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สถานการณ์คงตวัหรือรนุแรงขึ้น ?  แต่ดเูหมือนความกลวักลบัขยายตวัอย่างรวดเรว็แข่งกบั

ไวรสั 

1. มผีูเ้สยีชวีติจากการไดร้บัไวรสัอโีบล่าจาํนวนเกนิกว่าพนัรายใน 4 ประเทศของอฟัรกิาตะวนัตก 

และยงัคงมผีูไ้ดร้บัเชือ้ฯเกนิกว่าสองพนัราย และแสดงอาการเจบ็ปว่ยเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

2. มกีารยนืยนัการเสยีชวีติของบาทหลวงชาวสเปนวยั 75 ปีซึง่ไดร้บัการส่งตวักลบัมารบัการรกัษา

ดว้ย ZMapp ทีส่เปน แต่ทา้ยสุดกเ็สยีชวีติ นบัเป็นผูเ้สยีชวีติรายแรกในทวปียโุรป และนอกอฟั

รกิาตะวนัตก 

3. มรีายงานการสบืสวนการแพรร่ะบาดเชือ้ฯ ในประเทศเคนยา ซึง่อยูอ่ฟัรกิาตะวนัออก  หากเป็น

จรงิ กส็รา้งความกงัวลว่า อาจเกดิการระบาดของเชือ้ฯ ในอฟัรกิาตะวนัออก ซึง่มปีระชากรรวม

กว่า 300 ลา้นคน 

4. สายการบนิบางแห่งประกาศระงบัเทีย่วบนิไป 3 ประเทศทีม่กีารระบาด คอื กนีิ เซยีลาลโีอน 

และไลบเีรยี 

5. ประเทศแซมเบยีประกาศไม่รบัพลเมอืงจากส ี4 ประเทศทีไ่ดก้ําลงัมกีารระบาด (รวมประเทศ

ไนจเีรยี) เขา้ประเทศ 

6. ... 

  

มีความคืบหน้าอะไรบ้างด้านการรกัษา?  

1. มรีายงานขา่วว่า สามขีองหมออเมรกินัคนหน่ึงออกมาเปิดเผยว่า หลงัจากไดพ้ดูคุยผ่านช่องทาง 

Skype กบัภรรยา เขามคีวามรูส้กึว่า เธอแขง็แรงขึน้ (มหีมออเมรกินั 2 คน พรอ้มสามขีองหมอ

คนหน่ึง ซึง่หมอทัง้ 2 คนไดส้มัผสักบัเชือ้ไวรสัฯ จากการเขา้ไปดแูลผูป้ว่ยทีป่ระเทศไลบเีรยี 

จากนัน้ทัง้ 3 คนไดถู้กส่งตวักลบัมาแยกรกัษาดว้ย ZMappที ่รพ.แห่งหน่ึงในแอตแลนตา 

สหรฐัฯ) 

2. กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญฯ ออกมาสนบัสนุนการใชผ้ลติภณัฑท์ีย่งัอยูใ่นระหว่างการทดลอง (ยงัไมได้

ทดสอบในคน) เพื่อใชใ้นการรกัษาใหก้บัผูป้ว่ยฯ ใน 4 ประเทศอฟัรกิาตะวนัออก 

3. Mapp ไดส้่ง ZMapp เท่าทีม่อียูท่ ัง้หมด 12 โดส ไปใหป้ระเทศไลบเีลยี เพื่อใชใ้นการรกัษาแลว้ 

และไดอ้อกมาบอกว่า ไม่ม ีZMapp เหลอือยูใ่นคลงัสาํรองแลว้ 

https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8-2e-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87-ebola-and-ethics-dilemma-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/10204367933458908


4. บรษิทัยา Tekmira ตัง้อยูใ่นแวนคเูวอร ์ประเทศแคนนาดากป็ระกาศพรอ้มใหย้า TKM-Ebola 

(ซึง่มสีถานะอยูใ่นการทดลองในมนุษยร์ะยะที ่1 โดยการฉีดใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการทดลองทีม่ ี

