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คำแถลงเรื่ องโควิด-19 (COVID-19): ข้ อพิจำรณำด้ ำนจริยธรรมจำกมุมมองระดับโลก
คาแถลงของ
คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริ ยธรรม
(UNESCO International Bioethics Committee, IBC)

และคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริ ยธรรมในความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and
Technology, COMEST)
โรคโคโรนาไวรัสโควิด -19 เป็ นโรคเฉี ยบพลันอุบตั ิใหม่ที่ระบาดกระจายไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว ทาให้จาเป็ นต้องมีการ
พิจารณาและตอบสนองด้านชีวจริ ยธรรมในระดับโลก ประเด็นจริ ยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทาให้ควรร่ วมกันคิดอย่างรอบคอบ
ถึงวิธีแก้ที่ยอมรับได้ดา้ นจริ ยธรรม มุมมองด้านชี วจริ ยธรรมและจริ ยธรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ มีรากฐานของ
สิ ทธิมนุษยชน น่าจะมีส่วนสาคัญในการตอบสนองความท้าทายจากโรคนี้
IBC และ COMEST ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ปรึ กษานานาชาติดา้ นชีวจริ ยธรรมและจริ ยธรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เห็น
ความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะมีการดาเนินการที่กา้ วข้ามการเมือง พรมแดน และความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อมุ่งไปยังความ
ต้องการและความรับผิดชอบร่ วมกัน ในการหามาตรการที่จะเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายนี้ ในสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ บทบาท
ของคณะกรรมการด้านชีวจริ ยธรรมและจริ ยธรรมทัว่ ไป ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คือการที่จะพิจารณาร่ วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ โดยยึดความเชื่ อว่าการตัดสิ นใจทางการเมืองต้องมีหลักทางวิทยาศาสตร์ และต้องมีแนวทางที่ยึด จริ ยธรรมเป็ น
ตัวนาทาง
IBC และ COMEST ใคร่ จะชูประเด็นจริ ยธรรมที่สาคัญในระดับโลก ซึ่ งควรต้องได้รับการยอมรับทัว่ ทุกแห่ ง และ
ร้องขอให้รัฐบาลต่างๆดาเนินการอย่างเร่ งด่วนในเรื่ องเหล่านี้:
1. ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นโยบายด้านสุ ขภาพและสังคมควรตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มนั่ คง โดย
คานึงถึงควำมไม่ แน่ นอนในช่วงที่มีการระบาดที่เกิดขึ้นจากเชื้อตัวใหม่ และควรให้การพิจารณาด้านจริ ยธรรมใน
ระดับโลกเป็ นตัวนาทาง ควรมีความพยายามในระดับนานาชาติที่จะยึด หลักเกณฑ์ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการระบาดและผลกระทบของมัน จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะมียุทธศาสตร์ ทางการเมื องที่ให้ความสาคัญกับ
สุ ขภาพและความปลอดภัยของบุคคลและชุมชน และทาให้ยุทธศาสตร์ น้ ีมีประสิ ทธิ ผล โดยจัดให้มีกำรพิจำรณำ
ร่ วมกันแบบสหวิทยำกำรระหว่างผูท้ ี่มาจากด้านวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม และการเมือง การตัดสิ นใจทางการเมือง
ควรมีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที่มนั่ คงเป็ นพื้นฐาน แต่ไม่ควรพึ่งแค่วิทยาศาสตร์เท่านั้น ในสถานการณ์วิกฤตซึ่งมี
