
ล ำดับ แผนพัฒนำบุคลำกร/ สมรรถนะ ระยะเวลำ ระบุช่ือบุคลำกร

หลักสูตร/ศึกษำต่อ บ ำรุง ส่วนกลำง ส่วนตัว กำรฝึกอบรม ท่ีเข้ำอบรม

1 Dental Implant & Bone graft พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 5000 720 3000 3 วัน ทพญ.วิลาวรรณ

2 Systemic disease & Space infection พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 3500 480 2000 2 วัน ทพญ.นิลุบล หรือ ทพญ.ยศวดี 

หรือ ทพญ.จุฑาภรณ์

3 Endodontic พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 3500 480 2000 2 วัน ทพญ.นิลุบล หรือ ทพญ.ยศวดี 

หรือ ทพญ.จุฑาภรณ์

4 Restorative พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 3500 480 2000 2 วัน ทพญ.นิลุบล หรือ ทพญ.ยศวดี 

หรือ ทพญ.จุฑาภรณ์

5 Periodontic พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 3500 480 2000 2 วัน ทพญ.นิลุบล หรือ ทพญ.ยศวดี 

หรือ ทพญ.จุฑาภรณ์

6 Prosthodontic พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 3500 480 2000  2 วัน ทพญ.นิลุบล หรือ ทพญ.ยศวดี 

หรือ ทพญ.จุฑาภรณ์

7 Pedodontic พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 3500 480 2000 2 วัน ทพญ.นิลุบล หรือ ทพญ.ยศวดี 

หรือ ทพญ.จุฑาภรณ์

8 พัฒนาศักยภาพและฟ้ืนฟูความรู้ของผช.ทพ พัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 2500 480 2000 2 วัน ยุพิน หรือ บุญเจิม หรือ ลภัส

9 การด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 2000 480 2000 2 วัน พัชราลักษณ์ หรือ บุญเจิม

10 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 2 - 3 วัน ทพญ.วิลาวรรณ หรือ พัชราลักษณ์

11 รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อ่ืน พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 2 - 3 วัน ทพญ.วิลาวรรณ

แผนพัฒนำบุคลำกร   โรงพยำบำลสอง  ปีงบประมำณ  2562

งบประมำณ(แหล่ง)
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12 เฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน/การพยาบาลฉุกเฉิน ท้ัง 5 ข้อ          5,000 4 เดือน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

13 การพยาบาลฉุกเฉิน ท้ัง 5 ข้อ          5,000 3 - 5 วัน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

14 ACLS / ATLS ท้ัง 5 ข้อ          5,000 3 - 5 วัน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

15 EMS Forum ท้ัง 5 ข้อ          5,000 3 วัน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

16 Pressure ulcer,skin injury and chronic 

wound

ท้ัง 5 ข้อ          5,000 3 วัน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

17 การประชุมวิชาการประจ าปี สมาคมเวชศาสตร์

ปริก าเนิดแห่งประเทศไทย

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ละพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน

         3,000 3 วัน รวมพร, ศิริพรรณ

18 การประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก เขต 1

  ประจ าปี 2562

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ละพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน

           500 1 วัน พัชรินทร์, อุมาพร

19 ประชุมวิชาการทางด้านสูติ - นรีเวชศาสตร์ ปี 

2562

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ละพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน

         2,500 3 วัน อารีวรรณ

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

advance excrusive breast feeding

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ละพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน

         1,500 3 วัน พัชรินทร์,ศิริพรรณ

21 อบรมการดูแลหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียงโรค

ทางอายุรกรรม

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ละพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน

1 วัน อารีรรณ, พัชรินทร์

22 อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพมารดา ทารกแรกเกิด    

 (CPR, NCPR)

เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ละพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงาน

1 วัน งานสูติกรรม
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23 อบรม System Manager NCD พัฒนาคุณภาพการจัดการงาน NCD Plus สปสช. 3 วัน สิริณ

24 อบรมฟ้ืนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ ฟ้ืนฟูความรู้ด้านเวชปฏิบัติท่ัวไป 3,500         5 วัน อารีย์, มยุเรศ

25 พัฒนาการวิจัย วิจัยของหน่วยงาน สปสช. 15 วัน สิริณ

26 อบรม CPR ปีละ 1 คร้ัง เจ้าหน้าท่ี OPD, ประชาสัมพันธ์,

 พนักงานเปลทุกคน

27 อบรมฟ้ืนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ ฟ้ืนฟูความรู้ด้านเวชปฏิบัติท่ัวไป ทุก 5 ปี ชนัดดา  ชาติสิงห์ทอง 

จริยา  บุญป๋ัน

จีรวัฒน์  เก้ารัตน์

จพอ.พทยาธร  หงษา

28 อบรมวิชาการต่างๆ เจ้าหน้าท่ี OPD, ประชาสัมพันธ์,

 พนักงานเปลทุกคน

29 ประชุมวิชาการ (ฝึกอบรมภาคทฤษฎี) 

“Advances in Adverse Drug Reactions: 

Common Drug-Induced Organ Disorders”

การป้องกันและการจัดการ Adverse Drug 

Reactions ท่ีเกิดจากยาท่ัวไปท่ีผู้ป่วยได้รับ

         3,600            720         1,600 3 วัน / มิถุนายน ภก.เฉลิมพล ลือราช

30 หลักสูตร FCPL (Family and Community

Pharmacy Practice Learning)

กระบวนการคิดและจัดท ารูปแบบโครงการโดย

ประยุกต์ใช้แนวคิดทางสาธารณสุขในการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพหลักสูตรงานคุ้มครองผู้บริโภค

4 เดือน / พ.ค. -

 ก.ย.

