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ความหมายของจริยธรรม คําวาจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่
เปนขอประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฏศีลธรรม (1) ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 
“ethic” ซึ่งหมายถึง “system of moral principles, rules of conduct” (2) คําวา 
“ethic” มีรากศัพทมาจากคําวา “ethos” ในภาษากรีกซึ่งหมายถงึขอกําหนดหรือ
หลักการประพฤติปฏิบติัอยางถูกตอง และตรงกับคําในภาษาลาตินวา “mores” ซึ่ง
ตอมากลายเปนคําวา “morality” ในภาษาอังกฤษ ( 3 )  

คําวา จริยศาสตร หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวยความประพฤติและการครองชีวิต
วา อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกหรืออะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไมควร (1) ตรงกับคําวา 
“ethics” ในภาษาอังกฤษ  

เหตุใดจึงตองมี “จริยธรรม”  

มนุษยเปนสัตวที่อยูเปนสังคม การที่อยูรวมกันก็ยอมมกีารประพฤติปฏิบัติตอกันและ
กัน รวมทั้งมนุษยแตละคนยอมมีแนวปฏิบัติของตนเองวา จะกระทําอะไร อยางไร 
ดวยเหตุผลอะไร โดยธรรมชาติมนษุยมีแนวโนมที่จะใฝหาความสุข ความสบาย หลีก
หนีความทุกขยาก ความลําบาก และโดยธรรมชาติมนษุยอาจจะปฏิบัติตอผูอื่นอยาง
เลวรายหรอือยางเอารัดเอาเปรียบ หากวาตนเองจะไดรับประโยชนหรือความสุขความ
สบายเปนเครื่องตอบแทน ตรงกับคํากลาววา “เอาดีใสตัว เอาชั่วใสคนอื่น” ถาทุกคน
ปฏิบัติเชนนั้นสังคมกจ็ะยุงเหยิงวุนวาย เต็มไปดวยการเอารัดเอาเปรียบกัน คนที่
แข็งแรงกวาก็จะเอาเปรียบคนที่ออนแอกวา ผูชายก็จะเอาเปรียบผูหญิง ผูใหญก็จะ
เอาเปรียบเด็ก ซึ่งก็คงไมตางอะไรจากสังคมของสัตวที่อยูดวยสัญชาตญาณ  

เนื่องจากมนุษยเปนสตัวที่มีสติปญญา มนุษยสามารถใครครวญหาเหตุผลในการ
กระทําของตนเอง และมีความสามารถที่จะเลือกปฏิบัติหรือไมปฏบิัติก็ได กลาวอีก
ทางหนึ่งคือมนุษยมี “อําเภอใจ” (free will)จากการใครครวญดวยเหตุผล มนุษยจึง
ทราบวาหากทุกคนปฏบิัติตอกันและกันอยางเลวราย ในที่สุดแลวก็คงไมมีใครที่จะอยู
ไดอยางสุขสงบ ดังนั้นจึงจําเปนทีจ่ะตองมีกฏเกณฑรวมกัน การที่จะใหผูอื่นเคารพ
สิทธิของตนเองและไมเบียดเบียนตนเอง ตนก็ตองเคารพสิทธิของผูอื่นและไม



เบียดเบียนผูอื่น ตนเองอยากใหผูอื่นปฏิบัติตอตนเองอยางไร ก็ตองปฏิบัติอยางนั้น
ตอผูอื่น  

การพัฒนาแนวความคิดทางจริยศาสตรและจริยธรรมมีมาต้ังแตยุคโบราณ ปราชญใน
สมัยกรีกโบราณเชน โสเครตีส เพลโต และอริสโตเต้ิลตางก็พยายามหาคําตอบที่วา 
อะไรคือจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต? ความดีคืออะไร? และมนุษยควรจะปฏิบติัตน
อยางไร? เอาอะไรเปนเกณฑตัดสินวาดี? ความดีนั้นเปนสากลหรอืไม หรือความดีจะ
เปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางสังคมแตละยุคสมัย? ความยุติธรรมคืออะไรและใช
เกณฑอะไรตัดสิน? ปราชญแตละทานไดใหแนวคิดและแนวปฏิบติัเปนของตนเอง ซึ่ง
บางแนวปฏบิัติยังมีผูยึดถืออยูจนมาถึงปจจุบนั อิทธิพลที่สําคัญตอแนวคิดทางจริย
ศาสตรมาจากทางคริสตศาสนาซึ่งมีอิทธิพลตอปรัชญาซีกโลกตะวนัตก  
ต้ังแตยุคกลางเปนตนมา  

การพัฒนาแนวความคิดทางจริยศาสตรในปจจุบัน พอจะสรุปไดวามแีนวคิดหลักอยู 3 
แนวทางคือ (3,4)  

1. แนวคิดที่ยึดหลักคุณธรรม หรอืคุณงามความดี (virtue)  

2. แนวคิดที่ยึดหลักของสิทธิ (right) และหนาที่ (duty)  

3. แนวคิดที่ยึดหลักของประโยชนสวนรวม (Utilitarianism)  

1. แนวคิดท่ียึดหลักคุณธรรม หรือคุณงามความดี 
(virtue) (3,4)

  

ผูที่เผยแพรแนวคิดนี้ใหแพรหลายคือ อริสโตเต้ิล (Aristotle) ปราชญเอกชาวกรีก ซึ่ง
มีชีวิตอยูในชวง 384-322 ปกอนคริสตกาล อริสโตเต้ิลรับแนวคิดมาจากอาจารยคือ
เพลโต (Plato) ซึ่งเปนศิษยของโสเครตีส (Socrates) อริสโตเต้ิลไดพัฒนาแนวคิด
ทางจริยธรรมที่เรียกวา practical wisdom โดยเนนที่การใชปญญาเปนหลักในการ
ประพฤติปฏิบัติ ในสมัยกรีกโบราณมีผูถือแนวความคิดที่ถือวาความพึงพอใจ 
(pleasure)เปนเปาหมายสูงสุดของมนุษย แนวความคิดนี้เรียกวา “สุขนิยม” 
(Hedonism) และผูที่ปฏิบัติแนวทางนี้เรียกวา Hedonist อริสโตเต้ิลอธิบายวามนุษย
ยอมใฝหาความสุขในชีวิต ความสุข (happiness)ยอมไดมาจากความพึงพอใจ แต
อริสโตเต้ิลยํ้าวาความความพึงพอใจจะตองเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตนอยางดี
เลิศโดยใหสอดคลอง  
กับธรรมชาติและสภาพแวดลอมของตน การประพฤติอยางดีเลิศนั้นประกอบดวยการ
ใชสติปญญาคิดหาเหตุผลอยางดีเลิศ และการเลือกประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 
(virtue) อยางดีเลิศ ซึ่งทั้งสองประการจะนําความสุขที่แทจริงมาสูผูปฏิบัติ  

อริสโตเต้ิลแสดงใหเห็นวา ความตองการ (want) แตกตางจากความจําเปน (need) 
อยางเชนถากลาววา “มนุษยทุกคนตองการอาหาร” หมายถึงอาหารจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน แตถากลาววา “เขาตองการจะร่ํารวยเปนเศรษฐี” ในกรณี
นี้ความร่ํารวยไมใชสิ่งที่จําเปนในการดํารงชวีิต เปนความตองการที่นอกเหนอืไปจาก