ประเด็นที่ยงั ไม่รู้หลายเรื่ อง จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีการสนทนาระหว่างฝ่ ายการเมือง วิทยาศาสตร์ จริ ยธรรมและ
กฎหมาย

2. ในบริ บทนี้ มีขอ้ ที่น่าห่ วงว่านโยบายบางประการอาจมาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการระบาด ที่ส่งผลกระทบที่ลด
ความปลอดภัยประชาชนทัว่ ไปในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่ นอนและยังไม่นิ่ง ตัวอย่างเช่น แนวคิดด้านการ
สร้าง “ภูมิคุม้ กันหมู่ (herd immunity)” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อที่ปล่อยให้
ประชากรจานวนมากติ ดเชื้ อเพื่อให้ เกิ ด ภู มิคุ้ม กันในผูท้ ี่ ห ายป่ วยและรอดชี วิต ผูท้ ี่ ยงั ไม่ได้ติดเชื้ อก็จะได้รั บ
ประโยชน์จากการปกป้ องหมู่โ ดยอัตโนมัติ ต้อ งมี การพิจารณาด้านจริ ย ธรรมอย่างระมัดระวัง เมื่ อ ค านึ งถึ ง
ผลกระทบต่อผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตและผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่คงที่เนื่องจากความไม่เพียงพอของห้องไอซี ยู
แม้กระทั่งในประเทศพัฒนาแล้ว อันอาจส่ งผลในทางลบต่ อสุ ขภาพและความปลอดภัยของบุคคลและชุมชน
IBC และ COMEST ขอยืนยันว่านโยบายที่ไม่ต้ งั อยู่บนควำมรู้ และกำรปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์ ที่ดีน้ นั ถือ
ว่าไม่มีจริ ยธรรม เนื่องจากไปขัดกับความพยายามร่ วมกันที่จะตอบสนองต่อโรคระบาดระดับโลก
3. โรคระบาดระดับโลกเปิ ดเผยให้เห็น ควำมอ่อนแอของระบบกำรดูแลสุ ขภำพของประเทศต่างๆอย่างชัดเจน ทั้งยัง
เปิ ดให้เห็นอุปสรรคและความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการดูแลสุ ขภาพ IBC และ COMEST ขอชี้ ว่า
ประเด็นหลักของปัญหาต่างๆคือวิธีการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ระบบสุ ขภาพ และการเข้าถึงระบบนี้ กำรจัดสรร
ทรัพยำกรและระบบสาธารณสุ ขที่แข็งแรงจะต้องได้รับความสาคัญสู งสุ ดจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เรื่ องนี้อาจ
ต้องการความร่ วมมือนานาชาติ การตัดสิ นใจทางการเมืองในระดับมหภาคมีผลกระทบต่อการกระจายทรัพยากร
ในระดับ จุ ล ภาค คื อ ระดับ การดู แ ลบุ ค คล (เช่ น ระดับ การคัด กรองผูป้ ่ วย) การตัด สิ น ใจนี้ ยิ่ ง ยากขึ้ น อี ก ใน
สถานการณ์การระบาดใหญ่ ที่มีความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเป็ นทวีคูณ การจัดสรร
ทรัพยากรด้านสุ ขภาพทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคให้เป็ นไปตามทานองคลองธรรม ต้องยึดหลักความยุติธรรม
ความเกื้อกูลกัน และความเท่าเทียม (justice, beneficence and equity) ในกรณี การเลือกรับคนไข้
เมื่อมีความขาดแคลนทรัพยากร ควรให้ความสาคัญแก่ความต้องการทางคลินิกและการรักษาที่ได้ผล วิธีการเลือก
ต้อ งโปร่ งใสและให้ความเคารพแก่ เกี ย รติ ภู มิ มนุ ษย์ หลัก การทางจริ ย ธรรมในกรอบของสิ ทธิ มนุ ษยชนให้
ความสาคัญกับการปกป้องสุ ขภาพซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ของทุกคน มาตรา 14 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยชีวจริ ยธรรมและ
สิ ทธิ มนุ ษยชนของยู เ สโก (UNESCO Universal Declaration on Bioethics and
