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บทนำ�

คุณธรรม จริยธรรม เป็นหนึง่ ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ซึ่งกำ�หนดว่าบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาพยาบาล
ศาสตร์ประการหนึ่ง คือ “ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ
ดำ�รงชีพ และในการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพการพยาบาล”1 จากข้อกำ�หนดดังกล่าว สภาการพยาบาล ซึง่ เป็นองค์กร
วิชาชีพมีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้สถาบันการศึกษาพยาบาล จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนัน้ สถาบันการศึกษาพยาบาล ไม่เพียงแต่มหี น้าทีใ่ นการพัฒนา
ให้นักศึกษาพยาบาลปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนา
ให้นกั ศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจเมือ่ เผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมอีกด้วย ทัง้ นีป้ ระเด็นขัดแย้งทาง
จริยธรรมที่จะนำ�มาใช้ในการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน การจัดการ
ศึกษาจริยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อผู้ป่วย ต่อองค์กร และต่อวิชาชีพการพยาบาล
จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
จากลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ อ่ มนุษย์ทกุ วัย ในทุกสภาวะการเจ็บป่วย ดังนัน้ นอกจาก
จะต้องมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เพือ่ ให้การพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพแล้ว สิง่ สำ�คัญอย่างยิง่ ทีพ่ ยาบาลทุกคน
จะต้องมี คือ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ หากพยาบาลปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ตระหนักถึงความถูกต้อง หรือไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ ไม่พึงพอใจต่อการพยาบาล
ที่ได้รับ ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญดังกล่าว สภาการพยาบาลจึงกำ�หนดให้ทุกสถาบันการศึกษาบรรจุเนื้อหา
จริยธรรมในทุกหลักสูตร พยาบาลทุกคนไม่ว่าจะเข้าศึกษาในสถาบันใดก็ตาม จะได้รับการสอน บ่มเพาะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้เป็นพยาบาลทีย่ ดึ มัน่ ในความดีงาม ความถูกต้อง คำ�นึงถึงประโยชน์ของผูป้ ว่ ย ประชาชน
และสังคมโดยรวม เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
จริยธรรม
ปัจจุบัน ในการปฏิบัติการพยาบาลแต่ละวัน พยาบาลทุกคนต้องเผชิญกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม
(ethical dilemma) โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้2-3 และประเด็นเหล่านี้นับวันจะเพิ่มความยุ่งยาก ซับซ้อน
มากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านการรักษา เช่น ปัจจุบันมีอุปกรณ์
การรักษาทีช่ ว่ ยยืดชีวติ (life sustaining treatment) ทีท่ นั สมัย ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้องติดอยูก่ บั เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ช่วยยืดชีวิตเหล่านั้นเป็นเวลายาวนาน และเพิ่มความทุกข์ทรมาน บางครั้งจึงอาจจะกลายเป็นการยืดความตาย
มากกว่าการยืดชีวิต นอกจากนี้ความก้าวหน้าในการปลูกถ่ายอวัยวะ การทำ�เด็กหลอดแก้ว หรือการให้ผู้อื่น
ตั้งครรภ์แทน ฯลฯ ล้วนก่อให้เกิดประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่ยากต่อการตัดสินใจ ความก้าวหน้าเหล่านี้เมื่อ
ผนวกกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนทีม่ ากขึน้ และภาวะสุขภาพทีซ่ บั ซ้อน ยิง่ เป็นสิง่ ยืนยันว่าพยาบาล
จะยังคงเผชิญกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมต่อไป ไม่วา่ จะปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นหน่วยบริการสุขภาพใดก็ตาม ดังนัน้
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกในการเตรียมพยาบาลให้มที กั ษะการตัดสินใจเมือ่ เผชิญกับประเด็นขัดแย้ง
ทางจริยธรรม กลไกดังกล่าวจะต้องเริ่มตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาลจึงเป็นองค์กรที่มี
ความสำ�คัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีองค์ความรู้ด้านจริยศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานสำ�หรับการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม เมือ่ นักศึกษาเข้าสูว่ ชิ าชีพการพยาบาล ก็จะสามารถเผชิญกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมจึงเป็นสิง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ สำ�หรับวิชาชีพการพยาบาล เพราะจะเป็นแนวทางสำ�หรับ
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ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยทุกวัย และทุกภาวะสุขภาพให้มีคุณภาพสูงสุด ด้วยความ
เท่าเทียมกันโดยสอดคล้องกับคุณค่า ความเชื่อ และความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย
เป้าหมายของการสอนจริยศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ มีเป้าหมายสำ�คัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นพยาบาลทีม่ จี ริยธรรม
พัฒนาทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเมือ่ เผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม บทความนีข้ อนำ�รูปแบบทางจริยธรรม
