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รายงาน การเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ประจาปี 2554
ความเป็นมา
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล จัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ณ เมืองลินเดา เกาะขนาดเล็กทาง
ตอนใต้ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บริเวณทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) พรมแดน
ธรรมชาติระหว่างเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความร่วมมือและ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้ได้ รับรางวัลโนเบลกับ นัก วิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ จากนานาชาติ ซึ่ งใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มเยาวชน นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจาก
นานาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคาขวัญ 3 ประการ คือ ให้ความรู้ (educating) สร้างแรงบันดาล
ใจ (inspiring) และเชื่อมโยงเครือข่าย (connecting) ทั้งนี้ สภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมือง
ลินเดา ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Foundation Lindau Nobel prize winners Meetings at Lake
Constance) จะจัดการประชุมนี้ทุกกลางปีหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือ
แพทยศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 61 ตรงกับสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ มีนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลเข้าร่วม 23 ท่าน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จาก 77 ประเทศทั่วโลก จานวน 566 คน

กิจกรรม การเดินทางไปเมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เยาวชนทั้งสามคน เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางโดยเครื่องบินสายการบินไทย
TG 970 ไปยังเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลา 12 ชั่วโมง เมื่อถึงสนามบินซูริค พวกเราได้ขึ้น
รถไฟซึ่งอยู่ชั้นใต้ดินของสนามบิน จนไปถึงเมืองลินเดาเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. จากนั้นเข้าที่พักที่
โรงแรม Gasthof Inselgraben เมื่อเก็บสัมภาระกันเป็นที่เรียบร้อย ก็เดินทางไปยังสถานที่ประชุมหรือ
Inselhalle และเดินสารวจรอบเกาะ ก่อนจะเตรียมตัวเข้าร่วมการเปิดงานประชุมในวันรุ่งขึ้น

บร ร ยากาศ เมื อ งลิ น เดา ส ห พั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

ตั ว แทนนั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น เยาว์ ของ
ประเทศไทย หน้ าสถานที่ จัด ประชุ ม
Inselhalle
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วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554
กิ จ กรรม รั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี , รั บ ประทานอาหาร
กลางวันกับ ศาสตราจารย์ Bert Sakmann และพิธีเปิดการประชุม
ในช่ วงเช้า พวกเราได้มี โอกาสรับเสด็จ สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ที่โ รงแรม
Bayerischer Hof พระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพวกเราเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ ซึ่งทาให้ตัวแทน
นักวิจัยของไทยทุกคนมีความมุ่งมั่นยิ่งขึ้น ที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากการประชุมครั้งนี้ให้
ได้มากที่สุด เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโอกาสแด่พวกเรา

ตัวแทนนักวิจัยไทยที่เข้าร่วมประชุมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงแรม Bayerischer Hof
หลังจากนั้นพวกเราได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกับ ศาสตราจารย์ Bert Sakmann นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลและภริยา ที่ร้านอาหารไทยแห่งเดียวในเกาะลินเดา ท่านสนทนากับพวกเราเกี่ยวกับชีวิต
ส่วนตัว งานวิจัยที่กาลังทา และแรงบันดาลใจในการทางานของท่าน รวมถึงได้ให้คาแนะนาแก่พวกเรา
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ดี ประสบความส าเร็ จ และมี ค วามสุ ข หลั ง จาก
รั บ ประทานอาหารเสร็ จ พวกเราได้ ร่ ว มถ่ า ยภาพอย่ า งเป็ น ทางการของงานประชุ ม ครั้ ง นี้ ร่ ว มกั บ
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและตัวแทนนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ

ถ่ายภาพร่วมกับศาสตราจารย์ Bert Sakmann และภริยา (ซ้าย)
บรรยากาศขณะเตรียมถ่ายภาพอย่างเป็นทางการ (ขวา)
พิธีเปิดของงานประชุมเริ่มขึ้นเวลา 15.00 น. โดยมี Countess Bettina Bernadotte ประธานโครงการนี้
กล่าวเปิดงาน โดยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการประชุมลินเดาว่า บิดาของท่านเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมผู้
ได้รับรางวัลโนเบลมาประชุม ร่วมกับเยาวชน
และมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ คือ ให้ความรู้
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(educating) สร้างแรงบันดาลใจ (inspiring) และเชื่อมโยงเครือข่าย (connecting) เป็นโอกาสอันดีท่ี
จะให้ผู้ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเป็นคนรุ่นก่อน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจเป็น
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในอนาคตก็ได้ หนึ่งในนั้นคือศาสตร์จารย์ Bert Zakmann ที่เคยมาร่วมงานประชุมนี้
ในฐานะนักเรียน จนในที่สุดได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล
เธออยากให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ใช้เวลาในสัปดาห์นี้ให้คุ้มค่ามากที่สุด อย่าลังเลที่จะถามและอย่าลืม
ติดต่อพูดคุยกับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมแต่ละคนด้วย นอกจากนี้ในพิธีเปิด ทางมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ได้ประกาศตาแหน่งวุฒิสภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง) จานวน 2 ตาแหน่ง โดยในปีนี้มอบ
ให้แก่ Martin Engstroem และ William H. gates ที่สาม ทั้งสองท่านกล่าวยินดีและเป็นเกียรติกับ
ตาแหน่งที่ได้รับ และได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของสาขาที่ท่านเชี่ยวชาญกับจุดประสงค์ของงานประชุม
นี้
Mr.
Engstroem ยกตัวอย่าง ความสาคัญของการติดต่อ สื่อสารและสร้างความร่วมมือระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อให้ ได้ผลงานอันมีคุณค่า เปรียบเทียบได้ กับวงดนตรีที่มี
การเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิดจะต้องมีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดบทเพลงอันไพเราะ ในขณะที่ Mr.
Gates ให้ความสาคัญกับการศึกษา โดยหวังว่าการที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ มาพูดคุยกับผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ มาก่ อ น จะท าให้ สามารถสร้า งผลงานของตนเองที่แ ตกต่ างจากคนอื่ นได้ รวมถึ งกล่ าวว่ า
ผลงานซอฟท์แวร์ของบริษัทไมโครซอฟท์ที่ออกมา คนมักจะให้ความสาคัญที่ตัวชิ้นงาน แต่ไม่ได้มอง
มันสมองและความร่วมมือของคนที่ผลิตกว่าจะได้ผลงานมา

