
ชาตินิยมวัคซีน: อุปสรรคต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ


	 ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชากรของประเทศอย่างทั่วถึง 
และบางประเทศมีวัคซีนโควิด-19 ที่ซื้อตุนไว้ล่วงหน้ามากเกินกว่าประชาชนทั้งประเทศของประเทศนั้นหลายเท่า เช่น
ประเทศคานาดาสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน 338 ล้านโด๊ส ซึ่งมากพอสำหรับฉีดวัคซีนให้แก่ชาวคานาดาทั้งประเทศกว่า 
5 เท่า สหรัฐอเมริกาสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1.2 พันล้านโด๊ส มากพอสำหรับชาวอเมริกันทุกคน 2 เท่า ประเทศ
อังกฤษสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน 457 ล้านโด๊สหรือ 3.6 เท่าของประชากรทั้งประเทศ สหภาพยุโรปสั่งซื้อวัคซีน 1.8 
ล้านโด๊สซึ่งมากพอสำหรับประชากรทั้งหมด 2.7 เท่า ส่วนประเทศด้อยพัฒนา/รายได้ต่ำต่างๆ จำนวนวัคซีนที่สั่งซื้อล่วงหน้า
ตำ่กว่ามาก เช่น อินเดียสามารถสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้าได้เพียง 116 ล้านโด๊ส ซึ่งพอสำหรับ 6% ของประชากร
เท่านั้น หรือสหภาพอาฟริกาสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าได้เพียง 672 ล้านโด๊สสำหรับ 38% ของประชากร ดังตัวอย่างด้านล่าง 
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	 รวมแล้วปริมาณของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศร่ำรวยต่างๆสั่งซื้อล่วงหน้าเท่ากับ 55% ของวัคซีนโควิด-19 ที่ทั้ง
โลกสามารถผลิตได้ในปัจจุบัน แต่ประชากรทั้งประเทศของประเทศร่ำรวยที่ซื้อวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้านี้เท่ากับ 16% ของ
ประชากรโลกเท่านั้น  
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 การสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าเกิดก่อนที่การวิจัยทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับวัคซีนหลาย1

ชนิดจะรู้ผล ดังนั้นรัฐบาลของประเทศต่างๆจึงต้องสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19  หลายชนิดจากหลายบริษัทเพื่อรับประกันว่าอย่างน้อยวัคซีนโควิด-19 ที่สั่งจอง/
สั่งซื้อล่วงหน้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะประสบความสำเร็จสามารถนำไปใช้ฉีดให้แก่ประชาชนของประเทศได้ ผลที่ตามมาทำให้แต่ละประเทศมีวัคซีนที่สั่งซื้อ
ล่วงหน้าและที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลหลายชนิดซึ่งเมื่อรวมกันแล้วปริมาณรวมทั้งหมดของวัคซีนโควิด-19 ที่ซื้อไว้ก่อนจึงมีมากกว่าจำนวนประชากรของ
ประเทศทั้งหมดถึงแม้ว่าจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าวัคซีนโควิด-19 ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลและได้รับอนุมัติให้นำไปใช้ในสภาวะจริงได้จะต้องใช้ 2 เข็มจึง
จะได้ผลดีที่สุดในการป้องกันการป่วยโควิด-19 ของวัคซีนชนิดนั้น

 จาก E.U. denies vaccine nationalism charge, accuses U.S. and U.K. of not sharing โดย Rick Noack, Quentin Ariès และ Loveday Morris 2

ใน https://www.washingtonpost.com/world/europe/covid-vaccine-exports-eu-uk-us/2021/03/10/1899556c-81a0-11eb-
be22-32d331d87530_story.html


