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1. Abstract 
 

The risk for developing several types of neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s or 
Parkinson’s, stroke, increases with increasing age.  The rising number of elderly people around the 
world necessitates the understanding of normal aging mechanisms to prevent normal age-induced 
disabilities and improve age-related brain diseases. Understanding the mechanisms underlying aging-
related alterations in brain structure and function has become critical for the identification of new 
therapeutic targets and the development of multimodal health-care strategies that meet the needs of an 
aging population. The main objective of this study was to investigate how melatonin, a pineal hormone, 
and other factors affecting brain aging process related to neurodegeneration and neurogenesis. The 
study was divided into six subprojects. 

 
Firstly, the anti-oxidative effects of melatonin were confirmed by our studies. Melatonin promoted 

dopaminergic neuroblastoma cell viability by decreasing ROS and lipid peroxidation, which attenuated 
methamphetamine (METH)-induced oxidative damage.   Melatonin has been shown to inhibit pro-
apoptotic proteins and to promote anti-apoptotic proteins. METH also mediates neuronal apoptosis 
through calpain, which has been implicated in clinical pathologies including Alzheimer’s disease and 
Parkinson disease. Interestingly, our result showed that melatonin downregulated calpain but 
upregulated calpastatin. Overexpression of calpastatin was found to modulate METH-induced calpain 
activation and neuronal cell death.  In addition, mitochondrial function and morphology, which have 
been found to be disturbed in pathological conditions, are also restored by melatonin in our study. 
Furthermore, melatonin also modulated METH-mediated disturbances to mitochondrial dynamics.   
Melatonin has been shown to modulate a number of inflammatory mediators. Our study demonstrated 
that melatonin was able to attenuate the generation of nitric oxide. The induction of several pro-
inflammatory cytokines was inhibited by melatonin treatment.   We demonstrated that melatonin 
inhibited the activity of nuclear factor kappa B (NFB).  We also found that melatonin promoted the 
activity of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2), a transcription factor of antioxidant enzyme 
genes. Thus, a negative relationship between NFkB and Nrf2 has been observed in neurodegenerative 
diseases that are associated with oxidative stress and neuroinflammation.   

 
Secondly, the free radical theory of aging proposes that the accumulation of oxidized 

macromolecules can decrease cell function and shorten life-span. These results demonstrated that 
melatonin reduced a number of beta-galactosidase (SA-βgal)-positive cells, a senescent marker. 
Melatonin increased the protein levels of SIRT1, Beclin1, and LC3-II, a hallmark protein of autophagy, 
and reduced the levels of acetylated-Lys310 in the p65 subunit of NF-ĸB in SH-SY5Y cells treated with 
H2O2. In the presence of SIRT1 inhibitor, melatonin failed to increase autophagic markers. Our recent 
data indicated that melatonin enhanced autophagic activity via the SIRT1 signaling pathway. We 
propose that in modulating autophagy, melatonin may provide a therapeutically beneficial role in the 
anti-aging processes.   

 
Thirdly, dynamic circadian rhythms contribute to memory formation, and the hormonal and 

neurochemical changes that follow circadian patterns are frequently deregulated with aging.  The 
present study attempted to examine the daily profiles of several clock genes, Period (Per) 1 and Per2 
and brain and muscle ARNT-like protein-1 (Bmal1), as well as the clock-controlled cognition-related 
gene brain-derived neurotrophic factor (BDNF), in rat hippocampus during development and aging   as 
well as the effect of melatonin on the expression of these genes during aging. In the 24-month-old 
groups, all studied genes showed significant differences from 2- and 12-month-old rats, with both 
periods showing loss of rhythmicity and lower expression than in the younger groups. Melatonin 
administered was able to rescue these changes and to increase the expression of melatonin receptor. 
This study indicated that melatonin may have restored age-induced resynchronization in the expression 
of circadian genes in the hippocampus by acting through its receptors.  The potential for 
chronobiological approaches to the treatment and prevention of Alzheimer's disease merits further 
exploration from a pharmacotherapeutic perspective. 

 
Fourthly, high calorie diets have been associated with the risk of Alzheimer’s disease; therefore, 

it has been proposed that a low calorie diet might afford protection against neurodegenerative diseases. 
Our study aimed to compare the effects of melatonin and caloric restriction (CR) on the expression of 
Sirt1, FoxO1, FoxO3a and FoxOs target genes in the aging mouse hippocampus.    We found that both 
caloric restriction and melatonin were able to regulate Sirt1 and FoxOs expression in the hippocampus 
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of aging mice, possibly via Wisp1. In addition, our data also showed that Npy was required for 
melatonin, in addition to CR, to mediate the effects on life extension. Our study also aimed to 
investigate the hyperglycemic condition and to examine the effect of melatonin on adult hippocampal 
functions. Hyperglycemic rats significantly impaired memory, reduced neurogenesis in the 
hippocampus, reduced axon terminal markers, reduced dendritic marker and the glutamate receptor.  
Treatment of melatonin, rats restored the memory impairment, attenuated the reduction of 
neurogenesis, synaptogenesis and the induction of astrogliosis.  Thus, melatonin might be a therapeutic 
option for treating patients caused by diabetes. 

 
Fifthly, we showed that the proliferation and differentiation of precursor cells from the adult 

mouse subventricular zone (SVZ) and the rat sub-granular zone can be modulated by melatonin via the 
MT1 melatonin receptor.   We found that significant increase in proliferation was observed when two 
growth factors (EGF+bFGF) and melatonin were used simultaneously compared with EGF + bFGF or 
compared with melatonin alone.  In addition, we found that melatonin minimized the inhibitory effects of 
dexamethasone, a stress hormone, on adult hippocampal progenitor cell proliferation.   Melatonin is 
beneficial for preventing the reduction of hippocampal progenitor cell proliferation that may lead to 
impairment of learning and memory resulting from stress exposure. Moreover, we found that METH 
induced a reduction in the proliferation of cultured adult rat hippocampal progenitor cells, increases in 
the protein expression of p53, p21, GFAP, decreases in the expression of the neuronal phenotype 
markers and the post-synaptic proteins. All of these alterations were attenuated by pretreatment with 
melatonin.   The discovery of the mechanism by which melatonin modulates neural precursor cell 
proliferation and differentiation may be used to improve innovative strategies for the therapeutics of 
neurodegenerative diseases. 

 
Sixthly, the Alzheimer-related amyloid β-peptide (Aβ) triggers oxidative stress through hydroxyl-

radical-induced cell death, suggests that melatonin could reduce Alzheimer’s pathology. In the present 
study, we found that melatonin was able to inhibit BACE1 and PS1 and to activate ADAM10 mRNA 
level and protein expression.   We further investigated the molecular mechanisms underlying this 
regulation under pathological conditions by using a model of Aβ42 treated SH-SY5Y cell cultures which 
mimic Alzheimer’s disease (AD) neurotoxicity. Our data suggested that melatonin attenuated Aβ42 
induced up regulation of BACE1 and PS1 possibly via Pin1/NF-κB/GSK3β pathway. Deregulated 
glucose metabolism is a risk factor for developing Alzheimer’s disease.   Our results showed that 
melatonin significantly ameliorated the spatial learning and memory impairment in hyperglycemic rats.  
Hyperglycemic rats increased enzyme (BACE1), presenilin 1 and C99) in hippocampus and these were 
reversed by melatonin. Chronic METH administration is associated with neurodegeneration leading to 
impairments in episodic memory, executive function, and motor function.  Our study revealed that rats 
received METH showed impairment of learning and   memory, increased the levels of BACE1 and 
PSEN1 proteins while decreased level of ADAM10, and melatonin   was able to reverse all these 
effects. Furthermore, we also showed that the long-term administration of melatonin, improved learning 
and memory and attenuated the reduction of α-secretase and inhibited the increase of β- and γ-
secretases in aged mice. These results suggested that melatonin protected against Aβ peptide 
production in aged mice. Hence, melatonin loss in aging could be recompensed through dietary 
supplementation as a beneficial therapeutic strategy for AD prevention and progression.  In addition, we 
also studied in AD patients, and found that PSEN1, BACE1 gene expressions significantly increased 
while ADAM10 decreased in AD patients. Thus, gene expression of amyloidogenic related enzymes and 
the alteration of Aβ levels and its ratio in peripheral blood may further use as a biomarker for diagnosis 
of Alzheimer’s disease. Altogether our findings suggest that melatonin may be a potential therapeutic 
agent for reducing the risk and attenuating the progression of AD in humans.   
 

Therefore, therapeutic development in this particular area should emphasize on addressing the 
underlying cause, drug safety, efficacy, cost effectiveness and since the brain cells are rarely replaced 
in such disorders, priority should be given to interventions which along with preventing the degeneration 
of neurons also have the ability to stimulate neurogenesis with least toxic effects. Melatonin the pineal 
neurohormone is one such therapeutic agent which not only has proved to halt or reverse the 
progression of most neurodegenerative diseases but its physiology (synthesis, secretion and 
endogenous levels) provides information about the development  and progression of the disease which 
aids in identifying successful drug targets thus offering assurance in breakthrough treatment strategies. 
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บทคัดยอ 
จากการสํารวจขององคการอนามัยโลกรายงานวา ผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 30% ของผูสูงอายุนี้จะเปนโรค

สมองเส่ือม และ 10% ของโรคสมองเส่ือมจะเปนโรคสมองเส่ือมแบบอัลไซเมอร (Alzheimer’ s disease; AD) ดังนั้น
การศึกษาเพ่ือเขาใจขบวนการของความชราภาพโดยเฉพาะทางสมอง จึงเปนเรื่องท่ีตองทําการอยางเรงดวน การศึกษา
วิเคราะหท่ีเปนปจจัยบวก (เมลาโทนินซึ่งเปนฮอรโมนสรางจากตอมไพเนียล) และปจจัยลบ (เชน การเสพติดยาเสพติด 
ความเครียด การไดรับอาหารไขมันสูง)  ตอการพัฒนาของสมองและการสรางเซลลประสาทใหม  
ผลงานวิจัยแบงเปนโครงการยอย 6 โครงการ ดังนี้ คือ 

1. ทฤษฎี  “The free radical theory of aging” กลาวไววา การท่ีมีการสะสมของ oxidized macromolecule 
ภายในเซลลจะทําลายการทํางานของเซลลทําใหเซลลมีอายุส้ันลง ปจจัยท่ีกอใหสมองเส่ือม เกิดอนุมูลอิสระ เชน สาร
เสพติด methamphetamine (METH)  คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอพบวา METH ทําลาย neuron นอกจาก oxidative 
stress และ Ca2+ homeostasis ทําลาย mitochondria ยังทําใหเกิด ER stress นั้น melatonin สามารถยบัย้ังการเกิด 
ER stress จากการไดรับ METH  และ METH ยังทําใหเกิด neuroinflammation เร็วๆ นี้ คณะวิจัยฯ พบวา METH ไป
ทําลาย blood brain barrier ดวย ทําลาย tight junction แลว melatonin สามารถยับย้ังปองกันได ดังนั้นจึงเปนท่ี
นาสนใจมากวาถา blood brain barrier ของคนหรือสัตวถูกสารพิษอื่นๆ ทําลายไป ซึ่งจะทําอันตรายตอสมองมาก   

2. Autophagy เปนกลไกหนึ่งท่ีไดรับความสนใจมาก เกิดขึ้นในเซลลในขณะที่เซลลขาดแคลนอาหาร หรือ
ขณะท่ีเซลลตางๆ มีอายุมากขึ้นจะเกิดการสะสมของ damage macromolecule ขบวนการเหลานี้เกิดใน aging 
process คณะวิจัยฯ ไดใช H2O2 induce ให neuronal cell line SH-SY5Y เกิด senescent ทําใหลด Sirt1 เพ่ิม ac-
RelA/p65 และลด LC3-II และท้ังหมดนี้ melatonin สามารถปรับใหอยูในระดับปกติได แสดงใหเห็นวา melatonin มี
คุณสมบัคิตาน senescent process (ชราภาพ) คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอหาความสัมพันธระหวาง neuroinflammation 
และ autophagy 

3. ผูสูงอายุนั้น clock gene ตางๆ ไมแสดง circadian rhythm แลว BDNF และ neuroinflammatory marker 
ท่ีปกติจะแสดง rhythm แตเมื่อสูงอายุ โดยเฉพาะผูปวยโรคอัลไซเมอร rhythm เหลานี้จะเสียและแสดงผิดปกติไป คณะ
วิจัยฯ ไดทดลอง ใหสัตวทดลองที่แกไดรับ melatonin เปนเวลานาน 6 เดือน rhythm ตางๆ ท่ีเสียเมื่ออายุมากจะกลับสู
เหมือนในชวงท่ีมีอายุนอย แสดงวา melatonin สามารถเปล่ียน circadian rhythm ตางๆ ใหเปนปกติไดในผูสูงอายุ และ
เปนท่ีนาสนใจมากวาสามารถปรับใหผูปวยสมองเส่ือมอัลไซเมอร ท่ีมี circadian rhythm ผิดปกติกลับสูปกติไดหรือไม 

4. งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลของเมลาโทนินตอการทํางานของสมองสวนฮิปโปแคมปสในหนูแกโดย
ศึกษาผลของเมลาโทนินตอ  FOXO1 pathway ซึ่งเปน pathway ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการทําลายเซลสมอง พบวา
เมื่อใหเมลาโทนินแกหนูแก เมลาโทนินมีผลเพ่ิมการแสดงออกของตัวแปรท่ีปองกันการทําลายของเซลสมอง ไดแก 
Sirtuin1, FOXO1, และ Beclin1 และลดตัวแปรที่เกี่ยวของกับกลไกการตายของเซลลสมอง ไดแก  p53, MDM2 และ 
DKK1 ซึ่งเปน marker มีสวนเก่ียวของกับโรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร นอกจากนี้ คณะวิจัยฯ ยังพบวา การท่ีไดรับอาหาร
ท่ีมี calorie ตํ่า คือ caloric restriction (CR) ชะลอการเกืดสมองเส่ือม หนูแกท่ีได CR หรือไดรับเมลาโทนินจะไป
ควบคุมโดยผาน SIRT1/FOXO1 และคณะวิจัยฯ ยังพบวา การทํางานของเมลาโทนินเกิดผาน neuropeptide Y (NPY) 
ในกรณีของ high-fat +STZ ซึ่งเหนี่ยวนําใหเปนโรคเบาหวาน โดยสมองสวน hippocampus จะถูกทําลาย ลดการสราง
เซลลใหม หนูท่ีเปนเบาหวานสูญเสียการเรียนรูและความจํา ลดการสรางเซลลประสาทใหม ลดการสราง synapse 
ท้ังหมดนี้ถาหนูไดรับเมลาโทนินจะกลับเหมือนหนูท่ีไมเปนโรคเบาหวาน นอกจากนี้ คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอเกี่ยวกับ
โรคสมองเส่ือมอัลไซเมอร 
 5. หลังจากคณะวิจัยฯ ได พบวา melatonin สามารถไปกระตุนการสราง neural stem cell บริเวณ 
hippocampus และ subventricular zone คณะผูวิจัยฯไดศึกษาเพ่ิมเติมวากระบวนการที่เกิดขึ้นนี้มีความเกี่ยวของกับ 
signaling molecule เทียบ melatonin กับ growth factor อ่ืน EGF และ bFGF ปรากฎวา melatonin สามารถเพ่ิม
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จํานวน neurosphere ไดมากกวา EGF และ EGF+ bFGF แสดงวา melatonin สามารถนํามาชวยการสราง neuron ใน
กรณีท่ี neuron เสียไปในโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอรได คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาในกรณีของความเครียดและสารเสพติด 
METH ยังเปนสาเหตุท่ีสําคัญทําให neural stem cell จาก hippocampus หยุดการสรางเซลลใหมซึ่งเปนการทําลาย
การทํางานของ hippocampus และศึกษาตอถึงความสัมพันธกับโรคอัลไซเมอร 

6. จากผลงานวิจัยของคณะวิจัยฯ พบเปนครั้งแรกวา melatonin มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงตอ enzyme ท่ี
สราง Aβ ซึ่งไดรับความสนใจมากมาย เนื่องจากการยับย้ังการสราง Aβ จะเปน target ท่ีสําคัญในการยับย้ังการเกิด
โรค AD  คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตออีกวา ถาเซลลไดรับ Aβ42 นั้น ซึ่งจะมีสภาพเหมือนเปนโรคอัลไซเมอร  Aβ42 ยัง
สามารถไปเพิ่ม  β-secretase ไดอีกเปนการเพ่ิมความเปนพิษตอเซลล ทําให AD รุนแรงมากขึ้นเปน vicious cycle  
แตเมื่อ treat ดวย melatonin สามารถไปยับย้ัง β-secretase ท่ีเพ่ิมขึ้น และไปเพ่ิม �-secretase ท่ีลดลงในกรณีท่ี
ไดรับ Aβ42 ดังนั้นจึงเปนท่ีคาดหวังวาผูท่ีมี Aβ42 ในกรณีของผูปวย AD อยูแลวถามี melatonin สามารถไปลด β-
secretase ได ซึ่งจะเปนการลดความรุนแรงของ AD นอกจากนี้ยังมีโปรตีนท่ีทําหนาท่ีสําคัญเกี่ยวของกับโรค AD คือ  
Pin1 ท่ีจะมีความสัมพันธกับท้ัง βAPP, NF-κB stabilization และ Tau pathology ดังนั้น คณะวิจัยฯ ศึกษาตอและ
พบวา melatonin เปน modulator ท่ีสําคัญในการควบคุม Pin1 ท่ีจะนําไปสูการควบคุมการสรางโปรตีน Aβ จนในที่สุด
จัดเปนการศึกษาเพ่ือปองกันการเกิดโรคใน AD ต้ังแตตนทางกอนการเกิดรอยโรค และสูญเสียเซลลประสาท  คณะวิจัย
ฯ พบวาหนูแกมีความจําแย (impair memory) สวน หนูแกท่ีให melatonin จะคืนความจําเทาหนู young หนูแกนั้นมี 
β-secretase (BACE1) และ -secretase (PS1) เพ่ิมมากขึ้น สวน α-secretase จะลดลงในสมองบริเวณ 
hippocampus เมื่อหนูกลุมท่ีไดรับเมลาโทนินเปนเวลา 6 เดือน ปรากฎวาระดับ α, β, -secretase มีระดับ mRNA 
และ protein เปล่ียนกลับเหมือนในกลุม young ขอมูลบงชี้ใหเห็นวาเมลาโทนินสามารถชวยปองกันและ/หรือลดความ
เส่ียงของการเกิด Aβ ในบริเวณ hippocampus ซึ่งจะเปนผลทําใหบุคคลนั้นๆ เปนโรค AD  ผูสูงอายุเปนวัยท่ีเส่ียงท่ีสุด 
ย่ิงอายุมากย่ิงเส่ียงมาก จากงานวิจัยขางตนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน คณะวิจัยฯ ไดสราง model สัตวทดลองของ
โรคเบาหวาน นําหนูทดลองมาทดสอบความจําพบวาสูญเสียความจํา  สวน melatonin ชวยความจํานั้นยังคงอยู  
นอกจากนี้ โรคเบาหวานจะเพิ่ม β- และ -secretase แตลด α-secretase ผลลัพธคือทําใหเกิด Aβ มากขึ้นท่ีสมอง
บริเวณ hippocampus และ prefrontal cortex ท้ังหมดนี้ melatonin สามารถชวยยับย้ังได  คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาในผู
เสพติดยา METH พบวาผูเสพติดนี้มี cognitive function เสียไปมาก  คณะวิจัยฯ จึงไดศึกษาในสัตวทดลอง โดยให 
METH แกหนู ผลการทดลองพบวาหนูท่ีรับ METH  สูญเสีย memory ไป สวนหนูท่ี pretreat ดวย melatonin กอนรับ 
METH นั้น melatonin สามารถปองกันมิใหสูญเสียความจํานี้ได คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาตอพบวา METH ทําใหสมอง
บริเวณ hippocampus และ prefrontal cortex เพ่ิมเอ็นไซม  β- และ -secretase แตลด α-secretase ผลลัพธทําให
เพ่ิม Aβ ได สวนหนูท่ี pretreat ดวย melatonin เอ็นไซมเหลานี้อยูในระดับปกติ แสดงวา melatonin สามารถยับย้ัง
ปองกันการเกิด AD ไดในกรณีท่ีไดรับสารพิษดังเชน METH  คณะวิจัยฯ ไดศึกษาในผูปวย AD ขอมูลเบ้ืองตนพบวา 
mRNA ของ β -secretase และ -secretase ในผูปวย AD สูงกวาคนปกติ สวน mRNA ของ ADAM 10 และ ADAM 
17 มีแนวโนม ตํ่ากวาคนปกติ สวนจากเลือดของคนไข AD ขณะนี้กําลังวัดระดับ marker ของ AD คาอ่ืนๆ อีก 
ขณะนี้ยาท่ีใชชะลออาการของผูปวยโรค AD ลวนแลวแตไมใช target ท่ีเจาะจง และไมสามารถระงับอาการของ AD ได 
สวน melatonin สามารถระงับการเกิด Aβ จะเปนตัวยาท่ีสําคัญท่ีจะระงับยับย้ังโรค AD ได ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ 
mechanism ของ melatonin ตอโรค AD นั้น คณะวิจัยฯ ไดรับเชิญใหเขียนเปนบทความตีพิมพใหชาวโลกเขาใจซึ่งได
ตีพิมพลงในวารสารนานาชาติเรื่อง Mechanisms of melatonin in alleviating Alzheimer’ s disease  ผลงานวิจัยนี้
เปนขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือนําไปพัฒนาชวยเหลือ ปองกัน และยับย้ังปญหาของโรคสมองเส่ือม เชน โรคอัลไซเมอร โรคชรา
ภาพทางสมอง และโรคอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับความชราภาพของสมอง 
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คําหลัก 
เมลาโทนิน  แอมเฟตามีน  เซลลตนกําเนิดระบบประสาท  การสรางเซลลประสาทใหม  อนุมูลอิสระ   โรคพารกินสัน  
โรคอัลไซเมอร  ความเครียด  การเรียนการจํา  โรคสมองเส่ือม  ยาเสพติด 
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2. Executive Summary 
 

 
Back ground and significance   
    
The risk for developing several types of neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s or Parkinson’s 
diseases, and stroke, increases with increasing age.  Understanding the mechanisms underlying brain 
aging-related alterations in brain structure and function has become critical for the identification of new 
therapeutic targets and the development of multimodal health-care strategies that meet the needs of an 
aging population.  There is increasing evidence suggesting that the brain plays major role in regulating 
lifespan as well as health status during the aging process.  Thus, studies are encouraged and needed to 
identify, characterize and elucidate mechanisms of certain factors that are both positive and negative, 
influencing the brain development throughout life-span, including aging and neurodegenerative periods. 
Melatonin, a hormone mainly synthesized in pineal gland, is multifunctioning molecule that could 
theoretically intervene at any of a number of sites to abate the changes associated with the development of 
AD. Based on a multitude of experimental results, melatonin benefits may influence on neurogenesis and 
neurodegeneration processes that makes it as an anti-aging agent. 
 
