
ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

1 นางสาวกวินตรา ตันประดิษฐ์ ผู้ป่วยในชาย พัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยรายโรค เพ่ือประเมินสมรรถนะบุคลากร อบรม/ประชุมการดูแลผู้ป่วยรายโรค

2 นางแสงทพค์ จันทร์เมืองไทย (Stroke, STEMI, Sepsis) ในการดูแลผู้ป่วยรายโรค (Stroke, STEMI, Sepsis)

3 นางสมญา ยีตูวา (Stroke, STEMI, Sepsis)

4 นางอิสมัย ชูสกุล ผู้ป่วยในชาย พัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองช่วยหายใจและดูแลผู้ป่วยเพ่ือให้พยาบาลใช้เคร่ืองช่วยหายใจ อบรม/ประชุมการใช้เคร่ืองช่วย

ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และดูแลผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้ถูกต้อง หายใจและดูแลผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ

5 นางชมัยรัตน์ พรหมสุวรร์ ผู้ป่วยในชาย
พัฒนากระบวนการพยาบาลและ

การบันทึกการพยาบาล

เพ่ือให้พยาบาลใช้กระบวนการ

พยาบาลและบันทึกการพยาบาลให้ครอบคลุม

อบรม/ประชุมกระบวนการพยาบาลและ

การบันทึกทางการพยาบาล

6 นางสาวกุลธิดา เมธิชัย ผู้ป่วยในชาย พัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ในการดูแล อบรม/ประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูก

ผู้ป่วยโรคกระดูกได้ถูกต้อง

7 นายวัลลภ เวชสิทธ์ิ ผู้ป่วยในชาย การวิเคราะห์ EKG, การแปลผล ABGเพ่ือให้พยาบาลทุกคนแปลผล EKG, อบรม/ประชุมการวิเคราะห์ EKG, 

ABG ได้ถูกต้อง การแปลผล ABG

8 นางสาวลุตฟี มินเด็น ผู้ป่วยในชาย พัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

และเผชิญความตาย

เพ่ือให้พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ถูกต้อง อบรม/ประชุมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

และเผชิญความตาย

9 นาง ตุลาวรรณ บุญสงวน ผู้ป่วยในหญิง การดูแลเฉพาะทางเด็ก เตรียมพร้อมเปิดหอผู้ป่วยเด็ก หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเด็ก 4เดือน/มอ

10 นาง สาหนี  โสยดี ผู้ป่วยในหญิง การดูแลผู้ป่วย paritive (IMC) เตรียมความพร้อมเปิด unit IMC อบรมหลักสูตรระยะส้ัน

11 น.ส กัลยภรณ์ สังขาว ผู้ป่วยในหญิง การดูแลผู้ป่วยเด็ก เพ่ิมทักษะการดูแลผู้ป่วยเด็ก ศึกษาดูงาน ร.พสตูล/ร.พ หาดใหญ่

12 พยาบาลวิชาชีพ ( Scrub 

Nurse ) ทุกคน

ห้องผ่าตัด ประชุมวิชาการสามัญประจ าปี 

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัด
เพ่ือเพ่ิมความรู้วิชาการใหม่ๆในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัด

13 พยาบาลวิชาชีพ ( Scrub Nurse ) ทุกคนห้องผ่าตัด การพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
เพ่ือเพ่ิมความรู้วิชาการใหม่ๆในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัด

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565
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14 นางบุศรา  หยงสตาร์ ห้องผ่าตัด
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา 

พยาบาลออร์โธปิดิกส์
เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

15 นางสาวรสสุคนธ์  หยังน่ิง ห้องผ่าตัด
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา 

พยาบาลออร์โธปิดิกส์
เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

16
พยาบาลวิชาชีพ ( Scrub 

Nurse ) ทุกคน
ห้องผ่าตัด หลักสูตรการป้องกันการติดเช้ือ

เพ่ือเพ่ิมความรู้วิชาการใหม่ๆในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัด

17
พยาบาลวิชาชีพ ( Scrub 

Nurse ) ทุกคน
ห้องผ่าตัด

หลักสูตรการท าลายและการท าให้

ปราศจากเช้ือ

เพ่ือเพ่ิมความรู้วิชาการใหม่ๆในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลห้องผ่าตัด

18 นางสาวสุภาวดี  หลังยาหน่าย ห้องผ่าตัด
การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาพยาบาลศัลยกรรม
เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

