
สวมบทเป็นพระเจ้า: จริยธรรมทางการแพทย์ในยุคโควิด-19 
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ


	 ผู้ท่ีป่วยและตายจากโรคระบาดโควิด-19และโรคระบาดอื่นๆจำนวนมากกลุ่มหนึ่งคือบุคลากรทางการแพทย์ 
เนื่องจากเป็นคนกลุ่มแรกที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและเป็นจำนวนมาก สำหรับโควิด-19 นั้นปรากฏการณ์นี้เด่นชัดมาก
เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ป่วยมีอาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมีจำนวนมากและเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆอย่างทวีคูณจนเกินกำลังของโรงพยาบาลมากมาย ปริมาณงานที่มากบวกกับอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับป้องกันการ
ติดเชื้อ (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ของผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกามีบุคลากรทางการแพทย์ติดไวรัสโคโรนาประมาณ 9,200 คน และ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกากล่าวว่าประมาณ 11% ของผู้ป่วยโควิด-19 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน
ดังกล่าวเชื่อกันว่าต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากทั้งประเทศไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างครอบคลุม  สำหรับ1

ประเทศอื่นก็เช่นกัน เช่น จาก The Time ที่รายงานว่าในประเทศสเปนประมาณ 14% ของผู้ป่วยโควิด-19 เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์ซึ่งแพทย์ชาวสเปนคนหนึ่งเอ่ยในข่าวว่าเหมือนกับเป็นทหารเสนารักษ์ในช่วงสงคราม  
2

	 นอกจากต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองและของครอบครัวใกล้ชิดและทีมเพื่อนร่วมงานแล้ว 
เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่มากเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาล และความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือในปัจจุบันยังไม่มีทั้งวิธีการ
ป้องกันการติดไวรัสโคโรนาและวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้แพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่สำคัญมากอีกอย่างคือการตัดสินใจว่าจะรักษา (และช่วยชีวิต) ผู้ป่วยคนไหนก่อน และจะต้องปล่อยให้ผู้ป่วยคนไหน
รอไปก่อน หรือในหลายๆกรณีคือการตัดสินใจปล่อยให้คนไข้เสียชีวิตไปเอง ซึ่งการตัดสินใจเช่นนั้นเปรียบเสมือนการ
ทำตัวหรือสวมบทบาทของพระเจ้าว่าจะให้ใครอยู่และใครตายนั้นเอง


 จาก Coronavirus is killing far more US health workers than official data suggests โดย Christina Jewett และ Liz Szabo | Kaiser Health 1

News ใน https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/15/coronavirus-us-health-care-worker-death-toll-higher-official-data-
suggests

 จาก 'It's Like Being a War Medic.' A Madrid Doctor Speaks Out About Grave Shortages in Protective Gear  โดย Ciara Nugent เมื่อวันที่ 2

2 เมษายน 2563 ใน https://time.com/5813848/spain-coronavirus-outbreak-doctor/

ภาพบุคลากรทางการแพทย์ที่รวมถึงแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และ อาสาสมัครในอังกฤษที่เสียชีวิตจากโควิด-19 จาก Doctors, 
nurses, porters, volunteers: The UK health workers who have died from Covid-19 โดย Sarah Mash วันที่ 16 เมษายน 2563 ใน

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/doctors-nurses-porters-volunteers-the-uk-health-workers-who-have-died-from-
covid-19
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	 การตัดสินใจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทีมแพทย์และพยาบาลในประเทศที่โควิด-19 รุนแรงมากต้องตัดสินใจทุกวันและ
จำนวนหลายรายในแต่ละวัน


ผู้ป่วยล้นมือ: ใครควรได้รับการรักษา ใครไม่จำเป็นต้องทุกข์ทรมานจนเกินไป 
	 พญ. เฮเลน อูแยง (Helen Ouyang) แพทย์ฉุกเฉินในเมืองนิวยอร์คเขียนถึงประสบการณ์ของเธอในการดูแลผู้
ป่วยโควิด-19 ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายและผลกระทบต่อร่างกาย อารมณ์และะจิตใจของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น พนักงานขนย้ายคนไข้ เจ้าหน้าที่รถพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและคนขับรถพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วย
โควิด-19 ที่เริ่มจากจำนวนไม่มากนักและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจำนวนมากจนล้นมือทีมงานทั้งหมด ซึ่งปริมาณคนไข้
ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนเจ้าหน้าที่ที่จำกัดและแต่ละคนต้องทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานถึงครั้งละ 12 
ชั่วโมงโดยที่ไม่มีเวลาพัก การขาดแคลนเตียงและห้องสำหรับผู้ป่วยหนัก การขาดแคลนอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยรวม
ถึงอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อจากแพทย์/
พยาบาลไปสู่คนไข้อื่นด้วย  การตัดสินใจว่าจะรับรักษาผู้ป่วยคนไหน(ที่โรงพยาบาล) และจะส่งผู้ป่วยคนไหนให้กลับไปดูแล3