Objectives 
 
1. To investigate the effects of the aging process and neurodegeneration on brain functions 
2. To develop new methods of prevention and slow down the age-related brain diseases, Alzheimer’s 
disease 
3. To obtain a greater understanding of the molecular and epigenetic aging of the brain and anti-aging 
mechanisms to increase the life span under healthy conditions 
4. To develop new strategies to promote successful brain aging  
5. To develop new research strategies to extend the life span 
6. To explore new discoveries, technologies and agents which have the potential to reduce the suffering and 
cost associated with diseases and injuries of the brain 
 
Subproject 1. Oxidative stress in brain aging and neurodegeneration: free radical, 
Neuroinflammation, mitochondrial function, cytosolic calcium overload 
 
In vivo study: Animals will include as the following groups: 
1. Control rat: adult rat 
2. Normal aged rat  
3. Drug-induced neurodegeneration rat   
4. Melatonin-treated normal aged rat 
5. Melatonin-treated drug-induced neurodegeneration rat  
 
In vitro study 
SH-SY5Y dopaminergic cells/glia cells will be divided into different groups including 
1. SH-SY5Y dopaminergic cells 
2. SH-SY5Y dopaminergic cells treated with drugs-induced neurodegeneration   
3. SH-SY5Y dopaminergic cells treated with drugs-induced neurodegeneration +melatonin 
 
Experimental plan 
1. To measure different signaling molecules related to oxidative stress: 
2. To measure mitochondria functions: ATP, complex I 
3. To detect the AD markers: GSK, APP enzymes   
4. To investigate the anti-inflammatory cytokines, pro-inflammatory cytokines,  
5. To investigate the effect of melatonin on the anti-inflammatory cytokines, pro-inflammatory cytokines, 
chemokines and cell adhesion molecules  protein level on Aβ1-42 treated dopamine cells 
6.  The alteration in calcium receptors, calcium uptake sites and calcium buffering proteins in the brain of 
adult and aged rats   
7.  Determination of intracellular calcium levels, calcium receptors, calcium uptake sites and calcium 
buffering proteins in short- and long-term neuron cell cultures 
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8. The role of melatonin on calcium homeostasis and calcium buffering process in short- and long-term 
neuron cell cultures using cell-permeable calcium-sensitive fluorescent dye, Fluo-3/AM, western blot 
analysis and immunofluorescence staining 
 
Subproject 2. Autophagy controlling brain aging and neurodegeneration 
 
In vitro study and in vivo study will be as described in subproject 1.1 
 
Experimental plan  
1. To determine whether starvation stage via the insulin/IGF-1 nutrient-sensing alter the mTOR signaling 
pathway and to determine whether this can be modified by melatonin  
2.  To determine the mechanism of SIRT1 and FoxOs signaling against aging process on autophagy 
pathway by melatonin treatment 
3. To study the mechanism of IKK complexs and NF-kB signaling against aging process on autophagy 
pathway by melatonin treatment 
  
Subproject 3.  Circadian clock regulating brain aging process and neurodegeneration 
 
In vivo study: Animal used as described in subproject 1.1  
Experimental plan 
1. To identify  the  genes that display rhythmicity in its expression in hippocampus in adult aged rats and 
neurodegenerative animals   
2. To determine whether circadian clock can modulate expression of the genes involved in memory 
formation through SIRT1  
3.To determine whether treatment with melatonin/SIRT1 activator (resveratro) can restore the hippocampal-
dependent behavior  
4. To determine whether treatment with melatonin/SIRT1 activator (resveratrol) can restore the expression 
of genes involved in memory formation, compare both in adult and aged animals with or without SIRT1 
activator, normal with neurodegenerative animals   
 
Subproject  4. Caloric restriction, high-fat diet and aging brain and neurodegeneration  
Experimental plan 
 
In vivo study 
At 12 weeks of age, the wild type (WT and Npy knockout (Npy-KO) mice will be divided into the ad libitum 
(AL) and caloric restriction (CR) groups. At 6 months, mice will be decapitated, serum, hypothalamus and 
hippocampal brain area will be collected for analyze mRNA expression level of theses parameters: 
1. To determine Sirtuin1 and FoxO1 protein and mRNA by real time PCR and western blot analysis. 
2. To test whether melatonin alone can increase the sirtuin1 and FoxOs levels in hypothalamus and 
hippocampus, melatonin 10 mg/kg, i.p. will be treated for 7 days in   WT/CR and Npy-KO/CR groups. 
Sirtuin1 and FoxO1 will be determined 
3. To determine the mRNA of FoxOs target genes that regulate cell cycle (eg. p21, p27) and apoptosis 
(Bim, Nrf2). 
 
Subproject  4.2. High fat diet and brain aging and neurodegeneration  
In vivo study 
1.Normal adult rat 
2.Normal adult rat feed with high fat diet for 12 week 
3.Normal adult rat feed with high fat diet for 12 week + melatonin (at 8 week + 3 mg/kg melatonin, daily)   
Experimental plan 
1.Behavior test on learning and memory function 
2.Brain area: hippocampus, prefrontal cortex, striatum will be dissected    
1)To determine the neuronal marker and neurogenesis   
2)To determine the marker for synaptogenesis   
3)To determine the AD markers  
4)To study how clock gene and SIRT1 regulate the neuronal plasticity as the clock-controlled gene 
5)To study the profile of clock gene and related clock  controlled gene 
   
Subproject 5. Neural stem cell  
Subproject 5.1.  Effect of melatonin (positive factor) in neuronal stem cell proliferation/differentiation 
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Experimental plan 
1.Isolate, identify and characterize neural precursor cells obtained from adult   hippocampus on proliferation 
and differentiation 
2.Determine whether melatonin is able to promote neural precursor cell from adult SGZ on proliferation and 
differentiation 
3.Determine the mechanisms of how melatonin in modulating different neural precursors from SVZ, SGZ  
4.Compare the neurogenic activity of SGZ in different ages   
 
Subproject 5.2.  Effect of Aβ1-42 in neuronal stem cell proliferation/differentiation  
Experimental plan 
1.To determine whether Aβ1-42 can inhibit proliferation/differentiation of neural precursor cells from adult rat 
SGZ   
2.To determine whether melatonin is able to protect Aβ1-42 –induced alteration of neural stem cell 
proliferation/differentiation 
 
Subproject 5.3. Effect of amphetamine (negative factor) in neuronal stem cell 
proliferation/differentiation 
Experimental plan 
1.To determine whether amphetamine can inhibit proliferation/differentiation of neural precursor cells from 
adult rat SGZ   
2.To determine whether melatonin is able to protect amphetamine-induced alteration of neural stem cell 
proliferation/differentiation 
 
Subproject 5.4. Effect of dexamethasone (negative factor) in neuronal stem cell 
proliferation/differentiation 
Experimental plan 
1.To determine whether dexamethasone can inhibit proliferation/differentiation of neural precursor cells from 
adult rat SGZ   
2.To determine whether melatonin is able to protect dexamethasone-induced alteration of neural stem cell 
proliferation/differentiation 
 
Subproject  6. Alzheimer’s Disease   
Subproject 6.1.  Modulation of α, β and secretases by melatonin- a possible therapeutic approach 
targeting towards Alzheimer’s disease      
 Experimental plan 
1.To develop a therapeutic approach for learning and memory impairments, Alzheimer’s and dementia and 
impaired neurogenesis. 
2.To determine the effects of melatonin as a therapeutic agent. 
3.To measure α, β -secretase activities, proteins and mRNAs in SH-SY5Y cell. 
4.To determine the effects of melatonin pre-treatments on the specific  α, β -secretase activities, proteins 
and mRNAs  in SH-SY5Y cell cultures 
5.To determine the effect of melatonin on the gamma secretase   in SH-SY5Y cell cultures 
6.To determine the effect of melatonin on notch signaling in SH-SY5Y cell cultures  
 
Subproject 6.2. PIN 1- A strategic target for melatonin implicating a novel therapeutic approach 
towards Alzheimer’s & brain aging    
Experimental plan 
1.To determine the levels of PIN 1 in both young and aging mice 
2.To determine the levels of isomerase activity of PIN1 in both young and aging mice 
3.To determine the effect of melatonin on PIN 1 expression and mRNA level in aging mice 
4.To determine the levels of PIN 1, APP, sAPPα and ADAM10 in melatonin pretreatment  
5.To determine the localization of PIN 1 before and after melatonin treatment 
  
Subproject 6.3.  In AD patients study 
Transcriptional and epigenetic regulation of APP processing enzymes  secrease (ADAM10, ADAM17), -
secrease (BACE1) and -secretases and sertuin1   
Human subjects:- Human peripheral blood mononuclear cells from the following subjects: 
1.Aged-matched control subjects 
2.AD patients  
Experimental plan  
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To determine mRNAs of all groups by real time PCR. 
 β -secrease (BACE1), α- secrease (ADAM10, ADAM17), and -secretase and sirtuin1 
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3.เนื้อหาผลงานวิจัย 
 
เน้ือหาผลงานวิจัยแบงเปน 6 subprojects คือ 
Subproject 1. Oxidative stress in brain aging and neurodegeneration 
Subproject 1.1. Free radical and mitochondrial functions and Ca homeostasis in aging 
brain and neurodegeneration 

ทฤษฎี  “The free radical theory of aging” ไดกลาวไววา การที่มีการสะสม oxidized 
macromolecule ภายในเซลลจะทําลายการทํางานของเซลลและทําใหเซลลมีอายุสั้นลง ถาเกิดในเซลล
ประสาทจะทําใหสมองเส่ือม คณะวิจัยฯ ไดรวบรวมงานวิจัยตางๆ เก่ียวกับทฤษฎีของความชราภาพของ
สมองตีพิมพในวารสาร Jenwitheesuk et al. ใน Int J Mol Sci, 2014,15(9):16848-16884. (เอกสาร
แนบ 4.2.1) ได ปจจัยที่ทําใหกอใหสมองเสื่อม เกิดอนุมูลอิสระ เชน สารเสพติด amphetamine และ
ความเครียด (หรือ treat ดวย stress hormone คือ สาร dexamethasone) 

ผลการทดลองคร้ังกอนๆ ของคณะวิจัยพบวาสาร amphetamine ทําให dopamine cell line  
ตาย และกลไกการตายเกิดผาน  oxidative  stress เกิด ROS ลด ATP, เพ่ิม  lipid peroxidation  เพ่ิม
การสราง  abnormal  protein,  -synuclein    ซ่ึงเปน hall mark ของโรค Parkinson เปนตน ซ่ึงเปน
กลไกเหมือนใน Parkinson และ Parkinson model  
 สาร melatonin hormone หลั่งจากตอมไพเนียล  สามารถปองกันและยับยั้งการเกิด  oxidative 
stress  น้ีได และยับยั้งการเกิด  -synuclein ได  ผลงานชิ้นนี้มีความสําคัญมากที่พบคุณสมบัติของ 
melatonin จากคุณสมบัติของ Melatonin ที่มีตอการเกิด neurodegeneration  น้ัน ทําใหมีแนวโนมวา
สามารถใชเปนยาตานความชราภาพหรือไม นอกจากนี้กลุมผูวิจัยยังพบวา amphetamine ทําใหลด
ปริมาณของ  phosphorylated tyrosine hydroxylase ซ่ึง  melatonin  สามารถยับยั้งได ยิ่งกวาน้ี 
melatonin ยังสามารถเพิ่มปริมาณ p-tyrosine hydroxylase ดังน้ันกลุมวิจัยไดหากลไกอธิบายการยับยั้ง
การเกิด -synuclein จาก amphetamine  

Oxidative stress จากการเกิด free radical ทําใหเซลลตางๆ ถูกทําลายและทําใหเซลลแก 
สงผลทําใหสัตวตางๆ ตลอดจนมนุษยเกิดชราภาพ ปจจัยสิ่งแวดลอม สารพิษตางๆ กอใหเกิดชราภาพ
ได เชน สารเสพติดที่กอใหสมองเสื่อมเหมือนโรคสมองเสื่อม เชน Parkinson ได  คณะวิจัยฯ ไดศึกษา
พิษของสารเสพติด amphetamine กอใหเกิดสมองเสื่อมโดยผานกลไกของ oxidative stress  ในเซลล
ประสาทโดยใช dopamine cell line และเกิดในเซลลประสาทของสัตวทดลองบริเวณ striatum มีขอมูล
จากรายงานวา methamphetamine ทําลายเซลลประสาท (apoptosis) บริเวณ striatum โดยผาน 
endoplasmic reticulum (ER) ซ่ึงกอใหเกิด ER stress ขึ้น คณะวิจัยฯจึงไดศึกษาฤทธิ์ของ 
methamphetamineในการทําลายเซลลประสาท กอใหเซลลชราภาพและ/หรือตายไดโดยใช glia cell 
(C6) ผลการทดลองพบวา methamphetamine ทําให glia cell ตายไดโดย induce เกิด ER stress โดย
การกระตุน unfold protein response (UPR) สงผลไปกระตุน ER stress inducer คือ activating 
transcription factor (ATF6) และ inositol-requiring enzyme 1 (IRE1) phosphorylation เพ่ิม mRNA 
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expression ของ binding immunoglobulin protein (Bip), CCAAT/enhancer-binding protein 
(CHOP), caspase 12, eukaryotic translation initiation factor2-alpha (eIF2α) และ x-box-binding 
protein 1 (xBP1) สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น melatonin สามารถยับยั้งได melatonin สามารถยับยั้งการเกิด 
ER stress จากการไดรับ methamphetamine ไดผลงานนี้ไดตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Tungkum et 
al., J Toxicol Sci, 2017: 42; 63-71) (เอกสาร แนบ 4.2.26) 

Methamphetamine ทําลายเซลลจากการเกิดใน glia cell แลว คณะวิจัยฯ ไดทดลองพิสูจนวา 
methamphetamine ทําใหเกิด ER stress ไดในเซลลประสาท SH-SY5Y โดย methamphetamine ทํา
ใหเกิด overexpression ของ ER stress gene เชน CHOP, XBP1 และ activate caspase-12 และ 
caspase-3 ซ่ึงนําไปสูการเกิด apoptosis ถา treat เซลลประสาทดวย melatonin จะปองกันการเกิด 
apoptosis ได ผลงานวิจัยน้ีไดสงเพ่ือตีพิมพ Wongprayoon and Govitrapong, Neurotoxicology Res 
2017 (31): 1-10 (เอกสารแนบ 4.2.25) 

Methamphetamine ทําใหเกิดการเสื่อมของสมองและประสาท melatonin สามารถปองกัน
ยับยั้งไดดวยการผานกลไก mechanism หลายทาง ดังที่กลาวมาแลว คือ oxidative stress, ทําลาย 
mitochondria, เกิด inflammation, autophagy และ ทําลาย neural stem cell คณะวิจัยฯ ไดรับเชิญจาก
วารสารนานาชาติเขียน review น้ี ซ่ึงไดตีพิมพใน Wongprayoon and Govitrapong, Current 
Pharmaceutical Design, 2016, 22(8):1022-1032 (เอกสารแนบ 4.2.15)  นอกจาก amphetamine ที่
จะทําใหสมองเสื่อม คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาสมองเส่ือมแลว การติดเหลาแอลกอฮอลจะมีผลทําให
กระทบกระเทือนสมอง คณะวิจัยฯ ไดสงนักศึกษาปริญญาเอกทุน คปก. ไปศึกษาที่ lab ของ Prof. 
Andrew Lawrence ไดคนหายาที่จับที่ nicotinic receptor สามารถลดการติดเหลาได ผลงานวิจัยที่ได
ตีพิมพใน Srisontiyakul et al., Neurochem Res. 2016:41(12):3206-3214 (เอกสารแนบ 4.2.22)   
   
กลไลผาน Ca2+-homeostasis-mitochondria 

คณะวิจัย ฯ ไดศึกษา toxic effect ของ amphetamine ตอ และพบวา methamphetamine 
(METH) ทําลาย dopamine cell โดยผานกลไกของ calpain   โดย METH เพ่ิมปริมาณ calpain และ 
spectrin break down product (SBDP) เมลาโทนินที่ความเขมขน 0.25   mM สามารถยับยั้งการเพ่ิม
ของ calpain และ calpain  SBDP ได  METH ยังไปลดปริมาณของ calpastatin เมลาโทนินสามารถ
ปองกันการลดลงของ enzyme น้ีได ผลการวิจัยนี้ทําใหเชื่อวาระดับของ Ca2+ มีสวนเกี่ยวของกับการ
ตายของ dopamine cell จากผลการทดลองของกลุมวิจัย พบวา METH จะเพ่ิมปริมาณ Ca2+ ภายใน
เซลลทั้ง in vivo และ in vitro  Ca2+ ที่เพ่ิมขึ้นจะไปกระตุนการทําลายของ calpain Ca2+-dependent 
cysteine protease calpastatin ซ่ึงเปน calpain  inhibitor ยังเปนตัวที่ควบคุมการทํางานของ calpain  
การเกิด ROS จะไปเพิ่ม intracellular Ca2+ และ Ca2+ จะไปเพิ่ม Bax/Bcl-2 ซ่ึงเปน signaling 
molecule นําไปสูการตายของ dopamine cell  เมลาโทนินและ metabolite ของเมลาโทนินยับยั้ง
ปองกันการเกิด oxidative stress ซ่ึงยังผลใหยับยั้งผลของ METH ที่ไปเพ่ิม calpain นําไปสูการตาย
ของเซลลได 
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นอกจากนี้กลุมวิจัยยังพบวา amphetamine ทําใหเซลล dopamine ตาย อาจผานกลไกการ
ทําลาย mitochondria ผลการวิจัยพบวา amphetamine ไปเพิ่มปริมาณ mitochondria  fission 
machinery protein (Fis1)  melatonin ชวยทําใหเซลลไมตายจาก toxic effect ของ amphetamine โดย 
melatonin ไปลดปริมาณ Fis1 (Parameyong et al., Mitochondron. 2015, 24:1-8.) (เอกสารแนบ 
4.2.9)   

calpain เปน protease enzyme ที่เก่ียวของกับโรคสมองเสื่อม calpastatin เปน endogenous 
specific calpain inhibitor สามารถปองกันการเกิด pathogenesis จาก calpain แต mechanism ยังไม
เปนที่เขาใจ คณะวิจัยฯ ไดศึกษาเพ่ือเขาใจกลไกนี้โดยศึกษาใน neuronal cell line SH-SY5Y เม่ือนํา
เซลลน้ี มา treat ดวย H2O2 ทําใหเซลลตาย ลด mitochondrial membrane potential และ 
mitochondrial fusion protein (Opal1) ใน mitochondrial fraction ทําใหเพ่ิม calpain, เพ่ิม calcineurin 
และเพิ่ม mitochondrial fission protein (Fis1 และ Drp1) toxic effect ที่เกิดขึ้นนี้ จะไมเกิดในเซลลที่ 
stably overexpress calpastatin เม่ือ treat ดวย  H2O2  ผลงานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา calpain และ 
calcineurin จะกอใหเกิดความเสียหายตอ mitochondria ในเซลลประสาทนั้น calpastatin สามารถ
ยับยั้ง toxic effect น้ีได ผลงานวิจัยน้ีไดสงเพ่ือ ตีพิมพใน Tangmanusakulchai et al., Mitochrondion 
(2016, 30:151-61) (เอกสารแนบ 4.2.21)   

ดังนั้นคณะวิจัยฯ ไดศึกษา calpastatin ปองกัน toxicity ที่เกิดจาก methamphetamine ใน 
neuronal cell line SH-SY5Y ผลการทดลองพบวาเซลลที่ overexpress calpastatin จะปองกัน toxicity 
จาการไดรับ methamphetamine ที่ทําลาย  mitochondria ผลงานวิจัยน้ีไดตีพิมพใน Abubekar et al., 
Proceeding The 19th TNS Conference 2015. P. 54-58. (เอกสารแนบ 4.3.7)   

นอกจาก amphetamine แลว เร็วๆ น้ีคณะวิจัยฯ ยังพบวา stress (dexamethasone, 
glucocorticoid) มีผลกระทบตอชราภาพของสมอง มีผลตอการเรียนการจําของสัตวทดลอง กลไกที่
สําคัญอันหนึ่งที่ dexamethasone คือการเกิด oxidative stress ทําลาย mitochondria จากการศึกษา
โดยใชเซลลประสาท SH-SY5Y  เลี้ยงใน cultured medium พบวา  dexamethasone ลดปริมาณของ 
glutathione เพ่ิม ROS, lipid peroxidation และเพิ่มการตายของเซลล dexamethasone เพ่ิม cytosolic 
Ca และเพ่ิม mitochondria  fusion protein เม่ือ SH-SY5Y เซลลไดรับ melatonin กอน melatonin 
สามารถปองกันการเกิด oxidative stress ปองกันการเกิด cytosolic Ca overload ปองกันการทําลาย 
mitochondria ซ่ึงจะเปนการชะลอการตายของเซลลประสาท ผลงานน้ีไดสงเพ่ือตีพิมพในวารสาร
นานานชาติ (Suwanjang et al., Neurochem Int, 2016;97:34-41) (เอกสารแนบ 4.2.17)   
 
Subproject 1.2. Neuroinflammation and immune responses in the aging brain and 
neurodegeneration 

มีขอมูลรายงานวา อายุมากขึ้นจะเพิ่มระดับของ inflammation และลดความสามารถในการ
ทํางานของ immune ในบริเวณตางๆ ของรางกายและในสมอง ผลจาก inflammation ทั้ง acute และ 
chronic จะลดความสามารถเก่ียวกับความจําและการเรียนรู ตลอดจนกอใหเกิดโรคสมองเส่ือมแบบ 
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Alzheimer ปจจัยที่ทําใหรางกายเกิด inflammation เชน การติดยาเสพติด การสูบบุหร่ี โรคเบาหวาน 
โรคความดันสูง เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะกอใหเซลลประสาทมีชีวิตสั้นลง ทําใหเกิดสมองเสื่อม คณะวิจัยฯ 
ศึกษากลไกของ inflammation ที่กอใหเซลลตายอยางไร สมองแกอยางไร melatonin สามารถปองกัน
กลไกน้ีหรือไม คณะวิจัยฯ ไดศึกษาวิจัยโดยใชเซลลประสาท SH-SY5Y  dopamine cell line โดย 
induce ใหเกิด senescence โดย H2O2 ทดสอบความชราภาพของเซลลโดย β- galactosidase  จาก
การทดลองพบวา melatonin สามารถลดปริมาณเซลลที่มีความชราภาพ (SA-βgal) melatonin สามารถ
ลด mRNA expression ของ pro-inflammatory cytokines เชน IL-1β, IL-6, TNF-α ขอมูลเบื้องตนน้ี
แสดงวา melatonin สามารถลด inflammation ที่เก่ียวของกับความชราภาพของเซลลประสาท  วัด
ระดับ   chemokine และ inflammation เหน่ียวนําทําใหเกิด Aβ ชนิดตางๆ จาก APP processing  ที่
เกิดในโรค Alzheimer และ melatonin จะยับยั้งปองกันไดหรือไม  การเกิด neuroinflammation จะเปน
กลไกหนึ่งที่จะนําไปสูเซลลแกและเซลลตาย และทําใหสมองเส่ือมอยางเชนโรค Parkinson,  Alzheimer 
คณะวิจัยฯ ไดตั้งสมมติฐานไววากลไกของการเกิด  inflammation เกิดจากกระตุน NF-B signaling ซ่ึง
เปน key mediator ของ inflammation และยับยั้ง nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) 
signaling การทดลองน้ีแสดงใหเห็นวา dopamine cell ที่ทําใหแก จะเกิด neuroinflammation (IL-1β, 
IL-6, TNF-α) และเมลาโทนินสามารถยับยั้งไดดี กลไกนี้เกิดผาน NF-B และ Nrf2 ซ่ึงทั้งคูเปน 
transcription factor จะไปควบคุมที่ promoter region ของการสราง cytokine งานเบื้องตนไดนําไป
เสนอและตีพิมพเปน proceeding ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (Chantadul et al., 18th TNS 
Conference 2014, page 30-36) (เอกสารแนบ 4.3.2)  และเพิ่มเติมตีพิมพเสนอในงานประชุม The 
19th TNS Conference 2015. P. 68 และผลงานฉบับสมบูรณไดสงเพ่ือตีพิมพ (Nopparat et al., 
Mechanism Aging Dev, 2017 accepted) (เอกสารแนบ 4.2.31)   
งานนี้ยังไดพิสูจนในสัตวทดลอง โดยแบงหนู (mice) เปน 3 กลุม คือ 