บรรยากาศงานพิธีเปิด โดย Countess Bettina Bernadotte และสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ภาพบน)
การแสดงดนตรีและช่วงสนทนาภายหลังพิธีเปิด (ภาพล่าง)
หลังจากพิธีเปิด มีช่วงสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ Global Health ที่ปัจจุบันมีโรคที่ส่งผลต่อ
คนทั่วโลกมากขึ้น ทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น โรคอ้วน เบาหวาน และประเทศกาลังพัฒนาเช่น HIV
มาลาเรี ย วั ณ โรค ท้ อ งร่ ว ง รวมถึ ง โรคที่ ติ ด ต่ อ จากการเดิ น ทาง โดยได้ เ ชิ ญ บุ ค คล 4 ท่ า นมาสนทนา
ได้แก่ ศาสตราจารย์ Ada Yonath, Mr.Gates และเยาวชนอีก 2 คน ทั้ง 4 คนพูดถึงผลงานของตน โดย
Mr.Gates พูดถึง มูลนิธิของท่าน (Bill and Melinda Gates foundation) ที่พยายามให้ทุนแก่นักวิจัย
และช่วยกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ มาช่วยสนับสนุนงานวิจัยทางด้าน Global Health โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
ที่พบในประเทศรายได้น้อย (diseases of poverty) มากขึ้น ท่านอยากให้นักวิจัยรุ่นใหม่กล้ าทาในสิ่งที่
ตนสนใจไปเรื่อยๆ พยายามตั้งคาถามว่าปัญหาเกิดจากอะไร และจะทาอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ ส่วน
เยาวชน 2
คน พูดถึงปัญหาเรื่องเงินทุนซึ่งมีความสาคัญมากขึ้นงานวิจัยพื้นฐาน โดยอยากให้มีคน
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สนับสนุนมากขึ้น และสุดท้ายได้เชิญชวนให้นักวิทยาศาสตร์ให้สนใจในเรื่อ งสุขภาวะของประชากรโลก
มากขึ้น เพราะคนรอบตั วเรารวมถึง ตัวเราเองก็จ ะต้ องเป็น โรคใดโรคหนึ่ง ถ้า ปัญ หาต่ างๆ ยังแก้ไ ขไม่
สาเร็จ
ในช่วงเย็น พวกเราได้รับเชิญไปร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คนอื่นๆ โดย
อนาวิ ลได้ รั บเชิ ญเข้ า ร่ ว มงาน American
Party
สนั บ สนุน โดยกระทรวงพลัง งานของประเทศ
สหรัฐ อเมริก า ภายในงานมี อาหารหลากหลายชนิ ด และให้ นั่ง ร่ วมรับ ประทานกับ ตัว แทนจากประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า การเข้ า ร่ ว มนี้ ท าให้ ไ ด้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ ทั้ ง ทางการวิ จั ย และเรื่ อ ง
ส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554
เริ่มการบรรยายแรกของงานประชุมในปีนี้ เวลา 9.00 น.โดย ศาสตราจารย์
Elizabeth
Blackburn
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ร างวั ล โนเบลสาขาสรี ร วิ ท ยาหรื อ แพทยศาสตร์ ปี 2009
จากการค้ น พบเอนไซม์
Telomerase ท่านกล่าวถึงความสาคัญของ telomere โครงสร้างที่ส่วนปลายสุดของโครโมโซม ซึ่งถูก
ค้นพบและศึกษาใน Tetrahymena thermophila ซึ่งเป็น เซลล์ eukaryotes ที่มีโครโมโซมเป็นสาย
สั้นๆจานวนหลายสาย (multiple short linear chromosomes) โดย telomere จะมีลักษณะเป็นรหัสเบส
ซ้าๆ (tandem repeat) TTGGGG และสังเกตพบว่าทุกครั้งเมื่อมีการจาลองตัวของ DNA (DNA
replication) สายโครโมโซมจะสั้นลงเรื่อยๆโดยส่วนปลาย (telomere) จะค่อยๆหดลง เมื่อหายไปหมด
เซลล์จะหยุดการแบ่งตัวและตายในที่สุด แต่มีการสังเกตพบว่าในเซลล์บางชนิด มีกลไกที่ช่วยให้สาย
โครโมโซม สามารถคงความยาวอยู่ ไ ด้ แม้ จ ะมี ก ารแบ่ งตั ว เรื่อ ยๆ ข้ อ สัง เกตนี้ น าไปสู่ก ารค้น พบค้ น พบ
เอนไซม์ telomerase ซึ่งมีหน้าที่สร้าง telomere ขึ้นมาทดแทน นักวิจัยพบว่ามิวเทชันที่ทาให้ พืชชนิด
หนึ่ ง ไม่ มี เ อนไซม์ telomerase
จะส่ง ผลให้ พื ช นั้ น ไม่ ส ามารถรั ก ษาส่ ว นปลายของโครโมโซมได้
telomere จึงสั้นลงเรื่อยๆ จนเซลล์หยุดการแบ่งตัวและตายในที่สุด
ในเซลล์คนก็พบปรากฏการณ์
ใกล้เคียงกัน โดยพบการทางานของ telomerase มากขึ้นในเซลล์มะเร็งที่สามารถแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆ
โดยไม่ตาย แต่ถ้า telomerase ทางานน้อยลงหรือถูกทาลาย แท่งโครโมโซมก็จะหดสั้นเร็ว ทาให้เกิด
ความชราเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยร่วมกับสาขาจิตวิทยา พบว่าความเครียดทาให้เกิดการสั้นลง
ของ telomere ในขณะที่การเรียนรู้และการออกกาลังกายทาให้สาย telomere ยาวขึ้น

ศาสตราจารย์ Blackburn ขณะ
บรรยาย หน้ า ที่ ข องเอนไซม์
Telomerase

การบรรยายที่สองโดยศาสตราจารย์ Oliver Smithies นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือ
แพทยศาสตร์ ปี 2007 จากการค้นพบหลักการที่นาไปสู่การทาหนูทดลองที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
แบบจาเพาะ ("for their discoveries of principles for introducing specific gene modifications in
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mice by the use of embryonic stem cells") ท่านเล่าให้พวกเราฟังถึงงานวิจัยของท่านตั้งแต่ยังเป็น
นักศึกษา การประดิษฐ์ gel electrophoresis ขึ้นใช้เป็นคนแรก การศึกษาโปรตีน globulin และ
albumin การค้นพบ Hemoglobin gene และ mutation ที่ทาให้เกิด sickle cell anemia และการศึกษา
ต่อๆมาซึ่งนาไปสู่ การทา gene targeting ท่านให้ข้อคิดว่า งานวิจัยที่ท่านทาบางอย่างก็ไม่เป็นไปอย่าง
ที่ตั้งสมมติฐานไว้ เช่นงานตอนที่เป็นนักศึกษา แต่ท่านก็ยังคงมีความสุขกับงานของท่าน และได้เรียนรู้
วิธีคิดและออกแบบการทดลอง และได้กล่าวว่าถ้าคนใดไม่มีความสนุกกับการทางานวิจัย คนนั้นก็ไม่ได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ถึงจะไม่ประสบความสาเร็จ ก็ทาต่อไปถ้ามีความชอบและรู้สึกสนุก จนในที่สุดท่าน
สามารถประสบความสาเร็จ

“I am still at bench, I am not chair of anything. I don't direct any labs. I'm still a
child of science” - Prof. Oliver Smithies
ท่านจบท้ายด้วยข้อความว่า “ไม่รู้ว่าอะไรจะอยู่หน้าต่อไป แต่นั่นทาให้วิทยาศาสตร์น่าตื่นเต้นไม่ใช่หรือ”

"What’s on the next page? I don’t know. But that’s what makes science exciting"
- Prof. Oliver Smithies

ศาสตราจารย์ Smithies ขณะ
บรรยายด้ ว ยอารมณ์ ขั น และ
โชว์สมุดบันทึกของท่าน

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านที่สามคือ ศาสตราจารย์ Harald zur Hausen นักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ปี 2008 จากการค้นพบว่าเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus
(HPV) ก่อมะเร็งปากมดลูก นาไปสู่การสร้าง HPV วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะป้องกัน
มะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพโดย ป้องกันเชื้อไวรัสที่ก่อมะเร็งได้ประมาณ 70-80% และการฉีดใน
ผู้ชายก็จะช่วยป้องก้นการแพร่เชื้อไปสู่ผู้หญิงได้ด้วย

ศาสตราจารย์ Hausen ขณะบรรยายเรื่องไวรัสที่อาจก่อมะเร็งลาไส้ใหญ่ในมนุษย์
ท่านยังได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อชนิดต่างๆ กับโรคมะเร็ง ทั้งที่ทราบแล้วและที่กาลัง
ศึก ษาวิ จั ย ท่ านได้ ตั้ง ข้ อ สัง เกตว่ า ในประเทศที่ มี ป ระชากรกิ นเนื้ อวั ว มาก เช่น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
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รวมถึงประเทศที่กินเนื้อมากขึ้นเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นที่กินอาหาร Shabu จะพบสัดส่วนประชากรที่เป็น
มะเร็งลาไส้ใหญ่มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนประเทศที่ไม่กินเนื้อวัว เช่น จีน ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ พบ
คนเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่น้อย รวมถึง เปรียบเทียบระหว่างในคนที่กินปลากับเนื้อที่ปรุงไม่สุก พบว่ากลุ่มที่
กินปลาดิบไม่เป็นมะเร็งลาไส้ ใหญ่ ในขณะที่กลุ่มที่กินเนื้อดิบเกิดมะเร็งลาไส้ใหญ่มากกว่า ท่านกาลัง
ศึกษาว่า ไวรัสบางชนิดในเนื้อวัวอาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่
หลังจาก coffee break นักวิทยาศาสตร์ที่บรรยายท่านต่อมา ได้แก่ ศาสตราจารย์ Erwin Neher
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ปี 1991 จากการค้นพบหน้าที่ของ Ion
Channel
ในเซลล์ กล่าวถึงความรู้ทางเคมีที่สามารถนามาช่วยในการศึกษาทางด้านประสาทวิทยา
โดยเฉพาะการใช้ โ ครงสร้ า งเป็ น กรงตาข่ า ย และสี ย้ อ มเพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาการท างานของสารสื่ อ ประสาท
นอกจากนี้ ยังบรรยายถึงความสาคัญของ ion channel ซึ่งหากมีความผิดปกติ อาจทาให้เกิดโรคต่างๆ
ตามมา เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคลมชัก โรคเบาหวาน เป็นต้น
ต่อมา ศาสตราจารย์ Ada Yonath นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009 จากการค้นพบ
โครงสร้างสามมิติของไรโบโซม ท่านบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของไรโบโซมในการสร้างสายโปรตีนจาก
กรดอะมิโนโดยถอดรหัสจาก Messenger RNA (ribonucleic acid) ซึ่งถอดรหัสมาจาก DNA นอกจากนี้
ยังได้กล่าวว่า การทางานของไรโบโซมนั้นมีประสิทธิภาพสูง เปรียบเสมือนโรงงานในการสร้างโปรตีน
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความยากลาบากในการค้นพบโครงสร้างของไรโบโซม โดยวิธี crystallization ซึ่ง
ปัญหาเกิดจากความไม่เสถียรและความไม่เป็นระเบียบทาให้ทาให้ทาการศึกษาได้ยาก ท่านได้สังเกตไร
โบโซมของหมีขั้วโลกที่หลับอยู่ โดยพบว่ามีความเสถียรและยังสามารถทางานได้ ท่านจึงหาแบคทีเรียที่
สามารถอยู่ในสภาวะร้อนหรือเย็นสุดๆได้ ซึ่งคือ Haloarcula marismortui นอกจากนี้ท่านยังได้แสดง
โครงสร้าง 3 มิติของไรโบโซมที่ท่านค้นพบ อีกทั้งยังใช้เทคนิคทางอะนิเมชั่นแสดงกลไกการทางานของ
ไรโบโซมทาให้เข้าใจได้ง่าย และยังกล่าวถึงยาปฏิชีวนะที่ใช้กันในปัจจุบันมักไปจับกับไรโบโซมโดยตรง
และขัดขวางกระบวนการสร้างโปรตีน และไม่จับกับตาแหน่งเดียวกันในมนุษย์เพราะมีความต่างกัน ส่งผล
ให้แบคทีเรียตายในที่สุด หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไรโบโซมของเชื้อโรคเพียงเล็กน้อยสามารถ
ทาให้ยาไม่สามารถจับกับไรโบโซมและออกฤทธิ์ได้เหมือนเดิมจะทาให้เชื้อโรคนั้นดื้อต่อยาปฏิชีวนะได้

