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ค าสั่งโรงพยาบาลสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 

ที่    84 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลสูงเนิน 
…………………………………………………………………………. 

 
 เนื่องด้วยโรงพยาบาลสูงเนิน ได้มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริการมาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การวาง
แผนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยการจัดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้ใช้และมี
การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์  ในการบริหาร บริการ และการพัฒนาคุณภาพ ได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นจึงขอยกเลิกค าสั่ง
โรงพยาบาลสูงเนินที่ 19 /2563  ลงวันท่ี  10  กุมภาพันธ์  2563  และขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ด าเนินการ พร้อมคณะท างานเพ่ิมเติม  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 
 1.นพ.วิชาญ  คิดเห็น  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ที่ปรึกษา 
 2.นส.ขนิษฐา  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ             ประธาน 
 3.นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รองประธาน 
 4.นพ.ศราวุธ  หงษ์ยิ้ม  นายแพทย์ช านาญการ   กรรมการ 
 5.นางเพ็ญนภา   ตั้งปณิธานนันท์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
 6.ทพญ.จารุวรรณ ประสพอัครกิจ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7.นางจตุพร  หาคุ้มคลัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 

8.นางวัลลภา  ทองศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 9.นางปัทมา  พลตื้อ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
 10.นายสุภักดิ ์  อินทรก าแหง นักรังสีการแพทย์ช านาญการ  กรรมการ 
 11.นส.สาธิยา  ชุ่มก่ิง  นักเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
 12.นส.สุนารี  สร้อยมาลัย จพ.เวชสถิติ    กรรมการ 
 13.นส.ไพจิตร  เฮียงพรม แพทย์แผนไทย    กรรมการ 
 14.นส.พัชรินทรา กรองสันเทียะ นักกายภาพบ าบัด   กรรมการ 
 15.นายวีระศักดิ์  หาญวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการและเลขา 
 16.นายชัยวัฒน์   เกิดแย้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขา 
โดยให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. วางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาล 
2. พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลและสารสนเทศ  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม 
3. เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานบริหารการดูแลผู้ป่วย และการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการ 
   รักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล โดยมีขอบเขตของข้อมูลที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลงานเวชระเบียนและสถิติต่างๆ 
    -รวบรวมรายงานและจัดท าสถิติเช่น รง.อุบัติเหตุ, รายงานผู้มารับบริการ IPD,OPD,CMI ผู้ป่วยใน  
     รายงานข้อมูลการตาย 
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    -ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพองค์กร(ประสานกับกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ) 
3.2 ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
    -ข้อมูลบุคลากร 
    -ข้อมูลการเงินการคลัง 

  -ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ 
    -ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์  

  3.3 ข้อมูลสาธารณสุขของอ าเภอ 
3.4  ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. ดูแลจัดการแก้ไขระบบ กรณีระบบ HOSxP ล่ม เพ่ือให้สามารถน าฐานข้อมูลที่ Back up มาใช้บริการ 
    ผู้ป่วยได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
5. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงาน  ทีมงานพัฒนาคุณภาพด้านคลินิก และทีมพัฒนาคุณภาพ 
   อ่ืนๆ  ทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพ่ือประเมินติดตามผลการรักษาและประเมินตัวชี้วัดที่ส าคัญ และน ามา 
   ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
6.ประเมินความต้องการการใช้งานระบบสารสนเทศ  และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  และปรับระบบให้ 
   สอดคล้องกับการใช้งาน 
7. ทบทวนปัญหาความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
8. ติดตามการรายงานและประเมินตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง  โดยประสานกับศูนย์ 
   พัฒนาคุณภาพ 
9. จัดระบบการทบทวนเวชระเบียนและติดตามประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการบันทึกทั้งแผนก 
   ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
10. วางแผนการดูแลระบบ LAN  ของ รพ. ให้สามารถด าเนินการด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
11. จัดหาดูแลรักษาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง 
12. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ การให้การสนับสนุนทาง 
     เทคนิค  การให้ค าปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
13. ทบทวนและก าหนดค่าบริการรักษาต่าง ๆ ใน รพ.ให้เหมาะกับสถานการณ์ 

 