กลุมที ่1 หนู young adult (2 เดือน) 
กลุมที ่2 หนูแก old (16 เดือน) + นํ้าด่ืมปกต ิ→ เลี้ยงตออีก 6 เดือน รวมอายุเปน 22 เดือน 
กลุมที ่3 หนูแก old (16 เดือน) + นํ้าด่ืมใส melatonin 10 mg/kg → เลี้ยงตออีก 6 เดือน รวม  

อายุเปน 22 เดือน 
ผลการวิจัยปรากฎวาหนูแกเพ่ิมระดับ cytokine (IL-1β, IL-6, TNF-α) หนูกลุมที่ไดรับเมลาโท

นิน ระดับโปรตีน และ mRNA ของ cytokine เปลี่ยนกลับเหมือนกลุม young และลดระดับ NF-B ที่
เพ่ิมในหนูแก เพ่ือที่จะพิสูจนวาหนูแกน้ัน หนาที่ตางๆ ของสมองสวน hippocampus ที่เสื่อมโทรมดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง learning & memory ดังนั้นกลุมวิจัยจึงไดวัด functional test ที่เก่ียวกับการเรียนรู 
จากการทดลอง พบวา หนูแกมีการเรียนรูที่ลดลงเม่ือเทียบกับหนู young หนูแกที่ไดรับเมลาโทนินเปน
เวลา 6 เดือน การเรียนรูและการจําเหมือนในกลุม young แสดงวาเมลาโทนินสามารถปองกันการเส่ือม
ของการเรียนรูเมื่อเขาสูวัยชราภาพ นอกจากน้ีการวิจัยยังไดวัดระดับ คือ NMDA receptor subunit 
NR2A, NR2B, CamKII ในสมองสวนบริเวณ hippocampus และ prefrontal cortex ซ่ึงเปนตัวที่บงบอก
กลไกการเรียนรู ก็พบวาหนูแกปริมาณ NR2A, NR2B และ CamKII ลดลง เม่ือไดรับเมลาโทนินโปรตีน
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เหลาน้ีจะมีระดับเพ่ิมขึ้นจนมีระดับเทาหนู young และเตรียมเขียนผลงานเพื่อตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ (Permpoonpattana et al., Exp. Gerontol 2017 submitted) (เอกสารแนบ 4.2.35)   และ
ตีพิมพเปน proceeding ใน Tangweerasing et al., (2016) ในงานประชุมนานาชาติ IBRO-APRC 
School of Neuroscience ระหวาง July 4-8, 2016, p114-119. (เอกสารแนบ 4.3.8)  ผลงานวิจัย
บางสวนนี้ อ.ปยะรัตน ไดนําไปบรรยายที่งานประชุมนานาชาติ International Association of 
Gerontology Geriatrics (IAGG) และไดตีพิมพ abstract ใน Govitrapong (2015) IAGG, Plenary 
Lecture 2 page 2 (เอกสารแนบ 4.4.22)   

นอกจาก H2O2 จะ induce ใหเกิด neuroinflammation ใน neuron แลว amphetamine ยัง
สามารถ induce ใหเกิด neuroinflammation ใน glia cell ซ่ึงนําไปสูการเกิด neurodegeneration ได
เชนกัน การทดลองน้ีใช glia cell line (C6) และ methamphetamine ที่ induce การเกิด reactive 
nitrogen species โดยการผลิต nitric oxide เพ่ิม inducible nitric oxide synthase (iNOS) 
methamphetamine ไปลด Nrf2  และลด heme oxygenase-1 (HO-1), NADPH: quinine 
oxidoreductase-1 (NQO-1) และ glutamate-cystein ligase catalytic (-GCLC) ซ่ึงสงผลทําใหลด 
superoxide dismutase (SOD) activity  melatonin จะเพ่ิมการสราง Nrf2 ทําใหเพ่ิม HO-1, NQO-1,  -
GCLC  ทําใหเพ่ิม activity ของ  SOD (Jumnongprakhon et al., Neurotoxicity Res, 2014, 25:286-
294.) (เอกสารแนบ 4.2.3) 

melatonin ไปยับยั้งการสลายตัวของ IBα ลดการ translocate ของ p65 subunit ลดการสราง 
iNOS ทําใหลดปริมาณ NO ทั้งหมดเปนการลด neuroinflammation ที่เกิดจาก methamphetamine 
แสดงวา melatonin สามารถลดการเกิด neuroinflammation ได  (Jumnongprakhon et al., 
Neurochem Res. 2015, 40:1445-1456) (เอกสารแนบ 4.2.7)   

นอกจากน้ี คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาผลของ amphetamine ตอ inflammation โดยใช dopamine 
cell line พบวาในเซลลประสาท SH-SY5Y dopamine  cell line เกิด neuroinflammatory cytokine โดย 
amphetamine ไปเพ่ิม iNOS, NF-B  phosphorylation, pERK และลด Nrf2 และยับยั้งไดโดยเมลาโท
นิน คณะวิจัยฯ ไดศึกษาพบวาเมลาโทนินสามารถยับยั้งการเกิด neuro-inflammation ที่เกิดขึ้นในเซลล
ประสาท dopamine ได ขอมูลเปนขอมูลใหม เน่ืองจากเปนที่เขาใจกันวาการเกิด neuroinflammation 
เกิดขึ้นที่ glia cell ไมไดเกิดที่ neuron ดังน้ันขอมูลของคณะวิจัยฯ น้ีจึงเปนเรื่องใหม นอกจากไดตีพิมพ
ในวารสารนานาชาติแลว เร็วๆ น้ี คณะวิจัยฯ ไดขอมูลตออีกวา เมลาโทนิน ยับยั้ง neurotoxicity ของ 
methamphetamine ใน dopamine cell น้ัน เกิดผาน melatonin receptor โดยที่ methamphetamine 
ทําใหเกิด TNF-α เกิด NF-B  translocate เขาไปใน nucleus ไปจับกับ promoter region ของ 
cytokine gene และทําใหลด Nrf2 ซ่ึงไป link กับ กลุม anti-oxidative enzyme และกลไกเหลาน้ียับยั้ง
ไดดวยเมลาโทนิน โดยผาน melatonin receptor ขอมูลเปนเรื่องใหม ผลงานนี้ไดตีพิมพและเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ) Wongprayoon and Govitrapong, 18th TNS Conference 2014, page 64) 
(เอกสารแนบ 4.4.8)  และนําไปเสนอที่ ISN-APSN ที่ Australia (Wongprayoon and Govitrapong. 
2015 J Neurochem (suppl 1) p. 226) (เอกสารแนบ 4.4.18) และเสนอผลงานที่งานประชุมระดับชาติ 
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(Wongprayoon and Govitrapong, The 19th TNS Conference 2015. P. 61 (เอกสารแนบ 4.5.7)  
และสงตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Wongprayoon and Govitrapong, Neurotoxicology, 2015, 
50:122-130) (เอกสารแนบ 4.2.8)   

เร็วๆ น้ี มีขอมูลเก่ียวกบั methamphetamine ที่กอใหเกิดการตายของเซลลและทําใหเกิด 
neuroinflammation และ apoptosis โดยการทําลาย blood brain barrier (BBB) อยางไรก็ตามขณะน้ียัง
ไมมีหลักฐานทางวิจัยที่แสดงใหชัดเจน ดังน้ันคณะวิจัยฯ จึงไดสราง model ของ blood brain barrier 
โดยการ culture primary rat brain microvascular endothelium cell (BMVEC) ซ่ึง isolate จากหนู 
neonatal rat แลวเลี้ยง BMVEC กับ methamphetamine และ melatonin ผลวิจัยปรากฎวา 
methamphetamine ทําใหเกิด ROS, RNS, apoptosis โดยผานทาง NADPH oxidase (NOX)2 ทําให
การ transport ตอ BBB เสีย โดยการวัด transendothelial electric resistance ทําลาย tight jucntion 
proteins (ZO-1, occludin, cloudin 5) ทําลาย beta-gp transporter ถา treat BMVEC ดวย melatonin 
ซ่ึงปองกัน  methamphetamine ทําลาย BBB ไดโดยผานทาง NOX-2 activity และการ ทํางานของ 
melatonin น้ีเกิดผาน melatonin receptor MT1/2 ผลงานวิจัยน้ีได submit ตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ
Jumnongprakhon et. al Toxicol In vitro 2017 (เอกสารแนบ 4.2.28) และ Jumnongprakhon et. al 
Brain Res 2016; 1646:182-192 (เอกสารแนบ 4.2.18) และ Jumnongprakhon et. al Brain Res 
2016; 1659: 84-92. (เอกสารแนบ 4.2.19)  

จากผลการวิจัยขางตนทําใหทราบวา methamphetamine จะทําลาย BBB ดังน้ันคณะวิจัยฯ ได
วิจัยตอเพ่ือพิสูจนตอวาการทําลาย BBB ทําใหเกิด neuroinflammation หรือไม และ melatonin จะชวย
ไดหรือไม อยางไร โดยใช BMVEC model ของ BBB พบวา methamphetamine ทําใหเกิด 
inflammation mediator เพ่ิม intracellular adhesion molecule (ICAM-1)  vascular cell  adhesion 
molecule (VCAM-1) และ matrix metalopeptidase (MMP-1), เกิด iNOS, NO และทั้งหมดดังกลาวน้ัน 
melatonin สามารถปองกันไดโดยผาน NF-β และ Nrf2 transcriptional molecules และผาน 
melatonin receptor MT1/2  ผลงานวิจัยน้ีไดสงตีพิมพในวารสารนานาชาติ Jumnongprakhon et. al 
Brain Res 2016; 1646: 393-401. (เอกสารแนบ 4.2.20)  

นอกจากไดศึกษาพิสูจนใน cell line และใน blood brain barrier (BBB) แลว คณะวิจัยฯ ได
พิสูจนกลไกเหลาน้ีเกิดขึ้นใน systemic ดวย ดังน้ันจึงทําการพิสูจนในสัตวทดลอง แลว treat หนู rat 
ดวย methamphetamine และ melatonin เพ่ือพิสูจนวา methamphetamine กอใหเกิด 
neuroinflammation ทําลาย BBB และ melatonin สามารถชวยปองกันได จากผลการทดลองปรากฎวา 
methamphetamine ทําใหเกิด neuroinflammation บริเวณ hippocampus และ prefrontal cortex โดย
การวัดการเพ่ิมขึ้นของ cytokine ตางๆ เชน IL-1β, IL-6, TNF-α เม่ือ treat ดวย melatonin ระดับ 
cytokine กลบัสูปกติ ผลงานเบื้องตนไดเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (Namyen et al., 18th 
TNS Conference 2014, p. 57, (เอกสารแนบ 4.4.3) และ Namyen et al., 19th TNS Conference 
2015, p. 67 (เอกสารแนบ 4.5.3)   
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คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอบรเิวณ hippocampus พบวา methamphetamine ยังไปทําลาย BBB 
โดยการทําลาย  intracellular adhesion molecule (ICAM-1, VCAM-1) หนูกลุมที่  treat  ดวย 
melatonin และ methamphetamine น้ัน  melatonin สามารถปองกันและแกไขการถูกทําลายของ  BBB 
และปองกันการเกิด cytokine ตางๆ ที่เพ่ิมขึ้นได และศึกษาวากลไก amphetamine ทําลาย BBB 
อยางไร เมลาโทนินปองกัน แกไข โดยกลไกทาง cellular อยางไร งานวิจัยน้ีกําลังเตรียมรวบรวมเพ่ือ
เขียนตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Namyen et al., 2017) (เอกสารแนบ 4.2.38) 

จากผลงานขางตนที่ amphetamine ทําลาย  BBB เกิด neuroinflammation น้ันบริเวณ 
hippocampus ของสมองซึ่งเปนสมองที่ ทําหนาที่เก่ียวกับการเรียนรู การจํา (learning memory) และ 
(cognitive function) ถาสมองบริเวณนี้เสียไปจากการใชสารเสพติด amphetamine หรือเด็กออนที่เกิด
จากการใชสารเสพติดของแมในระหวางตั้งครรภจะเปนการทําลายสมอง hippocampus ดังน้ันคณะวิจัยฯ 
จึงไดศึกษาในหนู rat ในชวง postnatal หลังคลอด P4-P10 ซ่ึงตรงกับ trimester ของคน โดยนําหนู 
postnatal น้ี มาให methamphetamine 5-10 mg/kg และกลุมที่ให amphetamine  และ melatonin (10 
mg/kg) เปนเวลา 7 วัน จากนั้นนําหนูทั้ง 4 กลุมมา sacrified และแบงเปนการศึกษา 
immunocytochemistry และ Western blot ศึกษาบริเวณ hippocampus วัดปริมาณ tyrosine 
hydroxylase (TH, marker ของ dopamine) และ dopamine transporter (DAT) วัด α-synuclein 
(marker ของ Parkinson), synaptophysin (marker ของ presynaptic), PSD95 (marker ของ 
postsynaptic), NMDA receptor subunit (NR2A, NR2B) โปรตีนที่กลาวขางตนนี้ลดลงในกลุมที่ไดรับ 
methamphetamine และ reverse ปริมาณทั้งหมดในกลุมหนูที่ไดรับ methamphetamine  และ 
melatonin แสดงวา melatonin สามารถปองกันการสูญเสียโปรตีนที่สําคัญในบริเวณ hippocampus  
ผลงานวิจัยน้ีไดนําไปเสนอที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ Leeboonngam et al., 2014, 18th TNS 
Conference, page 58 (เอกสารแนบ 4.4.4)  Leeboonngam et al., 2015 J Neurochem (suppl 1) 
page 352 (เอกสารแนบ 4.4.20) และเตรียมสงตีพิมพในวารสารนานาชาติ Leeboonngam et al., J 
Pineal Res (2017 in preparation) (เอกสารแนบ 4.2.42) 

ผลงานวิจัยเก่ียวกับ toxic effect ของ amphetamine ตอ ระบบประสาท ทําใหเกิดสมองเสื่อม 
สมองแก โดยผานทฤษฎีตางๆ คณะวิจัยฯ ไดถูกเชิญใหเรียบเรียงตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
(Wongprayoon and Govitrapong, Current Pharmaceutical Design, 2016, 22(8):1022-1032 
revised) (เอกสารแนบ 4.2.15) 

นอกจาก neuron และ microglia และสตัวทดลองแลว คณะวิจัยฯ ยังไดคนพบการเกิด 
neuroinflammation ใน schwan cell ซ่ึงเปน supporting cell ของ peripheral nervous system     
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ trigerminal nerve และพบวา CGRP เปน neuropeptide ที่กอใหเกิด cytokine IL-
1β ใน schwan cell โดยผาน ERK pathway ดังน้ันจึงทําใหสามารถศึกษาตออีกวา neuroinflammation 
ที่เกิดขึ้นนี้เก่ียวของกับ pain และ neurodegeneration อยางไร งานนี้ตีพิมพในวารสารนานาชาต ิ
(Permpoonputtana et al., Life Sci, 2016, 144:19-25) (เอกสารแนบ 4.2.14) 
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การเกิด spinal cord injury กอใหเกิดปญหาตอทั้ง CNS และ PNS คณะวิจัยฯ ไดศึกษาพบวา 
spinal cord injury กอใหเกิด neuroinflammation และถา treat ดวยเมลาโทนินก็สามารถยับยั้งได 
(Sompub et al., 18th TNS Conference 2014, page 70 (เอกสารแนบ 4.4.14) และ Sompub et al., 
The 14th APSN Conference 2016 p. 80 (เอกสารแนบ 4.4.29) และ IBRO-APRC School of 
Neuroscience 2016 and 20th Thai Neuroscience society International Conference, Naresuan 
University Phitsanulok, Thailand, July 4-8, 2016, p. 87 (เอกสารแนบ 4.4.25) คณะวิจัยฯ ไดศึกษา
พบวา agomelatine, melatonin agonist สามารถยับยั้ง cerebral ischemia injury  งานนี้ตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ Chumboatong et al., 2017 Neurochem Int 2017 (102):114-122. (เอกสารแนบ 
4.2.27) 

 
Subproject 2. Autophagy controlling brain aging and neurodegeneration 

Autophagy เปนกลไกหนึ่งที่เกิดขึ้นในเซลลในขณะที่เซลลขาดแคลนอาหาร หรือขณะที่เซลล
ตางๆ มีอายุมากขึ้นจะเกิดการสะสมของ damage macromolecule เซลลจําเปนจะตองกําจัด 
macromolecule เหลาน้ี โดยขบวนการ ubiquitin-proteasome และขบวนการ lysosome mediated 
autophagy ขบวนการเหลาน้ีเกิดใน aging process และเปนขบวนการที่กําหนดอายุของเซลลตางๆ วา
มี life span ยืนยาวแคไหน คณะวิจัยฯ ไดศึกษาในเซลล SH-SY5Y  dopamine cell line พบวา 
amphetamine ทําใหเกิด autophagy โดยการเกิด  mammalian target of rapamycin (mTOR)  
signaling protein, mTOR เปน  signaling protein ที่มีหนาที่ควบคุม growth และ  proliferation, 
mTOR  เปลี่ยนแปลงไดโดย  growth factor  ตางๆ เชน amino acid  หรือ stress ถูก  suppress โดย 
rapamycin mTOR ถูก  activate ไปเปน p-mTOR  ซ่ึงจะไป phorphorylate protein อีก 2  ชนิด  ชื่อ 
p70S6K และ  4EBP1  ซ่ึงจะทําใหเกิด growth  และ  proliferation จากผลการทดลองพบวา 
amphetamine ไปลด  p-mTOR  สวน melatonin ชวยปองกันการลดลงของ p-mTOR  จาก 
amphetamine ปองกันการ reduction of  p-4EB1-induced by amphetamine และ  melatonin ปองกัน
การเกิด autophagy  

นอกจากนี้ กลุมวิจัยยังไดศึกษาตออีกวาการที่ amphetamine  ทําใหเซลลประสาทตายโดยผาน 
pathway ของ mTOR  น้ัน จําเปนตองเกิดผานการเกิด reactive oxygen species และขบวนการนี้
ยับยั้งไดดวย melatonin  

คณะวิจัยไดศึกษาตอจาก mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway  Atg1, Beclin1 
(Atg6), LC3 (Atg8) และ Atg18 ซ่ึงเปน downstream signaling ของ mTOR โดยที่ pathway น้ีจะถูก
กระตุนดวยสิ่งแวดลอม เชน การขาดอาหาร ขาด amino acid การเกิด oxidative stress สวน upstream 
pathway เชน JNK1 activation จากผลการทดลองเร็วๆ น้ี โดยคณะวิจัยพบวาเม่ือใส METH 1 mM ใน 
dopamine cell line แลว incubate 4, 8, 24 ชั่วโมง พบวา METH เพ่ิมปริมาณ microtubule-
associated protein light chain 3 (LC3-II) ซ่ึงเปน indicator ของ autophagy เปน 264% เม่ือ 
preincubate เมลาโทนิน 1 mM เปนเวลา 2 ชั่วโมง ปริมาณ LC3-II ลดเหลือ 197% การทดลองโดยใช 
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immunofluorescence confocal microscopy ก็เห็นเซลลติด LC3-II immunostaining ชัดเจน เพ่ือจะ
พิสูจนวา METH ทําใหเกิด autophagy โดยผานขบวนการ Bcl-2/Beclin1 การเปลี่ยนแปลงโปรตีน 2 ตัว
น้ียับยั้งไดดวยเมลาโทนิน การเพ่ิม p-Bcl-2 ทําใหเกิดการ dissociation ของ Bcl-2/Beclin1 complex 
และกอใหเกิด autophagy  เพ่ือที่จะพิสูจนตอวา Bcl-2/Beclin1 complex น้ีถูกควบคุมโดย c-Jun-N-
terminal protein kinase 1(JNK 1) หรือไม จากผลการทดลองพบวา incubate dopamine cell ดวย 
METH 24 ชั่วโมง ระดับของ p-JNK เพ่ิมขึ้นเปน 160% และลดลงเปนระดับกลุม control เม่ือ pretreat 
ดวยเมลาโทนิน แสดงวาการ phosphorylate JNK มีบทบาทสําคัญตอการ dissociation ของ Bcl-
2/Beclin1 complex แลวนําไปสูการเกิด autophagy ผลงานวิจัยเหลาน้ีไดตีพิมพในวารสารนานาชาติ
และขณะนี้คณะวิจัยฯ ศึกษากลไกในระดับลึกซ้ึงตออีก พบวา เก่ียวของโปรตีน นอกจาก ubiquitin-
proteasome system (UPS) แลวยังมี chaperone-mediated autophagy (CMA) ซ่ึงเปน selective 
target ของโปรตีนตอ lysosome จากท่ีคณะวิจัยพบวา amphetamine ทําใหเกิด abnormal protein 
aggregation คือ α-synuclein ซ่ึงเปน hall mark สําคัญที่พบในสมองของผูปวย Parkinson  α-
synuclein จะจับกับ lysosomal protein ชนิดที่เรียก Lamp 2A ซ่ึงมี sequence “KFERQ motif” เหมือน 
sequence ของ α-synuclein ขณะที่ α-synuclein กลายเปน oligomer form จะไมสามารถจับกับ 
Lamp 2A จากการทดลองทําใหเชื่อวาการที่ amphetamine กอใหเกิด α-synuclein aggregation 
เน่ืองจากปองกันการยอยสลาย α-synuclein โดยขบวนการ CMA โดยที่เมลาโทนินสามารถยับยั้ง
ขบวนการนี้  ผลงานวิจัยน้ีไดตีพิมพไปแลว 

ขอมูลเบื้องตนเหลาน้ีจะนําไปสูการวิจัยเก่ียวกับขบวนการ ดังน้ี 
 

ศึกษาความสัมพันธของ melatonin ตอ SIRT1 และ FoxO3 pathway ตอ aging process โดย
ผาน autophagy pathway 

SIRT1 เปน NAD-dependent histone acetylase โดย Sirt1 ทํางานรวมกับ autophagy ในการ
ควบคุม longevity (การมีอายุยืนยาว) ในงานวิจัยศึกษา dopamine cell SH-SY5Y  โดยทําใหเกิด 
senescence ดวย H2O2 (หรือสารพิษอ่ืนๆ) จากการทดลองพบวา dopamine cell ถูก induce ใหแก 
โดยใช marker ของ SA-βgal เซลลเหลาน้ีลดปริมาณโปรตีน  LC3-II ซ่ึงเปน marker ของ autophagy 
ถา treat ดวยเมลาโทนินทําใหเพ่ิม LC3-II protein และลดปริมาณ SA-βgal (เซลลแก) แสดงวาเมลา
โทนินไปยับยั้งความชราภาพของเซลลโดยผาน autophagy pathway งานเบื้องตนนี้ไดเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ (Sinjanakhim et al., 18th TNS Conference 2014, page 12) (เอกสารแนบ 
4.4.7)  

คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอพบวาเมลาโทนินสามารถกระตุนเพ่ิมโปรตีนของ SIRT1, Beclin1 และ 
LC3-II (ซ่ึงเปน hallmark protein ของ autophagy) และสามารถลดระดับ acetylated Lys310 ใน p65 
ซ่ึงเปน subunit หน่ึงของ  NF-B ในเซลลที่ทําใหเกิด senescence ผลงานวิจัยน้ีนําไปเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศออสเตรเลีย ตีพิมพใน Sinjanakhom et al., 2015 J 
Neurochem (suppl 1) p. 225 (เอกสารแนบ 4.4.17) 
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กลไก IKK complex และ NF-B signaling ตอ aging process โดยผาน autophagy 

คณะวิจัยฯ ยังพบวาเมลาโทนินไปเพ่ิม Sirt1 และ FoxO1 ซ่ึงเปน target ของ SIRT1 และเพ่ิม 
autophagy งานวิจัยน้ีนําไปเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (Nopparat and Govitrappong, 18th 
TNS Conference 2014, page 19)  (เอกสารแนบ 4.4.10) 