(model of morality) ที่เสนอโดย Rest4 มาใช้ในการกำ�หนดเป้าหมายของการสอนจริยศาสตร์ ซึ่งรูปแบบ
ดังกล่าวประกอบด้วย (1) ความไวทางจริยธรรม (2) การตัดสินใจทางจริยธรรม (3) แรงจูงใจทางจริยธรรม และ
(4) พฤติกรรมจริยธรรม
เป้าหมายดังกล่าว สามารถจัดเป็นสามมิติ คือ (1) มิตดิ า้ นความคิด ซึง่ ประกอบด้วยความไวทางจริยธรรม
และการตัดสินใจทางจริยธรรม (2) มิตดิ า้ นจิตใจ คือ แรงจูงใจทางจริยธรรม และ (3) มิตดิ า้ นพฤติกรรม (behavioral
component) คือ พฤติกรรมจริยธรรม
1. เป้าหมายในมิติด้านความคิด (cognitive component)
		 1.1 ความไวทางจริยธรรม (moral sensitivity)
			 ความไวทางจริยธรรม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการตระหนักและแปลความหมาย
ของประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับจริยธรรมในเหตุการณ์นน้ั ๆ เป็นองค์ประกอบประการแรกทีเ่ ป็นพืน้ ฐานสำ�หรับการตัดสินใจ
เมือ่ เผชิญปัญหาหรือประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม5-6 เมือ่ พยาบาลมีความไวทางจริยธรรมสูง ก็จะตระหนักถึงปัญหา
จริยธรรมได้งา่ ยขึน้ และสามารถตัดสินใจได้ถกู ต้อง ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาล7 ในการจัดการเรียนการ
สอนจริยศาสตร์ทั้งในชั้นเรียน และบนคลินิก สามารถพัฒนาให้นักศึกษามีความไวทางจริยธรรม จากการศึกษา
กรณีตัวอย่างและสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย หรือชุมชน
			 ตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้ในการฝึกความไวทางจริยธรรม ได้แก่ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย รอดชีวิต
จากการช่วยฟืน้ ชีวติ ครัง้ หนึง่ แต่ผปู้ ว่ ยได้บอกกับพ่อแม่ และพยาบาลว่าไม่ตอ้ งการให้ชว่ ยยืดชีวติ อีก เพราะทราบ
ถึงการเจ็บป่วยของตนดี และไม่ต้องการทุกข์ทรมานก่อนตาย จากสถานการณ์ดังกล่าว หากพยาบาลมีความไว
ทางจริยธรรม ก็จะตระหนักได้ในทันทีถึงการให้คุณค่าของผู้ป่วยเกี่ยวกับการตายอย่างสงบ และสามารถประเมิน
ได้วา่ อาจมีประเด็นจริยธรรมเกิดขึน้ จากการตัดสินใจของพ่อแม่ทอ่ี าจไม่สอดคล้องกับเจตนาของผูป้ ว่ ย เช่น พ่อแม่
อาจต้องการให้ทีมสุขภาพช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยให้นานที่สุด ในขณะที่ผู้ป่วยต้องการตายอย่างสงบ ซึ่งความไวทาง
จริยธรรมจะนำ�ไปสู่การให้เหตุผลและการตัดสินใจที่สอดคล้องกับคุณค่าและความเชื่อของผู้ป่วย
		 1.2 การตัดสินใจทางจริยธรรม (moral judgment)
			 การตัดสินใจทางจริยธรรม หมายถึง การตัดสินใจว่าการกระทำ�ใดเป็นการกระทำ�ที่ถูกต้องทาง
จริยธรรม เป็นการเลือกทีค่ วรกระทำ�ในการเผชิญกับสถานการณ์นน้ั ๆ8 การจะตัดสินใจต้องอาศัยเหตุผลทางจริยธรรม
(moral reasoning) ซึง่ หมายถึง กระบวนการทางความคิด (cognitive process) ทีบ่ คุ คลเลือกจากคุณค่า (values)
ของตนเอง เพือ่ ตัดสินใจเลือกการกระทำ�ทีม่ จี ริยธรรม9-10 การให้เหตุผลทางจริยธรรม เป็นการตัดสินว่าสิง่ ใดถูกต้อง
ระหว่างทางเลือกที่มีผลดีผลเสียใกล้เคียงกัน หรือเมื่อมีประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม11 โดยบุคคลให้เหตุผลทาง
จริยธรรมทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากความความแตกต่างของระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคล Kohlberg
อ้างใน Sirilai12 ได้แบ่งระดับพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น 3 ระดับๆ ละ 2 ขั้น ซึ่งแยกความแตกต่างใน
การให้เหตุผลทางจริยธรรมตามระยะของพัฒนาการ เช่น ในระดับที่ 1 ขั้นที่ 1 บุคคลตัดสินใจโดยนึกถึงตนเอง

186

ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีที่ 36 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม 2559

เป็นหลัก เหตุผลของการตัดสินใจเลือกกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง คือ กลัวการถูกลงโทษ หรือต้องการรางวัลเท่านั้น
บุคคลทีม่ พี ฒ
ั นาการในระดับที่ 3 ขัน้ ที่ 5 ตัดสินใจเลือกว่าจะกระทำ�อย่างไรโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ส่วนระดับที่ 3 ขั้นที่ 6 ตัดสินใจโดยใช้หลักจริยธรรมสากลเป็นเหตุผลหลัก โดยเฉพาะหลักความยุติธรรม9,11,13
ซึง่ การตัดสินใจโดยคำ�นึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน หรือใช้เหตุผลตามหลักจริยธรรมสากล ย่อมเกิด
ผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ย และส่วนรวม ดังนัน้ การส่งเสริมให้นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมในระดับทีส่ งู ขึน้ จึงเป็นเป้าหมาย
สำ�คัญประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์
2. เป้าหมายในมิตดิ า้ นจิตใจ (affective component) คือ แรงจูงใจทางจริยธรรม (moral motivation)
		 แรงจูงใจทางจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลให้คุณค่าทางจริยธรรม (moral values) เหนือกว่า
คุณค่าส่วนบุคคล (personal values) คุณค่าทางจริยธรรมจึงส่งผลให้บุคคลมีความตั้งใจหรือมุ่งมั่นทางจริยธรรม
(moral commitment) ที่จะกระทำ�อย่างมีจริยธรรม4,10
3. เป้าหมายในมิตดิ า้ นพฤติกรรม (behavioral component) คือ พฤติกรรมจริยธรรม (moral character)
