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ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ 2554 

งานเวชสารสนเทศในประเทศไทยกำเนิดเปนรูป
เปนรางในราวป 2534 โดยความริเร่ิมของ อาจารยแพทย
หลายทานผูมองเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใชทางการแพทย ซึ่งรวมถึง ศ.นพ.ธาดา 
ยิบอินซอย  

อาจารยธาดามีความรูและประสบการณการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในทางการแพทยตั้งแตสมัยแรกๆ
ที่มีการใชคอมพิวเตอรในทางการแพทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือเม่ือประมาณ 40-50 ปกอน ทานเลาให 
ผูเขียนฟงวา ในขณะที่ทานทำงานเปนแพทยโรคหัวใจที่ 
โรงพยาบาลของ Mayo Clinic เมือง Rochester รัฐ 

ผมเขามารับตำแหนงนายกสมาคม TMI 
หลังจากท่ีเปนกรรมการและรวมงานกับสมาคมฯ 
(+ชมรมฯ) มาเกือบ 20 ป มีคำถามวาผมอยาก
เห็น TMI เปนอยางไรในอนาคต เน่ืองจาก 
TMI ตั้งขึ้นเพ่ือเปนศูนยกลางของสมาชิกและผู
สนใจสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุข 
ดังนั้นผมขอแยกคำถามนี้คงตองแยกเปนสอง

สวนคือ ตองการใหสารสนเทศดานการแพทยและสาธารณสุขเปนอยางไร และ 
TMI จะมีสวนรวม บทบาท และวางตำแหนง (position) ของตนเองไวอยางไร 

ในสวนแรก ผมอยากเห็นการดำเนินงานดานสารสนเทศทางการแพทย
และสาธารณสุขของไทยเปนปกแผน เปนวิชาชีพอยางเต็มภาคภูมิเหมือน 
การแพทยสาขาอื่นโดยบุคลากรดานนี้ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ในสังคม มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน และรวมกัน
พัฒนาระบบสารสนเทศอยางมีทิศทาง มีคุณภาพ ตอบสนองตอบริบททาง 
การแพทยของประเทศ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ยากเนื่องจากในปจจุบันเรายังหางไกล
จากส่ิงท่ีผมคาดหวังอยากเห็นเปนอยางมาก กลาวคือดานบุคลากร เรามีผูที่
เรียนจบโดยตรงดานสารสนเทศทางการแพทยไมกี่ทานในประเทศไทย และ 
ในหมูผูปฏิบัติงานมักขาดการเรียนการสอนการพัฒนาท่ีเหมาะสม เชน CIO,  
นักวิเคราะหระบบ, โปรแกรมเมอร, ผูดูแลสารสนเทศดานความปลอดภัย, ผูดูแล 
network และยังมองไมเห็นวาแนวโนมจะดีขึ้นไดเมื่อไร ดานวิชาชีพก็ยังไมเปน
ที่ยอมรับในสังคมเทาที่ควรอาจจะเปนเพราะเหตุผลที่กลาวมาขางตน รวมท้ัง

Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา พรอมกับศึกษาปริญญาเอกในสาขาคณิตศาสตร 
และสรีรวิทยาในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงรัฐ Minnesota ทานเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่ใชในการทดลอง ดวยภาษาฟอรเทน เขียน simulation 
สำหรับงานทดลองทางสรีรวิทยาโรคหัวใจ ที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญ ทานไดทำงานดูแล
รักษาผูปวยในสถาบันที่เริ่มมีการใชคอมพิวเตอรในทางคลินิก เชน Mayo clinics 
และ โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงรัฐ Minnesota  

ปจจุบันหนวยงานที่ทานทำงานคอมพิวเตอรทางการแพทยในคณะแพทย- 
ศาสตรมหาวิทยาลัยแหงรัฐ Minnesota ไดขยายและพัฒนาเปน The Institute for 
Health Informatics (IHI), University of Minnesota (http://www.bmhi. 
umn.edu/aboutihi/people/index.htm) ซึ่งเปน 1 ใน 3 สถาบันแรก  
ในสหรัฐอเมริกาท่ีมีการเรียนการสอนระดับโปรแกรมปริญญาโท-เอก ในสาขา 
Biomedical/Health Informatics  