13 มีนาคม 2564

จาก BBC แหล่งข้อมูลจาก Duke Global Health Innovation Center
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	 ส่วนประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้สั่งซื้อล่วงหน้าหรือทำสัญญาเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนในประเทศเองกับบริษัทวัคซีน
สำหรับปี 2564 จำนวน 63 ล้านโด๊ส ที่พอสำหรับประมาณ 47% ของประชากรทั้งหมด 
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	 การแก่งแย่งวัคซีนเพื่อใช้สำหรับประเทศของตนโดยเฉพาะนั้นจะไม่ช่วยทำให้ประเทศนั้นหลบหนีผลกระทบของ
การระบาดโควิด-19 ได้หากว่าประชาชนของประเทศอื่นๆไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกัน 

	 นายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแสดง
ความกังวลว่าการที่ประเทศรำ่รวยแต่ละประเทศทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าในปริมาณที่มากกับบริษัทวัคซีนบริษัทหนึ่ง 
และทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนกับบริษัทวัคซีนอื่นอีกหลายบริษัทในแบบเดียวกันคือการทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อหนึ่งรายกับผู้ขาย
หนึ่งราย (หรือ unilateral deal) เท่านั้นที่ไม่คำนึงถึงความจำเป็นของประเทศอื่นๆที่เหลือจะทำให้ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะ
ประเทศยากจนเข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด-19 เป็นชาตินิยมวัคซีนที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อความพยายามควบคุมโรคระบาด
ระดับโลกโดยรวม และเรียกชาตินิยมวัคซีนว่าเป็นความล้มเหลวทางคุณธรรมที่เป็นความหายนะอย่างใหญ่หลวง 
(catastropic moral failure) เกเบรเยซุส เน้นว่าจำเป็นที่จะต้องป้องกันชาตินิยมวัคซีนเพื่อให้ความพยายามควบคุมโรค
ระบาดเป็นความร่วมมือของประเทศต่างๆอย่างแท้จริงแทนที่จะเป็นความพยายามของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ทำเพื่อ
ปกป้องประเทศตนเท่านั้น

	 ในบทความประจำ “บันทึกแพทย์“ (Doctor’s Note) นพ. อาเมียร์ ข่าน (Dr. Amir Khan) กล่าวว่าหากคนที่ได้รับ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นประชากรของประเทศที่ร่ำรวยที่ซื้อวัคซีนล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นจำนวนมากจนไม่เหลือให้แก่ประเทศ
อื่นแล้ว ประชาชนของประเทศอื่นๆที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะไม่มีการป้องกันจากวัคซีนไม่ให้ติดเชื้อ เป็นผลให้ไวรัส
สามารถแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆในประเทศที่เข้าไม่ถึงวัคซีน และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงว่าไวรัสสามารถแพร่
ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดต่อไปยิ่งเร็วเท่าไรและทำให้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากเท่าไร
ย่อมจะทำให้การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไวรัสเร็วขึ้นและมากขึ้น ไวรัสที่เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจะสามารถหลบ
หลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนได้ดีขึ้น ทำให้วัคซีนที่มีใช้อยู่มีประสิทธิผลในการป้องกันการป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง
ลดต่ำไปด้วย และเนื่องจากไวรัสที่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนได้ดีย่อมมีโอกาสแพร่กระจายต่อๆไปจน
ทำให้มันกลายเป็นไวรัสพันธุ์ที่พบมากที่สุดในแต่ละพื้นที่และอาจทำให้วัคซีนโควิด-19 ที่ออกแบบมาสำหรับไวรัสรุ่นแรกๆ
ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ การระบาดที่สงบลงจะฟื้นกลับมาใหม่ในประเทศที่ประชาชนส่วนมากได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 
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	 ถึงแม้ว่าบริษัทวัคซีนต่างๆจะกล่าวว่าสามารถดัดแปลงปรับปรุงวัคซีนที่ใช้ได้ผลต่อไวรัสรุ่นดั้งเดิมให้ทำงานได้ดี
กับไวรัสรุ่นใหม่ก็ตาม แต่ นพ. ข่าน กล่าวว่าการดัดแปลงวัคซีนย่อมใช้เวลา แต่ประสบการณ์ท่ีผ่านมาแสดงว่าเวลาเป็นสิ่ง
ที่สำคัญมากในการควบคุมไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วยังไม่เป็นที่รู้กันว่าวัคซีนโควิด-19 ที่มีใช้
อยู่ในปัจจุบันสามารถป้องกันการแพร่เชื้อต่อไปได้หรือไม่ แต่สิ่งที่รู้คือวัคซีนกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนเกิด
ปฏิกริยาต่อต้านไวรัสเร็วขึ้นที่จะส่งผลให้ไวรัสในร่างกายของผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนมีเวลาน้อยลงในการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม ซึ่ง นพ. ข่าน เน้นว่าเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับความร่วมมือระดับโลกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คนทั่วโลก
โดยเร็วที่สุด และชาตินิยมเกี่ยวกับวัคซีนที่เกิดขึ้นเป็นหย่อมๆในขณะนี้เป็นการมองการณ์ใกล้

