จรรยาบรรณวิชาชีพ
“ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH
AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL”

ความหมายความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่มาของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปวีณ ณ นคร ได้ สรุ ปที่มาของจรรยาบรรณไว้ ว่า ความประพฤติที่ปราศจากการ
ควบคุมจะไม่ก่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยนร้ อย ความดีงาม ความสงบสุขและความ
เจริ ญ ในตัวคน ดังนัน้ ในกิ จ การและในสัง คมจึงต้ อ งมีก ารควบคุมความประพฤติ โดย
กาหนดกฎเกณฑ์สาหรับยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ในภาษาวิชาการเรี ยกว่า “ปทัสถาน” หรื อ
บรรทัดฐาน หรื อศัพท์ทางปรัชญาเรี ยกว่า จริยธรรม ซึง่ ในภาคปฏิบตั ิมีหลายรูปแบบ

รูปแบบจรรยาบรรณในทางปฏิบัติ
1. รู ป แบบทางศาสนา ถ้ า เป็ นค าสั่ งสอนหรื อ คติ ธ รรมเพื่ อ ยึ ด ถือ ปฏิ บั ติ เรี ย กว่ า
ศี ล ธรรม ถ้ า เป็ นลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นตั ว คนแสดงออกมาจากตั ว คน
เรียกว่ า คุณธรรม
2. รู ปแบบในวงการวิชาชีพ ถ้ าเป็ นข้ อกาหนดกฎเกณฑ์ อันเป็ นปทัสถานสาหรั บผู้
ประกอบวิ ช าชี พ นั ้น ๆ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เ รี ย กว่ า “จรรยาบรรณ” ถ้ า เป็ นลั ก ษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่มีอยู่ในผู้ ประกอบวิชาชี พหรื อเป็ นการแสดงออกมาจากตัวคนเรี ยกว่ า
“จรรยา”
3. รู ป แบบในวงงานหรื อ ในหมู่ ค น ถ้ าเป็ นข้ อ ก าหนดกฎเกณฑ์ อั นเป็ นปทัส ถาน
สาหรั บคนในวงงานหรื อหมู่เหล่ านัน้ ยึดถือปฏิบัติเรี ยกว่ า วินัย และที่เป็ นลักษณะเชิง
พฤติ ก รรมที่ แ สดง ออกมาของคนในวงงานหรื อ ในหมู่ เ หล่ า นั น
้ ก็ เ รี ย กว่ า วิ นั ย

เช่ นกัน

ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ
เมื่อกล่ าวถึงจรรยาบรรณ มีคาศัพท์ อยู่ 3 คาที่ได้ มีการนาไปใช้ และมีความหมายคล้ ายคลึงกัน
ได้ แก่ คาว่ าจริ ยธรรม จริ ยศาสตร์ และจรรยาบรรณ จริ ยธรรมเมื่อนาไปประยุกต์ ใช้ กับกลุ่ มวิชาชีพ
เรียกว่ า “ จรรยาบรรณ” ส่ วนคาว่ าจริยศาสตร์ (ethics) หมายถึง ความรู้ ท่ ีกล่ าวถึงแนวทางการประพฤติ
ที่ถูกต้ อง ดีงาม จริยธรรม(morals) หมายถึงหลักความประพฤติท่ ดี ีงามเพื่อประโยชน์ แห่ งตนและสังคม

พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ได้ ให้ ความหมายของคาว่ า จรรยาบรรณไว้
ดังนี ้ คือ จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ ผี ้ ูประกอบอาชีพการงานแต่ ละอย่ างกาหนด
ขึน้ เพื่อรั กษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็ นลายลั กษณ์ อักษร
หรือไม่ ก็ได้

สรุ ป

ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ข้ อบังคับ

มารยาท ที่ผ้ ูประกอบวิชาชีพแต่ ละอย่ างกาหนดขึน้ เพื่อรั กษาและส่ งเสริ มเกียรติคุ ณ ชื่อเสียง ฐานะ
ของสมาชิก ความดีงามรวมทัง้ ก่ อให้ เกิดความสงบสุขและความเจริญในตัวคน วิชาชีพ และสังคม

ความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
วริ ย า ชินวรรณโน ได้ ส รุ ป ว่ า ความส าคัญ ของจรรยาบรรณวิ ช าชี พไว้ ว่ า ผู้ที่
ประกอบวิ ช าชี พ เป็ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมี ค วามรู้ ความช านาญสู ง เกิ น กว่ า คน ธรรมดา
สามัญ เมื่อเป็ นเช่นนันจึ
้ งมีโอกาสที่จะใช้ วิชาความรู้ ของตนเพื่อหาประโยชน์ โดยที่ประชาชน
ทั่วไปไม่ร้ ู เท่าทัน เช่น แพทย์ อาจรักษาผู้ป่วยแบบเลี ย้ งไข้ ตารวจอาจใช้ ตาแหน่งหน้ าที่กลั่น
แกล้ งประชาชนเพื่อแลกกับผลประโยชน์ หรื อสินบน ครู ก็อาจเบียดเบียนหาผลประโยชน์ จาก
ศิษย์ ซึง่ ตัวอย่างมีให้ เห็นในปั จจุบนั ในที่สดุ สังคมก็เรี ยกร้ อง จริยธรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพ ซึง่
ได้ มีการกาหนดขึ ้นจากองค์กรหรื อสมาคมวิชาชีพนันๆ
้ โดยมีวตั ถุประสงค์สาคั ญอยู่ 3ประการ
ได้ แก่
1. เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัตอิ ย่ างถูกต้ อง
2. เพื่อให้ วิชาชีพคงฐานะ ได้ รับการยอมรั บและยกย่ องจากสังคม
3. เพื่อผดุงเกียรติยศและศักดิ์ศรี แห่ งวิชาชีพ

หลักการสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. ความรั กความศรั ทธาในอาชีพ
อาชีพที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพถือปฏิบตั ินนย่
ั ้ อมเป็ นอาชีพที่สจุ ริ ต ในการประกอบ
อาชีพก็ย่อมได้ รับผลตอบแทนจากวิชาชีพนันๆ
้
ดังนันความรั
้
กความศรัทธาเป็ น สิ่งที่จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพพึงมี เพื่อเป็ นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและกาหนดกรอบของการกระทา
อันจะส่งผลต่อความเจริญก้ าวหน้ าทางหน้ าที่การงานและต่อสถาบัน

2. ความซื่อสัตย์ สุจริต
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ นันโดยเฉพาะผู
้
้ ประกอบวิชาจาเป็ นต้ องมีความซื่อสัตย์
สุจริ ต ทังในด้
้ านการทางานในหน้ าที่ เพื่อนร่ วมงาน รวมถึงหัวหน้ างาน เพื่อจะทาให้ การ
ทางานสาเร็ จลุล่วงไปได้ โดยไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาทังระหว่
้
างการทางานรวมไปถึ งภายหลังจาก
การทางานเสร็จสิ ้นไปแล้ วก็ตาม

หลักการสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. การให้ ค วามเคารพต่ อ กฎระเบี ย บข้ อบั ง คั บ หรื อ
จรรยาบรรณในอาชีพ
อาชี พ แต่ ล ะอาชี พ นัน้ ย่ อ มมี ก ฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น กรอบและ
แนวทางให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพปฏิบตั ิ จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นตัวกาหนดให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพมี
บุคลิกลักษณะตามแบบแผนของอาชี พโดยต้ องอาศัยผู้ประกอบวิชาชี พให้ ความเคารพและ
ปฏิบตั ิตามจึงจะบังเกิดผล

4. ยกย่ องให้ เกียรติผ้ ูร่วมวิชาชีพ
วิชาชีพแต่ละแขนงย่อมมีเกี ยรติ
การยกย่องและให้ เกี ยรติผ้ ูร่วมวิ ชาชีพมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง การช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกันเป็ นสิ่งสาคัญ สร้ างมิตรภาพทังการ
้
ทางานและเรื่ องการดาเนินกิจกรรมต่างๆทางสังคม เพื่อให้ การประกอบอาชีพดาเนินไปอย่าง
ไม่เกิดข้ อขัดแย้ งและประสบผลสาเร็จ

หลักการสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. การรวมกลุ่มเพื่อสร้ างความมั่นคงในวิชาชีพ
เมื่อมีวิชาชีพเกิดขึ ้นการที่จะทาให้ องค์กรนันมี
้ ความเข้ มแข็ ง และเป็ นที่ร้ ู จกั กัน
มากขึ ้นในสังคม จาเป็ นต้ องมีการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อผนึกกาลังสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ออกมา
สู่สาธารณะชน ทาให้ เกิดการก่อตัวขององค์กรเพื่อเป็ นรากฐานความมัน่ คงทางวิชาชีพต่อไป

