
รายช่ือผูรวมประชุมวิชาการ4thNational Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 

 

ผูเสนอผลงาน : ปะเภทงานวิจัย 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
1 เปรียบเทียบการรับรูคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง

ของผูปวยและผูดูแลผูปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

พว.กัลยา  แซชิต     

2 พัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการในผูปวยมะเร็งระยะ

สุดทาย 

พว.นัยนรัตน   จันทรเพ็ง     

3 ความพรอมของครอบครัวและปจจัยท่ีเก่ียวของกับความพรอม

ของครอบครัวในการดูแลเด็กปวยประคับประคองณสถาบัน

สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร     

4 ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองผูปวย

ระยะทายของชีวิตในหอผูปวยวิกฤต 

พว.อรวรรณ สกุลวัฒนะ     

5 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง  
เครือขายจังหวัดเลย 

นพ.อุดมศักดิ์   บุญสงทรัพย        

6 แนวคิดการตายดีในมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมกับการดูแล

ประคับประคองคุณภาพ 

ผศ.ดร. เพ็ญจันทร  ประดับมุข  

เชอรเรอร 
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทR to R 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
1 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหนายผูปวยมะเร็งระยะทาย 

โรงพยาบาลชนบทจังหวัดขอนแกน 

พว.ปทมาภรณ นาบุตรบุญ     

2 นวัตกรรมเจลลี่อาหารเสริม นายธนาวุฒิ  เมืองเจริญทรัพย     

3 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายท่ีบาน  

รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสาคาม 

นางคําตนั   
 

ปินะโต     

4 รูปแบบการเขาถึงยากลุมโอปออยด(opioids)ท่ีบานในการ

ดูแลผูปวยวาระสุดทาย อ.ยางสีสุราชจ.มหาสารคาม 

ภก.ศภุชยั  แพงคําไหล     

5 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 

อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ 

นางรัศมี    ลือฉาย     

6 การพัฒนาการเขาถึงการดูแลแบบประคับประคอง ในผูปวย

ระยะสุดทาย โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเขาวง 

จังหวัดกาฬสินธุ 

นาง อดิศร  อุดรทักษ     

7 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

นางสมุนทิพย์  สริุยพนัธุ์     

8 การสื่อสารทางline หัวใจการเสริมสรางพลังอํานาจเพ่ือการ

ยอมรับอาการระยะทายบุคคลอันเปนท่ีรักผสมผสานเทคนิค

การบริการสูความเปนเลิศ 

นางมณัฑนา  เบ้าเรือน     
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทR to R 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
9 0รูปแบบการดูแลผูปวยระยะทายภายใตเครือขายระบบสุขภาพอําเภอ

หนองสองหองจังหวัดขอนแกน 

พว. พิมลวรรณ กมัปนานรัุกษ์     

10 การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบานผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย นางกิตติพรรณ ผาดโผน     

11 ผลของสมาธิบําบัด (SKT) รวมในการดูแลผูปวยถุงลมโปง

พองระยะทายท่ีมีปญหา VentilatorDependent 

นางสาวนวพร  ไพรวลัย์สถาพร     

12 การพัฒนาระบบเครือขายการดูแลผูปวยระยะสุดทายในชุมชน

ตําบลแงง โดยใช 2A4C Model โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลแงง  อําเภอปว   จังหวดันาน 

พว.จุติพงษ ศรีตนไชย     
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 
 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทนวตกรรม 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
1 ถุงโคลอสโตมี พี.เอส.โมเดล นางไพรินทร  สมบัติ     

2 ผลของการประชุมครอบครัวผูป วยมะเร็งระยะสุดทาย 

โรงพยาบาลกําแพงเพชร 

น.ส.กฤชญา มัน่เขตกิจ       

3 ถัง Unlimited นางจนัทร์เพ็ญ ทองรัตน์     

4 ผลของการใชน้ํามันมะพราวลดอาการปากแหงและเยื่อบุชอง

ปากอักเสบในผูปวยระยะทาย 

นางจีฬาพันธ   รุจอุดมพร     

5 พัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง นส.นงลักษณ   สรรสม       

6 นวัตกรรม “ชุดอ่ิมบุญ” ( Enjoy with merit) นางประไพศรี แสงชลินทร     

7 ลมหายใจ ใหชีวิต น.ส.ปัทมา คุย่ดี     

8 ผลของการใชพัดลมมือถือลดอาการหายใจลําบากในกลุม

ผูปวยระยะสุดทาย 

นางจีฬาพนัธ์   รุจอดุมพร     

9 กิจกรรมสะพานบุญ พว.พิษณ ุ สิงห์ใส     

10 Palliative care cloud :การพัฒนาระบบฐานขอมูลการดูแล

แบบประคับประคอง โรงพยาบาลขอนแกน 

นพ.วชัรพงษ์ รินทระ     
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 
 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทนวตกรรม 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
11 ขม้ินชันราชาสมุนไพรไทย ไลกลิ่นแผลมะเร็ง นางอรทัย ไพรบึง     

12 Palliative Care in Acute Loss at Emergency Room นางสุวรรณา บุญเอ่ียม     

13 นวัตกรรม สายพยุง Tracheostomy tube แบบใหม น.ส.เบญจมาส เรืองดิษฐ     

14 “เทาท่ีสาม..เม่ือยามแก” นางสุพรรณี จันทรวรกาญจน     

15 เครื่องมือ Swelling arm measurement นางสาวทิพยสุคนธ มุมอภัย     

16 นวด  เหน็บระบาย สบายทอง พว.อุทัยวรรณ แจมถาวร       

17 แผนกรองเครื่องผลิตออกชิเจน นางชัชชษา สีผักผอง     

18 มือหมุน PVC นางเปรมจิตร  วงศษา     

19 พัฒนาระบบการเก็บขอมูล  ผูปวยประคับประคอง  
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

นาง ขวญัใจ   ใจทศัน์    
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 
 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทCQI 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
1 โครงการเรียนรูจากคนอยูมุงสูการดูแลผูปวยระยะทายใหตายด ี น.ส.อัจฉรา วงศคณิตย     

2 โครงการเพ่ิมจํานวนผูปวยมะเร็งระยะสุดทายท่ีมีคะแนน PPS 

(Palliative Performance Scale) 40% และครอบครัวใหไดรับ

การทํา Family Conference 100%  

น.ส.จนัทร์เพ็ญ กนกอมรสิน     

3 Neonatal Palliative care น.ส.กังสดาล  เปลี่ยนพิจารณ     

4 การดูแลสาย  PICC line เม่ือนํากลับบานในผูปวยมะเร็ง 

ระยะทาย 
นางนันทนัช ภาณุศรี 4511005155    

5 การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับ 
ประคองและการสงตอไทย-ลาว 

นางขจรศรี  สอนมาลา     

6 พัฒนาเครือขายรวมดูแลผูปวยระยะสุดทายในชุมชน นางจีนทอง   ศรีคริินทร์     

7 การพัฒนาคุณภาพงานบริการผูปวยแบบประคับประคอง 

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอตาคลี 
น.ส.ชตุมิา  เรืองภวดั     

8 การพัฒนาระบบดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายแบบ

ประคับประคอง : บริบทโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก 

นพ.อศัวิน  รุ่งพฒันกิจชยั     

9 การสนับสนุนชวยเหลือผูปวย COPD ท่ีจําเปนตองใชออกซิเจน

รักษาระยะยาวท่ีบาน 
นางพรวิภา     ยาสมทุร์     
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 
 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทCQI 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
10 ดนตรีบําบัดเพ่ือผูปวยและญาติ น.ส.นิฐิดา  วรรณจกัร     

11 Phayao Hospital Contineuity of care in palliative care พว.เกวลิน สีใส     

12 การพัฒนาระบบการดูแลระยะทายแบบประคับประคอง 

โรงพยาบาลพะเยา 

พว.ภาคนิ บญุพิชาชาญ 

    

13 Palliative ชุมชน….วิถีท่ียั่งยืน  พว.วรรณา อุน่ย่ิงเจริญ     

14 พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง (Palliative 

care) 

พว.นางวลยัพร  วงษ์สินธน 

    

15 โครงการจัดกลุมสนับสนุนผูปวยเรื้อรัง-ผูปวยท่ีชวยเหลือตนเอง

ไมไดและครอบครัว 

พ.ต.ท.หญิงวาริณี ขันธสิทธิ์ 

    

16 Set คุณทําได สายไมตัน นางสาวรัชนีพร  สารเหลาโพธิ์     

17 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยระยะทาย(Palliative Care)

รพ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 

นางสาลี   แก้วสม 

    

18 พัฒนาระบบการจัดการความปวดในผูปวยระยะทาย นางสรีุพร    ศริิยะพนัธุ์     

19 CQIการดูแลผูปวยระยะทายดวยใจ ไรรอยตอ(Seamless 

Palliative care) 

นางสาวอนงค์  สิมลี 
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 
 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทCQI 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
20 การพัฒนาเครื่อขายการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง นางอรุณ   โพธิงาม     

21 สหสาขารวมพัฒนาบุคลากรการดูแลผูปวยระยะทายจาก

โรงพยาบาลสูเครือขาย 

นางลําดวน  สขุสาตต์ 

    

22 การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง หอผูปวย

ศัลยกรรมหญิง 

นส.ฐานิตา  นาคไพจิตร   

    

23 กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนในผูปวยมะเร็ง: กรณีศึกษาผูปวยมะเร็งชาย 

หอผูปวยมะเร็ง ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแกน 

นายภานวุตัร์ 

 

