
เรมเดสซิเวียร์ยารักษาโควิด-19 ยาแรกที่ได้รับอนุมัติ 
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ


	 องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ยาเรมเดสซิเวียร์เป็นยาสำหรับรักษาโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2563 ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะประกาศผลของการวิจัยโซลิดาริตี้ (Solidarity trial) ว่าเรมเดสซิเวียร์ไม่ลดการตาย
หรือเวลาในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แต่อย่างใดก่อนหน้าการอนุมัติเพียงหนึ่งอาทิตย์ (15 ตุลาคม 2563)

	 พาดหัวข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ของ Fierce Pharma เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 อธิบายผลพลอยได้ของการอนุมัติ
ยาตัวแรกนี้อย่างชัดเจน 
1

 	 พาดหัวข่าวของ The New York Times ในวันเดียวกันใช้ถ้อยคำที่นิ่มนวลกว่าพาดหัวข่าวของ Fierce Pharma 
แต่สื่อความหมายไม่ต่างกัน 
2

	 และหัวข่าวรองกล่าวว่า “บริษัทกิลเลียดไซอันซ (Gilead Scienec) กล่าวเมื่อวันพุธว่าเรมเดสซิเวียร์ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉินตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงทำรายได้ถึง $837 ล้านจนถึงตอนนี้ของปีนี้”


	 แต่พาดหัวข่าวของวารสาร Science เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตรงไปตรงมาที่สุด 
3

	 นอกจากพาดหัวข่าวที่ไม่ไว้หน้าแล้วในข่าวยังมีรายละเอียดที่เสียหายต่อความซื่อตรงของบริษัทกิลเลียดและ
ความน่าเชื่อถือขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะข่าวที่เขียนโดยผู้สื่อข่าว/นักเขียนข่าว
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักและนับถือเป็นอย่างมากและเผยแพร่ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ

	 ข่าวใน Science กล่าวว่าเดือนตุลาคม 2563 ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากสำหรับบริษัทกิลเลียดเพราะในวันที่ 8 
ตุลาคม 2563 กิลเลียดเซ็นสัญญาขายยาเรมเดสซิเวียร์ให้กับสหภาพยุโรป (European Union) มูลค่าเกินกว่า 1 พันล้าน
ยูโร และสองอาทิตย์ต่อมาองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้เรมเดสซิเวียร์เป็นยารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นยาสำหรับรักษาโควิด-19 ยาแรกที่ได้รับอนุมัติโดยองค์การอาหารและยา ซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองปูทาง
เข้าสู่ตลาดยาขนาดใหญ่สองตลาดให้แก่กิลเลียด

	 แต่การตัดสินใจของสหภาพยุโรปและองค์การอาหารและยาทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่เฝ้าติดตามการ
วิจัยเกี่ยวกับเรมเดสซิเวียร์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมางงงัน และนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มีคำถามหลายอย่างเกี่ยวกับคุณค่า
ของเรมเดสซิเวียร์ จากการวิจัยเกี่ยวกับเรมเดสซิเวียร์โครงการต่างๆ การวิจัยที่แสดงผลที่ดีที่สุดของเรมเดสซิเวียร์เป็นการ
วิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบที่ดีแสดงว่าเรมเดสซิเวียร์ช่วยทำให้ระยะเวลาหายเป็นปกติของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มี
อาการหนักให้เร็วขึ้นพอประมาณ (หรือปานกลาง) เท่านั้น ส่วนการวิจัยขนาดเล็กหลายโครงการแสดงว่าเรมเดสซิเวียร์ไม่มี
ผลใดใดต่อการรักษาเลย และในวันที่ 15 ตุลาคมมีข่าวที่ไม่ดีต่อกิลเลียดเพราะเป็นข่าวเกี่ยวกับผลของการวิจัยแบบ
ควบคุมที่ใหญ่ที่สุดที่คนจำนวนหนึ่งคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรมเดสซิเวียร์ตายสนิท (coup de grâce) ข่าวดังกล่าวเกี่ยวกับ
ผลของการวิจัยโซลิดาริตี้ (Solidarity trial) ขององค์การอนามัยโลกที่แสดงว่าเรมเดสซิเวียร์ไม่ลดการตายหรือทำให้เวลา
ที่ผู้ป่วยโควิด-19 หายเป็นปกติน้อยลงแต่อย่างใด

	 ที่สำคัญกว่านั้นคือการอนุมัติขององค์การอาหารและยาสำหรับเรมเดสซิเวียร์และการเซ็นสัญญาระหว่างกิลเลียด 
กับสหภาพยุโรปเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติและทำให้สถานการณ์ที่ทำให้กิลเลียดได้เปรียบเป็นอย่างมาก


 จาก COVID-19 fighter remdesivir racks up $873M as Gilead plays defense on unflattering WHO data โดย Angus Liu เมื่อ 29 ตุลาคม 1

2563 ใน https://www.fiercepharma.com/marketing/remdesivir-sales-hit-873m-as-gilead-gets-defensive-against-who-data-covid-19-
drug

 จาก Gilead’s Covid-19 Drug Is Mediocre. It Will Be a Blockbuster Anyway. โดย Katie Thomas เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 ใน https://2

www.nytimes.com/2020/10/29/health/covid-remdesivir-gilead.html

 จาก The ‘very, very bad look’ of remdesivir, the first FDA-approved COVID-19 drug โดย Jon Cohen และ Kai Kupferschmidt เมื่อ 28 3

