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แปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 6 เมษายน 2020 

 

ค ำแถลงเร่ืองโควิด-19 (COVID-19): ข้อพจิำรณำด้ำนจริยธรรมจำกมุมมองระดับโลก 
 

ค าแถลงของ 
คณะกรรมการระหวา่งประเทศวา่ดว้ยชีวจริยธรรม  

(UNESCO International Bioethics Committee, IBC)  

และคณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยจริยธรรมในความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and 

Technology, COMEST) 

 

โรคโคโรนาไวรัสโควิด-19 เป็นโรคเฉียบพลนัอุบติัใหม่ท่ีระบาดกระจายไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ท าให้จ าเป็นตอ้งมีการ
พิจารณาและตอบสนองดา้นชีวจริยธรรมในระดบัโลก  ประเด็นจริยธรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นท าให้ควรร่วมกนัคิดอย่างรอบคอบ
ถึงวิธีแกท่ี้ยอมรับไดด้า้นจริยธรรม  มุมมองดา้นชีวจริยธรรมและจริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี มีรากฐานของ
สิทธิมนุษยชน น่าจะมีส่วนส าคญัในการตอบสนองความทา้ทายจากโรคน้ี 

 

IBC และ COMEST ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีปรึกษานานาชาติดา้นชีวจริยธรรมและจริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็น
ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะมีการด าเนินการท่ีกา้วขา้มการเมือง พรมแดน และความแตกต่างทางวฒันธรรม เพื่อมุ่งไปยงัความ
ตอ้งการและความรับผิดชอบร่วมกนั ในการหามาตรการท่ีจะเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายน้ี  ในสภาวะฉุกเฉินเช่นน้ี บทบาท
ของคณะกรรมการดา้นชีวจริยธรรมและจริยธรรมทัว่ไป ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ คือการท่ีจะพิจารณาร่วมกนัอย่าง
สร้างสรรค ์โดยยึดความเช่ือว่าการตดัสินใจทางการเมืองตอ้งมีหลกัทางวิทยาศาสตร์และตอ้งมีแนวทางท่ียึดจริยธรรมเป็น
ตวัน าทาง 
 

IBC และ COMEST ใคร่จะชูประเด็นจริยธรรมท่ีส าคญัในระดบัโลก ซ่ึงควรตอ้งได้รับการยอมรับทัว่ทุกแห่ง และ
ร้องขอให้รัฐบาลต่างๆด าเนินการอยา่งเร่งด่วนในเร่ืองเหล่าน้ี: 

1. ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ นโยบายดา้นสุขภาพและสังคมควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมัน่คง โดย
ค านึงถึงควำมไม่แน่นอนในช่วงท่ีมีการระบาดท่ีเกิดขึ้นจากเช้ือตวัใหม่ และควรให้การพิจารณาดา้นจริยธรรมใน
ระดบัโลกเป็นตวัน าทาง  ควรมีความพยายามในระดบันานาชาติท่ีจะยึดหลกัเกณฑ์ร่วมกนัในการรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัการระบาดและผลกระทบของมนั  จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะมียุทธศาสตร์ทางการเมืองท่ีให้ความส าคัญกับ
สุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลและชุมชน และท าให้ยุทธศาสตร์น้ีมีประสิทธิผล โดยจดัให้มีกำรพิจำรณำ
ร่วมกันแบบสหวิทยำกำรระหว่างผูท่ี้มาจากดา้นวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และการเมือง  การตดัสินใจทางการเมือง
ควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีมัน่คงเป็นพ้ืนฐาน แต่ไม่ควรพ่ึงแค่วิทยาศาสตร์เท่านั้น  ในสถานการณ์วิกฤตซ่ึงมี
ประเด็นท่ียงัไม่รู้หลายเร่ือง จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งมีการสนทนาระหว่างฝ่ายการเมือง วิทยาศาสตร์ จริยธรรมและ
กฎหมาย 