คณะวิจัยฯ ไดใช H2O2 induce ให neuronal cell line SH-SY5Y เกิด senescent ทําใหลด 
SIRT1 เพ่ิม ac-RelA/p65 และลด LC3-II และทั้งหมดนี้ melatonin สามารถปรับใหอยูในระดับปกติได 
แสดงใหเห็นวา melatonin มีคุณสมบัคิตาน senescent process (ชราภาพ) ไดขอมูลเบื้องตนเสนอและ
ตีพิมพเปน proceeding ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Sinjanakhom et al., The 19th TNS 
Conference 2015. P. 46-52 (เอกสารแนบ 4.3.6) คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอหาความสัมพันธระหวาง 
neuroinflammation และ autophagic  ผลงานนี้จะตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact factor 9.3 
(Nopparat et al., (2017, accepted, J Pineal Res) (เอกสารแนบ 4.2.32) 

 
Subproject 3:  Circadian clock regulating brain aging process and 
neurodegeneration 

clock genes เปนกลุมยีนที่เก่ียวของกับการกําหนดเวลาในรอบวันโดยเฉพาะเวลากลางวัน
กลางคืนที่เรียกวา circadian rhythm  ในรางกายของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงการกําหนดเวลาดังกลาวน้ันเกิดจาก
การกระตุนใหเกิดการสรางโปรตีนควบคุมเวลาหลายชนิด และโปรตีนเหลาน้ีจะมีปริมาณขึ้นลงเปน
จังหวะตามระยะเวลา 24 ชั่วโมง และจะไปมีผลตอกลไกการควบคุมการทํางานตางๆ ของรางกาย เชน 
การนอน  การตื่น  อุณหภูมิของรางกาย  การเตนของหัวใจ  การสรางฮอรโมน  ความดันโลหิต  เปนตน  
กระบวนการตางๆ ที่มีลักษณะเปน circadian rhythm พบไดตั้งแตสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว ซ่ึงมีไวเพ่ือ
ปองกัน replicating DNA จาก high ultraviolet radiation ในชวงเวลากลางวัน สําหรับในสัตวชั้นสูง เชน
พวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม circadian rhythm ถูกควบคุมดวย  suprachiasmatic nuclei (SCN) ของสมอง
สวน hypothalamus ซ่ึงถือเปน circadian pace maker โดยจะถูกฝกใหรูถึงสัญญาณจากสิ่งแวดลอม
ภายนอกนั่นก็คือความมืดและความสวาง จากน้ันจะสงสัญญาณไปบอกยังอวัยวะตางๆ ของรางกายโดย
ผานทางสัญญาณประสาทหรือฮอรโมนที่สรางจากตอมไพเนียลที่ชื่อวาเมลาโทนินอีกทีหน่ึง ดังนั้นใน
ปจจุบันเชื่อวาทั้ง SCN และตอมไพเนียลรวมกันควบคุม circadian rhythm ซ่ึงบทบาทของยีน Per1 ตอ
การทําหนาที่ของตอมไพเนียลยังคงตองมีการศึกษาตอไป ดังน้ันคณะวิจัยฯ ไดศึกษาการแสดงออกของ
ยีนควบคุมเวลาในตอมไพเนียลของหนูที่ถูกเพาะเลี้ยงในสภาวะหลอดทดลองพบวา ยีนควบคุมเวลา 
Per2, Bmal1 และ Rev-erb alpha ยังคงมีจังหวะในการแสดงออกของยีนหลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา
มากกวา 24 ชั่วโมง ซ่ึงแตกตางไปจากยีน Per1 และ Aa-nat ที่จังหวะการแสดงออกในรอบวันน้ันลมเลิก
ลงเม่ืออยูในสภาวะหลอดทดลอง ดังน้ันการควบคุมจังหวะการแสดงออกของ Per2, Bmal1 และ Rev-
erb alpha ในตอมไพเนียลไมไดขึ้นอยูกับการควบคุมของสารส่ือประสาท norepinephrin (NE) 
เชนเดียวกับยีน Per1 และ Aa-nat ผลงานวิจัยน้ีไดตีพิมพในวารสารแลว 
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สิ่งที่เกิดแกวัยชราคือ การสูญเสียการเรียนรูและการจํา ซ่ึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในโรคสมองเสื่อม
อยาง Alzheimer การเรียนรู การจํา ควบคุมโดย circadian คณะวิจัยฯ ไดตั้งสมมติฐานไว คือ 
functional clock จะอยูในสมองบริเวณตางๆ โดยเฉพาะ hippocampus, hippocampus มี clock gene 
และทําหนาที่สัมพันธกับ aging process สัมพันธกับ การเรียนรู การจํา ดังนั้นการศึกษาจึงสามารถ
ศึกษาโดยใช model ของ neurodegeneration เชน AD model, neurodegeneration model เชน ใน
กรณีที่ไดรับ amphetamine กอใหเปน neurodegeneration และกรณีของ aging model 

amphetamine (AMPH) มีผลตอการแสดงออกของยีน Per1, Per2 และ Aa-nat ในตอมไพเนียล
ของหนูหลังคลอดอายุ 9, 16 และ 60 วัน ในสภาวะที่มีแสง 12 ชั่วโมง และไมมีแสง 12 ชั่วโมง ฉีด 
saline หรือ AMPH ใหสัตวทดลองติดตอกันเปนระยะเวลา 7 วัน และเก็บตอมไพเนียลที่เวลา ZT 3 และ 
ZT 15 ของการทดลอง Real-time PCR แสดงใหเห็นวา AMPH มีผลตอการแสดงออกของแตละยีนใน
ตอมไพเนียลแตกตางกันไป โดยไมมีผลตอระดับ mMRNA ของ Aa-nat ในหนูทุกอายุทั้งในเวลาที่มีแสง
และไมมีแสง พบผลการลดระดับ mRNA ของ Per1 ในเวลากลางคืนในตอมไพเนียลของหนูอายุ 60 วัน 
และพบวา AMPH มีผลทําใหเกิดการลดระดับการแสดงออกของยีน Per2 ในตอมไพเนียลของหนูหลัง
คลอดอายุตางๆ 

จากรายงานที่ผานมาพบวายาในกลุมสารเสพติดซ่ึงมีผลตอจังหวะของพฤติกรรมตางๆ อาทิ 
sleep/wake cycle แลวยังสามารถควบคุมจังหวะการแสดงออกของยีนหลายชนิดใน striatum โดย
ปราศจากการควบคุมเวลาของ master clock หรือ SCN ดังน้ันจึงทําการทดสอบดูผลการเสพติด 
amphetamine ตอการแสดงออกของ clock gene ทุก 6 ชั่วโมงตลอดวัน ใน striatum ของหนูโตเต็มวัย 
พบวามีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ mRNA ของยีน Per1 โดยที่ amphetamine ทําให peak ของ 
Per1 มีการเลื่อนชาออกไป (phase delay) อยางนอย 6 ชั่วโมงเม่ือเทียบกับหนูกลุมควบคุม นอกจากน้ี
ยังมีผลทําใหปริมาณการแสดงออก (amplitude) เพ่ิมขึ้นอีกดวย สําหรับยีน Bmal1 ซ่ึงมีการแสดงออก
สูงในเวลากลางวันในหนูปกติน้ัน เม่ือหนูติด amphetamine พบวารูปแบบการแสดงออกเปลี่ยนไป
เชนเดียวกับ Per1 โดยในหนูกลุมควบคุมซึ่ง peak เกิดในตอนเชา หรือเวลา 10.00 น. เปลี่ยนไปเปน
เวลา 22.00 น. น่ันคือมีการเลื่อนชาออกไปอยางนอย 12 ชั่วโมง แตไมมีผลตอ amplitude ของการ
แสดงออก อยางไรก็ตาม amphetamine ไมมีผลตอจังหวะการแสดงออกของยีน Rev-erb alpha ทั้ง
รูปแบบและปริมาณ โดย Rev-erb alpha จะมีการแสดงออกสูงในชวงเวลากอนการเปลี่ยนจากเวลามีแสง
เปนเวลามืด ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา amphetamine มีผลควบคุมจังหวะการแสดงออกอยาง
เฉพาะเจาะจงตอ clock gene แตละตัว โดยอาจเปนผลใหมีตอบสนองและแสดงออกทางดานพฤติกรรม
ที่แตกตางออกไป  
         สําหรับบริเวณ hippocampus น้ัน Per1 mRNA มี peak สูงตอนเวลากลางวัน ในขณะที่ Bmal1 
mRNA จะมี peak สูงในเวลากลางคืน เม่ือหนูไดรับ amphetamine 5 mg/kg ติดตอกัน 7 วัน พบวา 
amphetamine ทําให Bmal1 mRNA เกิด phase shift เปลี่ยนจาก diurnal เปน nocturnal pattern สวน 
Per1 mRNA คงที่ไมเปลี่ยน แตลดปริมาณโปรตีนลง จากการทดลองแสดงใหเห็นวา amphetamine ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง clock gene ในบริเวณ hippocampus ซ่ึงเปนสิ่งที่นาสนใจคือ จะเก่ียวของกับ
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การทําใหเปลี่ยนแปลงการเรียนรู การจํา เน่ืองจากการใช amphetamine งานวิจัยน้ีไดสงเพ่ือตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ (Pramong et al., Neurosci Lett., 2017 submitted) (เอกสารแนบ 4.2.41) 

คณะวิจัยฯ ไดศึกษา clock gene ควบคุม brain aging process ไดอยางไร โดยศึกษา clock 
gene 4 ตัว คือ Per1, Per2, Bmal1 และ Rev-erba ในหนู rat ที่มีอายุ 8 สัปดาห, 1 ป และ 2 ป (ซ่ึงเปน
อายุที่ชราภาพเม่ือเทียบกับมนุษย) และ treat melatonin หนูอายุ 1 ป และ 2 ป จากน้ันวัด mRNA ของ 
clock gene 4 ชนิด บริเวณ hippocampus ของหนูทั้งกลางวันและกลางคืน ผลปรากฎวา กลุมที่ treat 
ดวยmelatonin และที่ไมได treat ผลการวิจัยปรากฎวา การแสดงออกของยีน Per1, Per2 และ Rev-
erba ตอนกลางวันสูงกวาตอนกลางคืน ในขณะที่การแสดงออกของยีน Bmal1 สูงตอนกลางคืน หนูอายุ 
1 ป Per2, Bmal1 และ Rev-erba ยังคงมี rhythm สวน Per1 ไมแสดง rhythm เปลี่ยน เม่ืออายุ 2 ป น้ัน 
Per1, Per2 และ Bmal1 สูญเสีย rhythm ขณะที่ Rev-erba มี rhythm นอยลง หนูไดรับ melatonin เปน
เวลา 2 เดือนตอนกลางคืน ปรากฎวาหนู1 ป และ 2 ป ที่ไดรับ melatonin การแสดงออกของ clock 
gene ทั้ง 2 ชนิด มี rhythm กลับคืนมาเหมือนตอนอายุ 8 สัปดาห ขอมูลน้ีเปนขอมูลเบื้องตนที่แสดงให
เห็นวา การที่อายุมาก circadian rhythm จะสูญเสียไป ซ่ึงเปน mechanism หนึ่งในการควบคุมการ
ทํางานตางๆ ของสมองโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรู การจํา เม่ือ circadian rhythm ผิดปกติไปจะทําให
สมองทํางานผิดปกติ melatonin สามารถทําให circadian rhythm น้ัน คงเหมือนชวงอายุนอย คณะวิจัย
ฯ ศึกษาตอเพ่ือนําไปสูความเขาใจกลไก clock gene ควบคุมการทํางานของสมองอยางไร ทําไมอายุ
มากจึงสูญเสีย rhythm น้ันๆ melatonin ชวยทําให rhythm ของ clock gene ของชราภาพกลับคืนสู
เหมือนตอนอายุนอยไดหรือไมอยางไร ผลงานวิจัยน้ีไดนําไปเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Pramong et al., 18th TNS Conference 2014, page 59) (เอกสารแนบ 4.4.5) คณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอ
พบวา melatonin receptor repression จะเปลี่ยนเปนจังหวะ rhythm เวลากลางวันและกลางคืน ตอน
อายุมาก rhythm น้ันก็จะหายไป การให melatonin สามารถปรับให rhythm ที่เสียไปเวลาแกน้ัน 
กลับคืนมาได งานน้ีไดนําไปเสนอที่งานประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศออสเตรเลียและตีพิมพ 
Pramong et al., 2015, J Neurochem (suppl 1) page 205. (เอกสารแนบ 4.4.16) และตีพิมพใน
วารสาร Pramong et al., 2015, J Med Assoc Thai 98 (Suppl. 9): s123-129.  (เอกสารแนบ 4.2.12) 
นอกจากน้ีคณะวิจัยฯ ยังพบวา melatonin ยังสามารถปรับ circadian rhythm ของหนูแกที่ผิดปกติ เชน 
Per2 และ brain-derived neurotrophic factor (BDNF) ใหกลับสูปกติไดในสมองบริเวณ hippocampus 
ผลงานวิจัยน้ีไดนําไปเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  Pramong et al.,The 19th TNS 
Conference 2015. P. 81 (เอกสารแนบ 4.5.14) นอกจาก clock gene ตางๆ ในผูสูงอายุจะไมแสดง 
circadian rhythm แลว BDNF และ neuroinflammatory marker ที่ปกติจะแสดง rhythm แตเม่ือสูงอายุ 
rhythm เหลาน้ีจะเสียและแสดงผิดปกติไป แตกับหนูที่ไดรับ melatonin เปนเวลานาน  rhythm ตางๆ 
เหลาน้ีจะกลับสูเหมือนในชวงที่มีอายุนอย ผลงานนี้ไดนําไปเสนอที่งานประชุมนานาชาติประเทศ
เดนมารก Pramong et al., The 10th Federation of European Neuroscience Societies (FENS), July 
2-6, 2016 page 3706 (เอกสารแนบ 4.4.32) ผลงานวิจัยเบื้องตนนี้ไดนําไปเสนอในงานประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ  Panmak et al.,The 19th TNS Conference 2015. p 75 (เอกสารแนบ 4.5.10) และผลงาน
ทั้งหมดจะเตรียมสงตีพิมพใน (Pramong et al., J Pineal Res, 2017) (เอกสารแนบ 4.2.40) 

ผูปวย depression จะมี pattern ของ clock gene ผิดปกติ ผูปวย depression จะเปนกลไก
เหน่ียวนําไปสูโรค Alzheimer ได ดังน้ันคณะวิจัยฯ จึงไดศึกษา Per2 polymorphism ของผูปวยซึมเศรา
เม่ือเปรียบเทียบกับคนปกติ ซ่ึงตีพิมพเปน proceeding (Usama et al., 18th TNS Conference 2014, 
page 42-45) (เอกสารแนบ 4.3.4) 

melatonin มีบทบาทสําคัญในการควบคุมขบวนการ aging โดยเฉพาะ brain aging อยางยิ่งตอ 
circadian system อ.ปยะรัตนไดรับเชิญไปบรรยายเรื่อง "Melatonin in the brain aging process" ที่งาน
ประชุมวิชาการนานาชาติเก่ียวกับเรื่องราวของผูสูงอายุ บทสรุปอยูใน Govitrapong (2015) IAGG 
Meeting p. 3 (เอกสารแนบ 4.4.22) 

     
Subproject 4. Caloric restriction, high-fat diet, aging brain and 
neurodegeneration 
Subproject 4.1: Caloric restriction, brain aging and neurodegeneration 

การไดรับอาหารที่มี calorie ต่ํา (Caloric restriction: CR) จะทําใหยืดอายุขัยทั้งในพืชและใน
สัตวหลายชนิดเปนเรื่องที่รูกันมานาน แตกลไกเกิดขึ้นไดอยางไร ยังไมเปนที่ทราบกัน melatonin เปน
ฮอรโมนที่สรางขึ้นเองในรางกายก็เปนสารที่สนใจกันวาทําใหยืดอายุขัยเชนกันทั้ง melatonin และ การ
ไดรับอาหารที่มี calorie ต่ํา เปนกลไกที่เก่ียวของกับ energy mechanism,  sirtuins (โดยเฉพาะ Sirtuin 
1 = Sirt1) เปนเอ็นไซมที่เก่ียวของกับ epigenetic FoXO1 และ FoXO3a ซ่ึงเปน Sirt1 target gene ทํา
หนาที่ควบคุม neuronal homeiostasis โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ hippocampus เก่ียวของกับ apoptosis 
และ survival ซ่ึง Sirt1 ควบคุม aging และ neurodegenerative process คณะวิจัยฯ ไดรวบรวมขอมูล
ตางๆ เหลาน้ีและไดตีพิมพใน Jenwitheesuk et al., Int J Mol Sci, 22 (2014): 16848-84 (เอกสารแนบ 
4.2.1) และงานวิจัยน้ีไดทํารวมกับ Professor Shimokawa ที่ Nagasaki University ประเทศญี่ปุน โดย 
น.ส.อโนรัตร เจนวิถีสุข นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตร Neuroscience ไดรับทุน Goho Life Science 
International Fund ไปทําวิจัยสวนหนึ่งที่ประเทศญ่ีปุน ไดผลงานวิจัยดังน้ี  

กลุมที ่1 หนู mice young (6 เดือน) 
กลุมที ่2 หนู mice old (19 เดือน) – treat ดวย vehicle 
กลุมที ่3 หนู mice old (19 เดือน) – treat ดวย melatonin 10 mg/kg เปนเวลา 10 วัน 
กลุมที ่4 หนู mice (CR) ไดรับอาหาร calories ต่ํา (Charies River LPF diet) – treat ดวย 

vehicle  
กลุมที่ 5 หนู mice (CR) ไดรับอาหาร calories ต่ํา (Charies River LPF diet) – treat ดวย 

melatonin 10 mg/kg ทุกวนั เปนเวลา 10 วัน 
กลุมที่ 6 หนู mice (NPY) ที่ knockout NPY treat ดวยดวย vehicle 
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กลุมที ่7 หนู mice (NPY) ที่ knockout NPY  treat ดวย melatonin 10 mg/kg ทุกวัน เปน
เวลา 10 วัน  
 หนูถูก sacrifice และ dissect  hippocampus จากน้ัน hippocampus จากสมองหนู วัดระดับ 
mRNA ของ Sirt1, FoXO1 และ FoXO3a วัด cell cycle gene (p21, p27) วัด gene เก่ียวกับ  apoptosis 
(Nrf2) modulator ของ FoXO3a (Wisp1) ไดผลสรุปดังน้ี 
 หนูแก มี mRNA Sirt1 ต่ํากวาหนู young และ หนู young ไมวาจะเปน CR หรือ treat ดวย 
melatonin ไมม่ี  Sirt1  ที่แตกตางกัน สวนหนูแกน้ันที่ treat ดวย melatonin หรือใหอาหาร CR จะเพ่ิม
ระดับ Sirt1 
 สวนหนูแก มีระดับ FoXO1 mRNA ลดลง เม่ือหนูแก treat ดวย melatonin หรือ CR จะเพ่ิม
ระดับ FoXO1 mRNA 
 FoXO3a ก็เชนเดียวกันกับ FoXO1 

หนูแกไดรับ  melatonin หรือ CR จะเพ่ิม p27 
 Nrf2: หนู young และ หนูแก มี Nrf2 เทากัน 

หนู young ที่ไดรับ melatonin (high dose) หรือ CR + melatonin (low dose) จะเพ่ิม Nrf2 
หนูแกถาไดรับ melatonin (low dose) หรือ CR, CR + melatonin (high dose) จะเพิ่ม Nrf2 

 Wisp1:  หนู young และ หนูแก ไมแตกตางกัน 
  หนูแกไดรับ melatonin หรือ CR, CR + melatonin จะเพ่ิมปริมาณ Wisp1 mRNA 
 สรุป หนูแกเม่ือไดรับอาหารที่มี calorie ต่ํา หรือไดรับ melatonin จะปรับเปลีย่น Sirt1, FoXO, 
Nrf2, p21, p27, Wisp1 แสดงวากลไกการเปลี่ยนของ CR และ melatonin น้ันจะ share ดวยกลไกที่
เหมือนกัน ดังน้ันทั้ง CR หรือ melatonin จะชวยทําใหอายุขยัยืนยาวขึ้นโดยผาน Sirt1, FoXO 
เหมือนกันและไมมี synergistic effect  สวนหนูที่ Knockout NPY จะมีระดับของ Sirt1, FoxO1, FoxO3, 
p27 และ wisp1 ลดลงต่ํากวากลุมหนูแก treat หนูดวย 10 mg/kg melatonin ไมสามารถชวยเพิ่มระดับ
โปรตีนเหลาน้ีได แสดงวา NPY มีบทบาทสําคญัตอขบวนการนี้ ผลงานวิจัยน้ีไดเตรียมสงตีพิมพใน 
(Jenwitheesuk et al., Neurochem Res, 2017) (เอกสารแนบ 4.2.34) 

คณะวิจัยฯ ศกึษาวิจัยเรื่องนี้ตออีก 
ผลของเมลาโทนินในสมองสวนฮิปโปแคมปสของหนูแกผาน การทํางานของ FoxO1 (The 

effects of melatonin in aging mouse hippocampus : involvement with FoxO1 pathway) 
ฮิปโปแคมปสเปนสมองที่พบการเสื่อมตามอายุและเปนสวนสําคัญในเกิดภาวะหลงลืมใน

ผูสูงอายุ งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลของเมลาโทนินตอการทํางานของสมองสวนฮิปโปแคมปส
ในหนูแกโดยศึกษาผลของเมลาโทนินตอ  FoxO1 pathway ซ่ึงเปน pathway ที่เก่ียวของกับการปองกัน
การทําลายเซลสมอง พบวาเม่ือใหเมลาโทนินแกหนูแก เมลาโทนนิมีผลเพ่ิมการแสดงออกของตัวแปรที่
ปองกันการทําลายของเซลสมอง ไดแก Sirtuin1, FoxO1, และ Beclin1 และลดตัวแปรที่เก่ียวของกับ
กลไกการตายของเซลสมอง ไดแก  p53, mdm2 และ Dkk1   ผลงานวิจัยน้ีเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ  Jenwitheesuk et al., The 19th TNS Conference 2015. P. 76  (เอกสารแนบ 
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4.5.11) และไดสงตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Jenwitheesuk et al.,  2017, EXCLI J, accepted) 
(เอกสารแนบ 4.2.29) 

 
Subproject  4.2  : High fat diet  and brain aging and neurodegeneration 
 การไดอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงจะทําใหสัตวทดลองเกิด insulin resistance ซ่ึงจะพัฒนาเปน
โรคเบาหวาน type 2 และทําใหเกิดสมองเสื่อมลดการเรียนรู การจํา คณะวิจัยฯ ไดรวบรวมขอมูลจาก
แหลงตางๆ ดังในเอกสาร Jenwitheesuk et al., Int J Mol Sci, 22 (2014): 16848-16884 (เอกสารแนบ 
4.2.1)   คณะวิจัยฯ ไดตั้งสมมติฐานดังน้ี 1  .สมองบริเวณ hippocampus จะมีเซลลตายและไมสรางเซลล
ใหม  2  .สมองบริเวณ hippocampus จะเกิดความผิดปกติของ circadian rhythm ทั้งน้ีจะปองกัน แกไข
ไดดวยการไดรับ melatonin โดยมีโครงการวิจัย ดังน้ี 
 
