
รายงานการประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และงานข้อมูล QOF  
วันที่ 2๘ มิถุนายน พ.ศ. 255๙ เวลา 09.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมอินทนิล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   
 
ประธานการประชุม 
 นพ.นเรศ  มณีเทศ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร 
ผู้ด าเนินการประชุม 

นายคมสันต์  รักษาแสง  เจ้าพนักงานรังสีการแพทยช์ านาญงาน 
ผู้มาประชุม 
 ๑.นายชวลิต  อุตรมาตย์  นักวิชาการสาธารณสุข  รพศ.สกลนคร 
 2.นายขจรศักดิ์  เจริญพงษ์ จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์  รพ.กุสุมาลย์ 
 3.นายศราวุฒิ  ฮังโยธา  นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านบอน  
 4.นายไกลวัล  สุทธิอาจ  นวก.คอมพิวเตอร์  รพ.กุดบาก 
 5.น.ส.วัลลิสา  แสนหูม  จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน  รพ.กุดบาก 
 6.นายแสงจันทร์  อัครสาร นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.กุดบาก 
 7.นายพิเชียร  เอี้ยบทวี  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอกุดบาก 
 8.นายธาดา  ศูนย์จันทร์  นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.พรรณานิคม 
 9.นายเกียรติศักดิ์  สัพโส  นวก.สาธารณสุขช านาญการ ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอพรรณานิคม 
 10.นายวินิจ  ประดา  นวก.คอมพิวเตอร์  รพ.พังโคน 
 11.นายจีระศักดิ์  หองค า  นวก.คอมพิวเตอร์  รพ.วาริชภูมิ 
 12.นายพลวัตร  พันค า  จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์  รพ.นิคมน้ าอูน 
 13.นายสุรชาติ  อุดม  จพ.เวชกรรมฟ้ืนฟ ู  รพ.วานรนิวาส 
 14.นายอัญศักดิ์  สาธิไชย  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วานรนิวาส  
 15.นายนิรุทร์  บัวล้ าล้ า  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ค าตากล้า   
 16.นายมาตุภูมิ  ใครบุตร  นวก.คอมพิวเตอร์  รพ.อากาศอ านวย 
 17.นายพรไช  ประลอนพันธ์ นกว.สาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.อากาสอ านวย  

18.นายยิ่งยศ  แก้วเหล็กไหล นวก.คอมพิวเตอร์  รพร.สว่างแดนดิน  
 19.นายสมจิตร  ศรีชาติ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.สว่างแดนดิน 
 2๐.นายวิทยา  วังใจ   นวก.สาธารณสุข   ตัวแทน รพ.สต.อ าเภออากาศอ านวย
 21.นายจาตุรงค์  ภูช่างทอง นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.เต่างอย 
 22.นายจีระวัฒน์  ยาทองไชย นวก.คอมพิวเตอร์  รพ.โคกศรีสุพรรณ 
 23.นายประยูร  แก้วค าแสน นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสอ.โคกศรีสุพรรณ 
 24.นายอาทิตย์  นิลทะราช นวก.สาธารณสุขช านาญการ ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 25.นายวรพงษ์  หอมหวน นวก.คอมพิวเตอร์  รพ.เจริญศิลป์ 
 26.นายอัศวโชค  กาญจนาภา พยาบาลวิชาชีพ   สสอ.เจริญศิลป์ 
 27.นายอาณัติ  พันธ์แสง  จพ.เภสัชกรรม   รพ.โพนนาแก้ว 
 28.นายอรรถสิทธิ์  วงศ์กาฬสินธุ์ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติงาน สสอ.โพนนาแก้ว 
 29.นายอาทิตย์  งอธิราช  จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์  รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร 
 3๐.นายภูริวัตน์  หาญจิต  พนักงานข้อมูลและสถิต ิ  รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 
 31.นายอดิศักดิ์  จันเทศ  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 
 32.นายจักรพงษ์  นาส าแดง นวก.สาธารณสุข   สสอ.สว่างแดนดิน 