ตุลาคม 2563 ใน https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug

เรมเดสซิเวียร์ยาต่อสู้โควิด-19 โกยเงินถึง $ 873 ล้านในขณะที่กิลเลียด
แก้ตัวต่อข้อมูลที่ไม่ประจบสอพลอขององค์การอนามัยโลก

ยาโควิด-19 ของกิลเลียดมีผลปานกลางแต่อย่างไรก็ตามมันจะประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล

หน้าตาที่แย่เป็นอย่างมากของยาโควิด-19 ยาแรกที่องค์การอาหารและยาอนุมัติ
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	 ผู้เขียนข่าวของ Science อธิบายว่าองค์การอาหารและยาไม่ได้ปรึกษากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่องค์การ
อาหารและยามีพร้อมอยู่แล้วเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับยาต้านไวรัสที่ผลการวิจัยที่ทำไปแล้วมีความซับซ้อนเช่นนี้ กลุ่มผู้
เชี่ยวชาญภายนอกดังกล่าวคือคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Drugs Advisory Committee หรือ 
ADAC) ซึ่งคณะที่ปรึกษานี้ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ นักชีวสถิติ (biostatisticians) เภสัชกร และผู้
แทนของผู้บริโภค คณะที่ปรึกษา ADAC มีหน้าที่ทบทวนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับยาหรือการรักษาที่กำลังได้รับการวิจัยอยู่เพื่อ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุมัติยานั้นต่อองค์การอาหารและยา แต่องค์การอาหารและยายังไม่เคยประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษานี้แม้แต่ครั้งเดียวในช่วงการระบาดของโควิด-19

	 ในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปได้ตัดสินใจเกี่ยวกับราคายาเรมเดสซิเวียร์ไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ผลที่น่าผิดหวัง
ของการวิจัยโซลิดาริตี้จะถูกเปิดเผย และผู้เขียนข่าวกล่าวว่าสหภาพยุโรปไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับผลของการวิจัยนี้ถีงแม้ว่าบริษัท
กิลเลียดในฐานะผู้สนับสนุนการวิจัยโครงการนี้ได้เริ่มทบทวนผลของการวิจัยที่ได้รับจากองค์การอนามัยโลกตั้งแต่วันที่ 23 
กันยายน 2563 และรู้ว่าการวิจัยไม่มีผลดี

	 ในข่าวอ้างถึง ศ. นพ. แอริค โทโพล (Prof. Eric Topol) ศาสตราจารย์ด้านอณูเวชศาสตร์ (molecular medicine) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางคลินิกและบรรณาธิการของ Medscape ที่กล่าวว่าการตัดสินใจอนุมัติเรมเดสซิเวียร์ทำให้
ภาพพจน์ขององค์การอาหารและยาเสียหายมากและข้อตกลงระหว่างกิลเลียดและสหภาพยุโรปยังเพิ่มความแย่ขึ้นไปอีกชั้น
หนึ่ง


	 ดร. นพ. เดวิด ฮาร์ดี้ (Dr. David Hardy) จากมหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ (ADAC) ขององค์การอาหารและยาอธิบายแก่ผู้เขียนข่าวของ Science ว่า
องค์การอาหารและยาไม่มีข้อผูกมัดที่ต้องประชุมคณะกรรมการ ADAC เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับยาที่องค์การฯกำลัง
พิจารณาอนุมัติ แต่องค์การอาหารและยามักจะทำ (เลือกประชุม) ในกรณีที่เกี่ยวกับยาที่ยากต่อการตัดสินใจ และ ดร. 
ฮาร์ดี้บอกว่าเขาแปลกใจมากที่องค์การอาหารและยาไม่ปรึกษาคณะกรรมการฯในกรณีนี้เพราะกรณีนี้เป็นการกำหนด
มาตรฐานแรกสำหรับยาต้านไวรัสสำหรับโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุมัติเป็นการให้สิทธิเด็ดขาดทางการตลาดให้
แก่บริษัทยาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากและจำเป็นที่จะต้องมีความคิดเห็นอื่นที่นอกเหนือจากความคิดเห็นของ
หน่วยงานรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว 

	 ผู้เขียนข่าวกล่าวว่าองค์การอาหารและยาปฏิเสธที่จะอธิบายกับผู้เขียนข่าว Science ถึงเหตุผลที่ไม่เรียกประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ และกล่าวแต่เพียงว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าแผนกที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เขียนข่าวตั้งข้อสังเกตุว่าการที่องค์การอาหารและยาไม่เรียกประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องครั้งนี้

ภาพโดย  Getty Images ใน Fierce Pharma



แตกต่างเป็นอย่างมากจากการกระทำขององค์การฯที่เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีท่าทีว่าจะได้ผล ซึ่งเมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2563 หรือหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่ Science จะเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้ องค์การอาหารและยามีการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพียงเพื่อที่จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของวัคซีนที่จะผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้เท่านั้น

	 เกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงกับสหภาพยุโรปนั้นกิลเลียดยืนยันกับผู้เขียนข่าว Science ว่าองค์การอนามัยโลกได้ให้
ต้นฉบับของผลการวิจัยแก่กิลเลียดในปลายเดือนกันยายน แต่โฆษก (spokeperson) ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป กล่าวกับผู้เขียนข่าวของ Science ว่ากิลเลียดไม่ได้
เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการเจรจาทำสัญญากัน และกิลเลียดมีท่าทีที่ก้าวร้าวในการตั้งข้อคำถามต่อความถูก
ต้องของข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้โดยอ้างเหตุผลหนึ่งว่าการวิจัยโซลิดาริตี้ทำในหลายประเทศทั่วโลกที่มีมาตรฐานของ
บริการด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นในแถลงการณ์ของกิลเลียดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 กิลเลียดแสดงความ
เห็นว่ามีความไม่แน่นอนว่าการวิจัยน้ีจะมีผลสรุปที่แน่นอนหรือไม่

