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คํากลาวนํา
ของ

นายแพทยกมล สนิธวานนท
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย

กราบนมัสการ พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระเทพเวที ทานคณบดี สมาชิก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย  และทานผูมีเกียรติที่เคารพ

เชาวันนี้นับไดวาเปนโอกาสอันประเสริฐ ท่ีนอกจากเราจะได
รับฟงความคิด แนวความคิด ประสบการณในเรื่องวิชาการแพทย
และวิชาทางแพทยและวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของดวยแลว ทางคณะผู
บริหารฯ ก็ถือวาเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดรับฟงธรรมกถา จากพระคุณ
เจา เจาคุณพระเทพเวที ในเร่ือง "อายุรแพทยกับปญหาจริยธรรม"
ซ่ึงคงจะเปนประโยชนแกพวกเราเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสมัยที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานการแพทยกาวหนาไป
อยางรวดเร็ว และที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ สื่อมวลชนเวลานี้อะไรเกิด
ข้ึน ใชเวลาผานดาวเทียมเกือบจะทันทีท่ีเหตุการณเกิดขึ้น ตนขาวก็
กระจายไปไดท่ัวโลก ท่ีจะมีเวลาคํานึงถึงเรื่องจริยธรรม เปนเรื่อง
สําคัญ

กระผมขอเรียนวา แพทยธรรมดาก็มีจริยธรรมอยูแลว
เหมือนสามัญชนทั้งหลายที่เปนสัตบุรุษ แตสังคมนั้นหวังวา เราจะ
มีจริยธรรมในระดับท่ีสูงขึ้น หรือไมก็เครงครัดกวาเดิม ในฐานะที่
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แพทยประกอบวิชาชีพเวชกรรม
แมวาแพทยบางทานจะไมไดประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต

ถาทานใดประกอบวิชาชีพเวชกรรม กระผมวานอกจากจริยธรรมที่
จะหนักหนาขึ้นแลว ยังกาวลวงไปสูกฎหมาย มีกฎหมายออกมา
ควบคุมดวย และเราก็เกี่ยวของทั้งเกิด ตาย และระหวางกลาง มีอยู
เสมอ ซ่ึงกระผมจะไมกลาวใหยาวความ

การที่จะกลาวแนะนํา ทานเจาคุณพระเทพเวที โดยใชเวลา
สั้นนั้น ก็เปนการยาก เพราะกระผมเชื่อวาทานผูสนใจมาในวันนี้
สวนมากก็ไดเคยกราบนมัสการทานอยางใกลชิด หรือไดติดตามงาน
ของทานอยูแลว ซ่ึงผมจะไมกลาวถึงคุณวุฒิการศึกษาของทาน ผม
เชื่อวาทานรูดี

งานหนึ่งซึ่งบุคคลกลาวถึงในยุคปจจุบันนี้ คือ หนังสือ เรื่อง
พุทธธรรม ของทาน ตั้งแตฉบับเดิมท่ีพิมพ ๒ ครั้ง และฉบับขยาย
ความซึ่งพิมพครั้งที่ ๓ และกระผมเพิ่งทราบจากทานเมื่อสักครูวา
ฉบับครั้งที่ ๔ ไดพิมพออกมาประมาณเดือนหนึ่งแลว อันนี้ก็เปนที่
กลาวขวัญและเปนที่ยกยองวาเปนตํารา และในเรื่องอรรถรสก็ไดรับ
รางวัลในดานวรรณกรรมแลว

เพราะฉะนัน้ เพือ่ไมใหเปลอืงเวลาตอไปในการกลาวในดานนี้
กระผมขอถอืโอกาสนี ้ ขออาราธนาพระคณุเจาไดโปรดแสดงธรรมกถา
และหวังวาพวกเราคงจะไดรับประโยชน และนอมนําไปปฏิบัติ

ขอกราบอาราธนา
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ขอเจริญพร ทานผูเปนประธาน ทานคณบดี ทานอาจารยแพทย และทานผู
ทรงคุณวุฒิทุกทาน

ในวันนี้ อาตมภาพไดรับอาราธนามาโดยกําหนดใหพูดใน
หัวขอเรื่อง อายุรแพทยกับปญหาจริยธรรม พอดีวา ท่ีประชุมน้ี ตอน
น้ียังมีผูท่ีรวมประชุมมานอยหนอย เขาใจวารถคงจะติดมาก ก็คงจะ
ไดพูดแบบสบาย ๆ เปนกันเองไปพลาง ๆ

บุคคลภายนอก เชนอาตมภาพ เวลาไดรับนิมนตหรอืไดรับ
เชญิใหมาพดูเกีย่วกบัเรือ่งทางแพทย โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่ปนปญหา
บางทกีไ็มคอยสบายใจนกัทีจ่ะพดู เพราะอาจจะตองมกีารวจิารณ
ตามปกตน้ัินสงัคมไทยเรามคีวามเคารพนบัถอืแพทย ถอืวาเปนผูมี
พระคณุแกชีวติ และคนไทยจาํนวนมากหรอืคนทัว่ไป กต็องเคยไดรับ
การชวยเหลือดูแลรักษาจากแพทยไมมากก็นอย อยางอาตมภาพผู
พดูเอง กไ็ดรับความเอือ้เฟอจากแพทยอยูเสมอ ยอมระลกึถงึคณุ
ความดขีองแพทยท้ังหลาย และแพทยจํานวนมากทเีดยีว กเ็ปนผูท่ีมี
คณุธรรมมเีมตตากรณุา กทํ็าใหเกดิความประทบัใจ

อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ เราไดยินไดฟงคําวิจารณเกี่ยวกับ
                                                          
∗ ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการกลางป ๒๕๓๒ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย ๙
พฤศจิกายน ๒๕๓๒
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เรื่องความประพฤติของแพทยหนาหูข้ึน ซ่ึงเปนแนวโนมท่ีไมคอยนา
สบายใจ ถามองในแงของความไมประมาท เราก็ตองมาชวยกันคิด
หาทางปองกันแกไขวา ทําอยางไรจะใหกิจการแพทยน้ี เปนไปดวยดี
ตามวัตถุประสงค คือเปนประโยชนเกื้อกูลแกสังคมไทยเราใหมากที่
สุด พรอมกันนั้นก็ใหสถาบันแพทยคงอยูในฐานะซึ่งเปนที่เคารพนับ
ถือตอไป

แตในสภาพปจจุบันนี้ สิ่งแวดลอมทางสังคมดูเหมือนไม
คอยเอื้อท่ีจะใหมีการรักษาจริยธรรม เพราะคนมีคานิยมบริโภคหรือ
คานิยมในทางวัตถุมาก และตองการความมีสถานะในทางสังคม
ตางๆ การที่คนเรามีความเห็นแกตัวกันมากขึ้น บูชาความพรั่งพรอม
ทางวัตถุ มุงแตจะหาเงินทอง จนถึงกับถือเอาการมีทรัพยสินเงินทอง
เปนเคร่ืองวัดความดีไปก็มี สภาพเชนนี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการ
รักษาจริยธรรมเปนไปไดยาก เพราะจริยธรรมนั้นเปนคุณคาทางจิต
ใจ และบางทีก็เปนเรื่องตรงขามกับการมีทรัพยสินเงินทองมาก ไป
กันไมไดเหมือนการเดินสวนทางกัน ในสภาพนี้เราจะแกปญหากัน
อยางไร

ในการพูดถึงเรื่องอายุรแพทยกับปญหาจริยธรรมน้ัน มีแงท่ี
จะพูดไดอยางนอย ๒ อยาง คือ

๑. ปญหาจริยธรรมท่ีตัวแพทยเองวา แพทยน้ันเปนผูมีจริย
ธรรมหรือไม แพทยประพฤติผิดจากจริยธรรมอยางไร

๒. ปญหาจริยธรรมท่ีแพทยตองไปประสบ และคิดแกไข ตัด
สินใจ

แงท่ีหนึ่งเปนปญหาที่จิตใจของแพทยเอง วามีคุณธรรมที่จะ
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ประพฤติจริยธรรมหรือไม
สวนในแงท่ีสองเปนปญหาทางปญญา คือตองใชปญญา

พินิจพิจารณาในการแกไขปญหาจริยธรรมที่ตนตองประสบ หรือจะ
ตองตัดสินใจเลือก

ในที่น้ี จะตองพูดทั้ง ๒ แงเทาที่เวลาจะอํานวย
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ปจจัยที่สงเสริมและบั่นทอนจริยธรรม

สําหรับคนไทย โดยทั่วไปแลวมีความเคารพนับถือแพทย ให
เกียรติแกแพทย สภาพที่วานี้เปนไปตามวัฒนธรรมของไทยเรา ซ่ึง
เกิดจากการสั่งสมอบรมกันมา เปนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีมา
นานแลว เพราะฉะนั้น ถาสมมติวา จะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ความประพฤติของแพทยไปบาง แตการสั่งสมอบรมทางวัฒนธรรม
ท่ีฝงลึกมานานนั้น ก็จะทําใหความเคารพนับถือของประชาชนที่มี
ตอแพทยน้ันยังคงมีอยู

สวนในทางแพทยก็เชนเดียวกัน ไมวาในหลักสูตรแพทยจะมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมทางจริยธรรมหรือไมก็ตาม แตสภาพแวด
ลอมทางวัฒนธรรม ก็ทําใหแพทยจํานวนมากยังคงรักษาจริยธรรม
ไวได คืออาศัยสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมมาชวยทําใหเปนคนมี
ความเมตตากรุณา มีนํ้าใจ เปนตน

จากนี้เราจะเห็นวา องคประกอบสําคัญที่จะชวยกําหนดใน
เรื่องจริยธรรมนี้ ดานหนึ่งก็คือ สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมนี้เปนตัวกําหนดใหญ ท่ีควรจะตองนํามา
พิจารณา เวลานี้เรามีวัฒนธรรม ๒ ดานมาตรึงกันอยู หรือมาคาน
มาตานกันอยู ดานหนึ่งเปนปจจัยที่สงเสริมจริยธรรม  และอีกฝาย
หนึ่งเปนปจจัยที่บ่ันทอนจริยธรรม
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ปจจัยที่สงเสริมจริยธรรม
ปจจัยที่สงเสริมจริยธรรมนั้น แบงอยางคราว ๆ เปนหัวขอ

ใหญ ๆ หรือปจจัยที่สําคัญก็มี ๒ อยาง ดังนี้
ปจจัยที่หนึ่ง คือ วัฒนธรรมน้าํใจ ท่ีไดกลาวไปเมื่อครูน้ีแลว

ซ่ึงไดสั่งสมมาในวัฒนธรรมของเราในประวัติศาสตรสังคมอันยาว
นาน  วัฒนธรรมน้ําใจน้ีเราพูดถึงกันเสมอ และชาวตางประเทศมา
เมืองไทยก็ประทับใจวา คนไทยเปนคนมีนํ้าใจ และวัฒนธรรมน้ําใจ
น้ี เราเห็นปรากฏเดนในบุคคลบางกลุมท่ีเราเคารพนับถือเปนพิเศษ
เชน อยางแพทยเปนตน ซ่ึงเปนผูท่ีดูแลเกี่ยวกับชีวิตของคนไข จึง
ตองเปนคนที่มีเมตตากรุณา มีความหวังดีตอผูอื่น คุณสมบัติน้ีเปน
สิ่งที่สั่งสมมาทางวัฒนธรรม และเปนปจจัยที่เกื้อหนุนสงเสริมความ
มีจริยธรรม

