมป์ และคณะ1 เป็นคณะวจิยักลุม่แรกทีน่�าวธิี

การของมอนเตสซอรีม่าใช้ในผูป่้วยสมองเสือ่ม ซึง่พบว่า 

มอนเตสซอรี่นี้ช่วยฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยสมอง

เสื่อมได้เป็นอย่างดี ต่อมา จีราสและคณะ2 ได้ศึกษา 

ผลของการใช้กจิกรรมมอนเตสซอรีก่บัผูป่้วยสมองเสือ่ม 

พบว่าช่วยลดพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมลงได้ รวมทัง้ช่วย

ให้เกดิความพงึพอใจแก่ผูป่้วย นอกจากนี ้ลนิ และคณะ3  

น�ามาใช้กบัผูป่้วยสมองเสือ่ม พบว่ามอนเตสซอรีช่่วยลด 

พฤตกิรรมก้าวร้าวได้ ส�าหรบัในประเทศไทยนัน้ กลัยพร  

นันทชัย และคณะ4 ได้น�ามาใช้กับผู้ป่วยสมองเสื่อม

ในระยะเริ่มต้น พบว่ามอนเตสซอรี่ช่วยเพิ่มความจ�าได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรม 

มอนเตสซอรีใ่นผูป่้วยจติเวชทีม่คีวามพร่องทางสตปัิญญา 

โดยช่วยเพิ่มการดูแลกิจวัตรประจ�าวัน

วิธีการศึกษา
 การศกึษาแบบทดลองชนดิ randomized  parallel 

controlled trail กลุ ่มตัวอย่างคือผู ้ป่วยจิตเวชที่มี

ความพร่องด้านสติปัญญาที่ได้รับการวินิจฉัยจาก

จิตแพทย์ ได้แก่ ผู้ป่วยโรค ติดสุรา จิตเภท สมองเสื่อม  

ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน ซึ่งเข้ารับการรักษาที่หอ 

ผูป่้วยจติเวช โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 82 ราย ช่วงเดือน 

สิงหาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 โดยกลุ่มตัวอย่างได้

รับการสุ่มแบบ block of four randomized allocation  

technique ซึง่ได้มาจากการค�านวณของเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย (inclusion criteria)  

คือ เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วนใน 

ประเมนิสมรรถภาพสมองด้วยแบบวดั TMSE ได้คะแนน 

=10-24 เข้าใจภาษาไทย การได้ยินปกติ มีสมาธิพอ 

ที่จะเข้าโปรแกรมมอนเตสซอรี่ได้ 

 เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) คือ  

มีความคิดท�าร้ายตัวเองอย่างรุนแรง มีพฤติกรรม

ก้าวร้าวรุนแรง สับสน นอนติดเตียง อายุ <15 ปี

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ 

ผู้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การวินิจฉัยโรค และ

จ�านวนวันนอน 

 ส่วนที ่2 แบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย  

TMSE (Thai mental state examination)9 มีค�าถาม

ทั้งหมด 22 ข้อ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 30 
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 ส่วนที่ 3 แบบประเมินความสามารถเชิงปฏิบัติ

ดชันบีาร์เธลเอดแีอล (Barthel ADL index) ประกอบด้วย 

ข้อค�าถาม 10 ข้อ ให้คะแนนตั้งแต่ 0-3 รวมคะแนน

ทั้งหมด คือ 20 คะแนน

 ส่วนที่ 4 คู ่มือการใช้โปรแกรมมอนเตสซอรี่ 

ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่องทางสติปัญญา ที่ผู้วิจัย 

สร้างขึน้ซึง่ประกอบไปด้วย หลกัการจดักจิกรรมมอนเตสซอรี่ 

ในผู้ป่วยจิตเวช การท�ากิจกรรมด้านประสาทสัมผัส 

ประสบการณ์ชีวิต วิชาการ และการเคลื่อนไหว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. จัดท�าคู ่มือการใช้โปรแกรมมอนเตสซอรี่ 

ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่องทางสติปัญญา 

 2. ทบทวนความรู ้ในการฝกึกจิกรรม มอนเตสซอรี่ 

ให้กับคณะผู้วิจัย

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดย

  3.1 อธิบายวัตถุประสงค์ของการท�าวิจัยแก่

ผู้ป่วย แล้วลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความ

สมัครใจ

  3.2 ประเมิน TMSE และ ADL ทั้งกลุ ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุม ในวันแรกที่มาอยู่รักษา 

  3.3 ฝึกกิจกรรมมอนเตสซอรี่ ให้กับกลุ ่ม

ทดลอง โดยท�าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (วันจันทร์ วันพุธและ

วันศุกร์) ท�าครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมท�าทั้งหมด 2 สัปดาห์

