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อาหารสมอง
บิลเกตสปราบโปลิโอ
วีรกร ตรีเศศ
(รวม 4 หนา)
ทํ างานหาเงิ น จนได เ ป น มหาเศรษฐีก็ เ รีย กวาลําบากพอแล ว การบริจ าคเงิ น จํานวน
มหาศาลใหก ารกุ ศลก็ เปน การเสียสละครั้งยิ่ง ใหญ

และเมื่อเงิน ที่บริจาคไปดูจะไมบ รรลุวัตถุ ประสงค

Bill Gates มหาเศรษฐีผูนี้จึงตองกุมขมับในการบริจาคเงินเพื่อสูกับโรคโปลิโอ
นับจนถึงปจจุบันฝดาษเปนโรคเดียวที่มนุษยสามารถปราบไดราบคาบหมดไปจากโลกนี้
ในป ค.ศ. 1979

โปลิโอ (Polio หรือ Poliomyelitis) มีทาวาจะเปนโรคที่สองที่สามารถฆาไดหมด เพราะ

ในโลกมีคนที่เปนโรคนี้ต่ํากวา 1,000 ราย ในป ค.ศ. 2000 โดยลดลงจาก 35,000 ราย ในป ค.ศ. 1988
มูลนิธิ Bill Gates ที่มีสินทรัพย 34,000 ลานเหรียญสหรัฐ (1.1 ลานลานบาท) ซึ่งสนับสนุน
การกุ ศ ลหลากหลายจึงเห็น ชองทางที่จ ะเขารวมเผด็ จศึ ก โปลิโอให หายไปจากโลกเสียเลย โดยบริจ าค
700 ลานเหรียญสหรัฐ (22,400 ลานบาท) ในตอนแรกก็ดูดีแตพอมาถึงปที่แลวเหตุการณก็พลิกผันอยาง
คาดไมถึง

ในป 2009 เกิดโรคโปลิโอระบาดขึ้นอยางผิดสังเกตในหลายประเทศในอาฟริกาและระบาดไป

ถึง Tajikistan ซึ่งวางเวนจากโรคนี้มา 19 ป
การระบาดครั้ง นี้ทํ าใหโครงการใหญ กําจัด โรครายนี้ ชะงัก ทัน ที

WHO เจาภาพตอง

ประกาศปรับ กลยุ ทธใ หมเ พราะสูญ เสีย เงิน ไปกวา 8,200 ลานเหรียญสหรัฐ (262,000 ลานบาท) แลว
ในรอบ 20 ป ที่ผานมาแตก็ยังเอาชนะไมได
โปลิโอเปนโรคที่เกิดจากไวรัส (เชื้อโรคที่มีขนาดเล็กกวาแบคทีเรีย) โดยสวนใหญในประเทศ
กําลังพัฒนาโรคติดตอกันทางน้ําดื่มที่ไมสะอาดเจือปนอุจจาระที่มีเชื้อโปลิโอ

รอยละ 20 ของผูติดเชื้อ

-2กลา มเนื้ อ จะพิก ารไม ทํ า งาน

มี ห ลั ก ฐานวา โรคนี้ มี มานั บ รอ ยหรือ พัน ป แ ลว

ป ค.ศ. 1840 และใน ค.ศ. 1887 มีการระบาดในประเทศสวีเดน
ตอนตนศตวรรษที่ 20

โรคนี้ พบชัด เจนใน

ตอไปก็ระบาดไปสหรัฐอเมริกาใน

ตอมาอเมริกากลางและใต ยุโรป และอาฟริกา

ชวงเวลาที่ระบาดหนักที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ 1942-53 (ในป 1950 มีถึง 33,344 ราย)
ในป 1952 ระบาดหนักในเดนมารค ตอมาในเยอรมันนี