Human Rights, 2005) ระบุว่า “มาตรฐานสุ ขภาพที่เข้าถึงได้อนั สู งสุ ด” เป็ นสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของมนุษย์
ทุกคน ซึ่งหมายความในที่น้ ีว่า การเข้าถึงการดูแลสุ ขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้
4. บุคคลที่เปรำะบำงอยูแ่ ล้วยิ่งเปราะบางมากขึ้นอีกในช่วงที่มีโรคระบาดระดับโลก มีความสาคัญที่จะต้องคานึงถึง
ความเปราะบางที่ เกี่ ยวโยงกับความยากจน การแบ่งแยกเหยียดหยาม เพศ โรคภัย การสู ญเสี ยความสามารถ
พึ่งตนเอง ความชราภาพ ความพิการ เชื้ อชาติ อิสรภาพ (นักโทษ) การเป็ นผูอ้ พยพหรื อไร้ รัฐ (ดู Report of
the IBC on the Bioethical Response to the Situation of Refugees, 2017) IBC
และ COMEST ยืนยันในความรั บผิดชอบของพวกเราร่ วมกันในการปกป้ องบุคคลที่ เปราะบาง และใน
ความจาเป็ นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ (stigmatization and discrimination)
ทั้ ง โ ด ย ค า พู ด แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ท า ( ดู Reports of the IBC on the Principle of NonDiscrimination and Non-Stigmatization, 2014 และ The Principle of Respect
for Human Vulnerability and Personal Integrity, 2013) วิ ธี ก ารเช่ น การแยกและ
กักกันตัวส่ งผลกระทบต่อบุคคลที่เปราะบางมากกว่าทัว่ ไป ควรให้ความสาคัญต่อการเลี่ยงความรุ นแรงภายใน
ครอบครัว และต่อบุคคลที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง โดยเฉพาะในประเทศที่กาลังพัฒนา ควรพิจารณากล

ยุทธ์ในการสนับสนุนของบุคคลเหล่านี้และหลีกเลี่ยงการทาให้สถานภาพของเขายิ่งเสื่ อมลงไปอีก ควรพิจารณา
มาตรการอื่นๆอีกที่จะลดความกดดันทางจิตใจที่มาจากสถานการณ์โรคระบาดและผลของการกักกันตัว
5. ความเสี่ ยงที่สูงสาหรับทุกคนในภาวะโรคระบาดใหญ่มาจากความจริ งว่า สิ ทธิเข้ ำถึงสุ ขภำพของเรำนั้น จะได้ รับ
กำรรับรองได้ ก็ต่อเมื่อเรำทำหน้ ำที่ด้ำนสุ ขภำพของเรำ ( ดังที่ IBC ย้าไว้ในรายงานเรื่ อง The Principle
of Individual Responsibility as related to Health, 2019) ทั้งในระดับบุคคลและระดับ
กลุ่ม เป็ นเรื่ องสาคัญที่เราต้องเข้าใจแนวคิดนี้ และแปลออกมาเป็ นการกระทาที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงความ
รับผิดชอบของรัฐบาลที่จะประกันความปลอดภัยของประชาชน ปกป้องสุ ขภาวะ และสร้างความตระหนักของ
ประชาชนและผูอ้ ื่นที่มีส่วนร่ วมเกี่ยวกับวิธีการที่ตอ้ งใช้ ความรับผิดชอบของประชาชนที่จะเคารพกฎเกณฑ์ที่จะ
ป้องกันทุกคน ไม่เพียงแต่ละคนแต่รวมภึงชุมชนทั้งหมดด้วย ความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพที่จะ
บาบัดรั กษาและให้การดู แลคนไข้ ตัวอย่างเช่ น การตระหนักถึ งความรั บผิด ชอบคือ การที่ ย อมรั บ การจ ากัด
อิสรภาพ (เช่น “การเว้นระยะห่าง”) ซึ่งไม่ได้หมายความถึง “การโดดเดี่ยวทางสังคม” หรื อการสร้างระยะห่างของ
ความสัมพันธ์กบั สังคม แต่เป็ นการทาตามหน้าที่ เพื่อที่จะมีระยะห่ างที่เ หมาะสมในการทากิจกรรมทางสังคม
พอที่จะป้องกันการแพร่ กระจายของโรคติดต่อ
6. ข้อมูลที่ มาจากนักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ ผูม้ ี อานาจบริ หาร และสื่ อมวลชน จะต้องทันการ แม่นยา ชัดเจน