สุขภาพด)ี หากไดร้บัการพจิารณาจากสาํนกังานอาหารและยาของสหรฐัฯ 

5. ต่อมารฐับาลแคนนาดาประกาศเมือ่วนัพุธที ่13 สงิหาคมพรอ้มบรจิาควคัซนีทดลองทีใ่ชใ้นการ

รกัษาผูท้ีไ่ดร้บัเชือ้ไวรสัอโีบล่าจาํนวน 1,000 โดส ใหอ้งคก์ารอนามยัโลก (WHO) (วคัซนีน้ีมอียู่

ในจาํนวนจาํกดั เพราะยงัอยูใ่นระหว่างการทดลอง) 

  

คาํถามทางจริยธรรมด้านการรกัษาด้วย ZMapp ? 

มขีอ้สงัเกตต่อเน่ืองจากคาํถามใน หมายเหตุ E2 อโีบล่ากบัจรยิธรรมทีย่อ้นแยง้ (Ebola and Ethics 

Dilemma) ตอนที ่1 ว่า “ทาํไม ZMapp” จงึถูกใหก้บัคนอเมรกินัผวิขาวในขณะทีค่นอฟัรกินัผวิดาํจาํนวน

มากทีป่ว่ยเช่นกนักลบัไมไ่ดร้บั 

1. รายงานขา่วชีแ้จงว่า “การทีช่าวอเมรกินั 2 คนไดร้บั ZMapp นัน้เป็นเพราะหน่วยงานตน้สงักดั

ของทัง้สอง (Samaritan) เป็นผูร้อ้งขอไปทีบ่รษิทั Mapp ไมไ่ดเ้ป็นการเลอืกปฏบิตั ิ

2. แต่มขีอ้โตแ้ยง้จาก Maina Kiai นกัเคลื่อนไหวดา้นสทิธมินุษยชนในเคนยาว่า “มนัเหมอืนกบัว่า 

ชวีติของคนอฟัรกินัมคี่าน้อยกว่า” และเสนอใหม้กีารพูดคุยเรือ่งน้ีในการประชุมสุดยอดผูนํ้า

ประเทศอฟัรกิาทีจ่ดัขึน้ในวอชงิตนัในอาทติยน้ี์ 

3. มคีาํถามว่า ในกรณเีดยีวกนัน้ี หากรฐับาลในประเทศอฟัรกินัทัง้ 4 ประเทศจะทาํเช่นเดยีวกบั 

Samaritan ประเทศเหล่าน้ีจะไดร้บั ZMapp เพื่อนํามาใชก้บัคนอฟัรกินัเช่นเดยีวกนัหรอืไม ่

  

นอกจากที ่ZMapp จะเป็นผลติภณัฑท์ีย่งัไมเ่คยทดลองในมนุษยม์าก่อน แต่เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

จรยิธรรมกลุ่มหน่ึงไดใ้หค้วามเหน็ว่า สถานการณ์ปจัจบุนัมคีวามรุนแรงมาก และมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ใช ้ZMapp การใช ้ZMapp ครัง้น้ีจะนําเราตกลงไปสู่ “หล่มในเรือ่งทางจรยิธรรม” อื่นๆ อกีหรอืไม ่อาท ิ

1. ดา้นวธิกีารรกัษา จากกรณีทีม่ผีลการวจิยัระบุว่าเมือ่ใช ้ZMapp กบัลงิทดลองทีไ่ดร้บัเชือ้มาราว 

2 วนั ลงิจาํนวน 2 ใน 3 เท่านัน้มกีารรอดชวีติ แต่ในความเป็นจรงิ มคีนจาํนวนหน่ึงทีไ่ดร้บัเชือ้ฯ 

มานานกว่า 2 วนั เราจะทาํการรกัษาอยา่งไร ตอ้งใช ้ZMapp มากน้อยแค่ไหน ใหถ้ีบ่่อยแค่ไหน 