ต่อคน ส่วนผูป่้วยในกลุม่ควบคมุจะได้รบัการท�ากจิกรรม

กลุ่มตามปกติ

  3.4 ประเมิน ADL ทั้งกลุ ่มทดลอง และ 

กลุ่มควบคุม ก่อนกลับบ้าน รักษา

 โปรแกรมมอนเตสซอรี่ (ดูรูปที่ 1) มีทั้งสอน

เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นราย

บุคคลมากกว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนจ�ากัด  

ทีเ่ป็นกจิกรรมรายกลุม่ ได้แก่ ฟังเพลง เล่นเกมส์ เล่านทิาน  

อ่านหนังสือ โดยคณะผู้วิจัยทุกคนเป็นผู้ด�าเนินการฝึก 

ผู้ป่วย ส�าหรับการประเมิน ADL ให้พยาบาลประจ�าหอ

ผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่ใช่อยู่ในทีมคณะผู้วิจัย และไม่ทราบ

ว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มใด

ด้านประสาทสัมผัส 

และการเคลื่อนไหว

   จับคู่ด้วยขวดใส่น�้า

อุณหภูมิต่างกัน

 รับรสอาหาร/ขนม

 จับคู่กลิ่น

 จับคู่เสียง

 ฟังเพลง

   วาดภาพ ระบายสี

 เรียงเลขลงหน้าปัด

นาฬิกา

 รดน�้า/แต่งกิ่งไม ้

 ในกระถาง/จัดแจกัน

 พับกระดาษ

   บวก-ลบเลข

 เล่นเกมส์ต่างๆ เช่น  

 โดมิโน่, หมากฮอท

 อ่านหนังสือ

 เล่านิทาน

ด้านประสบการณ์ชีวิต

และการเคลื่อนไหว

กิจกรรมมอนเตสซอรี่

ด้านวิชาการ

และการเคลื่อนไหว

รูปที่ 1 แสดงกิจกรรมมอนเตสซอรี่
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 โดยการแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ และ Wilcoxon  
rank-sum test

ผลการศึกษา
 (1) ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ ่ม
ตัวอย่าง 86 ราย ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (67.44) 

สถานภาพสมรส คู่ อายุอยู่ระหว่าง 40-59 ปี การศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา อาชีพแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม / รับจ้างและว่างงาน แต่
กลุม่ควบคมุส่วนใหญ่รบัราชการ ผูป่้วยกลุม่ทดลองเป็น 

โรคติดสุรามากกว่ากลุ่มควบคุม

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของผู้ดูแลจ�าแนกตาม เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา อาชีพ และการวินิจฉัยโรค

ตัวแปร กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

เพศ
-	 ชาย 29 67.44 24 55.81
-	 หญิง 14 32.56 19 44.19

สถานภาพสมรส
-	 โสด 6 13.95 7 16.28
-	 คู่ 27 62.79 29 67.44
-	 หม้าย 8 18.60 7 16.28
-	 หย่า/ แยก 2 4.65 - -

อายุ
-	 < 20 ป ี - - - -
-	 20-39 ปี 10 23.26 9 20.93
-	 40-59 ปี 21 48.84 27 62.79
-	 60 ปีขึ้นไป 12 27.91 7 16.28

การศึกษา
-	 ประถมศึกษา 15 34.88 15 34.88
-	 มัธยมศึกษา 20 46.51 15 34.88
-	 ปริญญาตรี 7 16.28 9 20.93
-	 สูงกว่าปริญญาตรี 1 2.33 4 9.30

อาชีพ
-	 รับราชการ/ พนักงานของรัฐ 5 11.63 10 23.26
-	 เกษตรกร 7 16.28 3 6.98
-	 รับจ้าง 7 16.28 8 18.60
-	 ว่างงาน 7 16.28 5 11.63
-	 อื่นๆ 17

39.53 17 39.53
การวินิจฉัยโรค

-	 Alcohol dependence 24 55.81 15 34.88
-	 Schizophrenia 6 13.95 6 13.95
-	 Dementia 4 9.30 2 4.65
-	 Major Depressive disorder 3 6.98 8 18.60
-	 Bipolar Disorder 1 2.33 11 25.58
-	 อื่นๆ 5 11.63 1 2.33

 



ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมมอนเตสซอรี่ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่อง 
ทางสติปัญญา

อัมพร กุลเวชกิจ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2556180

 (2) เปรียบเทียบคะแนน TMSE และ ADL 

ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยใช้สถติ ิt-test 

ในการทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่าค่า mean 

ของคะแนน TMSE กลุม่ทดลอง = 20.63 กลุม่ควบคมุ =  

20.72 ส่วนค่า mean ของคะแนน ADL (pre-test)  

กลุ่มทดลอง = 13.56 กลุ่มควบคุม = 17.30 และ 

ค่า mean ของคะแนน ADL (post-test) กลุ่มทดลอง = 

19.07 กลุ่มควบคุม=19.26 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนน TMSE และ ADL ระหว่างกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม 

