
กลุมภารกิจสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม 

ชื่อ น.ส.วารุณี พันธุแพง โทรศัพท 02-0278845 ตอ 9514 e-mail: waruneep@ha.or.th  

 

 
ที่ สรพ. 04.2/ว.0541 

31 ตุลาคม 2565 

เร่ือง ตอบรับการอบรมหลักสูตร HA609  

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. กำหนดการอบรม 

2. ใบสำรองหองพัก 

3. แผนที่สถานที่จัดอบรม 

4. ขอแนะนำทางการเงนิ  

ตามที่โรงพยาบาลของทานไดแจงความประสงคสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร HA609: การ

บริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information Management) ในวันที่ 25-27 มกราคม 

2566 ณ หองประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ (ส่ิงที่สงมาดวย 1)  

 สรพ. ยินดีรับบุคลากรของทานเขารวมการอบรมในหลักสูตรดังกลาว ทั้งนี้ขอใหผูเขารับการอบรมสำรอง

หองพักโดยตรงกับทางโรงแรม และเอกสารที่เก่ียวของตามสิ่งที่สงมาดวย 2-4 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

            

   (นางบรรจง จำปา) 

  รองผูอำนวยการ 

        ปฏิบัติงานแทนผูอำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำหนดการหลักสูตร HA 609 : การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล                                                      
(Hospital Information Management) วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3

โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 25 มกราคม 2566 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียนผ่าน ZOOM ฝ่ายฝึกอบรม 
8.30 – 8.45 น. ชี้แจงภาพรวมหลักสูตร ความคาดหวังต่อการ

อบรม 
ฝ่ายฝึกอบรม 

8.45 – 10.30 น. แนวคิดการพัฒนาและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง
กับระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 

อ.โกเมธ นาควรรณกิจ  
ผู้เยี่มสำรวจ สรพ. 

10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. ประเด็นที่พบจากการเยี่ยมสำรวจ ระบบ
สารสนเทศในโรงพยาบาล 

ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล 
ผู้เยี่มสำรวจ สรพ. 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงในระบบ
สารสนเทศ 

อ.อกนิษฐ์ ธีระอรรถ ที่ปรึกษาด้านการ

พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45- 16.30 น. การรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

อ.อกนิษฐ์ ธีระอรรถ ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ 

วันที่ 26 มกราคม 2566 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียนผ่าน ZOOM ฝ่ายฝึกอบรม 

8.30 – 9.00 น. สรุปบทเรียน   

9.00 – 10.30 น. การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 
(Hardware, Software, People ware, 
Data)  

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์  
ผู้อำนวยการ รพ.คูเมือง 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.        การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 
(Hardware, Software, People ware, 
Data)  (ต่อ) 

 
 
 

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์  
ผู้อำนวยการ รพ.คูเมือง 



วันที่ 26 มกราคม 2566 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การรวบรวม การจัดเก็บ และการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์  
ผู้อำนวยการ รพ.คูเมือง 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.45- 16.30 น. การวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา
ระบบดิจิทัลของโรงพยาบาล 

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์  
ผู้อำนวยการ รพ.คูเมือง 

 วันที่ 27 มกราคม 2566 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียนผ่าน ZOOM ฝ่ายฝึกอบรม 
8.30 – 8.45 น. ความรู้ความเข้าใจ PDPA ฝ่ายฝึกอบรม 
8.45 – 10.30 น. บทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลกับ

สถานการณ์ที่เผชิญในภาคการดูแลสุขภาพ 
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ  
ผู้เยี่มสำรวจ สรพ. 

