
สรุปรายงานการประชุม 
Video Conference ในการตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดเก็บและการส่งข้อมูล  

ผ่านโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  
วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม MOC ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

------------------------------------ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
๒. แพทย์หญิงสุชาดา  เจียมศิริ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
๓. นางจารุภา จ านงศักดิ์  รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 
๔. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 
   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๕. นายวสันต์  สายทอง    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
๖. นายปกรณ์ เอ่ียมทอง    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
๗. นางสาวจริยา มอบนรินทร์   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘. นายชิตชนินทร์ นิยมไทย   ส านักตรวจและประเมินผล 
๙. นางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข   กรมควบคุมโรค 
๑๐. นางสาวปิยะมาศ แพงลาศ   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๑. นางนพวรรณ มาดารัตน์   ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๒. นางสาวศรสวรรค์  คงเจริญ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๑๓. ผู้รับผิดชอบข้อมูลและสารสนเทศส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗๖ แห่ง 

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะนัดประชุมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ อีกครั้ง เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ จะเป็นปีที่กระทรวง
สาธารณสุขด าเนินงานคู่ขนานไปกับกระทรวง ICT ซึ่งก าลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง DE (Digital Economy) 
โดยจะมีการก าหนดให้ด าเนินการตามแผนของ DE ซึ่งมีรายละเอียด ๖ – ๗ ประการ 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (สามารถดาวน์โหลด PowerPoint ที่ www.thcc.or.th) 

  ๓.๑ พัฒนาการเด็ก 

 นางจารุภา จ านงศักดิ์ รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล น าเสนอผลรณรงค์คัดกรองส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีการรณรงค์เมื่อวันที่ ๔ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และจังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ช่วง ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป้าหมายของการคัดกรองคือ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน ทั้งหมด 
๑๙๒,๐๗๑ คน ทั้งประเทศ ซ่ึงคัดกรองได้ ร้อยละ ๘๗.๐๖ พบว่า สงสัยล่าช้าร้อยละ ๒๒.๘๗ หลังจากที่มีการ
คัดกรองแล้ว สามารถติดตามได้ร้อยละ ๕๗.๐๕ พบว่า กลับมาสมวัยร้อยละ ๙๔.๓๖ และล่าช้าร้อยละ ๕.๖๔ 
รายละเอียดตาม slide ประกอบการประชุม 

 ทางส่วนกลางได้มีการอบรม User แล้วทั้งหมด ๘ รุ่น มีรุ่น Admin ๒ รุ่น โดยใน HDC Service จะมี
รายงาน Update ๒ เรื่อง คือ รายงานคัดกรองตามช่วงปกติ และรายงานตามช่วงรณรงค์ ต่างกันตรงที่ช่วง
รณรงค์ เป็นกรณีพิเศษ/เฉพาะกิจ ส่วนช่วงปกติสามารถดูได้ทุกเดือน และส าหรับกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นการ
กรองจากเลข ๑๓ หลัก ซึ่งไม่ซ้ ากันเลย และกลุ่ม ๙ เดือน ต้องเกิดวันที่เท่าไหร่ ถึง วันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นไป
ตามที่ส านักตรวจและประเมินผลก าหนด เป็นปัญหากับพ้ืนที่กรณีที่เด็กจะอายุครบ ๙ เดือน ๒๙ วัน ก่อนวัน
รณรงค ์เด็กจะไม่ถูกนับในช่วงรณรงค์ จะส่งผลให้ขาดการติดตาม เพราะรายงานจะไม่ข้ึน 

 ทาง HDC มีการคืนกลับข้อมูลให้หน่วยบริการทั้งประเทศ ซึ่งสามารถดูข้อมูลรายชื่อ, เลข ๑๓ หลัก,   
ที่อยู่ และมีการคืนผลการคัดกรองให้ด้วย สามารถตรวจสอบได้ว่าคัดกรองครั้งแรกเมื่อไหร่ ติดตามวันที่เท่าไหร่ 
แตไ่ม่สามารถให้ Data Exchange ในระดับอ าเภอ หรือจังหวัดได้ ซึ่งเป็นนโยบายเรื่องความปลอดภัย  

 กรณีการบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ แต่ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลตามรอบ ส่วน
เรื่อง script ก าหนดให้ใช้ของส่วนกลางทั้งหมด 

  ๓.๒ ติดตามความครบถ้วนของข้อมูลการให้บริการวัคซีน  
 แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ น าเสนอรายงานความคืบหน้าความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3      
ไตรมาส ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยภาพรวมความครอบคลุม
แต่ละจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ ๙๑.๓ ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายแล้ว และนางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข กรมควบคุมโรค
รายงานข้อมูลความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กไทยกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ปี ๒๕๕๙            
ค่าเป้าหมายของ BCG, DTP-HB3/OPV3, MMR1, DTP4/OPV4, JE2, JE3, MMR2 และ DTP5/OPV5         
ยังไม่ถึงเกณฑ์ โดยเฉพาะภาพรวม MMR1 ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๘๖.๒๗ และ MMR2    
อยู่ที่ร้อยละ ๖๘.๐๗ พร้อมทั้งน าเสนอวิธีการค านวณ MMR coverage ตาม Slide ประกอบการประชุม     
โดยสรุป ทางกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค จะขอติดตาม MMR เป็นหลัก ส่วน OPV3 ยังต้อง
ติดตามอยู่เพื่อใช้ในการก าจัดโรคโปลิโอ 
 กรณี MMR1 ขอให้จังหวัดช่วยตรวจสอบข้อมูลใน ๔๓ แฟ้มว่าครบถ้วนตามที่มีการให้บริการหรือไม่ 
และจังหวัดควรสื่อสารกับผู้ให้บริการวัคซีน ไม่ควรให้วัคซีนช้าเกิน ๙ เดือน เพราะข้อมูลจากระบาดวิทยา เด็ก
มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัดก่อนได้รับวัคซีน 