ความจําเปนพ้ืนฐาน ซึ่งอาจนําผลเสียมาสูมนุษยในภายหลัง อริสโตเติ้ลกลาววา
ความจําเปนพ้ืนฐาน (basic need) เปนสิง่ที่มีโดยธรรมชาติ และดีอยูในตัวของมัน
เอง จึงไมกอใหเกิดปญหาทางจริยธรรม แตความตองการนอกเหนอืจากนั้นมกัเปนสิ่ง
ที่ถูกปรุงแตงขึ้นมาและกอใหเกดิคําถามทางจริยธรรมตามมาได อริสโตเต้ิลกลาววา 
มนุษยทุกคนจะตองเลอืกเองวาจะทําอะไรซึง่ดีสําหรับตนเอง และในขณะเดียวกันก็ดี
สําหรบัผูอืน่ดวย ในการเลือกตองใชหลักของคุณธรรมมากกวาที่เลือกตามความ
พอใจของตนเอง คุณธรรมสามประการที่อรสิโตเต้ิลเนนไดแก ประการแรกคอื 
temperance (การรูจักควบคุมตน, การขมใจ,การรูจักพอ), ประการที่สองคือ 
courage (ความกลาหาญ) ซึ่งอริสโตเต้ิลชีใ้หเห็นวาตางจากความบาบิ่น 
(foolhardiness) ความกลาหาญคือการเลือกตัดสินใจดวยเหตุผลถึงแมจะตระหนักถงึ
อันตรายที่อยูขางหนา ผูที่มีความกลาหาญไมใชผูที่ปราศจากความกลัว แตเลอืก
กระทําดวยความเชื่อมั่นวาสิ่งที่กระทําคือความถูกตอง ไมใชกลาบาบิ่นขาดการ
ไตรตรองดวยปญญา คุณธรรมประการที่สามที่อริสโตเต้ิลเนนคือ justice (ความ
ยุติธรรม) นัน่คือมนุษยทุกคนควรปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเทาเทียมกันเหมือนที่อยาก
ใหผูอื่นปฏบิัติตอตนเอง  

ยังมีคุณธรรม (virtue) อีกหลายประการซึ่งอริสโตเต้ิลไมไดกลาวเนนไว ไดแก 
compassion (ความเมตตาสงสาร), honesty (ความซื่อสัตย), integrity (บูรณภาพ
และความเที่ยงตรงตอหลักการ), fortitude (ความอดทนอดกลั้น), humility (ความ
สุภาพถอมตน) ซึ่งคุณธรรมเหลานี้นักปราชญในภายหลังไดแสดงวามีความสําคัญตอ
การประพฤติปฏิบัติดีของมนุษยเชนเดียวกัน  

2. แนวความคิดท่ียึดหลักสิทธิและหนาท่ี (right and 
duty) (3,4)

  

ผูที่พัฒนาความคิดนี้จนเปนหนึ่งในหลักจริยธรรมที่ยึดปฏิบัติทั่วโลกคือ อิมมานูเอล 
คานท(Immanuel Kant ค.ศ. 1724-1804) ปราชญชาวเยอรมัน Kant ไดรับการยก
ยองใหปราชญเอกของยุค Enlightenment เทียบเทาอริสโตเต้ิลของยุคกรีกโบราณ 
Kant ไดอธิบายใหความกระจางถึงความสัมพันธระหวางรางกาย, จิตใจ และโลก
ภายนอก ในยุคนั้นคริสตศาสนามีอิทธิพลครอบคลุมทัว่ยุโรป และแนวคิดที่มีอิทธิพล
สูงคือแนวคิดที่วาจิตวิญญาณเทานั้นที่เปนจริง สวนโลกภายนอกเปนเพียงสิ่งที่
ปรากฎขึ้นในจิตเทานั้น ไมมีอยูจริง และรางกายเปนของต่ําซึ่งมักกอใหเกิดบาป Kant 
อธิบายวาโลกภายนอกนั้นมีอยูจริง แตจิตใจของผูรับรูเปนตัวการนํามาแปลงและเสรมิ
แตงอีกทีหนึ่ง ตัวอยางเชนตามองเห็นบานหลังหนึง่ โดยที่เห็นแตทางดานหนา แต
ในใจของผูมองก็จะมีภาพของบานทั้งหลังขึน้มาประกอบดวยผนังทั้งสี่ดาน ผลงานที่
สรางชื่อเสยีงกับ Kant มากที่สุดคือ Critique of Pure Reason (3) ซึ่งกลาวถงึการใช
สติปญญาและเหตุผลในการวิเคราะหสิ่งตางๆรอบตัวอยางมีระบบ  

ในเรื่องของจริยธรรม Kant กลาววา “ในการที่จะตองเลอืกที่จะปฏบิัติ ใหปฏิบัติโดย
เสมือนวาแนวทางนั้นสามารถนําไปปฏิบัติในที่ใดก็ไดเปนสากล”ตัวอยางเชน ถายืม
เงินเจาหนีม้า ควรจะตองใชคืนหรือไม? Kant กลาววาเจาหนี้ทั่วโลกคงตองการใหผู
ยืมใชคืน ดังนั้นไมวาจะยืมเงินจากใคร ที่ใดก็ตาม ตองใชคืนใหกับเจาหนี้เสมอ นั่น



คือเจาหนี้มสีิทธิ (right) ที่จะไดคืน และลูกหนี้มีพันธะหรือหนาที่ (duty) ที่จะตองคืน
เงินใหแกเจาหนี ้ 

Kant กลาววาองคประกอบสําคัญที่สุดของการที่จะประพฤติปฏิบัติดีของมนุษยมี 2 
ประการ ประการแรกคอื good will หมายถึงความตั้งใจดี ความมุงสูความดีงามและ
ความถูกตอง ซึ่ง good will นี้จะอยูในใจของมนุษยที่ดีงามทุกคน โดยที่มนุษยที่ดี
งามจะปฏิบติัตาม good will อยางไมมีเงื่อนไข ตัวอยางเชน มนุษยจะชวยเหลือ
มนุษยผูอื่นที่ตกทุกขไดยาก ก็เพราะดวย good will ที่เห็นวาการชวยเหลือมนษุย
ดวยกันเปนสิ่งที่ถูกตองดีงามในตนเอง ไมใชชวยเหลือเพราะตองการสิ่งตอบแทน
หรือตองการคํายกยองสรรเสริญ Kant เห็นวา good will นั้นเปนคุณธรรมที่ไม
ตองการการพิสูจน เปนสากล ใชไดทุกที่ทุกแหงในโลก มนุษยจะทําสิ่งที่ถูกตองดวย
เหตุผลก็คือสิ่งนั้นถูกตอง ไมใชดวยเหตุผลอื่น องคประกอบที่สองของการประพฤติ
ปฏิบัติดีของมนุษยคือ free will หมายถึงความสามารถที่จะเลือกไดโดยไมไดถูกบีบ
บังคับ คือมีอําเภอใจที่จะเลือก การกระทําดี คือตองเลือกที่จะกระทาํดี มิใชกระทํา
เพราะถูกบงัคับ ลอลวงหรือหวังผลตอบแทน ถาหากปราศจาก free will แลวการ
กระทํานั้นกไ็มมีคุณคาทางจริยธรรม Kant เห็นวามนุษยทุกคนมีสติปญญาที่จะเลือก
ทําดีหรือทําชั่วได ในกรณีนี้ตอมามีผูแยงวาแทที่จริงมนุษยไมไดมีความสามารถที่จะ
เลือกไดเสมอไป เพราะวาการกระทําบางครั้งถูกกําหนดดวยปจจัยทางพันธุกรรมและ
สภาพแวดลอม  

หลักจริยธรรมของ Kant มีสวนอยางมากตอการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพในเวลาตอมา 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการที่มนุษยจะปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน Kant กลาววา 
“มนุษยตองปฏิบัติตอมนุษยดวยความเทาเทียมโดยใหเกียรติและเคารพศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย ไมอาจใชมนุษยดวยกันเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอื่น” ( ….to 
treat human beings as an end, not as a means..”)(4) ตัวอยางเชนมนุษยอาจใช
สัตวและพืชเพ่ือประโยชนของมนุษย เชนเปนอาหาร ใชทํางานหรือทดลองทาง
การแพทย แตมนุษยจะทําเชนนั้นกับมนุษยดวยกันเหมือนกับที่ปฏิบติัตอพืชและสัตว
ไมได ตองใชมาตรฐานของมนุษยมาปฏิบัติตอมนุษยดวยกัน ประเด็นนี้ไดรับการ
ขยายผลเปนประเด็นของสิทธิมนษุยชนในเวลาตอมา  