4.2.1   Melatonin prevents decrease in hippocampal neurogenesis in high fat diet and 

streptophysin-treated rats 
ใชหนู rat อายุ 8 สัปดาห แบงเปน 3 กลุม 
กลุมที่ 1 control  (ใหอาหารปกต)ิ 
กลุมที่ 2 high fat + STZ (ใหอาหารไขมันสูง + STZ single dose หลัง 1 สัปดาห, treat ดวย 

vehicle เปนเวลา 6 สัปดาห) 
กลุมที่ 3 high fat + STZ + melatonin (ใหอาหารไขมันสูง + STZ single dose หลัง 1 สัปดาห 

treat ดวย 10 mg/kg melatonin ทุกวัน เปนเวลา 6 สัปดาห) 
กลุมหน่ึงใหอาหารปกต ิ อีกกลุมใหอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง เปนเวลา 6 สัปดาห ตรวจระดับ glucose 
ในเลือด พบวาหนูมีระดับ glucose สูงขึ้นมาก เปนกลุม hyperglycemia  หนูกลุมหนึ่งฉีด melatonin 10 
mg/kg ทุกวันจนครบ 6 สัปดาห เม่ือเวลา 4 สัปดาห ฉีด 40 mg/kg STZ เม่ือครบ 6 สัปดาห นําหนูมา
ทดสอบ learning memory โดยวิธี Moris Water Maze ปรากฎวาหนูกลุมที่ไดรับ high fat + STZ การ
เรียนรูและการจําจะลดลง impair spatial memory สวนหนูกลุมที่ไดรับ melatonin การเรียนรูของหนูจะ
กลับคืนเทากับหนูที่ไมไดรับอาหาร high fat + STZ จากน้ันคณะวิจัยฯ ไดศึกษาตอโดยนําหนูถูกฆาแลว 
dissect hippocampus วัดระดับ double cortin (immature neuron) nestin (marker ของ neuron) 
พบวา neurogenesis marker ของหนูกลุมที่ไดอาหาร high fat + STZ ลดลง melatonin ปองกันการ
ลดลงกลับสูระดับปกต ิ synaptophysin (pre-synaptic marker) PSD95 (post-synaptic marker) ลดลง 
melatonin ชวยปองกันกลบัสูระดับปกต ิIR-β (insulin receptor β subunit) IR-α (insulin receptor α 
subunit) ลดลง p-ERK, MT1, MT2 receptor ลดลง melatonin ชวยปองกันยับยั้งการลดลง melatonin 
ชวยปองกันการลดลงของ neurogenesis ปองกันการลดลงของ synaptogenesis ทั้งน้ีผาน insulin 
receptor สวน melatonin ออกฤทธิ์ผาน melatonin receptor ผลงานวิจัยน้ีนําไปเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับชาติเปน proceeding (Lansubsakul et al, 18th TNS Conference 2014, page 37-41) 
(เอกสารแนบ 4.3.3)  และเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ  Lansubsakul et al., The 19th 
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TNS Conference 2015. page 72 (เอกสารแนบ 4.5.8) เพ่ือที่จะศึกษา function ไดศึกษา NMDA 
receptor subunit ซ่ึงเปน functional unit ของ hippocampus จากผลการวิจัยพบวา หนู (high fat + 
STZ) ลดระดับของ NR2A สวน NR2B เพ่ิมขึ้น และลดระดับ CamKII ดังน้ันโปรตีนที่เปลี่ยนไปนั้น เม่ือ 
treat ดวย melatonin ระดับโปรตีนจะเปลี่ยนกลับเหมือนกลุม control ผลงานนี้จะไดรับตีพิมพใน 
Wongchitrat et al., Neurochem Int 2016,100:97-109 (เอกสารแนบ 4.2.23) model น้ีคณะวิจัยฯกําลัง
จะศึกษาตอวามีผลทีทําใหพัฒนาเปน Alzheimer’s disease และ brain aging หรือไม อยางไร เมลา
โทนินยับยั้งไดอยางไร 
 เน่ืองจากโรคเบาหวานมักจะถูกพัฒนาเกิดอีกโรคคือโรคสมองเส่ือม Alzheimer’s disease จาก
ขอมูลขางตนพบวา high fat + STZ ทําใหเกิด hyperglycemia เกิดการสูญเสียความจํา melatonin 
สามารถปองกันยับยั้งได คณะวิจัยฯ ไดนํา model น้ีมาศึกษาตอโดย treat หนู rat ดวย STZ และ STZ 
+ melatonin และทดสอบ memory test จากน้ัน dissect สมองหนูบริเวณ hippocampus และ 
prefrontal cortex แลวศึกษาเอ็นไซมที่เก่ียวของกับ APP cleaving enzyme ที่ทําใหเกิด amyloid beta 
(Aβ) ซ่ึงเปน hall mark ของโรค Alzheimer (รายละเอียดจะไดกลาวในบทที่ศึกษา Alzheimer ใน 
Subproject 6 ) ผลงานวิจัยเบื้องตนพบวา หนูกลุม hyperglycemia มีเอ็นไซม β-secretase เพ่ิมขึ้น 
สวน α-secretase ลดลง ซ่ึงจะทําใหเกิด Aβ ซ่ึงเปน marker ของ AD สวนหนูกลุมที่ไดรับ melatonin 
น้ัน  melatonin สามารถทําใหเอ็นไซมกลับสูปกติได น่ีเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญมากเพ่ือพิสูจนวา
โรคเบาหวานอาจพัฒนาไปเปนโรค Alzheimer ไดอยางไร ขณะนี้นักศึกษาปริญยาเอกกําลังวิจัยอยู 
ขอมูลเบื้องตนแสดงใหเห็นวา หนูที่เปน hyperglycemia  การเรียนรู การจํา จะแยลง เม่ือเทียบกับหนู
กลุม control สวนหนูกลุมที่ไดรับ melatonin ความสามารถในการเรียนรูจะดีเทากับหนูกลุม control 
แสดงใหเห็นวา hyperglycemia มีผลกระทบตอการเรียนรู  เม่ือนําสมองสวน hippocampus ของหนูใน
กลุมตางๆ มาทดสอบ อยูใน manuscript ของ Kamsrijai et al. (2017, in preparation) (เอกสารแนบ 
4.2.37) 
 
4.2.2   Effect of melatonin on clock gene and metabolic gene expression in hippocampal of 

high fat-diet and STZ-treated rats 
 เพ่ือจะพิสูจนวาสมองที่ไดรับอาหารที่มีไขมันสูงจนพัฒนาเปนโรคเบาหวานนั้นและทําใหเกิดโรค
สมองเส่ือม และอาการอ่ืนๆ น้ัน เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบตอ circadian rhythm  melatonin 
สามารถปองกันการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังน้ันคณะวิจัยฯ จึงไดทดสอบระดับ mRNA ของ Per1, Per2, 
Bmal1, Rev-erba  และ Sirt1 ปรากฎวากลุม high fat สมองบริเวณ hippocampus จะเพิ่มระดับ Per2 
และ Bmal1 melatonin สามารถชวยปองกันให Per2 ลดลงเปนระดับปกติ สวน Rev-erba ลดลงในกลุม 
high fat  ที่นาสนใจคือ Sirt1  ในกลุม  high fat เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ melatonin สามารถปองกันการ
เพ่ิมขึ้นนี้ไปสูเทาระดับ control ผลงานนี้แสดงใหเห็นวา high fat-STZ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ 
clock gene และ Sirt1 ซึงอาจเปนกลไกที่สําคัญอันหนึ่งที่สมองเกิดการพัฒนาไปเปนโรคสมองเสื่อมใน
high fat-STZ หรือผูปวยโรคเบาหวานได ผลงานวิจัยน้ีเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
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Chanakamchokcharoen et al., The 19th TNS Conference 2015. page 65  (เอกสารแนบ 4.5.1) 
และ Tangyen et al., The 19th TNS Conference 2015. page 70 (เอกสารแนบ 4.5.6) และตีพิมพใน 
Wongchitrat et al., Neurochem Int 2016,100:97-109 (เอกสารแนบ 4.2.23) 
 
4.2.3   Melatonin prevents calcium-induced calpain activation in high glucose toxicity in 

SH-SY5Y cells 
 เพ่ือที่จะพิสูจนตอวาในขณะปริมาณที่มี glucose สูง   น้ันจะทําใหเกิดความผิดปกติของเซลล
ประสาท )ดังเชนในโรคเบาหวาน (คณะวิจัยฯ ไดใช neuroblastoma SH-SY5Y cell line โดยเพาะเลี้ยง
ในอาหารที่มี high glucose พบวา high glucose ทําเซลลประสาทตายได melatonin สามารถปองกัน
การตายของเซลล  high glucose ทําใหเพ่ิม calpain ขึ้น melatonin ปองกันการตายของเซลลประสาท
โดยผานการยับยั้งการเพ่ิมขึ้นของ calpain แสดงวา Ca-binding protein มีบทบาทเก่ียวกับ high  fat ทํา
ใหเซลลประสาทเสื่อม ขอมูลเบื้องตนนี้สามารถนําไปพิสูจนและพัฒนานําไปสูความเขาใจ high  fat, high 
glucose และ/โรคเบาหวาน ทําใหเกิดสมองเสื่อมเกิดโรคสมองเส่ือม เชน Alzheimer ได ขอมูลเบื้องตน
ไดนําไปเสนอและตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Sirisuwat et al., 18th TNS-CU-NIPS 
Symposium  2014, p. 60) (เอกสารแนบ 4.4.12) และ (Burusnareerat et al., 18th TNS-CU-NIPS 
Symposium  2014, p. 61) (เอกสารแนบ 4.4.13) 
  
 
4.2.4 เปรียบเทียบ effect ของ melatonin ตอ autophagy ใน high glucose ของ SH-SY5Y cell 
line กับหนูกลุม hyperglycemia บริเวณ hypothalamus 

ผลของเมลาโทนินตอยีน Sirt1 ที่กระตุนกระบวนการ autophagy ผานการยับยั้งของ RelA/p65 
ในกระบวนการอักเสบของเซลล SH-SY5Y 

ความชราทําใหฟงกชั่นทางสรีรวิทยาที่นําไปสูการตายของเซลล โดยกระบวนการ autophagy 
เปนเสนทางที่สําคัญสําหรับการยอยสลายโมเลกุลกลุมของ cytosolic ผิดปกติอยางหน่ึงที่เก่ียวของกับ
ความชรา ซ่ึงมีความสัมพันธกับ Sirtuin1 (SIRT1) ในการเพ่ิมอัตตราการอยูรอดของเซลลผานการ 
deacetylation ใน relA/ p65 ซ่ึงเปนหนวยยอยของ NF-ĸB นอกจากน้ีเมลาโทนินซ่ึงเปนฮอรโมนที่หลั่ง
จากตอมไพเนียลและสามารถชวยในการอยูรอดของเซลล อาจจะผานการควบคุมของ SIRT1 อีกดวย 
เพราะฉะน้ันการศึกษาครั้งนี้จึงตองการศึกษาผลของเมลาโทนินตอ autophagy ผานทางเดินสัญญาณ 
Situin1 ซ่ึงถูกกระตุนใหอยูในภาวะความชรา (aging) ดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ใน SH-
SY5Y เซลล ผลการทดลองของเราแสดงใหเห็นวาในเซลล SH-SY5Y ที่ให H2O2 น้ัน เมลาโทนิน
สามารถเพ่ิมระดับโปรตีน SIRT1, Beclin1 และ LC3-II ซ่ึงเปนโปรตีนที่สําคัญของกระบวนการ 
autophagy ในขณะที่ระดับของ acetylated-Lys310 ที่ p65 ก็ลดลงอีกดวย นอกจากน้ีเมลาโทนิน
สามารถลดจํานวนเซลลแกที่ยอมติดสีฟาของ เบตา galactosidase (SA-βgal) ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายเซลล 
senescent อยางหนึ่ง นอกจากน้ีผลการทดลองไดรับการแสดงใหเห็นวาเม่ือยับยั้งการทํางานของ 
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Sirtuin1 ผลจะเปนไปในทางตรงกันขาม ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เมลาโทนินสามารถเพ่ิมการทํางานของ
กระบวนาการ autophagy ผาน SIRT1 ในการที่ชวยชลอความแกของเซลลไดอีกดวย)  ผลงานวิจัยน้ีได
นําไปเสนอและตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (Nopparat et al., 19th TNS Conference 2015, 
p. 74) (เอกสารแนบ 4.5.9) ไดสงตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact factor สูง 9.3 (Nopparat et 
al., 2017, J Pineal Res, in press) (เอกสารแนบ 4.2.32)   

นอกจากน้ี คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษา effect ของ melatonin ตอ high glucose ใน neural cell 
(SH-SY5Y) พบวา high glucose ทําใหเซลลประสาทตายได โดยที่ high glucose ไปลด LC3-II เพ่ิม p-
mTOR และลด AMPK3 ซ่ึงเปน metabolic regulator ที่สําคัญ ถา treat ดวย melatonin แลว 
melatonin สามารถยับยั้งและปองกันการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนี้ effect เหลาน้ี คณะวิจัยฯ ยังนํามาศึกษาใน
หนูที่ไดรับ high fat + STZ จนทําใหเกิด hyperglycemia ก็เกิดปรากฎการณเหมือนใน cell line ดังน้ัน
จากผลงานวิจัยน้ีทําใหทราบวา melatonin มีความสัมพันธกับเรื่อง autophagy และ effect ของ 
melatonin ในการปองกันการเกิด neurotoxicity จาก high glucose อาจเนื่องจากโรคเบาหวาน  
melatonin จะมีสวนในการยับยั้ง toxicity ที่เกิดที่สมองได ภาวะอวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของ
โปรตีนในหลายสวนของรางกายซ่ึงเปนปจจัยหน่ึงของการเกิดโรคเร้ืงรังหลายชนิด จากการทดลองให
อาหารที่มีปริมาณไขมันสูงแกหนู พบวาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับของโปรตีนในเลือด ซ่ึงโปรตีนที่
พบทั้งหมดเปนโปรตีนที่สรางจากตับและเกี่ยวของกับการเกิดพยาธิสภาพตอตับ เมื่อใหสารเมลาโทนิน
ซ่ึงเปนสารที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพ เปนระยะเวลาตอเน่ือง 6 สัปดาห 
พบวาเมลาโทนินสามารถชวยปรับระดับโปรตีนที่ผิดปกติไปในเลือดใหกลับมาสูปริมาณปกติเม่ือเทียบ
กับหนูกลุมควบคุม ดังน้ันเมลาโทนินอาจเปนทางเลือกในการลดความรุนแรงหรือความผิดปกติที่อาจเกิด
จากภาวะอวนจากการไดรับอาหารไขมันสูงก็เปนได ผลงานวิจัยน้ีจะตีพิมพในวารสารนานาชาติ 
Wongchitrat et al., Proteomics (2017, accepted) (เอกสารแนบ 4.2.33)   
 
Subproject 5: Neural stem cell  
Subproject 5.1.  Effect of melatonin (positive factor) in neuronal stem cell 
proliferation/differentiation 

เซลลประสาทในบริเวณ  subventricular zone และ  subgranular ของ  dentate gyrus บริเวณ
หน่ึงของ hippocampus มีการสรางเซลลประสาทขึ้นใหม  เซลลประสาทนี้สามารถ differentiate ไปเปน  
neuron  หรือ  glial cell ได  neurogenesis จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ  ในสมองของผูใหญ แตจะลดลงเม่ืออายุ
มากขึ้น ยังไมมีใครทราบวา มีปจจัยอะไรมาควบคุม neurogenesis สิ่งที่นักวิจัยตั้งสมมติฐาน คือ ปจจัย
ที่มาจากส่ิงแวดลอม สิ่งกระตุน และประสบการณตางๆ  growth factor  ตางๆ เชน BDNF IGF-I  และ
การลด oxidative stress ดังน้ันกลุมวิจัยจึงไดศึกษาโดย  dissociate สมองของหนู mice บริเวณ 
subventricular zone  และได  neural  stem  cell มา  culture  ซ่ึงเซลลน้ีตรวจสอบวาเปน neural 
stem cell สามารถเลี้ยงตอเปน passage ตางๆ ได เม่ือใส melatonin ความเขมขนตางๆ พบวา 
melatonin  สามารถเพิ่มปริมาณของ neurosphere ไดอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ และตาม 



29 
 

concentration dependence ขนาดของ neurosphere เพ่ิมขึ้นดวย เพ่ือที่จะพิสูจนวา effect ของเมลา
โทนินที่เพ่ิมการสรางปริมาณ precursor cell น้ันขึ้นกับ melatonin receptor หรือไม ดังนั้นจึงใส 
luzindole ซ่ึงเปน melatonin receptor  antagonist พบวา luzindole ยับยั้งฤทธิ์ของเมลาโทนินและ 
effect ของเมลาโทนินยังยับยั้งไดดวย PTX   สารที่จะทําให  G-protein uncouple กับ receptor ผลแสดง
วา effect ของเมลาโทนินนี้เกิดผาน melatonin receptor MT1 ซ่ึง couple G-protein และ MT1 receptor 
น้ีจะ co-localized กับ proliferative marker Ki67 เมลาโทนินเพ่ิมปริมาณ neurosphere มากที่สุดที่ 
passage 2 และเมลาโทนินจะเพิ่มปริมาณ MT1 receptor ที่ passage 1,2,3 สวนที่ passage 4  , MT1 
receptor จะมีปริมาณเทากลุม control เม่ือนํา neurosphere น้ีมา differentiate ปกติแลว neural stem 
cell จะ differentiate เปน neuron และ glia เม่ือนํา neurosphere มา incubate กับเมลาโทนิน 1   M 
พบวา เพ่ิม neurosphere จะเพ่ิมการ differentiate ไปเปน neuron (III-tubulin เปน marker) อยางมี
นัยสําคัญ แตไมเพ่ิมปริมาณ glia (GFAP เปน marker) ยิ่งกวาน้ัน MT1 receptor จะ co-express 
ดวยกันกับ III-tubulin เมลาโทนินเพ่ิม III-tubulin  immunopositive cell ในขณะที่ปริมาณ 
immunopositive GFAP cell คงที่ แสดงวาเมลาโทนินจะ differentiate neurosphere ไปเปน neuron 
เพ่ิมขึ้น ขณะที่ differentiate ไปเปน glia cell เทาเดิม  และเมลาโทนินยังเพ่ิมปริมาณของ MT1 
receptor ขอมูลเหลาน้ีมีความสําคัญมาก กลุมวิจัยกําลังพิสูจนและศึกษา mechanism ใหลึกซ้ึง เพ่ือจะ
เปนขอมูลสําคัญในการนํา neural stem cell น้ีมาศึกษาพิสูจนเพ่ือนําไป transplant เขาไปในสมองที่มี
ปญหาเซลลประสาทเสียไป  เชน กรณีของ Parkinson กรณีของ Alzheimer   ผลงานนี้นับวาสําคัญกลุม
วิจัยจะวิจัยตออีก คณะผูวิจัยฯไดศึกษาเพ่ิมเติมวากระบวนการที่เกิดขึ้นน้ีมีความเก่ียวของกับ signaling 
molecule ตัวใดเพื่อเปนการตอยอดและทําใหการศึกษานี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น เปรียบเทียบความสามารถ
ในการเพิ่มจํานวนเซลลโดยนับจํานวน neurosphere เทียบ melatonin เปน growth factor อ่ืน EGF 
และ bFGF ปรากฎวา melatonin สามารถเพิ่มจํานวน neurosphere ไดมากกวา EGF และ EGF+ 
bFGF และถาให melatonin    +  EGF + bFGF จะเพ่ิมจํานวน neurosphere มากขึ้น แสดงวา melatonin 
ไป synergistic effect ตอ EGF + bFGF ศึกษาตอพบวา melatonin ไปเพ่ิม pERK1/2 และ p-c-Myc 
การทดลองน้ีคณะวิจัยฯ ไดทําการทดลองใน in vivo ก็พบวา melatonin สสามารถกระตุนและเพิ่มการ
แสดงออกของ pERK1/2 และ p-c-Myc  นอกจากนี้คณะวิจัยฯ ยังไดทดสอบโดยใช inhibitor ของ 
MEK1/2 (U0126) และ inhibitor ของ melatonin receptor (luzindole) เพ่ือพิสูจนวา effect ของ 
melatonin ตอการเพ่ิมปริมาณ  neural stem cell เกิดผาน melatonin receptor ซ่ึงสงผลตอ 
ERK/MAPK signaling ทําใหกระตุน G1 และ S phase progress ของ cell cycle ผลงานนี้ชี้ใหเห็นวา 
melatonin มีความสามารถในการกระตุนการสราง neuron ใหม กลไกมีความคลายคลึงกับ growth 
factor ดังน้ันจึงสามารถนํามาพัฒนาตอเพ่ือเพ่ิมการสรางเซลลในกรณีของเสื่อมและ neuron ชราภาพได 
ผลงานวิจัยน้ีไดตีพิมพในวารสารนานาชาติ Sotthibundhu et al., . EXCLI J. 2016, 15:829-841 
(เอกสารแนบ 4.2.24)   
 กลุมวิจัยยังไดศึกษา stem cell บริเวณ hippocampus ซ่ึงเปนบริเวณของสมองที่ทําหนาที่
สําคัญเก่ียวกับ learning & memory โดยเพาะเลี้ยงเซลลตนกําเนิดประสาทและเซลลตั้งตนประสาท 
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neural stem cell / progenitor cell  จากสมองสวน  hippocampus ของหนู rat พบวาเมลาโทนินสามารถ
กระตุนการแบงตัวเพ่ิมจํานวนและกอตัวเปน neurosphere ไดมาก นอกจากน้ีการวิจัยน้ีพบวา 
melatonin เพ่ิม phospho-ERK ในขณะที่ amphetamine น้ัน ลด p-ERK และลด neurogenesis   p-
ERK ซ่ึงเปน kinase ที่เก่ียวของโดยไป couple กับ melatonin  receptor  เปนกลไกหนึ่งนําไปสูการ
กระตุนcellular proliferation การเพิ่มขึ้นของ neurogenesis โดยเมลาโทนินบริเวณ hippocampus น้ัน 
ยังผาน signaling pathway ของ phospho-c-Raf, phospho-c-myc อีก ผลงานนี้ไดตีพิมพในวารสาร
นานาชาติ Tocharus et al., Neuroscience, 2014, 275:314-321 (เอกสารแนบ 4.2.2)  ผลงานวิจัยน้ี
ไดรับความสนใจมากภายในเวลาไมก่ีเดือนที่ตีพิมพมีคน download อานมากมาย 
 
Subproject 5.2.  Effect of Aβ1-42 in neuronal stem cell proliferation/differentiation 
 Aβ1-42 เปน amylooid protein ที่เกิดขึ้นในสมองของผูปวย Alzheimer เปนที่เขาใจกันวา 
protein เปนสาร toxic ทําลายเซลลประสาทโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ hippocampus ซ่ึงเปนสมองสวน
ที่ควบคุมการเรียนรู การจํา และเปนสมองสวนที่ มีการสรางเซลลประสาทใหม คณะวิจัยฯ จึง
ตั้งสมมติฐานวา Aβ1-42 จะทําลายยับยั้งการสราง neural stem cell สวน melatonin สามารถยับยั้งการ 
inhibition น้ี จากการทดสอบเบื้องตนโดย isolate neural stem cell จากบริเวณ SVZ และ SGZ แลวใส 
Aβ1-42 ใน neural stem cell culture พบวา Aβ1-42 ลดจํานวน neurosphere อยางมีนัยสําคัญ สวน stem 
cell กลุมที่ใส melatonin กอนตามดวย Aβ1-42 พบวาจํานวน neurosphere เทากลุม control แสดงวา 
melatonin สามารถชวยยับยั้ง Aβ1-42 ในการทําลาย neural stem cell ขณะน้ีโครงการวิจัยน้ีกําลังดําเนิน
ตออยู ขอมูลเบื้องตนไดนําไปเสนอและตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Boontem et al., 
18th TNS-CU-NIPS Conference 2014, page 56)  (เอกสารแนบ 4.4.2)   ดังน้ันจึงเปนที่นาสนใจ
เฉพาะอยางยิ่งวา Aβ1-42 ไปลดการสราง neural stem cell ไดอยางไร  
 
