
รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศทางการแพทย์ 
ครั้งที ่ 1 /2566 

เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2566  เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาววริณญา อนุกูล   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด     กรรมการ 
2. นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มชุ่ม   ต าแหน่ง พนักงานบริการ     กรรมการ 
3. นางสาวเปมิกา วงศ์กัทลีคาม  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
4. นางสาววิจิตรา สุวรรณอ าไพ  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ    กรรมการ 
5. นางสาวสรวีย์ เพชรกิ่ง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
6. นางบุญนาค พวงทอง     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวภควรรณ   โพธิ์จันทร์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน   กรรมการ 
8. นางพรพิมล อ่วมภักดี   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ    กรรมการ 
9. นางสาวชญานิศ   พรหมวัชรานนท์ ต าแหน่ง นักโภชนาการ     กรรมการ 
10.นางสาวศิริวรรณ   บุญวิศิษฏ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11.นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการข  
12. นายชาติชาย กิจตะวงษ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางสาวจุฑามาศ   ใจมูล  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. พญ.วารินทร์รัตน์  เกษศิลป์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ       ประธาน 

2. นางสาวเยาวลักษณ์ หอมหวาน  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ  
 3. นางสายชล ปักษี   ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 

4. นางสาวกุสุมา  วีระศักดิ์ตระกูล  ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
5. นางสุรีรัตน์   น้อยค า   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด  กรรมการ 
6. นางทานทิพย์  กรฤทธิ์   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         กรรมการ 
7. นางสาวณัฐณิชา  พรหมเมธ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
8. นางสาวเบญจวรรณ สืบพันธ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  
  เริ่มประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

- ไม่มี 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2565 

- รับรองรายการการประชุม 4/2565 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
1. แจ้งผลการบันทึกข้อมูล 53 แฟ้ม เดือน กันยายน 2565 
     แฟ้มที่ยังไม่ผ่าน 95% มีดังนี ้

- แฟ้ม Accident ผ่าน 4.29 % 
- แฟ้ม Labor ผ่าน 36.84% 
- แฟ้ม Newborn ผ่าน 53.73% 
- Postnatal ผ่าน 68.42% 
ในส่วนของแฟ้ม Labor,Newbore และ Postnatal ได้รับการแก้ไข แฟ้ม Accident ยังต้องบันทึกให้
ครบถ้วน 

2. อัพเดทรายชื่อคณะกรรมการ IM ในแต่ละแผนก 
ประธานคณะกรรมการ  พญ.วารินทร์รัตน์  เกษศิลป์ 
งานสารสนเทศ นายชาติชาย กิจตะวงษ์,น.ส.จุฑามาศ ใจมูล  
ห้องยา  ภญ.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม 
ห้องบัตร น.ส.ภควรรณ โพธิ์จนัทร์,นางพรพิมล อ่วมภักดี 
OPD น.ส.ณัฐณิชา พรหมเมธ 
ER น.ส.ศิริวรรณ บุญวิศิษฎ์ 
LAB นางวิจิตรา สุวรรณอ าไพ 
X-ray นางสายชล ปักษี 
คลินิกพิเศษ น.ส.สรวีย์  เพชรกิ่ง  
เวชปฏิบัติ น.ส.เปมิกา   วงศ์กัทลีคาม 
ตึกชาย นายวรายุทธ คลังต่วน 
ตึกหญิง น.ส.เบญจวรรณ  สืบพันธ์ 
ตึกคลอด นางทานทิพย์  กรฤทธิ์ 
ทันตกรรม น.ส.ทิพย์สุคนธ์ ภูจุ่ฬา 
โภชนาการ น.ส.ชญานิศ พรหมวัชรานนท์ 
กายภาพ น.ส.วริณญา อนุกูล  
แพทย์แผนไทย นางกุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล 
จ่ายกลาง น.ส.สุรีรัตน์ น้อยค า 
บริหาร น.ส.จุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม 
จิตเวชและยาเสพติด น.ส.เยาวลักษณ์ หอมหวาน 
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วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
1. การใช้งานระบบงานสารบรรณ 

ให้ไปดูงานโปรแกรม HosOffice ที่ รพ.บ้านด่านลานหอย 19/10/65 มีมติเลือกใช้งานโปรแกรม HosOffice  
2. แนวทางการบันทึกข้อมูล ปี 2566 

ข้อมูลแฟ้ม Person ข้อมูลแฟ้ม Death ทางงานไอทีโดยคุณชาติชาย จะเป็นคนเคลียร์ข้อมูลส่วนนี้ให้ทุก
เดือนเริ่มเดือน ตค.65 

3. แนวทางการป้องกันไฟฟ้าดับ 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในแตะละหน่วย โดยดูความจ าเป็นในการใช้งาน  

4. แนวทางการพัฒนา การใช้งานโปรแกรม HosXP และ Internetด าเนินการจัดท าห้อง Server ใหม่ ตาม
มาตรฐาน HAITวางระบบ Network ใหม่ทั้งหมด  

5. มีแผนด าเนินการจัดซื้อโปรแกรม HosXP XE 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. ความต้องการ Printer มีความเห็นของคณะกรรมการให้จัดหา Printer Laser ไว้ให้ห้องตรวจทุกคน และ

เครื่องที่ต้องพิมพ์ผล Lab 
ได้แก่  ห้องตรวจฟัน 4 เครื่อง  

         OPD            2 เครื่อง 
         เวชปฏิบัติ     2 เครื่อง 
         ห้อง LAB      2 เครื่อง  
         ห้องแพทย์แผนไทย 1 เครื่อง 

      รวม 11 เครื่อง 

 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

 

 

 

 
               (นางสาวจุฑามาศ ใจมูล) 
               ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 
 
 
 