และ ZMapp จะมปีระสทิธภิาพหรอืมฤีทธิต่์อตา้นกบัการใหก้ารรกัษาก่อนหน้าน้ีหรอืไม ่รวมไป

ถงึช่องทางการให ้จะใหผ้่านสายน้ําเกลอื เป็นเมด็ เป็นน้ํา หรอืผ่าตดัแลว้ใหไ้ปโดยตรงทีต่บั 

2. ดา้นประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์ยอ้นกลบัไปทีก่รณแีพทยม์ชิชนันารชีาวสหรฐัฯ 2 คนทีไ่ดร้บั 

ZMapp เอง กไ็ดร้บัเชือ้ฯ มานานกว่า 1 สปัดาห ์ส่งผลใหเ้ราไมม่ขีอ้มลูทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัเรือ่ง

ประสทิธภิาพจรงิๆ ของ ZMapp 

3. ดา้นผลกระทบ/เหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์เน่ืองจากยงัไมเ่คยมกีารทดลองในมนุษยม์าก่อน การ

ให ้ZMapp อาจส่งผลใหผู้ไ้ดร้บัเสยีชวีติได ้



4. ตอนน้ีใครควรจะเป็นผูไ้ดร้บั ZMapp ซึง่มอียูเ่พยีง 12 โดสเท่านัน้ 

5. ดา้นการขนส่งและจดัการ ZMapp ซึง่ตอ้งอาศยัระบบบรกิารสุขภาพ/สาธารณสุขทีม่โีครงสรา้ง

พืน้ฐานทีด่ ีเพราะ ZMapp ตอ้งการเกบ็ไวใ้นระบบความเยน็ทีด่พีอ มกีารระมดัระวงัในการขนส่ง 

และตอ้งมหีมอและนกัวทิยาศาสตรท์ีค่อยกํากบัตดิตามผลอยา่งใกลช้ดิ ซึง่โครงสรา้งพืน้ฐาน

แบบน้ีคงแทบไม่มอียูใ่นระบบบรกิารสุขภาพของประเทศต่างๆหลายประเทศในอฟัรกิา แมแ้ต่ใน

โรงพยาบาลทีต่ ัง้อยูใ่นเมอืง  

6.  “หล่มทางจรยิธรรม” การดาํเนินการครัง้น้ีเป็นการตดัสนิใจใหก้ารรกัษาดว้ยการนําเอา

ผลติภณัฑท์ีย่งัไมเ่คยทดลองในคนมาใชท่้ามกลางวฤิตการณ์รนุแรงทีม่คีนเสยีชวีติจาํนวนมาก 

อยา่งไรกต็าม กย็งัน่าจะถอืว่าการดําเนินการครัง้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทดลองวจิยัในคนไป

ดว้ย โดยจะตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลู ตดิตามผลทีเ่กดิขึน้  

7. ในอนาคตใครจะเป็นผูเ้ขา้ถงึและไดร้บั ZMapp ในขณะทีม่คีวามเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญดว้ยว่า 

ตน้ทุนในการผลติ ZMapp อาจสงูมากถงึหลายหมื่นเหรยีญสหรฐั ดงันัน้การให ้12 โดสทีม่อียู่น้ี

อาจตอ้งเลอืกใหก้บัคนทีม่ผีลต่อสาธารณะทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการระดมทุนเพื่อทาํการวจิยัต่อจน

สิน้สุด และนํามาขึน้ทะเบยีนผลติและขายในตลาดยา และแมว้่า 12 โดสน้ีจะเป็นการใหฟ้ร ีแต่

ตอนน้ีกย็งัเรว็เกนิไปทีจ่ะตอบว่าเมือ่อยูใ่นตลาดยา ZMapp จะมรีาคาเท่าไหร ซึง่ราคาคงจะสูง

เกนิกว่าทีค่นยากจนในประเทศอฟัรกิาจะเขา้ถงึได ้ซึง่ทําใหภ้าพ “การเป็นหนูทดลอง” ใหก้บั

บรษิทัยาของคนขาวกลบัมาเป็นประเดน็ถกเถยีงใหค้าใจกนัอกีต่อไป 

  

คาํถามทางจริยธรรมด้านการรกัษาด้วย TKM-Ebola ? 