Subproject 5.3. Effect of amphetamine (negative factor) on neuronal stem cell 
proliferation/differentiation 

1. To determine whether amphetamine can inhibit proliferation/differentiation of neural 
precursor cells from adult rat SGZ   

2. To determine whether melatonin is able to protect amphetamine –induced alteration 
of neural stem cell proliferation/differentiation 

จากผลงานวิจัยกอนหนาน้ีคณะวิจัยฯ ไดศึกษาเก่ียวกับ amphetamine  พบวา amphetamine 
ทําลายเซลลประสาทโดยเฉพาะ dopamine cell โดยผานกลไกตางๆ การทําลาย dopamine cell 
บริเวณ nigrostriatum จะเหมือนกับโรคสมองเสื่อมแบบ Parkinson คณะวิจัยฯ ไดตั้งสมมติฐานจาก
ขอมูลเบื้องตนพบวา amphetamine จะทําลายเซลลประสาทบริเวณ hippocampus ดวย ซ่ึงเปนบริเวณ
สมองควบคุมการเรียนรู การจํา และเปนบริเวณที่มีการสราง neural stem cell ดังนั้นการทดลองใน 
subproject น้ี จึงไดใหนักศึกษาปริญญาเอกที่  isolate stem cell บริเวณ hippocampus ซ่ึงตีพิมพแลว
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ใน  Neuroscience ทดสอบฤทธิ์ของ methamphetamine ตอ  neural stem cell ใน culture ขอมูล
งานวิจัยน้ีพบวา methamphetamine ไปลดการ proliferation ของ neural stem cell ที่เตรียมจาก 
hippocampus ของ rat การลดการแบงตัวของ neural stem cell น้ีขึ้นกับ dose ของ 
methamphetamine ถาใหเมลาโทนิน 1 μM สามารถจะยับยั้งฤทธิ์ของ methamphetamine ได การ
ทดลองนี้ไดพิสูจนอีกโดยใช marker ของ proliferation คือ Ki 67 และ nestin (สําหรับ neuron) ก็ไดผล
ชัดเจนวา methamphetamine ยับยั้งการแบงเซลลของ stem cell เมลาโทนินยับยั้งได การท่ี 
methamphetamine ลดการแบงตัวของ neural stem cell เพราะ methamphetamine ไปยับยั้ง cell 
cycle inhibitor ตางๆ เชน p53 p21 และเมลาโทนินยับยั้งไดดี จากการยับยั้งการแบงตัวของ stem cell 
ทําให methamphetamine ไปลด neurogenesis โดยใช marker ตางๆ ดังนี้ nestin, βIII-tubulin, 
double cortin เมลาโทนินสามารถยับยั้งผลเหลาน้ีได นอกจากนี้ methamphetamine ยังไปเพิ่มการ
สราง astrocyte โดยมี marker ที่สําคัญคือ GFAP แสดงวาใหเห็นวา methamphetamine จะนําไปสูการ
เกิด astrocytosis ได เมลาโทนินสามารถยับยั้งไดดี 

ผลจากการ inhibit neurogenesis สมองบริเวณ hippocampus น้ี ซ่ึงเปนสมองที่ทําหนาที่
เก่ียวกับการเรียนรู การจํา และ target ที่สําคัญคือ glutamate receptor NR2A แตเพ่ิม NR2B ปกติแลว 
NR2A และ NR2B ซ่ึงเปน subunit ของ glutamate receptor น้ีจะทํางานตรงกันขาม  
methamphetamine ยังไปลด CamKII ซ่ึงเปน signaling molecule ที่ couple กับ glutamate receptor 
สงผลไปทําใหเกิดการเรียนรู เชน LTP นอกจากน้ี methamphetamine ยังไปลด melatonin receptor 
MT1/MT2 เมลาโทนินปองกันการทําลายของ methamphetamine ตอ hippocampus น้ันโดยผาน 
melatonin receptor ผลการวิจัยชิ้นนี้มีความสําคัญมาก ทําใหแนใจวาถาเสพสารเสพติด 
methamphetamine จะทําลาย hippocampus ผลงานวิจัยน้ีสวนหน่ึงนําไปเสนอและตีพิมพในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Ekthuwapranee et al., 18th TNS-CU-NIPS Symposium 2014, page 
55) (เอกสารแนบ 4.4.1) และนําไปเสนอและตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย ตีพิมพใน Ekthuwapranee and Govitrapong, 2015, J Neurochem (suppl 1) page 178 
(เอกสารแนบ 4.4.15)  และผลงานฉบับเต็มไดตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Ekthuwapranee et al., J 
Pineal Res 2015, 58:418-428.  IF = 9.6) (เอกสารแนบ 4.2.6) นอกจากพิสูจนผลของ 
methamphetamine (METH) ในหลอดทดลอง (in vitro) โดยการเพาะเลี้ยง neural stem cell แลว
คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาในสัตวทดลอง (in vivo) ก็พบวาหนู mice ที่ treat ดวย METH เปนเวลา 1 
สัปดาห ทําใหเกิดการลดลงของ neurogenesis บริเวณ hippocampus เชนมีการลดลงของ nestin, β-III 
tubulin, doublecortin เพ่ิมระดับ GFAP และมีการลดลงของ signaling molecule เชน p-c-Raf, p-
ERK1/2 และ p-c-Myc มีการลดลงของ glutamate receptor NR2A, CamKII   และเพิ่ม NR2B เม่ือ  
treat หนูดวย melatonin 10 mg/kg พบวาความผิดปกติ เชน neurogenesis และ glutamate receptor 
กลับสูคาปกติ งานชิ้นนี้ศึกษาโดยนักศึกษาปริญญาเอก คปก. และไดตีพิมพใน Singhakumar  et al. 
Neurosci.Lett.  2015,  606:209-214 (เอกสารแนบ 4.2.10)  คณะวิจัยฯ ไดสรุปผลงานวิจัยเก่ียวกับ 
effect ของเมลาโทนินตอ neurogenesis และ  neurodegeneration ซ่ึงตีพิมพเปน review article ใน
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หนังสือเปน book chapter โดย Singhakumar  et al., Chapter 4 (2015, Nova Science Publishers, 
New York, page 143-164) (เอกสารแนบ 4.1.1)   ขณะน้ีนักศึกษาปริญญาเอกอีกคน คือนางสาว
ปทมาไดพิสูจนอีกวาหนูที่ไดรับ METH จะสูญเสียความจํา (memory impairment) แตเม่ือ pretreat ดวย 
melatonin ทําใหหนูมีความทรงจํากลับคืนมาได ขณะนี้กําลังศึกษาตออีกวาบริเวณ hippocampus 
เปลี่ยนแปลงอยางไร ขอมูลเบื้องตนอยูใน Panmak et al., 2017 (เอกสารแนบ 4.2.39)   

        
Subproject 5.4. Effect of dexamethasone (negative factor) on neuronal stem cell 
proliferation/differentiation 
Experimental plan 

1. To determine whether dexamethasone (stress hormone) can inhibit 
proliferation/differentiation of neural precursor cells from adult rat SGZ   

2. To determine whether melatonin is able to protect dexamethasone –induced 
alteration of neural stem cell proliferation/differentiation 

จากงานวิจัยกอนหนาน้ีโดยคณะวิจัยฯ ที่พิมพแลวในวารสาร Tongjaroenbuangam et al., J 
Neurochem Int (2013) และ Ruksee et al., 18th TNS-CU-NIPS Symposium 2014, page 72 
(เอกสารแนบ 4.4.11), Ruksee et al., J Steroid Mol Biosci (2014) 143:72-80 (เอกสารแนบ 4.2.4)   
พบวา stress   โดยใช  glucocorticoid hormone: dexamethasone) ในสัตวทดลองหนู rat พบวาหนู
สูญเสียการเรียนรู หนูเกิดความเครียดจนเกิด depression บริเวณ hippocampus สูญเสีย synapse, 
neurogenesis ดังน้ันคณะวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานเพ่ือพิสูจนวา dexamethasone สามารถทําลาย neural 
stem cell โดยตรง จากการทดลองพบวา dexamethasone ลดปริมาณ neurosphere ถา pretreat ดวย 
melatonin จะชวยยับยั้งปองกันการ inhibition น้ัน พิสูจนไดดวย stain Ki67 และ nestin ลดปริมาณ
เซลลเหลาน้ี กลไกผาน pERK1/2, G1-S phase cell cycle regulator เชน cyclin E, CDK2 การออก
ฤทธิ์ของ dexamethasone ผาน GR receptor สวน melatonin ออกฤทธิ์ผาน MT1 receptor จากการ
ทดลองน้ีคณะวิจัยฯ ยังพบวาการทํางานของ GR และ MT1  receptor จะเกิดควบคุมซ่ึงกันและกันเปน 
crosstalk, cross regulation ผลงานนี้ไดสงเพ่ือตีพิมพในวารสารนานาชาติ Ekthuwapranee et al., J 
Steroid Mol Biosci, 2014 145:38-48 (เอกสารแนบ 4.2.5) แสดงวาความเครียดจะทําลาย 
hippocampus ซ่ึงอาจทําใหสูญเสียความจําจนเกิดสมองเสื่อม Alzheimer ได  

ผลงานวิจัยของคณะวิจัยฯ ที่ศึกษาเก่ียวกับ neural stem cell และ neurogenesis น้ันไดพบทั้ง 
negative และ positive factor เชน melatonin, amphetamine, stress จาก dexamethasone ซ่ึงสงผล
ทําใหสมองบริเวณ hippocampus ทํางานผิดปกติหรือดีขึ้น ซ่ึงจะไปเกี่ยวของกับ cognitive function จะ
ไปเชื่อมโยงกับโรคชราภาพ  โรคสมองเสื่อมแบบ Alzheimer ได สวนคุณสมบัติของ melatonin สามารถ
นําไปสงเสริมมิใหสมองบริเวณ hippocampus เสื่อม และ/หรือสามารถนําไปพัฒนาเก่ียวกับปญหาสมอง
เสื่อมที่ตองการ neural stem cell สรางเซลลประสาทมากขึ้นได อ.ปยะรัตนไดรับเชิญไปบรรยายเรื่อง 
"Melatonin regulating neurogenesis and neurodegenertion" ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ  8th 
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FAOPS Congress บทความไดตีพิมพ Govitrapong (2015) 8th FAOPS Congress (เอกสารแนบ 
4.4.21)  และไดรับเชิญใหเขียน Book chapter, Govitrapong et al., 2016; Chapter 8, page 101-115 
(เอกสารแนบ 4.1.2)   
                             
Subproject  6: Alzheimer’s Disease   
Subproject 6.1:  Modulation of α, β and - secretases by melatonin- a possible therapeutic 
approach targeting towards Alzheimer’s disease 

1. To develop a therapeutic approach for learning and memory impairments, Alzheimer’s 
and dementia and impaired neurogenesis. 

2. To determine the effects of melatonin as a therapeutic agent. 
3. To measure α, β -secretase activities, proteins and mRNAs in SH-SY5Y cell. 
4. To determine the effects of melatonin pre-treatments on the specific  α, β-secretase 

activities, proteins and mRNAs  in SH-SY5Y cell cultures 
5. To determine the effect of melatonin on the gamma secretase in SH-SY5Y cell cultures 

 
โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) 

อัลไซเมอรเปนโรคสมองเสื่อมชนิดหน่ึง  สวนใหญจะพบผูวยมีอาการหลงลืมเปนอาการนํา และ
เม่ืออาการเสื่อมของสมองเพิ่มขึ้น จะมีผลทําใหบุคลิกภาพ อารมณ ตลอดจนพฤติกรรมของผูปวย
เปลี่ยนไป มีสาเหตุมาจากการตายของเซลลประสาท  อัตราการพบของโรคน้ีจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  เพราะ
อัตราการเพ่ิมจํานวนของประชากรผูสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ  ทําใหนักวิจัยใหความสนใจทําการวิจัย
เก่ียวกับสมองมากขึ้น 

พยาธิสภาพของสมองที่เกิดขึ้นกับผูปวยโรคอัลไซเมอรมีสองชนิดคือ amyloid plaques และ  
nueurofibrillary tangle (NFT)  ซ่ึง amyloid plaques ประกอบไปดวย beta  amyloid (Aβ) โดย Aβ 
เปนโปรตีนที่เปนพิษตอเซลลประสาท  Aβ มาจากการ hydrolyse จาก β-amyloid precursor protein 
(APP) โดย β-secretase และ -secretase  enzyme น้ี ประกอบดวย presenilin 1, 2 ถา APP ถูก 
hydrolyse โดย α-secretase ซ่ึงจะทําใหลดการสราง Aβ ไดดี 

คณะวิจัยฯ ไดทดลองและพิสูจนแลววา melatonin สามารถ inhibit β และ -secretase ในการ 
hydrolyse  APP นอกจากน้ี melatonin ยังสามารถกระตุนการทํางานของ α-secretase ซ่ึงเปนการ
คนพบเปนครั้งแรกถึงความสามารถของ melatonin ตอ APP  metabolism จากกการศึกษาทดลองโดย
ใช SH-SY5Y neuroblastoma cell  line คณะวิจัยฯ ไดพิสูจนวากลไกที่ melatonin มีตอ α, β และ -

secretase โดยผาน melatonin  receptor เพ่ือที่จะพิสูจนที่จะใหกลไกของ melatonin ในการควบคุมการ
สราง Aβ คณะวิจัยฯ ไดพิสูจนตออีกวาการ hydrolyse  APP ไมไดเน่ืองจากการสังเคราะห APP และได
พิสูจนอีกวานอกจาก α, β และ -secretase แลว melatonin ยัง inhibit C99 โดยผาน melatonin 
receptor และเปน  receptor ที่ couple กับ G-protein แสดงวาเปน membrane-bound receptor 
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เน่ืองจากใส PTX ทําใหการทํางานของ melatonin  receptor หมดฤทธิ์ไป ขณะนี้โครงการวิจัยน้ียังทํา
ตอเน่ืองอยูเพ่ือหาระดับโปรตีนและศึกษาผลของ  melatonin ตอ notch signaling ผลงานเบื้องตนได
นําไปเสนอและตีพิมพในงานประชุมวิชาการระดับชาติเปน proceeding (Panmanee et al., 18th TNS-
CU-NIPS Symposium 2014, page 23-29) (เอกสารแนบ 4.3.1)   และตีพิมพใน Panmanee et al., 
2015, J Neurochem (suppl 1) p. 327-328 (เอกสารแนบ 4.4.19)  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
และฉบับสมบูรณตีพิมพในวารสารนานาชาติ (Panmanee et al., J Pineal Res, 2015 J Pineal Res 
59:308-320, IF=9.6) (เอกสารแนบ 4.2.11)  ผลงานวิจัยน้ีเปนคร้ังแรกที่พบวา melatonin มี
คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงตอ enzyme ที่สราง Aβ ซ่ึงไดรับความสนใจมากมาย เน่ืองจากการยับยั้งการ
สราง Aβ จะเปน target ที่สําคัญในการยับยั้งการเกิดโรค AD กอนหนาน้ีก็มีขอมูลเก่ียวกับบทบาทของ 
melatonin ในการยับยั้งโรค AD น้ัน  และขณะนี้ยาที่ใชชะลออาการของผูปวยโรค AD ลวนแลวแตไมใช 
target ที่เจาะจง และไมสามารถระงับอาการของ AD ได สวน melatonin สามารถระงับการเกิด Aβ จะ
เปนตัวยาที่สําคัญที่จะระงับยับยั้งโรค AD ได ขอมูลตางๆ เก่ียวกับ mechanism ของmelatonin ตอโรค 
AD น้ัน คณะวิจัยฯ ไดเขียนเปนบทความที่จะตีพิมพใหชาวโลกเขาใจคือ Shukla et al., Curr 
Neuropharmacol 2017 (accepted) (เอกสารแนบ 4.2.30)   
 นอกจากการศึกษาความสัมพันธระหวาง melatonin กับ secretase enzymes ที่ระดับ baseline 
ใน SH-SY5Y neuroblastoma cell line แลว คณะวิจัยฯ ยังไดทําการศึกษาตอดวยการเหนี่ยวนําเซลล
ดวย Aβ ทําใหเซลลเปลี่ยนสมดุลของการสราง secretase enzymes เปนแบบที่พบในผูปวยโรคอัลไซ
เมอร คือเพ่ิม activity ของเอนไซมใน amyloidogenic pathway คือ β-secretase และ γ-secretase 
ทํางานมากขึ้น รวมไปถึงลด activity ของ α-secretase ลง ซ่ึงเปนเอนไซมใน non-amyloidogenic 
pathway จากน้ันทําการวิจัยวา pretreatment ของ melatonin ใน AD cellular model น้ีสามารถชวย
ปรับการเสียสมดุลของ secretase enzymes ไดหรือไม เพ่ือยืนยันถึงคุณสมบัติของ melatonin ในการ
ชะลอการสราง Aβ ผานการควบคุม activity ของ secretase enzymes ดวย melatonin จากการทดลอง
พบวา melatonin pretreatment สามารถชวยลดการทํางานของ β-secretase และ γ-secretaseใน AD 
cellular model ไดจริง อีกทั้งพบวา melatonin ยังสามารถชวยเพิ่ม α-secretase ไดอีกดวย รวมไปถึง
ทําการทดสอบตอดวย Luzindole (melatonin receptor blocker) พบวากระบวนชวยควบคุม secretase 
enzymes น้ีเกิดขึ้นผาน melatonin receptor คณะวิจัยฯจึงทําการศึกษาตอเก่ียวกับกลไกการทํางานของ 
melatonin ที่สามารถปรับ activity ของ secretase enzymes และพบวา NF-κB ซ่ึงเปน mediator ของ 
inflammation มีสวนเขามาเกี่ยวของดวยอยางมาก เน่ืองจากมีคุณสมบัติที่สามารถจับกับ promotor ของ 
β-secretase นําไปสูการควบคุมการเพ่ิมขึ้นของ amyloidogenic pathway นอกจาก enzyme ที่ทํา
หนาที่เก่ียวของกับการ cleave APP แลว ยังมีโปรตีนที่ทําหนาที่สําคัญเก่ียวของกับโรค AD คือ  Pin1 
ที่จะมีความสัมพันธกับทั้ง βAPP, NF-κB stabilization และ Tau pathology ดังน้ัน คณะวิจัยฯจึงจะ
ทําการศึกษาตอไปวา melatonin จะเปน modulator ที่สําคัญในการควบคุม Pin1 ที่จะนําไปสูการ
ควบคุมการสรางโปรตีน Aβ จนในที่สุดจัดเปนการศึกษาเพ่ือปองกันการเกิดโรคใน AD ตั้งแตตนทาง
กอนการเกิดรอยโรค และสูญเสียเซลลประสาท น่ีมีความสําคัญในกรณีคนที่เปน Alzheimer แลว ควรจะ
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แก ไขรักษาไดอย างไร  ขอ มูล น้ี ได รวบรวมเ พ่ือตี พิมพ ในวารสารนานาชาติอยู ใน เอกสาร 
Chinchalongporn et al., J Pineal Res 2017 (เอกสารแนบ 4.2.36) และใหนักศึกษาปริญญาเอกไป
เสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISN (International Society for Neurochemistry) ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส ป 2017  
 
Subproject 6.2.  เปรียบเทียบเอ็นไซมที่สราง Aβ ในโรค Alzheimer (βAPP enzymes, α, β และ 
-secretase) ใน aging brain 
 Aβ เปน peptide ที่ปรากฎในสมองของโรคสมองเสื่อม Alzheimer โดย peptide น้ีจะปรากฎใน
สมองของผูสูงอายุ เชนกัน แตไมมากเทาสมองของผูที่เปนโรค AD ซ่ึง Aβ น้ีจะไปทําลาย neuron ทําให
เซลลประสาทตายโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ hippocampus เมลาโทนินเปนฮอรโมนที่สรางที่ตอม
ไพเนียลทําหนาที่หลายอยาง เชน ทําลาย free radical เปน neuroprotective agent และชวยยับยั้งการ
เกิด neuroinflammation ซ่ึงเปนกลไกหน่ึงที่กอใหเกิดสมองเสื่อม ระดับของเมลาโทนินจะลดลงตามอายุ
ที่มากขึ้น เม่ือถึงวัยชรารางกายจะมีเมลาโทนินนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสมองของผูเปนโรค 
Alzheimer จะมีเมลาโทนินนอยกวาผูสูงอายุที่อยูในวัยเดียวกัน จากผลการวิจัยดังขางตนใน dopamine 
cell line เมลาโทนินจะยับยั้งระดับ β- secretase และ -secretase (เปนเอ็นไซมที่เพ่ิมปริมาณ Aβ) 
และเมลาโทนินจะกระตุน α-secretase ซ่ึงเปนเอ็นไซมที่กอใหเกิด non-amyloidgenic (ไมสราง Aβ) 
ดังน้ันในโครงการวิจัยน้ี คณะวิจัยฯ จึงทําการพิสูจนวาสมองหนูแกจะมีระดับ α, β, -secretase มาก
นอยแคไหน ถาใหเมลาโทนินสามารถจะเปลี่ยนแปลงไดหรือไม จึงแบงหนู 3 กลุม 
 กลุมที่ 1  หนู young (2 เดือน) 
   กลุมที่ 2  หนูแก  (16 เดือน) + นํ้าปกติ  → 22 เดือน 
 กลุมที่ 3  หนูแก  (16 เดือน) + ใหเมลาโทนิน 10 mg/kg ในน้ําด่ืมเปนเวลา 6 เดือน  → 22 
เดือน 
 ผลการวิจัยปรากฎวาในหนูแกน้ันมี β-secretase (BACE1) และ -secretase (PS1) เพ่ิมมาก
ขึ้นมากทั้งระดับ mRNA และ protein เม่ือเปรียบเทียบกับหนู (young) สวน α-secretase จะลดลงทั้ง 
mRNA และ protein  เม่ือหนูกลุมที่ไดรับเมลาโทนินเปนเวลา 6 เดือน ปรากฎวาระดับ α, β, -
secretase มีระดับ mRNA และ protein เปลี่ยนกลับเหมือนในกลุม young ขอมูลบงชี้ใหเห็นวาเมลา
โทนินสามารถชวยปองกันและ/หรือลดความเสี่ยงของการเกิด Aβ ในบริเวณ hippocampus ซ่ึงจะเปน
ผลทําใหบุคคลน้ันๆ เปนโรค Alzheimer ได ผลงานวิจัยน้ีจึงเปนผลงานวิจัยที่สําคัญมากไดตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ (Mukda et al., Neurosci Lett, 2016; 16:39-46) (เอกสารแนบ 4.2.16) ซ่ึงไดรับ
ความสนใจมากทั้งโลก และจากขอมูลเบื้องตนที่ใช dopamine SH-SY5Y cell  induce ใหเกิด 
senescence โดย H2O2 เกิด neuroinflammation ซ่ึง neuroinflammation เปนกลไกหนึ่งนําไปสูการเกิด
สมองเส่ือมแบบ Alzheimer ดังน้ันคณะวิจัยฯ จึงใช model ศึกษาตอโดยการวัด secretase (BACE1) ก็
พบวา H2O2 induce senescence กอใหเพ่ิม BACE1 ซ่ึงเปนเอ็นไซมทําใหการสราง Aβ peptide 