		 พฤติกรรมทางจริยธรรม หมายถึง ความกล้าหาญในการลงมือกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องหรือแสดง
พฤติกรรมจริยธรรม แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีแรงกดดัน เป็นการลงมือกระทำ�ตามที่ได้ตัดสินใจเลือกด้วย
เหตุผลทางจริยธรรม4
		 จากรูปแบบดังกล่าว เป้าหมายสุดท้าย คือ พฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่
การฝึกให้นักศึกษามีความไวต่อประเด็นทางจริยธรรม เมื่อนักศึกษาตระหนักว่าในเหตุการณ์ที่กำ�ลังเผชิญอยู่นั้น
มีปญ
ั หาหรือประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม ก็จะต้องใช้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการและแนวคิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วย มาประกอบในการให้เหตุผลทางจริยธรรม ก่อนที่จะตัดสินใจลงมือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม
การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมในสถานการณ์ทเ่ี ป็นประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจำ�เป็นต้องผ่านขัน้ ตอนความมุง่ มัน่
ทางจริยธรรม จึงจะทำ�ให้นกั ศึกษามีความกล้าหาญทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมจริยธรรม (moral courage)
การจัดเนื้อหาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปัจจุบนั มีการจัดเนือ้ หาจริยศาสตร์ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการพยาบาล กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่กำ�หนดให้มีวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับที่ Gaul14
เสนอว่าเนือ้ หาและ/หรือรายวิชาจริยศาสตร์จะต้องบรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพือ่ เป็นการเตรียมพยาบาล
ให้มีความสามารถในการกำ�หนดและประเมินประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งเป็นการเตรียมพยาบาลให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ประเทศไทย จึงจัดให้มรี ายวิชาเฉพาะด้านจริยศาสตร์ ซึง่ มักจะรวมกับกฎหมาย และบูรณาการเนือ้ หาจริยศาสตร์
เข้าไปในรายวิชาอื่นๆ ตลอดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะด้านจริยศาสตร์ ควรให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
1. ทฤษฎีจริยศาสตร์ (ethical theories)
		 เนือ้ หาเกีย่ วกับทฤษฎีจริยศาสตร์ทค่ี วรสอนในระดับปริญญาตรี ไม่ตอ้ งมีรายละเอียดในเชิงปรัชญาแต่
ควรสอนให้นกั ศึกษาทราบถึงสาระสำ�คัญของแต่ละทฤษฎีทส่ี ามารถนำ�ไปใช้ในการพยาบาล ประกอบด้วย 3 ทฤษฎีหลัก
คือ ทฤษฎีประโยชน์นยิ ม (consequence-based theory หรือ utilitarianism) ทฤษฎีหน้าทีน่ ยิ ม (deontological
theory) และทฤษฎีคุณธรรม (virtue-based theory)15-17 โดยทฤษฎีเหล่านี้มีความสำ�คัญสำ�หรับการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม เช่น การนำ�ทฤษฎีประโยชน์นิยมซึ่งเน้นประโยชน์ของสังคมหรือคนหมู่มากมาใช้ในการตัดสินใจว่า
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จะยืดชีวติ หรือยุตกิ ารรักษาทีย่ ดื ชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายทีไ่ ม่รสู้ กึ ตัว จะต้องเลือกการตัดสินใจทีจ่ ะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อคนที่เกี่ยวข้องจำ�นวนมากที่สุด เป็นต้น
2. หลักจริยธรรม (ethical principles)
		 เนือ้ หาเกีย่ วกับหลักจริยธรรมสำ�หรับวิชาชีพการพยาบาล ควรครอบคลุม 6 หลักการ15-19 คือ หลักการ
ทำ�ประโยชน์ (beneficence) การไม่ท�ำ อันตราย (non-maleficence) การเคารพเอกสิทธิ์ (respect for autonomy)
ความยุตธิ รรม (justice) การพูดหรือการบอกความจริง (veracity) ความซือ่ สัตย์ (fidelity) หลักจริยธรรมเหล่านี้
สามารถใช้เป็นเหตุผลสำ�หรับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และเป็นแนวทาง
สำ�หรับพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา
3. แนวคิดทางจริยธรรม (ethical concepts)
		 Fry10 ได้เสนอแนวคิดทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 4 แนวคิด คือ การทำ�หน้าที่แทน
(advocacy) ความรับผิดชอบ (responsibility and accountability) ความร่วมมือ (cooperation and
relationship) และความเอื้ออาทร (caring) โดยแนวคิดเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีและหลักจริยธรรม แต่มี
ความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล เช่น แนวคิดความเอื้ออาทร สอดคล้องกับหลักการทำ�
ประโยชน์และทฤษฎีประโยชน์นิยม ซึ่งแนวคิดทางจริยธรรมดังกล่าว สามารถใช้เป็นแนวทางสำ�หรับการส่งเสริม
พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
4. จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (code of ethics in nursing) และสิทธิของผู้ป่วย (patient’s
rights)
		 จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลกำ�หนดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย20 เป็นสิ่งสำ�คัญที่
นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจถึงการนำ�ไปใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้
นักศึกษาจะต้องปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยคำ�นึงถึงสิทธิของผูป้ ว่ ย นักศึกษาจึงต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับคำ�ประกาศสิทธิและ
