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1. Approach ผู้ป่วยและป่วยและญาติ เวยและญาติ เพื่อให้สงบ กล้าในก เพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาอให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูสงบ กลาในการให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูความจรงก*บค+กร,2. ให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูค/าแนะน/า ให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูความช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่+วยเห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูลอ แติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+ไม+เอ+ยป่วยและญาติ เากขอโทษ เนองจากจะกลายเป่วยและญาติ เ6นความผู้ป่วยและดของ
บ8คลากร
3. ห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคู*วห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูนางานติ เพื่อให้สงบ กล้าในกองไวติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+อการแกป่วยและญาติ เ:ญห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูา ห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูาขอมลรอบดาน
4. เพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาอป่วยและญาติ เ<องก*น บ8คลากรควรจะสรางส*มพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควา*นธภาพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาก*บผู้ป่วยและป่วยและญาติ เวยและญาติ เพื่อให้สงบ กล้าในกให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูสม/าเสมอติ เพื่อให้สงบ กล้าในก*?งแติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+แรกร*บ
5. น/าท-มสห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูสาขาวช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่าช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่-พื่อให้สงบ กล้าในการให้ความาม-ส+วนร+วมในการร*บร แกป่วยและญาติ เ:ญห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูา ไวติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+อความเส-ยงในการAกB<อง
รอง
6. จ*ดคนให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูขอมล ขอมลติ เพื่อให้สงบ กล้าในกองเป่วยและญาติ เ6นในทศทางเด-ยวก*น บ*นทEกในสงท-ควรบ*นทEก
7. จ*ดสงช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่ดเช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่ยให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคู เช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่+น ส+วนเกนค+าใช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่จ+าย ค+าร*กษาพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควายาบาล ไม+จ/าเป่วยและญาติ เ6นติ เพื่อให้สงบ กล้าในกองให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูรบางส+วน เพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาอ
จะไม+มองว+าโรงพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควายาบาล ออกค+าใช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่จ+ายให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคู เพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาราะบ8คลากรท/าผู้ป่วยและด ช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่ว+ ยอ/านวยความสะดวก
8. กร,-ม- Case เส-ยงติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+อการAกB<องรอง ควรส+งติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+อขอมลภายในท-มส8ขภาพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาระห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูว+างงานให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูร*บ
ทราบ และ รายงานผู้ป่วยและบรห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูารติ เพื่อให้สงบ กล้าในกามล/าด*บช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่*?น เพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาอให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูการดแลไดเห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูมาะสม
9. ก+อน Approach ก*บ ผู้ป่วยและป่วยและญาติ เวย และญาติ เพื่อให้สงบ กล้าในก ท-มสห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูวช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่าช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่พื่อให้สงบ กล้าในการให้ควา- ติ เพื่อให้สงบ กล้าในกองป่วยและญาติ เระช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่ม8 เติ เพื่อให้สงบ กล้าในกร-ยมความพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควารอม ห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูาขอ
บกพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาร+อง เพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาอห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูาขอแกไข และให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูขอมลไดAกติ เพื่อให้สงบ กล้าในกอง เนนให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูเขาใจง+ายแติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+ติ เพื่อให้สงบ กล้าในกองติ เพื่อให้สงบ กล้าในกามมาติ เพื่อให้สงบ กล้าในกรฐาน
10. บ8คลากรAาพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาบว+าม-ความผู้ป่วยและดป่วยและญาติ เกติ เพื่อให้สงบ กล้าในก / ขอผู้ป่วยและดพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาลาด ไม+ควรเอะอะโวยวายให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคู ผู้ป่วยและป่วยและญาติ เวย/ ญาติ เพื่อให้สงบ กล้าในกทราบ
แติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+ติ เพื่อให้สงบ กล้าในกองแกไขให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูเรOวท-ส8ด
11. ผู้ป่วยและท-จะท/าห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูนาท-เจรจาติ เพื่อให้สงบ กล้าในก+อรอง ติ เพื่อให้สงบ กล้าในกองม-ล*กษ,ะเป่วยและญาติ เ6นมติ เพื่อให้สงบ กล้าในกร พื่อให้สงบ กล้าในการให้ควารอมให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูความช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่+วยเห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูลอขอมลติ เพื่อให้สงบ กล้าในกอง
ครบAวนห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูล*กฐานช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่*นเจน
12. ภายท-มสห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูสาขาวช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่าช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่-พื่อให้สงบ กล้าในการให้ควา ไม+ควรกล+าวโทษก*น ห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูรอใช่วยเหลือ แต่ไม่เอ่ค/าพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาดท-ท/าให้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูเกดการB<องรอง
13. ก/าห้สงบ กล้าในการให้ความจริงกับคูนดมาติ เพื่อให้สงบ กล้าในกรการในการดแลและวธ-ป่วยและญาติ เฏิบัติเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้บ*ติ เพื่อให้สงบ กล้าในกเพื่อให้สงบ กล้าในการให้ควาอป่วยและญาติ เ<องก*นการAกB<องรอง
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