 33.นายสันติสุข  ไชยมงคล นวก.สาธารณสุขช านาญการ สสจ.สกลนคร 
 34.นายวสันต์  อุตศาสตร์  นวก.คอมพิวเตอร์  สสจ.สกลนคร 
 35.นายคมกฤช  แก้วมะ  นวก.คอมพิวเตอร์  สสจ.สกลนคร 
 36.นายทัพไทย  ภูแช่มโชติ นวก.คอมพิวเตอร์  สสจ.สกลนคร 
 37.นางสาวธิดารัตน์  ไตรผล นวก.คอมพิวเตอร์  สสจ.สกลนคร 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 1.ตัวแทน สสอ.เมืองสกลนคร 
 2.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอเมืองสกลนคร 
 3.ตัวแทน รพ.พระอาจารย์ฟ่ัน อาจาโร 
 4.ตัวแทน สสอ.พังโคน 
 5.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอพังโคน 
 6.ตัวแทน สสอ.วาริชภูมิ 
 7.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอวาริชภูมิ 
 8.ตัวแทน สสอ.นิคมน้ าอูน 
 9.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอนิคมน้ าอูน 
 1๐.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอนิคมน้ าอูน 
 11.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอวานรนิวาส 
 12.ตัวแทน สสอ.ค าตากล้า 
 13.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอค าตากล้า 
 14.ตัวแทน รพ.บ้านม่วง 
 15.ตัวแทน สสอ.บ้านม่วง 

16.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอบ้านม่วง 
17.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอสว่างแดนดิน 
18.ตัวแทน รพ.ส่องดาว 
19.ตัวแทน สสอ.ส่องดาว 
20.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอส่องดาว 
21.ตัวแทน รพ.เต่างอย 
22.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอเต่างอย 
23.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอเจริญศิลป์ 
24.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอโพนนาแก้ว 
25.ตัวแทน สสอ.ภูพาน 
26.ตัวแทน รพ.สต.อ าเภอภูพาน 

เริ่มประชุม : เวลา 09.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

- ไม่มีเรื่องแจ้ง 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องวารระการประชุม 

2.1 การประชุมเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา Admin ไม่มีการประชุมประจ าเดือน สืบเนื่องจากกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้จัดประชุมชี้แจงข้อมูล QOF   และทางศูนย์ ICT ได้เข้าร่วมประชุม มีการชี้แจง
ข้อมูลในส่วนที่มีปัญหาแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบงาน จึงไม่ได้จัด ประชุม Admin ประจ าเดือนพฤษภาคม 



2.2 การประชุม Admin ประจ าเดือนมิถุนายน เนื่องจากท่านประธานติดราชการจึงมอบหมายให้ 
หัวหน้าศูนย์ ICT ด าเนินการจัดประชุมและชี้แจ้งข้อมูลแทน  

2.3 เรื่องด่วนที่ส าคัญต้องเร่งด าเนินการ คือ ข้อมูลประชากรกลางปี ซึ่งการตัดข้อมูลประชากรกลางปีจะ
ตัดข้อมูลทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี แต่เนื่องจากการส ารวจข้อมูลบางหน่วยบริการยังไม่เรียบร้อย ทางศูนย์
ICT จังหวัดสกลนคร จึงขยายระยะเวลาให้หน่วยบริการด าเนินการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลประชากรให้เสร็จ
เรียบร้อยภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2559  และจะตัดข้อมูลประชากรกลางปี 2559 ณ วันที่ 1  กรกฏคม 
2559   (คนที่เกิดวันที่  1 กรกฎาคม 2559 จะไม่น ามาคิด) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประชากรในปีงบประมาณ 
2560   ซึ่งปัญหาที่พบปีที่ผ่านมา พบว่าอ าเภอเมืองมีการส ารวจข้อมูลที่ต่ ามาก ท าให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลที่
ศูนย์ ICT ตัดข้อมูล จึงท าให้มีปัญหา 

และฐานข้อมูลที่กระทรวงให้ความส าคัญคือ HDC และเขตบริการสุขภาพที่ 8 มีการใช้งานโปรแกรม 
Cockpit ซึ่งข้อมูลประชากรทั้ง 2 โปรแกรมนี้มีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน จึงอยากให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูล
ประชากรให้ตรงหรือใกล้เคียงกับ HDC  ซึ่งการค านวณประชากรของ HDC จะมีวิธีการค านวณแบบไม่ซ้ ากันใน
จังหวัด โดยค านวณหาคนที่ไม่ซ้ ากินออกมาก่อน ส่วนคนที่ซ้ ากันจะดูว่าคนไหนมีวันที่แก้ไขล่าสุดใกล้เคียงกับ
ปัจจุบัน  และถ้าข้อมูลแก้ไขและแต่มีวันที่ตรงกันให้ดู Type 1 และ 3 ให้คิดเอา Type 1 มีชื่ออยู่จริงก่อน  (ถ้า 
Type ต่างกันให้เอา Type 1 เป็นหลัก  ถ้า Type เหมือนกันให้เอาวันที่แก้ไขล่าสุดเป็นหลัก)  และข้อมูล
ประชากรที่ทุกหน่วยบริการที่ต้องส ารวจคือ จากโปรแกรม Cockpit ซึ่งทางศูนย์ ICT จะน าข้อมูลทั้งจาก HDC 
(ของกระทรวง) และ Cockpit (HDC จังหวัดสกลนคร) มาเปรียบเทียบและแสดงรายเรคคอร์ด  เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนที่ไม่ตรงกัน  
 2.4 ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ทุกหน่วยบริการส ารวจข้อมูลกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะข้อมูลผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดัน  

