กำจัดเอดส์: บทเรียนจากโรคโปลิโอ
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สาม-สี่ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ได้ยินหรือที่อ้างถึงกันบ่อยมากเกี่ยวกับปัญหาแพร่ระบาดของเอชไอวีคือการยุติเอดส์ หรือ
การกำจัดเอดส์ หรือ การลดเอดส์ให้เป็นศูนย์ หรือ การกวาดล้างเอดส์ (จนหมดสิ้น) แต่ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะทำอย่างไร
หรือที่เจาะจงขึ้นไปอีกคือจะต้องทำอะไรเพิ่มมากกว่าที่ทำกันอยู่จึงจะ “ยุติเอดส์” หรือ “กำจัดเอดส์” หรือ “กวาดล้างเอดส์
จนหมดสิ้น” ได้ เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีการรักษาผู้มีเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสประเภทต่างๆที่ได้ผลดีมากจนตรวจหาไวรัสเอช
ไอวีในเลือดไม่เจอและไม่แพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นได้อีกต่อไป แต่การกินยาต้านไวรัสนั้นจำเป็นต้องกินไปตลอดชีวิต และในด้าน
การป้องกันถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือ/วิธีการป้องกันการติดเอชไอวีเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันเอชไอวีที่มี
ประสิทธิผลสูงพอที่จะป้องกันการติดเอชไอวีได้เป็นระยะเวลานานพอสมควร (ก่อนท่ีจะต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำ เป็นต้น) การ
ป้องกันเอชไอวีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกภายในระยะเวลาไม่นานนักนั้นยังต้องกิน (หรือฉีด) ติดต่อเป็น
ระยะตลอดเวลาที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีอยู่
ดังนั้นการที่จะ “ยุติเอดส์” หรือ “กำจัดเอดส์” จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ความพยายามป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคอื่นอาจเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป หรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งเตือนสติว่ายังมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มขึ้น
ไปอีกก่อนที่การทำงานเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 วารสารวิทยาศาสตร์ (Science) มีบทความเกี่ยวกับความพยายามระดับโลกในการ
กำจัดโปลิโอที่เดินสะดุดในช่วงสุดท้าย1 โดยผู้เขียนอธิบายเพิ่มในหัวข้อย่อยว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีนกลายพันธ์ุอาจทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ปิดเกมส์
เลสลี่ โรเบิร์ต ผู้เขียนบทความเกริ่นว่าในปี 2019 (พศ. 2562) ที่ผ่านไป การรณรงค์ปิดเกมส์เพื่อกำจัดโปลิโอใน
ระยะสิบปีที่ผ่านมาประสบกับปัญหาสำคัญที่ทำให้ต้องถอยหลังไป ผู้เขียนเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าความพยายามในการกำจัด
โปลิโอในประเทศอาฟกานิสถานและปากีสถานจะสูญเสียความสำเร็จที่ได้ไปบ้างก็ตามเนื่องจากเกิดการติดเชื้อโปลิโอสาย
พันธ์ุที่พบตามธรรมชาติ (wild polio) 116 ราย ซึ่งมากกว่าการติดโปลิโอของปี 2018 ถึง 4 เท่า2 แต่สถานการณ์ที่น่าหวาด
กลัวเป็นอย่างมากเกิดในอาฟริกา ซึ่งมีเด็ก 196 คนจาก 12 ประเทศในอาฟริกาที่เป็นอัมพาตที่ไม่ได้เกิดจากไวรัสโปลิโอ
สายพันธุ์ธรรมชาติ แต่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มาจากวัคซีนที่ทำจากเชื้อไวรัสเป็น(ที่ถูกทำให้มีฤทธิ์น้อยลง)ที่มีความรุนแรง
ฟื้นคืนมาใหม่รวมถึงความสามารถที่จะแพร่เชื้อต่อไปได้ การแก้ไขปัญหาของการปะทุขึ้นมาใหม่นี้จะทำให้ต้องมีการตัดสิน
ใจที่ยากหลายอย่างภายในอนาคต
สาเหตุของปัญหาในอาฟริกาเป็นไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ที่มาจากวัคซีนชนิด 2 (vaccine-derived polio virus type
2) และเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากหากว่าไวรัสโปลิโอนี้กระโดดข้ามทวีปและก่อให้เกิดการระบาดหลายๆแห่งทั่วโลก และใน
ขณะนี้มีการเร่งพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่เพื่อใช้ปราบการแพร่ระบาดของไวรัสชนิด 2 นี้ ซึ่งในขณะนี้มีการผลิตวัคซีนชนิด 2 ที่
เป็นวัคซีนรุ่นปรับปรุงใหม่ในปริมาณมหาศาล และถึงแม้ว่าวัคซีนนี้กำลังได้รับการวิจัยในคนอยู่ก็ตาม แต่อาจมีการนำเอา
วัคซีนนี้มาใช้ในภาวะฉุกเฉินในกลางปี 2020 ในขณะเดียวกันโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากล (Global Polio
Eradication Initiative หรือ GPEI) กำลังถกกันว่าในการแก้ปัญหาของไวรัสที่ฟื้นกลับมาใหม่นี้ควรนำเอาวัคซีนเก่ากลับมา
ใช้ใหม่อีกรอบดีหรือไม่ วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนที่ออกแบบมาสำหรับไวรัสโปลิโอสามสายพันธ์และถูกยกเลิกการใช้ไปใน
ระดับโลกเมื่อปี 2016 ซึ่งการตัดสินใจเช่นนั้นจะเป็นเรื่องท่ีต้องโต้เถียงกันเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้โครงการต่อต้าน
กำจัดโรคโปลิโอสากลถอยกลับไปอีกหลายปี รวมทั้งจะเป็นเรื่องหายนะทางการประชาสัมพันธ์อีกด้วยเพราะเท่ากับ
เป็นการยอมรับว่ายุทธศาสตร์ปิดเกมส์ที่อุตส่าห์ประดิดประดอยมาเป็นอย่างดีนั้นล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า
ผู้เขียนข่าวได้ถามถึงเรื่องการนำเอาวัคซีนที่ถูกดึงกลับไปแล้วออกมาใช้ใหม่กับ ดร. มาร์ค พาล์ลานช์ (Dr. Mark
Pallansch) นักไวรัสวิทยาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (U.S. Centers for Disease Control and
Prevention) ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเป็นองค์การภาคีหนึ่งของโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากล
ดร. มาร์ค พาล์ลานช์ กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ที่รุนแรงเช่นนี้จำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ทุกอย่าง ซึ่ง
ดร. โรแลนด์ ชัทเตอร์ (Dr. Roland Sutter) อดีตผู้อำนวยการวิจัยเกี่ยวกับโรคโปลิโอขององค์การอนามัยโลกที่เพิ่งสละ
ตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้กล่าวเสริมว่า “สถานการณ์นี้เป็นเรื่องที่รุนแรงที่สุดของโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน”
เลสลี่ โรเบิร์ต ผู้เขียนบทความกล่าวว่าหัวใจของปัญหานี้คือวัคซีนโปลิโอชนิดหยอดทางปากที่ทำมาจากไวรัส
โปลิโอที่เป็น(ยังมีชีวิตอยู่)แต่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้ว (live oral polio vaccine หรือ OPV) ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของ
โครงการกำจัดโรคโปลิโอ เพราะเป็นวัคซีนเพียงชนิดเดียวที่มีฤทธิ์พอที่จะหยุดการแพร่กระจายของไวรัสได้ การใช้วัคซีน
โปลิโอโอพีวี (OPV) นี้เป็นการหยดวัคซีนสองหยดเข้าปากเด็กซึ่งเป็นการเลียนแบบการติดโรคโปลิโอที่เกิดตามธรรมชาติ
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Global polio eradication falters in the final stretch โดย Leslie Roberts ใน https://science.sciencemag.org/content/367/6473/14

อ่านรายละเอียดได้จาก Fight against polio falters in Pakistan and Afghanistan - The World Health Organization is frustrated by the failure
to eradicate the disease โดย Ben Farmer เมื่อวันที 19 ธันวาคม 2018 (2561) ใน https://www.thenational.ae/world/asia/fight-against-poliofalters-in-pakistan-and-afghanistan-1.804357
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คือทางอาหารที่มีไวรัสอยู่ วัคซีนโอพีวีทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโออย่างรวดเร็วและอยู่ได้นาน และผู้เขียน
เสริมว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่วัคซีนโอพีวีประกอบด้วยไวรัสโปลิโอที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลงสามสายพันธุ์ซึ่งเป็นไวรัส