แตในสภาพปจจุบันนี้ การที่เรามีปญหาก็เพราะวาวัฒน-
ธรรมน้ําใจกําลังลด หรือกําลังหดหายไป คนทั่วไปในสังคมกําลังอยู
ในระบบแขงขัน เอาแตตัวเองมากขึ้น เปนธรรมดาวาการที่ตองคิด
เห็นเอาแตตนเองนั้น ยอมทําใหความมีนํ้าใจตอกันลดนอยลง วัฒน-
ธรรมน้ําใจน้ีเปนปจจัยที่หนึ่ง ท่ีจะตองกําหนดไววาเปนตัวเอื้อตอ
การสงเสริมจริยธรรม

ปจจัยที่สอง คือ แรงจูงใจในการทํางาน หรือบางทีจะเรียก
วาวัฒนธรรมในการทํางานก็ได แรงจูงใจในการทํางานหรือทําหนาที่
ชนิดที่เปนตัวเอื้อหรือสงเสริมจริยธรรมที่สําคัญก็คือ แรงจูงใจที่ตรง
ไปตรงมาตามธรรมชาติ หมายความวา เมื่อเราทํางานอะไรก็ตาม
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หรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม เราก็ทําเพื่อวัตถุประสงคของงานนั้น เพื่อ
ผลของการกระทํานั้นโดยตรง เชนวาเรียนหนังสือ ก็เรียนเพื่อใหได
ความรู ถารักษาโรคก็เพื่อใหคนไขหายจากโรค ใหมีสุขภาพดี ความ
มุงหมายของอาชีพแพทยก็เพื่อผลท่ีวานี้ คือเพื่อทําใหคนมีสุขภาพดี
หายโรคหายภัย แรงจูงใจอยางนี้ เปนแรงจูงใจท่ีตรงไปตรงมาตาม
ธรรมชาติในการกระทําทุกอยาง ซ่ึงทางพระเรียกวา  ฉันทะ

แตในสังคมปจจุบันนี้ แทบจะทุกวงการ แมแตในการศึกษา
เราจะเห็นวา โดยทั่วไปเราไมไดทําใหคนมีแรงจูงใจนี้ อยางนอยเรา
ไมไดชวย ไมไดเรียกรองใหเขาเริ่มตนการกระทําของเขาดวยแรงจูง
ใจน้ี อยางมาก เราก็ทําใหแรงจูงใจชนิดนี้คอย ๆ เลือนลางหรือจาง
หายหมดไปจากตัวเขาเลยทีเดียว ในการศึกษาปจจุบันนี้จะมีภาวะ
ขาดแคลนแรงจูงใจที่ตรงไปตรงมานี้มาก คือ จะใหคนทําอะไรก็ไม
ใชเพื่อผลดีท่ีเปนวัตถุประสงคของการกระทํานั้น แตกลายเปนวาทํา
เพื่อผลไดของตัวคนที่ทํานั้นเอง คือไมทําเพื่อวัตถุประสงคของงาน
แตมีวัตถุประสงคของคนซอนขึ้นมา แลวคนทําเพื่อวัตถุประสงคของ
คน ไมใชทําเพื่อวัตถุประสงคของงาน

ท่ีวาทําเพื่อวัตถุประสงคของคนก็เชนวา เรียนตามระบบคา
นิยม ท่ีมุงเพื่อหารายได เพื่อหาตําแหนงฐานะ เพื่อการเลื่อนสถานะ
ทางสังคม ถาเราจะเรียนอะไร เราก็ไมไดเรียนเพราะรักวิชานั้น ไมได
เรียนเพราะตองการจะทําใหผลของวิชาการนั้นเกิดขึ้น หรือใหวิชา
การนั้นอํานวยประโยชนท่ีเปนคุณคาของมันแกมนุษย แตเราเรียน
เพราะเห็นวามันจะเปนชองทางใหเรามีรายไดมาก หรือไดมีตําแหนง
ฐานะ
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ก็เลยกลายเปนวา ตัวฉันทะ ซ่ึงเปนแรงจูงใจที่ตรงไปตรงมา
ในการทํางานนั้น มันหดหายไป หรือเปนเพียงตัวประกอบ ไมใชเปน
ตัวเดน ไมใชเปนตัวหลักในการกระทํา แตตัวหลักหรือปจจัยนํา
กลายเปนแรงจูงใจในการกระทําเพื่อผลประโยชนสวนตัว ซ่ึงเปนแรง
จูงใจที่ทางพระเรียกวา ตัณหา ในสังคมของเราขณะนี้ แรงจูงใจแบบ
ฉันทะไดหายไปมาก หรือแทบจะไมคอยมี

เมื่อเริ่มระบบการศึกษาสมัยใหม ในสมัย ร.๕ เราจัดการ
ศึกษา เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการสรางสรรคปรับปรุงประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนา และพรอมกันนั้น การศึกษาก็เปนชองทางใหคนได
เขารับราชการมียศศักดิ์ มีตําแหนงฐานะและมีทรัพยสินเงินทอง
ความหมายแงท่ีสองนี้เดนชัดมากสําหรับคนทั่วไปในสังคม จน
กระทั่งวา ตอแตน้ันมา เมื่อคนไทยเรามองการศึกษา  เราไมไดมอง
ในความหมายที่วาเปนเครื่องชวยพัฒนาชีวิตและสังคม หรือทําให
คุณภาพชีวิตดีข้ึน แตเรามองการศึกษาวาเปนเครื่องมือท่ีจะชวย
เลื่อนสถานะทางสังคม  และเปนชองทางสําหรับหารายไดสวนตน

ถาแพทยเลาเรียนหนังสือ หรือทํางานดวยฉันทะ อันเปนแรง
จูงใจที่ตรงไปตรงมา ตามวัตถุประสงคของการทํางาน คือรักษาโรค
เพื่อใหคนหายโรค ใหเขามีสุขภาพดี ถาทํางานดวยแรงจูงใจนี้ และ
ประกอบดวยวัฒนธรรมน้ําใจ คือ มีความเมตตากรุณา อยางนี้จริย-
ธรรมก็มาเต็มท่ีอยางแนนอน เพราะฉะนั้น ปจจัย ๒ อยางนี้จึงเปน
ตัวการสําคัญมากในการที่จะทําใหเกิดจริยธรรม
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ปจจัยที่ขัดขวางบั่นทอนจริยธรรม
ทีน้ี ปญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้น เมื่อ
๑. วัฒนธรรมน้ําใจขาดหายไป และ
๒. แรงจูงใจในการทํางานเปลี่ยนไปเปนอยางอื่น
ท้ังนี้เพราะมีปจจัยในฝายตรงขามเขามาบั่นทอนจริยธรรม 

ปจจัยฝายตรงขามที่มาบั่นทอนจริยธรรม ก็มี ๒ อยางเชนเดียวกัน
ปจจัยที่ ๑ คือ วัฒนธรรมธุรกิจ
วัฒนธรรมธุรกิจ มองกิจการตาง ๆ หรือมองความหมายของ

การทํางานโดยมุงไปที่การหารายได ซ่ึงจะเขามาเสริมกันกับคานิยม
บริโภค ในแงท่ีวาจะหาทรัพยสินเงินทองและสิ่งบํารุงบําเรอหรือ
ฟุมเฟอยหรูหราตางๆ มาปรนเปรอความประสงคของตนเองในการที่
จะมีฐานะดี มีความสะดวกสบายอะไรตาง ๆ

ในสภาพของวัฒนธรรมธุรกิจน้ี คนที่เลาเรียน หรือแมแตผูท่ี
ประกอบอาชีพแพทย ก็จะมองอาชีพแพทยเพียงในแงท่ีเปนชองทาง
หารายได วาเปนอาชีพที่มีคาตอบแทนสูง ไมไดมุงที่วัตถุประสงค
ของตัวงาน แตมุงที่คาตอบแทนเพื่อตนเอง หรือพูดเปนสํานวนวา
ทํางานไมใชเพื่อวัตถุประสงคของงาน แตทํางานเพื่อวัตถุประสงค
ของคน อันนี้เปนเรื่องของวัฒนธรรมธุรกิจ

ปจจัยที่ ๒ คือ วัฒนธรรมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมอุตสาหกรรม เขามาพรอมกับวัฒนธรรมธุรกิจ คือ

เขามากับระบบการศึกษาแบบตะวันตก และมากับกิจการแทบทุก
อยางที่มาจากตะวันตก เพราะวาเมื่อความเจริญจากตะวันตกเขา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๑

๑๑

มาก็นําวัฒนธรรมธุรกิจ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเขามาดวย
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้มองชีวิตอยางเปนชิ้นเปนสวน 

เหมือนเครื่องจักรกล ไมไดมองวาเปนชีวิตจิตใจ คลายๆ กับมองคน
อยางเปนวัตถุ ไมใชมองคนเปนคน ขาดการสัมผัสกับชีวิต หรือไมมี
ความสัมพันธทางจิตใจตอกัน หมายความวา ชีวิตตอชีวิตไมได
สัมผัสถึงกัน จิตใจตอจิตใจก็ไมถึงกัน ไมเห็นความสําคัญของชีวิต
จิตใจ ทําใหเฉยเมยและชินชาตอชีวิตและความตาย เชน ไมมองเห็น
ความตายของผูอื่นวาเปนการสิ้นสุดของชีวิตที่มีคาหรือมีความรูสึก 
บางทีมองชีวิตคนเปนเพียงตัวเลขบนแผนกระดาษ หรือเปนเพียง
เบอรเตียงเบอรหนึ่งๆ วาเบอรน้ันเอาออกไปเอาเบอรน้ีเขามา อะไร
ตางๆ ทํานองนี้ ชีวิตคนเปนเพียงตัวเลขเปนเบอรเตียง เปนการมอง
ชีวิตที่บิดเบือนจากสายตาของธรรมชาติ เรียกวาเปนการมองชีวิต
อยางเปนเคร่ืองจักรกล และเปนชิ้นเปนสวนที่แยกยอย ไรชีวิตชีวา
และไมคํานึงถึงจิตใจ เวลารักษาก็รักษาอวัยวะแยกเปนแตละชิ้นไป
ลืมนึกถึงชีวิตคนที่เปนคน ซ่ึงมีจิตใจอยูดวย ฉะนั้น การเกิดการตาย
ของคนก็เลยเปนสิ่งที่ไมคอยมีความหมาย

การมองดวยสายตาแบบวัฒนธรรมอุตสาหกรรมนี้ ทําใหมี
ความเฉยเมยตอชีวิตและคุณคาทางจิตใจ

เมื่อปจจัย ๒ อยางนี้มาประกอบเขาดวยกัน คือ เมื่อวัฒน-
ธรรมอุตสาหกรรมที่ทําใหคนมีความเฉยเมย ไมเห็นคุณคาของชีวิต
มาประกอบเขากับวัฒนธรรมธุรกิจ ซ่ึงมองการงานเปนเรื่องของการ
หารายไดใหแกตนเอง

พอวัฒนธรรม ๒ อยางนี้มาประกอบกันเขา ก็อาจจะใหเกิด
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ภาวะที่วาชีวิตคนเปนเพียงเครื่องมือหารายได ฉะนั้น ถาไมมีปจจัย
ฝายสงเสริมจริยธรรมชวยเหนี่ยวรั้งไว ก็อาจจะทําการแมแตจะเกิด
ความเสียหายแกชีวิตก็ได เพื่อใหตนมีรายไดข้ึนมา อันนี้ก็เปน
ปญหาทางจริยธรรม

ถามีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมกับวัฒนธรรมธุรกิจอยางเดียว 
ไมมีวัฒนธรรมน้ําใจ และแรงจูงใจที่ถูกตองในการทํางานแลวก็จะ
ทําใหความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมเกิดขึ้นอยางแนนอน

