
 
 
 
 

ค ำสั่ง โรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ที่         /๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงพยำบำล : HAIT 
…………………………………. 

กระทรวงสำธำรณสุขได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ ในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนระบบข้อมูลสุขภำพ จึงได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
ในโรงพยำบำล ซึ่งเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำลเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ คุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศย่อมมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้องค์กำร สำมำรถบรรลุจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์พันธกิจ และ
เป้ำประสงค์ท่ีส ำคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงพยำบำล เป็นไปอย่ำง           
มีประสิทธิภำพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1. นำยสุภำพ  ส ำรำญวงษ์ นำยแพทย์เชี่ยวชำญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธำนินทร์  จินดำมำตย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
3. นายนิวัฒน์  ขจัดพาล นายแพทย์ปฏิบัติการ กรรมกำร 
4. นำยนันทกร ด ำรงรุ่งเรือง นำยแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
5. น.ส.โอทนี  สุวรรณมาลี นายแพทย์ ช านาญการ กรรมกำร 
6. นำยอตินำต  ธรรมรัชสุนทร ทันตแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7. นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมกำร 
8. น.ส.อุษำพร  เลิศทรัพย์วิจิตร เภสัชกร ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
9. นางจิราภรณ์  นครศร ี นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ กรรมกำร 

10. น.ส.กชกร  ทองสุขแก้ง นักเทคนิคกำรแพทย์ ช ำนำญกำร กรรมกำร 
11. น.ส.ภัทราภรณ ์ ทานประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ กรรมกำร 
12. น.ส.สุดำรัตน์  บวัมั่น โภชนำกร ช ำนำญงำน กรรมกำร 
13. นำยสุกิจ  ศรีวงษ์ชัย นักรังสีกำรแพทย์ ช ำนำญกำร กรรมกำร 
14. นำยชูเกียรติ  เซี่ยงฉิน นักกำยภำพบ ำบัด ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
15. นางสิริพร  ศัลย์วิเศษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมกำร 
16. นายเอกดนัย  ทองมูล แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ กรรมกำร 

17. นำงจุรีรัตน์  รัตนปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

18. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมกำร 

19. นายปรเมษฐ  แควภูเขียว นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
20. นายสถาพร  ป้อมสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ 
 ๑. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงพยำบำล  

 

 



 2 
๒. อ ำนวยกำร และให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงพยำบำล                     

ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
๓. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงพยำบำล    

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. นำยธำนินทร์  จินดำมำตย์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนันทกร  ด ำรงรุ่งเรือง นำยแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
3. น.ส.ปฐมำภรณ ์ ส ำแดง ทันตแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
4. นำงสำวกชกร  ทองสุขแก้ง นักเทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
5. นำงสำวสุดำรัตน์  บัวมั่น โภชนำกรช ำนำญงำน กรรมกำร 
6. นำยสุกิจ ศรีวงษ์ชัย นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
7. นำงจุรีรัตน์ รัตนปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
8. นำงกมลรัตน์ ศิริมั่งมูล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
9. นำงอภิษฎำ  อัครกิตติศักดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 