2.5 เปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดของกระทรวง (HDC) และโปรแกรม Cockpit มีข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่างกัน มี
ดังนี้ 
 1.KPI กระทรวง ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 
  HDC  : เป้าหมาย  65804:65317   ผลงาน 99.2599  
  Cockpit  : เป้าหมาย  65595:61016   ผลงาน 97.59  
 2.KPI กระทรวง ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน    
  HDC  : เป้าหมาย  45418:2675   ผลงาน 6.18  
  Cockpit  : เป้าหมาย  57717:3688   ผลงาน 6.39 
 3.KPI กระทรวง อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
  HDC  : เป้าหมาย  181721:1      ผลงาน  1.0 
 4.KPI กระทรวง อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
  HDC  : เป้าหมาย  46486:634   ผลงาน 1.36  
  Cockpit  : เป้าหมาย  40490:919   ผลงาน 22.7 
 5.ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปี 
  HDC  : เป้าหมาย  79999:282   ผลงาน 0.35  
  Cockpit  : เป้าหมาย  81916:24     ผลงาน 0.03 
 6.KPI กระทรวง การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 
  Cockpit  : เป้าหมาย  1849:1681  ผลงาน 9.09 

 7. ตัวชี้วัดตรวจราชการ  ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ดี   
  HDC  : เป้าหมาย  52684:11899   ผลงาน 22.59  
  Cockpit  : เป้าหมาย  41497:25605   ผลงาน 61.7 



 
 2.6 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรสาธารณสุข ทางศูนย์ ICT จะด าเนินการจัด
อบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ JQuery โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ  
 2.7 การประชุม Admin ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 อาจจะเชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ผลงานข้อมูลยัง
ต่ า เข้ามาประชุมเพ่ือรับฟังปัญหา  ทั้งนี้ศูนย์ ICT จะท าหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป 
 2.8 การประชุม E-Meeting คปสอ. วันที่ 29 มิถุนายน  2559  งานพัฒนาการเด็ก  กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ  เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. สามารถทดสอบระบบได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
 2.9 เนื่องจากศูนย์ ICT สสจ.จะมีเจ้าหน้าที่ย้ายฝ่าย คือ น.ส.ปรางค์ทิพย์  พรมสาขาฯ นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ จะย้ายฝ่ายไปท างานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ  และขอแสดงความยินดีกับนายธงชัย  สา
รีนันท์  จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์  รพ.นิคมน้ าอูนที่สอบคัดเลือก ต าแหน่งครูธุรการ ได้  
 2.10 ข้อมูลที่ศูนย์ ICT ต้องด าเนินการจัดท า มีดังนี้ 

1.เปรียบเทียบข้อมูลแฟ้ม Person ระหว่างโปรแกรม HDC (กระทรวง) และโปรแกรม Cockpit  
(เขต ๘) และแสดงข้อมูลรายเรคคอร์ดที่ต่างกัน 

2.เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระหว่างโปรแกรม HDC (กระทรวง) และโปรแกรม Cockpit  
(เขต ๘) และแสดงข้อมูลรายเรคคอร์ดที่ต่างกัน 

3.ศึกษา Script SQL การค านวณผลงานของตัวชี้วัดร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี ระหว่างโปรแกรม HDC (กระทรวง) และโปรแกรม Cockpit ที่มีความแตกต่างของข้อมูลในส่วน
ผลงาน  

4.ช่วงวันหยุด 16-20 กรกฎาคม 2559 ศูนย์ ICT จะท าการส ารองฐานข้อมูล HDC ของกระทรวง
และท าการน าเข้าข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้ข้อมูลระหว่าง HDC ของกระทรวงและ HDC ของจังหวัดสกลนครให้มี
ความใกล้เคียงกันมากที่สุด 

5.ปีงบประมาณ 2560 ทางศูนย์ ICT จะท าคู่มือการบันทึกผลงานตัวชี้วัดโปรแกรม Cockpit60 ให้ 
เนื่องจากที่ผ่านมาไดม้อบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานประสานให้พ้ืนที่จัดท าคู่มือแต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร  

6.ออกหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยบริการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลประชากรกลางปี 2559 และ
ส่งออกข้อมูลแฟ้ม Person และ แฟ้ม Chronic โดยส่งเข้าช่องทางการส่งข้อมูล 43 แฟ้มรายวัน (HDC จังหวัด
สกลนคร) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559  
 
  

ปิดประชุม : เวลา 16.0๐ น. 
 
 
 

 

 

 