ศาสตราจารย์ Yonath ขณะบรรยายเรื่องตาแหน่งของไรโบโซมกับการออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ
การบรรยายสุดท้ายของวัน โดยศาสตราจารย์ Hamilton Othanel Smith นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ปี 1978 จากการค้นพบเอนไซม์ตัดจาเพาะ (restriction enzyme)
ท่านได้เล่าถึงงานวิจัย ล่าสุดของท่าน ที่สามารถสังเคราะห์แบคทีเรียขึ้นมาได้สาเร็จโดยใช้เทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรม รวมถึงความยากลาบากในการศึกษาจีโนมขั้ นต่าที่สิ่งมีชีวิตต้องการเพื่อการอยู่รอดและ
การสังเคราะห์จีโนมดังกล่าวขึ้นมา
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หลังจากการฟังบรรยาย พวกเราทั้งหมดได้รับเชิญเข้าร่วมงาน International Get Together ณ
Inselhalle ภายในงานมีการจัดที่นั่งเป็นโต๊ะยาวนั่งได้โต๊ะละ 12 คน บางโต๊ะจะมีนักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบลนั่งอยู่ แล้วให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สามารถเลือกที่นั่งได้ตามชอบใจ พวกเราแยกย้ายกันไปนั่ง
ร่วมโต๊ะที่แต่ละคนสนใจ โดยในระหว่างการสนทนาจะมีพนักงานเสิ ร์ฟคอยบริการอาหารสไตล์อเมริกัน
ตามโต๊ะ ภายหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารกั นเสร็จแล้ว Countess Bettina Bernadotte ได้เปิด
การเต้นราแบบโปโลเนซ (polonaise dance) โดยให้ผู้ร่วมงานยืนต่อแถวตามเพศชายและเพศหญิง
แล้วแจกดอกไม้สีแดงให้กับผู้ร่วมงานเพศชายเพื่อมอบให้คู่เต้นของตน ซึ่งจะจับคู่แบบสุ่มตามแถวที่ต่อ
ไว้ ถือเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานทาให้เราได้ผ่อนคลายหลังจากการประชุมมาตลอดทั้งวัน

ฐิติวัฒน์ ตัวแทนเยาวชนไทย
กับตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ต่างชาติ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554
เริ่มการบรรยายแรกเวลา 9.00 น. โดยศาสตราจารย์ Peter Agre นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี
ปี 2003 จากการค้นพบ Aquaporin water channel ท่านกล่าวถึงที่มาของการค้นพบ aquaporin จาก
การที่ท่านเป็นนักโลหิตวิทยาและขณะกาลังศึกษาหมู่เลือด Rh พบว่ามีโปรตีนบางอย่างที่มีขนาดต่างกับ
หมู่เลือด Rh จากนั้นก็พบโปรตีนนี้ในทั้งสัตว์และแบคทีเรีย ท่านให้ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ซึ่งมีความสาคัญในวงการวิทยาศาสตร์ จากนั้นมาท่านก็พบโครงสร้างของโปรตีน
นี้โดยมีตาแหน่งอยู่ที่ท่อไต โดยมีหน้าที่เป็นช่องทางให้น้าผ่านเท่านั้น
จากนั้นกล่าวถึงความผิดปกติหากขาดโปรตีนนี้ เช่นทาให้เกิดโรคเบาจืด (nephrogenic
diabetes
insipidus) นอกจากนี้โปรตีนนี้ยังพบในอวัยวะอื่นๆ เช่นสมอง ผิวหนัง ตับ ซึ่งถ้ามีความบกพร่องก็จะทา
ให้เกดภาวะสมองบวม ผิวแห้งหรือขาดน้าตาลได้

ศาสตราจารย์ Agre
ขณะ
กาลังบรรยายเรื่องการค้นพบ
Aquaporin water channel

การบรรยายที่สอง เป็นการบรรยายของศาสตราจารย์ Harold Walter Kroto นักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบลสาขาเคมี ปี 1996 จากการค้นพบอัญรูปฟูลเลอรีน ท่านกล่าวถึงการค้นพบคาร์บอน-60 และ
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นาเสนอภาพที่น่าสนใจที่เกี่ยวของกับโครงสร้างของ C-60 จินตนาการของมนุษย์ และสุดท้ายได้กล่าว
สรุปว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สามารถนาสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงาน และเมื่อ
ผนวกกับความอยากรู้ของมนุษย์ ทาให้เข้าใจโครงสร้างในทุกระดับและนามาทาให้เกิดความก้าวหน้าขึ้น
บนโลกได้
ต่อมา ศาสตราจารย์ Werner Arber นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ปี
1976 จากการค้นพบกลไกใหม่ของการเกิดและแพร่กระจายโรคติดเชื้อ ท่านกล่าวถึงทฤษฎีการคัดเลือก
ทางธรรมชาติ และความผันแปรทางพันธุกรรม ทาให้เกิดวิวัฒนาการทางชีววิทยา โดยความผิดปกติทาง
พันธุกรรมทาให้ เกิดโรคและตายทาให้ ไม่รอดจากการคัดเลือก เหลือ เพียงยี นและสิ่ง มีชีวิตที่ แข็งแรง
โดยมีกลไกของความผันแปรทางพันธุกรรม ได้แก่ ความผิดปกติระดับนิวเคลียส, การเปลี่ยนแปลงโดย
การเคลื่อนย้ายส่วนของดีเอ็นเอ ในจีโนม และการเคลื่อนย้ายส่วนของดีเอ็นเอจากยีนอื่น

ศาสตราจารย์ Kroto และศาสตราจารย์ Arber
หลังจากการบรรยาย ทางคณะกรรมการได้เชิญศาสตราจารย์ Agre, Ciechanover, Evans และ Murad
มาแลกเปลี่ยนสนทนา เกี่ยวกับประเด็น Biomedicine โดยได้เสนอว่าในอนาคต วงการแพทย์จะมีแนว
ทางการรักษาใหม่เรียกว่า Personalized medicine หรือการแพทย์เฉพาะบุค คล ซึ่งมีข้อดีคือสามารถ
ผลิตยาที่จาเพาะต่อโรค ผลข้างเคียงน้อยและราคาเท่าๆ กับยาในปัจจุบัน รวมถึงการวินิจฉัยโรคต่างๆ ใน
ปัจจุบันยังไม่ละเอียดเพียงพอ เนื่องจากยังมีผู้ป่วยบางรายที่ได้ รับการวินิจฉัยและรักษาเหมือนกันแต่
ผลลัพธ์แตกต่างกัน แสดงว่าในระดับโมเลกุลยังมี ความผิดปกติที่ยังไม่สามารถบอกได้ นอกจากนี้หาก
ทราบความผิดปกติในจีโนมก็จะสามารถคาดเดาโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ ปัญหาทางวงการแพทย์ใน
ปั จ จุ บั น คื อ ค่ า บริ ก ารที่ สู ง สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ งมาจากการฟ้ อ งร้ อ ง ท าให้ แ พทย์ ต้ อ งมี ป ระกั น วิ ช าชี พ
ไม่เช่นนั้นจะรักษาผู้ป่วยไม่ได้ รวมถึงใช้เครื่องมือ วินิจฉัยที่มีราคาแพงโดยไม่จาเป็น เพราะเกรงว่าถ้ า
วินิจฉัยผิดจะถูกฟ้องร้องได้

