


รายงานการประชุม  
ประชุมติดตามการด าเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

(ร่วมกับระบบประชุมทางไกล VDO Conference) 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานการประชุม 
 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม (ณ ส่วนกลาง) 
 ๑. นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ ๓ 
 ๒. ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์   วิทูรกลชิต ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๓. นายแพทย์ชนินันท์  สนธิไชย  กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
 ๔. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ๕. นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
 ๖. นายแพทย์เพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๗. นายแพทย์โชคชัย  สาครพานิช  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๘. นายแพทย์ณรงค์  ถวิลวิสาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๙. นายแพทย์ธนิศ  เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 ๑๐. แพทย์หญิงปาจรีย์  อารีย์รบ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี
 ๑๑. นายไพบูลย์  ไวกยี   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑๒. นายบดินทร์  อินตายวง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑๓. นายบุญเกียรติ  นิจจรัลกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
 ๑๔. นายณรงค์  เจริญ   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑๕. นายปกรณ์  ประดิษฐาน  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๕ 
 ๑๖. นางจุไรวรรณ  ศิริรัตน์  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๗. นางสาวภูษณิศา  ฉลาดเลิศ  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๘. นางสาวฐาปนี  ชูเชิด   ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๙. นางศิริพร  ลั่นซ้าย   กองตรวจราชการ 
 ๒๐. นายวสันต์  สายทอง   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒๑. นางสาวจริยา  มอบนรินทร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒๒. นายธิตินนท์  แร่เงิน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒๓. นางสาวภัสรา  สดรัมย ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒๔. นางสาวตริตาภรณ์  ดีวงษ์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒๕. นายมณฑล  บัวแก้ว   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 ๒๖. นายอนุวัต  ช านาญคราด  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 

วาระท่ี ๑….. 



 
๒ 

 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันให้คุณภาพของข้อมูลและระบบงานดีขึ้น ซึ่งตลอด ๒ ปี ที่ผ่านมา 
คุณภาพของข้อมูลและระบบงานดีขึ้นมากๆ และต้องการให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพข้อมูล
ให้น าไปสู่การเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้ 
  ๑.๒ ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นปีแห่งคุณภาพข้อมูล ซึ่งทุกท่าน
ช่วยกันให้การด าเนินงานภาพรวมของระบบข้อมูลเป็นไปอย่างดี ถึงแม้บางส่วนอาจยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  
แต่ส่วนใหญ่ยกระดับแล้ว  
  ๑.๓ การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านงานกันระหว่างผู้บริหารชุดเก่า
และชุดใหม่  

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  มติที่ประชุม: รับรองรายงานประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ที่ http://thcc.or.th/vdoconf.html) 

  ๓.๑ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย โดย กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 
กรมควบคุมโรค 
  นายแพทย์ชนินันท์  สนธิไชย รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ประมวลผล ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า วัคซีน MMR1 ภาพรวมอยู่ที่ ๘๘.๔๒% และมี ๔ จังหวัดที่ 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 อยู่ในช่วง ๙๕-๑๐๐% ส่วนวัคซีน MMR2 ภาพรวมอยู่ที่ ๘๓.๕๙ % 
และมี ๑๕ จังหวัดที่ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 อยู่ในช่วง ๙๕-๑๐๐% (ตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) และจากการลงพื้นที่ดูระบบข้อมูล พบว่า  
  ๑) รหัสวัคซีน ในทุกปีมีการปรับรหัสวัคซีน แต่บางพ้ืนที่ยังไม่ได้อัพเดตรหัสให้เป็นปัจจุบัน  
  ๒) ข้อมูลที่เข้ามาในระบบไม่ครบตามการได้รับวัคซีนจริง อาจเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค 
  ๓) ต้องติดตาม ลงข้อมูล และตรวจสอบในเรื่องของความครอบคลุมวัคซีนอ่ืนๆ ด้วย ไม่ใช่ติดตาม
เฉพาะวคัซีน MMR1 และวัคซีน MMR2 เท่านั้น 
  ๔) เด็กได้รับวัคซีนจากภาคเอกชน ท าให้ข้อมูลการได้รับวัคซีนบางส่วนขาดหายไป 