	 การกล่าวหาดังกล่าวทำให้ ดร. พญ. มารี-พอล คีนี่ (Dr. Marie-Paul Kieny) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา 
และผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยของฝรั่งเศส (INSERM) และเป็นนักวิจัยคนหนึ่งของการวิจัยโซลิดาริตี้โต้ตอบว่าการที่กิล-
เลียดพูดให้ร้ายต่อการวิจัยโซลิดาริตี้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากและการที่กิลเลียดเสแสร้งว่าการวิจัยนี้ไม่มีคุณค่าเพราะ
เป็นการวิจัยที่ทำในประเทศที่มีรายได้ต่ำนั้นเป็นอคติ

	 


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างโครงการ (interim analysis) ของการวิจัยทางคลินิกที่เป็นการวิจัยแบบควบคุมในการ
เปรียบเทียบยาทดลองกับยาเลียนแบบ (placebo-controlled clinical trial) ขนาดใหญ่เกี่ยวกับเรมเดสซิเวียร์ที่
ดำเนินการโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. National Institutes of Health) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2563 แสดงว่าเรมเดสซิเวียร์ที่ต้องให้ทางเส้นเลือดเช่นเดียวกับการให้น้ำเกลือมีผลในการลดเวลาโดยเฉลี่ย 
(median time) ของการรักษาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักต้องได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจาก 15 วันเป็น 11 
วัน ซึ่งเป็นเพียงผลพอประมาณเท่านั้น และดูเหมือนว่าเรมเดสซิเวียร์อาจช่วยลดการตายของผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย แต่มีข้อ
สังเกตุที่สำคัญว่าผลดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและอาจเป็นเรื่องของโอกาสก็ได้

	 ส่วนรายงานผลของการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง The New England 
Journal of Medicine เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และเป็นการรายงานที่ได้รับการทบทวนแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยแล้วแสดงว่าเรมเดสซิเวียร์สามารถลดเวลาในการหายเป็นปกติของผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 531 คนให้เหลือ
เป็น 10 วัน (หมายเหตุ 3)

	 แต่การวิจัยแบบสุ่ม-ควบคุมที่ทำในประเทศจีนแต่เป็นการวิจัยขนาดเล็กมีผลการวิจัยว่าเรมเดสซิเวียร์ไม่มีผลใน
การรักษาหรือเรมเดสซิเวียร์ไม่มีผลต่อไวรัสโคโรนาแต่อย่างใด ผลการวิจัยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ใน The Lancet ซึ่ง
เป็นวารสารวิชาชีพทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับกันมากเช่นกันเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

	 สองวันหลังจากการเผยแพร่ผลการวิจัยใน The Lancet องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ใช้
เรมเดสซิเวียร์ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization - EUA) สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก และ
องค์การอาหารและยาเอ่ยถึงการวิจัยที่ดำเนินการโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติแต่ไม่เอ่ยถึงการวิจัยที่ทำในประเทศจีน 
(หมายเหตุ 3) และการอนุมัติเรมเดสซิเวียร์นี้ได้รับความชื่นชมจากประธานาธิบดีสิบแปดมงกุฏของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่าง
มาก

	 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผลของการวิจัยที่สนับสนุนโดยกิลเลียดได้รับการเผยแพร่ใน JAMA ซึ่งเป็นวารสาร
วิชาชีพทางการแพทย์ที่มีชื่อเช่นกัน การวิจัยดังกล่าวเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นปอดบวมอาการปาน
กลางที่ได้รับการรักษาด้วยเรมเดสซิเวียร์ 5 วัน กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเรมเดสซิเวียร์เป็นเวลา 10 วัน และกับผู้ป่วย
ที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษา ผลการวิจัยแสดงว่าผู้ป่วยที่ได้รับเรมเดสซิเวียร์เพียง 5 วันฟื้นตัวเร็วขึ้น แต่ผู้ป่วย
ที่ได้รับเรมเดสซิเวียร์ 10 วันไม่ฟื้นตัวเร็วขึ้น นอกจากนั้นผู้เขียนใน Science (หมายเหตุ 3) กล่าวว่าในการวิจัยที่สนับสนุน
โดยกิลเลียดที่เปรียบเทียบการรักษาด้วยเรมเดสซิเวียร์ 5 วันกับ 10 วันก็ไม่มีผลที่แตกต่างกัน 

	 และหนึ่งอาทิตย์ถัดมาองค์การอาหารและยาขยายการอนุมัติให้ใช้เรมเดสซิเวียร์ในกรณีฉุกเฉินเป็นการอนุมัติให้
ใช้เรมเดสซิเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุกคนเป็นเหตุให้ ศ. นพ. แอริค โท-
โพล เขียนจดหมายเปิดผนึกในวารสารออนไลน์ Medscape ที่เป็นวารสารออนไลน์ทางการแพทย์ที่เป็นที่รู้จักกันมากและ 
ศ. โทโพลเป็นบรรณาธิการ กล่าวหากรรมาธิการขององค์การอาหารและยา (FDA Commissioner) ว่าเพิกเฉยต่อหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และยอมให้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้องค์กรที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นเครื่องมือทางการเมืองซำ้แล้วซ้ำ
อีก และเรียกร้องให้นพ. สตีเฟน ฮาห์น (Dr. Stephen Hahn) กรรมาธิการขององค์การอาหารและยาให้พูดความจริงหรือ
ลาออกจากตำแหน่ง 


