
แผนพัฒนาความรู/ทักษะของเจาหนาท่ี โรงพยาบาลละงู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

1. หองผาตัด ประชุมวิชาการสามัญประจําป สมาคมพยาบาลหองผาตัด พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน เพ่ือเพ่ิมความรูวิชาการใหมๆ ในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลหองผาตัด 

2. หองผาตัด การพยาบาลผูปวยหองผาตัด พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน เพ่ือเพ่ิมความรูวิชาการใหมๆ ในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลหองผาตัด 

3. หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลออรโธปดิกส น.ส.วนิดา โตะปลัด เจาหนาท่ีขาดทักษะ 

4 หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศัลยกรรม น.ส.รสสุคนธ ยังนิ่ง เจาหนาท่ีขาดทักษะ 

5 หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลสูตินารีเวช น.ส.วนิดา โตะปลัด 

น.ส.รสสุคนธ ยังนิ่ง 

เจาหนาท่ีขาดทักษะ 

6 หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลตา น.ส.วนิดา โตะปลัด เจาหนาท่ีขาดทักษะ 

7 หองผาตัด หลักสูตรการทําลายและการทําใหปราศจากเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน เพ่ือเพ่ิมความรูวิชาการใหมๆ ในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลหองผาตัด 

8 หองผาตัด หลักสูตรการปองกันการติดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน เพ่ือเพ่ิมความรูวิชาการใหมๆ ในการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลหองผาตัด 

9. หองผาตัด ฟนฟูวิสัญญีวิทยา วิสัญญีพยาบาลทุกคน เพ่ือเพ่ิมความรูฟนฟูวิชาการใหมๆ ในการพัฒนา

คุณภาพ/ฟนฟูวิสัญญีวิทยา 

10 หองผาตัด อบรมเรื่องเครื่องมือทางวิสัญญี วิสัญญีพยาบาลทุกคน เพ่ือเพ่ิมความรูฟนฟูวิชาการใหมๆ ในการพัฒนา

คุณภาพ/อบรมเรื่องเครื่องมือทางวิสัญญี 

11 คลินิกโรคเรื้อรัง Case manager เบาหวาน/ความดัน เปน CM เพ่ือการดูแล

จัดการโรค DM/HT เฉพาะโรค DM/HT 

นางอารีญา ดําเตะ อบรม 4 เดือน ตามท่ีสถาบันจัดเปดหลักสูต 

12 คลินิกโรคเรื้อรัง DM /HT เฉพาะโรค นางปานจิต เดเช อบรมของ สถาบัน สพบ. และฝกปฏิบัติงานใน

หนวยงานเอง 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

13 คลินิกโรคเรื้อรัง DM /HT เฉพาะโรค นาง อารีญา ดําเดะ อบรมของ สถาบัน สพบ. และฝกปฏิบัติงานใน

หนวยงานเอง 

14 คลินิกโรคเรื้อรัง การดูแลผูสูงอายุ น.ส.รัตนาวดี ณ ถลาง เพ่ิมทักษะในการดูแลผูปวยในคลินิกผูสูงอายุ 

อบรม ตามท่ีสถาบันเปด 

15 คลินิกโรคเรื้อรัง การดูแลผูสูงอายุ น.ส.ราณี ขาวด ี เพ่ิมทักษะในการดูแลผูปวยในคลินิกผูสูงอายุ 

อบรม ตามท่ีสถาบันเปด 

16 ตึกผูปวยในเด็ก การพยาบาลผูปวยเฉพาะทางเด็ก พว.รุงทิวา อุสมา 

พว.สุนันทา หยีราเหม 

พว.อนิตดา ท้ิงดําขาว 

เพ่ิมพูนความรูในการดูแลคนไขเด็ก 

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทาง

ผูปวยเด็ก/รพ.มอ/รพ.หาดใหญ/ 

17 ตึกผูปวยในชาย ทักษะการใชเครื่องชวยหายใจและการดูแลผูปวยใช

เครื่องชวยหายใจ 

น.ส.ลุตฟ มินเด็น เพ่ือเพ่ิมทักษะการใชเครื่องชวยหายใจและดูแล

ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจไดถูกตอง 

อบรม/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

18 ตึกผูปวยในชาย การวิเคราะห EKG สําหรับพยาบาล (ข้ันสูง) นางแสงทิพค จันทรเมืองไทย เพ่ือเพ่ิมทักษะการวิเคราะหผลEKG ไดถูกตอง