	 ในความเห็นของ นพ. ข่าน ทางออกสำหรับชาตินิยมสำหรับวัคซีนคือโครงการความร่วมมือโคแว๊กซ์ (COVAX) 
ขององค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นกลไกอำนวยความสะดวกระดับโลกเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดสรรยาและวัคซีนโควิด-19 
ให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลก แต่โคแว๊กซ์เองก็ประสบปัญหาที่ประเทศยากจนทั้งหลายประสบอยู่เช่นกันคือขาดแคลนเงิน (ซึ่ง
สำหรับโคแว๊กซ์คือเงินบริจาคจากประเทศร่ำรวยต่างๆของโลก) และวัคซีนที่บริษัทต่างๆจะสามารถผลิตได้ในอนาคตอัน
ใกล้มีไม่พอต่อความต้องการของทั้งโลก และมีหลายประเทศที่ไม่สามารถรอได้และเลือกท่ีจะทำข้อตกลงโดยตรงเองกับ
บริษัทวัคซีน ซึ่งย่อมเป็นการทำให้โคแว๊กซ์อ่อนแอไปด้วยในทางอ้อม และถึงแม้ว่าโคแว๊กซ์จะสามารถระดมทุนได้มากขึ้น
ก็ตาม (ในปัจจุบันโคแว๊กซ์สามารถระดมทุนได้ 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 194 พันล้านบาท) แต่โคแว๊กซ์อยู่
ท้ายสุดของแถวผู้รอซื้อวัคซีนทั้งหมด ดังนั้นเงินที่ระดมได้มาก็ยังซื้อวัคซีนไม่ได้อยู่ดีเพราะบริษัทวัคซีนมีข้อผูกมัดทางกฏ
หมายที่ต้องผลิตวัคซีนให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่ต้นแถวก่อน 
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	 ภาพด้านล่างในหน้า 3 แสดงจำนวนวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศต่างๆซื้อ แท่งสีต่างๆเป็นประเภทของประเทศที่ซื้อ
วัคซีนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาโดยเริ่มจากกลุ่มแรกประเทศรายได้สูง กลุ่มที่สองประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง กลุ่มที่
สามประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำ กลุ่มที่สี่ประเทศรายได้ต่ำ และสุดท้ายกลไกโคแว๊กซ์ ซึ่งโคแว๊กซ์ซื้อวัคซีนไปแล้ว 
1,120,000,000 โด๊ส (หรือเพียง 1 ใน 4 ของวัคซีนโควิด-19 ที่กลุ่มประเทศรายได้สูงทั้งหมดซื้อ - 4,601,070,000 โด๊ส)


 จาก “แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย” กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กุมภาพันธ์ 25643

 จาก What is ‘vaccine nationalism’ and why is it so harmful? โดย Dr Amir Khan เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ใน https://www.aljazeera.com/4

features/2021/2/7/what-is-vaccine-nationalism-and-why-is-it-so-harmful

 จาก Countries now scrambling for COVID-19 vaccines may soon have surpluses to donate โดย Jon Cohen และ Kai Kupferschidt เมื่อ 5

9 มีนาคม 2564 ใน https://www.sciencemag.org/news/2021/03/countries-now-scrambling-covid-19-vaccines-may-soon-have-
surpluses-donate

13 มีนาคม 2564
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	 การกวาดซื้อวัคซีนป้องกันโรคอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการระบาดระดับโลกจนไม่มีวัคซีนเหลือให้ประเทศอื่นๆโดย
เฉพาะประเทศยากจนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว เช่น การระบาดระดับโลกของไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ H1N1 เมื่อปี 2009 

	 นอกจากผลกระทบต่อสาธารณสุขแล้ว ชาตินิยมวัคซีนยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วย ความล่าช้าในการ
ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของประเทศที่ยากจนประเทศต่างๆย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
เหล่านั้น ทำให้คนจำนวนมากมีฐานะยากจนมากยิ่งขึ้น ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาธนาคารโลก (World Bank) เตือนว่าการ
ระบาดของโควิด-19 จะทำให้ภาวะยากจนมากของโลกย้อนกลับมาอีกเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี โดยทำนายว่าจะมีคนที่
เสี่ยงต่อภาวะยากจนมาก (extreme poverty) เพิ่มขึ้นอีกถึง 150 ล้านคน ซึ่งหมายถึงว่าคนที่ต้องเลี้ยงชีพของตนเองจาก
รายได้ต่อวันเพียง 1.90 เหรียญสหรัฐอเมริกา (58 บาท) ภาวะยากจนในประเทศยากจนย่อมจะมีผลกระทบต่อประเทศที่รำ่
รวยด้วยเพราะการค้าขายระหว่างประเทศจะต้องลดลงตามไปด้วย 
6

	 นอกจากนั้นแล้วการลุกลามแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไปเรื่อยๆยังจะทำให้ประเทศรายได้ปานกลางและประเทศ
ร่ำรวยทั้งหลายมีความเปราะบางต่อภาวะวิกฤตอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เช่น วิกฤตที่เกิดจากภาวะโลกร้อน





	 นอกจากกลไกโคแว๊กซ์แล้ว ยังมีทางเลือกอื่นสำหรับแก้ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนโควิด-19 ของประเทศต่างๆ
อันเนื่องมาจากชาตินิยมวัคซีนอยู่บ้าง

	 ในการประชุมวิชาการแบบเสมือนเกี่ยวกับเรทโทไวรัสและการติดเชื้อฉวยโอกาส (vConference on Retrovirus 
and Opportunistic Infections - CROI) ของปี 2021 ที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย และตัวแทนชุมชนต่างๆได้ร่วมกันร่างจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำระดับโลกเกี่ยวกับ
ความเสมอภาคด้านวัคซีนสำหรับประเทศยากจนและประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างพอเพียง 
7

	 จดหมายเปิดผนึกกล่าวว่าการที่คนจำนวนน้อยของโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศในอาฟริกา เอเซีย ลาตินอเมริกา สามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้
อย่างกว้างขวางหากว่ามีการอนุญาติให้ถ่ายทอดและแบ่งปันเทคโนโลยี่ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่นอกเหนือจากข้อ
ตกลงระหว่างประเทศที่เป็นอุปสรรคอยู่ และการยกเว้นการบังคับใช้กฏหมาย/ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

 จาก Vaccine Nationalism/ Everything You Need to Know โดย Helen Lock เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ใน https://www.globalcitizen.org/en/6

content/what-is-vaccine-nationalism/

 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Sign the Call for Global Vaccine Equity และร่วมลงนามได้ที่ https://oneill.law.georgetown.edu/7
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คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดระดับโลกของโควิด-19 ไม่เป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมและ
การวิจัย

	 จดหมายเปิดผนึกชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าโคแว๊กซ์จะสามารถทำทุกสิ่งที่ต้องการได้ตามแผนก็ตาม ภายในสิ้นปีนี้โค
แว๊กซ์จะสามารถจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประเทศๆที่เข้าร่วมในปริมาณที่พอสำหรับ 27% ของประชากรที่จำเป็นต้อง
ได้รับวัคซีนเท่านั้น และหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น 87 ประเทศที่เข้าร่วมโคแว๊กซ์จะไม่มีวัคซีนใช้อย่าง
เพียงพอจนกว่าปี 2023

