
รายงานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศทางการแพทย์ 
ครั้งที ่4/2566 

วันที ่18 มกราคม 2566  เวลา 14.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

------------------------------ 
 
ผู้มาประชุม 
 1. พญ.วารินทร์รัตน์ เกษศิลป์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ             ประธาน 

2. นางสาววริณญา อนุกูล   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด     กรรมการ 
3. นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
4. นางสาวเปมิกา วงศ์กัทลีคาม  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ 
5. นางพรพิมล อ่วมภักดี   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ    กรรมการ 
6. นางสาวกุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล    ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ    กรรมการ 
7. นางสาวเยาวลักษณ์ หอมหวาน  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ภู่จุฬา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
9. นางสาวจุฑามาศ ใจมูล   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
10. นายชาติชาย กิจตะวงษ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางวิจิตรา สุวรรณอ าไพ  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ    รองประธาน 

2. ภญ.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ    กรรมการ  
 3. นางสายชล ปักษี   ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ   กรรมการ 

4. นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มชุ่ม   ต าแหน่ง พนักงานบริการ     กรรมการ 
5. นางสาวชญานิศ   พรหมวัชรานนท์ ต าแหน่ง นักโภชนาการ               กรรมการ 
6. นางสาวณัฐณิชา  พรหมเมธ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวเบญจวรรณ สืบพันธ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   กรรมการ 
8.นางสาวศิริวรรณ   บุญวิศิษฏ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
9. นางทานทิพย์  กรฤทธิ์    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
10. นางสาวสรวีย์ เพชรกิ่ง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
11. นายวรายุทธ คลังต่วน  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
12. นางสุรีรัตน์   น้อยค า   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
13. นางสาวภควรรณ   โพธิ์จนัทร์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน   กรรมการ 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
  เริ่มประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายการการประชุม 3/2566 

 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

1. แจ้งผลการบันทึกข้อมูล 53 แฟ้ม เดือนธันวาคม 2565 
 

tablename name record error pass %  

accident ข้อมูลอุบัติเหต ุ 2355 2137 218 9.26% 

admission ข้อมูลการรับผู้ป่วยไว้รักษา 388 0 388 100.00% 

anc ข้อมูลการรับบริการตรวจครรภ ์ 194 0 194 100.00% 

charge_ipd ข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน 11478 0 11478 100.00% 

charge_opd ข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก 94218 9 94209 99.99% 

chronic ข้อมูลโรคเรื้อรัง 11651 0 11651 100.00% 

chronicfu ข้อมูลการตรวจตดิตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3241 0 3241 100.00% 

community_activity ข้อมูลกิจกรรมชุมชน 0 0 0 0.00% 

community_service ข้อมูลการให้บริการในชุมชน 1370 0 1370 100.00% 

dental ข้อมูลการบริการทันตกรรม 235 0 235 100.00% 

diagnosis_ipd ข้อมูลการวินิจฉยัผู้ป่วยใน 1235 19 1216 98.46% 

diagnosis_opd ข้อมูลการวินิจฉยัผู้ป่วยนอก 33807 0 33807 100.00% 

disability ข้อมูลผู้พิการ 0 0 0 0.00% 

drug_ipd ข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยใน 4283 61 4222 98.58% 

drug_opd ข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 42704 485 42219 98.86% 

drugallergy ข้อมูลการแพ้ยา 422 0 422 100.00% 

epi ข้อมูลผูร้ับบริการวัคซีน 1362 22 1340 98.38% 

fp ข้อมูลผูร้ับบริการวางแผนครอบครัว 16 0 16 100.00% 

functional ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่อง 9 0 9 100.00% 

icf ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ 0 0 0 0.00% 

labfu ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคเรื้อรัง 59512 0 59512 100.00% 

labor ข้อมูลการคลอด 8 0 8 100.00% 
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tablename name record error pass %  

ncdscreen ข้อมูลการตรวจคดักรองเบาหวานความดันโลหิตสูง 509 0 509 100.00% 

newborn ข้อมูลทารก 40 0 40 100.00% 

newborncare ข้อมูลการดูแลเด็กหลังคลอด 4 0 4 100.00% 

nutrition ข้อมูลการเฝ้าระวังโชนาการ 14363 0 14363 100.00% 

person ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรบัผิดชอบและผู้มาใช้บริการ 12839 0 12839 100.00% 