แมนยํา 

อบรม/มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 

19 ตึกผูปวยในชาย การแปรผล ABG น.ส.สมัย ดวงแกว เพ่ือเพ่ิมทักษะการวิเคราะหท่ีถูกตองและรายงาน

แพทยตามความเรงดวนไดอยางเหมาะสม 

อบรม/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

20 ตึกผูปวยในชาย ทักษะการชวยแพทยทํา Central/Arterial line นางอิสมัย ชูสกุล เพ่ือเพ่ิมทักษะการชวยแพทยทํา 

Central/Arterial line ไดถูกตอง 

อบรม/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

21 ตึกผูปวยในหญิง การดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ เจาหนาท่ีตึกผูปวยในหญิงท้ังหมด นํามาใชในการปฏิบีติงาน 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

22 ตึกผูปวยในหญิง การดูแลผูปวย stroke และการใหยา r-tPA เจาหนาท่ีตึกผูปวยในหญิงท้ังหมด นํามาใชในการปฏิบ ัติงาน 

23 ผูปวยนอก การพยาบาลดูแลผูปวยเฉพาะทางสาขากระดูกและขอ นางนิวดา หนูชูสุข เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

24 ผูปวยนอก การพยาบาลดูแลผูปวยเฉพาะทางสาขาสตู–ินรีเวช นางแสงศิริ ลิ่มไตรรัตน เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

25 ผูปวยนอก การพยาบาลดูแลผูปวยเฉพาะทางสาขากุมารเวชกรรม น.ส.เสาวนีย บินรินทร เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

ศึกษาคนควาทาง Internet ประชุม/อบรม 

26 ผูปวยนอก การพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและสุขภาพจิต นางสุภาพรรณ ปาละสัน เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

27 ผูปวยนอก การดูแลและเตรียมความพรอมผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ 

ณ กรุงเมกกะ 

นางสุภาพรรณ ปาละสัน เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการดูแลและเตรียม

ความพรอมสําหรับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ

ตามแนวทางของศอบต. 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

28 ผูปวยนอก การตรวจการไดยินของทารก นางสุภาพรรณ ปาละสัน เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

29 ผูปวยนอก การพยาบาลดูแลผูปวยเฉพาะทางคลินิก 

-อายุรกรรม 

-วาฟารริน 

-เวชศาสตรครอบครัว 

-สูงอายุ 

-กัญชา 

น.ส.จุฑาภรณ ภักดีเจริญกุล เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

30 ผูปวยนอก การพยาบาลดูแลผูปวยเฉพาะทางคลินิกศัลยกรรม น.ส.กัตติกา ไพเราะ เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

31 ผูปวยนอก การพัฒนาระบบ ThaiRefer น.ส.กัตติกา ไพเราะ เพ่ือใหทราบแนวทางปฏิบัติงานระบบ 

ThaiRefer ของเขต 12 

-ประชุม/อบรม 

32 ผูปวยนอก การคัดแยกผูรับบริการตามความเหมาะสมและถูกตอง น.ส.กัตติกา ไพเราะ เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

33 ผูปวยนอก การเฝาระวังและดูแลการติดเชื้อใน รพ. ตามหลัก IC นางสุภาพรรณ ปาละสัน เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

34 ผูปวยนอก พัฒนาทักษะ ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี และเครื่องมือ

สมัยใหมเพ่ือใหทันยุค Digital 

น.ส.ณัฐริกาณต สืบเหม เพ่ือนําความรูเรื่องการใชเครื่องมือและการดูแล

รักษาผูปวยมาปรับใชกับผูรับบริการท่ีทันสมัย 

ประชุม/อบรม ท่ีราชวิทยาลัยจักษุแหงประเทศ

ไทย 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

35 ผูปวยนอก พัฒนาทักษะการดูแลผูปวยโรคโรคอุบัติใหม/อุบัติซํ้า (ตาม

แนวทาง IC) 