หลักจริยธรรมของ Kant มีลักษณะที่เปนสมับูรณ (absolute), ไมมีเงื่อนไข 
(unconditional), และมีลักษณะที่จะใหมนุษยทุกคนปฏิบัติใหเหมือนกัน 
(imperative) จึงเรียกวา categorical imperative สําหรับ Kant เปาหมายสูงสุดของ
มนุษยไมใชความสุข (happiness) แตเปนการที่มนุษยบรรลุถึงความดี และมี good 
will ซึ่งไดมาจากการประพฤติปฏิบัติหนาทีข่องตนอยางสมบูรณในกรอบของศีลธรรม 
ตัวอยางอิทธิพลของจริยธรรมของ Kant จะเห็นไดจากเรื่องของเรือ Titanic ซึ่งเปน
เรือโดยสารใหญที่สุดในโลกสมัยนั้นซึ่งไดชนภูเขาน้ําแข็งจนอับปางลง ขณะที่เรือ
กําลังจมลง ผูชายนับพันตางยืนนิ่ง ยอมใหผูหญิงและเด็กลงเรือชูชีพกอน โดยไม
คํานึงถึงชีวติตนเองเพราะถือวาเปนหนาที่และเกียรติยศของผูชายที่จะตองใหเกียรติ
และสิทธิแกเด็ก  
และผูหญิงที่ออนแอกวา กัปตันและลูกเรือซึง่ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือผูโดยสารจนเรือ
จมและเสียชีวิตไปพรอมกับเรือ เพราะถือหนาที่สําคัญย่ิงกวาชีวิต รวมทั้งนักดนตรี
ประจําเรือซึ่งทุกคนเลนดนตรีจนถึงนาทีสดุทายที่เรือจมโดยไมมีใครหนีเอาชีวิตรอด  



Kant มีสุขภาพไมดีนัก รูปรางเลก็และบอบบาง มีชีวิตอยางสมถะและสันโดษ แต
แนวความคิดของเขามพีลังมหาศาลตอปรัชญาของโลกตะวันตกมาจนทุกวันนี ้ 
   
   

3. แนวความคิดเรื่องประโยชนสวนรวม ( Utilitarianism)  

ดังที่กลาวมาแลววาพวก Hedonist ในยุคกรีกโบราณ จะมีชีวิตโดยยึดถือความพึง
พอใจ (pleasure)เปนเปาหมายสงูสุด โดยที่มนุษยควรใฝหาความพึงพอใจใหมาก
ที่สุดและหลีกหนีความทุกขทรมานหรือความยากลําบาก (pain, suffering) ในทาง
ปฏิบัติแลวจะพบไดบอยครั้งที่การกระทําที่นาํ pleasure มาสูผูหนึ่งอาจนําความทุกข
มาสูอีกผูหนึ่ง Hedonism เปนแนวทางปฏิบติัสวนตนของแตละบคุคล แตเมื่อมนุษย
อยูรวมกันเปนสังคมใหญก็จะทําใหเกิดขอขัดแยงวา pleasure ของใครจะสําคัญกวา
กัน? จะให pleasure แกใครกอน? คําถามเหลานี้ไดรบัการอธบิายโดยแนวความคิด
ที่วา “การกระทําที่นําประโยชนสูงสุด แกจํานวนคนที่มากที่สุด และใหประโยชนได
นานที่สุด คือแนวทางปฏิบัติของมนุษย” ผูที่ไดรับการยกยองวาเปนบิดาของ
แนวความคิดนี้คือ เจเรมี เบนทัม (Jeremy Bentham ค.ศ. 1748-1832) ปราชญชาว
อังกฤษ โดยอธิบายวา ”ประโยชน (utility) หมายถึงความสุข (happiness)หรอืความ
พึงพอใจ (pleasure) ของคนจํานวนมาก ย่ิงมากยิ่งดีและใหมีระดับของความพึง
พอใจสูงที่สุดและนานที่สุด ใหมีความทุกข (pain) นอยที่สุดและสั้นที่สุด” 
แนวความคิดนี้จึงมีผูเรยีกวา “ประโยชนนิยม” (Utilitarianism) Bentham ถึงกบัคิด
สมการทางคณิตศาสตรคํานวณหาคาของความสุขเปนตัวเลขโดยใชตัวแปรดังกลาว  
นักปราชญที่สําคัญอีกผูหนึ่งที่ไดพัฒนาแนวคิดของ Utilitarianism จนแพรหลายคือ 
จอหน  
สจวต มิล (John Stuart Mill ค.ศ.1806-1873) นักคิดและนักการเมืองคนสําคัญชาว
อังกฤษ Mill อธิบายวาความสุขหรอืความพึงพอใจอาจอยูในรูปของความสุขทาง
กายภาพ เชนอาหารที่อรอย หรอืความสะดวกสบายหรอือาจอยูในรูปของความสุข
หรือความพึงพอใจทางสติปญญา เชนการไดคิดในสิ่งที่ดีงามและมีเหตุผล Mill เนน
วาคุณภาพของความสุขมีความสําคัญกวาปริมาณหรือระยะเวลา  

แนวคิดของ Utilitarianism พิจารณาเฉพาะผลลัพธของการกระทาํ (consequence) 
ตางจากแนวคิดของ Kant ซึ่งพิจารณาเฉพาะเหตุผลหรอืแรงกระตุน (motive) ใน
การกระทํา หลักการของ Utilitarianism จะไมคํานึงถึงแนวทางและวิธีการ แตจะ
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมที่จะตามมา ในเวลาตอแนวคิดนี้จึงมีบทบาทสําคัญ
ในทางการเมืองการปกครอง ทั้ง Bentham และ Mill ตางก็มีบทบาทสําคัญในวง
การเมืองของประเทศอังกฤษในยุคของตน แนวคิดของ Utilitarianism ไดรับการ
วิพากษวิจารณมากโดยเฉพาะอยางย่ิงจากคริสตศาสนาวาไมคํานึงถึงคุณธรรมหรือ
ความถูกตอง ไมคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย มุงแตจะหาแตความพึงพอใจ 
ซึ่งจะทําใหมนุษยกระทําตามสัญชาตญาณเชนเดียวกับสัตว  

แนวคิดทางจริยธรรมทั้ง 3 แนวนี้ลวนมีขอดีและขอดอยในตัวเอง ซึ่งในปจจุบันยังคง
เปนประเด็นถกเถียงของนักจริยศาสตร ในสถานการณปจจุบันมนษุยพบวาอาจตองใช
หลักจริยธรรมท่ีกลาวแลวไดบางขอในบางกรณี ไมมีแนวคิดใดสามารถใชไดในทุก



สถานการณ โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคโลกาภิวัตนซึ่งมสีิ่งใหมๆเกดิขึ้นในโลก
ตลอดเวลา แตทั้งนี้เปาหมายโดยรวมก็เพ่ือใหมนุษยไดอยูรวมกันอยางสันติสุข มี
เกียรติและมีศักดิศรี และไมเบียดเบียนซึ่งกนัและกัน ในยุคปจจุบันไดมีการขยาย
ประเด็นของจริยธรรมออกไปถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติ คือ การที่มนุษยจะอยูรวมกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติอยางมีเหตุผล และ
ไมเบียดเบยีนสิ่งแวดลอมเพียงเพื่อจะเอาแตประโยชนของมนุษย เกิดเปนจรยิศาสตร
สาขาใหม คือ วิชาจริยศาสตรสิ่งแวดลอม( Environmental ethics) (5)  
   
   

จริยธรรมวิชาชีพ  

วิชาชีพ หมายถึงอาชีพที่ตองอาศัยความรูความชํานาญ (1) ตรงกบัคําภาษาอังกฤษวา 
“profession” ซึ่งหมายถึง 1. occupation especially one requiring advanced 
education and special training.  

