คาสั่งโรงพยาบาลสุรินทร์
ที่
/ ๒๕๕๓
เรื่อง คณะทางานโครงการ พัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้ด้านสุขภาพสู่พี่น้องประชาชน ในรูปแบบ อิเลคทรอนิกส์
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการฯ 3S. "E-Learning CourseWare Healthy Cyber Education "
**************************************************************************************************************

๑. หลักการและเหตุผล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา นโยบายรัฐบาลได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ไม่มีวันจบสิ้น วิธีการเรียนรู้ไม่ได้จากัดเพียงแค่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น สังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้
หนึ่งคน สามารถขยายผลต่อไปยังหลายๆคนในชุมชนได้ ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า คอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาท
ต่อระบบการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์มีความสะดวก ง่าย ทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
มาแทนที่ระบบการเรียนรู้แบบเดิม เป็นต้นว่า อยู่ในรูปแบบ Internet, CD, DVD ฯลฯ และได้เข้าสู่ ยุคที่สาม
(Third Generation) อย่างเต็มตัว
โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ผ่านวันเวลามากว่า ๕๙ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลศูนย์
ชั้นนา คุณธรรมเป็นเลิศ” มีจานวนพี่น้องประชาชนมารับบริการในแต่ละวันเป็นจานวนมาก ทาให้การรอรับริการ
ต้องใช้เวลาในรอคอยนานมากขึ้น
ศูนย์สารสนเทศ โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้เล็งเห็นถึง ช่องว่างของช่วงเวลาในการรอคอยการรับบริการ
ดังกล่าว จึงได้จัดทาสื่อ อิเลคทรอนิกส์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง,
ภาพเคลื่อนไหว, เสียง หรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ของบุคลากร
หลายสาขามารวมกัน ทางานเป็นทีม และทางศูนย์ฯ ได้ตระหนักถึงการร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้
ที่จะนาความรู้ด้านสุขภาพให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบ เชิงรุก และลึก เพื่อลดช่วงระยะเวลา รอคอย
การรับบริการ,ช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงพยาบาล (Knowledge Based Society Hospital), ช่วยเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะมาโรงพยาบาลในครั้งต่อๆไป และ ยังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับพี่น้องประชาชน
ได้เป็นอย่างดี อนึ่ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบ "E-Learning Courseware Healthy Cyber Education " เท่านั้น แต่
ยังสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกอีกด้วย.

๒. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
๒.๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
๒.๒ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
รองประธานกรรมการ
๒.๓ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
๒.๔ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิ กรรมการ
๒.๕ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล กรรมการ
๒.๖ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
กรรมการ
๒.๗ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กรรมการ
๒.๘ หัวน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ
๒. ๙ หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๒.๑๐ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่คือ
๑. ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในการ ดาเนินโครงการ
๒. ให้คาแนะนาแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีปัญหาในการจัดทากิจกรรมของโครงการ
๓. ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนด้านสถานที่ บุคลากร งบประมาณ ติดตามผลการจัดเตรียมงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๓. คณะกรรมการดาเนินโครงการ
๓.๑ นายแพทย์ชูสิทธิ์
๓.๒ นายแพทย์วสันต์
๓.๓ นางสุขพร
๓.๔ นางนเรศินี
๓.๕ นางจานรรจา
๓.๖ นางสมศรี
๓.๗ นางสุณี
๓.๘ นางนิลดา
๓.๙ นางวัชชรีภรณ์
๓.๑๐ นางนิรินธน์
๓.๑๑ นางวันเพ็ญ
๓.๑๒ น.ส.วัชรี
๓.๑๓ นางอนัญญา
๓.๑๔ นางนงลักษณ์
๓.๑๕ นางกัลยรัตน์
๓.๑๖ นางวรรณี
๓.๑๗ นางสาวชื่นชีพ
๓.๑๘ นางผกาจันทร์

