
 

 

 

คูมอืหลกัธรรมาภิบาล 

ของ สมาชกิองคกรแพทย 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระปนเกลา กรมแพทยทหารเรอื 

จดัทาํเมือ่  ต.ค.๒๕๖๑ 
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คํานาํ 

              “หมอพร”  พลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา

อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเปนตนแบบใหผูอยู

ในวิชาชีพแพทยของกรมแพทยทหารเรือไดตระหนักรูถึงคําวา “แพทยผู

บําเพ็ญเพียร” ใหการรักษาผูเจ็บปวยดวยความเมตตากรุณา ไมแบงชน

ช้ันและไมหวังส่ิงตอบแทน  

             องคกรแพทย รพ.สมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ 

ไดจัดทําคูมือหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการใหกับสมาชิกองคกรแพทย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ เพื่อใชเปน

แนวทางพื้นฐานในการกําหนดกิจกรรม การสรางจริยธรรมของวิชาชีพ

แพทยและสรางอัตลักษณเฉพาะของสมาชิกองคกรแพทย รพ.สมเด็จ

พระปนเกลา ใหเปน “แพทยที่ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาลใหการรักษา  

ผูเจ็บปวยดวยความเมตตากรุณา ไมแบงชนช้ันและไมหวังส่ิงตอบแทน” 
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สารบญั 

       เรือ่ง                                              หนา 

หลักธรรมาภิบาลของ สมาชิกองคกรแพทย          ๔ 

• หลักคุณธรรม                                     ๕ 

• หลักนิติธรรม                                      ๗ 

• หลักความโปรงใส                                 ๘ 

• หลักการมีสวนรวม                                ๑๐ 

• หลักความรับผิดชอบ                              ๑๑ 

• หลักความคุมคา                                  ๑๑ 
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หลักธรรมาภิบาลของ สมาชิกองคกรแพทยโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

กรมแพทยทหารเรือ 

หลักธรรมาภิบาลของสมาชิกองคกรแพทย หมายถึง หลักในการจัด

ระเบียบใหเกิดแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางคานิยมทางสังคมและอัตลักษณ

เฉพาะของสมาชิกองคกรแพทย รพ.สมเด็จพระปนเกลา ในการใหบริการ

สุขภาพไดอยางมีความสุขทั้งผูรับบริการ,ผูรวมงานและผูใหบริการ ตลอดจน

สามารถเปนตนแบบทางสังคมใหกับบุคลากรของโรงพยาบาลโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล ๖ ประการ  

สมาชิกองคกรแพทย รพ.สมเด็จพระปนเกลา หมายถึง สมาชิกแพทย

และทันตแพทยทั้งสามัญและวสิามัญที่ปฏิบัตงิานใน รพ.สมเด็จพระปนเกลา 

พร. ยกเวนผูบริหาร รพ.สมเด็จพระปนเกลา พร. 

แนวทางหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ สําหรับสมาชิกองคกรแพทย  

สมาชิกองคกรแพทยสมควรเปนผูมีความเมตตากรุณา มีจิตใจแนวแน

ม่ันคงและมีความอดทนตอความเหนื่อยลาหรือเร่ืองเลวราย สามารถสราง

แรงจูงใจแหงตนใหตั้งม่ันในหลัก   ธรรมาภิบาลแหงวิชาชีพท้ัง ๖ ประการ 

ประกอบดวย 

                 

๔ 

 



 

    

๑.หลักคุณธรรม(Morality) หมายถึง จริยธรรมอันพึงมีสําหรับผู

ประกอบวิชาชีพทางการแพทยซ่ึงใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและการ

ใหบริการทั้งทางวาจาและการใชกิริยาทาทางเพื่อส่ือสารปฏิสัมพันธกับ

ผูรับบริการและผูรวมงาน 

          หลักคุณธรรมท่ีสมาชิกองคกรแพทยสมควรใชกําหนดพฤติกรรมท่ี

พึงประสงคและม่ันฝกฝนปฏิบัติจนกลายเปนจริยธรรมประจําตนเบื้องตน 

ประกอบดวย 

      ๑.๑ หลักพรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมประจําใจเพื่อใหสมาชิกองคกร

แพทยดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธ์ิเฉกเชน พรหม ประกอบดวย 

๑.๑.๑ เมตตา คือ เปนความรักใครและความปรารถนาดีของวิชาชีพ

แพทยที่ปรารถนาใหผูรวมงานและผูรับบริการมีความสุข   

๑.๑.๒ กรุณา คือ ความสงสารที่แพทยปรารถนาใหผูรับบริการที่ตน

ดูแลอยูพนจากทุกขความเจ็บปวยและมีสุขภาพดีสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได      

๑.๑.๓ มุทิตา คือ ความรู สึกยินดีของสมาชิกองคกรแพทยตอ

ผูรับบริการที่มีอาการดีข้ึนหรือเขาใจตอคําอธิบายมากข้ึน มีกิริยายิ้มแยมเบิก

บานอยูเสมอที่ไดทําใหผูรับบริการมีสุขภาพดแีละมีความรูดานสุขภาพมากข้ึน   

๑.๑.๔ อุเบกขา คือ การท่ีสมาชิกองคกรแพทยสามารถวางใจเปน

กลางมีจิตที่เรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาช่ังไมเอนเอียงไปเสียจากมาตรฐาน

คุณภาพและหลักธรรมาภิบาลของตนดวยอกุศลมูล ๓ คือ ความโลภ ความ

โกรธ และความหลง รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดูในยามท่ีไมมีกิจที่ควรทํา

เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรไดรับ

ผลอันสมกับความรับผิดชอบของเขา     

๕ 

 



  

๑.๒ หลักขันติในฆราวาสธรรม คือความอดทนของสมาชิกองคกร

แพทยในการรักษาหนาท่ีความรับผิดชอบของตนไวไดอยางม่ันคงหนักแนน 

ไมหวั่นไหวและไมเศราหมองถึงแมนจะถูกกระทบกระท่ังดวยส่ิงที่ไมพึง

ปรารถนา     

๑.๓ หลักเสียสละหรือจาคะในฆราวาสธรรม คือ การที่สมาชิก

องคกรแพทยเปนผูเสียสละเวลาและความสุขสวนตัวเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนใหพน

เสียจากความทุกขความเจ็บปวยและปญหาสุขภาพ 

(ฆราวาสธรรม ๔ ประกอบดวย สัจจะ(ความซ่ือสัตย) ทมะ(การฝก

ตน) ขันติ(การอดทน) และจาคะ(การบริจาค/การเสียสละ) 

๑.๔ หลักปยวาจา ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การที่สมาชิกองคกรแพทย

เปนผูที่พูดหรือใหคําอธิบายดวยถอยคําที่ไพเราะ ดวยความปรารถนาดี 

ความจริงใจและอธิบายในส่ิงท่ีเปนประโยชนเหมาะสําหรับกาลเวลาและ

สถานการณ 

(สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน ผูก

ไมตรีเอ้ือเฟอ เก้ือกูลหรือเปนหลักการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน มีอยู ๔ 

ประการ ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตา) 
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๒. หลักนิติธรรม(The Rule of Law) หลักนิติธรรมสําหรับสมาชิก

องคกรแพทยหมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ของสมาชิกองคกรแพทย รพ.สมเด็จพระปนเกลาใน

การปฏิบัติหนาที่ใหบริการสุขภาพและหนาท่ีอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย องคกร

แพทยเนนหลักนิติธรรม เพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของสมาชิก

องคกรแพทย ดังนี้   

๒.๑ สมาชิกองคกรแพทย ตองไมละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของผูอื่น 

ทั้งสิทธิและศักดิ์ศรีของผูรับบริการและสิทธิและศักดิ์ศรีของผูรวมงาน   

๒.๒ สมาชิกองคกรแพทย ตองใหความเปนธรรมและความเสมอภาค

กับผูรับบริการ ตามหลัก Priority Management  

๒.๓ สมาชิกองคกรแพทย  ตองไมทุจริตคอรรัปชั่น หรือหา

ผลประโยชนโดยมิชอบในหนาที่ประจําหรือหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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๓.หลักความโปรงใส(Transparency) หลักความโปรงใสของสมาชิก