คณะกรรมการสารสนเทศ ประกอบด้วยคณะท างานย่อย 3 คณะท างาน  ซึ่งมีหน้าที่และรายนามดังต่อไปนี้ 
1. คณะท างานเวชระเบียน  ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.นพ.วิชาญ  คิดเห็น  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ที่ปรึกษา 
2.นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ที่ปรึกษา 
3.นพ.ศราวุธ  หงษ์ยิ้ม  นายแพทย์ช านาญการ   ประธาน 
4.ทพ.ญ.พิชญาณี ตั้งจาตุรโสภณ ทันตแพทย์ช านาญการ   ผู้ท างาน 
5.นส.อิงฟ้า  ชูแหวน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ผู้ท างาน 
6.นส.ธรีาพร  อุตชี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ผู้ท างาน 
7.นส.ปรียานันท ์ ยาสมร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ผู้ท างาน 
8.นส.ทิพย์วรรณ  ชุ่มขุนทด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ผู้ท างาน 
9.นางวันนา  น้อมสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ผู้ท างาน 
10.นส.กรรณิการ์ แจ้งจิตร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ผู้ท างาน 
11นางเทืองทิพย์  ลีลาเจริญพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ผู้ท างาน 
 



3 
 

12.นส.พัชรินทรา กรองสันเทียะ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  ผู้ท างาน 
13.นส.ไพจิตร  เฮียงพรม แพทย์แผนไทย    ผู้ท างาน 
14.นางวีรดา  ปานวงษ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ท างานและเลขา 
15.นส.ธนัชชา  บังสูงเนิน จพ.เวชสถิติ   ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขา 
 

โดยให้คณะท างาน  มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการบันทึกเวชระเบียนทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถ 

น าไปปฏิบัติได้จริง 
2. จัดระบบสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนระหว่างหน่วยงาน (Medical Record Audit) เพ่ือดูความถูกต้อง  

ครบถ้วนของข้อมูล และน าผลวิเคราะห์ มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการลงบันทึก 
3. จัดระบบการสุ่มทบทวนเวชระเบียนเพ่ือค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event) ตามกลุ่ม  

Trigger เพ่ือปรับระบบดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย 
4. ช่วยในการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนจากหน่วยงานภายนอกร่วมกับทีมงานระดับจังหวัด เพื่อประเมิน 

ความถูกต้องของการคิด DRGs ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ติดตามและประเมินผลการบันทึกเวชระเบียน
เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

5. สุ่มตรวจสอบเวชระเบียนในการบริการผู้ป่วยเชิงนโยบาย  เช่น  DM, EMS 
6. น าผลการทบทวนเวชระเบียนของเขตมาทบทวนในกลุ่มผู้ป่วย.ที่ผิดพลาดบ่อย 

 

2. คณะท างานการใช้งานระบบ HOSxPเพื่อตอบสนองระบบรายงานโรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย 
1.นพ.วิชาญ  คิดเห็น   นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ที่ปรึกษา 
2.นส.ขนิษฐา    วัลลีพงษ ์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ  ที่ปรึกษา 
3.นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธาน 
4.นพ.ศราวุธ  หงษ์ยิ้ม   นายแพทย์ปฏิบัติการ  รองประธาน 
5.ทพญ.จารุวรรณ ประสพอัครกิจ  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ผู้ท างาน 
6.นายรังสิวุฒิ  เบญจมาศ  นักวิชาการสาธารณสุข  ผู้ท างาน 
7.นางปัทมา  พลตื้อ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ท างาน 
8.นางเดือนเพญ็  สิงห์ทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ท างาน 
9.นส.กนกวรรณ  เบญจนาค     เภสัชกรช านาญการ  ผู้ท างาน 
10.นางวลัยพร    วงษ์สินธน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ท างาน 
11.นส.พัชรินทรา  กรองสันเทียะ  นักกายภาพบ าบัด  ผู้ท างาน 
12.น.ส.ธนารักษ์  บัวสอน   แพทย์แผนไทย   ผู้ท างาน 
13.นายสุภักดิ ์  อินทรก าแหง  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ ผู้ท างาน 
14.น.ส.กรรณิการ์ แจ้งจิตร   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผู้ท างาน 
14.นายชัยวัฒน์  เกิดแย้ม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ท างานและเลขา 
 