นางสุภาพรรณ ปาละสัน เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

36 ผูปวยนอก พัฒนาทักษะผูบริหารและความเปนผูนําในหนวยงาน นางสุวรรณี ชํานาญคราด เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

-ประชุม/อบรม 

-ศึกษาคนควาทาง Internet 

37 ผูปวยนอก ฟนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ นางสุวรรณี ชํานาญคราด 

นางสุภาพรรณ ปาละสัน 

น.ส.จุฑาภรณ ภักดีเจริญกุล 

เพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความรูในการปฏิบัติงาน 

ประชุม/อบรม 

38 จายกลาง ฟนฟูงานจายกลาง ปละครั้ง นางมาลี เลียงประสิทธิ์ 

น.ส.ฮิดยเราะ ปากบารา 

น.ส.นรรีัตน หวันหมาดเกบ 

นายไซนาอาบีดีน หลงกอหราบ 

ฟนฟูความรูใหทันสมัย 

ประชุม/อบรม 

39 จายกลาง ฟนฟูงานจายกลาง ปละครั้ง นางมาลี เลียงประสิทธิ์ ฟนฟูความรูใหทันสมัย 

ประชุม/อบรม 

40 โภชนาการ ประชุมสมาคมนักกําหนดอาหารประจําป น.ส.รีนา โปดํา ฟนฟูความรูพัฒนางานในวิชาชีพใหทันสมัย

อบรม/จัดโดย สมาคมนักกําหนดอาหารแหง

ประเทศไทย 

41 ฝายการพยาบาล พัฒนาผูบริหารการพยาบาล/ผูบริหารฝายการพยาบาล นางนภาภรณ แกวเหมือน อบรม 4 เดือน สถาบันบรมราชชนก 

42 ฝายการพยาบาล พัฒนาหัวหนาฝายหัวหนางาน นางนภาภรณ แกวเหมือน พัฒนาผูบริหารระดับตน 

หลักสูตร 2 สัปดาห สถาบันบรมราชชนก 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

43 ฝายการพยาบาล พัฒนาผูบริหารระดับตน น.ส.พิยดา ปะดุกา 

นางสุวรรณี ชํานาญคราด 

นางสาคร สังหนู 

นางปานจติ เดเช 

นางสาหนี โสยดี 

นางชมัยรัตน พรหมสุวรรณ 

นางตุลาวรรณ บุญสงวน 

นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ 

ใชในการบริหารหนวยงาน 

หลักสูตร 2 สัปดาห สถาบันบรมราชชนก 

44 ฝายการพยาบาล ฟนฟูดานการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ อัฟเดตความรูใหมใหทันสถานการณ 

คณะพยาบาลสิริราชพยาบาล/สถาบันบําราษ

นราดูร หลักสูตร 5 วัน 

45 ฝายการพยาบาล ปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล/หนวยจายกลาง นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ ชมรมหนวยจายกลางแหงประเทศไทย 

อบรม 1 สัปดาห 

46 สุขภาพจิต การฝกอบรมการใหคําปรึกษา ดานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน, 

เด็กพิเศษ 

น.ส.ธนวรรณ รอดขํา เพ่ิมพูนทักษะ/ความเชี่ยวชาญในการให

คําปรึกษา 

เขารวมการอบรม : สสจ.สตูล/กรมสุขภาพจิต/

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร 

47 สุขภาพจิต การฝกอบรมบําบัดกลุมผูปกครอง ท่ีมีบุตรเปน เด็กพิเศษ 

(สมาธิสั้น, ออทิสติก) 

น.ส.ธนวรรณ รอดขํา เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู ข้ันตอนการบําบัด เพ่ือ

นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพเขารวมการอบรม : 

สสจ.สตูล/กรมสุขภาพจิต/โรงพยาบาลจิตเวช

สงขลาราชนครินทร 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

48 สุขภาพจิต การใชแบบทดสอบ/แบบประเมินทางจิตวิทยา (เด็ก/ผูใหญ) น.ส.ธนวรรณ รอดขํา เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู ในการใชแบบทดสอบ 

เขารวมการอบรม : กรมสุขภาพจิต/สถาบันจิต

เวชเด็กและวัยรุน/โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร 

49 สุขภาพจิต การฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการดูแลผูปวยจิตเวชซับชอน น.ส.หทัยชนก ถ่ินแกว เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู ในการดูแล 

เขารวมการอบรม : กรมสุขภาพจิต/สถาบันจิต

เวชเด็กและวัยรุน/โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร 

50 สุขภาพจิต การฝกอบรมท่ีเก่ียวกับการดูแล และปองกันผูปวยฆาตัวตาย น.ส.หทัยชนก ถ่ินแกว เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู ในการดูแลผูปวย 

เขารวมการอบรม : กรมสุขภาพจิต/สถาบันจิต

เวชเด็กและวัยรุน/โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร 

51 สุขภาพจิต การใชแบบทดสอบความสามารถทางเชาวปญญาเด็ก 2 – 15 

ป 

น.ส.นรรีัตน หมันเส็น เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู ในการใชแบบทดสอบท่ี

ปรับปรุงพัฒนาใหม ใหมีความเชี่ยวชาญในการ

ทําแบบทดสอบ 

เขารวมการอบรม : กรมสุขภาพจิต/สถาบันจิต

เวชเด็กและวัยรุน/โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร 

52 สุขภาพจิต การฝกอบรมการปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีปญหาดานพฤติกรรม

และอารมณ 

น.ส.นรีรตัน หมันเส็น เพ่ิมพูนทักษะ/ความเชี่ยวชาญในการบําบัด 

สสส./อบจ 

53 สุขภาพจิต การใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา (เด็ก/ผูใหญ) น.ส.นรีรัตน หมันเส็น แบบทดสอบ 

กรมอนามัย 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

54 สุขภาพจิต มาตรฐานการพยาบาลงานสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน น.ส.วิญู หิมมา เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู ความสามารถ ในการใช

เขารวมการอบรม : กรมสุขภาพจิต/สถาบันจิต

เวชเด็กและวัยรุน/โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร 

55 สุขภาพจิต การเขียนโครงการกับ สสส. น.ส.วิญู หิมมา เพ่ิมความรู/มาใชในการทํางาน 

สสส./อบจ 

56 สุขภาพจิต พ.ร.บ.การยุติการตั้งครรภฉบับใหม น.ส.วิญู หิมมา เพ่ิมความรู/มาใชในการทํางาน 

กรมอนามัย 

57 สุขภาพจิต การทํา R2R น.ส.วิญู หิมมา 

น.ส.หทัยชนก ถ่ินแกว 

เพ่ิมความรู/มาใชในการทํางาน 

ทีมนําคุณภาพ QMR 

58 องคกรแพทย การประเมินเวชระเบยีน องคกรแพทย พัฒนาการบันทึกเวชระเบียนใหครบถวน 

59 เวชกรรมชุมชน อบรมผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย นายฟารุค สาดีน เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูในการควบคุมระบบ

บําบัดน้ําเสีย 

-อบรม 

60 เวชกรรมชุมชน พัฒนาเครือขายผูดูแลผูปวยตอเนื่องท่ีบานอําเภอละงู จังหวัด

สตูล ป 2566 

นางสุพร หวันเก เพ่ือพัฒนาทักษะและความรูในการดูแลผูปวย

ตอเนื่องท่ีบาน 

-อบรม 

61 อุบัติเหตุฉุกเฉิน สงพยาบาลไปเรียนเวชปฏิบัติฉุกเฉินปละ 1 คน พยาบาลหองฉุกเฉิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพยาบาลหองฉุกเฉิน 

-วพบ.ตรัง 

62 เภสัชกรรม การพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ภญ.นาซนีน งะสมัน 

ภญ.วัลลภา สายสินธุ 

ภก.นราธร พินิจสถิร 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ/ความรู /update 

แนวทาง/ฝกประสบการณในการดูแลผูปวย 

-อบรมภายนอก/รพ.หาดใหญ/กรุงเทพฯ 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

63 เภสัชกรรม การเตรียมยา/ผลิตยาสําหรับใชผูปวยเฉพาะราย ภก.พุทธิพล นันทิพล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ/ความรู/update แนวทาง/

ฝกประสบการณในการเตรียมยาเพ่ือดูแลผูปวย 

-อบรม/คณะเภสัชศาสตร มอ. 

