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Are we worried about ourselves much? What about our family members? If anything goes wrong, who
will take care of our family? At present, medical ethics have been integrated into the medical student curriculum,
which is virtually good for Thai society. But unfortunately, some parts of it have been totally ignored, i.e. how
to instruct as well as protect the good ethical people in our profession, as you can see only compassion will be
rewarded, nothing else can to be offered.
In Thai society, it is truly believed that medical doctors are smart, knowledgeable, clever and ethical.
How to make the usefulness out of these? The ethical people have got to be smart enough to survive in this
competitive society. So, the praise and promotion of merit as well as ethics for the medical students in context
of the society, how can it be achieved, nowadays?
It is very common to state that the merit and ethics are the value with dignity of the medical profession
which we should be proud of. They also exist in other professions such as teachers, judges, soldiers, and
policemen. Are they much less ethical than our medical profession? Why do we strongly believe that we are far
better or more superior than the others? So much jealousy is around. We should realize and appreciate that,
nowadays if any medical doctors are found guilty, members of society seem to be very satisfied and happy to
condemn and penalize them without any sorrow and forgiveness. Is it about the right time for us to consider
critically about these precious and expensive lessons. Does it need to be corrected or must we look for the
appropriate solutions?
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II. จริยธรรมของแพทย์สงู อายุ
สุขติ เผ่าสวัสดิ,์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, เยือ้ น ตันนิรนั ดร, มานพชัย ธรรมคันโธ, ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์,
เอือ้ ชาติ กาญจนพิทกั ษ์
เราเป็นห่วงตัวเองไหม แล้วครอบครัวของเราล่ะ ถ้าเราประมาทพลาดไปใครจะดูแล ปัจจุบันพูดกันมาก
กับการปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักเรียนแพทย์ (4) ซึ่งเป็นของดีที่สังคมต้องการแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่เคยพูดกันเลยคือ
เราสอนวิธีและให้การปกป้องคุ้มครองคนมีจริยธรรมอย่างไร เท่าที่เห็นและรู้ คือ ความเวทนาเท่านั้นที่เขาจะได้รับ
ไม่มีอะไรอีกเลยที่เราจะหยิบยื่นให้ได้
สังคมเชื่อแล้วว่าคนที่เป็นแพทย์ฉลาดและมีจริยธรรม เราจะทำอย่างไรให้ของดีทั้งสองนี้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่แพทย์หรือพูดอีกทำนองหนึง่ ว่าคนทีม่ จี ริยธรรมต้องฉลาดพอใช่ไหมทีจ่ ะเอาตัวรอดให้ได้ในสังคมนี้ ดังนัน้ การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาแพทย์ในบริบทของสังคมปัจจุบันจะทำได้อย่างไร (3)
คนในสังคมมักจะพูดกันว่าคุณธรรมและจริยธรรมคือคุณค่าอันมีศักดิ์ศรีสูงของแพทย์ที่ควรแก่ความ
ภาคภูมใิ จ (2) ซึง่ ของดีทพ่ี ดู นีท้ ำไมไม่คดิ ว่าคนในอาชีพอืน่ เขาก็มกี นั ทัง้ นัน้ เช่น ครู ผูพ้ พิ ากษา ทหาร ตำรวจ เขามีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมด้อยกว่าแพทย์หรืออย่างไร แล้วอาชีพอื่น ๆ อีกมากมายในสังคมเขาก็มีด้อยกว่าเราหรือ ทำไมเราคิด
และวางตัวเองให้เด่นและวิเศษกว่าคนในอาชีพอื่น ๆ ทำให้เกิดความอิจฉาทำไม น่าจะรู้ได้แล้วว่าปัจจุบันเมื่อไร
ที ่ แ พทย์ ถ ู ก สงสั ย ว่ า ทำผิ ด คนในสั ง คมแสดงออกเหมื อ นยิ น ดี แ ละสนุ ก มากที ่ ไ ด้ ร ่ ว มกั น ประณามและลงโทษ
โดยไม่ให้อภัยพวกเราเลย (5) บทเรียนนี้มีค่าพอหรือยังว่าแพทย์ควรคิดว่ามีทางแก้ไขอย่างไร
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