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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวตั น์ ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
rs and consumers
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และการสื่อสาร
onsumers (4.16%).
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง
mers, compilers,
ของสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง มีความฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน
nsumers (32.61%)
วิ่งตามกระแสแฟชั่น ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ สังคมพอเพียง
nsumption within
กลายเป็นสังคมบริโภคนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
mocratic Republic
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว มีการขยายตัว
aht per day. This
ของสือ่ สังคมออนไลน์ โดยเราจะพบเห็นคนในสังคมกลายเป็นสังคม
ก้มหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสังคมนับวันทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมในปัจจุบัน
(มณี อาภานันทิกลุ , สุปาณี เสนาดิสยั , พิศสมัย อรทัย และวรรณภา
ประไพพานิช, 2559)
จริยธรรมเป็นพื้นฐานสำ�คัญของมนุษย์ทุกคน เป็นการ
bon Administration
ประพฤติปฏิบัติชอบ ซึ่งมีรากฐานอยู่บนหลักคำ�สอนของศาสนา
010). The whole
ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแนวทางประพฤติปฏิบตั ติ น
ney and spending
เพื่อการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ (ประภาศรี
ful to the farmers
สีหอำ�ไพ, 2540) จริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสนา เนื่องจากคําสอน
business. All the
ทางศาสนามีสว่ นสร้างระบบจริยธรรมให้สงั คม นอกจากนีจ้ ริยธรรม
trategic plans for
ยังหยัง่ รากอยูบ่ นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมทีม่ คี น
d in a databaseขาดจริ
as ยธรรมมากย่อมเป็นสังคมที่วุ่นวาย ไม่มีความสุข (ทิศนา
l plan of Nakhon
แขมมณี, 2542) ดังนัน้ จริยธรรมจึงเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญต่อชีวติ และสังคม
nt of agricultural
มีสว่ นนำ�ความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้ามาสูส่ งั คม เพราะถ้า
in the areas both
คนในสังคมมีจริยธรรม จิตใจย่อมสูงด้วย จะทำ�สิ่งใดก็ไม่ก่อให้เกิด
hboring areas has
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น
tury.
วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและ
te the creationครอบครั
of ว ที่ถูกคาดหวังจากสังคมว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมสูง ทัง้ นีพ้ ยาบาลต้องให้บริการทัง้ ด้านการรักษาพยาบาล
ucts (egg product,
tion) as it can การให้
be ความรู้และคำ�แนะนำ� เกี่ยวกับกระบวนการดำ�เนินการ
or promotion ของโรค
of การป้องกันและการฟื้นฟูสภาพ ทำ�ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ
andard and Safe.’
ความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาล
system has not
เป็นบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำ�คัญในการปฏิบัติการพยาบาล
e past, but it has
efforts based บนหอผู
on ้ ป่ ว ย แต่ ล ะรายวิ ช าที่ ขึ้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ท างการพยาบาล
นักศึกษาจะได้รบั การประเมินผลเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
bjectives, mission
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 (TQF)
cken farms have
โดยกำ�หนดผลการเรียนรู้ไว้ทั้งหมด 6 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม
s from the private
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
chickens in order
รั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและ
hicken products.