องคกรแพทย หมายถึงความโปรงใสในกระบวนการทํางานบริการสุขภาพและ

งานบริหารจัดการตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักนิติธรรมและสามารถ

ตรวจสอบไดในทุกๆเร่ือง    

ความโปรงใสของสมาชิกองคกรแพทยเปนมุมมองในเชิงบวกท่ีจะให

ความสงบสุขและความเปนธรรมตามหลักคุณภาพและธรรมาภิบาลตอผูมีสวน

ไดสวนเสียกับงานหรือหนาที่ที่สมาชิกองคกรแพทยปฏิบัติ องคกรแพทยจะ

เนนความโปรงใสเพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนี้ 

๓.๑ ความโปรงใสตอผูรับบริการ หมายถึงการที่สมาชิกองคกรแพทย 

ไดใหการบริการสุขภาพดวยคุณภาพมาตรฐานตามรอยโรคโดยทัดเทียมกัน

หรือมาตรฐานเดียวกัน  รักษาและเก็บความลับของผูรับบริการอยางเครงครัด

ผูรับบริการตองสามารถรับทราบขอมูลและแนวทางการใหบริการสุขภาพของ

ตนเองได 

๓.๒ ความโปรงใสตอบริษัทยา หมายถึงการที่สมาชิกองคกรแพทย

บริหารยาและเวชภัณฑในการรักษาผูปวยดวยหลักความคุมคาและคํานึงถึง

มาตรฐานการรักษาดวยยาและเวชภัณฑนั้นๆตามฐานขอมูลเชิงประจักษ โดย

คํานึงถึงประโยชนท่ีเหมาะสมของผูรับบริการเปนหลัก ความสัมพันธและการ

ชวยเหลือใดๆกับบริษัทยาทุกบริษัทอยูภายในขอบเขตเฉพาะดานวิชาการและ

การปฏิบัติตนอยูในกรอบขอบังคับของกฎหมายปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน 
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๓.๓ ความโปรงใสในการบริหารจัดการทีมหรือหนวยงาน 

หมายถึงการที่สมาชิกองคกรแพทยในฐานะผูนําทีมบริการสุขภาพ ได

ปฏิบัติตนในฐานะผูนําทีมบริการสุขภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ 

ประการกับสหสาขาวิชาชีพและผูรวมใหการบริการสุขภาพโดยองคกร

แพทยจะเนน หลักธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนี้  

๓.๓.๑ หลักอุเบกขา คือการที่สมาชิกองคกรแพทยสามารถ

วางใจเปนกลางในการบริหารทีม มีจิตที่เรียบตรงเที่ยงธรรมไมเอนเอียงไป

จากมาตรฐานคุณภาพและหลักธรรมาภิบาลของตน ทั้งจากความรัก 

ความโลภ ความโกรธและความหลงไมรูจริง รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจ

มองดูในยามที่ไมมีกิจที่ควรกระทําเพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลวหรือเขา

สมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได รับผลอันสมควรกับความ

รับผิดชอบของเขา 

๓.๓.๒ หลักปยวาจา คือการที่สมาชิกองคกรแพทยส่ือสาร

ภายในทีมดวยถอยคําสุภาพไพเราะ ดวยความปรารถนาดี จริงใจและให

เกียรติผูรวมงานในทุกๆสหสาขาวิชาชีพ 

๓.๓.๓ หลักเสียสละ คือการท่ีสมาชิกองคกรแพทยไดเสียสละ

เวลาในการนําทีมบริการสุขภาพ รวมวิเคราะหปญหา วางแผน แกไข 

ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพรวมทั้งถายทอดความรู 

(sharing information) ใหทีมบริการสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพ 
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๓.๓.๔  หลักนิติธรรม ดานความเปนธรรมและเสมอภาคคือการที่

สมาชิกองคกรแพทยใหความเคารพตอความคิดเห็นและศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยของทุกคนในสหสาขาวิชาชีพโดยเสมอภาค 