19 วรรณา  บินสะอาด ห้องผ่าตัด
การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาพยาบาลศัลยกรรม
เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

20 นางบุศรา  หยงสตาร์ ห้องผ่าตัด

การพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลศัลยกรรม เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

21 นางสาวรสสุคนธ์  หยังน่ิง ห้องผ่าตัด

การพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลศัลยกรรม เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

22 นางสาวจารุณี  ทองแท้ ห้องผ่าตัด
การพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลศัลยกรรม
เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ

23 นายนัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี แพทย์แผนไทย

24 นางสาวเฉลิม  บัวด า แพทย์แผนไทย

การอบรมพัฒนาศักยภาพและ

เพ่ิมพูนทักษะการตรวจ

เพ่ือพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะ

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทย

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย
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25 นางสาวนุรียา  มรรคาเขต แพทย์แผนไทย

26 นางสาวชญานี  ไพนุสิน แพทย์แผนไทย

27 นางสาวฟาดีลา  บิลังโหลด แพทย์แผนไทย

28 นางสาวเฉลิม  บัวด า แพทย์แผนไทย

29 นายนัสรูลเลาะห์  เจ๊ะยะหลี แพทย์แผนไทย

30 นางสาววรรณา  บุญธรรม แพทย์แผนไทย

31 นายณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทย์แผนไทย

32 นางสาวนุรียา มรรคาเขต แพทย์แผนไทย

33 นายนัสรูลเลาะห์  เจ๊ะยะหลี แพทย์แผนไทย

34 นางสาวชญานี  ไพนุสิน แพทย์แผนไทย

35 นายณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทย์แผนไทย

36 นางสาววรรณา  บุญธรรม แพทย์แผนไทย

37 นางสาวศวัสกมล  เย็นช้อน แพทย์แผนไทย

38 นางสาวเฉลิม  บัวด า แพทย์แผนไทย

39 นางสาวนุรียา  มรรคาแขต แพทย์แผนไทย

40 นางสาวฟาดีลา  บิลังโหลด แพทย์แผนไทย

41 นางสาวเฉลิม  บัวด า แพทย์แผนไทย

42 นายนัสรูลเลาะห์  เจ๊ะยะหลี แพทย์แผนไทย

43 นางสาวนุรียา  มรรคาแขต แพทย์แผนไทย

การอบรมเพ่ิมทักษะการ

ศึกษาวิจัยด้าน

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อบรมเพ่ิมทักษะการดูแลมารดา

หลังคลอดด้วยแพทย์แผนไทย

การอบรมเพ่ิมทักษะด้านหัตถการ

อ่ืนๆเช่น เผายา พอกยา สุมยา 

การตอกเส้น นวดเส้นประธานสิบ

พัฒนางานบริการด้านการรักษาด้วยศาสตร์

แพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก  ศึกษาเพ่ือ

เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการดูแลมารดาหลังคลอดให้

ได้มาตรฐานตามนโยบายส่งเสริมการดูแล

มารดาหลังคลอดด้วยวิถีไทย

เพ่ือน ามาขยายการให้บริการแพทย์แผนไทย

และเพ่ิมทักษะความรู้ด้านหัตถการในการรักษา

ด้วยศาสตร์เวชกรรมไทย

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

อบรมภายนอก/ สสจ

อบรมภายนอก/ สสจ

น าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการท างานและถ่ายทอด

ให้กับเจ้าหน้าท่ีในแผนกแพทย์แผนไทยและ

บูรณาการการรักษาร่วมกับการรักษาด้วย

แพทย์แผนไทย 

- พัฒนางานบริการด้านการรักษาด้วยศาสตร์น ามาเป็นแนวทางในการเปิดบริการคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

 - การจัดสมดุลมณีเวชโครงสร้าง 

ของร่างกายด้วยมณีเวชข้ันสูง

- อบรมเพ่ิมทักษะการดูแลมารดา

หลังคลอดด้วยแพทย์แผนไทย

 - การอบรมเพ่ิมทักษะ การ

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

อบรมภายนอก/ สสจอบรมเพ่ิมทักษะการใช้กัญชาเพ่ือ

การรักษา

ทางการแพทย์และทางการแพทย์

แผนไทย
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44 นางสาวชญานี  ไพนุสิน แพทย์แผนไทย

