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เกิ ดอะไรขึ้น ?
1. มีผเู้ สียชีวติ จากการได้รบั ไวรัสอีโบล่าจํานวนร่วมพันรายใน 4 ประเทศของอัฟริกาตะวันตก และ
ยังมีผไู้ ด้รบั เชือ้ ฯ และแสดงอาการเจ็บปว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. ระบบสุขภาพของบางประเทศส่อเค้าล่มนับตัง้ แต่เกิดการแพร่ระบาด โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริการ
สุขภาพหวาดกลัวทีจ่ ะให้บริการ มีรายงานว่ามีการประท้วงกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยถูกย้ายออกจาก
โรงพยาบาลและถูกทอดทิง้ ไว้ตามข้างถนนในเมืองหลวงของประเทศไลบีเรีย
มีการดําเนิ นการอะไรไปบ้างด้านการรักษา ?
1. หมอมิชชันนารีชาวอเมริกนั 2 คน ทีไ่ ด้รบั เชือ้ ฯ ได้ถูกส่งตัวกลับมารับการรักษาทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยได้ถูกแยกรักษาและได้รบั เซรุม่ ZMapp ผลปรากฏ อาการตอบสนองต่อตัวยา
ดีขน้ึ
2. ทัง้ สองได้รบั ZMapp จากการออกแรงผลักดันขององค์กรคริสเตียนบรรเทาทุกข์นานาชาติทช่ี ่อื
ว่า Samaritan ซึง่ เป็ นองค์กรต้นสังกัด ทีต่ ดิ ต่อผ่าน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) และ สถาบัน
สุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) และท้ายสุดจึงได้ประสานติดต่อไปที่ บริษทั Mapp
3. ZMapp ยังเป็ นตัวยาทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการทดลองความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง โดยยังไม่เคย
ทดลองใช้ในคนมาก่อน
ZMapp เป็ นตัวยา ? ผลิ ตโดยใครและอยู่ในขัน้ ตอนไหน ?
1. Mapp เป็ นบริษทั ยาเล็กๆ ตัง้ อยูใ่ นซานดิเอโก้ สหรัฐฯ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตวั นี้
2. ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขัน้ รุนแรงครัง้ นี้ ZMapp มีสถานะเป็ นผลิตภัณฑ์ทดลองทีเ่ พิง่ ใช้
ทดลองกับลิง (สัตว์ทดลอง)
3. Mapp ระบุเมือ่ สองปีก่อนว่า เมือ่ ให้ผลิตภัณฑ์น้ภี ายใน 1 ชัวโมงหลั
่
งการได้รบั เชือ้ ไวรัสอีโบล่า
สัตว์ทดลองทุกตัวทีไ่ ด้รบั เชือ้ ไวรัสอีโบล่า มีการรอดชีวติ และ และเมือ่ ให้ภายใน 2 วัน (48
ชัวโมง)
่
หลังได้รบั เชือ้ สัตว์ทดลองจํานวน 2 ใน 3 ยังคงมีชวี ติ อยูร่ อด (มีรายงานว่ามีสตั ว์ทถ่ี ูก
ใช้เข้าร่วมในการทดลองไม่ถงึ 20 ตัว)

4. ทีส่ าํ คัญ ยังไม่เคยมีการทดลองวิจยั การใช้ผลิตภัณฑ์น้ใี นคน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพทําอะไรกันบ้าง ?
1. Marie-Paule Kieny ผูช้ ่วยผูอ้ ํานวยการทัวไปของ
่
WHO ออกมาแถลงว่า “เราตกอยูใ่ น
สถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติขนั ้ รุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคทีม่ อี ตั ราการเสียชีวติ สูงมากในขณะที่
ยังไม่มยี ารักษาหรือวัคซีนป้องกันทีพ่ สิ จู น์ว่าได้ผล และเราต้องการคําแนะนํ าจากนักจริยธรรม
ทางการแพทย์ในการรับมือกับเรือ่ งนี้อย่างเร่งด่วน
2. รัฐบาลสหรัฐฯ กําลังเร่งรวมกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อพิจารณาเรือ่ งนี้
3. สามผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเรือ่ งอีโบล่าในประเทศอังกฤษ ซึง่ รวมถึง Dr.Peter Piot (อดีตผูอ้ ํานวยการ
UNAIDS) ซีง่ เป็ นผูค้ น้ พบไวรัสอีโบล่าในปี 1976 ออกมาเรียกร้องให้ทวโลกออกแถลงการณ์
ั่
ร่วมกันเรือ่ ง “การตัดสินใจใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ี”
เบือ้ งต้น มีคาํ ถามทางจริยธรรมอะไรบ้างต่อกรณีน้ี ?
การได้รบั ZMapp ของเจ้าหน้าทีอ่ เมริกนั 2 คนนี้ ทําให้เกิดคําถามทางจริยธรรมตามมาว่า
1. “การใช้ยาที่อยู่ในขัน้ ตอนของการทดลอง (โดยยังไม่เคยทดลองกับมนุษย์มาก่อน) เป็ น
สิ่ งที่ถกู ต้องทางจริยธรรมหรือไม่
2. ทําไมชาวอัฟริ กนั (ในประเทศที่มีผเ้ ู สียชีวิตร่วมพันคน) ไม่ได้รบั โอกาส/ทางเลือก
เช่นเดียวกันนี้
คุณคิดว่า จากสถานการณ์ การระบาดอย่างรุนแรงของอีโบล่าในขณะนี้ “เราควรนําเอาผลิ ตภัณฑ์
ด้านการรักษาที่เพิ่ งผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลอง แต่ยงั ไม่ผ่านการทดลองในคน มาใช้ในคน
หรือไม่ ?
1. หากไม่เห็นด้วย คุณคิ ดหรือรู้สึกอย่างไร ? (ผมไม่ได้คาดหวังว่า คุณจะต้องเป็ นผูห้ าทาง
เลือกอื่นมาเสนอนะครับ ...เพียงแค่อยากรูว้ ่า คุณไม่เห็นด้วย เพราะคิดหรือรูส้ กึ อย่างไร)
2. หากเห็นด้วย ใครควรเป็ นคนได้รบั ผลิ ตภัณฑ์นี้ ?
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