
คุณลกัษณะ HUMBLE 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี



SWOT Analysis





วเิคราะห์ปัจจัยภายใน ( McKinsey 7s Framwork )
จุดแข็ง (Strengths)

Staff: บุคลากรวิทยาลยัมีคุณธรรม BNC มาเกือบ 10 ปี
Skill: -
Style: รูปแบบการใชชี้วิตของอาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรสาย
สนบัสนุนในวทิยาลยัเป็นรูปแบบครอบครัว ซ่ึงเอ้ือต่อการพฒันา
องคก์ร
Shared  Value: ค่านิยมร่วม BNC
Structure: -
System: วิทยาลยัมีระบบและกลไกจริยธรรมท่ีไดรั้บการยอมรับ
Strategy: วิทยาลยัมีกลยทุธ์ในการขบัเคล่ือนองคก์รคุณธรรมโดย
ใชแ้นวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดอ่อน (Weekness)
Staff: -
Skill: อาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรสายสนบัสนุนยงั
ขาดทกัษะทางจริยธรรมในดา้นการตดัสินใจเชิง
จริยธรรม และสมรรถนะทางจริยธรรมของผูน้ าในการ
ปฏิบติัการพยาบาล
Style: -
Shared  Value: -
Structure: คณะกรรมการจริยธรรมของวทิยาลยัยงัไม่
เป็นไปตามเกณฑด์า้นการพฒันาระบบและกลไก
จริยธรรมทางการพยาบาล ตามแนวทาง
กระบวนการพฒันาระบบและกลไกของสภาการ
พยาบาล
System: -



วเิคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

Political: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ได้
บญัญติัมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการจดัท ามาตรฐานทางจริยธรรม 
และน าไปสู่การจดัท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 และ
กระทรวงสาธารณสุขไดใ้หค้วามส าคญัและมีนโยบายดา้นคุณธรรม
จริยธรรมท่ีต่อเน่ือง คือ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 3 
Economic: -
Social: สังคมไทยใหคุ้ณค่ากบัการท าความดี
Technology: ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที าใหเ้กิดโอกาสในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมผา่นโลกออนไลน์

Political: -
Economic: ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าหลงัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือ โควดิ-19 ท าใหเ้กิดภาวะคุกคามต่อ
การมีพฤติกรรมจริยธรรม
Social: ค่านิยมทางสังคมท่ีเนน้วตัถุนิยม และความเป็น
สังคมเมืองท าใหเ้กิดการแข่งขนัชิงดีชิงเด่น
Technology: เทคโนโลยมีีความรวดเร็ว ท าใหเ้กิดความ
เส่ียงทางจริยธรรมจากส่ือออนไลน์





HUMBLE แปลว่า นอบน้อม ถ่อมตน



HUMBLE แปลว่า นอบน้อม ถ่อมตน









L= Leadership โดดเด่นผู้น า



E=Empathy เลิศล า้เอีอ้อาทร



สมรรถนะทางจริยธรรม (Ethical / Moral Competency)

ระดบัสมรรถนะทางจริยธรรม 



สมรรถนะทางจริยธรรม

ความรู้ทางจริยธรรม

การตระหนกัรู้ทางจริยธรรม / 
ความปรารถนาท่ีจะท าความดี

ทกัษะการตดัสินใจ
เชิงจริยธรรม



ตวัอยา่ง: การพยาบาลแก่ผูรั้บบริการโดยมีมาตรฐานทางจริยธรรม
ในระดบัสูง



อาจารยพ์ยาบาล: ตระหนกั



ตวัอยา่ง: พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (16 เมษายน 2562)

การประพฤติปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมของเจา้หนา้ท่ีรัฐ



ตวัอยา่ง: พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (16 เมษายน 2562)

การประพฤติปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมของเจา้หนา้ท่ีรัฐ (ต่อ)



สมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายของพยาบาล (ป.ตรี)
ตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด



สมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายของพยาบาล (ป.ตรี)
ตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด (ต่อ)



ความแตกต่างระหวา่งมนุษยก์บัหุ่นยนต์

มนุษย์

• ต่างจาก 

หุ่นยนต์

***มนุษยมี์จริยธรรม***



สมรรถนะทางจริยธรรม

ความรู้ทางจริยธรรม

การตระหนกัรู้ทางจริยธรรม / 
ความปรารถนาท่ีจะท าความดี

ทกัษะการตดัสินใจ
เชิงจริยธรรม



หลกัจริยธรรม (Ethical Principles)