ดานการพัฒนาระบบยังไมมีทิศทางที่แนชัด ขาดผูรับผิดชอบที่เปนเอกภาพ  
อยางไรก็ดีหากมองภาพยอนหลังจากอดีตถึงปจจุบันจะเห็นวามีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ แมเปนการพัฒนาอยางสะเปะสะปะ กระจัดกระจาย 
ซึ่งบัดน้ีในความเห็นสวนตัวของผมคิดวานาจะมีการทบทวน จัดทำแผนแมบท
การพัฒนาสารสนเทศทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศอยางเปน
เอกภาพเสียที 

ในสวนที่สอง TMI ควรจะมีบทบาทอะไร และควรวางตำแหนง 
(position) ของตนเองไวอยางไร ในสวนตัวผมคิดวาเรื่องน้ียังเห็นไมชัด ในฐานะ
ที่ TMI เปนสมาคมวิชาชีพดังน้ัน เราควรรวมผูที่มีวิชาชีพดานน้ีเขาดวยกัน และ
รวมกันฝน รวมกันคิด รวมกันทำ รวมกันผลักดันใหบรรลุฝนที่วาดไว โดยเทาที่
ผานมาในอดีต TMI อาศัยการถายทอดองคความรูเปนหลักและทำไดดีพอ
สมควรในการรวมผูสนใจเขาดวยกันท้ังในการประชุมประจำปและในกลุม SIG 
เชนกลุม ICD-10 อยางไรก็ดียุทธศาสตรของ TMI ที่วางไวเปนศูนยกลางการ
ถายทอดองคความรูดานสารสนเทศทางการแพทยและสาธารณสุข (ทำหนาที่
คลายเปน KM coordinator/facilitator) อาจไมเพียงพอ อาจตองเสริมบทบาท
ในการผลักดัน เสนอแนะเชิงนโยบาย ฯลฯ เพ่ิมขึ้น  

เราจะทบทวนยุทธศาสตรของ TMI ในเร็ววันนี้และคงไดคำตอบที่
ชัดเจนข้ึนวา TMI จะเปนอยางไรในอนาคต แตไมวายุทธศาสตรจะออกมา
อยางไร ผมเช่ือแนวาเราไมสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดดวยกรรมการ
เพียงไมกี่คน เราตองการความรวมมือ รวมแรง รวมใจของสมาชิก รวมท้ัง 
ผูสนใจและเก่ียวของทุกคน เพ่ือสานฝนใหเปนจริง 

อาลัย ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย 
ผู�ร�วมก�อต้ังชมรมข�อมูลข�าวสารทางการแพทย�และ
สาธารณสุขแห�งประเทศไทย (สมาคมเวชสารสนเทศไทย) 
หน่ึงในผู�ที่ช�วยวางรากฐานงานด�านเวชสารสนเทศ 
(Medical/Health informatics) ในไทย
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สารจากนายกสมาคม TMI นพ.ชุษณะ มะกรสาร



ระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Information Systems) 
ประกอบดวยคำสำคัญสองคำคือ “ระบบสารสนเทศ” (Information 
Systems) กับ “สุขภาพ” (Health) ระบบสารสนเทศ (Information 
system) สามารถใหคำจัดความไดหลายรูปแบบ โดยทั่วไประบบ 
สารสนเทศหมายถึงระบบ (system) ซึ่งไดแกชุดขององคประกอบที่มี
ความสัมพันธและเก่ียวของกัน (interrelate) รวมถึงมีกลไกตอบกลับ 
(feedback mechanism) ที่เกี่ยวของกับการรวบรวม (collect-input) 
จัดการ (manipulate-process) กระจายเผยแพร (disseminate-
output) ขอมูล (data) และสารสนเทศ (Information) เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค (ขององคกร) ที่ตองการ ระบบสารสนเทศเปนระบบท่ี 
มนุษย สารสนเทศ และเทคโนโลยีมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด สวน 
คำวา “สุขภาพ” ตามคำนิยามในธรรมนูญขององคการอนามัยโลก 
(WHO) หมายถึง ภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ รวมถึง
การดำรงชีวติอยูในสงัคมไดอยางปกตสิขุ และมไิดหมายความเฉพาะเพียง 
แตความปราศจากโรคหรอืความพกิารทพุลภาพเทาน้ัน1 ในพระราชบญัญตั ิ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 “สุขภาพ” หมายถึงภาวะของมนุษยที่
สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปน
องครวมอยางสมดุล ดังน้ันระบบสารสนเทศสุขภาพจึงหมายถึงระบบที่
เกี่ยวของกับขอมูล สารสนเทศ และความรูเพื่อวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ
กบัทกุมติขิองสุขภาพ จะเหน็ไดวาระบบสารสนเทศสขุภาพมคีวามหมาย 
ที่ครอบคลุมกวางขวางมาก ไมจำกัดเฉพาะงานดานชีวการแพทย 
(biomedical) และดานสาธารณสุข (public health) ไมไดเกี่ยวของ
เฉพาะกับผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย และสาธารณสุขเทานั้น แต
เปนระบบท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับ ทุกกิจกรรม ทุกองคกรท่ีเกี่ยวของ
เช่ือมโยงกับ “สุขภาพ” ไมวาจะเปนดานการศึกษา ความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคมสวนรวม ซึ่งหมายความวาผูที่เก่ียวของ และมีสวน
ไดสวนเสีย (stakeholders) กับระบบฯไดแกคนทุกกลุมในสังคม  
ผูปฏิบัติงานดานชีวการแพทย และดานสาธารณสุข เชน แพทย 
ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล นักสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร อาจ
เปนกลุมท่ีเกี่ยวของกับระบบฯมากกวากลุมอื่นๆ ทำใหบางคร้ังระบบ 
เวชสารสนเทศสุขภาพ ถูกใหความหมายแคบลงเฉพาะระบบที่เกี่ยวกับ
การใหบริการสุขภาพซ่ึงไดแก ระบบสารสนเทศงานบริการสุขภาพ 

ระบบสารสนเทศสขุภาพ มคีวามหมายทีค่รอบคลุมกวางขวาง  
ไมจำกัดเฉพาะงานดานชีวการแพทย (biomedical) และดาน
สาธารณสุข (public health) เปนระบบท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับ 
ทกุกจิกรรม ทกุองคกรทีเ่กีย่วของเชือ่มโยงกับ “สขุภาพ” ไมวาจะเปน 
ดานการศึกษา ความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคมสวนรวม ผูที่
เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) กับระบบฯ ไดแก 
คนทุกกลุมในสังคม 

What is Health Information Systems (HIS)?
อะไรคือระบบสารสนเทศสุขภาพ

1 Health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity.(WHO) 

กรอบแนวคิดขององคการอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับระบบสุขภาพ
และองคประกอบสำคัญ 6 ประการ 
Source: Everybody's business: strengthening health systems to 

improve health outcomes: WHO's framework for action, 
Geneva: World Health organization; 2007. 

(Healthcare Information System หรือ Health Service 
Information System) 

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศสุขภาพอีกประการหนึ่งท่ีสำคัญ
คือ การผสมปนกันระหวางระบบสารสนเทศสุขภาพ (HIS) กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Health Information and 
Communication Technology: Health IT) สองส่ิงมักจะถูกจัดการ 
ถูกใช และกลาวถึงไปพรอมกันจนเสมือนเปนระบบเดียวกัน ที่เปนเชนนี้
เปนผลจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบัน ระบบสารสนเทศเกือบ
ทุกระบบในปจจุบันรวมถึงระบบสารสนเทศสุขภาพเกือบจะไมมีระบบใด
เลยท่ีไมมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเปนสวนหน่ึงของระบบ ดังนั้นเม่ือจะทำความเขาใจและกลาว
ถึงระบบสารสนเทศสุขภาพจึงตองทำความเขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภาพไปพรอมกัน 