การวิจัยโซลิดาริตี้ขององค์การอนามัยโลกทำในโรงพยาบาล 405 แห่งจาก 30 ประเทศ ซึ่งรวมแล้วใหญ่กว่าการวิจัย
เกี่ยวกับเรมเดสซิเวียร์อีกสามโครงการรวมกันถึงสามเท่าจึงเป็นเหตุให้นักวิจัยมากมายคิดว่าการวิจัยโซลิดาริตี้จะ
สามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิผลของเรมเดสซิเวียร์ได้ดีกว่าการวิจัยโครงการอื่นๆ แต่การวิจัยโซลิดาริตี้ไม่มีกลุ่มที่ได้รับ

ยาเลียนแบบเพื่อเป็นกลุ่มควบคุมและเปรียบเทียบ แต่การวิจัยเป็นการเปรียบเทียบยาอื่นๆที่เป็นยาสำหรับรักษาโรคอื่น 



และถูกนำมาทดลองใช้ในการรักษาโควิด-19 (หรือ repurposed drugs) สี่ชนิดเปรียบเทียบกันและเปรียบเทียบกับมาตรา
ฐานของการรักษา ยาสำหรับโรคอื่นที่นำมาใช้ในการรักษาโควิด-19 สี่ชนิดนี้รวมถึงเรมเดสซิเวียร์ด้วย การวิจัยโซลิดาริตี้
ต้องการพิสูจน์ว่ายาทั้งสี่นี้จะช่วยลดการตายของผู้ป่วยโควิด-19 ได้หรือไม่ 

	 นักวิจัยของการวิจัยโซลิดาริตี้ได้อธิบายผลของการวิจัยให้แก่ผู้แทนขององค์การอาหารและยาเมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2563 และเปิดเผยผลการวิจัยที่ยังไม่ได้รับการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการเดียวกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยซี่งเรียกผลการวิจัยประเภทนี้ว่า preprint ในเวบไซด์ medRxiv 5 อีกหลายวันต่อมา ผลของการวิจัยแสดงว่ายาทั้ง
สี่ชนิดไม่สามารถลดการตายของผู้ป่วยโควิด-19 ได้เลย นอกจากนั้นแล้วทีมวิจัยยังระบุว่าเรมเดสซิเวียร์ไม่มีผลในการลด
เวลาที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์
ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังเริ่มมีอาการป่วยหนักเท่านั้น


ข้ อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้จึงทำให้การอภิปรายโต้แย้งเกี่ยวกับประโยชน์ของเรมเดสซิเวียร์ที่ระบุในการวิจัยโครง
การอื่นๆกลับคืนมาอีกครั้ง รวมถึงประเด็นว่าองค์การอาหารและยาควรแจ้งให้สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับการอภิปราย
โต้แย้งแทนที่จะประเมินและชั่งนำ้หนักข้อมูลเองตามลำพังเท่านั้นหรือไม่ และในการเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณา

ข้อมูลในการอนุมัติเรมเดสซิเวียร์นั้นรวมข้อมูลจากสามโครงการคือการวิจัยโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติและการวิจัยที่กิล
เลียดเป็นผู้สนับสนุนอีกสองโครงการเท่านั้นและเพิกเฉยไม่รวมข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้และการวิจัยแบบสุ่ม-ควบคุม
จากประเทศจีน

	 การที่องค์การอาหารและยาเพิกเฉยไม่ให้ความสนใจต่อข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้ทำให้ทีมนักวิจัยของการวิจัย
โซลิดาริตี้อารมณ์เสียเป็นอย่างมากซึ่ง ดร. คีนี่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าคาถาที่อ้างเสมอโดยองค์การอาหารและยาจนกลาย
เป็นเรื่องตลกคือองค์การอาหารและยามักจะอ้างเสมอว่าไว้วางใจแต่พระเจ้าเท่านั้น ส่วนคนอื่นนั้นต้องให้ข้อมูลแก่องค์การ 
(In God we trust, everyone else has to provide data) และ ดร. คีนี่ ย้ำว่าดังนั้นแล้วองค์การอาหารและยาต้องดูข้อมูล
ทุกอย่างที่มีอยู่

	 สำหรับบริษัทกิลเลียดแล้วบริษัทถือว่าข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้ไม่มีบทบาทสำคัญเท่าไร กิลเลียดกล่าวใน
แถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวว่าบริษัทมีความกังวลว่าข้อมูลจากการวิจัยที่ไม่ปกปิดข้อมูล (open-label) ระดับโลกนี้ยัง
ไม่ได้รับการทบทวนอย่างเข้มงวดพอที่จะนำไปสู่การอภิปรายทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
พิจารณาถึงการออกแบบของการวิจัยประกอบด้วย

	 นพ. เมอร์แดด พาร์เซย์ (Dr. Merdad Parsay) หัวหน้าเจ้าหน้าที่แพทย์ (Chief Medical Officer) ของกิลเลียด 
กล่าวกับผู้เขียนข่าวของ Science ว่าองค์การอนามัยโลกไม่ได้ให้ข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้รวมทั้งแผนเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้แก่บริษัท แต่ตัวแทนองค์การอนามัยโลกตอบโต้ว่ากิลเลียดรู้เกี่ยวกับแผนการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วตั้งแต่
ตอนต้นเมื่อบริษัทเข้าร่วมการวิจัยโซลิดาริตี้และองค์การอนามัยโลกจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้แก่กิลเลียดเมื่อการวิจัยดำเนิน
การเสร็จสิ้นแล้ว และโดยปกติแล้วในการพิจารณาอนุมัติยานั้นองค์การอาหารและยาจะทบทวนข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่ยังไม่รับการเผยแพร่และข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (peer 
review) ก็ตาม

