


สารบัญ I

CONTENTS
สารบัญ

1
PART

2
PART

สาระดีๆ จากพ่ีหมอ 1
เทคนิคเลือกอันดับทั้ง กสพท และคณะกลุ่มแพทย์อื่นๆ

(TCAS’64 ปีล่าสุด) 2

แพทยศาสตร์ 19

สัตวแพทย์ 21

ทันตแพทย์ 22

เภสัชศาสตร์ 23

กสพท ชุดที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 27

กสพท ชุดที่ 1 จริยธรรมทางการแพทย์ 41

กสพท ชุดที่ 1 ความคิดเชื่อมโยง 59

เฉลย กสพท ชุดที่ 1 70
• ฉบับที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 70
• ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ 80
• ฉบับที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง 84

กสพท ชุดที่ 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 93

กสพท ชุดที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ 105

กสพท ชุดที่ 2 ความคิดเชื่อมโยง 123

Edit_������.indd   1 11/25/2563 BE   10:52 AM



II

เฉลย กสพท ชุดที่ 2 135
• ฉบับที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 135
• ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ 147
• ฉบับที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง 151

กสพท ชุดที่ 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 159

กสพท ชุดที่ 3 จริยธรรมทางการแพทย์ 171

กสพท ชุดที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง 193

เฉลย กสพท ชุดที่ 3 208
• ฉบับที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 208
• ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ 219
• ฉบับที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง 223 

กสพท ชุดที่ 4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 231

กสพท ชุดที่ 4 จริยธรรมทางการแพทย์ 243

กสพท ชุดที่ 4 ความคิดเชื่อมโยง 263

เฉลย กสพท ชุดที่ 4 274
• ฉบับที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 274
• ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์ 286
• ฉบับที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง 290

Edit_������.indd   2 11/25/2563 BE   10:52 AM



สารบัญ III

บทความ 1 299
• เฉลยบทความ 1 303

บทความ 2 306
• เฉลยบทความ 2 310

บทความ 3 313
• เฉลยบทความ 3 317

บทความ 4 320
• เฉลยบทความ 4 326

บทความ 5 330
• เฉลยบทความ 5 336

ภาคผนวก 339

จริยธรรมแพทย์ 340

หลักการ “ไม่ท�าอันตราย” 341

การรักษาแบบองค์รวม (Holistic approach) 342

นักศึกษาแพทย์ 343

หัตถการส�าหรับแพทย์ 343

หลักในการตัดสินใจ 344

การดูแลผู้ป่วยหมดหวัง 344

แพทย์กับการถูกฟ้องร้อง 345

กฎหมายแพทย์ 347

3
PART

Edit_������.indd   3 11/25/2563 BE   10:52 AM



สาระดีๆ จากพี่หมอ

PART 1

https://youtu.be/mrec7bxHNOQ
เตรยีมตวัยงัไง ให้สอบตดิหมอ
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สาระดีๆ จากพี่หมอ 5

l	ความถนัดแพทย์มีทั้งหมด 3 Parts

1. เชาวน์ 
(บางคนเรียกว่า จับฉ่าย หรือ IQ) เพราะมีเลข ภาษาไทย สามมิติ 

เชาวน์ ฯลฯ ข้อสอบแนวนี้เป็น Skill คือ ต้องท�าโจทย์เยอะๆ ฝึก

ทักษะมากๆ และต้องจับเวลาด้วย ข้อสอบเลขเหมือนรวบรวมข้อสอบเลขจากทุกที่มารวมกัน มีท้ัง

อนุกรม ร้อยละ สัดส่วน ความน่าจะเป็น สถิติ ค.ร.น. ห.ร.ม. ฯลฯ ข้อสอบภาษาไทยค่อนข้างเยอะ 

แล้วก็จะยากหน่อย มักเป็นการอ่านจับใจความ

Trick
• Part เชาวน์ เวลาน้องท�าต้องเร็วหน่อย ส่วนใหญ่ท�ากันไม่ทัน อย่างเลขท�าไม่ได้ข้อไหนก็ข้ามไปเลย หรือถ้าคิด

ว่าข้อไหนเสียเวลาคิดนานก็ข้ามไปก่อน แล้วกลับมาท�าทีหลัง 

• ถ้ารู้ว่าตัวเองถนัดด้านไหนให้เลือกท�าที่ตัวเองถนัดก่อน เพื่อจะได้เก็บคะแนนข้อนั้นๆ หากท�าไม่ทันจริงๆ จะได้

ไม่เสียดาย

เป้าหมาย ควรได้คะแนนเกิน 60/100 

Trick
• ห้ามตอบข้อที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม

• เลี่ยงการตอบข้อที่ละเลย ไม่ใส่ใจ เฉยๆ 

• ตอบข้อที่เป็นไปได้จริง ไม่ Over เกินจริง

• เน้นคนไข้เป็นหลัก โดยเฉพาะอะไรที่ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

• ยึดสิทธิของผู้ป่วย

• ชั่งน�้าหนักผลดี-ผลเสีย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

• แล้วถ้าติดตามข่าวหน่อยก็ดี เพราะความถนัดแพทย์ชอบออกข้อสอบที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ออก

ข่าวการเมือง ดารา ฯลฯ 

เป้าหมาย ควรได้คะแนนเกิน 70/100

2. จริยธรรม อันนี้มักเฉลยไม่ตรงกัน และห้ามจ�าค�าตอบไปตอบ 

เพราะข้อสอบทีค่ล้ายกัน แต่อาจปรบัโจทย์นดิหน่อย 

เปลีย่นตวัเลอืก เพิม่หรอืลด ค�าตอบกเ็ปลีย่นทนัท ีแต่อย่างไรกต็ามค�าตอบต้องยดึความถกูต้องมาก่อน

เสมอ พี่จึงให้หลักการสั้นๆ ดังนี้

https://youtu.be/dz9yIBka1c4
การคดิอย่างมวีจิารณญาณ

https://youtu.be/QIGeubAG4Yw
จรยิธรรมทางการแพทย์
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6

แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

3. เชื่อมโยง 
เช่ือมโยงของแพทย์จะยากกว่า Gat นะ ไม่มีขีดเส้นให้  

บางปีใจดีก็มี 3 บทความ บางปีใจร้ายมีบทความเดียว 20 

Keywords คือ ถ้าผิดนิดหนึ่งก็รันผิดหมดเลย ฉะนั้นต้องระวังดีๆ พี่แนะน�าให้ท�าโจทย์เยอะๆ ฝึกฝน

มากๆ Part นี้ตอบผิดก็ติดลบในข้อเดียวกัน ส่วนใหญ่ได้ 100 คะแนนเต็มเยอะ

Trick
• Part เชื่อมโยง มักท�าทัน มีเวลาเหลือ ดังนั้น ต้องรอบคอบ มีสติ แต่ก็ไม่คิดมากเกินไป

• อ่านโจทย์ดีๆ ว่ารหัสฝนค�าตอบปีน้ีเป็นอย่างไร เพราะบางคนจ�าจากที่เรียนพิเศษ หรือหนังสือไปฝน ก็เสีย

คะแนนทั้งหมดไปเลย

• อ่านข้อสอบพร้อมๆ กับหาค�าเชื่อมโยงในบทความ

• อ่านข้อสอบอีกรอบ เพื่อท�าความเข้าใจ แล้วเชื่อมโยงค�าตอบเป็นแผนผังกลุ่มเล็กๆ ก่อนมาเชื่อมเป็นกลุ่มใหญ่

• แผนผังค�าตอบที่ถูกต้องมีรูปแบบเดียว และมีแผนผังเดียวใหญ่ๆ 

• ตรวจทานแผนผังให้ชัวร์ก่อนที่จะฝนค�าตอบ

เป้าหมาย ควรได้คะแนน 100/100 

https://youtu.be/FkZt9YkRiV0
ความคดิเชื่อมโยง
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สาระดีๆ จากพี่หมอ 19

แพทยศาสตร์

ชีวิตนักศึกษาแพทย์ 6 ปี และชีวิตหลังจากนั้น อาจจะแบ่ง

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

ปี 1 เรียนสบายๆ คล้ายๆ คณะอ่ืน ปีหนึ่งในรั้ว

มหาวิทยาลัย น้องก็จะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ทั้งชีววิทยา 

เคมี ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม 

และวิชาอื่นๆ ตามแต่มหาวิทยาลัยแต่ละที่จะก�าหนด ชีวิต

ปีนี้เป็นปีเดียวที่จะได้ท�ากิจกรรม รู้จักพี่ๆ เพื่อนๆ ทั้งใน

คณะเดยีวกนัและต่างคณะ แต่ในขณะเดยีวกนัน้องกจ็ะต้อง

พยายามปรบัตวัให้ได้ เพราะชวีติมหาวทิยาลยัจะไม่เหมอืน

กับ ม.ปลาย บางคนปรับตัวได้เร็วก็สบาย บางคนเครียด

จนอาจลาออกไปก็มี (แต่ส�าหรับพี่ ปีนี้ยังไม่ได้เรียกว่าชีวิต

นักศึกษาแพทย์จริงๆ ดังนั้น ถ้าคิดว่าเรียนไม่ไหว ยังไม่ควร

ตัดสินใจลาออกก่อนนะคะ)

ปี 2 เข้าคณะ เริม่เรยีนกบัอาจารย์ใหญ่ ไม่ต้องกลวั

นะ! จรงิๆ ตอนแรกพีก่ก็ลวั แต่พอเราเรยีนไปเราก็จะชนิเอง  

ปีสองจะได้เรียนอะไรๆ หลายอย่างท่ีเก่ียวกับร่างกาย

มนษุย์แบบปกต ิไม่ว่าจะเป็นร่างกายทีม่องเหน็ด้วยตาเปล่า 

(Anatomy) หรือว่าเรียนอาจารย์ใหญ่นั่นแหละ ทุกส่วนใน

ร่างกายห่ันออกมาดหูมด เรยีกว่าคลกุคลกีบัศพอาจารย์ใหญ่

ตลอด 1 ปีเต็ม แล้วยังมีพวกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้อง

ส่องกล้องดดู้วยเรยีกว่า Histology แล้วกเ็รยีน Chem. ใน

ร่างกายเรา เรยีนว่าร่างกายหล่อๆ สวยๆ ของเรานีม้นัท�างาน

กันยังไงหนอ... เขาเรียกว่าวิชา Physiology แล้วน้องจะ

เข้าใจว่าที่เรามายืนหายใจปุ๊ดๆ เนี่ยเราท�าได้ยังไง ที่นั่ง

อ่านข้อความอยูเ่นีย่มนัเกดิขึน้ด้วยกลไกอะไร แล้วอกีอย่าง

เกือบลืม ต้องเรียนว่าตอนเด็กฉันหน้าตาเป็นไงด้วย เขา 

เรียกว่า Embryology จบปีสอง 

ปี 3 พี่ใหญ่พรีคลินิก พอปีสามก็จะได้ใช้ความรู้ที่

ร�่าเรียนมาเกี่ยวกับร่างกายปกติ มาใช้กับร่างกายที่เป็นโรค 

เวลาไม่สบายเป็นไงหนอ... เชือ้โรคคอืใครเหรอ... แล้วกเ็รียน

เกี่ยวกับยา ท�าไมมันต้องไม่อร่อยด้วยล่ะ แล้วมันจัดการกับ

เชื้อโรคได้ไงเนี่ย... วิชายากๆ ทั้งนั้นเลย เรียนกันแบบไม่ลืม

หูลืมตา (ไม่ได้หลับนะ) คนอื่นเรียนมหาวิทยาลัย มีคาบว่าง 

ส่วนพวกนักเรียนแพทย์ไม่ค่อยจะมีกันหรอก มีคาบว่างที 

อย่างกับขึ้นสวรรค์... อยากหยุดเวลาไว้จัง แล้วพอปลายๆ 

ปีสามน้องก็จะเริ่มได้ถูกเนื้อต้องตัวคนไข้จริงๆ อาจารย์จะ

พาไปชม ไปพูดคุย คนไข้จะมองด้วยสายตาประดุจมอง

เทพเจ้า ส่วนเรากจ็ะคิดในใจ “เป็นไงเป็นกนั” ถงึจะโง่ กข็อ

เก๊กท�าท่าหมอไว้ก่อน ไม่รูก้ท็�าหน้าเหมอืนรูเ้ข้าไว้ คนไข้เหน็

แล้วศรทัธา... ซึง่กเ็ป็นสิง่กระตุน้อย่างหนึง่ให้เราต้องเรยีนรู้  

เพื่อไม่ให้ความศรัทธาของคนไข้สูญเปล่า พอจบปีสาม 

คราวนี้ล่ะได้แต่งชุดหมอซะที! แต่ก่อนจะขึ้นปี 4 น้องๆ จะ

ต้องสอบใบประกอบวิชาชพี ครัง้ที ่1 ก่อน เนือ้หาจะเป็นของ

ปี 1-3 ข้อสอบก็เป็น Choice ถ้าอ่านหนังสือมาก็ท�าได้จ้ะ

ปี 4 น้องเล็กระดับคลินิก ขึ้นปี 4 น้องก็ได้ใส่กาวน์

ยาว แต่บางสถาบันก็จะเป็นกาวน์สั้น เราจะเริ่มท�างานกับ

คนไข้แล้ว ตั้งแต่ซักประวัติ ตรวจร่างกาย เสร็จแล้วก็เอา

มาเทียบกับความรู้ที่เราเรียนมา เพื่อหาว่าเป็นโรคอะไร

นะ... เรียนตั้งแต่เช้า เจ็ดโมง จนบางวันโชคดีเลิกเรียน 

สี่โมงเย็น โชคดีเข้าไปอีกก็เลิกสักสามทุ่ม โชคชั้นที่สองต้อง

เข้าห้องผ่าตดั ชมฝีมอืผ่าตดัของอาจารย์กอ็าจเลยไปครึง่คนื 

แล้วแต่โชคของแต่ละวัน เสร็จแล้วก็ต้องอยู่เวรง่วงแสนง่วง  

รายงานก็ยังไม่เขียนต้องมาเข้าเวรก่อน เอาน่า!!... 3 วัน 

อยู่เวรครั้งหนึ่ง ไม่เท่าไรหรอก ลงเวรเที่ยงคืนเอง กลับหอมี

เวลานอนตัง้ 5 ชัว่โมง (ถอืว่าเยอะแล้วนะ) แต่กเ็อาเถอะเพือ่

คนไข้ผู้เปรยีบได้กบัอาจารย์ใหญ่ทีม่ชีีวติ เขาอตุส่าห์บรจิาค
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สาระดีๆ จากพี่หมอ 21

สัตวแพทย์

สัตวแพทย์ต้องเรียน 6 ปี แล้วเขาเรียนอะไรกันบ้าง

แต่ว่าหลายๆ สถาบันก็อาจจัดหลักสูตรแตกต่างกันได้บ้าง

เริ่มที่ปี 1 ก้าวแรกในรั้วมหาวิทยาลัย วิชาที่ต้อง

เรียนไม่ค่อยต่างจาก ม.ปลาย มีทั้งอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ 

ชวีวทิยา มเีข้าห้อง Lab มวีชิาเลอืก ทีไ่ด้เลอืกกนัจริงๆ (ต่าง

จากมัธยมที่โดนบังคับเลือก) และพิเศษกับวิชาคณะมาให้

ชมิลางก่อน คอื วชิาพฤตกิรรมสตัว์ และหลกัสตัวบาลทัว่ไป

ปี 2 เริ่มเรียนวิชา Pre-clinic วิชากายวิภาคที่ได้

เริม่ตืน่เต้นกบัการผ่าสตัว์ จลุกายวภิาควทิยา พฒันาการของ 

ตัวอ่อนในท้องแม่ วิชาชีวเคมีที่เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างสาร

เคมี โปรตีน ไขมัน สรีรวิทยา เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับกลไก

การท�างานของร่างกาย รวมถึงวิชาระบาดวิทยา

ปี 3 ปีนี้เริ่มเรียนหนักขึ้น เนื้อหาที่เป็นภาคต่อจาก 

ปี 2 มาเก็บตกในปี 3 กายวิภาค (Anatomy), ชีวเคมี  

(Biochem), กลไกการท�างานของร่างกาย (Physiology), 

วชิาจุลชวีวทิยา (Microbiology) ทีเ่รยีนเกีย่วกับเชือ้ราและ

แบคทีเรียต่างๆ ที่ก่อโรคในสัตว์, Immunology ที่เรียน 

เกี่ยวกับระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย, วิชาเกี่ยวกับยา, 

เภสัชวิทยา และกลุ่มวิชาที่เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้สัตว์เป็น

โรค และกระบวนการก่อโรค เช่น วชิาไวรสัวทิยา วิชาหนอน

พยาธิทางสัตวแพทย์ วิชากีฏวิทยา และอคาโรวิทยาที่เรียน

เกีย่วกบัแมลง กบัพวกเหบ็ เหา ไร วชิาวทิยาสตัว์เซลล์เดยีว 

เช่น พวก Protozoa ต่างๆ บิด มาลาเรีย เป็นต้น และวิชา

พยาธิวิทยาทั่วไป ที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการก่อโรค

ปี 4 เริ่มต้นเรียนวิชา Clinic วิชาวินิจฉัยและการ

รกัษาโรคสัตว์ ท่ีจะพดูถงึการตรวจวินจิฉยัโรคและการรกัษา

คร่าวๆ ในแต่ละระบบและแต่ละชนิดสัตว์ ศัลยศาสตร์และ

วสัิญญ ีจะพดูถงึขัน้ตอนการผ่าตดัเบือ้งต้น จนถงึการวางยา

สลบในสัตว์ วิชารังสีวิทยาที่จะพูดถึงหลักการของเครื่อง 

X-ray และ Ultrasound และการแปลผล

ปี 5 เป็นปีที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับโรคและการรักษา

มากขึ้น เรียนวิชาสูติศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับการท้อง ทั้ง

การตรวจจนถึงคลอด สุขศาสตร์อาหาร โรคติดต่อทาง

อาหาร (ในคน) รวมถึงการเก็บและแปรรูปอาหารด้วย วิชา

ศัลยศาสตร์สัตว์ และที่ขาดไม่ได้ คือ โรคติดต่อจากสัตว์สู่

คน ที่เรียนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โรคแอนแทรกซ์ รวมถึง

เรียนวิชากฎหมายและจริยธรรมแห่งวิชาชีพด้วย ปลายปี 

ก็จะมีสอบใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งเข้มข้นมากๆ

ปี 6 จะได้เริ่มปฏิบัติจริงมากขึ้น ได้รักษาสัตว์เอง  

ผ่าสัตว์เอง และก็ได้ออกไปจัดค่ายให้บริการทางด้าน

สัตวแพทย์ในชนบทด้วย สัตวแพทย์เรียนไม่ยาก แต่ขึ้นกับ

ว่าเรามีใจรักสัตว์หรือเปล่ามากกว่า เพราะสัตว์พูดไม่ได้  

ฟังไม่ออก แต่เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของมนุษย์ ถ้าเรา

รักษาหาย เราก็มีความสุขเหมือนกัน เพราะส่วนใหญ่สัตว์

ที่มารักษามักจะอาการหนักแล้ว ถ้ามันรอด เราก็อาจจะไม่

ได้รกัษาแค่สัตว์อย่างเดยีว เท่ากบัเรารกัษาเจ้าของสัตว์ด้วย

สัตวแพทย์หญิง ครองขวัญ สมใจ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ 6 ปี เขาเรียนอะไรกันบ้าง?

**หลักสูตรของแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกันนิดหน่อย**

ในปีแรก เรียนคล้าย ม.ปลาย แต่เน้นกิจกรรม

มากกว่า ส่วนใหญ่เรียนรวมกันทั้งคณะแพทย์ ทันตแพทย์ 

สัตวแพทย์ เภสัช วิชาที่ต้องเรียนก็มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ก็เรียนพวก

แคลคูลัส สถิติ บางวิชาก็เรียนกับนักศึกษาคณะสายศิลป์

อื่นๆ ด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ สังคม วิชาเลือก ฯลฯ ปีหนึ่ง

เป็นปีทีไ่ม่เครยีด แต่น้องๆ ต้องแบ่งเวลาดีๆ  เพราะกจิกรรม

เยอะมาก ทั้งงานรับน้อง ห้องเชียร์ เฟรชชี่ ฯลฯ

ปี 2 เร่ิมเข้าคณะ เร่ิมเรียนหนัก วิชาท่ีเรียนก็จะ

เกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์และทนัตแพทย์มาก

ขึ้น เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาที่ต้องเรียนกับ

อาจารย์ใหญ่ ซึ่งของทันตะ จุฬา ต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่

ทั้งร่าง แต่อาจจะเน้น Head and Neck มากกว่าอวัยวะ

ส่วนอื่น บางครั้งก็มีผ่ากบด้วย นอกจากนี้ก็มีเรียนทันตวัสดุ 

การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รังสีวิทยาช่องปาก ทันตกรรม

บดเคี้ยว พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา ชีวเคมี ฯลฯ

ในปี 3 เน้นท�า Lab และหัตถการมากขึ้น จะ

เริ่มเข้าสู ่ปฏิบัติการทางทันตกรรมพื้นฐานมากขึ้น เช่น  

ทนัตกรรมหตัถการ ฟันปลอมทัง้ปาก การสบฟัน โรคในช่อง

ปาก ฟันปลอมบางส่วน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรม

ป้องกัน นอกจากนี้ก็มีเพาะเชื้อ Micro เช่น แบคทีเรีย ฯลฯ 

การแบ่งเวลาอ่านหนังสือช่วงน้ีส�าคัญมาก เพราะจะมีสอบ

ใบประกอบวิชาชีพขั้นที่ 1 เป็นสอบ Paper คล้ายๆ กับ

หมอที่ต้องสอบตอนปี 3 

ในปี 4 เริ่มเข้าคลินิก เริ่มรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา 

ทันตกรรมเบื้องต้น ได้ฝึกตัดไหม ถอนฟันง่ายๆ อุดฟัน 

ขูดหินปูน ถ่าย X-ray ฟัน เรียนรู้เครื่องมือแปลกๆ ของ 

ทันตกรรมที่น่าตื่นเต้น ส่วน Lab ก็ได้ฝึกท�าฟันปลอมเอง 

เรียน Lecture ก็จะน้อยลงกว่าเดิม

ในปี 5 เริม่มีคนไข้ของตัวเอง เรยีนในคลินกิมากขึน้  

ได้ท�าหัตถการจากตอนปี 4 มากขึ้น เพราะว่าต้องเริ่มเก็บ

เคสที่คณะก�าหนดมาให้ครบ

ในปีสดุท้าย ก่อนออกมาเป็นหมอฟันเตม็ตวั นกัศกึษา 

จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู ่ในคลินิก ผู ้ป ่วยก็จะมีปัญหา 

ทนัตกรรมทีซ่บัซ้อนขึน้ ส่วนในปลายปีกจ็ะมกีารหมนุเวยีน

ไปฝึกงานในโรงพยาบาลและชุมชนจริง ได้ท�าโครงการ

สุขภาพให้ชาวบ้าน และก็ต้องแบ่งเวลามาสอบใบประกอบ

วิชาชีพฉบับสุดท้ายด้วย 

หลังจากจบแล้วเป็นอย่างไรต่อ... จริงๆ ก็ไม่ต่าง

จากแพทย์ คือ มทีัง้ใช้ทนุ 3 ปี ท�างานให้รฐับาล และออกมา 

เปิดคลินิกเอง หรือท�างานเอกชน ส่วนการเรียนต่อก็มีทั้ง

ไปต่างประเทศกลับมาเป็นอาจารย์ หรือไปเรียนศัลยกรรม

ของทนัตกรรม เรยีนจดัฟัน สดุท้ายนี ้อยากบอกว่าวชิาชพี

ทันตแพทย์ เป็นวิชาชีพหน่ึงที่มีเกียรติ มีความม่ันคง  

แต่ใครจะได้สิ่งเหล่าน้ีมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความ 

รบัผดิชอบ ความซือ่สตัย์ และจรรยาบรรณทีมี่ให้ต่อผูป่้วย

ทันตแพทย์หญิง นิธิศา ลิมปิกุล 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สาระดีๆ จากพี่หมอ 23

เภสัชศาสตร์

เภสัชเรียนอะไร ท�าอย่างไรจึงจะได้เข้ามาเรียนเภสัช?

คณะเภสชัศาสตร์เข้าสูร่ะบบการสอบ กสพท ตัง้แต่ปี 2560 

โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการสอบคัดเลือกคณะแพทย์  

คณะทันตะ และคณะสัตวแพทย์ 

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า “เภสัชต้องชอบเคมีและเก่ง

เคมี” พี่ก็จะบอกว่า “ก็มีส่วนท่ีถูกต้อง” ว่าเคมีเป็นเรื่อง 

ที่จะมีบทบาทส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์ยา การ

แปลงสภาพของยา การละลาย การก�าจัดยาออกจาก

ร่างกาย และการท�านายผลการรักษา สิ่งเหล่านี้พื้นฐานก็

ต้องใช้เคมีเป็นหัวใจ แต่ในความเป็นจริง ฟิสิกส์ก็ต้องใช้  

ชวีะกต้็องใช้ ภาษาไทย ภาษาองักฤษก็ต้องไม่ท้ิง ถ้าถามพีว่่า

เคมีต้องเทพ ต้องรกัมนัมากๆ เลยใช่ไหมถึงจะมาเรยีนเภสชั

ได้ พี่คงตอบได้แค่ว่า “อย่าเกลียดกันก็พอ”

“ผู้รอบรู้เรื่องยา” เคยมีความสงสัยเหล่านี้บ้างไหม

ว่า ยาที่กินแล้วมันหายไปไหน มันออกฤทธิ์ได้อย่างไร รู้ได้

อย่างไรว่ายาจะไปออกฤทธิ์ถูกจุด เคยจับคล�าแล้วสงสัยว่า

ท�าไมยาตัวนี้ต้องเคลือบ ยาตัวนี้อยู่ในแคปซูล ยานี้ห้ามกิน

ร่วมกับอันนี้ ถ้าแพ้ยาแล้วกินยาไปหลายตัวจะรู้ได้อย่างไร

ว่าแพ้ตัวไหน เภสัชกรจะต้องตอบค�าถามเหล่านี้ได้ ถ้า

ตอบไม่ได้ในทันทีก็ต้องไปสืบค้นแบบคนมีความรู้ แล้วหา 

ค�าตอบที่ชัดเจนออกมาให้ได้ เพราะคนท่ีรู้เรื่องยาที่ดีท่ีสุด

คือเรา เราเรียนหมดตั้งแต่ “ยาเม็ดเราจะตอกมันยังไง ใส่

อะไรผสมลงไปบ้าง กนิแล้วให้มนัละลายแตกตวัทีก่ระเพาะ

หรือล�าไส้ ถ้าเป็นยาครีมทาแล้วยาจะซึมเข้าผิวไหม ยาน�้า

ความหนืดไปไหม จะไหลเทออกจากขวดได้หรือเปล่า ยา

แขวนตะกอนเขย่าแล้วนอนก้นไหม ยาฉีดจะท�าอย่างไรให้

ปราศจากเชื้อ ฉีดเข้ากล้ามไหล่ เข้าไขสันหลัง หรือฉีดเข้า

เส้นเลอืด หยอดตอนไหน พ่นแบบไหน สมนุไพรตวันีบ้รรเทา

อาการนีไ้ด้หรอืเปล่า สมนุไพรใช้คูก่บัยาแผนปัจจุบนัจะเป็น

อะไรไหม ยาที่ทานเข้าไปจะออกฤทธิ์ในกี่นาที คนไข้ที่ตับ

ไตไม่ดีต้องลดขนาดยาลงกี่เปอร์เซ็นต์ เช้ากลางวันเย็นต้อง

กินตอนไหน ก่อนอาหาร หลังอาหาร หรือทานร่วมกับยา

ลดกรดได้หรือเปล่า มียา 8 ชนิดต้องทานร่วมกัน จะตีกัน

เกิดอันตรายไหม ถ้าแพ้ยากลุ่มนี้จะใช้ยากลุ่มไหน ยาอะไร

แทน” ฟังแล้วอาจจะดูเหมือนยาก เพราะฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 