Panel discussion หัวข้อ
Biomedicine
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ในช่วงเย็น พวกเราทุกคนได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมงานรับประทานอาหารค่า “Grill and Chill” ซึ่งจัดที่ฝั่ง
แผ่ นดิ นใหญ่ข องเยอรมนี ในงานนี้ ผู้เ ข้า ร่ วมมีทั้ ง ผู้ ได้ รับ รางวัล โนเบล นั กวิ ทยาศาสตร์รุ่ น เยาว์ และ
ชาวเมืองลินเดาที่สนใจเข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือเพื่อให้ชาวเมืองได้มีโอกาสต้อนรับ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงให้ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์จากประเทศ
ต่าง ๆ ได้มีโอกาสทาความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศและความ
งดงามตามธรรมชาติริมทะเลสาบ Constance ในงานนี้พวกเราได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากหลากหลาย
ประเทศเช่น เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสวีเดน หลังจากที่ทานอาหารและพูดคุยกันเสร็ จแล้วพวก
เราก็เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนและเตรียมพร้อมกับการบรรยายและกิจกรรมในวันต่อไป

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ร่วมรับประทานอาหารในงาน Grill and Chill

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554
เริ่มการบรรยายแรกเวลา 9.00 น. โดย ศาสตราจารย์ Roger Y. Tsien นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
สาขาเคมี ประจาปี 2008 จากการค้นพบโปรตีนเรืองแสงฟลูออเรสเซนท์สีเขียว (Green fluorescent
protein, GFP) ศาสตราจารย์ Tsien เล่าถึงประวัติของท่านว่าเกิดมาในครอบครัววิศวกร โดยเลือกเรียน
สาขาเคมีเ นื่อ งจากหลงใหลเกี่ ย วกั บสีสั น และคุ ณสมบั ติท างเคมีข องสี ต่า งๆในสมั ยเด็ก นอกจากนี้ ยั ง
ต้ อ งการศึ ก ษาในสาขาที่ แ ตกต่ า งจากพ่ อ และพี่ ช าย ท่ า นจึ ง เลื อ กศึ ก ษาสาขาเคมี โ ดยมุ่ ง เน้ น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสังเคราะห์สารเคมีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาทางชีววิทยา ซึ่งในขณะนั้นการศึกษา
ด้วยสหสาขายังไม่ เป็นที่แพร่หลายและมีคู่แข่งน้อย ศาสตราจารย์ Tsien ค้นพบ GFP จากแมงกะพรุน
ทะเล จากนั้นท่านได้นาโมเลกุล GFP มาพัฒนาโครงสร้างจนได้โปรตีนเรืองแสงหลากหลายชนิด การ
คิดค้นและสังเคราะห์โปรตีนเรืองแสงชนิดต่างๆ ถูกนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในทาง
ชีววิทยา ชีวเคมี และทางการแพทย์ เช่น การย้อมสีเนื้อเยื่อเพื่อระบุความแตกต่างของเซลล์แต่ละชนิด
การย้ อ มสี เ ซลล์ ม ะเร็ ง ก่ อ นผ่ า ตั ด เพื่ อ ช่ ว ยให้ แ พท ย์ ผ่ า ตั ด แยกมะเร็ ง โดยไม่ ท าลายเนื้ อ เยื่ อ และ
เส้นประสาทข้างเคียง เป็นต้น

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ Tsien
ขณะบรรยายถึ ง โปรตี น
เ รื อ ง แ ส ง สี ต่ า ง ๆ ที่
สังเคราะห์และพัฒนาขึ้น
ได้
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การบรรยายที่สองโดย ศาสตราจารย์ Martin J. Evans นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือ
แพทยศาสตร์ ประจาปี 2007 ท่านได้ให้ความรู้พื้นฐานของการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอ และคุณสมบัติ
ของเซลล์ต้นกาเนิดว่าเป็นเซลล์พิเศษที่สามารถเหนี่ยวนาให้เจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆของ
สิ่งมีชีวิตได้ตามต้องการ จากนั้น ศาสตราจารย์ Evans
นาเสนอการประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกาเนิดใน
งานวิจัยด้านสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ เช่น การพัฒนาหนูทดลองต้นแบบสาหรับการศึกษาวิจัยโรค
Cystic fibrosis ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีผู้ป่วยจานวนมากโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา การ
ศึ ก ษาวิ จั ย แนวทางบ าบั ด โรคทางพั น ธุ ก รรมโดยการปลู ก ถ่ า ยเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด เป็ น ต้ น ในช่ ว งท้ า ย
ศาสตราจารย์ Evans ได้ให้ข้อคิดกับนักวิจันรุ่นใหม่ว่า อย่าเชื่อในสิ่งต่างๆที่คนพูดหรือเล่าต่ อกันมา แต่
ให้เชื่อโดยยึดถือหลักฐานเป็นสาคัญ

"Don't believe anything - go out and prove it for yourself" - Prof.Martin J. Evans
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านที่สามคือ ศาสตราจารย์ Avram Hershko ท่านเริ่มงานวิจัยโดยตั้ง
คาถามว่า เซลล์มีกลไกอย่างไรในการควบคุมปริมาณโปรตีนภายในเซลล์ให้คงที่ ซึ่งในขณะนั้นมีนักวิจัย
สนใจประเด็นปัญหานี้ไม่มากนัก ศาสตราจารย์ Hershko เริ่มศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์
คือ APC/C และ Cyclin B ซึ่งจะถูกสร้างและทาลายอย่างจาเพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของวัฏ
จักรการแบ่งเซลล์ ท่านค้นพบว่าโปรตีนดังกล่าวนี้ถูกทาลายโดย Proteasome และผ่านกระบวนการ
Ubiquitination ซึ่ง การค้ นพบกลไกการท าลายโปรตีน ภายในเซลล์นี้ท าให้ท่ านได้ รับรางวัล โนเบลใน
สาขาเคมี ประจาปี 2004 และการเข้าใจกลไก Ubiquitination ยังนามาสู่การคิดค้นยารักษาโรคมะเร็งใน
ไขกระดูกชนิดใหม่คือ Velcade ซึ่งมีการใช้ในผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี 2003 นอกจากการบรรยายด้านวิชาการ
แล้ว ศาสตราจารย์ Hershko ยังสรุปปัจจัยของการประสบความสาเร็จในงานวิจัยว่า ต้องเริ่มจากการมี
อาจารย์ ที่ ดี หาประเด็ น ค าถามที่ น่ า สนใจและยั ง มี ค นศึ ก ษาน้ อ ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลการทดลองที่
เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ทางานวิจัยโดยมีความสงสัยและอยากเรียนรู้เป็นแรงผลักดัน และสุดท้ายอย่างละ
ทิ้งงานในห้องปฏิบัติการเพราะนั้นคืองานที่น่าตื่นเต้นและสนุกที่สุด

"Accidental observations may be the most important ones - grab your luck!" –
Prof.Avram Hershko
"Science should be a curiosity-driven adventure." – Prof.Avram Hershko
หลังจาก coffee break ก็เป็นการบรรยายของ ศาสตราจารย์ Aaron Ciechanover ซึ่งได้รับรางวัล
โนเบลร่ ว มกั บ อาจารย์ ข องท่ า นคื อ ศาสตราจารย์ Hershko ที่ บ รรยายก่ อ นหน้ า ศาสตราจารย์
Ciechanover เริ่ ม การบรรยายด้ ว ยการกล่ า วให้ เ กี ย รติ แ ละยกย่ อ งอาจารย์ ข องท่ า นคื อ ศาสตราจารย์
Hershko และ ศาสตราจารย์ Harvey Lodish ซึ่งมีส่วนสาคัญอย่างมากกับความสาเร็จทางด้านงานวิจัย
ของท่าน จากนั้น ศาสตราจารย์ Ciechanover ก็เริ่มบรรยายถึงโปรตีนยูบิควิติน (ubiquitin) ซึ่งทา
หน้าที่ในกระบวนการทาลายโปรตีนของเซลล์ และจากการค้นพบกลไกการทางานของยูบิควิตินทาให้
เกิดการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งและยาต้านไวรัสชนิดใหม่ เช่น Velcade และ Nutin 2 เป็นต้น

