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จริยธรรมทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน
นิธิพัฒน์ เจียรกุล
รองเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
บทนํา
ในยุคที่การแพทย์มีความเจริ ญก้าวรุ ดหน้าควบคู่ไปกับพัฒนาการหลายๆ ด้านของสังคม สิ่ งหนึ่งที่
จะช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้แพทย์ตอ้ งหลุดเข้าไปในวังวนแห่งการท้าทายต่อความตระหนักในศักดิ์ศรี แห่ งวิชาชีพ
แพทย์ (medical professionalism) ก็คือ การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางการแพทย์ (medical ethics) ซึ่งได้มี
วิวฒั นาการควบคู่กบั วงการแพทย์มาอย่างช้านาน ปั จจุบนั ได้มีการแตกแขนงและการเกิดขึ้นใหม่ของบริ การ
ทางการแพทย์ในหลากหลายรู ปแบบ จึงสมควรที่จะได้นาํ การปฏิบตั ิในกรณี ต่างๆ เหล่านี้ข้ ึนมาถกเถียง
วิเคราะห์วจิ ารณ์กนั เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
โดยกรอบแนวคิดจะต้องสอดคล้องกับหลักยึดของจริ ยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย
1. การยึดถือประโยชน์ของผูป้ ่ วยและส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั (beneficence) แพทย์มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์
สิ่ งที่ดีและยังประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูป้ ่ วยและสุ ขภาวะของสังคมโดยรวม
2. การปฏิบตั ิงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจต่อผูป้ ่ วย
(nonmaleficence) แพทย์มีหน้าที่ในการให้การดูแลรักษาในทุกขั้นตอนที่หลีกเลี่ยงภยันตรายใน
ทุกกรณี ที่อาจเกิดขึ้นกับผูป้ ่ วย
3. การเคารพในเอกสิ ทธิ์แห่ งบุคคลของผูป้ ่ วย (autonomy) แพทย์มีหน้าที่ในการปกป้ อง และ
สนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจทางเลือกต่างๆ โดยอิสระและปราศจากการบังคับขู่เข็ญ
4. การดํารงไว้ซ่ ึงความยุติธรรม (justice) แพทย์มีหน้าที่จดั สรรโอกาสในการได้รับบริ การทาง
การแพทย์แก่ผปู ้ ่ วยทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
การทําหน้ าทีแ่ ทนบุคคลทีส่ าม
เดิมในอดีตแพทย์กบั ผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์กนั โดยตรง ผ่านการส่ งมอบความไว้ใจในการเยียวยารักษา
โรคและส่ งเสริ มสุ ขภาพ แต่ในปั จจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยผ่านการจัดการของบุคคลที่สาม
เข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ตัวอย่างที่ชดั เจนคือ การจ้างแพทย์ให้ทาํ การตรวจสุ ขภาพประจําปี หรื อ
เฉพาะครั้งคราวของผูม้ ารับบริ การ แพทย์ผทู ้ าํ การดังกล่าวควรแจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบแต่แรกว่าการปฏิบตั ิหน้าที่
ของตัวเองนั้นอยูภ่ ายใต้การกํากับของบุคคลที่สาม ซึ่ งแยกออกไม่ได้ชดั เจนกับเรื่ องของการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ในบางครั้งการรักษาความลับของผูป้ ่ วยตามหลักมาตรฐานของความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแพทย์กบั
ผูป้ ่ วยอาจไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจสุ ขภาพนั้นจะต้องเปิ ดเผยให้กบั บุคคล
ที่สามที่เป็ นนายจ้างของแพทย์ แล้วแพทย์จะดํารงความเป็ นอิสระในการลงความเห็นทางการแพทย์ต่อผล
การตรวจได้อย่างไร รวมไปถึงจะทําอย่างไรในการให้ขอ้ มูลกับผูร้ ับบริ การเพื่อนําผลการตรวจที่ได้ส่งต่อให้
แพทย์ผอู ้ ื่นที่ผรู ้ ับบริ การเลือกสําหรับเป็ นผูด้ ูแลรักษาต่อเนื่อง
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การรักษาความลับของผู้ป่วย
หลักการพื้นฐานประการหนึ่งในการให้บริ การทางการแพทย์ คือการรักษาความลับของผูป้ ่ วย แต่สิ่ง
นี้กาํ ลังถูกท้าทายในยุคของการใช้เวชระเบียนและการประมวลข้อมูลแบบอิเลคโทรนิค การสื่ อสารข้อมูล
ผูป้ ่ วยโดยใช้โทรสารและอีเมล์ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยบุคคลที่สาม และการเชื่อมโยงข้อมูลผูป้ ่ วย
ระหว่างหน่วยงานและสถานบริ การต่างๆ ที่ร่วมรับผิดชอบค่าดูแลรักษาผูป้ ่ วย แพทย์ผเู ้ กี่ยวข้องจะต้อง
ดําเนินการเพื่อให้เกิดการรักษาความลับของผูป้ ่ วยอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎการสื่ อสารทางอิเลคโทร
นิกส์โดยเคร่ งครัดและใช้ดุลพินิจตัดสิ นใจให้เหมาะสม ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเข้ารับบริ การทางการแพทย์และ
ร่ วมพิจารณาปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ป้ องกันการกระจายของข้อมูลทางการแพทย์โดยไม่จาํ เป็ นและโดย
ไม่ได้รับการอนุญาตจากผูป้ ่ วย แต่ในบางสถานการณ์ที่ผปู ้ ่ วยเป็ นโรคติดต่อบางชนิดเช่น วัณโรคปอด เป็ นต้น
แพทย์กจ็ าํ เป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลบางด้านของผูป้ ่ วยเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ์ของสมาชิกอื่นในสังคมหรื อปฏิบตั ิตามข้อ
กฏหมาย อย่างไรก็ตามควรต้องให้ผปู ้ ่ วยรับทราบและหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยอย่าง
ถึงที่สุด
การระมัดระวังไม่ให้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วยที่ดูแลรั่วไหลไปโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็ นเรื่ องที่แพทย์ใน
ปั จจุบนั ต้องให้ความสําคัญ การสนทนาเรื่ องผูป้ ่ วยกับแพทย์ดว้ ยกันเองหรื อบุคลากรอื่นในที่สาธารณะเช่น
ลิฟท์ หรื อ ร้านอาหาร เป็ นต้น ต้องควบคุมให้จาํ กัด หากผูป้ ่ วยเป็ นคนดังในสังคมแพทย์ตอ้ งระวังการสนทนา
ในเรื่ องของผูป้ ่ วยกับผูอ้ ื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในการรักษา โดยเฉพาะการพูดคุยกับตัวแทนสื่ อต่างๆ ในกรณี
ผูป้ ่ วยยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเปิ ดเผยข้อมูลบางด้านให้ผปู ้ กครองรับรู ้ เช่น การใช้สารเสพติด หรื อ การมี
เพศสัมพันธ์ เป็ นต้น ต้องให้เกิดความสมดุลตามกฎหมาย แนวปฏิบตั ิ และวัฒนธรรมประเพณี ของสังคมไทย
ในด้านกลับกัน บางครั้งเพื่อนหรื อญาติของผูป้ ่ วยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยโดยขอให้แพทย์อย่าเปิ ดเผย
ว่าได้ขอ้ มูลนั้นมาอย่างไร แพทย์จาํ เป็ นจะต้องรักษาความลับนั้นเป็ นอย่างดีหรื อไม่ หรื อสมควรหาวิธีการ
นําไปใช้ในการดูแลรักษาโดยให้ผปู ้ ่ วยยอมรับความสําคัญและความจําเป็ นนี้ แพทย์ตอ้ งใช้วิจารณญานอย่าง
รอบคอบเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลและการรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูป้ ่ วย
เวชระเบียน
ข้อมูลในเวชระเบียนควรมีการบันทึกการสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยทั้งโดยทางโทรศัพท์ ทางเอกสาร
และทางสื่ ออิเลคโทรนิคอื่น โดยที่ตามกฎหมายแล้วแม้เวชระเบียนจะถือเป็ นทรัพย์สินของโรงพยาบาล แต่
ผูป้ ่ วยหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมก็สามารถแสดงความจํานงตามสิ ทธิ์ โดยการยืน่ เอกสารตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อขอทราบหรื อให้เปิ ดเผยข้อมูลบางส่ วนหรื อทั้งหมดกับผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหรื อกับ
