ที่ สธ 0244.01/

สำนักงำนเขตสุขภำพที่ 8
ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000
สิงหำคม 2558

เรื่อง แจ้งผลกำรดำเนินงำนและกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เขตสุขภำพที่ 8
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในเขตบริกำรสุขภำพที่ 8
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ผลกำรพัฒนำระบบข้อมูล(Information System)
2. ผลกำรประกวดนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ด้ว ย เขตสุ ขภำพที่ 8 ได้ พัฒ นำระบบข้อมูล ด้ำนกำรแพทย์และสุ ข ภำพ ใช้ใ นกำรกำกั บ
ติดตำมงำน กำรตัดสินใจทำงกำรบริหำร และวำงแผนกำรจัดบริกำรให้มีประสิทธิภำพ และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรนำเสนอผลงำน นวัตกรรม ซอฟต์แวร์ ประกวด คัดเลือกให้เป็นต้นแบบ
ในกำรพัฒนำในจังหวัดและเขตบริกำรสุขภำพ เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2558 โรงแรมกำริน อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธำนี นั้น
ในกำรนี้ ขอแจ้งผลกำรดำเนินงำน กำรพัฒนำระบบข้อมูลยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำร เขตสุขภำพที่ 8 และผลกำรประกวดนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และขอแจ้งผู้ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รำงวัล และผลงำน
ชนะเลิศแต่ละประเภท ให้จัดทำโปสเตอร์แสดงผลงำน แนะนำผลงำนที่บูธนิทรรศกำร ในงำนมหกรรมวิชำกำร
สุขภำพ เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 3 กันยำยน 2558 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

กลุ่มงำนแผนงำนและข้อมูล
โทรศัพท์ 0-4222-2356 ต่อ 137
โทรสำร 0-4222-1875

ผลการประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 1 (ด้านหลัง) โรงแรมการิน อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลงานระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ชนะเลิศ
Smile Health Care
นำยภิญโญ ชัยงำมเมือง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.สต.นำหนองทุ่ม อ.นำกลำง จ.หนองบัวลำภู
รองชนะเลิศอันดับ 1 Unseen-In-J : อันซีน อิน เจ
นำยธำดำ ศูนย์จันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
รพ.สต.บ้ำนโคก ต.ไร่ อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร
รองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรมส่งชุดข้อมูลมำตรฐำนด้ำนสุขภำพอัตโนมัติ
นำยศรำยุทร สุวรรณพงศ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
สสอ.สุวรรณคูหำ จ.หนองบัวลำภู
ชมเชย
Welfare 4 Or-Sor-Mor
นำยมงคล โชตแสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
รพ.สต.บ้ำนแร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
ผลงานระดับโรงพยาบาล
ชนะเลิศ
กำรพัฒนำระบบคืนข้อมูลประวัติกำรรักษำพยำบำล DS EMR
นำยภำณุ ภักดีสำร นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
รพร.ด่ำนซ้ำย อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบแจ้งเตือนผลกำรให้บริกำรคลินิกโรคเบำหวำน
นำยอดิรักษ์ เมืองแทน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นำงรัชฎำภรณ์ ขุนพิจำรย์ พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกำฬ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพสำรสนเทศโรงพยำบำลออนไลน์
นำยสุนทร จันทวงค์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
รพ.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธำนี
ชมเชย
ระบบกุญแจรักษำควำมปลอดภัย NWS_KEY
นำยพิทักษ์พร พำนศรี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
รพ.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี
ชมเชย
โปรแกรมตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูลในโปรแกรม HIS หน่วยงำน
นำยจิรวัฒน์ ยำทองไชย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
รพ.โคกศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ชมเชย
ระบบนัดออนไลน์ โรงพยำบำลเลย (LH-Appointment)
น.ส.สุพำณี ศรีมำจันทร์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
รพท.เลย อ.เมืองเลย จ.เลย

ชมเชย

ระบบเฝ้ำติดตำมและเฝ้ำระวังผู้ป่วยที่มีภำวะฉุกเฉินแบบเรียลไทม์
นำยพีระเดช สำรวมรัมย์ พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
รพ.สร้ำงคอม จ.อุดรธำนี
โปรแกรมประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
นำยจตุชัย ศรีคำม้วน เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์
รพ.นครพนม จ.นครพนม

ชมเชย

ผลงานระดับจังหวัด
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

2C43 (Checking & Correcting 43 Files)
นำยทรงเดช โภคสวัสดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร สสจ.หนองบัวลำภู
eLetter
นำยณัฐ ตรียินดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สสจ.อุดรธำนี
ระบบคืนข้อมูลผู้ป่วย WECANDO
นำยดำรงศักดิ์ บุญพันธ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สสจ.บึงกำฬ

หมายเหตุ
1. ผลงำนชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ให้ไปรับโล่รำงวัลใน
งำนมหกรรมวิชำกำรสุขภำพ เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 3 กันยำยน 2558 ที่โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
2. ผลงำนชนะเลิศในแต่ละประเภทจัดทำโปสเตอร์แสดงผลงำน ขนำด 0.80 x 1.50 ม.
จำนวน 3 แผ่น ส่งไฟล์งำนที่ kriwoot@gmail.com ภำยใน วันที่ 31 สิงหำคม 2558
และแนะนำผลงำนที่บูธงำนข้อมูลสำรสนเทศ ในงำนมหกรรมวิชำกำรสุขภำพ วันที่ 3
กันยำยน 2558 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี

