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บทค ัด ย่อ
โครงการวิจัยแบบผสมผสานวิธีเรื่อง “จริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศไทย” มี วั ตถุ ประสงค์
2 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศไทยในภาพรวม
และ (2) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศไทย การสั มภาษณ์ เชิ งลึ กจาก
แพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากแพทย์ จ านวน 5 คน ในขณะที่ แบบสอบถามใช้ เพื่ อ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแพทย์จานวน 256 คนใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย
ผลการวิจัยพบว่า แพทย์สามารถรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมพื้นฐานของวิ ชาชี พแพทย์ ซึ่ งมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก (̅ =
4.36) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แพทย์เคารพในเอกสิทธิ์แห่งบุคคลของผู้ปุวย (̅ = 4.47) รองลงมาคื อ แพทย์ ใส่ ใจในการดู แลรั กษา
ผู้ปุวยทุกขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ปุวย (̅ = 4.42) แพทย์พยายามธารงไว้ ซึ่ งความยุ ติธรรมในการให้ บริ การแก่ ผู้ ปุ วยทุ ก
คนอย่างเท่าเทียมกัน (̅ = 4.41) แพทย์ยึดถือประโยชน์ของผู้ปุวยเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งหวั งให้ ผู้ ปุ วยมี สุ ขภาวะทางสั งคมที่ ดี (̅ = 4.29)
ทั้งนี้แพทย์ตระหนักถึงความสาคัญและความพยายามปฏิบัติงานที่จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็ บปวด ตลอดจนความทุ กข์ ทรมานทั้ งทาง
ร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ปุ วย (̅ = 4.22)
ค าสาค ญ
ั : จริยธรรม, แพทย์, โรงพยาบาลของรัฐ, ประเทศไทย

Abstract
The mixed-methods research project entitled, “Ethics of the Physicians working at the Government
Hospitals in Thailand” has two objectives: (1) to get the holistic database concerning ethics of the physicians working
at the government hospitals in Thailand, and (2) to get the database regarding ethics of the physicians working at
the government hospitals in Thailand. The in-depth interview with 5 physicians was utilized in qualitative
data collection while the questionnaire was employed in quantitative data collection from 400 physicians in the
five regions of Thailand.
It is revealed that the physicians were able to maintain their basic medical ethics at the high
level (̅ = 4.36). The highest level of ethics was the physicians respecting their patients’ right (̅ = 4.47).
Second to that was the patients’ paying attention to every step of their treatment so as to avoid the
patients’ danger (̅ = 4.42). The physicians tried to maintain justice in their medical service (̅ = 4.41).
The physicians regarded the patients’ benefits as of great importance expecting to bring about the
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patients’ well being (̅ = 4.29). The physicians also realized the importance of their work and tried not
to cause any pain or suffering to their patients both physically and mentally. (̅ = 4.22).
Keywords: Ethics, Physicians, Government Hospitals, Thailand

บทน า
จากการที่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ได้มีการรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะส่งเสริ มความร่ วมมื อซึ่ งกั นและ
กันในทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้ประชาชนในภู มิ ภาคอาเซี ยน
มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ประเทศสมาชิกจานวนทั้งหมด 10 ประเทศ ได้ มี การ
ลงนามในความร่วมมือที่เรียกว่า ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) โดยแต่ละประเทศสมาชิกต่างก็เห็นพ้องต้ องกั นที่ จะให้ มี
การพัฒนาภูมิภาคด้วยแกนหรือเสาหลัก (Main Pillars) จานวน 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมื องและความมั่ นคงอาเซี ยน (ASEAN
Political-Security Community-ASC) ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสั งคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ตามลาดับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลั งจากมี การจั ดตั้ งประชาคม
อาเซียน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละประเทศต่างก็หันมามองสถานการณ์ในทุกด้านของตนเองไม่ว่าจะเป็นด้ านการเมื องการ
ปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ การแพทย์ และด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน และที่มองเห็นได้ชัดเจนมากกว่านั้นก็คือ ทุ กประเทศต่ างพยายาม
ผลักดันระบบหลักซึ่งเป็นระบบที่ทาหน้าที่หล่อเลี้ยงผู้คนในประเทศ นั่นคือระบบเศรษฐกิ จ และประเทศไทยซึ่ งเป็ นหนึ่ งในประเทศ
สมาชิกได้ให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อใดก็ตามที่ ผู้ คนกล่ าวถึ งอาเซี ยนทุ กคน
จะนึกถึงแต่ประเด็นทางเศรษฐกิจ และพูดถึงแต่ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community-AEC) มีน้อยคนนั กที่ จะกล่ าวถึ ง
หรือนึกถึงประเด็นทางด้านวัฒนธรรมหรือกล่าวถึงประชาคมสั งคม-วั ฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
ซึ่งมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับเสาหลักอีกสองเสาหลั กดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้ น
