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บทนํา 
 โรคเอดสเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของไทย ผู
ติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่รับบริการจากสถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐและเอกชน ตั้งแต พ.ศ. 2527-2552 มี
จํานวน 368,560 ราย และมีผูเสียชีวิตแลว 97,226 ราย (1) 
บุคลากรที่ดูแลผูปวยกลุมนี้ประสบกับปญหาจริยธรรมไดงาย 
เนื่องจากโรคดังกลาวเปนโรคติดเชื้อรายแรง ยังไมมีวิธีรักษา
ใหหายขาดได อีกทั้งยังเปนโรคที่สังคมยังกลัว รังเกียจ และมี
ลักษณะถูกตีตราจากสังคม (2) การสํารวจในพยาบาลชาว
ไทย 110 รายที่ดูแลผูปวยกลุมนี้พบวา ทุกรายเคยประสบกับ
ปญหาทางจริยธรรมในการทํางาน โดยรอยละ 18.18 กลาว
วา ตนพบกับปญหาจริยธรรมบอยครั้ง (3)  

การศึกษาปญหาจริยธรรมในการดูแลผูติดเชื้อเอช
ไอวี /ผูปวยเอดสสวนใหญพบในวิชาชีพพยาบาล (4-5) 
การศึกษาในวิชาชีพอื่น ๆ เชน แพทย (6) มีนอยมาก การ
ทบทวนวรรณกรรมไมพบการศึกษาในเภสัชกรเลย (7) 
ประเด็นจริยธรรมที่พยาบาลประสบในการดูแลผูปวยกลุมนี้มี 
6 ประเด็น คือ 1) การหลีกเล่ียงการดูแลผูปวย 2) ความลับ
เร่ืองโรคของผูปวยและหนาที่ในการปกปองผูอื่นจากโรค เชน 
การเปดเผยเรื่องโรคตอคูสมรสของผูปวย 3) การที่ผูปวยและ
ครอบครัวไมมีสวนตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา เชน การตรวจ
เลือดโดยไมบอกกลาวกอน 4) การดูแลผูปวยโรคนี้ไมเทา
เทียมกับโรคอื่น 5) การไมใสใจ/ทอดทิ้งผูปวยโดยบุคลากร
หรือญาติ  และ 6) การที่ครอบครัวและเจาหนาที่ เชน แพทย
และพยาบาลไมรวมมือในการดูแลผูปวย (4-5)  

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยในวิชาชีพอื่น ๆ ไมอาจ
นํามาขยายผลใชกับวิชาชีพเภสัชกรรมได เพราะลักษณะงาน
ที่แตกตาง เชน แพทยและพยาบาลเสี่ยงตอการสัมผัสกับ
เลือดของผูปวยมากกวาเภสัชกร ทําใหพบปญหาจริยธรรม
บางอยาง (เชน การหลีกเล่ียงการดูแลผูปวย) เกิดขึ้น
มากกวา นอกจากนี้ การศึกษาในวิชาชีพอื่นเกิดขึ้นมานาน
แลวในอดีต การกาวหนาทางเทคโนโลยีและการรักษาบาง
ประการ ในป จจุ บันทํ า ใหปญหาจริ ยธรรมของโรคนี้
เปล่ียนแปลงไป เชน การมียาที่มีประสิทธิภาพทําใหการติด
เชื้อเอชไอวีเปล่ียนสภาพจากโรคที่รักษาไมได กลายเปนโรค
เรื้อรัง หรือการมียาสามารถปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก 
ทําใหการตรวจคัดกรองโรคเปนที่ยอมรับมากขึ้น เพราะการ
ทราบสถานะภาพติดเชื้อมีผลดีตอผูปวยมากกวาในอดีต 
ปญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการตรวจเลือดจึงเปล่ียนไป เชน 

รัฐบาลอังกฤษกําหนดใหการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเปนการ
ทดสอบตามปกติที่ตองทําในสตรีที่ฝากครรภเหมือนการ
ทดสอบอื่น ๆ ทั่วไป (8) 
 การศึกษานี้ มี วัต ถุประสงค เ พ่ือคนหาปญหา
จริยธรรมของเภสัชกรในการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย
เอดส  ตลอดจนการแกไขปญหาดังกลาวของเภสัชกร 
ผลการวิจัยมีความสําคัญ เพราะเมื่อเผชิญกับประเด็นขัดแยง
ทางจริยธรรม บุคลากรในทีมสุขภาพตองตัดสินใจ ซึ่ง
โดยมากมักไมมีแนวทางที่ชัดเจน และไมสามารถคาดการณ
ไดวา ผลจากการตัดสินใจจะเปนอยางไร ในบางปญหาไมวา
ตัดสินใจอยางไร ก็อาจมีขอโตแยงได (9) จึงเปนเรื่องที่ทาทาย
ความสามารถในการแกไขประเด็นขัดแยงที่เกิดขึ้น ขอมูล
เกี่ยวกับปญหาจริยธรรมจะมีประโยชนตอคณะเภสัชศาสตร
และผูบริหารงานเภสัชกรรมระดับฝาย โรงพยาบาล หรือ
ประเทศในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ตัดสินใจทางจริยธรรมของเภสัชกรในสถานการณตาง ๆ ที่
การวิจัยนี้บงชี้ 

 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษยของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรแลว งานวิจัยมีกระบวนการรวบรวมขอมูล
ดังตอไปนี้ 
 
 ผูใหขอมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้ งนี้ เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ เจาะ ลึกจากผู ใหขอมูลที่ เปนเภสัชกร  ซึ่ งมี
ประสบการณในการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสไมนอย
กวา 3 ป ผูใหขอมูลทํางานในโรงพยาบาลของรัฐท้ัง 3 ขนาด
คือ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน ผูวิจัยชื่อแรกเปนเภสัชกรที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยกลุมนี้
เปนผูสัมภาษณ การเก็บขอมูลครั้งแรกเร่ิมโดยการติดตอกับ
เภสัชกรที่ผูวิจัยคุนเคยและเปนผูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 
เพ่ือใหเปนผูใหขอมูลคนแรก หลังจากนั้น การเลือกตัวอยาง
ใชวิธีการแนะนําตอ ๆ จากผูใหขอมูลคนแรก ผูวิจัยเก็บ
ข อมู ล จากผู ใ ห ข อมู ล จนกว า จ ะ ได คํ าตอบครบตาม
วัตถุประสงคที่วางไว และไดผลการวิจัยที่อิ่มตัว คือ ขอมูล
จากผูใหขอมูลคนหลังสุดไมไดใหมุมมองใหมที่ลึกซึ้งไปจาก
ขอมูลที่ไดมากอนหนานี้ ผลการวิจัยอ่ิมตัวเมื่อผูวิจัยได
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สัมภาษณเภสัชกรประจําโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลศูนยจํานวน 10, 4 และ 3 คน 
ตามลําดับ ในจํานวนนี้ มีอยู 3 รายที่จัดเปนผูใหขอมูลหลัก 
เนื่องจาก เปนเภสัชกรที่มีชื่อเสียงในเรื่องการดูแลผูปวยกลุม
นี้ โดยมีบทบาทเปนวิทยากร/ผูนิเทศงาน หรือเปนผูดูแล
ผูปวยที่อาการคงที่แลวแทนแพทยในคลินิกรับยาตอเนื่อง 
หรือทํางานรวมกับแพทยอยางใกลชิดในการปรับสูตรยา
ใหกับผูปวย 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2551 
ถึงเดือน กรกฎาคม 2552 รวมระยะเวลา 9 เดือน การ
สัมภาษณเร่ิมโดยผูวิจัยแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงคของการ
วิจัย รายละเอียดของการสัมภาษณ รวมทั้งการเก็บรักษา
ขอมูล และขอความรวมมือในการใหสัมภาษณและบันทึกเทป
ดวยวาจา ผูวิจัยสัมภาษณเจาะลึกตามแนวคําถามที่กําหนด
ไวดังนี้ “ในการดูแลผูปวยเอดส ทานเคยประสบกับเหตุการณ
ใดบางที่ทําใหทานรูสึกอึดอัดและยากในการตัดสินใจ” “ทานมี
วิธีการในการตัดสินใจหรือแกปญหานั้นอยางไร” “ทานได
ปรึกษาหรือตัดสินใจรวมกับบุคคลอื่นหรือไม อยางไร” “ทาน
ใชเหตุผลหรือหลักการใดบางในการตัดสินใจดังกลาว” 
“ภายหลังการตัดสินใจดังกลาว เกิดผลกระทบตอตัวเอง 
ผูปวย/ญาติ บุคคลอื่น หนวยงานหรือไม อยางไร” และ “ใน
การดูแลผูปวยเด็กที่ไดรับยาตานไวรัสเอดส ทานเคยประสบ
กับปญหาจริยธรรมบางหรือไม อยางไร”  
 การสัมภาษณใชเวลาครั้งละประมาณ 45 นาที ทั้งนี้
จนกวาจะไมมีขอมูลใหมเพ่ิมจากเดิม นอกจากนี้ ผูวิจัยยังได
สังเกตสถานที่ การทํางานของเภสัชกร และบันทึกตลอดจน
เอกสารเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย 
เพ่ือใหเขาใจเรื่องราวที่ผูใหขอมูลเลา และเปนการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลจากการบอกเลาดวย หลังจากการ
สัมภาษณส้ินสุดในแตละวัน ผูวิจัยถอดขอความเสียงเปนคํา
บรรยายแบบคําตอคํา และอานเพื่อทําความเขาใจหลาย ๆ 
รอบ คนหาประเด็นที่ตองการศึกษา และสรุปเปนขอมูล
เบ้ืองตน กอนจะเริ่มสัมภาษณผู ใหขอมูลรายตอไปดวย
ว

