
เตียง๓ Palliative Care

1. นางบุญรวม ปริปุณณะ รพ.นครพนม 1. รพ.นครพนม 1. นางบุญรวม ปริปุณณะ

2. นางศศิพงาวิทยสินธนา

น.พ.สมชาย  เช้ือนานนท น.พ.พงศธร วงศสวรรค น.ส.ชนันทญา  พงศจิรวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.สต.บานกลาง 2.รพ.สต.บานกลาง น.ส. ปาริฉัตร  แสนรัง

นายแพทยเช่ียวชาญ  นายแพทยชํานาญการ เภสัชกรปฏิบัติการ 2. นางศศิพงาวิทยสินธนา รพ.สต. บานผึ้ง 3. รพ.สต. บานผึ้ง น.ส.  จินตนา  อินสา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นางกุ,ธินี  บัวเผื่อน รพ.โพนสวรรค

นายโฆษิต ตั้งธํารงธนวัฒน นายโฆษิต ตั้งธํารงธนวัฒน นายสมผล สังขะวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพสต.บานคอ

 นายแพทยปฏิบัติการ  นายแพทยปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นางบังอร  ภูกองไชย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นางภัทรวรรณ  ชัยสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นพ.ภาณุพงศ โควสุรัตน นพ.ภาณุพงศ โควสุรัตน ภญ.ขวัญใจ ธนากรจักร นางวราภรณ กิติศรีวรพันธุ น.ส.ธนัสวิพรณ ธรธนัตยกุล

 นายแพทยปฏิบัติการ  นายแพทยปฏิบัติการ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

๔
โรงพยาบาลศรี

สงคราม0-4259-9230
ศูนยดูแลตอเน่ือง(COC)

พญ.สุวพักตร ศิริเดชไชยวงศ 

   นายแพทยชํานาญการ

พญ.สุวพักตรศิริเดชไชยวงศ

  นายแพทยชํานาญการ

ภก.รวิวรรณ อุสังหาร      

เภสัชกรชํานาญการ

น.ส.รัตนมณี เปรมศิริวงศ   

 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
รพ.ศรีสงคราม

กลุมงานการ

พยาบาล
นางเซี่ยมหงส พรหมประกาย

โรงพยาบาลนครพนม

0-4251-1424

ศูนยดูแลตอเน่ือง

(continuityof care:coc)

ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)
โรงพยาบาลทาอุเทน

0-4258-1255-6
๓

นางนุจรี แมดมิ่งเหงา๒

โรงพยาบาลโพน

สวรรค  

0-4259-5064-5

ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)

ช่ือแพทยท่ีปรึกษา/ตําแหนง
ช่ือเภสัชกรท่ีปรึกษา/

ตําแหนง

ช่ือผูรับผิดชอบศูนย 

COC /ตําแหนงช่ือศูนย COC คุณภาพช่ือ  -   รพ.ลําดับ

ช่ือ Node ศูนย

เครื่องมือ1-2 

แหง/CUP

สถานท่ีตั้ง 

Node ศูนย

เครื่องมือ

รายงานการจัดตั้งศูนย COC คุณภาพ  อําเภอ…………เมืองนครพนม….....จังหวัด…นครพนม……..ปงบประมาณ ๒๕๕๗   จํานวน  ๑๑  CUP  สงเขต ๕ มี.ค.๕๗

ช่ือ /ตําแหนง 

ผูรับผิดชอบNode ศูนย

เครื่องมือ

๑

รพสต.บานคอ

งานจายกลางรพ.

ทาอุเทน
รพ.ทาอุเทน
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ช่ือแพทยท่ีปรึกษา/ตําแหนง
ช่ือเภสัชกรท่ีปรึกษา/

ตําแหนง

ช่ือผูรับผิดชอบศูนย 

COC /ตําแหนงช่ือศูนย COC คุณภาพช่ือ  -   รพ.ลําดับ

ช่ือ Node ศูนย

เครื่องมือ1-2 

แหง/CUP

สถานท่ีตั้ง 

Node ศูนย

เครื่องมือ

รายงานการจัดตั้งศูนย COC คุณภาพ  อําเภอ…………เมืองนครพนม….....จังหวัด…นครพนม……..ปงบประมาณ ๒๕๕๗   จํานวน  ๑๑  CUP  สงเขต ๕ มี.ค.๕๗

ช่ือ /ตําแหนง 

ผูรับผิดชอบNode ศูนย

เครื่องมือ
นางจิตรเลขา  แสนวัง นส.รัชนีกุล  ศรีสงคราม นส.พิตตินันท  พันวอ

เภสัชกรชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นักกายภาพบําบัด

นายชาญชัย  สุวัฒนเสนีย นางพูล  สุวัฒนเสนีย นางลดาวรรณ  แกวมาลา

เภสัชกรชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นางนฤมล  สมบัติพล นส.วรารัตน  ไชยบิน

เภสัชกรชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

พว.ศิตา พลีจันทร รพ.บานแพง รพสต.หนองแวง พว.สําเนียง คํามุข

พว.สายสมร ตั้งจรูญศรี รพสต.หนองแวง พว.ชอลัดดา งอกวงษ 

พว.สําเนียง คํามุข

กภ.พุทธรักษา นาคทอง

รพ.นาทม รพ.สต.หนองซน นางดารุณี  มงคลเกตุ  

นพ.ศกุน  ณรงเกียรติคุณ นพ.อภิชาต  ทาชาง ภก.ฉัตรชัย   พรมประพันธ นส.ธัญรัศม  คลายขํา นาทม-พันหาว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

นายแพทยปฏิบัติการ นายแพทยปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หนองซน-คําแมนาง นส.พัชริศา  เชียงขวาง 

พยาบาลวิชาชีพ

รพ.เรณูนคร นางสุพัตรา ยอดมงคล

 พ.ญสรินยา บวรภัทรปกรณ  พ.ญสรินยา บวรภัทรปกรณ ภญ.เมธาวี ครโสภา นางนวพร  เกตุสระ รพ.สต นายอ รพ.สต นายอ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นายแพทยปฏิบัติการ นายแพทยปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นายสุริยา พรมคนซื่อ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพร.ธาตุพนม รพ.สต.นาถอน พว.อุทัยวรรณ ผดุงสิทธิธรรม

นายแพทยธานุพล แสงงาม พญ.หทัยรัตน จุรีมาศ ภก.ณัฐพล ผลโยน พว.อุทัยวรรณ ผดุงสิทธิธรรม รพ.สต.นาถอน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นายแพทยปฏิบัติการ นายแพทยชํานาญการ เภสัชกรชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พว.กุลระดา บริบูรณ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

๙

โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชธาตุพนม

0-4254-1255-6

ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)

โรงพยาบาลนาทม 

0-4251-9179
ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)๗

โรงพยาบาลเรณูนคร

0-4257-9235
ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)๘

น.พ.วิทยา    บุตรสาระ

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

น.พ.วิทยา    บุตรสาระ

นายแพทยชํานาญการพิเศษ

ภก.ชาญชัย ศรัทธาพันธ    

เภสัชกรชํานาญการ
ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)

โรงพยาบาลบานแพง

0-4259-1225
๖

๕ นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌน รพ.นาหวา

กลุมงานเวชศาสตร

ครอบครัวและ

บริการดานปฐมภูมิ 

 รพ.นาหวา

โรงพยาบาลนาหวา

0-4259-7021-2
ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC) นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌน
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ช่ือแพทยท่ีปรึกษา/ตําแหนง
ช่ือเภสัชกรท่ีปรึกษา/

ตําแหนง

ช่ือผูรับผิดชอบศูนย 

COC /ตําแหนงช่ือศูนย COC คุณภาพช่ือ  -   รพ.ลําดับ

ช่ือ Node ศูนย

เครื่องมือ1-2 

แหง/CUP

สถานท่ีตั้ง 

Node ศูนย

เครื่องมือ

รายงานการจัดตั้งศูนย COC คุณภาพ  อําเภอ…………เมืองนครพนม….....จังหวัด…นครพนม……..ปงบประมาณ ๒๕๕๗   จํานวน  ๑๑  CUP  สงเขต ๕ มี.ค.๕๗

ช่ือ /ตําแหนง 

ผูรับผิดชอบNode ศูนย

เครื่องมือ

รพ.ปลาปาก รพ.สต หนองฮี นางจินตนา  ภาวะดี

น.พ.เกรียงไกร  ประเสริฐ น.พ.เกรียงไกร  ประเสริฐ ภก.วงษดิษฐ วิเชียรเทียบ นางจินตนา ภาวะดี รพ.สต หนองฮี รพ.สต.หนองเทาใหญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นายแพทยชํานาญการพิเศษ นายแพทยชํานาญการพิเศษ เภสัชกรชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองเทาใหญ น.ส.อรวรรณ ชุนโย

นางวันวิสา แสงสุโพธ์ิ นักกายภาพบําบัด

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นางพิณโย  มีโชติ

นางนันทา  พรหมจอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นางปานใจ สิงพันธ

พยาบาลวิชาชีพ

น.พ.วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน น.พ.วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน นายพรพิทักษ กอมสิน นางทิพมล สารเสนา โรงพยาบาลนาแก ตึกผูปวยใน นางอรพิน แฉงสูงเนิน

เภสัชกรชําการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)
โรงพยาบาลปลาปาก

0-4258-9103
๑๐

ศูนยดูแลตอเน่ือง (COC)

โรงพยาบาลนาแก 

0-4257-1235      

และวังยาง

0-4257-7020

๑๑

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาแก


