
รายช่ือวทิยากรประชุมวชิาการ  4th National 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 ดร.ประมวล เพง็จนัทร์      

2 รศ.ประคอง อินทรสมบติั ท่ีปรึกษาชมรมพยาบาลแบบประคบัประคอง     

3 นางอรพรรณ ศรีสุขวฒันา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ     

4 ดร.นพ.พิสิษฐ์ ศรีประเสริฐ 
ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 5 และประธาน

คณะกรรมการพฒันาระบบบริการ 
    

5 พญ.บุษกร โลหารชุน สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ     

6 นพ.ธงธน เพิ่มบทศรี สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสู้งอาย ุ     

7 รศ.ดร.นพ.จิรุตม ์ ศรีรัตนบลัล ์ คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

8 นพ.ศีลวนัต ์ สถิตรัตนชีวิน คณะแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

9 ศ.แสวง บุญเฉลิมวภิาส ผูอ้าํนวยการศูนยธ์รรมศาสตร์ธรรมรักษ ์     

10 ศ.นพ.อิศรางค ์ นุชประยรู ศูนยก์ุมารชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย      

11 พญ.วนัทนีย ์ วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร     

12 พว.ปริภาดา สร้างนอก สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี     

13 นายสุทธิพงษ ์ วสุโสภาพล ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ     

14 ดร.พระสุธี รัตนบณัฑิต ผอ.สถาบนัวิจยัพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั     

15 พระวชิิต ธมัมชิโต หวัหนา้ท่ีพกัสงฆห์ว้ยทรายทอง อ.แกง้คร้อ จ.ชยัภูมิ     
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16 นพ.สมนึก อร่ามเธียรธาํรง ผอ.รพ.สงฆ ์     

17 พญ.ปิยพร ทิสยากร ศูนยชี์วาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย     

18 นพ.ศุภการ เตชสัอนนัต ์ ศูนยบ์ริรักษ ์รพ.ศิริราช     

19 นางรัตนพร วงัคะฮาด รพ.มะเร็งลพบุรี     

20 นางอรนุช สุขสงวน รพ.ท่าวุง้     

21 นางสุชีลา พลไสย ์ รพ.สต.บา้นเขาสมอคอน     

22 พว.วลิาววรรณ คูศิวไิลส์ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ     

23 นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ รพ.รามาธิบดี     

24 นางสายชล ศรทตัต ์ ประธานชมรมเพื่อนมะเร็งไทย     

25 นางอภิชญา วรพนัธ์ ญาติผูป่้วยและผูใ้หค้าํปรึกษาแก่ผูป่้วยระยะทา้ย     

26 นางสุนียรั์ตน์ เตชาชาญ ผูป่้วยโรคมะเร็งลาํใส้ใหญ่ระยะลุกลาม     

27 นพ.ขวญัชยั วศิิษฐานนท ์ ผอ.สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย     

28 หลวงตาปพนธ์ พชัร์ จิรธมัโม วดัคาํประมง     

29 ผศ.นพ.พรเลิศ ฉตัรแกว้ รพ.จุฬาลงกรณ์     

30 พว.อนุตรา วรรณเสวก รพ.มะเร็งอุบลราชธานี     
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31 พว.ศิริลกัษณ์ ศิริปัญญวฒัน์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่     

32 นพ.ปเนต ผูก้ฤตยาคมี รพ.ศิริราช     

33 พญ.ปรารถนา โกศลนาคร รพ.จุฬาลงกรณ์     

34 พญ.ปัทมา โกมุทบุตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่     

35 นพ.อิทธิพล วงษพ์รหม รพ.รามาธิบดี     

36 พญ.ดุสิดา ตูป้ระกาย รพ.ลาํปาง     

37 นางบุญร่วม ปริปุณณะ รพ.นครพนม     

38 พญ.นชัชา เรืองเกียรติกุล รพ.ราชวถีิ     

39 พว.ปรารถนา สหสักุล ชมรมพยาบาลแบบประคบัประคอง     

40 นายพฒัน์พงศ ์ สหสักุล วทิยากรอิสระ     

41 นพ.ศุภชยั ยอดเยีย่ม รพ.พระพุทธบาท     

42 พว.พรวรินทร์ นุตราวงศ ์
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศ์าสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยั    

นวมินทราธิราช 
    

43 พว.วรรณา ฉายอรุณ รองผอ.ดา้นการพยาบาล รพ.มหาวชิราลงกรณธญับุรี     

44 นายสมคิด เพื่อนรัมย ์ นกักายภาพบาํบดัชาํนาญการ รพ.ท่าคนัโธ จ.กาฬสินธ์ุ     

45 นางเยาวเรศ คาํมะนาด นกัสังคมสงเคราะห์ชาํนาญการ รพ.ขอนแก่น     
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46 ภญ.วราภรณ์ ริมชยัสิทธ์ิ กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.อุดรธานี     

47 พระอาจารยค์รรชิต อกิญจโน วดัป่าสันติธรรม จ.ชยัภูมิ     

48 พว.ธีรพนัธ์ กากแกว้ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี     

49 พว.สรรสนีย ์ จนัทร์มา รพ.น่าน     

50 พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ ศูนยค์วามเป็นเลิศการุณรักษ ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น     
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