สมบูรณ์ และโปร่ งใส มีความต้องการข้อมูลหลายประเภท เพื่อให้ ทุกคน ไม่ว่าจะมีอายุ ความเป็ นอยู่ หรื อระดับ
การศึกษาที่ต่างกันเพียงใด จะสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ ในยุคที่ สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสู ง มีขอ้ มูลที่
คลาดเคลื่อนและ “ข่าวปลอม” อยู่ มาก ข้อมูลสาธารณะและที่สาคัญคือข้อมูลวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง จะต้องมี
บทบาทหลักในการแนะนาบุคคลต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนทางสังคม ข้อมูลที่ชดั เจน ปฏิบตั ิได้ และเข้าใจได้
ง่าย เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวัน มีความสาคัญต่อประชาชน ไม่เพียงเพื่อปกป้องสุ ขภาพของตนเท่านั้น แต่เพื่อ
ช่วยให้มีระบบสาธารณสุ ขที่ดีดว้ ย กล่าวโดยหลักๆ ข้อมูลข่าวสารจะต้องเที่ยงตรง แม่นยา โปร่ งใส และมีความ
พอเหมาะ เพื่อที่ จะไม่สร้ างความแตกตื่ น หรื อไม่ลดความสาคัญของความรุ นแรงของสถานการณ์ แต่ทาให้
ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ ยงปัจจุบนั และอนาคตอย่างมีวิจารณญาณ
7. ขณะนี้ มีงานวิจัยและการทดสอบทางคลิ นิกอยู่มากมาย เพื่อที่ จะหายารั กษาและวัคซี นเพื่อป้ องกันโควิด-19
กิจกรรมเหล่านี้ส่วนมากเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม มีควำมจำเป็ นที่จะประสำนควำมพยำยำมของ
นำนำชำติและสร้ ำงควำมเข้ ำใจร่ วมกันในกระบวนกำรพิจำรณำทำงจริยธรรม (ethical review) สาหรับ
โรคระบาดโควิด-19 นั้น องค์การอนามัยโลกและผูร้ ่ วมงานอื่นๆได้ประกาศให้มีการศึกษาร่ วมกัน เรี ยกว่า
“SOLIDARITY” เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบที่ยงั ไม่เคยทามาก่อนในหลายๆประเทศ เนื่องจากการ
ทดสอบในระดับเล็กๆในหลายประเทศซึ่ งมีวิธีการแตกต่างกันอาจไม่ให้ผลที่ชัดเจนแน่ นอนได้ อาจจาเป็ นที่
จะต้องมีการพิจารณาและรับรองวิธีการใหม่ๆอย่างรวดเร็ ว เพื่อที่จะไม่หน่วงเหนี่ยวการวิจยั ในช่วงที่มีวิกฤตทาง
สาธารณสุ ขนี้ สมควรที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกากับ (oversight committee)ในระดับโลก เพื่ออานวย
ให้ มี ก ารวิ จั ย ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (responsible research)ในช่ ว งวิ ก ฤตโรคระบาดระดับ โลกนี้
คณะกรรมการนี้ ควรรวบรวมผลงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ และช่ วยประสานงานและร่ วมกันในกระบวนการ
พิจารณา ซึ่ งอาจไม่เป็ นตามแนวทางปรกติทวั่ ไป เนื่องจากเป็ นสถานการณ์ระบาดที่รอไม่ได้ ในแง่น้ ี คาแนะนา
ของคณะกรรมการนี้ต่อคณะกรรมการพิจารณางานวิจยั ระดับท้องถิ่นมีความสาคัญอย่างยิ่ง เป็ นที่เข้าใจได้ว่า อาจ
ต้องใช้วิธีการใหม่ๆในสภาวะฉุ กเฉิ น เมื่อคานึงถึงภัยคุกคามในระดับโลก อย่างไรก็ดี การตัดสิ นใจเช่นนี้ตอ้ งมี
เหตุผลทางจริ ยธรรม (ดู WHO Guidance for managing ethical issues in infectious

diseases outbreaks, 2016) หลักการจริ ยธรรมไม่ควรถูกละเมิด แต่อาจมีการปรับได้ในสถานการณ์
ยกเว้น ที่สาคัญด้วย คือการที่จะต้องไม่ดาเนินการวิจยั ในสถานการณ์เช่นนี้เพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเงิน
เท่านั้น จะต้องยึดความโปร่ งใส การแบ่งปั นข้อมูล และการร่ วมกันรับผลประโยชน์ของการวิจยั เพื่อมนุษยชาติ