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูป้ ว่ ย ซึง่ ประกาศเมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม
ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำ�บัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
5. พัฒนาการทางจริยธรรม (moral development)
		 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรมของ Kohlberg12 มีความสำ�คัญในการช่วยให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึง
พัฒนาการทางจริยธรรมของตนเอง ว่าอยูใ่ นระดับใด ขัน้ ใด ซึง่ โคลเบิรก์ ได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมไว้ 3 ระดับ
คือ ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ของสังคม (preconventional level) ในระดับนี้บุคคลจะกระทำ�สิ่งที่ถูกต้อง
เพราะคำ�นึงถึงตนเองเป็นหลัก เช่น ต้องการรางวัล หรือกลัวการถูกลงโทษ จึงเป็นพัฒนาการขัน้ ต่�ำ สุด ระดับที่ 2
ระดับกฎเกณฑ์ของสังคม (conventional level) ในระดับนีบ้ คุ คลกระทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง โดยคำ�นึงถึงสัมพันธภาพ
กับผู้อื่น และการเคารพกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ พัฒนาการระดับนี้มักพบในคนส่วนใหญ่ในสังคม และ
ระดับที่ 3 ระดับหลังกฎเกณฑ์ของสังคม หรือระดับหลักการ (postconventional level หรือ principled level)
ในระดับนี้บุคคลกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สุขของสังคม และเป็นไปตามหลักการ โดยเฉพาะ
หลักความยุตธิ รรม พัฒนาการระดับนีเ้ ป็นพัฒนาการระดับทีส่ งู สุด การสอนให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางจริยธรรม สามารถยกตัวอย่างพฤติกรรมของบุคคลหรือพยาบาลทีม่ พี ฒ
ั นาการทางจริยธรรมแตกต่างกัน เช่น
บุคคลทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎจราจรด้วยเหตุผลว่าเป็นหน้าทีท่ ป่ี ระชาชนจะต้องเคารพกฎหมาย มีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม
ในระดับที่ 2 ในขณะทีอ่ กี บุคคลหนึง่ ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรเช่นกัน แต่มเี หตุผลว่าการฝ่าฝืนกฎจราจรอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและสังคม บุคคลหลังจึงมีพัฒนาการทางจริยธรรมในระดับที่ 3
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6. พฤติกรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม (ethical and unethical behaviors)
		 จากความรู้ในหัวข้อทฤษฎีจริยธรรม หลักจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล สิทธิของผูป้ ว่ ย และพัฒนาการทางจริยธรรม นักศึกษาสามารถนำ�มาวิเคราะห์ถงึ พฤติกรรมจริยธรรมและ
พฤติกรรมทีผ่ ดิ จริยธรรมของบุคคลกลุม่ ต่างๆ ในสังคม และของพยาบาล เช่น วิเคราะห์พฤติกรรมจริยธรรมของ
พยาบาลทีส่ อดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะห์พฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาทีส่ อดคล้องกับหลักความ
ซื่อสัตย์ เป็นต้น เนื้อหาในหัวข้อนี้จะกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญของพฤติกรรมจริยธรรมในการ
ดูแลผู้ป่วย
7. คุณค่า และการหาความกระจ่างของคุณค่า (values and values clarification)
		 การบรรจุหวั ข้อนีใ้ นหลักสูตรระดับปริญญาตรี แม้จะเป็นเรือ่ งยาก เพราะมีความเป็นนามธรรมสูง แต่
การเข้าใจถึง “คุณค่า” ทั้งของตนเอง และผู้อื่นเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
เนื้อหาสำ�คัญของหัวข้อนี้ คือ ประเภท และองค์ประกอบของคุณค่า รวมทั้งแนวทางการค้นหาคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วย
8. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม (ethical dilemmas)
		 เนื้อหาในหัวข้อนี้ คือ การช่วยให้นักศึกษาเข้าใจถึง ความหมายของประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม
ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความอึดอัด คับข้องใจ ที่เกี่ยวข้องกับความดี ความชั่ว ความผิด หรือความ
ถูกต้อง ซึง่ ต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ ระหว่างสองทางเลือก หรือมากกว่า ซึง่ ไม่วา่ จะเลือกทางใด
ก็จะก่อให้เกิดผลดี และผลเสียพอๆ กัน ทำ�ให้ผู้ตัดสินใจเลือกไม่แน่ใจว่าทางเลือกใดถูกหรือผิด หรือทางเลือกใด
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด21 โดยใช้ตัวอย่างประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากงานวิจัยต่างๆ เช่น ประเด็นขัดแย้งทาง
จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต22 และประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช23 เป็นต้น
9. การตัดสินใจเชิงจริยธรรม และการวิเคราะห์กรณีศึกษา (ethical decision making and case
analysis) เนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ที่ควรสอนในรายวิชาเฉพาะทางจริยศาสตร์ คือ การเน้นให้
นักศึกษาเห็นว่าการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลแบบองค์รวมอย่างแท้จริง
เพราะการพยาบาลแบบองค์รวมนั้น นอกจากผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับคุณค่า ความเชื่อ และความ
