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Register nurse
พยาบาลวิชาชีพ

Palliative care nurse

พยาบาลประคับประคอง

Master of Public Administration 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Volunteer music therapy
จิตอาสาดนตรีบ าบัด



สถาบันบ าราศนราดูร
อดีต-ถึงปัจุบัน



สถาบันบ าราศนราดูร 
ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรม จริยธรรม 

น าสุขสู่ประชาชนในยุค 4.0 ภายใต้ MOPH



โรงพยาบาลบ าราศนราดูร พ.ศ.2503



สถาบันบ าราศนราดูร พ.ศ.2545



นพ.อภิชาต วชิรพันธ์
ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร

ประธานจริยธรรมสถาบันบ าราศนราดูร







การด าเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
สถาบันบ าราศนราดูร



การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีชมรมจริยธรรม 
โดยผู้อ านวยการเป็นประธานและที่ปรึกษา

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม

3. มีงบประมาณสนับสนุน

4. จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ต่อเนื่อง

5. มีการส่งเสริมบรรยากาศการท างาน มีสถานที่เหมาะ
แก่การปฏิบัติธรรม
6. บุคลากรได้รับการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม > 80%
7. มีการส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในหน่วยงาน



8.บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้ทางวิชาการในหน้าที่ที่ตน
ปฏิบัติและวิชาชีพ

9.มีการส่งเสริมกิจกรรมให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์



1. มีนวัตกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. มีผลงานเป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน/อาเซียน

3. ผลงานมีประโยชน์ มีคุณค่า ส่งผลต่อหน่วยงานและชุมชน

ด้านคุณภาพของผลงาน



แผนการฝึกอบรม ภายใน



แผนการฝึกอบรมภายนอก
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R: 
Relationship
หมายถึง 
การมีน้ าใจ 
ใจเปิดกว้าง 
เป็นพี่เป็น
น้อง



S: Service Mind
หมายถึง  การมีจิตใจ
พร้อมในการให้บริการ













รพ.เจา้พระยายมราช
รพ.พระจอมเกลา้
รพ.หวัหนิ
รพ.นครปฐม
รพ.สมุทรสาคร
รพ.มะการกัษ์

รพ.มหาราชนครเชยีงใหม่
รพ.เชยีงรายประชานุเคราะห์
รพ.ล าปาง
รพ.นครพงิค์
รพ.แพร่
รพร.เชยีงค า
รพ.น่าน
รพ.พะเยา
รพ.ปัว

รพ.รอ้ยเอด็
รพ.ขอนแก่น
รพ.
มหาสารคาม
รพ.กาฬสนิธุ์

รพ.พระปกเกลา้
รพ.ตราด
รพร.สระแกว้
รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร์
ศนูยม์ะเรง็ชลบุร(ีรพ.พุทธโส
ธร)
รพ.ระยอง

รพ.ยโสธร
รพ.สรรพสทิธปิระสงค์
รพ.มุกาดหาร
รพ.ศรสีะเกษ
รพรพ.อ านาจเจรญิ

รพ.สงขลานครนิทร์
รพ.หาดใหญ่
รพ.ยะลา
รพ.ตรงั

รพ.สกลนคร
รพ.อุดรธานี
รพ.เลย
รพ.หนองคาย
รพ.นครพนม

รพ.พจิติร 
รพ.สวรรคป์ระชารกัษ์
รพ.อุทยัธานี
รพ.ก าแพงเพชร
รพ.ชยันาทนเรนทร

เขต 13 
กรงุเทพฯ

เขต 6 
ระยอง

เขต 9
นครราชสีมา

รพ.แม่สอด
รพ.พุทธชนิราช(ร่วมกบัม.นเรศวร)
รพ.อุตรดถิต์
รพ.เพชรบรูณ์
รพ.ศรสีงัวรสโุขทยั
รพ.สโุขทยั

เขต 8 
อดุรธานี

เขต 10 
อบุลฯ

เขต 4
สระบุรี

เขต 3 
นครสวรรค์

เขต  1
เชียงใหม่

เขต 7
ขอนแก่น

เขต 12
สงขลา

เขต 5
ราชบุรี

เขต 2 
พิษณุโลก

รพ.มหาราชนครราชสมีา 
รพ.ชยัภูมิ
รพ.บุรรีมัย ์
รพ.สรุนิทร์

รพ.สระบุรี
ศนูยม์ะเรง็ลพบุรี
ศนูยม์หาวชริาลงกรณ์  
ธญับุรี

เขต 11 สุ
ราษฎรฯ์

ศนูยม์ะเรง็สรุาษฎรธ์านี 
รพ.สรุาษฎรธ์านี
รพ.มหาราช
นครศรธีรรมราช
รพ.กระบี้

รพ.ศิริราช
รพ.ราชวิถี

แสดงการกระจายเครือข่ายบริการการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคบัประคองแยกรายเขต
ปี 2556 จ านวน 63 เครือข่าย 
แม่ข่าย 63 แห่ง  ลูกข่าย 549 แห่ง

9

5

3

6

4

6 5

4

5

4

6
2

4























โครงการคุณธรรมจริยธรรมไร้พรหมแดน 3 ศาสนา
พุทธ คริสต์ อิสลาม



วัตถุประสงค์ส าคัญมีดังนี้ 
1. เพื่อประเมินปัญหาความต้องการด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 

อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
2. ให้ข้อมูลระยะของอาการ ความเจ็บป่วยอย่างสม่ าเสมอ
3. ในวาระสุดท้ายของชีวิต ได้ประกอบพิธีกรรมอย่างสมศักดิ์

ศรีของความเป็นมนุษย์







ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์
1. ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษา ได้รับการดูแล
รักษาต่อเนื่อง

2. ผู้ให้บริการได้พัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นคนดี 
มีคุณธรรม มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ ทั้งด้านก าลังกายและก าลังใจ



3. สถาบันฯมีการจัดท าพิธีศพและร่วมส่งวิญญาณตามวิถีพุทธ

4. ด้านองค์กร ได้รับความศรัทธา และการยอมรับจากผู้รับบริการ

ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติ

เป้าหมาย ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561

>85% 95.46 % 96.55% 98.65% 99.50%
