ตัวเองที่บ้าน และการตัดสินใจว่าจะรักษาหรือเลือกรักษาผู้ป่วยที่มีอยู่มากมายเกินกำลังและอุปกรณ์ที่มีอยู่ด้วยวิธีไหน ซึ่ง
เท่ากับว่าเป็นการตัดสินใจว่าผู้ป่วยคนไหนควรมีชีวิตอยู่ต่อ และผู้ป่วยคนไหนไม่มีหวังแล้ว และไม่จำเป็นต้องได้รับการ
รักษาต่อไปในขณะนั้น ประสบการณ์เช่นนี้ย่อมจะมีผลทำให้ชีวิตของผู้ที่ผ่านประการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นชื่อที่ พญ. 
อูแยง เรียกบันทึกประจำวันชิ้นนี้ (“ฉันเป็นแพทย์ฉุกเฉินในนิวยอร์ค พวก
เราทุกคนจะไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไป บันทึกประจำวันโควิด-19 นี้คือ
สิ่งที่ฉันเห็นเมื่อโรคระบาดโลกเขมือบโรงพยาบาลเรา”) 
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	 การตัดสินใจว่าจะรักษาผู้ป่วยคนไหนอย่างไรนั้น นอกจากการ
ประเมินอาการของผู้ป่วยและโอกาสต่อความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยคน
นั้นแล้ว ผู้เขียนยังพิจารณาทั้งจากมุมมองของการจัดสรรอุปกรณ์ที่จำเป็น
ต้องใช้ที่มีอยู่อย่างขาดแคลน และจากมุมมองว่าจะกระจายความเสี่ยงต่อการติดเชื้อระหว่างทีมรักษาพยาบาลอย่างไรด้วย 

	 สำหรับกรณีที่ไม่สามารถทำอะไรได้มากเพราะไม่มีอุปกรณ์จำเป็นต่างๆรวมถึงเครื่องช่วยหายใจ (ventilator) แล้ว 
ผู้เขียนมีความเห็นว่าการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อช่วยผู้ป่วยคนไหน และปล่อยผู้ป่วยคนอื่นให้เสีย
ชีวิตไปนั้นไม่ได้เป็นการสวมบทพระเจ้า แต่เนื่องจากผู้เขียนและเพื่อนร่วมงานดูแลผู้ป่วยมาแล้วเป็นจำนวนมากและทำเช่นนี้
มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ทีมงานพอที่จะทำนายได้ว่าผู้ป่วยคนไหนมีโอกาสที่จะหายเป็นปกติและผู้ป่วยรายไหนจะ
ทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น (หากแพทย์และทีมงานพยายามยืดชีวิตผู้ป่วยที่การพยากรณ์โรคไม่ดีด้วยวิธีการต่างๆซึ่ง
นอกจากจะเพิ่มระยะเวลาของความเจ็บป่วยและทุกข์ทรมานสำหรับผู้ป่วยคนนั้นแล้วมีผลทำให้ทรัพยากรที่ขาดแคลนอยู่
แล้วนั้นถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์และทำให้ผู้ป่วยคนอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการนั้นสูญเสียโอกาสและไม่
ได้รับการรักษาที่เพียงพอตามไปด้วย)

	 จากประสบการณ์ของ พญ. อูแยง และแพทย์จากอิตาลีที่ผู้เขียนติดต่อด้วยตั้งแต่ตอนต้นที่อิตาลีเริ่มมีผู้ป่วยโค
วิด-19 มากขึ้นจนระบบสาธารณสุขของประเทศรับมือไม่ไหว เกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าจะรักษาผู้ป่วยคนไหนและ
อย่างไรมีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างเหมาะสมในเวลาวิกฤติ ดังที่แพทย์ห้อง
ฉุกเฉินชาวอิตาลี (Dr. Mirco Nacoti) อธิบายว่า “หากไม่มีแนวทางปฏิบัติแล้วจะไม่สามารถทำงานได้เลย และในช่วงวิกฤต
ด้านมนุษยธรรมจะไม่มีพื้นที่สำหรับจินตนาการ หากคุณใช้อุปกรณ์สำหรับคนไข้คนหนึ่งมากเกินไป คุณจะไม่มีอะไรเหลือ
สำหรับรักษาคนไข้คนต่อไป คุณจะต้องจัดระเบียบสำหรับทุกอย่างใหม่หมด คุณจะต้องจัดระเบียบความคิดของคุณใหม่ 
คุณต้องจัดระเบียบการทำงานของคุณใหม่ คุณต้องจัดระเบียบทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ของคุณใหม่” 


เกณฑ์วิธี: ใครจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ใครจะต้องตาย 
ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้และมีไม่เพียงพอในทุกที่นั้นคือเครื่อง

ช่วยหายใจ (ventilator) ทำให้แพทย์และทีมงานมีความยากลำบากที่จะตัดสินใจว่าผู้ป่วยคนไหนควรได้ใช้เครื่องช่วย
หายใจ? หรือควรเอาเครื่องช่วยหายใจจากคนไข้หนึ่งไปใช้กับคนไข้คนอื่นหรือไม่? หรือจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือไม่? 
รวมถึงการตัดสินใจว่าควรให้ผู้ป่วยคนไหนอยู่โรงพยาบาลและส่งผู้ป่วยคนไหนกลับไปดูอาการและรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

 ปัญหาอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ (personal protective equipment - PPE) มีไม่เพียงพอนั้นเป็นปัญหาที่ใน3

แทบทุกประเทศที่การระบาดของโควิด-19 รุนแรงมาก ตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษคาดกันว่าจะไม่มี PPE พอใช้ และมีการแนะนำให้นำเอา PPE ที่ใช้
แล้วมาใช้ใหม่ หรือดัดแปลงอุปกรณ์อื่นมาใช้แทน การขาดแคลน PPE จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดไวรัสโคโรนาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่ง
ขึ้น อ่านเพิ่มเติมได้จาก เช่น https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/19/the-observer-view-on-the-coronavirus-errors-that-
have-cost-precious-lives