ต้องการภายใต้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแล้ว ผู้ป่วยจะต้องมั่นใจได้ว่าการดูแลที่ได้รับจากพยาบาล
และผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เกิดจากการตัดสินใจทีส่ อดคล้องกับหลักการทางจริยธรรม เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของผู้ป่วยอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และมีความสามารถในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง (autonomous person) ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการที่ทีมสุขภาพ
ลงความเห็นว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้ป่วย แต่เมื่อผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะลดลงจากการเจ็บป่วย และไม่
สามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง ครอบครัวของผูป้ ว่ ยกลับต้องการเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจซึง่ ไม่ตรงกับการตัดสินใจ
ของผู้ป่วย ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมดังกล่าว พยาบาลจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
เพือ่ สนับสนุนให้การตัดสินใจเกีย่ วกับการรักษาของผูป้ ว่ ยสอดคล้องกับคุณค่า ความเชือ่ และความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของผู้ป่วย เสมือนผู้ป่วยได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง
		 นักศึกษาพยาบาลควรได้รับการฝึกการตัดสินใจ โดยการฝึกกระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ใน
แต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การกำ�หนดประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม การวิเคราะห์และ
กำ�หนดทางเลือก ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล24-29 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับ
รายวิชานี้ เนื่องจากจะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ดังที่ Catalano25 ให้ความเห็นว่า
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พยาบาลสามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ถา้ ได้มกี ารเรียนรูแ้ ละฝึกฝนในการใช้กระบวนการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม
การฝึกให้นกั ศึกษาตัดสินใจเชิงจริยธรรม จะต้องเน้นให้นกั ศึกษาใช้ความรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผปู้ ว่ ย คุณค่าของผูป้ ว่ ยและครอบครัว รวมทัง้ ปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น นโยบายด้านสุขภาพ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เศรษฐกิจของครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้เพราะจะทำ�ให้การ
ตัดสินใจเป็นไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง ไม่ขน้ึ กับอารมณ์หรือความรูส้ กึ แต่มหี ลักการและเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
โดยคำ�นึงถึงคุณค่าและความเชื่อของผู้ป่วยและครอบครัว
เนื่องจากการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีสูตรสำ�เร็จ การตัดสินใจร่วมกัน
(collaborative ethical decisions) ระหว่างผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นผูป้ ว่ ย/ครอบครัว พยาบาล และบุคลากรอืน่
ในทีมสุขภาพ ซึง่ มีผเู้ สนอว่าการตัดสินใจร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ จึงได้เสนอวิธกี ารตัดสินใจโดยใช้ค�ำ ว่า “LEARN”
ดังนี30้
L หมายถึง การฟังผู้อื่น (Listen to others)
E หมายถึง การอธิบายสิ่งที่ตนเองรับรู้ (Explain your perceptions)
A หมายถึง การยอมรับและอภิปรายความแตกต่างเกีย่ วกับการรับรูข้ องแต่ละคน (Acknowledge and
discuss differences)
R หมายถึง การให้ข้อเสนอเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ (Recommend alternatives)
N หมายถึง การเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (Negotiate agreement)
การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเนื้อหาจริยศาสตร์กับรายวิชาอื่นๆ ทางการพยาบาล
นอกจากการจัดให้มรี ายวิชาเกีย่ วกับจริยศาสตร์โดยตรงแล้ว หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจะต้องจัด
เนื้อหาจริยศาสตร์บูรณาการในรายวิชาอื่นๆ ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติทางการพยาบาล ตัวอย่างเช่น16
วิชาการพยาบาลสูต-ิ นรีเวชและผดุงครรภ์ ควรบูรณาการเนือ้ หาเกีย่ วกับประเด็นจริยธรรมในการทำ�แท้ง
การผสมเทียม การตั้งครรภ์แทนผู้อื่น การตรวจทางพันธุกรรมระหว่างตั้งครรภ์
วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ควรบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และประเด็นจริยธรรมในการ
ทารุณกรรมเด็ก การตัดสินใจแทนโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
วิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ ควรบูรณาการเนือ้ หาเกีย่ วกับประเด็นจริยธรรมเกีย่ วกับการปกปิด
ความลับของผู้ป่วย เช่น ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การบอกความจริงที่เป็นข่าวร้ายแก่ผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง
การละเลยหรือทอดทิ้งผู้สูงอายุ และประเด็นจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ควรบูรณาการเนือ้ หาเกีย่ วกับประเด็นจริยธรรมเกีย่ วกับตราบาป
ความเป็นส่วนตัว การปกปิดความลับ และการตัดสินใจแทนโดยผู้อื่น
วิชาการพยาบาลชุมชน ควรบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมใน
การเข้าถึงบริการ และประเด็นจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
วิชาการบริหารการพยาบาล ควรบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้นำ� และจริยธรรมองค์กร
รวมทั้งประเด็นจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล
ทั้งนี้ ควรให้นักศึกษาฝึกความไวทางจริยธรรม และตัดสินใจเชิงจริยธรรมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มี
ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม โดยให้ลงมือกระทำ�ตามที่ได้ตัดสินใจในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีที่ 36 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม 2559

วิธีการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์
เป้าหมายสำ�คัญของการศึกษาจริยศาสตร์ คือ นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจริยศาสตร์ไป
ใช้ในการตัดสินใจลงมือกระทำ�อย่างมีจริยธรรม โดยการจัดวิชาเฉพาะด้านจริยศาสตร์ และบูรณาการในรายวิชา
การพยาบาลและปฏิบตั กิ ารพยาบาลตลอดหลักสูตร วิธกี ารจัดการเรียนการสอนจึงควรมีความหลากหลาย เพือ่ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา และความสามารถของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี
1. วิธีการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ในรายวิชาทฤษฎี
		 1.1 บรรยายและอภิปราย วิธกี ารสอนลักษณะนีย้ งั มีความจำ�เป็นสำ�หรับเนือ้ หาจริยศาสตร์ โดยเฉพาะ
ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม พัฒนาการทางจริยธรรม และเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐาน
สำ�หรับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
		 1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ น่ื หลักสูตรระดับปริญญาตรีควรเริม่ จากการให้นกั ศึกษา
วิเคราะห์พฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมทีผ่ ดิ จริยธรรมของตนเอง เพือ่ น และบุคคลอืน่ ๆ ในสังคม เช่น นักธุรกิจ
พ่อค้า นักการเมือง เป็นต้น จากนัน้ จึงวิเคราะห์พฤติกรรมจริยธรรมและผิดจริยธรรมของพยาบาล โดยให้นกั ศึกษา
นำ�ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มาใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมดังกล่าว
		 1.3 การเขียนรายงานสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีความขัดแย้ง อาจารย์อาจหยิบยกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วันจากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ มีเกิดความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็น
ความเชือ่ ของบุคคล เป็นวิธกี ารทีฝ่ กึ ให้นกั ศึกษาเรียนรูท้ จ่ี ะตัง้ คำ�ถามเกีย่ วกับจริยธรรมในสถานการณ์นน้ั 14 นอกจากนี้
ยังช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงความคิด ความเชือ่ ทีห่ ลากหลายของคนในสังคม โดยอาจารย์จะต้องชีแ้ นะให้นกั ศึกษา
ยอมรับความคิด หรือความเชื่อที่แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะในชีวิตการทำ�งานของพยาบาลทุกคน ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเผชิญกับความแตกต่างเหล่านี้
		 1.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ตวั อย่าง โดยใช้เหตุการณ์ทม่ี ปี ระเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการดูแล
ผูป้ ว่ ย อาจมอบหมายให้นกั ศึกษาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ วิธนี ส้ี ง่ ผลให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน
การสอนได้ง่ายขึ้น เพราะเนื้อหาจริยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับจริยธรรมมีความเป็นนามธรรม ยากต่อการทำ�ความเข้าใจจากการฟังบรรยาย30 การวิเคราะห์สถานการณ์
ตัวอย่างนักศึกษาจะต้องการนำ�ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่างๆ ไปใช้ ซึง่ จะช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจเนือ้ หาทีเ่ รียน
ได้ดขี น้ึ ส่งเสริมให้มคี วามไวทางจริยธรรม และเพิม่ พูนทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม14 นอกจากนีอ้ าจใช้การ
แสดงบทบาทสมมตเกี่ยวกับสถานการณ์ตัวอย่างที่นำ�มาวิเคราะห์ เพื่อให้ง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจในเหตุการณ์
และยังช่วยให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนวิชานี้มากขึ้น
		 1.5 การโต้วาทีทางจริยธรรม การโต้วาทีจะส่งเสริมให้นกั ศึกษาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
โดยผ่านการอ่าน ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อหาเหตุผลประกอบในการแย้งข้อเสนอของอีกฝ่าย วิธีการนี้เหมาะกับ
การเรียนจริยศาสตร์ เนือ่ งจากสถานการณ์ทเ่ี กิดประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมักจะมีความรูส้ กึ ความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั คุณค่าและความเชือ่ ของแต่ละบุคคล การโต้วาทีจะช่วยให้นกั ศึกษาได้เห็นมุมมอง