  ๓.๒ ชี้แจงการบันทึกข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดย ส านักโรค 
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
  นางจุไรวรรณ  ศิริรัตน์ น าเสนอผิดปกติที่ค้นพบใน HDC ดังนี้  
  ๑) พบโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช โรคประสาทหูเสื่อมจากการเสียงดัง การบาดเจ็บจากการท างาน 
โรคปอดระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแร่แอสเบสตอส ในกลุ่มอายุ < 14 ปี เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มอาชีพไม่สอดคล้องกับโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พบโรคประสาทหูเสื่อมจากการ
เสียงดัง สูงเป็นอันดับ 3 คือกลุ่มผู้ไม่มีงานท า เป็นต้น 
  ๓) ผลคัดกรองสุขภาพเพ่ือหาความเสี่ยงเก่ียวกับสารก าจัดศัตรูพืช จ าแนกอาชีพไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มท่ีด าเนินการเฝ้าระวัง ส่วนมากพบในอาชีพ ต ารวจ ยาม เป็นต้น 
 
 

๔) ผลการ…. 



 
๓ 

 

  ๔) ผลการคัดกรองสุขภาพด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกด้วยfilmมาตรฐานและอ่านผลด้วย flim
มาตรฐาน International Labor Office (ILO) system of classification of radiographs of pneumoconiosis2000 
International Labor Office ( ILO)  system of classification of radiographs of pneumoconiosis20 0 0 
จ าแนกอาชีพไม่สอดคล้องกับกลุ่มที่ด าเนินการเฝ้าระวัง ส่วนมากพบในอาชีพ นักเรียน นักศึกษา พ่อบ้าน แม่บ้าน 
เป็นต้น 
  จึงขอความร่วมมือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในการบันทึกข้อมูลโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๑) สื่อสารให้กับหน่วยบริการทุกระดับ ให้ความส าคัญใน 
   - เรื่องการซักประวัติการท างานในอาชีพ  
   - การ coding ICD-10 ตามหลักการสากลตามทีก่องยุทธศาสตร์และแผนงานก าหนด  
  ๒) การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลโรคและภัยสุขภาพโรคจากการประกอบอาชีพ 

  ๓.๓ ความครบถ้วนของข้อมูล HDC (ครบหน่วย) และคุณภาพข้อมูล โดย กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน (กยผ.) 
  ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ น าเสนอความครบถ้วนของข้อมูล HDC (ครบหน่วย) และคุณภาพ
ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ประมวลผลวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า ได้ระดับดีเด่น  
(ส่งข้อมูลครบ ๑๐๐%) จ านวน ๖๙ จังหวัด และระดับดีมาก (ส่งข้อมูลครบ ๙๐.๐๐-๙๙.๙๙%) จ านวน ๗ จังหวัด 
(ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  ๓.๔ ประกาศผลรางวัลการด าเนินงานของ HDC โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นายวสันต์  สายทอง เป็นผู้ด าเนินในการประกาศรายชื่อจังหวัดที่ได้รับโล่รางวัล และประกาศ
เกียรติคุณการด าเนินงานของ HDC โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้มอบรางวัล 
  ๑) จังหวัดที่ได้รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการดูแลระบบ HDC ซ่ึงมี ๔ จังหวัด ได้แก่  
   จังหวัดที่มีผลงานดีเยี่ยม คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
   จังหวัดที่มีผลงานดีเด่น คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
   จังหวัดที่มีผลงานดีมาก คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
  ๒) ตัวแทนจังหวัดที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดที่มีผลงานระดับดี ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
  ๓) จังหวัดที่ได้รับโล่ขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และ
สุขภาพ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และส านักงานเขตสุขภาพที่ ๕  

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 

วาระท่ี ๕…. 



 
๔ 

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  ๕.๑ ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ ประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดที่ยังไม่ได้รับหนังสือ ICD-10-TM 
Simplified version 2017 สามารถมารับหนังสือได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยแจ้งวัน เวลา ที่จะเข้ามารับหนังสือที่
เบอรโ์ทร. 02-5901492  
  ๕.๒ ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรมช่วยการบันทึกค าวินิจฉัยของแพทย์
ตามลิ้ง https://github.com/drworrawit/QDx/releases 
  ๕.๓ นายวสันต์  สายทอง แจ้งข่าวเรื่อง WHO พบทีม HDC ซึ่ง Dr. Renu Garg ผู้เชี่ยวชาญ 
องค์การอนามัยโลก สนใจเกี่ยวกับ Data Center ของประเทศไทย ในด้านการจัดการข้อมูลและการส่งคืนข้อมูล  
  ๕.๔ นายวสันต์  สายทอง แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์กล่าวถึง Health 
Data Center 
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