
ที่ รายการเครื่องมือที่ตองการ หนวยงาน/แผนก ตองการเพิ่ม ราคาตอหนวย ผลการดําเนินการตามแผนความตองการ

1 Infusion Pump ผูปวยในชาย 5 100,00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

2 moniter EKG ผูปวยในชาย 2 29,990 ไดรับการจัดสรรตามแผน

3 เกยออกซิเจนสําหรับตอกับเครื่องชวยหายใจ ผูปวยในชาย 3 ไดรับการจัดสรรตามแผน

4 เครื่องดูดเสมหะติดฝาพนัง ผูปวยในชาย 4 ไดรับการจัดสรรตามแผน

5 รถเข็นเปลนอน หองผาตัด 2 20,000 ไมไดรับการจัดสรร  ใชเปลจากศูนยเปลมีเพียงพอ

6 โคมไฟผาตัดชนิดติดเพดานชนิดโคมคู หองผาตัด 2 700,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

7 Incubater (ตูอบเด็ก) ผูปวยในหญิง 2 ไดรับการจัดสรรตามแผน

8 เตียงทําหัตถการเด็ก ผูปวยในหญิง 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

9 Proctoscope ผูปวยในหญิง 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

10 เครื่องวัดออกซิเจนเด็ก mobile ผูปวยในหญิง 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

11 สายออกซิเจน canula เด็ก newborn ผูปวยในหญิง 10 ไดรับการจัดสรรตามแผน

12 Syrimg pump ผูปวยในหญิง 3 ไดรับการจัดสรรตามแผน

13 ชั้นวางของ โครงเหล็ก 5 ชั้น แพทยแผนไทย 2 7,900.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

14 รถเข็นเอนกประสงค 4 ลอ แพทยแผนไทย 1 2,700.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

15 ปรอทวัดไขดิจิตอล แบบจอแสดงผลตัวเลข แพทยแผนไทย 3 200.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

16 เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอลแบบพกพา แพทยแผนไทย 1 2,500.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

17 ไมเคาะเขา แพทยแผนไทย 2 200.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

18 เครื่องฟงเสียงหัวใจ (stethoscope) แพทยแผนไทย 2 3,500.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

19 ผาขนหนูผืนเล็กขนาด 35 × 65 ซม. แพทยแผนไทย 60 50.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

20 อางแชเทาไฟฟา แพทยแผนไทย 1 2,000.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

21 ผาขนหนูผืนใหญ แพทยแผนไทย 24 350.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

สรุปแผนความตองการเครื่องมือโรงพยาบาลละงู  ปงบประมาณ 2565



ที่ รายการเครื่องมือที่ตองการ หนวยงาน/แผนก ตองการเพิ่ม ราคาตอหนวย ผลการดําเนินการตามแผนความตองการ

22 ชุดอุปกรณนวดน้ํามันหอมระเหย แพทยแผนไทย 1 2,500.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

23 ชั้นวางอุปกรณในหองน้ํา แพทยแผนไทย 2 1,000.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

24 เสื้อคลุมสําหรับเจาหนาที่ แพทยแผนไทย 35 300.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

25 เครื่องกระตุนไฟฟา แพทยแผนไทย 1 4,000.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

26 วงกลมวิเคราะหธาตุเจาเรือน แพทยแผนไทย 2 400.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

27 ชุดครอบแกวสูญญากาศ แพทยแผนไทย 1 670.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

28 ไฟแสงสวางฉุกเฉิน แพทยแผนไทย 1 3,000.00 ไดรับการจัดสรรตามแผน

29 เครื่องกรอผาตัดรากฟนเทียม พรอมเซ็ตหัวกรอและวัสดุรากเทียม ทันตกรรม 1 574,530 ไดรับการจัดสรรตามแผน

30 เครื่องนึ่งฆาเชื้อดามกรอ ทันตกรรม 1 180,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

31 เครื่องทดสอบความมีชีวิตของฟน (EPT) ทันตกรรม 1 25,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

32 เครื่องขูดหินปูนไฟฟา (มีปมน้ํา) ทันตกรรม 1 26,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

33 ยูนิตทันตกรรม ทันตกรรม 1 460,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

34 เครื่องผาตัดเหงือก (electrosurgery) ทันตกรรม 1 37450 ไดรับการจัดสรรตามแผน

35 ดามกรอเร็ว ทันตกรรม 10 17,500 ไดรับการจัดสรรตามแผน

36 ดามกรอชา Contraangle ทันตกรรม 10 6,500 ไดรับการจัดสรรตามแผน

37 เครื่องปริ้นสติกเกอรปายครื่องมือ พรอมคอม และโปรแกรม จายกลาง 1 60,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

38 เครื่องซีล จายกลาง 1 39,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

39 Stetoscope เด็ก ผูปวยนอก 2 ไดรับการจัดสรรตามแผน

40 Stetoscope ผูใหญ ผูปวยนอก 4 ไดรับการจัดสรรตามแผน

41 Punch biopsy ผูปวยนอก 4 ไดรับการจัดสรรตามแผน

42 เครื่องวัด O2 sat เด็ก ผูปวยนอก 2 ไดรับการจัดสรรตามแผน

43 เปลนอน ผูปวยนอก 4 ไดรับการจัดสรรตามแผน



ที่ รายการเครื่องมือที่ตองการ หนวยงาน/แผนก ตองการเพิ่ม ราคาตอหนวย ผลการดําเนินการตามแผนความตองการ

