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In general, ethical values and legal principles are closely related, but ethical obligations typically
exceed legal duties. In some cases, for example, the abortion law for social purpose mandates unethical conducts. The fact that the physician has complied to the law does not necessarily mean that the physician acted
ethically.
When law is in conflict with medical ethics, physicians should work to change the law. Although
under such circumstances the task can be time consuming, we should remember that ethical responsibilities
supersede legal obligations.
With the above considerations, Dr J G Snaedal has been appointed to the chair of the medical ethics
committee by the World Medical Association, to lead the group to resolve the following issues:
1. Declaration of Helsinki
2. Living wills
3. Relationships between physicians and commercial enterprises
4. Dual loyalty and human rights
5. Denunciation of acts of torture or cruel, inhuman of treatment
6. Forensic investigations of the missing
7. Biological weapons
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3. หัวข้อจริยธรรมในการประชุมที่ Helsinki 2546
สุขติ เผ่าสวัสดิ,์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, เยือ้ น ตันนิรนั ดร, บุญชัย เอือ้ ไพโรจน์กจิ , ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์,
เอือ้ ชาติ กาญจนพิทกั ษ์
จริยธรรมและกฎหมายมีความหมายใกล้เคียงกันมาก แต่เมื่อพูดถึงจริยธรรมเราจะมุ่งไปที่การโน้มน้าวให้
คนทำความดี ส่วนกฎหมายนั้นเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติและมีบทลงโทษ จึงอาจกล่าวได้ว่าจริยธรรม
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณค่าทางจิตใจของความเป็นคนมากกว่าการมุ่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย
และเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมโดยส่วนรวม กฎหมายบางฉบับมีข้อบังคับที่ผิดจริยธรรมซึ่งเมื่อแพทย์ยึด
ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วอาจผิดจริยธรรมได้ เช่นกฎหมายการทำแท้ง
ดังนั้นในบางครั้งเมื่อกฎหมายและจริยธรรมมีทิศทางที่สวนทางกัน การปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางของจริ ย ธรรมจึ ง เป็ น สิ ่ ง จำเป็ น เพื ่ อ ลดข้ อ ขั ด แย้ ง เหล่ า นี ้ ใ ห้ ค งเหลื อ น้ อ ยที ่ ส ุ ด หรื อ ขจั ด ให้ ห มดสิ ้ น ไป
ถึ ง แม้ ว ่ า การแก้ ไ ขกฎหมายจะใช้ เ วลายาวนานมาก แต่ ส ิ ่ ง ที ่ เ ราพึ ง ระลึ ก อยู ่ เ สมอก็ ค ื อ คุ ณ ค่ า ของจริ ย ธรรมนั ้ น
มีความบริสุทธิ์สูงอยู่เสมอ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวแพทยสมาคมโลกจึงได้แต่งตั้งให้ Dr J G SNAEDAL ให้เป็นประธานอนุกรรมการด้าน
จริยธรรมเพือ่ พิจารณาหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. คำประกาศเฮลซิงกิ
2. พินัยกรรมว่าด้วยชีวิต
3. แพทย์กับการโฆษณาทางธุรกิจ
4. สิทธิมนุษยชนและความซื่อสัตย์
5. การทำทารุณกรรมอย่างโหดร้ายและผิดวิสัยมนุษย์
6. การปฎิบัติทางนิติเวชในบุคคลสาบสูญ
7. อาวุธชีวภาพ
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