บุคคลที่สามอื่น
สิ ทธิ์นี้ยงั คงอยูแ่ ม้วา่ ผูป้ ่ วยหรื อญาติจะยังติดค้างค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ขณะนั้นอยูก่ ต็ าม ในกรณี ที่แพทย์ไม่อยูห่ รื อลาออกจากโรงพยาบาลนั้นไป โรงพยาบาลก็ควรมีการแจ้งให้
ผูป้ ่ วยทราบเพือ่ แสดงความจํานงการโอนข้อมูลได้ตามความประสงค์
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยจะดํารงอยูไ่ ด้ ส่ วนหนึ่งทั้งสองฝ่ ายต้องเปิ ดเผยต่อกันและกัน
สําหรับแพทย์แล้ว การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาทุกขั้นตอนเป็ นระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยส่ งเสริ ม
สัมพันธภาพนี้ให้แน่นแฟ้ นขึ้น ข้อมูลที่ให้น้ ีควรครอบคลุมสภาพของโรคปัจจุบนั แผนการรักษาที่เป็ นไปได้
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ค่าใช้จ่ายและความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเป็ นไปได้ของผลการรักษา การเปิ ดเผยข้อมูลนี้ควรให้
โดยตรงกับผูป้ ่ วย แต่ถา้ ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งการหรื อต้องการให้ผอู ้ ื่นรับทราบแทน แพทย์กต็ อ้ งปฏิบตั ิตามความ
ประสงค์ของผูป้ ่ วย การให้ขอ้ มูลควรทําอย่างกระชับ เข้าใจง่าย และหลีกเลี่ยงภาษาทางการแพทย์ที่เข้าใจยาก
กระบวนการให้ขอ้ มูลแพทย์ควรทําให้เป็ นไปตามธรรมชาติเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมทางการแพทย์
อื่นประจําวัน หลีกเลี่ยงการทําแบบขอไปทีเพื่อให้เป็ นตามข้อกําหนดของโรงพยาบาลหรื อขององค์กรวิชาชีพ
ถ้าเป็ นข่าวร้ายต้องระวังการให้ขอ้ มูลที่อาจซํ้าเติมความทุกข์ทรมานของผูป้ ่ วย และเมื่อใดที่ผปู ้ ่ วยไม่อยูใ่ น
สถานะที่จะรับรู ้ได้ดี ข้อมูลก็ตอ้ งส่ งผ่านให้ผแู ้ ทนโดยชอบธรรมของผูป้ ่ วย
ในบางสถานการณ์การเปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดอาจเป็ นอันตรายต่อโรคทางร่ างกายของผูป้ ่ วยได้ เช่น
ผูป้ ่ วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน แต่ไปพบก้อนเนื้อ
สงสัยมะเร็ งปอดจากการถ่ายภาพรังสี ทรวงอกโดยบังเอิญ กรณี เช่นนี้แพทย์ควรให้การรักษาปั ญหาเฉพาะหน้า
ที่คุกคามชีวิตผูป้ ่ วยไปก่อน เมื่อโรคที่สาํ คัญนี้พอทุเลาแล้วจึงค่อยหาวิธีการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นอย่างระมัดระวัง
และถ้าเป็ นได้ควรขอความช่วยเหลือหรื อคําปรึ กษาจากแพทย์ท่านอื่นหรื อแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ เพื่อร่ วมในการ
ให้ขอ้ มูลกับผูป้ ่ วย
ความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดทางการแพทย์ เป็ นสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้แม้แพทย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องจะดําเนินการโดยระมัดระวังแล้วหรื อทําตามข้อกําหนดของโรงพยาบาลทุกขั้นตอน ถ้าหากว่าสิ่ งที่
เกิดนี้มีผลกระทบมากต่อสภาพร่ างกายและจิตใจของผูป้ ่ วย แพทย์จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลนั้นตามความจริ ง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นภายใต้ความระมัดระวังเต็มที่แล้วนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ใช่การไม่ใส่ ใจ และ
ไม่ใช่สิ่งที่ผดิ จริ ยธรรม ในทางตรงข้ามบางครั้งการปิ ดบังความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้อาจนําไปสู่ดา้ นกลับ
ของผลทั้งสามข้อนั้นก็เป็ นได้
การขอความยินยอม
การแสดงเจตนารมณ์ยนิ ยอมรับการรักษาโดยแพทย์ช่วยทําให้กระบวนการในการดูแลรักษาเป็ นไป
อย่างราบรื่ น การยินยอมนี้อาจแสดงออกได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างการยินยอมทางตรงทั้งที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรื อเป็ นคําพูดที่เห็นได้ชดั คือการขอทําหัตถการ ส่ วนการยินยอมทางอ้อมอาจพออนุมาน
ได้จากการที่ผปู ้ ่ วยตัดสิ นใจมาโรงพยาบาลด้วยตัวเองย่อมแสดงถึงการยินยอมให้แพทย์ดูแลรักษาในระดับหนึ่ง
เมื่อแพทย์ได้ช้ ีแจงรายละเอียดการเจ็บป่ วยและทางเลือกในการรักษาแก่ผปู ้ ่ วยหรื อตัวแทนโดยชอบธรรมแล้ว
แพทย์ตอ้ งเคารพสิ ทธิ์ในการยอมรับหรื อปฏิเสธข้อเสนอนั้นๆ แต่ในกรณี ฉุกเฉินถือว่าการช่วยชีวิตให้รอด
หรื อการคงสภาพทางกายเป็ นความยินยอมโดยอ้อมของผูป้ ่ วย ยกเว้นมีการแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ไว้ก่อน
ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่ขอรับการรักษา
ในการขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยหรื อตัวแทนนั้นสิ่ งที่สาํ คัญ คือ เนื้อหาและกระบวนการ แพทย์ตอ้ ง
ให้ขอ้ มูลที่เข้าใจง่ายและเพียงพอในการตัดสิ นใจ โดยมัน่ ใจว่าข้อมูลนั้นครอบคลุมธรรมชาติของโรค ประโยชน์
และโทษของวิธีการรักษาที่เลือกรวมถึงของทางเลือกอื่น และ ผลที่คาดหวังจากทางเลือกต่างๆ ในการรักษา
ในระหว่างการให้ขอ้ มูลต้องประเมินความเข้าใจของผูร้ ับเป็ นระยะๆ รักษาสมดุลระหว่างผูใ้ ห้กบั ผูร้ ับ และ
มีขอ้ แนะนําในฐานะของแพทย์ประจําตัวผูป้ ่ วย ทั้งนี้ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับตัดสิ นใจโดยอิสระปราศจาก
อิทธิพลทางความคิดจากแพทย์
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หัวใจสําคัญของการขอความยินยอมอีกด้านหนึ่งคือตัวผูร้ ับ ควรมีการตั้งคําถามได้ตลอดถ้าไม่แน่ใจ
หรื อไม่เข้าใจในข้อมูลที่กาํ ลังได้รับ ใช้เวลาเพียงพอสําหรับการคิดและเลือกตัดสิ นใจ และสื่ อสารกับแพทย์
อย่างตรงไปตรงมาถึงความคาดหวังต่อการเจ็บป่ วยหรื อความเชื่อด้านสุ ขภาพ เมื่อตกลงยอมรับร่ วมกันแล้ว
ผูป้ ่ วยต้องพยายามรักษาข้อตกลงนั้น แต่เมื่อถึงจุดที่เกิดลังเลก็ตอ้ งพร้อมที่จะแจ้งแพทย์เพื่อทําการหารื อใน
รอบใหม่
ในทางนิตินยั ผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนสามารถให้ความยินยอมด้วยตัวเองได้ ยกเว้นภายใต้คาํ สัง่
ศาล แต่ในทางพฤตินยั เราอาจพบเหตุการณ์ที่ผปู ้ ่ วยบางรายอยูใ่ นสภาพที่ไม่สามารถตัดสิ นใจด้วยตัวเองได้
ซึ่งแพทย์จะต้องประเมินอย่างระมัดระวังยิง่ ว่าผูป้ ่ วยที่ตวั เองดูแลอยูน่ ้ นั ไม่พร้อมสําหรับการให้คาํ ยินยอม
ผูป้ ่ วยบางรายอาจจะแสดงความจํานงพื้นๆ ได้ เช่น อยากกิน อยากนอน เป็ นต้น แต่ไม่พร้อมถ้าหากเป็ น
ทางเลือกทางการแพทย์ที่ซบั ซ้อน ยิง่ เป็ นเรื่ องที่เข้าใจได้ยากมากเพียงใด แพทย์ยงิ่ จําเป็ นต้องประเมินความ
พร้อมของผูป้ ่ วยให้แม่นยํามากขึ้นเท่านั้น ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถตัดสิ นใจเองได้กจ็ ะต้องอาศัยผูแ้ ทน
โดยชอบธรรมทําการแทน โดยที่แพทย์ตอ้ งพยายามดําเนินการตามเจตจํานงของผูป้ ่ วยที่ได้แสดงไว้ล่วงหน้า
ทั้งโดยคําพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษร
แต่ถา้ ไม่มีแสดงไว้ก่อนก็ให้แพทย์อนุมานได้จากความเชื่อหรื อความ