ที่หลากหลาย เข้าใจเหตุผลและความต้องการของผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการหล่อหลอมให้นักศึกษาเคารพในความคิด
ความเชื่อของผู้อื่น
นอกจากวิธกี ารต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจารย์อาจใช้วธิ กี ารอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษา
เช่น การใช้บทกลอนในการสือ่ ถึงคุณงามความดี การจัดหาสือ่ ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ และบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม
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เช่น วิดิทัศน์สั้นๆ เกี่ยวกับผลของการทำ�ความดี เป็นต้น หรือการให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำ�เสนอ
ในชั้นเรียน
2. วิธีการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล
		 วิธีการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ที่สามารถใช้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล มีดังนี้31-33
		 2.1 การประชุมปรึกษาทางจริยธรรม โดยทั่วไปการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละวัน มักจะมี
การประชุมปรึกษาก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการประชุมปรึกษาทางคลินิก อาจารย์สามารถจัดให้มี
การประชุมปรึกษาทีเ่ น้นประเด็นจริยธรรมร่วมกับการประชุมปรึกษาทางคลินกิ ได้ โดยการประชุมปรึกษาก่อนการ
ปฏิบตั งิ าน ควรครอบคลุมประเด็นจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูป้ ว่ ยแต่ละราย การคาดการณ์ถงึ ปัญหาจริยธรรม
หรือประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม รวมทั้งการวางแผนตัดสินใจเชิงจริยธรรม ส่วนการประชุมปรึกษาหลังการ
ปฏิบตั งิ าน ควรสะท้อนถึงพฤติกรรมจริยธรรมของตนเอง และเพือ่ นๆ รวมทัง้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ การ
นำ�ความรู้ในรายวิชาทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ไปใช้ รวมถึงการเรียนรู้และทักษะทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นจากการดูแล
ผู้ป่วย เช่น ความไวทางจริยธรรม ความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของคุณค่าและความเชื่อ และทักษะ
ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
		 2.2 การเยีย่ มตรวจทางจริยธรรมโดยทัว่ ไปการเยีย่ มตรวจมักจะเน้นทางคลินกิ เป็นหลัก เช่นเดียวกับ
การประชุมปรึกษา การเยีย่ มตรวจทางจริยธรรม ควรมีการวางแผนล่วงหน้า โดยเลือกผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ
เกิดปัญหาหรือประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม เช่น ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจ ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังไม่ทราบ
ความจริงเกี่ยวกับการวินิจฉัยของตน ผู้ป่วยที่ถูกตัดอวัยวะในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อค้นหาคุณค่า ความเชื่อ
และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งของผู้ประกอบวิชาชีพ การค้นหาความกระจ่างของคุณค่าของ
ผู้ป่วยและทุกคนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ�มาใช้ในขณะเยี่ยมตรวจทางจริยธรรม เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึก
ความไวทางจริยธรรม มีทกั ษะในการค้นหาคุณค่า ความเชือ่ ของตนเองและผูอ้ น่ื และเห็นแนวทางในการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณค่า และความเชื่อของผู้ป่วย
		 2.3 การนิเทศทางคลินกิ บนพืน้ ฐานการดูแลแบบองค์รวม การนิเทศทางคลินกิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถ
ส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีการศึกษาที่พบว่า การนิเทศทางคลินิกที่เน้น
การพยาบาลแบบองค์รวม ทำ�ให้พยาบาลมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการประคับประคอง
ผู้ป่วยและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย รวมทั้งมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น31
		 2.4 การเป็นแบบอย่างของพยาบาลและอาจารย์ผู้นิเทศ นักศึกษาเรียนรู้การตัดสินใจเชิงจริยธรรม
จากพยาบาลและอาจารย์พยาบาลในขณะฝึกปฏิบตั งิ าน และเกิดแรงจูงใจหรือความมุง่ มัน่ ทางจริยธรรม มีการศึกษา
พบว่า34 นักศึกษามากกว่าร้อยละ 50 รับรู้ว่าการสังเกตแบบอย่างจากอาจารย์เป็นสิ่งสำ�คัญในการพัฒนาความ
สามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมภายหลังสำ�เร็จการศึกษา
		 2.5 การสะท้อนทางจริยธรรมเกีย่ วกับประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน ภายหลังการฝึกปฏิบตั งิ าน อาจารย์
สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ ห้นกั ศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้สะท้อนประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับจริยธรรม
รวมทัง้ สะท้อนคุณค่า ความเชือ่ ของตนเอง และการแสดงถึงความกล้าหาญทางจริยธรรม เมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์
ที่เป็นประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
การจัดการศึกษาจริยศาสตร์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีที่ 36 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม 2559