ศาสตราจารย์
Ciechanover
ก าลั ง อธิ บ ายกลไกการท าลาย
โปรตีนภายในเซลล์ที่ท่านค้นพบ
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"The greatest man of laureates are their mentors." – Prof. Aaron Ciechanover
ต่อมาเป็นการบรรยายของ ศาสตราจารย์ Bert Sakmann ท่านเริ่มบรรยายด้วยการเล่าถึงประสบการณ์
การเข้าร่วมงานประชุมที่ลินเดาครั้งแรก ซึ่งในตอนนั้นท่านไม่ได้มาในฐานะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
แต่มาในฐานะนักเรียน!! ซึ่งถือเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในงานได้เป็นอย่างดี
เพราะหลังจากเข้าร่วมประชุ มในครั้งนั้นทาให้ ศาสตราจารย์ Sakmann เกิดแรงบันดาลใจและความ
มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยจนประสบผลสาเร็จและได้รับรางวัล โนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ในปี
1991
จากการค้นพบกลไกการทางานของช่องไอออนของเซลล์ จากนั้นท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานวิ จั ย ในปั จ จุ บั น ที่ ท่ า นก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ซึ่ ง เน้ น การศึ ก ษาการท างานที่ ซั บ ซ้ อ นของระบบประสาท
โดยเฉพาะวงจรประสาทใน cortical column ของสมองส่วนคอร์เทกซ์
ศาสตราจารย์ Hartmut
Michel ขึ้นมาบรรยายเป็นท่านที่หก
โดยท่านได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ
ศาสตราจารย์ Robert Huber ในสาขาเคมี ประจาปี 1988 จากการค้นพบโครงสร้างของโปรตีนที่อยู่บน
ผิ ว คลอโรพลาส ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ส าคั ญ ในการบวนการสั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสงของพื ช ในการบรรยาย
ศาสตราจารย์ Michel พูดถึงงานวิจัยในปัจจุบันของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของโปรตีนตัว
ถ่ายถอดอิเล็คตรอนที่ผิวไมโตคอนเดรีย (โครงสร้างหนึ่งภายในเซลล์ทาหน้าที่ผลิตพลังงาน) และที่เยื่อ
หุ้มเซลล์แบคทีเรีย โดยท่านได้อธิบายหลักการพื้นฐานของกระบวนการถ่ายถอดอิเล็คตรอนเพื่อสร้าง
พลังงานให้กับเซลล์ และยังชี้ให้เห็นถึงหลายส่วนประกอบของกระบวนการถ่ายถอดอิเล็คตรอนที่ผิวไม
โตคอนเดรียที่ยังรอการวิจัยเพื่อหาคาตอบ และคาอธิบายถึงกลไกการทางานต่อไป
ปิดท้ายการบรรยายของวันโดย ศาสตราจารย์ Ferid Murad นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา
หรือแพทยศาสตร์ ประจาปี 1998 ท่านบรรยายถึงประวัติการค้นพบไนตริกออกไซด์ ตัวส่งสัญญาณ
ระหว่างเซลล์ชนิดแรกที่มีสถานะเป็นก๊าซ และความเกี่ยวข้องของไนตริกออกไซด์กับโรคต่างๆเช่น โรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด เป็นต้น ศาสตราจารย์ Murad ได้นาเสนอ
วีดิ ทั ศ น์ ที่ ท่ า นท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู้ กับเด็ ก และเยาวชน โดยเนื้ อ หาเล่ า ถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ น มาของการ
ค้นพบ รวมทั้งความสาคัญของไนตริกออกไซด์ต่อร่างกายมนุษย์ ท่านเล่าติดตลกว่าหลังจากชมวีดิทัศน์
นี้ หลานสาววั ย ห้ า ขวบของท่ า นถึ ง กั บ ไปที่ ห้ อ งสมุ ด และถามหาหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ไนตริ ก ออกไซด์
ศาสตราจารย์ Murad กล่าวเชิญชวนนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านอื่นๆให้สร้างวี ดิทัศน์เช่นนี้ บ้าง
เพื่ อ ช่ ว ยเผยแพร่ ง านที่ ค้ น พบสู่ เ ยาวชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
วิทยาศาสตร์ในวงกว้าง
กิจกรรมช่วงเย็นของวันนี้ไม่ใช่งานเลี้ยงอย่างสองวันที่ผ่านมา แต่เป็นงานคอนเสิร์ตที่ Stadttheater
เวลา 20.00 น. โดยวง Soloists of the Verbier Festival Chamber Orchestra ซึ่งเป็นวงดนตรี
คลาสสิคก่อตั้งขึ้นในปี 2005 ปัจจุบันมีสมาชิก 37 คนจาก 20 ประเทศ โดยคืนนี้เป็นการบรรเลงด้วย
เครื่องสี 8 ชิ้น คือ ไวโอลิน(4) ไวโอล่า(2) และ เชลโล่(2) ตลอดการแสดงหนึ่งชั่วโมงเต็มผู้เข้าร่วม
ประชุมต่างได้พักผ่อนในบรรยากาศที่แตกต่าง หลังจากเข้าฟังบรรยายมาสามวัน ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลา
ที่น่าจดจาจากงานประชุมที่ลินเดาครั้งนี้

บรรยากาศก่อนการชมคอนเสิร์ต (ซ้าย) และภาพขณะวง Soloists of the Verbier
Festival Chamber Orchestra บรรเลงเพลง ณ Stadttheater (ขวา)
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วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
วันสุดท้ายของการบรรยาย เวลาผ่านไปไวอย่างเหลือเชื่อ แต่เราก็ได้รับความรู้ และมุมมอง รวมทั้งทัศนะ
คติใหม่ๆต่อวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมากจากงานประชุมนี้ เริ่มการบรรยายช่วงเช้าเวลา
9.00 น. เช่นเดียวกับทุกวัน โดยวันนี้เป็นคิวของ ศาสตราจารย์ Thomas A. Steitz นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจาปี 2009 จากการค้นพบโครงสร้างและกลไกการทางานของไรโบโซม ซึ่งมี
หน้าที่สังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ ศาสตราจารย์ Steitz เล่าถึงประวัติความเป็นมาและการศึกษา
เกี่ยวกับไรโบโซมของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อน จนถึงในช่วงของท่านซึ่งการศึกษาสาเร็จในที่สุด โดยใน
ระหว่างการบรรยายเกี่ยวกับกลไกการทางานของไรโบโซมนั้น ศาสตราจารย์ Steitz ได้ทาเสนอด้วย
ภาพแอนนิเมชันประกอบดนตรีที่เร้าใจจากภาพยนต์เรื่องสตาร์ วอร์ ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้เป็น
อย่างดี และยังทาให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ในเวลาที่มีอยู่อย่างจากัด จากนั้นท่านได้
บรรยายถึ งการประยุ กต์ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ค้น พบไปสู่ การวิจั ยและออกแบบยาปฏิชี ว นะชนิ ด ใหม่ ซึ่ งเกิ ด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางในวงการแพทย์และสาธารณสุข

ศาสตราจารย์ Steitz ก าลั ง

บรรยายถึงโครงสร้างของยา
ปฏิ ชี ว นะชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง ท า
หน้ า ที่ ยั บยั้ ง การท างานของ
ไรโบโซมในแบคทีเรีย

