
คําสั่งโรงพยาบาลเพ็ญ 

       ที่    ………./ 2563 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลเพ็ญ ปงบประมาณ 2563 

 เน่ืองจากระบบสารสนเทศ   มีความสําคัญตอการพัฒนาระบบพัฒนาคุณภาพบริการ   ซึ่งเอื้อตอประสิทธิภาพ
การดูแลผูปวย    เปนแหลงขอมูลในการดูแลผูปวยตอเน่ือง   การศึกษาและวิจัยเพื่อวิเคราะห  และประเมินคุณภาพของ
การรักษา   ทั้งน้ีเพื่อใหระบบสารสนเทศดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ขอแตงต้ังรายช่ือบุคคลเปนคณะกรรมการ
สารสนเทศ  ดังตอไปน้ี 

1.คณะกรรมการท่ีปรึกษาระบบสารสนเทศ  ประกอบดวย 
1. นายชัยรัตน  เจริญสุข   ตําแหนงนายแพทยเช่ียวชาญ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนุชจรีย แสนประสาท  ตําแหนงนายแพทยเช่ียวชาญ  กรรมการ 
3. นายณัตพล     ชูย่ิงสกุลทิพย   ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวนงลักษณ ขาววันดี   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ   (Information: IM) ประกอบดวย 
1.นายอภิวัฒน  บรรเทา    ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  ประธานกรรมการ 
2.นางสาววรัญญา  หลากูล  ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 
3.นางอรัญญา   ศรีหาวงษ           ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
4.นายมงคล   สนทา   ตําแหนง นักรังสีการแพทยชํานาญการ กรรมการ 
5.นางสาวมะลิวรรณ วงษอนัน  ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  กรรมการ 
6.นางสาวธมลวรรณ   คณานิตย  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
7. นางสุรีพร  วาสุเทพรักษ  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ           
8. นางสาวเดือนเพ็ญ    ศรีเชียงหวาง ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ          
9.นางสาวสุนิศา  ลุจริง   ตําแหนง จพ.สาธารณสุข(แพทยแผนไทย) กรรมการ 
10.นางสาวยลรดา  ไชยศิริวงศสุข   ตําแหนง นักกายภาพบําบัด  กรรมการ 
11.นางสาววินิฐา สุวัตถิกุล  ตําแหนง  ทันตแพทยชํานาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวฐิติพร สกุลพราหมณ    ตําแหนง นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ กรรมการ 
13. นางสาวศรัญญา  นามประภา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
14. นางสาวมุนินทร  พูนพนา  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
15. นางสาวศิรดา     สรรพวุธ  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
16. นางสาวขวัญใจ  ผาสุข  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
17.นางสาวปรีชญา   กานคํา  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
18.นางสาวพนาลัย   ผาจวง  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
19.นางสาวลักขณา บุญขาว  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 
20. นางสาวอิสราภรณ  รัตนวงศแข ตําแหนง เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา กรรมการ  
21. นายสุรเชษฐ  เกษทองมา            ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวชนภัทร    สิมงาม  ตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวพรธิดา   สายเสมา  ตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



บทบาทหนาท่ี 
1. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศชุดน้ีมีบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1.1 กําหนดเปาหมาย นโยบาย ของการบันทึกเวชระเบียนรวมกันกับ สหวิชาชีพที่เกี่ยวของ  โดยครอบคลุม การ
สื่อสารระหวางวิชาชีพ   ความตอเน่ืองในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ 

1.2.บริหารจัดการดานระบบสารสนเทศและช้ีนําทิศทางองคกร    
1.3.วิเคราะหระบบคอมพิวเตอรถึงการเอื้อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชขอมูล จัดการระบบความปลอดภัยของ

เครือขาย ที่มีโอกาสที่ขอมูลในเวชระเบียนจะสูญหาย  เขาถึง/ใช/ถูก/แกไขดัดแปลงโดยผูไมมีอํานาจหนาที ่
1.4.สํารวจสถานที่เก็บเวชระเบียนและวิเคราะหทางเดินของเวชระเบียนวามีโอกาสที่จะสูญหาย  เกิดความ

เสียหายทางกายภาพหรือเขาถึงโดยผูไมมีอํานาจหนาที ่
1.5. จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวย  ดังน้ี 