ตัวแปร กลุ่ม Mean S.D. Mean difference 95%CI of Mean difference p-value

TMSE ทดลอง 20.63 3.898 -0.09 -1.826, 1.646 0.918

ควบคุม 20.72 4.194

ADL(pre-test) ทดลอง 13.56 3.065 -3.74 -4.951, -2.529 < 0.001

ควบคุม 17.30 2.559

ADL(posts-test) ทดลอง 19.07 1.869 -0.19 -0.999, 0.619 0.642

ควบคุม 19.26 1.904

 (3) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนน ADL 

ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ซึ่งเดิมวางแผน

ว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้t-test แต่เนื่องจากคะแนน 

pre และ post test ไม่สมมาตร (non-normality) จึงใช้ 

wilcoxon rank sum test แทน พบว่า หลงัเข้าโปรแกรม

มอนเตสซอรี ่กลุม่ทดลอง มค่ีา mean rank ของคะแนน 

ADL = 60.14 (p50=6) กลุ่มควบคุมมีค่า mean rank 

ของคะแนน ADL = 20.86 (p50=2) เมื่อทดสอบ 

ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ADL ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (ใช้ wilcoxon rank  

 sum test) 

ตัวแปร Mean Rank p50 IQR Z P - value

กลุ่มทดลอง 60.14 6 4 7 6.218 <0.001

กลุ่มควบคุม 26.86 2 1 3

วิจารณ์
  ลักษณะทั่วไปของผู ้ป่วย พิจารณาดูตัวแปร 

แต่ละตัวคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เนื่องจากผู้ป่วย 

ทั้งสองกลุ่ม เป็นโรคพิษสุราเรื้องรัง ช่วงอายุส่วนใหญ่

อยู่ระหว่างอายุ 40-59 ปี แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างอยู่

ในวัยท�างานที่มีภาวะความพร่องทางด้านสติปัญญา  

การศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับมัธยมศึกษา เป็นระดับ

ปานกลาง 
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 ทั้ง 2 กลุ ่มไม่มีความแตกต่างกัน ด้านภาวะ

ความพร่องทางสมองแต่กลุ่มทดลองมีภาวะการดูแล

กิจวัตรประจ�าวันได้น้อยกว่ากลุ ่มควบคุม ก่อนเข้า

โปรแกรม เนื่องจากข้อจ�ากัดที่กลุ ่มตัวอย่างมีน้อย  

ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลานาน ท�าให ้

ไม่สามารถเลือกผู ้ป่วยให้มีภาวะการณดูแลกิจวัตร

ประจ�าวนัใกล้เคยีงกนัได้  หลงัเข้าโปรแกรมมอนเตสซอรี ่

แล้ว พบว่า กลุม่ทดลองมคีะแนน ADL เพิม่ขึน้มากกว่า

กลุ่มควบคุม แสดงว่าโปรแกรมมอนเตสซอรี่มีส่วนช่วย 

ให้ผู ้ป ่วยที่มีภาวะความพร่องทางด้านสติปัญญา 

สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัได้ดขีึน้ ซึง่สอดคล้องกบั 

การศกึษาของ Camp และคณะ1 ซึง่พบว่ามอนเตสซอรีน่ี้ 

ช ่วยฟื ้นฟูความสามารถของผู ้ป ่วยสมองเสื่อมได้  

รวมทั้ง กัลยพร นันทชัย และคณะ4 พบว่ามอนเตสซอรี่ 

ช่วยเพิ่มความจ�าในผู้ป่วยที่มีภาวะความพร่องทางด้าน

สติปัญญาได้

สรุป 
 หลังผู้ป่วยเข้าโปรแกรมมอนเตสซอรี่แล้วพบว่า 

มีความสามารถในการดูแลกิจวัตรประจ�าวันได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 (1) ควรน�าโปรแกรมมอนเตสซอรี่ไปใช้กับผู้ป่วย

ทางจิตเวชที่มีภาวะความพร่องทางด้านสติปัญญา 

 (2) เน้นญาติให้เห็นประโยชน์ของโปรแกรม 

มอนเตสซอรี่เพื่อน�าไปใช้กับผู้ป่วยทางจิตเวชที่มีภาวะ

ความพร่องทางด้านสติปัญญา อาจรวมถึงผู ้ป ่วย 

สูงอายุ ที่บ้าน

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผู ้วิจัย ขอขอบพระคุณ รศ.สุวรรณา  

อรุณพงศ์ไพศาล หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร ์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กรุณา 
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คณะแพทยศาสตร์ ทีก่รณุาเป็นทีป่รกึษาด้านการวเิคราะห์

ข้อมลูให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีเจ้าหน้าทีห่อผูป่้วยจติเวช 
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ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูให้เป็นไปด้วยดี  

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 
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