
รายช่ือกรรมการ (วชิาการ) ประชุมวชิาการ4thNational Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 

 “Sustainable Palliative Care :การดูแลประคบัประคองคุณภาพ....สู่ความยัง่ยืน” 

วนัที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

 

ลาํดับ ช่ือ สกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

1 พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สาํนกัวชิาการแพทย ์     

2 รศ.ทศันา  บุญทอง สภาการพยาบาล     

3 นส.กาญจนา    จนัทร์ไทย กองการพยาบาล     

4 นางลดาวลัย ์ รวมเมฆ ชมรมพยาบาลแบบประคบัประคอง     

5 นส.ยวุดี  เกตุสัมพนัธ์ สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งฯ     

6 นพ.อุกฤษฎ ์ มิลินทางกรู สช     

7 รศ.พญ.ศรีเวยีง ไพโรจน์กุล สมาคมบริบาลผูป่้วยระยะทา้ย     

8 นางสมจิตร ประภากร      

9 ผศ.ลกัษมี ชาญเวชช์ สมาคมบริบาลผูป่้วยระยะทา้ย     

10 นางกลัยกร ฉตัรแกว้ ชมรมพยาบาลแบบประคบัประคอง     

11 นางธีรพร  สถิรองักูร กองการพยาบาล     

12 นางอมัราภสัร์ อรรถชยัวจัน์ กองการพยาบาล     

13 นส.อลิสา  ช่วงอรุณ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ     

14 นางพชัรี   เจริญพร สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ     

15 นางศิริพร  สวยพร้ิง สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ     
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วนัที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

 

ลาํดับ ช่ือ สกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

16 นางกุลนภา  บุญมากุล สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ     

17 นางปราณี   เมืองนอ้ย สถาบนัสุขภาพเด็กฯ     

18 นส.ถิรพร ตั้งจิตติพร สถาบนัสุขภาพเด็กฯ     

19 นางสาววาณี  แม่นยาํ สถาบนัสุขภาพเด็กฯ     

20 นางสยมพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบนัสุขภาพเด็กฯ     

21 นส.ปริภาดา  สร้างนอก สถาบนัสุขภาพเด็กฯ     

22 นส.สิริมา   เอ้ือศรีธนากร รพ.ราชวถีิ     

23 นางสุวารีวรรณ จิระเสวกดิลก รพ.ราชวถีิ 4511049011    

24 นางตรึงตา   จนัทร์ภู่ รพ.นพรัตนราชธานี     

25 นางจินตนา  วราภาสกุล รพ.นพรัตนราชธานี     

26 นางเกสร  แสงอุทยั รพ.นพรัตนราชธานี     

27 นส.สุทธิดา (ภทัรวดี ) ศรีวรขนัธ์ (เกษมโชติธญัญ) รพ.นพรัตนราชธานี     

28 นส.วณิชชา  เรืองศรี รพ.นพรัตนราชธานี     

29 นส.ปณิตา  คุณสาระ รพ.เลิดสิน 4511061062    

30 พญ.ญดา  พงษก์าญจนะ สถาบนัประสาทวทิยา     
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ลาํดับ ช่ือ สกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน 
เลขทีใ่บอนุญาต 
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ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

31 นางอญัเชิญ   ชยัลอ้รัตน์ สถาบนัประสาทวทิยา     

32 นพ.ธีรภทัร์ จงสัจจา รพ.สงฆ ์     

33 นส.จิราภรณ์ ศรไชย รพ.สงฆ ์     

34 นางพรทรัพย ์  เตชะกุลเจริญ รพ.สงฆ ์     

35 นส.สตรีรัตน์   จัน่ครุฑ สถาบนัโรคทรวงอก     

36 นางพิมพสุ์ดา   เจ่ียปิยะสกุล สถาบนัโรคทรวงอก 4511055329    

37 นายโชตินรินทร์  ไชยรินทร์ รพ.มะเร็งชลบุรี     

38 นางนิอร   โชติธนประสิทธ์ิ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี     

39 นางชลิยา  วามะลุน รพ.มะเร็งอุบลราชธานี     

40 นางเขมจิต  มุกดาดี รพ.มหาวชิราลงกรณธญับุรี     

41 นางสุภารัตน์  ลทัธ์ธรรม  รพ.มหาวชิราลงกรณธญับุรี     

42 นางเปรมฤดี ทิพยชิ์ต รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี     

43 นางยพุิณ  คาํกรุ รพ.มะเร็งอุดรธานี     

44 นางจิตลดัดา  โพธ์ิผอ่ง รพ.มะเร็งอุดรธานี     

45 นส.การุญ  แกว้สอน รพ.มะเร็งลาํปาง     



รายช่ือกรรมการ (วชิาการ) ประชุมวชิาการ4thNational Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 

 “Sustainable Palliative Care :การดูแลประคบัประคองคุณภาพ....สู่ความยัง่ยืน” 

วนัที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 

 

ลาํดับ ช่ือ สกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน 
เลขทีใ่บอนุญาต 

ประกอบวชิาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิถุนายน 61 7 มิถุนายน 61 8 มิถุนายน 61 

46 นางยพุา  ศรัณยเูศรษฐ ์  รพ.มะเร็งลพบุรี     

47 นางฉววีรรณ แสงสวา่ง รพ.ประสาทเชียงใหม่     

48 นางเอ้ือกานต ์ วรไพฑูรย ์  กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ     

49 นายพิสิษฐ ์ ศรีอคัรโยธิน สช.     

50 นางรจนา  บาํรุงศกัด์ิ สาํนกัวชิาการแพทย ์     

51 นางพรทิพา ชยัเนตราภรณ์ สาํนกัวชิาการแพทย ์     

52 นางแพรจิต  จนัทร์ฐิติวงศ ์ สาํนกัวชิาการแพทย ์     

53 พญ.เดือนเพญ็  ห่อรัตนาเรือง สถาบนัสุขภาพเด็กฯ     

54 นพ.วรพิทกัษ ์ ไทยสิทธิ รพ.เลิดสิน     

55 นส.สมจิต   ศิริสุข สถาบนัสุขภาพเด็กฯ     

56 นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธ์ิ รพ.เลิดสิน 4511061084    

57        

58        

59        

60        



 