สายพันธ์ุที่มีอยู่ตามธรรมชาติและเป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยพิบัติในมนุษย์มาเป็นเวลายาวนานมาก แต่ไวรัสทั้งสามสายพันธุ์
ที่ใช้ในวัคซีนโอพีวีนี้สามารถแปลงไปเป็นไวรัสรุ่นใหม่ที่เป็นอันตรายมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ยุทธศาสตร์ปิดเกมส์ทำการ
รณรงค์อย่างหนักหน่วงให้นำเอาวัคซีนโอพีวีไปใช้ในการกำจัดไวรัสสายพันธ์ุธรรมชาติให้หมดสิ้นไป และหลังจากนั้นแล้ว
จึงจะเลิกใช้วัคซีนนี้อย่างสิ้นเชิง
เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ที่พบตามธรรมชาติสายพันธุ์ที่ 2 ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเมื่อปี 1999 ดัง
นั้นในปี 2016 ทุก 155 ประเทศที่ใช้วัคซีนโปลิโอชนิดหยอดทางปากจึงเปลี่ยนจากวัคซีนโปลิโอโอพีวีที่มีส่วนผสมของ
ไวรัสสายพันธ์ุธรรมชาติ 3 สายพันธุ์ (trivalent vaccine) ไปเป็นวัคซีนโปลิโอโอพีวีที่มีส่วนผสมของไวรัสโปลิโอเพียงสอง
สายพันธุ์ (bivalent vaccine) ซึ่งการเปลี่ยนวัคซีนนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของยุทธ์ศาสตร์ปิดเกมส์ และการเปลี่ยนวัคซีนมีการ
ประโคมข่าวเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นการรณรงค์ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของโลก3
โครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลคิดว่าการระบาดของไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ 2 คงจะเกิดขึ้นบ้างอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ในช่วงเวลาหลายปีหลังจากการเปลี่ยนวัคซีนดังกล่าว แต่โครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลมีแผนการตอบ
สนองต่อการระบาดของไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ 2 ด้วยการรีบใช้วัคซีนโปลิโอสายพันธุ์เดี่ยว (monovalent vaccine) ที่
ออกแบบมาเพื่อป้องกันไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ 2 แต่เพียงอย่างเดียว (mOPV2) ซึ่งวัคซีนโรคโปลิโอชนิดนี้เป็นต้นเหตุของ
การระบาดโรคโปลิโอสายพันธุ์ 2 มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยอ้างว่าโมเดลจำลองสถานการณ์การใช้วัคซีนหลายโมเดลแนะนำ
ว่าหากวัคซีนโปลิโอสายพันธ์ุเดี่ยวถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ 2 แต่เพียงอย่างเดียว และ
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโปลิโอมีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว วัคซีนโปลิโอสายพันธ์ุ 2 แต่เพียงอย่างเดียว (mOPV2) จะ
สามารถหยุดยั้งการระบาดได้โดยที่ไม่นำไปสู่การแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอสายพันธุ์อื่น

เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนโปลิโอในตอนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่วัคซีนที่ทำจากไวรัสเป็นทำให้เกิดการติดโรคโปลิโอรายใหม่ๆ
ขึ้นอีก (ภาพจาก Science magazine)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอ่านได้ใน “ทำไมกระทรวงสาธารณสุขจึงปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอโดยให้
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด ร่วมกับการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกินในเด็กอายุ 4 เดือน” โดย รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (Pediatri Infectious Disease Society of Thailand)
ใน http://www.pidst.or.th/A457.html
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ความคิดดังกล่าวทำให้ เลสลี่ โรเบิร์ต ผู้เขียนบทความเอ่ยว่าเป็นความคิดที่ขัดแย้งกันในตัว และในความเป็นจริง
ไม่เป็นดังที่โมเดลจำลองสถานการณ์ทำนายไว้