	 ยิ่งไปกว่านั้น วัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่อย่างจำกัดในขณะนี้ถูกจัดสรรไปตามความร่ำรวยและภูมิศาสตร์ วัคซีนโค
วิด-19 ไม่ได้ถูกจัดสรรโดยใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข หรือความจำเป็นของมนุษย์ หลายประเทศในอาฟริกา 
ลาตินอเมริกา และเอเซียได้รับวัคซีนโควิด-19 ในจำนวนจำกัดไม่สอดคล้องกับปัญหาการระบาดในพื้นที่ และทรัพยากร
มนุษย์และศักยภาพทางเทคโนโลยี่ที่จำเป็นต่อการผลิตวัคซีนใช้เองภายในประเทศเหล่านี้ถูกละเลยไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าที่ควร

	 คณะผู้เขียนจดหมายเน้นว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางกฏหมายและสาธารณสุขต่างๆที่มี
อยู่ในการแก้ไขปัญหา เครื่องมือเหล่านี้รวมถึงการขยายการผลิตวัคซีนโควิด-19 ในระดับโลก การถ่ายทอดเทคโนโลยี่ 
การยกเว้นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว และการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี่ที่จำเป็น บริษัทยา/
วัคซีนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินสาธารณะควรอนุญาติให้บริษัทอื่นๆผลิตวัคซีนที่บริษัทนั้นพัฒนาได้โดยสมัครใจรวมถึง
การแบ่งปันความรู้และวิธีการผลิตวัคซีนให้แก่บริษัทอื่นหลายๆบริษัท ซึ่งจะเป็นการขยายเพิ่มจากการให้อนุญาติแก่บริษัท
ที่ทำสัญญารับผลิตวัคซีนให้แก่บริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้น และหากว่าบริษัทผู้เป็นเจ้าของวัคซีนไม่
ต้องการทำเช่นนั้น รัฐบาลที่เกี่ยวข้องต้องจัดการ ในจดหมายระบุว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization - WTO) เห็นด้วยกับการยกเว้นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาเป็นการชั่วคราว

	 จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสร้างแรงจูงใจสำหรับบริษัทผลิตวัคซีนเช่นโมเดอร์นา จอห์นสัน 
แอนด์ จอห์นสัน และไฟเซอร์ให้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนที่พัฒนาด้วยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็น
จำนวนมากกับประเทศอื่นๆทั่วโลก และแนะนำให้รัฐบาลลงทุนเกี่ยวกับนวัตกรรมและการขยายเพิ่มเติมศักยภาพของ
โรงงานผลิตวัคซีนที่มีอยู่ในทวีปอาฟริกา เอเซีย และลาตินอเมริกาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนได้และยกเลิก
นโยบายของรัฐบาลอเมริกาชุดก่อนที่ต่อต้านการยกเว้นการคุ้มครองสิทธิทางปัญญา ข้อเรียกร้องนี้รวมถึงรัฐบาลของ
ประเทศต่างในทวีปยุโรปและประเทศที่มีรายได้สูงอื่นๆด้วย

	 นอกจากนั้นแล้วจดหมายเปิดเตือนให้ภาคีของโคแว๊กซ์ตระหนักว่าต้องไม่ยอมรับว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ 
3% ของประชากรในครึ่งแรกของปีนี้หรือ 20% เมื่อถึงสิ้นปีเป็นสิ่งที่ยอมได้หรือเป็นสิ่งที่เพียงพอต่อการควบคุมการแพร่
ระบาด และจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นและลดราคาของวัคซีนให้ต่ำลง ภาคีโคแว๊กซ์จะต้องร่วมมือกันใน
การสนับสนุนการผลักดันระดับโลกเพื่อควบคุมการระบาดด้วยการเปิดการผลิตวัคซีนในระดับโลกให้มากขึ้นและยกเว้น
การคุ้มครองสิทธิทางปัญญาเป็นการชั่วคราวพร้อมกับทำให้การกำหนดราคาวัคซีนและการทำสัญญาเกี่ยวกับการผลิต
วัคซีนมีความโปร่งใสมากขึ้น