ในแงจริยธรรม  สิ่งที่สําคัญก็คือความสัมพันธซ่ึงกันและกัน
ระหวางมนุษย สําหรับแพทยก็มีความสัมพันธกับคนไข ความ
สัมพันธท่ีดีก็เปนจริยธรรม

อยางไรกต็าม ระบบวฒันธรรมอตุสาหกรรม และวฒัน-ธรรม
ธรุกจิน้ันไมเอือ้ท่ีจะทาํใหเกดิความสมัพนัธท่ีด ีท่ีเกือ้กลูตอชีวติ

วัฒนธรรมอุตสาหกรรมนั้น ไมมีความสัมพันธระหวางชีวิต
อยูแลว เพราะวามองชีวิตคลายวัตถุ เปนเครื่องจักรกล เปนตัวเลขที่
ผานไปผานมา

สวนในวัฒนธรรมธุรกิจมีความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย
เหมือนกัน แตความสัมพันธน้ันไมตรงไปตรงมา คือไมไดออกจากจิต
ใจท่ีแทจริง อาจจะมีการสอนวาใหมีความสัมพันธท่ีดีตอผูอื่น แตใน
ความสัมพันธท่ีดีตอผูอื่นนั้น เรามุงเพื่อหารายไดใหแกตนเอง

พฤติกรรมบางอยางในวัฒนธรรมธุรกิจน้ัน บางครั้งมองดู
เผินๆ ก็คลายกับวัฒนธรรมน้ําใจ เพราะคนที่อยูในวงวัฒนธรรม
ธุรกิจน้ี ก็อาจจะยิ้มแยมแจมใสเหมือนกัน แตโดยที่จริงแลวเปน
ภาวะที่ตรงกันขาม เรายิ้มน้ันไมใชยิ้มเพื่อใหเขามีความสุข หรือมี
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ความปรารถนาดีตอเขา แตเรายิ้มใหเขาเพื่อท่ีจะลวงกระเปาเขา
หรือเพื่อผลประโยชนบางอยางของตัวเราเอง คือเรายิ้มน้ันไมใชเพื่อ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของเขา แตเรายิ้มเพื่อกระเปาของเรา อยางนี้
เปนวัฒนธรรมธุรกิจ ซ่ึงเดนมากในสังคมตะวันตก

จะเห็นวา หนังสือของตะวันตกที่เขียนในเรื่องจิตวิทยาเกี่ยว
กับความสําเร็จของบุคคล ในการประกอบการทางธุรกิจ เขาจะมอง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางมนุษยโดยวัดดวยความสําเร็จของจุดมุง
หมายทางธุรกิจ ความสัมพันธท่ีไดผลดี ก็คือ ความสัมพันธท่ีบรรลุ
จุดมุงหมายในเรื่องผลประโยชน การสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นนั้น โดยจุด
หมายที่แทจริงแลว ก็มุงเพื่อรายไดหรือผลสําเร็จของตน แมแต
หนังสือของเดล คารเนกี้ ซ่ึงเปนนักเขียนมีช่ือเสียงมากในสมัยหนึ่ง
ก็จะเนนหนักไปในดานนี้

จริยธรรมที่แท จะตองเกิดจากจิตใจที่มีเมตตากรุณาอยาง
แทจริง การยิ้มก็ตองเปนยิ้มท่ีเกิดจากความปรารถนาดีตอผูอื่น อัน
เปนลักษณะของวัฒนธรรมน้ําใจ วัฒนธรรม ๒ อยางนี้บางทีแสดง
ออกคลายกัน แตใหผลไมเหมือนกัน เพราะไมไดมาจากพื้นฐานคือ
สภาพจิตใจอยางเดียวกัน

คนที่มีเมตตากรุณาอยางแทจริงนั้น ยอมมีความปรารถนาดี
ตอผูอื่น เปนพื้นฐานจิตใจอยูตลอดเวลา การที่เขาจะยิ้มแยมกับผู
อื่น การที่เขาแสดงออกดีงามตอผูอื่น ตลอดจนการที่เขาไปเอาอก
เอาใจผูอื่นนั้น เขาจะทําโดยเปนอุปนิสัยที่สั่งสมมา ซ่ึงเอาใจใส
อยากใหผูอื่นมีความสุขสบายใจเทานั้น ไมไดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบ
แทน
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จะเห็นวา คนที่มีวัฒนธรรมน้ําใจเชนนี้ก็มีอยูในสังคมเปน
จํานวนมาก แตในเวลาเดียวกันก็จะมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่อยูใน
วัฒนธรรมธุรกิจซ่ึงแสดงอาการยิ้มแยมแจมใส เอาใจใสผูอื่นเพียง
เพื่อหวังผลตอบแทนหรือจะทํารายได แมแตบุคคลคนเดียวกัน บาง
ครั้งก็ยิ้มแบบวัฒนธรรมธุรกิจ บางครั้งก็ยิ้มแบบวัฒนธรรมน้ําใจ อัน
น้ีเปนเรื่องของสภาพสังคมปจจุบันที่มีความซับซอนมาก

สําหรับในวงการแพทยเกี่ยวกับการรักษาโรค วัฒนธรรม
ธุรกิจจะแสดงตัวใหเห็นชัด เชนในการใหบริการ ตอนที่อยูโรง
พยาบาลหลวงอาจจะมหีนาตาแบบหนึง่ เชน อาจจะมคีวามเฉยเมย
หรอืบ้ึงตงึ แตเวลาไปประกอบธรุกจิเอกชน อยูในโรงพยาบาลเอกชน
กลับยิ้มแยมแจมใส เอาใจใสบริการดี กระฉับกระเฉงเปนตน สภาพ
เชนนี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมนั้นเปนเรื่องของ จริยธรรม
ท่ีแทจริงหรือไม วัฒนธรรมน้ําใจท่ีแทจริงจะตองออกมาจากจิตใจที่
ประกอบดวยเมตตากรุณา

เปนอันวา ขณะนี้เราอยูในสภาพสังคมที่มีแรงตานอยู ๒
ฝาย ระหวางปจจัยที่สงเสริมจริยธรรม กับปจจัยที่บ่ันทอนจริยธรรม

สถานะของแพทยในสังคมไทยปจจุบัน
ในสังคมไทยเราที่ผานมานั้น กลาวไดวา เรามีวัฒนธรรม

นํ้าใจคอนขางดี แตวัฒนธรรมในการทํางาน หรือแรงจูงใจในการ
ทํางานนี้รูสึกวา เราจะออนหรือคอนขางขาดแคลนมานานแลว จึง
ทําใหขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และทําใหกิจการงานตาง ๆ ไมกาว
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หนาเทาที่ควร
คราวนี้เมื่อวัฒนธรรมฝรั่งเขามา โดยเฉพาะการแพทยสมัย

ใหมจากตะวันตก  ไดเขามาพรอมกับวัฒนธรรมธุรกิจและวัฒน-
ธรรมอุตสาหกรรม และปรากฏวาไดเขามาสูสังคมไทย ในลักษณะที่
กลายเปนผลประโยชนแกแพทย ทําใหแพทยกลายเปนผูไดรับ
ประโยชนจากวัฒนธรรมทั้ง ๒ สาย ท้ังสายวัฒนธรรมน้ําใจของไทย
ท่ีมีมาแตกอน และทั้งวัฒนธรรมธุรกิจท่ีมาจากตางประเทศดวย

ในแงวัฒนธรรมน้ําใจ แพทยก็ไดรับความเคารพนับถือ คน
ไขมองแพทยดวยสายตารําลึกถึงคุณความดี ไมอยากทําอะไรที่จะ
กระทบกระเทือนน้ําใจ แตในเวลาเดียวกันวัฒนธรรมธุรกิจก็ทําให
แพทยมีรายไดดี เปนอาชีพที่มีรายไดสูงมากเปนพิเศษ

ท่ีวาวัฒนธรรม ๒ สายทําใหเกิดเปนผลดีตอแพทย ก็คือวา
วัฒนธรรมธุรกิจทําใหแพทยสามารถประกอบอาชีพมีรายไดสูงมาก 
แตในเวลาเดียวกัน อาศัยวัฒนธรรมน้ําใจ แพทยก็ไดรับความเคารพ
นับถือจากประชาชนดวย

ตรงกันขามกับในสังคมตะวันตก ซ่ึงเปนสังคมที่มีวัฒนธรรม
ธุรกิจ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรมอยูดวยกันดานเดียว ดานวัฒน-
ธรรมน้ําใจแทบจะไมมีเลย คนไขจะมองแพทย เปนเพียงผูท่ีมา
ประกอบอาชีพอยางหนึ่งเหมือนกับอาชีพอื่น ๆ ท้ังหลาย อาจจะ
เรียกวาเปนการรับจางรักษา หรืออะไรก็แลวแต ซ่ึงจะมีเพียงการให
คาตอบแทนตอกันและกัน และคนไขก็มักจะคอยจองดู ถาแพทยทํา
ผิดทําพลาด ก็จะมีการเรียกรองคาเสียหาย

เพราะฉะนั้น ในสังคมตะวันตกนั้น คําวา "sue" (เรียกรอง
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คาเสียหาย) จึงเปนคําที่ใชกันอยูเสมอ ดวยเหตุน้ีในสังคมตะวันตก
แมวาในดานหนึ่งแพทยจะมีรายไดดี แตก็จะตองระวังตัวกลัวอยู
เสมอวาเขาจะ sue

แตเมื่อมาในสังคมไทย แพทยไดท้ังผลประโยชนจากวัฒน-
ธรรมธุรกิจ ทําใหมีรายไดสูง และในขณะเดียวกันก็อยูในวัฒนธรรม
นํ้าใจ ซ่ึงทําใหไมตองกลัววาชาวบานจะ sue แถมยังมีเกียรติไดรับ
ความเคารพนับถืออยางสูงอีกดวย

อยางไรก็ตาม หากแพทยไมสามารถรักษาจริยธรรมไวได ใน
ไมชานักความรูสึกเคารพนิยมนับถือแพทยก็คงจะลดลงไป และเมื่อ
น้ันวิถีทางในสังคมเองก็จะเปลี่ยนไป การ sue  และการอะไรตางๆ
ก็คงจะตองเกิดขึ้นในสังคมไทยตอไป อันนี้ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับปจจัย
สําคัญ ๒ ดาน อยางละ ๒ ประการ ท่ีเปนตัวการสงเสริมจริยธรรม
กับเปนตัวการบั่นทอนจริยธรรม



-๒-

เหตุใดแพทยจึงตองมีจริยธรรม

ในเมื่อจริยธรรมมีสภาพเปนอยางนี้ เราก็ควรจะมาพูดกันถึง
เหตุผลวา ทําไมแพทยจึงตองมีจริยธรรม จริยธรรมนี้จะเปนเรื่องขัด
ขวางอาชีพแพทย หรือสงเสริมอาชีพแพทย

วัตถุประสงคของอาชีพแพทยน้ัน ไดกลาวมาแลวตั้งแตตน
วา ท่ีจริงนั้น การแพทยมีไวเพื่อจะชวยใหประชาชนปลอดภัยหาย
โรคมีสุขภาพดี ซ่ึงเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกสังคม การมีความมุง
หมายอยางนีก้ค็อืจริยธรรม ขอย้าํวา ความมุงหมายของอาชพีแพทย
อยูท่ีตรงนี ้คอื การทีว่าจะทาํอยางไรใหประชาชนหายโรคหายภยั มสีขุ
ภาพด ีการปฏบัิตเิพือ่ประโยชนอนันี ้หรอืการปฏบัิตเิพือ่บรรลคุวามมุง
หมายนีแ้หละ เรยีกวาการปฏบัิตติามหลกัจรยิธรรม