2. ในบริบทน้ี มีขอ้ท่ีน่าห่วงว่านโยบายบางประการอาจมาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการระบาด ท่ีส่งผลกระทบท่ีลด
ความปลอดภยัประชาชนทัว่ไปในสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนและยงัไม่น่ิง  ตวัอย่างเช่น แนวคิดดา้นการ
สร้าง “ภูมิคุม้กนัหมู่ (herd immunity)” ซ่ึงเป็นรูปแบบการป้องกนัการติดต่อของโรคติดเช้ือท่ีปล่อยให้
ประชากรจ านวนมากติดเช้ือเพ่ือให้เกิดภูมิคุ ้มกันในผูท่ี้หายป่วยและรอดชีวิต ผูท่ี้ยงัไม่ได้ติดเช้ือก็จะได้รับ
ประโยชน์จากการปกป้องหมู่โดยอัตโนมัติ ต้องมีการพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างระมัดระวงั เม่ือค านึงถึง
ผลกระทบต่อผูป่้วยท่ีเส่ียงต่อการเสียชีวิตและผูป่้วยท่ีมีอาการไม่คงท่ีเน่ืองจากความไม่เพียงพอของห้องไอซียู
แม้กระทั่งในประเทศพฒันาแลว้ อนัอาจส่งผลในทางลบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของบุคคลและชุมชน 
IBC และ COMEST ขอยืนยนัว่านโยบายท่ีไม่ตั้งอยู่บนควำมรู้และกำรปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์ท่ีดีนั้น ถือ
ว่าไม่มีจริยธรรม เน่ืองจากไปขดักบัความพยายามร่วมกนัท่ีจะตอบสนองต่อโรคระบาดระดบัโลก 

3. โรคระบาดระดบัโลกเปิดเผยให้เห็นควำมอ่อนแอของระบบกำรดูแลสุขภำพของประเทศต่างๆอย่างชดัเจน ทั้งยงั
เปิดให้เห็นอุปสรรคและความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงการดูแลสุขภาพ  IBC และ COMEST ขอช้ีว่า
ประเด็นหลกัของปัญหาต่างๆคือวิธีการจดัสรรทรัพยากรให้กบัระบบสุขภาพ และการเขา้ถึงระบบน้ี  กำรจัดสรร
ทรัพยำกรและระบบสาธารณสุขท่ีแข็งแรงจะตอ้งไดรั้บความส าคญัสูงสุดจากรัฐบาล  อย่างไรก็ตาม เร่ืองน้ีอาจ
ตอ้งการความร่วมมือนานาชาติ  การตดัสินใจทางการเมืองในระดบัมหภาคมีผลกระทบต่อการกระจายทรัพยากร
ในระดับจุลภาค คือระดับการดูแลบุคคล (เช่น ระดับการคัดกรองผูป่้วย)  การตัดสินใจน้ีย่ิงยากขึ้นอีกใน
สถานการณ์การระบาดใหญ่ ท่ีมีความตอ้งการการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณ  การจดัสรร
ทรัพยากรดา้นสุขภาพทั้งในระดบัมหภาคและจุลภาคให้เป็นไปตามท านองคลองธรรม ตอ้งยึดหลกัความยติุธรรม 
ความเก้ือกูลกนั และความเท่าเทียม (justice, beneficence and equity)  ในกรณีการเลือกรับคนไข้
เม่ือมีความขาดแคลนทรัพยากร ควรให้ความส าคญัแก่ความตอ้งการทางคลินิกและการรักษาท่ีไดผ้ล  วิธีการเลือก
ต้องโปร่งใสและให้ความเคารพแก่เกียรติภูมิมนุษย ์ หลักการทางจริยธรรมในกรอบของสิทธิมนุษยชนให้
ความส าคญักบัการปกป้องสุขภาพซ่ึงเป็นสิทธิของทุกคน  มาตรา 14 ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยชีวจริยธรรมและ
สิท ธิม นุษยชนของยู เสโก  (UNESCO Universal Declaration on Bioethics and 

Human Rights, 2005) ระบุว่า “มาตรฐานสุขภาพท่ีเขา้ถึงไดอ้นัสูงสุด” เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์
ทุกคน ซ่ึงหมายความในท่ีน้ีว่า การเขา้ถึงการดูแลสุขภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีได ้