ในขณะทีร่ฐับาลแคนนาดากําลงัจดัส่งวคัซนีทดลองฯ ไปใหก้บั WHO เพื่อส่งต่อไปยงัประเทศทีก่ําลงัเกดิ

การระบาดอยา่งรุนแรง 

1. ใครควรจะเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีฯ และผลติภณัฑท์ีใ่ชร้กัษาบา้ง และดว้ยวธิกีารอย่างไร (อยา่ลมืว่า 

ทัง้วคัซนีและผลติภณัฑน้ี์ยงัอยูใ่นขัน้ตอนของการทดลองอยู)่ 

2. กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นจรยิธรรมของ WHO ระบุว่า ในระหว่างการใหว้คัซนี มคีวามสําคญัอยา่งยิง่

ทีจ่ะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูเรือ่งประสทิธภิาพการรกัษาในมนุษยแ์ละเรือ่งความปลอดภยั (ซึง่

เป็นเรือ่งทีต่อ้งทําการวจิยัในขัน้ตอนของการวจิยัในมนุษย)์ 

3. และการทีว่คัซนีทดลองมอียู่จาํกดั กลุ่มผูท้ีน่่าจะไดร้บัวคัซนีเป็นกลุ่มแรกๆ คอื เจา้หน้าทีผู่ด้แูล

ดา้นสุขภาพ สมาชกิครอบครวัทีด่แูลผูป้ว่ย และกลุ่มผูท้ําหน้าทีข่นยา้ยรา่งผูเ้สยีชวีติ 

4. มคีาํแนะนําว่า WHO ควรเรยีกประชุมฉุกเฉินคณะกรรมการทบทวนดา้นจรยิธรรม เพื่อพจิารณา

เรือ่งกระบวนการใหค้วามยนิยอมในการรบัวคัซนีหรอืยา โดยมหีลกัประกนัวา่ ผูท้ีถู่กเลอืกใหร้บั

วคัซนีน้ีมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธไดโ้ดยไม่มกีารกําหนดโทษ และมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการ

ตดิตามผลทีเ่กดิขึน้กบัผูท้ีย่อมรบัวคัซนี 



5. นอกจากน้ีควรทีจ่ะมขีอ้มลูระบุดว้ยว่า ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคข์ึน้จากการใชว้คัซนี 

รวมไปถงึเกดิการเสยีชวีติ จะมกีารดําเนินการอยา่งไรเพื่อใหเ้ขา้ถงึบรกิารสุขภาพและบรกิาร

อื่นๆ 

  

จริยธรรมท่ีย้อนแย้ง 

แมจ้ะมคีําถามทางจรยิธรรมตามมากจาํนวนมาก บนการตดัสนิใจใช ้ZMapp และ TKN\M-Ebola 

ในขณะทีม่สีถานะเป็นเพยีง “ผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นการทดลอง” แต่การตดัสนิใจน้ีอาจอยูบ่นคําอธบิายว่า 

เป็นการใชเ้พื่อมนุษยธรรม และไดม้กีารพจิารณาดา้นจรยิธรรมอย่างดทีีสุ่ดแลว้ในสถานการณ์วกิฤติ

ขณะน้ีทีม่คีนเสยีชวีติจาํนวนมากจากการแพร่ระบาดของไวรสัอโีบล่า 

  

คาํถามทางจรยิธรรมเหล่าน้ีบางคาํถามอาจยงัไม่มคีาํตอบทีช่ดัเจน ในขณะเดยีวกนักไ็มไ่ดห้มายความ

ว่าเป็นเรือ่งเฉพาะของนกัจรยิธรรมทางการแพทยเ์ท่านัน้ “เรา” (หมายถึงแทบทุกคน) คงต้องมี