และ https://www.theguardian.com/world/2020/apr/18/dont-bet-on-vaccine-to-protect-us-from-covid-19-says-world-health-expert

 จาก I’m an E.R. Doctor in New York. None of Us Will Ever Be the Same. A Covid diary: This is what I saw as the pandemic engulfed 4

our hospitals. โดย Helen Ouyang  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ใน https://www.nytimes.com/2020/04/14/magazine/coronavirus-er-doctor-
diary-new-york-city.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=The%20New%20York%20Times%20Magazine  

“…ในช่วงวิกฤติไม่มีพื้นที่สำหรับ
จินตนาการ ...คุณต้องจัดระเบียบความ
คิดใหม่ จัดระเบียบทีมงานและบุคลากร
ทางการแพทย์ใหม่” 
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https://www.nytimes.com/2020/04/14/magazine/coronavirus-er-doctor-diary-new-york-city.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=The%20New%20York%20Times%20Magazine
https://www.nytimes.com/2020/04/14/magazine/coronavirus-er-doctor-diary-new-york-city.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=The%20New%20York%20Times%20Magazine


เนื่องจากเตียงคนไข้ไม่พอ?  และแพทย์จะใช้อะไรช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นความตายนี้อย่างถูกต้องหรือ5

ยุติธรรมได้อย่างไร? ความยากลำบากนี้เป็นสิ่งที่แพทย์และทีมงานทั้งในอิตาลีและสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆที่มีผู้ป่วย
โควิด-19 มากมายต้องประสบอยู่เป็นประจำทุกวัน

	 ในข่าวจาก The New York Times เกี่ยวกับเรื่องนี้อธิบายว่าเกณฑ์วิธี หรือ protocol ที่ใช้ในการตัดสินว่าจะช่วย
รักษาชีวิตผู้ป่วยและจะไม่รักษาชีวิตผู้ป่วยต่อไปนั้นมีอยู่ก่อนแล้ว ในข่าวอธิบายว่าแพทย์ในอิตาลีใช้หลักเกณฑ์ประโยชน์
นิยม (utilitarian principles) ในการตัดสินซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่แนะนำให้มุ่งการรักษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ
อย่างสูงสุดไปที่คนไข้คนที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการรักษาดังกล่าว 
6

	 ในการนำเอาหลักเกณฑ์นี้มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 หมายความว่าการตัดสินใจใช้เครื่องช่วยหายใจช่วย
ผู้ป่วยคนใดนั้นไม่ได้ตัดสินตามลำดับผู้ป่วย - คนมาก่อนได้ก่อน หรือ ตัดสินใจโดยการสุ่มจับฉลากยกเว้นว่าเป็นการสุ่ม
ระหว่างผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกันหมดรวมถึงการพยากรณ์โรค (prognosis) ที่คล้ายกัน

	 ก่อนหน้าการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลและองค์กรหลายแห่งตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
ทางการแพทย์และได้พัฒนาเกณฑ์วิธีสำหรับจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่สำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อนแล้ว เช่น 
ในปี 2015 กรมสาธารณสุขของนครนิวยอร์คที่มีรายงานเกี่ยวกับประเด็นด้านการบริหารจัดการ จริยธรรม และกฏหมายใน
การจัดสรรเครื่องช่วยหายใจที่ขาดแคลนในช่วงโรคระบาด และหน่วยงานระดับกระทรวงของรัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกา 
เช่น กระทรวงการทหารผ่านศึก (Department of Veterans Affairs) และกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ (Department 
of Health and Human Services) ได้ตีพิมพ์คำแนะนำที่รวมแนวทางที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนในช่วง
โรคระบาดเช่นกัน

	 คู่มือ แนวทาง ดังกล่าวแนะนำคล้ายกันคือให้น้ำหนักมากต่อผู้ที่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตมากกว่าคนอื่นรวมถึงผู้ที่
มีอายุไม่มากและคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปี และประเด็นสำคัญอีกประเด็นคือความโปร่งใสเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการตัดสินใจคือความพยายามช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดโดยที่ไม่ปล่อยให้ปัจจัยอื่นๆมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่น 
ชาติพันธุ์ เงิน ชนเผ่า หรือ ตำแหน่ง/อำนาจทางการเมือง ซึ่งผู้เขียนข่าว (Austin Frakt) เอ่ยว่าในภาวะปกติมักจะมีการใช้
ปัจจัยดังกล่าวช่วยในการตัดสินใจว่าใครควรได้รับการรักษาเช่นใด 

	 ที่สำคัญอีกอย่างคือคู่มือ แนวทาง เกณฑ์วิธีดังกล่าวจะช่วยปลดภาระในการตัดสินใจที่ลำบากนี้ออกไปจาก
บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านแรกในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดแยกและ
จ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage) เป็นผู้ตัดสินใจแทนโดยใช้แนวทาง หรือ เกณฑ์วิธีที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการคัด
แยกผู้ป่วย





 พญ. เฮเลน อูแยง ผู้เขียนบันทึกประจำวันที่อ้างถึงในหมายเหตุ 2 ข้างบนกล่าวว่าสิ่งที่หนักใจและสร้างความกังวลใจของเธอและทีมงานสิ่งหนึ่งคือการ5

