
 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 
ที่          / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
------------------------------------ 

ตำมที่โรงพยำบำลศรีสัชนำลัย  ได้มีกำรพัฒนำระบบสถำนบริกำรทั่วประเทศ ให้เข้ำสู่กำรรับรอง
มำตรฐำนจำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน) โรงพยำบำลศรีสัชนำลัยได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำล คือ กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำล 
เพ่ือให้องค์กรมีกำรวัดวิเครำะห์  ปรับทิศทำง  ทบทวนและปรับปรุงผลงำนโดยใช้ข้อมูลและสำรสนเทศในทุกระดับ
และองค์กรมั่นใจว่ำมีข้อมูลสำรสนเทศ  ซอฟแวร์ และฮำร์ดแวร์ ที่จ ำเป็นมีคุณภำพและพร้อมใช้งำนส ำหรับบุคลำกร 
ผู้ป่วย ผู้รับผลงำน  

ดังนั้น จึงขอยกเลิกค ำสั่งที่  11/2565  ลงวันที่  27 มกรำคม 2565 และขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย และมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน   

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ประธานกรรมการฯ 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  
๑.๒ นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว รองประธานฯ 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๑.๓ นายโปรดปราน ปิ่นศักดิ์ กรรมการ 

 ทันตแพทย์ช านาญการ  
๑.๔ นายวสันต์ เขียวสอาด กรรมการ 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
                    โดยให้คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการด าเนินงานขอ ง
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางสาววารินทร์รัตน์ เกษศิลป์ ประธานกรรมการ 

 นายแพทย์ปฏิบัติการ  
๒.๒ นางวิจิตรา สุวรรณอ าไพ รองประธานฯ 

 นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
๒.๓ นางสาวปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม กรรมการ 

 เภสัชกรช านาญการ  
๒.๔ นางสาวณัฐณิชา   พรหมเมธ กรรมการ 

 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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2.5 นางสาวศิริวรรณ    บุญวิศิษฏ์ กรรมการ 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๒.๖ นางทานทิพย์   กรฤทธิ์ กรรมการ 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๒.๗ นางสาวสรวีย์   เพชรกิ่ง กรรมการ 
 พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  

2.8 นำงสำวเยำวลักษณ์   หอมหวำน กรรมกำร 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

๒.๙ นางสาวเบญจวรรณ   สืบพันธ์ กรรมการ 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

๒.๑๐ นายวรายุทธ    คลังต่วน  กรรมการ 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

๒.๑๑ นางสายชล ปักษี กรรมการ 
 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  

๒.๑๒ นางสาวกุสุมา   วีระศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  

๒.๑๓ นางสาวทิพย์สุคนธ์ ภู่จุฬา กรรมการ 
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน  

๒.๑๔ นางสาวชญานิศ    พรหมวัชรานนท์  กรรมการ 
 นักโภชนาการ  

๒.๑๕ นางสาวเปมิกา   วงศ์กัทลีคาม กรรมการ 
 นักวิชาการสาธารณสุข  

๒.๑๖ นางสาววริณญา   อนุกูล กรรมการ 
 ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด  

๒.๑๗ นางสาวสุรีรัตน์ น้อยค า กรรมการ 
 ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด  

๒.๑๘ นางสาวจุรีรัตน์   พุ่มชุ่ม  กรรมการ 
 พนักงานบริการ  

๒.๑๙ นางสาวภควรรณ โพธิ์จันทร์ กรรมการ 
 เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  

๒.๒๐ นางพรพิมล   อ่วมภักดี กรรมการ 
 เจ้าพนักงานเวชสถิติ  

๒.๒๑ นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ กรรมการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

๒.๒๒ นางสาวจุฑามาศ ใจมูล กรรมการและเลขานุการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

๒.๒๓ นายชาติชาย กิจตะวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
  /โดยให้คณะกรรมกำร... 
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โดยให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ 
                         1. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศขององค์กรให้มีควำมเหมำะสม   
ตำมควำมจ ำเป็นและเป็นธรรมในโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 
                         2. จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในโรงพยำบำล
ศรีสัชนำลัย 
                         3. วิเครำะห์ปัญหำ ศึกษำผลกระทบเพ่ือหำสำเหตุของปัญหำที่เกี่ยวข้องด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของหน่วยบริกำร เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 
                         4. ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 

๓. คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประกอบด้วย 
๓.๑ นายชาติชาย กิจตะวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๓.๒ นางสาวจุฑามาศ ใจมูล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
๓.๓ นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

คณะท างานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  มีหน้าที ่
                         1. วำงแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ขององค์กร 
                         2. เพ่ือกำรดูแลรักษำ กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำคุณภำพบริกำรและกำรศึกษำวิจัย 
                         3. ออกแบบสำรสนเทศที่สอดคล้องกับกำรวำงแผน วิ เครำะห์ประมวลผลและกำร
รำยงำนผลข้อมูล 
                         4. จัดหำเทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลและรำยงำนผล                          
                         5. พัฒนำทักษะและควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์แก่บุคลำกรในองค์กร 

๔. คณะท างานระบบเวชระเบียน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสาวภควรรณ โพธิ์จันทร์ เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
๔.๒ นางพรพิมล อ่วมภักดี เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 

คณะท างานระบบเวชระเบียน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  มีหน้าที่ 
1. ก ำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในกำรบันทึกเวชระเบียน 
2. ก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดเก็บ กำรเข้ำถึง กำรสืบค้นและกำรยืม – คืนเวชระเบียน 
3. ก ำหนดมำตรฐำนกำรบันทึกเวชระเบียน 
4. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมลับ วิธีปฏิบัติเมื่อมีกำรละเมิด 
5. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเวชระเบียน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่      ตุลำคม  พ.ศ. 2565 
 

        สั่ง  ณ  วันที่        เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นำยศักดิ์สิทธิ์  บ่อแก้ว) 
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีสัชนำลัย 


