
รายงานการประชุมคณะกรรมการทีมเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน (IM) 

ครั้งที่ 5/2561 

วันที่  19 กรกฏาคม 2561  เวลา  14.00-16.00  น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลแว้ง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ล าดับ      ชื่อ-สกุล     ต าแหน่ง    แผนก 
 1. นพ.ณัทนัย ศักดิรัตน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประธานการประชุม 
 2. คุณสมพงษ์ บุญชัยยะ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ ตัวแทนงานเอกซ์เรย์ 
 3. คุณอัจรัณย์ ซ าเซ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตัวแทนงานสารสนเทศ 
 4. คุณนุรี สาและ นักวิชาการสาธารณสุข ตัวแทนกลุ่มงานเวช 
 5. คุณสุกัญญา ทองค า นักวิชาการสาธารณสุข ตัวแทนกลุ่มงานเวช 
 6. คุณซูฮารา สนิทสกุล พยาบาลวิชาชีพ ตัวแทนงานฝากครรภ์  
 7. คุณสุราณี มะลี เจ้าพนักงานธุรการ ตัวแทนงานประกัน 
 8. คุณอารีนา บือราเฮง เจ้าพนักงานเวชสถิติ ตัวแทนห้องบัตร 
 9. คุณโนรีดา อามะ พยาบาลวิชาชีพ ตัวแทนงานผู้ป่วยนอก 
 10. คุณมัรวัน อุเซ็ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ตัวแทนทันตกรรม 
 11. คุณโนรีซัน บินสะอิ ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด ตัวแทนงานกายภาพบ าบัด 
 12. คุณชัยพัฒน์  ยอดอุดม นักวิชาการพัสดุ ตัวแทนงานบริหาร 
 13. คุณอัยมี่ อับดุลเลาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ตัวแทนงานผู้ป่วยใน 
 14. คุณฮาตีณี สะมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตัวแทนงานสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 

วาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1  จนท.ไอที  ประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (TMI)   
จัดประชุมที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี   
  1.1.1  สรุปประเด็นในการประชุมทั้งหมด  7   ประเด็น  ดังนี้ 
ประเด็นที่  1  การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นที่  2  การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
ประเด็นที่  3  การจัดการความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
ประเด็นที่  4  การจัดระบบบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
ประเด็นที่  5  การควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในโรงพยาบาล 
ประเด็นที่  6  การควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในโรงพยาบาล 
ประเด็นที่  7  การจัดการศักยภาพและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม  การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์  จึงต้องมีการจัดประชุม
อีกครั้งเพ่ือเพ่ิมตัวชี้วัดของงานไอทีในแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส่วนประเด็นที่  5,6,7  โรงพยาบาลมีการจัดท าแล้วบางส่วนแต่อาจยังไม่ครอบคลุมตาม TMI 
  1.1.2  การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแนวทางของ  TMI  มีการจ าแนกออกเป็นส่วนของ  
Hardware,Software,Network  อย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
มติที่ประชุม  งานไอที  รับผิดชอบและจัดท าระบบทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  1.1.3  แบบฟอร์มการตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  แจกให้กับทุกหน่วยงานท าการ
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานตนเองตามคู่มือที่งานไอทีได้ให้ไว้ในวันที่อบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์  
มีหน่วยงานที่ยังไม่ได้แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ได้แก่  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  งาน ER  
และงานห้องบัตร 
มติที่ประชุม  ก าหนดการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานประจ าเดือนนี้เป็นวันที่  25  กรกฎาคม  2561 
  1.1.4  Server  Image  ไม่มีเครื่องส ารอง   
มติที่ประชุม  จนท.ไอที  ส ารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อเข้าแผนปีหน้า  และให้จัดท าแผนเป็นปีต่อปี  
List  รายการเรียงตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้งาน 
 
วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
................... รับรองรายงานการประชุม  IM  ครั้ง 4/2561  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2561  ....................................... 
 
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 3.1  การน าข้อมูลบทความ/ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล  ตามตารางของทีม  HRD  
จากก าหนดการของทีม  HRD  ในเดือนกรกฎาคมเป็นงานทันตกรรม  ที่ต้องน าข้อมูลเพ่ือมาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
ของโรงพยาบาล   
มติที่ประชุม  งานทันตกรรมรับทราบ 
 3.2  ก าหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานตั้งค่า  URL  เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเป็นหน้าหลัก  จนท.ไอทีไม่ได้ท า
การตั้งค่า  เนื่องจากว่าในหน้า  Login  เข้าใช้งาน  Internet  จะมี  Link  เพ่ือเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
วาระท่ี  4  เรื่องเสนอที่ประชุม 
 4.1  ระบบไอท/ีเทคโนโลยีที่มีใช้ในโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  และรพ.สต.พร่อน อ าเภอตากใบ 
 4.1.1  ระบบเรียกคิว ให้ท าการศึกษาสามารถท าเองได้หรือไม่  หรือจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1.2  ระบบ PCC  ของรพ.สต.พร่อน  อ าเภอตากใบ  มีการให้บริการคนไข้เสมือนคนไข้ไปรับบริการที่
โรงพยาบาล  เป็นการบริการแบบครบวงจร  ในส่วนการบันทึกข้อมูลการให้บริการ  บันทึกในโปรแกรม  HOSxp  ของ
โรงพยาบาล  สสจ.ก าหนดระบบ  PCC  ของอ าเภอแว้ง  ให้ด าเนินการที่  รพ.สต.โล๊ะจูด  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
มติที่ประชุม  ให้ส ารวจ Internet  ที่  รพ.สต.โล๊ะจูด  เพ่ือรองรับการท าระบบ  PCC  ส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าระบบ  PCC รวมทั้งส ารวจระบบที่จะใช้เชื่อมโยงกับโปรแกรม  HOSxp  

ปิดประชุม  16.00  น. 
                                                                                             
 
          ..................................................... 
                                                                                                    (น.ส.ฮาตีณี  สะมะแอ)   
                                                                                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                               
 
 
                                                                                               ..................................................... 
                                                                                                    (นพ.ณัทนัย  ศักดิรัตน์)   
                                                                                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 