44 เครื่อง ultrasound กายภาพบําบัด 1 300,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

45 เครื่องกระตุนไฟฟา กายภาพบําบัด 1 200,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

46 เครื่อง TENS ลดปวด กายภาพบําบัด 1 200,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

47 ตูแชแข็ง สําหรับ FFP ชันสูตร 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

48 ตูเย็น 4 องศา (ประตู 2 บาน) ชันสูตร 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

49 เครื่อง crossmatch ดวยวิธี Gel Technique ชันสูตร 1 35.-/หลุม ไดรับการจัดสรรตามแผน

50 เครื่อง Hemoculture Automate ชันสูตร 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

51 Digi count (เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัต)ิ ชันสูตร 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

52 นาฬิกาจับเวลา ชันสูตร 4 ไดรับการจัดสรรตามแผน

53 กลองจุลทรรศน ชันสูตร 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

54 เครื่องปนเลือด ชันสูตร 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

55 Digital Rotator (Selogy) ชันสูตร 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

56 Auto Pipette (Adjust 10-100) ชันสูตร 2 ไดรับการจัดสรรตามแผน

57 Auto Pipette (Adjust 20-200) ชันสูตร 2 ไดรับการจัดสรรตามแผน

58 Auto Pipette (Adjust 100-1000) ชันสูตร 2 ไดรับการจัดสรรตามแผน

59 ชุดคอมพิวเตอร คลินิกโรคเรื้อรัง 2 25000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

60 ชุดตรวจจอประสาทตามือถือและเครื่องแปลผล คลินิกโรคเรื้อรัง 1 650,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

61 เครื่องวัดความดัน สุขภาพจิต 1 ไดรับการจัดสรรตามแผน

62 ไมกดลิ้น สุขภาพจิต 5 ไดรับการจัดสรรตามแผน

63 เครื่องฟงเสียงหัวใจของทารกในครรภ (Fetal Heart Sound) อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 30,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

64 คีมถางชองคลอด (Grave Vaginal Speculum) อุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 1,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

65 เครื่องตรวจวินิจฉัยดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 900,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน



ที่ รายการเครื่องมือที่ตองการ หนวยงาน/แผนก ตองการเพิ่ม ราคาตอหนวย ผลการดําเนินการตามแผนความตองการ

66 คอมพิวเตอรตั้งโตะ เวชกรรมชุมชน 1 16,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

67 กลองถายรูป DSLR เวชกรรมชุมชน 1 70,000 ไดรับการจัดสรรตามแผน

ลงชื่อ                                         ผูเห็นชอบแผน

(นายปวิตร วณิชชานนท)

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

วันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ                                   ผูสรุปแผน

(นายอภิยุทธ  สํามะเนี๊ยะ)

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

1 น.ส.กวินตรา ตันประดิษฐ

2 นางแสงทิพค จันทรเมืองไทย

3 นางสมญา ยีตูวา

4 นางอิสมัย ชูสกุล ผูปวยในชาย พัฒนาทักษะการใชเครื่องชวยหายใจ

และดูแลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ

ไดรับการพัฒนาตามแผน

5 นางชมัยรัตน พรหมสุวรรณ ผูปวยในชาย พัฒนากระบวนการพยาบาลและการบันทึกการพยาบาล ไมไดรับการพัฒนา

6 น.ส.กุลธิดา เมธิชัย ผูปวยในชาย พัฒนาทักษะการดูแลผูปวยโรคกระดูก ไมไดรับการพัฒนา

7 นายวัลลภ เวชสิทธิ์ ผูปวยในชาย การวิเคราะห EKG, การแปลผล ABG ไดรับการพัฒนาตามแผน

8 น.ส.ลุตฟ มินเด็น ผูปวยในชาย พัฒนาการดูแลผูปวยระยะสุดทายและเผชิญความตาย ไดรับการพัฒนาตามแผน

9 นางตุลาวรรณ บุญสงวน ผูปวยในหญิง การดูแลเฉพาะทางเด็ก ไดรับการพัฒนาตามแผน

10 นางสาหนี โสยดี ผูปวยในหญิง การดูแลผูปวย paritive (IMC) ไดรับการพัฒนาตามแผน

11 น.ส.กัลยภรณ สังขาว ผูปวยในหญิง การดูแลผูปวยเด็ก ไดรับการพัฒนาตามแผน

12 พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน หองผาตัด ประชุมวิชาการสามัญประจําป สมาคมพยาบาลหองผาตัด ไดรับการพัฒนาตามแผน

13 พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน หองผาตัด การพยาบาลผูปวยหองผาตัด ไดรับการพัฒนาตามแผน