หลกัจริยธรรม (Ethical Principles)



พฤติกรรมจริยธรรม 3Rs / 2Rs

ทฤษฎตีะวนัออก ทฤษฎตีะวนัตก

Right Thought Right Motivation

Right Speech

Right Action Right Action



หลักจริยธรรม 1. Beneficence     (หลกัการท าประโยชน์)

การป้องกันอันตรายหรือสิ่งเลวร้าย

การขจัดอันตรายหรือสิ่งเลวร้าย

การกระท าหรือส่งเสริมสิ่งที่ดี

พฤติกรรมตามหลัก 3Rs
การคิด การพูด และการกระท าในสิ่งที่ดี มีประโยชน์
ป้องกัน หรือขจัดอันตรายให้กับผู้ป่วย



หลักจริยธรรม  Beneficence    (หลกัการท าประโยชน์)
Nurse   ความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร

Right thought

- มีจิตใจท่ีเมตตา กรุณา ตอ่ผู้ ป่วย
- เข้าใจเห็นใจผู้ ป่วย
- เต็มใจ ใสใ่จให้การดแูลผู้ ป่วย
- มุง่มัน่ในการท าประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย
- ตระหนกัถึงความส าคญัในการแสวงหาความรู้



หลักจริยธรรม  Beneficence    (หลกัการท าประโยชน์)



หลักจริยธรรม  Beneficence    (หลกัการท าประโยชน์)

ตัวอย่าง การพยาบาลตามหลักการท าประโยชน์และ3Rs

ใช้ค าพูดและสัมผัสที่อ่อนโยน จริงใจ เพื่อให้ก าลังใจผู้ป่วย ด้วยความรู้สึกเห็นใจในความทุกข์ของผู้ป่วย



หลักจริยธรรม Nonmaleficence  (หลกัการไม่ท าอนัตราย) 

- การกระท าท่ีไม่น าส่ิงเลวร้าย หรือ
อันตราย มาสู่บคุคลอ่ืน ท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

- ห้ามท าอันตรายในรูปแบบต่างๆ
ไม่ฆ่า ไม่ท าให้ปวด ไม่ท าให้พิการ 
ไม่ท าให้หมดอิสรภาพ
ไม่ท าให้เกิดความทุกข์ใจ

- ไม่ท าให้บคุคลอ่ืนเกิดอันตราย

พฤติกรรมตามหลัก 3Rs
การไม่ท าให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย / เส่ียงต่ออันตราย ท้ังการคิด การพูด การกระท า



หลักจริยธรรม Nonmaleficence  (หลกัการไม่ท าอนัตราย) 



หลักจริยธรรม Nonmaleficence  (หลกัการไม่ท าอนัตราย) 



หลักจริยธรรม Nonmaleficence  (หลกัการไม่ท าอนัตราย) 



หลักจริยธรรม Nonmaleficence  (หลกัการไม่ท าอนัตราย) 



หลักจริยธรรม Respect for Autonomy (หลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ)
- เป็นอิสรภาพของบุคคลท่ีจะกระท าตามส่ิงท่ีตน
ปรารถนา และเป็นตัวของตัวเอง แม้ในยามท่ีเจบ็ป่วย

- พยาบาลท่ีเคารพเอกสิทธ์ิของผู้ป่วย จะต้องตระหนักถึง
ความสามารถของผู้ป่วย และสิทธิของผู้ป่วยในการคิด และ
ตัดสินใจท่ีสอดคล้องกับคุณค่า และความเข่ือของเขา และสิทธิ
ของเขายงัคงอยู่แม้ในยามเจ็บป่วย

การตัดสินใจอย่างมีเอกสิทธ์ิ (Autonomous Decisions)
1. อยู่บนพืน้ฐานคุณค่าของบุคคล
2. ใช้ข้อมลูอย่างเพียงพอ
3. อิสระจากการถกูบังคับหรืออิทธิพลใด ๆ
4. อยู่บนเหตุผล และความตั้งใจ

บุคคลทีไ่ม่สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ
- เดก็เลก็ๆ
- ป่วยทางจิต ซึมเศร้า
- ทุกข์มาก และอยากฆ่าตัวตาย
- ติดยา
- ไร้ความสามารถ



หลักจริยธรรม Respect for Autonomy (หลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ)
หลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ สนับสนุนกระบวนการให้ข้อมูล
เพือ่ขอความยนิยอมจากผู้ป่วย
1. ประเมินความสามารถผู้ป่วย
2. ให้ข้อมูลผู้ป่วย
3. ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยต่อข้อมูลทีไ่ด้รับ
4. ให้ผู้ป่วยตัดสินใจโดยอิสระ
5. ให้ผู้ป่วยลงนาม / มอบอ านาจ

กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัหลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ
- พินัยกรรมชีวิต
- การมอบหมายผู้ตัดสินใจแทน
- พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12

“บุคคลมสิีทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะขอรับ
บริการสาธารณสุข ท่ีเป็นไปเพียงยืดการตายในวาระสุดท้าย
ของชีวิตตน หรือเพ่ือยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วย”

- กฎกระทรวงตามมาตรา 12 แห่งพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 “หนังสือแสดงเจตนา”แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะขอรับ
บริการสาธารณสุข ท่ีเป็นไปเพียงยืดการตายในวาระสุดท้าย
ของชีวิตตน หรือเพ่ือยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วย



หลักจริยธรรม Respect for Autonomy (หลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ

การขอความยนิยอมจากผู้ป่วยทีถู่กต้อง ต้องสอดคล้องกบัหลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ
พฤติกรรมตามหลกั 3Rs
การคิด การพูด และการกระท าท่ีสะท้อนถึงการให้
อิสระแก่ผู้ป่วย เคารพการตัดสินใจและการกระท า
ของผู้ป่วยท่ีสอดคล้องกับคุณค่า และความเช่ือ 

Right thought
- ตระหนักในเกียรติ ศักด์ิศรี และความเป็นบคุคลของ
ผู้ป่วย
- เข้าใจถึงความส าคัญของคุณค่า และความเช่ือของผู้ป่วย
- เช่ือในความสามารถของผู้ป่วยในการคิดและตัดสินใจ
- ตระหนักถึงสิทธิและอิสระของผู้ป่วย ในการตัดสินใจ
ลงมือกระท าโดยไม่ละเมิดผู้ อ่ืน
- เช่ือว่าพยาบาลไม่มอี านาจเหนือผู้ป่าย



หลักจริยธรรม Respect for Autonomy (หลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ
Right speech

- ใช้ค าพูด น ้าเสียงทีใ่ห้เกยีรติผู้ป่วย
- ให้ข้อมูลทีจ่ าเป็นอย่างเพยีงพอ
- รับฟังความคดิและการตัดสินใจของผู้ป่วย
- ไม่พูดโน้มน้าวตามความคดิ ความเช่ือ ของตนเอง

Right action
- ให้การดูแลทีส่อดคล้องกบัคณุค่าความเช่ือของผู้ป่วย
- แสดงพฤติกรรมการยอมรับความคดิ และการตัดสินใจของผู้ป่วย
- แสดงพฤติกรรมให้เกยีรติผู้ป่วย
- ไม่แสดงพฤติกรรมไม่เห็นด้วย / ไม่พอใจ / ขัดขวาง / แทรกแซงความคดิ และการตัดสินใจของผู้ป่วย



หลักจริยธรรม Respect for Autonomy (หลกัการเคารพเอกสิทธ์ิ



หลักจริยธรรม Justice  (หลกัความยุตธิรรม)
- การกระท าท่ีเท่ียงธรรม เท่าเทียม และ
เหมาะสมต่อบุคคล ในส่ิงท่ีเขามสิีทธิท่ี
ควรได้รับหรือเป็นเจ้าของ

มาตรฐานการพยาบาลต้องมาตรฐาน
เดียวกัน

พฤติกรรมตามหลัก 3Rs
การคิด การพูด และการกระท าต่อผู้ป่วย
ทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่ล าเอียง 
เหมาะสมต่อบุคคลในส่ิงท่ีเขามสิีทธิควร
ได้รับ หรือเป็นเจ้าของ

Right thought
- เช่ือว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน
- ไม่มอีคติ หรือรู้สึกรังเกียจ ตีตรา ผู้ป่าย
บางประเภท



หลักจริยธรรม Justice  (หลกัความยุตธิรรม)
Right speech

- ใช้ค าพูด น ้าเสียง ทีไ่ม่มีอคติ หรือรังเกยีจผู้ป่ายบางประเภท
- ส่ือสารกบัผู้ป่วยโดยใช้ค าพูด และน ้าเสียงให้เกยีรติอย่างเท่าเทยีมกนั

