หมายเหตุ 2E อีโบล่ากับจริยธรรมที่ย้อนแย้ง (Ebola and Ethics Dilemma) (ตอนที่ 2)
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สถานการณ์ คงตัวหรือรุนแรงขึ้น ? แต่ดเู หมือนความกลัวกลับขยายตัวอย่างรวดเร็วแข่งกับ
ไวรัส
1. มีผเู้ สียชีวติ จากการได้รบั ไวรัสอีโบล่าจํานวนเกินกว่าพันรายใน 4 ประเทศของอัฟริกาตะวันตก
และยังคงมีผไู้ ด้รบั เชือ้ ฯเกินกว่าสองพันราย และแสดงอาการเจ็บปว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. มีการยืนยันการเสียชีวติ ของบาทหลวงชาวสเปนวัย 75 ปีซง่ึ ได้รบั การส่งตัวกลับมารับการรักษา
ด้วย ZMapp ทีส่ เปน แต่ทา้ ยสุดก็เสียชีวติ นับเป็ นผูเ้ สียชีวติ รายแรกในทวีปยุโรป และนอกอัฟ
ริกาตะวันตก
3. มีรายงานการสืบสวนการแพร่ระบาดเชือ้ ฯ ในประเทศเคนยา ซึง่ อยูอ่ ฟั ริกาตะวันออก หากเป็ น
จริง ก็สร้างความกังวลว่า อาจเกิดการระบาดของเชือ้ ฯ ในอัฟริกาตะวันออก ซึง่ มีประชากรรวม
กว่า 300 ล้านคน
4. สายการบินบางแห่งประกาศระงับเทีย่ วบินไป 3 ประเทศทีม่ กี ารระบาด คือ กินี เซียลาลีโอน
และไลบีเรีย
5. ประเทศแซมเบียประกาศไม่รบั พลเมืองจากสี 4 ประเทศทีไ่ ด้กําลังมีการระบาด (รวมประเทศ
ไนจีเรีย) เข้าประเทศ
6. ...
มีความคืบหน้ าอะไรบ้างด้านการรักษา?
1. มีรายงานข่าวว่า สามีของหมออเมริกนั คนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่า หลังจากได้พดู คุยผ่านช่องทาง
Skype กับภรรยา เขามีความรูส้ กึ ว่า เธอแข็งแรงขึน้ (มีหมออเมริกนั 2 คน พร้อมสามีของหมอ
คนหนึ่ง ซึง่ หมอทัง้ 2 คนได้สมั ผัสกับเชือ้ ไวรัสฯ จากการเข้าไปดูแลผูป้ ว่ ยทีป่ ระเทศไลบีเรีย
จากนัน้ ทัง้ 3 คนได้ถูกส่งตัวกลับมาแยกรักษาด้วย ZMappที่ รพ.แห่งหนึ่งในแอตแลนตา
สหรัฐฯ)
2. กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญฯ ออกมาสนับสนุ นการใช้ผลิตภัณฑ์ทย่ี งั อยูใ่ นระหว่างการทดลอง (ยังไมได้
ทดสอบในคน) เพื่อใช้ในการรักษาให้กบั ผูป้ ว่ ยฯ ใน 4 ประเทศอัฟริกาตะวันออก
3. Mapp ได้ส่ง ZMapp เท่าทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมด 12 โดส ไปให้ประเทศไลบีเลีย เพื่อใช้ในการรักษาแล้ว
และได้ออกมาบอกว่า ไม่ม ี ZMapp เหลืออยูใ่ นคลังสํารองแล้ว

4. บริษทั ยา Tekmira ตัง้ อยูใ่ นแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดาก็ประกาศพร้อมให้ยา TKM-Ebola
(ซึง่ มีสถานะอยูใ่ นการทดลองในมนุ ษย์ระยะที่ 1 โดยการฉีดให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองทีม่ ี
สุขภาพดี) หากได้รบั การพิจารณาจากสํานักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ
5. ต่อมารัฐบาลแคนนาดาประกาศเมือ่ วันพุธที่ 13 สิงหาคมพร้อมบริจาควัคซีนทดลองทีใ่ ช้ในการ
รักษาผูท้ ไ่ี ด้รบั เชือ้ ไวรัสอีโบล่าจํานวน 1,000 โดส ให้องค์การอนามัยโลก (WHO) (วัคซีนนี้มอี ยู่
ในจํานวนจํากัด เพราะยังอยูใ่ นระหว่างการทดลอง)
คําถามทางจริ ยธรรมด้านการรักษาด้วย ZMapp ?