ส่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมากเกินไปและไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในขณะนั้นให้กลับไปรักษาตัวและดูอาการอยู่ที่บ้าน ซึ่งเธอกังวล
เสมอว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือไม่เพราะมีหลายกรณีที่ผู้ป่วยที่ได้รับคำแนะนำให้ดูแลตนเองที่บ้านเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้านหรือตายระหว่างทางที่
จะกลับมาโรงพยาบาลใหม่ หรือกลับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล นอกจากนั้นแล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านซึ่งอาจจะเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในครอบครัว

 จาก Who Should Be Saved First? Experts Offer Ethical Guidance โดย Austin Frakt เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ใน https://6

www.nytimes.com/2020/03/24/upshot/coronavirus-rationing-decisions-ethicists.html

เครื่องช่วยหายใจในโรงงานผลิตแห่งหนี่งในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆทั่วโลกมีเครื่องช่วยหายใจไม่
พอใช้ ทำให้การตัดสินใจว่าผู้ป่วยคนไหนควรได้เครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก


ภาพจาก The New York Times

https://www.nytimes.com/2020/03/24/upshot/coronavirus-rationing-decisions-ethicists.html
https://www.nytimes.com/2020/03/24/upshot/coronavirus-rationing-decisions-ethicists.html


	 ในข่าวผู้เขียนระบุถึงเอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพแพทย์ The New England Journal of 
Medicine โดยทีมผู้เขียนท่ีนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและนักจริยธรรมทางการแพทย์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกัน
เป็นอย่างมาก คือ ศาสตราจารย์ นพ. เอซิกี เอ็มมานูเอล (Prof. Ezekiel Emanuel) คณบดีคณะจริยธรรมการแพทย์และ
นโยบายสุขภาพ (Department of Medical Ethics and Health Policy) ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of 
Pennsylvania) ซึ่งเสนอแนวทางในการนำเอาจริยธรรมทางการแพทย์ไปปรับใช้กับการจัดสรร (rationing) ทรัพยากรใน
การตอบสนองต่อโรคระบาดโควิด-19 และเป็นแนวทางที่เกี่ยวกับประโยชน์นิยมที่ให้น้ำหนักมากสำหรับคนที่มีโอกาสสูง
ในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปี

	 นอกจากผู้ป่วยแล้วแนวทางที่นำเสนอนี้ให้ความสำคัญสูงต่อบุคลากรทางการแพทย์เพราะเป็นเรื่องจำเป็นต่อการ
ช่วยชีวิตของคนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก และจากที่พบในหลายประเทศในขณะนี้ที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็น
อย่างมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความขาดแคลนนี้รุนแรงมากขึ้นไปอีกเนื่องจากบุคลากรทางการ
แพทย์ที่ทำงานเป็นด่านแรกที่มีโอกาสประสบกับเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยและซ้ำๆติดต่อกันอย่างไม่สิ้นสุดทำให้แพทย์ 
พยาบาล และพนักงานทางการแพทย์อื่นๆติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก 

	 ในเอกสารวิชาการที่เผยแพร่ใน The New England Journal of Medicine เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นั้น ศ. 
เอ็มมานูเอล และทีมผู้เขียนเสนอค่านิยมทางจริยธรรมสำหรับจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนเป็นอย่างมากในช่วงของโรค
ระบาดโควิด-19 ซึ่งได้แก่ การทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (maximizing benefits) ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
(treating equally) การส่งเสริมและให้รางวัลต่อค่านิยมที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้บุคคลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ได้ (promoting and rewarding instrumental values) และให้ความสำคัญสูงสุดแก่คนที่แย่ที่สุด (giving priority to 
the worst off) ดังที่สรุปและอธิบายในตารางข้างล่าง 
7

ค่านิยมทางจริยธรรมในการจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ขาดแคลนมากในยุคการแพร่ระบาดของโควิด-19

ค่านิยมทางจริยธรรมและหลักการชี้นำ การประยุกต์ใช้ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด-19

การทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ช่วยชีวิตคนให้มากที่สุด


รักษาปีสุขภาวะ (life-years) ให้มากที่สุด - ใช้ประโยชน์ของการ
พยากรณ์โรคอย่างที่สุด

ให้ความสำคัญสูงที่สุด


ให้ความสำคัญสูงที่สุด

ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

มาก่อน ได้ก่อน


สุ่มเลือก

ไม่ควรใช้


ใช้ในการเลือกผู้ป่วยที่การพยากรณ์โรคเหมือนกัน

ส่งเสริมและให้รางวัลต่อค่านิยมที่เป็นเครื่องมือ (ประโยชน์ต่อผู้อื่น)

มองย้อนหลัง - ให้ความสำคัญต่อผู้ที่ได้มีส่วนร่วมและได้ทำ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว


มองไปข้างหน้า - ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วม
และทำประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ให้ความสำคัญต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์
เมื่อปัจจัยอื่นๆ เช่น การทำให้เกิดประโยชน์เท่าเทียมกัน


ให้ความสำคัญต่อบุคลากรทางการแพทย์

ให้ความสำคัญสูงสุดแก่คนที่แย่ที่สุด

ผู้ที่ป่วยทึ่สุดเป็นคนแรก


ผู้ที่อายุน้อยที่สุดเป็นคนแรก

ใช้เมื่อสอดคล้องกับการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ใช้เมื่อสอดคล้องกับการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ป้องกัน
การแพร่เชื้อ

