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สาระดีๆ จากพี่หมอ
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ll ามารถเลื ก บด้ ยกระดา รื ระบบค มพิ เต ร์

ll มกีารปรบัราย ชิา บและข้ บ เพื่ ลดค ามซ�า้ซ้ นข งราย ชิาและข้ บ เพื่ ทีน่กัเรยีนจะได้มเี ลาเตรยีม
ตั า่น นงั ื ได้มากขึน้ ซึง่เนื้ าทีใ่ช้ในการ กข้ บจะคร บคลมุตรงตาม ลกั ตูรการเรยีนในปัจจบุนัและ
เน้นการน�าค ามรู้ไปประยุกต์ใช้งาน

ll มีการเปลี่ยนชื่ ราย ิชา บจากเดิม GAT/PAT/ ิชา ามัญ เป็นชื่ ราย ิชา บใ ม่ คื  TGAT/TPAT/A-Level 
เพื่ ใ ้ ดคล้ งกับ ัตถุประ งค์ในการ บและการน�าไปใช้ข งแต่ละ ิชาได้มากยิ่งขึ้น

ll ิชาเฉพาะแพทย์ (ก พท) เปลี่ยนชื่ ใ ม่เป็น TPAT1 แต่มีการ อบ 3 Part เ มือนเดิม

ll มีการปรับคะแนนเต็มข งทุกราย ิชาใ ้เท่ากันคื  100 คะแนน

น้ งๆ ามารถยืนยัน ิทธิ์ได้แค่ 1 าขา ที่ได้ผ่านการคัดเลื กเท่านั้น เมื่ กดยืนยัน

ิทธิ์แล้  จะไม่ ามารถ มัครในร บถัดไปได้ ขอย�้าว่า !!  1 คน มีแค่ 1 ิทธิ์เท่านั้น

TCAS66 -'./0,1-2 4 #34... 
รอบที่ 1

Portfolio
รอบที่ 2
Quota

รอบที่ 3
Admission

รอบที่ 4
Direct Admission

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น
lu GPAX
lu TGAT/TPAT

lu GPAX
lu TGAT/TPAT
lu A-Level

lu GPAX
lu TGAT/TPAT
lu A-Level

lu GPAX
lu TGAT/TPAT
lu A-Level

ตรงนี้พี่ ม ข ฝาก.. น้ งๆ ทุกคนใ ้ ่าน นัง ื และท�าค ามเข้าใจ ฝึกท�าข้ บ

ประยุกต์ เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้ าการเรียน ย่างแท้จริง น้ งๆ จะไม่ ามารถ

ท�าข้ บแบบประยุกต์ได้นะคะ

ll ร บที่ 1 Portfolio : ร บแฟ้ม ะ มผลงาน �า รับน้ งๆ ท่ีมีทัก ะ ค าม ามารถ และคุณ มบัติพิเ ตรง 
ตามค ามต้ งการข งม า ิทยาลัย ร มถึงผลการเรียนที่ดีด้ ย

ll ร บที่ 2 Quota : ร บ �า รับนักเรียนในโครงการพิเ และคนที่ภูมิล�าเนา ยู่ในพ้ืนที่ตามเกณฑ์ม า ิทยาลัย
ก�า นด ที่มีค าม ามารถพิเ  ไม่ ่าจะเป็นค าม ามารถด้านการเรียน ด้านกี า ด้านดนตรี ด้าน ิลปะ ฯลฯ

ll ร บท่ี 3 Admission : ร บรับตรงร่ มกัน พิจารณาคะแนน บล้ นๆ เปิดรับ มัครพร้ มกันทั้งประเท  
โดยวิชาเฉพาะแพทย์ (ก พท) รือ TPAT1 ก็จะอยู่ในรอบนี้
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ll บางข้ออาจจะมีค�าตอบที่ถูกต้อง ลายข้อ โดยข้ ที่ถูกต้ งที่ ุดจะได้คะแนนมากที่ ุด 
่ นตั เลื ก ื่นๆ ก็จะได้คะแนนไล่ตามล�าดับลงมา

ll ในการ อบ TGAT นั้น ไม่บังคับ อบทั้ง าม ่วน โดยน้ งๆ ามารถเลื ก บกี่ ่ น
ก็ได้ แต่พี่ ม แนะน�า ่าน้ งๆ ค ร บใ ้ครบทั้ง าม ่ น เพราะม า ิทยาลัย ่ นใ ญ่ 
จะมีข้ ก�า นดในการใช้คะแนนทั้ง าม ่ น/ TGAT ร มทั้ง มดเพื่ พิจารณา

ร บที่ 3 Admission ามารถเลือกได้ ูง ุดถึง 10 อันดับ โดยค่า มัครแต่ละล�าดับ

นั้นจะถื ่าน้ งๆ ได้เ มาจ่ายตามจ�าน น ันดับที่ยื่น เช่น มัคร 6 ันดับ ก็จะต้ งช�าระเงิน 

จ�าน น 500 บาท จึงจะ ามารถเลื กได้ทั้ง มด 6 ันดับ และใน TCAS66 นี้ ก็ยัง ามารถกด

ข ประม ลผลร บที ่2 เพื่ ลุน้ นัดบัที่ งูขึน้ จากการทีม่คีนกด ละ ทิธิไ์ด้เ มื นกบั TCAS65

ll ร บ 4 Direct Admission : ร บรับตรง ิ ระ ซึ่งถื เป็นร บเก็บตก �า รับน้ งๆ ที่ยังไม่ได้ม า ิทยาลัยท่ี 
ถูกใจ รื ยังไม่มีที่เรียน ซึ่งจ�าน นที่นั่งที่เปิดรับค่ นข้างน้ ย และไม่ได้เปิดรับทุกม า ิทยาลัย ทุกคณะ 

TCAS66 563,734389#46",... (%#/4%#:,&;"7:2 23 !.<. 65)
TGAT (ความถนัดทั่วไป) คะแนนแยก ่วน รูปแบบข้อ อบ คะแนนเต็ม

lu TGAT1 91 การ ื่ ารภา า ังกฤ 60 ข้  100 คะแนน ปรนัย 4 ตั เลื ก 100 คะแนน

lu TGAT2 92 การคิด ย่างมีเ ตุผล 80 ข้  100 คะแนน ปรนัย 5 ตั เลื ก

lu TGAT3 93 มรรถนะการท�างาน 60 ข้  100 คะแนน ปรนัย 4 ตั เลื ก

TPAT (ความถนัดวิชาชีพ) รูปแบบข้อ อบ คะแนนเต็ม

lu TPAT1 ก พท (รูปแบบการ อบจะมีเพียงแบบกระดา
เท่านั้น)
ll เชา น์ปัญญา
ll จริยธรรมทางการแพทย์
ll ทัก ะการเชื่ มโยง

100 คะแนน

lu TPAT2 ิลปกรรม า ตร์
ll TPAT21 ทั น ิลป์
ll TPAT22 ดนตรี
ll TPAT23 นาฏ ิลป์

ปรนัย 4 ตั เลื ก คะแนนแยก ่ น 100 คะแนน

lu TPAT3 ิทยา า ตร์ เทคโนโลยี และ ิ กรรม า ตร์ ปรนัย 5 ตั เลื ก 70 ข้ 100 คะแนน

lu TPAT4 ถาปัตยกรรม า ตร์ (ไม่มีการ อบวาดรูปแล้ว) ปรนัย 5 ตั เลื ก 40 ข้ 100 คะแนน

lu TPAT5 ครุ า ตร์/ ึก า า ตร์ ปรนัย 5 ตั เลื ก 100 ข้ 100 คะแนน

คะแนนแยก ่ น

100 คะแนน

100 คะแนน

100 คะแนน

 50 ข้  100 คะแนน

 50 ข้  100 คะแนน

 50 ข้  100 คะแนน
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ชี ิตนัก ึก าแพทย์ 6 ปี และชี ิต ลังจากนั้น อาจจะแบ่ง

เป็น Pre-clinic (ปี 1-3) กับ Clinic (ปี 4-6)

ปี 1 เรียน บายๆ คล้ายๆ คณะอื่น ปี นึ่งในรั้

ม า ิทยาลัย น้องก็จะต้องเรียน ิทยา า ตร์ (ทั้งชี ิทยา 

เคมี ฟิ ิก ์) คณิต า ตร์ ภา าไทย ภา าอังกฤ  ังคม 

และ ิชาอื่นๆ ตามแต่ม า ิทยาลัยแต่ละที่จะก�า นด ชี ิต

ปีนี้เป็นปีเดีย ที่จะได้ท�ากิจกรรม รู้จักพี่ๆ เพื่อนๆ ทั้งใน

คณะเดยี กนัและต่างคณะ แต่ในขณะเดยี กนัน้องกจ็ะต้อง

พยายามปรบัตั ใ ไ้ด้ เพราะชี ติม า ทิยาลยัจะไม่เ มอืน

กับ ม.ปลาย บางคนปรับตั ได้เร็ ก็ บาย บางคนเครียด

จนอาจลาออกไปก็มี (แต่ �า รับพี่ ปีนี้ยังไม่ได้เรียก ่าชี ิต

นัก ึก าแพทย์จริงๆ ดังนั้น ถ้าคิด ่าเรียนไม่ไ  ยังไม่ค ร

ตัด ินใจลาออกก่อนนะคะ)