มีขอ้ สังเกตต่อเนื่องจากคําถามใน หมายเหตุ E2 อีโบล่ากับจริยธรรมทีย่ อ้ นแย้ง (Ebola and Ethics
Dilemma) ตอนที่ 1 ว่า “ทําไม ZMapp” จึงถูกให้กบั คนอเมริกนั ผิวขาวในขณะทีค่ นอัฟริกนั ผิวดําจํานวน
มากทีป่ ว่ ยเช่นกันกลับไม่ได้รบั
1. รายงานข่าวชีแ้ จงว่า “การทีช่ าวอเมริกนั 2 คนได้รบั ZMapp นัน้ เป็ นเพราะหน่ วยงานต้นสังกัด
ของทัง้ สอง (Samaritan) เป็ นผูร้ อ้ งขอไปทีบ่ ริษทั Mapp ไม่ได้เป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
2. แต่มขี อ้ โต้แย้งจาก Maina Kiai นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุ ษยชนในเคนยาว่า “มันเหมือนกับว่า
ชีวติ ของคนอัฟริกนั มีค่าน้อยกว่า” และเสนอให้มกี ารพูดคุยเรือ่ งนี้ในการประชุมสุดยอดผูน้ ํา
ประเทศอัฟริกาทีจ่ ดั ขึน้ ในวอชิงตันในอาทิตย์น้ี
3. มีคาํ ถามว่า ในกรณีเดียวกันนี้ หากรัฐบาลในประเทศอัฟริกนั ทัง้ 4 ประเทศจะทําเช่นเดียวกับ
Samaritan ประเทศเหล่านี้จะได้รบั ZMapp เพื่อนํามาใช้กบั คนอัฟริกนั เช่นเดียวกันหรือไม่
นอกจากที่ ZMapp จะเป็ นผลิตภัณฑ์ทย่ี งั ไม่เคยทดลองในมนุษย์มาก่อน แต่เมือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
จริยธรรมกลุ่มหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ปจั จุบนั มีความรุนแรงมาก และมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ใช้ ZMapp การใช้ ZMapp ครัง้ นี้จะนํ าเราตกลงไปสู่ “หล่มในเรือ่ งทางจริยธรรม” อื่นๆ อีกหรือไม่ อาทิ
1. ด้านวิธกี ารรักษา จากกรณีทม่ี ผี ลการวิจยั ระบุว่าเมือ่ ใช้ ZMapp กับลิงทดลองทีไ่ ด้รบั เชือ้ มาราว
2 วัน ลิงจํานวน 2 ใน 3 เท่านัน้ มีการรอดชีวติ แต่ในความเป็ นจริง มีคนจํานวนหนึ่งทีไ่ ด้รบั เชือ้ ฯ
มานานกว่า 2 วัน เราจะทําการรักษาอย่างไร ต้องใช้ ZMapp มากน้อยแค่ไหน ให้ถบ่ี ่อยแค่ไหน
และ ZMapp จะมีประสิทธิภาพหรือมีฤทธิ ์ต่อต้านกับการให้การรักษาก่อนหน้านี้หรือไม่ รวมไป
ถึงช่องทางการให้ จะให้ผ่านสายนํ้ าเกลือ เป็นเม็ด เป็ นนํ้ า หรือผ่าตัดแล้วให้ไปโดยตรงทีต่ บั
2. ด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ย้อนกลับไปทีก่ รณีแพทย์มชิ ชันนารีชาวสหรัฐฯ 2 คนทีไ่ ด้รบั