10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. PDPA ในมุมมองสถานพยาบาล ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล 
ผู้เยี่มสำรวจ สรพ. 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. การกำหนด ออกแบบ การบริหารและการ

ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

ข้อกำหนดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน

สถานพยาบาล 

อ.อกนิษฐ์ ธีระอรรถ ที่ปรึกษาด้านการ

พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45- 16.30 น. การกำหนด ออกแบบ การบริหารและการ

ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

ข้อกำหนดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน

สถานพยาบาล 

อ.อกนิษฐ์ ธีระอรรถ ที่ปรึกษาด้านการ
พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

  วิทยากร  
1. อ.โกเมธ นาควรรณกิจ ผู้เยี่มสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
2. นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง  
3. อ.อกนิษฐ์ ธีระอรรถ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและระบบบริหารจัดการ

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานสากล (ISO) 

4. ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล ผู้เยีม่สำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 



 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับผู้รับการอบรม 
➢ โรงพยาบาลโปรด Download โปรแกรม BI ชื่อ Qlikview เพ่ือวิเคราะห์วางแผนสารสนเทศ (download 

จาก link ที่ สรพ. ส่งให้) โดย computer ที่รองรับเป็น Window 7 เป็นต้นไป 
➢ โปรดนำแผนแม่บทระบบดิจิทัลของโรงพยาบาลมาด้วย 
➢ โปรดเตรียมไฟล์ข้อมูลของ รพ. รูปแบบ excel เพ่ือใช้ในการ input ข้อมูลเข้าโปรแกรม Qlikview 
➢ ผู้เรียนโปรดศึกษามาตรฐาน HA ที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศล่วงหน้าก่อนวันอบรม 

➢ ผู้เรียนโปรดศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มาตรา 19 – มาตรา 42) มาล่วงหน้า 
 



 
 

 
 

ใบจองห้องพักสำหรับกรุ๊ปสัมมนา   (ผู้เข้าพักชำระเงินค่าห้องพักเอง) 

ห้องพักโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น (อาคาร B) 
 

รายละเอียดการประชุมสัมมนา 

หัวข้อการสัมมนา HA609 การบริหารระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล  
หน่วยงานผู้จัด (หน่วย/สำนัก/กรม/กระทรวง)  .......สถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)... 
กำหนดวันท่ีประชุมสัมมนา (วันท่ี/เดือน/ปี)  ระหว่างวันท่ี 25-27 มกราคม 2566  
รายละเอียดการจองห้องพัก (ตัวบรรจง)   
ช่ือ/สกุล....................................................................พักเดีย่ว.....ห้อง / พักคู.่.......ห้อง วันท่ีเข้าพัก................... วันท่ีออก.................. 
ช่ือ/สกุล....................................................................พักเดีย่ว.....ห้อง / พักคู่........ห้อง วันท่ีเข้าพัก.................... วันท่ีออก.................. 
                 รวมจำนวนห้องพัก  ..........  ห้อง 

ราคาห้องพักเดี่ยว (1 คน) ...............1,600 ............ บาท (มีเฉพาะห้องแบบเตียงคู่) / ห้องพักคู่ (2 คน) .............1,600............ บาท 
รวมอาหารเชา้ และไมส่ามารถเสรมิเตียงได้ 
ช่ือผู้ติดต่อ ...................................................................................เบอร์โทร.............................................................................. 
 

รายละเอียดสำหรับออกใบกำกับภาษ ี(ตัวบรรจง) 
ลำดับที่ 1. ช่ือ/สกุล................................................................. เลขผูเ้สียภาษี.............................................................................. 
หน่วยงาน/ที่อยู่.......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
 

ลำดับที่ 2. ช่ือ/สกุล................................................................. เลขผูเ้สียภาษี............................................................................... 
หน่วยงาน/ที่อยู่............................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 

เง่ือนไขการจองห้องพัก  
1. ปิดการสำรองห้องพักในราคาที่เสนอนี้  ภายในวันที…่20 มกราคม 2566   
2. ผู้เข้าพักจำเป็นต้องโทรเช็คสถานะห้องว่างกับทางแผนกสำรองห้องพักก่อนการส่งใบจองและการโอนเงินมัดจำทุกครั้ง 
3. ภายในวันเดียวกันหลังเช็คห้องวา่งแล้ว ให้ทำการโอนเงินมัดจำค่าห้องพักเต็มจำนวน 1 คืนต่อห้องล่วงหน้า 
4. โอนเงินชำระค่ามัดจำโดยผ่านธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มโดยสั่งจ่ายในนาม 
 

