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ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) มีภารกิจ
ส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศยุโรป เพ่ือ
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งจะน าประเทศไปสู่
สังคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทวีปยุโรป การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล การสร้างเครือข่ายนักวิชาชีพและนักเรียนไทยใน

หลักการและเหตุผล 



 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากนักวิจัยไทยในเบลเยียมสู่ประเทศไทย   หน้า 2 

ต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการสู่ประเทศไทย การสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และ
การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยระหว่างหน่วยงานในประเทศยุโรปกับหน่วยงานในประเทศไทย ตามแนวยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 
และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย  

ปัจจุบัน จ านวนนักเรียนไทยที่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรปจ านวนมากข้ึน ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผลจากการส ารวจพบว่า ในป  
2560 มีจ านวนเรียนไทยที่มีศึกษาต่อในประเทศเบลเยียม ในระดับปริญญาเอกมากถึงร้อยละ 66 ของนักศึกษาไทย
ในประเทศเบลเยียมทั้งหมด รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 28 และปริญญาตรีร้อยละ 5 ตามล าดับ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเบลเยียม ตลอดจนกลไกการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ประเทศไทยไทยอาจพิจารณาปรับใช้เพ่ือรองรับ  10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายและผลักดันแนวทางการพัฒนาของไทยให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ ส านักงาน ปว.(บซ) จึงมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมวิชาการนักเรียนไทยใน
เบลเยียม ครั้งที่ 1 ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ กรุง
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยการประชุมในครั้งนี้  เป็นการจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในเบลเยียมครั้งแรก 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการสู่ประเทศไทย ตลอดจนใช้ประโยชน์
จากนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในเบลเยียมที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในสาขาต่าง ๆ มาช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 

วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม 

1) เพ่ือสร้างเวทีให้นักเรียนไทยในเบลเยียมได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและบูรณาการให้
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทย 

2) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้น าเสนอองค์ความรู้/งานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาวงการวิจัยของประเทศไทยในสาขาวิชาดังกล่าว ตลอดจนการใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่ในเบลเยียม 

3) เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนไทยในเบลเยียมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงานประชุมวิชาการ
นักเรียนไทยในยุโรป ครั้งที่ 7 (TSAC 2018) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

รูปแบบการด าเนินการ 

การประชุมประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 
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1) การประชุมวิชาการเพ่ือรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 

2) การน าเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วม 

3) การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการวิจัยของประเทศไทยในสาขาวิชาด้านวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 

โดยในการประชุมครั้งนี้ส านักงาน ปว.(บซ) ได้รับเกียรติจากนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มาเป็นประธานในการเปิดงาน  พร้อมทั้งน าเสนอนโยบาย ทิศทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยให้แก่นักเรียนไทย และบุคลากรจากสถานเอกอัครชาติทูต
ประจ ากรุงบรัสเซลส์ 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการน าเสนอเกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน ปว.(บซ) โดย ดร. มาณพ สิทธิเดช อัคร
ราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การน าเสนอบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
โดยนายปิยภักดิ์  ศรีเจริญ  อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจ าสหภาพยุโรป  ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครือข่ายนักวิชาชีพไทยในยุโรป และการจัด
ประชุมนักเรียนไทยในยุโรปในป  2561” โดย ดร. กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ สมาชิกเครือข่ายนักวิชาชีพไทยในยุโรป 
(ATPER) และท่ีปรึกษาการจัดประชุมนักเรียนไทยในยุโรป (TSAC) อีกด้วย 

 

 

 

 

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้
เกียรติกล่าวเปิดการประชุม โดยเน้นความส าคัญต่อการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของไทยในระยะยาว โดยนอกจากนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาด้าน วทน. ของ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้ว รัฐบาลยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันการ

เพ่ิมการลงทุนด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP โดยมีสัดส่วนภาคเอกชนร้อยละ 
70 และภาครัฐร้อยละ 30 รวมทั้ง มีมาตรการจูงใจ โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส าหรับการลงทุนด้าน R&D ที่บริษัทเอกชนสามารถน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละ 300 ของ
รายจ่ายจริง โดยคาดว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

 

สรุปประเด็นการบรรยายจากวิทยากร 
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ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส านักงาน
ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ ากรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวถึงบทบาทของ

ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ ากรุงบรัสเซลส์ ที่มุ่งแสวงหา 
ความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยกับหน่วยงานในยุโรป 
โดยส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ ากรุงบรัสเซลส์  ได้มี

บทบาทในการสร้างความร่วมมือ ด้าน วทน. กับหน่วยงาน/บริษัทเอกชนในยุโรป 
เช่น การเข้าร่วมและใช้ประโยชน์จากโครงการ  NANoREG ของ EU เกี่ยวกับการ

ทดสอบวัสดุนาโนในทางอุตสาหกรรมเพ่ือการควบคุมความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ และขยายเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีได้ หรือจะเป็นความร่วมมือด้าน
โรคติดเชื้อ ที่ส่งผลให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่าย Glopid-R ซึ่งเป็นเครือข่ายนานาชาติ
ที่ท างานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปในโครงการ  Horizon 
2020 ด้านการเพาะเลี้ยงประมง และการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น 
 

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้
ย้ าบทบาทของ สถานเอกอัครชาติทูต ในการบูรณาการการท างานร่วมกับทีมประเทศ
ไทย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ ด้าน วทน. ระหว่างไทยกับ เบลเยียมและสหภาพ
ยุโรป โดยเฉพาะในประเด็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย Thailand 4.0 และได้ยกตัวอย่างสัดส่วนการ

ลงทุนด้าน R&D ของ มหาวิทยาลัย KU Leuven ซึ่งความพยายามดังกล่าวสามารถ
สะท้อนผ่านศักยภาพทางเศรษฐกิจของเบลเยียม ในปัจจุบันได้ จึงเห็นว่าการประชุมระดม

สมองของนักเรียนไทยในเบลเยียมครั้งนี้  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยรวมทั้ง แนวทางและนโยบาย
การส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนางานวิจัยในเชิงพาณิชย์ของเบลเยียม ที่ประเทศไทยสามารถน าไปใช้ในอนาคต 

 

 

 

ในการประชุมครั้งนี้มีนักเรียนไทยในเบลเยียมเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 คน ส าหรับกิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักเรียนไทยในเบลเยียมนั้นมีชื่อว่า “เปิดมุมมองนักวิจัยไทยในเบลเยียม” โดยผู้เข้าร่วมการประชุม
จะถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามสาขาที่ตนศึกษาหรือท าวิจัยอยู่ ดังนี้ 

 กลุ่ม A : ด้านการแพทย์และทันตแพทย์  2 คน  
 กลุ่ม B : ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  2 คน 
 กลุ่ม C : ด้านชีวเคมีและเภสัชศาสตร์  2 คน 
 กลุ่ม D : ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและวิศวะไฟฟ้า  4 คน 

รายละเอียดกิจกรรม 
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 กลุ่ม E: ด้านยีนบ าบัดและชีวสารสนเทศ 2 คน 

โดยแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้น าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยและการบูรณาการและต่อยอดงานวิจัยของตนเอง โดย
หัวข้อในการน าเสนอมีดังนี้ 

1. สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มน าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตนเองก าลังท าอยู่ โดยมีประเด็นที่ ในการ
น าเสนอดังนี้  

1.1) เหตุผลและที่มาของการท างานวิจัยชิ้นนี้  

1.2) รายละเอียดคร่าว ๆ ของการท างานวิจัย  

1.3) ผลวิจัยที่ได้รับจนถึงปัจจุบัน หรือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4) การน าผลงานวิจัยของตนเองไปต่อยอด  ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์  ห รื อ น า ไ ป พั ฒ น า เชิ ง พ า ณิ ช ย์ 
(commercialization) ในประเทศไทย  

2. จากนั้ นแต่ละกลุ่ มจะมาน าเสนอ
ผลสรุปที่ได้จากการปรึกษาหารือภายในกลุ่มในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้  

2.1) ข้อดีของระบบการวิจัยและการศึกษาในเบลเยียม
โดยเฉพาะในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่ และความเป็นไป
ได้ในการน าองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี หรือเทคโนโลยี
จากเบลเยียมในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่ไปถ่ายทอดสู่
ประเทศไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาประเทศ 

2.2) ความเป็นไปได้ในการบูรณาการงานวิจัยของ
สมาชิกภายในกลุ่มเข้าด้วยกัน เพ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัย
ชิ้นใหม่ หรือ องค์ความรู้ใหม่ ๆ  

2.3) โอกาสในการสร้างความร่วมมือในสาขาที่ตนเอง
ศึกษาอยู่ระหว่างหน่วยงานในไทยและหน่วยงานใน
เบลเยียม 

โดยสาระส าคัญของกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัย
ของนักเรียนไทยในเบลเยียมสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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สรุปรายละเอียดงานวิจัยของนักเรียน/
นักวิจัยไทย และประเด็นจากการอภิปราย

ระหว่างนักเรียน/นักวิจัยไทย 
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กลุ่ม A : ด้านการแพทย์และทันตแพทย์   

 

 

พันโทธนิต เฉลิมวัฒนชัย 
 

 

สถาบันการศึกษา Ghent University 

สาขาที่ศึกษา Immunology 

หัวข้อวิจัย Microbiota ผลกระทบต่อการพัฒนาและความรุนแรงของโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังในมนุษย์ 
(Microbiota : Impact on development and severity of chronic rhinosisusitis) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังเป็นค าที่เรียกรวมส าหรับโรคหลายชนิดของโพรงจมูกและไซนัส โรค
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อร้อยละ 10.9 ของประชากรในยุโรป โรคนี้ เพ่ิมค่าใช้จ่ายทาง
การแพทย์และมีผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพโดยรวมทั่วไป โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังนี้ในการ
คลินิกสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มย่อย โดยใช้เกณฑ์ของการตรวจไม่พบและพบ
ริดสีดวงจมูก (CRSsNPs และ CRSwNPs) ซึ่งอาจจะถูกแบ่งออกเป็น endotypes โดย
อาศัยองค์ประกอบของไซโตไคน์ที่โดดเด่นภายในเนื้อเยื่อ จากผลการวิจัยก่อนหน้า เรา
สามารถตั้งสมมติฐานว่า ลักษณะ endotypes เฉพาะเกี่ยวข้องกับกระบวนการติดเชื้อ
อย่างชัดเจน แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจุลินทรีย์ส่งผลเกี่ยวข้องกับรูปแบบการแสดงออกที่แตกต่าง
กันไซโตไคน์ในโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังหรือไม่ 

การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

ในงานวิจัยที่ก าลังด าเนินอยู่ ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบของชุมชนแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ใน
จมูกของคนปกติแตกต่างกับในจมูกของคนไข้ โดยพบเชื้อกลุ่ม Actinobacteria มากในคน
ปกติ ในขณะที่พบเชื้อกลุ่ม Proteobacteria มากในผู้ป่วยไซนัสอักเสบเรื้อรัง โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีโรคหอบร่วม ทิศทางในอนาคตส าหรับการวิจัย ควรจะศึกษาด้านการท างานของ
เชื้อแบคทีเรีย ศึกษา proteomes ของระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อเชื้อจุลินทรีย์ และ 
pathomechanisms ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในทิศทางเพ่ือหาบทบาทของ microbiome 
ในกลไกของการเกิดโรค และความสัมพันธ์ของเชื้อจุลินทรีย์กับรูปแบบของการอักเสบ 
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ทพญ.เบญนรี อวรัญ 

 
 

สถาบันการศึกษา KU Leuven 

สาขาที่ศึกษา Medicine 

หัวข้อวิจัย Optimization of Cone-beam CT Exposure Protocols for Planning and Follow-
up of Cleft Palate Treatment) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

ที่มา: ในโรงพยาบาลมหาลัยUZ Leuven มีเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็นจ านวน
มากที่มาปรึกษาเพ่ือขอรับการรักษาโดยด่วน ความผิดปกตินี้เป็นมาตั้งแต่ก าเนิดซึ่ง WHO 
2016 ได้ท าสถิติไว้ว่ามีอัตราการเกิด 1 ใน 700 คน ของประชากรเด็กเกิดใหม่ของโลก 
ภาวะดังกล่าวเป็นภาวะที่ต้องรับการรักษาโดยด่วนเนื่องงจากเกี่ยวข้องกับช่องปากและจมูก 
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านภาษา สุขภาพช่องปาก การเจริญเติบโตและคุณภาพชีิวิต แต่เด็ก
ที่มารับการรักษานั้นต้องผ่านการถ่ายภาพรังสี ซึ่งมีรังสีปริมาณสูงเช่น CBCT, CT, 
Panoramic แต่ CBCT ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากที่สุด ปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติใดๆ
ที่ระบุว่าการถ่ายภาพรังสีควรถ่ายเมื่อไหร่ ในสภาวะของปากแหว่งเพดานโหว่แบบใด เพ่ือ
การวินิจฉัยอะไร ท าให้มีเด็กจ านวนมากได้รับรังสีเกินปริมาณก่อนอายุ 10 ป  จึงเป็นที่มา
ของงานวิจัยที่พยายามหาจุดสมดุลระหว่างปริมาณรังสี คุณภาพของภาพรังสีและเวลาใน
การถ่าย เพ่ือในอนาคตจะได้น ามาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล  

วิธีการ: เริ่มด้วยการหาข้อมูลโดยการท า systematic reviews ว่าปัจจุบันมีภาพรังสีสาม
มิติประเภทไหนบ้างที่ถูกน ามาใช้ในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และรวบรวมปัจจัยแวดล้อม
อ่ืน ๆ เช่น อายุที่ถ่ายภาพรังสี เพ่ือการวินิจฉัยอะไร เพ่ือการรักษาโดยวิธีไหน ปริมาณรังสี
เท่าไหร่ในแต่ละงานวิจัย ฯลฯ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์กับงานวิจัยส่วนที่สองที่เริ่ม
ทดลองในกระโหลกศรีษะของเด็กที่เสียชีวิตแล้วก่อน โดยถ่ายภาพรังสี CBCT ที่รู้เวลาการ
ถ่าย รู้ปริมาณรังสี รู้อายุของเด็กและถ่ายภาพรังสีแบบเดียวกันในโมเดลอะคริลิคที่ถูก
พัฒนาขึ้นจากโครงการ Euratom แล้วน าภาพทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันในเชิงคุณภาพ 
จากนั้นน าปัจจัยที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมดมาเข้าสูตรทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล  

ผล: ในสูตรทางคณิตศาสตร์ที่มีปัจจัยที่ต้องค านึงถึงเพ่ือให้ได้ภาพรังสีที่มีคุณภาพที่ดีพอใช้
ในการวินิจฉัยและปริมาณรังสีต่ าที่สุด ในอนาคตคาดว่าจะสามารถน ามาทดลองในผู้ป่วย
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เด็กจริง 

การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

1) สามารถน าวิธีการวิจัยนี้ไปใช้ในการหาแนวปฏิบัติเพ่ือถ่ายภาพรังสีในโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสามารถเริ่มเป็นแบบน าร่องให้
โรงพยาบาลอ่ืน ๆ ได้ เพ่ือให้ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้รับปริมาณรังสีน้อย
ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  

2) เมื่อได้แนวปฏิบัติที่ทั้งโรงพยาบาลทุกแผนกใช้เหมือนกันในการถ่ายภาพรังสี จะสามารถ
ลดจ านวนการถ่ายภาพรังสีได้ ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยก็จะลดลงด้วย และยังสามารถน ามาใช้
หาว่าเครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดไหนและจากบริษัทใดดีที่สุดต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล 

 

 

 

 

1. นโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐมีส่วนช่วยส่งเสริมการวิจัยด้าน
การแพทย์ โดยระบบประกันสุขภาพของเบลเยียม เป็นส่วนส าคัญให้
ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตลอดกระบวนการ นอกจากนี้ผู้ป่วยยัง
ได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียดและถูกเก็บเป็นข้อมูลในเวชระเบียน 
ซึ่งส่งผลให้นักวิจัยในสาขาการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลของโรคและ
ประวัติของผู้ป่วยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนางานวิจัยที่
ตอบโจทย์ต่อความต้องการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท า
ให้ปัจจุบันเบลเยียม มีความโดดเด่นด้านสาขาการแพทย์ 

2. ในเบลเยียม ผลการวิจัยทางด้านการแพทย์ได้ถูกน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งยังมีบุคลากรและเครื่องมือที่
เพียบพร้อมในการค้นหาความรู้ 

3. ข้อมูลที่ได้จากการรักษาผู้ป่วย สามารถน ามาต่อยอดเป็น
งานวิจัยได้ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยพัฒนาการให้บริการสาธารณสุข และจ าเป็นต้องใช้
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับงานวิจัยเพ่ือมาใช้ในการวินิจฉัย
มากขึ้น และจากนั้นเราก็สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
กลับไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้อีกทีหนึ่ง 

