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ขาวสารสําหรับทุกคนในองคกร One PMK จัดทําโดยศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ สามารถติชม แสดงความคิดเห็น และใหคําแนะนําไดที่
e-mail :pmkhotnews@pmkhotnews.info หรือที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ โทร.02-354-7600-28 ตอ 93066
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     การจัดเก็บเอกสารทางการแพทย (ในที่นี้หมายถึง OPD card ของผูปวย) มีความสําคัญตอการสืบคนและนําไปใชงาน หลายๆดาน รพ.รร.๖ กําลัง
นําระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและการบริการใหสะดวก รวดเร็วและทันสมัยย่ิงขึ้น โดยใชระบบ
สแกน (Medical Record Imaging System)เพื่อใหงายตอการใชงาน และตอไปในอนาคตขอมูลที่เคยบันทึกลงใน OPD card ทั้งหมดจะสามารเรียก
ดูไดจากหนาจอ computer โครงการ scan OPD card แบงออกเปน 3 phases ไดแก
Phase 1 : เร่ิมใชกับ OPD นํารอง  ; งดสง OPD card เฉพาะกลุมผูปวยนัด  ; แพทยเขียนลงบันทึกการรักษาใน ใบบันทึกการรักษาตอ  ; ทําการ scan
ใบบันทึกฯ ณ เวชระเบียน
Phase 2 : ทุก OPD   ;   ทําการ scan ใบบันทึกฯ ณ บริเวณหองตรวจโรค
Phase 3 : งดสง OPD card กลุมผูปวยใหม และ OPD card ที่ scan แลว  ;  ทําการ scan ใบบันทึกฯ ณ บริเวณหองตรวจโรค
จากการสอบถามหัวหนาเวชระเบียน รพ.รร.๖ ใหขอมูลวา โครงการนํารอง (phase 1) จะเริ่มดําเนินการในวันที่ 1 ต.ค. 53 โดยมี OPD
เวชศาสตรครอบครัว รับนโยบายในโครงการนํารองนี้ และมีหนวยงานที่สมัครใจเขารวมในโครงการนํารองนี้ดวยแลวไดแก OPD
ออรโธปดิกส, กุมารฯ และฝงเข็ม

Scan OPD card online เร่ิมโครงการนํารอง 1 ต.ค. 53 นี้
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ตอนท่ี  7
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สําหรับผูโชคดี สามารถมารับรางวัลไดที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธฯ ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      สวนผูที่พลาดโอกาสในคร้ังนี้ ทานยังมีสิทธิลุนรางวัลใหญปลายป  PMK Hot News จะเก็บรวบรวมช่ือของทานไว
     จับรางวัลอีกคร้ัง  ย่ิงรวมสนุกบอยคร้ังย่ิงมีโอกาส   (สวนของรางวัลปลายปเปนอะไรจะแจงใหทราบอีกคร้ังคะ)
        * PMK Hot News ขอสงวนสิทธ์ิการจับรางวัลใหกับผูรวมสนุกในองคกร One PMK  คะ*

          1. พ.อ.หญิง อังคณา    เกงสกุล   ( กองกุมารเวชกรรม )                        2. ร.ท.หญิง สุจิตรา     ชูเลิศ   ( หนวยผสมยาเคมีบําบัด )
                3. ร.ท.หญิง ริษณาภา   วุฒิรณฤทธิ์   (ภาควิชาเภสัชวิทยา วพม. )        4.จ.ส.อ. วิโรจน    ธุวะเสน  ( กศก.รพ.รร.๖ )
                                                                     5. พัชรี    รัตนไตรศรี   ( หองตรวจโรคทางเดินอาหาร )

  สงคําตอบมาที่ e-mail : pmkhotnews@pmkhotnews.info โปรดอยาลืมใสช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) หนวยงาน และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอกลับ
  ดวยคะ  สําหรับผูที่ไมสะดวกที่จะตอบผานทางอินเตอรเน็ท สามารถสงกระดาษคําตอบมาที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ ช้ัน 11
   ทาง PMK Hot News ไดจัดเตรียมกลองรับคําตอบไวใหแลวคะ

  
OPD card online จะเร่ิมโครงการนํารองเมื่อไร?

















    

 








ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 12
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