2. statement declaration of belief, feeling, etc. (2)  

คําวา”วิชาชีพ” จึงตางจาก อาชีพ (career, occupation) ตรงที่ตองมีการศึกษา
เพ่ิมเติมเปนพิเศษจนมีความรูความชํานาญในระดับสูง ดังนั้นบุคคลสามัญทั่วไปที่
ประกอบอาชีพปกติจึงไมนับวาเปนวิชาชีพ คําวา”วิชาชีพ” มีความหมายในตัววาตอง
ใช “วิชา” เพ่ือเลี้ยงชีพ ซึ่งอาจใชเกณฑพิจารณาไดดังตอไปนี้ (6)  

เกณฑในระดับมหภาค  

1. การประกอบอาชีพเต็มเวลา  

2. การจัดแผนงานการศึกษาโดยสมาคมวิชาชีพ  

3. การจัดต้ังสมาคมวิชาชีพและการออกกฏหมายรับรองสถานภาพของวิชาชีพ  

4. การมีจรรยาบรรณหรือจริยธรรมในวิชาชีพ  

5. การมีองคความรูที่เปนระบบ  

6. การเปนที่ยอมรับของสังคม  

7. การมีความรอบรูในวิชาชีพ  

8. การใหบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ  

9. การมีความเปนอิสระในวิชาชีพ  

เกณฑในระดับจุลภาคหรือระดับบคุคล  



10. การไดรับการศึกษาตรงตามสาขาที่ประกอบวิชาชีพ  

11. การมีผูคอยสนับสนุนในการประกอบวิชาชีพ  

12. การมีการวางแผนลวงหนาทีจ่ะประกอบวิชาชีพ  

13. การมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะเขาสูตลาดของวิชาชีพ  

14. การมีความกระตือรือรนในวิชาชีพ  

15. การประพฤติปฏิบติัตามจริยธรรมวิชาชีพ  

16. การมีความจงรักภกัดีและความผูกพันตอวิชาชีพ  

17. การมองเห็นอนาคตในการประกอบวิชาชีพ  

18. การมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตน  

จะเห็นไดวามีหลายสาขาอาชีพในปจจุบันทีเ่ขาเกณฑของการเปนวิชาชีพ เชน 
แพทย พยาบาล เภสชักร วิศวกร ผูพิพากษาและทนายความ ขาราชการ ทหารตํารวจ 
นักหนังสือพิมพ รวมทั้งนักธรุกิจและนักขาย ฯลฯ ในประเทศไทยคําวา “วิชาชีพ” เริ่ม
ใชเปนครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
แหงกรุงรัตนโกสินทร (6) วิชาชีพแรกที่คนไทยรูจักคือวิชาชีพขาราชการ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงปฏิรปูระบบขาราชการใหเปนวิชาชีพ
เหมือนกบัทางตะวันตก เชนใหมีการประกอบอาชีพเต็มเวลา ใหมีเงินเดือน และใหมี
ขอกําหนดจริยธรรมวิชาชีพขาราชการขึ้น (7) ขาราชการที่เขารับตําแหนงสําคัญๆก็จะ
ถูกกําหนดใหมีการสาบานตน และถาขาราชการทําผิดก็จะมีบทลงโทษที่หนกักวา
ธรรมดา คําวาจริยธรรมวิชาชีพ บางตําราจะใชคําวาจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่ง
หมายความเหมือนกนั  

เหตุใดจึงตองมีจริยธรรมวิชาชีพ  

ดังจะเห็นไดวาผูที่ประกอบวิชาชีพเปนผูที่ไดรับการฝกฝน มีความรูความชํานาญสูง
เกินกวาคนธรรมดาสามัญ เมื่อเปนเชนนัน้จึงมีโอกาสทีจ่ะใชวิชาความรูของตนเพื่อหา
ประโยชน โดยที่ประชาชนทั่วไปไมรูเทาทัน เชนแพทยอาจรักษาผูปวยแบบ “เลี้ยง
ไข” เพ่ือจะไดเงินจากผูปวยมากขึ้น ตํารวจอาจใชอํานาจหนาที่กลั่นแกลงประชาชน
เพ่ือแลกกับผลประโยชน วิศวกรอาจออกแบบอาคารที่ไมไดมาตรฐานเพื่อแลกกับ
ประโยชนหรือสินบน ครูก็อาจเบียดเบียนหาประโยชนจากศิษย ฯลฯ ตัวอยางเหลานี้มี
ใหเห็นไดในสังคมปจจุบัน ในอดีตประชาชนยังมีความเลื่อมในศรทัธาในวิชาชีพ เชน 
พระ แพทย ครู วาเปนผูที่อุทิศตัวเพ่ือประโยชนของมนษุยโดยตรง ประชาชนทั่วไป
จึงไมไดระวังตนหรือปองกันตัวเองจากการเอารัดเอาเปรียบของผูประกอบวิชาชีพ 
และถึงแมบางทีจะรูตัววาจะตองถูกเอาเปรยีบแตก็ไมอยูในฐานะที่จะปกปองตนเองได 
เชนผูปวยที่กําลังไมรูสึกตัวจากยาชายาสลบ ในที่สุดสังคมก็เรียกรองจริยธรรม



วิชาชีพจากผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งไดมีการกําหนดขึ้นจากองคกรหรือสมาคมผูประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงคคือ  

1. เปนแนวทางใหผูประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอยางถูกตอง  

2. เพ่ือใหวิชาชีพคงฐานะไดรับการยอมรับและยกยองจากสังคม  

3. เพ่ือผดุงเกียรติยศและศักด์ิศรีแหงวิชาชีพ  

ในทางกลับกัน ถาผูประกอบวิชาชีพทั้งหลายตางละทิ้งจริยธรรมวิชาชีพของตนและ
ประพฤติปฏิบัติตัวตามอําเภอใจไรมาตรฐาน สังคมก็คงเต็มไปดวยความยุงเหยิงและ
วุนวาย เต็มไปดวยความหวาดระแวง ประชาชนก็จะคอยระวังตัวดวยเกรงวาจะถกูเอา
รัดเอาเปรียบจากผูประกอบวิชาชีพ ในที่สุดวิชาชีพนั้นก็จะเสื่อม ไมเปนที่ยกยอง ไมมี
เกียรติและศักด์ิศรีอีกตอไป  

เหตุใดตองมีการปฏิญาณเพื่ออุทิศตัว  

เดิมคําวา “profession" นั้นเปนคําที่เรียกนักบวชที่อุทิศตัวเพ่ือประกอบศาสนกิจ 
ดังนั้นจึงตองมีการใหสัตยปฏิญาณวาจะถือประพฤติปฏิบัติอยูในกฎขอบังคับของ
นักบวช เดิมมีผูแปลคําวา profession วา “อาชีวปฏิญาณ” ตรงกับคําเดิมในภาษา
ลาตินคือ "professio" หมายถึงการสาบานตอหนาประชาคม วาจะประกอบวิชาชีพ
อยางบริสุทธิ์ ไมเอาเปรียบหรือละเมิดผูอื่น การใหสัตยปฏิญาณตนถือเปน
องคประกอบที่สําคัญ เพราะจะทําใหผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติตนอยูในกรอบวิชาชีพ
อยางถูกตอง มีเกียรติยศและมีศักด์ิศรี การใหคําสัตยตอหนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพ
บูชา โดยมีความเชื่อและความศรัทธาวาหากประพฤติปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่ใหไวก็
จะประสบความเจริญในวิชาชีพ แตหากละเมดิไมปฏิบัติตามคําปฏิญาณก็จะพบความ
ทุกขและความเสื่อม ในยุคกลางนักรบที่ไดรบัการแตงต้ังเปนอัศวิน ก็จะตองใหคํา
ปฏิญาณตอกษัตริยวาจะธํารงไวซึ่งความกลาหาญองอาจสงางาม ตอตานคนพาล
อภิบาลคนดี ชวยเหลือผูหญิงและผูที่ออนแอ และอัศวินผูยึดถือปฏิบัติดังกลาวก็
ไดรับการยกยองใหเกียรติอยางสูงในสังคม ในยุคปจจุบันในประเทศอังกฤษก็ยังคงมี
การแตงต้ังตําแหนงอัศวินใหกับบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวซึ่งได  
 บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม และวิชาชีพตางๆในปจจุบันก็ยังจะตองมีการให
กลาวคําปฏิญาณตนสําหรับผูประกอบวิชาชีพนั้นๆ แตเนื้อหาขอความในคําปฏิญาณ
อาจมีการปรับปรงุเปลีย่นแปลงใหเหมาะสมกับยุคสมัย  