คาดหวังเท่าที่จะพอมีแสดงไว้ ในบางสถานการณ์ผแู ้ ทนโดยชอบธรรมอาจตัดสิ นใจในทิศทางที่ขดั แย้งกับ
ความประสงค์ของผูป้ ่ วย แพทย์จะต้องเป็ นผูป้ ระสานให้เป็ นไปตามครรลองที่เหมาะสม ตามคาดหวังของ
ผูป้ ่ วยไม่ใช่ความอยากของผูท้ าํ การแทน ซึ่ งถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จาํ เป็ นต้องพึ่งระบบชี้ขาดตามระเบียบ
ปฏิบตั ิหรื อปรึ กษานิติกรของโรงพยาบาล ในอนาคตหากกฎหมายลูกของการจัดทํา “เจตจํานงแห่งชีวิต”
เรี ยบร้อยแล้ว แพทย์ควรส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยระยะท้ายของโรคทําการพิจารณาอย่างรอบคอบ ร่ วมกับสมาชิก
ครอบครัวหรื อเพื่อนสนิทไว้ล่วงหน้า ในประเด็นของขอบเขตการขอรับบริ การทางการแพทย์ เพือ่ ไม่ให้เกิด
ข้อขัดข้องกับทุกฝ่ ายเมื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันมาถึง
การตรวจทางพันธุกรรม
ปัจจุบนั มีความก้าวหน้าในการตรวจสารทางพันธุกรรมเพื่อวินิจฉัย หรื อทํานายโรคทางพันธุกรรม
บางชนิดล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในเรื่ องของการให้การศึกษา คําแนะนํา ความเป็ นส่ วนตัว การรักษา
ความลับ ค่าใช้จ่าย และความยุติธรรม การตรวจทางพันธุกรรมประกอบด้วยการตรวจคัดกรองในผูท้ ี่ยงั ไม่มี
อาการ และการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคในคนที่มีลกั ษณะทางคลินิกบ่งชี้ การตรวจเหล่านี้แม้จะช่วยแพทย์ใน
การปฏิบตั ิงานได้ดี แต่เนื่องจากโรคทางพันธุกรรมไม่สามารถป้ องกัน รักษา หรื อทําให้หายขาดได้
นอกจากนี้สมาชิกครอบครัวคนอื่นที่แพทย์ไม่ได้เป็ นเจ้าของไข้กม็ ีส่วนที่จะได้รับผลกระทบจากการตรวจด้วย
เนื่องจากปริ มาณของแพทย์เวชพันธุศาสตร์ และแพทย์ที่เชี่ยวชาญการให้คาํ ปรึ กษาทางพันธุกรรมมี
ไม่เพียงพอ ภาระเหล่านี้จึงตกกับแพทย์ทวั่ ไปในท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็ วของการตรวจทางพันธุกรรม
โดยกลไกตลาด ซึ่งการตรวจสามารถทําได้โดยการส่ งสิ่ งส่ งตรวจและรอรับผลได้ทางไปรษณี ย ์ สิ่ งสําคัญที่
แพทย์พึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจทางพันธุกรรม คือ การให้ขอ้ มูลโดยรอบด้านและร่ วมกันพิจารณาโดย
รอบคอบกับผูร้ ับบริ การ ถึงความหมายของผลการตรวจและโอกาสการเกิดโรคทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต
ความไวและความจําเพาะของวิธีการตรวจ รวมไปถึงประโยชน์เมื่อเทียบกับความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
การตรวจ ถ้าแพทย์ไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับสิ่ งข้างต้นได้ครบถ้วน ก็ไม่ควรแนะนําให้ผรู ้ ับบริ การทําการ
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ตรวจและควรส่ งต่อไปพบแพทย์คนอื่นที่ชาํ นาญกว่า นอกจากนี้ยงั ต้องคํานึงถึงผลที่ตามมาต่อความเป็ นอยู่
ของผูร้ ับการตรวจ ผลกระทบต่อสมาชิกครอบครัวคนอื่น การนําผลไปใช้ในทางลบโดยนายจ้าง บริ ษทั
รับประกันชีวติ หรื อ หน่วยงานของรัฐ
และสมาชิก
ผลการตรวจทางพันธุกรรมที่ได้รับจะมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของผูร้ ับการตรวจ
ครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นผลต่อการเข้าทํางาน การทําประกันชีวิต ความต้องการมีลูก การเลือกกินอาหาร เป็ นต้น
เมื่อแพทย์ทราบผลการตรวจแล้วจะต้องเก็บรักษาเป็ นความลับจะเปิ ดเผยไม่ได้ถา้ ไม่ผา่ นการยินยอมจากผูร้ ับ
บริ การหรื อจากคําสัง่ ทางกฎหมาย สิ่ งที่แพทย์ตอ้ งคํานึงต่อไปคือผลที่ได้น้ นั จะถูกนําไปใช้แบบเลือกปฏิบตั ิ
กับผูร้ ับบริ การหรื อไม่ ผลกระทบด้านค่านิยมและความเชื่อทางสังคม ความสามารถในการปกป้ องข้อมูล
และ การเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย
ความเสี่ ยงทางสุ ขภาพของตัวแพทย์ เองและตัวผู้ป่วย
แพทย์มีหน้าที่ตอ้ งให้การรักษาผูป้ ่ วยแม้วา่ ตัวเองจะเกิดความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยดังเช่นในกรณี ของ
สถานการณ์โรคระบาด
ปั ญหานี้นบั วันจะกลับมาเพิม่ ขึ้นภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่ที่
ร้ายแรง เช่น โรคซาร์ โรคไข้หวัดหมู เป็ นต้น แพทย์จะต้องแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากผูป้ ่ วยหรื อ
สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลที่จะมาสู่ตวั เองและผูอ้ ื่นได้ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของการควบคุมการ
แพร่ กระจายของโรคติดเชื้อในสถานพยาบาลโดยเคร่ งครัด และต้องแสดงตัวให้เห็นชัดว่าสนับสนุนนโยบาย
ที่สาํ คัญเช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วย (แพทย์ไทยและแพทย์
อื่นทัว่ โลกยอมรับการฉี ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สาํ หรับตัวเอง ในอัตราที่ต่าํ กว่าบุคลากรอื่นในโรงพยาบาลอย่าง
เห็นได้ชดั ) ในกรณี ที่ตวั แพทย์เองอยูใ่ นเหตุการณ์ที่อาจได้รับเชื้อโรคบางชนิด ต้องให้ความร่ วมมือใน
กระบวนการตรวจเพื่อเฝ้ าระวังตามข้อกําหนดของโรงพยาบาลนั้นๆ เมื่อพบว่าติดเชื้อแล้วก็ตอ้ งดําเนินการ
ต่อไปตามข้อกําหนดโดยเคร่ งครัด ไม่วา่ จะเป็ นการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิงานในจุดเสี่ ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อ
จนถึงขั้นการหยุดงานชัว่ คราว
และก่อนกลับมาทํางานตามเดิมควรต้องผ่านการประเมินความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่ างกายและจิตใจด้วย
ในด้านกลับกันแพทย์บางคนพยายามหลีกเลี่ยงหรื อเกี่ยงงอนการปฏิบตั ิหน้าที่ที่เสี่ ยงต่อการรับเชื้อบาง
ชนิดจากผูป้ ่ วย ซึ่งขัดกับหลักจริ ยธรรมของแพทย์ในการให้บริ การโดยไม่เลือกชนิดการเจ็บป่ วยของคนไข้
อย่างไรก็ตามสถานพยาบาลแต่ละแห่งต้องมีมาตรการที่ชดั เจนเพื่อช่วยให้แพทย์และบุคลากรอื่นมีความมัน่ ใจ
ในระบบป้ องกัน รวมไปถึงมาตรการติดตามและการช่วยเหลือในกรณี ที่การป้ องกันไม่ได้ผล
แพทย์ตอ้ งมีส่วนในการให้การศึกษาและทําความเข้าใจกับสังคมภายนอกว่า โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ควบคุมไม่ให้รุนแรงได้เหมือนความเสี่ ยงในการรับบริ การทางการแพทย์อื่นๆ
ขณะเดียวกันแพทย์ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการให้ความรู ้ในการป้ องกันตนเอง และป้ องกันผูป้ ่ วยจากการติดเชื้อ
บางชนิดในสถานพยาบาล เมื่อมีบุคลากรของสถานพยาบาลเจ็บป่ วยด้วยโรคติดเชื้อบางอย่าง เช่น วัณโรค
ตับอักเสบจากไวรัส หรื อ โรคเอดส์ เป็ นต้น แพทย์ผดู ้ ูแลต้องพยายามชี้แจงให้เจ้าตัวเข้าใจถึงการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลบางส่ วนที่จาํ เป็ นตามข้อกําหนดของสถานพยาบาลนั้นๆ เพื่อปกป้ องเพื่อนร่ วมงานหรื อผูป้ ่ วยและญาติ
ที่บุคลากรคนนั้นอาจไปสัมผัส ซึ่งอาจนําไปสู่การแพร่ กระจายของเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้นได้
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การปฏิบตั ิงานในสถานการณ์จากมหันตภัยธรรมชาติ
ปัจจุบนั มนุษยชาติกาํ ลังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งส่ วนหนึ่งเป็ นผลพวง