 จาก Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19 โดย Ezekiel Emanuel และคณะ ใน https://www.nejm.org/doi/7

full/10.1056/NEJMsb2005114

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114


	 คณะผู้เขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าในภาวะวิกฤติค่านิยมทางจริยธรรมแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยในการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างยุติธรรมได้ และค่านิยมทางจริยธรรมทั้งสี่ที่แนะนำมี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ได้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่และบริบทอื่นๆแล้วแต่กรณี

	 

การจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างเป็นธรรม 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างเป็นธรรมที่ ศ. เอซิกี เอ็มมานูเอล และคณะเสนอใน
เอกสารวิชาการที่เผยแพร่ใน The New England Journal of Medicine ได้แก่


	 1) เมื่อคำนึงถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ความสำคัญ
ของการดูแลและใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนเป็นอย่างมากเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้คุณค่าทางจริยธรรมเกี่ยว
กับการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องจำเป็นมากเพื่อไม่ให้ความเสียสละและความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์
เป็นการสูญเปล่า ดังนั้นการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ขาดแคลนคือการใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อช่วยชีวิตให้ได้มาก(ชีวิต)ที่สุด หรือที่
จะทำให้ชีวิตภายหลังการรักษายืดยาว(หรือปีสุขภาวะ)ที่สุด ซึ่งผู้ให้การรักษาจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสองสิ่งนี้ตาม
ความเหมาะสม

	 เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและความเร่งด่วน คณะผู้เขียน
แนะนำว่าควรใช้จำนวนผู้ป่วยที่จะสามารถช่วยชีวิตได้และที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานพอสมควรเป็นหลัก นอกจาก
นั้นแล้วควรให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยที่หากได้รับการรักษาแล้วจะฟื้นคืนสู่สุขภาพปกติมากกว่าผู้ป่วยที่คาดว่าถึงแม้ว่าจะได้
รับการรักษาแล้วแต่จะสุขภาพจะไม่ดีขึ้นหรือผู้ป่วยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการรักษาแต่ก็คาดว่าจะฟื้นคืนสู่สุขภาพปกติได้เอง

	 การให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยท่ีมีโอกาสจะฟื้นคืนสู่สุขภาพปกติหากได้รับการรักษามีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณค่าทาง
จริยธรรมเกี่ยวกับการให้ความสำคัญสูงสุดแก่คนที่แย่ที่สุดด้วย เพราะผู้ป่วยที่มีโอกาสจะหายดีเป็นปกติจำนวนหนึ่งจะเป็น
คนอายุน้อย ซึ่งจากมุมมองนี้ผู้ป่วยอายุน้อยเป็นคนที่แย่ที่สุดเพราะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นๆของชีวิตและจะไม่มี
โอกาสมีชีวิตอยู่ตามอายุขัย(หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม)

	 ประเด็นที่สำคัญมากอีกประการที่คณะผู้เขียนแนะนำคือการแนะนำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่คาดว่าจะต้องได้รับ
การรักษาสำหรับผู้ป่วยหนักให้ทำเอกสารระบุการดูแลรักษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่วยชีวิตต่างๆ เช่น การใส่ท่อหายใจ 
การใช้เครื่องช่วยหายใจ และการช่วยให้ฟื้นคืนชีพ (resuscitation) เป็นต้น ซึ่งหมายถึงการระบุคุณภาพชีวิตที่ผู้ป่วย
ต้องการ (เช่น ตายอย่างสงบไม่ถูกยืดเยื้อโดยเครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น)  เอกสารระบุการดูแลรักษานี้จะช่วยทั้งในการ
ตัดสินใจของแพทย์และลดความเสี่ยงของแพทย์ พยาบาลต่อการติดเชื้อด้วย นอกจากนั้นแล้วการที่ผู้ป่วยมีเอกสารระบุ
เกี่ยวกับการรักษาที่ยอมรับได้หรือการรักษาที่ไม่ต้องการนั้นจะช่วยทำให้แพทย์ไม่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเอาเครื่องช่วย
หายใจออกหากพิจารณาแล้วว่าจะไม่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้และจะทำให้ผู้ป่วยคนอื่นได้ใช้เครื่องช่วยหายใจนั้นแทน 
หรือการเอาผู้ป่วยที่พิจารณาแล้วว่าจะไม่รอดและที่ระบุว่าไม่ต้องการให้ช่วยหายใจออกจากห้องผู้ป่วยหนักเพื่อให้มีที่ว่าง
สำหรับผู้ป่วยหนักคนอื่น ซึ่งกรณีเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกจริยธรรมแต่ก็เป็นเรื่องที่กระทบและสะเทือนจิตใจของแพทย์
และพยาบาลจำนวนมาก และคณะผู้เขียนเน้นว่าการใช้คุณค่าทางจริยธรรมเกี่ยวกับการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
รักษาผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจะลดความจำเป็นที่ต้องถอดเครื่องช่วยหายใจออกจากผู้ป่วยหรือย้ายผู้ป่วยออกจากห้องผู้ป่วยหนักที่
อาจเกิดขึ้นต่อมาได้ด้วย