จริยธรรมในวิชาชีพแพทย   

แพทยมีหนาที่บําบัดรักษาความเจ็บปวยซึ่งนําความทุกขทรมานมาสูมนุษย และไมมี
มนุษยผูใดจะหลีกเลี่ยงการเกิด แก เจ็บ ตายได วิชาชีพแพทยจึงไดรับการยกยองให
มีเกียรติและมีศักด์ิศรีมาต้ังแตสมัยโบราณจวบจนปจจุบนั ผูที่ทําหนาที่แพทยในสมัย
โบราณมักเปน “ผูรู” ในสังคม เชน นักปราชญหรือนักบวชในศาสนา ซึ่งมีกรอบที่ตอง
ประพฤติปฏิบัติแตกตางจากสามัญชนอยูแลว ดังจะเห็นไดจากในคัมภีรไบเบิ้ลซึ่ง



บันทึกเรื่องราวของพระเยซูคริสตไดทําการรักษาผูเจ็บปวยมากมาย คนในสมยั
โบราณเชื่อวาความเจ็บปวยเกิดจากอํานาจของภูติผีปศาจ จึงเปนหนาที่ของพระ 
พราหมณหรือนักบวชที่จะตองทําการรักษาโดยการขับไลปศาจ ตอมาเมื่อมนษุยมี
ความรูเรื่องธรรมชาติมากขึ้น  

มีความเขาใจในเรื่องเหตุผลและระเบียบวธิวีิทยาศาสตร ทําใหเกิดวิวัฒนาการทาง
การแพทย สังคมไดเรยีกรองคุณธรรมและจริยธรรมความเปนแพทย หลักฐานที่
สําคัญที่แสดงวาสังคมตระหนักถงึความสําคัญของจริยธรรมในทางการแพทยคือคํา
ปฏิญาณของ  
ฮิปโปเครตสี (Hippocratic Oath) ซึ่งเปนแพทยชาวกรีก มีชีวิตอยูในชวง 470 ปกอน
คริสตกาล อางวาสืบเชื้อสายมาจากเทพอพอลโลและ Aesculapius ซึ่งเปนเทพเจา
แหงการรักษาโรคของกรีกโบราณ คําปฏิญาณของฮิปโปเครตีสกลาวถึงประเด็นหลัก
ของจริยธรรมการแพทยคือ ความศักดิสิทธิ์และบริสุทธิ์สูงสงของวิชาชีพแพทย ความ
มีศักด์ิศรีความเปนมนษุยของผูปวย การรักษาความลับของผูปวยและกลาวถึงการ
ปองกันมิใหแพทยกระทําการฉอฉลเบียดบังเอาประโยชนจากผูปวย รวมทั้งโทษของ
การกระทําดังกลาว คําปฏิญาณของฮิปโปเครตีสถือเปนแนวปฏิบัติของแพทยในยุค
ตอมา แตก็ไดผานการดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค
สมัยตางๆ  

ในปค.ศ.1948 สมาคมแพทยแหงโลก (World Medical Association) ซึ่งเปน
องคการระหวางประเทศของวิชาชีพแพทยไดจัดการประชุมนานาชาติที่กรุงเจนีวา
โดยมีวัตถุประสงคจะ  
ปรับปรุงคําปฏิญาณของฮิปโปเครตีสใหทันสมัย หลังจากนั้นไดมีการประชุมอีกหลาย
ครั้งในปค.ศ.1949, 1968 และลาสุดในปค.ศ.1988 ที่อิตาลีโดยเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับ
การทดลองในมนุษยและสิทธิผูปวย  

ในซีกโลกตะวันออก มีหลักฐานความสัมพันธระหวางจริยธรรมการแพทยกับศาสนา 
เชน อินเดียมีหลักฐานอยูในคัมภีรฤคเวทและอายุรเวท ในอารยธรรมจีนมีการอางอิง
หลักปรัชญาเตา ในประเทศไทยซึ่งยึดหลักพุทธศาสนามีหลักการใหมนุษยพนทุกข
และเห็นการเกิด แก เจ็บ ตายเปนเรื่องธรรมชาติ พระสงฆมีบทบาทมากในดานจิตใจ
และการรักษาโรคโดยใชสมุนไพร การแพทยแผนตะวันตกไดเขามามีบทบาทใน
ประเทศไทยจากการเผยแพรของแพทยมิชชันนารีจาก  
ประเทศตะวันตกในสมัยตนกรุงรตันโกสินทร (8)  

ศักด์ิศรีและคุณคาของความเปนมนุษย  

เนื่องจากเปนที่ยอมรบัเปนสากลวา มนุษยเปนสิ่งมีชีวติที่พิเศษบนโลก ดวยวามนุษย
มีสติปญญาคิดหาเหตุผลได สามารถคิดหลกัตรรกะที่ลกึซึ้งได สามารถประยกุต
แนวความคิดและนํามาพัฒนาใหเกิดความเจริญงอกงามเปนวัฒนธรรมได และที่
สําคัญที่สุดมนุษยมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี สามารถเลอืกจะทําดีหรือทําชั่วได ในทาง
ปรัชญาวิทยาศาสตรถือวามนุษยเปนพัฒนาการขั้นสูงสุดของสิ่งมีชีวติ มนุษยจึงมี
สิทธิโดยธรรมชาติ เปนสิทธิมนุษยชนซึ่งไมอาจถูกลบลางหรือยกเลิกความเปน
มนุษยได (inalienable right) ในทางคริสตศาสนาถือวามนุษยทุกคนเปนบุตรของ



พระเจา มีเกียรติและศักด์ิศรีที่จะไดอยูรวมเปนอันหนึง่อนัเดียวกับพระเจา ดังนั้น
วิชาชีพใดๆที่กระทํากบัมนุษยโดยตรง ก็จะตองถูกผูกมัดใหมีขอกําหนดเปนพิเศษ 
วิชาชีพนักบวช แพทย ครู ฯลฯ เปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับศักด์ิศรีและคุณคาของ
มนุษย ดังนั้นนอกจากจะตองประพฤติตนเปนคนดีในสังคมเปนพ้ืนฐานแลว ยังจะตอง
ประพฤติปฏิบัติตนเปนพิเศษตามขอกําหนดของจริยธรรมวิชาชีพอีกดวย ตัวอยางเชน
ในทางพุทธศาสนา บุคคลสามัญถือศีล 5 ขอ แตพระสงฆตองถือศีล 227 ขอ ในทาง
คริสตศาสนา บุคคลสามัญถือบญัญัติ 10 ประการ แตพระสงฆทางคริสตจะตองปฏิบัติ
มากกวานั้นคือตองถือความเปนพรหมจรรยตลอดชีวิต แพทยนั้นนอกจากจะถือเบญจ
ศีลเบญจธรรมเปนพลเมืองดีแลวยังตองถือปฏิบัติตามจริยธรรมทางการแพทยอีกดวย  

คาตอบแทนในการประกอบวิชาชีพ  

แพทยสามารถใชวิชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวใหมีฐานะอันสมควรอยูไดในสังคม 
คาตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพ (fee) มีลักษณะพิเศษจากคาจางทํางานของ
อาชีพโดยทั่วไปคือ  

1. มีจํานวนเงินที่ไมสงูมากนัก  

2. ไมอาจเรียกรองเงนิเปนเงื่อนไขในการใหบริการ  

หลักฐานทางประวัติศาสตรแสดงวาแพทยในยุคโบราณไดคาตอบแทนวิชาชีพในการ
ดํารงชีวิต เปนจํานวนที่ไมสูงนัก และแพทยก็ไมไดร่ํารวยกวาอาชีพอื่น (8,9) จากการ
ที่แพทยยึดหลักวาคุณคาของวิชาชีพแพทยไมอาจประเมินคาเปนตัวเงิน กลาวคือไม
อาจถูกซื้อหรือขายได เชนเดียวกับคุณคาของชีวิตมนุษยซึ่งไมอาจประเมนิเปนตัวเงิน
ได นับต้ังแตยุคของฮิปโปเครตีส แพทยไดยึดหลักจริยธรรมคือประกอบวิชาชีพใหดี
ที่สุด รักษามาตรฐานของวิชาชีพใหสูงสุดอยูตลอดเวลาโดยไมคํานึงถึงอามิสสนิจาง 
ซึ่งหมายความวาถึงจะไมมีเงินคาจางตอบแทน หรือผูปวยจะยากจนขัดสนเพียงใด 
แพทยก็ตองใหการดูแลรักษาอยางดีที่สุด ซึ่งการปราศจากผลประโยชนทางลาภยศ
ศฤงคารมาแทรกแซงนี้เองทําใหวิชาชีพแพทยไดรับการยกยองอยางสูง  
มาทุกยุคทุกสมัย  

ปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพแพทยในปจจุบัน  

การพัฒนาอยางรวดเรว็ทางดานเทคโนโลยีทางการแพทยในไมกี่ปที่ผานมาทําใหมี
ทางเลือกในการวินิจฉยั  
และการรักษามากขึ้นและทําใหเกิดประเด็นทางจริยธรรมที่ไมเคยมีมากอน อยางเชน
การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด (family planning and contraception), 
การวินิจฉัยกอนคลอด (prenatal diagnosis), การปลูกถายอวัยวะ (organ 
transplantation), การทําวิศวกรรมทางพันธุกรรม (genetic engineering), การ
ปฏิสนธินอกรางกายและเทคโนโลยีการชวยการเจริญพันธุ (invitro fertilization, 
assisted reproduction technology) นอกจากนั้นการแพทยยุคปจจุบันมีธรุกจิมา
เกี่ยวของดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได เชนธรุกจิเกี่ยวกับเวชภัณฑ หรือยา เครื่องมือ



ตรวจที่ใชเทคโนโลยีสูงและมีราคาแพง ทั้งหมดนี้กอใหเกิดปญหาทางจริยธรรมใน
ปจจุบัน ดังจะขอสรุปไดโดยสังเขปตอไปนี ้ 

1. ปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทนและสินบน  

ในปจจุบันการแพทยมีการแบงเปนสาขายอยเฉพาะทาง การที่จะใหคาตอบแทนแก
แพทยโดยเฉพาะผูเชีย่วชาญเฉพาะทางยังไมมีการกําหนดใหเปนมาตรฐาน แตสังคม
มีความรูสึกวาคาตอบแทนแพทย (doctor fee) ในปจจุบันจะสูงเกนิสมควร ถงึแมวา
จะไมมีการเรียกรองเงนิโดยตรงแตผูปวยรูสึกวาตนไมมีทางเลือกโดยที่ถาไมจายเงิน
ก็อาจไมไดรับ  
บริการที่ดี  

แพทยในปจจุบันมักไดประโยชนจากบริษัทเวชภัณฑหรอืยา อาจเปนรูปของของขวัญ
เล็กนอย, การสนับสนนุใหเขารวมประชุมหรอืฝกอบรมทางวิชาการ, หรือบางทีอาจ
ไดรับเงินเปนเปอรเซน็ตของราคาเวชภัณฑที่สั่งมาใชในโรงพยาบาล เปนที่ยอมรับ
กันวาบริษัทผูผลิตเวชภัณฑดังกลาวก็จะผลักภาระมาใหประชาชนตองซื้อยาที่แพง
ขึ้น เสียคาตรวจรักษาที่แพงขึ้นเนื่องจากเครื่องมือแพทยมีราคาแพง ประเด็นนี้ทําให
เกิดคําถามขึ้นวา ของขวัญและผลประโยชนเหลานี้แพทยรับไดหรือไม? ถารบัได
จะตองมีเงือ่นไขอยางไร? ถารับไมไดเลยจะมีผลทําใหราคายาและเวชภัณฑถูกลง
หรือไม? ในสภาพความเปนจรงิคงตองพิจารณาเปนรายๆ โดยดูจากเจตนาทั้งของ
ผูใหและผูรับและดูวาเกิดผลกระทบที่เกิดกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพหรือไม  

2. ปญหาสิทธิผูปวยและการใหความยินยอม  

สิทธิของผูปวยเปนองคประกอบหนึ่งของสทิธิมนุษยชน ซึ่งไมอาจถูกเพิกถอนได แต
ปญหาคือผูปวยอาจไมตระหนักหรอืไมทราบถึงสิทธิของตนเอง ผูปวยมีสิทธทิี่จะรับ
หรือไมรบัการดูแลรักษาจากแพทยคนหนึ่งๆได มีสิทธทิี่จะรูและไดรับการอธบิายให
เขาใจเกี่ยวกับโรคของตนเองและแนวทางการรักษา มีสทิธิที่จะรักษาความลับเรื่อง
การเจ็บปวยของตนเอง รวมทั้งมสีิทธิที่จะเลอืกวิธีการรกัษารวมทั้งเลือกที่จะรวม
หรือไมรวมในโครงการวิจัยตางๆ ได  

ในปจจุบันในการที่จะใหการดูแลรกัษาผูปวย แพทยจะใหผูปวยเซน็ใบยินยอม 
(informed consent) ซึ่งหมายถงึผูปวยตองไดรับคําอธิบายพอเพียงจนเขาใจ
ขั้นตอนตางๆ ,ประโยชนและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นไดจากการรักษาตลอดจนแผนการ
รักษาหากวาเปนโรคเรือ้รัง และถาหากวาจะตองรับการผาตัดก็ตองไดรับการอธิบาย
ถึงรายละเอียดของการผาตัดตลอดจนผลแทรกซอน  
ที่อาจเกิดขี้น  

สําหรับในประเทศไทย แพทยสภาไดประกาศคําประกาศสิทธิของผูปวยเมื่อ พ.ศ.
2541 จํานวน 10 ขอ  
ดังตอไปนี้ (10)  



1. ผูปวยทุกคนมีสิทธพ้ืินฐานที่จะไดรับบริการดานสุขภาพ ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ  

2. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับบริการจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติเนื่องจาก  
ความแตกตางดานฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ 
และลักษณะ  
ของความเจ็บปวย  

3. ผูปวยที่ขอรับบริการดานสุขภาพมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอและ
เขาใจชัดเจน จากผู  
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพเพ่ือใหผูปวยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม
ยินยอมใหผู  
ประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบติัตอตน เวนแตเปนการชวยเหลือรีบดวนหรือจําเปน  

4. ผูปวยที่อยูในภาวะเสียงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือรีบดวนจากผู
ประกอบวิชา  
ชีพดานสุขภาพโดยทันทีตามความจําเปนแกกรณ ีโดยไมคํานึงวาผูปวยจะรองขอ
ความชวยเหลือ  
หรือไม  

5. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพที่เปนผูให  
บริการแกตน  

6. ผูปวยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอื่นที่มิไดเปนผู
ใหบริการแกตน  
และมีสิทธใินการขอเปลี่ยนผูใหบริการและสถานบริการได  

7. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเองจากผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพโดยเครง  
ครัด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการปฏบิัติหนาที่ตามกฏหมาย  

8. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวนในการตัดสินใจเขารวมหรือถอน
ตัวจากการเปนผู  
ถูกทดลองในการทําวิจัยของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ  

9. ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่
ปรากฏในเวชระ-  
เบียนเมื่อรองขอ ทั้งนีข้อมูลดังกลาวตองไมเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวของบคุคลอื่น  

10. บิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรมอาจใชสิทธิแทนผูปวยที่เปนเด็กอายุยังไม
เกินสิบแปดปบร-ิ  
บูรณ ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซึ่งไมสามารถใชสิทธดิวยตนเองได  



3. ปญหาการทดลองในมนุษย (human experiments)  

ปญหานี้เกดิต้ังแตสมัยโบราณเชนการใชนักโทษมาทดลองเชื้อโรค หรือทดลองยา 
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมหีลักฐานวาทางฝายเยอรมันใชชาวยิวมาทดลอง
ทางการแพทย บางกรณีแพทยใชผูปวยทางสมองหรอืเด็กพิการทางสมองเพือ่เปน 
subject ในการทดลอง (3) แมแตในปจจุบันกยั็งมีประเด็นที่วาประเทศที่พัฒนาแลวใช
ประชาชนในประเทศที่ดอยพัฒนาเปน subject ในการทดลองทางการแพทย (11,12)  