จากการยํา่ ยีธรรมชาติโดยนํ้ามือมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นนํ้าท่วม ดินถล่ม สึ นามิ ฯลฯ รวมไปถึงการก่อการร้ายใน
รู ปแบบเก่าและรู ปแบบใหม่ๆ การดูแลรักษาผูป้ ระสบภัยจํานวนมากในรู ปแบบการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วย
ต่างๆ กัน และอาจมีภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรทางการแพทย์ชวั่ คราว สิ่ งเหล่านี้อาจก่อให้เกิด
ความตึงเครี ยดระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การได้ ตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่มีผปู ้ ่ วยจํานวนมากเกิน
ศักยภาพการรักษาขณะนั้น แพทย์ตอ้ งคัดแยกความรุ นแรงตามหลักการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อให้ความสนใจ
ไปในกลุ่มที่จาํ เป็ นก่อน แล้วจึงกระจายไปยังกลุ่มอื่นๆ ตามลําดับความจําเป็ นรองลงมา การกระทําเหล่านี้
อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อตัวผูป้ ่ วยเองหรื อต่อผูช้ ่วยเหลืออื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และถ้ามอง
อีกด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าแพทย์จะละเมิดหลักการเคารพเอกสิ ทธิ์แห่งบุคคลและการคํานึงถึงประโยชน์ของ
ผูป้ ่ วยเป็ นหลัก แล้วกลับไปใช้หลักการเรื่ องของความคุม้ ค่า ความยุติธรรม และ การปฏิบตั ิงานในฐานะ
ผูบ้ ริ หารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย และหากเกิดเหตุในพื้นที่ที่ความพร้อมในการดูแลรักษาทางการแพทย์
ตํ่ากว่าพื้นที่อื่น ปั ญหาความไม่เข้าใจกันนี้กจ็ ะเห็นได้ชดั เจนและรุ นแรงมากขึ้น การให้ความรู ้แก่สงั คมโดย
แพทย์และองค์กรแพทย์เพื่อให้เกิดความตระหนักและเตรี ยมตัวเผชิญหน้าได้อย่างเหมาะสม จะเป็ นตัวช่วย
อย่างหนึ่งได้หากเกิดสถานการณ์หน้าสิ่ วหน้าขวานเช่นนั้นโดยไม่คาดหมาย
การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
ในยุคสังคมออนไลน์ที่ทลายพรมแดนการรับรู ้และการสื่ อสาร ข้อมูลการดูแลรักษาในรู ปแบบอื่นๆ
นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบนั ได้ถูกเผยแพร่ แบบปากต่อปากและผ่านนิ้วต่อนิ้ว ทั้งในส่ วนที่เป็ นความจริ ง
และส่ วนที่เป็ นมายาคติจากความไม่เข้าใจหรื อความผิดหวังจากการรับการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบนั โดย
เฉพาะโรคมะเร็ งที่ดูร้ายแรงและสิ้ นหวังในสายตาของคนทัว่ ไป เมื่อแพทย์ได้รับการร้องขอจากผูป้ ่ วยเพื่อเปลี่ยน
แบบแผนการรักษาหรื อขอนํามาใช้ร่วมกับการรักษาแผนปั จจุบนั ก่อนอื่นแพทย์ตอ้ งประเมินโดยรอบด้านว่า
ผูป้ ่ วยมีความเข้าใจธรรมชาติของโรคและแนวทางการดูแลรักษาเดิมที่ได้รับมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็เสนอ
ให้ผปู ้ ่ วยแสวงหาข้อมูลสนับสนุนทางเลือกอื่นให้เพียงพอก่อนตัดสิ นใจ พร้อมชี้ให้เห็นว่าการเบี่ยงเบนจาก
แผนการรักษาปัจจุบนั ไปชัว่ คราวหรื อถาวรอาจเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์โรคในระยะยาวได้ และในบาง
สถานการณ์ที่ทราบแน่ชดั ว่ามีอนั ตราย เช่น การผสมยาแผนปั จจุบนั ที่มีอนั ตรายเข้าไปในสูตรการรักษา การ
ออกแรงกระทํารุ นแรงต่อจุดของร่ างกายที่กระทบอวัยวะสําคัญได้ง่าย เป็ นต้น แพทย์กต็ อ้ งเตือนให้สงั วรณ์
อย่างหนักหรื อแม้แต่อาจต้องแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบให้เข้าไปตรวจสอบเพื่อพิทกั ษ์สิทธิของผูบ้ ริ โภค ปั ญหา
อย่างหนึ่งในสังคมบ้านเราก็คือการเกรงใจแพทย์ ผูป้ ่ วยหรื อญาติจึงปิ ดบังการรักษาในรู ปแบบอื่นร่ วมเพราะ
กลัวว่าแพทย์จะเสี ยใจ แพทย์จึงต้องฝึ กความช่างสังเกตและจับสัญญานชี้บ่งที่แสดงออกทั้งโดยภาษาพูดและ
ภาษากาย ในระหว่างการพูดคุยทั้งในเรื่ องการแพทย์และเรื่ องอื่นทัว่ ๆ ไปที่แสดงความใส่ ใจและความสนใจ
ในตัวผูป้ ่ วย อย่างไรก็ตามแม้ผปู ้ ่ วยจะตัดสิ นใจเลือกทางเดินอื่นไปแล้วก็ตาม แพทย์ตอ้ งไม่นาํ ผลการกระทํา
นั้นมาเป็ นเครื่ องบัน่ ทอนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต
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การออกใบรับรองแพทย์
ผูป้ ่ วยที่เจ็บป่ วยเฉี ยบพลันหรื อเรื้ อรัง ในบางครั้งอาจจําเป็ นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ดว้ ยวัตถุประสงค์
ต่างๆ กัน เช่น เลื่อนกระบวนการทางกฏหมาย เลื่อนธุรกรรม หยุดงาน หรื อ รับรองความพิการ เป็ นต้น
ดุลพินิจในการออกใบรับรองแพทย์น้ นั เป็ นอํานาจที่สงั คมมอบหมายให้แพทย์และกฏหมายก็ยอมรับ อาจจะ
ไม่สามารถละเมิดแต่อาจจะถูกหักล้างเป็ นอื่นได้ถา้ พิสูจน์วา่ การออกใบรับรองแพทย์น้ นั ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ แต่การพิสูจน์ตอ้ งอาศัยกระบวนการขององค์กรวิชาชีพและพยานจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นกลาง
ในบางสถานการณ์ผปู ้ ่ วยและญาติอาจพยายามขอความเห็นใจจากแพทย์ หรื อตัวแพทย์เองอาจจะเอนเอียง
เพราะความสงสารหรื ออิทธิ พลโน้มน้าวอื่น กรณี เช่นนี้แพทย์ตอ้ งพยายามกลับเข้าหาหลักยึดทางการแพทย์
และถ้าไม่ไหวจริ งๆ หรื อไม่แน่ใจว่าอาจตัดสิ นใจผิดพลาดได้ ก็ควรหาตัวช่วยจากแพทย์ท่านอื่นหรื อไม่กใ็ ช้
บริ การระบบสนับสนุนของสถานพยาบาลนั้นๆ
การให้ บริการบุคคลจําเพาะ
แพทย์ทุกคนอาจมีโอกาสได้ดูแลผูป้ ่ วยที่เป็ นคนนอกวิชาชีพที่เคยรู ้จกั มาก่อนทั้งในฐานะส่ วนตัว รู ้จกั
ในฐานะที่เขาเป็ นคนดังในสังคมหรื อเป็ นบุคคลสาธารณะ หรื อเป็ นคนที่ตวั แพทย์เองชื่นชอบหรื อรังเกียจ
ตามรสนิยมด้านการเมืองหรื อด้านอื่น อคติเหล่านี้อาจเบี่ยงเบนความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยที่พึงมี
ไปได้ การต้องให้การดูแลรักษาญาติหรื อเพื่อนของตัวแพทย์เอง ต้องระมัดระวังให้เป็ นไปตามาตรฐานทาง
การแพทย์ ไม่มากเกินไปและก็ตอ้ งไม่ให้นอ้ ยเกินไปด้วย ไม่วา่ จะเป็ นซักประวัติและตรวจร่ างกายตํ่ากว่า
หรื อสูงกว่าความเป็ นจริ ง ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอหรื อเกินต้องการ หลีกเลี่ยงการให้คาํ แนะนํา
ในเรื่ องที่ไวต่อความรู ้สึก หรื อ บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบถ้วน ฯลฯ และที่สาํ คัญคือบางครั้งไม่รู้
ข้อจํากัดตัวเองว่าขาดความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆ ตั้งแต่แรกหรื อเมื่อผ่านกระบวนการดูแลรักษาไปแล้ว
ระยะหนึ่ง ในกรณี เหล่านี้ถา้ แพทย์ไม่มนั่ ใจในตัวเองสําหรับการเผชิญสถานการณ์ที่ยวั่ ยุเหล่านี้ ควรปฏิเสธ
และถอนตัวตั้งแต่แรกหรื อระหว่างทาง แต่กต็ อ้ งเป็ นไปอย่างนุ่มนวลด้วยการส่ งต่อภาระความรับผิดชอบ
ให้กบั แพทย์ท่านอื่นที่ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้และต้องมีความยินยอมด้วย ในกรณี ที่แพทย์ได้มีโอกาส
ดูแลรักษาคนเด่นคนดังของสังคม
จะต้องระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ ในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัวและการรักษา
ความลับของผูป้ ่ วย อีกทั้งต้องไม่ใช้ความเป็ นพิเศษนี้ไปหลบเลี่ยงการดูแลรักษาผูป้ ่ วยรายอื่นตามหน้าที่
การเปลีย่ นบทบาทมาเป็ นผู้ป่วยหรือญาติผ้ ปู ่ วย
สังขารเป็ นสิ่ งไม่เที่ยงแท้ การดํารงตนเป็ นแพทย์ให้ได้ตามความคาดหวังส่ วนหนึ่งแพทย์กต็ อ้ งดูแล
รักษาสุ ขภาพตัวเองให้ดีดว้ ย ซึ่งอย่างน้อยต้องเท่ากับหรื อสูงกว่ามาตรฐานที่แพทย์พรํ่าสอนผูป้ ่ วยและสังคม
ทัว่ ไป แต่เมื่อในยามเจ็บป่ วยที่หนักหนาเกินกว่าจะดูแลตนเองได้และต้องพึ่งพาแพทย์ท่านอื่น ปัญหาที่มกั
พบก็คือแพทย์ในฐานะผูป้ ่ วย มักทําความหนักใจทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กบั แพทย์เจ้าของไข้ อาจจะเป็ น
เพราะความรู ้มากหรื อเพราะแพทย์มกั จะเป็ นบุคคลที่มีความเป็ นอัตตาสูง สิ่ งที่พอจะช่วยได้กค็ ือเมื่อมีการ
กลับบทบาทแล้ว ต้องยิง่ นําหลักหนึ่งในจริ ยธรรมทางการแพทย์ที่สาํ คัญมาใช้ คือ "การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา"
คิดถึงว่าเราอยากให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิกบั เราอย่างไรก็จงทําตัวกับแพทย์เจ้าของไข้ของเราแบบนั้น สิ่ งนี้ยงั สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยในเวลาที่แพทย์มีญาติเจ็บป่ วยต้องให้แพทย์ท่านอื่นช่วยดูแล การรู ้ขอบเขตบทบาทหน้าที่
ของตัวเองไม่กา้ วก่ายผูอ้ ื่นขณะทําหน้าที่ของเขานี้จะทําให้การดูแลรักษาเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
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ความสั มพันธ์ เชิงชู้ สาว
การสร้างความสัมพันธ์ในเชิงทางเพศกับผูป้ ่ วยที่แพทย์กาํ ลังดูแลรักษา ถือเป็ นเรื่ องคอขาดบาดตาย
ในเชิงจริ ยธรรมทางการแพทย์ แม้วา่ จะเป็ นการริ เริ่ มมาจากตัวผูป้ ่ วยเองก็ตาม เนื่องจากขณะนั้นผูป้ ่ วยอยูใ่ น
ฐานะที่ตอ้ งพึ่งพา มอบหมายความไว้วางใจ และถูกโน้มน้าวให้เปลี่ยนความเชื่อหรื อความฝังใจโดยไม่มี
อํานาจต่อรอง ในระหว่างเวชปฏิบตั ิเมื่อใดก็ตามที่แพทย์จบั สัญญานชี้บ่งเหล่านี้ได้ท้ งั ที่กาํ ลังเกิดกับตัวเอง
และกับแพทย์เพื่อนร่ วมงาน ต้องรี บทําการตัดไฟแต่ตน้ ลมเพื่อดับเหตุแห่ งทุกข์อย่างถาวร แต่กอ็ ย่าลืมส่ ง
มอบภาระหน้าที่น้ ีให้แพทย์ท่านอื่นที่เหมาะสมและภายใต้การยินยอมของผูท้ ี่จะต้องรับไม้น้ ีต่อด้วย
แต่ถา้ เป็ นการสัมพันธ์เชิงชูส้ าวกับอดีตผูป้ ่ วยที่เสร็จสิ้ นการรักษาไปแล้วจะผิดจริ ยธรรมทางการแพทย์
หรื อไม่ เรื่ องนี้แล้วแต่คนจะมองและแล้วแต่กรณี ๆ ไป ถ้าตีความโดยเคร่ งครัดอาจเห็นว่าผิดเพราะอิทธิพล
ของการเป็ นแพทย์อาจหลงเหลืออยูแ่ ม้เสร็ จสิ้ นภารกิจไปแล้ว โดยผูป้ ่ วยบางรายอาจยังมีความรู ้สึกศรัทธา
และต้องการที่พ่ งึ จากแพทย์อยูไ่ ปได้อีกนาน ในกรณี ที่แพทย์ทาํ ลายความไว้วางใจที่มอบให้น้ ีเพื่อให้ตวั เอง
ได้ประโยชน์ในเชิงทางเพศจากอดีตผูป้ ่ วย การกระทําเยีย่ งนี้ตอ้ งถือว่าเป็ นการผิดจริ ยธรรมทางการแพทย์
โดยแน่นอน
ขอบเขตความเป็ นส่ วนตัว
การตรวจร่ างกายผูป้ ่ วยโดยใกล้ชิดในที่รโหฐานเช่นห้องตรวจที่มิดชิด ควรมีบุคคลที่สามอยูด่ ว้ ยไม่
ว่าจะเป็ นบุคลากรของสถานพยาบาลหรื อญาติของผูป้ ่ วย และไม่วา่ ตัวผูป้ ่ วยจะเป็ นเพศเดียวกันกับแพทย์หรื อ
ต่างเพศ และไม่วา่ ตัวแพทย์เองหรื อตัวผูป้ ่ วยเองจะสามารถระบุเพศตัวเองได้แน่ชดั หรื อไม่ ทั้งนี้เพือ่ หลีกเลี่ยง
ข้อครหานินทาในเชิงชูส้ าวที่กระทบต่อจริ ยธรรมของแพทย์ ทั้งนี้แพทย์ตอ้ งหลีกเลี่ยงการซักถามหรื อแจ้ง
ข้อมูลแก่ผปู ้ ่ วยขณะที่ทาํ การตรวจร่ างกายโดยมีบุคคลที่สามอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่ไว้วางใจหรื อเข้าใจผิด
จากผูป้ ่ วย
ในยุคของสังคมออนไลน์ที่เครื่ องมือสื่ อสารอาจถูกเปิ ดทิ้งไว้โดยแพทย์ระหว่างการดําเนิน
กระบวนการดูแลรักษา แพทย์ตอ้ งเข้มงวดไม่ให้มีการหลุดลอดของภาพหรื อเสี ยงออกสู่ภายนอกได้โดยผ่าน
เครื่ องมือนั้นๆ ในด้านกลับกันแพทย์เองก็ตอ้ งระวังว่าผูป้ ่ วยโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจ อาจบันทึกหรื อเผยแพร่
การแสดงความเห็นของแพทย์ออกไป โดยเฉพาะในการขอความคิดเห็นที่สองหรื อมากกว่าสองเพิ่มจากที่
แพทย์ท่านอื่นให้ไว้ก่อน นอกจากนี้ในการใช้สื่อออนไลน์ท้ งั ในเวลางานและนอกเวลางานของแพทย์ ต้อง
ระวังว่าตราบ่งที่ระบุวา่ เป็ นแพทย์อาจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์กนั บนโลกออนไลน์และทําให้ขอบเขตระหว่าง
แวดวงวิชาชีพกับสังคมภายนอกดูเลือนลางไป นอกจากนี้กเ็ ป็ นมารยาทว่า การใช้สื่อออนไลน์ในเวลางาน
ต้องไม่ละเมิดประโยชน์อนั พึงได้ของผูป้ ่ วยและหน่วยงาน และต้องไม่ละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของเพื่อน
ร่ วมงานหรื อคนรอบข้างอื่นด้วย
การรับของสมนาคุณ
เมื่อผูป้ ่ วยหรื อญาติตอ้ งการมอบของสมนาคุณกับแพทย์
การตอบรับหรื อปฏิเสธนั้นแพทย์ตอ้ ง
คํานึงถึงจุดมุ่งหมายของการให้และคุณค่าของสิ่ งนั้นทางใจของผูใ้ ห้ และที่สาํ คัญคือมันจะส่ งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยต่อไปอย่างไรถ้ายอมรับหรื อหลีกเลี่ยงการนั้น กรณี ของนั้นมีมลู ค่า
ไม่มากโดยให้เพื่อแสดงความซาบซึ้งย่อมไม่มีผลเชิงจริ ยธรรมมากนัก แต่ถา้ ของนั้นมีมูลค่าสูงแพทย์ตอ้ ง

|9

ทบทวนตัวเองว่า การให้น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้รับการบริ การเป็ นพิเศษเพื่อการตอบแทนหรื อไม่ และ
จะรบกวนหลักการทํางานของแพทย์ที่ไม่มุ่งหวังสิ่ งตอบแทนจากผูป้ ่ วยและญาติหรื อเปล่า
สําหรับการรับของสมนาคุณจากผูแ้ ทนบริ ษทั เวชภัณฑ์ยงิ่ เป็ นสิ่ งที่แพทย์ตอ้ งคิดให้หนัก เพราะยิง่
มูลค่าของมันเพิ่มมากขึ้นเท่าใด ยิง่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลือกสัง่ ใช้ผลิตภัณฑ์ของผูใ้ ห้มากเป็ นเงาตามตัว
ตามระเบียบของแพทยสภาและคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามทุจริ ตแห่งชาติ (ปปช.) ไม่ให้รับของ
สมนาคุณมูลค่าเกิน 3,000 บาท แต่ไม่ได้บอกว่ารับมูลค่าไม่ถึงแต่หลายครั้งได้หรื อไม่ ในกรณี ที่แพทย์
ตัดสิ นใจไม่ถูกว่าจะรับสิ่ งนั้นหรื อไม่ให้ถามตัวเองดังนี้
1. ถ้าผูป้ ่ วยของเราและสังคมรับทราบการกระทํานี้เขาจะคิดอย่างไร
2. ผูใ้ ห้มีวตั ถุประสงค์อย่างไร
3. แล้วเพื่อนร่ วมงานเราเห็นด้วยกับการกระทํานี้หรื อไม่
4. ถ้าตัวเราต้องเป็ นผูป้ ่ วย จะคิดอย่างไรถ้าแพทย์ของเรากระทําเช่นเดียวกัน
การรักษาทีไ่ ร้ ประโยชน์
แม้วา่ หลักยึดหนึ่งของจริ ยธรรมทางการแพทย์คือ ตอบสนองความต้องการขอผูป้ ่ วยให้มากที่สุด แต่
ต้องมีขอ้ ยกเว้นในสถานการณ์ที่ผปู ้ ่ วยหรื อญาติเรี ยกร้องการดูแลรักษาบางอย่างที่ไม่มีหลักฐานว่าเกิดประโยชน์
ทางการแพทย์ เช่นในผูป้ ่ วยระยะท้ายของโรคที่แพทย์หลายท่านลงความเห็นร่ วมกัน การพยายามยื้อยุดชีวิต
ด้วยการใส่ เครื่ องช่วยหายใจ ให้ยากระตุน้ หัวใจและหลอดเลือด ให้อาหารทางหลอดเลือด สิ่ งเหล่านี้นบั เป็ น
การสิ้ นเปลืองและไม่ก่อประโยชน์ในมุมมองของการใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างเหมาะสม แพทย์ควรใส่ ใจ
