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หากหวังความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาด ต้องฟังเสียงคนที่ปฏิ เสธว่า อีโบล่าไม่มีจริ ง
3 กันยายน ทีผ่ ่านมา ข่าวการหลบหนีออกจากโรงพยาบาลในไลบีเรียของชายรายหนึ่งทีถ่ ูกระบุว่า มีเชือ้
ไวรัสอีโบล่าอยูใ่ นตัว โดยทีเ่ ขายังไม่ปรากฏอาการปว่ ย ได้เผยแพร่ออกไปทัวโลก
่
เนื้อความข่าวเล่าว่า
เขาหลบหนีออกมาจากสถานทีก่ กั กันตัวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ของโรงพยาบาล เพราะ
ความหิวโหย และตรงไปทีต่ ลาดสด คว้าหยิบเอาก้อนขนมปงั ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านทีอ่ ยู่
ในบริเวณตลาด จนเมือ่ เจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลและหน่ วยงานหมอไร้พรมแดนไปถึงและพยายามกัน
ตัวเขาและพาเขากลับไป
เนื้อข่าวยังให้รายละเอียดถึง อันตรายของผูท้ เ่ี ข้าไปสัมผัสเขาโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน รวมทัง้
เจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กรหมอไร้พรมแดนทีส่ วมเพียงถุงมือยาง และนี่ไม่ใช่ครัง้ แรกทีผ่ ทู้ ม่ี ไี วรัสอีโบล่าและถูก
กักตัวไว้ได้หลบหนีออกมาจากสถานทีท่ ถ่ี ูกกักบริเวณ
สําหรับผมแล้ว ข่าวนี้ยอ้ นพาผมกลับไปเมือ่ เกือบ 30 ปีก่อนในครัง้ แรกๆ ทีป่ ระเทศไทยเผชิญหน้ากับ
เอชไอวี ผูค้ นพากันหวาดกลัวถึงอันตรายของไวรัสเอชไอวี ทีถ่ ูกเรียกว่า “ไวรัสมฤตยู” จนไม่กล้าสัมผัส
หรือดูแลญาติพน่ี ้องทีล่ ม้ ปว่ ยด้วยไวรัสเอชไอวี และนับจากนัน้ ก็ได้เห็นข่าวการระบาดของไวรัส ทีเ่ รียก
กันว่า “ไข้หวัดนก” “ซาร์” ฯลฯ ตามมา ไปจนถึงภาวะความตื่นตระหนกของผูค้ นในสังคมเมือ่ รับรูเ้ รือ่ ง
การแพร่ระบาดและการดําเนินมาตรการในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสเหล่านี้
การควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสจากคนสู่คนด้วยการกักบริเวณ ตรวจรักษาตามมาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคทางระบาดวิทยานัน้ นับว่ามีความสําคัญ ….แต่สงิ่ ทีส่ าํ คัญไม่แพ้กนั คือ “การดูแลผูถ้ ูก
กักกันบริเวณ ทัง้ ผูป้ ว่ ย ผูถ้ ูกสงสัย บนฐานการเคารพความเป็ นคนของเขา”
บทเรียนด้านความล้มเหลวของเอดส์คอื “เราทําให้คนกลัว รังเกียจ และเกลียดคนทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี
มากกว่ากลัวไวรัสเอชไอวี”…ซึง่ เรือ่ งนี้หากไม่เกิดกับเราหรือญาติเราโดยตรง เราอาจไม่ค่อยรูส้ กึ กับมัน
....เราคงอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็ นคนมากกว่าเห็นเราเป็นเชือ้ โรค
เพราะเราทํางานกับคน และเขาเป็ นมนุ ษย์ทม่ี เี ลือดเนื้อ จิตใจเหมือนกับเรา เขามีความเชื่อ ความศรัทธา
และศักดิ ์ศรีความเป็ นคนเช่นเดียวกับเรา