เลข หลายๆ วิชาถูกประยุกต์และสอดแทรกอยู่ในทุกเรื่อง

ที่เราต้องตอบค�าถาม ส�าหรับพี่ทุกคณะที่น้องอยากไป มัน

มทีัง้สิง่ทีน้่องชอบและไม่ชอบผสมปนอยูด้่วยกนัทัง้นัน้แหละ 

แต่ส่ิงส�าคัญ คือ น้องหาส่ิงทีช่อบเจอบ้างไหมท่ามกลางสิง่ที่

ผสมปนเปกันอยู่ ถ้าน้องเจอ ก็ให้คว้าและรักษามันไว้ และ

ใช้มันน�าเราไปสุดทาง บางคนถนัดฟิสิกส์ก็ใช้ฟิสิกส์น�าทาง

ไปให้ได้รูจ้กักบัศาสตร์อืน่ๆ บนพืน้ฐานทีเ่ชือ่มโยงกับฟิสกิส์ 

บางคนใช้ชวีะ สรรีวทิยา บางคนอาจจะใช้ความรกั มติรภาพ

เป็นตัวน�าก็ได้ พี่ตอบไม่ได้หรอกว่าส�าหรับน้องอะไรคือสิ่ง 

ที่จะใช้น�าทาง ถ้าน้องคิดว่าเภสัชใช่ส�าหรับน้อง ก็จะชวน

น้องมาออกเดินทางดูว่า ถ้าเป็นเราจะใช้อะไรน�าทาง

ส�าหรับเคล็ดลับในการสอบเข้า พี่ฝากน้องไว้ด้วย

ค�าถาม 3 ค�าถามทีอ่ยากให้น้องถามตวัเอง คอื 1) น้องสนใจ

อยากที่จะเรียนคณะน้ีแค่ไหน 2) ถ้าน้องสนใจ น้องคิดว่า

น้องจะขยนัขันแขง็และพยายามได้เท่าไร มนัจะมากพอท่ีจะ

แซงหน้าคนที่เลือกคณะนี้มางั้นๆ แซงหน้าคนที่อยากแต่ไม่

พยายามได้ไหม และ 3) ค�าถามสุดท้าย คือ แทนที่เราถาม

ว่าจะเริ่มเตรียมตัวได้เมื่อไร ให้ถามเสมอว่า “ท�าไมไม่ใช่

ตอนนี้” ขอให้โชคดีนะ

ภก.ณภัทร สัตยุตม์ 

เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
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กสพท                           
ชุดที่1

l	ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

l	ให้เขยีนช่ือ-นามสกลุ เลขประจ�าตวั สนามทีส่อบ และห้องสอบ
ที่ปกข้อสอบ

l	ให้เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ฉบับข้อสอบ วันเวลาที่สอบ 
สนามท่ีสอบ ห้องสอบ เลขประจ�าตวั และรหสัวชิา ด้วยดนิสอด�า 
เบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน

l	ให้ดูค�าแนะน�าและตัวอย่างวิธีระบายตัวเลือกของกระดาษ 
ค�าตอบด้านในของปกหน้าของข้อสอบ

l	ข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 45 ข้อ มี 5 ตัวเลือก ให้เลือกค�าตอบ
ที่ถูกที่สุดเพียงค�าตอบเดียว

l	ห้ามน�าข้อสอบและกระดาษค�าตอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ข้อสอบออกจากห้องสอบเด็ดขาด

l	ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

ฉบับที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

จ�านวน 45 ข้อ (100 คะแนน) เวลา 75 นาที
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

1) “การเลือกหนังสืออ่านก็มีความส�าคัญอยู่มิใช่น้อย เวลานี้หนังสือมีอยู่มากมาย ไม่มีใครที่จะสามารถอ่านหนังสือได้

หมดทุกเรื่องทุกเล่ม ดังนั้น ต้องฉลาดเลือกอ่านหนังสือให้พอเหมาะกับเวลา พยายามเลือกหนังสือที่มีคุณค่ามีสาระ 

เว้นหนังสือที่ไม่ท�าให้เราดีขึ้นหรือฉลาดขึ้น” ใจความส�าคัญที่สุดของการอ่านข้อความนี้คือข้อใด

1. หนังสือในปัจจุบันมีหลายเล่ม

2. ไม่ควรอ่านหนังสือที่ท�าให้ไร้สาระ

3. การเลือกหนังสืออ่านมีความส�าคัญมาก

4. ไม่มีใครที่จะอ่านหนังสือได้หมดทุกเล่ม

5. หนังสือมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก

2) ข้อใดเป็นสาระส�าคัญของข้อความนี้

“ในชวีติประจ�าวนัใครจะเปรยีบกบัใครกเ็ปรยีบได้ แต่มนษุย์นัน้ควรพอใจในการกระท�าของตนเองกบัสภาพแวดล้อม 

 ที่ดีรอบตน เท่านั้นก็มีความสุขพอแล้ว ไม่ต้องเกรงปมด้อยใดๆ”

1. ความสุขขึ้นอยู่ที่การกระท�า

2. การท�างานไม่ควรเปรียบเทียบกัน

3. ความสุขเกิดจากความพอใจของมนุษย์

4. การเปรียบเทียบกันจะท�าให้เกิดปมด้อย

5. มนุษย์ควรพอใจในสิ่งที่ตนมีมาก

3) “พ่อแม่ ครูอาจารย์สอนกันหนักหนาเรื่องมารยาทในการกิน เพราะเหตุผลด้านอนามัยเป็นพื้นฐาน มือเป็นอวัยวะ 

ใช้งานจนสกปรก ก่อนจะกนิต้องล้างมือ ของอะไรทีก่นิร่วมกบัคนอืน่ต้องใช้ช้อนกลาง ไม่ใช่มมีารยาทเพราะนกึถึงตวั

คนเดียว แต่เกิดจากนึกถึงผู้อื่นเป็นส่วนรวม” ใจความส�าคัญที่สุดของการอ่านข้อความนี้คือข้อใด

1. มือเป็นอวัยวะใช้งานจนเกิดความสกปรกอยู่เสมอ

2. ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

3. การเชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

4. มารยาทในการกินไม่ใช่เพราะนึกถึงตัวคนเดียว แต่เกิดจากนึกถึงผู้อื่นเป็นส่วนรวม

5. ควรมีมารยาทในการกินอาหารเพราะนึกถึงสุขภาพของตนเอง

4) ข้อใดคือความหมายของค�าว่า “ประดิดประดอย”

1. ประดิษฐ์อย่างช้าๆ ละเมียดละไม

2. สร้างขึ้นใหม่ให้ดูสวยงาม

3. ท�างานฝีมืออย่างละเอียดลออ

4. ท�างานอย่างตั้งใจ ช้า แต่งดงาม

5. ประดิษฐ์งานฝีมือใช้เวลาและเงินเป็นอย่างมาก
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

28) y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ x และ z แปรผกผันกับ m ถ้า x = 5, y = 20, z = 2, m = 1 

จงหา y เมื่อให้ x = 10, z = 3, m = 12

1. 2   2. 3

3. 4   4. 5

5.  6

29) ค�าตอบ ? ควรจะเป็นข้อใด

1. 0

2. 2

3. 4

4. 9

5. 12

30) ค�าตอบ ? ควรจะเป็นข้อใด

1. 0

2. 2

3. 4

4. 6

5. 8

31) รูปถัดไปควรจะเป็นข้อใด
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

11) แพรเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านการเล่นเปียโน ด้วยความที่เธอขยันซ้อม จึงได้รับเลือกแสดงที่ต่างประเทศ

ในงานมหกรรมดนตรีนานาชาติ ขณะเดียวกันทางบ้านของแพรทราบข่าวว่าเพื่อนชายที่สนิทกันตั้งแต่เด็กประสบ

อุบัติเหตุจนเสียชีวิต หากคุณเป็นแม่ของแพร คุณจะบอกกับแพรอย่างไร

1. รอให้การแสดงจบก่อน แล้วค่อยบอกเรื่องนี้กับแพร

2. ไม่บอก เพราะจะท�าให้เสียสมาธิในการแสดง

3. รีบบอกทันที เพราะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก

4. ไม่บอก เพราะค่อยมาท�าบุญให้ทีหลังก็ได้

5. อยู่เฉยๆ เมื่อแพรถามถึงจะเล่าให้ฟัง

12) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้การท�าแท้งเป็นการกระท�าท่ีชอบด้วยกฎหมาย หากคุณเป็นเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าการท�าแท้งขัดกับหลักศาสนาที่คุณนับถือ คุณจะท�าอย่างไร

1. ลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการ

2. ท�าตามมติที่ประชุม

3. ชี้แจงให้นายกรัฐมนตรีทราบ โดยอ้างหลักเหตุผล

4. ยืนยันคัดค้านมตินี้ โดยถือว่ามีอ�านาจหน้าที่เป็นถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5. ยืนยันคัดค้านมตินี้ เพราะการท�าแท้งขัดกับหลักศาสนา