เลสลี่ โรเบิร์ตเขียนว่าในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ไม่เป็นดังที่โมเดลทำนาย แทนที่การติดโรคโปลิโอสาย
พันธุ์ 2 จะเฉาหมดไปเอง การติดโรคโปลิโอสายพันธุ์ 2 ที่ปะทุขึ้นในอาฟริการะหว่างปี 2018 ถึง 2019 เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า
และการปะทุของโรคโปลิโอที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนมากเป็นการติดโรคโปลิโอสายพันธุ์ 2 ที่ติดมาก่อนหน้านั้น เป็นผลให้
โครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลต้องนำเอาวัคซีนเอ็มโอพีวีสอง (mOPV2) ที่เก็บสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินไปใช้จน
หมดอย่างรวดเร็วและสำรองชดเชยไม่ทัน
และเพื่อแก้ไขปัญหาวัคซีนไม่พอใช้ดังกล่าว ผู้เขียนเอ่ยถึงการปะทุระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ 2 ในประเทศ
โมแซมบิก (Mozambique) ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกแนะนำเมื่อไม่นานมานี้เองว่าให้ลดโด็สของ
วัคซีนลงครึ่งหนึ่งโดยหยอดเพียงหนึ่งหยดก็พอหากว่าจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ลดลงต่ำมากจนถึงจุดวิกฤต ถึงแม้ว่าหลักฐานที่
แสดงว่าการให้วัคซีนเพียงครึ่งเดียวก็มีผลพอนั้นเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างอ่อนมากก็ตาม
เลสลี่ โรเบิร์ต เน้นว่าในปัจจุบันความเสี่ยงของการปะทุระบาดของโรคโปลิโอของโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า
เด็กจำนวนหลายล้านคนที่เกิดหลังการเปลี่ยนวัคซีนโปลิโอมีภูมิคุ้มกันตำ่มากต่อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ 2 หรือไม่มีเลย
ดร. มิแชล แซฟฟรอน (Dr. Michel Zaﬀran) ผู้อำนวยการโปลิโอขององค์การอนามัยโลกและผู้นำของโครงการ
ต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลกล่าวกับเลสลี่ โรเบิร์ตว่าในการใช้วัคซีนโปลิโอเอ็มโอพีวีสองนั้นยังพอมีที่สำหรับปรับปรุง
ให้ดีขึ้นได้โดยการสืบหาการติดโรคให้เร็วขึ้น การส่งเงินและวัคซีนไปให้ประเทศที่มีการระบาดที่รวดเร็วมากขึ้นและขยาย
ความครอบคลุมเข้าถึงเด็กให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่ง ดร. เจ เวนเจอร์ (Dr. Jay Wenger) ผู้อำนวยการโปลิโอของมูลนิธิ
บิลและเมลินดาเกตส์ (Bill & Melinda Gates) ที่เป็นองค์กรภาคีหนึ่งของโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลมีความ
เห็นว่ายังมีสิ่งที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือใหม่เลย
แต่ความหวังเหล่านี้ผูกอยู่กับวัคซีนโอพีวีใหม่ที่เรียกว่า “เอ็นโอพีวี 2” (nOPV2) ที่ไม่หวนกลับไปสู่สภาพเดิมได้
อย่างง่ายดาย สมาคมการวิจัยที่ได้รับทุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์กำลังพัฒนาวัคซีนที่จะเป็นทางเลือกใหม่อยู่สอง
ชนิด วัคซีนทั้งสองนั้นเป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานของโมเลกุล (nucleotides) หลายตำแหน่งเพื่อทำให้ยีนมีเสถียรภาพ
มากขึ้น และการวิจัยทางคลินิกระยะ 1 ของวัคซีนทั้งสองบ่งชี้ว่าวัคซีนทั้งสองสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้และมีความ
ปลอดภัย และที่สำคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่นคือวัคซีนทั้งสองมีโอกาสน้อยมากที่จะมีฤทธิ์แรงกลับมาอีก4
ส่วนการวิจัยระยะ 2 ของวัคซีนทั้งสองกำลังดำเนินการวิจัยในประเทศปานามาและเบลเยี่ยม แต่โครงการต่อต้าน
กำจัดโรคโปลิโอสากลได้เริ่มผลิตวัคซีนชนิดหนึ่งของวัคซีนทั้งสองนี้แล้วและมีความหวังว่าในฤดูร้อนปีนี้จะมีวัคซีนใหม่นี้
ถึง 100 ล้านโด๊ส และโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลกำลังพยายามผลักดันให้ระบุวัคซีนใหม่นี้ในรายการสำหรับ
ใช้ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) ซึ่งเป็นกลไกขององค์กรอนามัยโลกที่ยังไม่เคยถูกนำมาใช้มาก่อนหน้านี้