ปี 2 เข้าคณะ เริม่เรยีนกบัอาจารย์ใ ญ่ ไม่ต้องกลั

นะ! จรงิๆ ตอนแรกพีก่ก็ลั  แต่พอเราเรยีนไปเราก็จะชนิเอง  

ปี องจะได้เรียนอะไรๆ ลายอย่างที่เกี่ย กับร่างกาย

มนุ ย์แบบปกต ิไม่ า่จะเป็นร่างกายทีม่องเ น็ด้ ยตาเปล่า 

(Anatomy) รือ ่าเรียนอาจารย์ใ ญ่นั่นแ ละ ทุก ่ นใน

ร่างกาย ัน่ออกมาดู มด เรยีก า่คลกุคลกีบั พอาจารย์ใ ญ่

ตลอด 1 ปีเต็ม แล้ ยังมีพ กที่มองไม่เ ็นด้ ยตาเปล่าต้อง

อ่งกล้องดดู้ ยเรยีก า่ Histology แล้ กเ็รยีน Chem. ใน

ร่างกายเรา เรยีน า่ร่างกาย ล่อๆ ยๆ ของเรานีม้นัท�างาน

กันยังไง นอ... เขาเรียก ่า ิชา Physiology แล้ น้องจะ

เข้าใจ ่าที่เรามายืน ายใจปุ๊ดๆ เนี่ยเราท�าได้ยังไง ที่นั่ง

อ่านข้อค ามอยูเ่นีย่มนัเกดิขึน้ด้ ยกลไกอะไร แล้ อกีอย่าง

เกือบลืม ต้องเรียน ่าตอนเด็กฉัน น้าตาเป็นไงด้ ย เขา 

เรียก ่า Embryology จบปี อง 

ปี 3 พี่ใ ญ่พรีคลินิก พอปี ามก็จะได้ใช้ค ามรู้ที่

ร�่าเรียนมาเกี่ย กับร่างกายปกติ มาใช้กับร่างกายที่เป็นโรค 

เ ลาไม่ บายเป็นไง นอ... เชือ้โรคคอืใครเ รอ... แล้ กเ็รียน

เกี่ย กับยา ท�าไมมันต้องไม่อร่อยด้ ยล่ะ แล้ มันจัดการกับ

เชื้อโรคได้ไงเนี่ย... ิชายากๆ ทั้งนั้นเลย เรียนกันแบบไม่ลืม

ูลืมตา (ไม่ได้ ลับนะ) คนอื่นเรียนม า ิทยาลัย มีคาบ ่าง 

่ นพ กนักเรียนแพทย์ไม่ค่อยจะมีกัน รอก มีคาบ ่างท ี

อย่างกับขึ้น รรค์... อยาก ยุดเ ลาไ ้จัง แล้ พอปลายๆ 

ปี ามน้องก็จะเริ่มได้ถูกเนื้อต้องตั คนไข้จริงๆ อาจารย์จะ

พาไปชม ไปพูดคุย คนไข้จะมองด้ ย ายตาประดุจมอง

เทพเจ้า ่ นเรากจ็ะคดิในใจ “เป็นไงเป็นกนั” ถงึจะโง่ กข็อ

เก๊กท�าท่า มอไ ก่้อน ไม่รูก้ท็�า น้าเ มอืนรูเ้ข้าไ  ้คนไข้เ น็

แล้ รทัธา... ซึง่กเ็ป็น ิง่กระตุน้อย่าง นึง่ใ เ้ราต้องเรยีนรู้  

เพื่อไม่ใ ้ค าม รัทธาของคนไข้ ูญเปล่า พอจบปี าม 

ครา นี้ล่ะได้แต่งชุด มอซะที! แต่ก่อนจะขึ้นปี 4 น้องๆ จะ

ต้อง อบใบประกอบ ชิาชพี ครัง้ที ่1 ก่อน เนือ้ าจะเป็นของ

ปี 1-3 ข้อ อบก็เป็น Choice ถ้าอ่าน นัง ือมาก็ท�าได้จ้ะ

ปี 4 น้องเล็กระดับคลินิก ขึ้นป ี4 น้องก็ได้ใ ่กา น์

ยา  แต่บาง ถาบันก็จะเป็นกา น์ ั้น เราจะเริ่มท�างานกับ

คนไข้แล้  ตั้งแต่ซักประ ัติ ตร จร่างกาย เ ร็จแล้ ก็เอา

มาเทียบกับค ามรู้ที่เราเรียนมา เพื่อ า ่าเป็นโรคอะไร

นะ... เรียนตั้งแต่เช้า เจ็ดโมง จนบาง ันโชคดีเลิกเรียน 

ี่โมงเย็น โชคดีเข้าไปอีกก็เลิก ัก ามทุ่ม โชคชั้นที่ องต้อง

เข้า อ้งผ่าตดั ชมฝีมอืผ่าตดัของอาจารย์กอ็าจเลยไปครึง่คนื 

แล้ แต่โชคของแต่ละ ัน เ ร็จแล้ ก็ต้องอยู่เ รง่ งแ นง่ ง  

รายงานก็ยังไม่เขียนต้องมาเข้าเ รก่อน เอาน่า!!... 3 ัน 

อยู่เ รครั้ง นึ่ง ไม่เท่าไร รอก ลงเ รเที่ยงคืนเอง กลับ อมี

เ ลานอนตัง้ 5 ชั่ โมง (ถอื า่เยอะแล้ นะ) แต่กเ็อาเถอะเพือ่

คนไข้ผูเ้ปรยีบได้กบัอาจารย์ใ ญ่ทีม่ชีี ติ เขาอตุ า่ บ์รจิาค
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ทั้งร่างกาย จิตใจ และยอมเ ียเ ลาใ ้เราตร จ จบปี 4 ฉัน

ตร จร่างกายเป็น พอจะบอกได้ า่คนไข้น่าจะเป็นโรคอะไร

บ้าง... เก่งมากๆ อะ ปิดเทอม 14 ันได้มั้ง ในขณะที่เด็ก

ม า ิทยาลัยคนอื่นๆ เขาปิดกันเป็นเดือนๆ... เฮ้อ

ปี 5 ใกล้เป็น มอเข้าไปทุกที ขึ้นปี 5 ช่ งต้นปีจะ

เริ่มรู้ข่า ครา ของเพ่ือนๆ มัย ม.ปลายที่เรียนคณะอื่นๆ 

เขาเรียนจบกันแล้  บ้างก็ท�างาน บ้างก็แต่งงาน แต่ฉันยัง

เป็นนักเรียนอยู่เลย แต่ก็เอาเถอะ อีกนิดเดีย ก็จะจบแล้  

ชี ิตการเรียนก็คล้ายๆ ปี 4 แต่อย่างน้อยเจอคนไข้ก็ตร จ

คนไข้ได้ พอจะรู้แล้ ่าเป็นโรคอะไร จะรัก าอย่างไร (มี

พี่ๆ และอาจารย์คอยเป็นคนดูแลนะ เรา ั่งการเอง มดไม่

ได้นะ) จนปลายปีจะต้อง อบใบประกอบ ิชาชีพ ครั้งที่ 2 

อบร มครา นีล่้ะ ดักนัเลยใครจบ ใครไม่จบ อย่างกับย้อน

เ ลาไป อบเข้าม า ิทยาลัยอีกรอบ นึ่งเลย (ถ้าไม่ผ่าน  

ปี น้า อบใ ม่ได้นะ)

ปี 6 ช่วง Extern ตายได้แต่ลาไม่ได้ พอปี 6 บาง

ถาบนักจ็ะเปลีย่นจากกา น์ยา เป็นกา น์ ัน้ ชี ติปี ดุท้าย

นีเ้ นือ่ย ดุๆ แต่กม็นั ดุๆ เพราะน้องจะเริม่เป็น มอจรงิๆ 

ได้ ั่งการรัก าเองแล้ ก็ใ ้พ่ีๆ ท่ีเขาจบแล้ รืออาจารย์

ช่ ยดใู อ้กีท ีกลาง นัตร จคนไข้ กลางคนือยูเ่ ร นอนตอน

ไ นไม่มีใครบอกได้ นอกจากนี้ยังมี อบใบประกอบ ิชาชีพ 

คร้ังที่ 3 ครั้ง ุดท้ายแล้  ก่อนจะจบเป็น มอเต็มตั ... พ่ี

มอคะ พี่ มอขา เท่ ดุๆ อะ จบเ ยีท ี6 ปีอนัแ นยา นาน 

ลังจากจบ มอ 6 ปีแล้ว เป็นอย่างไรต่อ... จริงๆ 

ลังจบ มอแล้  จะถือ ่าเป็น มอทั่ ไป รือ ่า General 

practice ซึ่งเรามีทางเลือกไปต่อเยอะมาก เช่น 
l	ถ้าอยากรับราชการเลย ก็จะมีใ ้เลือกทั้งจะเป็น

มอท ารบก มอท ารเรือ มอท ารอากา  
รือจะเป็น มอ าธารณ ุข ่ นท่ีใช้ทุนก็มีทั้ง

ใกล้ๆ กรุงเทพฯ รือออกไปท�างานใช้ทุนอยู่
ต่างจัง ัด โชคดีก็ได้ที่ บายอยู่ในเมือง โชคร้าย
น่อยก็นู่น เข้าป่าเป็น มอผีไป ทั้งอนามัยมีแต่

ยาแดงกับพารา จะได้ที่ไ นแล้ แต่เราจะเลือก
เลย ถ้ามีคู่แข่งมากก็จับฉลากกันอีกที

l	ถ้าอยากท�าเอกชน รือเปิดคลินิกเอง รือ
บางคนก็ไปท�าคลินิกค ามงาม อันนี้ก็ ามารถ
ท�าได้ แต่จะต้องเ ียเงินใช้ทุนก่อน โดยทั่ ไปก็
ประมาณ 400,000 บาท ยกเ ้นทุนพิเ อาจ
ต้องเ ียมากก ่านั้น แต่ในค ามเ ็นพี่ น้องเพิ่ง
จบมาใ ม่ๆ ซงิๆ ค รท�างานใ ร้ฐับาลก่อน เพราะ
ประ บการณ์เรายังไม่แข็งแรงพอ ต้องฝึกฝนอีก
เยอะ เพราะชี ิตจริงตอนท�างานกับในโรงเรียน
แพทย์ไม่เ มือนกันเลย ยกเ ้น ่าน้องท�างานไป
แล้ รู้ กึไม่ใช่ ไม่ชอบ จะเบนเขม็กไ็ม่ า่กนั เพราะ
เพื่อนพี่ ลายคนลาออกไปท�าธุรกิจ ่ นตั  รือ
ไปเป็นนักบินก็ยังมี

l	ถ้าบางคนอยากเรยีนเฉพาะทางต่อเลยกอ็าจเลอืก 
Fix ward ตาม รพ. ูนย์ใ ญ่ๆ ที่เปิดรับ รือ
มัครขอใช้ทุนอยู่ใน รพ. ม า ิทยาลัยต่อตาม

แต่ าขาที่เรา นใจ 

l	ถ้าบางคนอยากจบมาเป็นอาจารย์แพทย์ก็จะมี
ทนุ ง่ใ เ้รยีนทัง้ในประเท และต่างประเท  ตาม
แต่ละ าขาที่ขาด ต้องติดตามกันอีกที

l	ถ้าบางคนจบมาอยากเรียนต่อต่างประเท ก็
ามารถท�าได้ เช่น ทีอ่เมรกิา ต้องมกีาร อบค ามรู ้

และทัก ะทางการแพทย์มาตรฐานของประเท
เขาก่อน ชือ่เตม็ๆ กค็อื United States Medical 
Licence Examination (USMLE) จากนั้นน้อง
จะเรยีนต่อ าขาไ น จะเข้าม า ทิยาลยัอะไรต่อ 
ต้องติดตามใน Website ม า ิทยาลัยนั้นๆ อีกที

ุดท้ายที่อยากฝากน้องๆ คือ การเรียน มอ 6 ปี 

ถือ ่าเร็ มาก แค่เราไม่ท้อแท้ ุดท้ายเรียนจบทุกคน แล้

ราง ลัทีม่ค่ีาที่ ดุของเรา ไม่ใช่การมคี�าน�า น้า า่นายแพทย์

รือแพทย์ ญิงเพื่อใ ้พ่อแม่ภูมิใจ แต่เป็นการที่เราเ ็น

คนไข้ที่เรารัก า ายป่ ย ได้กลับบ้าน แล้ กลับมาเยี่ยม

เรา ตอนนัดติดตามอาการพร้อมค�าขอบคุณ ั้นๆ แค่นี้ก็

ายเ นื่อยเลย 
พี่ มออ้น เตรียมอุดม 69

แพทย า ตรบัณฑิต ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
จบเฉพาะทาง ัลยกรรมทั่ ไป รพ. พระมงกุฎเกล้า
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ฉบับที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

จ�านวน 45 ข้อ (100 คะแนน) เวลา 75 นาที

l	 า้มเปิดข้อ อบจนก า่จะได้รบัอนญุาตจากกรรมการคุม อบ

l	ใ เ้ขยีนชือ่-นาม กลุ เลขประจ�าตั  นามที่ อบ และ อ้ง อบ
ที่ปกข้อ อบ

l	ใ ้เขียนชื่อ-นาม กุล โรงเรียน ฉบับข้อ อบ ันเ ลาที่ อบ 
นามที่ อบ ้อง อบ เลขประจ�าตั  และร ั ิชา ด้ ยดิน อ

ด�าเบอร์ 2B ทับตั เลขใน งกลมใ ้ตรงกับตั เลขที่เขียน

l	ใ ้ดูค�าแนะน�าและตั อย่าง ิธีระบายตั เลือกของกระดา  
ค�าตอบด้านในของปก น้าของข้อ อบ

l	ข้อ อบฉบับนี้มีทั้ง มด 45 ข้อ มี 5 ตั เลือก ใ ้เลือกค�าตอบ
ที่ถูกที่ ุดเพียงค�าตอบเดีย

l	 ้ามน�าข้อ อบ และกระดา ค�าตอบ รือ ่ น นึ่ง ่ นใดของ
ข้อ อบออกจาก ้อง อบเด็ดขาด

l	ไม่อนุญาตใ ้ผู้เข้า อบออกจาก ้อง อบก่อน มดเ ลา อบ 
ยกเ ้นได้รับอนุญาตจากกรรมการคุม อบ
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1) การประเมินค่าคือ การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้ น แล้ ตัด ินคุณค่าของ ิ่งใด ิ่ง นึ่ง ในปัจจุบันคนเรามักจะ

ตัด ินคุณค่าของ ิ่งต่างๆ จากภายนอกมากก ่าภายใน ถ้า ิ่งของนั้นดูดีมีราคาก็จะกลายเป็น ิ่งที่มีคุณค่า ูงไปทันที 

แม้ข้างในจะเป็น ิ่งที่ไม่ดีก็ตาม ิธีการตัด ินแบบนี้นับ ่าผิด  เพราะแม้คนที่แต่งกายธรรมดา ไม่ได้ใ ่เ ื้อผ้าที่มียี่ ้อ

รือราคาที่ ูง เขาไม่ได้มีคุณค่าต้อยต�่า ่าคนที่ใ ่เ ื้อผ้าแบรนด์เนมแต่อย่างใด

ข้อใดคือแน คิดของบทค ามนี้

1. ไม่ค รประเมินค่า รือตัด ิน ิ่งต่างๆ จากภายนอกเพียงอย่างเดีย

2. การประเมินค่าคือ การใ ้ราคากับ ิ่งๆ นั้น

3. คนเราทุกคนมี ักดิ์ รีของค ามเป็นมนุ ย์เท่าเทียมกัน

4. ในปัจจุบันคนนิยมตัด ินและประเมินค่าจาก ิ่งที่เ ็น

5. การแต่งกายบ่งบอกถึงระดับฐานะและนิ ัยใจคอ

2) “ ่ นนางชัย ิรินั้นก็ใช้ค ามงามซึ่งมีเพียง ่ นน้อยนั้น เป็นเครื่องล่อใ ้ชายมาชอบได้มาก แต่ใช้ค ามไม่ งบเ งี่ยม

เป็นเครื่องล่อได้มากก ่า และใช้ค ามมีทรัพย์ของบิดาเป็นเครื่องล่อใ ้มากที่ ุด”

คุณคิด ่าน�้าเ ียงของผู้พูดแ ดงค ามรู้ ึกอย่างไร

1. เอ็นดู

2. ชื่นชม

3. เ ียด ี

4. เ ยียด ยาม

5.  ดูถูก

3) ถ้าเรารูจ้กัเลอืกค�าพดูทีไ่พเราะ ละ ล ย  และเลอืกถ้อยค�าทีเ่ มาะ มมาใช้ จะท�าใ ผู้ฟั้งเกดิค ามประทบัใจในตั เรา

จากข้อค ามนี้ ข้อใดคือ ิ่งที่ท�าใ ้ผู้ฟังเกิดค ามประทับใจ

1. ภา า

2. ผู้ ่ง าร

3. การพูด

4. มารยาท

5. ื่อ

4) “การท�างานของอ ัย ะต่างๆ ต้องเป็นระบบและมีระเบียบ ร่างกายจึงอยู่เป็นปกติ และเจ้าของร่างกายจึงจะรู้ ึก

บายด ีเมือ่ใดอ ยั ะต่างๆ เกดิค ามขดัข้อง อาท ิเกดิอบุตัเิ ตโุล ติไ ลออกจากเ น้โล ติใน มอง เป็นการไม่อยูใ่น

ระเบยีบของการ บูฉดีโล ติ เจ้าของร่างกายกจ็ะล้มป่ ยเป็นอมัพาต รือถงึแก่ชี ติได้” ใจค าม �าคญัของข้อค ามนี้ 

คืออะไร

1. เจ้าของร่างกายจะ บายดี เมื่อการท�างานของอ ัย ะอยู่ในระบบระเบียบ

2. เจ้าของร่างกายจะ บายดี เมื่อเ ้นโล ิตใน มองมิได้ถูกกระทบกระเทือน

3. ถ้าเกิดอุบัติเ ตุแล้ โล ิตไ ลออกนอกเ ้นโล ิต ก็อาจท�าใ ้เป็นอันตรายถึงแก่ชี ิตได้

4. การเป็นอัมพาต รือถึงแก่ชี ิต เกิดเมื่อการท�างานของอ ัย ะไม่อยู่ในระบบระเบียบ

5. การเป็นอัมพาต รือถึงแก่ชี ิตไม่เกิดก็ต่อเมื่อการท�างานของอ ัย ะไม่อยู่ในระบบและมีระเบียบ

แนวโจทย์ภาษาไทย
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21) ค�ำตอบ ? ควรจะเป็นข้อใด

1. C

2. D

3. I

4. K

5. M

22) ค�ำตอบ ? ควรจะเป็นข้อใด

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

23) ค�ำตอบ ? ควรจะเป็นข้อใด

1. J

2. K

3. L

4. M

5. X

24) ก�ำหนดพหุนำม 4 ค่ำดังนี้

(1) 7X + 2Y - 5

(2) 6X - 3Y + 4

(3) - (5X + 4Y + 3)

(4) - (4X - 5Y - 2)

จงหำค่ำเฉลี่ยของค่ำทั้ง 4 

1. 2X - 4Y 

2. 4X - 2 

3. X - 12Y 

4. X - 12 

5. X - 14Y

แนวโจทย์ปัญหาเชาวน์
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ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์

จ�านวน 75 ข้อ (100 คะแนน) เวลา 75 นาที

l	 า้มเปิดข้อ อบจนกว่าจะได้รบัอนญุาตจากกรรมการคุม อบ

l	ใ เ้ขยีนชือ่-นาม กลุ เลขประจ�าตวั นามที่ อบ และ อ้ง อบ
ที่ปกข้อ อบ

l	ใ ้เขียนชื่อ-นาม กุล โรงเรียน ฉบับข้อ อบ วันเวลาที่ อบ 
นามที่ อบ ้อง อบ เลขประจ�าตัว และร ั วิชา ด้วยดิน อ

ด�าเบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลมใ ้ตรงกับตัวเลขที่เขียน

l	ใ ้ดูค�าแนะน�าและตัวอย่างวิธีระบายตัวเลือกของกระดา  
ค�าตอบด้านในของปก น้าของข้อ อบ

l	ข้อ อบฉบับนี้มีทั้ง มด 75 ข้อ มี 5 ตัวเลือก ใ ้เลือกค�าตอบ
ที่ถูกที่ ุดเพียงค�าตอบเดียว

l	 ้ามน�าข้อ อบ และกระดา ค�าตอบ รือ ่วน นึ่ง ่วนใดของ
ข้อ อบออกจาก ้อง อบเด็ดขาด

l	ไม่อนุญาตใ ้ผู้เข้า อบออกจาก ้อง อบก่อน มดเวลา อบ 
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากกรรมการคุม อบ

!"#$
%&'$()3
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17) ชาย ญงิคู่ นึง่มาตร จร่างกายก่อนแต่งงานพบ า่ ฝ่ายชายเป็นโรคฮโีมฟีเลยี เป็นโรคทางพนัธกุรรมซึง่อาจจะมปัีญ า

ต่อการมีบุตรในอนาคต โดยเฉพาะบุตรชายที่มีโอกา เป็นโรคมากก ่าบุตร า  ่ นภรรยาผลเลือดปกติ ถ้าคุณเป็น

แพทย์ค รท�าอย่างไร

1. แจ้งใ ้ฝ่ายชายทราบเท่านั้น เพราะเป็น ิทธิ ่ นบุคคล

2. แจ้งใ ้ทั้งคู่ทราบ

3. ากไม่บอกใ ้ฝ่าย ญิงทราบ เกิดบุตรของทั้ง องฝ่ายเป็นโรคทางพันธุกรรมจะเป็นค ามผิดของเรา

4. แจ้งใ ้ฝ่าย ญิงชายทราบ เพื่อใ ้ปรึก ากัน ่าจะยอมแต่งงาน รือไม่

5. เก็บเป็นค ามลับ

18) ลังพักกลาง ัน ขณะที่คุณก�าลังรับประทานก๋ ยเตี๋ย อยู่ในร้านอา ารแถ คลองรัง ิต มีเด็กก�าพร้าคน นึ่งท่าทาง

มอมแมม ใ ่เ ื้อขาดๆ ไม่ใ ่รองเท้ามาขอเงินของคุณเพื่อซื้ออา ารกิน คุณจะท�าอย่างไร

1. ท�าเป็นเฉย ไม่ นใจ

2. ใ ้เ เงินแก่เด็กไป

3. เรียกต�าร จมาจับ

4. โทรแจ้งมูลนิธิ งเคราะ ์เด็ก

5. ซื้ออา ารใ ้เด็กกิน

19) ปัจจุบัน ังคม ่ นใ ญ่เป็น ังคมออนไลน์ ท�าใ ้มีข่า ารต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งใน Facebook, Line, Twitter, 

Instagram, Email ดังนั้น ิธีการใดที่เ มาะ มที่ ุดในการรับฟังข้อมูลข่า าร

1. เลือกรับฟังเฉพาะข้อมูลที่คน ่ นใ ญ่ฟังกัน

2. คิดอย่างมี ิจารณญาณก่อนที่จะเชื่อข้อมูลข่า ารต่างๆ 

3. ฟัง ูไ ้ ู

4. เลือกฟังและจับเฉพาะใจค าม �าคัญ

5. รับเฉพาะข้อมูลข่า ารที่กลั่นกรองมาแล้

20) นายเคนเป็น Extern (นัก ึก าแพทย์ปี 6) ันนี้นายเคนอยู่เ รแต่ไม่ไปอยู่เ รเพราะเ ็น ่ามีน้องปี 5 ลายคนมาอยู่

เ รด้ ย คดิ า่น้องคงจะท�างานแทนได้ ขณะทีน่ายเคนก�าลงัแต่งตั ไปเทีย่ กบันาง า ใจเยน็ นายเคนถกูตามเพราะ นั

นั้นคนไข้เยอะมาก ท�าใ ้น้องปี 5 ไม่ ามารถตร จคนไข้ได้ทัน จึง มเ ื้อกา น์ทับกางเกงขาเดฟไปซักประ ัติคนไข้ 

เมื่อเข้าไปที่ Ward นายเคนรีบตร จร่างกายลุง ันติที่มาด้ ยเรื่องป ด ั  ค ามดัน ูงมาก นายเคนไม่ได้ขออนุญาต

คนไข้ แต่ดึงแขนคนไข้มาตร จค ามดัน คนไข้ก็ชักมือกลับ พร้อมกับบอกไม่ยอมใ ้นายเคนตร จและต้องการใ ้

นักเรียนแพทย์คนอื่นมาตร จแทน ท�าใ ้นายเคนไม่พอใจเป็นอย่างมากจนต่อ ่าคนไข้ ากคุณเป็นอาจารย์แพทย์