๓.๓.๕  หลักการมีสวนรวม คือ การที่สมาชิกองคกรแพทยมีสวน

รวมในทีมคุณภาพงานบริการสุขภาพของกลุมงานและไดชวยดําเนินงาน

คุณภาพและคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

๓.๓.๖  หลักความรับผิดชอบ คือ การที่สมาชิกองคกรแพทย

แสดงภาวะผูนําท่ีพรอมรับผิด รับชอบตอส่ิงที่เกิดข้ึนภายในทีมบริการ

สุขภาพ ใสใจและกระตือรือรนในการแกปญหาของทีมบริการสุขภาพภายใน

กลุมงาน 

๔.หลักการมีสวนรวม(Participation) หมายถึง การที่สมาชิกองคกร

แพทยเปนผูที่รูจักใหโอกาสแกบุคลากรหรือผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวน

รวมในงานบริการสุขภาพและงานบริหารจัดการ ตามหลักการระดมสมอง

และหลักการประชาธิปไตย อาทิ เก่ียวกับประเด็นท่ีตองรวมตัดสินใจ การ

รับฟงขอมูลความคิดเห็นและคําแนะนําของทีมสหสาขาวิชาชีพ การรวม

วางแผนและการรวมปฏิบัติตามแนวทางท่ีทีมกําหนด ตลอดจนใหความ

รวมมือกับแนวทางคุณภาพที่โรงพยาบาลกําหนด 
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๖. หลักความคุมคา(Value for Money) หมายถึงการที่สมาชิก

องคกรแพทยเปนผูที่คํานึงถึงผลตอสวนรวมในการบริหารจัดการและการ

ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด องคกรแพทยจะเนน

หลักความคุมคาเพื่อสงเสริมเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนี ้

๖.๑ การบริหารตนทุนงานบริการสุขภาพ หมายถึงความสามารถ

ของสมาชิกองคกรแพทยในการใหบริการสุขภาพไดตามมาตรฐานคุณภาพ 

ไดผลลัพธตามเปาหมาย ดวยการคํานึงถึงตนทุนการบริการสุขภาพท่ี

เหมาะสม กลาวคือ  

๖.๑.๑ สามารถใชตนทุนบรกิารสุขภาพเทาเดิมแตคุณภาพ

บริการเพิ่มข้ึน  

๖.๑.๒ สามารถใชตนทุนบรกิารสุขภาพลดลงแตคุณภาพบริการ

เทาเดิม  

๕. หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึงการที่

สมาชิกองคกรแพทยเปนผูที่ตระหนักในสิทธิหนาท่ี มีสํานึกในความ

รับผิดชอบตอสังคมหรือโรงพยาบาล การใสใจปญหาการบริหาร

จัดการการกระตือรือรนในการแกไขปญหาและเคารพในความคิดเหน็ที่

แตกตางรวมท้ังความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของ

ตนเอง องคกรแพทยจะเนนหลักความรับผิดชอบการบริหารความ

เส่ียง(Risk Management) ดานคลินิก เพื่อสงเสริมเปนพฤติกรรมที่

พึงประสงค 
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    ๖.๑.๓ สามารถใชตนทุนบริการสุขภาพลดลงและคุณภาพ

บริการเพิ่มข้ึน   

๖.๒ การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด หมายถึงการที่สมาชิก

องคกรแพทยสามารถใชทรัพยากรท้ังบุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณทาง

การแพทยที่มีอยูจํากัดรวมกันเปนระบบทีมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมยึด

กรรมสิทธ์ิท่ีมีตอบุคลากรและทรัพยากรสามารถใชประโยชนสรางผลงาน

รวมกันได โดยองคกรแพทยมีจุดมุงหมายดังนี้ 

  ๖.๒.๑ สมาชิกสามารถทํางานบริการสุขภาพเปนระบบทีมโดยใช

และรับผิดชอบเคร่ืองมืออุปกรณทางแพทยท่ีมีจํากัดรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดผลคุมคา คุมทุน กอนอุปกรณหมดอายุการใชงาน      

  ๖.๒.๒ สมาชิกสามารถใชความชํานาญเฉพาะของบุคลากรและ

พัฒนาบุคลากรรวมกันไดดวยระบบการจัดองคกรสมัยใหม (Modern 

organization)    

 

 

คณะกรรมการองคกรแพทย 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ 
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