เลย กลไกดังกล่าวจะทำให้โครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลสามารถนำเอาวัคซีนไปใช้พร้อมๆกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
เลสลี่ โรเบิร์ตบอกว่าเรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เสี่ยงมากเพราะวัคซีนอาจประสบกับความล้มเหลวหรือล่าช้าเกินกว่า
กำหนด และวัคซีนนี้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ มันไม่สามารถหยุดยั้งการปะทุระบาดของโรคโปลิโอได้ มันเพียง
แต่ลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดไวรัสโปลิโอท่ีมาจากวัคซีนให้น้อยลงเท่านั้น ส่วนจะลดลงแค่ไหนนั้นก็ยังบอกไม่ได้ ต้องคอย
ดูกันต่อไป แต่ ดร. เจ เวนเจอร์ เอ่ยว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความปลอดภัยดีกว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ 100 เท่าก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่
มากทีเดียว แต่โครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลหวังมากกว่านั้น
ดร. โรแลนด์ ชัทเตอร์ กังวลว่าโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลทุ่มเททุกอย่างสำหรับวัคซีนเอ็นโอพีวีแต่
เพียงอย่างเดียว ดร. โรแลนด์ ชัทเตอร์เอ่ยว่าวัคซีนใหม่นี้อาจสูญเสียเสถียรภาพของยีนอย่างรวดเร็วหากว่าเกิดการแลก
เปลี่ยนชิ้นส่วนดีเอ็นเอ (DNA) ที่สำคัญของไวรัสที่ใช้ทำวัคซีนกับไวรัสที่เกี่ยวข้องกัน แต่กรณีไวรัสเกิดการผสมกันนี้เกิดขึ้น
บ่อยแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้แน่จนกว่าจะมีการนำเอาวัคซีนนั้นไปใช้ในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่หลายๆกลุ่ม และคณะกรรมการ
อิสระที่มีหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของวัคซีนของโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลตั้งข้อสังเกตุเมื่อเร็วๆ
นี้ว่าโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลค่อนข้างจะเพ้อฝันเกี่ยวกับศักยภาพของวัคซีนเอ็นโอพีวี 2 นี้
หากวัคซีนเอ็นโอพีวี 2 ไม่มีผลอย่างที่คาดหวังกัน หรือการปะทุของไวรัสโปลิโอที่มาจากวัคซีนแพร่กระจายมาก
ขึ้นจนควบคุมไม่ได้ก่อนที่วัคซีนเอ็นโอพีวี 2 จะพร้อม โครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลจะมีทางเลือกน้อยมากและ
ต้องนำเอาวัคซีนโปลิโอโอพีวีที่มีส่วนผสมของไวรัสสายพันธ์ุธรรมชาติ 3 สายพันธุ์กลับมาใช้ใหม่ซึ่งจะทำให้เด็กอายุน้อย
เกิดภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธ์ุ 2 ขึ้นมาใหม่ และสามารถป้องกันไวรัสโปลิโอสายพันธ์ุ 1 และ 3 พร้อมกันไปด้วย อาจมี
การรณรงค์ใช้วัคซีนสามสายพันธุ์นี้ทั่วทั้งทวีปอาฟริกา หรือผนวกวัคซีนโปลิโอสามสายพันธุ์นี้เข้ากับการฉีดวัคซีนต่างๆให้
แก่เด็กทารกตามปกติ หรือทำทั้งสองอย่างเลย ซึ่งโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอสากลกำลังพยายามนิยาม “ตัว
การวิจัยทางคลินิกระยะ 1 เป็นการวิจัยเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดลองซึ่งในกรณีนี้คือวัคซีนจะมีความปลอดภัยเมื่อใช้ในคนหรือไม่ และร่างกายคนจะ
ยอมรับหรือทนต่อวัคซีนทดลองได้หรือไม่ ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง การวิจัยระยะ 1 ใช้อาสาสมัครวิจัยจำนวนไม่มากนัก และระยะเวลาในการ
วิจัยสั้นกว่าการวิจัยระยะ 2 และ 3 ที่เป็นการวิจัยที่จะประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ยา หรือ วัคซีน ควบคู่พร้อมกับการประเมินความปลอดภัยและ
การยอมรับของร่างกายด้วย
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กระตุ้น” สำหรับการตัดสินใจสำหรับทางเลือกเหล่านี้อยู่ เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ 2 ทั่วทวีปอาฟริกา?