และได้รับข่า มา ่าลูก ิ ย์ของคุณปฏิบัติตนไม่เ มาะ ม คุณจะท�าอย่างไร

1. รายงานเ ตุการณ์ใ ้อาจารย์ที่ปรึก าของนักเรียนคนนั้นทราบเพื่อช่ ยกันแก้ปัญ า

2. อบถามถึงนัก ึก าแพทย์ถึง าเ ตุและปรับค ามเข้าใจกัน

3. อบถาม ่าใครเป็นคนผิด 

4. เรียกนัก ึก าแพทย์ทั้ง มดมาอบรมเพื่อใ ้เ ็นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี

5. ลงโท นัก ึก าแพทย์ที่ท�าผิด 

แนวโจทย์เลี่ยงการตอบ
ที่ละเลยไม่ใส่ใจ
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21) คณุลงุประจกั ป่์ ยเป็นมะเรง็ล�าไ ใ้ ญ่ระยะ ดุท้าย ต้องการยตุกิารรกั าแล้ ใ ญ้าตมิารบักลบับ้าน โดยเซน็ นงั อื

ขอกลับบ้าน แล้ แพทย์ก็ยอมเซ็นใ ้ พอญาติพาผู้ป่ ยออกมารอรถเมล์ที่ น้าโรงพยาบาล ผู้ป่ ยเกิดป ดขา ชาถึง

ปลายเท้า ท�าใ ้ไม่ ามารถกลับบ้านเองได้ ก็เลยขอใ ้ช่ ยน�ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาลไป ่งที่บ้าน แต่พยาบาล

ไม่ยอมท�าใ ้เพราะถือ ่าไม่ได้เป็นคนไข้ในโรงพยาบาล แล้ ตามกฎของโรงพยาบาลรถคันนี้จะเอาไ ้ใช้รับ ่งผู้ป่ ย

ฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลเท่านั้น ถ้าคุณเป็นผู้อ�าน ยการโรงพยาบาล คุณจะท�าอย่างไร

1. ไม่ออกรถใ ้ เพราะถือ ่าผิดกฎ

2. ค รจะออกรถใ ้ เพราะเป็นการช่ ยเ ลือเพื่อนมนุ ย์ด้ ยกัน

3. ท�าเป็นไม่รู้ไม่เ ็นดีที่ ุด

4. ต่อ ่าพยาบาล เนื่องจากเราต้องบริการประชาชนด้ ยใจ

5. ากผู้ป่ ยฟ้องร้องโรงพยาบาลจะท�าอย่างไร

22) ัน งกรานต์คุณไปเที่ย กับครอบครั ที่จัง ัด ุรา ฎร์ธานี ขณะที่เดินเล่นริมเขื่อนรัชชประภา ากคุณพบเ ็นคน 

จมน�้าโดยที่คุณ ่ายน�้าไม่เป็น คุณจะท�าอย่างไร

1. กระโดดลงไปช่ ยโดยคิดถึงแค่ ่าต้องช่ ยคนคนนั้นใ ้ได้

2. ยืนเรียกใ ้คนที่ ่ายน�้าเป็นแถ นั้นช่ ย

3. เดิน นีแกล้งท�าเป็นไม่เ ็น

4. โทรแจ้ง 191

5. ภา นาใ ้เขาไม่เป็นอะไร

23) ในคลินิก ูตินรีเ ช มีผู้ป่ ย ญิงอายุ 25 ปี อาชีพพริตตี้ ใ ่เ ื้อเกาะอก กระโปรง ั้นมาก มีอาการคันในช่องคลอด

และมตีกขา  ตลอดการซกัประ ติั ผูป่้ ยพยายามเข้ามาใกล้ๆ คณุ และถามเรือ่ง ่ นตั ของคณุในฐานะทีเ่ป็นแพทย์ 

คุณจะท�าอย่างไร 

1. ตั้ง ติ แล้ ตร จรัก าโรคตามปกติ

2. บอกผู้ป่ ย ่าไม่ค รท�าแบบนี้

3. เรียกพยาบาลมาอยู่ใน ้องตร จด้ ย

4. ไม่ตร จรัก าใ ้ผู้ ญิงคนนั้น

5. ใช้เทคนิคการพูดขั้นเทพไม่ใ ้ถามซอกแซกเรื่อง ่ นตั ได้

24) จากข่า แพทย์ดมยา ลบของจีนล นลามผู้ป่ ย ญิง า ขณะที่ยัง ลบอยู่ คุณคิด ่าอย่างไร

1. ไม่ มค ร จนก ่าจะยุติค าม ัมพันธ์เ ลือเพียงแบบแพทย์-ผู้ป่ ย

2. เป็น ิทธิ ่ นบุคคล

3. ามารถท�าได้ าก ามารถแยกแยะเรื่องงานและเรื่อง ่ นตั ได้

4. ไม่ มค รในทุกกรณี

5. ไม่ มค ร เพราะอาจถูกติฉินนินทาได้
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25) ากพบ ่าเพื่อนของคุณที่เป็นผู้ชายที่ น้าตาดี ผิ ขา  เรียนเก่ง และเป็นนักบา ประจ�าโรงเรียน เริ่ม ันมาชอบ

ผู้ชายด้ ยกันเอง และพอคุณไปถามเพื่อน ่าเป็นเกย์ รือไม่ เพื่อนก็ตอบ ่าใช่แต่ยังไม่บอกใคร คุณซึ่งรู้ค ามจริงจะ

ท�าอย่างไร

1. เกย์ไม่ นัก ั ใคร จะใ ้ท�าอะไร

2. แนะน�าเพื่อนใ ้ไป าจิตแพทย์

3. โทร ัพท์ฟ้องพ่อเพื่อน

4. เลิกคบ เพราะเพื่อนอาจแอบชอบเราก็ได้

5. พาเพื่อนไปเที่ย กลางคืนเพื่อดึงค ามเป็นชายกลับมา

26) มาลเีป็นนักเรยีน ม.6 อยากเป็นแพทย์ เพราะเ น็ มอโอ๊คเป็นไอดอล เธอจึงตัง้ใจเรียนและขยนัอ่าน นงั อื แต่พ่อแม่ 

ไม่ต้องการใ ้เรียนแพทย์ เพราะเ ็น ่ามาลีเป็นคนลังเลไม่กล้าตัด ินใจ อาจจะท�าใ ้มาลีรัก าคนไข้ไม่ดี แต่มาลี

มั่นใจ ่าจะเป็นแพทย์ที่ดีได้ คุณคิด ่ามาลีเ มาะ มที่จะเป็นแพทย์ เพราะมาลีมีลัก ณะตามข้อใด

1. ค ามอดทน ขยัน มั่นเพียร

2. มีน�้าใจ เมตตากรุณา

3. นอบน้อมถ่อมตน เข้ากับคนอื่นได้ดี

4. มีค ามรับผิดชอบ เ ีย ละ

5. รับผิดชอบ ใฝ่ าค ามรู้

27) มีแพทย์ใช้ทุนในโรงเรียนแพทย์คน นึ่ง มัยเรียน อบได้อันดับที่ 1 มาตลอด ปฏิบัติงานดี ได้รับค�าชื่นชมจากแพทย์

รุ่นพี่และคนไข้เป็นจ�าน นมาก จนได้ราง ัลนักเรียนแพทย์ดีเด่น ัน นึ่งได้ไป ึก าต่อเพื่อมาเป็นอาจารย์แพทย์ใน

ปีถัดมา คุณคิด ่าภาระ น้าที่ของอาจารย์แพทย์ค รเน้นการปฏิบัติตามข้อใดมากที่ ุด

1. ถ่ายทอดค ามรู้ใ ้กับลูก ิ ย์

2. ค้นค ้า าค ามรู้เพิ่มเติมใ ้ทัน มัยอยู่เ มอ

3. เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตน

4. นับ นุนใ ้นัก ึก าแพทย์เกิดการเรียนรู้ใ ม่ๆ 

5. รัก าคนไข้ใ ้ดี เพื่อเป็นตั อย่างใ ้ลูก ิ ย์

28) ปีนีน้ายเก่งกาจเรยีนจบแพทย์มา และต้องการเรยีนต่อเฉพาะทาง าขา ลัยกรรมตกแต่ง แต่ตามระเบยีบของกระทร ง

าธารณ ุข นายเก่งกาจจะต้องท�างานใช้ทุนแพทย์ครบ 3 ปีก่อนจึงเรียนต่อได้ ถ้าปีนี้นายเก่งกาจจับ ลากได้ไปอยู่

ใน 3 จัง ัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เ ี่ยงมาก อีกทั้งพ่อแม่นายเก่งกาจก็ไม่อยากใ ้ไป ตั นายเก่งกาจเองก็ไม่

ต้องการรับค ามเ ี่ยงนี้ ถ้า ากคุณเป็นนายเก่งกาจ คุณจะท�าอย่างไร

1. ขอเพิ่มค่าตอบแทน เนื่องจากมีค ามเ ี่ยงมากก ่าจัง ัดอื่น

2. เลือกเรียน าขาอื่นที่เรียนต่อได้เลย แล้ ค่อยกลับมาท�างานใช้ทุน

3. ไปใช้ทุนปีแรก ากมีโอกา ก็ขอย้ายออกมาจัง ัดอื่น

4. ยอมจ่ายเงิน ดแทนเพื่อกลับมาดูแลพ่อแม่

5. ไม่ นใจ นีไปเรียนต่อที่ต่างประเท
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29) ม รีเป็นแพทย์เ รโรงพยาบาลประจ�าจัง ัดแ ่ง นึ่ง คืน นึ่งฝนตก นัก มีพายุฤดูร้อน บ้านเรือนพัง ต้นไม้ใ ญ่

ล้ม และมีคนไข้ได้รับอุบัติเ ตุจ�าน นมาก คืนนั้นมีคนไข้อาการ นักมาพบ ม รี 5 คนในเ ลาเดีย กัน โดยทั้ง มด

มีค ามจ�าเป็นต้องนอนโรงพยาบาล แต่ทางโรงพยาบาลมีเตียง ่างแค่ 1 เตียงเท่านั้น แล้ ม รีได้รับแจ้งจาก 

ผูอ้�าน ยการโรงพยาบาล า่ใ ด้แูลลกูชายผู้ า่ราชการจงั ดัใ ด้ทีี่ ดุ มฉิะนัน้ ม รอีาจจะถกูย้ายไปท�างานจัง ดั

่างไกล ากคุณเป็น ม รีค รเลือกรับคนไข้ในใดข้อต่อไปนี้

1. ช่ ยเ ลือลูกชายผู้ ่าฯ ที่ถูกรถชน ยังพูดจารู้เรื่อง

2. ช่ ยเ ลือเพื่อนรักถูกรถชน อาการกระ ับกระ ่าย

3. ช่ ยเ ลือแม่ค้าที่รถจักรยานยนต์ล้มจน ีร ะกระแทกพื้น มด ติ

4. รับคนไข้ทุกคน เพราะทุกคนมี ิทธิเท่าเทียมกัน

5. ไม่รับคนไข้ แต่ ่งต่อไปโรงพยาบาลใกล้เคียง เพราะอาจจะเกิดปัญ าค ามขัดแย้ง

30) ม ักดิ์ ่ง sms ชิงโชคฝาอิชิตันกรีนทีเพื่อลุ้นเบนซ์ ต่อมาได้รับข้อมูลทาง sms ่า ตั เองเป็นผู้โชคดีได้รับเบนซ์ 

