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รายชื่อจัดท าโปสเตอร์ 60 เร่ือง 
ประเภทงานวิจัย 

1. ช่ือเร่ืองวิจัย เปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล  

         ชื่อสกุลผู้วิจัย พว.กัลยา แซ่ชิต, รศ.ดร. กิตติกร นิลมานัต  
         หน่วยงาน ศูนย์ประคับประคอง โรงพยาบาลสงขลา โทรศัพท์ 081-8987519  
 

2. ช่ือผลงาน : พัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
ชื่อผู้วิจัย นัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง  เยาวภา พงค์พุ่ม  ละออทิพย์ แสงทอง 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)โทรศัพท์/โทรสาร 074-605600/ 074 605515 

 

3. เร่ืองวิจัย : ความพร้อมของครอบครัวและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพร้อมของครอบครัวในการดูแลเด็กป่วย
ประคับประคอง ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
(The family preparedness and associated factors with their preparedness of caring pediatric 
palliative patients at Queen Sirikit National Institute of Child Health)  
ชื่อผู้วิจัย แพทย์หญิงถิรพร ต้ังจิตติพร นายแพทย์ชานาญการ, นางสาวรัตนาวรรณ ตันกุระ นักสังคมสงเคราะห์ 
นางสุฑาวรรณ์ ไชยมูล นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ, นางสาวศศิเมษ มีศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โทร.02 354 8299 
 

4. ช่ือ ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต  
ช่ือ-สกุลผู้วิจัย    อรวรรณ สกุลวัฒนะ เกษร เกตุชู  และภาคิน บุญพิชาชาญ  
หน่วยงาน หอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลพะเยา โทรศัพท์   054-409300 ต่อ 1208 , 086- 6735140    
 

5. ช่ือเร่ืองวิจัย   การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เครือข่ายจังหวัดเลย  
ชื่อ สกุล ผู้วิจัย  นายแพทย์อุดมศักด์ิ  บุญส่งทรัพย์   นางเสริมสุข  ธัญญะวัน   คลินิกบริรักษ์   
โรงพยาบาลเลย  089 6215037   

 
6. ช่ือเร่ือง แนวคิดการตายดีในมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมกับการดูแลประคับประคองคุณภาพ  

ชื่อ และสกุลผู้วิจัย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์  
หน่วยงาน ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิลด ต. ศาลายา อ. นครชัย
ศรี จ. นครปฐม 73170 โทร 0917978244 

 
ประเภท R to R 

7. ช่ือผลงาน  : การพัฒนารูปแบบการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อ สกุล ผู้สร้าง R2R : พว.ปัทมาภรณ์  นาบุตรบุญ 
หน่วยงาน: โรงพยาบาลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 099-169-1295 
 

8. ช่ือผลงาน  :  นวัตกรรมเจลลี่อาหารเสริม 
 ชื่อ-สกุลผู้สร้างผลงาน: ธนาวุฒิ เมืองเจริญทรัพย์ ต าแหน่งนักโภชนาการ. 
 หน่วยงาน : โรงพยาบาลยางสีสุราช อ าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เบอร์มือถือ: 063 7714888 
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9. ช่ือเร่ือง :  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อ – สกุลผู้สร้าง R To R: นางรัศมี   ลือฉาย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
 หน่วยงาน : โรงพยาบาลร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0854593714 
 

10. ช่ือเร่ือง การพัฒนาการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาล
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อ-นามสกุล ผู้สร้างผลงาน R to R: นาง อดิศร อุดรทักษ์ (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ)                                   
และนางสาวสุลาวัณย์ วรรณโคตร (เภสัชกรปฏิบัติการ)  
หน่วยงาน: โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.093-36 
 

11. ช่ือเร่ือง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
ชื่อ-นามสกุล นางสุมนทิพย์ สุริยพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 084 4334302  
นพ.จีรศักด์ิ  ศรีเจริญ นายแพทย์ช านาญการ  
 