โอกาสได้ตัง้คาํถาม หาคาํตอบเร่ืองลกัษณะน้ีไม่วนัใดกว็นัหน่ึง เพราะมนัเป็นคาํถามเร่ือง ความ

ยติุธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียมเร่ืองสขุภาพซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย ์

  

  

 “Why do two white Americans get the Ebola serum while hundreds of Africans 

die?”http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/08/06/why-do-two-white-

americans-get-the-ebola-serum-while-hundreds-of-africans-die/ 6 สิงหาคม 2557 อ่านอีกครัง้

เม่ือ 15 สิงหาคม ซ่ึงปัจจบุนัมีความผูเ้ข้าไปแสดงความคิดเหน็ 268 ความเหน็ 

  

“Medical ethicists to meet on use of experimental Ebola drugs” 

http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/8/ebola-ethics-drugs.html 8 สงิหาคม 2557 

  

“Ebola Drug Could Save a Few Lives. But 

Whose?”http://www.nytimes.com/2014/08/09/health/in-ebola-outbreak-who-should-get-

experimental-drug.html?_r=0 8 สิงหาคม 2557 

“Ebola Virus: Hospitals Take Extraordinary Precautions” 

http://online.wsj.com/articles/fear-of-ebolas-spread-prompts-extraordinary-precautions-

1407975436 13 สงิหาคม 2557 (ลงิคน้ี์ใหอ่้านฟรไีดค้รัง้แรกครัง้เดยีว พอเขา้ไปดตู่อ ตอ้งเป็นสมาชกิ

เสยีเงนิครบั) 

“Nancy Writebol, American With Ebola, Getting Stronger, Says Husband” 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fposteverything%2Fwp%2F2014%2F08%2F06%2Fwhy-do-two-white-americans-get-the-ebola-serum-while-hundreds-of-africans-die%2F&h=bAQEq-qC-&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fposteverything%2Fwp%2F2014%2F08%2F06%2Fwhy-do-two-white-americans-get-the-ebola-serum-while-hundreds-of-africans-die%2F&h=bAQEq-qC-&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famerica.aljazeera.com%2Farticles%2F2014%2F8%2F8%2Febola-ethics-drugs.html&h=RAQHBQws4&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2014%2F08%2F09%2Fhealth%2Fin-ebola-outbreak-who-should-get-experimental-drug.html%3F_r%3D0&h=wAQEMcO7r&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2014%2F08%2F09%2Fhealth%2Fin-ebola-outbreak-who-should-get-experimental-drug.html%3F_r%3D0&h=wAQEMcO7r&s=1
http://online.wsj.com/articles/fear-of-ebolas-spread-prompts-extraordinary-precautions-1407975436
http://online.wsj.com/articles/fear-of-ebolas-spread-prompts-extraordinary-precautions-1407975436


http://www.nbcnews.com/storyline/ebola-virus-outbreak/nancy-writebol-american-ebola-getting-

stronger-says-husband-n179771 13 สงิหาคม 2557 

  

คาํถามทางจรยิธรรมเหล่านี้บางคาํถามอาจยงัไมม่คีาํตอบทีช่ดัเจน ใน

ขณะเดยีวกนักไ็มไ่ดห้มายความว่าเป็นเรือ่งเฉพาะของนกัจรยิธรรมทางการแพทยเ์ท่านัน้ “เรา” (หมายถงึแทบทุกคน) คงตอ้งมโีอกาสไดต้ัง้

คาํถาม หาคาํตอบเรือ่งลกัษณะนี้ไมว่นัใดกว็นัหนึ่ง เพราะมนัเป็นคาํถามเรือ่ง ความยุตธิรรม ความเสมอภาค เท่าเทยีมเรือ่งสุขภาพซึง่เป็น

ส่วนหนึ่งของชวีติมนุษย ์

 

http://www.nbcnews.com/storyline/ebola-virus-outbreak/nancy-writebol-american-ebola-getting-stronger-says-husband-n179771
http://www.nbcnews.com/storyline/ebola-virus-outbreak/nancy-writebol-american-ebola-getting-stronger-says-husband-n179771
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