หรือในทวีปเอเซีย? หรือวัคซีนเอ็นโอพีวี 2 (nOPV2) ล้มเหลว? หรือคลังวัคซีนเอ็มโอพีวีสอง (mOPV2) ที่เก็บไว้สำหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินถูกใช้จนหมดเกลี้ยง? ซึ่ง ดร. เจ เวนเจอร์ เอ่ยว่าคำถามเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคำถามที่ยากเพราะมัน
เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับสาธารณสุขที่อิงกับความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ ส่วน ดร. มิแชล แซฟฟรอน
เสริมว่าแต่ละคนมีความเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับจังหวะเวลาและตัวกระตุ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
ต้องตัดสินใจภายในเร็วๆนี้ว่าจะเร่งการผลิตวัคซีนโปลิโอโอพีวีที่มีส่วนผสมของไวรัสสายพันธ์ุธรรมชาติ 3 สายพันธุ์ใหม่
อีกครั้งหรือไม่เพราะอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปี
แต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งมีความหวังที่รุ่มร้อนเป็นอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงไม่นำเอาวัคซีนโปลิโอสามสายพันธุ์
มาใช้อีกเพราะมันจะเป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวงของโปรแกรมโปลิโอและต่อสาธารณสุขของโลก แต่สำหรับ ดร. โรแลนด์ ชัทเตอร์ แล้วเขาเอนเอียงไปด้านการนำเอาวัคซีนสามสายพันธุ์มาใช้ใหม่โดยเร็วมากกว่าการรอดูไปก่อนเพราะ
วัคซีนโปลิโอโอพีวีที่มีส่วนผสมของไวรัสสายพันธ์ุธรรมชาติ 3 สายพันธุ์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เรารู้แน่ว่ากำจัดไวรัสโปลิโอ
สายพันธุ์ 2 ให้หมดไปในอดีต และน่าจะกำจัดมันได้อีกครั้งหนึ่ง แต่เขาเห็นด้วยว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะเป็นเรื่องยากต่อ
การสื่อสารเมื่อคำนึงถึงการรณรงค์อย่างมหาศาลเพื่อชักจูงให้ประเทศต่างๆเปลี่ยนไปใช้วัคซีนโปลิโอสองสายพันธุ์ก่อน
หน้านี้ ซึ่ง ดร. โรแลนด์ ชัทเตอร์ ถามว่า “เราจะอธิบายให้โลกเข้าใจได้อย่างไรว่าเราจำเป็นต้องถอยหลังแทนที่จะก้าวไป
ข้างหน้าต่อไป”
เลสลี่ โรเบิร์ตสรุปว่ายังมีประเด็นที่ใหญ่กว่านี้อีก คือสิ่งที่ผู้นำและที่ปรึกษาของโครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอ
สากลชี้ให้เห็นว่าจะไม่มีวัคซีนชนิดใดที่จะสามารถหยุดโปลิโอได้หากว่าวัคซีนนั้นไม่ถูกหยอดเข้าไปในปากเด็ก และปัญหา
นี้เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วในทุกแห่งที่มีการระบาดของไวรัสโปลิโอไม่ว่าจะเป็นไวรัสตามธรรมชาติหรือที่เกิดจากวัคซีนที่
ใช้ไวรัสเป็นทำก็ตาม โครงการต่อต้านกำจัดโรคโปลิโอได้พยายามต่อสู้กับความรู้สึกพึงพอใจในผลงานของตนที่นำไปสู่
ความนิ่งนอนใจ ความเบื่อหน่ายอ่อนล้า การต่อต้านขัดขืน และการวางแผนที่แย่ ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
มนุษยที่เทคโนโลยี่ใดใดก็ไม่สามารถแก้ได้
กรณีการติดโรคโปลิโอที่ปะทุขึ้นอีกในปากีสถานก็มีสาเหตุดังที่สรุปข้างบน ซึ่ง ดร. มิแชล แซฟฟรอน เอ่ยว่าการ
ปะทุของโรคโปลิโอในปากีสถานเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพของวัคซีน และการติดตาม