เบลเยี่ยม

บอมเบย (อินเดีย) สิงคโปร

ญี่ปุน เกาหลี และฟลิปปนส
กลยุ ทธใ นการปราบโรคนั้นมี 2 ทางดวยกัน คือ กลยุ ทธแนวดิ่ง (Vertical) คือมุงสูการ
ปราบโรคเดี ย วเหมือนที่ ทํ าได สําเร็จ ในกรณี ของฝด าษเมื่อ 30 ป ก อ น

อีก กลยุ ท ธห นึ่ ง คื อแนวนอน

(Horizontal) ซึ่ง หมายถึง การกระจายทรัพยากรออกกวางขวางกวาโดยมุงสูการใหก ารศึ กษาดานรักษา
สุขภาพอนามัย ฉีดวัคซีน จัดหาน้ําสะอาด ฯลฯ ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถปองกันไดหลายโรค
และเปน ประโยชนในระยะยาว แตกลยุทธนี้จะไมสามารถปราบโรคใดโรคหนึ่งไดเด็ดขาด

และสถิ ติ

สาธารณสุขอาจไมดีขึ้นเปนเวลานาน
สิ่ง ที่ กํ าลัง เกิ ด ขึ้ น ในสงครามโปลิโอกํ าลั ง นํ าไปสูข อสรุป วา การทุ มเททรัพ ย มากมาย
มหาศาลเพื่อพิชิตโปลิโออาจกลายเปนความผิดพลาดที่มีราคาแพงมหาศาลหากไมมีการปรับกลยุทธแนวดิ่ง
ซึ่งเปนกลยุทธที่ผูบริจาคปรารถนาเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและชัดเจน
อุปสรรคของการปราบโรคนี้ผูกพันกับสิ่งที่ไมใชวิทยาศาสตร ยกตัวอยางเชนในไนจีเรีย
ซึ่งในป 2009 มี 537 ราย (ทั้งโลกมี 1,733 ราย)

สุลตานผูครองแควนถึงแมจะเห็นดวยในการปราบโปลิโอ

ผานการใหวัคซีนอยางกวางขวางไปทั่ ว แตก็ตองการใหใชกลยุทธแกนนอนในการพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนเพื่อตอสูกับมาเลเรีย HIV
การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด

วัณโรค อหิ วาต

ฯลฯ ไปด วย ซึ่ง สองเสนทางนี้ ขัด กัน ใน

-3ขอถกเถียง “แนวดิ่ง-แนวนอน” จึงไมจบสิ้น บางก็ตองการใหหันเหเงินจํานวนมหาศาล
มาพัฒนาสุขภาวะจะดีกวา ซึ่งขัดกับความประสงคของผูบริจาคเงิน
สําหรับผูตอตานการปราบโปลิโอเพราะความหวาดระแวง ก็ปลอยขาววาวัคซีนโปลิโอจะ
ทําใหหญิงเปนหมัน เมื่อไมสามารถมีลูกไดคุณคาของหญิงซึ่งเปนแหลงผลิตแรงงานในครัวเรือนจึงหมด
ไป พอแมจึงพากันขวางไมใหวัคซีนเขาถึงหมูบาน

นอกจากนี้ก็ยังมีปญหาของระบบการจายแจกวัคซีน

ใหกวางขวางอีกดวย
ปญหาที่ทีมผูปราบโปลิโอประสบในปจจุบันก็คือการขาดแคลนเงินที่ใชในการปราบโปลิโอ
หลังจากปรับ กลยุท ธแลว

เปาหมายการปราบใหสิ้น ถูกเลื่อนไปเปนกอนป 2012 โดยเน น “แนวดิ่ง ”