	 จดหมายเปิดผนึกแนะนำให้รัฐบาลต่างๆในอาฟริกา เอเซีย และลาตินอเมริกา เสริมสร้างความสามัคคีและ
กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดสำหรับปีนี้และใช้เครื่องมือทางกฏหมายทุกอย่างที่มีอยู่ในการขยาย
การเข้าถึงวัคซีนและการผลิตวัคซีน 

	 ประการสุดท้ายจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี่ทั่วโลกให้แบ่งปันความรู้
และส่งเสริมการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ให้แก่ทุกคน

	 จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวสรุปว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันนี้ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้โอกาสแก่
โลกในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เท่าเทียมกันในการป้องกันไวรัสซาร์สคอฟทูให้แก่ทุกคนในโลกโดยไม่คำนึงถึงรายได้ เชื้อชาติ 
หรือสัญชาติ 

	 [สำหรับผู้ที่สนใจลงนามในจดหมายเปิดผนึกนี้สามารถทำได้ในเวบไซต์ของสถาบันโอนีลสำหรับกฏหมายเกี่ยว
กับสุขภาพของประเทศและสากล (O’Neill Institute for National & Global Health Law)  ในหมายเหตุ 6]


	 นอกจากการรณรงค์ต่อผู้นำโลกแล้วทางออกอีกทางสำหรับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชาตินิยมวัคซีนและการขาดแคลน
วัคซีนสำหรับประเทศอื่นๆที่เข้าไม่ถึงวัคซีนคือการบริจาควัคซีนที่มีเกินใช้ในประเทศของตนให้แก่ประเทศอื่นๆที่ขาดแคลน
โดยผ่านกลไกโคแว๊กซ์ 

	 ก่อนที่จะรู้ว่าวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทต่างๆหลายชนิดที่กำลังถูกวิจัยอยู่มีผลในการป้องกันโควิด-19 หรือไม่นั้น 
ประเทศร่ำรวยต่างๆทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จากหลายบริษัทในจำนวนมากมายเกินกว่าจำนวนประชากรของ
ประเทศพร้อมกันหลายสัญญาสั่งซื้อเพื่อรับประกันว่าอย่างไรเสียจะต้องได้วัคซีนโควิด-19 ที่ได้ผลไปใช้ต่อไปอย่างแน่นอน 
และในปัจจุบันมีวัคซีนโควิด-19 หลายชนิดที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานควบคุมกำกับคุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัคซีนให้นำไปใช้จริงได้ ทำให้แต่ละประเทศมีวัคซีนโควิด-19 ที่สั่งซื้อไว้ล่วงหน้ามากเกินพอสำหรับ
การฉีดให้แก่ประชาชนของตนที่อาจจะบริจาคให้แก่กลไกโคแว๊กซ์สำหรับจัดสรรให้แก่ประเทศอื่นๆต่อไป ดังที่สรุปใน
ตารางด้านล่าง
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	 ตัวอย่างเช่นประเทศคานาดา (แถวบนสุด) มีประชากรทั้งหมด 37 ล้านคน ทำสัญญาซี้อวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้า
มากเกินกว่าประชากรทั้งหมดถึง 609% ทำให้มีวัคซีนสำหรับคนอื่นจำนวน 188 ล้านคน หรือประเทศสหรัฐอเมริกา (แถวที่
สอง) มีประชากร 329 ล้านคน มีวัคซีนที่ซื้อล่วงหน้าเกินกว่าคนของประเทศ 553% จึงจะมีวัคซีนเหลือพอสำหรับคนอีก 
1,490 ล้านคน