เด็กที่มีการเคลื่อนย้ายสูงมาก5
ยุทธศาสตร์ปิดเกมส์เพื่อกำจัดโรคโปลิโอที่สะดุดขาตัวเองนั้นเป็นบทเรียนที่ดีของความพยายามกำจัดเอชไอวี
เพราะสะท้อนถึงอุปสรรคที่คล้ายกันที่จะทำให้ยุทธศาสตร์เพื่อกำจัดหรือยุติเอชไอวีสะดุดขาตัวเองเช่นกัน
ความรู้สึกปราบปลื้มชื่นชมความสำเร็จของตนเองที่นำไปสู่ความนิ่งนอนใจ ชะล่าใจคิดว่าแก้ไขปัญหาเอดส์ได้
แล้ว ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเพียงแต่ทำงานตามหน้าที่กิจวัตรประจำวันให้(ไม่)สมกับเงินเดือน/ค่าตอบแทนที่ได้ก็พอแล้ว
ตัวอย่างเช่นนี้มีให้เห็นมากมายในการทำงานด้านเอชไอวี ซึ่งโยงไปถึงอุปสรรคอีกประการที่คนเขียนเอ่ยถึงคือ การต่อต้าน
ขัดขืน ซึ่งสำหรับกรณีวัคซีนโปลิโอและวัคซีนอื่นๆโดยรวม ปัญหานี้คือผู้ปกครองจำนวนหนึ่งในหลายแห่งทั่วโลกไม่เชื่อ
เรื่องวัคซีนและไม่ยอมพาลูกไปฉีดวัคซีนเพราะกลัวผลข้างเคียงต่างๆ โดยเฉพาะที่อ้างว่าจะทำให้พัฒนาการทางสมองของ
เด็กผิดปกติ (autism) ซึ่งความเชื่อดังกล่าวนำไปสู่การรณรงค์ต่อต้านการฉีดวัคซีนในเด็ก และผลกระทบที่ร้ายแรงที่เห็น
โดยทั่วไปในขณะนี้คือการปะทุระบาดของโรคหัด (measle) ที่ปะทุระบาดในหลายๆประเทศ สำหรับการทำงานด้านเอชไอวี
ก็จะมีปรากฏการณ์ต่อต้านไม่เห็นด้วยเช่นกัน เช่น การไม่ยอมรับและส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีวิธีการใหม่ๆที่ตนเองไม่คุ้น
เคยหรือมีอคติ หรือการไม่ยอมรับแนวทางการรักษาใหม่ๆ เช่น การเลือกใช้สูตรยาต้านไวรัสที่คุ้นเคยและสะดวกในการ
จ่ายยาแทนที่จะเลือกใช้สูตรยาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ หรือการลังเลไม่กล้าเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
อุปสรรคที่สำคัญอีกประการคือความรู้สึกเบื่อหน่ายอ่อนล้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและในการทำงานด้านเอชไอวี
เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น ความรู้สึกเบื่อหน่ายอ่อนล้านี้เกิดกับทั้งแหล่งทุน/ผู้ให้ทุน รัฐบาลและผู้กำหนดนโยบาย และ
ประชาชนคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานคลุกคลีกับปัญหานี้ก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเช่นเดียวกัน ผลกระทบที่เห็นชัดเจนของ
อุปสรรคนี้คืองบประมาณสนับสนุนการทำงานด้านเอชไอวีลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งมีผลให้หน่วยงานและ
องค์กรที่ทำงานด้านเอชไอวีต้องลดขนาดหรือปิดโครงการไปหรือหันไปทำงานด้านอื่นๆแทน
การโหมประโคมข่าวในลักษณะแสดงความปราบปลื้มชื่นชมตัวเองว่าใกล้ที่จะทำให้เอดส์/เอชไอวีเป็นศูนย์ หรือ
ใกล้ที่จะยุติเอดส์ กำจัดเอดส์ได้แล้วนั้น ทำให้ผู้สนับสนุนการทำงานเข้าใจว่าปัญหาเอชไอวีไม่ใช่ปัญหาสำคัญหรือปัญหา
เร่งด่วนอีกต่อไปแล้ว ผู้สนับสนุนจึงหันไปให้ความสำคัญต่อปัญหาอื่นที่ประชาชนทั่วไปประสบอยู่แทน เช่น ปัญหาผู้อพยพลี้
ภัยการเมือง/สงครามกลางเมือง ปัญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน เป็นต้น เพราะปัญหาเหล่าน้ีรุนแรงและ