ชื่อบัญชี : บริษัท แมจิกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (บัญชีออมทรัพย)์ 
ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 

เลขทีบ่ัญชี 348-1-35548-2 
 

5. การจองจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไดส้่ง 1) แบบฟอร์มจองห้อง  2) หลักฐานการโอนเงินมดัจำ มาแล้วเทา่นัน้ 
   (ส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Email : reservation@asawinhotel.com / fom@asawinhotel.com) 
6. ทางโรงแรมสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจำ กรณียกเลิกการจองหรือไมเ่ข้าพักตามวันท่ีระบุในใบจอง 
7. เวลาเข้าพักเริม่ตั้งแตเ่วลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
8. ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระเงินค่าห้องพักที่เหลือในวันที่เข้าพัก (Check-in) เท่านั้น 
หมายเหตุ หลังจากส่งเอกสารแลว้ กรุณาโทรเช็คกับทางเจ้าหน้าที่แผนกสำรองห้องพัก เพ่ือตรวจสอบเอกสารของท่านภายในวันเดียวกัน 
ที่เบอร์โทร. 02-159-5888 ต่อ 1101-1103  

mailto:reservation@asawinhotel.com




กลุมภารกิจสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม 

ชื่อ น.ส.วารุณี พันธุแพง โทรศัพท 02-0278845 ตอ 9514 e-mail: waruneep@ha.or.th  

 

 

 

 
แนวทางการสมัคร/เขารวมอบรมและรายละเอยีดสำคัญในการอบรม 

การสมัครเขาอบรม 

1. ผูสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเขาอบรมผานชองทาง เว็บไซต  https://register.ha.or.th สรพ. ขอ
สงวนสิทธิ์รับเฉพาะผูสมัครเขาหลกัสูตรฝกอบรมที่สมัครผานตามระบบทางเว็บไซต และสมัครใน
ระยะเวลาที่กำหนด  

2. การแกไขปรับเปลี่ยนขอมูลสำคัญ (ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง) จะปรากฎในใบเสร็จรบัเงิน 
รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับการลงชื่อเขาอบรมและรายชื่อบนประกาศนยีบัตร ซ่ึงเปนขอมูลที่ผูสมัครได
กรอกขอมูลดวยตนเอง ดังนั้น เมื่อสมัครผานระบบและอยูในชวงเวลาของการชำระเงิน หากทานมี
ความจำเปนในการแกไข ชื่อ สกุล วิชาชีพ คำนำหนา ตำแหนง รวมทั้งการเปล่ียนตัวผูเขาอบรม ทาน
สามารถแกไขขอมูลตางๆ ได ภายใน 15 วันกอนการจัดอบรม (ภายในวันที่ 11 มกราคม 2566) 
เน่ืองจากหากมีการเปล่ียนแปลงภายหลังจะสงผลกระทบตอใบเสร็จรบัเงิน ใบประกาศนียบัตร และการ
จัดกลุมผูเรียน 

3. หากมีผูสละสิทธิ์เขารวมอบรม สรพ.จะดำเนินการยืนยันรายช่ือของผูสมัครที่อยูในสถานะ “รอที่นั่งวาง” 
(waiting list) ขึ้นมาตามลำดับ 

การชำระคาธรรมเนียมการอบรมและการจัดการใบเสรจ็รับเงิน 

1. เมื่อดำเนินการสมัครผานระบบแลว ผูสมัครตองชำระคาธรรมเนียมการอบรมภายใน 15 วัน หลังจากวัน
สมัคร (รวมวันหยุดราชการ) หากเกิน 15 วัน จะถอืวาสละสิทธิ์ หลังจากนั้น ระบบจะทำการลบรายช่ือ
ของทานโดยอัตโนมัติ เชน สมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สามารถชำระคาธรรมเนียมไดไมเกินวันที่ 16 
ตุลาคม 2565 เปนตน  