ประชาคมสั งคม-วั ฒนธรรมอาเซี ย น (ASEAN- Socio-Cultural Community-ASCC) ถื อ เป็ นอี กหนึ่ ง เสาหลั กที่ มี
ความสาคัญในการที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนในภูมิภาคอาเซียนมีความแข็งแกร่ งทั้ งทางด้ านร่ างกาย จิ ตใจ สั งคม และวั ฒนธรรมถื อ
เป็นปัจจัยที่สาคัญมากในการช่วยขับเคลื่อนฟันเฟืองทางเศรษฐกิจให้หมุนหรือเคลื่อนไปข้างหน้ า ถื อเป็ นฐานส าคั ญในการที่ จะช่ วย
ทาความเข้าใจภูมิหลังของผู้คนในภูมิภาคนี้ได้อย่างลึกซึ้งและถู กต้ อง ประเด็ นทางด้ านการแพทย์ จั ดเป็ นประเด็ นด้ านสั งคมและ
วัฒนธรรมที่มีความสาคัญมากเช่นเดี ยวกั น กระแสการที่ แต่ ละประเทศสมาชิ กในภู มิ ภาคอาเซี ยนต่ างก็ ให้ ความส าคั ญกั บการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเองให้ดีขึ้น ส่งผลให้ด้านการแพทย์ ได้ รั บผลกระทบตามไปด้ วย โดยเฉพาะแพทย์ ซึ่ งเป็ นบุ คลากรที่ ท า
หน้าที่ขับเคลื่อนหรือเป็นปัจจัยทางการแพทย์ที่สาคัญ เราสามารถเห็นได้ว่าข่าว ที่มีการน าเสนอในสื่ อต่ างๆ ทั้ งในประเทศไทยและ
ในภูมิภาคอาเซียนล้วนแต่เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการที่แพทย์เริ่มหันมาตรวจสอบการท างานของตนเองว่ ามี ประสิ ทธิ ภาพมากหรื อน้ อย
อย่างไร ทั้งนี้เพราะต้องการที่จะเริ่มแข่งขันในประเด็นที่เกี่ยวกับทักษะทางการรั กษาทางการแพทย์ ของแพทย์ ในภู มิ ภาคอาเซี ยน
ด้วยกันเอง ด้วยวัตถุประสงค์ในการที่จะดึงดูดกลุ่มคนไข้ในภูมิภาคอาเซียนให้ เข้ ามารั บการรั กษากั บตนให้ มากที่ สุ ด อย่ างไรก็ ตาม
ในการที่จะรักษาไว้ซึ่งลูกค้าหรือคนไข้ของตนเองไว้ ตลอดจนการที่จะเพิ่มจานวนของลู กค้ าหรื อคนไข้ ใหม่ จากภู มิ ภาคฯ นั้ น แพทย์
ในประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต่างก็พยายามที่จะทาให้ทักษะการรักษาของตนเองมี ประสิ ทธิ ภาพสู งที่ สุ ดที่ จะสามารถแข่ งขั นใน
ภูมิภาคฯ ได้ และในขณะเดียวกันต่างก็พยายามที่จะรักษาไว้ ซึ่ งมาตรฐานทางจริ ยธรรมทางการแพทย์ ซึ่ งถื อว่ าเป็ นประเด็ นทาง
วัฒนธรรมทีสาคัญให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อปูองกันมิให้เกิดความผิดพลาด ทั้งการรักษาและการเสื่ อมเสียชื่อเสียงของแพทย์เอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อความรู้ทางด้านการแพทย์ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นตามความเจริญด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ประกอบกับลัทธิทุนนิยมได้เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ แนวความคิดในการประกอบวิชาชีพแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต ซึ่งแพทย์ได้รับค่าตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการดารงชีพ จนถึงปัจจุบันวิชาชีพ แพทย์มิได้เป็นเรื่ อ งของแพทย์ ต่อ
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ผู้ปุวย โดยตรงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งล้วนแต่เป็น เรื่ อ งของ
ผลประโยชน์ตอบแทนจานวนมากทั้งสิ้น (วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2536: 31-32)
ด้วยเหตุนี้ จึงมีปัญหาด้านจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์มากยิ่งขึ้น ทั้งในประเด็นเรื่องความขั ดแย้ งด้ านผลประโยชน์ ระหว่ าง
แพทย์กับผู้ปุวย ค่ารักษาพยาบาลที่ สู งขึ้ น แนวความคิ ดในเรื่ องการดาเนิ นการของโรงพยาบาลที่ มี ความเป็ นธุ รกิ จมากยิ่ งขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชน การมีบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้ น การมี ระบบแพทย์ ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน ตลอดจนเครื่ องมื อ
แพทย์ที่พัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ทาให้เครื่องมื อเหล่ านี้ มี ราคาสู งขึ้ นมากตลอดระยะเวลา
กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาเหล่า นี้ก่อให้เกิดเป็นประเด็นสาคัญที่ทาให้มีความสนใจในเรื่ องจริ ยธรรมในวิ ชาชี พแพทย์ มากขึ้ น
ทั้งในวงการวิชาชีพแพทย์และสังคมโดยรวม เนื่องจากวิชาชีพแพทย์เป็นวิ ชาชีพที่เกี่ ยวข้องกับชีวิ ตของมนุ ษย์ทุกคน
วิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็ น ผู้ ที่ มี จ ริ ย ธรรมในระดั บ สู ง เพราะเป็ น วิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตมนุษย์ เพื่อทาให้มนุษย์หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานทั้งทางกายและ
ทางใจ ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2559: 197)
วัตถุประสงค์ของอาชีพแพทย์นั้นได้กล่าว
มาแล้วตั้งแต่ต้นว่า ที่จริงนั้น การแพทย์มีไว้เพื่อ
จะช่วยให้ประชาชนปลอดภัยหายโรค มีสุขภาพ
ดี ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม การมี
ความหมายอย่างนั้นก็คือจริยธรรม ขอย้้าว่าความ
มุ่งหมายของอาชีพแพทย์อยู่ที่ตรงนี้คือ การที่ว่า
จะท้าอย่างไรให้ประชาชนหายโรคหายภัย มี
สุขภาพดี การปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันนี้ หรือ
การปฏิบัติเพื่อบรรลุความหมายนี้แหละเรียกว่า
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
การที่พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าวิชาชีพแพทย์มีความสาคัญมากต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย
และทาให้เห็นว่า ในการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทางาน ต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องนาทาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การปฏิบัติวิชาชีพใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างดี จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ค่อนข้างมาก ปั ญหาดั งกล่ าวเกิ ดขึ้ นตามความเปลี่ ยนแปลงของสั งคม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบไปยังความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ปุ วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเมื่ อการ แพทย์ มี ความเป็ น