postnatal ข้อมูลการดูแลแมห่ลังคลอด 12 0 12 100.00% 

prenatal ข้อมูลประวตัิการตั้งครรภ ์ 72 0 72 100.00% 

procedure_ipd ข้อมูลการให้หตัถการผู้ป่วยใน 117 0 117 100.00% 

procedure_opd ข้อมูลการให้หตัถการผู้ป่วยนอก 11952 0 11952 100.00% 

provider ข้อมูลผู้ให้บริการ 457 0 457 100.00% 

rehabilitation ข้อมูลการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 2973 5 2968 99.83% 

service ข้อมูลการรับบริการ 16489 0 16489 100.00% 

specialpp ข้อมูลบริการส่งเสรมิสุขภาพกลุ่มพิเศษ 12479 0 12479 100.00% 

surveillance ข้อมูลระบาดวิทยา 321 0 321 100.00% 

village ข้อมูลหมู่บ้าน 8 0 8 100.00% 
  

มีแฟ้มที่ไม่ผ่าน 95% อยู่ 1 แฟ้ม คือแฟ้ม accident เนื่องจากผู้รับบริการส่วนมากไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน วิธีการ
แก้ไข คือถ้าเป็นผู้ป่วยทั่วไปให้ไปท าการบันทึกข้อมูลในหน้า จุดซักประวัติผู้ป่วยนอก 
 

2. แจ้งห้อง Server ใหม่และระบบ Network ใหม่ เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 66 เสร็จสิ้นวันที่ 15 
มีนาคม 66 

3. โปรแกรม HosOffice ติดตั้งโปรแกรมลง Server เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งาน
บุคลากร) ลงข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 25 มกราคม 66 หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะได้รับ User และ Password ในการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว การลา การจอง
ห้องประชุม ฯลฯ เริ่มใช้ HosOffice เต็มระบบในเดือน กุมภาพันธ์ 66 
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วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
1. ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ อนุมัติเช่าพริ้นเตอร์เลเซอร์ จ านวน 20 เครื่อง อยู่ในขั้นตอนงานพัสดุด าเนินการเช่าซื้อรวมทั้ง

เปลี่ยนบริษัทจ าหน่าย 
2. คะแนนคุณภาพข้อมูล แฟ้ม 53 แฟ้ม 

 

 
 

 
วิธีการแก้ปัญหา ให้ทางงานเวชระเบียน เติมข้อมูลที่ยังไม่ครบ เช่น หมายเลขติดต่อ ชื่อญาติ ส่วนข้อมูลการตาย 

ทางงานสารสนเทศ ได้ท าการอัพเดททุกสัปดาห์เข้า HDC  
 

3. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านเวรเช้าต้องสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ทุกวันท าการ สามารถเช็ครายชื่อตามไฟล์ที่แนบมา 
เจ้าหน้าที่ท่านใดยังไม่มีรายชื่อ หรือมีรายชื่อแล้วสแกนเข้างานไม่ได้ให้ติดต่อคุณชาติชาย (พ่ีเสือ)  

4. แจ้ง ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ให้ไอทีดูแลระบบกล้องวงจรปิด 
5. แจ้ง ผอ.ศักดิ์สิทธิ์ให้ไอทีติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องประชุมทุกห้อง 
6. มีการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน งานไอทีประเมินด้านที่ 9 คือด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ จะมีการจัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
มั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี เป็นต้น มีการติดตามการบันทึกการประเมินฯ ในเว็บไซต์จาก ผอ. ใน
วันที่ 31 มกราคม 2566 

 
 



- 5 - 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. มติที่ประชุม IM  ต้องการให้มีการลบอักษรย่อออกจาก ชื่อและนามสกุลผู้ป่วย เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก

มาตรฐาน สนย. แนวทางแก้ไข คือ ให้ไปใส่ไว้ในช่อง Note ในหน้า Patient แล้วติ๊กให้แจ้งเตือนในแผนกท่ี
ต้องการดังนี้  

 

 
 

 
 



- 6 - 
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2. แจ้งระบบ Network ใหม่ จะมีจุดต่อสาย Lan จ านวน 150 จุด แต่มีความต้องการใช้ 175 จุด ท าให้ต้องตัด
จุดที่ยังไม่จ าเป็นออก 25 จุด จะแจ้งให้ทราบอีกที 

 
เลิกประชุมเวลา  16.00น. 
 
 
               จุฑามาศ  ใจมลู 
        (นางสาวจุฑามาศ ใจมูล) 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
                เลขานุการ  
        
 