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
chicken farm in
Phanom province
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สำ�หรับด้านคุณธรรมจริยธรรมนัน้ นักศึกษาต้องสามารถ
แยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชัว่ ได้ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความ
รับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อ
ปกป้องสิทธิของตนเองที่จะถูกละเมิด อย่างไรก็ตามยังพบปัญหา
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเฉพาะในภาคปฏิ บั ติ การแสดง
พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในบทบาทหน้าทีข่ อง
นักศึกษาพยาบาล จากการประเมินผลการเรียนรู้ในการปฏิบัติ
การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลยากต่อการวัดและ
ประเมินผล เนื่องจากมีความเป็นนามธรรมสูง เพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ต ามข้ อ กำ � หนดตามกรอบมาตรฐานฯ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผูเ้ ขียนจึงเล็งเห็นว่าจำ�เป็นต้องมีการกำ�หนด
พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะดวกในการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้นกั ศึกษาพยาบาลได้พฒ
ั นาพฤติกรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
แนวคิดจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
วิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ดูแลบุคคลที่เจ็บป่วย
หรือมีความทุกข์เรือ่ งสุขภาพโดยตรง ซึง่ ในการดูแลบุคคล พยาบาล
จำ�เป็นต้องมีความเข้าใจ เต็มใจ และให้ความช่วยเหลืออย่างดี
ดังนั้นการปฏิบัติงานของพยาบาลจำ�เป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และ
จริยธรรม ไปพร้อมกัน ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้กล่าวถึงหัวใจ ของ
วิชาชีพพยาบาล คือ ความเอื้ออาทร (Caring) และความเมตตา
กรุณา (Compassion) ซึ่งเป็นจริยธรรม ที่ควรมีในตัวพยาบาล
และควรแสดงออกทุ ก ครั้ ง ที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ย (Knowlden, 1990)
ในการควบคุมให้พยาบาลประกอบวิชาชีพได้ อย่างมีคุณภาพ
เกิดความปลอดภัย สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้
บริการ รวมทัง้ สร้างความเชือ่ มัน่ ของสังคมต่อวิชาชีพการพยาบาลนัน้
วิชาชีพการพยาบาล ต้องมีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณพยาบาล
เพื่อให้ พยาบาลทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตาม
Fry (1994) กล่าวถึง แนวคิดเชิงจริยธรรมในการพยาบาล
มี 4 แนวคิด คือการพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ว่ ย (Advocacy) ความรับผิดชอบ
(Accountability) ความร่วมมือ (Cooperation) และความ
เอื้ออาทร (Caring) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การพิทักษ์สิทธิ (Advocacy) การให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มความสามารถเมือ่ มีเหตุการณ์ส�ำ คัญเกิดขึน้ ในทางกฎหมาย
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หมายถึง การทำ�หน้าทีป่ กป้องสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานแทนบุคคล ในเรื่องของวิชาชีพสุขภาพง่ายขึ้นเพื่อกำ�หนดหลักการตัดสินใจ
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ซึ่งไม่สามารถจะปกป้องตนเองได้ พฤติกรรมที่จำ�เป็นต่อบทบาท เชิงจริยธรรม ความขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเด็นของความ
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบ
pattern 1 andของสั
3 งคม กฎหมาย ข้อตกลง ข้อบังคับ และถูกต้องตามหลัก
1 – by farmers,
ศีลธรรม (5) ความเอือ้ อาทร หมายถึง ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่โอบอ้อม
rs and consumers
อารี ปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข (6) ความเสียสละ หมายถึง
onsumers (4.16%).
การไม่เห็นแก่ตวั การแบ่งปันแก่คนทีค่ วรให้ ด้วยกำ�ลังกาย กำ�ลังทรัพย์
mers, compilers,
กำ�ลังสติปัญญา ตัดทิ้งกิเลสตัณหาได้ (7) ความสมัครสมานสามัคคี
nsumers (32.61%)
หมายถึง ความพร้อมเพรียงกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
nsumption within
ร่วมแรงร่วมใจในการทำ�งานให้สำ�เร็จลุล่วง เห็นประโยชน์ส่วนรวม
mocratic Republic
มากกว่าประโยชน์ประโยชน์ส่วนตน (8) ความยุติธรรม หมายถึง
aht per day. This
ความเท่าเทียมเสมอภาคกัน ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับความ
เป็นจริงและเหตุผล ไม่เลือกปฏิบัติ ให้การดูแลตามมาตรฐาน
การพยาบาล และ (9) ความกตัญญูกตเวที หมายถึง ความรูส้ กึ สำ�นึก
ในบุญคุณโดยการแสดงออกและตอบแทนบุญคุณ ต่อบุพการี ครู
อาจารย์ สังคมและประเทศชาติ
bon Administration
พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา
010). The whole
พยาบาล
ney and spending
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและผดุ ง ครรภ์
ful to the farmers
พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 กำ�หนดว่า ผู้ประกอบ
business. All the
ชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือ การพยาบาลและการ
trategic plans วิfor
d in a databaseผดุ
asงครรภ์ ต้องรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับสภาการพยาบาล จักต้อง
l plan of Nakhon
รักษาจริยธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ ต่อผู้ร่วมวิชาชีพ และ
nt of agricultural
ต่อผูร้ ว่ มงาน หากประพฤติผดิ จริยธรรม อาจมีความผิดตามประมวล
in the areas both
กฎหมายได้ (สภาการพยาบาล, 2558) การปฏิบัติการพยาบาล
hboring areas has
จึงต้องยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพเป็นสำ�คัญ จากการศึกษาของ
tury.