ดังที่ไดกลาวถึงความสําคัญและศักด์ิศรีคุณคาของความเปนมนุษย โดยที่มนุษยตอง
ปฏิบัติตอมนุษยดวยกันอยางเทาเทียม ไมอาจใชมนุษยเปนเครื่องมือเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคอื่น (ดูเรื่อง categorical imperative ของ Immanuel Kant) แตในบาง
กรณีอาจมคีวามจําเปนที่ตองใชมนุษยเปน subject เชนการทดลองประสิทธภิาพของ
วัคซีนที่ใหในคน ในกรณีอยางนีห้ากทดลองในสัตวก็ไมสามารถหาขอสรุปไดวาถามา
ใชกับคนจะมีประสิทธภิาพเหมือนที่ใชใน  
สัตวหรือไม ในปจจุบันการทดลองในมนุษยจะตองผานการพิจารณาและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ                              
จริยธรรม
เสียกอน                                                                                                
                                                                                                          
             และการทดลองนั้นจะตองไมเกิดอนัตรายตอผูถูกทดลองรวมทั้งตองไดรับ
ความยินยอมโดยสมัครใจจากผูถูก 
ทดลอง (informed consent) อีกดวย  

4. ปญหาเกี่ยวกับโรคเอดส  

โรคเอดสเปนโรคที่สงัคมรังเกียจ (social stigma) และไดมีการเลือกปฏิบัติตอผูปวย
โรคเอดสอยูเสมอจนเกิดเปนปญหาทางจริยธรรมขึ้นหลายประเด็น เชน  

4.1 แพทยอาจเปลี่ยนแผนการรักษาหากทราบวาผูปวยติดเชื้อเอดส อาจมีการยกเลิก
การผาตัด หรือมีการปฏิเสธการรกัษา  

4.2 การสั่งตรวจเลือดหาเชื้อเอดสแลวนํามาเปนขอจํากดัในการรับเขาทํางาน หรือ
รับเขาศึกษาเลาเรียนตอ ในขณะเดียวกันหากพบวาลูกจางหรือพนกังานหรือนกัศึกษา
มีเชื้อเอดสก็จะใหปลดออกไป  

ทั้งสองประเด็นเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูติดเชื้อและผูปวยโรคเอดส ซึ่งเปน
การผิด  

จริยธรรม แตในบางกรณีก็อาจเกิดความยากลําบากในการพิจารณา ตัวอยางเชน  

ก. การรักษาความลับผูปวย ในบางกรณีผูปวยโรคเอดสไมตองการใหแพทยบอก
ความจริงแกคูสมรส ในกรณีนี้แพทยจะตองตัดสินใจวาจะเคารพสิทธิของผูปวยโดย
การไมบอกความจริง แตถาทําเชนนี้ก็จะเปนการละเมิดสิทธิของคูสมรสของผูปวย ซึ่ง
ก็มีสิทธิที่จะรับรูความจริงเนื่องจากเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง  



ข. แพทย พยาบาล หรือนักศึกษาแพทยที่ติดเชื้อเอดส จะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ไดหรือไม หากพิจารณาวาการปฏิบัติงานตอไปอาจเปนการแพรเชื้อไปยังผูปวยได 
ตามสิทธิผูปวย แพทย พยาบาลหรือนักศึกษาแพทยเหลานี้ก็ไมสามารถปฏบิัติหนาที่
ได และถาหากแพทย พยาบาลติดเชื้อเอดสจากผูปวยในการปฏบิติัหนาที่จะพิจารณา
อยางไร แพทยและพยาบาลดังกลาวจะมีสิทธิของตนเองหรือไม อยางไร?  

ค. การทดลองยารักษาโรคเอดสและวัคซีน ซึ่งกําลังเปนประเด็นถกเถียงกันอยูใน
ขณะนี้หลายเรื่องเชนการให placebo แกหญิงมีครรภซึ่งเปน control ในการศึกษา
ประสิทธิภาพของ AZT ในการลด vertical transmission ของเชื้อ HIV ซึ่งพิจารณา
ดูแลวอาจผิดหลักจริยธรรมเนื่องจากมีหลกัฐานแนชัดแลววาการใช AZT สามารถลด 
vertical transmission ของเชื้อ HIV ได การให placebo จึงเปนการจํากัดสิทธิของ
หญิงต้ังครรภในกลุม control ในการที่จะไดรับประโยชนจากยา AZT (11)  

5. ปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ  

ความกาวหนาในดานการปฏิสนธินอกรางกายและเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธทําให
เกิดปญหาทางจริยธรรมที ่
ไมเคยมีมากอน เชน  

5.1 การใช donor สําหรับ sperm และ ovum ตลอดจนการใช surrogate mother 
ซึ่งมีตัวอยางการฟองรองเพ่ือใหไดสิทธิพอแมเด็ก  

5.2 ปญหาสิทธิของทายาท ดังมีตัวอยางของตัวออนที่ถูกแชแข็งไว ถาสามีภรรยาที่
เปนพอแมเสียชีวิต ตัวออนนั้นจะมีสิทธิเปนทายาทรับมรดกไดหรอืไม  

5.3 ปญหาการทําธุรกจิเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจรญิพันธุ ซึ่งเปนธรุกิจที่ทํา
รายไดมหาศาล ดังที่มีขาววามีนักธุรกิจดําเนนิกิจการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัย
ที่มีรูปรางหนาตาดีไวเพ่ือทําหนาที่เปน donor ของsperm หรือ ovum ตาม order 
ของลูกคา  

6. ปญหาเกี่ยวกับการปลูกถายอวัยวะ  

ปญหานี้อาจรวมถึงการทํา renal dialysis ดวย ซึ่งประเด็นก็คือวาอุปสงคมากกวา
อุปทาน และกระบวนการรักษาตองใชจายเงินมาก ผูปวยโรคไตวาย มีจํานวนมากเกิน
กวาเครื่องฟอกไต จะใชเกณฑอะไรมาตัดสินวาใครควรไดรับบรกิาร คนจนไมมีเงินจะ
มีสิทธิไดรบับริการหรอืไม และถามีสิทธิตามสิทธิมนุษยชน ใครจะเปนผูจายเงินให?  

กรณีของการปลูกถายอวัยวะก็เชนกัน ผูปวยที่ตองการไดรับการปลกูถายอวัยวะมีอยู
เปนจํานวนมาก แตอวัยวะที่จะใชไดกลับมีไมพอเพียง เคยมีขาวของกระบวนการ
ขโมยไตจากผูปวยในโรงพยาบาล หรือมีการซื้อขายไตในราคาสูงจนเปนการประมูล
กัน หรือมีการประกาศขายไตเนื่องจากมีฐานะยากจน ทั้งหมดนี้เปนปญหาทาง
จริยธรรมทีต่องระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติ โดยท่ีบางทีก็ตองพิจารณาเปนรายๆ
ไป  



7. ปญหาเรือ่งของวิศวกรรมทางพนัธุกรรม (genetic engineering)  

เทคโนโลยทีางวิศวกรรมพันธุกรรมในปจจุบันเชน recombinant DNA สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนทางการแพทยมากมายเชน ผลิตวัคซีนรักษาโรค ผลิตยา
ใหม หรือแมกระทั่งรักษาโรคทางพันธุกรรมบางโรคได แตก็มีคําถามวาขอบเขตของ
การดัดแปลงรหสัพันธุควรอยูที่ใด? เปนไปไดที่การแปลง genetic code อาจเกิด
สิ่งมีชีวิตใหมที่เปนอนัตรายตอมนุษย เชนอาจเกิดแบคทีเรียสายพันธุใหมที่มนุษยไม
มีภูมิตานทานและไมมยีารักษา ในปจจุบันมโีครงการศึกษารหัสพันธุของมนษุย 
(Human Genome Project) ดําเนินการโดย National Institute of Health ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ซึ่งถาสาํเร็จสมบรูณก็จะสามารถใหขอมลูในอนาคตของมนุษยแตละคน
ไดต้ังแตยังอยูในครรภมารดา โดยการใชเทคโนโลยีของ prenatal 
&preconceptional diagnosis ซึ่งปญหาที่จะตามมาคือการเลือกทีจ่ะทําแทงตัวออน
ที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามตองการ ประเด็นนี้จะเปนปญหาสําคัญในทางจริยธรรม 
เพราะจะตองพิจารณาลงในรายละเอียดวา ตัวออนประเภทใดที่สมควรจะทําแทงและ
ตองมคุีณสมบัติอะไรบาง และใครจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติเหลานั้น  