64 เภสัชกรรม การใหความรู/การคนหาขอมูล/update ความรูเรื่องยาใหม 

(เภสัชสนเทศ) 

ภก.พุทธิพล นันทิพล เรียนรูความรูเรื่องยาใหม สื่อสารสนเทศใหมๆ 

การพัฒนาแนวทางการนําเสนอขอมูลยา 

-อบรม/หาความรูทาง internet/คณะเภสัช

ศาสตร มอ. 

65 เภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรมโรคไตวายเรื้อรัง ภก.พุทธิพล นันทิพล เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/

ประสบการณในการดูแลผูปวยโรคไต 

-อบรม/ม.มหิดล 

66 เภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยวณัโรค ภญ.กุลธิดา นุยโสะ เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/ฝก

ประสบการณในการดูแลผูปวยวัณโรค 

-อบรม/หาดใหญ 

67 เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรม/ติดตามการใชยาในผูปวยใน โรคหวัใจ ภญ.กุลธิดา นุยโสะ เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/ฝก

ประสบการณในการดูแลผูปวยใน 

-อบรม/หาดใหญ 

68 เภสัชกรรม งานคุมครองผูบริโภคดานดานผลิตภัณฑสุขภาพ ภก.นราธร พินิจสถิร 

ภญ.นาซนีน งะสมัน 

เรียนรูประสบการณการทํางานจากท่ีอ่ืนๆ 

-อบรมโครงการตางๆ/กรุงเทพฯ  

69 เภสัชกรรม งานบริหารคลังยา/เวชภัณฑ/ระเบียบพัสดุในการจัดซ้ือจัด

จาง 

ภก.นราธร พินิจสถิร เพ่ิมเติมความรู การใชโปรแกรมคลัง เรียนรู

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

-อบรม/สสจ 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

70 เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอกโรคไมติดตอเรื้อรัง

โรคเบาหวาน โรคหวัใจ 

ภญ.กนกวรรณ มุสิกะศิริ 

ภก.พุทธิพล นันทิพล 

เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/ฝก

ประสบการณในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 

-อบรม/หาดใหญ/กรุงเทพฯ 

71 เภสัชกรรม การประเมินและติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ภญ.ขวัญพิรุณ แซคู พัฒนาความรู/แนวทางในการติดตามอาการไม

พึงประสงคจากการใชยาใหม 

-อบรม/หาดใหญ/กรุงเทพฯ 

72 เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมดูแลผูปวยจิตเวช ภก.พุทธิพล นันทิพล 

ภญ.กุลธิดา นุยโสะ 

เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/ฝก

ประสบการณในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 

-อบรม/หาดใหญ/กรุงเทพฯ 

73 เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ภญ.วัลลภา สายสินธุ เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/ฝก

ประสบการณในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง 

-อบรม/หาดใหญ/กรุงเทพฯ 

74 เภสัชกรรม Ambulatory Care Pharmacotherapy inpatient 

Dialysis 

ภก.พุทธิพล นันทิพล เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/ฝก

ประสบการณในการดูแลผูปวยโรคตางๆ ผูปวย

นอก 

-อบรม/หาดใหญ /กรุงเทพฯ 

75 เภสัชกรรม การใชสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือประยุกตใชใน

การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ภญ.กนกวรรณ มุสกิะศิริ 

 

เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/จัดทํา

แนวทางในการใชสมุนไพร กับยาแผนปจจุบัน 

- อบรม/หาดใหญ 

 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

76 เภสัชกรรม  แนวทางใหมในการรักษาผูปวยโรคเอดส /วัณโรค สปสช. ภญ.พิชญา เสียมไหม เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/จัดทํา

แนวทางในการใชโรคเอดส 

-อบรม/หาดใหญ 

77 เภสัชกรรม การจดัการระบบยา ในโปรแกรมตางๆ เชน สปสช. ภญ.พิชญา เสียมไหม update แนวทางใหม 

-อบรม/โครงการตางๆ/กรุงเทพฯ 

78 เภสัชกรรม งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 5 (ฉบับใหม) 

ภญ.พิชญา เสียมไหม เพ่ิมเติมความรู/update แนวทางใหม/

ขอกําหนดเพ่ิมเติมของ สรพ. 