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ คือ การพัฒนานักศึกษาทัง้ มิตดิ า้ นความคิด มิตดิ า้ น
จิตใจ และมิติด้านพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย การมีความไวทางจริยธรรม มีความสามารถในการตัดสินใจทาง
จริยธรรม มีแรงจูงใจทางจริยธรรม และมีพฤติกรรมจริยธรรม การประเมินจึงต้องครอบคลุมทั้งสามมิติดังกล่าว
1. การประเมินในมิติด้านความคิด คือ ความไวทางจริยธรรม และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งสามารถประเมินได้โดยการจัดสอบทั้งในชั้นเรียน และสิ้นสุดการเรียน การให้นักศึกษาเขียนรายงาน
การวิเคราะห์กรณีตวั อย่างทีอ่ าจารย์จดั เตรียมไว้ให้ หรือกรณีศกึ ษาจากสถานการณ์จริง การนำ�เสนอผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษาด้วยปากเปล่า การประชุมปรึกษาทางจริยธรรม และการเยี่ยมตรวจทางจริยธรรม โดยประเมินจาก
ความสามารถในการกำ�หนดปัญหาและประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ระหว่างการอภิปรายกลุ่ม
2. การประเมินในมิติด้านจิตใจ คือ แรงจูงใจทางจริยธรรม หรือความมุ่งมั่นทางจริยธรรม ไม่สามารถ
ประเมินได้ในเวลาสัน้ ดังนัน้ การประเมินในมิตนิ จ้ี ะประเมินได้ดใี นรายวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพราะมีเวลาเพียงพอ
ที่อาจารย์จะปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา ซึ่งสามารถประเมินได้จากการตอบสนองของนักศึกษาทั้งด้านความคิดและ
การกระทำ� เมือ่ เผชิญกับเหตุกาณ์ทเ่ี กิดประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม ความสอดคล้องระหว่างความคิด คำ�พูด และ
การกระทำ� บนพืน้ ฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นตัวบ่งชีท้ ส่ี �ำ คัญในการสะท้อนถึงแรงจูงใจหรือความ
มุ่งมั่นทางจริยธรรมของนักศึกษา
3. การประเมินในมิติด้านพฤติกรรม คือ พฤติกรรมจริยธรรม ซึ่งสามารถประเมินโดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมจริยธรรมทีพ่ ฒ
ั นามาจากหลักจริยธรรม แนวคิดทางจริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำ�มา
ใช้ในการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิสมั พันธ์หรือให้การดูแลผูป้ ว่ ย
ผูป้ ระเมินพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ พยาบาล เพือ่ นนักศึกษา และตัวนักศึกษาเอง
ตัวอย่างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษา ได้แก่ การให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเอือ้ อาทร การ
มีสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน กระทำ�ต่อทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น
สรุป

ลักษณะของวิชาชีพการพยาบาลต้องปฏิบตั งิ านกับมนุษย์ ทำ�ให้ไม่สามารถหลีกเลีย่ งการเผชิญกับความ
ขัดแย้งของคุณค่าได้ การจัดการเรียนการสอนจริยศาสตร์ จึงมีความจำ�เป็นในการเตรียมนักศึกษา เพือ่ ให้มคี วาม
สามารถการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในสถานการณ์ทม่ี คี วามขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันการศึกษาพยาบาล
จึงควรจัดให้มรี ายวิชาเฉพาะด้านจริยศาสตร์ เพือ่ เป็นการให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม
แนวคิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย คุณค่าและการหาความกระจ่างของคุณค่า และกระบวน
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม เป็นต้น นอกจากนีห้ ลักสูตรควรบูรณาการจริยศาสตร์ ในรายวิชาการพยาบาลและการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตลอดหลักสูตร เช่น ประเด็นจริยธรรมในการทำ�แท้ง ในรายวิชาสูตศิ าสตร์ การทารุณกรรมเด็ก
ในรายวิชาการพยาบาลเด็ก เป็นต้น โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถนำ�ความรู้
จากเนื้อหาที่เรียนไปใช้ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมในการลงมือกระทำ�ในสิ่ง
ที่ถูกต้อง
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Ethics Education in Baccalaureate Nursing Program
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Abstract
Ethics education plays important role in fostering nursing students to be moral agent.
The major goals of ethics teaching are enhancing students’ skills on moral sensitivity, moral
judgment, moral judgment motivation, and moral action. Nursing institutions should provide specific
ethics course with essential contents such as ethical theories, ethical principles, ethical concepts,
code of ethics, moral development, values and beliefs, ethical dilemmas, and ethical decision
making. These contents must be integrated in professional nursing courses throughout the nursing
curriculum by applying various ethics teaching methods such as case analysis, ethics conference,
and ethics rounds. In order to provide effective ethics education, nurse educators must be students’
ethical role model and having moral competence.
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