ประเด็นจากการอภิปรายภายในกลุ่ม 

ที่มา: healthcarecommunication.com 

ที่มา: makeit.com 
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4. ในประเด็นการรักษาโรคภูมิแพ้ มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการรักษาโรคภูมิแพ้
แทนการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่นการฉีดเข้าจมูก หรือการรับประทานโยเกิร์ต เป็นต้น 

5. ส าหรับประเด็นการใช้รังสี เอกซ์ในการตรวจวินิจฉัยโรค พบว่าใน
ประเทศไทยยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่า ปริมาณรังสีเอกซ์สูงสุดที่มนุษย์
สามารถรับได้อยู่ที่เท่าไหร่ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องก าหนดแนวปฏิบัติขึ้นมา 
อีกทั้งแพทย์ที่ให้การรักษาต้องสามารถให้เหตุผลที่เพียงพอเพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการใช้รังสีเอกซ์ในการรักษาผู้ป่วย เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ป่วย
ได้รับรังสี เกินความจ าเป็น ในขณะที่ เบลเยียมจะใช้หลักขององค์กร
นานาชาติว่าด้วยเรื่องการป้องกันรังสีในการด าเนินงานทางการแพทย์ โดย
มีอุปกรณ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการได้รับรังสีขณะมีการรักษา 
แต่ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณเพ่ือลงทุนสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการป้องกัน 

 

กลุ่ม B : ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์   

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์  เดชะ 
 

 

สถาบันการศึกษา KU Leuven 

สาขาที่ศึกษา Biomedical Science 

หัวข้อวิจัย Effects of respiratory muscle training on psychological and physiological 
aspects in the perception of dyspnea in patients with COPD 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

ประชากรเป็นจ านวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ 
COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นสาเหตุ
ต้นๆ ของโรคที่น าไปสู่การเสียชีวิต โรคนี้สามารถรักษาได้แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็มี
ค่อนข้างสูง ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะมีอาการ dyspnea หรืออาการหายใจล าบาก เหนื่อย
ง่ายร่วมด้วย ผู้ป่วยจะมีความจ ากัดในการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการออก

ที่มา: cdc.gov 
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ก าลังกายเนื่องจากอาการหอบเหนื่อยนี้ ท าให้ความสามารถในการออกก าลังกายและท า
กิจวัตรประจ าวันลดลง น าไปสู่อาการป่วยอื่น ๆ และเสียชีวิตได้ ภาวะกล้ามเนื้อหายใจอ่อน
แรงหรือ inspiratory muscle weakness เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง และภาวะนี้มีความสัมพันธ์กันกับอาการหายใจล าบาก ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อ
หายใจอ่อนแรงมีแนวโน้มที่จะเหนื่อยง่ายกว่าผู้ป่วยที่มีก าลังกล้ามเนื้อหายใจปกติ การออก
ก าลังกล้ามเนื้อหายใจหรือ inspiratory muscle training ได้รับการยอมรับว่าสามารถท า
ให้อาการหายใจล าบากดีข้ึนได้ ผู้ป่วยสามารถท ากิจกรรมได้นานขึ้นโดยที่ไม่มีอาการเหนื่อย 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษากลไกของการเกิดอาการหายใจล าบาก ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง และกลไกของการออกก าลังกล้ามเนื้อหายใจที่สามารถท าให้
อาการหายใจล าบากดีขึ้นได้ ทั้งนี้อาการหายใจล าบากนอกจากจะมีกลไกทางกายภาพแล้ว 
ยังสามารถเกิดขึ้นจากกลไกทางจิตใจ ได้ด้วย เช่น สภาพอารมณ์ของผู้ป่วย ความวิตกกังวล 
หรือความเครียดอาจน าไปสู่อาการหายใจล าบากที่แย่ลงได้ ในงานวิจัยนี้จึงมีการศึกษาใน
ด้านกลไกทางจิตใจร่วมด้วย 

การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

การฝึกออกก าลังกล้ามเนื้อหายใจได้มีการใช้อย่างแพร่หลายควบคู่ไปกับการรักษาประเภท
อ่ืน ๆ เช่น การรักษาด้วยยา การแนะน าเรื่องโภชนาการ และ การฟ้ืนฟูกล้ามเนื้อหายใจ 
ให้แก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แต่ในประเทศไทยการฝึกก าลังกล้ามเนื้อหายใจยังไม่ค่อย
แพร่หลายนัก อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกก าลังกล้ามเนื้อหายใจ มีตั้งแต่แบบราคาไม่
แพงมากจนถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูง ประเทศไทยควรสนับสนุนให้มีการคัด
กรองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ว่าบุคคลใดบ้างมีภาวะก าลังกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง 
และผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ และค าแนะน าในการฝึกออกก าลัง
กล้ามเนื้อหายใจ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถท ากิจวัตรประจ าวัน ได้มาก
ขึ้นโดยที่มีอาการหายใจล าบากลดลง 

 

 

 

 นางสาววิภารัตน์ โพธิ์ข ี
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หัวข้อวิจัย การประเมินการสัมผัสสารไดไอโซไซนาเนตและการจัดการความปลอดภัยในสถาน
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ที่มา: blackchristiannews.com 

ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ( Assessment of exposure to disocyanates and safety 
management in different industrial settings) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

งานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นในการศึกษาการเกิดโรคที่ เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการสัมผัสกับสารเคมีที่ชื่อว่าไดไอโซไซยาเนต เนื่องจากสารไดไอโซ
ไซยาเนตเป็นสารเคมีที่ถูกน ามาใช้ในสถานประกอบการ และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน สารไดไอโซไซยาเนตเป็นสารที่พบอยู่ในน้ ายาท า
ความสะอาด  กาว สารละลาย และถูกใช้แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานปิ
โตรเคมี และโรงงานพ่นสี โดยที่มีผ่านมามีการวิจัยในสัตว์ทดลองในระดับโครโมโซมว่าสาร
นี้มีผลกระทบต่อสัตว์อย่างไร แต่ทว่าข้อมูลการวิจัยในประเด็นการก่อให้เกิดโรคในมนุษย์
ของสารนี้ยังมีไม่มาก โดยร่างการมนุษย์จะได้รับสารนี้ทางการหายใจและผิวหนัง ซึ่ง
สามารถท าให้เกิดอาการหอบหืดได้ ด้วยเหตุนี้งานวิจัยชิ้นนี้จึงจะถูกด าเนินเพ่ือประเมินการ
สัมผัสของสารนี้ และการป้องกันการได้รับอันตรายจากสารนี้ในประเทศเบลเยียม เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ต่อในประเทศไทย 

การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

ทราบแนวทางการป้องกันการสัมผัสสารไดไอโซยาเนต เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้การป้องกัน
การสัมผัสสารดังกล่าวส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

1. ในเบลเยียมมีศูนย์เวชกรรมฟ้ืนฟูด้านหัวใจและปอด และมี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีราคาสูงเพ่ือใช้ในการบ าบัด อีกทั้งใน
โรงพยาบาลยังมีปริมาณนักกายภาพบ าบัดที่เพียงพอเพ่ือ
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่เมืองไทยยังขาดความ
พร้อมของศูนย์เวชกรรมฟ้ืนฟูด้านหัวใจและปอด และปริมาณ
นักกายภาพบ าบัดยังมีไม่เพียงพอ โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ของรั ฐบ างแห่ งมี นั กกายภ าพบ าบั ด เพี ยงแค่  20 คน 

นอกจากนี้การจัดซื้อโปรแกรมราคาสูงเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลในประเทศไทย ต้องใช้เวลานานในการตั้งงบจัดซื้อ เป็นผลท าให้การวิเคราะห์ผลข้อมูลก็จะท าได้ช้าลง 

2. ความเป็นไปได้ในการบูรณการงานวิจัยทั้งสองคือ การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิธีการป้องกันการสัมผัสสารเคมี และ
การน ากระบวนการฟื้นฟู และกายภาพบ าบัดเข้ามาช่วยหากมีการได้รับสารเคมีนั้นเข้าสู่ร่างกายเรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นจากการอภิปรายภายในกลุ่ม 
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กลุ่ม C : ด้านชีวเคมีและเภสัชศาสตร ์  
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สถาบันการศึกษา Université de Liège 