4. บุคคลท่ีเปรำะบำงอยูแ่ลว้ย่ิงเปราะบางมากขึ้นอีกในช่วงท่ีมีโรคระบาดระดบัโลก  มีความส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง
ความเปราะบางท่ีเก่ียวโยงกับความยากจน การแบ่งแยกเหยียดหยาม เพศ โรคภยั การสูญเสียความสามารถ
พึ่งตนเอง ความชราภาพ ความพิการ เช้ือชาติ อิสรภาพ (นักโทษ) การเป็นผูอ้พยพหรือไร้รัฐ (ดู Report of 

the IBC on the Bioethical Response to the Situation of Refugees, 2017)  IBC 

และ COMEST ยืนยนัในความรับผิดชอบของพวกเราร่วมกันในการปกป้องบุคคลท่ีเปราะบาง และใน
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหลีกเล่ียงการตีตราและการเลือกปฏิบติั (stigmatization and discrimination) 

ทั้ ง โ ด ยค า พู ด และก า ร ก ร ะท า  ( ดู  Reports of the IBC on the Principle of Non-

Discrimination and Non-Stigmatization, 2014 และ The Principle of Respect 

for Human Vulnerability and Personal Integrity, 2013)  วิ ธีการเ ช่นการแยกและ
กกักนัตวัส่งผลกระทบต่อบุคคลท่ีเปราะบางมากกว่าทัว่ไป  ควรให้ความส าคญัต่อการเล่ียงความรุนแรงภายใน
ครอบครัว และต่อบุคคลท่ีมีสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีฝืดเคือง โดยเฉพาะในประเทศท่ีก าลงัพฒันา  ควรพิจารณากล



ยุทธ์ในการสนบัสนุนของบุคคลเหล่าน้ีและหลีกเล่ียงการท าให้สถานภาพของเขาย่ิงเส่ือมลงไปอีก  ควรพิจารณา
มาตรการอื่นๆอีกท่ีจะลดความกดดนัทางจิตใจท่ีมาจากสถานการณ์โรคระบาดและผลของการกกักนัตวั 

5. ความเส่ียงท่ีสูงส าหรับทุกคนในภาวะโรคระบาดใหญ่มาจากความจริงว่า สิทธิเข้ำถึงสุขภำพของเรำนั้น จะได้รับ
กำรรับรองได้ก็ต่อเม่ือเรำท ำหน้ำที่ด้ำนสุขภำพของเรำ ( ดงัท่ี  IBC ย  ้าไวใ้นรายงานเร่ือง The Principle 

of Individual Responsibility as related to Health, 2019) ท้ังในระดับบุคคลและระดับ
กลุ่ม  เป็นเร่ืองส าคญัท่ีเราตอ้งเขา้ใจแนวคิดน้ี และแปลออกมาเป็นการกระท าท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงความ
รับผิดชอบของรัฐบาลท่ีจะประกนัความปลอดภยัของประชาชน ปกป้องสุขภาวะ และสร้างความตระหนักของ
ประชาชนและผูอ้ื่นท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวกบัวิธีการท่ีตอ้งใช ้ความรับผิดชอบของประชาชนท่ีจะเคารพกฎเกณฑท่ี์จะ
ป้องกนัทุกคน ไม่เพียงแต่ละคนแต่รวมภึงชุมชนทั้งหมดดว้ย ความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานดา้นสุขภาพท่ีจะ
บ าบัดรักษาและให้การดูแลคนไข้  ตัวอย่างเช่น การตระหนักถึงความรับผิดชอบคือการท่ียอมรับการจ ากัด
อิสรภาพ (เช่น “การเวน้ระยะห่าง”) ซ่ึงไม่ไดห้มายความถึง “การโดดเด่ียวทางสังคม” หรือการสร้างระยะห่างของ
ความสัมพนัธ์กบัสังคม แต่เป็นการท าตามหน้าท่ี เพื่อท่ีจะมีระยะห่างท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรมทางสังคม
พอท่ีจะป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดต่อ 