ในการทําความเข้าใจความเป็ นจริ งนี้กบั ผูป้ ่ วยและญาติอยูต่ ลอดเวลา ในกรณี ที่ไม่แน่ใจควรขอคําปรึ กษา
จากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญหรื อถ้าจําเป็ นก็ตอ้ งพึ่งกระบวนการทางกฎระเบียบของหน่วยงาน
เมื่อแพทย์วินิจฉัยสมองตายตามเกณฑ์ของแพทยสภาแล้วโดยปกติจะหยุดการรักษาทั้งหมด แต่ใน
บางครั้งที่ตอ้ งการสงวนอวัยวะไว้เพื่อบริ จาคหรื อต้องรอญาติหรื อญาติยงั ยอมรับไม่ได้ แพทย์จะตัดสิ นใจทํา
การรักษาเพื่อยืดชีวติ ไปชัว่ คราวก่อนได้ กรณี ที่ผปู ้ ่ วยเป็ นหญิงตั้งครรภ์ ถ้าลูกยังไม่เสี ยชีวิต การพยายาม
ประคับประคองอวัยวะของแม่ไว้ข้ นึ กับเจตจํานงของแม่ต่อลูกในท้องที่ได้แสดงไว้โดยตรงหรื อโดยอ้อม
ก่อนหน้านั้น หรื อโดยการตัดสิ นใจของสามีหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
การบริจาคอวัยวะเพือ่ การปลูกถ่ าย
เมื่อแพทย์ดูแลผูป้ ่ วยที่หมดทางรักษา แต่คาดว่าถ้าเสี ยชีวติ ยังมีอวัยวะบางอย่างที่ยงั ดีอยูแ่ ละสามารถ
บริ จาคเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์อื่นได้ แพทย์ควรประเมินความเป็ นไปได้ในการยอมรับและค่อยๆ ชี้ชวนให้
คล้อยตามเป็ นลําดับโดยไม่คาดคั้นหรื อคะยั้นคะยอ แต่ในท้ายที่สุดต้องเคารพการตัดสิ นใจของตัวผูป้ ่ วยเอง
เป็ นที่สิ้นสุ ด แพทย์ที่ตอ้ งดูแลผูป้ ่ วยที่มีศกั ยภาพในการบริ จาคอวัยวะต้องไม่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นบัญชีรอรับบริ จาคอวัยวะ และเมื่อเวลานั้นมาถึงคณะแพทย์ที่ดูแลต้องพยายามปฏิบตั ิต่อญาติ
ของผูป้ ่ วยด้วยความเห็นใจและตระหนักในความรู ้สึกของคนที่กาํ ลังจะสูญเสี ย ไม่มุ่งคิดแต่จะเอาอวัยวะให้
ได้เพียงอย่างเดียว ในกรณี ที่ไม่แน่ใจให้มอบหมายหน้าที่ให้ทีมปฏิบตั ิการรับบริ จาคและดํารงสภาพอวัยวะ
ขณะส่ งต่อ ซึ่งจะมีความรู ้ความชํานาญในการขอความยินยอมและการดําเนินการที่ถูกต้องตามข้อกําหนด
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แพทย์ที่เกี่ยวข้องต้องห้ามเสนอข้อแลกเปลี่ยนทางผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้ นจากการบริ จาคอวัยวะ และจะต้อง
ถอนตัวจากทีมพร้อมแจ้งฝ่ ายกฏหมายทันทีถา้ พบเห็นว่ามีบุคคลอื่นดําเนินการเยีย่ งนี้
ในการดูแลรักษา
อวัยวะต่างๆ ของผูป้ ่ วยเอาไว้เพื่อรอเวลาการมารับไปเพื่อการบริ จาค สิ่ งที่กระทํานั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานกับผูป้ ่ วย แม้วา่ ร่ างกายเขาจะปราศจากการรับรู ้แล้วก็ตาม
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนทางธุรกิจ
ผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปตัวเงินหรื อของมีค่าอื่นที่อาจส่ งอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจทางการแพทย์
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งห้าม ไม่วา่ จะเป็ นการจูงใจให้ใช้ทรัพยากรสุ ขภาพเกินจริ งในระบบการจ่ายค่าบริ การตามจริ ง
หรื อการใช้ที่ต่าํ กว่าที่ควรเป็ นในระบบการเหมาจ่ายค่าบริ การ แพทย์ตอ้ งระมัดระวังการเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมเหล่านี้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม หลักยึดที่สาํ คัญคือคํานึงถึงประโยชน์ของผูป้ ่ วยเป็ นที่ต้ งั และความ
สํานึกในการใช้ทรัพยากรสุ ขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม การส่ งผูป้ ่ วยหรื อส่ งสิ่ งส่ งตรวจไปทําการตรวจพิเศษ
นอกโรงพยาบาลต้องหลีกเลี่ยงการได้ผลประโยชน์ตอบแทน เช่นเดียวกับการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลอื่น
ต้องพิจารณาผลประโยชน์สูงสุ ดของผูป้ ่ วย ไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวแพทย์เองจากการถือหุน้ หรื อผลตอบแทน
อื่น หรื อผลประโยชน์ของโรงพยาบาลที่สงั กัด การสัง่ ยาบางชนิดหรื อใช้เวชภัณฑ์บางอย่างมากโดยไม่มีขอ้
บ่งใช้เพื่อหวังผลตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ ถือเป็ นเรื่ องคอขาดบาดตายเช่นกัน
การแนะนําโดยแพทย์ให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติซ้ือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวหรื อไม่เกี่ยวกับการเจ็บป่ วยครั้งนั้น หรื อ
ซื้อสิ นค้าอื่นหรื อบริ การอื่นที่แพทย์เกี่ยวข้อง (อาหารเสริ ม เครื่ องสําอาง ประกันชีวิต) ถือเป็ นเรื่ องผลประโยชน์
ทับซ้อนและไม่ควรปฏิบตั ิ เนื่องจากผูซ้ ้ืออาจเกรงใจแพทย์ หรื อเชื่อมัน่ แพทย์ หรื อไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัว
เป็ นผลลบต่อการดูแลรักษา
ข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับจากผูแ้ ทนบริ ษทั เวชภัณฑ์ จะต้องมีการวิเคราะห์วจิ ารณ์อย่างถ่องแท้
ก่อนที่แพทย์จะนําไปใช้เปลี่ยนแปลงเวชปฏิบตั ิ
ในด้านขององค์กรแพทย์กต็ อ้ งระมัดระวังการเผยแพร่
ความรู ้ใหม่ต่อสมาชิก ต้องเป็ นไปตามหลักวิชาการ ไม่เอนเอียงไปตามแรงจูงใจของผลตอบแทนจากบริ ษทั
เวชภัณฑ์
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
แพทย์ในฐานะสมาชิกของสังคมต้องแสดงความรับผิดชอบในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตัวเอง
เมื่อพบเห็นโรคระบาด การบาดเจ็บ ความรุ นแรงในครอบครัว การกระทําทารุ ณ การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
หรื อ การละเลยทอดทิ้ง จะต้องรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฏหมายรับทราบ แพทย์ตอ้ งมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมให้ความรู ้แก่ชุมชนและสังคมเพือ่ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
การให้ข่าวหรื อแสดง
ความเห็นต่อสื่ อสาธารณะในฐานะแพทย์ตอ้ งกระทําตามหลักวิชาการโดยเคร่ งครัด และระมัดระวังไม่ให้มี
การเปิ ดเผยหรื อละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของผูป้ ่ วย
ในแง่ของโรคหรื อการเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุจากสภาพสังคมหรื อสภาพแวดล้อม เมื่อแพทย์พบเห็นก็
ต้องรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อรายงานองค์กรของแพทย์ และให้ความร่ วมมือในการดําเนินการเพื่อ
แสวงหาสาเหตุและดําเนินการแก้ไขและป้ องกัน
แพทย์ตอ้ งมีส่วนส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การพื้นฐานทาง
การแพทย์ของประชาชนโดยไม่จาํ กัดฐานะและชื้อชาติ
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กระบวนการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ เป็ นช่องทางหนึ่งในการลดความคลาดเคลื่อนทางการแพทย์
ที่เกิดจากนํ้ามือมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมแก่สงั คมในด้านการได้รับบริ การที่
ถูกต้องเหมาะสม แพทย์จะต้องกระตือรื อร้นและมีส่วนร่ วมในกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ของหน่วยงาน ถ้า
หน่วยงานใดที่แพทย์ไม่ให้ความร่ วมมือแล้วกระบวนการนั้นก็จะไร้ประโยชน์โดยสิ้ นเชิง
ความมีส่วนร่ วมในการใช้ จ่ายทรัพยากรสุ ขภาพให้ เหมาะสม