45 นางสาวฟาดีลา  บิลังโหลด แพทย์แผนไทย

46 นายณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทย์แผนไทย

47 นางสาวเฉลิม  บัวด า แพทย์แผนไทย

48 นางสาวชญานี  ไพนุสิน แพทย์แผนไทย

49 นางสาวเฉลิม  บัวด า แพทย์แผนไทย

50 นางสาวชญานี  ไพนุสิน แพทย์แผนไทย

52 นางสาวเฉลิม  บัวด า แพทย์แผนไทย

53 นายนัสรูลเลาะห์  เจ๊ะยะหลี แพทย์แผนไทย

54 นางสาวนุรียา  มรรคาแขต แพทย์แผนไทย

55 นางสาวชญานี  ไพนุสิน แพทย์แผนไทย

56 นายณัฏฐ์ดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทย์แผนไทย

57 นางสาวศวัสกมล  เย็นช้อน แพทย์แผนไทย

58 นางสาวชญานี  ไพนุสิน แพทย์แผนไทย

59 นางสาวศวัสกมล  เย็นช้อน แพทย์แผนไทย ประชุมวิชาการการดูและผู้ป่วย

ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนในสถาน

บริการสาธารณสุข

เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยด้วยแพทย์แผนจีนในสถานบริการสาธารณสุขอบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

60 นางสาวชุติกาญจน์ นิโกบ แพทย์แผนไทย การอบรมการต้ังต ารับ

ยาสมุนไพร

เพ่ิมความรู้ ความสามารถในการต้ังต ารับยา 

และน าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

การอบรมเพ่ิมทักษะด้านหัตถการ

อ่ืนๆเช่น เผายา พอกยา สุมยา 

การตอกเส้น นวดเส้นประธานสิบ

การอบรมเก่ียวกับการให้บริการ

ทางด้านสปา

 เช่น การอบรมการดูแลผิวหน้า

อบรมการแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยอดบุหร่ีแบบองค์รวม

การอบรมเพ่ิมทักษะการดูแล

ผู้ป่วยทางแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือกใน

เพ่ือน ามาพัฒนาการขยายการให้บริการแพทย์แผนไทยในคลินิกOPDคู่ขนาน

เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

(Intermidiate care)ด้วยศาสตร์แพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทางเลือก

เพ่ือน ามาขยายการให้บริการแพทย์แผนไทย

และเพ่ิมทักษะความรู้ด้านหัตถการในการรักษา

ด้วยศาสตร์เวชกรรมไทย

เพ่ือน ามาขยายการให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

บูรณการการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

61 นางสาวชุติกาญจน์ นิโกบ แพทย์แผนไทย อบรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้

และวิธีการรักษาด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยด้วยการบ่งต้อ

ด้วยหนามหวาย การสักยาน้ ามัน

สมุนไพร

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ความรู้และน าไปใช้ใน

การรักษาผู้ป่วย ท าให้มีทางเลือกในการรักษา

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

62 นางสาววรรณา บุญธรรม แพทย์แผนไทย การอบรมความรู้ด้านการดูแลมารดาหลังคลอดเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคใน

การให้หัตถการมารดาหลังคลอด

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

63 นางสาววรรณา บุญธรรม แพทย์แผนไทย การอบด้านการนวดกระตุ้น

พัฒนาการทารก

เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและเทคนิคส าหรับใช้ใน

การให้หัตถการด้านผดุงครรภ์ไทยส าหรับการ

ดูแลทารก เพ่ือเป็นการพัฒนา และส่งเสริมพัม

นา รวมถึงให้ศาสตร์การแพทยืแผนไทยได้

เข้าถึงอย่างครอบคลุม

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

64 นางสาวชุติกาญจน์ นิโกบ แพทย์แผนไทย

66 นางสาววรรณา บุญธรรม แพทย์แผนไทย

67 ลักษมี เซ่งส้ิม แพทย์แผนไทย

68 ภญ.นาซนีน ง๊ะสมัน /

 ภญ.วัลลภา สายสินธ์ุ

เภสัชกรรม

69 ภก.นราธร พินิจสถิร เภสัชกรรม

70 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การเตรียมยา/ผลิตยาส าหรับใช้

ผู้ป่วยเฉพาะราย

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้ / update แนวทาง/

ฝึกประสบการณ์ในการเตรียมยาเพ่ือดูแลผู้ป่วย
อบรม /คณะเภสัชศาสตร์ มอ.