ความสำคัญของระบบสารสนเทศสุขภาพ  
ระบบสารสนเทศสุขภาพเปนหนึ่งในหกองคประกอบสำคัญของ

ระบบสุขภาพ (Health systems) [ดูรูป] ระบบสารสนเทศสุขภาพ 
เปนสวนจำเปนที่แทรกอยูในอีกหาองคประกอบของระบบสุขภาพ 
หมายความวาทุกองคประกอบไมวาจะเปนองคประกอบดานการบริการ
สุขภาพ องคประกอบดานกำลังคน องคประกอบดานยาเวชภัณฑและ
เคร่ืองมือแพทย องคประกอบดานการเงินการคลัง และองคประกอบ
ดานการบริบาลระบบสุขภาพตองมีและใชระบบสารสนเทศในการดำเนิน
งานและบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศสุขภาพจึงเปนระบบสนับสนุนที่
มีความจำเปนตอประสิทธิภาพขององคประกอบอ่ืนๆ ในระบบสุขภาพ 
ดังนั้นระบบสารสนเทศสุขภาพในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับปฏิบัติการ 
(operation) ระดับการจัดการ (management) หรือระดับการบริหาร
ตัดสินใจระดับสูง (executive) จึงตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ตอบสนองการใชงานของผูใชในทุกระดับที่เก่ียวของกับ
องคประกอบของระบบสุขภาพอีก 5 องคประกอบ 
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นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
E-mail: kijs0001@gmail.com 
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นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ 
คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
E-mail: ranta@mahidol.ac.th 

สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ คอลัมนขอคิดประจำฉบับ ที่ทาน
เห็นอยูนี้ เราต้ังใจไววาจะมีการนำเสนอขอคิดดีๆ ที่อาจเปนประโยชน
กับการทำงานดานเวชสารสนเทศของทาน พวกเราทำงานกันหนักทุกวี่
ทุกวัน ทำใหไมคอยมีโอกาสท่ีจะถอยออกมากาวหน่ึงเพื่อดูวางานของ
เรานั้น ทำไดดีเพียงใดแลว และมีสิ่งใดที่เรายังอาจคาดไมถึงหรือ
สามารถทำใหดีขึ้นไดบาง คอลัมนนี้ตั้งใจไววาจะเสนอแนวคิดท่ีชวย
สะกิดทานเบาๆ ในแตละฉบับครับ บางขอคิดก็อาจจะแลวแตมุมมองวา
ทานเห็นดวยหรือไม ก็คงสุดแลวแตทานพิจารณาครับ 

สำหรับขอคิดในฉบับปฐมฤกษนี้ ผมอยากจะเสนอใหพวกเรามอง
งานดานสารสนเทศที่พวกเราทำอยู วาเปนงานที่มีองคประกอบ 3 สวน
ที่สำคัญไมแพกัน คือ คน (People) กระบวนการทำงาน (Process) 

และเทคโนโลยี (Technology) ครับ แมงานของพวกเรา จะหลีกเลี่ยงไม
ไดเลยที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีคอนขางมาก และตองการคนที่มีความรู
ความสามารถทางเทคนิคอยางพวกทาน แตสิ่งที่จะทำใหงานของทาน
สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี นอกจากเทคโนโลยีแลว ยังประกอบไปดวยการ
ใหความสำคัญกับมิติดานบุคคล เชน ผูใชงาน (Users) ผูบริหาร และ 
ผูปวย และมิติดานกระบวนการทำงาน ซึ่งกินความครอบคลุมตั้งแต
กระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ กระบวนการทำงานของ 
ผูใชงาน (Work Processes) ที่เกี่ยวของ ไปจนถึงกระบวนการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน เชน การพัฒนาคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารองคกร เปนตน 

