
 
รายชื่อจัดท า E –book ทั้งหมด 26 เร่ือง 

1. ช่ือผลงาน CQI :สหสาขาร่วมพัฒนาบุคลากรการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายจาก โรงพยาบาลสู่
เครือข่าย 

ชื่อ-สกุล พว.กัลยา  แซ่ชิต   พญ. พฤกษพร ธรรมโชติ   ภญ. อัญญารัตน์  ศรีวิโรจน์ 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสงขลา โทร081-8987519  
 
2. ช่ือนวัตกรรม ผลของการใช้น้ ามันมะพร้าวลดอาการปากแห้งและเยื่อบุช่องปากอักเสบใน

ผู้ป่วยระยะท้าย 
ชื่อ-สกุล ผู้สร้างผล/พัฒนานวัตกรรม นางจีฬาพันธ์  รุจอุดมพร  
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสีค้ิว    โทรศัพท์ 044986245 

 
3. ช่ือนวตกรรม    โครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ผู้สร้างนวตกรรม นงลักษณ์  สรรสม   
   หน่วยงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
โทรศัพท์ 02-4197489-90  หรือ 062-2245947 
 

4. นวัตกรรม “ พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล  ผู้ป่วยประคับประคอง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ” 
ชื่อสกุลพัฒนานวัตกรรม   นาง ขวัญใจ  ใจทัศน์   และ ทีม PC  รพ.มะการักษ์   
หน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์    47/2 ม. 4 ต.ท่ามะกา   อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี  โทรศัพท์  
034-542031     

 
5. ช่ือผลงาน: Neonatal Palliative care 

 ชื่อ-สกุล  นางสาวกังสดาล เปลี่ยนพิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 
ชั้น 10 โรงพยาบาลเลิดสิน 
 

6. ช่ือเร่ือง แผ่นกรองเคร่ืองผลิตออกชิเจน 
ชื่อ-สกุล  นางชัชชษา  สีผักผ่อง  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

7. ผลงานพัฒนาคุณภาพ....การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)สาขา Palliative 
care  

ชื่อ-สกุล.    นางวรางฉัตร อารายะตระกูลลิขิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2                  
หน่วยงาน..ทีมการดูแลแบบประคับประคองโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์..จังหวัดนครสวรรค์...                  
  โทรศัพท์ 056-219888 ต่อ 1400 , 088-2897153    
 

8. ช่ืองาน CQI ….Cancer pain management: role of nurse…. 
ชื่อ-สกุล….นางวณิชชา เรืองศรี, นางพัชรี  ยิ้มแย้ม และงานพัฒนาวิชาการพยาบาล…. 

หน่วยงาน....โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี....โทรศัพท์....087-3408996.... 



 
 

9. ช่ืองาน CQI การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจ 
           ชื่อ-สกุล นางสาวสุธาทิพย์ ทิพย์คงคา 
            หน่วยงานโรงพยาบาลหนองเสือ โทรศัพท์ 025491053 , 0891196856  
 

10. เร่ือง ความรักไม่มพีรมแดน  
ชื่อเจ้าของผลงาน นางศิริพร สวยพร้ิง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 

11. ช่ือผลงาน  :  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน รพ.ยางสีสุราช จ.มหาสาคาม 
  ชื่อ-สกุลผู้สร้างผลงาน R2R: นางค าตัน  ปินะโต,นพ.พีร์ วัชรวงษ์ไพบูลย์ 
 หน่วยงาน : โรงพยาบาลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 
 

12. ช่ือผลงาน:  รูปแบบการเข้าถึงยากลุ่มโอปิออยด์(opioids)ที่บ้านในการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย   

อ.ยางสีสุราช  

ช่ือ-สกุลผูส้ร้างผลงาน R2R : ภก.ศุภชยั แพงค าไหล เภสชักรปฏิบติัการ,นพ.พีร์ วชัรวงษ์ไพบูลย  ์
 หน่วยงาน : โรงพยาบาลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
 

13. ช่ืองาน  โครงการจัดกลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยเร้ือรัง-ผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้และครอบครัว 
 ชื่อ-สกุล.....พ.ต.ท.หญิง วาริณี ขันธสิทธิ์  นักสังคมสงเคราะห์ (สบ2) โรงพยาบาลต ารวจ 
                  ร.ต.อ.หญิง นิธิมา แมนเมธี   นักสังคมสงเคราะห์ (สบ1) โรงพยาบาลต ารวจ 