หากมุง่ หวังความสําเร็จบนความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนนัน้ ย่อม
ต้องอาศัยความร่วมมือจาก “คน” อย่างมิตอ้ งสงสัย นัน่ ทําให้สาํ หรับผมแล้วเนื้อความในข่าวชิน้ นี้
“Revolts, new Japanese test, 31 deaths in DRC, hunger, and football games: Ebola's grim
drama continues” ซึง่ ผมเรียบเรียงเขียนไปเมือ่ วานนี้ 1 ตอนแล้ว ยังมีเนื้อข่าวทีม่ คี วามน่ าสนใจ นันคื
่ อ
คนในชุมชนบางแห่งในประเทศทีก่ ําลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่า กลับปฏิเสธว่า อีโบล่า ไม่มจี ริง
องค์การอนามัยโลกได้สนับสนุ นให้ ชีค อิบราฮิมา เนียง (Cheikh Ibrahima Niang) อาจารย์นกั
มานุ ษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยชาวเซเนกัล เข้าไปศึกษาเรียนรูอ้ ยูใ่ นชุมชนในย่านเคเนมาและไคลาฮุน
ทางตะวันออกของประเทศเซียร่าลีโอน ว่าทําไม คนทีน่ นั ่ จึงปฏิเสธว่า “ไม่มอี โี บล่า”
คําอธิบายของเนียง ชีว้ ่า การทีช่ าวบ้านบอกเช่นนัน้ หมายความว่า มันคือการกบฏ ขัดขืนต่อ
บางอย่าง และบางอย่างทีว่ ่านัน้ คือ การทีพ่ วกเขาต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ทถ่ี ูกจัดการ ถูกควบคุม ถูก
จํากัด ฯลฯ โดยไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีจ่ าํ เป็ นครบถ้วน และเขาอาจไม่เห็นด้วยกับมาตรการการ
ควบคุมป้องกันและขัน้ ตอนต่างๆ ทางการแพทย์ทน่ี ํ ามาบังคับใช้กบั พวกเขา ด้วยความรูส้ กึ ทีว่ ่า ไม่ได้ม ี
การปรึกษาหารือกับพวกเขา แต่มนั เป็ นการเข้ามากดขีบ่ งั คับของคนจากตะวันตก ผ่านข่าวลือที่
แพร่กระจายไปว่า ความเจ็บปว่ ยดังกล่าว เป็ นสิง่ ทีช่ าวตะวันตกสร้างขึน้ และเป็ นเรื่องลวงโลก นันทํ
่ าให้
หมอและพยาบาลจากหน่ วยงานช่วยเหลือประเทศต่างๆ ทีเ่ ข้าไปทํางานไม่เพียงแต่ตอ้ งต่อสูเ้ ผชิญหน้า
กับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่าเท่านัน้ แต่พวกเขายังไม่ได้รบั ความร่วมมือ และยังต้องเผชิญหน้ากับ
ความไม่ไว้วางใจจากคนในชุมชนต่างๆ ด้วย
เขาชีว้ ่า การทีม่ าตรการเข้มงวดทางการแพทย์ทใ่ี ช้อยูใ่ นขณะนี้ ประสบความสําเร็จไม่มากเพราะว่า
มาตรการเหล่านี้ถูกใช้โดยทีไ่ ม่เข้าใจความอ่อนไหวต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ เพราะเป็ นมาตรการทีจ่ บั จ้อง
มองเฉพาะโรค แต่ไม่เข้าใจบริบททางประวัตศิ าสตร์ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมบนโลกทัศน์ท่ี
แตกต่างกันระหว่างแอฟริกากับคนตะวันตก
ปญั หาของเรือ่ งนี้ไม่ได้อยู่ทว่ี ่า คนในท้องถิน่ ไม่ยอมรับว่าการแพทย์จากตะวันตกไม่สามารถช่วยพวกเขา
ได้ แต่เป็ นเพราะความไม่ไว้วางใจทีเ่ กิดจากการถูกคนภายนอก วัฒนธรรมภายนอกเข้ามารุกรานและ
กําหนดให้พวกเขาทําหรือไม่ให้ทาํ อะไรในแผ่นดินบ้านเกิดของพวกเขา
เขายกตัวอย่างมาตรการทีข่ าดความเข้าใจบริบทฯทีว่ ่านี้ เช่น
การกําหนดมาตรการปิดกัน้ พรมแดนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค แต่กลับสร้างความรูส้ กึ ไม่
มันคงให้
่
กบั ผูค้ นทีต่ กอยูใ่ นความเสีย่ ง ว่าพวกเขาจะต้องตกอยูใ่ นภาวะขาดแคลนต่างๆ และจะไม่

สามารถรับมือกับภัยอันตรายทีค่ ุกคามมาถึงบ้าน ถึงชุมชนของพวกเขาได้ ตามคําอุปมาอุปมัยหรือคํา
พังเพยของชุมชนท้องถิน่ เรื่องการต่อสูก้ บั ไฟปา่ ทีล่ ุกลามเข้ามาถึงบ้าน และ
รูปแบบการให้ความรูข้ องทางตะวันตกทีม่ งุ่ ให้ความรูส้ ร้างความเข้าใจเรือ่ งการป้องกันกับปจั เจกบุคคล
ในขณะทีส่ ําหรับคนแอฟริกนั แล้ว ครอบครัวเป็ นหน่ วยสําคัญทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากไวรัส นันทํ
่ าให้ผหู้ ญิง
หายไปจากสถานะการตัดสินใจในการกําหนดมาตรการต่างๆ
การทํางานเอชไอวีในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ เอง ก็พดู ถึงเรือ่ ง “ความละเอียดอ่อนทาง
วัฒนธรรม” นี้เช่นกัน แต่ส่วนใหญ่มกั ถูกกลืนหายไปใน “อํานาจความรูท้ างการแพทย์ทเ่ี ข้ามาบงการ”
Hungry Ebola victim escapes Liberia hospital
http://www.3news.co.nz/world/food-shortage-hits-ebola-struck-countries-2014090300
“Revolts, new Japanese test, 31 deaths in DRC, hunger, and football games: Ebola's grim
drama continues”
http://mgafrica.com/article/2014-09-02-revolts-new-japanese-test-31-deaths-in-drc-hunger-andfootball-games-ebolas-grim-drama-continues/

อีโบล่าไม่มจี ริง

หากหวังความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาด ต้องฟงั เสียงคนทีป่ ฏิเสธว่า