13) ดาราสาวชื่อดังวัย 17 ปีตั้งครรภ์กะทันหัน แล้วไปท�าแท้งจึงเกิดผลข้างเคียง ผู้จัดการส่วนตัวจึงรีบส่งโรงพยาบาล 

นกัข่าวตามไปโรงพยาบาลแล้วเรยีกร้องให้แพทย์เจ้าของไข้แถลงข่าว ผูจ้ดัการของดาราสาวชือ่ดังจงึขอร้องให้แพทย์

ปิดเรื่องนี้เป็นความลับ หากคุณเป็นแพทย์ผู้รักษาคุณจะท�าอย่างไร

1. ไม่แถลงข่าว โดยอ้างว่าเป็นจรรยาบรรณของแพทย์ที่จะไม่เปิดเผยเรื่องของคนไข้

2. แถลงข่าว โดยอ้างถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วย

3. แถลงข่าว โดยให้ผู้สื่อข่าวสอบถามจากตัวดาราสาวหรือผู้จัดการ

4. แถลงข่าวไปตามความเป็นจริง ไม่อยากโกหกคนทั้งประเทศ

5. แถลงข่าว เพราะการท�าแท้งเป็นเรื่องที่ผิด

14) ต้นกล้าเห็นหนูที่พ่อเอากาวดักไว้ก�าลังดิ้นทุรนทุราย ถ้าคุณเป็นต้นกล้าควรท�าอย่างไร

1. ช่วยหนูให้รอดชีวิต

2. ให้พ่อฆ่าหนูก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้ง 

3. บอกให้คนใช้เอาหนูไปโยนทิ้งถังขยะ

4. เดินผ่านไปไม่สนใจ

5. ฆ่าหนูด้วยตัวเอง

15) นักศึกษาแพทย์คนหน่ึงได้ตรวจเสมหะของผู้ป่วย จึงได้ให้พยาบาลเก็บเสมหะแล้วส่งไปท่ีกองตรวจเสมหะ จนถึง

เที่ยงคืนกองตรวจเสมหะยังไม่รายงานผลการตรวจกลับมา นักศึกษาแพทย์จึงโทรไปถามหัวหน้ากองตรวจเสมหะ 

แต่หัวหน้ากองบอกว่ายังไม่ได้รับเสมหะ ทั้งที่พยาบาลยืนยันว่าส่งเสมหะให้แล้ว นักศึกษาแพทย์จึงเดินไปที่กอง

ตรวจเสมหะ กลบัถกูหวัหน้ากองต�าหนว่ิาท�าหล่นตามทางหรอืไม่ พร้อมขูว่่าจะฟ้องอาจารย์ให้ตดัคะแนน ถ้าคณุเป็น

นักศึกษาแพทย์ควรจะท�าอย่างไร

https://youtu.be/hVuff2lCpQw
แนวโจทย์ยดึสทิธผิู้ป่วยเป็นหลกั

https://youtu.be/CLBja6zZ1MY
แนวโจทย์ชั่งน�้ำหนกัผลดผีลเสยี
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กสพท                           
ชุดที่1

l	ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

l	ให้เขยีนช่ือ-นามสกลุ เลขประจ�าตวั สนามทีส่อบ และห้องสอบ
ที่ปกข้อสอบ

l	ให้เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ฉบับข้อสอบ วันเวลาที่สอบ 
สนามท่ีสอบ ห้องสอบ เลขประจ�าตวั และรหสัวชิา ด้วยดนิสอด�า 
เบอร์ 2B ทับตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน

l	ให้ดูค�าแนะน�าและตัวอย่างวิธีระบายตัวเลือกของกระดาษ 
ค�าตอบด้านในของปกหน้าของข้อสอบ

l	ข้อสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 45 ข้อ มี 5 ตัวเลือก ให้เลือกค�าตอบ
ที่ถูกที่สุดเพียงค�าตอบเดียว

l	ห้ามน�าข้อสอบและกระดาษค�าตอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ข้อสอบออกจากห้องสอบเด็ดขาด

l	ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 
ยกเว้นได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

ฉบับที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

จ�านวน 45 ข้อ (100 คะแนน) เวลา 75 นาที
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

1) “การเลือกหนังสืออ่านก็มีความส�าคัญอยู่มิใช่น้อย เวลานี้หนังสือมีอยู่มากมาย ไม่มีใครที่จะสามารถอ่านหนังสือได้

หมดทุกเรื่องทุกเล่ม ดังนั้น ต้องฉลาดเลือกอ่านหนังสือให้พอเหมาะกับเวลา พยายามเลือกหนังสือที่มีคุณค่ามีสาระ 

เว้นหนังสือที่ไม่ท�าให้เราดีขึ้นหรือฉลาดขึ้น” ใจความส�าคัญที่สุดของการอ่านข้อความนี้คือข้อใด

1. หนังสือในปัจจุบันมีหลายเล่ม

2. ไม่ควรอ่านหนังสือที่ท�าให้ไร้สาระ

3. การเลือกหนังสืออ่านมีความส�าคัญมาก

4. ไม่มีใครที่จะอ่านหนังสือได้หมดทุกเล่ม

5. หนังสือมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก

2) ข้อใดเป็นสาระส�าคัญของข้อความนี้

“ในชวีติประจ�าวนัใครจะเปรยีบกบัใครกเ็ปรยีบได้ แต่มนษุย์นัน้ควรพอใจในการกระท�าของตนเองกบัสภาพแวดล้อม 

 ที่ดีรอบตน เท่านั้นก็มีความสุขพอแล้ว ไม่ต้องเกรงปมด้อยใดๆ”

1. ความสุขขึ้นอยู่ที่การกระท�า

2. การท�างานไม่ควรเปรียบเทียบกัน

3. ความสุขเกิดจากความพอใจของมนุษย์

4. การเปรียบเทียบกันจะท�าให้เกิดปมด้อย

5. มนุษย์ควรพอใจในสิ่งที่ตนมีมาก

3) “พ่อแม่ ครูอาจารย์สอนกันหนักหนาเรื่องมารยาทในการกิน เพราะเหตุผลด้านอนามัยเป็นพื้นฐาน มือเป็นอวัยวะ 

ใช้งานจนสกปรก ก่อนจะกนิต้องล้างมือ ของอะไรทีก่นิร่วมกบัคนอืน่ต้องใช้ช้อนกลาง ไม่ใช่มมีารยาทเพราะนกึถึงตวั

คนเดียว แต่เกิดจากนึกถึงผู้อื่นเป็นส่วนรวม” ใจความส�าคัญที่สุดของการอ่านข้อความนี้คือข้อใด

1. มือเป็นอวัยวะใช้งานจนเกิดความสกปรกอยู่เสมอ

2. ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

3. การเชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

4. มารยาทในการกินไม่ใช่เพราะนึกถึงตัวคนเดียว แต่เกิดจากนึกถึงผู้อื่นเป็นส่วนรวม

5. ควรมีมารยาทในการกินอาหารเพราะนึกถึงสุขภาพของตนเอง

4) ข้อใดคือความหมายของค�าว่า “ประดิดประดอย”

1. ประดิษฐ์อย่างช้าๆ ละเมียดละไม

2. สร้างขึ้นใหม่ให้ดูสวยงาม

3. ท�างานฝีมืออย่างละเอียดลออ

4. ท�างานอย่างตั้งใจ ช้า แต่งดงาม

5. ประดิษฐ์งานฝีมือใช้เวลาและเงินเป็นอย่างมาก
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

29) เฉลย 4. เลข 9 เนื่องจากเลขตรงกลางสามเหลี่ยมมาจากการน�าเลข 2 ตัวล่างบวกกัน แล้วลบเลขด้านบน

 ดังนั้น  (6 + 5) - 2 = 9

30) เฉลย 4. เลข 6

แบ่งแถวมอง ผลบวกแถวแนวนอน ผลบวกแถวแนวนอน ÷ 2

4 + 2 = 6

5 + 3 + 1 + 1 = 10

6 + 1 + 2 + 3 + 3 + 1 = 16

7 + 2 + 4 + 3 = 16

9 + 3 = 12

3

5

8

8

6

31) เฉลย 1. เนื่องจากถ้ามองเวลาจากซ้าย (2 : 31) ไปขวา (3 : 13) จะบวกเพิ่มไปทีละ 42 นาที (แต่อย่าลืมว่านาฬิกา 

1 ชั่วโมงมี 60 นาที)

32) เฉลย 4. เนื่องจากนับจ�านวนจุดด�าในแต่ละรูปจะพบว่า

4 จุด 5 จุด 6 จุด

7 จุด 8 จุด ? จุด 
จ�านวนจุดเพิ่มทีละ 1 จุด
ดังนั้น ควรตอบ 9 จุด

33) เฉลย 4. จากรูปสังเกตส่วนที่เป็นฉากสีด�าทึบ โดยมีลักษณะการเรียงล�าดับดังนี้

34) เฉลย 4. จากเงื่อนไขที่ก�าหนดเขียนแสดงนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาเลือก 5 วิชาได้ดังนี้

ภาษาอังกฤษ : นักเรียนคนที่ 1 และ 4

ภาษาฝรั่งเศส : นักเรียนคนที่ 2, 3 และ 5 

ภาษาจีน : นักเรียนคนที่ 4 

ภาษาญี่ปุ่น : นักเรียนคนที่ 1 และ 3

ภาษาเกาหลี : นักเรียนคนที่ 2 และ 5

พิจารณา 1 ผิด เพราะวิชาที่มีนักเรียนเลือกเพียงคนเดียวคือ ภาษาจีน

พิจารณา 2 ผิด เพราะจ�านวนวิชาที่นักเรียนเลือกเท่ากันมี 3 วิชา

พิจารณา 3 ผิด เพราะวิชาภาษาฝรั่งเศสมีนักเรียนเลือกมากกว่าภาษาญี่ปุ่น
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