นักเวชสารสนเทศท่ีเกง จะตองใหความสำคัญองคประกอบท้ัง 3 
สวนนี้อยางไดสมดุลกัน เพราะเขาตระหนักดีวา การนำเทคโนโลยีที่ 

เลิศหรู ทรงพลัง หรือมี
สมรรถนะสูง มาใชในองคกร 
หากปราศจากการใหความ
สำคัญกับตัวบุคคล ก็อาจไมมี
ใครใชเทคโนโลยีนั้น หรือใช
แลวเกิดผลเสีย เชนเดียวกัน 
หากปราศจากการใสใจเร่ือง
กระบวนการทำงาน แมจะนำ
ระบบสารสนเทศท่ีดีมาใช 
และบุคลากรก็ยินดีใชงานและ
สนับสนุนการใชงานอยางเต็ม

ที่ แตการใชงานระบบสารสนเทศดังกลาว ก็อาจไมไดสรางคุณคาใหกับ
องคกร ไมไดชวยพัฒนาคุณภาพ ทั้งยังอาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอการ
รักษาพยาบาลไดอีกดวยครับ 

Technology 

People Process 

ข�อคิดประจำฉบับ

“Keep in mind that  
informatics is about People, 
Process, and Technology, 

not just the last one.” 
“อยาลืมวางานดานสารสนเทศ 

เปนงานเก่ียวกับคน  
กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี 
ไมใชเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว” 
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สมาคมเวชสารสนเทศไทยมีจุดเร่ิมตนจากการเปนชมรมขอมูล
ขาวสารทางการแพทยและสาธารณสุขแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2534 
มีการประชุมของ Medical Consortium ขึ้น และไดมีการเสนอใหมี
กลุมทำงานดาน Medical Informatics ขึ้นมา จากความคิดของ 
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ ศ.นพ.พิศิษฎ สัณหพิทักษ โดยใหตั้ง
เปนชมรมขึ้นมากอน ในป 2534 มี ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (บิดา
ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เปนประธานชมรมทานแรก 
ในการดำเนินการคร้ังน้ัน ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย เปนหน่ึงในผูรวม
สนับสนุนใหกำเนิดชมรมฯ  

คุณูประการท่ีอาจารยธาดาใหไวกับวงการเวชสารสนเทศไทย
นอกจากทานจะเปนผูรวมกอตั้งชมรมฯ ทานยังใหการสนับสนุน 
การดำเนินงานเวชสารสนเทศไทยมาตลอดโดยเฉพาะในระยะแรกของ
การกอตั้ง ทานเปนประธานการประชุมวิชาการประจำปของชมรมฯ ในป
แรกๆ ทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร จงัหวดัสงขลา ทานใหการสนบัสนนุ 
ใหคุณหมอกองเกียรติ เกษเพ็ชร พัฒนาโปรแกรมบริหารโรงพยาบาล 
Hospital OS ที่ใชเทคโนโลยี Open source และเปน freeware ที่มี
หลายโรงพยาบาลใชอยูในปจจุบัน ทานยังเปนผูสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลเหตุการณความไมสงบในชายแดน
ภาคใต ทำใหเกิดฐานขอมูลที่เปนรูปธรรมจากภาคสาธารณสุข ไมวาจะ
โดนยิง โดนแทง หรือบาดเจ็บจากระเบิด จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ทุกโรงพยาบาลท่ีรักษาผูบาดเจ็บจากอาการเหลานี้ แลวนำมาวิเคราะห 
แยกเปนพื้นที่เพื่อประโยชนในการติดตามเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบทุกราย อาจารยธาดาเห็นความสำคัญและ

สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานขอมูลสุขภาพดวยไมตองการ ใหผูทำงาน
ในพ้ืนท่ีตองทำงานซ้ำซอนเนื่องจากความหลากหลายของระบบ 
สารสนเทศท่ีไมสามารถติดตอกันได  