12. ช่ือเร่ือง การสื่อสารทางline หัวใจการเสริมสร้างพลังอ านาจเพ่ือการยอมรับอาการระยะท้ายบุคคลอันเป็นท่ีรัก
ผสมผสานเทคนิคการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
ชื่อ-สกุลผู้วิจัย นางมัณฑนา เบ้าเรือน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ. 
หน่วยงาน…โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ 
 

13. ช่ือผลงาน  รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายภายใต้เครือข่ายระบบสุขภาพอ าเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 
         ช่ือผู้วิจัย  พิมลวรรณ  กัมปนานุรักษ์ 
           หน่วยงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โทรศัพท์ 092-4727555  043 - 491010 ต่อ 2106 
 

14. ช่ือผลงาน R to R การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
ชื่อ-สกุล ผู้สร้าง R to R นางกิตติพรรณ์ ผาดโผน 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์  0878535394  
 

15. ผลของสมาธิบ าบัด (SKT) ร่วมในการดูแลผู้ป่วยถุงลมโป่งพองระยะท้ายท่ีมีปัญหา VentilatorDependent  
นางสาวนวพร ไพรวัลย์สถาพร 3. โรงพยาบาลพระปกเกล้าโทรศัพท์ 039-319666 ต่อ 2205 
 

16. การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนต าบลแงง โดยใช้ 2A4C Model 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

          ชื่อ-สกุล จุติพงษ์ ศรีตนไชย     พยาบาลวชิาชีพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแงง   0998423251 
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ประเภทนวตกรรม 
17. ช่ือนวัตกรรม  ถุงโคลอสโตมี พี.เอส.โมเดล 

ชื่อ-สกุล ผู้สร้าง /พัฒนานวัตกรรม นางไพรินทร์ สมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ,พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง สาขา
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์  หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
โทรศัพท์ 054-791104 ต่อ 2225 , 082-8894374  โทรสาร 054-791225 

 
18. นวัตกรรม ถัง Unlimited  

ผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม  
1) นางจันทร์เพ็ญ ทองรัตน์  
2) นางเยาวลักษณ์ อรัญญาเกษมสุข  
หน่วยงาน ตึกพิเศษหลวงน้าเสน่ห์ โรงพยาบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
โทรศัพท์ 055-641592 โทรสาร 055-641027 
 

19. ช่ือนวัตกรรม นวัตกรรม “ชุดอ่ิมบุญ” ( Enjoy with merit)  
ชื่อ-สกุลผู้สร้างผลงาน/พัฒนานวัตกรรม นางประไพศรี แสงชลินทร์  
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี   
โทรศัพท์ 02-5988672 
 

20. ช่ือนวัตกรรม: ลมหายใจ ให้ชีวิต 
ช่ือ-สกุลผู้พัฒนานวัตกรรม :  
1.น.ส.ปัทมา คุ่ยดี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน โทร.086-0456005 
2.นางสาวณัฐธิดา   กากะนิก   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ งานผู้ป่วยใน โทร.084-7185934 
ท่ีอยู่: โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ 80 ม.3 ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 71250 
 

21. ช่ือนวัตกรรม ผลของการใช้พัดลมมือถือลดอาการหายใจล าบากในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
 ชื่อ-สกุล ผู้สร้างผล/พัฒนานวัตกรรม นางจีฬาพันธ์  รุจอุดมพร 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสีค้ิวโทรศัพท์ 044986245 

 
22. ช่ือนวัตกรรม   กิจกรรมสะพานบุญ 

ช่ือ-สกุล ผู้สร้าง พว.พิษณุ   สิงห์ใส  
หน่วยงาน  หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-5399-9200 
   

23. ช่ือนวตกรรม - Palliative care cloud : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดูแลแบบประคับประคอง โรงพยาบาล
ขอนแก่น 
ชื่อผู้สร้างนวตกรรม 

