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รายงานการประชุม 
ประชุมติดตามการดําเนินงานด�านข�อมูลสุขภาพในระบบ MOPH HDC ครั้งท่ี 9/2559 

(ผ�านระบบประชุมทางไกล VDO Conference) 
วันท่ี 22 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ห.องประชุม MOC ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ประธาน 

นายแพทย3สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู.มาประชุม (ณ ส�วนกลาง) 
1. นายแพทย3พลวรรธน3   วิทูรกลชิต  ผอ.ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
2. ดร.มะลิวัลย3  ยืนยงสุวรรณ  ผอ.กลุ�มภารกิจด.านข.อมูลข�าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สนย. 
3. อาจารย3จากกรมควบคุมโรค 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 

นายแพทย3สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน แจ.งดังนี้ 
ประเด็นท่ี 4 การบูรณาการข.อมูลระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ท้ังภายในกระทรวงสาธารณสุข 

กรม และหน�วยงานตระกูล ส ต�าง ๆ และหน�วยงานต�างกระทรวง เพ่ือให.เกิดการใช.ประโยชน3ร�วมกันจาก
คลังข.อมูลขนาดใหญ� (Big Data) 

ประเด็นท่ี 5 ปPงบ 60 จะเน.นเรื่องความม่ันคงปลอดภัยของตัวระบบข.อมูลและเทคโนโลยี
มากยิ่งข้ึน 

ประเด็นท่ี 6 การวางแผนกําลังคนด.านดิจิทัลในส�วนของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มดําเนินการ
ส�วนของแผน และเริ่มดําเนินการเปRนรูปธรรมในบางช�วงภายใต.ข.อจํากัดของปPงบ 60 ท่ีมีอยู� 

เรื่องท่ี 2 ทบทวนประเด็นสําคัญท่ีชี้แจงเม่ือวันท่ี 15 กันยายนท่ีผ�านมา ท่ีเซ็นทารา แผน  ใน
ปPงบ 60 เน.นย้ําว�ากระทรวงจะติดตามผ�านการนําเข.าข.อมูลจากผู.ปฏิบัติงานใน 2 ระบบใหญ� ๆ ได.แก� ระบบ 
HDC ซ่ึงในปPท่ีผ�านมาเราดําเนินการในเชิงปริมาณได.ค�อนข.างมาก และต.องขอบคุณทุกจังหวัดอีกครั้งท่ีให.ความ
ร�วมมือนําเข.าข.อมูล ได.มากกว�า 90% ของจํานวนสถานบริการในสังกัด แต�ในปPงบ 60 จะเน.นในเรื่องของ
คุณภาพท่ีลงเปRนรายแฟYม จะติดตามผลการดําเนินงานและงบประมาณ  ข.อมูลส�วนท่ีสองท่ีใหญ�กว�าข.อมูลจาก 
HDC และจะเปRนภาระของจังหวัดอย�างแน�นอน ซ่ึงได.ชี้แจงและเปRนข.อสั่งการไปแล.วในวันท่ี 15 ก.ย. ท่ีผ�านมา 
คือ ระบบคีย3อิน ท้ังเรื่องงบประมาณกับการเบิกจ�าย และเรื่องของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด   
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เรื่องสุดท.ายท่ีจะแจ.งให.ทราบคือ ตัวระบบบริการ สป.สธ.ได.พัฒนาแล.วในระดับหนึ่ง มีข.อมูล
แล.วจํานวนมาก แต�เรื่องท่ียังมีการเปลี่ยนแปลงน.อยอยู� คือ เทคโนโลยี ซ่ึงในปPงบ 60 จะต.องยกระดับ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให.บริการประชาชนได.รวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ิมความสะดวกให.แก�
ประชาชนมากข้ึน และจะมีนโยบายท่ีชัดเจนต�อไป 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม Video Conference 
  สนย. ได.นําข้ึนเว็บไซต3ให. Download แล.ว หากหน�วยงานต.องการแก.ให.แจ.งมาได.ท่ี สนย. 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระ 3.1 พัฒนาการเด็ก (โดย ผู.แทนจากสํานักตรวจราชการ)  

สํานักตรวจราชการฯ ติดภารกิจ 
 
วาระ 3.2 ติดตามความครบถ�วนของข�อมูลการให�บริการวัคซีน (โดย ผู.แทนจากกรมควบคุมโรค)  

ความครอบคลุมการได.รับวัคซีน โดยเฉลี่ยท้ังประเทศ  
- MMR เข็มท่ี 1 จาก 86.3% เพ่ิมเปRน 88.2%  
- MMR เข็มท่ี 2 จาก 68.1% เพ่ิมเปRน 69%  
(รายละเอียดตามเอกสารนําเสนอประกอบการประชุม) 

  ท�านประธาน ชมเชยจังหวัดตรัง และ สิงห3บุรี ท่ีทําได.ดี อยู�ในช�วง 98-100% 
  นราธิวาส แจ.งว�า มีปbญหาเดียวกับ ปbตตานี ท่ีปbญหาสื่อโฆษณา โจมตี เรื่องวัคซีนกับเด็ก
เสียชีวิต จึงมีความยุ�งยากในการทํางานในชุมชน และได.ให.เจ.าหน.าท่ีในระดับอําเภอลงพ้ืนท่ีไปแก.ไขข�าว  
  ท�านประธาน ให.กรมควบคุมโรค แจ.ง สคร. 12 ลงไปช�วยพ้ืนท่ีท่ีมีปbญหาผลกระทบท่ีตามมา
จากการฉีดวัคซีนด.วย  และจากการลงพ้ืนท่ีไปตรวจเยี่ยม พบว�าเจ.าหน.าท่ีมีการดําเนินการ แต�ปbญหาส�วนใหญ� 
70-80% คือการนําเข.าข.อมูล และต.องขอบคุณกรมควบคุมโรค ท่ีได.ใช.ประโยชน3จากระบบ HDC และ
ขอขอบคุณความเข.มแข็งของ HDC จังหวัดท่ีสามารถติดตามก.าวหน.าได.จากระบบ โดยไม�ต.องเพ่ิมภาระให.
เจ.าหน.าท่ีต.องคีย3อินรายงานท่ีเพ่ิมแยกต�างหาก ซ่ึงเปRนตัวอย�างท่ีดีสําหรับกรมอ่ืน ๆ ต�อไปในการไม�เพ่ิมภาระ
ให.พ้ืนท่ี ให.ใช.ระบบ HDC เปRนตัวหลัก และขอขอบคุณทุกจังหวัดท่ีให.ความร�วมมือ 

วาระ 3.3 ข�อมูลทรัพยากร (GIS Health) (โดย ผู.แทนจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร3)  
ดร.มะลิวัลย3 แจ.งว�าทุกหน�วยงานบันทึกข.อมูลได. ครบถ.วน 100% เม่ือเดือนท่ีผ�านมาได.ขอ

ความร�วมมือจังหวัดให.ดูเรื่องแพทย3เฉพาะทาง และ สนย. ได.มีหนังสือแจ.งเวียนไปท่ัวประเทศแล.ว เพ่ือขอให.
ตรวจสอบเรื่องของคุณภาพ ขณะนี้เปRนช�วงเวลาให.จังหวัดได.ตรวจสอบข.อมูลของตนเอง  
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ส�วนกลางได.ช�วยดูข.อมูล หากพบผิดสังเกต ก็จะรีบแจ.งให.จังหวัดตรวจสอบข.อมูล เช�น ข.อมูล
แพทย3เกษียณท่ีจะประจําอยู�ท่ี รพ.สต. ให.ระบุเปRน ลูกจ.าง และขอให.ตรวจดูตําแหน�งอ่ืนด.วย ในส�วนของห.อง
ผ�าตัด  ICU และ แพทย3เฉพาะทาง ด.วย  (ไม�มีเอกสารนําเสนอประกอบการประชุม) 

ท�านประธาน กล�าวขอบคุณทุกจังหวัดท่ีช�วยเติมเต็มข.อมูลส�วนของสถานพยาบาล และ
รายละเอียดต�าง ๆ ในสถานพยาบาล  ขอบคุณหน�วยงานส�วนกลาง ท้ัง สพฉ. และกรมท่ีเก่ียวข.อง อย. ท่ีให.
ข.อมูลส�วนของร.านยาและบริการเพ่ิมเติม  และขอเร�งรัดในส�วนท่ียังไม�ครบถ.วน ครอบคลุมท้ังรัฐและเอกชน 
ภายใน 30 กันยายนนี้ เนื่องจากคาดว�า Application Health Map จะได.เริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคม  และ
ท�านรัฐมนตรีได.ชื่นชมการนําข.อมูลพิกัดและรายละเอียดสถานพยาบาล มาใช.ประโยชน3ให.ประชาชนได.ค.นหา
เม่ือมีความต.องการใช.บริการสถานพยาบาลและข.อมูลร.านยา    

ในปPงบ 60 ต้ังเปYาไว.ว�า ข.อมูลพ้ืนฐานหน�วยบริหารปฐมภูมิ พิกัดของบ.าน  ได.มีการพูดคุยกับ
มหาดไทยและการไฟฟYา  เราจะบูรณาการข.อมูลพิกัด GPS และเลขท่ีบ.าน ให.เปRนชุดข.อมูลเดียวกัน ตลอดปP 
60 เราจะต.องทําเพ่ิมคือ พิกัดรายหลังคาเรือน จึงขอให.ทุกพ้ืนท่ีเตรียมการไว.  ซ่ึงจากไปตรวจเยี่ยมพบว�า บาง
อําเภอ บางจังหวัด มีข.อมูลลักษณะนี้ครบแล.ว ย้ําว�าเปRนนโยบายรัฐบาลเรื่องการบูรณาการข.อมูลภาครัฐ และ
จะได.มีการชี้แจงแนวทางและวิธีการดําเนินงานต�อไป 
 
วาระ 3.4 ผลการจัดสMงข�อมูล HDC (โดย ผู.แทนจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร3)   

ดร.มะลิวัลย3 แจ.งว�าผลประเมินความครบถ.วนจากการส�งแฟYม service ของกรกฎาคม 2559 
ประมวลผล เม่ือ 17/09/2016 16:12:11 พิจารณาจากหน�วยบริการในสังกัด สป.ท้ังหมด (dep =‘21002’ 
และ hostype เปRน ’04’,’05’,’06’,’07’,’08’,’13’,’17’,’18’) 

พบว�า เกณฑ3ประเมินจํานวนหน�วยบริการท่ีจัดส�งข.อมูล 
ดีเด�น   ส�งข.อมูล 100%  จํานวน 64 จังหวัด 
ดีมาก   ส�งข.อมูล 90-99% จํานวน 12 จังหวัด 
(รายละเอียดตามเอกสารนําเสนอประกอบการประชุม) 

  ต้ังแต�ตุลาคม 2559 เปRนต.นไปจะดูเนื้อในของข.อมูล ดูคุณภาพข.อมูล 
 
วาระ 3.5 ความครบถ�วนของข�อมูล HDC on Cloud (โดย ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  ผอ.พลวรรธน3 แจ.งว�าขณะนี้ทุกจังหวัดใช. HDC on Cloud (VM) รับข.อมูล 43 แฟYม จาก
หน�วยบริการแล.ว สําหรับการปรับปรุงข.อมูลประชากรท่ีดูจากในฐานข.อมูล HDC เปรียบเทียบความแตกต�าง
ของข.อมูลประชากรสัญชาติไทย จากแฟYม PERSON เทียบกับฐานทะเบียนราษฎร3 ประเมินจากการส�งแฟYม 
service ประมวลผลข.อมูลของเดือนกรกฎาคม 2559 เม่ือ วันท่ี 16 กันยายน 2559 ทุกจังหวัดมีการปรับปรุง
ข.อมูล ความแตกต�างอยู�ระหว�าง ไม�มีความแตกต�าง ถึง แตกต�างร.อยละ 75.82  มีจังหวัดท่ีแทบจะไม�มีความ
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แตกต�างจํานวน 13 จังหวัด สําหรับจังหวัดท่ีมีความแตกต�างถึงร.อยละ 75 ข้ึนไปจะประสานไปยัง Admin 
จังหวัดโดยตรงต�อไปเพ่ือตรวจสอบจํานวนประชากรท่ีไม�ตรงกับฐานข.อมูลทะเบียนราษฎร3 
  ปbจจุบัน Type Area ประชากรเปYาหมายคือ 1 และ 3 และในปPงบ 60 จะดูท่ี Type Area 4 
คือผู.มารับบริการท่ีอาศัยอยู�นอกเขตรับผิดชอบ ทะเบียนบ.านอยู�ในเขตรับผิดชอบ เข.ามารับบริการในเขต
รับผิดชอบ  ซ่ึงพบว�ามีจํานวนมากข้ึนเรื่อย ๆ  มีผลทําให.ค�าต�าง ๆ ท่ีจะใช.ตอบตัวชี้วัดมันเพ้ียนไป   

(รายละเอียดตามเอกสารนําเสนอประกอบการประชุม) 
 
วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 

4.1 เพ่ือเปRนขวัญและกําลังใจแก�จังหวัด และผู.ปฏิบัติงาน HDC จึงได.จัดรางวัลมอบให. โดยมี
การแบ�งประเภทรางวัล 3 กลุ�ม ดังนี้ 

1. ความครอบคลุมการได.รับวัคซีนโปลิโอ มี 3 รางวัล  (กองปYองกันโรคด.วยวัคซีน กรม
ควบคุมโรค  พิจารณา) 

2. คุณภาพครบถ.วนทันเวลา มี 3 รางวัล  (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร3 พิจารณา ) 
3. บริหารจัดการระบบคลังข.อมูลมาตรฐานด.านการแพทย3และสุขภาพ (HDC on Cloud) 

ของจังหวัด มี 3 รางวัล (ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณา) จะมีการจัดทํา Ranking ข.อมูล
ในปPงบ 60  

และใช.เกณฑ3จากข.อสั่งการในการพิจารณาตัดสินให.รางวัล โดยรางวัลของปPงบ 59 จะมีให. 2 
กลุ�ม (1 และ 2) และในปPงบ 60 จะมีให.ครบท้ัง 3 กลุ�ม  

เริ่มเก็บข.อมูลต้ังแต� ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 และกําหนดแผนไว.ว�าจะประกาศผล
ในวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 (รายละเอียดตามเอกสารนําเสนอประกอบการประชุม) 

4.2 ขอความร�วมมือบันทึกข.อมูลเพ่ิมเติมในส�วนการคัดกรอง เพ่ือตอบการบูรณาการ
ฐานข.อมูลประชาชนร�วมกันระหว�างภาครัฐ ได.แก� 

- บันทึกน้ําหนัก และ ส�วนสูง จากนั้นระบบจะคํานวณค�า BMI ของผู.ท่ีคัดกรองเบาหวาน / 
ความดัน (ติดตามในแฟYม NCDSCREEN)  

- บันทึกผู.ป�วยท่ีเปRนพระ จากการพูดคุยกับหลาย ๆ หน�วยงาน คํานิยามของพระ สรุปให.ระบุ 

 คํานําหน.าชื่อ ต.องเปRน พระ, สถานภาพสมรส ต.องเปRน สมณะ ส�วน filed อ่ืนท่ีไม�ใช� เช�น อาชีพ  

- บันทึกหมู�เลือด   บันทึก / ไม�บันทึก 
ข.อมูลดังกล�าวข.างต.นจะถูกนําไปแลกเปลี่ยน บูรณาการร�วมกับกระทรวงมหาดไทย ขอให.

บันทึกข.อมูลของผู.ท่ีเข.ารับบริการในระบบของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด.วย 
4.3 ระบบ Refer ปbจจุบันได.ย.าย Server มาต้ังไว.ท่ี Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข

แล.วช�วยลดปbญหาคอขวดในการรับ-ส�งข.อมูล และมีข.อมูลเข.าในระบบแล.ว สามารถรับ-ส�งข.อมูลระหว�าง Refer 
Provider ท่ีแตกต�างกันได.แล.วเช�น ReferLink ThaiRefer เปRนต.น และมีระบบรักษาความปลอดภัยในการ
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รับส�งข.อมูลด.วยการใช.ระบบ API Key และ Secret Key ยืนยันตัวตน, Server ใช. Protocol HTTPS และมี
การเก็บ Log ทุกข้ันตอน จึงขอให.ท�านสบายใจท่ีจะเข.าร�วม ระบบ nRefer กลางนี้มีหน.าเว็บไซต3 
http://nrefer.moph.go.th ท่ีให.เข.าไปตรวจสอบข.อมูลได.ตลอดเวลา ดูได.รายคนคล.าย ๆ กับ hdcservice 

ขณะนี้ได.ประสานงานร�วมกับกรุงเทพมหานคร เพ่ือต�อไปจะสามารถ Refer ไปยัง
สถานพยาบาลนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได. เช�น โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยต�าง ๆ 
ซ่ึงตอนนี้มี รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี เริ่มให.ความร�วมมือแล.ว 