พูดงายๆ วา จริยธรรมนั้นไมไดเปนเรื่องตางหากออกไปจาก
ชีวิตความเปนอยู หรือการประกอบอาชีพการงาน จริยธรรมก็คือการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง ซ่ึงจะทําให
เกิดผลดีตอชีวิตและสังคมของมนุษยน่ันเอง

เมื่อเราไปเกี่ยวของในเรื่องใดก็ตาม ถาเราทําเรื่องนั้นๆ
ปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ใหเกิดผลดีแกชีวิตและสังคมใหมากที่สุด อันนั้น
ก็เปนจริยธรรม ฉะนั้น เมื่อมองในแงของความหมายพื้นฐานนี้ ก็เปน
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เรื่องธรรมดาที่วาแพทยจะตองมีจริยธรรม ถาแพทยไมมีจริยธรรมก็
หมายความวา แพทยไมปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีแทจริงของวิชา
ชีพของตน น้ีเปนการพูดอยางรวบรัดในขั้นพื้นฐาน แตถาวิเคราะห
ออกไปจะเห็นวา มีเหตุผลมากมายหลายประการที่แพทยจะตองมี
จริยธรรม

ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจาจะทรงวางวินัย
สําหรับพระสงฆ ก็ทรงแสดงถึงเหตุผลในการที่ตองบัญญัติวินัยหรือ
วางกฎขอบังคับไว ดังปรากฏวา ในวินัยของพระนั้นพระพุทธเจาทรง
แสดงวามีเหตุผลถึง ๑๐ ประการ ท่ีจะตองใหมีบทบัญญัติทางพระ
วินัย

ในดานแพทยก็เชนเดียวกัน อาตมภาพลองพิจารณาดู ก็ได
เหตุผลท่ีวาแพทยจะตองมีจริยธรรมถึง ๑๐ ประการ เหตุผล ๑๐
ประการนี้ อาจจะแยกไดเปน ๕ หมวด หมวดละ ๒ ขอ

โดยเฉพาะเหตุผลเหลานี้ จะใชกับแพทยไทยเปนสําคัญ
เพราะแพทยตะวันตกอยูในสภาพแวดลอมและมีภูมิหลังไมเหมือน
ของเรา จึงอาจจะมีขอพิจารณามากหรือนอยกวานี้ หรือมีเหตุผล
ตางไปจากนี้บางประการ

ความรับผิดชอบในฐานะผูนําของสังคม
สําหรับแพทยไทยท่ีจําเปนตองมีจริยธรรมนั้น เหตุผลใน

หมวดแรกก็คือ ความรับผิดชอบในฐานะผูนําของสังคม แพทยน้ัน
ถือไดวาเปนบุคคลชั้นนําของสังคม และเปนทรัพยากรที่มีคาสูง
ทําไมจึงเปนอยางนั้น
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ประการที่ ๑ คือ ในสภาพปจจุบันนี้ คนที่มาเปนแพทย เรียก
ไดวาเปนคนชั้นหัวกะทิของสังคม คือเปนคนที่มีสมองดีในชั้นสูงสุด
และคนที่มีสมองดีน้ันนับวา เปนทรัพยากรที่เยี่ยมยอดของสังคม

ธรรมดาคนในสังคม ท่ีเรียกวาเปนสมาชิกของสังคมนี้ ทุก
คนยอมมีหนาที่อยูแลวในการที่จะรับผิดชอบ ชวยกันสรางสรรค
พฒันาสงัคมใหเจรญิ ใหมคีวามสขุ ทีน้ีคนทีเ่ยีย่มยอดเปนหวักะทน้ีิ
ซ่ึงมคีวามสามารถมากกวาคนอืน่ๆ กน็าจะมคีวามรบัผดิชอบมากยิ่ง
กวาคนอื่นๆ ในการที่จะชวยสรางสรรคพัฒนาสังคมของตนเอง

ถาหากวาคนที่เปนหัวกะทิซ่ึงมีความสามารถมาก ไมรับผิด
ชอบ ไมทําตนเองใหเปนประโยชนแกสังคม ก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย
สังคมจะสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณคาไปเสียเปลา ๆ และศักยภาพ
สวนที่เหลือท่ีเกินอยูของแพทย ท่ีควรจะมาเปนประโยชนแกสังคม ก็
ไมไดเปนประโยชน

เพราะฉะนั้น ในแงท่ีแพทยเปนคนระดับนําหนาของสังคม
ในฐานะที่เปนหัวกะทิของสังคมนั้น จะตองมีสวนรับผิดชอบใหมาก
กวาคนอื่นๆ ในสังคมเดียวกัน ในการที่จะชวยสรางสรรคพัฒนา
สังคมนี้

ประการที่ ๒ คือ ความเปนผูนํา ในฐานะเปนบุคคลที่ไดรับ
การศึกษาอยางดีแลว การเรียนแพทยเปนการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา คนที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาจะมีฐานะ ๒ อยาง คือ
ฐานะหนึ่งที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน เชน ผูเรียนแพทยก็มีฐานะเปน
แพทย และอีกฐานะหนึ่ง คือความเปนบัณฑิต

การเปนแพทยน้ัน มีหนาที่เฉพาะในการที่จะรักษาโรคภัยไข
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เจ็บ แตอีกดานหนึ่งแพทยน้ันก็เปนบัณฑิตดวย การเปนบัณฑิต
หมายถึงความเปนชนชั้นนําของสังคม เปนคนมีปญญา เปนคนมี
ความสามารถที่จะชวยแกปญหาของสังคมนี้ไดดี ในฐานะที่เปนคน
ช้ันนาํ คอืเปนบณัฑติ จึงนาจะมคีวามรบัผดิชอบ ในการชวยสรางสรรค
พฒันาสงัคมใหมาก และจงึเปนคนกลุมแรกทีจ่ะตองมจีริยธรรม

ถาแมแตคนในระดับท่ีเปนผูนําหรือคนชั้นนําของสังคมยังไม
ใสใจจริยธรรมแลว เราจะหวังใหใครมาใสใจ และถาเราไมใสใจ
จริยธรรมของสังคมกันแลว สังคมจะอยูรอดไดอยางไร น่ีก็เปนเหตุ
ผลสําหรับเตือนจิตสํานึกของแพทย ในฐานะผูนําของสังคมที่จะตอง
มีความรับผิดชอบในทางจริยธรรม

ความรับผิดชอบในฐานะผูไดเปรียบ
ตอไปในหมวดที่ ๒ คือ ความรับผิดชอบในฐานะเปนบุคคล

ท่ีไดเปรียบ สําหรับแพทยไทย เหตุผลสวนนี้จะเดนหนอย ในหมวดนี้
ก็แยกยอยเปน ๒ ขอเหมือนกัน คือ

ประการที่ ๑ แพทยน้ันอยูในวงอาชีพชั้นสูง มีรายไดดี มี
ฐานะสูง ประกอบเขากับวัฒนธรรมไทยที่ไดรับความเคารพนับถือ
จากประชาชน จึงเรียกไดวาเปนผูมีโอกาสเหนือกวาคนสวนมากใน
สังคม ท้ังโดยฐานะทางเศรษฐกิจและความเคารพนับถือ ไมถูกบีบ
รัดในความเปนอยู เปนตน  เมื่อเปนผูมีโอกาสมากอยางนี้แลว ก็ควร
ใชโอกาสนั้นมาชวยเหลือสังคมใหมากที่สุดดวย

ตางจากคนอีกจํานวนไมนอยที่ตองถูกบีบรัด ในดานความ
เปนอยู เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจบาง ไมอยูในฐานะที่คนเชื่อฟง
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จึงทําอะไรไมไดมากบาง ถาแพทยใชโอกาสของตนที่มีอยูใหเปนไป
ตามหลักจริยธรรมแลว ก็จะชวยเหลือสังคมไดมาก ขอน้ีเปนความ
รับผิดชอบอยางหนึ่งในแงท่ีวาเปนคนที่อยูในฐานะไดเปรียบใน
สังคม

ประการที่ ๒ ในหมวดเดียวกันนี้ คือ ความไดเปรียบโดยการ
ลงทุนของสังคม การผลิตแพทยน้ีตองใชเงินลงทุนมาก และเงินลง
ทุนนั้นก็มาจากภาษีอากรของประชาชน หมายความวา สังคมนี้ตอง
ลงทุนมากในการผลิตแพทย เพื่อท่ีจะใหแพทยน้ีมาชวยพัฒนา
สังคม มาชวยใหสังคมนี้ปลอดภัยไรโรค มีสุขภาพดี เมื่อเปนผูได
จากสังคมมากที่สุด ก็ควรจะใหกลับแกสังคมใหมากที่สุดเชนเดียว
กัน  ขอน้ีเปนหลักทางจริยธรรมอยางหนึ่ง

ฉะนั้น ในแงของความไดเปรียบ แพทยไทยก็ควรจะมีความ
รับผิดชอบในทางจริยธรรมที่สูงที่สุดเชนเดียวกัน

ความรับผิดชอบตอประโยชนสุขของเพื่อนมนุษย
หมวดที่ ๓ เกี่ยวกับเหตุผลในแงท่ีวา เพื่อเปนหลักประกันให

การทําหนาที่ของแพทยน้ัน เปนไปเพื่อประโยชนสุขแกมนุษยอยาง
แทจริง

ประการที่ ๑ ในหมวดนี้ก็คือ การมีจริยธรรมนั้นก็เพื่อปอง
กันมิใหมีการนําเอาวิชาชีพแพทยไปใชเปนเครื่องมือ หรือใชไปใน
ทางที่จะกอใหเกิดโทษภัยแกสังคมมนุษย

วิชาชีพแพทยน้ัน เปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับชีวิตของมนุษย
ถาแพทยไมมีจริยธรรมแลว ก็จะกอใหเกิดโทษภัยแกชีวิตของมนุษย
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ไดมาก เชน การที่มุงแตวัฒนธรรมธุรกิจ มองหาแตผลประโยชนของ
ตนเอง อาจทําใหทําอะไรไดทุกอยางเพื่อใหไดเงินทองมา โดยไม
คํานึงถึงมนุษยธรรม

เคยมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ 
ซ่ึงในที่น้ีก็เปนเรื่องของศัลยแพทยไมเกี่ยวกับอายุรแพทยโดยตรง 
แพทยอาจจะหลอกคนไข ลักลอบตัดเอาอวัยวะไปเก็บไวเพื่อจะได
เอาไปขาย สับเปลี่ยนใสใหแกคนไขอื่นที่รํ่ารวยเปนเศรษฐี เปนตน น่ี
เปนเรื่องของจินตนาการ แตในสภาพความเปนจริง ก็มีทางทําอยาง
อื่นไดมากมายในทํานองนี้ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ถาไมมี จริยธรรมแลว
อาชีพแพทยน้ันก็อาจจะกลับกลายเปนเครื่องมือ ท่ีใชในการกอโทษ
ภัยแกชีวิตมนุษยได

ยิ่งในสมัยปจจุบันนี้เทคโนโลยีทางดานชีววิทยา หรือ
biotechnology โดยเฉพาะวิชาวิศวพันธุกรรมศาสตรเจริญมากแลว
และแพทยสวนมากก็เปนคนสมองดีดวย แพทยจึงอาจจะทําอะไรๆ
กับชีวิตไดมากมาย จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหแพทยจะตองมีจริย-
ธรรม มิฉะนั้นแลวแพทยอาจจะกอโทษกอภัยแกสังคมอยางรายแรง
ก็ได