การอบรมเก่ียวกับวิธีการผลิตยา

แผน

โบราณท่ีดี GMP

พัฒนาทักษะการผลิตยาสมุนไพร

ตามมาตรฐาน GMP

อบรมภายนอก/ สสจ / กรมแพทย์แผนไทย

การพัฒนาศักยภาพงาน

เภสัชกรรมปฐมภูมิ

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ/ความารู้ / update แนวทาง/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
อบรมภายนอก / รพ.หาดใหญ่/ กรุงเทพฯ



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

71 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การให้ความรู้ /การค้นหาข้อมูล/

update ความรู้เร่ืองยาใหม่ (เภสัชสนเทศ)
เรียนรู้ความรู้เร่ืองยาใหม่ ส่ือสารสนเทศใหม่ๆ 

การพัฒนาแนวทางการน าเสนอข้อมูลยา

อบรม / หาความรู้ทาง internet/คณะเภสัชศาสตร์มอ.

72 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรมโรค

ไตวายเร้ือรัง

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต

อบรม / ม.มหิดล

73 ภญ.กุลธิดา  นุ้ยโสะ เภสัชกรรม งานบริบาลผู้ป่วยวัณโรค เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อบรม / หาดใหญ่ 

74 ภญ.กุลธิดา  นุ้ยโสะ เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรม/ติดตาม

การใช้ยาในผู้ป่วยใน

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยใน

อบรม / หาดใหญ่ 

75 ภก.นราธร พินิจสถิร เภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เรียนรู้ประสบการณ์การท างานจากท่ีอ่ืนๆ อบรม / โครงการต่างๆ /กรุงเทพฯ

76 ภก.นราธร พินิจสถิร เภสัชกรรม งานบริหารคลังยา/เวชภัณฑ์/

ระเบียบพัสดุในการจัดซ้ือจัดจ้าง

เพ่ิมเติมความรู้ การใช้โปรแกรมคลัง 

เรียนรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

อบรม /สสจ.

77 ภญ.นาซนีน ง๊ะสมัน/

ภญ.กนกวรรณ มุสิกะศิริ

เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย

นอกโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

อบรม / หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

78 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การประเมินและติดตามอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

พัฒนาความรู้/แนวทาง ในการติดตามอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่

อบรม /หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

79 ภญ.ขวัญพิรุณ  แซ่คู๋ เภสัชกรรม การประเมินและติดตามอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

พัฒนาความรู้/แนวทาง ในการติดตามอาการ

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใหม่

อบรม /หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

80 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง

อบรม / หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

81 ภก.กฤษฎา วงศ์ศรีตรัง เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง

อบรม / หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

82 ภก.กฤษฎา วงศ์ศรีตรัง เภสัชกรรม  Ambulatory Pharmacotherapy เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆ 

ผู้ป่วยนอก

อบรม / หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

83 ภญ.กนกวรรณ มุสิกะศิริ เภสัชกรรม การใช้สมุนไพรบนหลักฐานเชิง

ประจักษ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

จัดท าแนวทางในการใช้สมุนไพร กับยาแผน

ปัจจุบัน

อบรม / หาดใหญ่

84 ภก.กฤษฎา วงศ์ศรีตรัง เภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วย

โรคติดเช้ือ

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

ฝึกประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้ือ 

โรคอุบัติใหม่

อบรม / หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

85 ภญ.พิชญา  เสียมไหม เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 

โรคเอดส์ /วัณโรค

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/จัดท าแนวทางในการใช้โรคเอดส์  อบรม /หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

86 ภญ.พิชญา  เสียมไหม เภสัชกรรม การจัดการระบบยา ในโปรแกรม

ต่างๆ เช่น สปสช.

update แนวทางใหม่ อบรม /หาดใหญ่ 



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

87 ภญ.พิชญา  เสียมไหม เภสัชกรรม  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ิมเติมความรู้ / update แนวทางใหม่/

ข้อก าหนดเพ่ิมเติมของ สรพ.

อบรม /หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

88 ภญ.พิชญา  เสียมไหม เภสัชกรรม การบริหารความเส่ียง / risk 

management

/ ข้อร้องเรียน /2P safety

เพ่ิมเติมความรู้ / update แนวทางใหม่/

ข้อก าหนดเพ่ิมเติมของ สรพ.