อยางเขมขน พรอมกับ ใชกลยุ ทธ “แนวนอน” (ฝกอบรมเจาหนาที่สาธารณสุขในการให คําแนะนําดาน
สุขอนามัย) ประกอบ ทั้งหมดนี้ตองใชเงินอีก 2,600 ลานเหรียญสหรัฐ (83,000 ลานบาท) ดังนั้นจึงขาด
อีก 1,400 ลานเหรียญสหรัฐ (45,000 ลานบาท)
มูลนิธิ Bill Gates แจงวาไมมีเงินขนาดนั้นที่จะบริจาคเพิ่มเติม ผูติดตามขาวเชื่อวา Bill
Gates นั้ น มี เ งิ น แต อาจเห็ น วาเหมือนกั บ ทุ ม ก อนหิ น ลงมหาสมุท ร กลา วคื อถมเท า ใดก็ ไมรูจั ก เต็ ม
ถึงใหเงินก็ใชวาจะจบสิ้นเอาชนะมันไดเด็ดขาดหลังจากเห็นปรากฏการณลาชาในการตอสูแลว ปญหา
อุปสรรคในเชิง วัฒนธรรมนั้นยิ่ง ใหญกวาเชิงวิทยาศาสตรมากนัก เนื่องจากไมมีอะไรที่ย ากเย็นกวาการ
เอาชนะความไมรูหรือความไมรูวาตนเองไมรู (ignorance)
มหาเศรษฐีตางประเทศนั้นเขาบริจาคเงินเพื่อชวยสรางโลกใหนาอยูยิ่งขึ้นโดยปรารถนาให
มนุษยทุกผูทุกนามมีความสุขมากขึ้นอยางเสมอหนากัน พวกเขาตองการใชเงินที่หาไดอยางสรางสรรค
มิใชเพื่อสงเสริมการฆาฟนหรือเกลียดชังกันเพื่อประโยชนของตนเองแตผูเดียว
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เครื่องเคียงอาหารสมอง
ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีชายยากจนตาบอดอยูคนหนึ่งอยูกับภรรยาโดยไมมีลูก ถึงแม
จะอยูในสภาพเชนนั้น แตเขาก็เปนคนดีมาก จนวันหนึ่งเทพยาดาเห็นใจจึงลงมาที่บานของเขา
“เจาเปนคนยากจนก็จริง แตเปนคนดีมาก ขาฯ จะใหรางวัลเจา อยากไดอะไรขาฯ ก็
จะให แตขอไดอยางเดียวเทานั้นนะ”

เทพยาดากลาวแลวก็หายตัวไปและบอกวาจะกลับมาใหมในอีก

3 วัน
ในช วงเวลา 3 วั น ต อมา

เขามีค วามทุ ก ข มากเพราะตั ด สิ น ใจไมไ ด ว าจะขออะไร

ภรรยาบอกใหขอใหสายตากลับมาดีเหมือนเดิมซิ

เขาก็บอกวาถึงหายจากตาบอดแตเราก็ยังจนอยูนะ

แตก็พอจะเอาเงินทองไปรักษาได
เมื่อหารือกันไปก็รูวาอยากไดลูกเพราะจะสรางความสุขอยางยิ่งใหแกสามีและภรรยาแตก็
ตัดสินใจไมไดเพราะอยากไดทุกอยาง แตขอไดเพียงอยางเดียวเทานั้น
เขาก็นั่ ง คิด .......นั่ ง คิด .......และนั่ งคิ ด ....... และในที่ สุด ก็ คิด ออกวาจะขออะไร.......
ทานผูอานลองทายซิครับวาชายคนนี้ขออะไรจากเทพยาดา
เขาขอดังนี้ “ผมขอใหเห็นลูกนั่งกินขาวซึ่งทําดวยจานทองคํา” เทพยาดาก็รักษาคําพูด
และใหดังที่เขาประสงค สองสามีภรรยาจึงอยูดวยกันอยางมีความสุขไปตลอดกาลนาน
ถาผมตองเผชิญหนากับคําขออยางเดียวเชนนี้ ผมจะขออะไรรูไหมครับ ผมจะขอให
“ผมคิดอะไรก็สมความปรารถนาไปทุกอยาง”
⊙.............................................................⊙

น้ําจิ้มอาหารสมอง
Not to know is bad. Not to want to know is worse. (สุภาษิตอาฟริกัน)
ไมรูก็แยพออยูแลว แตหากไมตองการจะรูยิ่งแยหนักขึ้น
.................................................