เร่งด่วนกว่า
ดังนั้นหากการทำงานเอชไอวียังต้องการความความสนับสนุนจากผู้นำและผู้สนับสนุนงบประมาณต่างๆแล้ว คง
ต้องหยุดประโคมข่าวเกี่ยวกับการยุติเอชไอวี/เอดส์ และให้ความสำคัญต่อการทำงานเพื่อควบคุมเอชไอวีที่เป็นจริงมากยิ่ง
ขึ้น ซึ่งการยุติเอชไอวี/เอดส์หรือการกำจัดเอดส์นั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะการติดเอชไอวีไม่ได้แสดงอาการทันทีที่ทำให้วินิจฉัย
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การติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่เพิ่งติดเอชไอวีหากไม่ได้ตรวจจะไม่มีอาการที่บ่งบอกให้คนอื่นรู้ได้และเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่า
ตนเองติดเชื้อ และในช่วงที่ไม่มีอาการป่วยเป็นเวลาหลายปีนั้นโอกาสในการแพร่เชื้อต่อผู้อื่นมีค่อนข้างมาก นอกจากนั้น
แล้วในปัจจุบันยังไม่มีทางที่จะรักษาการติดเอชไอวีให้หายได้ สิ่งที่ทำใด้ในปัจจุบันเป็นเพียงแค่การควบคุมไวรัสใน
ร่างกายให้นิ่งสงบอยู่และไม่ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นและไม่ก่อความเสียหายให้แก่ระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้น ซึ่งผู้มีเอชไอวีต้องกิน
ยาต้านไวรัสไปตลอดชีวิต และยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันการติดเอชไอวีอย่างยาวนานได้ เครื่องมือ
ป้องกันที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงการป้องกันชั่วคราวเท่านั้น
ดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้คือการพยายามควบคุมการติดเอชไอวีไม่ให้แพร่
กระจายเพิ่มขึ้นมากจนกลายเป็นการระบาดทั่วไปหมด ซึ่งเป็นการควบคุม (contain) ให้การติดเอชไอวีในกลุ่มคนจำนวน
ไม่มากไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ประชากรส่วนใหญ่ได้ ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยการเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนให้ผู้มีเอชไอวีสามารถกินยาได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถกดไวรัสให้สงบนิ่งได้ และด้วยการให้
วิธีการป้องกันการติดเอชไอวีกับผู้ที่ยังไม่ติดที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม/เครือข่ายของผู้มีเอชไอวี ไม่ว่าจะเป็นการให้เพร็บ(PrEP
การกินยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ) หรือ เพ็บ (PEP การกินยาต้านไวรัสหลังการสัมผัสเชื้อ) แก่คู่ครอง หรือการให้หญิงตั้ง
ครรภ์ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกติดเชื้อ เป็นต้น
การควบคุมดังกล่าวเป็นวิธีการที่ได้ผลมาเสมอในการยุติการแพร่ระบาดของโรคอื่น และ ในการประชุมเอชไอวีระ
ดับโลกครั้งหนึ่ง นพ. แอนโทนี ฟาวชิ (Dr. Anthony Fauci) ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อ
ของสหรัฐอเมริกา ที่เรียกกันว่าเป็นเจ้าพ่อเอดส์ (AIDS czar) คนสำคัญของอเมริกามาตั้งแต่ยุคแรกของการระบาด ก็เอ่ย
เช่นนั้นในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรักษาผู้มีเอชไอวีจำนวนมากให้หายจากการติดเอช
ไอวี