	 ทั้ง 11 ประเทศในตารางจะมีวัคซีนเหลือใช้พอที่จะฉีดวัคซีนให้แก่คนอีก 2.9 พันล้านคน

	 แต่การบริจาควัคซีนที่เกินความต้องการไม่ใช่เรื่องง่ายที่ตรงไปตรงมาเพราะมีสิ่งที่ต้องทำและที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
งานต่างๆในหลายระดับมากมาย รวมถึงการจัดการกับข้อผูกมัดทางกฏหมายและกฏระเบียบในการกำกับควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของวัคซีนที่จะบริจาคอีกมากมายรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการชดเชยค่าเสียหาย
เกี่ยวกับอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อนำเอาวัคซีนที่บริจาคไปใช้ในประเทศอื่น รายละเอียดเกี่ยวกับการขนย้ายวัคซีน
จำนวนมากระหว่างประเทศ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ (หมายเหตุ 5)

	 ทางออกที่ดีที่สุดคือการบริจาควัคซีนเหลือใช้ที่ยังอยู่ในโรงงานผลิตเพื่อส่งตรงไปยังผู้รับบริจาคหรือกลไกโค
แว๊กซ์โดยตรงไม่ต้องส่งไปให้ประเทศที่สั่งซื้อล่วงหน้าก่อน และหลีกเลี่ยงไม่บริจาควัคซีนที่เหลือใช้และถูกเก็บไว้ที่คลัง
วัคซีนของประเทศที่ต้องการบริจาคเป็นเวลาหลายอาทิตย์หรือนานกว่าน้ันที่ยากต่อการรับประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยของวัคซีน

	 การบริจาควัคซีนเหลือใช้อาจมีปัญหา/อุปสรรคทางการเมืองอยู่บ้างหากว่าประเทศที่ต้องการบริจาคไม่สามารถ
ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของตนได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่สมควร เพราะการบริจาควัคซีนให้แก่ประเทศอื่นในขณะที่
ประชาชนของตนจำนวนมากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นอาจถูกนำไปเป็นประเด็นทางการเมืองสำหรับโจมตีรัฐบาลได้ นอกจากนั้น
แล้วความกังวลต่อไวรัสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้วัคซีนที่มีใช้อยู่มีประสิทธิผลลดลงก็เป็นอุปสรรค
สำคัญอีกประการหนึ่งต่อการบริจาควัคซีน เพราะรัฐบาลของประเทศที่ประสบกับปัญหาไวรัสผันแปรที่แพร่เชื้อได้ดีอาจ
ต้องการสำรองวัคซีนที่เหลือใช้ไว้สำหรับฉีดกระตุ้นเพิ่มก็ได้ 

	 ประเทศฝรั่งเศสสัญญาว่าจะแบ่งปัน 5% ของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศมีอยู่ให้แก่ประเทศอื่น ประเทศนอร์เวย์
รับปากว่าจะบริจาควัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศมีอยู่ในจำนวนที่เท่าเทียมกับจำนวนวัคซีนที่ใช้ภายในประเทศ แต่ทั้งสอง
ประเทศยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่นฝรั่งเศสได้ฉีดวัคซีนให้แก่คนเพียง 2.7 ล้านคน (จากประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน) เท่านั้น
ในขณะนี้ และนอร์เวย์จะมีวัคซีนเหลือหลังจากที่ฉีดให้แก่คนทั้งประเทศหมดแล้วมากพอสำหรับฉีดให้แก่คนอีก 14 ล้านคน
เท่านั้น องค์การอนามัยโลกจึงพยายามชักจูงให้ประเทศอื่นๆที่เหลือให้บริจาควัคซีนให้แก่โคแว๊กซ์ในจำนวนที่เท่ากับ
จำนวนวัคซีนที่จำเป็นใช้ในประเทศนั้นด้วย
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	 ส่วนประเทศจีนและอินเดียได้บริจาควัคซีนที่ผลิตภายในประเทศจำนวน 12 ล้านโด๊สโดยตรงให้แก่หลายประเทศ
ในอาฟริกาและลาตินอเมริกา ซึ่ง “การฑูตวัคซีน” (vaccine diplomacy) นี้มีคนเสนอว่าประเทศร่ำรวยอื่นๆสามารถทำได้
เช่นกัน