Right action
- แสดงสีหน้า กริิยา ท่าทางให้เกยีรติผู้ป่วยทุกคนเท่าเทยีมกนั
- ไม่แสดงสีหน้า ท่าทรัีงเกยีจผู้ป่วยบางกลุ่ม
- ดแูลผู้ป่วยทุกคนตามมาตราฐานวชิาชีพอย่างเท่าเทยีมกนั



หลักจริยธรรม Justice  (หลกัความยุตธิรรม)



หลักจริยธรรม Fidelity (หลกัความซ่ือสัตย์ต่อพนัธะหน้าที่)
หลักความซ่ือสัตย์
1. การรักษาสัญญา
2. การปกปิดความลบั

การปกปิดความลบั
- การเกบ็ข้อมลูท่ีเป็นอันตราย หรือน่าอับอายของ
ผู้ อ่ืนไว้เป็นความลบั
- น าไปเปิดเผยได้เฉพาะกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมลูเท่าน้ัน

ท าไมต้องปกปิดความลบัของผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยมอิีสระท่ีจะให้ข้อมลูท่ีจ าเป็น
2.ก่อให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจในสัมพนัธภาพ
ระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย
3.เป็นสิทธิของผู้ป่วยท่ีจะได้รับการปกปิดข้อมลูท่ี
เป็นความลบัของตน
4. เป็นข้อบังคับตามกฎหมาย



หลักจริยธรรม Fidelity (หลกัความซ่ือสัตย์ต่อพนัธะหน้าที่)
ความลบัของผู้ป่วยถกูเปิดเผยได้จาก
- การรับ ส่ง เวร
- การพูดคุยกันเองข้างเตียงผู้ป่วย
- ทางโทรศัพท์
- การพูดคุยในท่ีสาธารณะ-นินทา
- ทางระบบคอม ส่ือออนไลน์
- โดยการบันทึกในแฟ้มผู้ป่วย

ผู้ป่วยประเภทใดท่ีได้รับอันตราย / เสียช่ือเสียง
หากความลบัถกูเปิดเผย
- ผู้ป่วยติดเชือ้เอชไอวี
- ผู้ป่วยท าแท้ง
- ผู้ป่วยถกูข่มขืน
- ผู้ป่วยคดี
- ผู้ป่วยท่ีมปัีญหาทางจิต ติดสารเสพติด



หลักจริยธรรม Fidelity (หลกัความซ่ือสัตย์ต่อพนัธะหน้าที่)



หลักจริยธรรม Fidelity (หลกัความซ่ือสัตย์ต่อพนัธะหน้าที่)
Right thought

- ตระหนักว่าการรักษาค าสัญญา / การปกปิดความลบัก่อให้เกิดความเช่ือถือ / สัมพันธภาพท่ีดี
- รับรู้ว่าการเปิดเผยความลบัจะท าให้ผู้ป่วยอับอาย เสียช่ือเสียง และเส่ือมเสียต่อองค์กรและวิชาชีพ
- รู้สึกละอายท่ีผิดค าพูด / ท าให้ผู้ป่วยอับอาย

Right speech
- ให้ค าสัญญาในส่ิงท่ีท าได้
- ไม่สนทนาเกี่ยวกับข้อมลูของผู้ป่วยในท่ีสาธารณะ

- ไม่โทรศัพท์ขณะรับส่งเวร / ขณะดูแลผู้ป่วย
- ไม่ให้ข้อมลูของผู้ป่วยแก่ผู้ ท่ีไม่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์



หลักจริยธรรม Fidelity (หลกัความซ่ือสัตย์ต่อพนัธะหน้าที่)
Right action

- ท าตามท่ีรับปาก
- ไม่น าข้อมลู ภาพถ่ายท่ีเป็นส่วนตัว/ความลบัของผู้ป่วยไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้น 
ผู้ป่วยอนุญาต เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
- ระมดัระวังการกระท าท่ีจะท าให้ข้อมลูของผู้ป่วยถกูเปิดเผย โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง เช่น ผู้ ป่วยติดเชือ้ HIV ผู้ป่วย
คดี ผู้ป่วยถกูข่มขืน 
- ไม่ถ่ายรูปตนเอง/เพ่ือนร่วมงานขณะให้การพยาบาลผู้ป่วย
- ไม่เปิดดูข้อมลูของผู้ป่วยท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล
- ไม่ให้รหัสการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศแก่ผู้ อ่ืน
ตัวอย่าง การพยาบาลตามหลักความซ่ือสัตย์ และ3Rs

บอก / ตักเตือนด้วยความหวังดีโดยไม่แสดงท่าทีไม่พอใจ เพ่ือนร่วมงานท่ีเปิดไฟล์ข้อมลูท่ีมคีวามลับของผู้ป่วยทิง้ไว้