นึ่งคัน โดยใ ้ ม ักดิ์ไปรับของ ณ ันเ ลา ถานที่ที่ก�า นด ม ักดิ์ค รจะมี ลักในการเลือกรับข้อมูลข่า าร

อย่างไร

1. รับเฉพาะข้อมูลข่า ารเฉพาะที่คน ่ นใ ญ่เชื่อเท่านั้น

2. ไม่รับข้อมูลข่า าร เพราะเ ็น ่าข้อมูล ่ นใ ญ่จะไม่เป็นค ามจริง

3. รับเฉพาะข้อมูลข่า ารที่เป็นประโยชน์เท่านั้น

4. ไม่รับข้อมูลข่า ารที่ก่อใ ้เกิดผลเ ีย

5. คิดใ ้ดีก่อนที่จะเชื่อข้อมูลข่า ารนั้นๆ 

31) นายกล้ากับนายโก้เป็นนัก ึก าแพทย์ และเป็นเพื่อนรักกัน กล้าเป็นเด็กดี เรียนดี ดูแลคนไข้อย่างเอาใจใ ่ มักจะได้

รบัค�าชมจากเพือ่นๆ และอาจารย์เ มอ ่ นนายโก้มกัมปัีญ าทางการเงนิทีบ้่าน มเีรือ่งใ ต้้องเครยีดอยูเ่ มอ เพราะ

พ่อตดิพนนับอล เรยีน นงั อืไม่เก่ง ท�างานไม่เรยีบร้อย มกัจะถกู กัคะแนนจากรุน่พีแ่ละอาจารย์แพทย์เ มอ ถ้าคณุ

เป็นนายกล้าคุณจะท�าอย่างไร

1. เต็มใจใ ้ค ามช่ ยเ ลือ

2. ช่ ยกันแก้ไขปัญ าการเงิน

3. ใ ้นายโก้ลองเปลี่ยนพฤติกรรม

4. แนะน�าใ ้ขอค ามช่ ยเ ลือจากรุ่นพี่ ายร ั ที่ นิทและไ ้ใจได้

5. พาไปปรึก าอาจารย์ที่ปรึก า

32) ในงานเลี้ยงรุ่นของคณะแพทย า ตร์ ที่จัดขึ้นเพื่อใ ้แพทย์ ลายรุ่นที่จบไปมาพบปะ ัง รรค์กัน ในฐานะที่คุณเป็น

แพทย์จบใ ม่ เพื่อนๆ ใ ้คุณออกไป น้าเ ที เพื่อแ ดงกิจกรรมต่อ น้าเพื่อนและอาจารย์ คุณจะแ ดงอะไร

1. เล่าถึงค ามยากล�าบากที่เจอมาตั้งแต่เรียนปี 1

2. เล่าเรื่อง นุก นานที่ผ่านมาระ ่างเรียน

3. โช ์เต้นกาโ

4. เล่าค ามประทับใจที่มีต่ออาจารย์แพทย์คน นึ่ง

5. บอกถึงค ามตั้งใจใน ิ่งที่จะท�าต่อไป ลังเรียนจบ

แนวโจทย์เน้นคนไข้เป็นหลกั
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โรคเล็ปโต ไปโรซิ

โรคเล็ปโต ไปโรซิ  (Leptospirosis), โรคฉี่ นู รือไข้ฉี่ นู เป็นโรคติดต่อจาก ัต ์ ู่คน (zoonosis) ามารถติด

โรคได้ใน ัต ์ ลายชนิด เช่น ุนัข นู โค กระบือ ุกร แพะ แกะ ัต ์เลี้ยงในบ้าน เป็นต้น แต่พบมากใน นูซึ่งเป็นแ ล่ง

รงัโรค ่ นมาก ตั ท์ีไ่ ต่อการรบัเชือ้มกัจะเป็น ตั เ์ลีย้งลกูด้ ยนมทีม่อีายนุ้อย รอืลกู ตั ท์ีไ่ม่เคยได้รบัภมูคุ้ิมกนัจากแม่

มาก่อน มักจะพบการระบาดในเดือนตุลาคมและพฤ จิกายน เนื่องจากเป็นฤดูฝนต่อ นา  มีน�า้ขัง

าเ ตุ

โรคเล็ปโต ไปโรซิ  มี าเ ตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียรูปเกลีย  (spirochete) ชื่อเล็บโต ไปร่าอินเทอโรแกน ์ 

(Leptospirainterrogans) ซึ่งมีค าม ลาก ลายทางซีโร ิทยามากก ่า 200 ซีโร าร์ (serovars) เชื้อชนิดนี้อา ัยอยู่ใน

ท่อ ลอดไตของ ัต ์ได้ ลายชนิด โดยมี นูเป็นแ ล่งรังโรคที่ �าคัญที่ ุด บางซีโร าร์มีค ามจ�าเพาะกับ ัต ์บางชนิด เชื้อ

ามารถมีชี ิตได้นาน ลายเดือน ลังจากถูกขับออกทางปั า ะจาก ัต ์ที่มีเชื้อ ัต ์อื่นๆ ที่เป็นแ ล่งรังโรค ได้แก่ ุกร 

โค กระบือ ุนัข แรคคูน โดยที่ ัต ์อาจจะไม่มีอาการ แต่ ามารถปล่อยเชื้อได้เป็นเ ลา ลาย ัปดา ์ รืออาจจะตลอด

ชี ิต ัต ์ จากการ �าร จเมื่อปี พ. . 2540 โดย ถาบัน ุขภาพ ัต ์แ ่งชาติ พบภูมิคุ้มกันในค าย 31% โค 28.25% แพะ

แกะ 27.35% ุกร 2.15%

อาการและอาการแ ดง

อาการและอาการแ ดงของโรคเล็ปโต ไปโรซิ นั้นมีได้ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อย จนถึงมีอาการรุนแรงถึงแก่ชี ิต 

ก ่า 90% ของผู้มีอาการจะมีอาการเล็กน้อยและมักเป็นแบบไม่เ ลือง ่ นเล็ปโต ไปโรซิ ที่มีอาการรุนแรงนั้นพบได้ 

5-10% ของผู้ติดเชื้อ

โรคเล็ปโต ไปโรซิ แบบไม่เ ลือง (Anicteric leptospirosis) แบ่งเป็น 2 ระยะ

 u ระยะมีเชื้อในเลือด (leptospiremic phase) ระยะนี้มีอาการคล้ายไข้ ัดใ ญ่ คือ มีไข้ นา ั่น ป ด ีร ะ 

คลื่นไ ้ อาเจียน และป ดกล้ามเนื้อ ซึ่งในโรคเล็ปโต ไปโรซิ จะมีลัก ณะเฉพาะคือ ป ดบริเ ณน่อง ลัง และ

น้าท้อง ผูป่้ ย ่ นมากมกัมอีาการป ด รี ะมากโดยเฉพาะบริเ ณด้าน น้า รือ ลงัเบ้าตา อาการอืน่ๆ ทีอ่าจ

พบได้ ได้แก่ เจ็บคอ ไอ เจ็บ น้าอก ผื่น ับ น ไอเป็นเลือด อาการในระยะนี้จะ ายไปได้เองภายใน 1 ัปดา ์ 

ช่ งที่ไม่มีอาการจะนาน 1-3 ัน ก่อนจะเข้า ู่ระยะที่ อง

 u ระยะมเีชือ้ในปั า ะ (leptospiruric phase) ระยะนีเ้ป็นผลมาจากปฏกิริยิาทางภมูคิุม้กันของร่างกาย อาการและ

อาการแ ดงมคี ามจ�าเพาะและค ามรนุแรงน้อยก า่ในระยะแรก ลกั ณะที่ �าคญัของโรคในระยะนีค้อื ก า่ 15% 

ของผูป่้ ยจะมอีาการและอาการแ ดงของภา ะเยือ่ ุม้ มองอกัเ บแบบไร้เชือ้ (aseptic meningitis) ่ นใ ญ่

พบในเดก็ ซึง่อาจ ายได้เองภายในเ ลาไม่กี่ นั รอือาจคงอยูน่านเป็น ปัดา  ์อาจพบม่านตาอกัเ บ มกัเกิดตาม

ลังอาการเริ่มแรกของโรคนาน ลายเดือนและคงอยู่ได้นานเป็นปี

โรคเล็ปโต ไปโรซิ แบบเ ลือง รือแบบรุนแรง (Severe leptospirosis)

โรคเล็ปโต ไปโรซิ รุนแรง รือกลุ่มอาการเ ล (Weil’s Syndrome) กลุ่มอาการนี้มีอัตราการตายอยู่ที่ประมาณ 

5-15% มกัแ ดงอาการรนุแรงใน 4-9 นั ลงัจากเริม่มอีาการ ประกอบด้ ยอาการดซ่ีานทีพ่บในกลุม่อาการเ ล จะมลีกั ณะ

เ ลืองมากจนแทบเป็น ี ้มเมื่อ ังเกตทางผิ นัง มักพบตับโตร่ มกับกดเจ็บ ประมาณ 20% ของผู้ติดเชื้อมีอาการม้ามโต

ร่ มด้ ย มีไม่มากนักที่เ ียชี ิตจากภา ะตับ าย ไต ายเฉียบพลัน อาการทางปอด เช่น ไอ มีเ ม ะปนเลือด เจ็บ น้าอก 

อบเ นื่อย จนถึงระบบ ายใจล้มเ ล  และมีอาการอื่นๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อลาย ลายตั  เม็ดเลือดแดงแตก เยื่อ ุ้ม ั ใจ

อักเ บ กล้ามเนื้อ ั ใจอักเ บ ตับอ่อนอักเ บรุนแรง ภา ะการท�างานของอ ัย ะล้มเ ล ลายระบบ เป็นต้น
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การด�าเนินโรค

โรคเล็ปโต ไปโรซิ  ติดต่อจากคน ู่คนได้น้อยมาก ่ นใ ญ่เกิดจากการ ัมผั กับปั า ะ เลือด รือเนื้อเยื่อของ

ัต ์ที่มีการติดเชื้อเล็ปโต ไปร่าอินเทอโรแกน ์ (Leptospirainterrogans)

การป้องกัน

การป้องกันไม่ใ เ้กดิโรคเลป็โต ไปโรซิ  ค รเริม่จากการใ ค้ ามรู้ด้าน ขุ กึ าแก่กลุม่เ ีย่ง ซึง่การป้องกัน ามารถ

ท�าได้ง่ายๆ ดังนี้

 u ก�าจัด นู

 u ค ร มชุดป้องกัน เช่น รองเท้าบู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า เ ื้อผ้า

 u ลีกเลี่ยงการ ัมผั กับ ัต ์ที่เป็นพา ะของโรคดังกล่า

 u ลีกเลียงการ ่ายน�้าที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่

 u ลีกเลี่ยงไม่ไป ัมผั ปั า ะโค กระบือ นู ุกร และไม่ใช้แ ล่งน�้าที่ ง ัย ่าอาจปนเปื้อนเชื้อ

 u ลีกเลี่ยงอา ารที่ปล่อยค้างคืน โดยไม่มีภาชนะปกปิด เป็นต้น

 u ลีกเลี่ยงการท�างานในน�้า รือต้องลุยน�้า ลุยโคลนเป็นเ ลานานๆ

 u รีบอาบน�า้ ท�าค าม ะอาดร่างกายโดยเร็  ากแช่ รือย�่าลงไปในแ ล่งน�้าที่ ง ัย ่าอาจปนเปื้อนเชื้อ