ปญหาของเทคโนโลยทีางวิศวกรรมทางพันธุกรรมยังกาวไปถึงการ cloning มนุษย
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ และก็จะทําใหเกิดปญหาทางจริยธรรมอยางมาก 
ในหลายประเทศจึงออกกฏหมายหามการโคลนนิ่งมนุษย  

8. ปญหาการทําแทง  

การทําแทงเปนประเด็นถกเถียงทางจริยธรรมมาเปนเวลานานแลว ในสมัยฮิปโปเคร
ตีส การทําแทงถือเปนการผิดจริยธรรมวิชาชีพ ในทางคริสตศาสนาถือเปนบาปหนัก 
และหากจะพิจารณาโดยใชหลักสิทธิมนุษยชนแลว ตัวออนหรือทารกในครรภก็มีสิทธิ
ในการเปนมนุษย แตสิทธิอันนีถ้กูลบลาง(override) โดยสิทธิของหญิงที่ต้ังครรภ ได
หรือไม? ในสหรัฐอเมริกากฏหมายเกี่ยวกับการทําแทงในแตละรัฐกแ็ตกตางกันไป 
ศาลฎีกา (Supreme Court) ของสหรัฐอเมริกาไดมีคําวินิจฉัยใหหญิงต้ังครรภ
สามารถทําแทงไดตามความตองการในปค.ศ. 1973 ซึ่งเปนผลสบืเนื่องมาจาก
ประเด็นทางการเมืองในสมัยนั้น แตก็ไดรับการคัดคาน ประทวงตลอดจนมีการกอ
วินาศกรรมสถานที่ทําแทงเรื่อยมา ประเทศในแถบอาเซยีสวนใหญมีขอจํากัดทาง
กฎหมายเกีย่วกับการทําแทงโดยใหทําไดเฉพาะมีขอบงทาง 
การแพทยหรือเปนการตั้งครรภจากอาชญากรรมทางเพศ แตก็มีกระแสที่ตองการใหมี
การปรับปรงุ  
แกไขกฎหมายทําแทงใหผอนปรนมากขึ้น  

ในปจจุบันประเด็นทางการแพทยที่ถูกยกขึ้นมาเปนเหตุผลในการทําแทงไดแก ทารก
มีความผิดปกติ หรือเปนพาหะของโรคราย หรือแมกระทั่งตรวจพบวามีเพศไมเปนไป
ตามตองการ และในอนาคตอาจใชขอมูลที่ไดจาก Human Genome Project มาเปน
ขอกําหนดในการทําแทงไดอีกหากวาทารกในครรภมีรหัสพันธุที่ไมเปนไปตาม
ตองการ คงเปนประเด็นที่สําคัญทางจริยธรรมในอนาคต  

9. ปญหาการดูแลผูปวยใกลตายและการชวยใหผูปวยฆาตัวตาย (Euthanasia)  



สิทธิในการมีชีวิต (right to life) เปนสิทธิพ้ืนฐานอีกประการหนึ่งของมนุษย ปญหา
ทางจริยธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษยตองการสละสิทธินี้ไดหรือไม? อีกปญหาหนึ่งคือสิทธินี้
ถูกลบลางไดหรือไม? ในบางประเทศไมมีบทลงโทษโดยการประหารชีวิต เนื่องจาก
ถือวาสิทธนิี้ไมอาจถูกลบลางได แนวคิดทางศาสนาคริสตและอิสลามถือวาชวีิตเปน
ของพระเจา ไมใชเปนของมนุษย ดังนั้นการที่มนุษยจะทําลายชีวิตตนเองจึงถือวาเปน
บาปหนัก  

ในบางกรณผีูปวยที่เปนโรคเรื้อรังอาจแสดงความจํานงที่จะไมรับการชวยชีวิตใดๆ 
รวมทั้งปฏเิสธการใชเครื่องมือยืดชีวิต ในกรณีนี้หากแพทยปฏิบัติตามความตองการ
ของผูปวยจะถือเปนการผิดจริยธรรมหรือไม? ในกรณีผูปวยสมองตาย และมีชีวิตอยู
ไดดวยเครื่องมือยืดชีวิต ถาญาติตองการใหแพทยถอดเครื่องมือยืดชีวิตออก แพทย
จะทําไดหรือไม? และถาผูปวยใกลตายขอใหแพทยยุติชีวิตของตนเพื่อจะไดไมตอง
ทุกขทรมาน แพทยจะทําไดหรือไม?  

ในสมัยกรีกโบราณ มีการปฏิบัติเกีย่วกับ euthanasia อยูบาง กฏหมายของชาวสปา
ตารยินยอมใหฆาทารกที่เกิดมาแลวดูออนแอไมแข็งแรง (Sparta infanticide) โส
เครตีสและเพลโตก็มีหลักฐานวาสนับสนนุเรือ่ง euthanasia ในบางกรณ ีในสังคม
โบราณบางแหงมีการใหผูสูงอายุสมัครใจที่จะตายได มีการจัดต้ังองคกรที่สนบัสนุน
เรื่อง euthanasia ขึ้นในประเทศอังกฤษในปค.ศ.1935 และในสหรัฐอเมริกาในปค.ศ. 
1938 ในชวงสงครามโลกครั้งทีส่องมีการต้ัง euthanasia committee ขึ้นในประเทศ
เยอรมนีเพ่ือพิจารณายุติชีวิตของพลเมืองที่ไรประโยชนและเปนภาระของประเทศ (3)  

ในประเทศออสเตรเลยีเมื่อไมนานมานี้เคยมขีาวการออกกฎหมายเรื่องอนุญาตใหมี
การชวยผูปวยฆาตัวตาย แตไดรับการตอตานอยางหนักจนตองยกเลิกไปในทีสุ่ด  

ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ในบางรัฐมีการใหผูปวยใกลตายแสดงเจตนาไดวาจะไม
ยอมรับการชวยชีวิตหรือเครื่องมือยืดชีวิต เรยีกกรณีนี้วา passive euthanasia แตการ
ชวยใหผูปวยฆาตัวตาย  

หรือ active euthanasia นั้นยังเปนประเด็นที่ถกเถียงกนัอยู (3)  

สรุป  

แมวาทฤษฎีในทางจรยิศาสตรจะมีหลายทฤษฎี และอาจมีขอแตกตางกันบางใน
ประเด็นปลกียอย แตก็มีเปาหมายรวมอยูเหมอืนๆกัน นั่นคือเปนแนวทางใหมนษุยได
ประพฤติปฏิบัติตัวอยางดีงามสมศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ไมเบียดเบียนเอารัดเอา
เปรียบซึ่งกนัและกัน และอยูรวมกนัเปนสงัคมไดอยางมีสันติสุข ผูที่ประกอบวิชาชีพ
นอกจากจะตองยึดถือแนวจริยธรรมของบุคคลทั่วไปแลวยังตองปฏิบัติตามจริยธรรม
วิชาชีพที่ไดใหคําปฏิญาณไวดวย แพทยนอกจากจะเปนคนดีในสังคมแลวยังตองเปน
แพทยที่ดีอีกดวย การที่แพทยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพแพทยอยางมั่นคง ก็จะทําให
แพทยไดรับการยอมรบัและยกยองจากสังคม วิชาชีพแพทยยอมจะมีความสูงสงและ
เปนที่เคารพนับถือของประชาชน  
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