	 สำหรับข้ออ้างของกิลเลียดเกี่ยวกับระบบบริการด้านสุขภาพที่แตกต่างกันในประเทศที่เข้าร่วมการวิจัยโซลิดาริตี้
นั้น ดร. พญ. ซอนยา สวามินาทาน (Dr. Soumya Swaminathan) หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ (chief scientist) ขององค์การ
อนามัยโลกย้ำว่า 50% ของผู้ป่วย 2,750 คนที่ได้รับการรักษาด้วยเรมเดสซิเวียร์ของการวิจัยโซลิดาริตี้มาจากประเทศคา-
นาดาและยุโรปที่ถือว่าบริการสุขภาพมีมาตรฐานที่สูงมากและย้ำอีกด้วยว่าส่วนประเทศอื่นที่เหลือไม่ได้หมายความว่าจะมี
บริการสุขภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานเสมอไป

	 นพ. คลิฟฟอร์ด เลน (Dr. Clifford Lane) ผู้อำนวยการด้านคลินิกของสถาบันแห่งชาติเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และโรค
ติดต่อ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) สหรัฐอเมริกา ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเกี่ยวกับ
เรมเดสซิเวียร์ที่สนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติกล่าวกับผู้เขียนข่าวของ Science ว่าข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้
เป็นข้อมูลที่ดีที่ได้จากการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลลัพธ์ในการประเมินผลที่หนักแน่น

	 ศาสตราจารย์ นพ. มาร์ติน แลนเดรย์ (Prof. Martin Landray) จากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ที่เป็น
นักวิจัยหลักคนหนึ่งของการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เปรียบเทียบยาหลายชนิดสำหรับรักษาโควิด-19 กล่าวว่าเรมเดสซิ-
เวียร์ไม่มีผลในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักอย่างแน่นอนแต่อาจมีผลช่วยผู้ป่วยในช่วงต้นของการติดเชื้อ ซึ่งยิ่งจะทำให้
เรื่องยุ่งยากขึ้นไปอีกเพราะคนส่วนมากที่ติดเชื้อจะหายเองโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดใด ซึ่ง ศ. แลนเดรย์ ตั้งข้อสังเกตุว่า
ข้ออ้างที่ว่ายิ่งเริ่มรักษาโดยเรมเดสซิเวียร์โดยเร็วตั้งแต่ต้นเท่าไรยาก็จะยิ่งมีผลดีฟังดูแล้วดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีมากจน
กระทั่งเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งพัวพันอื่นๆที่ตามมาคือเรมเดสซิเวียร์ไม่ช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยแต่อย่างใดและเราจะต้อง
รักษาผู้ป่วยจำนวนมากด้วยเรมเดสซิเวียร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกและแพงมหาศาล

	 นอกจากนั้นแล้วยังมีคำถามเกี่ยวกับผลกระทบข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของเรมเดสซิเวียร์ด้วย ซึ่งองค์การอนามัย
โลกมีการติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาต่างๆที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 อยู่ และในปลายเดือนสิงหาคมที่
ผ่านมาองค์การอนามัยโลกได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาด้วยเรมเดสซิเวียร์และมีอาการผิดปกติ
ของตับและไตเพิ่มมากขึ้นกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาอื่น และองค์การยาของยุโรป (European Medicine Agency 



- EMA) ประกาศในเดือนตุลาคมว่าคณะกรรมการความปลอดภัยขององค์กรจะทบทวนและประเมินรายงานที่เกี่ยวกับผู้
ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเรมเดสซิเวียร์ที่มีอาการผิดปกติของไต

	 นักวิจัยจำนวนหนึ่งชี้ว่าเอกสารเกี่ยวกับการอนุมัติเรมเดสซิเวียร์ขององค์การอาหารและยา ขาดข้อมูลที่สำคัญมาก
ข้อมูลหนึ่งคือหลักฐานที่แสดงว่าเรมเดสซิเวียร์สามารถลดไวรัสในร่างกายหรือปริมาณไวรัสได้ ซึ่งดร. แอนดรู ฮิว (Dr. 
Andrew Hill) เภสัชกรทางคลินิกจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยยาต้านไวรัส
มานานกว่า 30 ปี กล่าวว่าทุกครั้งที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับยาต้านไวรัสจะต้องมีการแสดงถึงผลของยาต่อไวรัสและต้องเผย
แพร่ผลนั้น และสำหรับเรมเดสซิเวียร์แล้วคงเป็นที่แน่นอนว่ากิลเลียดได้ประเมินผลของเรมเดสซิเวียร์ต่อปริมาณไวรัสใน
ร่างกายแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวขาดหายไปซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมาก 

	 นพ. ริชาร์ด เปโต (Dr. Richard Peto) นักระบาดวิทยาและนักสถิติจากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการออกแบบการวิจัยโครงการโซลิดาริตี้และเป็นผู้วิเคราะห์ผลของการวิจัยย้ำว่าองค์การอนามัย
โลกไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรมเดสซิเวียร์มีผลเป็นศูนย์ต่อการรักษาโควิด-19 เพราะการวิจัยโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ใน
การประเมินผลในการรักษาของยา ซึ่งการวิจัยจะแสดงผลของยาที่ประกอบด้วยผลของการประเมินและช่วงความเชื่อมั่น 
(confidence intervals) ซึ่งยากต่อการอธิบาย แต่กิลเลียดและองค์การอาหารและยาพยายามใช้กลยุทธ์ที่บีบให้องค์การ
อนามัยโลกพิสูจน์ว่าเรมเดสซิเวียร์ไม่มีผลอะไรเลย ซึ่งคำถามที่ถูกต้องควรเป็นการถามว่าบริษัทยาสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่
ว่ายามีผลต่อการรักษา