44) เฉลย 1. สมมติให้ x ปีที่แล้วอายุคนทั้งสามเป็น 10, 18, 30 ปี 

  ดังนั้น ปัจจุบันคนทั้งสามอายุ 10 + x, 18 + x, 30 + x ปี เนื่องจากอายุของคนทั้งสามเรียงกันเป็นล�าดับ

เรขาคณิต

 18 + x
10 + x = 30 + x

18 + x (r จะต้องเท่ากัน)

 (18 + x) (18 + x) = (30 + x) (10 + x)

 x2 + 36x + 324 = x2 + 40x + 300

 4x = 24

 x = 6

ดังนั้น ปัจจุบันณเดชอายุเท่ากับ 18 + 6 = 24 ปี

45) เฉลย 3. จากข้อความที่โจทย์ก�าหนดสามารถแสดงได้ดังนี้

ห้องเก็บของ หน่อย ชั้นที่ 6

ห้องว่าง ต้น + ตาล ชั้นที่ 5

หนึ่ง + นิด ต๋อย ชั้นที่ 4

ห้องเก็บของ ด�า ชั้นที่ 3

เล็ก + ต่อ ห้องว่าง ชั้นที่ 2

แดง + น้อย ห้องว่าง ชั้นที่ 1

ดงันัน้ ตวัเลอืกท่ีเรยีงล�าดับห้องทีอ่ยูช่ัน้ต�า่สุดถึงชัน้สูงสุดได้ถกูต้องคือ ตวัเลือก 3. แดง เล็ก ด�า ต๋อย ตาล หน่อย

ฉบับที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์
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กสพท ชุดที่ 1 81

1) เฉลย 1. เหตุผล การลอกข้อสอบเป็นการทจุรติและเป็นสิง่ทีผ่ดิต่อกฎเกณฑ์ของโรงเรยีน ดงันัน้ ไม่ควรท�าเป็น
อย่างยิ่ง และเมื่อเห็นเพื่อนคิดผิดท�าผิดก็ควรตักเตือนเพื่อน

2) เฉลย 5. เหตุผล เห็นด้วย เพราะเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี (เป็นการอ้าง
กฎหมายเรือ่งสทิธผิูป่้วย) ถ้าหากตอบเพราะแพทย์จะได้เพิม่ความระมดัระวงัมากขึน้ นัน่แสดงว่าถ้า
ไม่มีการฟ้องร้อง แพทย์จะไม่ระมัดระวัง

3) เฉลย 1. เหตุผล น่าจะวิ่งตรงไปก่อน แล้วค่อยๆ เปลี่ยนช่องจราจรทางกลับรถด้านหน้า เพราะรถขับมาเร็ว 
หากเบรกหรือจอดบนถนนอาจมีรถตามหลังมาชนท้ายได้

4) เฉลย 1. เหตุผล เห็นด้วย เพราะจะช่วยควบคุมคนในสังคมให้อยู่ในกฎเกณฑ์ (เป็นการอ้างกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)

5) เฉลย 3. เหตุผล แยก ด.ญ. แก้ว ออกจากครอบครวัไปอยูก่บัสถานรบัเลีย้งเดก็ เพราะขณะนีเ้ด็กมคีวามบอบช�า้
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งตอนนี้ครอบครัวยังไม่พร้อมดูแล

6) เฉลย 3. เหตุผล พี่เขยข่มขืน ด.ญ. แก้ว เป็นต้นเหตุของเรื่อง

7) เฉลย 1. เหตผุล สนุขัยนืรอข้ามตรงทางม้าลาย = สนุขัรูจ้กัท�าตามวินยัของเขา (เป็นแก่นของเรือ่งวนิยัจราจร)

8) เฉลย 2. เหตุผล ข้อนี้ระวังข้อสอบเล่นค�าคือ ถ้าผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเองได้ จะต้องขออนุญาตท�าหัตถการ
กับเจ้าตัวเอง ดังนั้น จึงควรตอบขอโทษผู้ป่วยและญาติ แล้วขอโอกาส (จากทั้งผู้ป่วยและญาติ) เจาะ
เลือดอีกครั้งหนึ่ง

9) เฉลย 4. เหตุผล แม้ว่าหัวหน้าจะเป็นคนเจ้าระเบียบ ไม่ชอบให้ใครหักหน้า แต่ก็ควรบอกความจริงถึงสาเหตุ
ของปัญหา ไม่ควรปิดบัง ซึ่งวิธีการบอกอาจใช้ค�าพูดที่นุ่มนวลได้

10) เฉลย 2. เหตุผล ในเมื่อเป็นจักษุแพทย์ ดังนั้น ต้องรักษาไปตามหน้าที่ ไม่สามารถส่งต่อไปให้แพทย์สาขาอื่น
รักษาได้ จักษุแพทย์ คือ ผู้ดูแลรักษาและผ่าตัดดวงตา

11) เฉลย 1. เหตุผล รอให้การแสดงจบก่อน แล้วค่อยบอกเรื่องน้ีกับแพร เพราะถ้าบอกก่อนแสดงจะท�าให้ไม่มี
สมาธิ แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

12) เฉลย 2. เหตุผล ท�าตามมติที่ประชุม เพราะที่ประชุมมีมติออกมาแล้วต้องเคารพเสียงข้างมาก

13) เฉลย 1. เหตุผล ไม่แถลงข่าว โดยอ้างว่าเป็นจรรยาบรรณของแพทย์ที่จะไม่เปิดเผยเรื่องของคนไข้

14) เฉลย 2. เหตุผล ให้พ่อฆ่าหนูก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้ง เนื่องจากหนูเป็นสัตว์น�าเชื้อโรคหากปล่อยไปจะยิ่งเพิ่ม
การระบาดของโรคได้

15) เฉลย 3. เหตุผล ยึดประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก และถ้าเสมหะหายไปจริงๆ ไม่ควรเสียเวลาไปหา  
ควรเก็บเสมหะผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจใหม่

16) เฉลย 3. เหตุผล พูดคุยสอบถามถึงสาเหตุ แล้วแนะน�าให้ไปแจ้งความเป็นไปได้จริง โดยการชี้แนะแนวทาง 
และไม่ได้ช่วยเหลือเกินหน้าที่ของหมอ

17) เฉลย 4. เหตุผล อันดับแรกคือ สอบถามเด็กนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุของโรคก่อน

18) เฉลย 2. เหตผุล ปฏเิสธ เพราะไม่มข้ีอบ่งชีใ้ห้นอนโรงพยาบาล แล้วชีแ้จงให้ผูป้กครองเข้าใจว่าไม่ควรท�าอย่างนี้

19) เฉลย 2. เหตผุล ปฏเิสธโดยอ้างถงึจรรยาบรรณ เพราะโดยขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย ผูน้้อยไม่ควรว่ากล่าว
ตักเตือนผู้ใหญ่

20) เฉลย 2. เหตุผล ยืนยันที่จะเขียนในใบประวัติเจมส์ เพราะข้อมูลทางการแพทย์เป็นความลับอยู่แล้ว และไม่
สามารถบิดเบือนได้
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
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กสพท ชุดที่ 1 85

ตารางสรุปข้อความที่ก�าหนดและเลขก�ากับบทความ และที่ว่างส�าหรับค�าตอบ

เลขล�าดบั ข้อความที่ก�าหนด ที่ว่างส�าหรับร่างรหัสค�าตอบ

01 ภาวะไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง 02X 05Y 09Y 11X 12X

02 ตับอักเสบเรื้อรัง 03X

03 ตับแข็ง 04X

04 มะเร็งเซลล์ตับ 11H

05 เชื้อไวรัสแพร่ไปยังบุคคลอื่นได้ 06Y 07Y 08Y

06 ใช้เข็ม 11H

07 เพศสัมพันธ์ 11H

08 ถ่ายเลือด 11H

09 สามารถตรวจ HBV 10Y

10 ค้นหา Ag ของไวรัส 11H

11 งดดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ 11H

12 ควรพบแพทย์เป็นระยะ 11H

13 หมั่นออกก�าลังกาย 01Z

14 รับประทานอาหาร 5 หมู่ 01Z

15 รักษาสุขภาพให้ดี 01Z
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

บทความ 5
ข้อควรรู้โรคโควิด 19

ไวรัสโคโรนาคืออะไร

ไวรัสโคโรนาเป็นไวรสัในวงศ์ใหญ่ทีเ่ป็นสาเหตุของโรคทัง้ในสัตว์และคน ในคนนัน้ไวรสัโคโรนาหลายสายพนัธุท์�าให้เกิด

โรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) 

และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดท�าให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด 19

โรคโควิด 19 คืออะไร

โรคโควดิ 19 คอื โรคตดิต่อซึง่เกดิจากไวรสัโคโรนาชนดิทีม่กีารค้นพบล่าสดุ ไวรสัและโรคอบุตัใิหม่นีไ้ม่เป็นทีรู่จ้กัเลย 

ก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว 

ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก

อาการของโรคโควิด 19 คืออะไร

อาการท่ัวไปของโรคโควิด 19 แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการแบบไม่รุนแรง ได้แก่ ไข้สูง ไอ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย 