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ประเด็นหลักคือ ระบบการศึกษาแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็ นระบบผู้ เชี่ ยวชาญ ซึ่ งส่ งผลต่ อการดู แลผู้ ปุ วยจาก
ระบบองค์รวม เป็นระบบแยกส่วน นอกจากนี้การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาผู้ ปุ วย แม้ มี ข้ อดี มากมาย แต่ ก็ ก่ อให้ เกิ ดปั ญหา
จริยธรรมด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่การให้บริการผู้ปุวย ซึ่งแต่เดิมแพทย์ให้บริ การผู้ ปุ วยตามบ้ านมาเป็ นคลิ นิ ก จนถึ งการให้ บริ การ
ในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลของมูลนิธิทางศาสนา มาเป็นโรงพยาบาลของรัฐ จนถึงโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ งมี การดาเนิ นงานด้ วย
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมุ่งหวังกาไรทางธุรกิจมากกว่ าความพยายามที่จะช่วยบรรเทาอาการปุ วยของคนไข้หรื อไม่
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาจริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐ ใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งทีสาคัญและส่งผลต่อการทางานของแพทย์โรงพยาบาลของรัฐว่ามีลั ก ษณะอย่ า งไร
เพราะเท่าที่ผ่านมาพบว่าประเด็นเรื่องจริยธรรมของแพทย์ดังกล่าวนี้ ยังไม่มผี ู้ใดศึกษาวิจัยเลย ผู้วิจัยมี ความมั่นใจว่าผลการ
ศึกษาวิจัยที่จะได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อการพัฒนาทางการแพทย์และการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ ตลอดจนการทาความเข้าใจแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐ ใน
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ประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ยังจะช่วยทาให้แพทย์ไทยสามารถ
มองเห็นภาพของการทางานของตนเองได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนได้

วัตถุประสงค์ของการวิจ ัย
1. เพื่อศึกษาจริยธรรมของแพทย์ในประเทศไทย เพื่อใช้กาหนดแนวทางนโยบายในการกากั บดูแลแพทย์ สภาในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาจริยธรรมทางการแพทย์และอุปสรรคปัญหาของการบังคับใช้ในปัจจุบัน
3. เพื่อศึกษาข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในอนาคตในการการุณทฆาตผู้ปุวยที่แพทย์ส ามารถกระท าได้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
กรอบผลักดันกฏหมายในอนาคต

การทบทวนวรรณกรรม
ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้นั้น สามารถแยกกล่าวถึงประเด็นหลัก 2 ประเด็นได้ดังนี้
1. จริย ธ รรมในวิช าช ีพ
ได้มีผู้ให้นิยามความหมายของคาว่า “จริยธรรม” ไว้มากมายทั้งชาวไทย และชาวตะวันตก ดังที่จะสรุปมาโดยสังเขปต่อไปนี้
โสเครตีส (Socrates, 470-399 ก่อน ค.ศ.) (Atkinson, 2011: 46-47) ปรัชญาเมธีชาวกรีกผู้ มี ชื่ อเสี ยง ผู้ วางรากฐานเกี่ ยวกั บ
ปรัชญาจริยศาสตร์ตะวันตก เป็นคนแรกที่เริ่มวิเคราะห์ความหมายของคาว่า “จริยธรรม” โดยเชื่ อมโยงความรู้ เข้ ากั บจริ ยธรรม เขา
เป็นเจ้าของคากล่าวที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” (Knowledge is virtue) กล่าวคือ เมื่อคนเรามีความรู้ แล้ วก็ จะน าไปสู่ พฤติ กรรมที่ ดีงาม
เขาเชื่อว่า ชีวิตที่มีค่าควรแก่การดารงอยู่คือชีวิตที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โสเครตีสเชื่อด้ วยว่ า หากคนเรามี ความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ “ความดี” อย่างเพียงพอแล้ว ก็จะทาให้คนผู้นั้น มีความสุขได้ สาหรับโสเครตี สหากผู้ ใดมี ความรู้ เกี่ ยวกั บความดี มาก
เพียงพอก็จะทาให้ผู้นั้นอยู่ในสภาวะที่รู้แจ้งเห็นจริงทางปัญญา (enlightened state) และจะไม่ทาการกระท าที่ เลวร้ าย เนื่ องจากเขา
ตระหนักดีแล้วถึงคุณค่าของชีวิ ต ด้วยเหตุนี้ การรู้จักไตร่ตรองทางปัญญาจึงเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของมนุษย์
เพลโต (Plato, 427-347 ก่อนค.ศ.) (Atkinson, 2011: 52-53) นักปรัชญาคนสาคัญผู้เป็นสานุศิษย์ของโสเครตีส
เป็นผู้นาความคิดของโสเครตีสมาศึกษาต่อโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องจริยธรรม เขามีความคิดเห็นสอดคล้องกับโสเครตีสใน
หนังสือที่มีชื่อเสียงของเขาคือ สาธารณรัฐ (The Republic) เพลโตมีความคิดเช่นเดียวกับโสเครตีสว่า ความรู้เป็นพื้นฐานของ
ความดี ผู้ที่มีคุณธรรมจึงจะต้องมีความรู้เป็นพืน้ ฐาน การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม คือ การแสวงหาคุณธรรม
และความดีนั้นมีคุณค่าในตัวเอง การที่มนุษย์ทาความดีก็มิใช่เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ แต่เพื่อความดีเองเท่านั้น
อริสโตเติล (Aristotle, 384-322 ก่อนค.ศ.) (Atkinson, 2011: 32) ผู้เป็นศิษย์ของเพลโตมี ความคิ ดเห็ นเช่ นเดี ยวกั บเพลโต
เขาเชื่อมั่นในปัญญา และเหตุผลของมนุษย์ อริสโตเติลยอมรับว่าเปูาหมายที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาคื อความสุ ข แต่ เป็ นความสุ ขที่ เกิ ด
จากคุณธรรม เช่น ความกล้าหาญ การควบคุมตนเอง มิตรภาพอย่างไรก็ดี ความสุขเหล่านี้มิใช่ความสุ ขสู งสุ ดของชี วิ ตมนุ ษย์ ความสุ ข
สูงสุดคือความสุขที่เกิดจากกิจกรรมทางปัญญา ซึ่งเกิดจากการใช้ปัญญาหยั่งรู้แจ้งเห็นความจริง (วิทย์ วิศทเวทย์, 2539: 13)
ลอร่า พี.ฮาร์ทแมน (Laura P.Hartman) และ โอ เดส จาร์ แดงส์ (Joe Des Jardins) (Hartman and Des Jardins, 2011: 13)
