
รายงานการประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 
วันที่  18  ตุลาคม 2565 

ณ ห้องงานประกัน     โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  

1 นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 
2 นายชาติชาย กิจตะวงษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
3 นายเอกพงศ ์ ทิงาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
4 นางสาวจุฑามาศ ใจมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

5 นางสาวภควรรณ โพธิ์จันทร์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  

6 นางวรีวรรณ อินดนตรี เจ้าพนักงานธุรการ  

7 นางพรพิมล อ่วมภักดี เจ้าพนักงานเวชสถิติ  

8 นางสาวชโลทร พุทธภูม ิ นักวิชาการสาธารณสุข เลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม    
9 นางธัญทิพย์ ฐานกีรติพัฒน์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ปฏิบัติราชการ 
10 นางสาวพัฒน์ชนิกา กำเนิด พนักงานบัตรรายงานโรค ส.2 ปฏิบัติราชการ 
11 นายชยุตพงศ ์ ทิศอุดร พนักงานบริการ ปฏิบัติราชการ 
12 นางสาวเกศนิกา ศิริจรรยา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติราชการ 
13 นางสาวกัญญารัตน์ ประมวล เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติราชการ 
14 นายจีระศักดิ ์ ประทุม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติราชการ 
15 นายธัชกร จกัจั่น พนักงานบริการ ปฏิบัติราชการ 
16 นางพิมพิราวรรณ เรืองสกุล พนักงานบริการ ปฏิบัติราชการ 
17 นายธนพงษ ์ รัตนอุทยักูล พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ปฏิบัติราชการ 
18 นายกฤษณะ นิมิตร พนักงานบริการ ปฏิบัติราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ  

1. จากที่ ผอ. เข้าหน่วยงาน จึงต้องมอบหมาย ให้ IT เร่งจัดทำแผน ได้แก่ 
- การปรับปรุงห้อง Server 
- การขยายเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
- HosXP version 4 ที่ได้เสนอแผนเงินบำรุงไป ให้ติดตาม และนำเข้า CIO  
- การขยาย Fiber optic เพ่ือเพ่ิมการให้บริการ รพ.สต. ให้นำเข้า คปสอ.  
- การต่ออายุ License แต่ละโปรแกรม 
- การสำรวจ wifi ในโรงพยาบาล ขยานสู่บ้านพัก 
- การจัดหาตู้ KISOK และการใช้โปรแกรม Hosoffice 
- ให้จุฑามาศจัดทำคำสั่งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูล  
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2. ผอ. แจ้งวันที่ 23 ต.ค. หลังทำพิธีวันปิยมหาราชเสร็จ เชิญชวนผู้ที่ว่างเว้นจากภารกิจ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ครั้งใหญ่ 

เพราะจะมีเครือข่าย ภาคประชาชน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมกิจกรรม 5 ส ที่ โรงพยาบาล ข้างริมน้ำ 
มติ/ รับทราบ 

3. ให ้พกส. และลูกจ้าง เข้ารับการตรวจหาสารเสพติด วันนี้ เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมข้างล่าง 
4. การส่งคำสั่งขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน  

 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 

รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
3.1 ติดตามการดำเนินงาน การจัดทำ QR Code ประวัติการดูแลรักษา คอมพิวเตอร์ 
จุฑามาศ/ ทำเสร็จแล้ว  
เอกพงศ์/ กำลังดำเนินการ งานประกัน เสร็จแล้ว ห้องกลุ่มการ เสร็จแล้ว ตึกหญิงเสร็จแล้ว คงค้าง ตึกชาย และ NCD 
ชาติชาย/ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
หัวหน้า/ ให้เร่งดำเนินการ โดยอาจทำทีเดียวในวันที่ ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ด้วย 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 

1. ผอ. ให้ข้อเสนอว่า ให้ไอที สรุปสิ่งที่ต้องการ และสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ โดยให้ไอที เป็นคนกำหนด 
คุณลักษณะ พัสดุดำเนินการเพียงแค่การจัดซื้อ  

2. การจัดทำแผนปี 66 ให้เร่งดำเนินการ และการส่งสรุปผลงานปี 65 ให้ส่งภายในสิ้นเดือน ตุลาคมนี้ 
ชโลทร/ รับทราบ 
การทำงานของแผน ให้สอดคล้องกับแผน ถ้าไม่มี ให้ เสนอผ่านงานแผน และเสนอ ผอ.เพ่ือพิจารณา 
3. ประสานพัสดุ เร่งดำเนินการเรื่องกล้องวงจรปิดและสเป็คกลาง 
4. จีระศักดิ์ เสนอรายรับ ปี 63-65 ที่รวบรวมแต่ละกองทุน 
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หัวหน้า/ ทราบ  

5. พรพิมล/ สำหรับปัญหาที่เราพบ เช่น การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน การลง HPI ของห้องฟัน การลง CC ของแต่
ละหน่วยงาน จะทำอย่างไร ซึ่งเราแจ้งหลายครั้งแล้ว 
หัวหน้า/ ทราบ และให้รายงานความเสี่ยง ที่โปรแกรมความเสี่ยง และจะเสนอในที่ประชุมจัดเก็บรายได้ต่อไป  
ในส่วนของเวชระเบียน ก็ให้ นำเข้าท่ีประชุมตรวจสอบเวชระเบียนต่อไป มอบหมายให้ ภควรรณ จัดประชุมการ
ตรวจสอบเวชระเบียนประจำเดือนทุกเดือน และให้มีทุกสิทธิ จากนั้น นำผลการประชุม เข้าท่ีประชุมจัดเก้บราย
ได้ทุกเดือน เป็นวาระสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
-  

 
 

เลิกประชุมเวลา 09.00 น. 
  ..........................................

(นางสาวชโลทร  พุทธภูมิ) 
ผู้บันทึกการประชุม 
(เลขานุการ) 

  ..........................................
(น.ส. มณทกานต์  นามแกว้) 

ผู้ตรวจทาน 
(หัวหน้ากลุ่มงานฯ) 

  