การรัก า

โรคเล็ปโต ไปโรซิ ามารถรัก าได้ด้ ยยาปฏิชี นะ ค รใ ้ยาเร็ ที่ ุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รือไม่ค รเกิน 4 ัน ลัง

จากมอีาการเป็นอย่างช้า ระยะเ ลาทีใ่ ย้านานอย่างน้อย 7 นั โดยชนดิของยาปฏชิี นะจะแตกต่างกันไปตามค ามรนุแรง

ของอาการ
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ตาราง รุปข้อความที่ก�า นดและเลขก�ากับบทความ และที่ว่าง �า รับค�าตอบ

เลข
ล�าดับ

ข้อความที่ก�า นด ที่ว่าง �า รับร่างร ั ค�าตอบ

01 โรคเล็ปโต ไปโรซิ

02 ปั า ะ ัต ์ที่มีเชื้อ

03 แบคทเีรยีเลป็โต ไปร่าอนิเทอโรแกน ์

04 อาการแ ดง

05 แบบไม่เ ลือง

06 ระยะมีเชื้อในเลือด

07 ไข้ นา ั่น

08 ป ด ีร ะ

09 คลื่นไ ้อาเจียน

10 ป ดน่อง

11 ระยะมีเชื้อในปั า ะ

12 เยื่อ ุ้ม มองอักเ บแบบไร้เชื้อ

13 ม่านตาอักเ บ

14 แบบรุนแรง

15 ดีซ่าน

16 ตับ ม้ามโต

17 ไต ายเฉียบพลัน

18 อ ัย ะล้มเ ล ลายระบบ

19 ก�าจัด นู

20 มรองเท้าบู๊ต
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1) เฉลย 1. ไมค่ รประเมินค่า รือตัด ิน ิ่งต่างๆ จากภายนอกเพียงอย่างเดีย

2) เฉลย 3. แ ดงถงึการเ ยีด ผีู้ ญงิทีใ่ช้ค ามงาม ่ นน้อย ค ามไม่ งบเ งีย่ม และทรพัย์ของบดิาเป็นเครือ่งล่อผูช้าย

3) เฉลย 1. ภา า

4) เฉลย 1. เจ้าของร่างกายจะ บายดี เมื่อการท�างานของอ ัย ะอยู่ในระบบระเบียบ

5) เฉลย 3. ินัย ร้างง่ายยิ่ง  เริ่มใ ้จริงที่ต้นแบบ

6) เฉลย 2. (1) - (3) - (4) - (2)

7) เฉลย 2. จากข้อค าม รุปได้ ่า “ฝ่ายบริ ารไม่ ามารถ ินิจฉัยค ามขัดแย้งของกฎ มายได้ จึงเป็น น้าที่ของ าล

รัฐธรรมนูญ” ามารถตีค ามได้ ่า “ฝ่ายบริ ารไม่มีอ�านาจในการ ินิจฉัยค ามขัดแย้งของกฎ มาย”

 พิจารณา 1. ผิด เพราะบทค ามไม่ได้บอก ่าค ามขัดแย้งเกิดได้อย่างไร

 พิจารณา 3. ผิด เพราะบทค ามไม่ได้กล่า ถึง

 พิจารณา 4. ผิด เพราะบทค ามไม่ได้บอก ่ามี น้าที่ร่ มกัน

8) เฉลย 3. จากบทค าม รุปได้ ่า ชา บ้านเรียก “ประตู ามยอด” จากลัก ณะของประตูที่มี ามช่องและมียอดทั้ง

ามช่อง ซึ่ง ามารถตีค ามได้ ่า “ประตู ามยอด” ได้ชื่อจากลัก ณะของการ ร้าง

9) เฉลย 2. จากบทค าม รุปได้ ่า “การ ึก าแผนใ ม่ในระดับอุดม ึก า ไม่จ�าเป็นต้องแยกระ ่างชี ิตการ ึก า

กับการประกอบอาชีพ” เจตนาของผู้เขียนน่าจะพูดถึงการท�างานและเรียนไปพร้อมๆ กัน จึงตีค ามได้ ่า 

“ผู้ที่มีค ามจ�าเป็นต้องประกอบอาชีพ ามารถจะ ึก าระดับอุดม ึก าในเ ลาเดีย กันได้”

10) เฉลย 3. พลอยโทปาซ ่ นใ ญ่เมือ่เจยีระไนแล้ จะมคี ามแ า งดงามมาก เนือ่งจากเป็นพลอยทีม่คี ามโปร่งแ ง

และ ามารถกระจายแ งได้ ูง

11) เฉลย 3. ข้อนี้ รุปได้ ่า “คนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เ ี่ยงต่อโรคค ามดันโล ิต ูงโดยไม่รู้ตั จ�าน นมาก จึงเป็น าเ ตุ

ของการตายอันดับที่ 4”

 พิจารณา 1. ผิด เพราะโจทย์ไม่ได้บอก ่าทราบ รือไม่ทราบ าเ ตุ

 พิจารณา 2. ผิด เพราะโจทย์บอก ่าเป็น าเ ตุการตายอันดับท่ี 4 ของคนที่เ ี่ยงต่อโรค

 พิจารณา 4. ผิด เพราะโจทย์ไม่ได้บอก ่ามีโอกา เป็น 90 คน

12) เฉลย 2. ข้อนี้ค�า �าคัญคือ การรับประทานอา าร, ไม่ ะอาด, เกิดโรคต่างๆ ได้ จึง รุปค ามได้ ่า “รับประทาน

อา ารที่ไม่ ะอาดจะท�าใ ้เกิดโรคต่างๆ ได้”

13) เฉลย 2. จากบทค าม “การดูแล ุขภาพใ ้ มบูรณ์แข็งแรง... เมื่อแข็งแรงจะมีภูมิต้านทานไม่เจ็บป่ ยง่าย”  

จึง รุปได้ ่า “การมี ุขภาพที่ มบูรณ์แข็งแรงท�าใ ้มีภูมิต้านทานโรค”

14) เฉลย 4. โจทย์บอก ่า “มนุ ย์ใช้ ารเคมีฆ่าแมลง ก่อผลใ ้เกิดการตายของ ัต ์กินแมลง... ก่อใ ้เกิดผลกระทบ 

ไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคอื่นๆ” ข้อนี้จึง รุปได้ ่า “มนุ ย์เป็นผู้ท�าลายภา ะ มดุลของระบบนิเ ”

 พิจารณา 1. ผิด เพราะบทค ามไม่ได้พูดถึงปัจจัยทางกายภาพ

 พจิารณา 2., 3. ผดิ เพราะบทค ามไม่ได้เ นอแนะ แต่ค�าตอบมคี�า า่ “อาจ” ซึง่แ ดง า่เป็นการเ นอแนะ
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1) เฉลย 5. เ ตุผล กฎ มาย ้ามซื้อขาย Stem cell

2) เฉลย 5. เ ตุผล การท�าผิดกฎ มายค รกล้ายอมรับจึงน่าชื่นชม

3) เฉลย 4. เ ตุผล การดื่มเ ล้าเป็น ิ่งไม่ดี ดังนั้น ต้องรู้จักปฏิเ ธใ ้เป็น

4) เฉลย 3. เ ตุผล ข้อที่ครอบคลุมมากที่ ุดคือ ก่อนออกกฎนิรโท กรรมค รพิจารณาใ ้รอบด้าน

5) เฉลย 5. เ ตุผล ก่อนเชื่ออะไรค รคิดและไตร่ตรองด้ ยตั เองก่อนทุกครั้ง

6) เฉลย 3. เ ตุผล ไม่ค ร เพราะละเมิด ิทธิผู้ป่ ย

7) เฉลย 5. เ ตุผล แก้ปัญ าที่ดีที่ ุดและเป็นการแก้ปัญ าคือ ใ ้ น่ ยงานที่เกี่ย ข้องมาช่ ยเ ลือ

8) เฉลย 4. เ ตุผล ค�าตอบที่ดีที่ ุดของข้อนี้คือ ช่ ยเ ลือได้โดยตั เองต้องไม่เดือดร้อน

9) เฉลย 2. เ ตุผล บริจาคเป็นการเ ีย ละอย่าง นึ่ง

10) เฉลย 3. เ ตุผล ประเด็น �าคัญของเรื่องคือ การที่แม่ของภรรยาเป็นคนจ้างมือปืนฆ่า ามีเพราะรักลูก

11) เฉลย 5. เ ตุผล �า รับการรัก าทางกายที่เกินเยีย ยาจึงต้อง าที่พึ่งทางใจ

12) เฉลย 3. เ ตุผล ไม่อนุญาต เพราะผิดกฎ มาย ถ้าผู้ป่ ยที่ไม่ ามารถตัด ินใจได้ด้ ยตั เองจะต้องใ ้ าล ั่ง

13) เฉลย 4. เ ตุผล บอกผู้ป่ ยเพื่อใ ้ผู้ป่ ยใช้ชี ิตใ ้คุ้มค่า ซึ่งเป็นผลดีมากก ่า

14) เฉลย 1. เ ตุผล เป็นการแก้ปัญ าที่ดีที่ ุด

15) เฉลย 4. เ ตุผล ยึด ลักค ามถูกต้องมาก่อน ไม่โก ก

16) เฉลย 1. เ ตุผล เป็น ิทธิของผู้ป่ ยตามกฎ มายที่จะรัก าค ามลับตั เอง

17) เฉลย 1. เ ตุผล เป็น ิทธิของผู้ป่ ยตามกฎ มาย

18) เฉลย 4. เ ตุผล โทรแจ้งมูลนิธิ งเคราะ ์เด็กเพื่อ า ิธีช่ ยเ ลือเด็ก เพราะการใ ้เงินเด็ก รือใ ้อา ารจะ
ท�าใ ้เด็กเ ียนิ ัย แล้ ขอทานแบบนี้แทนการท�ามา ากิน

19) เฉลย 2. เ ตุผล ค รคิดและไตร่ตรองด้ ยตั เองก่อนทุกครั้ง

20) เฉลย 2. เ ตผุล ค รแก้ไขเ ตกุารณ์ใ ด้ขีึน้ โดย อบถามถงึนกั กึ าแพทย์ถึง าเ ตแุละปรบัค ามเข้าใจกนั

21) เฉลย 2. เ ตุผล ช่ ยเ ลือได้ในฐานะที่มีมนุ ยธรรม และไม่ได้เดือดร้อนอะไร ยกเ ้นโจทย์ใ ้เ ตุการณ์ ่า
มีคนไข้ฉุกเฉินจ�าเป็นต้องใช้รถโรงพยาบาล
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ตาราง รุปข้อความที่ก�า นดและเลขก�ากับบทความ และที่ว่าง �า รับค�าตอบ