ประการที่ ๒ คือ เวลานี้ นอกจากเชื้อโรคและสภาพรางกาย
แลว เราไดมองเห็นความสําคัญขององคประกอบอื่นที่เกี่ยวของกับ
การรักษาโรคดวย คือไดมีความรูตระหนักมากขึ้นวา นอกจากราง
กายของมนุษยแลว การรักษาโรคจะตองสัมพันธโยงกันไปหมด ท้ัง
ตัวคนทั้งชีวิต ท้ังดานกาย ท้ังดานใจ และนอกจากดานกาย และ
ดานใจแลว จะตองสัมพันธกับองคประกอบทางสังคมดวย ดังที่เรา
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เรยีกวาเปนทศันะแบบองครวม หมายความวา การรกัษาโรคทีด่ ี ท่ีจะ
ใหเกดิประโยชนแทจริงแกชีวตินัน้ ตองรกัษาทกุอยางทีชี่วติเกีย่วของ
และทีเ่กีย่วของกบัชีวติ เพือ่จะไดเกดิผลดแีกชีวติจติใจ และแกสภาพ
แวดลอมทางสงัคมของคนไข น่ีกเ็ปนเรือ่งของจรยิธรรมนัน่เอง

เพราะฉะนั้น เพื่อใหการรักษาโรค และปฏิบัติการของแพทย
เกิดผลดี เปนประโยชนแกชีวิตมนุษยอยางแทจริง ก็จะตองมีจริย-
ธรรมเขามาเกี่ยวของในการรักษา ท้ังดานจิตใจและดานสังคม
เปนตน ท้ังแกผูปวยเอง และทั้งคนที่เกี่ยวของกับผูปวย เชน ญาติ
ของคนไขเปนตน

ความรับผิดชอบตอชีวิตทั้งของตนเองและของผูอ่ืน
หมวดที่ ๔ คือ เหตุผลเกี่ยวกับประโยชนท่ีแทจริงแหงชีวิต

ท้ังของตนเอง และผูอื่น
ตอนนีก้ม็าถงึ ประการที ่ ๗ การทาํหนาทีข่องแพทยท่ีถกูตอง

แทจริงนัน้ กเ็พือ่สงเสริมคณุภาพชวีติของมนษุย ซ่ึงเปนเรือ่งของจรยิ-
ธรรมนัน่เอง และในการทีจ่ะสงเสริมคณุภาพชวีติของมนุษยน้ัน ปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งก็คือ ความรักและความสุขที่แทจริง

ความรักและความสุขที่แทจริงนี้ ไมใชเฉพาะคนไขเทานั้นที่
ตองการ แมแตตัวแพทยเองก็ตองการความรักและความสุข ถาหยั่ง
ลงไปใหถึงพื้นฐานจิตใจที่ลึกซึ้งแลว จะพบวา แพทยก็ตองการความ
รักและความสุข เพื่อความมีสุขภาพจิตที่ดีอยางแทจริง

ถามุงจะหารายไดในทางธุรกิจเพียงอยางเดียว เราก็ใชเงิน
ซ้ือความสุข ใชเงินซื้อความรัก แตความรักและความสุขที่แทจริงนั้น
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เปนสิ่งที่เงินซื้อไมได และถาซื้อไดมาก็ไมใชความรักและความสุขที่
แทจริง ความรักและความสุขที่เท็จเทียมนั้น ในระยะยาว จะทําให
เกิดปมปญหาทางจิตใจ ไมเกื้อกูลตอสุขภาพจิต

ผลเบือ้งปลายทายสดุของการรกัษาโรค กค็อืการมคีณุภาพ
ชีวติ ซ่ึงไดแก สขุภาพทีส่มบูรณท้ังทางกายและทางจติ ซ่ึงประกอบ
ดวยความรักและความสุขที่แทจริง การรักษาโรค ถาไมสงผลใหถึง
เบื้องปลายทายสุดนี้ การทําหนาที่ของแพทยก็ยังไมสมบูรณ

ทําอยางไร จะใหมนุษยมีความรักและมีความสุขที่แทจริง
คําตอบก็คือจะตองมีการปฏิบัติทางจริยธรรม เริ่มตั้งแตจะตองมีคุณ
ธรรมในจิตใจ มีเมตตากรุณา ฉะนั้น ขอน้ีก็เปนเหตุผลอีกอยางหนึ่ง
ท่ีบงชี้วา เพื่อประโยชนท่ีแทจริงแกชีวิตของมนุษย มนุษยท่ีเกิดมา
หากตองการความสุขที่แทจริงแลว ก็จะตองมีความจริงใจท่ีจะ
กระทําตอกันดวยความปรารถนาดีอยางแทจริงตอชีวิต

ถาแพทยรักษาคนไขโดยมีความปรารถนาดีอยางแทจริงตอ
ชีวิตของคนไขน้ัน เชนนี้แลว ก็จะเกิดความรักและความสุขอยางแท
จริง เพราะเมื่อแพทยมีความปรารถนาดีตอคนไข แพทยก็มีความรัก
ท่ีแทจริง เมื่อแพทยมีความรักที่แทจริงแลว แพทยเองก็จะไดรับ
ความรักตอบแทนจากคนไข ซ่ึงเปนความรักที่แทจริงดวย จากความ
รักนั้นก็ทําใหเกิดความสุข และเกิดสุขภาพจิตที่ดีอยางแทจริง และ
เปนคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ

เพราะฉะนั้น ความมุงหมายในแงท่ีจะใหเกิดประโยชนท่ีแท
จริงแกชีวิตทั้งของตนเองและผูอื่น ท้ังของตัวแพทยเองและของคนไข
ก็เปนเหตุผลท่ีทําใหจําเปนตองมีจริยธรรม
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เหนือกวานั้นขึ้นไป คือ เหนือกวาความรักและความสุขที่แท
จริง ก็คือ ความรูและความสุขที่แทจริง หรือจะเรียกใหถูกตองกวานั้น
วา ความรูและความไรทุกข หรือความรูและความเปนอิสระ

ถาแพทยรักษาคนไขโดยมีคุณธรรม มีเมตตากรุณาอยางแท
จริง และใชปญญาตอชีวิตจิตใจของคนไข ก็จะเอื้อโอกาสและให
ชองทางแกคนไข ในการที่จะรูเขาใจเทาทันตอความจริงของชีวิต
และวางทาทีตอชีวิตอยางถูกตอง จนถึงขั้นที่มีชีวิตที่เหลืออยูดวย
ความรูและความเปนอิสระไรทุกข ซ่ึงเปนสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตที่สมบูรณถึงที่สุด

ประการที่ ๘ คือ การทําหนาที่ของแพทยท่ีถูกตองตามจริย-
ธรรมนั้น เปนการทําหนาที่ตอชีวิตของตนเองดวย

ขอน้ีหมายความวา คนเราเมื่อเกิดมาแลวชาติหนึ่ง ก็ควรจะ
มีชีวิตที่มีคุณคาเปนประโยชน ถาแพทยประพฤติจริยธรรม คือ ได
ประกอบอาชีพอยางถูกตองตามความมุงหมายของวิชาชีพ กระทํา
ตอคนไขดวยความปรารถนาดี ใหเขามีความสุข ก็จะเกิดความมั่น
ใจในชีวิตของตนเองวา เราไดใชชีวิตของเราอยางมีคุณคา ไดทํา
ประโยชนแกเพื่อนมนุษยแลว ไมไดกอโทษภัยแกใคร ๆ อันนี้ก็จะ
เปนความสุขอยางหนึ่งของชีวิตเหมือนกัน เปนการทําชีวิตใหมีคุณ
คา และเปนคุณคาที่แทจริงของชีวิต คุมกับการที่ไดเกิดมาแลวชาติ
หนึ่ง อันนับวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ซ่ึงทุกคนไมวาแพทยหรือใคร ก็
ควรจะทําใหเกิดขึ้น
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ความรับผิดชอบตอสถาบันวิชาชีพแพทย
หมวดสุดทาย เปนเหตุผลเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สถาบันวิชาชีพของแพทยเอง หรือตอวงการแพทย มีดังนี้
ประการที่ ๙ การทําใหวิชาชีพแพทยบรรลุวัตถุประสงค ดังที่

ไดกลาวมาแลววา วิชาชีพแพทยหรือการมีแพทยน้ัน วัตถุประสงคท่ี
แทจริงก็คือ การรักษาคนเจ็บไข ทําใหคนหายจากโรค มีสุขภาพดี

การที่ตั้งโรงเรียนแพทยข้ึนมา ก็เพื่อท่ีจะใหสังคมไทยนี้มี
ประชาชนที่มีสุขภาพดี มีโรคภัยขึ้นมาก็รักษาใหหายได คงไมไดตั้ง
โรงเรียนแพทยหรือจัดการสอนวิชาชีพแพทยเพียงเพื่อใหแพทยมี
รายได การทีแ่พทยมชีองทางหารายไดเปนเพยีงสวนประกอบเทานัน้

วัตถุประสงคท่ีแทจริงของสถาบันวิชาชีพแพทย อยูท่ี
ประโยชนสุขแกสังคมนั้น แพทยแตละคนมีหนาที่ท่ีจะทําใหสถาบัน
วิชาชีพของตนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกลาวมา คือชวยใหสังคมนี้มี
สันติสุข ในดานความปลอดภัยไรโรค มีสุขภาพดี

ฉะนั้น ถาแพทยประพฤติจริยธรรม ประโยชนก็จะเกิดขึ้น
ตามวัตถุประสงค เปนการชวยสถาบันวิชาชีพแพทยน่ันเองใหทํา
หนาที่อยางถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคของตน น้ีเปนความรับผิด
ชอบตอสถาบันวิชาชีพแพทย

ถาวงการแพทยหรือวิชาชีพแพทยเจริญมากขึ้น มีความกาว
หนาในทางวิชาการอยางสูง เชี่ยวชาญในเทคนิควิทยาเกี่ยวกับการ
รักษาอยางยอดเยี่ยม แตขาดจริยธรรม บางทีความเจริญกาวหนาที่
มากมายล้ําเลิศนั้น ก็อาจจะเปนความเจริญที่ไรประโยชนแกประชา
ชนสวนใหญก็ได ซ่ึงขอน้ีก็มีทางที่จะเปนความจริง เราอาจจะมีวิชา
การที่เจริญเลิศล้ําเหลือเกิน แตเปนความเจริญที่ไรประโยชนหรือมี
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ประโยชนนอยแกสังคม
เพราะฉะนั้น แพทยทุกคนจึงมีหนาที่รับผิดชอบ ท่ีจะตองมา

ชวยกันทําใหสถาบันวิชาชีพแพทยน้ี ไดบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคของสถาบันของตนเอง ในการสรางสรรคประโยชนสุขแก
สังคม โดยเฉพาะทางดานสุขภาพและความปลอดภัยไรโรค

ประการสดุทาย นอกจากความรบัผดิชอบทีจ่ะชวยใหสถาบนั
ของตนบรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน ก็คือความรับผิดชอบในการ
ดํารงรักษาเกียรติภูมิของสถาบันวิชาชีพแพทยเอง

เมื่อแพทยทําหนาที่ถูกตองตามหลักจริยธรรม ก็จะรักษา
เกียรติภูมิ รักษาศักดิ์ศรีของสถาบันวิชาชีพแพทยไวได รักษาความ
เคารพนับถือและรักษาภาพพจนในสายตาของประชาชนไวได ยิ่งใน
ประเทศไทยที่เรามีวัฒนธรรมประเพณี ท่ีประชาชนยกยองบูชานับ
ถือแพทย ก็ยิ่งจําเปนจะตองพยายามรักษาภาพพจน รักษาความ
เคารพนับถืออันนี้ไว

ถาหากแพทยพากันมุงแตรายไดของตนเอง ไมประพฤติ
จริยธรรม ตอไปภาพพจนก็จะเสื่อม สายตาของประชาชนก็จะมอง
แพทยไปในทางที่ไมดีไมงาม และอาจจะเปนทางใหเกิดความเสื่อม
แกเกียรติภูมิของแพทยเอง