	 ประเด็นที่ยุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งคิดว่าองค์การอาหารและยาควร
ปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ (ADAC) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์การ
อาหารและยา เพื่อให้เกิดการอภิปรายที่เข้มข้นและยกระดับของการอภิปราย รองศาสตราจารย์ นพ. ลินด์เซย์ เบเดน 
(Assoc. Lindsey Baden) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อจากโรงพยาบาลผู้หญิงและบริกแฮม (Brigham and 
Women’s Hospital) และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพกล่าวว่าการตัดสินใจอนุมัติยาสำหรับรักษา
โควิด-19 ที่ผ่านมาขององค์การอาหารและยาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจมีข้อจำกัด
หลายอย่างเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องเร่งด่วน ดังนั้นการปรึกษาหารือเกี่ยว
กับเรื่องนี้ต้องเปิดให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมด้วย

	 พญ. ลูเซียนา โบริโอ (Dr. Luciana Borio) อดีตรักษาการหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและยากล่าว
ว่าการอนุมัติยาเรมเดสซิเวียร์ไม่ใช่การอนุมัติธรรมดาที่ทำเป็นประจำ และการระบาดของโควิด-19 ก็เป็นสถานการณ์ที่
พิเศษไปจากสถานการณ์ทั่วไป ดังนั้นการอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะเป็นประโยชน์มากกว่า

	 นพ. เจสซี่ กูดแมน (Dr. Jesse Goodman) อดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและยามีความเห็นเช่น
เดียวกันและเสริมด้วยว่าถึงแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาจะมีความยุ่งยากซับซ้อนแต่องค์การอาหารและยาได้
จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว และถึงแม้ว่าจะมีการระบาดระดับโลกอยู่และทุกคนยุ่ง
มากก็ตามแต่องค์การอาหารและยาสามารถจัดประชุมออนไลน์ได้ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลและการ
ประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงให้แก่สาธารณชน


ส่วนองค์การยาของยุโรปซึ่งเปรียบเสมือนคู่ขององค์การอาหารและยานั้นได้ให้อนุมัติอย่างมีเงื่อนไข (conditional 
approval) ซึ่งเทียบได้กับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แก่
เรมเดสซิเวียร์ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา องค์การยาของยุโรปยังไม่ได้ให้การอนุมัติเต็มรูปแบบแก่เรมเดสซิเวียร์ 

อย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปได้เจรจากับกิลเลียดเพื่อที่จะซื้อเรมเดสซิเวียร์จำนวน 500,000 คอร์สการรักษาภายในหกเดือน
ต่อไปเป็นจำนวนเงิน 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ($1.2 billion) แต่โฆษกของคณะกรรมาธิการยุโรปยืนยันกับผู้เขียน
ข่าวของ Science ว่าคณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรมเดสซิเวียร์ไม่มีผลในการรักษาจากการวิจัยโซลิดาริตี้
จนกระทั่งหนึ่งวันหลังจากการเซ็นสัญญาซื้อเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และรู้จากการรายงานของคณะทำงานโควิด-19 ของ
องค์การยาของยุโรปที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 และคณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้ปรึกษากับองค์การอนามัย
โลกเกี่ยวกับการวิจัยโซลิดาริตี้ก่อนหน้าการเซ็นสัญญากับโควิด-19

	 เมื่อผู้เขียนข่าวของ Science ถามกิลเลียดว่าทำไมไม่แจ้งให้แก่คณะกรรมาธิการยุโรปรู้ถึงข้อมูลของการวิจัยโซลิ
ดาริตี้ในระหว่างการเจรจาทำข้อตกลงซื้อเรมเดสซิเวียร์ บริษัทกิลเลียดยอมรับว่าได้รับร่างของรายงานผลการวิจัยจาก
องค์การอนามัยโลกในปลายเดือนกันยายนและรายละเอียดของร่างรายงานนั้นถูกเซ็นเซอร์ด้วยการขีดฆ่าข้อความต่างๆ
มากมาย แต่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าข้อมูลที่ถูกขีดทับด้วยเส้นดำเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับยาอื่นที่ใช้วิจัยด้วยเนื่องจากข้อ
ตกลงรักษาความลับกับบริษัทที่ผลิตยาที่ใช้ในการวิจัย

	 แต่โฆษกของคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวกับผู้เขียนข่าวของ Science ว่าถึงแม้ว่าข้อตกลงกับกิลเลียดจะล็อคให้
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องซื้อเรมเดสซิเวียร์ในราคา 2,400 เหรียญ (73,456 บาท) ต่อคอร์สก็ตาม แต่ไม่มีข้อ
ผูกมัดให้ประเทศสมาชิกต้องซื้อเรมเดสซิเวียร์ และนักรณรงค์ด้านสาธารณสุขของยุโรปเรียกร้องให้สหภาพยุโรปต้องเปิด
เผยสัญญาที่ทำกับกิลเลียดต่อสาธารณชน และสหภาพยุโรปควรเจรจาเกี่ยวกับจำนวนคอร์สและราคาที่จะต้องจ่ายใหม่
ด้วย แต่กิลเลียดกล่าวว่าไม่มีแผนที่จะปรับราคาเรมเดสซิเวียร์หลังจากการเปิดเผลข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้




