
รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศทางการแพทย์ 
ครั้งที ่ 2 /2566 

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

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. พญ.วารินทร์รัตน์  เกษศิลป์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ         ประธาน 
 2. นางสาววิจิตรา สุวรรณอ าไพ  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ    รองประธาน 

3. นางสุรีรัตน์   น้อยค า   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
4. นางสาววริณญา อนุกูล   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด     กรรมการ 
5. นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มชุ่ม   ต าแหน่ง พนักงานบริการ     กรรมการ 
6. นางสาวเปมิกา วงศ์กัทลีคาม  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
7. นางสาวสรวีย์ เพชรกิ่ง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
8. นายวรายุทธ คลังต่วน     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวภควรรณ   โพธิ์จันทร์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน   กรรมการ 
10. นางพรพิมล อ่วมภักดี   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ    กรรมการ 
11. นางสาวชญานิศ   พรหมวัชรานนท์ ต าแหน่ง นักโภชนาการ     กรรมการ 
12.นางสาวศิริวรรณ   บุญวิศิษฏ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
13.นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการข  
14. นายชาติชาย กิจตะวงษ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
15. นางสาวจุฑามาศ   ใจมูล  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ภญ.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม  ต าแหน่ง เภสัชกร   กรรมการ 

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

4. นางสาวกุสุมา  วีระศักดิ์ตระกูล  ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กรรมการ 
5.นางสาวศิริวรรณ   บุญวิศิษฏ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 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 1/2566 

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

- แฟ้ม Accident ผ่าน 3.79% สาเหตุเนื่องมากจากการบันทึก ข้อมูลที่จ าเป็นไม่ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูล
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ (AEPLACE) ,ข้อมูลประเภทการเข้ารับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
(TYPEIN_AE),ข้อมูลการดูแลการหายใจ (AIRWAY),ข้อมูลการห้ามเลือด (STOPBLEED),ข้อมูลการใส่ 
Splint/Slab (SPLINT),ข้อมูลการให้น้ าเกลือ (FLUID) 

- แฟ้ม Labor ผ่าน 63.64% สาเหตุเนื่องมาจากการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนได้แก่ ข้อมูลการตั้งครรภ์ครั้ง
ที่ (GRAVIDA),ข้อมูลการมีประจ าเดือนครั้งสุดท้าย (LMP),ข้อมูลผลสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 
(BRESULT),ข้อมูลสถานที่คลอด (BPLACE),ข้อมูลวิธีคลอดและการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (BTYPE) 

- แฟ้ม Newborn ผ่าน 48.72% สาเหตุเกิดจากการไม่เชื่อมโยงกันระหว่างแม่กับลูก 
- Postnatal ผ่าน 75.00% สาเหตุเกิดจากข้อมูลการตั้งครรภ์ครั้งที่เป็นค่าว่าง (GRAVIDA) 

 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
1. แฟ้ม Accident มีแนวทางน าเสนอ ในการตรวจผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่ห้อง ER ใช้หน้าคัด

กรองของ OPD  
2. ให้ห้องบัตรแก้ไขการ Scan เอกสาร เช่น ใบ EKG,ใบ Refer บางใบเป็นสีด า ไม่สามารถมองเห็นได้ 
3. ให้ IT ประสานกับห้องยาให้ท ารายงาน เหตุผลของการให้ยา แอนตี้ไบโอติก ให้แพทย์ใส่เหตุผลการให้ยา 

ก่อนสั่งจ่ายยา  
4. ได้คอมพิวเตอร์ใหม่ 10 เครื่อง โดยจะเปลี่ยนให้ห้องตรวจแพทย์  
5. คิวฮุกกะ ให้ติดตั้งเพ่ิมเติมที่ห้อง ทันตกรรม และคลินิกพิเศษ 
6. ปรับปรุงระบบ VPN ให้ใช้งานได้เร็วขึน้ เพ่ือรองรับการออกไปตรวจ PCC ของแพทย์ 
7. อัพความเร็วของ Internet เพ่ิมข้ึน 
8. เพ่ิมจุดกระจาย WIFI เพ่ือรองรับการ Authen  
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วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 ในเดือน พฤศจิกายน 2565 

- คอมพิวเตอร์พีซีแบบประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง (งานสารสนเทศ) 
- คอมพิวเตอร์พีซี จ านวน 10 เครื่อง (ทดแทนห้องตรวจแพทย์ทั้งหมด) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประมวลผล จ านวน 3 เครื่อง (ให้หมอไปใช้ PCC) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง (งานสารสเทศ) 
- เครื่องสแกนความเร็วสูง 2 เครื่อง (ทดแทนของเก่าท่ีห้องบัตร) 
- เครื่องส ารองขนาด 3KVA จ านวน 6 เครื่อง,ขนาด 2KVA จ านวน 4 เครื่อง,ขนาด 1 KVA จ านวน 15 

เครื่อง,ขนาด 800 VA จ านวน 25 เครื่อง 
- จอมอนิเตอร์ขนาด 21.5 นิ้ว จ านวน 3 จอ 
- เครื่องพริ้นเตอร์ Inkjet แบบถังจ านวน 3 เครื่อง 
- เครื่องพริ้นเตอร์ Laser จ านวน 5 เครื่อง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มี 4 คณะ ได้แก่ 
- คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล  
- คณะท างานรวบรวมข้อมูล ประสานงาน  
- คณะท างานผลิตสื่อ และเผยแพร่ข้อมูล  
- คณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผล  

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

 

 

 

 
               (นางสาวจุฑามาศ ใจมูล) 
               ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 
 
 
 