  1.5.1 การกําหนดผูมีสิทธิบันทึกในเวชระเบียน 
  1.5.2 การใชสัญลักษณและคํายอที่เปนมาตรฐาน 
  1.5.3 การบันทึกขอมูลที่มีความสําคัญและแบบฟอรมมาตรฐาน 
  1.5.4 การระบุช่ือผูบันทึก  วันที่และเวลาที่บันทึก 
  1.5.5 การบันทึกขอมูลแตละประเภทในเวลาที่กําหนดไว 
  1.5.6 การแกไขบันทึกเวชระเบียน 
  1.5.7 การจัดเก็บ  การรักษาความปลอดภัย  และการคนหาเวชระเบียน  

1.5.8 การเขาถึงเวชระเบียนตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ   
  1.5.9 การเก็บรักษาและการทําลายเวชระเบียน 
  1.5.10 การรับคําสั่ง  การบันทึก  และการรับรองคําสั่งการรักษาดวยวาจา 
  1.5.11 การใชรหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการที่เปนมาตรฐาน 
  1.5.12 การเขาถึงขอมูลของผูปวย 
  1.5.13 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 

1.6. จัดทํานโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลในเวชระเบียนผูปวยในในประเด็น
ตอไปน้ี 
  1.6.1 การกําหนดผูมีสิทธิเขาถึงขอมูล 
  1.6.2 ขอมูลที่ผูเกี่ยวของแตละระดับสามารถเขาถึงได 
  1.6.3 มาตรการในการรักษาความลับของขอมูลผูปวยที่เก็บไวดวยคอมพิวเตอร 
  1.6.4 การอนุญาตใหเปดเผยขอมูลผูปวย 
  1.6.5 หนาที่ในการรักษาความลับของผูที่เขาถึงขอมูล 
  1.6.6 วิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด 
  1.6.7 ลักษณะขอมูลบางอยางที่ควรมีมาตรการพิเศษ  

 1.7. ประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารเวชระเบียน  ในประเด็นดังน้ี 
  1.7.1 ความเหมาะสมของแบบบันทึกตางๆเทียบกับเปาหมายและความตองการของผูใช 
  1.7.2 การตอบสนองความตองการของผูใชในแงของเน้ือหาและความรวดเร็ว 
  1.7.3 การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่วางไว 
  1.7.4 ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน 
  1.7.5 คุณภาพในการใหรหัส 
  1.7.6 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
  1.7.7 ออกแบบรายงานสารสนเทศที่เหมาะสม 



1.8. วิเคราะหปญหาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ   หรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนด 

1.9 พัฒนาระบบ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เขามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทงานภายใน
โรงพยาบาล 

 19.1 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความเสี่ยยงในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
 19.2 บริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรมที่ใชในโรงพยาบาล  
 19.3 บริหารจัดการศักยภาพและการจัดการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
1.10 จัดโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ใหกับเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ใหบริการภายในโรงพยาบาล 

3.คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน   ประกอบดวย 
1. นายอภิวัฒน  บรรเทา  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  ประธาน 
2. นายยุทธชัย  บุญรอด  ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รองประธาน 

          3. นางไพรริน   วรรณวงค ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
4. นางสาวศรัณยา  นามประภา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
5. นางสาวสุพิณ  ภูมิต้ัง  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
6. นางสาวพรธิดา  สายเสมา ตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติ  กรรมการ 
7. นางสาววรรวิสา บุญงาม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
8. นางกนกพร  บรรณารักษ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
9. นางสาวปรารถนา  ไชยอาสา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
10.นางสาวนฤมล  ประสานทอง ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
11.นางสาวพัชรินทร  แหวโสม ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 

          12.นางสาวปรีชญา   กานคํา ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
          13.นางสาววันวิสาข  บุรินนิตย ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 

14. นางสาวจุฑาทิพย  อิดออน ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
15.นางสาวนาตยา  แดนขนบ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
16.นางสาวกรรณิการ กองสุวรรณ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
17.นางจามรี  ศรีหาสมบัติ   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
18.นางสาวรัตนา โคตรวิทย   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
19.นางสาวอรวรรณ แพงบุดดี   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
20.นางสาวนํ้าฝน  อัปการัตน      ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
21.นางสาวกุลดา  ธาตุทอง        ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
22.นางสาวดลใจ  เทศเรียน        ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ 
23.นางสาวพิกุล หนูกลาง          ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
24.นางสาวเมรินทร เวชกามา      ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ   กรรมการ 
25.นางอรัญญา   ศรีหาวงษ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
26.นางสาวชนภัทร  สิมงาม ตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 



1. คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนชุดน้ีมีบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปน้ี 
1.1. กําหนดแนวทางปฏิบัติและรูปแบบในการตรวจสอบเวชระเบียนทั้งผูปวยในและผูปวยนอกเปนประจําอยางตอเน่ืองใน
แตละป 
1.2. จัดใหมีการทบทวนเวชระเบียนโดย ทีม สหวิชาชีพเพื่อประเมินหาโอกาสพัฒนาในแตละประเด็นดังน้ีคือ 
 1.2.1  การระบุตัวผูปวย 
 1.2.2  ขอมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 
 1.2.3  ความเหมาะสมของการดูแลรักษา 
 1.2.4  ความเพียงพอของขอมูล เพื่อเอื้อตอความตอเน่ืองในการดูแลผูปวย 
 1.2.5 ความถูกตองของรหัส 
 1.2.6 การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย 
 1.2.7 การประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย 
 1.2.8 ทบทวนคุณภาพขอมูลเวชระเบียน ให ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และทันเวลา  และประสานผลการ
ตรวจสอบขอมูลคืนสูหนวยงาน 
1.3. ปรับปรุงและ re-designs แบบบันทึกตางๆ เพื่อลดความซ้ําซอนของการบันทึก โดยใชความคิดใหมๆในการออกแบบ
บันทึก รวมถึงใหมีฟอรมบันทึกแบบอิสระ 
1.4. นําเสนอผลการตรวจสอบเวชระเบียนตอคณะกรรมการสารสนเทศเพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศ  และคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 
 
4.คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 

1. นายสุรเชษฐ เกษทองมา  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพนาลัย  ผาจวง  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

3. นางสาวลักขณา  บุญขาว  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ 

4. นางสาวอิสริยาภรณ รัตนวงแข ตําแหนง เจาพนักงานโสตและประชาสัมพันธ  กรรมการ 

5. นางสาวพัชรินทร  พรหมโคตร  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

6. นายพงศนรินทร รัตนมูลตรี   ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  กรรมการและเลขานุการ 

1. คณะทํางานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1.1 ออกแบบเว็บไซด โรงพยาบาลเพ็ญ ใหเปนไปตามหลักขอกําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ พรบ.
คอมพิวเตอรแหงชาติ 

1.2 พัฒนา ปรับปรุง และ designs เว็บไซด ใหทันสมัย ทันเหตุการณ  
1.3 ควบคุมและกํากับ ขอมูล  นําเสนอในเว็บไซด  ใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน 
1.4. นําเสนอผลการพัฒนาเว็บไซด ตอคณะกรรมการสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ  และคณะกรรมการ

บริหารโรงพยาบาล 

5.คณะกรรมการตรวจสอบ ความถูกตอง สมบูรณ ขอมูลผูปวยนอก ประกอบดวย 
 1. นายสุรเชษฐ  เกษทองมา นักวิชาการคอมพิวเตอร   ผูตรวจสอบขอมูล 
 2. นางสาวพนาลัย  ผาจวง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ผูรับรองขอมูล 

3. นางสาวนงลักษณ  ขาววันดี ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ผูรับรองขอมูล 

 



คณะกรรมการตรวจสอบ ความถูกตอง สมบูรณ ขอมูลผูปวยนอก มีบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี ้

1. ประมวลผลขอมูล เพื่อวิเคราะห  แกไข  ตรวจสอบ ขอมูลบริการในแตละรอบของการสงขอมูลผูปวยนอกเพื่อ

สง สสจ.อุดรธานี และสง สปสช.  

2. ตรวจสอบขอมูลที่ผิดพลาด เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขขอมูล 

  3.รับรองผลการตรวจสอบขอมูลจากโปรแกรมตรวจสอบเบื้อตน OPPP2010 กอนสง สปสช. ในแตละเดือน 

ทั้งน้ี เพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง   ณ   วันที่        เดือน                     พ.ศ.  
 

 
 
 

      (นายชัยรัตน  เจริญสุข) 

           ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพ็ญ  