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบนั ทําให้อายุขยั ของมนุษย์ยนื ยาวขึ้น มีการวินิจฉัยโรคเพิ่มมาก
ขึ้นและเร็วขึ้น ทําให้ค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยและรักษาเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็ นเงาตามตัว ส่ งผลให้เกิดการ
กระจายทรัพยากรสุ ขภาพระหว่างประเทศและภายในประเทศเองที่ไม่เท่าเทียมกัน
ในฐานะของสมาชิก
สังคมแพทย์ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการลดปั ญหาเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่ใช้สิทธิ์ขา้ ราชการก็
ไม่ควรส่ งตรวจหรื อใช้ยาที่เกินความจําเป็ นทางวิชาการ (ปัจจุบนั กําลังมีการดําเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วน
นี้ไม่ให้บานปลาย) หรื อถ้าต้องดูแลรักษาผูป้ ่ วยสิ ทธิ์ประกันสังคมหรื อสิ ทธิ์หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ก็
ต้องทําตามมาตรฐานทางการแพทย์โดยเคร่ งครัดแม้วา่ ค่าใช้จ่ายจะเกินกรอบที่กาํ หนด ความร่ วมมือระหว่าง
องค์กรของแพทย์ ตัวแทนภาคประชาชน และหน่วยงานที่เป็ นผูจ้ ดั สรรงบประมาณ ในการหาข้อสรุ ปและ
แนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทย จะช่วยลดความไม่เข้าใจระหว่างกันและกันลงได้
แต่ถา้ ปล่อยให้ความไม่เข้าใจนี้คงอยูก่ จ็ ะนําไปสู่การฟ้ องร้องทางกฎหมาย และเป็ นตัวเร่ งให้ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยในยุคปัจจุบนั มีรอยร้าวพร้อมเกิดช่องว่างมากขึ้น
บทบาทของแพทย์ ต่อกิจการของรัฐ
แพทย์อาจต้องถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจการของรัฐที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ เช่น การดูแลรักษาผู ้
ถูกกล่าวหา ผูต้ อ้ งโทษ หรื อ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ตอ้ งปฏิบตั ิภาระกิจพิเศษในช่วงมีความขัดแย้งทาง
การเมือง เป็ นต้น แพทย์ตอ้ งดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไปตามหลักวิชาการ มีใจเอื้ออาทรกับทุกฝ่ ายทุกสี โดยไม่
เลือกที่รักมักที่ชงั ในสถานการณ์ที่ตอ้ งฝื นความรู ้สึกมากเช่นต้องรับดูแลคนที่รักหรื อหลงใหลเสื้ อต่างสี ที่
ประจุต่างขั้วกันมาก แพทย์อาจหาทางออกอื่นได้เช่นส่ งต่อความรับผิดชอบให้ท่านอื่นภายใต้การยินยอม แต่
ถ้าเป็ นเหตุฉุกเฉิ นและไม่มีทางเลี่ยงก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่สงั คมมอบหมายให้อย่างไม่มีการโต้แย้ง
ในบางครั้งอาจมีการขอข้อมูลด้านสุ ขภาพของบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณี ที่เป็ นกระบวนการ
ถูกต้องตามกฎหมายเช่น มีหมายศาล หรื อ มีหนังสื อราชการกํากับ แพทย์ตอ้ งให้ความร่ วมมือตามระเบียบ
ปฏิบตั ิของโรงพยาบาลนั้นๆ แต่ถา้ เป็ นการขอร้องโดยวาจาหรื อใช้ความสัมพันธ์เป็ นส่ วนตัว แพทย์ตอ้ ง
ระวังว่าอาจเป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูป้ ่ วยและมีความผิดทางกฎหมายได้
การแพทย์ ไร้ พรมแดน
ในยุคที่พรมแดนระว่างประเทศดูลางเลือนในแง่การไปมาหาสู่กนั แพทย์ไทยก็อาจมีโอกาสดูแลคน
ต่างชาติท้ งั ที่เข้าเมืองมาทั้งโดยถูกหรื อโดยผิดกฏหมาย แพทย์ไทยอาจอาสาสมัครไปช่วยเหลือคนประเทศ
อื่นที่ประสบภัยหรื อมีความยากลําบากด้านความเป็ นอยูก่ ว่าคนไทย หรื อแพทย์ไทยอาจไปทํางานต่างประเทศ
ชัว่ คราวโดยเฉพาะภายหลังการเปิ ดเขตการค้าเสรี อาเซียนทางการแพทย์ในปี พ.ศ.2558 การเรี ยนรู ้และเคารพ
ในความคิดความเชื่อของคนที่มาจากรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานใน
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ฐานะแพทย์ราบรื่ นขึ้นและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่แพทย์ตอ้ งการได้ง่าย การรู ้จกั ใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารง่ายๆ หรื อ
ใช้ล่ามเมื่อจําเป็ นทําให้สมั พันธภาพระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยดีข้ นึ
อีกทั้งช่วยลดความคลาดเคลื่อนทาง
การแพทย์โดยไม่ต้ งั ใจในบางเรื่ องลงได้ นอกจากนี้ตอ้ งพยายามเรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุ ขอื่นที่เป็ นชาวต่างชาติซ่ ึงมีพ้นื เพมาต่างกัน อุปนิสยั ใจคอต่างกัน หรื อแม้แต่แนวคิดในการดูแล
รักษาโรคที่อาจมีรายละเอียดต่างกันบ้าง
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างแพทย์ ด้วยกันเองในหน้ าที่
เมื่อโรคหรื อความเจ็บป่ วยมีความซับซ้อน แพทย์เจ้าของไข้ตอ้ งรู ้ขอ้ จํากัดของตัวเองและปรึ กษาแพทย์
ท่านอื่นมาร่ วมในการดูแลรักษาภายใต้การรับทราบและยินยอมของผูป้ ่ วยและญาติ แม้วา่ จะมีแพทย์ที่ปรึ กษา
หลายคนนํามาซึ่งหลายความเห็นให้เลือก แต่ในฐานะแพทย์เจ้าของไข้กต็ อ้ งกลัน่ กรองและนําเสนอให้ผปู ้ ่ วย
รับทราบเพื่อตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่ยดึ ถือประโยชน์และความคุม้ ค่าสูงสุ ดของตัวผูป้ ่ วยเป็ นที่ต้ งั แพทย์ที่รับ
ปรึ กษาก็ควรเคารพแพทย์เจ้าของไข้ดว้ ยการไม่ทาํ การรักษาหรื อแจ้งข้อมูลบางอย่างกับผูป้ ่ วยโดยตรงโดยไม่
ผ่านการรับทราบของแพทย์เจ้าของไข้ ยกเว้นในกรณี ฉุกเฉิน และเมื่อขอบเขตเรื่ องที่รับปรึ กษาจบลงแล้วก็
ควรทําการสรุ ปข้อมูลนําส่ งพร้อมกับส่ งตัวผูป้ ่ วยกลับสู่ความดูแลของแพทย์ที่ส่งมาปรึ กษา นอกจากนี้แพทย์
ไม่ใช้คาํ พูดและภาษากายที่ตาํ หนิการกระทําของ
ต้องยึดหลักการการอยูร่ ่ วมกันที่สาํ คัญประการหนึ่งคือ
แพทย์ท่านอื่นต่อหน้าผูป้ ่ วยและญาติ แต่ใช้แนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อนในการวิเคราะห์วจิ ารณ์เพื่อมุ่งพัฒนาการ
ดูแลรักษาต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูป้ ่ วย หลักการนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อแพทย์ตอ้ งเป็ น
พยานศาลหรื อให้ความเห็นต่อองค์กรของแพทย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
การแสดงความเห็นจะต้องยึดหลัก
วิชาการ หลีกเลี่ยงการใช้ความเชื่อส่ วนบุคคลและอารมณ์ความรู ้สึก และในกรณี ที่เป็ นเรื่ องคอขาดบาดตาย
ควรขอคําปรึ กษจากแพทย์ท่านอื่นที่มีประสบการณ์ดา้ นกฏหมายมากกว่า
การปฏิบตั ิเมื่อตัวแพทย์ป่วย
แพทย์ตอ้ งรู ้ขีดจํากัดตัวเองเมื่อป่ วยว่าควรต้องพักงานหรื อไม่ และถ้าต้องพักต้องมีการส่ งมอบภาระ
รับผิดชอบให้แพทย์อื่นเรี ยบร้อยก่อน ยกเว้นในกรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉิ น การเจ็บป่ วยของแพทย์อาจเป็ นทั้งจาก
โรคทางกาย โรคทางใจ หรื อ โรคจากการแสวงหาเช่นการใช้สารเสพติด ในหมู่ของแพทย์ตอ้ งช่วยกัน
สอดส่ องดูแลกันเองว่า มีสมาชิกของเราไม่รู้ตวั ว่าขาดความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่แพทย์หรื อไม่ เพราะถ้าปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดผลเสี ยกับผูป้ ่ วยและส่ งผลย้อนกลับต่อแวดวงวิชาชีพ
ตามมา ถ้าพบเห็นต้องพยายามหาโอกาสช่วยกันตักเตือน หรื อถ้าจําเป็ นอาจต้องรายงานให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
รับผิดชอบทราบเพื่อดําเนินการ
