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• ผูป่้วยมะเร็งระยะแรก ดูแลตนเองดว้ยการใชย้าสมุนไพรบ าบดั
แพทยไ์ดแ้จง้แผนการรักษาวา่หากไดรั้บการผา่ตดัจะมีโอกาสหายขาด
พยาบาลจึงใหอ้ธิบายและพดูคุยกบัผูป่้วยวา่ “ ถา้คุณปฏิบติัตามค าแนะน า

ของแพทยแ์ละพยาบาลอาการของคุณจะดีข้ึน” การพดูกบัผูป่้วยเช่นน้ี
พยาบาลยดึหลกัแนวคดิใด

1. สุขนิยม 3. ปัญญานิยม

2. หนา้ท่ีนิยม 4. ประโยชน์นิยม

ทดสอบ



• ผูป่้วยโรคเบาหวานมภีาวะน ้าตาลในเลอืดต า่ ไมรู่ส้กึตวั และ
หยดุหายใจ แพทยช์ว่ยฟ้ืนคนืชพีและใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ
แตญ่าตติอ้งการน าผูป่้วยกลบับา้น   
พยาบาลไดอ้ธบิายเกีย่วกบัอาการของโรคและแผนการรักษา
ของแพทย ์  ญาตเิขา้ใจและยนิยอมใหผู้ป่้วยรับการรักษาตอ่   
การกระท าของพยาบาลใชแ้นวคดิทฤษฏจีรยิศาสตรข์อ้ใด

1.  สขุนยิม 3. ปัญญานยิม

2.  หนา้ทีน่ยิม 4. ประโยชนน์ยิม

ทดสอบ



ทฤษฎหีนา้ทีน่ยิม (Formalism)

พนัธนิยม --- เอม็มานูเอล ค้านท์



การกระท าตามหน้าที่

 การกระท าดี คือ การกระท าท่ีเกิดจากเจตนาดี
 การกระท าท่ีเกิดจากเจตนาดีคือ การกระท าท่ีเกิดจากส านึกในหนา้ท่ี
 การกระท าท่ีเกิดจากหนา้ท่ีคือ การกระท าตามหลกัของเหตุผล ไม่ใช้

อารมณ์ความรู้สึก หรือแรงจูงใจ เป็นเกณฑก์ารตดัสิน เช่น การให้
ทาน การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์  

 การกระท าตามหลกัเหตุผลคือ การท าตามกฎศีลธรรม



ค าสัง่ท่ีมีเง่ือนไข (Hypothetical Imperative)
ค าสัง่เดด็ขาด (Categorical Imperative)

จงท าตามหลกัซ่ึงท่านจงใจไดท่ี้จะใหเ้ป็นกฎสากล
จงปฏิบติัต่อมนุษยโ์ดยถือวา่เขาเป็นจุดหมายในตวัเอง 
อยา่ถือเขาเป็นเพียงเคร่ืองมือ ไม่วา่จะเป็นตวัท่านเองหรือ
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั

ทฤษฎหีนา้ทีน่ยิม 



- เน้นเจตนาของการกระท า 

- การท าหน้าที่ที่พึงกระท า 

ตามกฎเกณฑ์สากล หลักการอยู่เหนือผลประโยชน์

ทฤษฎหีนา้ทีน่ยิม 



วจิารณ์จริยศาสตร์ของค้านท์

 ไม่ใหค้วามส าคญัแก่ความรู้สึกของมนุษยเ์ลย

ทฤษฎหีนา้ทีน่ยิม 



• คุณค่าทางศีลธรรม ถูกผิดตายตัว ความดีไม่มีข้อแม้

• ชีวิตที่สมบูรณ์ คือ ชีวิตที่อยู่กับหน้าที่ด้วยการท าศีล
ให้บริสุทธิ์

• ค่าทางศีลธรรมอยู่ที่เจตนา ท าตามหน้าที่โดยส านึก 
ไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก ที่ปราศจาก
การไตร่ตรองด้วยเหตุผล และท าโดยไม่หวังผลใดๆ

ทฤษฎหีนา้ทีน่ยิม 



โอโ้ฮ สดุหลอ่แถมรวย
อยา่งนีต้อ้งชว่ย

เต็มที!่!

ฉนัเป็นพยาบาล ฉนัจะ

ดูแลผูป่้วยอย่างดีที่สดุ



• ผูป่้วยมะเร็งระยะแรก ดูแลตนเองดว้ยการใชย้าสมุนไพรบ าบดั 
แพทยไ์ดแ้จง้แผนการรักษาวา่หากไดรั้บการผา่ตดัจะมีโอกาสหายขาด 
พยาบาลจึงใหอ้ธิบายและพดูคุยกบัผูป่้วยวา่ “ ถา้คุณปฏิบติัตามค าแนะน า

ของแพทยแ์ละพยาบาลอาการของคุณจะดีข้ึน” การพดูกบัผูป่้วยเช่นน้ี 
พยาบาลยดึหลกัแนวคดิใด

1. สุขนิยม 3. ปัญญานิยม

2. หนา้ท่ีนิยม 4. ประโยชน์นิยม

ทดสอบ



ทฤษฎปีระโยชนน์ยิม (Utilitarianism) 

จงท าประโยชนใ์หม้หาชน



แนวคิดกลุ่มน้ี ต้องการปฏิเสธระบบความคิดท่ีตายตัว

ไม่สนใจเจตนา อันเน่ืองมาจากไม่สามารถมองเห็นได้ ดูแต่

ผลลพัธท่ี์เกิดขึ้ นจากการกระท าอยา่งเดียว จึงเรียกแนวคิดน้ีวา่

ทฤษฎปีระโยชนน์ยิม 

อตันิยมและอญันิยม

โดยถือวา่ทุกคนเท่าเทียมกนัหมด 

แนวคิดน้ีเกิดขึ้ นในปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ถึงตน้คริสต ์ศตวรรษท่ี 19 
โดยนักปรชัญาชาวองักฤษ 2 คน คือ เจอเรม่ี เบนธมั ผูเ้ป็นอาจารย์