14 นางบุศรา หยงสตาร หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา พยาบาลออรโธปดิกส ไดรับการพัฒนาตามแผน

15 น.ส.รสสุคนธ หยังนิ่ง หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา พยาบาลออรโธปดิกส ไดรับการพัฒนาตามแผน

16 พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน หองผาตัด หลักสูตรการปองกันการติดเชื้อ ไดรับการพัฒนาตามแผน

17 พยาบาลวิชาชีพ (Scrub Nurse) ทุกคน หองผาตัด หลักสูตรการทําลายและการทําใหปราศจากเชื้อ ไดรับการพัฒนาตามแผน

18 น.ส.สุภาวดี หลังยาหนาย หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศัลยกรรม ไดรับการพัฒนาตามแผน

19 นางวรรณา บินสอาด หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศัลยกรรม ไดรับการพัฒนาตามแผน

20 นางบุศรา หยงสตาร หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศัลยกรรม ไดรับการพัฒนาตามแผน

สรุปแผนพัฒนาความรู/ทักษะของเจาหนาที่โรงพยาบาลละงู  ประจําปงบประมาณ 2565

ผูปวยในชาย พัฒนาสมรรถนะการดูแลผูปวยรายโรค (Stroke, STEMI, 

Sepsis)

ไดรับการพัฒนาตามแผน



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

21 น.ส.รสสุคนธ หยังนิ่ง หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศัลยกรรม ไดรับการพัฒนาตามแผน

22 น.ส.จารุณี ทองแท หองผาตัด การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลศัลยกรรม ไมไดรับการพัฒนา อยูระหวางการยายหนวยงาน

23 นายนัสรุลเลาะห ลายู แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

24 น.ส.เฉลิม บัวดํา แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

25 น.ส.นุรียา มรรคาเขต แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

26 น.ส.ชญานี ไพนุสิน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

27 น.ส.ฟาดีลา บิลังโหลด แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

28 น.ส.เฉลิม บัวดํา แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

29 นายนัสรุลเลาะห ลายู แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

30 น.ส.วรรณา บุญธรรม แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

31 นายณัฏฐดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

32 น.ส.นุรียา มรรคาเขต แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

33 นายนัสรุลเลาะห ลายู แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

34 น.ส.ชญานี ไพนุสิน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

35 นายณัฏฐดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

36 น.ส.วรรณา บุญธรรม แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

37 น.ส.ศวัสกมล เย็นชอน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

38 น.ส.เฉลิม บัวดํา แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

39 น.ส.นุรียา มรรคาแขต แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

40 น.ส.ฟาดีลา บิลังโหลด แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

การอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการตรวจ

 - การจัดสมดุลมณีเวชโครงสราง ของรางกายดวยมณีเวชขั้นสูง

 - อบรมเพิ่มทักษะการดูแลมารดาหลังคลอดดวยแพทยแผน

ไทย

  ิ่ ั  ึ ิ ั   ไอบรมเพิ่มทักษะการใชกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย

และทางการแพทยแผนไทย

การอบรมเพิ่มทักษะการศึกษาวิจัยดานแพทยแผนไทย

และแพทยทางเลือก

อบรมเพิ่มทักษะการดูแลมารดา

หลังคลอดดวยแพทยแผนไทย



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

41 น.ส.เฉลิม บัวดํา แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

42 นายนัสรุลเลาะห ลายู แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

43 น.ส.นุรียา มรรคาแขต แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

44 น.ส.ชญานี ไพนุสิน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

45 น.ส.ฟาดีลา บิลังโหลด แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

46 นายณัฏฐดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

47 น.ส.เฉลิม บัวดํา แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

48 น.ส.ชญานี ไพนุสิน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

49 น.ส.เฉลิม บัวดํา แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

50 น.ส.ชญานี ไพนุสิน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

52 น.ส.เฉลิม บัวดํา แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

53 นายนัสรุลเลาะห ลายู แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

54 น.ส.นุรียา มรรคาแขต แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

55 น.ส.ชญานี ไพนุสิน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

56 นายณัฏฐดนัย สิทธิภาจิรสกุล แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

57 น.ส.ศวัสกมล เย็นชอน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

58 น.ส.ชญานี ไพนุสิน แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

59 น.ส.ศวัสกมล เย็นชอน แพทยแผนไทย ประชุมวิชาการการดูและผูปวยดวยศาสตรแพทยแผนจีน

ในสถานบริการสาธารณสุข

ไดรับการพัฒนาตามแผน

60 น.ส.ชุติกาญจน นิโกบ แพทยแผนไทย การอบรมการตั้งตํารับยาสมุนไพร ไดรับการพัฒนาตามแผน

61 น.ส.ชุติกาญจน นิโกบ แพทยแผนไทย การรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนไทยดวยการบงตอดวย

หนามหวาย การสักยาน้ํามันสมุนไพร

ไดรับการพัฒนาตามแผน

การอบรมเพิ่มทักษะดานหัตถการอื่นๆเชน เผายา พอกยา สุม

ยา การตอกเสน นวดเสนประธานสิบ

การอบรมเกี่ยวกับการใหบริการทางดานสปา เชน การอบรม

การดูแลผิวหนาดวยสมุนไพร การนวดน้ํามันหอมระเหย

อบรมการแนวทางการดูแลผูปวยอดบุหรี่แบบองครวม

การดูแลผูปวยในคลีนิกแพทยผนไทยเฉพาะโรค Migraine ขอ

เขาเสื่อม ภูมิแพ อัมพฤกษ - อัมพาต palliative Care



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

62 น.ส.วรรณา บุญธรรม แพทยแผนไทย การอบรมความรูดานการดูแลมารดาหลังคลอด ไดรับการพัฒนาตามแผน

63 น.ส.วรรณา บุญธรรม แพทยแผนไทย การอบดานการนวดกระตุนพัฒนาการทารก ไดรับการพัฒนาตามแผน

64 น.ส.ชุติกาญจน นิโกบ แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

66 น.ส.วรรณา บุญธรรม แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

67 ลักษมี เซงสิ้ม แพทยแผนไทย ไดรับการพัฒนาตามแผน

68 ภญ.นาซนีน งะสมัน / ภญ.วัลลภา สายสินธ เภสัชกรรม ไดรับการพัฒนาตามแผน

69 ภก.นราธร พินิจสถิร เภสัชกรรม ไดรับการพัฒนาตามแผน

70 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การเตรียมยา/ผลิตยาสําหรับใชผูปวยเฉพาะราย ไดรับการพัฒนาตามแผน

71 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การใหความรู /การคนหาขอมูล/update ความรูเรื่องยาใหม 

(เภสัชสนเทศ)

ไดรับการพัฒนาตามแผน

72 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรมโรคไตวายเรื้อรัง ไดรับการพัฒนาตามแผน

73 ภญ.กุลธิดา นุยโสะ เภสัชกรรม งานบริบาลผูปวยวัณโรค ไดรับการพัฒนาตามแผน

74 ภญ.กุลธิดา นุยโสะ เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรม/ติดตามการใชยาในผูปวยใน ไดรับการพัฒนาตามแผน

75 ภก.นราธร พินิจสถิร เภสัชกรรม งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ไดรับการพัฒนาตามแผน

76 ภก.นราธร พินิจสถิร เภสัชกรรม งานบริหารคลังยา/เวชภัณฑ/ระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจาง ไดรับการพัฒนาตามแผน

77 ภญ.นาซนีน งะสมัน/ภญ.กนกวรรณ มุสิกะ เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอกโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดรับการพัฒนาตามแผน

78 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การประเมินและติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ไดรับการพัฒนาตามแผน

79 ภญ.ขวัญพิรุณ แซคู เภสัชกรรม การประเมินและติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ไดรับการพัฒนาตามแผน

80 ภก.พุทธิพล นันทิพล เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับการพัฒนาตามแผน

81 ภก.กฤษฎา วงศศรีตรัง เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับการพัฒนาตามแผน

82 ภก.กฤษฎา วงศศรีตรัง เภสัชกรรม Ambulatory Pharmacotherapy ไดรับการพัฒนาตามแผน

การอบรมเกี่ยวกับวิธีการผลิตยาแผนโบราณที่ดี GMP

การพัฒนาศักยภาพงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

83 ภญ.กนกวรรณ มุสิกะศิริ เภสัชกรรม การใชสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อประยุกตใชใน

การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง

ไดรับการพัฒนาตามแผน

84 ภก.กฤษฎา วงศศรีตรัง เภสัชกรรม งานบริบาลเภสัชกรรมในผูปวยโรคติดเชื้อ ไดรับการพัฒนาตามแผน

85 ภญ.พิชญา เสียมไหม เภสัชกรรม การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก โรคเอดส/วัณโรค ไดรับการพัฒนาตามแผน

86 ภญ.พิชญา เสียมไหม เภสัชกรรม การจัดการระบบยา ในโปรแกรมตางๆ เชน สปสช. ไดรับการพัฒนาตามแผน

87 ภญ.พิชญา เสียมไหม เภสัชกรรม  งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไดรับการพัฒนาตามแผน

88 ภญ.พิชญา เสียมไหม เภสัชกรรม การบริหารความเสี่ยง / risk management / ขอรองเรียน /

 2P safety

ไดรับการพัฒนาตามแผน

89 ภญ.พิชญา เสียมไหม เภสัชกรรม การบริหารจัดการวัคซีน และเครือขายลูกโซความเย็น ไดรับการพัฒนาตามแผน

90 ภญ.พิชญา เสียมไหม เภสัชกรรม การดูแล/ตรวจสุขภาพ/ใหความรูเรื่องยาผูที่เดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจย

ไดรับการพัฒนาตามแผน

91 วิไลลักษณ หนูฤทธิ์ ทันตกรรม พัฒนาความรูเทคโนโลยีดานทันตกรรมและอัพเดทความรู

วิชาการทางดานทันตกรรม

ไดรับการพัฒนาตามแผน

92 นภาพร คงประจักร ทันตกรรม พัฒนาความรูทางดานทันตกรรม

พัฒนาความรูทางดานศัลยศาสตรชองปาก

ไดรับการพัฒนาตามแผน

93 เจตพล สาลีฉันท ทันตกรรม พัฒนาความรูทางดานทันตกรรม วิทยาการวินิจฉัยโรคชอง

ปาก และทันตกรรมสาขาอื่นๆ

- พัฒนาความรูทางดานศัลยศาสตรชองปาก

- พัฒนาความรูทางดานทันตกรรมประดิษฐและทันตกรรม

บูรณะ

- พัฒนาความรูทางดานวิทยาเอ็นโดดอนตและปริทันตวิทยา

พัฒนาและอัพเดทความรูวิชาการทางดานทันตกรรม

ไดรับการพัฒนาตามแผน



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

95 ภณิดา สิงหอินทร ทันตกรรม  - ความรูทางดานทันตกรรมในสาขาวิชาตางๆ ที่เปนการ

ประยุกตใชไดจริงในทางคลินิก

 - ความรูทางดานทันตกรรมสําหรับเด็ก ทั้งการวางแผนการ

รักษาทางทันตกรรม การรับมือเด็กยุคใหม และการจัดฟน

เบื้องตนในเด็ก

 - ความรูอัพเดตทางทันตกรมมสําหรับเด็ก

ไดรับการพัฒนาตามแผน

96 มณทิรา วารีรัตน ทันตกรรม  - พัฒนาความรูเทคโนโลยีดานทันตกรรมและอัพเดทความรู

วิชาการทางทันตกรรม

 - พัฒนาความรูทางดานศัลยศาสตรชองปาก

 - พัฒนาความรูทางดานวิทยาเอ็นโดดอนตและปริทันตวิทยา

ไดรับการพัฒนาตามแผน

97 นายสันติชัย เขงเงิน ทันตกรรม องคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไดรับการพัฒนาตามแผน

98 น.ส.จุฑาทิพย รอเกตุ ทันตกรรม องคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไดรับการพัฒนาตามแผน

99 น.ส.ขัยรีหยะ ชะยานัย ทันตกรรม องคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไดรับการพัฒนาตามแผน

100 น.ส.นุรรัยมีย แยบคาย ทันตกรรม องคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 น.ส.ทิราภรณ ทองรักษา ทันตกรรม องคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 นายไซนาอาบีดีน หลงกอหราบ จายกลาง กระบวนการปฏิบัติงาน งานจายกลาง ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 นางนรีรัตน หลงกอเต็บ จายกลาง กระบวนการปฏิบัติงาน งานจายกลาง ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 น.ส.เหมือนโสม หวันตาหลา จายกลาง กระบวนการปฏิบัติงาน งานจายกลาง ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน จายกลาง ความสําคัญชุดปองกันตนเอง ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน จายกลาง งาน IC ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน จายกลาง การหอเครื่องมือ OR ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน จายกลาง การทํางานเปนทีม ไดรับการพัฒนาตามแผน



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

101 นายไซนาอาบีดีน หลงกอหราบ จายกลาง ประชุม IC ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 นางนรีรัตน หลงกอเต็บ จายกลาง ประชุม IC ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 น.ส.เหมือนโสม หวันตาหลา จายกลาง ประชุม IC ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 นางมาลี เลียงประสิทธิ์ จายกลาง ประชุม IC ไดรับการพัฒนาตามแผน

101 นางแสงศิริ ลิ่มไตรรัตน ผูปวยนอก  - การดูแลผูรับบริการในคลินิกนรีเวช

 - การดูแลผูปวยโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา

 - การซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

ไดรับการพัฒนาตามแผน

102 นางสุภาพรรณ ปาละสันต ผูปวยนอก  - กระตุนและคัดกรองพํฒนาการเด็ก

 - การTriageแรกรับ ผูปวยตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - การดูแลผูปวยโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา

 - การลงเวชระเบียนทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - การดูแลผูปวยโรค ACS

ไดรับการพัฒนาตามแผน

103 นส.เสาวนีย บินรินทร ผูปวยนอก  - การดูแลผูปวยกลุมเด็กปวย

 - การซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

 - การดูแลผูปวยโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา

 - การดูแลผูปวยกลุม Sepsis

ไดรับการพัฒนาตามแผน



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

104 นส.จุฑาภรณ ภักดีเจริญกุล ผูปวยนอก  - การดูแลผูรับบริการในคลินิกกัญชา

 - การดูแลผูรับบริการในคลินิกWafarin

 - การดูแลผูรับบริการในคลินิกเวชศาสตรครอบครัว

 - การดูแลผูปวยโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา

 - การซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 - การดูแลผูปวยโรค Stroke

