
รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศทางการแพทย์ 
ครั้งที ่3/2566 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. พญ.วารินทร์รัตน์  เกษศิลป์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ             ประธาน 
 2. นางทานทิพย์  กรฤทธิ์             ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 

3. นางสุรีรัตน์   น้อยค า   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
4. นางสาววริณญา อนุกูล   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด     กรรมการ 
5. นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  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. นางสาวกุสุมา  วีระศักดิ์ตระกูล ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
12. นายชาติชาย กิจตะวงษ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางสาวจุฑามาศ   ใจมูล  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ภญ.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม  ต าแหน่ง เภสัชกร     กรรมการ 

2. นางสาววิจิตรา สุวรรณอ าไพ  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ    รองประธาน  
 3. นางสายชล ปักษี   ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ   กรรมการ 

4. นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มชุ่ม   ต าแหน่ง พนักงานบริการ     กรรมการ 
5. นางสาวศิริวรรณ   บุญวิศิษฏ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวชญานิศ   พรหมวัชรานนท์ ต าแหน่ง นักโภชนาการ               กรรมการ 
7. นางสาวณัฐณิชา  พรหมเมธ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวเบญจวรรณ สืบพันธ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
9.นางสาวศิริวรรณ   บุญวิศิษฏ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 

 
 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
  เริ่มประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

- ประธานแจ้ง ให้ไอทีติดต่อโปรแกรม บันทึกการจ่ายยา แอนตี้ไบโอติก 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565 

- รับรองรายการการประชุม 2/2566 



- 2 - 
 

- วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
1. แจ้งผลการบันทึกข้อมูล 53 แฟ้ม เดือนตุลาคม 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) 

2. แจ้งระบบ Network การใช้งานโปรแกรม HosXP และ Internet มีความไม่เสถียร มติที่ประชุมให้รอระบบ 
Network และห้อง Server ใหม่ ติดตั้งเสร็จก่อน 

วาระท่ี 4เรื่องเพื่อทราบ 
1. ห้องพักแพทย์ขอ พริ้นเตอร์สีและคอมพิวเตอร์พีซี 1 เครื่อง  
2. ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม HosOffice ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านเวรเช้าต้องสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ทุกวันท าการ ส่วนโอทีให้เซ็นต์ลงลสมุด 
4. แจ้งคณะกรรมการ รพ.มีนโยบาลเปลี่ยนไปใช้งาน HosXP XE แทน HosXP ตัวเดิม 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. เสนอแผนเช่าเครื่องพริ้นเตอร์ Laser จ านวน 20 เครื่อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ให้ขอใบเสนอราคาจาก

ร้านพลัสวัน น าเสนอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพ่ืออนุมัติต่อไป 
2. ปัญหาเรื่องหมึกเครื่องพริ้นเตอร์หมดเร็ว มติให้ลองใช้แผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่องก่อน 

เลิกประชุมเวลา  16.00น. 

 

 

 
        (นางสาวจุฑามาศ ใจมูล) 
          ผู้จดรายงานการประชุม  
        
 


