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ข่าวเรือ่ งอีโบล่ายังคงมีให้ตดิ ตามอย่างต่อเนื่อง ผมเห็นข่าวชิน้ นี้แล้วสนใจ เรือ่ งความพยายามในการ
หยุดยัง้ และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่า และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพราะทําให้รสู้ กึ เทียบเคียง
กับงานด้านเอชไอวีทต่ี วั เองทําอยู่ จึงลองเรียบเรียงและเขียนออกมาสัก 2 ตอน วันนี้เป็ นตอนแรก
ย้อนมองคองโกกับความจริงที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม
ในขณะทีม่ คี วามพยายามในการกําหนดมาตรการ/แนวทาง และพัฒนาวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ หยุดยัง้ และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่า ไม่ว่าจะเป็ น การกักกันตัวผูป้ ว่ ยหรือผูต้ อ้ งสงสัยว่าได้รบั เชือ้
ไวรัสอีโบล่า การปิดด่านปิดพรมแดนประเทศ การเลื่อนเทีย่ วบิน แต่ดเู หมือนว่า เสียงจากผูเ้ ชีย่ วชาญที่
ได้รบั มาจากข่าวในช่องทางต่างๆ ยังคงเป็ นไปในทิศทางว่า ยังไม่มนใจว่
ั ่ าจะควบคุมการแพร่ระบาดครัง้
นี้ได้จริงหรือไม่...ทําให้เรายังต้องติดตามเรือ่ งนี้อย่างใกล้ชดิ
แม้ครัง้ แรกๆ จะมีข่าวว่า องค์กรหมอไร้พรมแดนออกมาประเมินว่า อาจต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือน ใน
การควบคุมการแพร่ระบาด แต่ภายหลังองค์การอนามัยโลกได้แจ้งว่า พบผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ผูป้ ว่ ยรายใหม่ และ
ผูเ้ สียชีวติ แล้วถึง 31 คนในประเทศคองโก ในแอฟริกากลาง โดยรัฐบาลของคองโก ออกประกาศเรือ่ งนี้
เป็ นครัง้ แรกในวันที่ 25 สิงหาคม ว่า คองโกเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของอีโบล่าครัง้ แรกเมือ่ ปี 1976
และครัง้ นี้เป็ นครัง้ ที่ 7 แล้ว
การระบาดครัง้ นี้ในคองโก ไม่ได้อยูแ่ ละน่ าจะไม่เกีย่ วข้องกับการระบาดใน 4 ประเทศเดิมในแอฟริกา
ตะวันตก เพราะไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงใดๆ เลย นันหมายความว่
่
า แอฟริกาอาจกําลังเผชิญหน้า
กับการแพร่ระบาดซ้อนกัน 2 วง
ทัวโลกเริ
่
ม่ ไม่มนใจว่
ั ่ า การระบาดครัง้ นี้จะหยุดยัง้ ลงและจํากัดวงเหมือนเมือ่ 6 ครัง้ ก่อนหน้านัน้ หรือไม่
เพราะครัง้ นี้ เริม่ มีคนนอกทวีปแอฟริกาเสียชีวติ จากอีโบล่าด้วย แหละนันทํ
่ าให้เราได้รบั รูว้ ่า แม้จะมีการ
ระบาดมากว่า 38 ปีแล้ว และทุกครัง้ ของการระบาดก็มคี นเสียชีวติ แต่เรายังไม่มยี าทีใ่ ช้ป้องกันหรือ
รักษา
.... ปจั จุบนั มีเพียงบริษทั ยาเล็กๆ ในซานดิเอโก้ สหรัฐ ทีด่ าํ เนินการทดลอง ZMapp (ผลิตภัณฑ์เพื่อการ
รักษา) กับสัตว์ทดลองอยู่ และมันถูกนํามาใช้เพื่อรักษาคนผิวขาว จนเกิดคําถามว่า...ชีวติ คนดํา ใน

ประเทศยากจนแถบแอฟริกาไม่มคี ุณค่าและความหมายเท่ากับชีวติ ของคนขาวในประเทศรํ่ารวยในทวีป
อเมริกาและยุโรปหรืออย่างไร....
…30 กว่าปีทผ่ี ่านมา แทบไม่ได้มบี ริษทั ยาไหนสนใจลงทุนวิจยั คิดค้น/ผลิตยาเพื่อป้องกัน/รักษาเลย
เพียงเพราะว่า มันระบาดและจํากัดวงความเจ็บปว่ ยและความตายอยูใ่ นกาฬทวีปหรือไม่? ซึง่ ทําให้ตอ้ ง
รอจนกว่ามันได้ส่งกลิน่ อายของความตายข้ามทวีป ช่างเป็ นความจริ งที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม
สําหรับผมแล้ว "อีโบล่า" จึงไม่ได้หมายความเฉพาะไวรัสที่คร่าชีวิตมนุษย์ แต่ ยงั หมายความถึง
"ความจริงอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรม" การหยุด "อีโบล่า" จึงมีความหมายมากกว่าการ
หยุดยัง้ การแพร่ระบาดของไวรัสฯ
ความหิ วโหยจะแผ่ขยายไปทัวแอฟริ
่
กา
ด้วยข้อห้ามทีเ่ ข้มงวดเรือ่ งการเดินทางในกินี ไลบีเรีย และเซียล่าลีโอน ทําให้เกิดความตื่นตระหนกและ
เริม่ กักตุนนํ้าและอาหาร ทําให้มรี าคาพุ่งสูงขึน้ และเกิดการขาดแคลนอาหารและนํ้ า ในประเทศทีเ่ กิดการ
ระบาดและประเทศเพื่อนบ้าน
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมินว่า ความเจ็บปว่ ยและการเสียชีวติ จากการ
แพร่ระบาดของอีโบล่า ทําให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ในภาคการเกษตร ในขณะทีฤ่ ดูการเพาะปลูก
หลักกําลังจะมาถึงในไม่กส่ี ปั ดาห์ รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่อการค้าขายตามพรมแดน นันยิ
่ ง่ จะทําให้ผคู้ นใน
แอฟริกาติดอยูใ่ นหล่มของความยากจนหนักขึน้
องค์การอาหารโลกได้เปิดแผนปฏิบตั กิ ารฉุ กเฉินเพื่อจัดหาอาหารจํานวน 65,000 ตัน สําหรับชาวแอฟริ
กันจํานวน 1.3 ล้านคนในพืน้ ทีท่ เ่ี กิดการระบาดอย่างหนัก
จบตรงนี้ก่อนนะครับ ตอนต่อไปค่อยมาต่อในประเด็นจะหยุดอีโบล่า ต้องคํานึงถึงความละเอียดทาง
วัฒนธรรมในชุมชนนัน้ ๆ ด้วย
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"อีโบล่า" ไม่ได้หมายความเฉพาะไวรัสทีค่ ร่าชีวติ มนุษย์ แต่ยงั มีความหมายถึง
"ความจริงอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรม" การหยุด "อีโบล่า" จึงมีความหมายมากกว่าการหยุดยัง้ การแพร่ระบาดของ
ไวรัสฯ