การปฏิบัตติ นให้ อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
การที่ บุ ค คลประกอบอาชี พ ที่ จ าเป็ นต้ องมี พ ร้ อมทั ง้ ประสบการณ์
ความสามารถในเรื่ องวิชาการแล้ ว ก็ยงั ต้ องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณ
เป็ นเครื่ องมืออันสาคัญที่จะช่วยให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพมีหลักการและแนวทางปฏิบตั ิ
ตามที่ถกู ต้ องเหมาะสมอันจะนามาซึง่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบตั ิงาน รวมทั ้งความเลื่อมใสศรัทธาและความเชื่อมัน่ จากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ดัง นัน้ การปฏิ บัติ ต นให้ อ ยู่ใ นจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จึง เปรี ย บเสมื อ น
ตัวชี ้วัดมาตฐานการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบวิชาชีพ

การปฏิบัตติ นให้ อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. ความซื่อสัตย์
ปฏิบตั ิงานอย่างมีเกียรติและซื่อสัตย์ตลอดเวลาที่ได้ ร่วมงานทังกั
้ บผู้รับบริ การ และเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
ด้ วยกัน ซึง่ เป็ นตัวสาคัญที่บง่ บอกถึงความจริงใจทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง

2. ความเป็ นกลาง
ด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งยุ ติ ธ รรมและไม่ ล าเอี ย ง ซึ่ ง จะต้ อ งปราศจากอคติ ห รื อ พิ จ ารณามาเป็ นการ
ล่วงหน้ า ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในรูปแบบการแสดงออกต่อผู้รับบริการวิชาชีพและเพื่อนร่ วมวิชาชีพ

3. ความเป็ นอิสระ
การปฏิ บตั ิงานจะต้ องมี ความเป็ นอิสระในการที่ ให้ บริ การทางด้ านต่างๆหรื อบริ การสาธารณะ ซึ่ง การ
ดาเนนการนันเป็
้ นไปอย่างอิสระ แต่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพต้ องพึงระลึกอยู่เสมอว่าผลประโยชน์ที่ ได้ รับเป็ นไปอย่างถูก
กฎหมาย เป็ นไปตามระเบียบแบบแผนแล้ วข้ อตกลงที่ตงไว้
ั้

4. การรักษาความลับ
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้ องให้ ความนับถือธรรมชาติของความลับของข้ อมูลของผู้รับบริ การในการให้ บริ การ
ทางวิช าชี พ และข้ อ มูล ควรได้ รับการปกปิ ดแก่บุค คลที่ 3 โดยปราศจากการขออนุญ าตเฉพาะเรื่ อ ง หรื อ เป็ น
หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

การปฏิบัตติ นให้ อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพถูกคาดหวังว่าจะต้ องมีมาตรฐานทังทางด้
้
านวิชาการและวิชาชีพตามคุณสมบัติวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานในการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพจะถูก
นามาใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยผู้รับบริ การวิชาชีพพึงจะได้ รับ
อย่างเท่าเทียมกัน

6. ความสามารถและความระมัดระวัง
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้ องแสดงออกในการให้ บริ การทางวิชาชีพด้ วยความระมัดระวัง ด้ วยความสามารถ และด้ วยความ
ขยันหมัน่ เพียร เนื่องจาก มีหน้ าที่จะต้ องรักษาความรู้และความชานาญอย่างต่อเนื่อง

7. พฤติกรรมทางจริยธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้ องประพฤติตนอย่างมีจริ ยธรรมตลอดเวลาและต้ องรักษาชื่อเสียงที่ดีในวิชาชีพ การให้
คาปรึกษาแก่ผ้ รู ับบริ การวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ

กล่ าวโดยสรุ ป
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ

เป็ นประมวลมาตรฐานความประพฤติ ที่ ผ้ ู
ประกอบวิชาชีพจะต้ องประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพปฏิบตั ิอย่ างถูกต้ องเพื่อ
ผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพนันก็
้ ได้ ผ้ ูกระทาผิดจรรยาบรรณ จะต้ องได้ รับโทษโดยว่ากล่าว
ตักเตือน ถูกพักงาน หรื อถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ ซึง่ จรรยาบรรณในวิชาจะเป็ นสิ่งสาคัญใน
การที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็ นวิชาชีพหรื อไม่ อาชีพที่เป็ น “วิชาชีพ” นันก
้ าหนดให้ มีองค์กรรองรับ
แ ล ะ มี ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ ข อ ง ผู้ อ ยู่ ใ น ว ง ก า ร วิ ช า ชี พ ซึ่ ง
เรี ย กว่ า “จรรยาบรรณ” ส่ ว นลัก ษณะ “วิ ช าชี พ ” ที่ ส าคัญ คื อ เป็ น อาชี พ ที่ มี ศ าสตร์ ชัน้ สู ง
รองรับ นอกจากนี ้จะต้ องมีองค์กรหรื อสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพื่อ
ให้ สมาชิกในวิชาชีพดาเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักที่กาหนดใน จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทัว่ ไป คือ แนวความประพฤติปฏิบตั ิที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรี ยน ต่อตนเอง และต่อสังคม

จรรยาบรรณวิชาชีพ
VS
วิชาชีพเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการ
ทางาน

1. หลักจรรยาบรรณของนักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
1.1. ต้ องปฏิบตั ิงานในสายวิชาชีพตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ โดยตระหนักว่าชีวิ ตสุขภาพ
และความกินดีอยู่ดีของคนทางานในทุกสาขาอาชีพ อาจขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจในวิชาชีพของท่าน
1.2. มี ห น้ า ที่ ใ นการคุ้ม ครองสุข ภาพอนามัย และความกิ น ดี อ ยู่ดี ข องคนท างาน นัก สุ ข ศาสตร์
อุตสาหกรรมควรจะมีการปรึ กษาหารื อกับผู้เกี่ยวข้ อง (เช่น ผู้บริ หาร ลูกค้ า ลูกจ้ าง ผู้รับเหมาช่วง เป็ น
ต้ น) ในเรื่ องเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพและข้ อควรระวัง เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
1.3. ต้ องเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลทางธุรกิจที่ได้ รับระหว่างการปฏิบตั ิงานด้ านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมไว้ เป็ นความลับ อาจเปิ ดเผยข้ อมูลได้ เมื่อเป็ นข้ อกาหนดกฎหมาย หรื อเพื่อ ป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานและชุมชน
1.4. ต้ อ งให้ บ ริ ก ารในขอบเขตที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ซึ่ง ได้ จ ากการศึ ก ษา การฝึ ก อบรม หรื อมี
ประสบการณ์ในงานที่เฉพาะนันๆ
้
1.5. ต้ องมีความรับผิดชอบที่จะคงไว้ ซงึ่ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

2.หลักจรรยาบรรณวิชาชีพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักการทั่วไป
2.1.

พึ ง ด ารงตนให้ สมควรในสั ง คมโดยธรรมและเคารพ กฎหมาย
บ้ านเมือง

2.2.

พึ ง ประ ก อ บอ า ชี พด้ ว ย เ จ ต น า ดี ไม่ ค า นึ งถึ ง ฐ า น ะ เ ชื อ้ ช า ติ
ศาสนา

2.3.

ต้ องไม่ประพฤติ หรื อ กระทาการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้ เสื่อม
เสียเกียรติและศักดิ์ศรี วิชาชีพ

3.หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

การเป็ นผู้ที่มีความเมตตากรุณา
การเป็ นผู้ใฝ่ สจั ธรรม ยึดมัน่ กระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ยินดีรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
การเป็ นผู้ใช้ ปัญญาในการแก้ ไขปั ญหา
การเป็ นผู้มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
การเป็ นผู้มีวิริยะอุตสาหะ
การเป็ นผู้มีความอดทน(ขันติ)

3.หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.7.

การเป็ นผู้มีหิริ — โอตตัปปะ คือมีความเกรงกลัวและ
ละอายต่อบาป
3.8. การเป็ นผู้มีความรับผิดชอบ
3.9. การเป็ นผู้มีระเบียบวินยั
3.10. การเป็ นผู้มีมนุษย์สมั พันธ์และการรักษาความสามัคคี
3.11. การมีเพื่อนที่ดีหรื อกัลยาณมิตร เพื่อนที่ดีจะนาพาเราไปสู่
ความเจริ ญ
3.12. การเป็ นผู้ไม่ประมาท

4.หลักจรรยาบรรณวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้ อม
4.1.

ไม่กระทาการใดๆ อันอาจนามาซึง่ การเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์แห่งอาชีพ

4.2.

ต้ องปฏิบตั ิงานที่ได้ รับทาอย่างถูกต้ องตามหลักและวิชาการ

4.3.