 

ิธีการเดียวกับที่กลาวมาแลว  
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนี้ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาตามขั้นตอนของ 
Miles และ Huberman (10) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การจัด
ระเบียบขอมูล ไดแกการถอดเทปสัมภาษณ การเขียนบันทึก

ส่ิงที่สังเกตพบและสรุปขอมูลในทันทีหลังการสัมภาษณแตละ
ครั้ง หลังจากนั้นอานขอความหลาย ๆ รอบใหเขาใจ และ
เลือกขอความที่บงบอกประเด็นจริยธรรมที่เภสัชกรประสบ 
รวมทั้งการตัดสินใจในประเด็นดังกลาว ในการวิจัยนี้ ปญหา
จริยธรรมคือประเด็นขัดแยงทางจริยธรรม (การตัดสินใจที่มี
หลายทางเลือกที่ขัดกัน และแตละทางเลือกอยูบนหลักการ
ทางจริยธรรมที่ตางกัน) และประเด็นที่กอใหเกิดความบีบคั้น
ทางจริยธรรม (moral distress) (11) ผูวิจัยกําหนดรหัสแทน
ความหมายแกขอความที่เลือกได  โดยผูวิจัยทั้งสองใหรหัส
กับขอมูลจากตัวอยางหารายอยางเปนอิสระตอกัน หลังการ
ใหรหัสในตัวอยางแตละราย ผูวิจัยทั้งสองอภิปรายความ
แตกตางของรหัสที่ใหกอนที่จะใหรหัสขอมูลในตัวอยางราย
ถัดไป หลังจากที่ผูวิจัยทั้งสองมีความเห็นตรงกัน ผูวิจัยชื่อ
แรกเปนผูวิเคราะหขอมูลจากตัวอยางคนอื่น ๆ ที่เหลือ สวน
ขั้นตอนที่ 2 การแสดงขอมูล คือการจัดกลุมขอมูลใหมตาม
รหัสที่ใหในขั้นตอนแรก ขั้นตอนที่ 3 การสรุป/การตีความ 
ผูวิจัยหาขอสรุปโดยมองหาแบบแผนที่ปรากฏในขอมูล และ
มองหาความแตกตาง-ความเหมือนของขอมูลในสวนตาง ๆ 
หลังจากนั้นนําขอสรุปมาตีความ ผูวิจัยสงขอสรุปที่ไดไปยัง
ผูใหขอมูลหาทานตรวจสอบความถูกตอง 

 
ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลซึ่งเปนเภสัชกรจํานวน 17 คน เปนเพศ
หญิง 14 คน มีอายุระหวาง 30-42 ป มีสถานภาพโสด 14 
คน นับถือศาสนาพุทธ 13 คน และศาสนาอิสลาม 4 คน สวน
ใหญจบการศึกษาปริญญาตรี (13 คน) และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 4 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจํานวน 10 
คน โรงพยาบาลทั่วไป 4 คน และโรงพยาบาลศูนยจํานวน 3 
คน ผูใหขอมูลทํางานในตําแหนงเภสัชกรในชวง 6-19 ป ดูแล
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสเปนเวลา 3-10 ป จํานวนผูปวย
ที่ดูแลคือ 10-200 รายในโรงพยาบาลชุมชน และ 200-1,700 
คนในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลจังหวัด บทบาทของ
เภสัชกรในโรงพยาบาลทั้งสามระดับไมแตกตางกันนัก โดย
บทบาทหลักคือ การจัดยา จายยา ส่ังซื้อยาจากผูผลิต เบิกยา
จากระบบ VMI (Vender Managed Inventory) ใหคําปรึกษา
ผูปวยรายบุคคล/กลุม เตรียมความพรอมของผูปวยกอนการ
รักษา ตลอดจนติดตามและวางแผนการใชยาของผูปวย นอก 
จากนี้ เภสัชกรบางทานยังมีหนาที่เพ่ิมเติมคือการตรวจเยี่ยม
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บานผูปวยเฉพาะผูที่มีปญหา การนิเทศงานดูแลผูปวยเอดส 
โรงพยาบาลชุมชน การรวมทํางานในคณะกรรมการการใชยา
ตานไวรัสของโรงพยาบาล เปนตน เปนที่นาสังเกตวา ผูให
ขอมูลเกือบทั้งหมด (16 คน) กลาววา ไมเคยเขารวมประชุม
หรืออบรมสัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมเลยหลังจบการศึกษา 
 
ประเด็นขัดแยง-การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของเภสัชกร 
 การศึกษานี้พบ ประเด็นจริยธรรมในการดูแลผูติด
เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส 6 ประเด็นดังแสดงในตารางที่ 1 
ประเด็นที่ผูใหขอมูลเกือบครึ่งหนึ่งพบ คือ การจายยาซึ่ง
เภสัชกรคิดวาไมใชแผนการรักษาที่ดีที่สุด การเขาถึงยาตาน
ไวรัส และความไมรวมมือของผูปวยหรือผูดูแล การศึกษานี้
พบวา ประเภทของปญหาจริยธรรมที่เภสัชกรประสบไมได
ขึ้นกับขนาดโรงพยาบาล จํานวนผูปวยที่ดูแล ประสบการ
ดูแลผูปวยกลุมนี้ เพศหรือศาสนาของผูใหขอมูล เชน ปญหา
การเขาถึงยาพบทั้งในโรงพยาบาลทั้งสามขนาด เปนตน แต
ปญหาจริยธรรมที่เภสัชกรประสบขึ้นกับความตองการและ
ลักษณะตาง ๆ ของผูปวยที่เภสัชกรดูแลมากกวา เชน การที่
ผูปวยไมมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเขาถึงยา ฯลฯ ดังที่จะ
กลาวในหัวขอตอไป 
 
1. การจายยาตามคําสั่งแพทยซึ่งเภสัชกรคิดวาอาจไมใช
แผนการรักษาที่ดีท่ีสุดสําหรับผูปวย 

ประเด็นจริยธรรมนี้เกิดจากความขัดแยงระหวาง
หนาที่ของเภสัชกรที่ตองดูแลผูปวยอยางเต็มความสามารถ 
เพ่ือใหผูปวยไดรับประโยชนสูงสุดกับการเคารพอํานาจการ 
ตัดสินใจของแพทย การสัมภาษณพบวาปญหาเกิดจากความ 
เห็นไมสอดคลองของเภสัชกรและแพทยในเรื่องการเริ่มให/
ชะลอการใหยาตานไวรัส การเปลี่ยน/ชะลอการเปลี่ยนไปใช
ยาสําหรับเชื้อท่ีดื้อยา การปรับแผนการรักษาเมื่อพบอาการ
ขางเคียงจากยาหรืออันตรกริยาตอกันของยา ขนาด-ความถี่ 
-ปริมาณยาที่ควรจาย ปญหาที่เกิดสะทอนความจริงที่วา วิชา 
ชีพทางการแพทยไมใชวิทยาศาสตรโดยท้ังหมด แตเปน“การ 
ประกอบโรคศิลปะ” ซึ่งใชการตัดสินใจสวนบุคคลประกอบ 
การรักษา ดังนั้นจึงพบเห็นไดบอยวา บุคลากรทางการแพทย
มีความเห็นที่ไมตรงกัน เน่ืองจากสิ่งที่ใหความสําคัญมีความ
ตางกัน เชน 

