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วัตถุประสงคการบรรยาย
• Introduction to Medical Ethics 
• Moral reasoning 
• ศาสนาพื้นฐาน 
• ความรูพระพทุธศาสนาพื้นฐาน
• การแพทยที่มปีรากฏในคําภีรพระพุทธศาสนา
• จริยธรรมสําหรับแพทย 
• Q/A



ปญหาพืน้ฐานทางจิตวิญญาณปญหาพืน้ฐานทางจิตวิญญาณ

โลกนีค้ืออะไร?
เราเกดิมาจากไหน?
ตายแลวเราจะไปไหน?
อะไรเปนเปาหมายของชีวิต?
ทําไมเรื่องราย ๆ เชนนีจ้งึตองเกิดขึ้นกับเรา (หรือคนที่
เรารัก) ดวย?



ทัศนะจากวิทยาศาสตรทัศนะจากวิทยาศาสตร              ทัศนะจากศาสนาทัศนะจากศาสนา
Big Bang Theory
มนุษยสัตวและพืชพัฒนามาจาก
สิง่มีชีวิตระดับต่ํา
จิตเปนกระบวนการทางสมอง
ศีลธรรมคือคานิยมของสงัคม
ตายแลวศูนย รางกายเฉพาะวัตถุ
เปาหมายชีวิต  ดํารงเผาพันธ
สขุทุกขเกิดจากเหตุประจวบเหมาะ

Genesis ตํานานการสรางโลก
มนุษยประเสริฐกวาสัตวทัง้ปวงและ
ไมมีวิวัฒนาการตอไป
สมองเปนที่อยูของจิต
ศีลธรรมเปนสวนของธรรมชาติ
ตายแลวไมศูนย รางกายศักดิ์สทิธิ์
เปาหมายชีวิต คือ  ความเปนอมตะ
ทุกข สขุ มีที่มาและความหมาย



สังคมสมัยใหมสังคมสมัยใหม                    สังคมจารีตประเพณีสังคมจารีตประเพณี
อดีต   > ปจจบุัน  > อนาคต
อนุรักษนิยม ไมนิยมการ
เปลี่ยนแปลง
คัมภีรทางศาสนาเปนที่อางอิง
นิยมอํานาจของฐานันดร  ชนชั้น 
วรรณะ ชายเปนใหญกวาหญงิ
หามแตะตองหรือวิจารณฐานันดร
ศักดิ์
เคารพในแบบแผนภายนอก
ขั้นตอน  > ผลลัพธ
ความจริงคือจิตใจและอํานาจที่มอง

อนาคต  > ปจจุบนั  > อดีต
นิยมการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตรเปนเครื่องอางอิง
นิยมความเทาเทียมกันของสมาชิก
ในสงัคม
ทาทายแนวคิดดั้งเดิม
นิยมความเรียบงาย ไรขั้นตอน
ผลลัพธ  > ขั้นตอน
ความจริงคือสสารและพลังงาน

ไมเห็น



When “shit happens!” in World
Religions

• Confucius: Confucius says “Shit happens!”

• Hindu: This shit happened before!

• Buddhist: This shit is your karma!

• Catholic: You deserve it!

• Muslim: This shit comes from Allah!

• Protestant: Why it did not happen to other people?

• Jewish: Why shit always happens to US?



What if you are non-believers?

• It was just being in a wrong place at a 
wrong time!

• That’s life!



องคประกอบของศาสนา

• ตํานาน (myths)
• จริยธรรม (ethics)
• สถาบันทางสังคม (social organization)
• พิธีกรรม (rituals)
• ใหประสบการณทางจิตวิญญาณ(religious experience)



อะไรคือตํานาน?

• ตํานาน คือ เรื่องเลาที่มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายเหตุการณบางอยาง
• ตํานานทางศาสนา ตอบสนองตอความอยากรูอยากเห็นของมนุษย

ในสังคมของศาสนานั้น ๆ 
• ตํานานเปนสวนหนึ่งของการควบคุมทางสังคม
• ตํานาน (myth) หรือ การชักใย (manipulation)



จริยศาสตร (ethics) คืออะไร?

• ศาสตรวาดวยการตัดสินความดีหรือความชั่ว 
• ความดีสูงสุดคืออะไร? และทําไมสิ่งนั้น ๆ จึงเปนความดี
• สิ่งที่เลวที่สุดคืออะไร? และทําไมสิ่งนั้น ๆ  จึงเปนความเลว
• อะไรคือความยุติธรรม?
• อํานาจแหงความยุติธรรมมาจากไหน? ทําไมจึงเปนเชนนั้น?
• Ethics is not what is good, but what is right! 