 
โดยให้คณะท างาน  มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. วางแผนการด าเนินงานการใช้งานระบบ HOSxPให้สอดคล้องกับระบบบริการของโรงพยาบาล 
2. แนะน า ,ติดตาม,แก้ไข และประเมินผลปัญหาการใช้งานระบบ HOSxPในกลุ่มผู้ปฏิบัติ 
3. ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานที่จ าเป็นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการของ 

หน่วยงานในโรงพยาบาล 



4 
 

4. แนะน า ทบทวนแนวทางการกรอกข้อมูลเพื่อจัดเก็บในระบบ HOSxPและรวบรวมข้อมูลการให้บริการ 
จากระบบ HOSxPตามหัวข้อและระยะเวลาส่งรายงานตามท่ีก าหนด 

5. รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งรายงานตามต้นสังกัด เช่น สปสช,กรม 
บัญชีกลาง,ประกันสังคม 

6. ติดตามผลตอบกลับเรื่องคุณภาพของข้อมูลพร้อมด าเนินการแก้ไขให้ทันเวลา 
7. สรุปประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานทุก 3 เดือน เพ่ือปรับแผนการเก็บข้อมูลให้มีความ 

ครบถ้วน สมบูรณ์  และวางแผนการด าเนินงานเชิงรุกได้ทันเวลา 
 

3.คณะท างานพัฒนา Website โรงพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย 
1.นพ.วิชาญ  คิดเห็น  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ที่ปรึกษา 
2.นส.ขนิษฐา  วัลลีพงษ ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ  ที่ปรึกษา 
3.นายสุภักดิ์  อินทรก าแหง นักรังสีการแพทย์ช านาญการ ที่ปรึกษา 
4.นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ประธาน 
5.นส.กนกวรรณ  เบญจนาค เภสัชกรช านาญการ  ผู้ท างาน 
6.นส.ไพจิตร  เฮียงพรม แพทย์แผนไทย   ผู้ท างาน 
7.นายรังสิวุฒ ิ  เบ็ญจมาศ นักวิชาการสาธารณสุข  ผู้ท างาน 
8.นส.มงคลฉัตร   อาจสูงเนิน   นักวิชาการการเงินและบัญชี ผู้ท างาน 
9.นส.ชนากานต ์  ศรีธาวิรัตน์ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ  ผู้ท างาน 
10.นายเสน่ห์    แมลงทับ พนักงานโสตทัศนศึกษา  ผู้ท างาน 
11.นายสุทธิเกียรติ ของกิ่ง  จพ.พัสดุปฏิบัติการ  ผู้ท างาน 
12.นางพรวิมล    ศรีพรวิสิฐ จพ.ธุรการ   ผู้ท างาน 
13.นส.ระพีพรรณ   มีสูงเนิน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ท างานและเลขา  
14.นายชัยวัฒน ์  เกิดแย้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขา 

โดยให้คณะท างาน  มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.วางแผนและจัดท าWebsite ของโรงพยาบาล 
  1.1 มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเนินและบุคคลภายนอก 
  1.2 รวบรวม เผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งทาง Facebook, Line 

1.3 ให้มีข้อมูลวิชาการ ข้อมูลโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เป็นคลังความรู้ สนับสนุนแก่นักศึกษาและ    
     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

 2.วางแผนและจัดท า Home Page ของโรงพยาบาลสูงเนิน  
2.1 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ จัดจ้าง  งานพัสดุของโรงพยาบาล 
2.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลและข่าวสารต่าง ๆ  

  2.3 รวบรวม เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
  2.4 เป็นแหล่งข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น KPI, AEC, งานคุณภาพ เป็นต้น 

 2.5 เปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
       จัดจ้าง  การปฏิบัติงาน การให้บริการหรือการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบที่ถูกต้อง 
  2.6 จัดเก็บข้อมูลผลงาน วิเคราะห์และประเมินผล 
  2.7 ปรับปรุงพัฒนา Home Page ของโรงพยาบาลให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
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ทั้งนี้    ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
 

สั่ง  ณ  วันที่    3   พฤศจิกายน   2564 
 

                                                                  
        (นายวิชาญ    คิดเห็น) 

                   นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

 
 