  “แพทยส่ังเปล่ียนสูตรยา (ใหไปใชสูตรดื้อยา) แต
เราตองการใหคงยาสูตรเดิมไวกอน เพ่ือเก็บทางเลือกในการ 

ตารางที่ 1. ประเด็นจริยธรรมการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและ
ผูปวยเอดสของเภสัชกร (N=17) 

 ประเด็นจริยธรรม จํานวนผูประสบกับ
ประเด็นดังกลาว 

1. การจายยาตามคําสั่งแพทยซึ่ง
เภสัชกรคิดวาอาจไมใชแผนการ
รักษาที่ดีที่สุดสําหรับผูปวย 

8 

2. การเขาถึงยาตานไวรัสและยาที่
เกี่ยวของ 

8 

3.ความไมรวมมือในการรักษาของ
ผูปวยหรือผูดูแล 

8 

4. สิทธิอนามัยเจริญพันธ 4 
5. ความลับของผูปวย 4 
6. การบอกความจริงแกผูปวย 2 

 
รักษาเมื่อผูปวยดื้อยาสูตรเดิมแลว เชน เดิมผูปวยใชยาสูตร 
Zidovudine-Lamivudine-Efavirenz ตอมา แพทยส่ังเปล่ียน
จากยา Zidovudine เปน Tenofovir ทั้งที่ผูปวยมี CD4 ดี 
ประมาณ 400 กวา, viral load นอยกวา 50 copy และไมมี
อาการซีด ระบบเลือดก็ปกติดี ซึ่งเราก็มองวาผูปวยนาจะ
ยังคงใชยาสูตรเดิมได เพราะไมไดมีปญหาดื้อยาอะไร เราจึง
ปรึกษาแพทย ทานบอกวาไมอยากใหใชยา Zidovudine นาน 
ๆ เดี๋ยวจะเกิด mitochondria toxicity แตตอนน้ีผูปวยก็ไมได
มีอาการนั้นเลย ” 
 
 เภสัชกรท่ีประสบปญหานี้ใช “กระบวนการเจรจา” 
แกไขปญหาโดยรวมมือกับแพทยหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประ- 
กอบการตัดสินใจ เชน การปรกึษาแพทยผูเชียวชาญทานอื่น 
ๆ การตรวจหาระดับยาในเลือดเพื่อพิสูจนการเกิดอันตรกริยา
ตอกันของยา หรือการตรวจระดับไวรัสและการดื้อยาของเชื้อ 
กรณีที่ไมอาจหาขอมูลได หรือการหาขอมูลมีความลําบาก-
คาใชจายสูง หรือตองใชเวลานาน เภสัชกรจะจายยาตาม
คําส่ังแพทย โดยอาจเหตุผลวา “อํานาจการตัดสินใจสุดทาย
อยูที่แพทย” หรือ “เราตองใหเกียรติแพทย” อยางไรก็ตาม 
เภสัชกรมักใชวิธีการตาง ๆ ลดผลเสียที่อาจจะเกิดจากคําสั่ง
การรักษาดังกลาวตอผูปวยและตนเอง เชน จดบันทึกเปน
หลักฐานวาไดปรึกษากับแพทยแลว ติดตามการใชยาของ
ผูปวยอยางใกลชิดเพ่ือใหไดขอมูลท่ีอาจนําไปใชในการเจรจา
ครั้งใหม (เชน ตรวจสอบการใชยาตามสั่ง เพ่ือตัดสินวาการที่

79 
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ยาไมไดผลนั้น เกิดจากการไมใชยาตามสั่งหรือยาไมไดผล) 
และแนะนําผูปวยถึงขอควรระวังและการปฏิบัติตัวในการใช
ยาที่ไดรับ นอกจากนี้ ในบางครั้ง เภสัชกรตอง “หาเหตุผลที่
สอดคลองกับแผนการรักษาของแพทยเพ่ืออธิบายใหผูปวย
เขาใจ” ดวย 
 
2. การเขาถึงยาตานไวรัสและยาที่เกี่ยวของ 
 ประเด็นจริยธรรมเรื่องการเขาถึงยาตานไวรัสรวม 
ทั้งยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชนยาปองกันและรักษาอาการติด
เชื้อแทรกซอน (ตอไปนี้จะเรียกรวมวายาตานไวรัส) มีหลาย
ลักษณะ ไดแก 2.1 การเขาไมถึงยาเพราะขอกําหนดของ
สิทธิตามกฎหมาย 2.2 การเขาไมถึงยาตานไวรัสเพราะถูก 
ปฎิเสธการรักษา 2.3 การเขาไมถึงยาบางตัวซึ่งจําเปน และ 
2.4 การเขาถึงยามีความลําบาก ถึงแมวาผูปวยจะมีสิทธิตาม
กฎหมาย  
 
2.1 การเขาไมถึงยาตานไวรัสเพราะขอกําหนดของสิทธิ  
 ปญหาทางจริยธรรมเรื่องการเขาไมถึงยาโดยมาก
เกิดเนื่องจาก ผูปวยจําเปนตองไดยาตามหลักการแพทย แต
ไมมีสิทธิไดรับยาฟรีตามกฎหมายหรือกฎเกณฑที่วางไวเพ่ือ
ความเปนธรรม การที่ยาดังกลาวมีราคาแพงมาก อุปสรรค
ทางการเงินจึงเปนกําแพงขวางกั้นสิทธิที่จะมีชีวิตอยูตอไป
ของผูติดเชื้อและผูปวยเอดสจํานวนไมนอย ผูใหขอมูลกลาว 
ถึงสิทธิในการเขาถึงยา 4 ประเภท คือสิทธิจากระบบราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิตาม
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) และสิทธิตามโครง 
การเขาถึงบริการของผูปวยเอดสดอยโอกาสทางสังคม หรือ 
NAPHA extension ซึ่งไดรับงบประมาณจากกองทุนโลกดาน
โรคเอดส เพ่ือเพ่ิมการเขายาแกผูไมมีสิทธิตามกฎหมายอื่น 
ๆ เชน คนไทยรอพิสูจนสิทธิ หรือพลัดถิ่น แรงงานขามชาติ 
กลุมชาติพันธุ และ กลุมผูอพยพดวยสาเหตุตาง ๆ กลุม
ผูตองขังในเรือนจํา ฯลฯ  
 แมดูเหมือนวา สิทธิทั้งส่ีครอบคลุมบุคคลทุกกลุมใน
ประเทศ แตขอมูลจากการสัมภาษณ แสดงใหเห็นวา ในทาง
ปฏิบัติ ยังเกิดปญหาการเขาถึงยาอยู เพราะการใชสิทธิรับยา
ฟรีตามกฎหมายประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพถวน
หนานั้น หากมิใชกรณีฉุกเฉิน ผูปวยตองรับบริการจาก
โรงพยาบาลตนสังกัดหรือโรงพยาบาลที่ตนขึ้นทะเบียนไว 
เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณแกโรงพยาบาล 

ซึ่งเปนแบบหมาจายรายหัวตามจํานวนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนไว
กับโรงพยาบาลนั้น ๆ การใชสิทธินอกเขตจึงกอใหเกิดปญหา
การเขาถึงยา ดังกรณีของผูใชสิทธิบัตรทอง (หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา) ที่รับบริการนอกเขตจังหวัดของตนดวย
สาเหตุตาง ๆ เชน ผูปวยยายที่อยูอาศัยไปจังหวัดอื่น หรือ
เดินทางไปจังหวัดอื่นและยาหมดลง สตรีที่ไมไดเปนโรคแต
ถูกประทุษรายทางเพศขณะเดินทางไปนอกจังหวัดของตน 
ซึ่งในการมาตรวจครั้งแรกไมไดรับยาตานไวรัสเพ่ือปองงกัน
การติดเอดส แตในการมาตรวจครั้งที่สอง แพทยทานใหมซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญลงความเห็นวาตองใชยาตานไวรัสเพื่อปอง 
กันโรค แตไมถือเปนกรณีฉุกเฉินเพราะเปนการมาตรวจครั้ง
ที่สองแลว ทําใหสตรีคนดังกลาวไมอาจใชสิทธิบัตรทองนอก
จังหวัดของตนเพ่ือรับยาตานไวรัสฟรีได (ยามีราคาประมาณ 
5,000 บาท) หรือในดังกรณีตัวอยางตอไปนี้ 
 