36 
 

เพ่ิมขึ้น เมลาโทนินสามารถยับยั้งได ตีพิมพเปน proceeding ใน Permpoonputtana et al., 18th TNS-
CU-NIPS Symposium 2014, page 46-51) (เอกสารแนบ 4.3.5)     
 การศึกษากลไกการเกิดโรค Alzheimer น้ัน นอกจากเปรียบเทียบในสภาวะสมองเกิดชราภาพ
แลวยังสามารถศึกษาไดโดยใช Aβ เพ่ือ induce ใหเกิด neurotoxicity ใน dopamine cell คณะวิจัยฯ ยัง
ไดใช Aβ25-35 ซ่ึงเปน peptide ที่สังเคราะหขึ้นโดยที่มี amino acid sequence ที่กอใหเกิด toxic เหมือน 
Aβ1-42 จากผลการวิจัยพบวา Aβ25-35 กอใหเกิด reactive oxygen species (ROS) และ RNS ใน 
dopamine SK-N-SH cell โดยการวัด iNOS และ nitric oxide ซ่ึงกอใหเกิด neuroinflammation ผาน
กลไก NF-B  และ Nrf2 ซ่ึง Nrf2-ARFpathway น้ีจะไปเก่ียวของกับ antioxidant enzyme หลายชนิด 
คือ heme-oxygenase (HO-1), NAD(P)H: quinine oxidoreductase (NQO-1) และ glutamate-
cysteine ligase catalytic subunit (-GCLC) ในการทดลองนี้ไดใชสารที่ modify จาก curcumin คือ di-
o-dimethyl curcumin ซ่ึงสามารถยับยั้งการเกิด neuroinflammation จากการเหนี่ยวนําโดย Aβ25-35  
ผลงานวิจัยน้ีไดตีพิมพ Pinkaew et al., Neurotox Res. 2016,29:80-91) (เอกสารแนบ 4.2.13)  การ
วิจัยตอไปจะนําไปศึกษาเปรียบเทียบกับเมลาโทนินวา เมลาโทนินสามารถยับยั้งฤทธิ์ที่เกิดจากการ
เหน่ียวนําโดย Aβ peptide หรือไมอยางไร การวิจัยน้ีคณะวิจัยฯ ยังนํา Aβ1-42 ไปพิสูจนวามีผลตอการ
สรางเซลลประสาทใหมหรือไม โดยนําไปเลี้ยงกับ neural progenitor cell จาก SVZ ของหนู พบวา Aβ1-

42 ไปลด proliferation ผลงานวิจัยเบื้องตนน้ีไดนําไปเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Boontem et 
al., The 19th TNS Conference 2015. page 66  (เอกสารแนบ 4.5.2)   

คณะวิจัยฯ ไดพยายามคนหาสาเหตุหรือ factor อะไรบางที่ทําใหคนเปนโรค AD ผูสูงอายุเปน
วัยที่เสี่ยงที่สุด ยิ่งอายุมากยิ่งเสี่ยงมาก จากงานวิจัยขางตนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน คณะวิจัยฯ ไดสราง 
model สัตวทดลองของโรคเบาหวาน โดยการ treat หนูทดลองดวย STZ และ/หรือ high fat + STZ  
จากนั้นนําหนูทดลองมาทดสอบความจําพบวาสูญเสียความจํา melatonin  ชวยความจําน้ันยังคงอยู  
นอกจากนี้ STZ ทําให APP cleaving enzyme เปลี่ยนแปลงไปโดยเพิ่ม β- และ -secretase แตลด α-
secretase ผลลัพธคือทําใหเกิด Aβ มากขึ้นที่สมองบริเวณ hippocampus และ prefrontal cortex 
ทั้งหมดน้ี melatonin สามารถชวยยับยั้งได ขอมูลเบื้องตนรวบรวมอยูใน Kamsrijai et al. 2017 
(เอกสารแนบ 4.2.37)   นอกจากโรคเบาหวาน คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาในผูเสพติดยา METH พบวาผู
เสพติดน้ีมี cognitive function เสียไปมาก คณะวิจัยฯ กําลังศึกษาตอและเพ่ือที่จะเขาใจ mechanism 
ตางๆ คณะวิจัยฯ จึงไดศึกษาในสัตวทดลอง โดยใหหนู rat เสพ METH เปนเวลา 10 วัน แลวนํามา
ทดสอบ memory โดย Moris Water Maze ผลการทดลองพบวาหนูที่รับ METH เปนเวลา 10 วัน 
สูญเสีย spatial memory ไป สวนหนูที่ pretreat ดวย melatonin กอนรับ METH น้ัน melatonin 
สามารถปองกันมิใหสูญเสียความจําน้ีได นอกจากนี้คณะวิจัยฯ ยังไดศึกษาตอโดยนําสมองหนูบริเวณ 
hippocampus และ prefrontal cortex แลวนํามาตรวจสอบ APP cleaving enzyme พบวา METH ทําให
สมองบริเวณ hippocampus และ prefrontal cortex เพ่ิมเอ็นไซม  β- และ -secretase แตลด α-
secretase ผลลัพธทําใหเพ่ิม Aβ ได ซึ่งเปน hall mark ของ AD สวนหนูที่ pretreat ดวย melatonin 
เอ็นไซมเหลาน้ีอยูในระดับปกติ แสดงวา melatonin สามารถยับยั้งปองกันการเกิด AD ที่เกิดจากการ
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เสพ amphetamine ได  คณะวิจัยฯ กําลังศึกษาตอเพื่อใหเขาใจลึกซ้ึงข้ึน ขอมูลเบื้องตน อยูใน Panmak 
et al. 2017 (เอกสารแนบ 4.2.39)   

 
Subproject 6.3.  In AD patients study 
Transcriptional and epigenetic regulation of APP processing enzymes a secrease (ADAM10, 
ADAM17), β-secrease (BACE1) and -secretases and sirtuin1   
Human subjects:- Human peripheral blood mononuclear cells from the following subjects: 

1. Aged-matched control subjects 
2. AD patient 
3. Control group (young normal) 

 
 β-secrease (BACE1), α- secrease (ADAM10, ADAM17), and -secretase and sirtuin1 

จากความรวมมือกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร ไดตัวอยางเลือดจากคนไขที่เปนโรค Alzheimer และ 
control ที่อายุใกลเคียง และกลุม control ที่อายุหนุมสาว ขอมูลเบื้องตนพบวา mRNA ของ β-

secretase ในผูปวย AD สูงกวาคนปกติ และ SIRT1 ของผูปวย AD ต่ํากวาคนปกติ และตรวจวัด PS1 
ซ่ึงเปน subunit ที่สําคัญของ -secretase จากการทดลองตรวจวัดการแสดงออกของยีนที่เก่ียวของกับ
กระบวนการสราง amyloid beta (Aβ) จากการยอยสลาย amyloid precursor protein (APP) ใน
ตัวอยางเลือดของผูปวยอัลไซเมอร พบระดับ mRNA ของยีนที่มีบทบาทในการเกิด Aβ 
(BACE1,PSEN1) จากการยอยสลาย APP เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน ระดับ mRNA ของยีนที่มีบทบาท
ในกระบวนการที่ไมกอใหเกิด Aβ จากการยอยสลาย APP (ADAM10, ADAM17) น้ันลดลง ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับอาสาสมัครสุขภาพดี  ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของยีนเหลาน้ีในเลือด 
อาจสามารถใชเปนตัวบงชี้ทางชีวภาพในการตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยโรคอัลไซเมอรไดในอนาคต   ผล
วิจัยน้ีมีความสําคัญมาก ยังไมเคยมีรายงานมากอน คณะวิจัยฯ กําลังศึกษา ขอมูลเบื้องตนอยูใน 
(Pakpian et al., 2016) (เอกสารแนบ 4.2.43) และเสนองานวิจัยเบื้องตนใน งานประชุมนานาชาติ 
IBRO-APRC School of Neuroscience ระหวาง July 4-8, ใน Pakpian et al. (2016) 2016, p.87 
(เอกสารแนบ 4.4.26)   และในงานประชุมนานาชาติ Pakpian et al. (2016) Front Cell Neuroscience 
Conference doi: 10.3389/conf.fncel.2016.36.00156 (เอกสารแนบ 4.4.30) คณะวิจัยฯ ยังไดนํา
ตัวอยางเลือดคนไข AD มาตรวจ gene ที่ควบคุมการทํางานของ mitochondria  ผลงานเบื้องตนนี้ได
นําไปเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Niyomphol et al., The 19th TNS Conference 2015. page 
86 (เอกสารแนบ 4.4.24)  ขณะน้ีกําลังศึกษาและวัด mRNA ของ α-secretase และ Sirt2, Sirt3 และ
รวบรวมตัวอยางใหมากขึ้นโดยเฉพาะตัวอยางเลือดของผูปวย mild cognitive impairment (MCI) เพ่ือ
เปรียบเทียบกับกลุม AD และผูสูงอายุที่ไมไดเปนโรคเก่ียวกับสมองตอไป 
 จากผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ AD น้ัน อ.ปยะรัตนไดรับเชิญใหไปบรรยายเปน Plenary Lecture 
2 ของ The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacollogist (APFP) Meeting เร่ือง "Role of 
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melatonin in controlling Alzheimer's disease" วันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2016 ณ The Berkeley Hotel, 
Bangkok, Thailand APFP (เอกสารแนบ 4.4.23)  และงานประชุมนานาชาติ IBRO-APRC School of 
Neuroscience ระหวาง July 4-8, 2016, p.62 (เอกสารแนบ 4.4.24)  และ อ.ปยะรัตนถูกทาบทามให
เขียน review article ฉบับสมบูรณจากวารสารนานาชาติเร่ือง Mechanisms of melatonin in regulating 
Alzheimer’ s disease ซ่ึงตีพิมพใน Shukla et al., Curr Neuropharmacol. 2017 (accepted) (เอกสาร
แนบ 4.2.30)   
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4. Output: 
ผลงานวิจยัที่นําไปเผยแพรและผลตินักศึกษา 

ผลงานวิจยัที่นําไปเผยแพร 
4.1. Book chapter: 2 
4.2. Full paper: published or accepted =33 
  Submitted or in preparation =10 
4.3. Proceeding:  8 
4.4. Abstract (International): 32 
4.5. Abstract (National): 15 
4.6. ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (9, 13) 
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Antidepressant Therapy. F. López-Muñoz et al. (eds), Springer India 2016, Chapter 8, 
pp. 101-115.    
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2015 
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Effects of high-fat diet and low-dose streptozotocin injection-induced changes in rat 
hippocampal synaptic proteins.18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS 
Symposium December 21-23, 2014.Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 
Univ., Bangkok, Thailand, p37-41. 

4.3.4. Rusana Usama, Prapimpun Wongchitrat, Doungjai Buntup, Verayuth Praphanphoj, 
Piyarat Govitrapong. Distribution of PER2 rs2304672 polymorphism in Thai major 
depressive disorder patients.18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS 
Symposium December 21-23, 2014.Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 
Univ., Bangkok, Thailand, p.42-45. 

4.3.5. Kannika Permpoonpattana, Chutikorn Nopparat, and Piyarat Govitrapong. Effect of 
melatonin against premature senescence-induced BACE1expression: implication for 
Alzheimer's disease. 18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS Symposium 
December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn Univ., Bangkok, 
Thailand, p. 46-51. 

 
2015 
4.3.6.  Puritat Sinjanakhom, Chutikorn Nopparat, Sujira Mukda, and Piyarat Govitrapong. 

Melatonin enhances NF-ĸB deacetylation to induce autophagy in senescence-like SH-
SY5Y cells via Sirtuin 1 activation. The 19th Thai Neuroscience Society Conference 
2015 (TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, 
Thailand  p.46-52.  

4.3.7. Zuroida Abubakar, Narisorn Kitiyanant, Wilasinee Suwanjang, Chaniya 
Leepiyasakulchai, Piyarat Govitrapong and Banthit Chetsawang. Roles of Calpastatin 
overexpression on oxidative stress and methamphetamine toxicity-induced 
mitochondrial dysfunction and cell death in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. The 
19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, 
Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand  p. 54-58. 

 
2016 
4.3.8.  Patlada Tangweerasing, Kannika Permpoonputtana, Sujira Mukda, Chutikorn 

Nopparat, and Piyarat Govitrapong Changes in astrocyte and cytokine expressions in 
aged mouse hippocampus. IBRO-APRC School of Neuroscience 2016 and 20th Thai 
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Neuroscience society International Conference, Naresuan University Phitsanulok, 
Thailand, July 4-8, 2016, p. 114-119. 

  
4.4. ABSTRACT (International) 
2014 (International) 
4.4.1.   Kasima Ekthuwapranee, Areechun Sothibundhu, Chainarong Tocharus and Piyarat. 

Govitrapong. Melatonin attenuates methamphetamine-induced decrease in the adult 
hippocampal progenitor cells proliferation. 18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint 
CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, 
Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p.55. 

4.4.2.  Parichart Boontem, Kasima Ekthuwapranee and Piyarat Govitrapong. Melatonin 
attenuates beta-amyloid-induced decrease in proliferation of cultured neural progenitor 
cells obtained from adult rat subventricular zone. 18th TNS Conference 2014 and 2nd 
Joint CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, 
Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p.56. 

4.4.3.  Jatuporn Namyen, Kannika Permpoonpattana, Sujira Mukda, Piyarat Govitrapong. 
Melatonin prevents methampetamine-induced neuroinflammation by attenuating the 
increased mRNA expression of pro inflammatory cytokine, IL-1β, in vivo study18th 
TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. 
Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p.57. 

4.4.4.   TanawanLeeboonngam, Piyarat Govitrapong, Pansiri Phansuwan-Pujito. Protective 
effect of melatonin on amphetamine-induced NMDA receptors alteration in 
hippocampus of postnatal rats.18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS 
Symposium December 21-23, 2014.Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 
Univ., Bangkok, Thailand, p.58. 

4.4.5.  Ratchadaporn Pramong, Piyarat Govitrapong and Pansiri Phansuwan-Pujito.Role of 
melatonin in restoration of age-induced alteration in rhythmic clock gene expression in 
rat hippocampus.18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS Symposium 
December 21-23, 2014.Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn Univ., Bangkok, 
Thailand, p.59. 

4.4.6.  Nattawadee Yokyongsakul, Virapong Prachayasittikul, Pansiri Phansuwan-Pujito, 
Piyarat Govitrapong, Prapimpun Wongchitrat. Age-related change in rat retina sirtuin 
expression. 18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS Symposium 
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December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn Univ., Bangkok, 
Thailand, p. 62. 

4.4.7.  Puritat Sinjanakhom, Chutikorn Nopparat, Sujira Mukda, and PiyaratG ovitrapong. 
Melatonin attenuates hydrogen peroxide-induced senescence-like state in SH-SY5Y 
neuroblastoma cells via autophagy pathway. 18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint 
CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, 
Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p. 63. 

4.4.8.  Pawaris Wongprayoon and Piyarat Govitrapong. Melatonin attenuates 
methamphetamine-induced NFκB activation in human neuroblastoma SH-SY5Y cell 
lines through melatonin MT1/MT2 receptor. 18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint 
CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, 
Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p. 64. 

4.4.9.  Anorut Jenwitheesuk, Seongjoon Park, Isao Shimokawa, Piyarat Govitrapong.The 
effects of melatonin and caloric restriction on mouse aging brain: involvement with 
sirtuin and FoxOs pathway. 18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS 
Symposium December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 
Univ., Bangkok, Thailand, p. 67. 

4.4.10.  Chutikorn Nopparat, and Piyarat Govitrapong. The effect of melatonin-attenuated aging 
phenomenal in SH-SY5Y cells via sirtuin-activated autophagy pathway. 18th TNS 
Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. Fac. 
Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p. 19. 

4.4.11.  Nootchanart Ruksee, Walaiporn Tongjaroenbuangam, Piyarat Govitrapong. The effects 
of melatonin on dexamethasone exposure-induced changes inmelatoninreceptorof 
adult mouse hippocampus.18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS 
Symposium December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn 
Univ., Bangkok, Thailand, p. 72. 

4.4.12. Chayanit Sirisuwat, Supalak Prachayasittikul, Virapong Prachayasittikul, Banthit 
Chetsawang, Piyarat Govitrapong, Wilasinee Suwanjang. Effect of 8-hydroxyquinoline 
and it derivatives on cultured human neuroblastoma cells under high glucose toxicity: 
an involvement of calcium-dependent pathway.18th TNS Conference 2014 and 2nd 
Joint CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, 
Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p. 60.  

4.4.13.  Siriporn Burusnareerat, Supalak Prachayasittikul, Virapong  Prachayasittikul, Banthit  
Chetsawang, Piyarat Govitrapong, Wilasinee Suwanjang. Protective effect of 8-
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hydroxyquinoline and it derivatives against high glucose-induced toxicity and 
mitochondrial fission in human neuroblastoma SH-SY5Y cells.18th TNS Conference 
2014 and 2nd Joint CU-NIPS Symposium December 21-23, 2014. Fac. 
Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Thailand, p. 61. 

4.4.14.  Sompub K, Krityakiarana W, Jongkamonwiwat N, Mukda S, Phansuwan-Pujito P, 
Govitrapong P. Effect of melatonin on glial scar formation after severe crush spinal 
cord injury in mice.18th TNS Conference 2014 and 2nd Joint CU-NIPS Symposium 
December 21-23, 2014. Fac. Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn Univ., Bangkok, 
Thailand, p. 70. 

 
2015: (International) 
4.4.15. Kasima. Ekthuwapranee, Piyarat Govitrapong (2015). Melatonin attenuates 

methamphetamine-induced decrease in adult hippocampal progenitor cellproliferation 
via cell cycle inhibition. J Neurochem (suppl 1) p. 178. 

4.4.16. Ratchadaporn Pramong, Prapimpun. Wongchitrat, Piyarat Govitrapong, Pansiri. 
Phansuwan-Pujito.(2015). The effect of melatonin on the alteration of clock gene and 
melatonin receptor expression in hippocampus of the aging rats. J Neurochem (suppl 
1) p. 205. 

4.4.17. Puritat. Sinjanakhom, Chutikorn Nopparat, Sujira. Mukda, Piyarat Govitrapong (2015). 
Melatonin enhances autophagic activity via rela P65deacetylation activity by sirtuin 1 in 
senescence-like statein SH-SY5Y cells. J Neurochem (suppl 1) p.226. 

4.4.18. Pawaris. Wongprayoon, Piyarat Govitrapong (2015).Melatonin modulates 
methamphetamine-induced NF-B activation and TNF-α overexpression through the 
MT1/MT2 receptor.J Neurochem (suppl 1) p. 227-228. 

4.4.19. Jiraporn. Panmanee, Sujira. Mukda, Chutikorn. Nopparat, Piyarat Govitrapong (2015). 
Melatonin regulates the expression of amyloid precursorprotein (APP) secretases in 
human neuroblastomaSH-SY5Y cell line.J Neurochem (suppl 1) p. 327. 

4.4.20. Tanawan. Leeboonngam, Piyarat Govitrapong, Pansiri Phansuwan-Pujito (2015).  
Effect of melatonin on NMDA receptor subunit 2A and 2B expression in hippocampus 
of methamphetamine-treatedpostnatal rats.J Neurochem (suppl 1) p. 352. 
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2015- Abstract  (International) 
4.4.21. Piyarat Govitrapong (2015). Melatonin regulating neurogenesis and 

neurodegeneration. Plenary Lecture at The 8th FAOPS congress Nov 22-25, 2015 
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World. 

4.4.22. Piyarat Govitrapong (2015).  Melatonin regulating aging and neurodegeneration. 
Plenary Lecture at The International Association of Gerontology and Geriatrics – 
Asia/Oceania 2015 Congress (IAGG Asia/Oceania 2015) will be held between 19th – 
22nd October 2015 at the International Convention and Exhibition Center 
Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary, Chiang Mai, Thailand, 
p.3. 

4.4.23. Piyarat Govitrapong (2016). Roles of melatonin in controlling Alzheimer’s disease. At 
the 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist Meeting (APFP) in Bangkok, p.17.  

 
2016-Abstract (International) 
4.4.24. Piyarat Govitrapong. How does melatonin regulate Alzheimer’s disease? IBRO-APRC 

School of Neuroscience 2016 and 20th Thai Neuroscience society International 
Conference, Naresuan UniversityPhitsanulok, Thailand, July 4-8, 2016, p.62. 

4.4.25. Kamonrapat Sompub, Warin krityakiarana, Nopporn Jongkamonwiwat,Sujira Mukda, 
Pansiri PhansuwanPujito, Piyarat Govitrapong. Effect of melatonin on myelin-associted 
inhibitors expression after severe crush spinal cord injury. IBRO-APRC School of 
Neuroscience 2016 and 20th Thai Neuroscience society International Conference, 
Naresuan UniversityPhitsanulok, Thailand, July 4-8, 2016, p. 87.  

4.4.26.  Nattaporn Pakpian Prapimpun Wongchirat, Kamonrat Phopin, Piyarat Govitrapong. 
The expression of beta site APP-cleaving enzyme 1 and presenilin 1 in Alzheimer’s 
disease. IBRO-APRC School of Neuroscience 2016 and 20th Thai Neuroscience 
society International Conference, Naresuan UniversityPhitsanulok, Thailand, July 4-8, 
2016, p. 94. 

4.4.27.  Wongprayoon and PiyaratGovitrapong (2016). Melatonin inhibits methamphetamine-
mediated ER stress and cell death in SH-SY5Y cell line. Propagation in 
Neurodegenerative Disease Conference,   8th – 11th August 2016,   Grand Hotel 
Malahide, County Dublin, Ireland, page 76.    

4.4.28.  Tanawan Leeboongam, Piyarat Govitrapong and  Pansiri Phansuwan-Pujito (2016) 
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Protective effect of melatonin on methamphetamine-induced synaptic degeneration in 
postnatal hippocampus.  Front. Cell. Neurosci. Conference Abstract: 14th Meeting of 
the Asian-Pacific Society for Neurochemistry.  doi: 10.3389/conf.fncel.2016.36.0018 

4.4.29.  Kamonrapat Sompub, Warin Krityakiarana,  Nopporn Jongkamonwiwat,  Sujira Mukda,  
Pansiri Phansuwan-Pujito and  Piyarat Govitrapong (2016). Effects of melatonin on 
myelin-associated inhibitors after severe crush spinal cord injury in a mouse model. .  
Front. Cell. Neurosci. Conference Abstract: 14th Meeting of the Asian-Pacific Society 
for Neurochemistry.  doi: 10.3389/conf.fncel.2016.36.00156 

4.4.30.  Nattaporn Pakpian, Prapimpun Wongchitrat, Kamonrat Phopin and  Piyarat 
Govitrapong (2016). The expression of Presenilin-1, A Disintegrin and 
Metalloproteinase 17 in Alzheimer's disease.  Front. Cell. Neurosci. Conference 
Abstract: 14th Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry.  doi: 
10.3389/conf.fncel.2016.36.00188 

4.4.31.  Jirawoot Srisontiyakul, Elena V. Krstew, Hanna E. Kastman, Piyarat Govitrapong and 
Andrew J. Lawrent. Antagonism of alpha 6 nicotinic acetylcholine receptor by bPiDI 
can inhibit alcohol self-administration in alcohol-preferring rats. RGJ-PhD congress 17, 
June 8-11, 2016, Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya, Chonburi.   

4.4.32.  R. Pramong, P. Govitrapong, P. Phansuwan-Pujito, Spatial memory and clock genes   
expression in the hippocampus after melatonin administration. The 10th Federation of 
European Neuroscience Societies (FENS), July 2-6, 2016 | Copenhagen, Denmark 
Organised by the Danish Society for Neuroscience P. 3706, 

 
4.5. ABSTRACTS (National) 
2015-(National) 
4.5.1. Piyatida Chanakamchokcharoen, Piyarat Govitrapong, Prapimpun WongchitratThe 

effect of high-fat diet and streptozotocin-induced hyperglycemia on metabolic genes 
expression in the rat hippocampus. The 19th Thai Neuroscience Society Conference 
2015 (TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, 
Thailand  p.65. 