การทบทวนเวชปฏิบัติในกลุ่มแพทย์ ด้วยท่วงทีกลั ยาณมิตร
คุณสมบัติการเป็ นแพทย์ที่ดีประการหนึ่ง คือ การเรี ยนรู ้ต่อเนื่องเพือ่ ปรับปรุ งตัวเองตลอดเวลา ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการรู ้ขอ้ จํากัดตัวเอง การรับฟังผูอ้ ื่น และการปรับเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมตามข้อมูลที่
ได้รับและผ่านการประมวลผลแล้ว ระบบการทบทวนเวชปฏิบตั ิโดยแพทย์ท่านอื่นเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นและกําลัง
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต แพทย์จะต้องยินยอมเข้าร่ วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยไม่ต่อต้าน
ไม่ตอ้ งกลัวว่าเพื่อนแพทย์จะรังเกียจ หรื อ ความร่ วมมือระหว่างแพทย์ดว้ ยกันจะลดลง เพราะถ้าหากเราไม่ได้
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ทํากิจกรรมนี้ร่วมกันฉันท์มิตรร่ วมวิชาชีพ อาจจะถูกแรงบีบจากสังคมให้ส่งคนนอกเข้ามาตรวจสอบพวกเรา
ซึ่งสุ ดท้ายจะส่ งผลให้สมั พันธภาพระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ่ วยเต็มไปด้วยความหวาดระแวง ขณะเดียวกันถ้า
แพทย์พบเห็นการประกอบเวชปฏิบตั ิที่ผดิ จริ ยธรรมแห่งวิชาชีพร้ายแรง เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยและสังคม
หรื อ เป็ นการหลอกลวง ถือเป็ นหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้องค์กรของแพทย์รับทราบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขต่อไป
การมีส่วนร่ วมในงานวิจัยทางการแพทย์
ในกรณี ที่แพทย์ดาํ เนินงานวิจยั ทางคลินิกหรื อสนใจเข้าร่ วมงานวิจยั กับกลุ่มแพทย์อื่น ถ้างานวิจยั นั้น
ต้องเกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยเก่าที่เคยดูแลหรื อผูป้ ่ วยใหม่ที่กาํ ลังจะดูแล แพทย์ตอ้ งระมัดระวังการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการชี้แจงการเข้าร่ วมงานวิจยั โดยละเอียดถ่องแท้ก่อนการยินยอม การดูแล
ผูป้ ่ วยในงานวิจยั ยังคงต้องยึดผลประโยชน์สูงสุ ดของผูป้ ่ วยมากกว่าผลสําเร็ จของงานวิจยั ถ้าผูป้ ่ วยไม่อยาก
เข้าร่ วมตั้งแต่แรกหรื อเปลี่ยนใจถอนตัวภายหลัง แพทย์กย็ งั ยืนยันว่าจะปฏิบตั ิหน้าที่แพทย์ในการดูแลรักษา
พวกเขาในมาตรฐานที่ไม่แตกต่างจากเดิม ผลตอบแทนแพทย์ในการเข้าร่ วมงานวิจยั ที่สนับสนุนโดยบริ ษทั
เวชภัณฑ์ไม่ควรจะสู งเกินจริ งมาก
เพราะจะเป็ นสิ่ งยัว่ ยวนให้แพทย์โน้มเอียงเข้าหาประโยชน์แฝงของ
ผูส้ นับสนุนงานวิจยั มากกว่าประโยชน์ของผูป้ ่ วย
สําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถตัดสิ นใจได้เองหรื อไม่สามารถปกป้ องสิ ทธิ์ตัวเองได้ดีเช่น เด็กเล็ก คนชรา
ที่สมองเสื่ อม ผูป้ ่ วยฉุกเฉินที่ไม่ได้สติ เป็ นต้น แพทย์ตอ้ งดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการวิจยั ในคนกลุ่ม
เสี่ ยงอย่างเคร่ งครัด โดยผ่านผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูป้ ่ วย การเปลี่ยนแปลงทางคลินิกทั้งผลดีและผลเสี ย
ต่อผูป้ ่ วยในระว่างการเข้าร่ วมงานวิจยั ที่ถูกบันทึกในแบบฟอร์มเก็บข้อมูลของงานวิจยั จะต้องถูกบันทึกไว้
ในเวชระเบียนของผูป้ ่ วยโดยละเอียดเช่นเดียวกันด้วย ในกรณี ที่ทราบผลการวิจยั และมีผลเปลี่ยนแปลงการ
ดูแลรักษาผูป้ ่ วยต่อไปในอนาคตทั้งด้านบวกและด้านลบ ต้องรี บแจ้งให้ผปู ้ ่ วยรับทราบเพื่อตัดสิ นใจดําเนินการ
ต่อไป ถ้าแพทย์เป็ นส่ วนหนึ่งของงานวิจยั แต่รู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น จะต้องรี บถอนตัวและ
ถอนผูป้ ่ วยของตัวเองจากงานวิจยั พร้อมแจ้งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
หลักพิจารณาโดยรวมสําหรับแพทย์ก่อนการตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานวิจยั คือ
1. มีเหตุผลทางวิชาการรองรับที่ดี
2. มีแผนการดําเนินงานที่ชดั เจน ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
3. มีการปกป้ องสิ ทธิของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั อย่างรอบด้าน
4. มีความสมดุลระหว่างแนวโน้มประโยชน์หรื อโทษที่อาจเกิดขึ้น
5. มีกระบวนการขอความยินยอมที่โปร่ งใส ยุติธรรม
6. มีข้นั ตอนการเก็บรักษาความลับของผูป้ ่ วยอย่างเคร่ งครัด
ปั จจุบนั งานวิจยั หลายชิ้นมีการเก็บสิ่ งส่ งตรวจจากตัวผูป้ ่ วยไม่วา่ จะเป็ นเลือด หรื อสารนํ้าจากร่ างกาย
ส่ วนต่างๆ เพื่อนําไปทําการตรวจสารพันธุกรรมหรื อสารอื่นๆ ซึ่งข้อมูลทางพันธุกรรมนี้ตอ้ งมีการชี้แจง
ชัดเจนว่าจะไม่ให้มีการรั่วไหลเพราะจะละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลของผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้สิ่งส่ งตรวจที่
เหลือและทําการแช่เย็นเก็บไว้ใช้ในอนาคต ก็จะต้องมีกระบวนการเก็บรักษาที่ถูกต้องและมีกระบวนการ
รัดกุมในการนําไปใช้วเิ คราะห์ต่อไป
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สําหรับงานวิจยั ที่ใช้ยาหรื อการรักษาหลอก ต้องมีการแจ้งผูเ้ ข้าร่ วมให้ชดั เจน โดยทัว่ ไปการรักษา
หลอกนี้จะต้องเพิ่มไปบนการรักษามาตรฐานหลักๆ ในโรคนั้นๆ ที่ผปู ้ ่ วยสมควรได้รับ โดยเปรี ยบเทียบกับ
การรักษาใหม่ที่เพิ่มเข้าไปในอีกกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่ในบางครั้งที่การรักษามาตรฐานยังไม่มีหรื อถ้าโรค
นั้นไม่รักษาก็ไม่เกิดอันตราย คณะกรรมการพิจารณางานวิจยั ในคนอาจยอมให้ทาํ การวิจยั เปรี ยบเทียบการ
รักษาหลอกกับการรักษาจริ งโดยตรงได้ ปั ญหาที่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปชัดเจนคือ ถ้าการวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้วพบว่าการ
รักษาใหม่ดีกว่าการรักษาหลอกทั้งที่มีหรื อไม่มีการรักษามาตรฐานอยูด่ ว้ ย ผูป้ ่ วยจะมีโอกาสเข้าถึงการรักษา
ใหม่น้ ีได้เป็ นพิเศษหรื อไม่ นอกจากนี้หากเป็ นการรักษาใหม่ๆ ถ้าในระหว่างการวิจยั พบว่ามีผลข้างเคียงที่
อาจเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วย ต้องรี บทําการหยุดงานวิจยั ชัว่ คราว แจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง แล้วรี บสอบสวนหรื อพิสูจน์
ทันทีวา่ เกี่ยวข้องกับการรักษาใหม่หรื อไม่
ถ้าผลปรากฏว่ามีความเป็ นไปได้แล้วก็ตอ้ งหยุดงานวิจยั ถาวร
ตามหลักการยึดถือการพิทกั ษ์สิทธิ์ของผูป้ ่ วยเป็ นจุดมุ่งหมายหลัก
บทส่ งท้ าย
การประกอบเวชปฏิบตั ิในยุคปั จจุบนั มีความท้าทายเชิงจริ ยธรรมทางการแพทย์อยูม่ าก ทั้งต่อตัวแพทย์
สถาบันที่แพทย์สงั กัด องค์กรของแพทย์ และต่อตัวผูป้ ่ วย ญาติ และสังคมภายนอก มองในฐานะแพทย์เอง
หากสามารถยึดมัน่ ได้ดีในหลักการสองประการที่ครู แพทย์ของเราสัง่ สอนถ่ายทอดกันมา คือ "การเอาใจเขา
มาใส่ ใจเรา" และ "การคํานึงถึงประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง" เชื่อได้วา่ พวกเราหมู่แพทย์จะสามารถ
ก้าวข้ามวิกฤติน้ ีไปได้ พร้อมจรรโลงคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ให้อยูค่ ู่กบั สังคมไทยไปได้นานเท่านาน