	 2) การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เช่น ชุดตรวจการติดไวรัส อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนตัวสำหรับป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ (PPE) เตียงในห้องผู้ป่วยอาการหนัก (ICU) เครื่องช่วย
หายใจ วัคซีนป้องกัน และยารักษาให้หาย ฯลฯ นั้นควรให้ความสำคัญอันดับแรกต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็น
ด่านแรกเมื่อมีผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงผู้ให้บริการที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ระบบบริการทำงานได้ตาม
ปกติ และผู้ให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและผู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นพิเศษและยากที่จะหาคนอื่นมาทำงาน
แทนได้ การให้ความสำคัญแก่คนกลุ่มนี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้มีค่ามากกว่าคนอื่น แต่เป็นเพราะคุณค่าทาง
เครื่องมือของพวกเขา (instrumental value) เพราะพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

	 ค่านิยมที่เป็นเครื่องมือ (instrumental value) ของบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นทางออกแก่บุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไวรัสโคโรนาสูงเป็นพิเศษ ดังเช่นที่ พญ. อูแยง ประสบอยู่และเป็นปัญหาที่สร้างความเครียด
และกังวลใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานแนวหน้าที่จะเจอและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นจำนวนมากเป็นอย่าง
มาก พญ. เฮเลย อูแยง ถูกทีมงานถามอยู่เสมอว่าหากพวกเขาติดเชื้อและจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ พวกเขาจะได้ใช้
มันหรือไม่? ซึ่ง พญ. อูแยง ไม่สามารถให้คำตอบได้

	 คณะผู้เขียนเตือนว่าการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนโดยยึดคุณค่าของค่านิยมที่เป็นเครื่องมือนั้นไม่ควรใช้ใน
ทางที่ผิด เช่น เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและขาดแคลนให้แก่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น นักกีฬา หรือดาราหนัง หรือ
นักการเมือง เป็นต้น ดังเช่นกรณีทีมนักบาสเกตบอลอาชีพบางทีมในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการตรวจไวรัสโคโรนาทั้งทีมใน
ช่วงที่คนส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงชุดตรวจที่จำเป็นได้ การใช้ทรัพยากรที่ผิดเช่นนั้นจะทำให้เกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรที่
ขาดแคลนอย่างเป็นธรรมหมดความน่าเชื่อถือได้




	 3) สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการพยากรณ์โรคที่เหมือนกันนั้นการจัดสรรทรัพยากรควรเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน เช่น 
การสุ่มเลือกผู้ป่วย มากกว่าการใช้เกณฑ์คนมาก่อนได้ก่อน ซึ่งคณะผู้เขียนเพิ่มเติมว่าเกณฑ์คนมาก่อนได้ก่อนอาจใช้ได้ใน
กรณีท่ีความขาดแคลนเป็นปัญหาระยะยาวที่แก้ไม่ได้และผู้ป่วยยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่มีทรัพยากรที่
ขาดแคลนนั้น เช่น การปลูกถ่ายไต เป็นต้น

	 สำหรับกรณีโรคระบาดโควิด-19 การใช้เกณฑ์คนมาก่อนได้ก่อนอาจทำให้เกิดการมารอเข้าคิวเพื่อรับบริการ ซึ่ง
ทำให้การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่มีผล นอกจากนั้นแล้วยังอาจหมายความว่าคนที่ป่วยทีหลังเพราะปฏิบัติตามคำ
แนะนำในการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดจะไม่ได้รับการรักษาซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพของเขาและลดคุณค่าของหลัก
การความยุติธรรมด้วย 


	 4) หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญควรแตกต่างกันตามวิธีการแต่ละอย่างและควรสอดคล้องกับหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยไม่ควรได้รับความสำคัญ(ไปกว่าผู้ป่วยที่มีอายุมาก)สำหรับ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะเป็นวิธีการที่ป้องกันโรคและไม่ใช่การรักษาโรค หรือการกินยาต้านก่อนหรือหลังการสัมผัส
เชื้อโรคที่กำลังมีการทดลองอยู่ เป็นต้น เนื่องจากผลการรักษาโควิด-19 ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเป็นโรคอื่นด้วยนั้นแย่
มากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุไม่มาก ดังนั้นการนำเอาคุณค่าเกี่ยวกับการช่วยชีวิตให้ได้มากที่สุดมาใช้ทำให้ผู้ป่วยที่มีอายุมาก
สมควรที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ถัดไปจากบุคลากรทางการแพทย์ และหากว่าวัคซีนโควิด-19 มีไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง การสุ่มเลือกผู้ได้รับวัคซีนเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมกัน 

	 การใช้คุณค่าเกี่ยวกับค่านิยมที่เป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญให้แก่ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยนั้นจะ
เป็นที่ยอมรับได้หากโมเดลพยากรณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แสดงว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะลดการ
แพร่ระบาดและความเสี่ยงไปสู่คนกลุ่มอื่นเท่านั้น

	 คณะผู้เขียนเพิ่มเติมว่าโมเดลพยากรณ์การแพร่ระบาดจะมีความสำคัญต่อการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจ
การติดไวรัสโคโรนา ซึ่งในปัจจุบันหลักเกณฑ์ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญของการตรวจการติดไวรัส
โคโรนาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุ และคณะผู้เขียนแนะนำว่าอย่างไรก็ตามควรมีชุดตรวจไวรัสโคโรนา
สำรองไว้สำหรับทำการสำรวจปรากฏการณ์การติดเชื้อในกลุ่มประชากรทั่วไปด้วยเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการแพร่เชื้อและ
เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่จะเพิ่มประโยชน์สูงสุด