ต้ องประกอบอาชีพด้ วยความเป็ นกลาง ซื่อสัตย์ สุจริต

4.4.

ต้ องปฏิบตั ิงานที่ได้ รับทาอย่างตังใจและมี
้
จิตสานึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

4.5.

ไม่ลงลายมือชื่อในงานที่ตนไม่ได้ รับทาหรื อตรวจสอบด้ วยตนเอง

4.6.

ไม่ให้ ร้ายหรื อมุ่งร้ ายและบิดเบือนข้ อเท็จจริงอันเป็ นผลเสียต่อหน้ าที่และชื่อเสียงของผู้อื่น

4.7.

ไม่แอบอ้ างผลงานของผู้อื่นมาเป็ นของตน

4.8.

ไม่เรี ยกร้ องหรื อยอมรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใด

4.9.

จะต้ องพัฒนาความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อความก้ าวหน้ า

5. หลักจริยธรรมของทุกอาชีพ
5.1. ขยันหมัน่ เพียร : ต้ องสู้งานชนิดหนักเอาเบาสู้ มีความมุมานะ อดทน อดกลั ้นทางาน
อย่างเต็มกาลังความสามารถของตนอย่างเสมอต้ นเสมอปลาย

5.2. ซื่อสัตย์สจุ ริ ต : ซื่อตรงและจริ งใจในการประกอบอาชีพจริ งใจต่ออุดมการณ์ของตน
ความซื่อสัตย์ต้องฝึ กฝนให้ เกิดขึ ้นในตน รู้ศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์และเข้ าใจตนเองอย่าง
ชัดแจ้ งถึงการไม่ควรทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ต่อการทางานและดารงชีวิต
5.3. ตรงต่อเวลา : ต้ องเคารพต่อเวลา รักษาเวลานัดหมายไว้ อย่างเที่ยงตรง เข้ าทางาน
และเลิกงานตามกาหนดเวลา ไม่เป็ นคนมาทางานสาย บ่ายเบี่ยงหลีกกเลี่ยงหน้ าที่จนทาให้
เสียเวลา
5.4. ความเมตตากรุณา : เข้ าใจและเห็นใจผู้อื่น ที่อยู่ร่วมกัน ในสังคม
5.5. ความรับผิดชอบ : ความสานึกในหน้ าที่ซงึ่ ตนต้ องปฏิบตั ิให้ ดีและสมบูรณ์ ระวังไม่ให้
เกิดความเสียหายทั ้งส่วนตนและส่วนรวม

สรุ ป
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ จะต้ อ งมี ค วามรู้ ควบคู่ กั บ คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม
จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานโดยหน้ าที่หนึ่ง
จะเป็ นผู้ประสานสื่อกลางระหว่างนายจ้ างลูกจ้ างให้ มีความเข้ าใจอันดีกันในเรื่ องความ
ปลอดภัยในการทางาน หากนาหลักดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ในการทางานก็ถือได้ ว่าเป็ นการ
ส่งเสริ มเกี ย รติศักดิ์แ ห่งวิชาชี พ และน าพาให้ มีค วามสุข ในชี วิต การท างาน ยิ่ งทุก คนใน
องค์กรยึดมัน่ ตามหลักจรรณยาบรรณวิชาชีพของตนเองก็จะทาให้ องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือ
มีภาพลักษณ์ที่ดีและเจริญรุ่งเรื องต่อไป

สรุ ป
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ จะต้ อ งมี ค วามรู้ ควบคู่ กั บ คุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม
จริ ยธรรม และจรรณยาบรรณ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางานโดยหน้ าที่หนึ่ง
จะเป็ นผู้ประสานสื่อกลางระหว่างนายจ้ างลูกจ้ างให้ มีความเข้ าใจอันดีกันในเรื่ องความ
ปลอดภัยในการทางาน หากนาหลักดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ในการทางานก็ถือได้ ว่าเป็ นการ
ส่งเสริ มเกี ย รติศักดิ์แ ห่งวิชาชี พ และน าพาให้ มีค วามสุข ในชี วิต การท างาน ยิ่ งทุก คนใน
องค์กรยึดมัน่ ตามหลักจรรณยาบรรณวิชาชีพของตนเองก็จะทาให้ องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือ
มีภาพลักษณ์ที่ดีและเจริญรุ่งเรื องต่อไป
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