อบรม /หาดใหญ่ /กรุงเทพฯ

89 ภญ.พิชญา  เสียมไหม เภสัชกรรม การบริหารจัดการวัคซีน 

และเครือข่ายลูกโซ่ความเย็น

เพ่ือพัฒนาความรู้ / update แนวทางใหม่/

แนวทางในการใช้วัคซีน /โปรแกรม

อบรม /หาดใหญ่ 

90 ภญ.พิชญา  เสียมไหม เภสัชกรรม การดูแล/ตรวจสุขภาพ/

ให้ความรู้เร่ืองยาผู้ท่ีเดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจย์

เป็นวิทยากร/ทีมงานในการดูแล/

จ้ัดการยาส าหรับผู้ไปประกอบพีธีฮัจย์

วิทยากร/ทีมงาน / หาดใหญ่

91 วิไลลักษณ์  หนูฤทธ์ิ ทันตกรรม พัฒนาความรู้เทคโนโลยีด้านทัน

ตกรรมและอัพเดทความรู้วิชาการ

ทางด้านทันตกรรม

อัพเดทความรู้วิชาการทางด้านทันตกรรมเพ่ือใช้

ในการให้บริการผู้ป่วย

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

ประจ าปี2564 คร้ังท่ี2

พัฒนาความรู้ทางด้านทันตกรรม เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการ ทางด้านทันตกรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

ประจ าปี2564 คร้ังท่ี1

พัฒนาความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์

ช่องปาก

เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการ ทางด้าน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการ

ประชุมวิชาการสมาคมศัลยศาสตร์ช่อง

ปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 2564

นภาพร คงประจักร ทันตกรรม92



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

93 เจตพล สาลีฉันท์ ทันตกรรม พัฒนาความรู้ทางด้านทันตกรรม 

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

และทันตกรรมสาขาอ่ืนๆ

- พัฒนาความรู้ทางด้าน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

- พัฒนาความรู้ทางด้านทันตกรรม

ประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะ

- พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาเอ็น

โดดอนต์และปริทันตวิทยา

เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการ ทางด้านทันตกรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

- เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการ ทางด้าน

ศัลยศาสตร์ช่องปากและการรักษาทางทันตก

รรมในผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการ

-เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการด้านทันตกรรม

ประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการ

- เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการด้านวิทยาเอ็นโด

ดอนต์และปริทันตวิทยา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการ

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

ประจ าปี2564 คร้ังท่ี 2 และ ประชุม

วิชาการด้านทันตกรรม ของคณะทันต

แพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

พัฒนาและอัพเดทความรู้วิชาการ

ทางด้านทันตกรรม

อัพเดทความรู้วิชาการทางด้านทันตกรรมเพ่ือใช้

ในการให้บริการผู้ป่วย

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

ประจ าปี2564 คร้ังท่ี 1

ความรู้ทางด้านทันตกรรมใน

สาขาวิชาต่างๆ ท่ีเป็นการ

ประยุกต์ใช้ได้จริงในทางคลินิก

เพ่ือน าความรู้วิทยาการใหม่ๆ ทางด้านทันตก

รรมมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

ประจ าปี2563 คร้ังท่ี 2 และ ประชุม

วิชาการด้านทันตกรรม ของคณะทันต

แพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

95 ทันตกรรมภณิดา สิงห์อินทร์



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ความรู้ทางด้านทันตกรรมส าหรับ

เด็ก ท้ังการวางแผนการรักษาทาง

ทันตกรรม การรับมือเด็กยุคใหม่ 

และการจัดฟันเบ้ืองต้นในเด็ก

เพ่ือน าความรู้หลายๆ แนวทาง มาปรับใช้ใน

การดูผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

ประชุมวิชาการทันตกรรมประจ าปี 2564

 หลักสูตรทันตกรรมส าหรับเด็ก หัวข้อ 

"special Issues for PEDIATRIC 

DENTISTRY"