	 ในทางตรงกันข้ามเตียงผู้ป่วยห้องผู้ป่วยหนักและเครื่องช่วยหายใจไม่ใช้การป้องกันแต่เป็นการรักษา และมีความ
จำเป็นต่อการมีชีวิตรอดของผู้ป่วย ดังนั้นการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องคำนึงถึงการพยากรณ์โรคว่าผู้ป่วยจะมี
ชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปีหากได้รับการรักษา ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อยจะมีความสำคัญมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุมาก 
หรือผู้ป่วยที่ไม่มีโรคอื่นร่วมด้วยจะได้รับความสำคัญสูงกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคอื่นร่วมด้วยหลายโรค และคณะผู้เขียนเสริม
ว่าการเลือกเช่นนี้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในประเทศอิตาลีที่ให้ความสำคัญต่อการให้ผู้ป่วยที่อายุน้อยหรือที่ไม่มีโรค
อื่นด้วยให้ได้รับการรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยหนักสูงกว่าผู้ป่วยที่มีอายุมาก

	 นอกจากนั้นแล้วสำหรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสหรือวิธีการอื่นๆที่กำลังได้รับการทดลองอยู่ในขณะนี้อาจจะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแต่ไม่ถึงกับขั้นวิกฤตแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิธี
การเช่นนี้อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ได้


	 5) ผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยเพื่อยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนและยาควรได้รับความสำคัญพอ
สมควรสำหรับวิธีการใดใดในการป้องกันและรักษาโควิด-19 เพราะการที่พวกเขายอมเสี่ยงในการเข้าร่วมการวิจัยนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยอื่นๆในอนาคตดังนั้นพวกเขาควรได้รับการตอบแทนต่อการเสียสละของพวกเขา ซึ่งการให้รางวัลเช่นนี้
จะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ป่วยคนอื่นเข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกโครงการอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตามคณะผู้เขียนแนะนำว่าการมีส่วน
ร่วมในการวิจัยควรใช้เป็นเพียงตัวตัดสินเพิ่มเติมระหว่างผู้ป่วยที่การพยากรณ์โรคที่เหมือนกันเท่านั้น


	 6) การจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างการระบาดของโควิด-19 และการระบาดของโรค
อื่นที่ทำให้เกิดทรัพยากรที่มีอยู่ขาดแคลน ค่านิยมทางจริยธรรมที่เสนอมาสามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นกัน และค่อนข้างจะ
แน่นอนว่าการระบาดของโควิด-19 จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคอื่นด้วย เช่น ผู้มีปัญหาโรคหัวใจ 
โรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งคณะผู้เขียนยกตัวอย่างเช่น แพทย์คนหนึ่งเกิดอาการแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนช๊อก
หมดสติและหัวใจล้มเหลว ทำให้จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจเพื่อรักษาชีวิตแพทย์คนนั้นไวั ในกรณีนี้
แพทย์คนนี้ควรได้รับเครื่องช่วยหายใจก่อนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นด่านแรกในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19


	 คณะผู้เขียนย้ำว่าความจำเป็นที่จะหาสมดุลย์ระหว่างคุณค่าทางจริยธรรมเหล่านี้สำหรับวิธีการทางการแพทย์ต่างๆ
และในบริบทที่แตกต่างกันย่อมจะนำไปสู่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าในแต่ละกรณีควรให้น้ำหนักต่อคุณค่าทางจริยธรรม
แต่ละประการมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการการจัดสรรทรัพยากรที่ยุติธรรมและคงเส้นคงวาที่รวม



ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย เช่น แพทย์ ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ กระบวนการดังกล่าวต้องมีความโปร่งใสเพื่อสร้างความ
มั่นใจของสาธารณชนในความเป็นธรรมของกระบวนการจัดสรรทรัพยากร

	 กระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลนด้วยความเป็นธรรมที่ใช้คุณค่าทางจริยธรรมที่คณะผู้เขียนแนะนำมา
ควรนำไปสู่หลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนในการรักษาผู้ป่วยซึ่งจะเป็นการรับ
ประกันว่าแพทย์แต่ละคนไม่ต้องแบกรับภาระที่ยากลำบากในการตัดสินใจเฉพาะหน้าที่ไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนว่าจะ
รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอย่างไร หรือที่เป็นภาระที่แพทย์ผู้ตัดสินใจต้องแบกรับไว้ตามลำพังแต่ผู้เดียว ซึ่งการโยนภาระเช่นนั้น
ให้แก่แพทย์แต่ละคนย่อมจะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่ออารมณ์และจิตใจที่ยาวนาน

	 อย่างไรก็ตามคณะผู้เขียนเตือนว่าไม่ว่าหลักเกณฑ์นั้นจะได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีแค่ไหนก็ตาม ใน
สถานการณ์จริงการตัดสินใจและการทำตามนั้นย่อมประสบกับอุปสรรคต่างๆหลายอย่าง และเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถ
จัดการแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้ แทนที่จะให้แพทย์ที่ทำงานแนวหน้าเป็นคนตัดสินใจ โรงพยาบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องอาจ
ใช้เจ้าหน้าที่คัดแยกผู้ป่วยและจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (triage officers) แพทย์ที่ไม่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยตรง หรือ 
คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยแพทย์ผู้มีประสบการณ์และนักจริยธรรม เพื่อช่วยในการนำเอาหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติใช้ หรือ
เพื่อช่วยในการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน หรือเป็นผู้ตัดสินใจเองเลย