สาขาที่ศึกษา Pharmaceutical Science 

หัวข้อวิจัย Engineering of nanotheranostics targeted to metastatic colorectal cancer 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้มีมากเป็นอันดับสามจากผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด ดังนั้นการ
หาวิธีวินิจฉัยและรักษา จึงเป็นวิธีลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ทั้งนี้การน าส่งสารเพ่ือ
ตรวจหามะเร็งและการน าส่งยาเพ่ือรักษาโรคนั้น ยังมีข้อจ ากัดด้านความเสถียรของโมเลกุล 
งานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบ ระบบการน าส่งสารโดยนาโนอีมัลชั่น เพ่ือส่งสารวินิจฉัยรังสีและ
ยีน ไปยังเซลล์มะเร็งโดยมีสายเปปไทด์ ที่เฉพาะเจาะจงกับรีเซฟเตอร์บนเซลล์มะเร็ง 

การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

ประเทศไทยมีสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในทางยา แต่ยังขาดการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้หากมีการน าสมุนไพรไทยมาทดสอบการออกฤทธิ์และพัฒนาระบบน าส่งยา โดยเฉพาะ
ยารักษาโรคมะเร็ง ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เพราะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ก็จะท าให้ผู้ป่วย
โรคมะเร็งมีโอกาสเข้าถึงยารักษาที่มีราคาไม่สูงได้มากขึ้น และท าให้อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยลดลง 
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 นายอติรุจ เทพวงศ์ 
 
 

 
 

สถาบันการศึกษา Ghent University 

สาขาที่ศึกษา Chemistry and Biochemistry 

หัวข้อวิจัย Synthesis of novel curcuminoids and their bioactivity on cell growth and 
oxidative stress 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

เพ่ือต่อยอดทางการศึกษาในด้านเภสัชเคมี งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับสารต้านมะเร็ง 
งานวิจัยสมัย ปริญญาโท เป็นงานทางด้านเภสัชเคมี ที่สถาบันวิจัยวิจัยจุฬาภรณ์ ตอน
สมัยท างานวิจัยรู้สึกได้แรงบันดาลใจและรู้สึกชอบในงานที่ท า ดังนั้นจึงมีความอยากสาน
ต่องานวิจัยในระดับปริญญาเอก งานวิจัยที่ Ghent University เกี่ยวกับการพัฒนา
ขมิ้นชันให้มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง และเพ่ิมสามารถในการละลายและเสถียรภาพ
ของสารอนุพันธุ์ โดยการเพ่ิมความสามารถในการละลายท าโดยการเพ่ิมหมู่น้ าตาล หรือ
อะตอมไนโตรเจนเข้าไปในสารออกฤทธิ์ หลังจากนั้นก็จะน าไปใช้ทดสอบความสามารถใน
การยับยั้งมะเร็งล าไส้ แต่การเพ่ิมการละลายของสารอาจจะน าไปสู่ปัญหาเรื่องการดูดซึม
เข้าสู่ร่างกายในบริเวณที่มีคุณสมบัติ hydrophobic เลยจึงต้องพัฒนาโครงสร้างของสาร
จากขมิ้นชันให้มีความหลากหลายเพื่อสามารถน าไปใช้รักษาโรคมะเร็งได้ 

การน างานวิจัยไป
ต่อยอด 

ในความคิดเห็นส่วนตัวในปัจจุบันยารักษามะเร็งค่อนข้างมีราคาสูง ถ้าสามารถพัฒนาต่อ
ยอดขมันชิ้นให้เป็นยามะเร็งในอนาคต อาจจะช่วยลดต้นทุนทางการรักษา ท าให้ผู้ป่วย
ยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ 
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ที่มา: spherefluidics.com 

ที่มา: xbrain.co.uk 

 

 

1. ในประเทศไทย ยังประสบปัญหาเรื่องการร่วมมือใน
งานวิจัยระหว่างองค์กร ซึ่งยังมีน้อย ท าให้เกิดการท างานที่
ซ้ าซ้อน คือมีการศึกษาวิจัยสารชนิดเดียวกันในหลาย ๆ 
องค์กร แล้วแข่งขันกันในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เนื่องจาก
จ านวนวารสารที่ถูกตีพิมพ์ถูกน ามาใช้เป็นตัวชี้วัด แต่ใน
เบลเยียมแต่ละองค์จะมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน แต่มีการ
แบ่งปันข้อมูลเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 

2. ความเป็นไปได้ในการบูรณการงานวิจัยทั้งสองคือ การน า
สารออกฤทธิ์จากขม้ินชัน มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าส่งเข้า
สู่เซลล์ให้มากขึ้นผ่านการใช้ตัวพา (carrier) ที่เหมาะสม เพ่ือ
น าไปใช้รักษาโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งล าไส้ โดยจะเพ่ิมความ
เฉพาะเจาะจงในต าแหน่ งที่ จะ เข้ า ไปออกฤ ทธิ์  ท า ให้
ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ดียิ่งขึ้น 

3. ความเป็นไปในการสร้างความร่วมมือ คือการสนับสนุนให้
นักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี มาท างานวิจัยในต่างประเทศเพ่ือช่วยปูพื้นฐานทางด้านการวิจัย 

 

กลุ่ม D : ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและวิศวะไฟฟ้า 

 

 

นางสาวทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร 
 

 

สถาบันการศึกษา Ghent University 

สาขาที่ศึกษา Agricultural Science 

ประเด็นจากการอภิปรายภายในกลุ่ม 
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หัวข้อวิจัย ความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรของชุมชนประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็ก  (Food 
security and sustainable resource management of small Thai coastal 
community) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 2 (ขจัดความหิว บรรลุความ
มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน) และตัวชี้วัดที่ 14 
(การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) เน้นความส าคัญของประมงขนาดเล็ก
ในประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือเป็นฐานการผลิตอาหาร โภชนาการ และปกป้องความมั่นคงด้าน
อาหาร ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกอาหารทางทะเลที่ส าคัญของโลก ผลผลิตสัตว์
น้ าทางทะเลได้รับมาจากสองแหล่งที่ส าคัญคือ 1) ประมงเชิงพาณิชย์ และ 2) ประมงพ้ืนบ้าน 
โดยนโยบายของรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมผลผลิตการประมง และ
รักษาภาวะโภชนาการและความมั่นคงด้านอาหารในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยประมงพ้ืนบ้านถูกคาดหวังเพ่ือเป็นฐานการผลิตอาหาร แหล่งคุณค่าทางโภชนาการ รายได้ 
แหล่งรักษาความมั่นคงด้านอาหาร ตลอดจนการจัดการทรัพยากรประมงเพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนของประเทศ อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กยังมีน้อย ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนประมงชายฝั่งขนาดเล็ก  เช่น ชุมชน
บ้านบุโบย ในจังหวัดสตูล มีบทบาทที่ส าคัญไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตอาหารทางทะเลและ
คุณค่าทางโภชนการ แต่ยังเป็นแหล่งรายได้เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและ
ประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเพ่ือป้องกัน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูล
จากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างนโยบายที่ยั่งยืนด้านความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศและการจัดการทรัพยากรทางประมงอย่างยั่งยืน 

การน างานวิจัยไป
ต่อยอด 

ความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องส าคัญระดับโลก แต่จุดมุ่งหมายท้ายที่สุดของความมั่นคงทาง
อาหารก็เป็นไปเพ่ือปัจเจกบุคคลและชุมชนหรือมุ่งหมายผลในเชิงจุลภาคเป็นหลัก การศึกษา
ระดับจุลภาคให้ถ่องแท้ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้เข้าใจภาคของการผลิตที่เป็นฐานแหล่งอาหาร
อย่างแท้จริง โดยจ าเป็นที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบอาหารท้องถิ่นก่อน แล้วจึงโยงไป
ยังระบบอาหารระดับประเทศและระดับโลก เพราะหน่วยย่อยเหล่านี้เป็นผู้หล่อเลี้ ยงที่ส าคัญ
ต่อหน่วยใหญ่ 
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 นายวิศรุต จันทร์ปรุง 
 
 

 
 