อธิบายว่า จริยธรรมหมายถึงแนวทางในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยศาสตร์ ซึ่ งเป็ นวิ ชาที่ เน้ นว่ า มนุ ษย์ ควร
แสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในชีวิตได้อย่างไร และวิชาจริยศาสตร์เป็นวิชาที่ให้เหตุผลว่า ทาไมผู้คนจึงควรเลือกทาการกระท าบางอย่ าง
และละเว้นการกระทาบางอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์ควรรู้จักเลือกที่จะกระทาความดี และละเว้นการกระทาความชั่ว
พระราชชัยควี (ภิกขุพุทธทาส อินฺทปัญโญ (2511: 12) อธิบายว่า “จริยธรรม” แปลว่า สิ่งที่พึงประพฤติ จะต้องประพฤติ ส่ วน
คาว่า “ศีลธรรม” นั้น หมายถึงสิ่งที่กาลังประพฤติอยู่ หรือประพฤติแล้ว จริยธรรม หรือที่เรียกในภาษาอั งกฤษว่ า “ethics” นั้ น อยู่ ใน
รูปของปรัชญา กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ต้องคิดต้องนึก ส่วนเรื่องศีลธรรม หรื อที่ เรี ยกในภาษาอั งกฤษว่ า “morality” นี้ ต้ องท าอยู่ จริ งๆ
เพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า
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พระราชวรมุณี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2555: 533-534) กล่าวว่า จริยธรรมมาจากคาว่า “พรหมจรรย์” ซึ่งในพุทธศาสนาหมายถึง
มรรค คือวิธีการปฏิบัติสายกลาง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ บางครั้งเรียกว่า “ไตรสิกขา” คือ การศึกษา 3 ประการ อันได้แก่
ศีล สมาธิ ปัญญา ดังนั้น จริยธรรมหรือพรหมจรรย์ มรรค และไตรสิกขาทั้งหมดนี้ เป็นทางปฏิบัติ เพื่อนามนุษย์ไปสู่จุดหมายในชีวิต
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (2522: 239) ให้ความหมายว่า จริยธรรมนั้นบางทีก็เรียกว่ าธรรมจรรยา หรือธรรมจริยา หมายถึง
การประพฤติถูกธรรม คนที่ประพฤติไปล่วงศีลที่บัญญัติไว้ก็เป็นผู้มีศีลธรรม คนที่ ประพฤติ ตนเป็ นคนดี มี ศีลธรรมประจ าใจ รู้ จั กที่
ควรและไม่ควร ก็เป็นผู้มีจริยธรรม คนที่ไปล่วงเกินจับมือถือแขนลู กสาวเขา เมียเขา ถึงจะยังไม่ผิดศีลธรรม แต่ก็ชื่อว่าผิดจริยธรรม
วิทย์ วิศทเวทย์ (2528: 2) กล่าวว่า จริยธรรมคือ ความประพฤติ ตามค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ โดยใช้ วิ ชา จริ ยศาสตร์ ศึกษา
พฤติกรรมด้านคุณค่า สามารถวิเคราะห์ค่านิยมที่เป็นคู่กัน (dichotomy) สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีควรกระทา และสิ่งใดชั่วควรละเว้น
ดังนั้น จึงพอจะสรุปได้ว่านักวิชาการทั้งตะวันออกและตะวันออก มีความเห็นว่า จริยธรรมคือ หลัก การหรือแนวทางอั นดี งาม
ที่มนุษย์ควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขในสังคม ผู้ วิ จั ยมี ข้ อสั งเกตเพิ่ มเติ มดั งที่ พอจะสรุ ปเป็ นประเด็ น
สาคัญๆ ไว้ดังนี้
1. จริยธรรมเป็นสิ่งที่ “ควร” ท า มิใช ส่ ิ่ง ที่ “ต้อง” ท า เนื่องจากเป็นสิ่งที่บุคคลควรประพฤติปฏิบัติ หลังจาก
ใช้ปัญญาไตร่ตรองโดยรอบคอบแล้วว่า สิ่งใดควรทาและสิ่งใดไม่ควรทา จริยธรรมมิใช่กฎหมายที่เมื่อมีการประกาศใช้แ ล้ ว
ก็ต้องมีการบังคับใช้ บุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะเท่ากันเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย และมีโทษบังคับ ตามที่ ก ฎหมาย
กาหนดไว้ แต่จริยธรรมไม่มีการกาหนดบทลงโทษ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยาก ลาบากที่จะให้บุ คคลประพฤติ ป ฏิ บั ติตามหลั ก
จริยธรรมที่สังคมยอมรับว่าเป็นความดีความถูกต้อง
2. หลักจริยธรรมมีพ ื้นฐานมาจากศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ดังในกรณีของพุทธศาสนา ที่เราเห็นได้ว่าหลักจริ ยธรรมของ
สังคมไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุ ทธศาสนา แม้ ในศาสนาอิ สลามและคริ สต์ ศาสนาก็ เช่ นเดี ยวกั น
ดังนั้นจึงอาจจะสรุปได้ดังที่จอห์น อาร์.โบ๊ตไรท์ และนักวิชาการคนอื่ นๆ ได้ กล่ าวไว้ ว่ า คาว่ าจริ ยธรรม (ethics) กั บคาว่ า ศี ลธรรม
(morality) นั้นใช้แทนกันได้
3. ในปัจจุบนั นีม้ ปี ญ
ั หาจริยธรรมมากมายในสังคมไทยอันเนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข ้ามาในประเทศไทย ทา
ให้รากฐานสังคมไทยดั้งเดิมต้องประสบความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมตะวันตกเน้นความสะดวกสบายทางด้ านวั ตถุ มี
การสร้างสรรค์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะอานวยความสะดวกให้แก่การดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม แต่ในขณะเดียวกั น สิ่ งเหล่ านี้
ต้องแลกมาโดยการใช้เงินทองจานวนมาก ด้วยเหตุนี้ผู้คนในสังคมปัจจุบันจึงประสบปัญหาทางจริยธรรมกันมากขึ้น เราเข้าสู่สังคมที่ ผู้ คน
ยึดถือประโยชน์ของตนเป็นหลัก ไม่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนดังในอดีต ปัญหาในสังคมจึงเพิ่มมากขึ้ นในทุ ก ๆ ด้ าน ทั้ งด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันนี้จึงมีผู้เรียกร้องให้ผู้คนมี “จริยธรรม” กันมากขึ้น
4. จริยธรรมถือเป็นองค ์ประกอบสาค ญ
ั ประการหนึง่ ของการทางานในวิช าช ีพต่าง ๆ เนื่องจากในการทางานในปัจจุบัน
นี้ต้องอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม ซึ่งต้องคานึงถึงเรื่องของการประกอบการงาน ซึ่ งในปั จจุ บั นนี้ เป็ นการงานซึ่ งต้ องอาศั ยการฝึ กฝน
อบรมอย่างเป็นระบบ และเมื่อจบการศึกษาบุคคลจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพที่ ตรงกั บที่ เล่ าเรี ยนมา นอกจากผู้ ประกอบวิ ชาชี พ
จะต้องยึดมั่นอยู่กับความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้ ว ยั งจะต้ องยึ ดมั่ นอยู่ กั บกฎเกณฑ์ ของการประกอบวิ ชาชี พ ตลอดจนยึ ดมั่ นอยู่ ใน
