
708 J Med Assoc Thai Vol. 88 No.5  2005

Medical ethics for senior medical doctors (Episode I)
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A good leader will never ever forget themselves, or abuse the power or authority, and also not trust
only the inner circle voice, nevertheless they have to listen and consider the voice of disagreement from others.
Otherwise, they will transform themselves to be a “dictator” unconsciously which is very dangerous and
harmful to the democratic ruling system as well as themselves and their family members, as you can see from the
past history of foreign countries and even Thailand itself.

Thai culture is surrounded and consistes of kindness, mercy and good wishes to each other. The
patient is so grateful and appreciates the value of the medical doctor for saving their life. Even although the
Western culture is penetrating globally as a business-oriented culture in which medico-legal cases such as
patient’s rights, the value of the patient’s benefit protection and certainly it requires the legal act to get
involved eventually. The compromised culture which has been embedded in Thai society for a prolonged
period can be changed firmly and gradually because of the usual and regular condition and definitely the good
and valued medical doctors is still around. The opportunity of medical doctors to act as a pioneer of the trend
and conflicted societies, is responsible to them and it’s a great opportunity for Thai medical doctors to reach
out to these goals and excellence.

The above statements can be found in various media. Is it true that the medical doctors will absolutely
be hundred percent good guys and have good luck from time to time? But for sure, even our medical colleagues
are very much dedicated and concentrated in their job, as the family members of our medical profession, they
have been left out, they have no time to share with or even be responsible to them. Many of our friends in the
same profession might feel so sorry or appreciate the term “short-belt situation” or “unexpected” event which
might attack us from the society violently and unmercifully.
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I. จริยธรรมของแพทย์สูงอายุ

สุขิต  เผ่าสวัสด์ิ, สุรศักด์ิ  ฐานีพานิชสกุล, เย้ือน  ตันนิรันดร, มานพชัย  ธรรมคันโธ, ชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ์,

เอ้ือชาติ  กาญจนพทัิกษ์

“ผู้นำที่ดีจะต้องไม่ลืมตัว ไม่หลงอำนาจ ไม่เชื่อคนข้างเคียงคนใกล้ชิดมากนัก ที่สำคัญต้องรู้จักฟังเสียงคน

ทักท้วง เสียงคนคัดค้านไม่เห็นด้วยบ้าง ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นผู้นำที่เป็นเผด็จการโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ต่อระบบประชาธิปไตย และยังเป็นอันตรายต่อตนเองและครอบครัวด้วย ดังที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตทั้งในต่างประเทศ

และในประเทศไทยเอง” (1)
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“วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมน้ำใจ ที่มีความเมตตา กรุณาปรารถนาดีต่อกัน อีกฝ่ายหนึ่งคือผู ้ป่วย

ก็มีความกตัญญูรู ้ส ึกบุญคุณที ่เคารพนับถือว่าแพทย์เป็นผู ้มีคุณค่าต่อชีว ิตของตน แม้วัฒนธรรมตะวันตก

จะแทรกเข้ามาเป็นวัฒนธรรมธุรกิจจนเกิดปัญหาทำให้มีเรื ่องของสิทธิผู ้ป่วย และค่านิยมพิทักษ์ผลประโยชน์

ทำให้ต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม วัฒนธรรมที่สร้างสมฝังลึกมานานนี้จะช่วยไปได้อีกนาน เพราะวัฒนธรรม

เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า เพราะเป็นสภาพเคยชินและแพทย์ที่ดียังมีอยู่อีกมาก โอกาสที่แพทย์จะตั้งตัวขึ้นใหม่

เป็นผู้สามารถนำกระแส มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นโอกาสอย่างมากที่การแพทย์ไทยจะมีความเป็นเลิศ

อย่างมากทีสุ่ด (2)

ข้อความข้างบนยังปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำในสื่อต่าง ๆ เพื่อนแพทย์เชื่อหรือว่าคนธรรมดาอย่างเรา

จะเลอเลิศเหมือนที่เขียนไว้ เป็นทั ้งคนดีเป็นคนที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีโชคดีตลอดไป แต่ที ่ร ู ้แน่ก็คือ

แม้เพ่ือนแพทยข์องเรามีความต้ังใจอย่างสุจริต ใจจดจ่อรักรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานอยา่งทุ่มเท แม้คนในครอบครวัท่ีรัก

และให้ความสุขกับเราเป็นห่วงเรา เป็นคนที่เราเป็นหนี้บุญคุณมากมาย เราก็ยังไม่ทุ่มเทปัญญาและเวลาให้กับเขามาก

เท่ากับที่ให้กับงานที่เรารักรับผิดชอบอยู่ ที่พูดมานี้ผิดไปไหม เพื่อนของเราหลายคนที่เคยถูกฟ้องคงน้อยใจ เสียใจ

และซึง้แกใ่จวา่ “เขม็ขดัสัน้ไป” คอื “คาดไมถ่งึ” วา่คนในสงัคมเลน่งานเรารนุแรงและลงโทษเราอยา่งไมป่ราณเีลย (3)