สถาบันการศึกษา Ghent University 

สาขาที่ศึกษา Aquaculture 

หัวข้อวิจัย ลักษณะสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนฮีตช๊อกจากกุ้งขาวแปซิฟิก Peneaus vannamei ใน
การป้องกันการติดเชื้อ Vibrio parahaemolyticus AHPND (Functional 
characterization of heat shock proteins from pacific white shrimp Peneaus 
vannamei in protection against Vibrio parahaemolyticus AHPND infection) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งท ารายได้ให้กับประเทศไทยป ละหลายหมื่นล้านบาท อย่างไร
ก็ตามการเพาะเลี้ยงกุ้งยังประสบปัญหาที่ส าคัญคือการเกิดโรคในกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อ
ไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย เช่น ไวรัสดวงแดงดวงขาวและแบคทีเรียสกุล วิบริโอ เป็นต้น และ
ในป  2012 การระบาดของเชื้อแบคทีเรียวิบริโอพาราฮีโมไลติคัสซึ่งท าให้เกิดโรคตายด่วน 
(Early mortality syndrome) หรือ Acute hepatopancreatic necrosis syndrome 
(AHPND) เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย 
โดยท าให้ผลผลิตกุ้งของประเทศลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นการหาแนวทางในการ
ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคจึงเป็นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาวิจัยที่
ผ่านมาในสัตว์น้ า พบว่าการให้ความร้อนในสภาวะกดดัน (heat stress) จะท าให้สัตว์มี
ความต้านทานต่อโรคเพ่ิมขึ้น โดยความร้อนจะกระตุ้นการท างานของโปรตีนฮีตช๊อก ซึ่งจะ
ส่งผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ท าให้สามารถต้านทานการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้มาก
ขึ้น  (Sung et al., 2007; Baruah et al., 2013) ยีน ฮีตช๊ อกโปรตีน เป็ นยีนที่ มี การ
แสดงออกเมื่อสิ่งมีชีวิตถูกกระตุ้นด้วยความเครียดต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
ความเค็ม เป็นต้น ในกุ้งขาว Penaeus vannamei มีรายงานว่า เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิให้กุ้งท า
ให้ยีนฮีตช๊อก 70 แสดงออกเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการแสดงออกของยีนฮีตช๊อก
โปรตีนมีความเกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งอีกด้วย อย่างไรก็
ดียังไม่พบว่าสามารถท าให้กุ้งต้านทานโรคได้มากขึ้น (Nguyen et al., 2013) จากข้อมูล
ข้างต้น จึงสนใจที่ศึกษาผลของการกดดันด้วยความร้อนต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการ
เพ่ิมความสามารถในการต้านทานเชื้อ Vibrio parahaemolyticus AHPND และ ไวรัส
ดวงแดงดวงขาว โดยการระบุและศึกษาลักษณะสมบัติของฮีตช๊อกโปรตีนและบทบาทต่อ
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การกระตุ้นวิถีในระบบภูมิคุ้มกัน และการน าฮีตช๊อกโปรตีนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงกุ้ง 

การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

ปัญญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตกุ้งเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบัน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใช้การป้องกันการเกิดโรคระบาดด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม
เพาะเลี้ยง ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากในอนาคตอันใกล้ สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัด คือ เกิดการดื้อ
ยาของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยพ้ืนฐานที่มุ้งเน้นการศึกษาให้
เข้าใจถึงระบบภูมิคุ้มกันในการท าหน้าที่ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อก่อโรค เพราะเมื่อเรา
เข้าใจกลไกการท างานของระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งแล้วก็จะน าไปสู่การค้นพบชีวโมเลกุลที่
สามารถช่วยเพ่ิมความต้านทานโรคให้กับกุ้งได้ เช่น ในงานวิจัยนี้พบว่า การที่กุ้งมีการ
แสดงออกของฮีตช๊อกโปรตีน 70 ที่มากขึ้นท าให้กุ้งทนต่อการติดเชื้อแบคทีเรียได้ ดังนั้นจึง
ได้มีการศึกษาถึงกลไกของฮีตช๊อกโปรตีน 70 ในการกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน
กุ้ง ความเข้าใจในหน้าที่ของโปรตีนฮีตช๊อก 70 จึงสามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมกุ้งโดย
การผลิตโปรตีนฮีตช๊อกโปรตีน 70 ผสมกับอาหารกุ้งใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เมื่อกุ้งได้รับฮีตช็อก
โปรตีน 70 เพ่ิมมากขึ้นกุ้งก็จะแข็งแรงและมีความต้านทานในการติดโรคพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้เรายังพบว่ากระบวนการกระตุ้นกุ้งด้วยความร้อน เกี่ยวข้อกับการเพ่ิมขึ้นของ
ฮีตช๊อคโปรตีน 70 ดังนั้นจึงสามารถใช้การกระตุ้นกุ้งด้วยความร้อนในการคัดเลือกสายพันธุ์
เพ่ือพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่สามารถให้ลูกกุ้งที่แข็งแรงทนต่อโรคได้ แนวทางทั้งหมดก็จะ
สามารถใช้ทดแทนการแก้ปัญหาด้วยยาปฏิชีวนะ น าไปสู่ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งที่
ยั่งยืน 
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สถาบันการศึกษา Ghent University 

สาขาที่ศึกษา Agricultural Engineering 

หัวข้อวิจัย ศักยภาพของเซ็นเซอร์วัดดินแบบหลายหัววัดแบบเรียลไทม์ส าหรับการวัดแร่ธาตุไนโตรเจน
และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) (Potential of multi-sensor Platform for Real-Time 
Measurement of Soil Nitrogen and pH) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

วิศวกรรมเกษตร(Agricultural Engineering) เป็นวิศวกรรมประยุกต์ที่มีความส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากในแง่การเพ่ิมความสามารถในการผลิต และ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ในอนาคตนอกจากจะต้องมี
การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรเกษตรให้มีสมรรถนะสูงเพ่ิมขึ้นแล้ว เทคโนโลยีหนึ่งที่ทั่วโลก
ก าลังให้ความสนใจ และได้ศึกษา วิจัยและพัฒนาจนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ก็คือ เกษตรกรรมแบบแม่นย าสูง (Precision Agriculture) ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า
พืชพันธุ์ที่ปลูกและสภาพล้อมรอบ (ดิน น้ า แสง อากาศ) ในไร่นามีความแตกต่างกันในแต่
ละบริเวณแม้จะอยู่ในแปลงเดียวกันก็ตาม สภาพล้อมรอบที่แตกต่างนี้มีผลให้การเกิดผล
ผลิตที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นการปรับการดูแลให้เหมาะสมกับสภาพที่แตกต่างนั้น จะท าให้
สามารถสร้างผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เกษตรแม่นย าสูงจึงเป็นกลยุทธ์ในการท า
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจ
ส าหรับประเทศไทย งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดดินแบบ
เรียลไทม์ ให้มีความแม่นย ามากขึ้น โดยการรวมเอาเทคนิคการตรวจวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(Multi-sensor Platform) ด้วยการรวมใช้ เทคนิค Spectroscopy Electromagnetic 
และ Electrochemical ในการตรวจวัดค่าไนโตรเจนและค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ใน
ปัจจุบันมีการพยายามตรวจวัดค่าไนโตรเจนในดินด้วยการใช้เพียงเทคนิคเดียว ซึ่งให้ผลการ
ตรวจวัดที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก หากงานวิจัยชิ้นนี้ประสบผลส าเร็จ อุปกรณ์เซ็นเซอร์
วัดแร่ธาตุดินนี้ จะถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยตามสภาพดินและความ
ต้องการของพืช หรือจะใช้ในการก าหนดปริมาณเมล็ดพืชที่ปลูกตามความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน นอกจากนี้ ข้อมูลสภาพดินที่ได้รับ สามารถน ามาใช้เพ่ือติดตาม วางแผน และการ
จัดการพ้ืนที่การเพาะปลูกให้เหมาะสม มีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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สถาบันการศึกษา KU Leuven 

สาขาที่ศึกษา Electrical Engineer 

หัวข้อวิจัย วงจรกรองก าลังอันดับสูงส าหรับเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้าควบคุมโดยระบบดิจิตัล  (The 
design of digitally controlled converter with high-order output filters) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

ปัจจุบันการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าร่วมกับระบบไฟฟ้าหรือกริด 
(electric grid) เป็นที่แพร่หลายส าหรับนโยบายพลังงานสะอาดหรือสังคมที่ไร้มลพิษ 
อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อเทคโนโลยีดังกล่าวกับระบบไฟฟ้าหรือกริดต้องอาศัยเทคโนโลยี
ของเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้า (power converter) ซึ่งสร้างจากองค์ความรู้ทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (power electronics) เนื่องจากรูปแบบของพลังงานที่สร้างจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียนหรือชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าเป็นรูปแบบที่ต่างกัน ยกตัวอย่าง
เช่น พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ขณะที่พลังงาน
ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าหรือกริดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จึงจ าเป็นที่ จะต้องมี
อินเวอร์เตอร์ (inverter) แปลงพลังงานจากโซลาเซลล์ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนที่จะ
จ่ายคืนสู่ระบบไฟฟ้า ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพส่วนหนึ่งของกระบวนการจะถูกก าหนด
โดยประสิทธิภาพของเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้า ถึงแม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะสามารถ
พัฒนาเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและขนาดเล็กลง เทคโนโลยีนี้มา
พร้อมกับฮาร์มอนิก (harmonic) หรือองค์ประกอบของพลังงานที่ไม่เป็นที่ต้องการ (noise) 
เจือปน ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไปจะสามารถลดทอนเสถียรภาพและคุณภาพไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้าได้ องค์ประกอบเหล่านี้สามารถลดทอนได้โดยใช้วงจรกรองก าลัง (power 
filter) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรฐานสมัยใหม่ของการไฟฟ้าฯ ทั่วโลก อย่างไรก็ตามวงจร
กรองเหล่านี้เป็นคอขวดของเทคโนโลยีเครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้าด้วยขนาดที่ใหญ่และ
ประสิทธิภาพที่ต่ า งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาวงจรกรองก าลังส าหรับเครื่องแปลง
ผันก าลังไฟฟ้าโดยอาศัยทฤษฏีของการออกแบบวงจรกรองอันดับสูง (high-order filter) 
ผลวิจัยในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าวงจรกรองอันดับสูง เช่น อันดับห้า สามารถลดขนาดของวงจร
กรองก าลังได้ ซึ่งส่งผลให้เครื่องแปลงผันก าลังไฟฟ้ามีขนาดเล็กลง 
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การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านพลังงานหมุนเวียนและรถยนต์ไฟฟ้านับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี
แห่งอนาคตดังจะเห็นได้จากสหภาพยุโรป ในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยอาจจะต้อง
เตรียมพร้อมส าหรับการเข้ามาของเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้นเช่นกัน  ซึ่งเครื่องแปลงผัน
ก าลังไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่จ าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีบริษัทวิจัยและพัฒนาสัญชาติ
ไทย (R&Ds) เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถผลิตเครื่องดังกล่าวในระดับมาตรฐานโลก ซึ่งรัฐบาล
อาจช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากบริษัทวิจัยและพัฒนา
สัญชาติไทยมากขึ้น 

 

 

 

1. การท างานวิจัยแบบบู รณาการร่วมกับหน่วย   งานวิจัย 
บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีหัวข้อการศึกษาคล้ายคลึงกัน 
โดยการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความ
ซ้ าซ้อน และไม่ยึดติดกับการตีพิมพ์ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว 
รวมทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น EnergyVille ซึ่ง
เป็นการรวมกลุ่มระหว่าง มหาวิทยาลัย KU Leuven มหาวิทยาลัย 
Hasselt สถาบั นวิจั ย  VITO และสถาบั นวิจั ย  imec เพ่ื อวิจั ย
เทคโนโลยีด้านพลังงาน 

 2) ประเทศเบลเยียมมีการสนับสนุนการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคิดค้น
เทคโนโลยีใหม่ หรือพัฒนาเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาใน
สาขาวิศวะกรรมไฟฟ้าได้ยกตัวอย่างการแข่งขัน Google Little Box Challenge ซึ่งเป็นการประกวดการ
ออกแบบเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อป  2559 โดยบริษัท Red Electrical Devils ซึ่งเป็น
บริษัท Spin-off ของมหาวิทยาลัย Liège ในเบลเยียมเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 

3. ความเป็นไปได้ในการบูรณการงานวิจัยคือ การน าวิทยาการที่ได้จากการวิจัยแต่ละอันมาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน
ชายฝั่งเพ่ือสร้างให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน ตัวอย่างเช่น การน าเครื่องมือวัดคุณภาพดินมาใช้จะท าให้ทราบถึง
แผนทีท่ีบ่่งบอกส่วนประกอบของดิน ท าให้ชาวบ้านรู้ว่าจะต้องใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ในการท าเกษตรกรรม การหันมาพ่ึงพา
พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น เช่น การใช้กังหันลมขนาดเล็กและโซลาร์เซลล์ เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าติด ๆ ดับ ๆ 
หรือ การเริ่มน าเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งมาเพาะพันธุ์ให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น แทนที่จะพ่ึงพาแต่การประมงอย่างเดียว 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มระดับความม่ันคงทางอาหารของชุมชนได้  

ประเด็นจากการอภิปรายภายในกลุ่ม 
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กลุ่ม E : ด้านยีนบ าบัดและชีวสารสนเทศ 

 

 

นายกฤษดากร ไชยชุมภู 
 

 

สถาบันการศึกษา Université de Liège 

สาขาที่ศึกษา Bioinformatics 

หัวข้อวิจัย การพัฒนาวิธีส าหรับวิเคราะห์โครงสร้างประชากรอย่างละเอียดเพ่ือน าไปสู่การคัดแยกกลุ่ม
ผู้ป่วยโดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม (Capturing fine-scale population structure towards 
molecular reclassification of patients) 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

การวินิจฉัยเพ่ือรักษาโรคนั้นจ าเป็นต้องแยกแยะผู้ป่วยเพ่ือให้การรักษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยในโรคชนิดเดียวกันอาจมีลักษณะการป่วยหรือแสดงอาการที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย พันธุกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การแสดงออกของโรคแตกต่างกันไป 
ในโลกของเรานี้มีกลุ่มประชาการที่หลากหลายเชื้อชาติ แต่ละเชื้อชาติมีลักษณะทางพันธุกรรม
ที่แตกต่างกันซึ่งสามารถสังเกตได้จากลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยทางพันธุกรรมนี้มีส่วนที่ท า
ให้ระดับความรุนแรงของโรคบางชนิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ป่วยควรจะได้รับการรักษาหรือ
ยาที่แตกต่างกัน การวิจัยและพัฒนายารักษาโรคในอดีตไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยในความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมในระดับเชื้อชาติ บางครั้งยารักษาโรคชนิดเดียวกันอาจจะใช้ได้ผลดีในเชื้อชาติ
หนึ่ง แต่กลับใช้ไม่ค่อยได้ผลในอีกเชื้อชาติหนึ่ง ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยจึง
มีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือน าไปสู่การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ได้มุ่งพัฒนา
วิธีการส าหรับวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมเพ่ือคัดแยกกลุ่มคน โดยเริ่มจากการทดลอง
โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เพื่อตรวจเช็คความแม่นย าในการคัดแยกกลุ่มคน จากนั้นท าการทดลอง
โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมจากกลุ่มตัวอย่างระดับโลก แล้วเจาะลึกในระดับทวีป สุดท้าย
เจาะลึกในระดับประเทศ ทั้งนี้ เมื่อสามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมของกลุ่มประชา
การได้แล้ว จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเพาะกับโรคได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์จาก
งานวิจัยนี้ คือระเบียบวิธีในการวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมส าหรับคัดแยกกลุ่มผู้ป่วย 
เพ่ือน าไปสู่การศึกษาและวิจัยในการออกแบบยารักษาโรคในล าดับต่อไป 

การน างานวิจัยไป งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในลักษณะวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานส าหรับน าไปต่อยอดในการวิเคราะห์
เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในกลุ่มผู้ป่วยของโรคชนิตเดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่
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ต่อยอด การศึกษาเพ่ือพัฒนายารักษาโรคได้ อย่างไรแล้ว งานวิจัยในระดับวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานจะ
ไม่สามารถต่อยอดได้ ถ้าไม่มีข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ การต่อยอดจากงานวิจัยนี้ ควรท าไปใน
ทิศทางหรือในลักษณะการร่วมวิจัยจากกลุ่มวิจัย หน่วยงาน หรือบริษัท ที่มีข้อมูลทาง
พันธุกรรมของผู้ป่วยจากโรคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยนี้ ได้น าไปประยุกต์ใช้และร่วมวิจัยกับ
กลุ่มวิจัยนานาชาติเกี่ยวกับโรคล าไส้อักเสบเรื้อรั ง ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบมากใน
ประชากรที่เป็นคอเคเชียน (ฝรั่งผิวขาว) 

 

 

 นายวรุตม์ ดุละลัมพะ 
 
 

 
 

สถาบันการศึกษา VUB  

สาขาที่ศึกษา Gene therapy and regenerative medicine 

หัวข้อวิจัย Development of an innovative gene therapy platform to cure rare hereditary 
muscle disorders 