จริยธรรมแห่งวิชาชีพนั้นๆ ด้วย จริยธรรมจึงมีความสาคัญขึ้นตามลาดับ และเป็ นองค์ ประกอบหนึ่ งของความส าเร็ จของผู้ ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ เพราะหากผู้ประกอบวิชาชีพใดประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ธารงไว้ ซึ่ งจริ ยธรรมแห่ งวิ ชาชี พอย่ างเคร่ งครั ด
แล้ว วิชาชีพนั้นก็จะเจริญก้าวหน้า มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ได้รับยกย่องจากสังคม และหากคนในวิชาชี พทุ กวิ ชาชี พปฏิ บั ติวิ ชาชี พของ
ตนได้เช่นนี้ ย่อมบังเกิดผลเป็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ อย่างแน่นอน
5. จริยธรรมวิช าช ีพแพทย์ จริยธรรมวิชาชีพแพทย์โดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์แผนตะวันตกหรื อวิ ชาชี พแพทย์ สมั ยใหม่
ได้รับการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนแพทย์ ในระยะต้ นของการรั บการแพทย์ แบบตะวั นตกเข้ ามา โดยมู ลนิ ธิ ร็ อคกี เฟลเลอร์ เป็ นผู้
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วางรากฐานการแพทย์แบบตะวันตก ในประเด็ นนี้ นายแพทย์ พู นพิ ศ อมาตยกุ ล อธิ บายว่ าได้ มี การน าจรรยาแพทย์ มาสอนใน
โรงเรียนแพทย์ แต่การสอนได้ขาดหายไปนับตั้งแต่ สิ้ นอายุ ของศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริ ฐ กั งสดาล (พู นพิ ศ อมาตยกุ ล,
2536: 50) อย่างไรก็ตาม เมื่อความรู้ทางด้านการแพทย์ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นตามความเจริ ญด้ านเศรษฐกิ จและสั งคม ประกอบ
กับลัทธิทุนนิยมได้เข้ามามีบทบาทในทุกวงการ แนวความคิดในการประกอบวิชาชีพแพทย์ได้เปลี่ ยนแปลงไปจากอดี ตซึ่ งแพทย์ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ ในการดารงชีพ จนถึงปัจจุบันวิชาชีพ แพทย์มิได้เป็นเรื่องของแพทย์ ต่อผู้ ปุ วย โดยตรงแต่ เพี ยงอย่ างเดี ยว
เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้ วย ซึ่ งล้ วนแต่ เป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ ตอบแทนจ านวนมากทั้ งสิ้ น
(วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2536: 31-32)
ด้วยเหตุนี้ จึงมีปัญหาด้านจริ ยธรรมในวิ ชาชี พแพทย์ มากยิ่ งขึ้ นในสั งคมไทย ทั้ งในประเด็ นเรื่ องความขั ดแย้ งด้ าน
ผลประโยชน์ระหว่างแพทย์กับผู้ปุวย ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น แนวความคิดในเรื่องการดาเนินการของโรงพยาบาลที่ มี ความเป็ นธุ รกิ จ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชน การมีบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้ น การมี ระบบแพทย์ ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน ตลอดจน
เครื่องมือแพทย์ที่พัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ ท าให้ เครื่ องมื อเหล่ านี้ มี ราคาสู งขึ้ นมากตลอด
ระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาเหล่า นี้ก่อให้เกิดเป็นประเด็นสาคัญที่ทาให้มีความสนใจในเรื่ องจริ ยธรรมในวิ ชาชี พแพทย์
มากขึ้น ทั้งในวงการวิชาชีพแพทย์และสังคมโดยรวม เนื่องจากวิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิ ตของมนุษย์ทุกคน
หลักจริยธรรมในทรรศนะของนักปรัชญากลุ่มไพธากอเรี ยนเป็ นการเริ่ มต้ นหลั กการเกี่ ยวกั บจริ ยธรรมในวิ ชาชี พแพทย์
และได้รับการสืบต่อโดย คาปฏิญาณฮิปโปเครติส (Hippocratic Oath) โดยฮิ ปโปเครติ สแพทย์ ชาวกรี ก ซึ่ งมี ชี วิ ตอยู่ ในระยะ 470
ปีก่อนค.ศ. เขาเป็นผู้ตั้งโรงเรียนแพทย์ที่เกาะคอส (Kos) ประเทศกรีซ เพื่อรักษาคนไข้ ทั้ งนี้ เมื่ อนั กเรี ยนแพทย์ รุ่ นใหม่ เข้ ามาเรี ยน
ในโรงเรียนแห่งนี้ พวกเขาจะต้องกล่าวคาปฏิญาณ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนามว่า “คาปฏิ ญาณฮิ ปโปเครตี ส” ต่ อหน้ าแพทย์ ผู้ เป็ น
อาจารย์ และเพื่อนร่วมวิชาชีพของเขา คาปฏิญาณนี้เป็นการกาหนดมาตรฐานของมารยาทและการปฏิ บั ติวิ ชาชี พแพทย์ ตลอดจน
สร้างความเป็นวิชาชีพแพทย์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งเท่ ากั บเป็ นการแยกแพทย์ ออกจาก “ผู้ รั กษาโรค (healer)” ตลอดจนให้
ความหมายของการปฏิบัติวิชาชีพแพทย์ไว้อย่างชัดเจน คาปฏิญาณดังกล่าวเน้นการรั กษาความลั บของผู้ ปุ วย การไม่ “วางยาพิ ษ”
ผู้ปุวย และการที่ต้องมี “บุคลิกที่ดี” เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ ปุ วย (Parker, 2016: 36-37) สาระส าคั ญของคาปฏิ ญาณฮิ ปโปเครติ สมี
ดังนี้ (Hippocratic Oath” อ้างโดยวิรัช ทุ่งวชิรกุล 2514: 440)
ข้าพเจ้าขอสาบานต่อเทพอพอลโลและเทพเอสคูลา เพียส
(Aesculapius) แห่งการแพทย์และสุขภาพรวมทั้งพระเจ้า
ทั้งหลายว่า ด้วยความสามารถ และก้าลังสติปัญญาข้าพ
เจ้าจะรักษาค้ามั่นที่จะให้ความเคารพต่อครูที่ถ่ายทอดวิชา
การนี้ดุจดั่งบิดามารดา แบ่งปันและช่วยบรรเทาความต้อง
การแก่ท่านเหล่านั้น ทั้งลูกหลานของท่านเหล่านั้น
ประดุจดั่งพี่น้องของข้าพเจ้า ทั้งจะถ่ายทอดความรู้เหล่า
นั้นโดยปราศจากค่าตอบแทน หากเขาประสงค์จะเรียน
ข้าพเจ้าจะถ่ายทอดความรู้ และศิลปะแก่บุตรของข้าพเจ้า
และของครูอาจารย์ โดยมีเงื่อนไขที่จะด้ารงไว้ ซึ่งค้า
ปฏิญาณ และกฎหมายทางการแพทย์ แต่ไม่มีเงื่อนไข
อื่นใด ข้าพเจ้าจะรักษาผู้ป่วยด้วยการค้านึงถึงประโยชน์
แห่งผู้ป่วย และปราศจากความมุ่งร้าย ข้าพเจ้าจะไม่มอบ
ความตายด้วยวิชาแพทย์แก่ผู้ใด ทั้งไม่ให้ค้าแนะน้าแก่
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ใครในเรื่องนี้ ไม่ท้าแท้งแก่ใคร การรักษาของข้าพเจ้า
หากรักษาไม่ได้จะไม่กระท้า แต่ให้อยู่ในความดูแลของ
ผู้ที่ช้านาญในการรักษานั้น สิ่งใดที่ข้าพเจ้ากระท้ากระท้า
ไปเพื่อประโยชน์แห่งผู้ป่วย ไม่รับสินบนหรือการล่อลวง