อาจารยธาดา จบการศึกษาดานการแพทยจากนครคารดิฟ แควน
เวลส สหราชอาณาจักร กอนจะกลับมาเปนอาจารยแพทยที่โรงพยาบาล
ศิริราช และเปนหมอรักษาโรคหัวใจ ตอมา ศ.นพ.ธาดา ไดไปศึกษาตอ
จนสำเร็จปริญญาเอกอีกถึง 2 สาขา คือ ดานสรีรวิทยาและคณิตศาสตร 
จากนั้นทำงานเปนอาจารยอยูที่สหรัฐอเมริกา กระท่ังเปนศาสตราจารย
ดานอายุรศาสตรและสรีรวิทยา เมื่อกลับมาเมืองไทย ชวงปลายป พ.ศ. 
2524 อาจารยหมอธาดาไดรับเลือกเปนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกาวขึ้นเปนคณบดีในเวลาตอมา มี 
ลูกศิษยลูกหามากมาย  

ศ.นพ.ธาดา เสียชีวิตอยางสงบเมื่อเที่ยงวันอาทิตยที่ 9 ม.ค. 
2554 สิริรวมอายุได 76 ป ทามกลางความอาลัยรักของคนในครอบครัว 
ญาติมิตร และลูกศิษยลูกหาที่ผูกพันกับ ศ.นพ.ธาดา ในฐานะ “ครู
แพทย” คนสำคัญ และในฐานะผูหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการวาง
รากฐานงานเวชสารสนเทศในไทย พิธีพระราชทานเพลิงศพของ 
ศ.นพ.ธาดา มีขึ้นในวันอาทิตยที่ 16 ม.ค. ที่วัดคลองเปล (วัดน้ำผุด) 
เทศบาลนครหาดใหญ 

อางอิง 
1. http://gotoknow.org/blog/thaikm/72865 
2. http://south.isranews.org/scoop-and-documentary/documentary/678--q-q-.html 
3. http://www.prachatai.com/journal/2011/01/32662 

อาลัย ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย…   (ต�อจากหน�า 1)
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 สมาคมเวชสารสนเทศไทย : http://www.tmi.or.th     
จดหมายขาว : เพื่อเผยแพรขาวสาร เร่ืองนารู และกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมเวชสารสนเทศไทย แกสมาชิกชมรม และผูสนใจทั่วไป 

ที่ปรึกษา : นพ.ชุษณะ มะกรสาร 
บรรณาธิการ : ทญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ 

 กองบรรณาธิการ : นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน, นพ.ถาวร สกุลพานิช, นพ.วรรษา เปาอินทร, นพ.ยลศิลป สุชนวนิช, นพ.บดินทร ทรัพยสมบูรณ, 
นพ.พินิจ ฟาผลอำนวย, ภก.อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี, นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ, คุณมะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ,  

  คุณทัศนียา บุญชู 
 จัดทำโดย : สมาคมเวชสารสนเทศไทย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 0-2590-1492 โทรสาร 0-2965-9816 อีเมล official@tmi.or.th 

ข�าวประชาสัมพันธ�

อรอุมา เนตรผง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย จังหวัดเลย E-mail: maekhunkao@hotmail.com 

งานประชุมเวชสารสนเทศไทยกลางป� 
หัวข�อประชุม: Hospital CIO Forum 
เนือ้หาหลักในการบรรยายและอภิปรายสำหรับผู�บรหิารโรงพยาบาลประกอบด�วยประเด็นสำคญั 2 เรือ่งคอื 

 - การพัฒนากรอบการรับรองมาตรฐานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
 - Smart Service for Healthcare 

การประชุม 1 วัน จัดในราวเดือน มิถุนายน 2554 

งานประชุมเวชสารสนเทศไทยปลายป� 
จัดระหว�างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2554 

โปรดติดตามรายละเอียดได�ในภายหลังที่ www.tmi.or.th หรือ official@tmi.or.th 

ขอเชิญชวนท�านสมาชิกชมรมเข�าไป update ข�อมูลของท�าน 
และติดตามข�าวสารที่น�าในใจได�ที่ www.tmi.or.th 
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