สรุปสาระส าคัญ
งานวิจัย 

โรค Myotubular myopathy (XLMTM disease) และ โรคปอมเปย์ (Pompe disease) 
เป็นโรคทางพันธุกรรมที่หาได้ยากซึ่งมักเกิดจากความผิดปกติของยีน (gene) ที่มัก
ก่อให้เกิดความผิดปกติแต่การการเจริญ และการท างานของกล้ามเนื้อ และหัวใจ ท าให้มี
กล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง เคลื่อนไหวล าบาก มีภาวะ hypotonia และความล้มเหลวของ
ระบบทางเดินหายใจ และเสียชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นานหลังจากเกิด โรค XLMTM และ 
Pompe มีโอกาสเกิด 1 ใน 40,000 - 50,000 ราย รายซึ่งเป็นผลมาจากการกลายพันธุ์ที่
สูญเสียไปจากการท างานของยีน myotubularin 1 (MTM1) ส าหรับโรค XLMTM และ 
ยีน lysosomal enzym alpha-glucosidase (GAA) ส าหรับโรค Pompeในปัจจุบันโรค
เหล่านี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากเพียงพอนอกจากการใช้การรักษา
แบบประคับประคองซึ่งจะได้ผลเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น การวิจัยทางคลินิกของ MYOCURE มุ่งเน้นไปท่ี การประยุกต์ใช้ทางคลินิกโดยใช้การ
บ าบัดด้วยยีน (Gene therapy) เพ่ือรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อพันธุกรรมที่หาได้
ยากโดยเฉพาะการมุ่งเน้นไปที่โรค XLMTM และโรค Pompe โดยใช้ Adeno-associated 
virus (AAV) เป็นพาหะในการน ายีนที่ปกติเข้าไปในร่างกายของคนไข้เพ่ือการแสดงของ
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โปรตีนที่ใช้ในการรักษา โดยจะมีการใช้ computer-based approch ในการออกแบบ
พาหะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยในแง่ของพิษวิทยา ซึ่งจะ
มีการทดสอบในสัตว์ทดลองในหลาย ๆ ขั้น รวมไปถึงการพัฒนาการผลิตพาหะให้มีความ
ปลอดภัยในระดับ GMP เพ่ือใช้ในระดับคลีนิคต่อไป โครงการ MYOCURE มีเป้าหมายเพ่ือ
ขอรับ "Orphan Drug Designation" (ODD) ส าหรับผลิตภัณฑ์รักษาโรคขั้นสูงที่ เป็น
นวัตกรรมใหม่นี้ในป  2020 

การน างานวิจัย
ไปต่อยอด 

จากที่ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าโรคคล้ามเนื้ออ่อนแรง XLMTM และ Pompe นั่นใน
ปัจจุบันยังไม่มีทางรักษา มีเพียงการใช้การรักษาแบบประคับประคอง อย่างไรก็ตาม การ
รักษาในรูปแบบนี้ได้เพียงยืดชีวิตผู้ป่วย และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ตัวอย่างเช่น ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายประจ าป ส าหรับการรักษาผู้ป่วยโรค Pompe โดยการฉีดเอนไซม์ (Lumizyme®, 
Myozyme®) อยู่ที่  400-700 กิโลกรัมต่อป ต่อคน ซึ่งสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ประมาณ 4000-7000 ล้านยูโร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการรักษาโรค XLMTM และ 
Pompe นั่นมีความจ าเป็นเพ่ือการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการ 
MYOCURE เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการรักษา และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมไปถึงการ
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วย 

 

 

 

1. ประเทศเบลเยียมมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ระบบซอฟท์แวร์ที่จ าเป็นในการท าวิจัย โดยนอกจากจะช่วยเสริม
ศักยภาพของผู้วิจัยแล้ว ยังเป็นส่วนส าคัญในการสร้างระบบ
นิเวศน์ (ecosystem) ที่เอ้ือต่อการต่อยอดงานวิจัยในรูปแบบ
ของบริษัทเชิงพาณิชย์ (Spin-offs) อนึ่ง การพัฒนา Spin-off 
เป็นพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในเบลเยียม ใน
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร 
(Licensing) ที่เกิดจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งรายได้ส าคัญที่สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการท าวิจัยภายในสถาบันวิจัยและ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

2) ประเทศเบลเยียมมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลภายในประเทศเพ่ือต่อยอดงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยในลักษณะ
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Research) ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเป็นทฤษฎีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้
ร่วมกับข้อมูลจากหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยนักเรียนไทย
ที่ก าลังศึกษาในสาขาชีวสารสนเทศได้ยกตัวอย่าง งานวิจัยที่ใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมของผู้ป่วย

ประเด็นจากการอภิปรายภายในกลุ่ม 
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ในโรงพยาบาล เพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในกลุ่มผู้ป่วยของโรคชนิดเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว
อาจน าไปสู่การวิจัยต่อยอดด้านเภสัชกรรมเพ่ือพัฒนายารักษาโรคได้ เป็นต้น 
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- เบลเยียมเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยที่ค่อนข้างมาก ทั้งใน
ด้านเงินทุน และความร่วมมือกับประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งท าให้เกิดความร่วมมือของหน่วย
งานวิจัยจากหลายประเทศ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานในมหาวิทยาลัย (ตัวอย่างเช่น University of Liege) มีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ เพ่ือผลักดัน
และสนับสนุนกลุ่มวิจัยให้ก่อตั้งเป็นบริษัท ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทร่วมกับเอกชนรายใหญ่ หรือ
เป็นบริษัท spin-off ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยโดยตรง  

- มีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบาง
ทุนวิจัยในสหภาพยุโรปมีข้อก าหนดว่า
จ ะ ต้ อ ง เป็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันการศึกษาและเอกชนในการเขียน
หัวข้อโครงการวิจัย ด้วยเหตุนี้ โอกาสที่
ผลงานวิจัยจะถูกน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์จึง
มีสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือระหว่าง 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างดี นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ใน
โรงพยาบาลท างานร่วมกัน ท าให้การเก็บ
ข้อมูล การดูแลผู้ป่ วย ท าได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

การส่งเสริมความร่วมมือในงานวิจัย 
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- ประเทศเบลเยียมมีความพร้อมในการร่วมมือด้าน วทน. กับต่างประเทศโดยเฉพาะในภาคพ้ืนยุโรปและ
อเมริกา อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีทุนการแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพ่ือไปเรียนรู้งานหรือหาความร่วมมือจาก
ประเทศอ่ืน ๆ  

 

 
 

 
- กระบวนการเรียนรู้การท าวิจัยในเบลเยียม จะเน้นให้ผู้วิจัยเรียนรู้กระบวนการท างานภายใต้หน่วยงานต้น

สังกัดก่อนการเริ่มท างานวิจัยจริง เพ่ือให้ผู้วิจัยเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการท างานร่วมกันภายใน
องค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยศึกษาปัญหาที่อาจน าไปสู่หัวข้อวิจัยต่อไป 

- มีการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายนักวิจัยเท่ากับผลงานวิจัย ตัวอย่างเช่น ทุนวิจัย 
Marie Curie สนใจในคุณภาพของนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเทียบเท่ากับผลงานวิจัย  

- รัฐบาลเบลเยียมและประเทศอ่ืน ๆ ที่พัฒนาแล้ว ได้ให้
ความส าคัญและการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกเป็นอย่างมาก  
โดยจ านวนนักศึกษาปริญญาเอกและนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกมีจ านวนค่อนข้างมาก ส่วนมากอยู่ใน
รูปแบบของการจ้างวิจัย คือจ่ายเงินเพ่ือให้ท าการวิจัย 
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอีก
ด้วย 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและนักวิจัย 
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- ประเทศเบลเยียมมีจ านวนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกค่อนข้างมากและมีตลาดแรงงานรองรับ 
ในทางกลับกันผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศไทย มีตลาดแรงงานน้อย ส่วนมากเป็น
หน่วยงานของรัฐ 

- ระบบการศึกษาในประเทศเบลเยียมได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี โดยรัฐให้โอกาส
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ทุ ก ค น ให้ มี ก า ร ศึ ก ษ า 
ค่าลงทะเบียนเรียนค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับค่า
ครองชีพ ซึ่งตรงข้ามกับประเทศไทยในปัจจุบัน 
เนื่องด้วยข้อจ ากัดของทางด้านงบประมาณของ
ประเทศไทย ท าให้การผลักดันการศึกษาและวิจัย
ในประเทศไทยเพ่ือให้ทัดเทียมกับประเทศที่
พัฒนาแล้วท าได้ไม่ง่ายนัก แต่ประเทศไทยอาจจะ
ผลักดันโดยการให้ทุนร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยให้มากขึ้น และ
อาจจะปรับเปลี่ยนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้เป็นในลักษณะจ้างวิจัย เสมือนการท างาน ที่มีการ
จ่ายเงินเดือนและเสียภาษีอย่างอาชีพทั่ว ๆ ไป เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาคน อีกทั้งควรจะมีการผลัก
ในตลาดแรงงานเพ่ือรองรับ อาจจะอยู่ในรูปแบบของการลดภาษีบริษัทที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและ
วิจัย เป็นต้น 
 