ดังจะเห็นตัวอยางในประเทศสหรัฐอเมริกาปจจุบัน ซ่ึงกําลัง
มีปญหากับวงการวิชาชีพทนายความ เขาพูดกันวา วิชาชีพทนาย
ความ หรือวงการทนายความ กําลังมีภาพไมดีในสายตาของประชา-
ชน จนถึงขั้นที่คนพูดถึงทนายความดวยถอยคําที่ลอเลียน หรือบาง
ทีก็กลายเปนเยยหยันไป

ทนายความนั้น ในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะสังคมอเมริกัน
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นับวาเปนอาชีพที่มีรายไดสูงมาก อาจจะเรียกวาเปนอันดับ ๑ ก็ได
ถามองในแงวัฒนธรรมธุรกิจแลวก็เปนคนที่มีฐานะสูงเดนเหลือเกิน 
แตไดเกิดปญหาทางจริยธรรม จนกระทั่งวาในสายตาของประชาชน
น้ัน กลายเปนภาพที่ไมดี เปนภาพที่ถูกลอเลียน และสภาพเชนนี้ก็
คือความเสื่อมของสถาบันวิชาชีพ

เรื่องที่เลามานี้เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา จริยธรรมมีความ
สําคัญมากเพียงไร แมแตในสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบธุรกิจ

เพราะฉะนั้น ในแงของวงการแพทย ซ่ึงไดรับความเคารพนับ
ถือจากประชาชนดีอยูแลว อยูในฐานะอันสูงในสายตาของประชา
ชน ถาหากแพทยแตละคนไดปฏิบัติหนาที่ตามจริยธรรมอยางถูก
ตอง ก็จะรักษาเกียรติภูมิและภาพในสายตาของประชาชนไวใน
ฐานะอันสูง เปนที่เคารพนับถือยกยองตอไป แตถาแพทยแตละคน
ไมทําหนาที่ใหถูกตองตามจริยธรรม ก็เทากับวาแพทยท้ังหลาย
กําลังมาชวยกันลดเกียรติภูมิของสถาบันวิชาชีพแพทยลงไป

กลาวไดวา แพทยท่ีขาดจริยธรรม คือผูท่ีกําลังทําลายเกียรติ
ภูมิของสถาบันวิชาชีพแพทย เปนบุคคลที่เปนภัยตอวงการแพทย
อันนี้ก็เปนเรื่องของความรับผิดชอบตอสถาบันวิชาชีพแพทย

ตกลงวา เรามีเหตุผลมากมายหลายอยาง รวมถึง ๑๐
ประการในการที่วาแพทยจะตองมีจริยธรรม และความที่วามานี้
ครอบคลุมวงการแพทยท่ัวไป ไมเฉพาะอายุรแพทยเทานั้น แตหมาย
ถึงแพทยทุกสาขาวิชาทีเดียว น้ีก็เปนเรื่องของการที่จะมีจริยธรรม
ของแพทย



-๓-

ปญหาจริยธรรมสําหรับแพทยที่มีจริยธรรม

สังคมยิ่งเจริญ ปญหาจริยธรรมยิ่งเพิ่มมากและซับซอน
เมื่อสังคมมีความเจริญกาวหนา มีความสลับซับซอนมากขึ้น

ปญหาจริยธรรมก็เพิ่มมากขึ้นและสลับซับซอนยิ่งขึ้นดวย ทําให
แพทยเอง แมแตแพทยท่ีรักจริยธรรม และปรารถนาจะรักษาจริย-
ธรรม บางทีก็ประสบปญหาในการที่จะรักษาจริยธรรมนั้น วาตนจะ
ปฏิบัติอยางไร นอกจากแรงยั่วยวนบีบคั้นในทางวัฒนธรรมธุรกิจ
และสภาพชินชา ไรชีวิตจิตใจของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมแลว ก็ยังมี
ปญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีเปนตน

ในสังคมที่เจริญนี้ ปจจัยอยางหนึ่งที่สรางสรรคความเจริญ
น้ันก็คือ เทคโนโลยี เทคโนโลยีมาชวยสรางสรรคความเจริญ และก็
ทําใหชีวิตและสังคมซับซอนมากขึ้นดวย ชีวิตและสังคมยิ่งซับซอน
ข้ึนเทาใด ปญหาทางจริยธรรมก็ดูเหมือนจะยิ่งซับซอนมากขึ้นเทา
น้ัน พรอมกันนั้นก็มีปญหาแปลกๆ ใหมๆ ท่ีไมเคยพบ มาเผชิญหนา
ซ่ึงแพทยจะตองพิจารณาตัดสินใจวา จะเลือกปฏิบัติอยางไร

ในสภาพที่เรามีปญหาจริยธรรมเพิ่มข้ึน พรอมกับความ
เจริญใหมๆ น้ัน ก็ปรากฏวา ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใหมๆ น้ัน มี
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ลักษณะพิเศษของมันแบบหนึ่ง คือเปนปญหาที่เราไมมีคําตอบ
สําเร็จรูป เพราะฉะนั้น ในสังคมที่เจริญแบบนั้น การเกี่ยวของกับ
จริยธรรมจะไมมีสิ่งที่เรียกวาเปน dogma มาชวย เราจะตองใช
ปญญาพิจารณาวินิจฉัยเปนกรณีๆ ไป หรือจะตองหาหลักการที่นํา
มาประยุกตใชใหเหมาะสมในแตละกรณี

แตรวมแลวในทางปฏิบัติแพทยจะตองใชความคิด ตอง
พิจารณา ตองใชสติปญญามาก ๆ เมื่อแพทยไดตกลงใจปฏิบัติใน
เรื่องนั้นๆ ไปอยางไรแลว อันนั้นก็คือสิ่งที่เรียกวา เปนกรรมของ
มนุษยเอง ท่ีจะมาตัดสินชะตากรรมของโลกหรือของสังคมตอไป
เพราะวาเมื่อมีปญหาใหมๆ ทางจริยธรรม และเมื่อเราตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง การตัดสินใจเลือกนั้นก็เปนกรรมที่จะ
กําหนดวิถีชีวิตของมนุษยและสังคมตอไป

เพราะฉะนั้น ปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นใหมๆ แบบน้ี และการ
ปฏิบัติตอปญหาเหลานั้น จึงเปนเรื่องสําคัญมาก

สําหรับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนาแหงปญญา สอนให
คนรูจักใชความคิดพิจารณา เปนที่กลาวขวัญกันวา พุทธศาสนานั้น
ไมมีสิ่งที่เรียกวา dogma ฝร่ังบางพวกหันมานับถือพระพุทธศาสนา
ก็เพราะเห็นวา พระพุทธศาสนาไมมี dogma คือใหแตหลักการแหง
ความจริงและเหตุผลท่ัวๆ ไป แลวใหใชสติปญญาของตนเอง
พิจารณาเลือกตัดสินใจ ในยุคสมัยนี้เราก็จะตองใชวิธีปฏิบัติทาง
จริยธรรมตามหลักการอยางนี้ดวย จึงเปนเรื่องเหมาะสมกับยุคสมัย
ท่ีวา พระพุทธศาสนายกยองการใชปญญา
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ตัวอยางปญหาใหม ๆ ในทางจริยธรรม
ปญหาจริยธรรมในยุคใหม ท่ีวามากับความเจริญใหม ๆ ท่ี

ซับซอน มีตัวอยางซึ่งจะเห็นไดงาย ๆ เชน ปญหาการทําแทงวาเปน
ผิดเปนบาปหรือไม เปนการทําลายชีวิต อยางที่ทางพระเรียกวาเปน
ปาณาติบาตหรือไม และปญหาอยางนี้ก็จะโยงไปถึงคําถามที่วา
ชีวิตเริ่มตนเมื่อใด เริ่มเมื่อปฏิสนธิในครรภ หรือวาเริ่มตนเมื่อคลอด
จากครรภมารดา อยางที่กฎหมายถือวามนุษยเกิดเปนบุคคลเมื่อ
คลอดจากครรภมารดาแลวมีชีวิตรอดอยูเปนตน

นอกจากนั้น ก็มีปญหาการทําแทงที่กลายเปนธุรกิจไป
ปญหาอยางอื่นที่ซับซอนก็เชน เรื่องชีวิตของเด็กในครรภ จะใหพอ
แมเปนผูตัดสินใจ ถือวาพอแมเปนเจาของชีวิต เปนผูมีสิทธิในชีวิต
ของเด็ก จะทําอยางไรกับเด็กในครรภของตนก็ได หรือวาเด็กใน
ครรภน้ัน เปนเจาของสิทธิในชีวิตของตนเอง เหลานี้เปนปญหาทาง
จริยธรรมทั้งนั้น เพราะวาเมื่อกําหนด ตกลงอยางไรแลว ก็จะนําไปสู
การปฏิบัติ

กรณีอื่น ๆ ยังมีมากมาย อยางเด็กเกิดใหมท่ีเรียกวา
severely disabled คือ มีความบกพรองทางรางกายอยางยิ่งจน
แทบจะไมสามารถทําอะไรไดเลย เราจะปฏิบัติอยางไร จะปลอยให
ตายเองหรือจะทําใหตายอยางสบายๆ และการทําใหตายแบบ
สบายๆ กับการปลอยใหตายเองนี้ มีผลตางกันอยางไรตอชีวิตของ
ตัวเด็กนั้นเอง และตอจริยธรรม หรืออยางคนที่ปวยหนักถึงขั้นที่หมด
หวัง แพทยควรจะกระทําตามความประสงคของผูปวยเปนหลัก หรือ
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วาจะเอาคุณภาพชีวิตของผูปวยนั้นเปนหลัก ซ่ึงจะทําใหขอวินิจฉัย
และการปฏิบัติท่ีตามมาแตกตางกันไป

เชนวา ถาเอาคุณภาพชีวิตของผูปวยเปนหลัก แพทยก็อาจ
จะวินิจฉัยวาคนนี้ควรจะตายแลว อยูไปก็ทุกขทรมานเปลาๆ แตคน
ท่ีจะตายบางทีเขายังอยากมีชีวิตอยู ยังไมอยากตาย หรือเขาอาจจะ
ไมรูวาเขาอยากจะตายหรือเปลา ในทางตรงขาม บางคนยังพอ
ชะลอใหมีชีวิตที่นาอยูไปไดบาง แตเกิดอยากจะตายขึ้นมาเพราะ
ทุกขทรมาน แพทยก็ตองพิจารณาวาจะเอาอยางไร จะเอาตาม
ความประสงคของคนตาย หรือจะเอาคุณภาพชีวิตของเขา

เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยี ยังมีปญหาอีกมาก เมื่อคนปวย
หมดหวังแลว แตมีเครื่องมือท่ีจะชวยยืดอายุ เชน เครื่องชวยหายใจ
เปนตน ถาเราเห็นชัดๆ อยูวาคนนี้หมดหวังแลว ตองตายแนนอน
เราเอาเครื่องชวยไปยืดชีวิตของเขา ก็อาจทําใหเขาทุกขทรมาน และ
สิ้นเปลืองงบประมาณแผนดินเปนตน อยางนี้ควรจะทําหรือไม หรือ
การนําเอาน้ําเชื้อของผูชายไปใสไวในผูหญิงอีกคนหนึ่ง เพราะวา
หญิงที่ไดช่ือวาเปนมารดา คือภรรยาของชายคนนั้นไมสามารถมีลูก
เรียกวาเปนการเชาครรภ หากหญิงที่ใหเชาครรภน้ันใหกําเนิดลูกแก
สามีภรรยาที่ตองการ ผูหญิงคนนั้นมีความผิดหรือไมในทางจริย
ธรรม และหญิงที่ใหเชาครรภมีสิทธิยึดครองเด็กนั้นเปนลูกของตน
หรือไม ก็เปนปญหาที่อาจจะมีการแยงกรรมสิทธิในลูกกันตอไป