	 ส่วน ดร. คินี่ คิดว่าการลงทุนของสหภาพยุโรปในการซื้อเรมเดสซิเวียร์เป็นการสิ้นเปลืองอย่างมหาศาล ถึงแม้ว่า
เรมเดสซิเวียร์อาจมีผลดีต่อคนไข้บางกลุ่มก็ตาม ซึ่งต่อผลดีของคนไข้บางกลุ่มนี้ การวิเคราะห์ผู้ป่วยกลุ่มย่อยลงไปของการ
วิจัยโซลิดาริตี้แสดงว่าเรมเดสซิเวียร์อาจมีผลต่ออัตราการตายของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน 
(supplemental oxygen) แต่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) แต่ ดร. แอนดรู ฮิว กล่าวว่าการยอมรับความเชื่อ
เช่นนี้ก็หมายความด้วยว่ายอมรับว่าเรมเดสซิเวียร์มีผลร้ายต่อผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ


ดร. เจสัน โพ็ก (Dr. Jason Pogue) จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ประธานของสมาคมเภสัชกรที่เกี่ยวกับ
โรคติดต่อ (Society of Infectious Diseases Pharmacists) กล่าวกับผู้เขียนข่าวจาก Science ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด
จากข้อมูลของการวิจัยโซลิดาริตี้คือเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงว่าเรมเดสซิเวียร์มีผลใน

การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ดร. โพ็ก เชื่อว่าองค์การอาหารและยาผิดพลาดในเรื่องนี้ และตราบใดที่ยังไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่ม
เติม องค์การยาของยุโรปไม่ควรให้อนุมัติเต็มรูปแบบแก่เรมเดสซิเวียร์เพราะว่ามีคำถามมากกว่าคำตอบต่อประสิทธิผล
ของเรมเดสซิเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล


	 ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่ยังรุนแรงอยู่นี้ ความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจขององค์การอาหารและยา 
และความไม่มั่นใจของนักวิจัยและผู้เขี่ยวชาญในประสิทธิผลของเรมเดสซิเวียร์ไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของเรมเดสซิเวียร์ 
กิลเลียดกล่าวว่าเรมเดสซิเวียร์เป็นยาที่ขายดีเป็นอันดับสอง (รองจากยาต้านไวรัสเอชไอวี) ในไตรมาสที่สามของปีนี้  และมี
นักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่คิดว่ากิลเลียดไม่ควรเป็นผู้ที่กอบโกยผลกำไรจากเรมเดสซิเวียร์แต่เพียงผู้เดียว เพราะว่า
รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนาเรมเดสซิเวียร์ (หมายเหตุ 2)

	 การตัดสินใจอนุมัติเรมเดสซิเวียร์จากข้อมูลการวิจัยที่ไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอนั้นทำให้ชื่อเสียงขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแย่ลงไปอีก ศาสตราจารย์ แอรอน เคสเซลไฮล์ (Prof. Aaron Kesselheim) ศาสตราจารย์
ด้านแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยากล่าวว่าคนมักจะคิดว่า
หากยาได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแล้ว ยานั้นจะใช้ได้ผล แต่ผลของการวิจัยที่ศ. เคสเซลไฮล์ทำร่วมกับนัก
วิจัยอีกหลายคนพบว่ายาที่ได้รับอนุมัติโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือโดยองค์การยาของยุโรปที่ได้รับ
การจัดอันดับโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาสูง (high therapeutic value) ในระยะสิบปีนี้มีไม่ถึง 1 
ใน 3 ดังน้ันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าการอนุมัติขององค์การอาหารและยาไม่ใช่การรับประกันประสิทธิภาพใน
การรักษาระดับหนึ่ง แต่การอนุมัติเป็นแต่เพียงว่ายานั้นอาจมีประโยชน์อยู่บ้าง (หมายเหตุ 2)

	 นอกจากการอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และคุณค่าของเรมเดสซิเวียร์แล้ว ประเด็น
ที่มีการอภิปรายโต้แย้งมากอีกประเด็นคือราคาของเรมเดสซิเวียร์ซึ่งสำหรับราคาสำหรับบริษัทประกันสุขภาพเอกชนนั้น

ภาพจากการแถลงข่าวเกี่ยวกับองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ใช้เรมเดสซิเวียร์ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Authorization - 
EUA) สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก คนซ้ายมือคือประธานผู้บริหารของกิลเลียด (Daniel O’ Day) และคนขวามือคือกรรมาธิการของ
องค์การอาหารและยา (Dr. Stephen Hahn) ซึ่งพอจะทายได้ว่าใครเป็นผู้กำกับการสนทนาและใครเป็นตรายางและดาราประกอบเท่านั้น


ภาพโดย Alex Brandon  สำนักข่าว AP จาก  Science)



เท่ากับ 3,120 เหรียญ (95,493 บาท) ต่อคอร์ส และสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลนั้นเท่ากับ 2,340 เหรียญ (71,508 บาท) 
ต่อคอร์ส ซึ่งนักรณรงค์เกี่ยวกับการเข้าถึงยาคิดว่าเรมเดสซิเวียร์ควรเป็นของสาธารณชนเพราะรัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุน
การวิจัยแก่กิลเลียดไปแล้วเป็นจำนวนมากและกิลเลียดได้กำไรจากเรมเดสซิเวียร์ไปแล้วมากมายเกินกว่าที่ได้ลงทุนไป แต่
กิลเลียดไม่เห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้ (หมายเหตุ 2)