4.5.2. Parichart Boontem, Kasima Ekthuwapranee and Piyarat Govitrapong. The effect of 
melatonin on β-secretase expression in cultured neural progenitor cells obtained from 
adult rat subventricular zone The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 
(TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand, 
p.66. 
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4.5.3. Jatuporn Namyen, Kannika Permpoonpattana, Sujira Mukda, Piyarat Govitrapong. 
Melatonin attenuates methamphetamine-induced neuroinflammation in the rat brain 
The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, 
Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand p. 67. 

4.5.4. Varunya Chantadul, Kannika Permpoonputtana, Chutikorn Nopparat, Sujira Mukda, 
and Piyarat Govitrapong Melatonin mitigates inflammation in hydrogen peroxide-
induced senescence-like SH-SY5Y neuroblastoma cells. The 19th Thai Neuroscience 
Society Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, 
Nakornpathom, Thailand, p.68 

4.5.5. Patlada Tangweerasing, Kannika Permpoonputtana, Chutikorn Nopparat,Sujira Mukda, 
and Piyarat Govitrapong. Melatonin prevents Neuroinflammation in the hippocampus of 
aged mice. The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 (TNS 2015), 
October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand, p. 63. 

4.5.6. Anawat Tangyen, Piyarat Govitrapong, Prapimpun Wongchitrat. The effect of aging on 
metabolic genes expression in rat hippocampus. The 19th Thai Neuroscience Society 
Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, 
Nakornpathom, Thailand, p. 70 

4.5.7. Pawaris Wongprayoon and Piyarat Govitrapong (2015). Melatonin attenuates 
methamphetamine-induced overexpression of ER stress-related genes in SH-SY5Y 
cell line. The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 (TNS 2015), October 
16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand, p. 61 

4.5.8. Niyada Lansubsakul, PrapimpunWongchitrat, Sujira Mukda,  and Piyarat Govitrapong                     
Melatonin modulates hippocampal neurogenesis alteration in high-fat diet-fed and 
streptozotocin-treated rats The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 
(TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand, 
p. 72. 

4.5.9. Chutikorn Nopparat, Puritat Sinjanakhom and Piyarat Govitrapong. Melatonin 
attenuates hyperglycemia state in SH-SY5Y cells via mTOR signaling pathway. The 
19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, 
Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand, p. 74. 

4.5.10. Pattama Panmak, Ratchadaporn Pramong, Pansiri Phansuwan-Pujit, Piyarat 
Govitrapong. Effect of melatonin on the alteration of inflammatory maker in 
hippocampus of aging rats The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 
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(TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand, 
p. 75. 

4.5.11. Anorut Jenwitheesuk, Sujira Mukda, Piyarat Govitrapongp. Effects of melatonin in 
aging hippocampus: involvement with FoxO1 pathway The 19th Thai Neuroscience 
Society Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, 
Nakornpathom, Thailand. P. 76. 

4.5.12. Kritchamon Thanaterakamon, Piyarat Govitrapong, Banthit Chetsawang, Wilasinee 
Suwanjang. Neuroprotective effect of melatonin against ethanol-induced calpain 
activation and cell death in human dopaminergic cell lines The 19th Thai Neuroscience 
Society Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, 
Nakornpathom, Thailand p. 78. 

4.5.13. Kamonrapat Sompub, Warin Krityakiarana, Nopporn Jongkamonwiwat, Sujira Mukda, 
Pansiri Phansuwan-Pujito, Piyarat GovitrapongEffect of melatonin on Nogo and 
oligodendrocyte myelin glycoprotein expression after severe crush spinal cord injury 
The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 (TNS 2015), October 16, 2015, 
Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand  p. 80. 

4.5.14. Ratchadaporn Pramong, Piyarat Govitrapong, Pansiri Phansuwan-Pujito. Effect of 
melatonin on the expression of Period2 and brain-derived neurotrophic factor in rat 
hippocampus The 19th Thai Neuroscience Society Conference 2015 (TNS 2015), 
October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Thailand,  p.81. 

4.5.15. Tummapon Niyomphol, Waralee Ruankham, Wilasinee Suwanjang, Prapimpun 
Wongchitrat, Piyarat Govitrapong, Kamonrat Phopin. Study of Drp1 mRNA expression 
in patients with Alzheimer’s disease The 19th Thai Neuroscience Society Conference 
2015 (TNS 2015), October 16, 2015, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, 
Thailand, p.86. 

 
 
4.6. ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 

4.6.1. มีนักศึกษาปริญญาโท 11 คน (สําร็จการศึกษา 9 คน)  ดังน้ี 
1. นางสาว จิราพร  ปานมณี  สําเร็จการศึกษา (ทุน พสวท) 
2. นางสาว วรัญญา จันตะดุลย  สําเร็จการศึกษา 
3. นางสาว นิยดา ลานทรัพยสกุล  สําเร็จการศึกษา 
4. นางสาว รุสนา  อุสมา   สําเร็จการศึกษา 
5. นางสาว ภัทรลดา ตังวีระสิงห  สําเร็จการศึกษา 
6. นาย ภูริทัตต สิญจนาคม   สําเร็จการศึกษา 
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7. นางสาว Zuroida Abubakar  สําเร็จการศึกษา 
8. นางสาว วนิดา ทองคํา   สําเร็จการศึกษา 
9. นางสาว วิจิตรา  ชุมบัวทอง  สําเร็จการศึกษา 
10. นาย กมลภัทร สมพับ   กําลังศึกษา 
11. นางสาว ณัฐพร พากเพียร  กําลังศึกษา 

 
  4.6.2. มีนักศึกษาปริญญาเอก 17 คน (สาํร็จการศึกษา 13 คน) (ทุน คปก 7 คน)  ดังน้ี  

1. นาง นุชนาฎ   รักษี   สําเร็จการศึกษา 
2. นางสาว กสิมา  เอกธุวะปราณี  สําเร็จการศึกษา 
3. นาย เดชา ปนแกว   สําเร็จการศึกษา 
4. นางสาว กุลวดี  ตั้งม่ันสกุลชัย  สําเร็จการศึกษา 
5. นางสาว อริสา ปาระมียอง  สําเร็จการศึกษา (ทุน คปก) 
6. นาย ปวริศ วงษประยูร   สําเร็จการศึกษา (ทุน คปก) 
7. นาย ราเชนทร  สิงหกุมาร  สําเร็จการศึกษา (ทุน คปก) 
8. นางสาว รัชฎาภรณ ประมงค  สําเร็จการศึกษา (ทุน คปก) 
9. นางสาว ธนวรรณ  ลี้บุญงาม  สําเร็จการศึกษา (ทุน คปก) 
10. นาย พิชย  จํานงคประโคน  สําเร็จการศึกษา 
11. นางสาว กนกวรรณ วงศแกว  สําเร็จการศึกษา 
12. นางสาว อโนรตัร เจนวิถีสุข  สําเร็จการศึกษา 
13. Mayuri  Shukla    สําเร็จการศึกษา 
14. นาย จิราวุฒิ ศรีสนธิยากุล  (ทุน คปก) 
15. นางสาว วรพินท  ชินฉลองพร  (ทุน คปก) 
16. นางสาว จตุพร  นามเย็น  กําลังศึกษา 
17. นางสาว ปทมา ปานมาก   กําลังศึกษา 
18. นางสาว อัจฉราภรณ คําศรีใจ  กําลังศึกษา 

 
4.6.3. มีนักวิจัยหลังปริญญาเอก 2 คน ดังน้ี 

1. ดร. ลัดดาวัลย  การะโชติ   
2. Dr. Mayuri  Shukla 
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5. การนําผลงานไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะ 
 

1. เปนการสรางองคความรูใหมแกสาขาประสาทวิทยาศาสตรในการพิสูจนวาสารเสพติดดังเชน 
methamphetamine เปนพิษตอระบบประสาทอาจทําใหพัฒนาไปเปนโรคสมองเสื่อมได  

2. ทําใหเขาใจกลไกของการเกิดโรคสมองเสื่อม เชน โรค Alzheimer  
3. เปนประโยชนตอประชาชน เยาวชนที่เสพติดอยู หรือกําลังคิดอยากจะเสพติด ไดตระหนักถึง

โทษอันตรายจากการใชสารเหลาน้ี โดยเฉพาะเยาวชนผูซ่ึงจะใชอนุพันธสารกระตุนในการลดน้ําหนัก 
4. เปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อนําไปใชในการพัฒนาดานการแพทยทางคลินิกตอไป 
5. เปนแนวทางในการพัฒนายาที่สามารถปองกันรักษาสมองเสื่อมและพัฒนายาที่ชวยใหสมอง

เจริญแกเด็กเยาววัยใหเจริญพัฒนาสมบูรณ 
6. เปนขอมูลและแนวทางดานการแพทยในการปลูกถาย neural stem cell สําหรับโรคที่เก่ียวกับ 

neurodegeneration เชน โรค Parkinson  โรค Alzheimer โรคdementia เปนตน   
7. เปนขอมูลและแนวทางดานการแพทยเพ่ือใชรักษา/ปองกันความเสี่ยงที่เปนโรค Alzheimer 

สําหรับผูสูงอายุ เมลาโทนินสามารถไปลดการสราง A ในสมองของสัตวทดลองที่มีอายุมากใหกลับไป
เหมือนอายุออนวัย น่ีเปนขอมูลใหมที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่ง เพ่ือนําไปพัฒนา ปองกันการเกิด A ซ่ึงเปน
การปองกันการเกิดโรค AD ดวย 

8. เมลาโทนินสามารถยับยั้ง -secretase และ -secretase แตกระตุน -secretase ซ่ึงจะทํา
ใหลดการสราง A ที่เกิดในสมองของโรค Alzheimer ขอมูลน้ีทําใหคณะแพทยจากโรงพยาบาลเอกชน
นําไปทดลองใชกับผูปวย Alzheimer 
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6. รางวัลที่ไดรับระหวางรับทุนสงเสริมกลุมวิจัย 
 มีนักศึกษาและนักวิจัยไปเสนอผลงานประชุมวิชาการตางประเทศ ดังน้ี 

- มีนักศึกษา/นักวิจัยไดรับทุน APSN ไปเสนอผลงานวิจัยที่ไตหวัน จํานวน 4 คน คือ 
1. ผศ.ดร. สุจิรา  มุกดา 
2. อ.ดร. ประพิมพรรณ  วงศจิตรัตน 
3. อ.ดร. นุชนาฎ   รักษี 
4. อ.ดร. วิลาสินี  สุวรรณจาง ไดรับรางวลั outstanding oral presentation 

 
- มีนักศึกษาไดรับทุนจาก ISN ไปเสนอผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย จํานวน 6 คน คือ 

1. นางสาว กสิมา  เอกธวุะปราณี 
2. นาย ปวริศ วงษประยูร 
3. นางสาว รัชฎาภรณ ประมงค 
4. นาย ภูริทัตต สิญจนาคม 
5. นางสาว ธนวรรณ  ลี้บุญงาม 
6. นางสาว จิราพร  ปานมณี 

 
- อาจารยในกลุมไดรับทนุจาก ISN ไปรวมทําวิจัยที่ประเทศไตหวัน เปนเวลา 3 เดือน 

(สิงหาคม-ตุลาคม 2558) 
ผศ.ดร. สุจิรา  มุกดา 
 

          -    อาจารยในกลุมไดรับทุนจาก ISN ไปรวมทาํวิจัยที่ประเทศฝร่ังเศส เปนเวลา 3 เดือน 
อ.ดร. ประพิมพรรณ  วงศจิตรัตน 

      
- มีนักศึกษาไดรับทุนจาก IBRO ไปเสนอผลงานวิจัยทีม่หาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 3 คน 

คอื 
1. นางสาว ภัทรลดา  ตังวีระสงิห 
2. นาย กมลภัทร สมพับ 
3. นางสาว ณัฐพร พากเพียร 

 
          -    มีนักศึกษาไดรับทุนจาก APSN ไปเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศมาเลเซยี วันที่ 27-30 
สิงหาคม 2559 คือ  

1.  นางสาว ธนวรรณ  ลี้บญุงาม 
2. นาย กมลภัทร สมพับ 
3. นางสาวณัฐพร พากเพียร 
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7. การเช่ือมโยงทางวชิาการกับนักวิชาการอ่ืนๆ กับตางประเทศ 
 

 มีผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาใหคําปรึกษาแนะนําคือ 
1. Professor Isao Shimokawa,MD.PhD. Department of Investigative Pathology, Unit of 

Basic Medical Science, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University, 
Sakamoto, Nagasaki, Japan จะมาบรรยายใหกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหมีผลงานวิจัยรวมกัน
และตอเน่ือง 
อ.ปยะรัตนไดเชิญ Professor Shimokawa มาบรรยายเรื่อง “A key role neuropeptide Y in 
regulation of aging and cancer by dietary restriction” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. Associate Professor Paul Klosenจาก Institute of Cellular and Integrative Neuroscience, 
University of Strasbourg, France มารวมงานวิจัยเก่ียวกับ Diabetes, hippocampal plasticity 
and melatonin ทําใหรวมงานวิจัยตอ 

3. Dr. Tamao Endo (Vice director ของ Metropolitan Institute of Gerontology) ผูเชี่ยวชาญ 
Research Team for Mechanism of Aging, Molecular Neurobiology of Aging  เปนที่ปรึกษา
และจะเดินทางมาบรรยายใหกับงานประชุมวิชาการ The IAGG Asia/Oceania Congress of 
Gerontology and Geriatrics (IAGG Asia/Oceania 2015 Congress) โดยที่ประเทศไทยเปน
เจาภาพ อ.ปยะรัตน  โกวิทตรพงศ เปน chair ใน Session Biological Sciences 

4. Dr. Aki Ishigami จะเดินทางมาบรรยายใหกับงานประชุมวิชาการ The IAGG Asia/Oceania 
Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG Asia/Oceania 2015 Congress) โดยที่
ประเทศไทยเปนเจาภาพ อ.ปยะรัตน  โกวิทตรพงศ เปน chair ใน Session Biological 
Sciences 

 อ.ปยะรัตนไดเชิญ Dr. Ishigami มาบรรยายเรื่อง “Abnormal accumulation of citrullinated 
proteins in Alzheimer’s disease” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.  Dr Jean Lud Cadet, M.D., Chief, Molecular Neuropsychiatry Research Branch 
Associate Director for Diversity and Outreach 
Co-Director, Fellowship in Addiction and Aging 
National Institutes of Health 
National Institute on Drug Abuse 
ผูเชี่ยวชาญปญหายาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง amphetamine ไดรับนักศึกษา นายปวริศ 
วงษประยูร นักศึกษาทุน คปก ไดไปศึกษาวิจัยที่ NIH เปนเวลา 6 เดือน และไดรับคําปรึกษา
ดานยาเสพติด Dr. Cadet ตั้งใจจะรวมวิจัยปญหายาเสพติดและจะเดินทางมาประเทศไทยเมื่อ
นายปวริศจะสอบ และ Dr. Cadet เปนผูเชี่ยวชาญปญหายาเสพติดกอใหสมองเส่ือมอยางไร 

6.  Professor Andrew J Lawrence, FBPharmacolS 
NHMRC Principal Research Fellow  
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Associate Director, Florey Institute of Neuroscience & Mental Health  
Head, Division of Behavioural Neuroscience 
ผูเชี่ยวชาญวิจัยปญหายาเสพติดโดยเนนศึกษาดาน behavior อ.ปยะรัตน รูจักกับ Professor 
Lawrence เปนอยางดี และไดสงนายจิราวุฒิ ศรีสนธิยากุล ไปศึกษาวิจัยปญหาของการติด 
alcohol ศึกษาพฤติกรรมการเสพติด alcohol และไดพัมนายาตัวใหมในการรักษาและใหเลิกเสพ
ติด alcohol ซ่ึง Professor Lawrence ยินดีที่จะเดินทางมาใหคําแนะนํางานวิจัยดานน้ีและยินดี
ชวย set เคร่ืองมือตางๆ ในการศึกษาพฤติกรรมการเสพติดยาชนิดตางๆ  
และเดือนกันยายนนี้ อ.ปยะรัตน และ อ.ปานสิริ รวมกับนักศึกษา 2 คน น.ส. รัชฎาภรณ และ 
น.ส.ธนวรรณ ไปเยี่ยมชมหองปฏิบัติการและปรึกษาโครงการวิจัย และไดสง น.ส.ธนวรรณ 
นักศึกษา คปก อยูทําวิจัยภายใตคําแนะนําของ Prof. A. Lawrence 

7.  Russel J. Reiter, Ph.D., Dr.h.c.mult. 
Professor of Cell Biology 
Editor-in-Chief, Journal of Pineal Research 
Thomson Reuters list of The World’s Most Influential Scientific Minds 
Department of Cellular and Structural Biology 
UT Health Science Center 
San Antonio, Texas 78229, USA 
Professor Russel Reiter ผูทําวิจัยเรื่องเมลาโทนินเปนเวลามากกวา 50 ปเปนผูเขียนหนังสือ 
Pocket book เรื่อง “Melatonin” เปนหนังสื่อขายดีอันดับตนๆ ของอเมริกา ทําใหชาวอเมริกา
นิยมรับประทานเปนอาหารเสริมกันอยางแพรหลาย Professor Reiter เปนผูบุกเบิกสรางองค
ความรูใหม เปน editor ของ Journal of Pineal Research เปนวารสารที่มี impact factor สูง 
คือ 9.6  อ.ปยะรัตน มีการติดตอทางวิขาการกับ Prof. Reiter เปนประจําและเปนเวลานานมาก 
ไดรับขอคิด แงคิดใหมๆ ดานวิชาการของเมลาโทนิน Prof. Reiter ไดเดินทางมาประเทศไทย 2-
3 คร้ัง ในป 2561 อ.ปยะรัตน จะเชิญทานมาประเทศไทยเพื่อบรรยายและใหความกระจางแก
ชาวไทย ใหประชาชนชาวไทยมีโอกาสเขาใจและเห็นคุณคาของเมลาโทนิน 
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8. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
8.1. เปนวิทยากรบรรยายเผยแพรผลงานวิจัย 

1. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “Melatonin and aging process” ใหกับงาน
ประชุมวิชาการเร่ือง Brain and mild ระหวางสถาบันจิตเวชศาตรสมเด็จเจาพระยา กรม
สุขภาพจิต และศูนยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม Royal River 
กรุงเทพฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 

2. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “Melatonin: antioxidant reducing oxidative 
stress, neuronal degeneration and death, implication in Parkinson’ s disease, 
neurotoxicity of amphetamine and antiaging” ในงานประชุมวิชาการเร่ือง “การพัฒนา
ยุทธศาสตรงานวิจัยเก่ียวกับสมองจิตใจและพฤติกรรม” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช) รวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอน
เวนชั่น หลักส่ี กรุงเทพฯ วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 

3. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “Melatonin in neurodegerative disease” ใน
งานประชุมวิชาการ Melatonin Research Forum คร้ังที่ 2  เรื่อง “Therapeutic use of 
melatonin from basic research to clinical use” ณ หองมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ ขอนแกน จัด
โดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 

4. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญใหไปบรรยายเปน Plenary Lecture  เร่ือง "Melatonin in the brain aging 
process" ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Association of Gerontology and 
Geriatrics IAGG Asia/Oceania 2015 ระหวางวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ที่ The International 
Convention and Exhibition Center จังหวัดเชียงใหม 

5. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญใหไปบรรยายเรื่อง "Melatonin regulating neurogenesis and 
neurodegenertion" ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th FAOPS Congress ระหวางวันที่ 22-25 
พฤศจิกายน 2558 ณ Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World 

6. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญใหไปบรรยายเปน Plenary Lecture 2 เร่ือง "Role of melatonin in 
controlling Alzheimer's disease" ที่ The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacollogist 
(APFP) Meeting วันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2559 ณ The Berkeley Hotel, Bangkok, Thailand 

7. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญจาก สกว ไปบรรยายในงานประชุมนักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัยอาวุโส สกว 
คร้ังที่ 15 เม่ือวันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอํารีสอรท จังหวัดเพชรบุรี 

8. อ.ปยะรัตนไดรับเชิญใหไปบรรยายจากสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา บรรยายวิชาการ 
The Neuroscience Symposium คร้ังที่ 2 เรื่อง Addicted Brain ในวนัพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 
2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. บรรยายเรื่อง The effect of methamphetamine on the brain ที่ 
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
 

8.2. ตําแหนงอ่ืนๆ ในวารสารตางประเทศ 
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1. อ.ปยะรัตนไดรับเแตงตั้งใหเปน Associate Editor ของวารสาร Journal of Pharmacological 
Science เปนปที่ 5 

2. อ.ปยะรัตนไดรับแตงตั้งใหเปน Associate Editor ของวารสาร Journal of Pineal Research (IF 
= 9.6) ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2559 

3. อ.ปยะรัตนไดรับแตงตั้งใหเปน Associate Editor ของวารสาร Neurochem. Research 
4. อ.ปยะรัตนไดรับแตงตั้งใหเปน Associate Editor ของวารสาร Applied Clinical Research, 

Clinical trials and regulatory affairs Journal (ACCTRA) 
5. อ.ปยะรัตนไดรับแตงตั้งใหเปน Associate Editor ของวารสาร Global Drugs and 

Therapeutics (GDT) 
 
8.3. จัดงานประชุมวิชาการ 

1. จัดงานประชุมวิชาการ TRF ประจําปที่ 1 (Distinguished Research Professor Grant สาขา 
Neuroscience) เรื่อง Melatonin and other factors as the potentially useful agents in 
attenuating brain aging and neurodegeneration and enhancing neurogenesis ในวัน พุธที่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ หองประชุม  A107  สถาบันชวีวทิยาศาสตร
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

2. จัดงานประชุมวิชาการ TRF ประจําป 2 (Distinguished Research Professor Grant สาขา 
Neuroscience) เรื่อง Melatonin and other factors as the potentially useful agents in 
attenuating brain aging and neurodegeneration and enhancing neurogenesis ในวัน พุธที่ 
22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ หองประชุม  A107  สถาบันชวีวทิยาศาสตร
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

3. จัดงานประชุมวิชาการ TRF ประจําป 3 (Distinguished Research Professor Grant สาขา 
Neuroscience) เรื่อง Melatonin and other factors as the potentially useful agents in 
attenuating brain aging and neurodegeneration and enhancing neurogenesis ในวันที ่15-
16 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ อาคารสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ 
 

8.4. อ่ืนๆ 
1. ผลงานวิจัยตพิีมพเรื่อง “Melatonin restored dexamethasone-induced depressive-like 

behavior and dexamethasone-induced impaired hippocampal neurogenesisin the mouse 
brain” ไดรับความสนใจมากจนมีผู download และผูเขามาอาน 814 คร้ัง (ภายในประมาณ 1 ป) 

2. ผลงานวิจัยตพิีมพเรื่อง “Melatonin enhances adult rat hippocampal progenitor cell 
proliferation by ERK singnaling pathway through melatonin receptor” ไดรับความสนใจ
มากจนมีผู download และผูเขามาอาน 590 คร้ัง (ภายในประมาณครึ่งป) 
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3. ผลงานวิจัยตพิีมพเรื่อง “Melatonin ameliorates the inhibitory effects of dexamethasone on 
adult hippocampal progenitor cells proliferation via upregulation of Erk1/2 
phosphorylation” ไดรับความสนใจมากจนมีผู download และผูเขามาอาน 324 คร้ัง (ภายใน
ประมาณครึ่งป) 

4. ผูประเมินขอเสนอโครงการวิจัยงานวิจัยมหิดล ปละ 10 เรื่อง 
5. ผูประเมินขอเสนอโครงการวิจัยงานวิจัย สกว ปละ 10 เรื่อง 
6. ประเมิน paper ใน journal ตางๆ   ปละ   10   เรื่อง  เชน J Pineal Res (10 เรื่อง) 
7. เปน Associate Editor ของ J. Pharmacological Science ประเมิน paper ตางๆ ในวารสารนี้ป

ละ  10 paper 
8. มีการประชุมประจําปทุกป และประชุมกลุมยอยทุก 2 เดือน 
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