 1 นพ.วัชรพงษ์ รินทระ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น 
 2 พว.จรูญรัตน์ ศรีเศษพิมพ์ ทีมพลังใจ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น 
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24. ช่ือผลงาน: ขมิน้ชันราชาสมุนไพรไทย ไล่กลิ่นแผลมะเร็ง 
ชื่อ-สกุลผู้สร้าง/พัฒนานวตกรรม : คุณอรทัย  ไพรบึง  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
โรงพยาบาลไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทร 0876516168 โทรสาร 045 657131 
 
 

25. ช่ือนวัตกรรม : Palliative Care in Acute Loss at Emergency Room 
 ชื่อ-สกุล ผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม : นางสุวรรณา บุญเอี่ยม 

   หน่วยงาน : ศูนย์การดูแลประคับประคอง “บ้านรักษ์ใจ” โรงพยาบาลระยอง  โทรศัพท์: 038 614708 
 

26. ช่ือผลงาน  นวัตกรรม สายพยุง Tracheostomy tube แบบใหม่ 
ชื่อสกุลผู้น าเสนอ  น.ส.เบญจมาส  เรืองดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

  น.ส.นงนุช  เค่ียมการ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน  ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาว (Long Term Care Center) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา จังหวัด
สงขลาเลขที่ 666 ม.2 ถ.สงขลา – ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100    โทร.081-5431490 
 

27. ช่ือนวัตกรรม      “เท้าท่ีสาม..เม่ือยามแก่” 
ผู้เสนอผลงาน     นางสุพรรณี  จันทรวรกาญจน์ 

            หน่วยงาน   รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์    086-3362537    
 

28.  ช่ือนวัตกรรม   :   เคร่ืองมือ Swelling arm measurement 

ชื่อ-สกุล ผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม   :   นางสาวทิพยสุคนธ์ มุมอภัย งานผู้ป่วยนอกศัลยกรรม 
    หน่วยงาน   :   งานผู้ป่วยนอกศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
         รพ.มะเร็งอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330 
    โทรศัพท์     :   042-207375 ต่อ 1300, 1315, 081-3801647, 089-9945954 
 

29. ช่ือนวัตกรรม  นวด  เหน็บระบาย สบายท้อง   
อุทัยวรรณ แจ่มถาวร  หอผู้ป่วยสุขเพิม่พูน (Intermediate care ward) โรงพยาบาลอินทร์บุรี     จ.สิงห์บุรี 
096581993-7 ต่อ 309 
 

30. ช่ือนวัตกรรม  มือหมุน pvc  
ชื่อ-สกุล ผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม   นางเปรมจิตร วงศ์ษา 

   หน่วยงาน งานฟื้นฟูสมรรถภาพ  โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 
โทรศัพท์ 095-4474324 โทรสาร 054-335263   

 
ช่ือ ประเภทCQI 

31. ช่ืองาน โครงการเรียนรู้จากคนอยู่ มุ่งสู่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้ตายดี  
ชื่อ-สกุล นางสาวอัจฉรา วงศ์คณิตย์  
หน่วยงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
หอผู้ป่วยว่องวานิชชั้น 7 โทรศัพท์ 02-256-4367, 081-859-7446 
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32. ข่ือผลงาน การดูแลสายPICC line เม่ือน ากลับบ้านในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย 
ชื่อ-สกุล นางนันทนัช ภาณุศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หอผู้ป่วยพิเศษประกันสังคม  โรงพยาบาลเลิดสิน  
 

33. ช่ืองาน  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการส่งต่อไทย-ลาว 
ชื่อ-สกุล : นางขจรศรี สอนมาลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   นายศักด์ิชัย ดอใจ พยาบาลวิชาชีพ 
หน่วยงาน : ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย โทรศัพท์ 087-2235563  
 

34. ช่ืองาน CQI  พัฒนาเครือข่ายร่วมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน 
 ชื่อสกุล นางจีนทอง  ศรีคิรินทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 หน่วยงาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-289100ต่อ109  
โทรศัพท์ 089-9449066 

 
35. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง : บริบทโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก 