และ จอหน์ สจว๊ต มิลล์ ผูเ้ป็นลูกศิษย์



ลทัธิประโยชนนิ์ยม (Utilitarianism) ในปี ค.ศ.1861
ซ่ึงแนวคิดของเขา เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่

หลกัมหสุข (The Greatest Happiness Principle)
การยดึความสุขเป็นเป้าหมายหลกัในชีวติ

การกระท าท่ีจะถือว่าถูกไดน้ั้น

จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความสุขแก่มหาชน

ความผิดของการกระท าอยูท่ี่ ก่อใหเ้กิดความทุกขแ์ก่มหาชน

โดยการพิจารณามหสุขนั้น 



หลกัมหสุข (The Greatest Happiness principle)

 ส่ิงท่ีควรกระท าคือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขมากท่ีสุด 
ไม่เฉพาะประโยชน์สุขของผูก้ระท าเท่านั้น แต่หมายถึง
ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่  

 การกระท าไม่ไดดี้-เลวในตวัมนัเอง แต่ค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึน
 ผลของการกระท าส าคญักวา่เจตนาหรือแรงจูงใจ
 ค านึงถึงความสุขระยะยาว
 จารีต ประเพณี กฎหมาย ไม่ใช่ส่ิงตายตวั ข้ึนอยูก่บัหลกัมหสุข



ปัญหาเร่ืองเป้าหมายและวิธีการ
เคร่ืองบินตกกลางทะเลทราย   แลว้นกัศึกษาจะท าอยา่งไรใหมี้ชีวิตรอดในคร้ังน้ี 

โดยมีส่ิงของใหเ้ลือก 15 ส่ิง เลือกได ้4 อยา่ง

1. ไฟฉาย  9.ยาเมด็เกลือแร่ 
2. มีด 10.น ้า 
3.แผนท่ี 11.หนงัสือจบัสัตวใ์นทะเลทราย 
4.เส้ือกนัฝน 12.แวน่ตา 
5.เขม็ทิศ 13.วอ็ดกา้
6.กล่องปฐมพยาบาล 14. เส้ือโคท้
7.ปืน 15.กระจกพบั
8.ร่มชูชีพ 



กรณีศึกษา

มีคนสามคนตกน ้ า คนหน่ึงคือบิดาของท่าน อีกสองคนคือคนแปลก
หนา้ซ่ึงเป็นนกัวิทยาศาสตร์ผูผ้ลิตยาฆ่าเช้ือโควิด 19 ให้หายไปจากโลกน้ี 
สองคนหลงัตวัเลก็กว่าบิดาของท่าน ท่านมีขอนไมห้น่ึงขอน หากท่านโยนให้
บิดาของท่านจะสามารถช่วยชีวิตไดค้นเดียว เน่ืองจากบิดาของท่านตวัใหญ่ 
แต่หากใหช้ายแปลกหนา้แลว้สามารถช่วยชีวิตไดถึ้งสองคน เน่ืองจากเป็นคน
ตวัเลก็

ท่านจะเลือกช่วยชีวิตใครและคิดว่าส่ิงท่ีท่านเลือกสอดคลอ้งกับหลัก
ประโยชน์นิยมหรือไม่?



ลทัธิน้ีจงึสงักดัสุขนิยม

เพราะถือว่าความสุขเป็นส่ิงดีที่สุดของมนุษย์

ดีกบัสุขเป็นเรื่องเดียวกนั

พิจารณาผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าในแตล่ะครั้ง 



“กฏประโยชนนิ์ยม” (Rule - Utilitarianism)

ไม่ตอ้งพิจารณาการกระท าในแตล่ะครั้ง

แตใ่หพ้ิจารณาว่า ถา้ทุกคนกระท าเหมือนกนั 

ประโยชนสุ์ขจะเกิดข้ึนอยา่งมาก



หลกัมหสุขบอกว่า

“การกระท าที่ถูก
คือ การกระท าที่ก่อใหเ้กิดความสุขมากที่สุด

แก่มหาชนมากที่สุด”

วิธีการค านวณมหสุข

ดงันั้น ในทุกสถานการณแ์ละทุกส่ิงแวดลอ้ม

เราจงึตอ้งเป็นนกัค านวณตลอดเวลาว่า



• ผูป่้วยโรคเบาหวานมภีาวะน ้าตาลในเลอืดต า่ ไมรู่ส้กึตวั และ
หยดุหายใจ แพทยช์ว่ยฟ้ืนคนืชพีและใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ
แตญ่าตติอ้งการน าผูป่้วยกลบับา้น พยาบาลไดอ้ธบิายเกีย่วกบั
อาการของโรคและแผนการรักษาของแพทย ์  ญาตเิขา้ใจและ
ยนิยอมใหผู้ป่้วยรับการรักษาตอ่การกระท าของพยาบาลใช ้

แนวคดิทฤษฎจีรยิศาสตรข์อ้ใด

1.  สขุนยิม 3. ปัญญานยิม

2.  หนา้ทีน่ยิม 4. ประโยชนน์ยิม

ทดสอบ



1. การเคารพเอกสิทธิ/์อิสระ (Autonomy)

2. การท าประโยชน์ (Beneficence)

3. การไม่ท าอันตราย (Nonmalficence)

4. ความยุติธรรม (Justice)

5. ความซื่อสัตย์ (Fidelity)

หลกัจริยธรรมส าหรับการดูแลสุขภาพ



สวสัดคีรับ