ไดรับการพัฒนาตามแผน

105 นส กัตติกา ไพเราะ ผูปวยนอก  - การดูแลผูรับบริการในคลินิกศัลยกรรม

 - การดูแลผูปวยโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา

 - การซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

 - พัฒนาและดูแลการใหบริการระบบThai refer

ไดรับการพัฒนาตามแผน

106 นส. รัตนาวดี ณ.ถลาง ผูปวยนอก  - การดูแลผูรับบริการในคลินิกกระดูกและขอ

 - การซักประวัติและบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

 - การดูแลผูปวยโรคอุบัติใหม/อุบัติซ้ํา

ไดรับการพัฒนาตามแผน

107 น.ส.พรชุลี จันทรแกว กายภาพบําบัด ความรูในการรักษาผูปวยทางกายภาพบําบัดในระบบตางๆ ไดรับการพัฒนาตามแผน

108 น.ส.เจนนี่ เซงเข็ม กายภาพบําบัด ความรูในการรักษาผูปวยทางกายภาพบําบัดในระบบตางๆ ไดรับการพัฒนาตามแผน

109 น.ส.ณหทัย อุทัยเกษม กายภาพบําบัด ความรูในการรักษาผูปวยทางกายภาพบําบัดในระบบตางๆ ไดรับการพัฒนาตามแผน

110 น.ส.ศิริลักษณ หวันบิหลาย กายภาพบําบัด ความรูในการรักษาผูปวยทางกายภาพบําบัดในระบบตางๆ ไดรับการพัฒนาตามแผน

111 น.ส.ณัฐริกาณต สืบเหม คลินิกโรคเรื้อรัง mini case manger DM/HT ฟนฟูโรคทางตา ไดรับการพัฒนาตามแผน

112 นางปานจิต เดเช คลินิกโรคเรื้อรัง case manger DM/HT ไดรับการพัฒนาตามแผน



ที่ ชื่อ – สกุล หนวยงาน/แผนก เรื่องการพัฒนา ผลการดําเนินการตามแผน

113 น.ส.อริสรา ตันติพยัคฆ คลินิกโรคเรื้อรัง มาตรฐาน HA ไดรับการพัฒนาตามแผน

114 นางวรารัตน บูสู คลินิกโรคเรื้อรัง มาตรฐาน HA ไดรับการพัฒนาตามแผน

115 น.ส.อริสรา ตันติพยัคฆ คลินิกโรคเรื้อรัง มาตรฐาน HA ไดรับการพัฒนาตามแผน

116 นายอภิยุทธ สํามะเนี๊ยะ ฝายการพยาบาล ฟนฟู IC ประจําป ไดรับการพัฒนาตามแผน

117 น.ส.วิญู หิมมา สุขภาพจิต การดูแลผูปวยจิตเวช ยุงยาก ซับซอน ไดรับการพัฒนาตามแผน

118 น.ส.หทัยชนก ถิ่นแกว สุขภาพจิต การดูแลผูปวยจิตเวช ยุงยาก ซับซอน 

การพัฒนางานบริการเฉพาะโรค

ไดรับการพัฒนาตามแผน

119 น.ส.นรีรัตน หมันเส็น สุขภาพจิต ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุน

เทคนิคการประเมินเด็ก วัยรุน และครอบครัว

ไดรับการพัฒนาตามแผน

120 น.ส.ธนวรรณ รอดขํา สุขภาพจิต ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเด็กและวัยรุน

เทคนิคการประเมินเด็ก วัยรุน และครอบครัว

ไดรับการพัฒนาตามแผน

121 น.ส.สอฝนะ สําเร อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ไดรับการพัฒนาตามแผน

122 น.ส.โสภิตา บาโหย อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ไดรับการพัฒนาตามแผน

123 น.ส.ปริมล แสงทอง อุบัติเหตุฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ไดรับการพัฒนาตามแผน

ลงชื่อ                                         ผูเห็นชอบแผน

(นายปวิตร วณิชชานนท)

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

วันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(นายอภิยุทธ  สํามะเนี๊ยะ)

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565

ลงชื่อ                                   ผูสรุปแผน



ที่ ชื่อโครงการ หนวยงาน รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

1 การพัฒนาศักยภาพอสม.

ดานงานคุมครองผูบริโภค

และผลิตภัณฑสุขภาพ

PCU ประชุมชี้แจงโครงการ  

-จัดหาชุดตรวจสารสเตียรอยด

- จัดซื้อ ชุดตรวจสารปนเปอน

- จัดทํา เอกสารประกอบ

- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ 

- ประชุมติดตาม สรุปผลการดําเนินการ

80,000 บาท ไดดําเนินการตามโครงการ 

งบประมาณ 80,000  บาท

PCU

สรุปแผนการจัดทําโครงการตางๆ   โรงพยาบาลละงู   ประจําป ๒๕๖๕ 

ไดดําเนินการตามโครงการ 

งบประมาณ 304,468  บาท

กลุมหญิงตั้งครรภ

๑.ใหทันตสุขศึกษาตรวจสุขภาพชองปากทุกคน

๒.ทําPlaque  Control และฝกทักษะการแปรงฟน 

๓. ใหบริการทันตกรรม ขูดหินน้ําลาย ขัดและทําความ 

สะอาดฟน              

๔. รวมกับอสม.และหรืออาสาสมัครนักจัดการสุขภาพ

ครอบครัว(นสค.) ออกเยี่ยมบานเพื่อใหทันตสุขศึกษา

อยางตอเนื่องในการดูแลสงเสริมการดูแลสุขภาพชอง

ปากในเด็กแรกคลอด

กลุมเด็กปฐมวัย( ๐-๕ ป)

๑.ทาฟลูออไรดวานิชในเด็ก๐ – ๒ป และผูปกครอง

ไดรับการสาธิตและฝกหัดการเช็ดทําความสะอาดชอง

ปากโดยใชถุงนิ้วในเด็กทารก กระตุนใหผูปกครองเห็น

ความสําคัญ ความรูความเขาใจ พัฒนาทักษะและใหเด็ก

ฝกความเคยชินตั้งแตฟนยังไมขึ้น ตลอดจนไดรับการ

ติดตามตอเนื่องจาก อสม. รวมถึงสอนการแปรงฟนที่ถก

2 โครงการสงเสริมทันต

สุขภาพและปองกันโรค

ดานทันตกรรมสําหรับเด็ก

อําเภอละงู  ปงบประมาณ

 พ.ศ. ๒๕๖๔

304,468.44



ที่ ชื่อโครงการ หนวยงาน รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

3

โครงการรวมพัฒนาผา

ของรพ.ละงู
จายกลาง

 -แจงหนวยงาน ทุกหนวยงาน ของรพ.เพื่อเสนอแผน

ความตองการเครื่องผา
600,000

 - รวบรวมขอมูล

 - กําหนดสเปก

 -เขียนโครงการ

 -นําเสนอผูบริหาร
 -ประกาศแจง

 -จัดซื้อจัดจาง

 -ประเมินผล

4
โครงการแยกพัฒนาผา

ของรพ.ละงู
จายกลาง  - รวบรวมขอมูล

ไมไดดําเนินการ

ของหนวยงานตางๆ  - กําหนดสเปก

 -จายกลางและซักฟอก  -เขียนโครงการ 80,000

 -ทันตกรรม  -นําเสนอผูบริหาร 60,000

 -ผูปวยนอก  -ประกาศแจง 20,000

 -หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  -จัดซื้อจัดจาง 20,000

 -หองคลอด  -ประเมินผล 80,000

 -หองผาตัด 200,000

 -แผนกผูปวยในชาย 90,000

 -แผนกผูปวยในหญิง 50,000

 -กายภาพบําบัด 30,000



ที่ ชื่อโครงการ หนวยงาน รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

 -แพทยแผนไทย 50,000

5 โครงการอบรมทักษะ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน

เรื่องระบบการดูแลผูปวย 

intermediate  care

ตึกผูปวยใน

หญิง

อบรมความรูในการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยในระบบตางๆ 30,000 มีการดําเนินการตาม

โครงการ งบประมาณ 

30,000  บาท

6 โครงการลดหวานในเด็ก

ในศูนยเด็กเทศบาลกําแพง

คลินิกโรค

เรื้อรัง

1.ประชุมชี้แจงโครงการรวมกับเครื่อขายศูนยเด็กเล็ก 

2. ใหความรู ในการเลือกรับประทานในเด็ก 

3. ความรูการปรุงอาหารผูประกอบอาหารในโรงครัว     

    4.จัดนิทรรศการเรียนรู ใหกับนร.และ.ผูปกครอง  

ความรูเรื่องอาหาร และโรคเรื้อรัง 

5.การตรวจคัดกรองโรคผูปกครอง /คุณครู

55,000 ไดดําเนินการตามโครงการ

งบประมาณ 55,000 บาท

7 โครงการตรวจสุขภาพ

ผูปวย

HT/DM ที่รพ สต

คลินิกโรคเรื้อร ั 1. ตรวจเลือดตรวจสุขภาพประจําปผูปวย  ที่ รพ.สต                    35,000 ไดดําเนินการตามโครงการ

งบประมาณ 35,000 บาท

2. ตรวจตา ตรวจเทา ที่รพ.สต.

3. ใหความรู การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

8  โครงการดูแลเด็กและ

สตรีที่ถูกกระทํารุนแรง

สุขภาพจิต  - ใหความรู  บรรยาย   อสม.และประชาชนทั่วไป 35,000                   ไดดําเนินการตามโครงการ

 35,000 บาท

งบประมาณ

9 โครงการฟนฟูผูปวยจิตเภท สุขภาพจิต ใหความรู  บรรยาย  แกนนํา อสม. 35,000                   ไดดําเนินการตามโครงการ



ที่ ชื่อโครงการ หนวยงาน รายละอียดกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

10 การชวยเหลือฟนคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) 

และการปฐมพยาบาล

เบื้องตน สําหรับเจาหนาที่

 Back office ของ

โรงพยาบาลละงู

ER 1 เขียนโครงการ Basic CPR และการปฐมพยาบาล

เบื้องตนสําหรับเจาหนาที่ Back office 

2. แบงเจาหนาที่ออกเปน 2 รุน อบรมรุนละครึ่งวัน 

3.โดยในครึ่งวันจะแบงกิจกรรมเปนภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 4. มีอาหารวางขั้นระหวางภาคทฤษีและ

ภาคปฏิบัติ

4. ประเมินความพึงพอใจ

5. สรุปผลกิจรรมการดําการ

6,000 บาท 

โดยประมาณสําหรับ

คาอาหารพักเบรกของผู

เขารับการอบรม

ไดดําเนินการตามโครงการ

6000 บาท

ลงชื่อ                                         ผูเห็นชอบแผน

(นายปวิตร วณิชชานนท)

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

วันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ                                   ผูสรุปแผน

(นายอภิยุทธ  สํามะเนี๊ยะ)

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565



ที่ ตําแหนงที่ตองการ
จํานวนที่

ตองการเพิ่ม
หนวยงาน เหตุผลที่ตองการเพิ่ม ผลการดําเนินงานตามแผน

1 พยาบาลวิชาชีพ 2 ผูปวยในชาย เพื่อรองรับแพทยอยุรกรรมและจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้น 

มีโรคซับซอนมากขึ้น

รับพยาบาลเฉพาะกิจเพิ่ม 2  คน  

2 ผูชวยพยาบาล 2 ผูปวยในชาย เพื่อรองรับแพทยอยุรกรรมและจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้น 

มีโรคซับซอนมากขึ้น

ไมรองรับ

3 พยาบาลวิชาชีพ 6 ผูปวยในหญิง เพื่อแยกunitเด็ก จัดสรรพยาบาลเดิมที่มีอยู   รับเพิ่มภายนอกอีก

  2 คน

4 พนักงานประจําตึก 1 จายกลาง เพื่อลด คาลวงเวลา ไมมีบุคลากร

5 พยาบาลจุดคัดกรอง 1 ผูปวยนอก  -ตองการแยกพยาบาลเฉพาะในการTriage  ออกจาก

พยาบาลซักประวัติและพยาบาลคัดกรองเดิมมีหนาที่

ประจําในคลินิกศัลยกรรมและพัฒนาการเด็ก

ตอบสนองนโยบายโรงพยาบาลSmart Hospital

จัดสรรพยาบาลเดิมที่มีอยู   

6 นักกายภาพบําบัด 1 จายกลาง
รองรับผูปวยที่มีจํานวนมากขึ้นและขยายงาน

กายภาพบําบัดในชุมชนและศูนยบริการคนพิการ
จัดสรรเจาหนาที่มีอยูเดิม

7 เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 หองฉุกเฉิน เจาหนามีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน ไมมี จนท.

8 ผูชวยเหลือคนไข 1 หองฉุกเฉิน เจาหนาที่มีไมเพียงในการปฏิบัติงานเวรบาย-ดึก จัดสรรป 2566

สรุปผลการดําเนินการตามแผนความตองการอัตรากําลังโรงพยาบาลละงู  ปงบประมาณ 2565  



ที่ ตําแหนงที่ตองการ
จํานวนที่

ตองการเพิ่ม
หนวยงาน เหตุผลที่ตองการเพิ่ม ผลการดําเนินงานตามแผน

9 พยาบาลวิชาชีพ 1 หองฉุกเฉิน เจาหนาที่ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการ

เปดแผนกผูปวยนอก นอกเวลาราชการในวันจันทร-

ศุกร เพื่อลดภาวะ ER Over-Cloud  ซึ่งยังงาน

ดังกลาวอยูในความรับผิดของหนวยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

เปดรับพยาบาล 1 อัตรา

10 จพ.การเงินและบัญชี 1 ศูนยรายได เพิ่มตามกรอบอัตรากําลังของงานศูนยรายไดและเรียก

เก็บคารักษา สิทธิประกันสังคม ทั้งหมด

รับเพิ่ม 10 ตําแหนง

11 เจาหนาที่ดูแลบอบําบัด

น้ําเสียและขยะ

1 เวชกรรมฯ เนื่องจากมีการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใหม ทําใหมี

ความจําเปนตองมีผูดูแลระบบบําบัดน้ําเสียตลอด 24 

ชม. พรอมทั้งดูแลการเก็บ ขน ขยะติดเชื้อจากรพ.สต. 

ในเขตอําเภอละงูทุกแหง

ไมมีการจัดสรร จนท.

12 เจาหนาที่คียขอมูลงาน

เยี่ยมบาน

1 เวชกรรมฯ เนื่องจากภาระงานเยี่ยมบานมีมากขึ้น เชน เยี่ยมกับ

นองนักเรียน/นักศึกษา  ทีม แพทยเฉพาะทาง ฯลฯ ทํา

ใหคียขอมูลในเวลาที่กําหนดไมทันภายในวันนั้น

จัดสรรพยาบาลเดิมที่มี

ลงชื่อ                                         ผูเห็นชอบแผน

(นายปวิตร วณิชชานนท)

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

วันที 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ                                   ผูสรุปแผน

(นายอภิยุทธ  สํามะเนี๊ยะ)

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2565
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