คัดจมูก น�้ามูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น หรือผื่นตามผิวหนัง อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงและหาย

ป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล แต่ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 จะเป็นอาการแบบรุนแรง อาการจะ

หนักกว่า โดยเฉพาะผู้สูงอายุและมีโรคประจ�าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็ง 

เราควรท�าอย่างไรหากมีอาการของโรคโควิด 19 และควรจะไปพบแพทย์เมื่อใด

ถ้าหากมีอาการไม่รุนแรง เช่น ไอเล็กน้อยหรือไข้ต�่าๆ ควรแยกตัวเอง อยู่บ้าน กักตัวเอง ติดตามดูอาการ และปฏิบัติ

ตามข้อแนะน�าของทางการในการแยกตัวเองจากผู้อื่น อย่างไรก็ตามหากท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของมาลาเรียหรือ

ไข้เลือดออก ท่านต้องเฝ้าระวังอาการไข้และไปพบแพทย์ เม่ือไปสถานพยาบาลควรสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะ 

อย่างน้อย 1 เมตรจากผู้อื่น และไม่เอามือไปจับพื้นผิวต่างๆ 

โรคโควิด 19 แพร่ระบาดได้อย่างไร

โรคนี้สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน�้ามูก น�้าลายจากจมูกหรือปาก ซึ่งออกมาเมื่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 

ไอ จาม หรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว เรารับเชื้อโรคโควิด 19 ได้จากการ

หายใจเอาละอองเข้าไปจากผูป่้วย เพราะฉะนัน้จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีเ่ราจะรกัษาระยะห่างจากผูอื้น่อย่างน้อย 1 เมตร ละออง

เหล่านีย้งัตกลงสูว่ตัถแุละพืน้ผวิต่างๆ เช่น โต๊ะ ลกูบดิประต ูราวจบั และเมือ่คนเอามอืไปจบัพืน้ผวิเหล่านัน้แล้วมาจบัตา จมูก 

หรือปาก ก็จะมีเชื้อโรค นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมเราจึงต้องล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลถูมือ องค์การ

อนามัยโลกก�าลังท�าการศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการแพร่เชื้อและจะได้มาเผยแพร่ข้อค้นพบในล�าดับต่อไป

เราจะสามารถติดเชื้อโควิด 19 จากผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้หรือไม่

โรคโควดิ 19 แพร่ทางละอองจากระบบทางเดนิหายใจของผู้ป่วย เมือ่ผูป่้วยไอ หรอืมอีาการอืน่ เช่น ไข้หรอือ่อนเพลีย 

ผู้ป่วยโควิด 19 จ�านวนมากมีอาการเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะติดเชื้อ 

โควดิ 19 จากผูป่้วยทีไ่อเลก็น้อยและไม่รูส้กึป่วยเลย มีรายงานบางฉบบัระบุว่าผู้ป่วยทีไ่ม่แสดงอาการเลยกส็ามารถแพร่เช้ือได้ 

ซึ่งยังไม่เป็นที่ทราบกันว่ากรณีนี้เกิดมากน้อยเท่าใด องค์การอนามัยโลกก�าลังท�าการศึกษาวิจัยเรื่องการแพร่เช้ือและจะได้

มาเผยแพร่ข้อค้นพบในล�าดับต่อไป
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ความคิดเชื่อมโยง (เพิ่มเติม) 337

ตารางสรุปข้อความที่ก�าหนดและเลขก�ากับบทความ และที่ว่างส�าหรับค�าตอบ

เลข
ล�าดับ

ข้อความที่ก�าหนด ที่ว่างส�าหรับร่างรหัสค�าตอบ

01 โรคโควิด 19 03Y 10Y

02 ไวรัสโคโรนา 01X 20Y

03 อาการ 07Y 08Y

04 ไข้สูง 11H

05 คัดจมูก น�้ามูกไหล 11H

06 ผื่นตามผิวหนัง 11H

07 อาการไม่รุนแรง 04Y 05Y 06Y 09X

08 อาการรุนแรง 11H

09 แยกตัวเองจากผู้อื่น 11Y 12Y 13Y

10 แพร่จากคนสูค่นทางละอองน�า้มกู น�า้ลาย 11H

11 พื้นที่กว้างที่ระบายอากาศ 11H

12 คิดบวกและสร้างพลังให้ตัวเอง 11H

13 ติดตามอาการรายวัน 14Y

14 หายใจล�าบาก 15X

15 ติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ 11H

16 รักษาสุขอนามัยของมือ 01Z

17 เลี่ยงการเอามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก 01Z

18 ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม  01Z

19 รักษาระยะห่าง 1 เมตรจากผู้อื่น 01Z

20 อยู่บนทองแดงได้น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 11H
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จริยธรรมแพทย์
ค�ำว่ำจริยธรรมแพทย์มีควำมหมำยได้หลำกหลำย แต่มีหลักปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน ดังนี้

1. ท�ำแต่ควำมดี ไม่ท�ำควำมชั่ว

ข้อควำมนีเ้ป็นส่ิงทีแ่พทย์ต้องระลึกและกระท�ำตำมอยูต่ลอดเวลำ เพรำะเป็นอำชพีทีต้่องรบัผดิชอบชวีติคน ถ้ำแพทย์

ประพฤติชั่ว ผลเสียอำจหมำยถึงชีวิตคนไข้ได้ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไร ฝำกควำมไว้ใจ และฝำกชีวิตของตนไว้กับแพทย์ เรำ

จะได้ยินค�ำกล่ำวเสมอว่ำ แพทย์ผิดได้แต่อย่ำชั่ว เพรำะไม่มีใครท�ำถูกตลอดเวลำ ควำมผิดนั้นแก้ไขได้ และเป็นบทเรียนที่ดี

ได้ในอนำคต แต่ควำมชั่วแก้ไขได้ยำก กำรท�ำควำมดีละเว้นควำมชั่วจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่แพทย์ทุกคนต้องถือปฏิบัติ

2. มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

ควำมรบัผดิชอบส�ำคญัมำกต่อวชิำชีพแพทย์ เพรำะสิง่ทีแ่พทย์ต้องรบัผดิชอบนัน้ไม่ใช่รำยงำน ไม่ใช่กำรประชมุ ไม่ใช่

รำยได้ แต่เป็นชีวิตของคนซึ่งไม่สำมำรถหำสิ่งใดมำทดแทนได้ นอกจำกน้ีกำรที่แพทย์ไม่กล้ำรับผิดว่ำตนได้รักษำพลำดไป 

นอกจำกจะมีผลเสียกับคนไข้แล้ว ยังท�ำให้แพทย์ท่ำนอื่นที่ไม่ทรำบอำจแก้ปัญหำนั้นไม่ได้ด้วย

3.  พูดแต่ควำมจริง

แพทย์จะไม่พูดโกหก ค�ำพูดท่ีแพทย์พูดออกไปจะเป็นสิ่งท่ีคนไข้เช่ือฟังและนับถือ ไม่ว่ำจะเป็นกรณีของกำรบอก

คนไข้ให้ทรำบถึงโรคร้ำยท่ีตัวเองเป็น แพทย์ท่ีดีก็ควรจะบอกในสถำนกำรณ์ที่ถูกที่ควร บำงครั้งมีกำรถกเถียงกันถึงเร่ือง 

กำรโกหกเพื่อปิดบังโรคร้ำยท่ีผู้ป่วยรับไม่ได้ แต่ควำมจริงก็คือควำมจริง สิ่งที่ผู้ป่วยควรรู้ก็ต้องรู้ เพรำะฉะนั้นทำงที่ดีถ้ำ 

ผู้ป่วยยังไม่สำมำรถยอมรับควำมจริงถึงโรคร้ำยน้ันได้ เรำก็ควรจะใช้ค�ำเล่ียงที่จะเปิดเผยแทนที่จะเป็นกำรโกหกเพื่อปิดบัง 

ควำมจริงและเมี่อถึงเวลำอันสมควรแพทย์จึงจะน�ำควำมจริงมำเปิดเผย

4. กำรรักษำควำมลับของผู้ป่วย

กำรท่ีผู้ป่วยมำพบแพทย์เพื่อท่ีจะฝำกชีวิตไว้ให้แพทย์ดูแล แพทย์ผู้ดูแลชีวิตก็ควรที่จะมีควำมเคำรพในควำมเป็น 

ส่วนตัวของคนไข้ ประวัติที่เเพทย์ได้จำกกำรซักถำมจำกผู้ป่วยนับเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะน�ำไปถึงกำรวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง 

ประวตัขิองผูป่้วยจงึเป็นสิง่จ�ำเป็นท่ีแพทย์ต้องรู้และผูป่้วยต้องบอก แต่ผูป่้วยจะยอมบอกประวตัทิัง้หมดหรอืไม่ ในเมือ่ประวตัิ

บำงอย่ำงเป็นสิง่ทีน่่ำอำยหรอืเป็นสิง่ผดิกฎหมำยผดิศลีธรรม ดงันัน้ แพทย์จงึควรมคีวำมน่ำเคำรพ น่ำเชือ่ถอืในกำรท�ำให้คนไข้

ยนิยอมเปิดเผยควำมลบัเหล่ำนัน้ และขณะเดยีวกันแพทย์กจ็ะต้องมสีจัจะและควำมจรงิใจในกำรรกัษำควำมลบัเหล่ำน้ันด้วย

5. ควำมยุติธรรมและควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรผู้ป่วยทุกๆ คน

คือ มีควำมเท่ำเทียมกันในกำรรักษำผู้ป่วยที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่และควำมส�ำคัญในสังคมที่ไม่เท่ำกัน แม้มีบำง

สถำนกำรณ์ท่ีต้องล�ำบำกในกำรตดัสนิใจด้วยควำมกดดนัและเหตกุำรณ์ทีบ่บีบงัคับ ในบำงภำวะอำจท�ำให้แพทย์ตดัสินใจผิด 

ในกำรให้บริกำร หลักปฏิบัติข้อนี้จึงมีควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำข้ออื่นๆ เพื่อที่จะท�ำให้แพทย์ตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้อง

6. กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น

ในกำรท�ำงำนทุกสำขำวิชำไม่ว่ำจะเป็นอำชีพไหนๆ ต้องมีกำรท�ำงำนร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่หลำยๆ ฝ่ำย แพทย์เองก็

เช่นกัน ต้องท�ำงำนกับพยำบำล เทคนิคแพทย์ ผู้บริหำร และรวมทั้งคนไข้ด้วย กำรท�ำงำนเป็นทีมต้องอำศัยควำมคิดเห็น

ของคนส่วนรวม เรำมีหน้ำที่ในกำรออกควำมเห็นหนึ่งเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้ำนควำมเห็นอื่น ผลสรุปออกมำเป็นเช่นไรเรำ

และทุกคนต้องยอมรับจึงจะท�ำให้กำรท�ำงำนประสบผลส�ำเร็จได้ด้วยดี ถ้ำใครมีปัญหำ ใครท�ำผิดก็ต้องช่วยก็นตักเตือนโดย

เตือนกันอย่ำงสุภำพไม่ให้อีกฝ่ำยเสียหน้ำ เพียงเท่ำนี้ควำมสุขในกำรท�ำงำนก็จะบังเกิด

หลกัปฏบิตัท้ัิง 6 ข้อนีเ้ป็นเพยีงตวัอย่ำงบำงส่วนทีส่�ำคญัและหยบิยกขึน้มำสอนเท่ำนัน้ แต่ในควำมเป็นจรงิมสีิง่ทีค่วร

กระท�ำให้ถูกต้องมำกมำยกว่ำนี้ ที่จะได้เรียนรู้และปฏิบัติในกำรเรียนแพทยศำสตร์ต่อไป ในโลกยุคปัจจุบันแพทย์เป็นผู้ที่มี
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ควำมน่ำนับถือ เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ จึงควรสร้ำงสรรค์ประโยชน์และสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยใช้

จรยิธรรมท่ีมอียูใ่นใจเพือ่ช่วยผูค้นทีก่�ำลงัเดอืดร้อนและวกิฤตต่ิำงๆ ของประเทศ แพทย์ทกุคนจงึต้องร่วมมอืร่วมใจท�ำตนให้

เหมำะสมและถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนต่อไป

หลักการ “ไม่ท�าอันตราย”
สิง่แรกทีแ่พทย์ต้องปฏบิตัต่ิอผู้ป่วย คือ กำรให้กำรศกึษำทีถ่กูต้องตำมหลักของจรยิธรรมทำงกำรแพทย์ อำจเหน็ได้ว่ำ

จริยธรรมของอำชีพต่ำงๆ นั้นไม่เหมือนกัน ผู้ที่ประกอบอำชีพทนำย จริยธรรมในอำชีพคือ กำรรักษำกฎหมำย ผู้ที่เป็นพระ 

กต้็องมองตำมควำมสขุของชวีติ อำชพีต่ำงกนัสิง่ทีเ่รำต้องท�ำตำมหน้ำทีก่จ็ะต้องต่ำงกนัออกไป เหตกุำรณ์บำงสถำนกำรณ์นัน้  

คนต่ำงอำชีพอำจปฏิบัติตัวต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง ผลอออกมำอำจไม่เหมือนกันเลย และเรำก็ไม่สำมำรถตัดสินได้ว่ำใครผิด 

ใครถูก เพรำะทุกคนต่ำงท�ำตำมหน้ำที่ของตนเอง ตัวอย่ำงเช่น ผู้ป่วยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน ถ้ำไม่รักษำใน

ทนัทอีำจได้รบัอนัตรำยถงึชวีติ ถ้ำมองในมมุของหมอคือ ท�ำอย่ำงไรกไ็ด้ให้ช่วยผู้ป่วยได้มำกทีสุ่ด แต่ถ้ำส่ิงทีห่มอท�ำนัน้ขดัต่อ

หลกักฎหมำยหมออำจถกูฟ้องร้อง ผูท้ีม่หีน้ำทีร่กัษำกฎหมำยกต้็องท�ำตำมหน้ำทีข่องตน แบบนีก้จ็ะเหน็ว่ำเป็นกำรกระท�ำที่

ขัดกันแล้วแบบไหนคือสิ่งที่ถูกต้อง เรำไม่อำจสรุปได้ แต่สิ่งที่เรำต้องท�ำก็คือ คิดแบบหมอเพรำะเรำเป็นหมอ

หลักกำรท่ีส�ำคัญท่ีหมอทุกคนต้องมีอยู่ในใจก็คือ “หลักกำรไม่ท�ำอันตรำย” หมำยถึง กำรท�ำอย่ำงไรก็ได้ที่ไม่ท�ำ

อันตรำยต่อมนุษย์ แต่มิได้หมำยถึงกำรปล่อยปละละเลย บำงคนอำจเข้ำใจผิดว่ำกำรปล่อยไปเฉยๆ โดยไม่สนใจก็เป็นไป

ตำมหลักกำรแล้วแต่ควำมหมำยอันลึกซึ้งของหลักกำรนี้น้ันรวมถึงกำรรับผิดชอบและกำรใส่ใจในส่ิงที่ตนควรท�ำ เพรำะ

ฉะนั้นกำรที่ปล่อยเฉยๆ ไม่ท�ำอะไร และเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนแก่ผู้ป่วยก็เป็นกำรท�ำผิดหลักกำรนี้เช่นกัน

หลักกำร “ไม่ท�ำอันตรำย” น้ันก็ยังมีควำมขัดกันในตัวเองอยู่บ้ำง ในบำงสถำนกำรณ์จริง สิ่งที่คนเป็นแพทย์จะ 

ตัดสินใจจึงล�ำบำกมำกข้ึน เรำจึงมีทฤษฎีทำงจริยศำสตร์เข้ำมำช่วยหำทำงออกที่ถูกต้องท่ีสุดในหลักกำรไม่ท�ำอันตรำยนี้

ทฤษฎีที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ทฤษฎีประโยชน์นิยม

เป็นทฤษฎีที่มุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมำกให้มำกที่สุด ต้องมีกำรค�ำนวณหำควำมสุขและควำมทุกข์แล้วน�ำมำหักลบ

กัน เพื่อเลือกที่จะท�ำในสิ่งที่เกิดควำมสุขมำกที่สุด เเละเกิดควำมทุกข์น้อยที่สุด โดยจะมองที่ผลของกำรกระท�ำเป็นหลัก

มำกกว่ำเจตนำของผู้กระท�ำ

2. ทฤษฎีของคำนท์

เป็นทฤษฎีที่ดูเจตนำของผู้กระท�ำเป็นหลัก โดยดูจำกเหตุผลของกำรกระท�ำว่ำ ได้ท�ำถูกต้องตำมหน้ำที่ของตนเอง

หรือไม่ และถูกต้องตำมจำรีตประเพณีหรือไม่ประกอบกัน

ทฤษฎนีีไ้ม่ได้เน้นทีผ่ลลพัธ์ของกำรกระท�ำหรอืเจตนำทีถ่กูต้องตำมหน้ำที ่แต่เน้นท่ีลกัษณะของคนและแรงจงูใจ โดย

จะพิจำรณำข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่ควรกระท�ำในสถำนกำรณ์จริง ไม่ใช่เพียงกำรพิจำรณำจำกหลักกำรหรือทฤษฎีที่เขียนขึ้นมำ

เท่ำนั้น กำรกระท�ำดีจะมำจำกควำมดีในตัวบุคคล ไม่ใช่มำจำกหน้ำที่ ดังนั้น กำรคิดทฤษฎีนี้จึงไม่มีกำรตกลงกฎเกณฑ์กัน

แน่นอน ขึ้นกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นว่ำจะมีแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมที่สุดอย่ำงไร

ในโลกของควำมเป็นจริง เรำไม่อำจยึดติดกับหลักกำรใดหลักกำรหนึ่งได้เสมอไป ทฤษฎีอันหนึ่งอำจใช้ได้ดีใน

สถำนกำรณ์หน่ึง แต่อำจเป็นกำรกระท�ำท่ีผิดมหันต์ในอีกเหตุกำรณ์หนึ่ง กำรที่เรำจะตัดสินใจว่ำควรจะใช้ทฤษฎีใดให้ 

เหมำะสมและถกูต้อง เรำควรจะยดึหลกักำรทีว่่ำ “จงปฏิบตัต่ิอผูอ้ืน่ดจุท่ีท่ำนอยำกให้ผูอ้ืน่ปฏบิตัต่ิอท่ำน” คอื อยำกท�ำอะไร

กับใครก็ขอให้คิดกลับกันว่ำเรำอยำกได้กำรปฏิบัติอย่ำงไรจำกผู้อี่น
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