ทั้ งหมด เป็ นคุ ณ ค่ า หลั ก (ดู Report of the IBC on the Principle of the Sharing of
Benefits, 2015) IBC และ COMEST ขอชมเชยหน่วยงานให้ทุนและวารสารวิทยาศาสตร์จานวนที่
มากขึ้นเรื่ อยๆ ที่ได้ตอบสนองต่อการเรี ยกร้องของ Wellcome Trust ให้ผลงานวิจยั เรื่ องโควิด-19 ไดัรับ
การตีพิมพ์แบบเปิ ด (Open Access) ในช่วงที่มีความฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ขเช่นนี้
8. ความเร่ งด่วนในการหาวิธีบาบัดรักษาจะต้องไม่มาก่อนกำรปฏิบัติงำนวิจัยที่มีควำมรับผิดชอบ นักวิจยั ต้องยึด
หลักจริ ยธรรมของการวิจยั และต้องระมัดระวังเรื่ องการใช้งานวิจยั ในทางมิชอบ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการวิจยั
ควรได้รับการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการจริ ย ธรรมที่ มีค วามสามารถและมี อิ สระ คณะกรรมการต้อ ง
สามารถทางานได้โดยไม่ขาดตอน
9. เทคโนโลยีดิจิทลั เช่น โทรศัพท์มือถือ สื่ อสังคม และปั ญญาประดิษฐ์ สามารถมีบทบาทสาคัญในการต้านโรค
ระบาดระดับโลก โดยทาให้เราสามารถติดตาม ทานายและปรับเปลี่ยนการแพร่ กระจายของโรคและพฤติ กรรม
ของมนุษย์ สาคัญมากที่จะดูแลประเด็นทางจริ ยธรรม สังคม และการเมืองที่เกี่ยวโยงกับ การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้
อย่างเพียงพอ จะต้องเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนอยู่เสมอ และจะต้องมี สมดุ ลระหว่างความเป็ นส่ วนตัวและอิ สระ
(privacy and autonomy) กับคุณค่าของความปลอดภัย (safety and security)
10.การแพร่ กระจายของโรคอย่างรวดเร็ วทาให้เกิดการสร้างสิ่ งกีดขวางระหว่างประเทศ ชุมชน และบุคคล จากความ
พยายามที่จะสกัดกั้นการติดต่อ มาตรการเหล่านี้ไม่ควรทาลายควำมร่ วมมือระหว่ ำงประเทศในการต่อสู ้กบั โรค
ระบาดหรื อทาให้เกิดความกลัวเผ่าพันธุ์อื่น (xenophobia) หรื อการกีดกัน (discrimination) เป็ น
หน้าที่ทางจริ ยธรรมที่จะสร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดีย วกันและความร่ วมมือกัน แทนที่จะหนีไปสู่ การปลีกและ
แยกตัวออกไป ในช่วงเวลานี้ ซึ่ งสังคมหลายแห่ งยึดแนวเศรษฐกิจที่หนุนการแข่งขัน เราต้องจาไว้ดว้ ยว่ามนุ ษย์
เป็ นสัตว์โลกที่คงอยูแ่ ละก้าวหน้าด้วยความร่ วมมือกัน ในกรณี โรคระบาดนี้ สาคัญอย่างยิ่งที่จะมีความร่ วมมือกัน
ในทุกระดับ คือ ระดับรัฐบาล ภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระดับนานาชาติและ
ภูมิภาค
11.โรคระบาดระดับโลกทาให้เห็นกำรพึ่งพำกันระหว่ ำงรัฐต่ ำงๆ ตัวอย่างเช่น ในด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อจะ
ทาชุ ดตรวจ หน้ากาก เครื่ องช่ วยหายใจ ฯลฯ IBC และ COMESTเรี ยกร้ องให้มีความร่ วมมื อระหว่าง
ประเทศและความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน แทนที่ จ ะมี เ พี ย งประโยชน์ แ คบๆในระดับ ชาติ เตื อ นถึ ง ความ
รับผิดชอบของประเทศที่มงั่ มีที่จะช่วยประเทศที่ยากจนในช่วงที่มีความฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุ ข และเราเรี ยกร้อง
ให้มีมาตรการการลักลอบและ/หรื อการประพฤติมิชอบโดยบุคคลหรื อกลุ่มที่จะทาลายความเป็ น เอกภาพที่เรา
กาลังต้องการนี้