2. กอนสงขอมูลสมัครอบรมผานเว็บไซต www.haregister.com และกอนชำระคาธรรมเนียมการอบรม 
ขอใหทานตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง (คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงิน จำนวน
ผูสมัคร) เพราะเมื่อทานชำระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลวจะไมสามารถแกไขขอมูลใดๆได สรพ.จะ
ดำเนินการสงขอมลูการชำระเงินใหกรมสรรพากรตามระบบภาษีมูลคาเพ่ิม ดังนั้น “ขอสงวนสิทธิ์ใน
การแกไขใบเสร็จรับเงิน” ขอมูลสำคัญท่ีตองตรวจสอบ ไดแก คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยูในการ
ออกใบเสร็จรับเงิน จำนวนผูสมัครในใบจายเงินและจำนวนเงินตองตรงกัน 

การยกเลิกสิทธิก์ารสมัครเขารับการอบรม มีได 2 กรณี 

1. ยกเลิกไดดวยตนเอง กอนวันครบชำระคาธรรมเนียมการอบรม ขอใหทานลบขอมูลการสมคัรออกจาก
ระบบดวยตนเอง เพ่ือรักษาประวัติการสมคัรเขาอบรมไว 
 



กลุมภารกิจสงเสริมการพัฒนาและฝกอบรม 

ชื่อ น.ส.วารุณี พันธุแพง โทรศัพท 02-0278845 ตอ 9514 e-mail: waruneep@ha.or.th  

 

 

2. หากไมมีการชำระคาธรรมเนยีมการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว จะถือวา สละสิทธ์ิ 

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม  

การขอคืนคาธรรมเนียมการอบรม ผูสมัครที่ชำระคาธรรมเนียมการอบรมแลว ขอใหเก็บใบเสร็จไวเปน
หลักฐาน หากทานไมสามารถเขารับการอบรมได ขอใหดำเนินการดังนี้ 

1. สงจดหมายเรียน ผูอำนวยการสรพ.กอนการจัดอบรมวันแรกลวงหนาอยางนอย 30 วัน (รวม
วันหยุด) ภายในวนัที่ 26 ธันวาคม 2565 ทั้งน้ีสถาบันจะคืนเงินคาธรรมเนียมการอบรมใหเต็ม
จำนวน หากไมแจงภายในระยะเวลาที่กำหนด สรพ.ขอสงวนสิทธิ์งดคืนคาธรรมเนียมการอบรม 

2. จดหมายระบุเร่ือง “ขอเงินคาธรรมเนียมการอบรมคืน เนื่องจากไมสามารถเขารวมการอบรม
ได” โดยระบุ หลักสูตร วันที่จัดอบรม เหตุผล รายชื่อผูที่ไมสามารถเขารวมการอบรม จำนวน
เงินท่ีขอคืน เลขที่บัญชีที่ใชในการรับเงินคืน พรอมแนบสำเนาใบเสร็จการชำระเงิน
คาธรรมเนียม (รับเฉพาะ file scan เทานั้น) สงมาที่ ฝายฝกอบรม สถาบันรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) (วงเล็บมุมซอง “คาธรรมเนียมการอบรม”) 

3. สรพ. จะดำเนินการคืนเงินคาธรรมเนยีมการอบรม ภายใน 120 วัน (นับจากวันที่ไดรบัหนังสือ
ตามการประทับตราไปรษณีย) กรณีท่ีสมัครเปนรายกลุม จะโอนเงินคืนใหคร้ังเดียว ใหกับเลขท่ี
บญัชีเดียวเทานั้น 

การพิมพใบประกาศนียบัตรผานการอบรมหลักสูตร    

 ทางสถาบันจะขอมอบใบประกาศนียบัตรเปนรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) โดยจะ

ไดรับลิงกดาวนโหลดใบประกาศนียบัตร เมื่อตอบแบบประเมินความพึงพอใจหลังการอบรมเสร็จสิ้นแลว

เทานั้น สรพ. ขอสงวนสิทธ์ิในการใหประกาศนียบตัรเฉพาะผูเขารับการอบรมที่มีเวลาในการอบรมรอยละ 80 

ขึ้นไปของการอบรม  

การดาวนโหลดใบประกาศนียบัตรรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) ผูประสานงานจะแจงล้ิงก

ดาวนโหลดและวิธีการดาวนโหลดใหกับผูเขาอบรมในระหวางอบรม 