จากชายหญิง ข้าทาสข้าพเจ้าจะรักษาความลับของ ผู้ป่วย
หากข้าพเจ้ารักษาค้าปฏิญาณนี้ ก็ขอให้ประสบความสุข
ความเจริญในวิชาชีพ แต่หากไม่รักษาค้ามั่นขอให้มีอัน
เป็นไป ในทางตรงข้าม
คาปฏิญาณของฮิปโปเครติสไดรับการยอมรับในเวลาต่อมาว่าเป็นต้นแบบของจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ อย่างไร
ก็ดี เมื่อสังคมมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส่ ง ผลกระทบต่ อ
จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์มากขึ้นเช่นเดียวกัน

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed-Methods Research) เรื่ อง “จริ ยธรรมของแพทย์ ที่ ท างานในโรงพยาบาลของรั ฐใน
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาจริยธรรมของแพทย์ในประเทศไทย เพื่ อใช้ ก าหนดแนวทางนโยบายในการ
กากับดูแลแพทย์สภาในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาจริยธรรมทางการแพทย์และอุ ปสรรคปั ญหาของการบั งคั บใช้ ในปั จจุ บั น และ (3)
เพื่อศึกษาข้อกฎหมายที่บังคับใช้ในอนาคตในการการุณทฆาตผู้ปุวยที่แพทย์สามารถกระท าได้ เพื่ อใช้ เป็ นกรอบผลั กดั นกฏหมายใน
อนาคต จากวัตถุประสงค์ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ท าให้ ได้ กรอบแนวคิ ดในการวิ จั ยคื อ ตั วแปรต้ น
ของการวิจัยคือ แพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศไทย ในขณะที่ ตัวแปรตามคื อ จริ ยธรรมของแพทย์ ที่ ท างานใน
โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงได้ในรูปของแผนภูมิข้างล่างนี้
ตัว แปรต้น
แพทย์ที่ทางานใน
โรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย

ตัว แปรตาม
กฎหมายทางการแพทย์ จริยธรรมของ
แพทย์ วัฒนธรรมของแพทย์สภา

อุปกรณ์แ ละวิธดี าเนินการวิจยั
งานวิจัยนี้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศไทย
จานวน 5 คนเกี่ยวกับจริยธรรมทางการแพทย์ที่ตนได้ประสบในการประกอบวิ ชาชี พ รวมถึ งปั ญหาที่ มี ผลกระทบต่ อจริ ยธรรมใน
วิชาชีพ ตลอดจนการฟูองร้องเกี่ยวกั บการทางานของแพทย์ทีท างานในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 4 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวมาผสานกับวรรณกรรมที่ทบทวน ก่อนที่จะสร้าง แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 5 สร้างเครื่องมือในรูปแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 7 นาไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศไทยจ านวน 400 คนทั่ ว
ประเทศไทย แต่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวนทั้งสิ้น 256 ฉบับจากแพทย์จานวน 256 คนเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล
ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
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ผลการวิจยั
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 136 คน (53.1%) เพศหญิง 120 คน (46.9%) อยู่ในช่วง
อายุ 31-35 ปี มากที่สุดจานวน 79 คน (30.9%) และมีประสบการณ์ทางานในฐานะแพทย์ 4-6 ปี มากที่สุด จานวน 102 คน (39.8%)
ในการศึกษาประเด็นของจริยธรรมนั้น จากการศึกษาพบว่าจริยธรรมของแพทย์ ที่ ท างานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศ
ไทยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจริยธรรมพื้นฐานมีค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.36 การท าหน้ าที่ แทนบุ คคลที่ สามและรั กษา
ความลับของผู้ปุวย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เวชระเบียบและการเปิ ดเผยข้ อมู ล มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.40 การขอความยิ นยอม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 การเสี่ยงทางสุขภาพของตัวแพทย์และผู้ปุวยมีค่าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.41 การปฏิ บั ติงานในสถานการณ์ ต่าง ๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ผลประโยชน์ทับซ้อนและความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.41 และปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างแพทย์ และ
หน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 มีเพียงการวางตัวให้เหมาะสม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.54
จริยธรรมพื้นฐานของวิชาชีพแพทย์โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก (̅ = 4.36) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดคื อ แพทย์ เคารพในเอกสิ ทธิ์ ส่ วนบุ คคลของผู้ ปุ วย (̅ = 4.47)
รองลงมาคือแพทย์ใส่ใจในการดูแลรักษาผู้ปุวยในทุกขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงอั นตรายต่ อผู้ ปุ วย (̅ = 4.42) แพทย์ พยายามธ ารงไว้ ซึ่ ง
ความยุติธรรมในการให้บริการแก่ผู้ปุวยทุกคนอย่างเท่าเทียม (̅ = 4.41) แพทย์ยึดถือประโยชน์ ของผู้ ปุ วยและส่ วนรวมเป็ นที่ ตั้งโดย
มุ่งหวังให้ผู้ปุวยมีสุขภาวะทางสังคมโดยรวมที่ดี (̅ = 4.29) และแพทย์ตระหนักถึงความสาคั ญและความพยายามปฏิ บั ติงานที่ จะไม่
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและความทุกข์ ทรมานทั้งกายและใจต่ อผู้ปุ วย (̅ = 4.22) ตาม ลาดับ
การทาหน้าที่แทนบุคคลที่สามและการรักษาความลับของผู้ปุวยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.42) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แพทย์ปูองกันการกระจายของข้อมูลทางการแพทย์และร่วมพิจารณา
ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (̅ = 4.55) รองลงมาคือ แพทย์จะใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ
เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อ มูลและการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ปุวย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บ
มากที่สุด (̅ = 4.51) ส่วนข้ออื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ แพทย์ จ ะระมั ดระวั ง การ
เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ผู้ปกครองทราบ ในกรณีคนไข้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (̅ = 4.46)
ในประเด็นเกี่ยวกับเวชระเบียนและการเปิดเผยข้อมูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.40) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แพทย์ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลตามความจริ ง และ
ระมัดระวังเต็มที่ในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (̅ = 4.47) และรองลงมาคือ แพทย์ขอความช่ วยเหลื อหรื อคาปรึ กษาจากแพทย์
ท่านอื่นหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมรักษาผู้ปุวยให้มีประสิทธิภาพการรั กษาสู งสุ ด (̅ = 4.46) แพทย์ จะให้ ข้ อมู ลอย่ างกระชั บ
เข้าใจง่าย และหลีกเลี่ยงภาษาทางการแพทย์ ที่ เข้ าใจยากต่ อคนไข้ (̅ = 4.43) หากข้ อมู ลที่ แจ้ งเป็ นข่ าวร้ าย แพทย์ จะพยายาม
ระมัดระวังการให้ข้อมูลที่ซ้าเติมความทุกข์ทรมานของผู้ปุวย (̅ = 4.42) แพทย์ ให้ ข้ อมู ลที่ ครอบ คลุ มสภาพโรคปั จจุ บั น แผนการ
รักษาที่เป็นไปได้ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งความเป็นไปได้ของผลการรักษา (̅ = 4.41) และ แพทย์ ยิ นดี ให้ ผู้ ปุ วยหรื อ
ผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถแสดงความจานงตามสิทธิ์ โดยการยื่นเอกสารตามระเบียบปฏิ บั ติของแต่ ละโรงพยาบาลเพื่ อขอทราบหรื อ
ให้เปิด เผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดกับผู้ที่ได้รับมอบหมายหรื อบุคคลที่ สาม (̅ = 4.20) ตามลาดับ
ในประเด็นเกี่ยวกับการขอความยินยอมโดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (̅ = 4.37) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เมื่อแพทย์ชี้แจงรายละเอี ยดการเจ็ บปุ วยและทางเลื อกในการรั กษาแก่
ผู้ปุวยแล้ว แพทย์ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนั้ นๆ (̅ = 4.42) รองลงมาคื อ เมื่ อพบผู้ ปุ วยที่
ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ แพทย์ได้ใช้ความระมัดระวั งยิ่ งขึ้ นในการประเมิ น (̅ = 4.39) แพทย์ ได้ ใช้ เวลาอย่ างเต็ มที่ และ
เพียงพอ เพื่อให้ผู้ปุวยได้คิดและเลือกตัดสินใจตรงกั บความคาดหวั งหรื อความเชื่ อด้ านสุ ขภาพของผู้ ปุ วย (̅ = 4.37) แพทย์ เปิ ด
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โอกาสให้ผู้รับการรักษาตัดสินใจโดยอิสระปราศจากอิ ทธิ พลทางความคิ ดของแพทย์ (̅ = 4.33) และหากเกิ ดความขั ดแย้ งในการ
ตัดสินใจระหว่างผู้แทนโดยชอบธรรมกั บความประสงค์ ของผู้ ปุ วย แพทย์ จะประสานทุ กสิ่ งให้ เ ป็ นไปตามครรลองที่ เหมาะสม
(̅ = 4.32) ตามลาดับ
การปฏิบัติงานของแพทย์ในสถานการณ์ต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.40) และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เมื่อพบสถานการณ์ที่มีผู้ปุวยจานวนมากเกินศักยภาพการรั กษา แพทย์ จะให้ ความส าคั ญต่ อการคั ดแยก
ความรุนแรงตามหลักเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อให้ความสาคัญต่อกลุ่มที่จาเป็นก่อน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ สุ ด (̅ = 4.61) รองลงมาคื อ
แพทย์รักษาขอบเขตการทาบทบาทหน้าที่ของตนเองไม่ไปก้าวก่ายแพทย์ท่านอื่นที่เป็นเจ้าของไข้ของผู้ ปุ วยที่ เป็ นญาติ มิ ตรสหายของ
ท่านขณะทาการรักษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (̅ = 4.54) ส่วนข้ออื่นๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ในกรณีเกี่ยวกับการวางตัวให้เหมาะสมของแพทย์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (̅ = 4.54) และเมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายข้อก็พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ในกรณี ที่ ไม่ แน่ ใจในการรั กษาที่ ไร้ ประโยชน์
แพทย์จะขอคาปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือถ้าจาเป็นต้องพึงกระบวนการทางกฎระเบี ยบของหน่ วยงาน ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ
มากที่สุด (̅ = 4.63) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เมื่อตรวจร่ างกายในที่ รโหฐานมิ ดชิ ด แพทย์ จะ
มีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเสมอเพื่ อหลี กเลี่ ยงข้ อครหาเชิ งชู้ สาวที่ กระทบต่ อจริ ยธรรมของแพทย์ (̅ = 4.48) รองลงมาคื อ แพทย์
หลีกเลี่ยงการซักถามหรือแจ้งข้อมู ลผู้ปุวยในขณะที่ท าการตรวจร่างกายโดยยังมีบุคคลที่ สามอยู่ (̅ = 4.46)
สาหรับเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกั บผลประโยชน์ ทั บซ้ อนและความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมนั้ น โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก
(̅ = 4.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดคื อ แพทย์ มี การส่ งเสริ มการเข้ าถึ งการบริ การพื้ นฐานทาง
การแพทย์ของประชาชนโดยไม่จากัดฐานะและเชื้อชาติ ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (̅ = 4.58) ส่ วนข้ ออื่ นๆ ที่ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ ใน
ระดับมากคือ แพทย์ยินดีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ชุมชนและสั งคมที่ ถู กต้ อง (̅ = 4.45) รองลงมาคื อ การแนะน าให้
ผู้ปุวยหรือญาติซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับ การเจ็บปุวยเป็นเรื่องที่แพทย์หลีกเลี่ยง (̅ = 4.43) แพทย์ ได้ ใช้ วิ จารณญาณอย่ างถ่ องแท้
ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเวชปฏิบัติ (̅ = 4.39) แพทย์จะหลีกเลี่ยงการได้ ผลประโยชน์ ตอบแทนจากการส่ งผู้ ปุ วยไปตรวจพิ เศษนอก
โรงพยาบาล (̅ = 4.34) และแพทย์ระวังในเรื่องผลประโยชน์ที่อาจมีอิทธิพลต่ อการตั ดสินใจทางการแพทย์ (̅ = 4.27) ตามลาดับ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.49) และเมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แพทย์ยินดีที่จะเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของแพทย์ ตลอดเวลา ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ
มากที่สุด (̅ = 4.66) รองลงมาคือ แพทย์รู้จักขีดจากั ดของตนเองเมื่ อต้ องพั กงานก็ จะมี การวางแผนส่ งมอบภาระรั บผิ ดชอบให้
แพทย์อื่นให้เรียบร้อยก่อน ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (̅ = 4.52) และในการแสดงความคิ ดเห็ นแพทย์ จะยึ ดหลั กวิ ชาการ
หลีกเลี่ยงการใช้ความเชื่อส่วนบุคคลและอารมณ์ความรู้สึก ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด (̅ = 4.50) ตามล าดั บ ส่ วนข้ ออื่ นๆ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ แพทย์เรียนรู้และเคารพทุ กคนตามสถานะความเชื่ อของคนที่ มาจากรากฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกั น (̅ = 4.46)
ในการที่แพทย์ซึ่งทางานในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการท าหน้ าที่ แทนบุ คคลที่ สามและ
รักษาความลับของผู้ปุวย และการวางตัวให้เหมาะสมแตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญที่ ระดั บ 0.05 ส่ วนด้ านจริ ยธรรมพื้ นฐาน เวช
ระเบียนและการเปิดเผยข้อมูล การขอความยินยอม การเสี่ยงทางสุ ขภาพของตั วแพทย์ และผู้ ปุ วย การปฏิ บั ติงานในสถานการณ์
ต่างๆ ผลประโยชน์ทับซ้อนและความรับผิ ด ชอบต่อสังคม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และหน้าที่ไม่มีความแตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ที่ ท างานในโรงพยาบาลของรั ฐในประเทศ
ไทยซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ยังคงยึดมั่นในหลักจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์และมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่ างมั่ นคง ซึ่ งตรง
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กับที่ โทมัส เอ็ม โจนส์ (1991) กล่าวว่าบุคคลที่มีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่างมั่นคง จะเป็ นคนที่ สามารถจ าแนกแยกแยะจนรู้ จั ก
ประเด็นเชิงจริยธรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นจริยธรรมพื้นฐาน เช่น การรักษาความลับของผู้ ปุ วย การเคารพสิ ทธิ ของผู้ ปุ วย
ที่ให้การยินยอมในการรักษา ผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการรักษาความสั มพั นธ์ ที่ ดีระหว่ างแพทย์ กั บผู้ ปุ วย แพทย์ กั บแพทย์
ด้วยกัน ตลอดจนแพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่นๆ สมกับเป็นผู้ ปฏิ บั ติวิ ชาชี พแพทย์ ซึ่ งเป็ นวิ ชาชี พที่ มี เกี ยรติ ศั กดิ์ ศรี
และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงจากสังคม เพราะแพทย์เป็นบุคลากรสาคัญในการนาความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ สุ ขแห่ งมวลมนุ ษยชาติ
ดังพระราชดารัสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์ไทยต่อไปนี้
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์
และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรง
ธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ในปัจจุบันยังไม่มกี ฎหมายรองรับในการการุณฑฆาตผู้ปุวย เพราะสภาพ
ของสังคมไทยยังไม่มีการยอมรับ โดยคิดว่าวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมเป็นชาวพุทธที่เชื่อในโลกหน้า แต่ในอยนาคตคิด
ว่าจะพยายามผลักดันเพื่อเป็นกฏหมายต่อไป

ข้อ เสนอแนะจากการวิจ ัย
จากผลการศึกษาเรื่อง “จริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย” ได้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึ ก ตลอดจนการสนทนากลุ่ ม (focus group) กั บแพทย์ ที่ ท างาน
ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยในจานวนที่มากขึ้นและครอบคลุมกว่างานวิ จั ยครั้ งนี้ เพื่ อจะได้ มองเห็ นภาพของจริ ยธรรมของ
แพทย์ที่ชัดเจนมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาประเด็นจริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลเอกชน เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาประเด็นจริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งนี้เพือ่ ให้
ได้ภาพของจริยธรรมของแพทย์ในภาพรวมของประเทศไทยที่ ชัดเจนและกว้างขึ้น
3. ควรมีการศึกษาประเด็นจริยธรรมของแพทย์ที่ทางานในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน
เพื่อให้ได้ภาพของจริยธรรมของแพทย์ในภาพรวมของทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ชัดเจนและกว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับ
การนาผลที่ได้มาใช้ประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์และการตั้งนโยบายในการพัฒนาวงการด้านการแพทย์ไทยต่อไป
4. ในอนาคตควรมีการปรับปรุงแก้ไขจริยธรรมทางการแพทย์ในเรื่องของการรักษาผู้ปุวย ตลอดจนควรแก้ไขข้อกาหนด
และหลักเกณฑ์ในการทางานและในเรื่องค่าจ้าง รายได้เพือ่ ปูองกันมิให้แพทย์ไปทางานในโรงพยาบาลเอกชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น ต้องสร้างขวัญกาลังใจในอาชีพให้เจริญกด้าวหน้า
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