(Based on moral reasoning)



แนวคิดทางจรยิศาสตรในปจจุบัน

• จารีตประเพณี (Traditional/Religious 
Ethics)

• หลักการนิยม (Deontology)
• ประโยชนนิยม (Utilitarianism)



หลักการนิยม (Natural Law)

• Immanuel Kant (1724-1804), นักปรชัญา
ชาวเยอรมนั, ดชีั่ว ถกูผิด ขึ้นอยูกับหล  
มนุษยมิใชเปนเครื่องมือแตเปนผูสรางและเสวย
กรรม หลักการนยิม ถอืวาการทําตามหลักการเปน
ความด ีละเมิดหลักการเปนความเลว เปนตนวา
ความซือ่สัตยเปนความด

ักการ

ีการไมซือ่ถือวาเปนความเลว



ประโยชนนิยม (Utilitarianism)

• Jeremy Bentham, Introduction
to the Principles of Morals and
Legislation, published 1789.
John Stuart Mill, (1806-1873), ดีหรือ
ชั่วอยูที่ผลของการกระทํา ความดีสูงสุดคือ 
ความสุขของคนหมูมากที่สุด



Marxism and Medicine 

• K. Marx & F. Engel, interpretation of history, 
leading to socialist/communist evolution 

• Human beings = economic animals
• Society is in perpetual struggle between two 

classes: the bourgeoisie vs. the proletariat 
• Marxism rejects all the normative ethics; but 

emphasizes social revolution of the proletariat.
• Religion = Opiate 
• The Fall of the Berlin Wall in 1989 = end of the 

Cold War and Marxism was defeated. 
• But Capitalism has not yet won!



Emile Durkhiem

• พระผูเปนเจามิไดสรางโลก
• มนุษยตางหากที่สรางศาสนาและพระผูเปนเจา
• มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีความออนแอไมสามารถอยูตามลําพังได
• การเกิดขึ้นของศาสนาจึงเปนปรากฏการณของสังคมอยางหนึ่ง 
• ศาสนาสรางระบบความเชื่อ คุณธรรม ความยุติธรรม เพื่อ

ประโยชนของสังคมมนุษย



Sigmund Freud 

• Founder/Father of Psycho Analysis 
• Religion is man made. There is no God.
• Religion supports metal defense mechanism 

and allows human beings to work and over 
come inferiority complex and mental 
conflicts in life.



Human Right Theory 

• ทฤษฎีสิทธิมนุษยชนเริ่มขึ้นในยุโรป ในศตวรรษ ที่ 18 โดย 
Voltaire นักคิดและนักเขียนชาวฝรั่งเศส ไดรับการพัฒนาจาก
นักปรัชญาสังคมหลายคน เชน Immanuel Kant

• แนวคิดในการกอตั้ง สหรัฐอเมริกา 
• แนวคิดหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑  และกลับมารุงเรืองอีกครั้งหนึ่ง

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  โดยองคการสหประชาชาติ เกิดเปน 
Universal Decoration of Human Rights, UN 
Resolution. 



Principles of Medical Ethics

• Autonomy: (Right of individuals) truth 
telling, respect to patient’s privacy, etc. 

• Risk/Benefit: (Estimation of risks vs. 
benefit), prognosis, cure or palliative, 

• Justice (Impartiality, Accountability, Social 
Concern, Environmental Concern) 



Moral reasoning 

• วิเคราะหปญหาดวยหลักการทางจริยธรรม : autonomy, 
risk/benefit, justice 

• เปาหมายในการวิเคราะห คือ What is the Right thing 
to do in this situation? 

• Not: What is good? 



ปญหาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
• ปกครองดวยระบอบศักดินา ขนุนางพระ
• การเรียนเนนการทองจํา    ทําใหขาดความเขาใจ
• เปนสวนของจารตีประเพณีที่มคีานิยมซับซอนเตม็ไปดวยความเชื่อในเรื่อง

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เครือ่งรางของขลังและวัตถุมงคล 
• ขาดความรูเกี่ยวกับศาสนาอื่น ทําใหเกิดลัทธคิลั่งศาสนา และคลั่งชาตแิบบ

สุดโตง 
• ขาดความรูทางสังคมวิทยา วิทยาศาสตร และกลไกการบรหิารการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย 
• คณะสงฆเดินสวนทางกับพัฒนาสังคมไทย 



แนวทางวิเคราะหทางพุทธศาสนา

• นิพพานนิยม (Nibbanic Buddhism)
• กรรมนิยม (Kammatic Buddhism)
• พิธีกรรมนิยม (Apotropaic Buddhism)
• นิยมพระศรีอาริย (Millennium Buddhism )



นิพพานนิยม 
• ศาสนาเพือ่การหลุดพนสวนบุคคล
• พจิารณาไตรลักษณ ทุกอยางไมเที่ยง เพื่อปลอยวาง ชีวิตคือทุกข