เลข
ล�าดับ

ข้อความที่ก�า นด ที่ว่าง �า รับร่างร ั ค�าตอบ

01 โรคเล็ปโต ไปโรซิ 04Y
02 ปั า ะ ัต ์ที่มีเชื้อ 03Y
03 แบคทีเรียเล็ปโต ไปร่าอินเทอโรแกน ์ 01X
04 อาการแ ดง 05Y 14Y
05 แบบไม่เ ลือง 06Y
06 ระยะมีเชื้อในเลือด 07Y 08Y 09Y 10Y 11X
07 ไข้ นา ั่น 11H
08 ป ด ีร ะ 11H
09 คลื่นไ ้อาเจียน 11H
10 ป ดน่อง 11H
11 ระยะมีเชื้อในปั า ะ 12Y 13Y
12 เยื่อ ุ้ม มองอักเ บแบบไร้เชื้อ 11H
13 ม่านตาอักเ บ 11H
14 แบบรุนแรง 15Y
15 ดีซ่าน 16Y 17Y 18Y
16 ตับ ม้ามโต 11H
17 ไต ายเฉียบพลัน 11H
18 อ ัย ะล้มเ ล ลายระบบ 11H
19 ก�าจัด นู 01Z
20 มรองเท้าบู๊ต 01Z
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ข้อควรรู้โรคโควิด 19

ไวรั โคโรนาคืออะไร

ไ รั โคโรนาเป็นไ รั ใน ง ใ์ ญ่ทีเ่ป็น าเ ตุของโรคทัง้ใน ตั แ์ละคน ในคนนัน้ไ รั โคโรนา ลาย ายพนัธุท์�าใ เ้กดิ

โรคระบบทางเดิน ายใจตั้งแต่โรค ัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดิน ายใจตะ ันออกกลาง (MERS) 

และโรคระบบทางเดิน ายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไ รั โคโรนาที่ค้นพบล่า ุดท�าใ ้เกิดโรคติดเชื้อไ รั โคโรนา 2019 

รือโค ิด 19

โรคโควิด 19 คืออะไร

โรคโค ดิ 19 คอื โรคตดิต่อซึง่เกดิจากไ รั โคโรนาชนดิทีม่กีารค้นพบล่า ดุ ไ รั และโรคอบุตัใิ ม่นีไ้ม่เป็นทีรู่จ้กัเลย 

ก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเท จีน ในเดือนธัน าคมปี 2019 ขณะนี้โรคโค ิด 19 มีการระบาดใ ญ่ไปทั่  

่งผลกระทบแก่ ลายประเท ทั่ โลก

อาการของโรคโควิด 19 คืออะไร

อาการทั่ ไปของโรคโค ิด 19 แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการแบบไม่รุนแรง ได้แก่ ไข้ ูง ไอ อ่อนเพลีย ป ดเมื่อย 

คัดจมูก น�้ามูกไ ล เจ็บคอ ท้องเ ีย ลิ้นไม่รับร  จมูกไม่ได้กลิ่น รือผื่นตามผิ นัง อาการเ ล่านี้มักจะไม่รุนแรงและ าย

ป่ ยได้โดยไม่ต้องเข้ารัก าในโรงพยาบาล แต่ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโค ิด 19 จะเป็นอาการแบบรุนแรง อาการจะ

นักก ่า โดยเฉพาะผู้ ูงอายุและมีโรคประจ�าตั  เช่น ค ามดันโล ิต ูง โรค ั ใจ โรคเบา าน รือมะเร็ง 

เราควรท�าอย่างไร ากมีอาการของโรคโควิด 19 และควรจะไปพบแพทย์เมื่อใด

ถ้า ากมีอาการไม่รุนแรง เช่น ไอเล็กน้อย รือไข้ต�่าๆ ค รแยกตั เอง อยู่บ้าน กักตั เอง ติดตามดูอาการ และปฏิบัติ

ตามข้อแนะน�าของทางการในการแยกตั เองจากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ากท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรีย รือ

ไข้เลือดออก ท่านต้องเฝ้าระ ังอาการไข้และไปพบแพทย์ เมื่อไป ถานพยาบาลค ร ม น้ากากอนามัยและเ ้นระยะ 

อย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่น และไม่เอามือไปจับพื้นผิ ต่างๆ 

โรคโควิด 19 แพร่ระบาดได้อย่างไร

โรคนี้ ามารถแพร่จากคน ู่คนผ่านทางละอองน�้ามูก น�้าลายจากจมูก รือปาก ซึ่งออกมาเมื่อผู้ป่ ยโรคโค ิด 19 

ไอ จาม รือพูด ละอองเ ล่านี้ค่อนข้าง นัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลง ู่พื้นอย่างร ดเร็  เรารับเชื้อโรคโค ิด 19 ได้จากการ

ายใจเอาละอองเข้าไปจากผูป่้ ย เพราะฉะนัน้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราจะรกั าระยะ า่งจากผูอื้น่อย่างน้อย 1 เมตร ละออง

เ ล่านีย้งัตกลง ู่ ตัถแุละพืน้ผิ ต่างๆ เช่น โต๊ะ ลกูบดิประต ูรา จบั และเมือ่คนเอามอืไปจบัพืน้ผิ เ ล่านัน้แล้ มาจบัตา จมูก 

รือปาก ก็จะมีเชื้อโรค นี่เป็นเ ตุผล ่าท�าไมเราจึงต้องล้างมือบ่อยๆ ด้ ยน�า้และ บู่ รือใช้แอลกอฮอล์เจลถูมือ องค์การ

อนามัยโลกก�าลังท�าการ ึก า ิจัยเรื่อง ิธีการแพร่เชื้อและจะได้มาเผยแพร่ข้อค้นพบในล�าดับต่อไป

เราจะ ามารถติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้ รือไม่

โรคโค ดิ 19 แพร่ทางละอองจากระบบทางเดนิ ายใจของผูป่้ ย เมือ่ผูป่้ ยไอ รอืมอีาการอืน่ เช่น ไข้ รอือ่อนเพลยี 

ผู้ป่ ยโค ิด 19 จ�าน นมากมีอาการเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ดังนั้น จึงมีค ามเป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อ 

โค ดิ 19 จากผูป่้ ยทีไ่อเลก็น้อยและไม่รู้ กึป่ ยเลย มีรายงานบางฉบบัระบุ า่ผูป่้ ยทีไ่ม่แ ดงอาการเลยก็ ามารถแพร่เชือ้ได้ 

ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบกัน ่ากรณีนี้เกิดมากน้อยเท่าใด องค์การอนามัยโลกก�าลังท�าการ ึก า ิจัยเรื่องการแพร่เชื้อและจะได้

มาเผยแพร่ข้อค้นพบในล�าดับต่อไป
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ตาราง รุปข้อความที่ก�า นดและเลขก�ากับบทความ และที่ว่าง �า รับค�าตอบ

เลข
ล�าดับ

ข้อความที่ก�า นด ที่ว่าง �า รับร่างร ั ค�าตอบ

01 โรคโค ิด 19 03Y 10Y
02 ไ รั โคโรนา 01X 20Y
03 อาการ 07Y 08Y
04 ไข้ ูง 11H
05 คัดจมูก น�้ามูกไ ล 11H
06 ผื่นตามผิ นัง 11H
07 อาการไม่รุนแรง 04Y 05Y 06Y 09X

08 อาการรุนแรง 11H
09 แยกตั เองจากผู้อื่น 11Y 12Y 13Y
10 แพร่จากคน ูค่นทางละอองน�า้มกู น�า้ลาย 11H
11 พื้นที่ก ้างที่ระบายอากา 11H
12 คิดบ กและ ร้างพลังใ ้ตั เอง 11H
13 ติดตามอาการราย ัน 14Y
14 ายใจล�าบาก 15X
15 ติดต่อผู้ใ ้บริการทางการแพทย์ 11H
16 รัก า ุขอนามัยของมือ 01Z
17 เลี่ยงการเอามือมา ัมผั ตา จมูก ปาก 01Z
18 ปิดปากและจมูกเมื่อไอ รือจาม  01Z
19 รัก าระยะ ่าง 1 เมตรจากผู้อื่น 01Z
20 อยู่บนทองแดงได้น้อยก ่า 4 ชั่ โมง 11H
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ค�ำ ำ่จริยธรรมแพทย์มีค ำม มำยได้ ลำก ลำย แต่มี ลักปฏิบัติที่เ มือนๆ กัน ดังนี้

1. ท�ำแต่ค ำมดี ไม่ท�ำค ำมชั่

ข้อค ำมนีเ้ป็น ิง่ทีแ่พทย์ต้องระลึกและกระท�ำตำมอยูต่ลอดเ ลำ เพรำะเป็นอำชพีทีต้่องรบัผดิชอบชี ติคน ถ้ำแพทย์

ประพฤติชั่  ผลเ ียอำจ มำยถึงชี ิตคนไข้ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไร ฝำกค ำมไ ้ใจ และฝำกชี ิตของตนไ ้กับแพทย์ เรำ

จะได้ยินค�ำกลำ่ เ มอ ำ่ แพทย์ผิดได้แต่อยำ่ชั่  เพรำะไม่มีใครท�ำถูกตลอดเ ลำ ค ำมผิดนั้นแก้ไขได้ และเป็นบทเรียนที่ดี

ได้ในอนำคต แต่ค ำมชั่ แก้ไขได้ยำก กำรท�ำค ำมดีละเ ้นค ำมชั่ จึงเป็น ิ่ง �ำคัญที่แพทย์ทุกคนต้องถือปฏิบัติ

2. มีค ำมรับผิดชอบต่อ น้ำที่ 

ค ำมรบัผดิชอบ �ำคญัมำกต่อ ชิำชพีแพทย์ เพรำะ ิง่ทีแ่พทย์ต้องรบัผดิชอบนัน้ไม่ใช่รำยงำน ไม่ใช่กำรประชมุ ไม่ใช่

รำยได้ แต่เป็นชี ิตของคนซึ่งไม่ ำมำรถ ำ ิ่งใดมำทดแทนได้ นอกจำกนี้กำรที่แพทย์ไม่กล้ำรับผิด ่ำตนได้รัก ำพลำดไป 

นอกจำกจะมีผลเ ียกับคนไข้แล้  ยังท�ำใ ้แพทย์ทำ่นอื่นที่ไม่ทรำบอำจแก้ปัญ ำนั้นไม่ได้ด้ ย

3.  พูดแต่ค ำมจริง

แพทย์จะไม่พูดโก ก ค�ำพูดที่แพทย์พูดออกไปจะเป็น ิ่งท่ีคนไข้เช่ือฟังและนับถือ ไม่ ่ำจะเป็นกรณีของกำรบอก

คนไข้ใ ้ทรำบถึงโรคร้ำยที่ตั เองเป็น แพทย์ที่ดีก็ค รจะบอกใน ถำนกำรณ์ที่ถูกที่ค ร บำงครั้งมีกำรถกเถียงกันถึงเร่ือง 

กำรโก กเพื่อปิดบังโรคร้ำยท่ีผู้ป่ ยรับไม่ได้ แต่ค ำมจริงก็คือค ำมจริง ิ่งที่ผู้ป่ ยค รรู้ก็ต้องรู้ เพรำะฉะนั้นทำงที่ดีถ้ำ 

ผู้ป่ ยยังไม่ ำมำรถยอมรับค ำมจริงถึงโรคร้ำยนั้นได้ เรำก็ค รจะใช้ค�ำเลี่ยงที่จะเปิดเผยแทนที่จะเป็นกำรโก กเพื่อปิดบัง 

ค ำมจริงและเมี่อถึงเ ลำอัน มค รแพทย์จึงจะน�ำค ำมจริงมำเปิดเผย

4. กำรรัก ำค ำมลับของผู้ป่ ย

กำรท่ีผู้ป่ ยมำพบแพทย์เพื่อที่จะฝำกชี ิตไ ้ใ ้แพทย์ดูแล แพทย์ผู้ดูแลชี ิตก็ค รที่จะมีค ำมเคำรพในค ำมเป็น 