อุ๊ดปวง 

    

24 EOL ไมตองรอ ... RPP Call Center ชวยได นางสาวนณพร ทศแก้ว     

25 Cancer pain management: role of nurse นางวณิชชา  เรืองศรี     

26 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)สาขา Palliative 

care 

นางวรางฉตัร  อารายะตระกลูลิขิต 

    

27 โครงการพัฒนาการเขาถึงยามอรฟนชนิดฉีดแบบ One stop 

service สําหรับผูปวยระยะสุดทายท่ีใชเครื่องควบคุมการใหยา

อัตโนมัติ (Syringe driver) ท่ีบานของเครือข่ายบริการสุขภาพ 

อําเภอบ้านฝาง  

พว.อรุณวรรณ สรรพสมบตั ิ

    



รายช่ือผูรวมประชุมวิชาการ4thNational Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2018) 

“Sustainable Palliative Care :การดูแลประคับประคองคุณภาพ....สูความยั่งยืน” วันที่ 6 - 8  มิถนุายน 2561   

ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 
 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทCQI 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพ  

ลายเซ็น 

6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 8 มิ.ย. 61 
28 @ Home  นางเสริมสุข   ธัญญะวัน     

29 สานฝนปนสุขดวยการศึกษา in Prediatic palliative care นางสาวสุภารัตน  เสียมไหม     

30 ดนตรีบําบัดในผูปวยมะเร็งแบบประคับประคอง นางสาวเนตรชนก  สิงหเห     

31 การพัฒนาระบบการบันทึกขอมูลทางสังคมในกลุมผูปวยแบบ

ประคับประคอง 

นายเจษฎา   เหรียญทอง   

    

32 Onco - OPD multidisciplinary team conference วาท่ี พ.ต.ท.หญิง 

ดวงนภา  

เบญจวงศเสถียร 

    

33 การดูแลผูปวยระยะสุดทายดวยหัวใจ นางสาวสุธาทิพย  ทิพยคงคา     

34 เปรียบเทียบจํานวนวันนอนผูปวยมะเร็งปอดระยะสุดทาย  

โดยการดูแลแบบประคับประคอง และไมไดเขาสูการดูแลแบบ

ประคับประคอง โรงพยาบาลสระบุร ี

นางสาวบรรยง  มีนิรันดร 

    

35 โครงการสุขสุดทายท่ีปลายทางศูนยชีวรักษ นางชัชฎาภรณ อิงคสกุลโรจน       

36 Cancer pain management in palliative patient : role 

of pharmacist 

ภญ.จิราพร  คําแก้ว 

    

37 เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง

(Palliative Care)ในผูปวยระยะสุดทาย 

นางจิรภทัร์ อินทร์ทองน้อย 
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ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอรแจงวัฒนะ 
 

ผูเสนอผลงาน : ประเภทCQI 

ลํา

ดับ 
ช่ือผลงาน ช่ือ-สกุล 

เลขที่ใบอนุญาต 
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ลายเซ็น 
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38 19การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง

(โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ19) 
นางสาวสําเนียง   ไวยารัตน์ 

    

39 การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยมะเร็งแบบประคับประคองท่ี

เปดทวารใหม ในสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
พว.มัลลิกา  ไวยรุต   

    

40 การพัฒนาการดูแลตอเนื่องและการสงตอโดยใช 
Line Application 

นางสาวรัฏิญากรณ แซลี ้
    

41 การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาการรบกวนในผูปวยท่ี

ไดรับการคาทอระบายน้ําดี 

พ.อ.ชัชชาญ 

  

คงพานิช 

    

42 การพัฒนาระบบการเขาถึงบริการของผูปวยระยะสุดทาย 

กอน ระยะ End of life care ในกรณีฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลนครพนม 

นางปณิตา  พลชนะ 

    

43 การพัฒนาระบบการสงตอผูปวยแบบประคับประคอง: 

Pediatric Palliative care ดวยหัวใจความเปนมนุษย 
นางสาววาณี   แมนยํา   

    

44 สวยครั้งสุดทาย พว.รสศุคณธ เจืออุปถัมย 
    

45 การพัฒนารูปแบบการดูแลดานโภชนบําบัดโรงพยาบาลมะเร็ง

ลําปาง 

นางอาภรณ  ฟูกุล 
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46 ระบบการจัดการการดูแลผูปวยเรื้อรังแบบประคับประคอง นางจนัทร์เพ็ญ    บรรเลง        

47 การพัฒนาอยางตอเนื่อง ในการดูแลผูปวยระยะทายแบบ

บูรณาการอําเภอหนองมวงไข 
นางกิตติยา  ติดไชย 

    

48 ความรักไมมีพรมแดน นางศิริพร  สวยพริ้ง     

49 คุณภาพชิวิตดิวิถี นางพรทรัพย  เตชะกุลเจริญ     

 