  ๓.๓ ติดตามคุณภาพข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ (GIS Health)  

 ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ น าเสนอการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากร
สุขภาพ (GIS HEALTH) ในประเด็นการบริการประชาชน Health Map ใน Application ที่ใหข้้อมูลเรื่องหน่วย
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บริการ ระยะทาง และข้อมูลทรัพยากรต่างๆ เช่น ร้านขายยา บุคลากร หรือเครื่องมือทางการแพทย์ โดยจะ
เปิดตัว Application เดือนตุลาคมนี้ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่ผิดสังเกต ในประเด็นข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
สถานที ่และเครื่องมือแพทย์ ตาม slide ประกอบการประชุม โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท่ี http://gishealth. 
moph.go.th/healthmap/report.php  

 บางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีแพทย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วประจ าอยู่ จึงขอให้ตรวจสอบ
อีกครั้ง และกรณีที่แพทย์เกษียณอายุราชการแล้ว ประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้กรอกข้อมูล
เป็นเป็นลูกจ้าง ต าแหน่งแพทย์ กรณีมีแพทย์ไม่ได้ประจ า เป็นแพทย์หมุนเวียน จะมีการนิยามให้ชัดเจนอีกครั้ง 
และกรณีแพทย์ออกตรวจ ให้นับที่โรงพยาบาลที่เดียว ไม่นับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
  ๓.๔ ความครบถ้วนของข้อมูล HDC  
  ผลการจัดส่งข้อมูล HDC (ครบหน่วย) 

 ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ น าเสนอผลการจัดส่งข้อมูลเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ตัดข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีจังหวัดที่ส่งครบร้อยละ ๑๐๐ จ านวน ๖๑ จังหวัด อยู่ในระดับดีเด่น และส่งข้อมูล      
ร้อยละ ๙๐ – ๙๙ จ านวน ๑๕ จังหวัด อยู่ในระดับดีมาก พร้อมน าเสนอสถานพยาบาลที่ไม่ส่งข้อมูลตาม slide 
ประกอบการประชุม  
 จังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงว่าได้ท าหนังสือยกเลิกของศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเหนือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
เนื่องจากศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเหนือถูก takeover โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล ๑ แต่ยังส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มเหมือนเดิม 
 จังหวัดเชียงราชสีมา แจ้งว่าขณะนี้ส่งครบหมดทุกหน่วยบริการแล้ว 
 จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบวก
ครกน้อย จะเริ่มกรอกข้อมูลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่วนสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม และ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ ทางจังหวัดขอ
ตรวจสอบอีกครั้ง  

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย และศูนย์บริการสาธารณสุขแสงอรุณ เป็น
ศูนย์บริการเปิดใหม ่สามารถส่งข้อมูลได้เดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคม  
 จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงว่าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวัดโบสถ์ และศูนย์สุขภาพชุมชนพุทธบูชา 

ยกเลิกบริการแล้ว และจะท าหนังสือแจ้งมาท่ีส านักนโยบายและยุทธศาสตร์อีกครั้ง 

วาระท่ี ๕ อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข น าเสนอ ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ ความครบถ้วนของการจัดส่งข้อมูลใน HDC มีก าหนดคือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เนื่องจาก      
ปี ๒๕๖๐ จะมีระบบติดตามข้อมูล โดยมีระบบรายงานแยก ตามนโยบาย ซึ่งจะมีการชี้แจงในล าดับต่อไป และ
จะมีระบบที่ดึงข้อมูลจากระบบ HDC ซ่ึงจะไม่มีการเพ่ิมแฟ้มที่ไม่จ าเป็น ยกเว้น แฟ้มแก้ไข และ แฟ้มนโยบาย 
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หลังจากข้อมูลใน HDC ครบถ้วนแล้ว ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หลังจากนี้ ๑ เดือน งานข้อมูล และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเริ่มพิจารณาเรื่องของคุณภาพข้อมูลในแต่ละแฟ้มของแต่ละหน่วย
บริการ โดยก าหนดไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  

ประเด็นที่ ๒  GIS HEALTH ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ทางจังหวัดช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ภายใต้สถานพยาบาลนั้น โดยรายละเอียดจะให้ทางส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ท าหนังสือสั่งการ
ตามไป เพราะเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จะเปิดให้ภาคประชาชนสามารถดาวน์โหลด Health Map Application 
ดังนั้น ประชาชนจะสามมารถเข้าถึงข้อมูลได้  

ประชุมครั้งต่อไป  วันพฤหัสบดีที ่๑๙ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น. 
 
 

         นางสาวศรสวรรค์ คงเจริญ  ผู้สรุปรายงานการประชุม   
         ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