หน่วยงาน....กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลต ารวจ โทรศัพท์ 02 2076187   
 

14. ช่ือผลงาน CQI เร่ือง การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยแบบประคับประคอง : Pediatric 

Palliative care ด้วย   หัวใจความเป็นมนุษย์ 
ชื่อผู้น าเสนอผลงาน นางสาววาณี  แม่นย า  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
    หน่วยงาน การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะท้าย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
 

15. การพัฒนาระบบการดูแลระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลพะเยา 
ชื่อ สกุล พว.ภาคิน บุญพิชาชาญ, พว.เกวลิน สีใส งานการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายโรงพยาบาลพะเยา 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะเยา 

16. การพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยแบบประคับประคอง เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอตาคลี 
ชื่อ-สกุล  นางสาวชุติมา เรืองภวัด 
หน่วยงาน โรงพยาบาลตาคลี โทรศัพท์ 084-7787689 
 

17. ช่ืองานCQI : พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care)  



ชื่อ-สกุล  :  พว.นางวลัยพร วงษ์สินธน และคณะ  
หน่วยงาน รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  โทรศัพท์ 063 -1949961   
 

18. ช่ือผลงาน/โครงการ : การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
หน่วยงาน... หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์..จังหวัดนครสวรรค์ 
ชื่อ-สกุล  นส.ฐานิตา นาคไพจิตร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
นางงามเนตร  บุญประสงค์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์..จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์  056-219888 ต่อ1400 , 088-2897153 
 

19. ช่ือผลงานCQI เร่ืองการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)ใน
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย” 

ชื่อผู้น าเสนอผลงาน : ชื่อ – สกุล นางจิรภัทร์ อินทร์ทองน้อย ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน  กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 จ.กาญจนบุรี 
โทรศัพท์ 034 611033, 034 611044, ต่อ 2697 
 

20. ช่ือผลงาน CQI  “การพัฒนารูปแบบการดูแลด้านโภชนบ าบัด โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง” 
 ชื่อ-สกุล  นางอาภรณ์ ฟูกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ นางสุภา เกียรติก้องแก้ว โภชนากรช านาญงาน   
    และนายแพทยถ์าวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน คณะท างานโภชนบ าบัด (Nutrition Support Team) โทรศัพท์ 099-2703810 
 

21. ช่ือผลงาน CQI การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบบูรณาการอ าเภอ

หนองม่วงไข่ 
ชื่อ – สกุล นางกิตติยา ติดไชย 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ โทรศัพท์ 054-647458 ต่อ 302 
 

22. ช่ืองาน โครงการเพิ่มจ านวนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่มคีะแนน PPS (Palliative 

Performance Scale) 40% และครอบครัวให้ได้รับการท า Family Conference 100%  
ชื่อ-สกุล นางสาว จันทร์เพ็ญ กนกอมรสิน  
หน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา หอ
ผู้ป่วยว่องวานิชชั้น 7 
 

23. ช่ือนวัตกรรม : ผลของการประชุมครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โรงพยาบาล
ก าแพงเพชร 

     ชื่อ-สกุล ผู้สร้าง/พัตนานวัตกรรม น.ส.กฤชญา มั่นเขตกิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
      หน่วยงานโรงพยาบาลก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร โทรศัพท์  094-5142598 
 



 
24. ช่ืองาน CQI : กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนในผู้ป่วยมะเร็ง: กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็งชาย หอผู้ป่วย

มะเร็ง ช้ัน 3 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อ นายภานุวัตร์ นามสกุล อุ๊ดปวง 
หน่วยงาน กลุ่มงานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น โทรศัพท์ 043 – 232 – 555 ต่อ 1113 และ 081 – 
5949765  
 

25. ช่ือผลงาน: ดนตรีบ าบดัในผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง 
ชื่อ-สกุล: นางสาวเนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบ าบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง  
      นางนัทยา คณา       พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยในพิเศษ 8 
 หน่วยงาน เวชศาสตร์ประคับประคอง กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ      
โทร 0624636295 
 

26. ช่ือผลงาน CQI การพัฒนาระบบการบันทึ ก ข้อมูลทางสังคมในก ลุ่ม ผู้ ป่ วยแบบ
ประคับประคอง        

ชื่อ – สกุล นายเจษฎา  เหรียญทอง   ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์   โรงพยาบาลพุทธโสธร  โทรศัพท์  084 – 0992455 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 