หลักจริยธรรม Veracity/Truth Telling   (การพดู / บอกความจริง)
- มนุษย์ทุกคนต้องการความจริง คาดหวงัว่าจะไม่ถกูโกหก 
หลอกลวง การพูดความจริงเป็นพืน้ฐานของสัมพันธภาพ
ระหว่างมนุษย์

พูดความจริง ไม่โกหกหลอกลวง 
ไม่ท ารายงานเทจ็
ไม่ปลอมแปลงเอกสาร
ไม่ลอกเลียนผลงานผู้ อ่ืน

พฤติกรรมตามหลัก 3Rs
การคิด การพูด และการกระท า ในส่ิงท่ีเป็นจริง 
ไม่โกหกหลอกลวง ปลอมแปลง หรือบิดเบือนไปจากความ
เป็นจริง

Right thought
- เห็นความส าคัญของการพูด / บอกความจริง
- ตระหนักว่าการโกหกท าให้ขาดความไว้วางใจ
- รู้สึกระอายใจถ้าต้องโกหก
- รู้สึกผิดหากผู้ป่วยตัดสินใจผิดพลาด เพราะไม่ได้รับข้อมลูท่ี
เป็นจริง



หลักจริยธรรม Veracity/Truth Telling   (การพดู / บอกความจริง)
Right speech

- พูดความจริงแม้จะส่งผลเสียต่อตัวเอง เช่น การสารภาพผิด
- ให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง เป็นจริงตามขอบเขตวิชาชีพ

- ก่อนให้ความรู้ทางออนไลน์ ต้องตรวจสอบความถกูต้อง
Right action

- สีหน้า กิริยา ท่าทีท่ีจริงใจขณะพูด/บอกความจริง
- ไม่ปลอมแปลงเอกสาร
- ไม่ลอกเลยีน/น าผลงานผู้ อ่ืนมาเป็นของตน
- บันทึกทางการพยาบาลท่ีเป็นจริง
ตัวอย่าง การพยาบาลตามหลักการพูด/การบอกความจริง และ3Rs

พยาบาลรายงานความผิดพลาดของตนเอง ตามความเป็นจริง และยอมรับการลงโทษ เพราะตระหนักดีว่าการโกหกจะ
ส่งผลเสียต่อความไว้วางใจ





หลักจริยธรรม Advocacy  (การท าหน้าที่แทน)
- การท่ีบุคคลกระท าเพ่ือปกป้องผู้ อ่ืน หรือช่วยให้ผู้ อ่ืน
ได้รับประโยชน์

พยาบาลเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ป่วย เพ่ือให้การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเจบ็ป่วยของผู้ป่วย เป็นไปตามความประสงค์ท่ี
แท้จริงของผู้ป่วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

พฤติกรรมตามหลกั 3Rs
การคิด การพูด และการกระท า ในการเป็นปากเป็นเสียง
เพ่ือปกป้องผู้ป่วย หรือช่วยให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ตาม
สิทธิท่ีพีงได้รับ และสอดคล้องกับความต้องการ คุณค่าและ
ความเช่ือของผู้ป่วย

Right thought
- รับรู้บทบาทการท าหน้าท่ีแทนผู้ป่วย แม้อาจส่งผลกระทบต่อ
พยาบาล
- เช่ือว่าการตัดสินใจตามคุณค่า ความต้องการของผู้ ป่วย เป็น
ส่ิงจ าเป็น
- รู้สึกเห็นใจผู้ป่วยท่ีไม่สามารถปกป้องตนเอง



หลักจริยธรรม Advocacy  (การท าหน้าที่แทน)
Right speech

- ให้ข้อมลูแก่ผู้ป่วยอย่างถกูต้อง เพียงพอ
- พูดปกป้อง พิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย
- ส่ือสารคุณค่า ความเช่ือความต้องการของผู้ป่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

Right action
- ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนให้การดูแลท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย
- ช่วยผู้ป่วยค้นหาคุณค่าความเช่ือ
- สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจตามคุณค่า

ตัวอย่าง การพยาบาลตามหลักการท าหน้าท่ีแทน และ3Rs

พยาบาลเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ป่วย เพ่ือให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการเจบ็ป่วยของผู้ป่วย เป็นไปตามความประสงค์ท่ีแท้จริง
ของผู้ป่วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย



หลักจริยธรรม Accountability / Responsibility  (ความรับผดิชอบ)

- การท่ีบุคคลสามารถให้ค าตอบได้ (answerability) ถึงส่ิงท่ี
ตนกระท าหรือส่ิงท่ีตนรับผิดชอบ (responsibility)

พยาบาลให้ค าตอบและเหตุผลได้ในส่ิงท่ีตนกระท า และส่ิงท่ี
รับผิดชอบ

พฤติกรรมตามหลกั 3Rs
การคิด การพูด และการกระท า ท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี และรับผิดชอบต่อผลของการท าหน้าท่ีของตน

Right thought
- รู้และตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบท้ังทางกฎหมาย และ
จริยธรรม
- รับรู้ว่าคุณภาพการพยาบาลในหอผู้ป่วยเป็นความรับผิดชอบ
ของพยาบาลทุกคน



หลักจริยธรรม Accountability / Responsibility  (ความรับผดิชอบ)
Right speech

- ไม่ปฏิเสธงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่มเีหตผุลอันควร
- ยอมรับการกระท า และผลของการกระท าของตนเอง ไม่โยนความผิดให้ผู้ อ่ืน

Right action
- ติดตามความรู้ท่ีทันสมยั
- ปฏิบัติหน้าท่ีได้ส าเร็จภายในเวลาท่ีก าหนด
- ดูแลผู้ป่วยเตม็ก าลงัสติปัญญา และความสามารถในทุกบทบาท
- ใช้วสัด ุอุปกรณ์ตามหลกัพอเพียง
- ติดตามอาการผู้ป่วย
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ช่วยเหลือสังคม

ตัวอย่าง การพยาบาลตามความรับผิดชอบ และ3Rs

พยาบาลให้ค าตอบและเหตุผลได้ในส่ิงท่ีตนกระท า และส่ิงท่ีรับผิดชอบ



หลักจริยธรรม Cooperation / Relationship  (ความร่วมมือ)

พฤติกรรมตามหลกั 3Rs
การคิด การพูด และการกระท า ท่ีแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมอย่างจริงจัง รวมพลงั และสามคัคี

Right thought
- เช่ือว่าความร่วมมือของทีมสุขภาพส่งผลดีต่อ
คุณภาพการดูแล
- ให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีม
- เตม็ใจให้ความร่วมมือ/ประสานกับผู้ อ่ืน

Right speech
- ส่ือสารแบบรวมพลงั สร้างความสามคัคี
- ยอมรับการตัดสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่ในทีม



หลักจริยธรรม Cooperation / Relationship  (ความร่วมมือ)

Right action
- ให้ความร่วมมือกับทีมสุขภาพ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
- ประสานงานกับผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพโดยไม่ขดัแย้ง
- ปฏิบัติตามส่ิงท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกัน



หลักจริยธรรม Caring (ความเอือ้อาทร)
- ความรู้สึกเห็นใจผู้ป่วย
- ความเข้าใจผู้ป่วยอย่างแท้จริง
- ความใส่ใจผู้ป่วย
- ให้การดูแลผู้ป่วยด้วย compassion, commitment,
และ competent

Compassion ความเห็นอกเห็นใจ
Commitment ความมุ่งมัน่
Competent ความสามารถ

พฤติกรรมตามหลกั 3Rs
การคิด การพูด และการกระท า ท่ีแสดงถึงความเป็น
มิตร อบอุ่น จริงใจ ห่วงใย เอาใจใส่ และมนี า้ใจต่อกัน

Right thought
- มจิีตใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ โอบอ้อมอารี 
- มคีวามรัก ความเมตตาต่อผู้ป่วยอย่างจริงใจ
- รู้สึกเห็นใจผู้ป่วย



หลักจริยธรรม Caring (ความเอือ้อาทร)
Right speech

- คอยซักถาม พูดคุยกับผู้ป่วยด้วยความใส่ใจ และห่วงใย โดยใช้ค าพูดและน า้เสียงอ่อนโยน
- ใช้ค าพูดสร้างพลังใจให้กับผู้ป่วย

Right action
- ให้เวลารับฟังปัญหาของผู้ป่วยแม้จะเลยเวลาท างาน
- ค้นหาแนวทางการดูแลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ช่วยเหลือโดยไม่รีรอ
- สัมผสัด้วยความอ่อนโยน
- พัฒนาความเช่ียวชาญของทักษะการพยาบาล
- เฝ้าระวงัอันตรายต่างๆ



ใบงาน



ใบงาน (ต่อ)