-อบรม/สสจ. 

79 เภสัชกรรม 2P safety/risk management  ภญ.พิชญา เสียมไหม เพ่ิมเติมความรู/update แนวทางใหม/

ขอกําหนดเพ่ิมเติมของ สรพ. 

-อบรม/หาดใหญ/กรุงเทพฯ 

80 เภสัชกรรม การบริหารจัดการวัคซีน และเครือขายลูกโซความเย็น ภญ.พิชญา เสียมไหม เพ่ือพัฒนาความรู/update แนวทางใหม/

แนวทางในการใชวัคซีน/โปรแกรม 

-อบรม /หาดใหญ /กรุงเทพฯ 

81 เภสัชกรรม การดูแล/ตรวจสุขภาพ/ใหความรูเรื่องยาผูท่ีเดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจย 

ภญ.พิชญา เสียมไหม เปนวิทยากร/ทีมงานในการดูแล/จัดการยา

สําหรับผูไปประกอบพีธีฮัจย 

- อบรม/หาดใหญ/กรุงเทพฯ 

82 เภสัชกรรม การประชุมโครงการ THIP : Thailand Hospital Indicator 

Program 

ภญ.พิชญา เสียมไหม แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการขอมูล/เทียบเคียง

ขอมูล ระดับ โรงพยาบาล 

-อบรม/หาดใหญ/กรุงเทพฯ 

83 ทันตกรรม Advances in minimally invasive dentistry น.ส.นภาพร คงประจกัร พัฒนาทักษะความรู ดานทันตกรรมหัตถการ 

-ประชุม อบรม 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

84 ทันตกรรม ประชุมทันตกรรมรากเทียม น.ส.นภาพร คงประจกัร พัฒนาอัพเดทความรูเก่ียวกับรากฟนเทียม 

-ประชุม อบรม 

85 ทันตกรรม อบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชินี 

น.ส.ภณิดา สิงหอินทร พัฒนาทักษะ อัพเดตแนวทางความรูงาน 

ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

-ประชุม อบรม 

86 ทันตกรรม ประชุมวิชาการ Always better together ทันตกรรม

สําหรับเด็ก 

น.ส.ภณิดา สิงหอินทร บูรณาการความรูในการทํางานทันตกรรมสําหรับ

เด็กและเฉพาะทางสาขาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชใน

การวางแผนรักษาผูปวย 

-ประชุม อบรม 

87 ทันตกรรม ประชุมวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร มอ. น.ส.วิไลลักษณ หนูฤทธิ์ พัฒนาความรูการใช digital ในงานทันตกรรม 

เชน digital crown lengthening 

-ประชุมอบรม 

88 ทันตกรรม ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทางทันตกรรม 

นายเจตพล สาลีฉันท 

น.ส.วชัรีภรณ โอฬาริกบุตร 

พัฒนาความรูทางดานทันตกรรมและเทคโนโลยี

ทางทันตกรรมท่ีทันสมัยเพ่ือประโยชนในการ

รักษาผูปวย 

-ประชุม อบรม 

89 ทันตกรรม ประชุมศัลยกรรมชองปาก น.ส.วิไลลักษณ หนูฤทธิ์ พัฒนาทักษะความรูในงานศัลยกรรมชองปาก

การประชุม อบรม online/on site/ประชุม 

อบรม 

90 แพทยแผนไทย การประชุม Service plan สาขาแพทยแผนไทย น.ส.วรรณา บุญธรรม เพ่ือทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนางาน

แพทยแผนไทย 4 – 7 ครั้ง/ป 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

91 แพทยแผนไทย การประชุม Service plan สาขากัญชาทางการแพทย นายนัสรุลเลาะห ลาย ู เพ่ือทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนางาน

แพทยแผนไทยดานการใชกัญชาทางการแพทย 

1 – 2 ครั้ง/ป 

92 แพทยแผนไทย การประชุมประจําปแพทยแผนจีน น.ส.ศวัสกมล เย็นชอน เพ่ือทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนางาน

แพทยแผนจีน 1 – 2 ครั้ง/ป 

93 แพทยแผนไทย การพัฒนาทักษะการดูแลมารดาหลังคลอดดวยศาสตรแพทย

แผนไทย 

น.ส.เฉลิม บัวดํา พัฒนาทักษะการดูแลมารดาหลังคลอดดวย

ศาสตรแพทยแผนไทย จัดประชุมโดยวิทยากรผูมี

ความชํานาญ 

94 แพทยแผนไทย การพัฒนาทักษะการนวดของผูชวยแพทยแผนไทย น.ส.นุรียา มรรคาเขต 

น.ส.วรรณา บุญธรรม 

น.ส.สุไฮละห มานี 

น.ส.ชญานี ไพนุสิน 

น.ส.ชุติกาญจน นิโกบ 

พัฒนาทักษะการนวดของผูชวยแพทยแผนไทยให

มีความชํานาญและจําเพาะมากข้ึน 1 ครั้ง/ป 

95 แพทยแผนไทย การประชุมติดตามการดําเนินงานผลิตยาสมุนไพร เขต

สุขภาพท่ี 12 

น.ส.กนกวรรณ มุสิกะศิริ เพ่ือทราบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน

ผลิตยาสมุนไพร เขตสุขภาพท่ี 12 1 – 2 ครั้ง/ป 

96 แพทยแผนไทย การประชุม พัฒนาการผลิตยาสมุนไพร/การควบคุมคุณภาพ

ยาสมุนไพร 

น.ส.กนกวรรณ มุสิกะศิริ เพ่ิมทักษะความรูในการผลิตยาสมุนไพร/การ

ควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร 1 – 2 ครั้ง/ป 

97 ENV อบรมเพ่ิมความรูดานระบบบําบัดน้ําเสีย นายฟารุค สาดีน เพ่ิมความรูในการดูแลระบบบําบัดน้ําเสียใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

อบรม/องคการจัดการน้ําเสีย 

 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

98 ENV อบรมเพ่ิมความรูอาชีวอนามัย นายฟารุค สาดีน เพ่ิมความรูอาชีวอนามัย 

อบรม/สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอมประเทศไทย 

99 ยาเสพติด หลักสูตร BA&BI นางพันนิภา ปงแลมาปุเลา 

น.ส.พิยดา ปะดุกา 

นางนิตยา นาคสงา 

พัฒนาทักษะ ในการคัดกรองผูปวยยาเสพติด 

-อบรม/ประชุม Zoom/จัดโดย สบยช./รพ.

ธัญญารักษ 

100 ยาเสพติด MI&MET นางพันนิภา ปงแลมาปุเลา 

น.ส.พิยดา ปะดุกา 

นางนิตยา นาคสงา 

พัฒนาทักษะในการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหผูปวยอยู

ในกระบวนการรักษาและเลิกยาเสพติดได 

-อบรม/ประชุม Zoom/จัดโดย สบยช./รพ.

ธัญญารักษ 

101 ยาเสพติด การดูแลผูปวยยาเสพติดท่ีมีโรครวม นางพันนิภา ปงแลมาปุเลา 

น.ส.พิยดา ปะดุกา 

นางนิตยา นาคสงา 

พัฒนาทักษะการดูแลผูปวยท่ีมีโรครวมและ

ภาวะแทรกซอนได 

-อบรม/ประชุม Zoom/จัดโดย สบยช./รพ.

ธัญญารักษ 

102 ยาเสพติด การอบรมวิชาการยาเสพติดแหงชาต ิ นางพันนิภา ปงแลมาปุเลา 

น.ส.พิยดา ปะดุกา 

นางนิตยา นาคสงา 

พัฒนาทักษะ/เรียนรู นวตกรรมใหม ในการ

ใหบริการผูปวยเสพติด 

-อบรม/ประชุม Zoom/จัดโดย สบยช./รพ.

ธัญญารักษ 

103 ยาเสพติด การใหคําปรึกษาเพ่ือเลิกเหลา นางพันนิภา ปงแลมาปุเลา 

น.ส.พิยดา ปะดุกา 

นางนิตยา นาคสงา 

พัฒนาทักษะในการใหบริการผูปวยติดเหลา 

-อบรม/ประชุม Zoom/จัดโดย สบยช./รพ.