10. นำยอะที  อองจ ำปำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
11. นำงรวงทอง  ชำติศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
12. นำยชวลิต  บุญเบ้ำ นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
13. นำยวิชัย  มิตรมำตร จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร 
14. นำงธัญญำพร เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
15. นำยยืนยง เวงวิถำ เภสัชกรช ำนำญกำร กรรมกำร 
16. นำยธฤษณุ โทเพชร์ นักกำยภำพบ ำบัดปฏิบัติกำร กรรมกำร 
17. นำงเจนสุดำ พรมมำบุญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
18. นำยฆนรุจ โชคเหมำะ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำร 
19. นำงกิติยำ ศิริมำ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำร 
20. นำงพิชยำ ภำชนะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
21. นำงสุดำรัตน์ ตรงประสิทธิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
22. นำงสำวพิณทิพย์ ซำเฮียง พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำร 
23. นำงชุติภำ นวลดั้ว พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำร 
24. นำงสำวชลธิชำ ชนะภู พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำร 
25. นำงสำวมลิสำ อิ่มอำคม พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร กรรมกำร 
26. นำงสำวจุติธรณ์  จุลละนันท์ พยำบำลวิชำชีพ กรรมกำร 
27. นำงสำวพิไลวรรณ  แขขุนทด พยำบำลวิชำชีพ(นวก.สำธำรณสุข) กรรมกำร 
28. นำยกันตพัฒน์ บ ำรุงกิจ จพ.เวชสถิติ กรรมกำร 
29. นำงสำวสอ้อน บุตะเขียว นวก.กำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
30. นำงสำวภัทธิชำ  ฦำชำ แพทย์แผนไทย (นวก.สำธำรณสุข) กรรมกำร 
31 นำงวรำงคณำ  เร่งไพบูลย์วงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
32. นำงจันทิมำ  แก้งค ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร กรรมกำร 
33. นำยณฐกร  ประยูรชำญ พนักงำนพิมพ์ กรรมกำร 
34. นำยสันติ รัญชัย นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน กรรมกำร 
35. นำงสำวเบญญดำ  ศิริวัลลภ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
36. นำยวัชรำวุธ  หงอกภิลัย เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ กรรมกำร   
37. นำงวิยะดำ  บรรจง จพ.ทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน กรรมกำร   
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38. นำยปริญญำ  สุวรรณกูฎ พนักงำนพิมพ์ กรรมกำร   
39. นางปรารถนา  ทองใบใหญ่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมกำร   
40. นำงสำวสุกัญญา  ทองดี จพ.เวชสถิติช านาญงาน กรรมกำร   
41. นำงสำวดาราพร  อารีรอบ จพ.เวชสถิติ กรรมกำร   
42. นำงสำวพิชามญชุ์  ประทุมแก้ว จพ.เวชสถิติ กรรมกำร   
43. นำงสำวอ าภา  แสงสิงห์ จพ.โสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน กรรมกำร   
44. นำงสำวมลนิภา  บุญกรกุล นักจัดการงานทั่วไป กรรมกำร   
45. นำยปรเมษฐ  แควภูเขียว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร   
46. นำยสถำพร  ป้อมสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
47. นำยสืบสกุล  ทับทิมอ่อน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

หน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย และยุทธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำล  
2. วิเครำะห์ จัดล ำดับควำมส ำคัญควำมเสี่ยง จัดท ำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำล กำรจัดท ำ

ระเบียบปฏิบัติด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยที่ผู้ใช้ระบบทุกคนต้องปฏิบัติ 
4. จัดระบบบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยก ำหนด Service Level Agreement –SLA ด้ำนที่ส ำคัญ        

ต่อกำรใช้งำนระบบของผู้ใช้ส่วนใหญ่ แล้วประกำศรับประกันระยะเวลำกำรให้บริกำรให้รับทรำบทั่วกัน 
5. จัดท ำแนวทำงพัฒนำระบบควบคุมคุณภำพข้อมูลกำรวินิจฉัยและกำรรักษำผู้ป่วยและคุณภำพรหัส ICD 

          6. จัดให้มีกำรควบคุมคุณภำพกำรพัฒนำโปรแกรม (ประเมินเฉพำะโรงพยำบำลที่เขียนโปรแกรมใช้เอง) 
โดยกำรวิเครำะห์ระบบโปรแกรม กำรจัดกำรควำมต้องกำรของผู้ใช้ (Requirement management) ออกแบบระบบ 
และกำรจัดท ำคู่มือของโปรแกรมทุกโปรแกรมที่พัฒนำใช้เอง 

7. จัดกำรศักยภำพของทรัพยำกรในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ปัจจุบันของทรัพยำกรด้ำน Hardware, software, network และบุคลำกรด้ำน IT กำรท ำกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap 
analysis) กำรจัดท ำแผนเพ่ิมศักยภำพของทรัพยำกร IT กำรก ำหนดสมรรถนะ กำรประเมินสมรรถนะ และกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรในฝ่ำย IT เพ่ือให้มั่นใจว่ำศักยภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีเพียงพอ
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

8. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือพัฒนำโปรแกรมใช้งำน (Software) ในโรงพยำบำล  
9. กำรเชื่อมโยงข้อมูลและสำรสนเทศจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ พร้อมกระจำยข้อมูลและสำรสนเทศท่ีเหมำะสม  

แก่ผู้ใช้อย่ำงถูกต้อง ทันเวลำ ในรูปแบบและวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำนและง่ำยต่อกำรใช้ และมีประสิทธิภำพ             
10. พัฒนำเว็บไซด์ และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร เผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซด์ของโรงพยำบำล 

 
 ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
     

           สั่ง ณ  วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕61   
    
         
       (นำยสุภำพ  ส ำรำญวงษ์)    
                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
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