	 จากประสบการณ์ของแพทย์ห้องฉุกเฉินและนักจริยธรรมกลุ่มหนึ่งในอิตาลีที่เริ่มร่างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและ
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในตอนต้นเมื่อโรคระบาดเริ่มจากแคว้นลอมบาร์ดี (Lombardy) ก่อนแคว้นอื่นๆ หลักเกณฑ์ที่ร่างขึ้น
นั้นถูกแพทย์และนักจริยธรรมจากพื้นที่อื่นที่สถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าประนามเป็นอย่างมากและเรียกแพทย์ที่เสนอร่าง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวว่าทำตัวเสมือนพระเจ้า แต่การประนามและต่อต้านเช่นนั้นเปลี่ยนไปเมื่อพื้นที่อื่นประสบกับปัญหาการ
แพร่ระบาดที่รุนแรงเช่นกัน 

	 ดังที่แพทย์จากอิตาลีคนหนึ่งแนะนำ พญ. เฮเลน อูแยง เกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดระเบียบความคิด วิธีการ
ทำงาน และทีมงานใหม่ในช่วงวิกฤตโรคระบาดนั้น การปะทุเพิ่มของโรคระบาดโควิด-19 ในอิตาลีและนิวยอร์คทำให้
แพทย์และทีมงานต้องปรับแนวทางการทำงานใหม่ ซึ่ง พญ. อูแยงอธิบายว่าแต่ก่อนนั้นการดูแลผู้ป่วยทั้งในอิตาลีและ
นิวยอร์คเป็นการดูแลที่ยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient-centered care) ที่เน้นการเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้
ป่วยแต่ละคน แต่เมื่อการระบาดรุนแรงขึ้นการทำงานต้องเปลี่ยนเป็นการดูแลที่ยึดเอาชุมชนเป็นศูนย์กลาง (community-
centered care) ที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบของวิธีการรักษาที่จะมีต่อชุมชนด้วย 

	 ดังนั้นคุณค่าทางจริยธรรมทั้งสี่ประการและข้อแนะนำเกี่ยวกับการนำเอาคุณค่าเหล่าน้ันไปปรับใช้สำหรับการ
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 นั้นจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องตัดสินใจให้การรักษาสามารถพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ
ที่จะเกิดกับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ และจะช่วยปลดภาระทางคุณธรรมทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำเป็นที่ต้องทำตัวเป็นพระเจ้าดังที่ถูกกล่าวหาอีกต่อไป

	 อย่างไรก็ดียังมีประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นที่นอกเหนือจากจริยธรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่
ขาดแคลนอย่างเป็นธรรมคือผลกระทบทางกฏหมายหากแพทย์ไม่พยายามช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หัวใจหยุดเต้นให้ฟื้น
คืนกลับขึ้นมาใหม่ (resuscitation) หรือพยายามสอดท่อหายใจเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่หยุดหายใจไป (intubation) ดัง
ที่ พญ. อูแยงเล่าในบันทึกประจำวันของเธอว่ามีหลายกรณีที่ผู้ป่วยหนักมีเอกสารเกี่ยวกับการรักษาที่ระบุว่าไม่ต้องทำให้
ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ (หรือ Do Not Resuscitate  - DNR) หรือไม่ให้ใส่ท่อช่วยหายใจ (Do Not intubate - DNI) แต่ญาติผู้
ป่วยต้องการยกเลิกคำสั่งนั้นและยืนยันให้แพทย์พยายามทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยรวมถึงผู้ป่วยที่การพยากรณ์โรคไม่ดี
ก็ตาม ซึ่งการพยายามทำให้ฟื้นและการสอดท่อช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยที่หมดสติช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
ติดไวรัสโคโรนาสำหรับแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก และหากแพทย์ปฏิเสธไม่ทำตามคำเรียกร้องของญาติ แพทย์ที่
เกี่ยวข้องอาจถูกฟ้องร้องและถูกดำเนินการตามกฏหมายได้ ซึ่งทางออกหนึ่งที่ได้รับการเสนอคือการมีกฏหมายให้การ
คุ้มครองชั่วคราวแก่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ (temporary medical liability 
immunity for care) ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งกฏหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่
ทำงานแนวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะช่วยลดความกังวลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไปได้พอสมควร ทำให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถอุทิศตนให้ความสนใจต่อการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเรียกร้อง
จากญาติที่ขัดต่อประโยชน์ของชุมชนและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่จำเป็น

	 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับจริยธรรมและกฏหมายจะช่วยทำให้
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านแรกในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มีความมั่นใจในการช่วยชีวิตผู้ป่วยต่อไป 
เพราะจากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากท้อแท้ใจเป็นอย่างมากต่ออุปสรรคมากมายที่พวก
เขาประสบอยู่ ดังที่ พญ. อูแยงสรุปในบันทึกของเธอว่าเธอมีความละอายใจเป็นอย่างมากที่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแพทย์มา
นานถึง 15 ปีก็ตาม แต่เธอไม่สามารถทำอะไรให้แก่ผู้ป่วยได้มากไปกว่าเอาหน้ากากอ๊อกซิเจนครอบจมูกและปากของผู้
ป่วยเท่านั้น


	 