te the creationมณี
of อาภานันทิกุล, วรรณภา ประไพพานิช, สุปาณี เสนาดิสัย และ
พิศสมัย อรทัย (2557) พบว่า จริยธรรมวิชาชีพพยาบาลตามมุมมอง
ucts (egg product,
tion) as it can ของผู
be ้บริหารทางการพยาบาล มี 10 เรื่อง ได้แก่ การพิทักษ์สิทธิ
ผู้ป่วย ความซื่อสัตย์ ความอาทรต่อผู้ป่วยการช่วยเหลือโดยไม่รับ
or promotion of
สิง่ ตอบแทน การมีระเบียบวินยั การเสียสละ การมีพฤติกรรมบริการ
andard and Safe.’
และมีใจบริการที่ดี การดูแลผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมและไม่เลือก
system has not
ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และการรักษาความลับ Newport (2012)
e past, but it has
กล่าวว่า วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความซื่อสัตย์และ
efforts based on
ต้ อ งมี จ ริ ย ธรรมเป็ น ลำ � ดั บ แรก ดั ง นั้ น หากนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
bjectives, mission
มี พ ฤติ ก รรมจริ ย ธรรมในการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ท างการพยาบาลที่
cken farms have
ถูกต้องเหมาะสมกับที่สังคมคาดหวังในตัวพยาบาล เมื่อสำ�เร็จ
s from the private
การศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ ย่อมแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่ดี
chickens in order
ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ตรงตามความคาดหวัง
hicken products.
ของผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ลดอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนต่างๆ ได้
chicken farm in
Phanom province
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นอกจากนีใ้ นการให้บริการทางสุขภาพยังมีหลักจริยธรรม
พื้ น ฐานที่ สำ � คั ญ ได้ แ ก่ การเคารพเอกสิ ท ธิ์ การทำ � ประโยชน์
การไม่ทำ�อันตราย ความยุติธรรม การบอกความจริงและความ
ซื่อสัตย์ (Beauchamp & Childress, 2001) สภาการพยาบาล
(2558) ได้ กำ � หนดแนวคิ ด ทางจริ ย ธรรมสำ � หรั บ การส่ ง เสริ ม
จริยธรรมในองค์การพยาบาล ประกอบด้วย 1) การทำ�หน้าที่แทน
เพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ใดละเมิดสิทธิผู้ป่วย 2) ความรับผิดชอบในการ
ดูแลผู้ป่วยตามขอบเขตที่กฎหมายกำ�หนด ครอบคลุมการป้องกัน
ความเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การบรรเทาความทุกข์ทรมาน
และการฟืน้ ฟูสภาพ 3) ความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการ
ดู แ ลรั ก ษาพยาบาล โดยยึ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ป่ ว ย และ
4) ความเอื้ออาทรมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเป็ น ผู้ ที่ จ ะเป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ
ในอนาคต ซึ่ ง ต้ อ งให้ ก ารดู แ ลผู้ ใช้ บ ริ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ ทั้ ง ด้ า น
ความรู้ ทักษะ และจริยธรรมของวิชาชีพ การเรียนรูท้ างการพยาบาล
นับว่าเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การเรี ย นรู้ ท างการพยาบาลที่ สำ � คั ญ คื อ ผู้ ส อนและผู้ เรี ย น
เพือ่ ให้การเรียนการสอนทางการพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติ
หลังจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้วจึงต้องมีการนำ�ความรูภ้ าคทฤษฎี
ไปใช้ในภาคปฏิบตั ใิ นรายวิชาทางการพยาบาล ในส่วนของนักศึกษา
พยาบาล เมือ่ ขึน้ ฝึกภาคปฏิบตั ยิ อ่ มเกิดความกลัว วิตกกังวล เครียด
เนื่ อ งจากความไม่ คุ้ น ชิ น กั บ ผู้ ป่ ว ย ความประหม่ า โดยเฉพาะ
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นวิ ช าแรกๆ จากการสั ง เกตและการสอบถาม
นักศึกษาบางคน พบว่า “กลัว ไม่รจู้ ะทำ�อะไร เกรงใจ คนไข้นอนหลับ
ไม่กล้าปลุกกลัวผู้ป่วยรำ�คาญ” เพื่อให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้
(Learning Outcome) ในการฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล
ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรม จึงควรกำ�หนดพฤติกรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาพยาบาล และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาล
มีโอกาสพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และผู้อื่น หมายถึง นักศึกษา พยาบาลแสดงออกมาในลักษณะ
มีความตั้งใจ มีความพยายาม มีความเอาใจใส่ ในการปฏิบัติ
หน้าทีท่ งั้ ส่วนตัว และส่วนรวมให้ลลุ ว่ งไปด้วยดี ซึง่ ประกอบไปด้วย
พฤติกรรม 2 ลักษณะ ดังนี้
		 1.1 ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึง การรับรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมด้วยความตั้งใจ ความ
พยายาม ความเอาใจใส่ พร้อมทั้งยอมรับการกระทำ�ของตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลเสียและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ครูต้องมีการมอบหมายผู้ป่วยให้นักศึกษาแต่ละคนได้รับผิดชอบ
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เพื่อให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ นักศึกษาสามารถประเมินค้นหา ที่สถานศึกษากำ�หนด ทำ�ตามสิ่งที่พูด กิริยามารยาทเรียบร้อย
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Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
อคำ�พูดความรู้สึก นึกคิดและความถูกต้องที่สังคม ในเรื่องสิทธิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและ
chickenแสดงออกตรงต่
egg poultry farmers’
cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
ยอมรับว่าดี ซึง่ ความซือ่ สัตย์ประกอบไปด้วยพฤติกรรม 4 ลักษณะ สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ โ ดยยึ ด ผลประโยชน์ ข องผู้ ป่ ว ย
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
ดังนี้ 1) ความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง หมายถึง มีความรูส้ กึ รับผิดชอบชัว่ ดี เป็นสำ�คัญ สิทธิผู้ป่วย 9 ข้อ (สภาการพยาบาล, 2558) ได้แก่
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
มีความละอายและ เกรงกลัวต่อความผิด 2) มีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่ 1) ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานในการรับการรักษาพยาบาลตาม
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
และการงาน 3) มีความซื่อสัตย์ต่อบุคคล หมายถึง มีความซื่อตรง มาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 2) ผู้ป่วยมีสิทธิในการ
convenient and easy to manage in a tight budget. They
well-defined
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บัติงาน โดยขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15-30 นาที ที่มีภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตต้องได้รับการช่วยเหลือรีorder
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ประเมินอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยในความรับผิดชอบ ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่ต้องร้องขอ เมื่อนักศึกษาตรวจพบถึงสิ่ง
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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ที่ผิดปกติ เช่น ไข้สูง หายใจหอบ ความดันโลหิตสูง/ต่ำ� ต้องรีบ ในเรื่องการตรงต่อเวลา การแต่งกาย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม
pattern 1 andรายงานพยาบาลในหอผู
3
้ป่วย/อาจารย์ทราบทันที 4) ผู้ป่วยมีสิทธิ จริยธรรม ซือ่ สัตย์ การดูแลด้วยความเอือ้ อาทร มีพฤติกรรมบริการ
1 – by farmers,
ทราบชือ่ สกุลของผูใ้ ห้การรักษา นักศึกษาต้องแจ้งชือ่ สกุล ตำ�แหน่ง ที่ดีปฏิบัติการพยาบาลและให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
rs and consumers
ก่อนให้การพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยทุกครัง้ 5) ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิขอความคิดเห็น
onsumers (4.16%).
จากผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผใู้ ห้การรักษาพยาบาล
บทสรุป
mers, compilers,
แก่ตน หากพบปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาจาก
nsumers (32.61%)
วิชาชีพอืน่ นักศึกษาต้องสามารถประเมินปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะได้
พฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
nsumption within
6) ผู้ ป่ ว ยมี สิ ท ธิ ป กปิ ด ความลั บ ข้ อ มู ล ของตนเองเว้ น แต่ ผู้ ป่ ว ย ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
mocratic Republic
จะยินยอม นักศึกษาจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย โดยการใช้ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามคำ�นิยามเป็นเครื่องมือหรือ
aht per day. This
ชื่อสมมุติ ห้ามถ่ายภาพ เผยแพร่ข้อมูล และในการสอบถามข้อมูล วิธีการที่จะช่วยพัฒนา หรือปรับปรุงพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยทุกครั้ง และแจ้งเหตุผลเพื่อใช้ในการ ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งสามารถกระทำ�ได้ตลอดช่วงระยะเวลา
ศึกษาเท่านัน้ 7) ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิได้รบั ทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าร่วม ของการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้สามารถ
ในการวิจัยและถอนตัวจากการวิจัย/การทดลอง โดยนักศึกษา ประเมิ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในช่ ว งของการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดของการวิจัย/การทดลอง และสามารถ รายวิชาทางการพยาบาลแต่ละรายวิชา จริยธรรมเป็นนามธรรม
bon Administration
ถอนตัวได้หากไม่ยินยอม 8) ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลใน ไม่ ส ามารถสอนได้ แ ต่ ส ามารถฝึ ก ฝนให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว นั ก ศึ ก ษา
เวชระเบียนเมือ่ ร้องขอตามขัน้ ตอนของสถานพยาบาล การขอทราบ พยาบาลได้ สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ ครู จั ก ต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า น
010). The whole
ประวัติผู้ป่วยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้น เช่น กรณี คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ประจักษ์ด้วยตนเอง และ
ney and spending
นักศึกษาต้องการทราบประวัติการรักษาของผู้ป่วย 9) บิดามารดา เกิดการเรียนรู้ตามแม่แบบที่ดี ครูต้องส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาส
ful to the farmers
หรือผู้แทนอันชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่อายุยังไม่เกิน 18 นักศึกษาพยาบาลได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโลกในยุค
business. All the
trategic plans ปีforบริบูรณ์ ดังนั้นในการเซ็นยินยอมรับการรักษาพยาบาล นักศึกษา ปัจจุบนั เป็นโลกไร้พรมแดนมีการเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
d in a databaseจะต้
as องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วย พร้อมกับต้องมีพยานฝ่ายผู้ป่วย สะดวก รวดเร็วเพียงใดก็ตาม พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของ
เซ็นด้วยทุกครั้ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลจะต้องไม่เปลีย่ นแปลงไปตามกระแส
l plan of Nakhon
6. พฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง สังคมนั้นๆ เพราะสังคมยังคงมีความคาดหวังต่อวิชาชีพพยาบาล
nt of agricultural
นักศึกษาพยาบาลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องที่ถูกต้องให้แก่ ค่อนข้างสูง ดังนัน้ การฝึกปฏิบตั งิ านของนักศึกษาพยาบาล ไม่เพียงแต่
in the areas both
บุคคลอืน่ ในด้านแบบแผนการดำ�เนินชีวติ และพฤติกรรม การปฏิบตั งิ าน จะคำ�นึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน แต่ควรให้ความ
hboring areas has
ในวิ ช าชี พ การพยาบาล เช่ น กระตื อ รื อ ร้ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สำ � คั ญ ของการมี ค วามสำ � นึ ก ในคุ ณ ค่ า ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
tury.
้รับบริการและผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ มีกิริยาท่าทาง ที่ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทุกคนควบคู่กันไปด้วย
te the creationผูof
สุภาพ น้ำ�เสียงอ่อนโยน และการวางตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะ
ucts (egg product,
tion) as it can be
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The development is to promote the creation of
The egg-laying chicken farm has been found
added value for the agricultural products (egg product,
since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon
and campaigns for marketing promotion) as it can be
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province