เวลา 9.30 น. ตามกาหนดการจะเป็นการบรรยายของ ศาสตราจารย์ Martin L. Chalfie แต่เนื่องจากท่าน
ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ศาสตราจารย์ Edmond H. Fischer จึงเสนอตัวมาบรรยายแทน ในการบรรยาย
ท่านได้เล่าถึงการทาวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบล คือการค้นพบกระบวนการเติมและตัดหมู่ฟอสเฟตเพื่อ
ควบคุมการทางานของเอนไซม์ต่างๆภายในเซลล์ ในตอนนั้น ศาสตราจารย์ Fischer ศึกษาเอนไซม์ที่
สกัดมาจากเซลล์กล้ามเนื้อและพยายามหากลไกการกระตุ้นเอนไซม์ให้ทางาน และด้วยความบังเอิญ
ท่ า นก็ ไ ด้ พ บว่ า เมื่ อ กรองเอนไซม์ ผ่ า นกระดาษกรอง จะท าให้ เ อนไซม์ เ ปลี่ ย นเป็ น ภาวะกระตุ้ น ได้
ศาสตราจารย์ Fischer กล่าวว่าในชีวิตนักวิทยาศาสตร์ก็มีความฝันว่าจะได้ค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ แต่สิ่งที่
ท่านพบคือ กระดาษกรองสารมารถกระตุ้นให้เอนไซม์ทางานได้! ซึ่งเป็นเรื่องน่าตลก แต่ด้วยการสังเกต
และความพยายามหาสาเหตุทาให้ท่านทราบว่า กระดาษกรองที่ใช้ทาการทาลองวันนั้นปนเปื้อนด้วย
แคลเซียม ดั้งนั้นปัจจัยที่กระตุ้นการทางานของเอนไซม์คือแคลเซียมไม่ใช่กระดาษกรอง ศาสตราจารย์
Fischer ตีพิมพ์ผลงานการค้นพบนี้ในวารสาร Journal of Biological Chemistry (JBC) ในปี 1955 ซึ่ง
ในความเห็นของท่าน JBC เป็นเพียงวารสารวิทยาศาสตร์เล็กๆและมีบทความตีพิมพ์จานวนมาก ท่านจึง
ไม่คาดคิดว่าจะมีใครให้ความสาคัญกับงานวิจัยนี้ แต่ในที่สุดคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลก็ได้
แจ้งกับ ศาสตราจารย์ Fischer ว่าท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ในปี 1992
ด้วยผลงานชิ้นนี้นั่นเอง
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ศาสตราจารย์ Fischer ก าลั ง

อธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ที่ ก ระดาษ
ก ร อ ง ส า ม า ร ถ ก ร ะ ตุ้ น ก า ร
ท า ง า น ข อ ง เ อ น ไ ซ ม์ จ า ก
กล้ามเนื้อได้

เวลา 10.02 น. การบรรยายที่สามโดย ศาสตราจารย์ Robert Huber นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขา
เคมี ประจาปี 1988 ร่วมกับ ศาสตราจารย์ Michel จากการค้นพบโครงสร้างของโปรตีนที่เยื่อหุ้ม คลอ
โรพลาส ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากต่อการเข้าใจกระบวนการสังเคราะห์ด้ วยแสงในพืช ศาสตราจารย์
Huber บรรยายถึงงานวิจัยในปัจจุบันของท่านซึ่งเปลี่ยนมาให้ความสนใจศึกษาการทางานของโปรตีเอ
โซม ซึ่งมีหน้าที่ทาลายโปรตีนที่ไม่ใช้งานหรือหมดอายุแล้วภายในเซลล์ โดย ศาสตราจารย์ Huber ได้
นาเสนอยาปฏิชีวนะที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการทางานของโปรตีเอโซม และท่านยัง
กล่าวอีกว่าตัวยับยั้งการทางานของโปรตีเอโซมจะเป็นอนาคตของยาปฏิชีวนะรุ่นใหม่ต่อไป
หลังจาก coffee break ก็กลับเข้าสู่การบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลท่านสุดท้ายของงาน
ประชุมในปีนี้ ศาสตราจารย์ Christian de Duve นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือ
แพทยศาสตร์ ประจาปี 1974 ท่านได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตบนโลก การเกิดขึ้นและ
วิวัฒนาการของมนุษย์ ศาสตราจารย์ de Duve กล่าวถึงมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสาเร็จ
สูง สุ ด กว่ าทุ ก สปีชี ส์บนโลกของเรา เห็ น ได้ จากการครอบครองพื้ น ที่ ทั่ ว โลกและการขยายขนาดของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2009 ประชากรโลกมีจานวน 6.5 พันล้านคน และคาดว่าในปี 2050
ประชากรอาจสูงถึง 9.1 พันล้านคน อย่างไรก็ตามความสาเร็ จนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่เราต้องแลก ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การตัดไม้ทาลายป่า ภาวะภูมิอากาศแปรปรวน วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน มลภาวะ ความหนาแน่น
แออัดในเมืองใหญ่ รวมถึงความขัดแย้งและสงคราม ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการเพิ่มขนาดประชากร
อย่างรวดเร็วของมนุษย์

"Our problems are caused because there is too many of us" Prof.Christian de
Duve

ศาสตราจารย์ de
Duve
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร างวั ล โนเบล
สาขาสรี ร วิ ท ยาและการแพทย์
ประจาปี 1974 ขณะบรรยายใน
หัวข้อ “The Future of Life”
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โดย ศาสตราจารย์ de
Duve ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคือ หยุดกิจกรรมที่ทาลายโลก พัฒนา
คุณภาพยีนในประชากรมนุษย์ พัฒนาและให้การศึกษา สอนศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ให้โอกาสผู้หญิง
ให้มีบทบาทในสังคมมากขึ้น และข้อสุดท้ายคือการควบคุมการเพิ่มของประชากรซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
ทุกปัญหา ในตอนท้ายของการบรรยายท่านได้ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่ในที่ประชุมว่า “ในรุ่นของเราได้
สร้างความวุ่นวายและปัญหามากมาย ขึ้นอยู่กับเราว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม่ อนาคต(ของโลก)อยู่ในมือ
พวกคุณ ขอให้โชคดี” เมื่อจบประโยคผู้ฟังทุกคนใน Inselhalle ลุกขึ้นยืนปรบมืออย่างยาวนานเพื่อให้
เกียรติ ศาสตราจารย์ de Duve และการบรรยายปิดท้ายที่ประทับใจที่สุดของงานประชุมในปีนี้

”Our generation has made a mess of it. It's up to you to do better. The future is in
your hands. Good luck!” Prof.Christian de Duve
จากนั้นเป็นการเสวนาร่วมในหัวข้อ "Being a (Responsible) Scientist" โดยนักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบล 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ Negishi, ศาสตราจารย์ Fischer, ศาสตราจารย์ Steitz และ
ศาสตราจารย์ Kroto การเสวนาดาเนินไปด้วยบรรยากาศแบบกึ่งเป็นทางการ มีการถกเถียงและให้แนวคิด
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ ผู้ดาเนินรายงาน Adam Smith เริ่มคาถามแรกคือ “เราควร
ทางานหนักแค่ไหนในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ?” ศาสตราจารย์ Fischer ให้ความเห็นว่าท่านไม่เคยที่คิดว่า
สิ่งที่ทาคืองาน แต่กลับเป็นความสนุก เมื่อเรารู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอกับสิ่งที่ทามันจะไม่ใช่ “งาน” อีกต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นการไปที่ทางาน ไปห้องแลป ทาการทดลอง หรือต้องหยุดบางโครงการวิจัยก็ตาม มันเป็นสิ่ง
ที่ตื่นเต้นเสมอ ขณะที่ ศาสตราจารย์ Kroto กล่าวเสริมว่าถ้าเราค้นพบสิ่งที่เราสนใจจริงๆ สิ่งต่างๆก็จะ
หายไปหมด เราจะสามารถทางานโดยไม่คิดถึงเวลาหรือความเหน็ดเหนื่อยเลย

"When you find something that interests you, everything else disappears”
Prof.Kroto