่ นตั ของคนไข้ ประ ัติที่เเพทย์ได้จำกกำรซักถำมจำกผู้ป่ ยนับเป็นกุญแจ �ำคัญที่จะน�ำไปถึงกำร ินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง 

ประ ตัขิองผูป่้ ยจงึเป็น ิง่จ�ำเป็นท่ีแพทย์ต้องรู้และผูป่้ ยต้องบอก แต่ผูป่้ ยจะยอมบอกประ ตัทิัง้ มด รอืไม่ ในเมือ่ประ ตัิ

บำงอย่ำงเป็น ิง่ทีน่่ำอำย รอืเป็น ิง่ผดิกฎ มำยผดิ ลีธรรม ดงันัน้ แพทย์จงึค รมคี ำมน่ำเคำรพ น่ำเชือ่ถอืในกำรท�ำใ ค้นไข้

ยนิยอมเปิดเผยค ำมลบัเ ล่ำนัน้ และขณะเดยี กนัแพทย์กจ็ะต้องมี จัจะและค ำมจรงิใจในกำรรกั ำค ำมลบัเ ล่ำน้ันด้ ย

5. ค ำมยุติธรรมและค ำมเ มอภำคในกำรใ ้บริกำรผู้ป่ ยทุกๆ คน

คือ มีค ำมเท่ำเทียมกันในกำรรัก ำผู้ป่ ยที่มีฐำนะค ำมเป็นอยู่และค ำม �ำคัญใน ังคมที่ไม่เท่ำกัน แม้มีบำง

ถำนกำรณ์ท่ีต้องล�ำบำกในกำรตดั นิใจด้ ยค ำมกดดนัและเ ตกุำรณ์ทีบ่บีบงัคบั ในบำงภำ ะอำจท�ำใ แ้พทย์ตดั นิใจผดิ 

ในกำรใ ้บริกำร ลักปฏิบัติข้อนี้จึงมีค ำม �ำคัญไม่ยิ่ง ย่อนไปก ่ำข้ออื่นๆ เพื่อที่จะท�ำใ ้แพทย์ตัด ินใจได้อย่ำงถูกต้อง

6. กำรท�ำงำนร่ มกับผู้อื่น

ในกำรท�ำงำนทุก ำขำ ิชำไม่ ่ำจะเป็นอำชีพไ นๆ ต้องมีกำรท�ำงำนร่ มกันของเจ้ำ น้ำที่ ลำยๆ ฝ่ำย แพทย์เองก็

เช่นกัน ต้องท�ำงำนกับพยำบำล เทคนิคแพทย์ ผู้บริ ำร และร มทั้งคนไข้ด้ ย กำรท�ำงำนเป็นทีมต้องอำ ัยค ำมคิดเ ็น

ของคน ่ นร ม เรำมี นำ้ที่ในกำรออกค ำมเ ็น นึ่งเพื่อ นับ นุน รือคัดคำ้นค ำมเ ็นอื่น ผล รุปออกมำเป็นเช่นไรเรำ

และทุกคนต้องยอมรับจึงจะท�ำใ ้กำรท�ำงำนประ บผล �ำเร็จได้ด้ ยดี ถำ้ใครมีปัญ ำ ใครท�ำผิดก็ต้องช่ ยก็นตักเตือนโดย

เตือนกันอย่ำง ุภำพไม่ใ ้อีกฝำ่ยเ ีย น้ำ เพียงเท่ำนี้ค ำม ุขในกำรท�ำงำนก็จะบังเกิด

ลกัปฏบิตัท้ัิง 6 ข้อนีเ้ป็นเพยีงตั อย่ำงบำง ่ นที่ �ำคญัและ ยบิยกขึน้มำ อนเท่ำนัน้ แต่ในค ำมเป็นจรงิมี ิง่ทีค่ ร

กระท�ำใ ้ถูกต้องมำกมำยก ำ่นี้ ที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติในกำรเรียนแพทย ำ ตร์ต่อไป ในโลกยุคปัจจุบันแพทย์เป็นผู้ที่มี
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ค ำมน่ำนับถือ เป็นผู้มีค ำมรู้ค ำม ำมำรถและมีประ บกำรณ์ จึงค ร ร้ำง รรค์ประโยชน์และ ิ่งดีๆ ใ ้กับ ังคม โดยใช้

จรยิธรรมท่ีมอียูใ่นใจเพือ่ช่ ยผูค้นทีก่�ำลงัเดอืดร้อนและ กิฤตต่ิำงๆ ของประเท  แพทย์ทกุคนจงึต้องร่ มมอืร่ มใจท�ำตนใ ้

เ มำะ มและถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนต่อไป
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ิง่แรกทีแ่พทย์ต้องปฏบิตัต่ิอผู้ป่ ย คือ กำรใ ก้ำร กึ ำทีถ่กูต้องตำม ลกัของจรยิธรรมทำงกำรแพทย์ อำจเ น็ได้ ำ่

จริยธรรมของอำชีพต่ำงๆ นั้นไม่เ มือนกัน ผู้ที่ประกอบอำชีพทนำย จริยธรรมในอำชีพคือ กำรรัก ำกฎ มำย ผู้ที่เป็นพระ 

กต้็องมองตำมค ำม ขุของชี ติ อำชพีต่ำงกนั ิง่ทีเ่รำต้องท�ำตำม น้ำทีก่จ็ะต้องต่ำงกนัออกไป เ ตกุำรณ์บำง ถำนกำรณ์นัน้  

คนต่ำงอำชีพอำจปฏิบัติตั ต่ำงกันอย่ำง ิ้นเชิง ผลอออกมำอำจไม่เ มือนกันเลย และเรำก็ไม่ ำมำรถตัด ินได้ ่ำใครผิด 

ใครถูก เพรำะทุกคนตำ่งท�ำตำม น้ำที่ของตนเอง ตั อย่ำงเช่น ผู้ป่ ยที่ต้องกำรค ำมช่ ยเ ลืออยำ่งเร่งด่ น ถ้ำไม่รัก ำใน

ทนัทอีำจได้รบัอนัตรำยถงึชี ติ ถ้ำมองในมมุของ มอคอื ท�ำอย่ำงไรกไ็ด้ใ ช่้ ยผูป่้ ยได้มำกที่ ดุ แต่ถ้ำ ิง่ที่ มอท�ำนัน้ขดัต่อ

ลกักฎ มำย มออำจถกูฟ้องร้อง ผูท้ีม่ี น้ำทีร่กั ำกฎ มำยกต้็องท�ำตำม น้ำทีข่องตน แบบนีก้จ็ะเ น็ ำ่เป็นกำรกระท�ำที่

ขัดกันแล้ แบบไ นคือ ิ่งที่ถูกต้อง เรำไม่อำจ รุปได้ แต่ ิ่งที่เรำต้องท�ำก็คือ คิดแบบ มอเพรำะเรำเป็น มอ

ลักกำรที่ �ำคัญที่ มอทุกคนต้องมีอยู่ในใจก็คือ “ ลักกำรไม่ท�ำอันตรำย” มำยถึง กำรท�ำอย่ำงไรก็ได้ที่ไม่ท�ำ

อันตรำยต่อมนุ ย์ แต่มิได้ มำยถึงกำรปล่อยปละละเลย บำงคนอำจเข้ำใจผิด ่ำกำรปล่อยไปเฉยๆ โดยไม่ นใจก็เป็นไป

ตำม ลักกำรแล้ แต่ค ำม มำยอันลึกซึ้งของ ลักกำรนี้นั้นร มถึงกำรรับผิดชอบและกำรใ ่ใจใน ิ่งที่ตนค รท�ำ เพรำะ

ฉะนั้นกำรที่ปล่อยเฉยๆ ไม่ท�ำอะไร และเป็น ิ่งที่ ่งผลใ ้เกิดค ำมทุกข์ทรมำนแก่ผู้ป่ ยก็เป็นกำรท�ำผิด ลักกำรนี้เช่นกัน

ลักกำร “ไม่ท�ำอันตรำย” นั้นก็ยังมีค ำมขัดกันในตั เองอยู่บ้ำง ในบำง ถำนกำรณ์จริง ิ่งที่คนเป็นแพทย์จะ 

ตัด ินใจจึงล�ำบำกมำกขึ้น เรำจึงมีทฤ ฎีทำงจริย ำ ตร์เข้ำมำช่ ย ำทำงออกที่ถูกต้องท่ี ุดใน ลักกำรไม่ท�ำอันตรำยนี้

ทฤ ฎีที่ �ำคัญ ดังนี้

1. ทฤ ฎีประโยชน์นิยม

เป็นทฤ ฎีที่มุ่งประโยชน์แก่คน ่ นมำกใ ้มำกที่ ุด ต้องมีกำรค�ำน ณ ำค ำม ุขและค ำมทุกข์แล้ น�ำมำ ักลบ

กัน เพื่อเลือกที่จะท�ำใน ิ่งที่เกิดค ำม ุขมำกที่ ุด เเละเกิดค ำมทุกข์น้อยที่ ุด โดยจะมองที่ผลของกำรกระท�ำเป็น ลัก

มำกก ่ำเจตนำของผู้กระท�ำ

2. ทฤ ฎีของคำนท์

เป็นทฤ ฎีที่ดูเจตนำของผู้กระท�ำเป็น ลัก โดยดูจำกเ ตุผลของกำรกระท�ำ ่ำ ได้ท�ำถูกต้องตำม น้ำที่ของตนเอง

รือไม่ และถูกต้องตำมจำรีตประเพณี รือไม่ประกอบกัน

ทฤ ฎนีีไ้ม่ได้เน้นทีผ่ลลพัธ์ของกำรกระท�ำ รอืเจตนำทีถ่กูต้องตำม น้ำที ่แต่เน้นท่ีลกั ณะของคนและแรงจงูใจ โดย

จะพิจำรณำข้อเท็จจริงถึง ิ่งที่ค รกระท�ำใน ถำนกำรณ์จริง ไม่ใช่เพียงกำรพิจำรณำจำก ลักกำร รือทฤ ฎีที่เขียนขึ้นมำ

เท่ำนั้น กำรกระท�ำดีจะมำจำกค ำมดีในตั บุคคล ไม่ใช่มำจำก น้ำที่ ดังนั้น กำรคิดทฤ ฎีนี้จึงไม่มีกำรตกลงกฎเกณฑ์กัน

แน่นอน ขึ้นกับ ถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ำ่จะมีแน ทำงปฏิบัติที่เ มำะ มที่ ุดอย่ำงไร

ในโลกของค ำมเป็นจริง เรำไม่อำจยึดติดกับ ลักกำรใด ลักกำร นึ่งได้เ มอไป ทฤ ฎีอัน นึ่งอำจใช้ได้ดีใน

ถำนกำรณ์ นึ่ง แต่อำจเป็นกำรกระท�ำที่ผิดม ันต์ในอีกเ ตุกำรณ์ นึ่ง กำรที่เรำจะตัด ินใจ ่ำค รจะใช้ทฤ ฎีใดใ ้ 

เ มำะ มและถกูต้อง เรำค รจะยดึ ลกักำรที่ ำ่ “จงปฏิบตัต่ิอผูอ้ืน่ดจุท่ีท่ำนอยำกใ ผู้อ้ืน่ปฏบิตัต่ิอท่ำน” คอื อยำกท�ำอะไร

กับใครก็ขอใ ้คิดกลับกัน ำ่เรำอยำกได้กำรปฏิบัติอย่ำงไรจำกผู้อี่น
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