	 การตัดสินใจอนุมัติเรมเดสซิเวียร์โดยองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาเป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกองค์กรจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับองค์การอาหารและยา กรณีทำนองเดียวกันที่เพิ่งเกิดขึ้นคือการพิจารณาอนุมัติ
ยารักษาโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ (Alzheimer) ซึ่งผู้ประเมินผลขององค์การอาหารและยาคิดว่ายาที่พิจารณามีประสิทธิผล
ดีพอที่จะได้รับอนุมัติ แต่คณะกรรมการที่ปรึกษาขององค์การอาหารและยาคิดว่าหลักฐานที่สนับสนุนว่ายาดังกล่าวได้ผลนั้น
มีไม่เพียงพอ และแนะนำว่าองค์การอาหารและยาไม่ควรอนุมัติ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติมาจากการวิจัยทาง
คลินิกระยะที่สาม 2 โครงการ ซึ่งผลของการวิจัยหนึ่งโครงการแสดงว่ายาไม่มีผลต่อการรักษา และการวิจัยอีกโครงการ
หนึ่งแสดงว่ายามีผลต่อการรักษาแต่ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการพิจารณาอนุมัติของการวิจัยของโครงการที่สองนี้เป็นข้อมูลที่
เพิ่มเติมทีหลัง หลังจากที่การวิจัยดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว หลังจากการประชุมเป็นเวลา 2 วันคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
องค์การอาหารและยาแนะนำว่าไม่ควรอนุมัติ แต่ท่าทีขององค์การอาหารและยาต้องการอนุมัติยาดังกล่าว ทำให้ผู้
เชี่ยวชาญคนหนึ่งกล่าวว่าการโน้มเอียงขององค์การอาหารและยาเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เพราะดูเหมือนว่าองค์การ
อาหารและยาเริ่มต้นด้วยการมีสันนิษฐานแล้วว่ายาที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นได้ผลและพยายามที่จะค้นหาเหตุผลว่าทำไมการ
วิจัยอีกโครงการหนึ่งไม่สามารถพิสูจน์ผลได้ ซึ่งเป็นการให้น้ำหนักต่อการวิจัยโครงการหนึ่งมากกว่าการวิจัยอีกโครงการ
หนี่งที่ค่อนข้างชัดเจน ส่วนข้อแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษานั้นไม่ได้หมายความว่าองค์การอาหารและยาต้องปฏิบัติ
ตามนั้นเสมอ 
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	 ความเสื่อมศรัทธาในองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงระดับบุคคลเท่านั้น หน่วยงาน 
อื่นๆในสหรัฐอเมริกาเริ่มแสดงความเสื่อมศรัทธาต่อองค์การอาหารและยาเช่นกันรวมถึงแพทย์สมาคมแห่งชาติ (National 
Medical Association) ซึ่งเป็นสมาคมแพทย์ชาวผิวดำของสหรัฐอเมริกาที่กล่าวว่าสมาคมจะมีคณะกรรมการอิสระสำหรับ
พิจารณายาหรือวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากองค์การอาหารและยา นอกจากนั้นแล้วยังมีรัฐต่างๆหลายรัฐที่
ประกาศว่าจะมีคณะกรรมการอิสระที่พิจารณายาหรือวัคซีนที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
แล้ว เช่น นิวยอร์ค วอซิงตัน และ คาลิฟอร์เนีย นอกจากนั้นแล้วรัฐวอร์ซิงตัน เนวาดา โอเรกอน และคาลิฟอร์เนียจะร่วมกัน
จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติแล้วจากองค์การอาหารและยา และรัฐนิวยอร์คก็มีแผนที่จะจัด
ตั้งคณะทำงานของรัฐเองเพื่อพิจารณาวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การอาหารและยาให้อนุมัติแล้ว 
5

	 


ความไว้วางใจต่อองค์การอาหารและยาที่เสื่อมถอยลงในทุกระดับนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลและเศร้ามาก เพราะท้ายที่สุด
จะนำไปสู่การสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากรในการพิจารณาทบทวนยาและวัคซีนที่เป็นสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนมาก
ซ้ำๆกันหลายรอบทั้งๆที่ผ่านการอนุมัติโดยองค์การหลักที่รับผิดชอบต่อเรื่องนี้แล้ว ความล่าช้าที่เกิดขึ้นย่อมหมายถึง

การสูญเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นของคนอีกจำนวนมาก และการกู้ความไว้วางใจกลับคืนมาจะต้องใช้เวลาและความพยายาม
เป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นเวลาและความพยายามที่ควรนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดมากกว่า

	 การที่ต้องมีกลไกตรวจสอบความปลอดภัยและรับประกันคุณภาพของยาและวัคซีนซ้ำอีกชั้นนั้นอาจถือได้ว่าเป็น
เรื่องที่ไม่ควรทำในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเช่นการระบาดของโควิด-19 นี้ แต่การเพิกเฉยและปล่อยให้ยาหรือวัคซีนที่ไม่มี
มาตราฐานดีพอถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายกับคนจำนวนหลายล้านคนนั้นย่อมจะนำไปสู่การเจ็บป่วย การเสียชีวิตโดยไม่
จำเป็นภายหลังเช่นกัน ดังนั้นการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของยาหรือวัคซีนสำหรับโควิด-19 จึงเป็นสิ่งที่
สำคัญมากเช่นกันและคุ้มค่าต่อการชะลอการนำไปใช้ในระดับใหญ่ไว้ก่อนชั่วคราวจนกว่าจะได้รับยืนยันเกี่ยวกับคุณภาพ
และความปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้ว
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