พานิชวิทติ กุล
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ศรีสรุ นิ ทร์
นายแพทย์
เชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ
สุภาสัย
นักวิชาการสถิติชานาญการ
กรรมการ
หวลระลึก
หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็กโต กรรมการ
เสาวรัจ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 1 บน กรรมการ
พิริยาสัยสันติ หัวหน้าหอผู้ป่วย อ.3 บน กรรมการ
จิรันดร
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 3 ล่าง กรรมการ
จงสืบสิทธิ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 5 บน กรรมการ
รัตรสาร
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 7 บน กรรมการ
จงสืบสิทธิ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ.9 บน กรรมการ
ทัดศรี
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 9 ล่าง กรรมการ
มุกด์ธนะอนันต์ หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 10/1 กรรมการ
ไทยสูง
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ.10/2 กรรมการ
เต็งประวัติ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 10/3 กรรมการ
สังข์มรรทร
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 10/4 กรรมการ
สกุลคลานุวัฒน์ หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 11/1 กรรมการ
งามจบ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 11/2 กรรมการ
สุจินพรัหม
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 11/3 กรรมการ

๓.๑๙ นางสุธาวัลย์
สัญจรดี
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 11/4 กรรมการ
๓.๒๐ นางกาญจนา
โรจนโกเมศ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ.12/1
กรรมการ
๓.๒๑ นางสาวพรเพ็ญ
ทุนแพทย์
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ.12/2 กรรมการ
๓.๒๒ นางญาดา
พันธุ์มีสุข
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 12/3 กรรมการ
๓.๒๓ นางลาจวน
ภิญโญ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 12/4 กรรมการ
๓.๒๔ นางอาภรณ์
อังศุวัชรากร
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 12/5 กรรมการ
๓.๒๕ นางอัปสร
สารสุวรรณ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 14/1 กรรมการ
๓.๒๖ นางอรนุช
แซ่ลี้
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 14/2 กรรมการ
๓.๒๗ นางชูศรี
คงเสมอ
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 14/3 กรรมการ
๓.๒๘ นางศิริลักษณ์
ทิมาสาร
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 14/4 กรรมการ
๓.๒๙ นางยุวรรณา
หวังกีรติกานต์
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ.14/5 กรรมการ
๓.๓๐ นางจิตรา
สุขผ่องศรี
หัวหน้าหอผู้ป่วย อ. 14/6 กรรมการ
๓.๓๑ นางจิรวรรณ
ชาประดิษฐ์
หัวหน้างานห้องผ่าตัด กรรมการ
๓.๓๒ นางนงลักษณ์
สุรศร
วิสัญญีพยาบาลชานาญการ กรรมการ
๓.๓๓ นางนารีรัตน์
สุนทรพนาเวศ
หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม กรรมการ
๓.๓๔ น.ส.สาอาง
เทียนแก้ว
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม กรรมการ
๓.๓๕ นางพลับพลึง
กกรัมย์
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม กรรมการ
๓.๓๖ นางสุรีย์
กรองทอง
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก กรรมการ
๓.๓๗ นางปิยะอร
รุ่งธนเกียรติ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรมการ
๓.๓๘ นางฐิติรัตน์
อุนัยบัน
หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง กรรมการ
๓.๓๙ นางวิมลนันท์
ธรรมมาทิชานนท์
หัวหน้างาน OPD จิตเวช กรรมการ
๓.๔๐ น.ส.นันท์นภัส
อิงคะธรรมศักดิ์
หัวหน้าหน่วยไตเทียม กรรมการ
๓.๔๑ นางสุกัญญา
มีศิริ
หัวหน้างานเฝ้าระวังฯ กรรมการ
๓.๔๒ นางสมร
สีหบัณฑ์
หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชนฯ กรรมการ
๓.๔๓ นางพัชรพร
ชะโลธร
หัวหน้างานศูนย์เปล กรรมการ
๓.๔๔ นายราชวัตร
สายบุตร
หัวหน้างานซ่อมบารุง กรรมการ
๓.๔๕ นายเจริญพร ก่อทอง
หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
๓.๔๖ เภสัชกรหญิงชุติมา วิจิตรรานุวัตร
เภสัชกรชานาญการ
กรรมการ
๓.๔๗ หัวหน้างานเวชนิทัศน์ และ โสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๓.๔๘ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทุกคน
กรรมการ
๓.๔๙ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๓.๕๐ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
กรรมการ
๓.๕๑ หัวหน้างานวิชาการ
กรรมการ
๓.๕๒ เจ้าหน้าที่งานสุขศึกษาทุกคน
กรรมการ
๓.๕๓ หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
๓.๕๔ นางพัชรผการ์
พงศ์ศิลาชัย
งานศูนย์มะเร็ง กรรมการ
๓.๕๕ นางจันทนา
แพงบุดดี
ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ กรรมการ