ภก.เฉลิมพล ลือราช

31 การปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง เพ่ิมความรู้และทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย          5,000         2,000 3 วัน นางรัญชิดา คนคล่อง

 ศีกษานอกเวลาราชการ
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32 ประชุมวิชาการ IC forum แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการควบคุมและป้องกันการ

ติดเช้ือ

         2,000         1,000 3 วัน นางวิไลทอง  เลาศรี

33 Wound Care (การท าแผลแบบ Modern 

Dressing)

เพ่ิมทักษะในการดูแลแผลแบบใหม่ 5 วัน พยาบาลวิชาชีพตึกผู้ป่วยใน

34 อบรมการให้รหัส ICD10 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการให้รหัส          4,500        10,000 3 วัน นางอัมพิกา หงสประภาส

35 การรักษาผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังปวดคอ พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน  / สุมาลี

36 การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน  / สุมาลี

37 อบรมการท าเว๊บไซต์ จัดท าเว๊บไวต์ 1,080        3 ปิยะวัฒน์, ญานที, นวพร

38 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัช

พฤกษศาสตร์)

เตรียมความพร้อมในการรับงานแพทย์แผนไทย - - - 2 ปี ภญ.ภัทรภร

39 การประเมินอาการไม่พึงประสงค์ข้ันสูงในยา

ท่ัวไปท่ีท าให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายใน

พัฒนาศักยภาพเภสัชกร ผู้รับผิดชอบงาน ADR 3,600         700           3,000        3 วัน ภก.เฉลิมพล

40 หลักสูตรฝังเข็มไทย - จีน เตรียมความพร้อมในการรับงานแพทย์ทางเลือก 50,000       3 เดือน แพทย์แผนปัจจุบัน

41 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตยาน้ าท่ีได้มาตรฐาน GMP

 WHO

เตรียมความพร้อมในการผลิตยาน้ าให้ได้มาตรฐาน 

GMP WHO

1,000        4,000        2 วัน งานผลิตยาสมุนไพร

42 การบ่งต้อ เพ่ือรักษาโรคทางตา เตรียมความพร้อมในการรับบริการในด้านต่างๆท่ี

ครอบคลุม

5,000         1,000        5,000        4 วัน แพทย์แผนไทย

43 การปรุงยาเฉพาะราย ปรุงยาสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการให้มีความ

หลากหลายมากข้ึน

2,500         400           1,000        2 วัน แพทย์แผนไทย
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44 หลักสูตรสปาไทย เตรียมความพร้อมในการรับบริการในด้านต่างๆท่ี

ครอบคลุม

20,000       2,400        2,000        10 วัน แพทย์แผนไทย

45 หลักสูตรเวชปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย 10,000       2,400        2,000        10 วัน แพทย์แผนไทย

46 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Data 

Analysis for Pharmaceutical Research)

เพ่ือเพ่ิมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ 5,500         1,440        3,000        5 วัน ภญ.ภัทรภร  วงษ์จักร

47 โครงการหลักสูตรผู้ดูแลระบบ การจัดการข้อมูลด้วยค าส่ัง SQL และสร้างรายงาน

ด้วย Report Designer ข้ันประยุกต์

5 วัน นายณรงค์ศักด์ิ รักท่ิม

48 โปรแกรมคลังยา โปรแกรมจัดซ้ือและบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC 5 วัน นายณรงค์ศักด์ิ รักท่ิม

49 โครงการหลักสูตรผู้ดูแลระบบ การติดต้ังและปรับปรุงเวอร์ช่ัน เพ่ือบ ารุงรักษา

เคร่ืองแม่ข่าย (Sever)

2 วัน นายชินกฤต พุ่มพวง

50 โครงการหลักสูตรผู้ดูแลระบบ การออกแบบและสร้างรายงานด้วย Report 

Designer ระดับ Beginner

5 วัน นายชินกฤต พุ่มพวง

51 โครงการ Admin การจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม 3 วัน นางสาวจรรยารัตน์ สิงห์ค๊ะ

52 โครงการ Admin การจัดการข้อมูล HDC 3 วัน นางสาวจรรยารัตน์ สิงห์ค๊ะ

53 การอบรมรังสีแห่งประเทศไทยประจ าปี ต้องการพัฒนาความรู้และคุณภาพในการด าเนินงาน

 น าส่ิงท่ีได้รับจาการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

3 วัน พิมพ์นารา สาโท
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54 พัฒนาการจัดการายกรณีและพัฒนาแนว

ทางการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

เพือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังให้มี

ประสิทธิภาพ

         1,500            750         2,000 3 วัน หทัยกาญจน์

55 พัฒนาระบบเวชระเบียน เพ่ือเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีความ

สมบูรณ์

         2,000         1,500         3,000 3 วัน พญ.สุมัญญา , นางฐิติรัตน์

56 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยของผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วย 1 วัน ปวีณา

57 แพทย์อบรมเฉพาะทางหรือทบทวนองค์ความรู้ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ตามโครงการจาก รพ.สวนปรุง นพ.นิรุด

58 พยาบาลจิตเวชผ่านการอบรมด้านจิตเวชอย่าง

น้อย 3 คร้ัง/ปี

การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ตาม

โครงการจาก รพ.สวนปรุง

พัทธ์ธีรา, รัตนาภรณ์

59 ฟ้ืนฟูทักษะ + ความรู้แก่พยาบาลท่ีรับผิดชอบ

งาน จิตเวชในแต่ละจุด

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ บูรณาการร่วมกับโครงการ OSCC PM งาน OPD, IPD, ER, NCD, 

PCU, รพ.สต.

60 เภสัชได้รับการฟ้ืนฟูความรู้ด้านยาจิตเวช การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ภก.สุริยา, งานจิตเวช

181,700 30,950 45,600