 “ผูปวยจิตเวชรับยาตานไวรัสจากจังหวัดอื่น ไดมา
อาศัยอยูกับญาติในจังหวัดนี้ ตอมาผูปวยมีความคิดอยากจะ
ฆาตัวตาย ญาติจึงไดนําตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนี้ จากการ
ตรวจของจิตแพทยพบวา จําเปนตองสงผูปวยไปรักษาตอท่ี
โรงพยาบาลจิตเวช......, โรงพยาบาลจิตเวชไมมียาตานไวรัส 
เราจึงตองจายยาตานไวรัสไปใหซึ่งผูปวยมีสิทธิ์ UC (บัตร
ทอง) นอกเขต จําเปนตองชําระเงิน แตปญหาคือผูปวยไมมี
เงินจาย เราควรจะทําอยางไรดี” 
 
 ผูปวยสิทธิประกันสังคมบางสวนก็มีปญหาการเขา 
ถึงยาในลักษณะที่คลายกัน ดังเชน กรณีที่ผูปวยลาออกจาก
งาน และยายกลับภูมิลําเนา แตตามหลักเกณฑแลว สิทธิการ
รักษายังผูกติดกับโรงพยาบาลประกันสังคมหลักตอไปอีก 6 
เดือน อีกทั้งในชวงเวลาดังกลาว ผูปวยจะใชสิทธิตามหลัก 
ประกันสุขภาพถวนหนาไมได ดังนั้นผูปวยตองชําระคายาเอง 
หากรักษาตัวในโรงพยาบาลใกลบานซึ่งมิใชเปนโรงพยาบาล
ประกันสังคมหลัก  
 จากการสัมภาษณไมพบวาขาราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมีปญหาการเขาถึงยาอันเนื่องจากขอกําหนดใน
เร่ืองสิทธิตามกฎหมาย กลุมขาราชการสามารถไดยาฟรีได
จากสถานพยาบาลของรัฐทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี
โครงการเบิกจายตรงของขาราชการ ซึ่งทําใหขาราชการไม
ตองสํารองจายเงินคายาไปกอน จึงไมมีอุปสรรคทางการเงิน
ตอการเขาถึงยา 
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 เมื่อประสบกับปญหาจริยธรรมในเรื่องการเขาไมถึง
ยา ผูใหขอมูลมักยึดหลักความกรุณา โดยกลาววา สงสาร
ผูปวยที่ไมมีเงินหรือรายได ทําใหซื้อยาไมได หรือไมสามารถ
เดินทางกลับไปรักษาในโรงพยาบาลที่ผูปวยมีสิทธิได  กลัว
วาผูปวยจะขาดยาและเกิดการดื้อยา บางสวนกลาววา กลัว
ปญหาการฟองรองที่อาจมีตามมา ส่ิงที่เภสัชกรทั้งหมดทําคือ 
ปรึกษากับทีมดูแลผูปวย เชน พยาบาลผูเกี่ยวของ เพ่ือชวย
ใหผูปวยไมตองจายเงิน โดยใหยาตานไวรัส (อาจเปนยาของ
หลักประกันสุขภาพอื่น ๆ ที่ผูปวยไมมีสิทธิ) โดยไมคิดคา ใช
จายใด ๆ กับผูปวย หรือใหผูปวยจายเฉพาะยาปองกันการ
ติดเชื้อฉวยโอกาส แตเภสัชกรไดพยายามลดผลเสียจากการ
ฝาฝนกฎระเบียบของตนโดยใหความชวยเหลือขางตนเปน
ชวงเวลาสั้น ๆ เชน ใหยาฟรีไมเกิน 2 เดือนหรือเพียงพอที่
ผูปวยจะเดินทางกลับไปรักษาในแหลงที่ตนมีสิทธิ และเรงให
ผูปวยแกไขสิทธิรักษาใหถูกตองตามหลักเกณฑ ดังเชน 
 
 “ใหเขารีบไปติดตอเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่
เปนประกันสังคมหลัก ในระหวางนั้นประมาณ 2 เดือน เราให
ยาของผูปวยสิทธิ UC (บัตรทอง) ไปกอน ซึ่งจริง ๆ แลวไม
ถูกตองตามกฎระเบียบ แตไดพูดคุยทําความเขาใจกับทีม
ดูแลผูปวย เขาก็เห็นดวยและไดใหความสนับสนุนกับผูปวย 
เชน ไมมีคารถก็จะออกคารถให ถาไมมีคนพาไปโรงพยาบาล
ที่เปนประกันสังคมหลัก ก็จะมีกลุมแกนนําพาไปสง” 
 
 2.2 การเขาไมถึงยาตานไวรัสเพราะถูกปฎิเสธการรักษา 
 ปญหาการเขาไมถึงยามักเกิดจากขอกําหนดของ
สิทธิตามกฎหมาย แตบางครั้งก็เกิดจากการปฏิเสธการรักษา
ของบุคลากรเนื่องจากมีทัศนคติทางลบตอผูปวยของบุคลากร
ทางการแพทย การปฏิเสธการรักษาเกิดแมบุคลากรทางการ
แพทยจะทราบวาเปนการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เชน ในกรณีของชายคนหนึ่งที่อาศัยใกลกับโรงพยาบาล เมื่อ
ทราบวาตนเองติดเชื้อ HIV จึงส้ินหวังกับชีวิต กินเหลาเมา 
และพยายามขมขืนเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ตอมา ชายคน
ดังกลาวถูกลงโทษตามกฎหมาย เมื่อพนโทษ เขามาขอรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลแหงเดิม ผูใหขอมูลกลาววา 
  
 “ทางผูบริหารและเจาหนาที่…ไมสบายใจที่จะรับ
รักษาผูปวยรายน้ี จึงคุยกับผูปวยใหไปรักษาที่โรงพยาบาล 
ศูนย แตโรงพยาบาลศูนยไมรับผูปวย เขาบอกวาไมใชเปน

เหตุผลที่จะสงตัวมารักษา ทางโรงพยาบาลจึงใหผูปวยยาย
ทะเบียนบานไปเพื่อรักษาที่นั้น แตเขาหาที่อยูลงไมได……. 
ทําใหระหวางดําเนินการ ผูปวยไดรับการรักษาลาชาไปเกือบ  
1 ป ซึ่งจริง ๆ แลว เราไมมีปญหาที่จะรับการรักษาเขา แต
เจาหนาที่ที่เปนผูหญิงเขาจะไมยอมรับและไมอยากใหการ
รักษา…..เขาไดชดใชโทษครบตามกําหนดแลว เราก็สงสาร 
เพราะเขามาบอกวา ความผิดครั้งเดียวตัดสินเขาเหมือนโทษ
ประหารเลยเหรอ ปลอยใหเขาตายไมรักษา”  
 
 ผูใหขอมูลแกปญหารวมกับทีมผูรักษาโดยใหเพ่ือน
ของผูปวยรับรองความประพฤติของผูปวย และติดตามผูปวย
เวลามารับยา โดยไมปลอยใหอยูตามลําพังกับพยาบาลที่ให
คําปรึกษาหรือเจาหนาที่อื่นในคลินิก ทําใหทุกฝายยอมรับ
และใหการรักษาผูปวย ตัวอยางของการปฏิเสธการรักษาใน
กรณีอื่น ยังเห็นไดจากคําสัมภาษณดังนี้ 
 
  “ผูปวยตางดาวโดยปกติสามารถใชยาของโครงการ 
NAPHA Extension ได……[แต] เราจะไมเอาเขาโครงการ 
(NAPHA Extension) เลย เพราะผูปวยตางดาวมักจะเปน
พวกใชแรงงาน ยายถิ่นฐานบอย และมักจะใชบริการพวก
หญิงขายบริการ ถาเขากินยาตานไวรัสไมตอเนื่อง จะทําให
หญิงขายบริการติดเชื้อดื้อยาตั้งแตแรก อีก 5 ปขางหนาเรา
จะมีผูปวยรายใหมที่ติดเชื้อดื้อยามากขึ้น นอกจากนี้โครงการ
ไดงบสนับสนุนจากกองทุนโลกประมาณ 5 ป แตหลังจากนี้ก็
ยังไมมีความแนนอนวาจะไดรับการสนับสนุนตอ ผูปวยกลุมนี้
อาจจะไมไดรับยาตอ สงผลใหเกิดเชื้อดื้อยาได และอาจจะไป
แพรเชื้อดื้อยาใหคนอื่นตอไป”  
 