บรรยากาศการเสวนาเรื่อง "Being a (Responsible) Scientist" ดาเนินการเสวนาโดย Adam Smith
(กลาง) และนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล 4 ท่าน (จากซ้ายไปขวา) คือ ศาสตราจารย์ Negishi,
ศาสตราจารย์ Fischer, ศาสตราจารย์ Steitz และ ศาสตราจารย์ Kroto
ประเด็นที่สองของการเสวนาคือนักวิทยาศาสตร์และการแข่งขัน ศาสตราจารย์ Negishi กล่าวว่าชีวิตของ
คนนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน ท่านบอกว่าสัดส่วนการแข่งขันของรางวัลโนเบลคือ 1 ต่อ 10 ล้าน และการ
ดาเนินชีวิตก็เปรียบเสมือนการเดินขึ้นบันได แต่ละขั้นที่เราก้าวเดินขึ้นไปจะต้องผ่านการแข่งขันและเวลา
จากประสบการณ์ของท่านการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ถือเป็นก้าวที่สาคัญมากต่อความสาเร็จ ซึ่ ง
นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ใ นงานประชุ ม นี้ อ าจก้ า วขึ้ น ไปจนได้ รั บ รางวั ล โนเบลก็ ไ ด้ แต่ นั้ น อาจต้ อ งใช้ เ วลาเป็ น
ศตวรรษ ท่านกล่าวติดตลก ศาสตราจารย์ Negishi ก็กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลโนเบลนั้นไม่ใช่เป้าหมาย
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ของเรา แต่เป้าหมายคือการศึกษาวิทยาศาสตร์และเลือกทาในสิ่งที่เราต้องการ ศาสตราจารย์ Kroto พูด
ถึงประเด็นนี้ว่า ท่านไม่ชอบการแข่ งขัน ท่านรู้สึกโชคดีที่ได้ทางานที่ตัวเองสนใจ และยังให้ข้อคิดว่า ใน
การท างานวิ จั ย เราไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ ใคร ถ้ า จะมี ก ารแข่ ง ขั น เกิ ด ขึ้ น ก็ ค งเป็ น ระหว่ า งตั ว เรากั บ
ธรรมชาติที่เราศึกษาอยู่นั้นเอง
มีคาถามจากผู้ฟังว่าเราควรตั้งโจทย์วิจัยจากความสนใจของเรา หรือควรตั้ งโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาของ
สังคมส่วนรวม? ศาสตราจารย์ Kroto ให้ความเห็นว่าเราควรทางานวิจัยโดยคานึงถึงความต้องการของ
ตั ว เองเป็ น ส าคั ญ ในที่ นี้ ห มายถึ ง ต้ อ งเลื อ กท างานที่ ตั ว เองสนใจโดยมี ค วามอยากรู้ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น
อย่างไรก็ตามเมื่อได้ผลงานวิจัยออกมาแล้ว ก็ต้องพยายามนาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น
ให้ได้ จากนั้น Adam Smith จึงตั้งประเด็นเรื่องการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่สังคม ศาสตราจารย์
Steitz บอกว่าท่านชอบที่จะเล่าเรื่องงานวิจัยของท่าน และเป็นสิ่งสาคัญมากที่นักวิทยาศาสตร์จะต้อง
พยายามสื่อสารกับสังคม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ด้วยกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สาคัญมากในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ดี

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554
ในที่สุดวันสุดท้ายของงานประชุมก็มาถึง วันนี้กิจกรรมไม่ได้จัดขึ้นที่ Inselhalle เหมือนทุกวัน แต่จัดขึ้น
ที่เกาะไมเนาซึ่งต้องเดินทางโดยเรือออกจากลินเดาไปประมาณสองชั่วโมง เราจึงต้องไปที่ท่าเรือกัน
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เมื่อไปถึงก็มีเพื่อนๆนักวิจัยไปถึงกันบ้างแล้วแต่ยังไม่หนาตามากนัก ภายในเรือมี
อาหารเช้าและเครื่องดื่มเตรียมไว้ต้อนรับอย่างเรียบร้อย เวลาประมาณ 8.00 น. เหล่านักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลก็เดินทางมาถึงที่ท่าเรือ โดยรถบัสซึ่งทางที่ประชุมจัดเตรียมไว้ ขณะที่นักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบลเดินขึ้นเรือ พวกเรานักวิจัยจากนานาประเทศต่างปรบมือให้เกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน เป็น
บรรยากาศที่น่าประทับใจอย่างมากในช่ วงเช้าของวันนี้ ระหว่างเดินทางทางผู้จัดงานได้เปิดโอกาสให้
นักวิจัยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ในบรรยากาศที่ใกล้ชิดและเป็น
กันเองอย่า งมาก นอกจากนั้นเรายังได้พู ดคุย แลกเปลี่ย นประสบกาณ์ กั บเพื่อนนัก วิจัย ต่า งชาติต ลอด
ระยะเวลาเดินทางบนเรือ

บรรยากาศช่วงเช้าที่ท่าเรือก่อนออกเดินทางไปยังเกาะไมเนา (ภาพบน) และ ภาพถ่ายรวมกับ
ศาสตราจารย์ Elizabeth Blackburn และเพื่อนนักวิจัยระหว่างการเดินทางบนเรือ (ภาพล่าง)
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เรือเทียบท่าที่เกาะไมเนาเวลา 10.25 น. กิจกรรมช่วงเช้าบนเกาะคือการเข้าร่วมฟังเสวนาปิดการประชุม
ในหัวข้อ "Global Health" ดาเนินรายการโดย Geoffrey Carr บรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากหนังสือพิมพ์ The Economist และมีผู้ร่วมเสวนาบนเวที 5 ท่านคือ ศาสตราจารย์ Hans
Rosling ศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติจาก Karolinska Institute ประเทศสวีเดน,
ศาสตราจารย์ Harald Zur Hausen นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์
ประจาปี 2008 จากการค้นพบ Human papilloma virus (HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก จน
นามาสู่การคิดค้นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในที่สุด โดยปัจจุบัน ศาสตราจารย์ Hausen ทางานวิจัย
อยู่ที่ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งชาติ ประเทศเยอรมนี , Dr.Unni Karunakara จาก Médecins Sans Frontières
องค์กรสาธารณะด้านสาธารณสุขจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ , Dr.Georg Schütte จากกระทรวง
การศึกษาและวิจัย ประเทศเยอรมนี และ ศาสตราจารย์ James Vaupel จากสถาบันมักซ์พลังค์ ประเทศ
เยอรมนี
การเสวนาเริ่มต้นด้วย ศาสตราจารย์ Rosling บรรยายสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในภาพรวมของโลก
โดยใช้การเปลี่ยนแปลงอายุขัยเฉลี่ยและอัตราการมีบุตรของแต่ละประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นตัวชี้วัด
ศาสตราจารย์ Rosling ชี้ให้เห็นว่าในช่วงปี 1960 เราสามารถแบ่งประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกาลัง
พัฒนาออกจากกันได้อย่างชัดเจนด้วยสองปัจจัยนี้ โดยในประเทศกาลังพัฒนาประชากรจะมีครอบครั ว
ขนาดใหญ่ มี บุ ต รจ านวนมากแต่ อ ายุ ขั ย เฉลี่ ย ต่ า ในขณะที่ ป ระเทศพั ฒ นาแล้ ว ประชากรจะมี ลั ก ษณะ
ตรงกั น ข้ า ม อย่ า งไรก็ ต าม ศาสตราจารย์ Rosling ได้ ย กตั ว อย่ า งประชากรบั ง คลาเทศว่ า ในปี 2006
อัตราการมีบุตรของประชากรลดลงและมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาของระบบสาธารณสุขใน
ประเทศ ดังนั้นท่านจึงไม่เชื่อคากล่าวที่ว่า “โลกของเรากาลังแย่ลง”
ศาสตราจารย์ Rosling พูดถึงปัญหาประชากรว่า ปัญหาในปัจจุบันไม่ใช่การเพิ่มจานวนประชากรจากเด็ก
เกิดใหม่มากขึ้น แต่คือปัญหาที่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกอยู่ในวัยชรา ซึ่งเกิดมาจากการพัฒนาของ
การแพทย์และระบบสาธารณสุขนั่นเอง ศาสตราจารย์ Vaupel เห็นด้วยว่าปัญหาที่เรากาลังจะต้องเผชิญ
น่ า จะเป็ น การลดลงของประชากรโลกมากกว่ า และจะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาด้ า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพของ
ผู้สูงอายุเพื่อรองรับประชากรโลกที่จะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากนั้นผู้ดาเนินรายการก็ขอความคิดเห็น ใน
ประเด็นการเงินกับสุขภาพ ศาสตราจารย์ Rosling กล่าวว่า เงินคือ ยาที่ดีที่สุด วัคซีนที่ดีที่สุด และเป็น
ดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ดี ที่ สุ ด ของระบบสุ ข ภาพโลก แต่ เ ราต้ อ งรู้ ว่ า จะใช้ เ งิ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งไรด้ ว ย
ศาสตราจารย์ Vaupel ให้ความเห็นว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจเติบโตก็จะมีงบประมาณมาสู่งานวิจัยมากขึ้น
และส่งผลถึงการเติบโตด้านสุขภาพและการสาธารณสุขในที่สุด ดังนั้นการเติบโตของระบบเศรษฐกิจจึง
เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการเติบโตของระบบสุขภาพและการสาธารณสุข อย่างไรก็ตามการพัฒนา
ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขในประเทศที่มีการเติบโตของระบบเศรษฐกิจต่า ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายที่
นักวิทยาศาสตร์จะต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป ยกตัวอย่างเช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ราคาประมาณ 17 ดอลล่าสหรัฐต่อ หนึ่งเข็ ม ซึ่ง เป็นราคาที่แ พงมากสาหรั บประเทศในแอฟริก า (กลุ่ ม
ประเทศที่ตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในอัตราที่สูงมาก) วิธีแก้ปัญหานี้ก็คือการทาให้กระบวนการผลิตยา
และการรักษาถูกลง และส่งไปถึงคนที่ต้องการการรักษาอย่างแท้จริง