ธัญญารักษ 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

104 ชันสูตร การตรวจสารน้ําในรางกาย น.ส.วณีา ทองกัน 

น.ส.ฟารติมา คลายนา 

เพ่ือพัฒนาทักษะการตรวจสารน้ําในรางกายให 

จนท.หองปฏิบัติการ 

- สงไปอบรม หรอืสอนหนางาน 

105 ชันสูตร เทคนิคการเจาะเลือดผูบริจาคโลหิต น.ส.อัจฉราภรณ กองหลัง 

น.ส.นัจมีย ขุนเศษ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะการเจาะโลหิตจากการบริจาค

โลหิต ใหไดคุณภาพและผูบริจาคประทับใจ 

- สงไปอบรม หรือ ฝกทักษะท่ีภาคบริการโลหิต

แหงชาต ิ

106 ชันสูตร การควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ ไดแก EQA, IQC เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพ จนท.ในการควบคุม

คุณภาพการตรวจวิเคราะหในดานตางๆ 

-สงไปอบรม หรือ ศึกษาดูงาน เพ่ือฝกปฏิบัติ 

107 ชันสูตร อบรมผูตรวจประเมินมาตรฐานเทคการแพทย 2565 น.ส.กรรณิกา บุญรอด 

น.ส.อัจฉราภรณ กองหลัง 

เพ่ือขอใบรับรองในการเปนผูตรวจประเมิน

มาตรฐานเทคการแพทย 2565 

-อบรมกับสภาเทคนิคการพทย 

108 ชันสูตร พัฒนาทักษะความรูดานแบคทีเรียและยา antibiotic น.ส.กรรณิกา บุญรอด 

น.ส.นิภาพร วงศสุวรรณ 

เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู ในการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานดานการตรวจทางจุลชีววิทยา

พัฒนาทักษะความรูดานแบคทีเรียและยา 

antibiotic 

- สงไปอบรม กับหองปฏิบัติการระดับสูงข้ึน 

109 PCU กําแพง การประชุม Service plan สาขาแพทยแผนไทย น.ส.ฟาดีลา บิลังโหลด เพ่ือทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนางาน

แพทยแผนไทย 

-2 ครั้ง/ป 

 



ท่ี หนวยงาน เรื่อง เปาหมาย 

(ระบุช่ือหากเปาหมายไมทุกคน) 

เหตุผลในการพัฒนาความรู/ทักษะ 

110 PCU กําแพง พัฒนาการใช Telemedicine / Telehealth ทุกคน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูนํามาใชงานกับพ้ืนท่ี 

1 – 2 ครั้ง/ป 

111 PCU กําแพง พัฒนา R2R หรืองานวิจัย ทุกคน เพ่ือใหทุกคนมีความรูและนํามาเขียน 

1 – 2 ครั้ง/ป 

112 PCU กําแพง อบรมศึกษาดูงานพัฒนางานสาธารณสุข นายประกาศิต เพชรกาฬ 

น.ส.รสนา หนวูงศ  

น.ส.ณัฐสิมา เส็มสัน 

พัฒนาทักษะองคความรูนํากลับมาใชในพ้ืน 

1 ครั้ง/ป 

113 PCU กําแพง พัฒนาศักยภาพงานควบคุมโรคติดตอ นายประกาศิต เพชรกาฬ เพ่ือเพ่ิมทักษะองคความรูและพัฒนาศักยภาพ

งานควบคุมโรคติดตอ 

1 ครั้ง/ป 

114 PCU กําแพง อบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติท่ัวไป นางโสภิตา สนูบุตร เพ่ือเพ่ิมทักษะองคความรูและพัฒนาศักยภาพ

งานควบคุมโรคติดตอ 

1 – 2 ครั้ง/ป 

115 PCU กําแพง พัฒนาการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ทุกคน พัฒนาทักษะองคความรูนํากลับมาใชในพ้ืน 

4 – 5 ครั้ง/ป 

 

 

 

ลงชื่อ      

(นายปวิตร วณิชชานนท) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล(นายแพทยเชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 