 ชื่อ-สกุล นพ.อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย, คุณจันทนา ชูเกษร,  
 หน่วยงานโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์  089-6415061  

 
36. การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย COPD ท่ีจ าเป็นต้องใช้ออกซิเจนรักษาระยะยาวท่ีบ้าน 
ชื่อ-สกุล : นางพรวิภา  ยาสมุทร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 หน่วยงาน   โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง   โทรศัพท์  089-0497113  ต่อ 106       

 
37. เร่ือง ดนตรีบ าบัดเพ่ือผู้ป่วยและญาติ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวนิฐิดา วรรณจักรนางศศิธร  วัฒนกุลานุรักษ์  
หอผู้ป่วยหออภิบาลการหายใจ (อาร์ซียู)   งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 
  โทร.๐๒-๔๑๙-๗๗๕๒-๓ 
 
38. Phayao Hospital Contineuity of care in palliative care  
ชื่อ สกุล  พว.เกวลิน  สใีส พว.ภาคิน บุญพิชาชาญ 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะเยา โทรศัพท์ 0882665509 

 
39. Palliative ชุมชน….วิถีท่ียั่งยืน  
ชื่อ-สกุล วรรณา อุ่นยิ่งเจริญ 
หน่วยงาน ทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17  
 จังหวัดสุพรรณบุรี    โทรศัพท์ 098-2590886    
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40. ช่ือ คุณภาพชิวิตดวิิถี 
ช่ือ นางพรทรัพย ์เตชะกุลเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสงฆ์ 

 
41. ช่ืองาน CQI   Set คุณท าได้ สายไม่ตัน 

ช่ือ-สกุล นางสาวรัชนีพร    สารเหล่าโพธิ ์   พยาบาลวิชาชีพ    ( ผู้น าเสนอ ) 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โทรศัพท์ 083-3726181 

 
42. ช่ืองาน : การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) รพ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 
 ช่ือ – สกุล : นางสาลี  แก้วสม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
 หน่วยงาน : โรงพยาบาลป่าพะยอม  อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๕๗๒๓๓ 

 
43. ช่ือผลงาน พัฒนาระบบการจัดการความปวดในผู้ป่วยระยะท้าย 
 ชื่อ สกุล  นางสุรีพร   ศิริยะพันธุ์ 
 หน่วยงาน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลยะลา โทร 087-392-3967   
 
44. ช่ือผลงาน CQI การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายด้วยใจ ไร้รอยต่อ(Seamless Palliative care) 
 ชื่อ สกุล นางสาวอนงค์ สิมลี 
 หน่วยงาน ศูนย์กรุณา พีร์ ค าทอน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ 085-4641700 

 
45. ช่ืองาน  การพัฒนาเคร่ือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ชื่อ – สกุล  นางอรุณ  โพธิงาม  
หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  โทรศัพท์  0865061249   

 

46. ช่ือผลงาน : EOL ไม่ต้องรอ ... RPP Call Center ช่วยได้ 
 นางสาวนณพร ทศแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขต
บางแค กทม. โทร 02-4440163 ต่อ 8907 
 

47. ช่ืองาน  โครงการพัฒนาการเข้าถึงยามอร์ฟีน ชนิดฉีดแบบ One stop service 
ส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีใช้เคร่ืองควบคุมการให้ยาอัตโนมัติ (Syringe driver) ท่ีบ้าน 
ของเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอบ้านฝาง  
ชื่อ-สกุล.   พว. อรุณวรรณ  สรรพสมบัติ  
โรงพยาบาลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น  0892782153 

 
48. ช่ือผลงาน (CQI)  @ Home    

ชื่อ- สกุล  นางเสริมสุข  ธัญญะวัน 
หน่วยงาน   คลินิกบริรักษ์ (Palliative care center)  โรงพยาบาลเลย  โทรศัพท์  089 6215037 
 