๓.๕๖ นายพจน์เมธี
แนวทอง จพง.โสตทัศนศึกษา
ชานาญงาน
๓.๕๗ นางสาวพิริยา
ทิวทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๓.๕๘ นายวรเทพ
วุฒิศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓.๕๙ นางสาวพูนสุดา ตั้งบัณฑิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยฯ
กรรมการและผู้ช่วยฯ
กรรมการและผู้ช่วยฯ

มีหน้าที่
๑. วางแผนจัดทาสื่อ
๒. กาหนดรูปแบบสื่อ
๒. จัดหาเนื้อหาความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อจัดทาเป็นสื่อ
๔. สนับสนุนอุปกรณ์และอานวยความสะดวก
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย พจน์เมธี แนวทอง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
มีหน้าที่
๑. ควบคุม ดูแล ตรวจทาน เขียน เรียบเรียง คาบรรยายภาพ คาบรรยายแผนภูมิ บทถ่ายทาวิดีโอ การแปลความหมาย
สถิติ และข้อมูลต่างๆ เพื่อผลิต ,จัดทา “E-Learning CourseWare Healthy Cyber Education” ในศาสตร์ด้านความรู้
เรื่องสุขภาพอิเลคทรอนิกส์
๒. เผยแพร่สพู่ ี่น้องประชาชน ในรูปแบบ Online Intranet
๓. ประเมินผลโครงการและรายงานผล
๕. วันเวลา สถานที่ : ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ / บริเวณด้านข้างบันได
ทางขึ้น ชั้นที่ ๒ (หน้าห้องจ่ายยา) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสุรินทร์
๖. รายละเอียดเนื้อหา ระยะที่ ๑
๖.๑ ผ่านวันเวลา ๕๙ ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลสุรินทร์วันนี้
๖.๒ ประวัติผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ “คนดีของแผ่นดิน” นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์
๖.๓ ความรู้เรื่องโรคไข้ฉี่หนู
๖.๔ ความรู้เรื่องแมลงวัน พาหะนาโรค
๖.๕ ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
๖.๖ ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและการปฏิบัติตัว
๖.๗ ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัดโดย งานวิสัญญี พยาบาล
๖.๘ ขั้นตอนการรับบริการเมื่อมาโรงพยาบาล โดยงานเวชระเบียนและสถิติ
๖.๙ เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ได้เผยแพร่สาระความรู้ทางด้านสุขภาพเรื่องต่างๆ แบบอิเลคทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ
นาระบบสุขภาพที่ดีสู่พี่น้องประชาชน ใน จังหวัดสุรินทร์ และ ใกล้เคียง ก่อนใคร ตามนโยบายผู้อานวยการ
๗.๒ ได้พัฒนา บุคลากร และกระตุ้นผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีพัฒนาการทาง นวัตกรรมทางการเรียนรู้ในรูปแบบ Online
๗.๓ ได้บทเรียน E-Learning CourseWare Healthy Cyber Education ในศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพ ที่เปิด
บริการให้แก่ พี่น้องประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ในรูปแบบ Online ผ่านระบบเครือข่าย Intranet
๘. ตัวชี้วัดของโครงการ
๘.๑ จานวนผูท้ ี่เข้ามาคลิกเพื่อเรียนรู้
๘.๒ แบบสอบถามความพึงพอใจผูท้ ี่เข้ามาคลิกเพื่อเรียนรู้

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายนามตามนัยคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยต่อไป
สั่ง ณ วันที่

กันยายน ๒๕๕๓
( นายธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ )
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์