 
 
 
 

- รัฐบาลของเบลเยียมได้เล็งเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ัวไปของประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และบุคลากร องค์ความรู้เหล่านี้ส ร้างขึ้น
มาแล้ว อาจจะมีเพียงแค่ร้อยละ 5-10 ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และถูกจดสิทธิบัตร เช่น ยารักษา
โรคต่าง ๆ แต่กลับสร้างรายได้อย่างมหาศาลภายหลัง  

- มีการให้การสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และผลกระทบทางการเมืองในประเทศ
เบลเยียมต่อวงการวิจัยมีค่อนข้างน้อย ท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ซึ่ง
โดยปกติแล้วงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องใช้เวลานานก่อนที่จะน าผลมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยยารักษาโรค อาจจะใช้เวลา 3-5 ป ในการวิเคราะห์องค์ความพ้ืนฐานต่าง ๆ 5-10 
ป ในการทดลองในสัตว์ 5-10 ป ในการทดลองในคน แล้วถึงจะออกมาใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้ ท าให้
งานวิจัยเหล่านี้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  

การสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย 
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- ประเทศเบลเยียมมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการวิจัยและห้องปฏิบัตรการต่าง ๆ 
ที่ทันสมัย ทั้ง hardware และ software รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์เพ่ือหางานวิจัยต่าง ๆ ก็
ง่ายและเปิดกว้าง ห้องสมุดมีการจัดอบรมบ่อย ๆ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการค้นคว้าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ข้อจ ากัดในการท าวิจัยมีน้อยลง การเก็บข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลท าได้สะดวก
รวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น  
o ตัวอย่าง: ห้องปฏิบัติการวิจัย( Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center; 

ARC LAB) เป็นห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวญชาญด้านสัตว์น้ าแห่งหนึ่งของโลก ประกอบกับได้ประสบ
ความส าเร็จในการค้นพบจีโนมทั้งหมดของ Artemai หรือ Brine shrimp ซึ่งเป็นต้นแบบ
สิ่งมีชีวิตของสัตว์ในจ าพวกกุ้ง การที่มีจีโนมทั้งหมดของ Atemai ท าให้การศึกษากลไกต่าง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิต สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช่จ่ายเป็นอย่างมาก เพราะทางห้องปฏิบัติการ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ประเทศไทยควรมีการสนับสนุนงานวิจัยใน
ลักษณะของงานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นว่าปัจจุบันทุกคนหันมาท างานวิจัยประยุกต์ 
เพราะ สามารถได้รับทุนได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีงานวิจัยพื้นฐาน การเกิดการประยุกต์ใช่
ย่อมเกิดได้ยากหรือไม่ประสบความส าเร็จ 

อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาชาวไทยบางท่านเห็นว่า ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ไทยและนักวิจัยคนไทยมีเทคนิคที่
ดีกว่ามากแต่ความพร้อมของสถานที่และเครื่องมือไม่ดีพอ จึงท าให้การท างานวิจัยของที่ไทยยังไม่พัฒนา
เทียบเท่ากับที่เบลเยียม ดังนั้นการท าวิจัยควรเริ่มจากการสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการที่มีระบบถูกหลัก
สากลเสียก่อน 

- การท าวิจัยแบบจริงจังเพ่ือพัฒนาโครงสร้างภายในสังคม ( infrastructure) งานวิจัยที่ท าไม่สูญปล่าวแต่
ได้มาซึ่งทางออก การน ามาประยุกต์ใช้ แก้ไข และพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง 

- ทุนวิจัยที่มีมากกว่าที่ประเทศไทย และหัวข้อค่อนข้างเปิดกว้างส าหรับนักวิจัยรวมทั้งนิสิต นักศึกษาด้วย 
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 มหาวิทยาลัย สาขาวิชา ชื่อศูนย์วิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประเภทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ 
1. Vrije 

Universiteit 
Brussel (VUB) 

Gene Therapy and 
Regenerative 
Medicine 

1. Department of Gene Therapy 
and Regenerative Medicine  
2. MROCURE Consortium 

Viral Vector Engineering 
using computational 
approach 

2. Ghent 
University 

Food Science, 
Agricultural Science 
and Nutrition 

1. Department of Food Safety 
and Food Quality 
2. Research Group Food 
Chemistry and Human Nutrition 
3. Laboratory of Food 
Microbiology and Food 
Preservation 
4. Laboratory of Food Technology 
and Engineering 

1. Food Safety and Food 
Quality 
2. Food Packaging 
3. Dairy Technology 
4. Lipid Science and 
Technology 
5. Chocolate and 
Confectionery 
5. Human Nutrition 
6. Food Epidemiology 

Soil Management 1. Research Group Precision Soil & 
Crop Management 
2. Research Group Soil Spatial 
Inventory Techniques (ORBit) 

Proximal Soil Sensor 

Health Science 1. Upper Airway Research Lab 
2. CNET: Laboratory Bacteriology 
Research 

1. Chronic Rhinosinusitis 
2. Allergic Rhinitis 

Medicinal Chemistry 1. Synbio C Group 
2. Nutrifood Chemical Group 

Anti-cancer Drug 

Veterinary Medicine 1. Flemish Veterinary Journal 
2. Milk Secretion and Mastitis 
Research Centre (MMRC) 
3. Laboratory of Virology 
4. Laboratory of Veterinary 
Pathology 
5. Laboratory of Animal Nutrition 
6. Unit of Veterinary Medical 
Imaging 

1. Physiology and 
pathophysiology of the 
mammary gland of 
ruminants 
2. Epidemiologyl and 
pathology of viral diseases 
in animals 
3. Pathology of bacterial 
infections 

ความเป็นเลิศด้าน วทน. ของมหาวิทยาลัยในเบลเยียม 

http://www.foodscience.ugent.be/NutriFoodChem
http://www.foodscience.ugent.be/NutriFoodChem
http://www.foodscience.ugent.be/LFMFP
http://www.foodscience.ugent.be/LFMFP
http://www.foodscience.ugent.be/LFMFP
http://www.foodscience.ugent.be/FTE
http://www.foodscience.ugent.be/FTE
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3.  Université de 

Liège 
Aquaculture GIGA Research Centre 1. Genomics               

2. Proteomics 
3. Imaging (related to 
biotechnology) 
4. Flow cytometry 
5. Immunohistology     
6. Viral Vectors 
7. Mouse & Zebrafish facility  
8. Transgenics 

Pharmacy Cyclotron Research Centre Drug Delivery 
4. 
 

KU Leuven Faculty of Medicine, 
department of 
Imaging & Pathology 

OMFS – IMPATLH Research Group Maxillofacial and oral 
diagnostic imaging modality 

Electrical 
Engineering/Power 
Electronics 

EnergyVille 
 

1. Energy Management 
2. Renewable Energy 

Biomedical Science 1. Cardiovascular and 
Rehabilitation Research Group 
2. University Hospital Leuven 

1. Toxicology 
2. Safety Management 
3. Occupational Disease 
4. Occupational Health and 
Safety 
5. Pulmonary Rehabilitation 
6. Inspiratory Muscle 
Training 
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1) นักเรียนไทยในเบลเยียมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของนโยบายการพัฒนาด้าน 
วทน. ของประเทศไทย  

2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของเบลเยียมในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาวงการวิจัยของไทยโดยใช้บทเรียนจากเบลเยียม  

3) นักเรียนไทยในเบลเยียมมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และได้น าไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนไทยในเบลเยียม 
(Thai Student Association in Belgium, TSAB) ซึ่งจะร่วมกันท างานกับส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เพ่ือจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรป ครั้งที่ 7 
(TSAC 2018) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมต่อไป 

 

4) มีการเก็บข้อมูลความเป็นเลิศด้าน วทน. ของมหาวิทยาลัยในประเทศเบลเยียม 

ส าหรับผลตอบรับในการจัดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในเบลเยียมครั้งที่ 1 นั้นมีคะแนนความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ที่ร้อยละ 90.90 

 

ผลส าเร็จจากการประชุม 