6. ข้อมูลท่ีมาจากนักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ ผูมี้อ  านาจบริหาร และส่ือมวลชน จะต้องทนัการ แม่นย  า ชัดเจน 
สมบูรณ์ และโปร่งใส  มีความตอ้งการขอ้มูลหลายประเภท เพื่อให้ทุกคน ไม่ว่าจะมีอายุ ความเป็นอยู่ หรือระดบั
การศึกษาท่ีต่างกนัเพียงใด จะสามารถเขา้ใจสถานการณ์ได ้ ในยุคท่ีส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทสูง มีขอ้มูลท่ี
คลาดเคล่ือนและ “ข่าวปลอม” อยู่มาก ข้อมูลสาธารณะและท่ีส าคญัคือขอ้มูลวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง จะต้องมี
บทบาทหลกัในการแนะน าบุคคลต่างๆเก่ียวกบัการปฏิบติัตนทางสังคม  ขอ้มูลท่ีชดัเจน ปฏิบติัได ้และเขา้ใจได้
ง่าย เก่ียวกบัการใชชี้วิตประจ าวนั มีความส าคญัต่อประชาชน ไม่เพียงเพ่ือปกป้องสุขภาพของตนเท่านั้น แต่เพ่ือ
ช่วยให้มีระบบสาธารณสุขท่ีดีดว้ย  กล่าวโดยหลกัๆ ขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งเท่ียงตรง แม่นย  า โปร่งใส และมีความ
พอเหมาะ เพื่อท่ีจะไม่สร้างความแตกต่ืน หรือไม่ลดความส าคญัของความรุนแรงของสถานการณ์ แต่ท าให้
ประชาชนตระหนกัถึงความเส่ียงปัจจุบนัและอนาคตอยา่งมีวิจารณญาณ 

7. ขณะน้ีมีงานวิจัยและการทดสอบทางคลินิกอยู่มากมาย เพื่อท่ีจะหายารักษาและวคัซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 

กิจกรรมเหล่าน้ีส่วนมากเกิดขึ้นในระดบัทอ้งถ่ิน  อย่างไรก็ตาม มีควำมจ ำเป็นที่จะประสำนควำมพยำยำมของ
นำนำชำติและสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในกระบวนกำรพิจำรณำทำงจริยธรรม (ethical review)  ส าหรับ
โรคระบาดโควิด-19 นั้น องค์การอนามัยโลกและผูร่้วมงานอื่นๆไดป้ระกาศให้มีการศึกษาร่วมกัน เรียกว่า 
“SOLIDARITY” เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบท่ียงัไม่เคยท ามาก่อนในหลายๆประเทศ เน่ืองจากการ
ทดสอบในระดบัเล็กๆในหลายประเทศซ่ึงมีวิธีการแตกต่างกนัอาจไม่ให้ผลท่ีชัดเจนแน่นอนได้  อาจจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการพิจารณาและรับรองวิธีการใหม่ๆอย่างรวดเร็ว เพื่อท่ีจะไม่หน่วงเหน่ียวการวิจยัในช่วงท่ีมีวิกฤตทาง
สาธารณสุขน้ี  สมควรท่ีจะจดัตั้งคณะกรรมการก ากบั (oversight committee)ในระดบัโลก เพื่ออ านวย
ให้มีการวิจัยท่ี มีความรับผิดชอบ (responsible research)ในช่วงวิกฤตโรคระบาดระดับโลกน้ี  
คณะกรรมการน้ีควรรวบรวมผลงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ และช่วยประสานงานและร่วมกันในกระบวนการ
พิจารณา ซ่ึงอาจไม่เป็นตามแนวทางปรกติทัว่ไป เน่ืองจากเป็นสถานการณ์ระบาดท่ีรอไม่ได ้ ในแง่น้ี ค  าแนะน า
ของคณะกรรมการน้ีต่อคณะกรรมการพิจารณางานวิจยัระดบัทอ้งถ่ินมีความส าคญัอย่างย่ิง  เป็นท่ีเขา้ใจไดว่้า อาจ
ตอ้งใชวิ้ธีการใหม่ๆในสภาวะฉุกเฉิน เม่ือค านึงถึงภยัคุกคามในระดบัโลก  อย่างไรก็ดี การตดัสินใจเช่นน้ีตอ้งมี
เหตุผลทางจริยธรรม (ดู WHO Guidance for managing ethical issues in infectious 



diseases outbreaks, 2016)  หลกัการจริยธรรมไม่ควรถูกละเมิด แต่อาจมีการปรับไดใ้นสถานการณ์
ยกเวน้  ท่ีส าคญัดว้ย คือการท่ีจะตอ้งไม่ด าเนินการวิจยัในสถานการณ์เช่นน้ีเพียงเพ่ือหวงัผลตอบแทนทางการเงิน
เท่านั้น  จะตอ้งยึดความโปร่งใส การแบ่งปันขอ้มูล และการร่วมกนัรับผลประโยชน์ของการวิจยัเพื่อมนุษยชาติ
ทั้ งหมด  เ ป็นคุณค่ าหลัก  ( ดู  Report of the IBC on the Principle of the Sharing of 