 การตัดสินใจของผูใหขอมูลรายนี้แสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของทัศนคติในแงลบกับตัวผูปวย และแนวคิดแบบ
อรรถประโยชนนิยม นั่นคือ การปองกันการเกิดเชื้อดื้อยาใน
อนาคตที่อาจมีผลกระทบในวงกวางนั้นมีน้ําหนักมากกวาการ
ชวยผูปวยตางดาวเฉพาะราย  
 
2.3 การเขาไมถึงยาบางตัวซึ่งจําเปน  
 การเขาไมถึงยาบางตัวซึ่งจําเปนเกิดจาก สิทธิของ
ผูปวยไมครอบคลุมยาที่จําเปนตองเปล่ียนไปใช (เชน เพ่ือลด
อาการขางเคียง) หรือการเปลี่ยนประเภทสิทธิของผูปวยทํา
ใหมีบางชวงที่สิทธิวางลง จึงตองใชสิทธิ NAPHA extension 
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ซึ่งครอบคลุมยาไมกี่สูตรและไมครอบคลุมยาตานไวรัสทุกตัว
ที่ผูปวยใชอยูแตเดิม  
 
 “ผูปวยจําเปนตองเปล่ียนมาใชยา Didanosine เพ่ือ
ไมใหแกมตอบ แตไมสามารถใชได เน่ืองจากยานี้ ไมไดอยูใน
บัญชีรายการยา…ของผูปวยโครงการประกันสังคม ซึ่งคิดวา
เปนปญหาจริยธรรมระดับชาติ” 
 
2.4 การเขาถึงยามีความยากลําบาก  
 แมวาผูปวยจะมสิีทธิเขาถึงยาอยางครบถวน แต
บางครั้ง ขอกําหนดของโรงพยาบาลมีผลทําใหการเขาถึงยา
อยางเพียงพอมีความยากลําบาก เชน ขอกําหนดในเรื่อง
ปริมาณยาที่จายตองไมเกินหนึ่งเดือน ทําใหผูปวยชาวประมง
ที่ตองออกเรือนานกวาหนึ่งเดือนขาดยา หรือผูปวยที่พํานัก
หางไกลจากโรงพยาบาลมาก จนการเดินทางมาโรงพยาบาล
ทุกเดือนเปนอุปสรรค นอกจากนี้ ขอกําหนดเรื่องการไม
ชดเชยยาก็ทําใหผูปวยบางคนที่ทํายาหาย (เชน ผูที่ถูกขโมย
กระเปา) เกิดการขาดยาเนื่องจากไมมีเงินซื้อยาจากแหลงอื่น
เชน โรงพยาบาลเอกชนได นอกจากนี้ มาตรการบางอยางทํา
ใหการเขาถึงยาของผูปวยมีความยากลําบาก เพ่ือเปนวิธีการ
ในการปรับพฤติกรรมผูปวย แตก็กอใหเกิดปญหาจริยธรรม 
ดังขอมูลตอไปนี้ 
 “ผูปวยกําลังตั้งครรภลูกคนที่ 3 โดยที่เขารูผลเลือด
ของตัวเองตั้งแตแรก ลูกของเขาทั้ง 3 คนนี้ตางพอกันทั้งหมด 
แสดงวาเขาไดแพรเชื้อไปใหคนอื่นหลายคน…..ถือวา ผูปวย
ทําไมถูกตอง ภายหลังจากคลอดลูกแลว ผูปวยถูกลงโทษโดย
การตัดออกจากโครงการ (NAPHA) แตไมไดตัดทางเลือก
ผูปวย เพราะเราจะเขียนใบสงตัวใหไปรักษาที่อื่น ทั้งนี้เพราะ
ทําผิดสัญญาที่ไดตกลงกับเภสัชกรตั้งแตกอนเขาโครงการวา 
จะไมแพรเชื้อใหคนอื่น การที่ผูปวยทําใหคนคนหนึ่งติดเชื้อ 
HIV โดยไปหลอกลวงเขา เปรียบเสมือนการฆาคนนั้น เพราะ 
ฉะนั้นหนาที่ของเราคือตัดวงจรโดยการเอาออกจากโครงการ 
ถ

 

ึงแมจะผิดหลักจรรยาบรรณ แตถาไมลงโทษเลยจะสงผลให
มีคนที่ติดเชื้อรายใหมเพ่ิมขึ้น และปองกันไมใหผูปวยคนอื่น 
ๆ ที่เหลือในระบบปฏิบัติตาม” 
 
3. ความไมรวมมือในการรักษาของผูปวยหรือผูดูแล 
          ความไมรวมมือในการรักษาของผูปวยหรือผูดูแลเปน 
ประเด็นจริยธรรม เพราะเปนความขัดแยงระหวางการเคารพ

เอกสิทธิ์หรือการตัดสินใจของผูปวยเองหรือผูดูแล กับหนาที่
ของเภสัชกรในการดูแลผูปวยอยางเต็มความสามารถเพื่อให
ผูปวยไดรับประโยชนสูงสุด ผูปวยที่รักษาไมตอเนื่องอาจกอ 
ใหเกิดการดื้อยาของเชื้อไดงาย เภสัชกรจึงมักตองชั่งใจวา 
ควรปรึกษาแพทยใหหยุดยาตานไวรัสหรือไมในผูที่ใชยาไม
ตอเนื่อง  

จากการสัมภาษณ พบความไมรวมมือในลักษณะ
ตอไปนี้ ผูปวยไมใสใจใชยาตานไวรัสตามแพทยส่ังอยางตอ 
เน่ือง (และมาดวยอาการเมาทุกครั้ง) ผูดูแลไมใสใจใหยาแก
เด็กที่ติดเชื้อ ผูปวยที่ปฎิเสธการรักษาโดยสิ้นเชิงเพราะหมด
อาลัยตายอยากในชีวิต ผูปวยไมมาตรวจเลือดและรับยาตาม
นัด เพราะขาดแรงสนับสนุนทางสังคมจากพอท่ียังไมรูวาลูก
ติดเชื้อ และคอยดุดาวาผูปวยไป “เลนยา” เมื่อหายตัวจาก
บาน ทั้ง ๆ ที่ผูปวยออกมาพบแพทย หรือผูปวยบางสวนไม
ยอมมารับยาหรือเขารวมกิจกรรมกลุมในคลินิกพิเศษที่จัดขึ้น 
เพราะกลัววาความลับเรื่องโรคของตนจะถูกเปดเผย เน่ือง 
จากพยาบาลหรือท่ีผูทํางานในคลินิกดังกลาวเปนคนที่ผูปวย
รูจักหรือเปนญาติ หรือมีชาวบานในหมูบานเดียวกันมารับยา
ในคลินิกเดียวกัน 
 ผูใหขอมูลพยายามแกปญหาตามสาเหตุของปญหา 
ในกรณีที่สาเหตุเกิดจากการไมใสใจเรื่องการใชยาอยางตอ 
เน่ือง จนเภสัชกรคิดวาอาจเกิดการดื้อยาได ผูใหขอมูลให
ผูปวยมารับยาสัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเห็นถึงความยุงยาก 
เมื่อผูปวยมีพฤติกรรมดีขึ้น ก็เปล่ียนเปนนัดรับยา 2 สัปดาห 
/ครั้ง และเดือนละครั้งตามลําดับ ในบางราย เภสัชกรสงตอ
ผูปวยที่ไมรวมมือใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใหญขึ้น เพ่ือ
ปรับพฤติกรรมดังกลาว สวนในผูที่ขาดแรงสนับสนุนทาง
สังคมและกําลังใจในการดํารงชีวิตนั้น พบวา พยาบาลจิตเวช
มีบทบาทสําคัญในการเขามาชวยเหลือผูปวย สําหรับผูที่ตอง 
การปกปดความลับของตนนั้น เภสัชกรไดยึดหลักเอกสิทธิ์
ของผูปวยโดยปรับบริการใหแกผูปวยรายนั้น ๆ เปนพิเศษ 
เชน ใหมารับยาในวันอื่น ๆ หรือยินยอมใหผูปวยรับการ
รักษาที่คลินิกผูปวยนอกทั่วไป โดยไมรวมกิจกรรมกลุมใน
คลินิกโรคเอดส 
 