ZMapp เอง ก็ได้รบั เชือ้ ฯ มานานกว่า 1 สัปดาห์ ส่งผลให้เราไม่มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับเรือ่ ง
ประสิทธิภาพจริงๆ ของ ZMapp
3. ด้านผลกระทบ/เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เนื่องจากยังไม่เคยมีการทดลองในมนุ ษย์มาก่อน การ
ให้ ZMapp อาจส่งผลให้ผไู้ ด้รบั เสียชีวติ ได้

4. ตอนนี้ใครควรจะเป็ นผูไ้ ด้รบั ZMapp ซึง่ มีอยูเ่ พียง 12 โดสเท่านัน้
5. ด้านการขนส่งและจัดการ ZMapp ซึง่ ต้องอาศัยระบบบริการสุขภาพ/สาธารณสุขทีม่ โี ครงสร้าง
พืน้ ฐานทีด่ ี เพราะ ZMapp ต้องการเก็บไว้ในระบบความเย็นทีด่ พี อ มีการระมัดระวังในการขนส่ง
และต้องมีหมอและนักวิทยาศาสตร์ทค่ี อยกํากับติดตามผลอย่างใกล้ชดิ ซึง่ โครงสร้างพืน้ ฐาน
แบบนี้คงแทบไม่มอี ยูใ่ นระบบบริการสุขภาพของประเทศต่างๆหลายประเทศในอัฟริกา แม้แต่ใน
โรงพยาบาลทีต่ งั ้ อยูใ่ นเมือง
6. “หล่มทางจริยธรรม” การดําเนินการครัง้ นี้เป็ นการตัดสินใจให้การรักษาด้วยการนําเอา
ผลิตภัณฑ์ทย่ี งั ไม่เคยทดลองในคนมาใช้ท่ามกลางวิฤตการณ์รนุ แรงทีม่ คี นเสียชีวติ จํานวนมาก
อย่างไรก็ตาม ก็ยงั น่ าจะถือว่าการดําเนินการครัง้ นี้เป็ นส่วนหนึ่งของการทดลองวิจยั ในคนไป
ด้วย โดยจะต้องมีการเก็บข้อมูล ติดตามผลทีเ่ กิดขึน้
7. ในอนาคตใครจะเป็ นผูเ้ ข้าถึงและได้รบั ZMapp ในขณะทีม่ คี วามเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้วยว่า
ต้นทุนในการผลิต ZMapp อาจสูงมากถึงหลายหมื่นเหรียญสหรัฐ ดังนัน้ การให้ 12 โดสทีม่ อี ยู่น้ี
อาจต้องเลือกให้กบั คนทีม่ ผี ลต่อสาธารณะทีจ่ ะช่วยให้เกิดการระดมทุนเพื่อทําการวิจยั ต่อจน
สิน้ สุด และนํามาขึน้ ทะเบียนผลิตและขายในตลาดยา และแม้ว่า 12 โดสนี้จะเป็ นการให้ฟรี แต่
ตอนนี้กย็ งั เร็วเกินไปทีจ่ ะตอบว่าเมือ่ อยูใ่ นตลาดยา ZMapp จะมีราคาเท่าไหร ซึง่ ราคาคงจะสูง
เกินกว่าทีค่ นยากจนในประเทศอัฟริกาจะเข้าถึงได้ ซึง่ ทําให้ภาพ “การเป็ นหนูทดลอง” ให้กบั
บริษทั ยาของคนขาวกลับมาเป็ นประเด็นถกเถียงให้คาใจกันอีกต่อไป
คําถามทางจริ ยธรรมด้านการรักษาด้วย TKM-Ebola ?