ความรู้อัพเดตทางทันตกรมม

ส าหรับเด็ก

เพ่ือน าความรู้ท่ีทันสมัย มาพัฒนาศักยภาพใน

การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากข้ึน

ประชุมวิชาการ ThAPD ANNUAL 

MEETING สมาคมทันตกรรมเด็กแห่ง

ประเทศไทย

มณทิรา วารีรัตน์ พัฒนาความรู้เทคโนโลยีด้านทัน

ตกรรมและอัพเดทความรู้วิชาการ

ทางทันตกรรม

อัพเดทความรู้วิชาการทางด้านทันตกรรมเพ่ือใช้

ในการให้บริการผู้ป่วย

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

ประจ าปี2564 คร้ังท่ี2

พัฒนาความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์

ช่องปาก

เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการ ทางด้าน

ศัลยศาสตร์ช่องปากและการรักษาทางทันตก

รรมในผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการให้บริการ

ประชุมวิชาการด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล ของคณะทันต

แพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาเอ็นโด

ดอนต์และปริทันตวิทยา

เพ่ืออัพเดทความรู้วิชาการด้านวิทยาเอ็นโด

ดอนต์และปริทันตวิทยา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การให้บริการ

ประชุมวิชาการด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์

และปริทันตวิทยาของคณะทันต

แพทยศาสตร์/โรงพยาบาล และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทันตกรรม96

95 ทันตกรรมภณิดา สิงห์อินทร์



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

97 นายสันติชัย  เข่งเงิน ทันตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับ

บริการท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน

อบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน/สภาการสาธารณสุข

ชุมชน

98 นางสาวจุฑาทิพย์  รอเกตุ ทันตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับ

บริการท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน

อบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน/สภาการสาธารณสุข

ชุมชน

99 นางสาวขัยรีหย๊ะ ชะยานัย ทันตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับ

บริการท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน

อบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน/สภาการสาธารณสุข

ชุมชน

100 นางสาวนุรรัยมีย์ แยบคาย ทันตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับ

บริการท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน

อบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน/สภาการสาธารณสุข

ชุมชน

101 นางสาวทิราภรณ์ ทองรักษา ทันตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับ

บริการท่ีเก่ียวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐาน

อบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน/สภาการสาธารณสุข

ชุมชน

101 นายไซนาอาบีดีน  หลงกอ

หราบ

จ่ายกลาง กระบวนการปฏิบัติงาน งานจ่าย

กลาง
เพ่ิมทักษะ ความรู้

 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้

101
นางนรีรัตน์ หลงกอเต็บ

จ่ายกลาง กระบวนการปฏิบัติงาน งานจ่าย

กลาง
เพ่ิมทักษะ ความรู้

 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

101 นางสาวเหมือนโสม หวันตา

หลา

จ่ายกลาง กระบวนการปฏิบัติงาน งานจ่าย

กลาง
เพ่ิมทักษะ ความรู้

 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้

101
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานทุกคน จ่ายกลาง  -ความส าคัญชุดป้องกันตนเอง  -เพ่ิมความรู้

 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้

101
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานทุกคน จ่ายกลาง  -งาน IC  -เพ่ิมความรู้

 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้

101 เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานทุกคน จ่ายกลาง  -การห่อเคร่ืองมือ OR  -เพ่ิมความรู้  -จัดประชุมภายในหน่วยงาน

101 เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานทุกคน จ่ายกลาง  -การท างานเป็นทีม  -เพ่ิมความรู้  -จัดประชุมภายในหน่วยงาน

101
นายไซนาอาบีดีน  หลงกอหราบ จ่ายกลาง  -ประชุมIC เพ่ิมทักษะ ความรู้

 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้
101

นางนรีรัตน์ หลงกอเต็บ จ่ายกลาง  -ประชุมIC เพ่ิมทักษะ ความรู้
 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้

101
นางสาวเหมือนโสม หวันตาหลา จ่ายกลาง  -ประชุมIC เพ่ิมทักษะ ความรู้

 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้

101 นางมาลี เลียงประสิทธ์ิ จ่ายกลาง  -ประชุมIC เพ่ิมทักษะ ความรู้
 -เข้าร่วมประชุม /  สสจ./รพ.สตูล   /

เครือข่ายจ่ายกลางภาคใต้



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

101 นางแสงศิริ  ล่ิมไตรรัตน์ ผู้ป่วยนอก

 -  การดูแลผู้รับบริการในคลินิกนรี

เวช

- การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติ

ซ้ า

- การซักประวัติและบันทึกเวช

ระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

 เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรู้ในการปฏิบัติงาน  - ประชุม;ศึกษาค้นคว้าจาก Internet