4. สิทธิอนามัยเจริญพันธ 

ผูปวยที่ใชยาตานไวรัสอยางสม่ําเสมอจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอยางชัดเจน ผูปวยบางสวนจึงตองการมีบุตรเพ่ือ 
ใหชีวิตของตน “สมบูรณเหมือนคนทั่วไป” ความตองการดัง 
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กลาวเปนประเด็นขัดแยงทางจริยธรรมระหวางการเคารพเอก
สิทธิในดานอนามัยเจริญพันธ ซึ่งเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษยชน กับหนาที่ของเภสัชกรในการปกปองผูเกี่ยวของ 
เชน คูสมรสของผูปวย (ที่อาจติดเชื้อหรือไมติดเชื้อก็ตาม) 
ตัวผูปวยเอง และเด็กที่จะเกิดมา ใหปลอดภัยจากโรค ตัว
เภสัชกรเองมีแนวโนมที่ไมสนับสนุนใหผูปวยตั้งครรภ  

อยางไรก็ตาม ในทายที่สุด ผูใหขอมูลเคารพการ
ตัดสินใจของผูปวย และเห็นวา ผูปวยไมควร “แอบตั้งครรภ” 
แตควรมาปรึกษากอนเสมอ เพราะเภสัชกรตองตรวจสอบ
สูตรยาที่ผูปวยใชวา มีผลตอทารกในครรภหรือไม รวมถึง
ดูแลใหมารดาไดรับยาสูตรที่เหมาะสม ซึ่งสามารถปองกัน
การติดเอดสจากแมสูลูก  
 
5. ความลับของผูปวย 
 ปญหาจริยธรรมในเรื่องความลับผูปวยมักเกิดเมื่อ
การปกปดความลับของผูปวยซึ่งถือวา เปนสิทธิที่ผูปวยพึงมี
และเปนขอบัญญัติในจรรณยาบรรณวิชาชีพนั้นขัดกับหนาที่
ของเภสัชกรในการปกปองผูอื่นไมใหติดเชื้อจากผูปวย  กรณี
ดังกลาวเกิดเมื่อผูปวยบอกเภสัชกรวา กําลังจะแตงงานกับผู
ที่ไมติดเชื้อ หรือเมื่อคูสมรส คูนอน หรือผูใกลชิดของผูปวย
ไมทราบสถานะภาพติดเชื้อของผูปวย หรือเมื่อคูสมรสสงสัย
และพยายามสอบถามเภสัชกรวา ภรรยาของตนทานยาอะไร
อยู หรือเมื่อมีผูสัมผัสกับเลือดของผูปวย ดังกรณีตัวอยาง
ดังนี้ 
 
 “….สถานการณความไมสงบในภาคใต ทําใหผูปวย
เอดสคนหนึ่งโดนฟนในหมูบาน ก็มีชาวบานและทหารหลาย
คนมาชวยเช็ดเลือด หามเลือด ปญหาคือ คนที่ไปชวยผูปวย
ไมรูวา ตัวเองเส่ียงตอโรคเอดส หนึ่งในนั้นเปนแมของ
เจาหนาที่ในโรงพยาบาลทานหน่ึงซึ่งเขาทราบวา ผูปวยเปน
เอดส จึงพาแมและเพ่ือนสนิทของแมมาตรวจเลือด และมา
ปรึกษาเราวาควรทําอยางไรดีเพ่ือชวยเหลือคนอื่น ๆ…..
เพราะถาแจงวาคนที่คุณไปชวยเปนเอดสนะ ก็จะมีปญหา
จริยธรรมเพราะเปนสิทธิของผูปวย ไมควรเปดเผย แตอีกแง
หนึ่งสําหรับคนที่ไปชวยผูปวยเขาก็มีสิทธิที่จะรับรูความเสี่ยง
นี้ แลวเราควรทําอยางไรดีจึงจะไมกระทบทั้งสองฝาย….. 
สําหรับกลุมทหารที่มาชวยผูปวยยังไมไดรับการชวยเหลือ
เพราะไมรูวาเปนใคร เราปรึกษาแพทยวาควรทําอยางไรดี 
แพทยบอกวาเปนสิทธิของคนท่ีไปชวยควรไดรับการปองกัน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แตในขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็ยัง
ไมไดดําเนินการแตอยางใด” 
 
 ผูใหขอมูลกลาววา กรณีที่คูสมรส คูนอน หรือผูที่
กําลังจะแตงงานกับผูปวยไมทราบเรื่องการติดเชื้อของผูปวย 
เภสัชกรจะไมเปดเผยความลับของผูปวยโดยอางเหตุผลเรื่อง
สิทธิสวนบุคคล แตจะขอความรวมมือจากผูปวยเองในการ
เปดเผย เภสัชกรจะพยายามอธิบายขอดีของการเปดเผย 
เชน ชวยใหไมตองแอบกินยา ทําใหใชยาไดอยางตอเนื่อง
ตามแพทยส่ัง สามารถปองกันบุคคลอื่นไมใหติดเชื้อหรือให
ความรวมมือในการคุมกําเนิด เปนตน ผูใหขอมูลบางรายใช
กระบวนการกลุมโดยใหผูที่เคยมีปญหานี้มาใหคําปรึกษากับ
ผูปวย การแกปญหานี้มักอาศัยความชวยเหลือของพยาบาล
ที่มีหนาที่ใหคําปรกึษาผูปวยกลุมนี้ กรณีที่เภสัชกรถูกรบเรา
มาก ๆ จากบุคคลอื่น (เชน ภรรยาของผูปวย) ใหเปดเผย
ภาวะโรคของผูปวย เภสัชกรมักใหบุคคลดังกลาวสอบถาม
จากแพทยผูทําการรักษาเอง 
 ปญหาจริยธรรมในเรื่องนี้ยังเกิดในกรณีที่เภสัชกร
ไมอาจจัดบริการใหดีที่สุดเพ่ือรักษาความลับและความเปน
สวนตัวของผูปวย เชน บางครั้งที่หองจายยาผูปวยนอก (โรค
ทั่วไป) มีจํานวนเภสัชกรไมเพียงพอกับการบริการ ผูให
ขอมูลจึงตองมาชวยจายยาที่หองจายยาผูปวยนอก และให 
บริการผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสในที่เดียวกัน แทนที่จะบริการ
ในคลินิกเฉพาะแยกออกมา ทําใหผูปวยกลุมนี้กลัววาคนอื่น 
ๆ จะรูความลับ และเภสัชกรเองก็ไมสามารถใหคําแนะนํา
ปรึกษาผูปวยไดอยางเต็มที่  
 
     6. การบอกความจริงเร่ืองโรคแกผูปวย 
 ปญหาเรื่องการบอกความจริงที่พบในการวิจัยนี้เกิด
กับผูปวยเด็กสองราย (10 ขวบและ 15 ขวบ) ที่ยังไมทราบวา
ตนเองเปนโรคอะไร ปญหาจริยธรรมเกิดจากการที่เภสัชกร
ลังเลวา เด็กมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจหรือไมในการ
รับกับความจริง แตการรับรูเร่ืองโรคมีความจําเปนเพราะ 
ผูปวยไมทราบวัตถุประสงคที่แทจริงของการกินยา และเริ่ม
เบ่ือการกินยา หากไมรีบแกปญหาจะสรางปญหาใหมคือ เชื้อ
ดื้อยาได ผูใหขอมูลอึดอัดกับปญหานี้ และกลาววา “…เปน
ปญหาอึดอัดเหมือนกัน เพราะนึกวาถาเปนลูกของเรา เราก็
คงไมกลาบอกเหมือนกัน” ผูใหขอมูลแกปญหาโดยอธิบาย
เหตุผลใหแมของเด็กเขาใจวา ทําไมตองบอกความจริงใหเด็ก
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ทราบ พยาบาลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยใหคําปรึกษา
ในประเด็นนี้ 
 