ในขณะทีร่ ฐั บาลแคนนาดากําลังจัดส่งวัคซีนทดลองฯ ไปให้กบั WHO เพื่อส่งต่อไปยังประเทศทีก่ ําลังเกิด
การระบาดอย่างรุนแรง
1. ใครควรจะเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีนฯ และผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้รกั ษาบ้าง และด้วยวิธกี ารอย่างไร (อย่าลืมว่า
ทัง้ วัคซีนและผลิตภัณฑ์น้ียงั อยูใ่ นขัน้ ตอนของการทดลองอยู)่
2. กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านจริยธรรมของ WHO ระบุว่า ในระหว่างการให้วคั ซีน มีความสําคัญอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเรือ่ งประสิทธิภาพการรักษาในมนุ ษย์และเรือ่ งความปลอดภัย (ซึง่
เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งทําการวิจยั ในขัน้ ตอนของการวิจยั ในมนุ ษย์)
3. และการทีว่ คั ซีนทดลองมีอยู่จาํ กัด กลุ่มผูท้ น่ี ่ าจะได้รบั วัคซีนเป็ นกลุ่มแรกๆ คือ เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ล
ด้านสุขภาพ สมาชิกครอบครัวทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย และกลุ่มผูท้ ําหน้าทีข่ นย้ายร่างผูเ้ สียชีวติ
4. มีคาํ แนะนํ าว่า WHO ควรเรียกประชุมฉุ กเฉินคณะกรรมการทบทวนด้านจริยธรรม เพื่อพิจารณา
เรือ่ งกระบวนการให้ความยินยอมในการรับวัคซีนหรือยา โดยมีหลักประกันว่า ผูท้ ถ่ี ูกเลือกให้รบั
วัคซีนนี้มสี ทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธได้โดยไม่มกี ารกําหนดโทษ และมีกระบวนการทีเ่ หมาะสมในการ
ติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูท้ ย่ี อมรับวัคซีน

5. นอกจากนี้ควรทีจ่ ะมีขอ้ มูลระบุดว้ ยว่า ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ขน้ึ จากการใช้วคั ซีน
รวมไปถึงเกิดการเสียชีวติ จะมีการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพและบริการ
อื่นๆ
จริ ยธรรมที่ย้อนแย้ง
แม้จะมีคําถามทางจริยธรรมตามมากจํานวนมาก บนการตัดสินใจใช้ ZMapp และ TKN\M-Ebola
ในขณะทีม่ สี ถานะเป็ นเพียง “ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูใ่ นการทดลอง” แต่การตัดสินใจนี้อาจอยูบ่ นคําอธิบายว่า
เป็ นการใช้เพื่อมนุ ษยธรรม และได้มกี ารพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างดีทส่ี ุดแล้วในสถานการณ์วกิ ฤติ
ขณะนี้ทม่ี คี นเสียชีวติ จํานวนมากจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบล่า
คําถามทางจริยธรรมเหล่านี้บางคําถามอาจยังไม่มคี าํ ตอบทีช่ ดั เจน ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความ
ว่าเป็ นเรือ่ งเฉพาะของนักจริยธรรมทางการแพทย์เท่านัน้ “เรา” (หมายถึงแทบทุกคน) คงต้องมี
โอกาสได้ตงั ้ คําถาม หาคําตอบเรื่องลักษณะนี้ ไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ ง เพราะมันเป็ นคําถามเรื่อง ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียมเรื่องสุขภาพซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของชีวิตมนุษย์

“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-whiteamericans-get-the-ebola-serum-while-hundreds-of-africans-die/ 6 สิ งหาคม 2557 อ่านอีกครัง้
เมื่อ 15 สิ งหาคม ซึ่งปัจจุบนั มีความผูเ้ ข้าไปแสดงความคิ ดเห็น 268 ความเห็น
“Medical ethicists to meet on use of experimental Ebola drugs”
http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/8/ebola-ethics-drugs.html 8 สิงหาคม 2557
“Ebola Drug Could Save a Few Lives. But
Whose?”http://www.nytimes.com/2014/08/09/health/in-ebola-outbreak-who-should-getexperimental-drug.html?_r=0 8 สิ งหาคม 2557
“Ebola Virus: Hospitals Take Extraordinary Precautions”
http://online.wsj.com/articles/fear-of-ebolas-spread-prompts-extraordinary-precautions1407975436 13 สิงหาคม 2557 (ลิงค์น้ีให้อ่านฟรีได้ครัง้ แรกครัง้ เดียว พอเข้าไปดูต่อ ต้องเป็ นสมาชิก
เสียเงินครับ)
“Nancy Writebol, American With Ebola, Getting Stronger, Says Husband”

http://www.nbcnews.com/storyline/ebola-virus-outbreak/nancy-writebol-american-ebola-gettingstronger-says-husband-n179771 13 สิงหาคม 2557

คําถามทางจริยธรรมเหล่านี้บางคําถามอาจยังไม่มคี าํ ตอบทีช่ ดั เจน ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็ นเรือ่ งเฉพาะของนักจริยธรรมทางการแพทย์เท่านัน้ “เรา” (หมายถึงแทบทุกคน) คงต้องมีโอกาสได้ตงั ้
คําถาม หาคําตอบเรือ่ งลักษณะนี้ไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง เพราะมันเป็ นคําถามเรือ่ ง ความยุตธิ รรม ความเสมอภาค เท่าเทียมเรือ่ งสุขภาพซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของชีวติ มนุษย์