ในการผาตัดเปลี่ยนอวัยวะก็จะมีปญหา เชน ถามีการรับซ้ือ
อวัยวะ โดยมีสถานที่ซ้ือขายหรือจัดเปนกิจการ ซ่ึงดําเนินธุรกิจใน
การรับซ้ืออวัยวะของคน ก็อาจจะมีการประพฤติท่ีเปนผลรายได
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หลายอยาง เชน คนบางคนที่มาขายอวัยวะดวยตองการเงิน ก็อาจ
จะหาเงินดวยการขายอวัยวะของตนเองอยางเดียวโดยไมทํางานทํา
การอื่นๆ เปนอยูดวยความเกียจคราน กลายเปนผลเสียแกสังคม
อยางนี้เปนตน

เหลานี้เปนปญหาทางจริยธรรมซึ่งมีมากมาย และหลาย
อยางก็ตองการการพิจารณาตัดสินใจเปนกรณีๆ ไป ทีน้ี จะทําอยาง
ไรในกรณีท่ีเราไมมีเวลาที่จะมาวิเคราะหวินิจฉัยเปนเรื่องๆ   อาตม-
ภาพคิดวาจะพูดถึงหลักทั่วไปวาในทางพุทธศาสนาแนะนําใหปฏิบัติ
อยางไร

หลักการทั่วไปในการพิจารณาปญหาจริยธรรม
ในทางพุทธศาสนานั้น ในเบื้องตนขอพูดถึงหลักที่ถือวาเปน

ความจริงพื้นฐานบางเรื่องกอน อยางเชนในเรื่องการเริ่มตนของชีวิต
มนุษย หรือความเปนมนุษยน้ี พุทธศาสนาถือวาชีวิตมนุษยเริ่มตน
เมื่อปฏิสนธิ การทําลายชีวิตตั้งแตจุดนั้นไป คือตั้งแตปฏิสนธิใน
ครรภมารดาแลวถือวาเปนการทําลายชีวิตมนุษย หรือเปนการฆา
เปนปาณาติบาต

ประการตอไปก็คือ สิทธิในชีวิต ตองถือวาสิทธิในชีวิตเปน
ของผูมีชีวิตนั้น คนอื่นจะมาเปนเจาของที่แทจริงไมได คนอื่นเปนแต
เพียงผูชวยหลอเลี้ยง เปนผูชวยเกื้อกูลเทานั้น แมแตชีวิตเล็ก ๆ ใน
ระยะเริ่มแรกนั้นก็รูจักรักสุข เกลียดทุกข ความรักสุขเกลียดทุกขน้ี
บางทีอาจจะไมแสดงออกมาถึงระดับจิตสํานึก เพราะอายตนะตางๆ
ยังไมเจริญพอที่จะทําหนาที่รับรู แตความรูสึกนั้นก็มีอยูแลว ความรู
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สึกรักสุขเกลียดทุกขน้ี เราสามารถพิสูจนไดจากพฤติกรรมของทารก
แมในระยะที่ยังไมมีอวัยวะ เชน ตา หู ท่ีจะไดเห็นไดยินชัดเจน การ
พิจารณาทางจริยธรรมจะตองคํานึงถึงคุณคาในดานความสุขความ
ทุกขของชีวิต ท่ีวามานั้นดวย

อีกประการหนึ่ง วาโดยธรรมชาติท่ัวไป ทุกชีวิตรักสุข เกลียด
ทุกข รักชีวิต กลัวตายดวยกันทั้งนั้น แมแตชีวิตที่คนอื่นเห็นวาแย
เต็มที มีความทุกขทรมานมากไมนาจะอยูตอไป เขาก็ยังอยากจะ
เปนอยู ในทางตรงกันขาม บางชีวิตมีรางกายแข็งแรงสมบูรณดี แต
ภายในจิตใจอาจอยากจะตายก็ได เรื่องนี้ไมแนนอน

สําหรับภาวะที่เปนอัตวิสัยเชนนี้ เราจะไปรูสึกแทนเขาไมได
เพราะฉะนั้น เราจะไปวินิจฉัยความรูสึกแทนกันยาก วาคนนี้เขาทุกข
ทรมานขนาดนี้ เขาไมนาจะอยู เขาคงไมอยากอยู เขาคงอยากตาย
แตแทท่ีจริงเขาอาจจะยังอยากอยูก็ได ชีวิตยังเปนสิ่งที่นาพิศมัย
สําหรับเขาอยู อยางนี้ก็เปนเรื่องที่ควรพิจารณา ซ่ึงเราไมควรดวน
เอาตัวเราเปนผูวินิจฉัยเสียแตเบื้องตน

วิธีปฏิบัติในการใชหลักทั่วไปพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาใหม ๆ ทางจริยธรรม

สําหรับการปฏิบัติของอายุรแพทย และผูท่ีเกี่ยวของกับการ
บําบัดรักษา จึงควรใชหลักทั่วไป เพราะในกรณีอยางนี้เราไม
สามารถเอาหลักตายตัวมาใช จึงตองใชหลักทั่วไป โดยพิจารณา
ประยุกตเปนราย ๆ หรือเปนประเภท ๆ ไป วาถึงหลักทั่วไปน้ัน ใน
ทางปฏิบัติจะมีการพิจารณาเปน ๒ ข้ัน
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ขั้นที่ ๑ พึงพิจารณาปญหาทางจริยธรรมโดยแยกออกเปน ๒
ดาน

ดานที่ ๑ คือ มองในแงสัจธรรมกอน มองในแงสัจธรรมก็คือ
มองตามความจริงตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ เชน ในแงของความ
ผิดตอชีวิตอื่น ความผิดตอชีวิตอื่น ก็คือ การฆาหรือการทําลายชีวิต
ในแงน้ีเมื่อวากันตามสัจธรรม ตรงไปตรงมาตามธรรมชาติ เมื่อมีการ
ทําลายชีวิต ก็คือการทําลายชีวิต การฆาก็คือการฆา ก็เปน
ปาณาติบาต เปนความจริงที่เกิดขึ้นอยางนี้ ตองยอมรับตามความ
เปนจริง แลวไมเอาเหตุผลในแงอื่นมาบิดเบนเปนการหาเหตุผลเขา
ขางตนเองวา ไมใชปาณาติบาต ไมใชการฆา เพราะมิฉะนั้นแลวจะ
กลายเปนการบิดเบือนสัจธรรม จึงตองพิจารณาความจริงตรงไป
ตรงมากอน

เมื่อพิจารณาดานที่ ๑ คือสัจธรรมหรือความเปนจริงตาม
ธรรมชาติแลว ก็ไปสูดานที่ ๒ คือพิจารณาในแงจริยธรรม

จริยธรรมก็คือดานปฏิบัติการของบุคคล การปฏิบัติเพื่อให
เกิดผลดีตอชีวิตและสังคม โดยสอดคลองกับสัจธรรมนั่นแหละ เปน
จริยธรรม จริยธรรมตองอิงอาศัยสัจธรรม เกี่ยวเนื่องกับสัจจธรรม
แตจริยธรรมถือเอาเจตนา เปนหลัก

ตอนนี้เราจะพิจารณาปญหาในแงปฏิบัติการของคน ซ่ึงเปน
เรื่องของจริยธรรม ก็ตองดูท่ีเจตนา

เมื่อยอมรับความจริงวาเปนอยางนั้นแลว เชน เมื่อมีการฆา
เกิดขึ้น ก็ยอมรับตามตรงวาเปนการฆา เพราะการฆาสัตวน้ันเปน
ความจริงตามธรรมชาติ
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แตตอจากนั้นมาพิจารณาในแงท่ีเกี่ยวกับคนวา การฆานั้น
เปนความผิดมากหรือนอย ก็เปนเรื่องของจริยธรรม ซ่ึงพูดภาษาทาง
พระก็วาเปนบาปมากหรือนอย

ถึงตอนนี้พระทานก็จะวาแลวแตเจตนา เชนวา ถาฆาดวย
เจตนามุงรายดวยความเห็นแกตัวของผูฆานั้น หรือดวยความเกลียด
แคนชิงชัง มุงจองลางจองผลาญเปนตน เชนนี้ ก็บาปมาก แตถาฆา
ดวยเหตุสุดวิสัย เชน จะปองกันตัว หรือเปนการฆาเพื่อชวยเหลือ
ชีวิตอื่นที่มีคุณความดีเปนประโยชน เพราะชีวิตที่เราฆานั้น อาจจะ
ทําใหชีวิตอื่นที่มีคุณความดีเปนประโยชนตองสูญสิ้นไป เปนการฆา
โดยมีความหวังดีตอชีวิตที่มีคุณความดี การฆานั้นก็มีโทษนอย มี
บาปนอย ดังนี้เปนตน

ท่ีวานี้ก็คือ ไมใชเปนการพูดตายตัว จะตองมองถึงความยืด
หยุน ความมากความนอย เปนตน โดยพิจารณาองคประกอบอื่นที่
พวงมาดวย

ขอพิจารณาก็คลายกับท่ีไดกลาวมาแลว รวมท้ังขอท่ีวา สัตว
ท่ีเราฆานั้นมีคุณมากหรือมีโทษมาก ถาเปนสัตวท่ีมีคุณความดีมาก
การฆาก็มีโทษมาก ถาเปนสัตวท่ีมีโทษมาก เปนสัตวท่ีเปนภัย เปน
อันตรายตอมนุษยตอสังคม การฆาสัตวน้ันก็เปนโทษนอยลงไป ใน
แงสัตวใหญสัตวเล็ก ถาฆาสัตวใหญก็มีบาปมากกวาฆาสัตวเล็ก
หรือในแงของความพยายาม ถาใชความพยายามในการฆามาก
เชน วางแผนตามลา เปนตน ก็เปนบาปมาก ถาไมไดใชความเพียร
พยายามมาก ก็บาปนอย น้ีเปนขอพิจารณาตาง ๆ เกี่ยวกับความยืด
หยุนซึ่งเปนเรื่องทางจริยธรรม
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ตกลงวาในขั้นที่ ๑ ตองแยกการพิจารณาเปน ๒ ดาน คือ
ตองยอมรับความเปนจริงของธรรมชาติ ตามหลักสัจธรรม เมื่อความ
จริงเปนอยางไร ก็ตองเปนอยางนั้น แลวจึงมาพิจารณาในแงการ
ปฏิบัติของคน ในทางจริยธรรม อีกทีหนึ่ง

ขั้นที่ ๒ ในแงจริยธรรม ท่ีวาถือเจตนาเปนหลักนั้น จะตอง
พิจารณาลึกลงไปอีกถึงคุณธรรม ๒ ประการที่พวงมากับเจตนา คุณ
ธรรม ๒ ประการนั้น ไดแก

คุณธรรมประการที่ ๑ คือ ปญญา เราตองพิจารณาในแง
ปญญา วาการกระทํานั้นประกอบดวยความรูความเขาใจ เกิดจาก
การใชปญญาพิจารณาเหตุผล ขอดีขอเสีย รูเขาใจความจริงอยางดี
มากที่สุด ฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมจึงไมใชการทําไป
อยางลอยๆ ทําไปดวยความมืดบอดหรือไมไดใชความคิดพิจารณา
แตตองใชการพิจารณาวินิจฉัยดวยสติปญญาอยางดีท่ีสุด โดยมอง
เห็นแลววา ทําอยางนี้จะเกิดผลดีอยางมากที่สุดแกชีวิต เทาที่สติ
ปญญาของเราจะเห็นได