การอภิปรายและสรุปผล 
 ผูใหขอมูล 16 คนจากทั้งหมด 17 คน ไมเคยผาน
การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมภายหลังจบการศึกษา แสดงวา 
วิธีการจัดการปญหาจริยธรรมของเภสัชกรเกิดจากการเรียนรู
ดวยตนเอง หรือเรียนรูผานปฎิสัมพันธกับผูปวย/บุคลากรอื่น 
ๆ จากขอมูลเห็นไดชัดวา การแกไขปญหาจริยธรรมมักทํา
รวมกับบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ หรือผูปวย เชน การ
เจรจาระหวางแพทยและเภสัชกรในเรื่องแผนการรักษา การ
ขอความชวยเหลือจากพยาบาลผูใหคําปรึกษาในการแกไข
ปญหาจริยธรรม เชน แนะนําใหผูปวยบอกความจริงเรื่องโรค
ของตนตอคูสมรส หรือใหแมบอกความจริงเรื่องโรคตอผูปวย
ที่เปนบุตร เปนตน 
   นอกจากนี้ จากคําสัมภาษณจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การ
ตัดสินใจแกปญหาของเภสัชกรมักอิงเหตุผลทางคลินิกและ
หลักทางจริยศาสตร (แมผูใหขอมูลจะไมไดกลาวโดยใชศัพท
เฉพาะทางจริยศาสตรก็ตาม) แตเหตุผลทางกฎหมายถูกหยิบ
ยกมาอางอิงนอยมาก ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่วิชากฎหมาย
และจริยธรรมของคณะเภสัชศาสตรมักเนนในเรื่องกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพ (เชน ยา อาหาร เครื่องสําอาง
สิทธิบัตรยา ฯลฯ) และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทั่วไป 
เชน การแขวนปาย จรรยาบรรณการสงเสริมการขาย เปนตน 
นั่นคือ แมวาวิชาชีพเภสัชกรรมไดปรับบทบาทของตนจาก
การเนนที่ผลิตภัณฑไปยังการเนนทางผูปวยอยางมากแลว 
แตเนื้อหาการสอนเรื่องกฎหมายและจริยธรรมยังคงเนนใน
เร่ืองผลิตภัณฑสุขภาพเชนเดิม ลักษณะเชนนี้ควรไดรับการ
ปรับเปล่ียนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับ
การดูแลผูปวยแกเภสัชกรในอนาคต 
 การศึกษานี้พบ ประเด็นจริยธรรม 6 กลุมในการดู 
แลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ประเภทของปญหาไมไดขึ้น 
กับขนาดโรงพยาบาล จํานวนผูปวยที่ดูแล ประสบการดูแล
ผูปวยกลุมนี้ เพศหรือศาสนาของผูใหขอมูล ปญหาที่พบมี
ดังนี้ 
 1) ปญหาการจายยาตามคําสั่งแพทยซึ่งเภสัชกรคิด
วาอาจไมใชวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับผูปวย เกิดเมื่อแพทย 
และเภสัชกรตัดสินใจโดยใหความสําคัญกับประเด็นที่ตางกัน 
เชน ในผูปวยบางราย แพทยอาจใหความสําคัญเรื่องอาการ

ขางเคียง สวนเภสัชกรใหความสําคัญกับการดื้อยา ทั้งหมดนี้
สะทอนลักษณะการประกอบโรคศิลปะที่ตองใชวิจารณญาณ
สวนบุคคลทางวิชาชีพ แมวาจะมีแนวทางการรักษากําหนด
ไวแลวก็ตาม เภสัชกรแกไขปญหาโดยหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
แหลงตาง ๆ เพ่ือเจรจากับแพทยผูตัดสินใจ แตการตัดสินใจ
ขั้นสุดทายขึ้นอยูกับแพทย 
 2) ปญหาการเขาถึงยาตานไวรัสและยาที่เกี่ยวของ
มีทั้ง การเขาไมถึงยาตานไวรัสเลยเพราะขอกําหนดของสิทธิ 
หรือการปฎิเสธการรักษา การเขาไมถึงยาบางตัวซึ่งจําเปน 
และการเขาถึงยามีความลําบาก ขอกําหนดเรื่องการหามใช
สิทธินอกเขตตามกฎหมายประกันสังคมและหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา (ยกเวนกรณีฉุกเฉิน) ทําใหผูปวยเขาไมถึง
ยาตานไวรัส ขณะที่กลุมสิทธิขาราชการนั้น ไมพบปญหา
ดังกลาว ผูใหขอมูลมักแกปญหารวมกับทีมรักษาโดยยึดหลัก
ความกรุณา คือยอมละเมิดกฎเกณฑเพ่ือชวยเหลือใหผูปวย
จายเงินเองนอยที่สุดหรือไมเสียคาใชจาย เชน นํายาจากที่ได
จากสิทธิประกันสุขภาพอื่นมาให แตก็ไดพยายามลดความ
เสียหายตอระบบใหนอยที่สุด เชน ใหยาตัวที่โรงพยาบาลไม
มีปญหาการขาดยา การใหยาฟรีเฉพาะระยะส้ัน ๆ และเรง
การแกไขสิทธิใหถูกตองตามหลักเกณฑ ผูปวยบางสวนแมมี
สิทธิเขาถึงยา แตถูกปฎิเสธการรักษา เพราะทัศนคติทางลบ
ตอผูปวยของบุคลากรทางการแพทย เชน การไมใหยาแก
ผูปวยตางดาวที่อาจใชยาตานไวรัสไมตอเนื่อง และอาจกอให 
เกิดปญหาเชื้อดื้อยา 
           แมวาผูปวยจะมีสิทธิเขาถึงยาอยางครบถวน แตบาง 
ครั้ง ขอกําหนดของโรงพยาบาลมีผลทําใหการเขาถึงยาอยาง
เพียงพอมีความยากลําบาก เชน ขอกําหนดเรื่องปริมาณยาที่
จะไดรับตอครั้งทําใหผูปวยตองเดินทางมารับยาบอย กวาที่
ผูปวยบางรายจะทําได หรือการทําใหผูปวยเขาถึงยาลําบาก 
เพ่ือประโยชนในการปรับพฤติกรรมของผูปวยใหรวมมือกับ
การรักษาใหมากขึ้น  

3) ความไมรวมมือของผูปวยหรือผูดูแลในการใชยา
หรือมารับบริการตามนัดจัดเปนปญหาจริยรรมที่พบประเภท
หนึ่ง ผูใหขอมูลพยายามแกปญหาตามสาเหตุของปญหา เชน 
ทําใหผูปวยที่ไมใสใจใชยาเกิดความลําบาก โดยตองมารับยา
บอยครั้งขึ้นเปนการชั่วคราวจนกวาจะปรับพฤติกรรมสําเร็จ 
การขอความชวยเหลือจากพยาบาลเพื่อใหคําปรึกษาผูปวยที่
ขาดกําลังใจในการตอสูกับโรค ตลอดจนการจัดบริการรับยา
ใหผูปวยเฉพาะรายเปนพิเศษ ทําใหผูปวยไมตองกลัวความ 
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 4) ปญหาสิทธิอนามัยเจริญพันธเกิดเมื่อผูปวยตอง 
การมีบุตร เภสัชกรมีแนวโนมที่ไมสนับสนุนความคิดดังกลาว 
แตก็เคารพการตัดสินใจของผูปวย และรวมมือกับบุคลากร
อื่น ๆ ในการดูแลความปลอดภัยของมาราดาที่อุมครรภและ
ทารกในครรภ   
 5) ปญหาเกี่ยวความลับของผูปวยเกิดเมื่อคูสมรส 
หรือผูสัมผัสกับเลือดของผูปวยไมทราบสถานะภาพการติด
เชื้อของผูปวย ผูใหขอมูลมักทํางานรวมมือกับบุคลากรอื่น ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลเพื่อแนะนําใหผูปวยเปดเผยเรื่อง
โรคตอคูสมรสเอง  
 6) ปญหาการบอกความจริงเรื่องโรคแกผูปวยเด็ก
นั้น ผูใหขอมูลแกปญหาโดยอธิบายเหตุผลใหแมของเด็กเขา 
ใจวา ทําไมตองบอกความจริงใหเด็กทราบ และใหแมเปนผู
แจงตอเด็กเอง โดยพยาบาลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการให
คําปรึกษาในประเด็นนี้ 
 ปญหาที่เภสัชกรพบมีลักษณะที่ตางจากปญหาที่
วิชาชีพพยาบาลพบ (4,5) เนื่องดวยลักษณะงานที่แตกตาง 
เชน พยาบาลบางสวนหลีกเล่ียงการดูแลผูปวย เพราะกลัว
การติดโรคจากกระบวนการรักษาผูปวย (เชนการเจาะเลือด 
ทําแผล ฯลฯ) (5) แตเภสัชกรในการศึกษานี้ไมไดกลาวถึง
เร่ืองความกลัวในโรคของผูปวยหรือความตองการหลีกเล่ียง
ผูปวย ทั้งนี้เพราะลักษณะงานของเภสัชกรไมไดทําใหเส่ียง
ตอการติดโรค หรือผูใหขอมูลสมัครใจเลือกทําหนาที่ในการ
ดูแลตัวอยางกลุมนี้ จึงไมเกิดความตองการหลีกเล่ียงหรือ
กลัวผูปวย หรืออาจเกิดจากการที่ทัศนคติตอโรคนี้ได
เปล่ียนไป การศึกษาในปจจุบันจึงไมพบปญหานี้  

ในเภสัชกรยังไมพบปญหาการตรวจเลือดผูปวยหา
เชื้อโดยไมแจงผูปวย หรือการรักษาในหอผูปวยโดยไมให
ผูปวยหรือญาติมีสวนรวมตัดสินใจ ทั้งนี้เพราะขั้นตอนการ
วินิจฉัยและการตัดสินใจรักษาในหอผูปวยไมไดสัมพันธกับ
งานของเภสัชกรมากนัก สวนปญหาการใหการรักษาที่ไมเทา
เทียมกับโรคอื่น หรือการปฎิเสธผูปวยของพยาบาลเกิดจาก
ทัศนคติเชิงลบตอผูปวย (4,5) แตในเภสัชกร ปญหาดังกลาว
เกิดจากทัศนคติเชิงลบรวมกับการชั่งขอดีและขอเสียของการ
รักษา หรือขอกําหนดตามกฎหมาย เชน การใหยาแกผูมีแนว 
โนมจะไมรวมมอืในการรักษาจะกอเชื้อดื้อยา เภสัชกรจึงตัด 
สินใจปฎิเสธการรักษา สวนปญหาที่เภสัชกรและพยาบาลพบ 

เหมือนกัน คือ การรักษาความลับผูปวยและความไมรวมมือ
ในการรักษา 

ลักษณะของปญหาที่แตกตางกันระหวางวิชาชีพยัง
อาจเกิดจากเวลาในการทําวิจัย งานวิจัยในวิชาชีพพยาบาล
ของประเทศไทยทําในป พ.ศ. 2539 แตการศึกษานี้ทําในป 
พ.ศ. 2552 การเปล่ียนแปลงในชวงเวลาที่ผานมาในเรื่อง
เทคโนโลยีการรักษา (เชน ยา) การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
(เชน การประชาสัมพันธไมใหรังเกียจผูปวย) และการมี
หลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมยาตานไวรัส ทําใหธรรมชาติ
ของปญหาจริยธรรมเปล่ียนแปลงตามไปดวย เชน ทําใหโรค
เอดสกลายเปนโรคเรื้อรัง และความเกลียดและกลัวโรคโดย
สังคมลดนอยลงมาก  
          วิธีการแกไขปญหาของเภสัชกรโดยมาก มักใชความ
รวมมือระหวางสหวิชาชีพแบบไมเปนทางการ หรือเปนแบบ
เฉพาะกิจ บางครั้งครอบครัวผูปวยก็มีบทบาทสําคัญในการ
แกปญหาจริยธรรมที่พบ ดังนั้น ในโรงพยาบาลที่มีผูปวย
จํานวนมากหรือพบปญหาจริยธรรมบอย อาจจัดตั้งคณะ 
กรรมการจริยธรรมการรักษา (care ethics committee) ที่
ประกอบดวยสหวิชาชีพเพ่ือใหคําแนะนําแกบุคลากรที่ประสบ
ปญหาดังกลาว ทําใหบุคลากรมีที่พึงพาเมื่อประสบปญหา 
จริยธรรม และไมเกิดความรูสึกวาตนเองตกอยูในภาวะบีบคั้น
ทางจริยธรรมมากเกินไป ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก อาจมอบ 
หมายหนาที่ดังกลาวแกคณะกรรมการสหวิชาชีพที่มีอยูแลว 
 
ขอเสนอแนะ 
           การศึกษานี้สัมภาษณเภสัชกรในโรงพยาบาลของรัฐ 
ทางภาคใตเทานั้น ในอนาคตควรมีการศึกษาปญหาจริยธรรม 
ที่เภสัชกรในโรงพยาบาลเอกชนและเภสัชกรในภาคอื่นๆ พบ 
ทั้งนี้เพราะโรงพยาบาลเอกชนโดยมากเปนธุรกิจที่มุงหากําไร 
จึงมีวัตถุประสงคที่ตางจากโรงพยาบาลของรัฐ ปญหาที่พบก็
อาจมีความแตกตาง ความแตกตางกันของวัฒนธรรมในแต
ละภาคก็อาจกระทบตอธรรมชาติของปญหาจริยธรรม 
 โรงพยาบาลควรจัดใหมีการฝกประสบการณ/ทักษะ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมขณะปฏิบัติงาน เชน จัดให
มีการเยี่ยมตรวจทางดานจริยธรรม (ethics rounds) โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือเปนประโยชนสําหรับเภสัชกรในการ
ฝกทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม เพ่ือใชกับสถานการณที่
อาจจะตองเผชิญในอนาคตได  หัวหนาฝายหรือกลุมงาน
เภสัชกรรมควรสงเสริม และสนับสนุนใหเภสัชกรไดมีโอกาส
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เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา ในเรื่อง ประเด็นจริยธรรมและ
การตัดสินใจเชิงจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้คณะ
เภสัชศาสตรควรเพิ่มเนื้อหาการสอนดานจริยธรรมทางคลินิก 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและไดฝกทักษะในการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมมากขึ้น  
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         การศึกษาในอนาคตควรมุงคนหาวา  เภสัชกรมีทักษะ 
การตัดสินใจทางจริยธรรมในการดูแลผูปวยเอชไอวี/เอดส
มากนอยเพียงใด หรือปจจัยใดมีผลตอทักษะดังกลาว นอก 
จากนี้ ยังควรมีการศึกษาปญหาจริยธรรมของเภสัชกรในการ
ดูแลผูปวยกลุมอื่น ๆ หรือปญหาในเภสัชกรสาขาอื่น ๆ เชน 
เภสัชกรชุมชน เภสัชกรการตลาด เภสัชกรสาธารณสุขและ
คุมครองผูบริโภค เปนตน เพราะมีขอมูลนอยมากทั้งในและ
ตางประเทศ ขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนอยางยิ่งตอการจัด
อบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของเภสัชกรในเรื่องนี้ 
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Abstract 
      Objective: To investigate the ethical dilemmas faced by pharmacists on the provision of care for HIV/AIDS patients. 
Methods: The study was qualitative research employing in depth interviewing to collect the ethical dilemmas in the 
provision of care for these patients, from 17 pharmacists with at least 3 years of experiences with the patients. Results: 
Sixteen informants from the total of 17 had never attended any training on ethics in pharmacy practice after graduation. 
The ethical issues faced by pharmacists on the provision of care for HIV/AIDS patients can be categorized into 6 
domains namely; 1. dispensing of the treatment prescribed by the physician which the pharmacists consider not the best 
option for the patients, 2.inaccessibility to antiviral drugs and related medication because of the restrictive requirement of 
health plan, no coverage for some needed medications, being rejected for treatment, or rules set by the hospitals as 
barriers to medication, 3 nonadherence among patients and caregivers in medication taking and care receiving, 4. 
reproductive rights or the decision to have a child, 5. the protection of patient’s confidentiality from the others who were 
not unaware of patient’s infection such as partners, the person who was going to marry the patient or the others who 
accidentally contacted with patient’s blood, 6. telling the truth about the disease to minor patients who were bored with 
medication taking and noncompliant. Conclusion: The findings on the ethical issues faced by the pharmacists identified 
in this study is useful for faculty of pharmacy and pharmacy directors at various levels as a foundation to develop 
materials for training the pharmacists’ ethical decision making skills on the provision of care for HIV/AIDS patients. 
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