Benefits, 2015)  IBC และ COMEST ขอชมเชยหน่วยงานให้ทุนและวารสารวิทยาศาสตร์จ านวนท่ี
มากขึ้นเร่ือยๆ ท่ีไดต้อบสนองต่อการเรียกร้องของ Wellcome Trust ให้ผลงานวิจยัเร่ืองโควิด-19 ไดรัับ
การตีพิมพแ์บบเปิด (Open Access) ในช่วงท่ีมีความฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขเช่นน้ี 

8. ความเร่งด่วนในการหาวิธีบ าบดัรักษาจะตอ้งไม่มาก่อนกำรปฏิบัติงำนวิจัยที่มีควำมรับผิดชอบ  นักวิจยัตอ้งยึด
หลกัจริยธรรมของการวิจยั และตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการใชง้านวิจยัในทางมิชอบ กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการวิจยั
ควรได้รับการตรวจพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมท่ีมีความสามารถและมีอิสระ  คณะกรรมการต้อง
สามารถท างานไดโ้ดยไม่ขาดตอน 

9. เทคโนโลยีดิจิทลั เช่น โทรศพัท์มือถือ ส่ือสังคม และปัญญาประดิษฐ์ สามารถมีบทบาทส าคญัในการตา้นโรค
ระบาดระดบัโลก โดยท าให้เราสามารถติดตาม ท านายและปรับเปล่ียนการแพร่กระจายของโรคและพฤติกรรม
ของมนุษย ์ ส าคญัมากท่ีจะดูแลประเด็นทางจริยธรรม สังคม และการเมืองท่ีเก่ียวโยงกบัการใชเ้ทคโนโลยีเหล่าน้ี
อย่างเพียงพอ จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ และจะต้องมีสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและอิสระ 
(privacy and autonomy) กบัคุณค่าของความปลอดภยั (safety and security) 

10. การแพร่กระจายของโรคอยา่งรวดเร็วท าให้เกิดการสร้างส่ิงกีดขวางระหว่างประเทศ ชุมชน และบุคคล จากความ
พยายามท่ีจะสกดักั้นการติดต่อ  มาตรการเหล่าน้ีไม่ควรท าลายควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในการต่อสู้กบัโรค
ระบาดหรือท าให้เกิดความกลวัเผ่าพนัธ์ุอื่น (xenophobia) หรือการกีดกนั (discrimination)  เป็น
หน้าท่ีทางจริยธรรมท่ีจะสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและความร่วมมือกนั แทนท่ีจะหนีไปสู่การปลีกและ
แยกตวัออกไป  ในช่วงเวลาน้ี ซ่ึงสังคมหลายแห่งยึดแนวเศรษฐกิจท่ีหนุนการแข่งขนั เราตอ้งจ าไวด้ว้ยว่ามนุษย์
เป็นสัตวโ์ลกท่ีคงอยูแ่ละกา้วหนา้ดว้ยความร่วมมือกนั  ในกรณีโรคระบาดน้ี ส าคญัอยา่งย่ิงท่ีจะมีความร่วมมือกนั
ในทุกระดบั คือ ระดบัรัฐบาล ภาคประชาชนและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคก์รระดบันานาชาติและ
ภูมิภาค 

11. โรคระบาดระดบัโลกท าให้เห็นกำรพึ่งพำกันระหว่ำงรัฐต่ำงๆ  ตวัอย่างเช่น ในดา้นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อจะ
ท าชุดตรวจ หน้ากาก เคร่ืองช่วยหายใจ ฯลฯ  IBC และ COMESTเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แทนท่ีจะมีเพียงประโยชน์แคบๆในระดับชาติ  เตือนถึงความ
รับผิดชอบของประเทศท่ีมัง่มีท่ีจะช่วยประเทศท่ียากจนในช่วงท่ีมีความฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข  และเราเรียกร้อง
ให้มีมาตรการการลกัลอบและ/หรือการประพฤติมิชอบโดยบุคคลหรือกลุ่มท่ีจะท าลายความเป็นเอกภาพท่ีเรา
ก าลงัตอ้งการน้ี 

 
                        