การตัดสินวินิจฉัยโดยอาศัยฐานแหงปญญา โดยมีความรู
ความเขาใจอยางชัดเจนที่สุดนั้น เปนแงหนึ่งของจริยธรรม

คุณธรรมประการที่ ๒ คือ เมตตากรุณา ตองพิจารณาวาเปน
การกระทํา หรือปฏิบัติการที่เกิดจากความหวังดี ปรารถนาดี
ตองการชวยเหลือใหเขาพนทุกข ถามีเจตนาน้ีอยูแมจะมีการกระทํา
ผิดพลาดประการใด ก็ถือวา มีจริยธรรมอยูในตัวของผูปฏิบัติการนี้
เปนฐานอยูแลว

ถาหากวาไดใชปญญาอยางเต็มท่ี และทําดวยความหวังดี
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มีเมตตากรุณาตองการชวยเหลืออยางแทจริงแลว การปฏิบัติก็จะ
เปนจริยธรรมอยางดีท่ีสุดที่จะบรรลุถึงไดในกรณีน้ันๆ แมจะมีความ
ผิดพลาดขึ้นมา ก็จะเปนเรื่องของเหตุสุดวิสัย หรือปญญาของเรายัง
หยั่งไปไมถึง ซ่ึงเราก็จะพยายามสืบคนหาความจริงในเรื่องนั้นตอไป

นอกจากปญญาและกรุณาแลว ในตัวผูปฏิบัติการนั้นเอง
เพื่อจะใหจริยธรรมไดผลสมบูรณ ควรจะมีจิตใจที่ปลอดโปรงผองใส
และมีความสุขในการกระทําของตน ท่ีตนไดใชปญญาอยางดี และมี
จิตใจปรารถนาดีอยางเต็มท่ีแลว จะตองไมขุนมัว ไมเศราหมอง
เพราะภาวะเชนนี้เปนผลดีตอชีวิตของตนเอง ซ่ึงควรจะเกิดมีข้ึนตาม
เหตุตามผล เพราะเมื่อตั้งใจดี และใชปญญาพิจารณาอยางดีท่ีสุด
แลว เราก็ควรจะมีจิตใจท่ีสุขสบาย และก็จะมีผลดีตอชีวิตผูอื่น และ
ตอสังคมดวย เพราะวาเราจะตองเปนแบบอยางของการปฏิบัติ
จริยธรรม

ถาคนที่ประพฤติจริยธรรมมีความสุข เปนคนมีจิตใจสบาย
ก็จะเปนเครื่องชักจูงใหผูอื่นเห็นคุณคาของจริยธรรม ท่ีจะประพฤติ
ปฏิบัติจริยธรรมดวย ไมใชประพฤติจริยธรรม แลวกลายเปนคนมี
ความทุกขมาก มีความขุนมัวเศราหมองไมเปนที่นาชื่นชมยินดี ซ่ึง
ควรจะตรวจสอบวา อาจจะเปนการปฏิบัติท่ีผิดพลาดไป ภาวะดัง
กลาวนี้เปนฐานรองรับอยูภายใน

อีกดานหนึ่ง คือ ฝายคนไข คนไขท่ีแพทยปฏิบัติดวยความมี
เมตตากรุณานั้น มีความหมายรวมไปถึงการที่แพทยจะตอง
พยายามใหคนไขน้ัน ทําผลดีใหเกิดขึ้นแกชีวิตของเขาเองดวย ซ่ึงผล
ดีน้ีจะเกิดขึ้นโดยทําใหเขาเกิดปญญา แลวปฏิบัติตอชีวิตของเขาเอง
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ดวยปญญานั้น พรอมดวยความเมตตากรุณาตอชีวิตของตนเอง คือ
คนไขควรมีความรูสึกที่ดีตอชีวิตของตนเอง และมีความเขาใจใน
เรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของตนอยางถองแท

เพราะฉะนั้น ถาหากแพทยสามารถทําได ซ่ึงเปนการทําได
อยางดีท่ีสุดดวย ก็คือ แมแตเมื่อคนไขจะตองเผชิญกับความตาย จะ
ทําอยางไรที่จะใหคนไขสามารถเขาใจความจริง และยอมรับความ
จริงได จนกระทั่งจิตใจของเขามีท่ีลงกับตนเองหรือลงตัวกับตนเอง
ได เมื่อจิตใจของเขาปลงลงไดแลว เขาจะปลอดโปรง เบา โลงสบาย
เกิดอิสรภาพในทางจิตใจ

ถาไมสามารถทําไดถึงขั้นนี้ แพทยก็ไดแตมีเมตตากรุณาตอ
คนไข อาจจะทําใหคนไขยังไมรูวาตนเองจะตองตาย แลวก็ตายไป
แตน่ียังไมถือวาดีท่ีสุด

ถาดีท่ีสุดก็คือ คนไขตองตายไปดวยปญญาที่รูเทาทันความ
จริง จนเปนอิสระออกไปได พรอมดวยจิตใจท่ีดีท่ีงาม คือ มีจิตใจที่
ไมขุนมัว ไมเศราหมอง ไมเกิดความกระวนกระวายใจตอเรื่องชีวิต
และไมเกิดความเปนปฏิปกษตอชีวิตของตนเองดวย ก็คือมีปญญา
เขาใจ และเกิดความเมตตากรุณาตอชีวิตพรอมกันไป

ความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่และความมีจริยธรรม
รวมความวา การปฏิบัติในทางจริยธรรมนั้น แมจะมีขอ

จํากัด ดวยการที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตัดสินใจเลือกทํา ไมมีคําตอบ
สมบูรณโดยเด็ดขาดในแตละเรื่อง แตถามีเจตนาบริสุทธิ์ ประกอบไป
ดวยเมตตากรุณา จริยธรรมก็มาครึ่งหนึ่งแลว น้ีเปนขั้นที่หนึ่ง
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นอกจากนั้น ถาใชปญญาทําการ ดวยความรูเขาใจตรงตาม
ความเปนจริงใหเต็มท่ี โดยพิจารณาเหตุผลใหเขาใจรูเห็นความเปน
จริงนั้น ก็จะทําใหปฏิบัติถูกตองเปนจริยธรรมที่สมบูรณ

สําหรับแพทย แมจะไมมีคําตอบสําเร็จรูปเด็ดขาด แตถา
แพทยทําใหประชาชนเห็นวา แพทยปฏิบัติการตอคนไขอยางมีหลัก
มีเกณฑ และทําดวยความรูความเขาใจอยางมีเหตุผลสมภูมิปญญา
พรอมท้ังเปนการกระทําที่เกิดจากเมตตากรุณา ปรารถนาดีตอคนไข
และประชาชนอยางแทจริง ถาทําไดเพียงเทานี้ ประชาชนก็จะเกิด
ความมั่นใจ เกิดความอบอุนใจ และไววางใจตอแพทย และคิดวานี่
เปนจริยธรรมที่ดีท่ีสุด ท่ีจะพึงหวังไดในสภาพของจริยธรรมที่มี
ปญหาเกี่ยวกับความไมเด็ดขาด ไมสมบูรณเหลานี้

อน่ึง ดวยการกระทําเชนนี้ แพทยก็จะไดช่ือวาเปนผูมีความ
รับผิดชอบตอชีวิตและสังคมมนุษย เปนผูดํารงจริยธรรมของสังคม
ไว เพื่อประโยชนสุขของสังคมนั้นเองดวย และจะเปนการดํารงรักษา
สถาบันแพทยใหมีเกียรติภูมิ และเปนที่เคารพนับถือช่ืนชมบูชา ใน
สายตาของประชาชนตอไปดวย

แตถาแพทยไมรักษาจริยธรรม ภาพอยางหนึ่งก็จะเกิดขึ้น
คือ อาจจะกลายเปนวา แพทยน้ันเปนเพียงผูท่ีมาแอบอิงอาศัย
ระบบสังคม ตลอดจนระบบวัฒนธรรมที่เอื้อโอกาสแกตนเองในการ
แสวงหาผลประโยชน ถาแพทยเปนผูมีจริยธรรม ภาพที่ดีงามก็จะได
รับการเชิดชูข้ึนไป ทําใหแพทยคงอยูในฐานะ เปนบุคคลที่ควร
เคารพบูชา เปนบุคคลที่มีประโยชน มีคุณคาตอสังคมมนุษย

เพราะฉะนั้น แพทยไมใชจะเปนเพียงผูประกอบอาชีพเพื่อ
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ทํามาหากินเลี้ยงชีวิตของตนเทานั้น แตจะตองเปนผูมีสวนรวมรับ
ผิดชอบตอสังคม เปนผูมีสวนสําคัญ เปนระดับผูนําในการพัฒนา
สังคม และแพทยไมใชแตจะเปนผูมีจริยธรรมเองเทานั้น แตจะตอง
เปนแบบอยางในการประพฤติและรักษาจริยธรรม  แมกระทั่งเปนผู
นําในการสงเสริมจริยธรรมดวย  เพราะวา เมื่อคํานึงถึงความรับผิด
ชอบตอสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนการที่เปนผูนําของสังคม และ
วัตถุประสงคท่ีแทจริงของวิชาชีพในการเปนแพทยแลว ก็เปนเหตุผล
ท่ีเรียกรองใหเกิดจิตสํานึกในทางจริยธรรมเปนอยางยิ่ง

เพราะฉะนั้น ปญหาก็อยูท่ีวา แพทยจะเลือกปฏิบัติอยางไร
ในทางเลือก ๒ อยาง คือ จะเปนผูใชระบบสังคมนี้เปนชองทางหา
ผลประโยชน หรือจะเปนผูรวมรับผิดชอบในการสรางสรรคพัฒนา
สังคม ใหสมกับฐานะของตนเอง ท่ีประชาชนเคารพนับถือบูชาอยู
แลว

วันนี้ อาตมภาพก็ไดพูดมาเปนเวลาพอสมควรแลว ขอ
อนุโมทนาตอคณะทานผูดําเนินการ ท่ีไดจัดใหมีการประชุมครั้งนี้ข้ึน
อาตมภาพไดพูดไปก็เปนเพียงขอคิด แงความเห็นบางประการ หาก
จะมีขอผิดพลาดลวงเกินประการใด ก็ขอประทานอภัยไว ณ ท่ีน้ีดวย

เทาที่พูดมาก็ดวยเจตนามุงดี หวังดีตอกัน พรอมกับในจิตใจ
น้ันก็มีความเคารพนับถือสถาบันวิชาชีพแพทย และมีความรําลึกถึง
คุณความดีของแพทยมากมายหลายทาน ท่ีไดเกื้อกูลท้ังตอตนเอง
และสังคมไทยโดยทั่วไป

ในที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาลรักษาทาน
ผูเปนแพทย และทานผูเกี่ยวของในการรักษาพยาบาลทุกทาน ขอจง
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เจริญดวยจตุรพิธพรชัย มีความเขมแข็งดวยกําลังกาย กําลังใจ
กําลังปญญา ในการที่จะปฏิบัติภารกิจแหงวิชาชีพแพทยตอไป และ
ในการที่จะทําใหสถาบันวิชาชีพแพทย ตลอดจนวงการแพทยเจริญ
งอกงามรุงเรืองยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชนสุขของสังคมไทยนี้ และของ
มวลมนุษย ตลอดกาลนาน เทอญ
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กระผม ในนามของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง
ประเทศไทย และสมาชิกทั้งมวล ก็ขอกราบพระคุณเจาที่
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ผมเชื่อมั่นวา พวกเราคงจะไดนอมนําคําชี้แจงของ
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ของทานซึง่แสดงจบไปเมือ่ครูน้ี แจกจายใหแก อยางนอย
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แตทานจะพจิารณาตอไป


	Button1: 


