


รายงานการประชุม  
ประชุมติดตามการด าเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

(ร่วมกับระบบประชุมทางไกล VDO Conference) 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม MOC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๑ อาคาร ๒  
ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานการประชุม 
 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม (ณ ส่วนกลาง) 
 ๑. ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์   วิทูรกลชิต ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ๓. นายเผด็จศักดิ์   ชอบธรรม  กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
 ๔. นายวสันต์  สายทอง   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕. น.ส.จริยา  มอบนรินทร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๖. นายธิตินนท์  แร่เงิน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๗. นางทิพย์วรรณ  ยงศิริวิทย์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๘. นายมณฑล  บัวแก้ว   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ๙. นายอนุวัต  ช านาญคราด  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสะท้อนผลการจัดประชุมทางไกล VDO Conference 
ซ่ึงท าให้ผู้รับผิดชอบงานท างานได้ง่าย สะดวกมากขึ้น และเป็นการลดช่องว่างระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด 
  ๑.๒ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการจัดการคุณภาพข้อมูล และปี ๒๕๖๑ จะเป็นปีแห่งการส่งเสริมการ
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น 
  ๑.๓ ปี ๒๕๖๑ ส่วนที่รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศจะพยายามตอบสนองงานของจังหวัด โดย 
   ๑) ลดข้อมูลที่ไมจ่ าเป็น  
   ๒) น าข้อมูลให้ส่วนกลางมาบริหารคุณภาพในการติดตามก ากับข้อมูลเอง เช่น เรื่อง
วัคซีน สามารถท าเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างแล้ว โดยสามารถดึงข้อมูลจากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบได ้
   ๓) เรื่องที่ใช้พ้ืนที่ ในเรื่องการส ารวจ เรื่องเฉพาะกิจต่างๆ ส่วนกลางโดยคณะกรรมการ
ระดับชาติ ก าลังรวบรวมข้อมูลทั้งท่ีอยู่ในกระทรวงและนอกกระทรวง ว่า กระบวนการทีจ่ะไปเป็นลักษณะของการ
ส ารวจด้านสุขภาพนั้น ส่วนกลางจะมีการบูรณาการให้จัดท าเรื่องเดียวกัน และหากส่วนกลางพิจารณาแล้วว่าไม่มี
ความจ าเป็น ก็จะตัดเรื่องนั้นออก 
 

วาระท่ี ๒.... 
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วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  มติที่ประชุม: รับรองรายงานประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ที่ http://thcc.or.th/vdoconf.html) 
  ๓.๑ โดย กรมควบคุมโรค 
   ๓.๑.๑ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
   นายเผด็จศักดิ์   ชอบธรรม กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค รายงานความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประมวลผล ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่า วัคซีน MMR1 
ภาพรวมอยู่ที่ ๘๖.๗๑% ส่วนวัคซีน MMR2 ภาพรวมอยู่ที่ ๘๒.๒๑ % และจากการเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๙ 
กับ ๒๕๖๐ พบว่า ทั้ง MMR1 และ MMR2 มีแนวโน้มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเพ่ิมขึ้น (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
   ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม มีความ
ใกล้เคียงกับข้อมูลจากการส ารวจ และขอชื่นชมทีมจังหวัดที่ช่วยก ากับดูแลให้ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   นายเผด็จศักดิ์  ชอบธรรม พิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูลที่ได้รับมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
เนื่องจากระบบข้อมูลมีการพัฒนาไปแนวทางที่ดีขึ้น และในปี ๒๕๖๑ ทางกรมควบคุมโรคจะด าเนินการส ารวจ  
ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการทุก ๕ ปี และมีการติดตามข้อมูล ๔๓ แฟ้มด้วย ท าให้ข้อมูลมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
   ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์  วทิูรกลชิต แจ้งข้อมูล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย WHO จะ
รับรองกระทรวงสาธารณสุข และเขียนรายงานในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง Health Information System 
  ๓.๒ โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
   ๓.๒.๑ ความครบถ้วนของข้อมูล HDC (ครบหน่วย) และคุณภาพข้อมูล 
   ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ น าเสนอความครบถ้วนของข้อมูล HDC (ครบหน่วย) และ
คุณภาพข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ประมวลผลวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่า ไดร้ะดับดีเด่น 
(ส่งข้อมูลครบ ๑๐๐%) จ านวน ๖๘ จังหวัด และระดับดีมาก (ส่งข้อมูลครบ ๙๐.๐๐-๙๙.๙๙%) จ านวน ๘ จังหวัด 
(ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   ผู้แทนจาก สสจ.เพชรบูรณ์ ชี้แจงในกรณี รพ.สต.บ้านน้ าพุ โดยส่งข้อมูลผ่านแม่ข่าย 
(รพ.สต.บ้านกลาง) เนื่องจากยังไม่มีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 
   ๓.๒.๑ แจ้งสถานการณ์ตัวชี้วดั 
   ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ แจ้งสถานการณ์ตัวชี้วัด ๘๓: รอ้ยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ซึ่งผลการด าเนินงาน รอบ ๙ เดือน มีจังหวัดที่ผ่านคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
จ านวน ๑๒ จังหวัด คิดเป็นรอ้ยละ ๑๕.๘ (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 

 
๓.๓ โดย…. 
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  ๓.๓ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๓.๓.๑ การติดตามแฟ้ม Person จาก HDC เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน Smart Health ID 
   น.ส.จริยา  มอบนรินทร์ น าเสนอข้อมูลจากแฟ้ม Person เช่น เลขบัตรประชาชน  
เมื่อพิจารณาข้อมูล พบว่า ข้อมูลเลขมีบัตรประชาชนเป็นเลขเดียวกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลของเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายน พบว่า โดยส่วนใหญ่ข้อมูลมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
   ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต อธิบายเพ่ิมเติม ว่า ข้อมูลมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีการติดตาม ควบคุมข้อมูล และมีการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกัน
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือรองรับการใช้ระบบ smart Health ID จะท าให้ข้อมูลในระบบมีคุณภาพ และปี ๒๕๖๑ จะ
น าร่องใช้ระบบ smart Health ID ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จ านวน ๑๑๖ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ จะขยายไปยัง
โรงพยาบชุมชนทุกแห่ง และปี ๒๕๖๓ ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
   ๓.๓.๒ การขอเข้าใช้ข้อมูลใน Big Data 
   ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต ชี้แจงการขอเข้าใช้ข้อมูลใน Big Data ซึ่งขณะนี้
ระบบเรื่องความปลอดภัยของ Big Data ใกล้จะเสร็จแล้ว และจะต้องมีการเข้าขอใช้ข้อมูลในระบบ Big Data 
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยทางจังหวัดจะต้องท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และแนบรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) ระบุชื่อ - สกุล, ต าแหน่ง, หมายเลขโทรศัพท์, E-mail ผู้ขอใช้ข้อมูล พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการจ านวน ๑ ฉบับ 
   ๒) แนบรายชื่อผู้อ านวยการหน่วยงานท่าน  
   ๓) แนบรายชื่อ - สกุล ต าแหน่ง พยานหน่วยงานท่าน 
   และมีการท า MOU เมื่อจังหวัดส่งหนังสือขอเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
   ๓.๓.๓ ความคืบหน้าของการให้รางวัลของระบบ HDC 
   ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การให้รางวัลของ
ระบบ HDC จะมอบรางวัลในการประชุม VDO Conference ประจ าเดือนกันยายน และจะมีการประกาศรายชื่อ
จังหวัดที่ได้รับรางวัลในช่วงต้นเดือนกันยายน  
วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ๕.๑. ข้อมูลลตามตัวชี้วัดที่ ๘๓  
   ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนเลขที่  
สธ ๐๒๐๕.๐๗/๒๓๐๗๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๘๓ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล ซึ่งขอความร่วมมือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งให้ส่งข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
คุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัสโรค (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

๕.๒. อบรม.... 
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  ๕.๒. อบรมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version 
   ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญอบรมการให้รหัส ICD-10-TM 
Simplified version ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น บางเขน กรุงเทพมหานคร (ตาม
เอกสารประกอบการประชุม) เนื่องจากการตรวจสอบจากการลงพ้ืนที่ ในส่วนของเวชระเบียนและการให้รหัสโรคมี
หลายโรงพยาบาลที่ให้รหัส ICD-10 แทนค าวินิจฉัยโรค จึงมีการจัดท าเครื่องมือ เพ่ือช่วยแพทย์บันทึกค าวินิจฉัย 
   ผู้แทนจาก สสจ.พิจิตร และ สสจ.เชียงใหม่ เสนอให้มีการถ่ายทอดการอบรมการให้รหัส 
ICD-10-TM Simplified version ผ่านทาง social media หรือบึนทึกวีดีโอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆ สามารถรับ
ฟังการอบรมได ้
   นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย เสนอข้อมูลดังนี้ 
   ๑. ให้มีการบันทึกวีดีโอระหว่างการอบรม ท าให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมสามารถดูได้ 
   ๒. สร้างเป็นระบบ E-learning เพ่ือกระตุ้นผู้ เรียน และมีการแบ่งเป็นตอนสั้นๆ  
เพ่ือสะดวกต่อการเรียนรู้  
   ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ รับเรื่อง และขอปรึกษากับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
  ๕.๓. งานประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Health ID 
   ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Smart Health ID ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต เซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารโรงพยาบา ๑ ท่าน  และ IT ของโรงพยาบา ๑ ท่าน (โรงพยาบ ๑๑๖ แห่ง) เนื่องจาก
ระบบ Smart Health ID จะน าร่องในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  
  ๕.๔ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารหรือแพทย์ นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ นักวิจัยที่ดูแล/รับผิดชอบงานวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ข้อมูล
สุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สั งกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย  และองค์กรต่ า งๆ  
ซ่ึงหลักสูตรมี ๓ ระดับ ได้แก่ 
   ๑) Basic Course ซึ่งใช้เวลาปรับพื้นฐาน ๑ สัปดาห์ 
   ๒) On the job training ซึ่งใช้เวลา ๑ ปี 
   ๓) Followship ซึ่งใช้เวลา ๒ ปี 

ประชุมครั้งต่อไป  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
   ตัดข้อมูล (Freeze) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐  

ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 

นายอนุวัต  ช านาญคราด ผู้สรุปรายงานการประชุม 

ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