"Economic growth is going to be the real engine for growing health." Prof.Vaupel
ซึ่งเราก็มีตัวอย่างของการพัฒนาที่ ดีก็คือ การผ่าตัดต้อกระจกที่ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายถูกลงมากคือต่ากว่า
80 ดอลล่าสหรัฐ Dr.Karunakara ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมในกรณียาต้านไวรัส HIV ก็มีราคาถูกลงถึงร้อยละ
99
โดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลล่าสหรัฐ ต่อคนต่อปี ศาสตราจารย์ Rosling ให้ความเห็น
เกี่ยวกับปัญหา HIV ว่าควรแก้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรมากกว่า เพราะเมื่อให้ยากับผู้ป่วย
เชื้อจะดื้อยาและผู้ป่วยก็จะต้องรับยาตัวใหม่ที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ
ศาสตราจารย์ Hausen น าเสนอประเด็ น ปั ญ หาการเข้ า ถึ ง ยาและการรั ก ษาว่ า เป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ มาก
โดยเฉพาะในประเทศประเทศกาลังพัฒนาและด้อยพัฒนา Dr.Karunakara ยกตัวอย่างกรณีการใช้ยา
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ต้านไวรัส HIV ว่าควรมีการพัฒนารวมส่วนผสมของยาที่ผู้ป่วยต้องรับเป็นเม็ดเดียว แทนการทานวันละ
มากกว่า 20 เม็ดในปัจจุบัน และควรปรับปรุงคุณสมบัติของยาให้เก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้อง การวิจัย
และพัฒนาดังนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยในหลายๆประเทศเข้าถึงการใช้ยาได้มากขึ้น
ศาสตราจารย์
Rosling อีกหนึ่งปัญหาที่ซับซ้อนของประเทศที่มีรายได้ประชากรต่าก็คือ ปัญหาด้าน
สุ ข ภาพยิ่ ง ท าให้ เ กิ ด ความยากจน เนื่ อ งจากในประเทศเหล่ า นี้ ต้ อ งน าเข้ า ปั จ จั ย ในการรั ก ษาจาก
ต่างประเทศ ดังนั้นประเทศกาลังพัฒนาอาจต้องใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขถึงร้อยละ 50 ไปกับการ
นาเข้ายาและอุปการณ์ ทางการแพทย์ ขณะที่ในสวีเดนใช้เพียง 10% เท่านั้น ดังนั้นในประเทศกาลัง
พัฒนาจึงควรส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยมากขึ้นเพื่อลดการนาเข้าปัจจัยทางการแพทย์ที่มีราคาแพงจาก
ต่างประเทศ

"The research is not finished until people can use the results" Prof.Rosling
Dr.Karunakara เล่ า ว่ า ในบางประเทศแม้ มี ก ารสนั บ สนุ น เงิ น จากภายนอกก็ ไ ม่ ส ามารถพั ฒ นาการ
สาธารณสุ ข ได้ ม ากนั ก เนื่ อ งจากไม่ มี โ ครงสร้ า งภายในรองรั บ เช่ น ในประเทศอิ น เดี ย แม้ จ ะเพิ่ ม
งบประมาณด้านสาธารณสุขมากขึ้น แต่การพัฒนาก็ยังมีปัญหาเนื่องจากขาดบุคคลากรด้านการแพทย์
ผู้ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาจึงควรมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน บุคคลากร และพัฒนาด้านงานวิจัย
ควบคู่ไปกับการเพิ่มงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในตอนท้ายของการเสวนา Geoffrey Carr ตั้งคาถามว่า เป็นได้หรือไม่ที่เราจะมีเงินเพียงพอสาหรับ
ปัญหาด้านสุขภาพ? หรือความต้องการด้านสาธารณสุขของประชากรจะลดลง? ศาสตราจารย์ Vaupel
ให้ความเห็นว่าเมื่อคนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ก็จะเริ่มใช้จ่ายเงินเพื่อสุขภาพของตนมากขึ้น ดังนั้น
ความต้องการด้านสุขภาพก็จะเติบโตขึ้นพร้อมกับ GDP ของประเทศนั้นๆ Dr.Karunakara กล่าวเสริมว่า
ในการมองปัญหาด้านสาธารณสุขในระดับโลกนั้น เราต้องแยกความต้องการด้านสาธารณสุขที่ “จาเป็น”
ออกจากความต้องการด้านสาธารณสุขอื่นๆให้ได้ Rosling กล่าวให้ความเห็นก่อนปิดการเสวนาว่า การ
เติบโตของเศรษฐกิจสามารถนาไปสู่การคิดค้นการรักษาโรคมะเร็งได้ และสาเหตุเดียวที่จะทาให้การใช้
จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพของประเทศน้ อ ยลงก็ คื อ วิ ก ฤตการณ์ พ ลั ง งาน หรื อ เกิ ด จากการถดถอยของระบบ
เศรษฐกิจนั้นเอง
กิจกรรมในช่วงบ่ายคือการชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ "Discoveries 2011: Health" ซึ่งเป็นนิทรรศการที่
จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปี 2009 และ 2010 เป็นนิทรรศการเรื่อง “น้า” และ “พลังงาน”
ตามลาดับ ส่วนในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “สุขภาพ”
ในงานมีการนาเสนอองค์ความรู้และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 18 หน่วยย่อย หัวข้อที่จัดแสดงเช่น การทางานของฮอร์โมนในร่างกาย
การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การออกกาลังกายกับสุขภาพผู้สูงอายุ แนวทางการป้องกันโรคมะเร็ง
ระบบรั บ สั ม ผั ส ของร่ า งกาย การท างานของระบบประสาท และวิ ศ วกรรมกั บ การแพทย์ เป็ น ต้ น องค์
ความรู้ที่จัดแสดงถ่ายทอดผ่านเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสาหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมี
กิ จ กรรมให้ ผู้ เ ข้ า ชมได้ ร่ ว มสนุ ก และทดลองด้ ว ยตั ว เอง ซึ่ ง ท าให้ ผู้ เ ข้ า ชมงานได้ เ รี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจ
วิทยาศาสตร์ในมุมมองที่จับต้องได้ ถือ เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ต่อ
สังคมได้เป็นอย่างดี
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สวยงาม (ภาพบน) กิจกรรมในหัวข้อ “Rhythm of Life” แสดงจังหวะการเต้นของหัวใจ (ภาพล่าง)
กิจกรรมในหัวข้อ “With all our senses” ทดสอบความสามารถของประสาทรับกลิ่น

ในที่ สุ ด ก็ ม าถึ ง กิ จ กรรมสุ ด ท้ า ยจริ ง ๆของงานประชุ ม ในปี นี้ พิ ธี ปิ ด การประชุ ม นั่ น เอง เวลา 16.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่หน้าปราสาทบาโรก Countess Bettina Bernadotte และ
ศาสตราจารย์ Annette Schavan ตัวแทนจากกระทรวงการศึกษาและวิจัย กล่าวปิดงาน ในตอนหนึ่ง
Countess Bernadotte กล่าวว่า ท่านหวังว่าจะได้พบพวกเราเหล่านักวิจัยอีกครั้ง ในการประชุมนี้ และ
อยากให้มีผู้เข้าร่วมประชุมกลับมาที่นี่อีกครั้งในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล
เมื่อเสร็จพิธีปิดผู้เข้าร่วมประชุมก็เดินกลับมาที่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับเกาะลินเดา บรรยากาศบนเรื อขา
กลับแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมีการแสดงดนตรีและงานเลี้ยงส่งท้ายบนเรือ และเราก็มาถึงเกาะลิน
เดาด้วยความรวดเร็ว อาจเป็นเพราะบรรยากาศความสนุกสนานบนเรือนั่นเอง เมื่อเรือเทียบท่าเราใช้เวลา
กล่าวคาอาลาเพื่อนจากประเทศต่างๆอยู่นาน ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับที่พัก ถือเป็นกิจกรรมวันส่ง
ท้ายการประชุมที่เต็มไปด้วยความประทับใจและน่าจดจาที่สุดของพวกเรา
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