  4.4 การจัดต้ังทีมคุณภาพข.อมูลระดับอําเภอและจังหวัด ขอความร�วมมือให.จังหวัดเร�ง
ดําเนินการให.แล.วเสร็จ และส�งสําเนาคําสั่งมายังสํานักนโยบายและยุทธศาสตร3ภายในเดือนกันยายน 2559 
เพ่ือจัดต้ังระบบทีมคุณภาพท่ัวประเทศต�อไป ซ่ึงในปPงบ 60 ทีมระดับอําเภอจะมีส�วนสําคัญในการช�วยทีม
จังหวัดตรวจสอบคุณภาพข.อมูลด.วย 

  กรณีหน�วยงานขาดส�ง แต�มีหนังสือแจ.ง สนย. ไปแล.ว ได.แก� จังหวัดพิษณุโลก 2 หน�วย และ
จังหวัดร.อยเอ็ด 1 หน�วย จังหวัดนครราชสีมา มีหลายแห�งท่ียกเลิกแล.ว  จังหวัดเชียงใหม� มีหน�วยงานท่ีไม�มีชื่อ
ปรากฏใน HDC จังหวัด   ท้ังหมดนี้ สนย. รับไปตรวจสอบหาหนังสือให.อีกครั้ง ให.ทุกจังหวัดท่ีมีปbญหาโทร
ประสานแจ.งเลขท่ีหนังสือได.ท่ีคุณสุวรรณา โทร 025901492 

  จังหวัดนนทบุรี สอบถามกรณีพ้ืนท่ีมีความสับสนกับโปรแกรมใหม� Aging (ผู.สูงอายุ) ท่ีให.
ดําเนินการของกรมการแพทย3 ท่ีต.องให.บันทึกถึง 2 ครั้งและก็ไม�ได.พูดถึง Special PP จึงขอทราบแนวทางของ 
สป.สธ. นอกจากนี้ ขอให.ส�วนกลางช�วยประสานกับ สํานักตรวจราชการด.วยเพราะมีการกําหนดเปRนตัวชี้วัดว�า
ให.บันทึกข.อมูลในโปรแกรมของกรมการแพทย3 

ดร.มะลิวัลย3 แจ.งว�า กรมการแพทย3ไม�ได.แจ.งมาทาง สป.สธ. และดําเนินการสั่งการเอง ซ่ึงยัง
ไม�มีการประสานมาท่ี สนย. และ ศทส. และส�วนของรหัสท่ีกรมการแพทย3กําหนดไปนั้น ยังไม�มีการประกาศ  
หากคีย3ไประบบจะ Error เพราะเม่ือส�วนกลางไม�ทราบ ทาง Vender ก็จะยังไม�มีการปรับฐานข.อมูล ท้ังนี้ 
สนย. ได.ตอบจังหวัดท่ีถามมาว�า ให.ชี้แจ.งไปยังต.นเรื่องว�าส�วนกลางไม�ทราบเรื่องจึงยังไม�มีการประกาศรหัสและ
ไม�สามารถบันทึกข.อมูลในระบบได.เนื่องจากรหัสเปRนคนละระบบตัวเลข  สําหรับเรื่องตัวชี้วัดจะขอไปปรึกษา
กับท�าน CIO และประสานสํานักตรวจราชการในรายละเอียดให.ต�อไป 

จังหวัดร.อยเอ็ด ขอเสนอว�าให.เพ่ิมรหัสลงใน Special PP เนื่องจากหลายท่ีได.เพ่ิมรหัสลงใน 
HIS ของหน�วยงานได.เองและบันทึกข.อมูลได.โดยไม� Error และไม�เปRนภาระของผู.ให.บริการแต�อย�างใด 

  4.5 นัดประชุมครั้งหน.าวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และจะ Freeze ข.อมูลในวันท่ี 17 ตุลาคม 
2559 ซ่ึงจะเปRนข.อมูลของเดือนสิงหาคม และจะประกาศรายชื่อหน�วยงานท่ีได.รับรางวัลใน 2 กลุ�มแรกคือ 
วัคซีน และความครบถ.วนของข.อมูล 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
นางรุ�งนิภา  อมาตยคง    ผู.สรุปรายงานการประชุม 