49. ช่ือCQI : สานฝันปันสุขด้วยการศึกษา in Pediatric palliative care 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุภารัตน์ เสียมไหม นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเลิดสิน 
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50. ช่ืองาน Onco - OPD multidisciplinary team conference 
ชื่อ-สกุล ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร 
หน่วยงาน กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ต ารวจ  โทรศัพท์ 081-810-4506  

 
51. ช่ืองาน( CQI ) เปรียบเทียบจ านวนวันนอนผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย  โดยการดูแลแบบประคับประคอง และ

ไม่ได้เข้าสู่การดูแลแบบประคับประคอง โรงพยาบาลสระบุรี 
ชื่อ-สกุล : นางสาวบรรยง มีนิรันดร์   หน่วยงาน โรงพยาบาลสระบุรี    โทรศัพท์: 0819480784 
 

52. โครงการสุขสุดท้ายท่ีปลายทาง ศูนย์ชีวรักษ์ 
ชื่อสกุลผู้ส่งผลงาน 
 นางชัชฎาภรณ์  อิงคสกุลโรจน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้าศูนย์ชีวรักษ์  
 สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลนครนนายก  จังหวัดนครนายก  เขตสุขภาพที่๔ 
 โทร๐๙๕-๗๐๗๓๐๗๗,๐๙๔-๖๖๓๕๙๖๔ โทร ๐๓๗-๓๑๑๑๕๑ต่อ๒๑๕ 

 
53. ช่ืองาน CQI : Cancer pain management in palliative patient : role of pharmacist 

 ช่ือ-สกุล : ภญ.จิราพร ค าแก้ว และ ภญ.ปัญญาภรณ์ ทรงสุนทรวงศ์ 
 หน่วยงาน : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โทรศัพท์ : 081-783-9765   

 
54. ช่ือเร่ือง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง(โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ) 

             The   Development of the End of Life Patient System for Palliative Care 
ชื่อผู้น าเสนอ นางสาวส าเนียง  ไวยารัตน์ 
สถานที่ติดต่อ  โรงพยาบาลบ้านกรวด 120 หมู่ 3 ต าบล ปราสาท อ าเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 31180 โทร 044 -679428 
ต่อ 120 โทรสาร 044-679430 
 

55. ช่ือเร่ือง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองท่ีเปิดทวารใหม่ ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 ชื่อ-สกุล มัลลิกา ไวยรุต  สาวิตี น้อยนวล  วรพรรณ   เต๊ียะตาช้าง 
 งานพยาบาลออสโตมีและแผล  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   
 
 

56. ช่ือเร่ือง การพัฒนาการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อโดยใช้ Line Application 
ชื่อ-สกุล นางสาวรัฏิญากรณ์   แซ่ลี้ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 
 

57. ช่ืองาน CQI “การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาการรบกวนในผู้ป่วยท่ีได้รับการคาท่อระบายน้ าดี ” 
ชื่อ-สกุล  

1.   พ.อ.ชัชชาญ  คงพานิช รังสีแพทย์  
2. พ.ท.หญิงมันทนา เกวียนสูงเนิน หน.พยาบาลแผนกพยาบาลรังสี  

หน่วยงาน หน่วยเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
  315 ถ.ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
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58. การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ก่อน ระยะ End of life care ในกรณีฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลนครพนม 
ชื่อผลงาน:การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบประคับประคอง  
นางปณิตา พลชนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศุนย์ดูแลต่อเน่ือง โรงพยาบาลนครพนม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานผู้ป่วยนอก(OPD1) กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
 

59. ช่ืองาน CQI สวยคร้ังสุดท้าย 

ชื่อ-สกุล  พว.รสศุคณธ์ เจืออุปถัมย์ และPalliative care team โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  โทรศัพท์ 098-8462962 
 

60. ช่ืองาน CQI  ระบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังแบบประคับประคอง 
ชื่อ-สกุล      นางจันทร์เพ็ญ   บรรเลง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยงาน    โรงพยาบาลร้องกวาง จ.แพร่ โทรศัพท์ 081-7248956, 081-7841901 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 