	 วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัคซีน ความเหลื่อมล้ำของการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศ
ยากจนที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมถึงกลไกโคแว๊กซ์เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้หลุดรอดจากภาวะอับจนในช่วงนี้ไป
ก่อนเท่านั้นและไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้ว่าการแก้ไขปัญหาจะมีความยั่งยืนเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงความยั่งยืน
ของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนที่ยังไม่เป็นที่รู้แน่ว่าจะคงอยู่ได้นานเท่าไรหลังจากที่ฉีดครบทุกโด๊สแล้ว และยังมีความไม่
แน่นอนว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนจะสามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำอีกได้หรือไม่ หรืออาจต้องมีการฉีดกระตุ้นซ้ำอีก ซึ่ง
หมายความว่าจะต้องมีวัคซีนสำรองเตรียมพร้อมอย่างพอเพียงด้วย

	  นอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสผันแปรชนิดต่างๆต่อประสิทธิผลของวัคซีนที่มีใช้อยู่ซึ่งอาจ
จำเป็นต้องมีการดัดแปลงปรับปรุงวัคซีนให้สามารถป้องกันไวรัสผันแปรที่ระบาดมากในที่ต่างๆได้ดีขึ้นที่ย่อมจะต้องมีการ
ฉีดวัคซีนซ้ำให้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วอีกครั้ง และจำเป็นต้องมีวัคซีนโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นไปอีก 

	 และยังมีความเป็นไปได้ว่าในที่สุดแล้วการระบาดโควิด-19 จะกลายเป็นการระบาดที่ปะทุทุกๆปีตามฤดูกาล เช่น 
ในช่วงที่อากาศหนาวที่คนส่วนมากไม่สามารถใช้ชีวิตกลางแจ้งได้มากเหมือนกับช่วงที่อากาศอุ่นซึ่งย่อมจะช่วยให้ไวรัส
สามารถแพร่กระจายต่อไปได้ดีขึ้น 

	 ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้มีความจำเป็นต้องผลิตวัคซีนมากขึ้นและวัคซีนที่ผลิตเพิ่มขึ้นจะถูกประเทศร่ำรวยต่างๆสั่งซื้อ
สั่งจองให้แก่ประชาชนของตนก่อนอีกเช่นเคย และทำให้การขาดแคลนวัคซีนเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไม่ตกและต้องพยายาม
แก้ไขไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ

	 ทางเลือกสำหรับลดผลกระทบของชาตินิยมวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้นสำหรับช่วง
วิกฤตเท่านั้น ทางเลือกที่ดีกว่านี้และที่เป็นทางออกที่ยั่งยืนคือการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อวิกฤตการณ์ด้าน
สาธารณสุขที่รวมถึงการลงทุนสำหรับการวิจัยทางการแพทย์ และการสร้างศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผลิตยา
และวัคซีนสำหรับใช้เองภายในประเทศ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญแก่วิทยาศาสตร์
สาขาต่างๆและการสร้างแรงจูงใจและระบบสนับสนุนส่งเสริมที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน การให้ความสำคัญต่อ
สุขภาพและวิทยาศาสตร์และการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนที่สำคัญและจำเป็นจากรัฐบาลที่ต่อเนื่อง การส่งเสริมการแลก
เปลี่ยนและแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี่ระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
แก่ระบบและบริการสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ การทำงานที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ การ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจและประชาสังคมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในประเทศ และการ
ทำงานร่วมมือกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเพื่อสร้างกลไกและระบบเตรียมความพร้อมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยว
กับโรคระบาดต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมาก รวมถึงความอุตสาหะและความมุ่งมั่นอุทิศตน
เป็นอย่างสูงจากผู้นำของประเทศทั้งภาครัฐบาลและธุรกิจเอกชน และคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเรื่องที่คุ้มค่า
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