102 นางสุภาพรรณ  ปาละสันต์ ผู้ป่วยนอก

  - กระตุ้นและคัดกรองพ ฒนาการ

เด็ก

- การTriageแรกรับ ผู้ป่วยตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

- การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติ

ซ้ า

- การลงเวชระเบียนทางการ

พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

- การดูแลผู้ป่วยโรคACS

เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรู้ในการปฏิบัติงาน ประชุม;ศึกษาค้นคว้าจาก Internet



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

103 นส.เสาวนีย์ บินรินทร์ ผู้ป่วยนอก

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเด็กป่วย

- การซักประวัติและบันทึกเวช

ระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

- การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติ

ซ้ า

- การดูแลผู้ป่วยกลุ่มSepsis

ประชุม;ศึกษาค้นคว้าจาก Internet      

104 นส.จุฑาภรณ์  ภักดีเจริญกุล ผู้ป่วยนอก

การดูแลผู้รับบริการในคลินิกกัญชา

- การดูแลผู้รับบริการในคลินิก

Wafarin

- การดูแลผู้รับบริการในคลินิกเวช

ศาสตร์ครอบครัว

- การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติ

ซ้ า

- การซักประวัติและบันทึกเวช

ระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

- การดูแลผู้ป่วยโรค Stroke

เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรู้ในการปฏิบัติงาน

105 นส  กัตติกา  ไพเราะ ผู้ป่วยนอก การดูแลผู้รับบริการในคลินิกศัลยกรรม ;ประชุม;ศึกษาค้นคว้าจาก Internet      

การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม
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การซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาและดูแลการให้บริการระบบThai  refer

106 นส. รัตนาวดี  ณ.ถลาง ผู้ป่วยนอก การดูแลผู้รับบริการในคลินิกกระดูกและข้อ ;ประชุม;ศึกษาค้นคว้าจาก Internet      

การซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า

107 น.ส.พรชุลี  จันทร์แก้ว กายภาพบ าบัด
ความรู้ในการรักษาผู้ป่วยทาง

กายภาพบ าบัดในระบบต่างๆ

น าความรู้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและพัฒนา

หน่วยงาน
อบรมมหาวิทยาลัยท่ีจัด

108 น.ส.เจนน่ี  เซ่งเข็ม กายภาพบ าบัด
ความรู้ในการรักษาผู้ป่วยทาง

กายภาพบ าบัดในระบบต่างๆ

น าความรู้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและพัฒนา

หน่วยงาน
อบรมมหาวิทยาลัยท่ีจัด

109 น.ส.ณหทัย  อุทัยเกษม กายภาพบ าบัด
ความรู้ในการรักษาผู้ป่วยทาง

กายภาพบ าบัดในระบบต่างๆ

น าความรู้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและพัฒนา

หน่วยงาน
อบรมมหาวิทยาลัยท่ีจัด

110 น.ส.ศิริลักษณ์  หวันบิหลาย กายภาพบ าบัด
ความรู้ในการรักษาผู้ป่วยทาง

กายภาพบ าบัดในระบบต่างๆ

น าความรู้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและพัฒนา

หน่วยงาน
อบรมมหาวิทยาลัยท่ีจัด

111 น.ส ณัฐริกาณต์   สืบเหม คลินิกโรคเร้ือรัง mini case manger  DM/HT เพ่ิมทักษะความรู้   จนท. มาปฏิบัติงาน ใหม่ อบรม  ตามหลักสูตรของ สคร             

         / หรือ ท่ีสสจ.จัด

ฟ้ืนฟูโรคทางตา ฟ้ืนฟูความรู้ทางตา หน่วยงานภายนอก

112  นาง ปานจิต เดเช คลินิกโรคเร้ือรัง  case manger  DM/HT ต้องมี CM ตามมาตฐาน         งาน NCD อบรม  ตามหลักสูตรสถาบันท่ีเปิด

113 น.ส อริสรา  ตันติพยัคฆ์ คลินิกโรคเร้ือรัง มาตรฐาน HA   พัฒนาระบบงานเฉพาะโรค  จัดประชุม สอน เรียนรู้    ภายใน รพ.

114  นาง วรารัตน์  บูสู คลินิกโรคเร้ือรัง มาตรฐาน HA   พัฒนาระบบงานเฉพาะโรค  จัดประชุม สอน เรียนรู้    ภายใน รพ.