ความยุติธรรมไมมีอยูในโลก 
• หลักปฏิบัติ ศีล-สมาธิ-ปญญา 
• ทุกคนทําเพือ่ตัวเอง 
• ละทั้งบุญและบาป มุงไมใหเกดิอกี 
• มองไมเห็นสังคม 



กรรมนิยม
• ศาสนาเพื่อความสําเร็จในชาติหนา ชีวิตคือโอกาสสราง
บุญไปสวรรคนิพพาน 

• ทุกอยางอยูภายใตกฎแหงกรรม  โลกยุติธรรมแลวไมตอง
เขาไปยุงเกี่ยว 

• หลักปฏิบัติ ทาน-ศีล-ภาวนา
• ทุกคนทําเพือ่ตัวเอง 
• ละบาป โกยบุญ เพือ่ความสุข-สําเร็จในอนาคต 
• มองไมเห็นสังคม 



ปญหา: นิพพานนิยม/กรรมนิยม
• ไมมีความเขาใจ สังคม (ศาสนาเพื่อตนเอง)
• โอบอุมฐานนัดรเกาเสมอ (งายแกการปกครอง)
• ประชาชนไมเห็นหนาที่และสิทธิของตน(ยากแกการ
พัฒนา)

• พระพุทธศาสนา/สังคมเปนอริซึ่งกันและกนั (ต.ย.)



พระพุทธศาสนาไมมีความเขาใจสงัคม?

• มงคล ๓๘ 



มงคลคืออะไร?
• มงคลสูตรจําแนกมงคลออกเปน ๓๘ ประการ แต
มิไดใหคําจํากัดความวา “มงคลคืออะไร?”

• มงคลคือสัญญาลักษณ (sign) ของความ
เจริญรุงเรอืงที่กําลังจะมาถึงผูเปนเจาของ

• What is Right? What is Good? 



มงคล v. กรรม
• กรรมโยงสถานการณปจจุบันเขาไปหาอดีต
• ใชเรื่องในอดีตอธบิายปรากฏการณปจจุบันโดยความเชื่อ
• ปลดปลอยความรับผิดชอบจากผูสังเกตุ 
• ใหทายคนเลว โดดเดี่ยวคนดี (คนชั่วครองเมือง)
• มงคลโยงสถานการณเขาสูอนาคต
• สนับสนุนคนดี ความรับผิดชอบในสังคม สิทธิและหนาที่



มงคลในพระพุทธศาสนา

• มีพื้นฐานอยูบนหลักการและเหตุผลมิใชอทิธิปาฏิหาริย
• สะสมได ตั้งแต ๑ ถึง ๓๘ (เปนนามธรรมมิใชวัตถ)ุ
• มงคลแตละขอมึความสัมพันธ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• ปฏิสัมพันธระหวางสังคมและผูปฏิบัติ ภายนอกสูภายใน
• แนวคิดใหมทางจริยธรรมทางสังคม ความยุติธรรม คุณภาพ

ชีวิต และ การพัฒนา
• มนุษยเปนผูกําหนดเงื่อนไขการสงผลของกรรม



สังคม กับ มงคลนิยม

• รากฐานความเจริญของสังคมมาจากความรับผิดชอบตอ
ความดีของสมาชิกในสังคมนั้น ๆ 

• มงคลไมแบงแยกหญิงชายเด็กผูใหญ ใหความเสมอภาค
• สิทธิและหนาที่เปนพันธะระหวางมนุษยในสังคม

• สังคมมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา การแกไขปญหาที่ดีสุดคือ
การปองกันกอนปญหาเกิด



มงคลนิยม

• ทางสายกลาง (หลักการนิยม + ประโยชนนิยม)
• ความดีเปนสัญญลักษณของความเจริญ

• สิทธิและหนาที่เปนพันธระหวางสมาชิกในสังคม
• ระเบียบและวินัยของสมาชิกเปนสวนหนึ่งของคุณภาพชีวิต

• กฎหมายและระเบียบของสังคมเปนสิ่งสําคัญ
• สํานึกในสังคมเปนรากฐานของความเจริญ



ปรัชญามงคลในพระพุทธศาสนา

• ความสําเร็จหรือลมเหลวอาจไมใชเครืองบอกวาใครดีใครชั่ว 
• สํานึกของสังคม และมงคลเปนพื้นฐานของการพัฒนา
• จริยธรรมนั้นเปนสิ่งที่สําพันธกับสังคมอยางแยกกันไมได 
• สังคมแตละสังคมเปนผูกําหนดกรอบและคานิยมทางจริยธรรม
• ความสัมพันธของมนุษยแตละคนเปนเหตุแหงความเจริญหรือเสื่อม
ของสังคม

• การศึกษาศิลปะการดําเนินชีวิตของมนุษยแตละคนมีคุณคา มนุษย
ทุกคนพึงมีสิทธิเทาเทียมกัน 



นิพพานนิยม       กรรมนิยม          มงคลนิยม

ตนสําคัญที่สุด ตนสําคัญที่สุด ธรรมและสังคม

มุงนิพพานชาตินี้ มุงสะสมบุญมากที่สุด พัฒนาชีวิต-สังคม

ชีวิตคือความทุกข ชีวิตคือโอกาสโกยบุญ ชีวิตคือโอกาสพัฒนา

โลกมีแตความไมเที่ยง โลกยุติธรรมเสมอ โลกมีทั้งเจริญ/เสื่อม

ปญหาสังคม เรื่อง
ธรรมดาของโลก

ปญหาเกิดจากรรมเกา
ของสัตว

ปญหาสังคมสราง
สํานึกความรับผิดชอบ



การประยุกตทางการแพทย

• การตัดสินใจทางการแพทย 
– การบอกความจริงแกผูปวย 
– การตัดสินความเปนความตาย

• การบริหารบุคคล
– การสรางทีม กําหนดบทบาทและวนิัยการทํางาน

• การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
– การกําหนดการพัฒนาสาธารณสุข



บทบาทของแพทยที่ดี

• การเปนเพื่อนที่ดี มิใชเจานายหรือผูตัดสินใจแทน
• การไมใชอารมณโกรธและความไมพอใจใหผูปวยและญาติไดเห็น

อยางเด็ดขาด 
• เปดโอกาสการใหความสัมพันธกับผูปวยตลอดเวลา
• สํานึกของสถาบันการแพทย 



การแพทยนอกแบบ (alternative medicine)

• ปจจุบันการแพทยนอกแบบยังเปนที่นิยมกันมากในประเทศไทย 
• มีหลายรูปแบบ นวด อบสมุนไพร ยาหมอ ยาผีบอก ยาตางประเทศ ฯลฯ 
• ลักษณะของการแพทยนอกแบบ

– บทบาทของเรื่องเลา (anecdote )
– การไมเปดเผยสูตร และที่มาของการรักษา
– การตัดสินใจ

• ทัศนะของแพทย
– สทิธิอยูทีผู่ปวย แพทยยังขาดความเขาใจ มักตัดสินใจทุกอยางแทน Paternalism 
– เปดโอกาสสูการมีสวนรวม 



กายวิภาคและสรีระวิทยาในพระพุทธศาสนา

• แบงระบบตาง ๆ ออกเปน ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ฯลฯ 
– ธาตุดิน (ของแขง็) น้ํา(ของเหลว) ไฟ(ความอบอุน) ลม (การเคลื่อนที่)

• ความเขาใจเรื่องการพัฒนาของตัวออนในครรภพื้นฐาน 
• การเจ็บปวยบางอยาง เชน ดีซาน โรคเรื้อรังบางอยาง โดยเฉพาะ

ผิวหนัง 
• ไมมีความเขาใจการเขาใจของสมอง หัวใจ ฯลฯ



การตัดสินการเริ่มตน และสิ้นสุดของชีวิต

• หลักฐานในคําภีรอรรถกถา ชีวิตเริ่มตั้งแตปฏิสนธิ สิ้นสุด ๑๒๐ ป
– ชาวพุทธในประเทศไทย ใชเงื่อนไขนี้ในพระวนิัย ตอตานการทําแทง

• ปราณะ (บาล:ี ปาณ) พลังของชีวิต (life force) ศีลขอที่ ๑ 
– Brain Death =  Death 

• การศึกษาเรื่องการระลึกชาติ (ระยะหางที่สั้นที่สุด 5 เดือน)



การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเยียวยารักษา

• การบําบัดใหหายขาด (curative: 
saving life at all cost)

• การบรรเทาอาการ (palliative: 
comfort care)
–hospice v. palliation 



คุณสมบัตขิองผูพยาบาลไขที่ดี

•รอบรูการแพทย
•สามารถในการพดูใหผูปวยสบายใจ
•ไมรังเกียจของสกปรก
•พยาบาลโดยความกรุณา  ไมเห็นแกลาภ



ปญหาเรือ่งจริยธรรมของแพทยในประเทศไทย

• สังคมมีความคาดหวังสูงจากแพทยวาตองเปนคนดีมี
ศีลธรรมและความสามารถสูง

• การอบรมจริยธรรมเปนกจิกรรมตอเนื่อง แตหลักสูตร
จริยศาสตรแกนิสติแพทยยังไมเอือ้ประโยชนแกการนํา
จริยธรรมไปประยุกตในวิชาชีพเพียงพอ

• คานิยมของสังคมไทยนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช
• วิชาแพทยแผนใหมใหคําสําคัญทางวัตถุมากกวาจติใจและ

ความดี



Four Areas of Ethics

• Self management 
– Life philosophy
– Living skill 

• Interpersonal management 
• Professionalism 
• Social engagement 



Q/A
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