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Ethics are deeply rooted in society and they are one of the cornerstones of the medical profession.
Many experts contend that we acquire our ethical values from our parents. If this is true then just as our
parents instilled in us a strong ethical sense so we too have a special responsibility to do the same for our
children, providing them with the values necessary for them to take their place in society with confidence,
hope for the future, and a desire to care for others(1). This caring for others is fundamental to medical practice.
We physicians must apply this ethical principle every day. And we must do this in concert with another
indispensible quality, "patience"(2,3).

We, the authors of the medical ethics section(4,5), have been guided by the desire to be pure in thought,
to speak well of others, and to please others. It has been our hope that this message infuses our every article on
medical ethics. And we have a special New Year wish for you, our readers. It is that through the application of
sound ethical standards, guiding your every deed, you will be admired and trusted by others, and attain the
confidence and pride that this brings.
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จริยธรรมกับการอวยพรปีใหม่

สุขิต  เผ่าสวัสด์ิ, สุรศกัดิ ์ ฐานพีานชิสกลุ, เยือ้น  ตันนรัินดร, บุญชยั  เอือ้ไพโรจนก์จิ, ชุมศกัดิ ์ พฤกษาพงษ,์
เอือ้ชาต ิ กาญจนพทิกัษ,์ วรพงศ ์ ภู่พงศ์

นึกในสิ่งดี ๆ พูดในสิ่งเป็นมงคล ทำให้คนอื่นมีความสุข ทั้งหมดนี้คือสติปัญญา สอนให้กลุ่มทำงานด้าน
จริยธรรมใหพ้ยายามฝกึคดิ ฝึกพดู และฝกึปฏบัิตติลอดมา ทัง้นี ้เพือ่ใหง้านทีท่ำสำเรจ็และใหเ้ปน็ประโยชนแ์กผู้่ทีส่นใจ
ร่วมเดนิตามดว้ยทัง้ในปจัจุบันและอนาคต กลุ่มของเราปรารถนาใหทุ้กคนมพีรสวรรคใ์นการดงึดดูใจคน ทำใหผู้้ร่วมงาน
มีความหวัง เกิดความยินดี อบอุ่น มีความสามัคคีอย่างจริงใจ

มีผู้รู้หลายท่านพูดเสมอว่าจริยธรรมเริ่มที่ครอบครัว ดังนั้นโปรดนึกถึงลูกตั้งแต่เมื่อแรกเกิด คลานได้ เดินได้
พูดได้ ว่าลูกควรมีความหวังที่ดีในอนาคต เกิดความยินดี อบอุ่น สามารถอยู่เป็นหมู่คณะร่วมกับบุคคลอื่นด้วยใจจริง

แพทย์เป็นอาชีพหนึ่งในสังคม และได้รับการอบรมสั่งสอนมากในด้านจริยธรรมให้ใช้ความอดทนเป็นหลัก
ความอดทนนีเ้ป็นเพือ่นทีดี่ของความรอบรูแ้ละความชำนาญในโรคตา่ง ๆ  เพือ่ให้ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วย ญาต ิและคนในสงัคม
ยอมรับว่าเรามีพรสวรรค์ในการดึงดูดใจคนทั่วไป

ขอให้อดทน และยิ้มไว้ในทุกสถานการณ์ เพื่อให้คนในสังคมได้เรียนรู้ว่าแพทย์มีจริยธรรมที่สามารถเดินตาม
ได้อย่างมีความหวัง เกิดความยินดี อบอุ่น และร่วมกันทำงานได้จากใจจริง