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

115 น.ส อริสรา  ตันติพยัคฆ์ คลินิกโรคเร้ือรัง มาตรฐาน HA   พัฒนาระบบงานเฉพาะโรค  จัดประชุม สอน เรียนรู้    ภายใน รพ.

116 นายอภิยุทธ์  ส ามะเน๊ียะ ฝ่ายการพยาบาล ฟ้ืนฟู IC ประจ าปี พัฒนางาน IC บ าราษนราดูร/

117 น.ส วิญญู  หิมมา สุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยุ่งยาก เป็นส่วนขาด น ามาพัฒนางานได้ เข้ารับการอบรม / ร.พ จิตเวชสงขลา

ซับซ้อน

118 น.ส หทัยชนก  ถ่ินแก้ว สุขภาพจิต การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยุ่งยาก เป็นส่วนขาด น ามาพัฒนางานได้ เข้ารับการอบรม / ร.พ จิตเวชสงขลา

ซับซ้อน

การพัฒนางานบริการเฉพาะโรค เป็นส่วนขาด น ามาพัฒนางานได้ เข้ารับการอบรม / กรมสุขภาพจิต

119 น.ส นรีรัตน์  หมันเส็น สุขภาพจิต
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่น
เป็นส่วนขาด น ามาพัฒนางานได้ เข้ารับการอบรม / กรมสุขภาพจิต

เทคนิคการประเมินเด็ก วัยรุ่น 

และครอบครัว
เป็นส่วนขาด น ามาพัฒนางานได้ เข้ารับการอบรม / กรมสุขภาพจิต

120 น.ส ธนวรรณ  รอดข า สุขภาพจิต
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่น
เป็นส่วนขาด น ามาพัฒนางานได้ เข้ารับการอบรม / กรมสุขภาพจิต

เทคนิคการประเมินเด็ก วัยรุ่น 

และครอบครัว
เป็นส่วนขาด น ามาพัฒนางานได้ เข้ารับการอบรม / กรมสุขภาพจิต

121 นางสาวส่อฝีน๊ะ ส าเร อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
เพ่ิมพูลทักษะในการพยาบาลและดูแลผู้ป่วย

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อบรมหลักสตูร 4 เดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

122 นางสาวโสภิตา บาโห้ย อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
เพ่ิมพูลทักษะในการพยาบาลและดูแลผู้ป่วย

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

อบรมหลักสตูร 4 เดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

123 นางสาวปริมล แสงทอง อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป เพ่ิมพูลทักษะในการพยาบาลและดูแลผู้ป่วย
อบรมหลักสตูร 4 เดือน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

124 นางสาวหัสนี สุมาลี อุบัติเหตุฉุกเฉิน ACLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการกู้ชีพข้ันสูง
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

125 นางวาสนา ยาแต อุบัติเหตุฉุกเฉิน ACLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการกู้ชีพข้ันสูง
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

126 นางสาวอัสลีนา อาหมาน อุบัติเหตุฉุกเฉิน ACLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการกู้ชีพข้ันสูง
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

127 นางสาวดวงฤทัย ล้อมเมือง อุบัติเหตุฉุกเฉิน ACLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการกู้ชีพข้ันสูง
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

128 นางอัตริยา เตาวะโต อุบัติเหตุฉุกเฉิน PHTLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

129 นางสาวรัศมี เหมสลาหมาด อุบัติเหตุฉุกเฉิน PHTLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

130 นางสุไอดา แดงคง อุบัติเหตุฉุกเฉิน PHTLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

131 นางสาวเกวลี หมานมานะ อุบัติเหตุฉุกเฉิน PHTLS เพ่ือเพ่ิมทักษะการออกรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
อบรมหลักสูตร 2 วัน 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ท่ี ช่ือ – สกุล
หน่วยงาน/

แผนก
เร่ืองการพัฒนา สาเหตุของการพัฒนา วิธีการพัฒนา/สถาบันท่ีอบรม

แผนพัฒนาความรู้ / ทักษะของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลละงู  ประจ าปีงบประมาณ 2565

ลงช่ือ                                             ผู้เห็นชอบแผน

                      (นายปวิตร วณิชชานนท์)

ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เช่ียวชาญ)

                             โรงพยาบาลละงู

                   วันที  ๔  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอภิยุทธ์  ส ามะเน๊ียะ )

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

วันท่ี ๓ เดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๓

ลงช่ือ                                ผู้เสนอแผน


