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สรุปการประชุม 
ติดตามการดําเนนิงานด้านขอ้มูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

ผ่านระบบประชุมทางไกล (e-Conference) 
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
อาคาร ๒ ชั้น ๑ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

------------------------------------------------- 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. นายวสันต์   สายทอง ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. นางสทิศา   จินตนสนธิ กองบริหารการสาธารณสุข 
๓. นางศิริพร   ลั่นซ้าย กองตรวจราชการ 
๔. นางวนิดา   สัตถาธีรทรัพย์ กองตรวจราชการ 
๕. นายไพบูลย์   ไวกยี สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. นายสัมฤทธ์ิ   สุขทวี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗. นายธีปกรณ์   รักษาประเสริฐกุล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๘. นางสาวจริยา   มอบนรินทร ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๙. นางสาวปลื้มกมล   ต้ังวัฒนกุลชัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๐. นายธิตินนท์   แร่เงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๑. นางสาวชลธาร   กาญจนโยธิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. นายณรงค์   เจริญ สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๓. นายชนินันต์   สนธิไชย กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
๑๔. นางสาวธนาพร   มานะดี กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
๑๕. นายวิรัตน์   พงเลิศ กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  มอบหมายประธานในท่ีประชุม 
 นายวสันต์ สายทอง ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานในที่
ประชุม แจ้งว่านายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดภารกิจจึงมอบนายวสันต์ สายทอง เป็นประธานการ
ประชุมแทน 
 มติของท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการฯ นํารายงานประชุมติดตามการดําเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ แสดงผ่านระบบ VDO Conference โดยหน่วยงานสามารถแจ้ง
แก้ไขรายงานการประชุมมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ หากพ้นกําหนดยังไม่มีผู้ขอแก้ไขมีมติให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 มติของท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การใช้ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้ม 
นางสาวปลื้มกมล ต้ังวัฒนกุลชัย ได้รายงานข้อมูลที่เก่ียวขอ้งกับการใช้ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้ม 

จากแฟ้ม Drugallergry มีการขอใช้ข้อมูลใน ๔๓ แฟ้มโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขอ
ใช้ข้อมูลเก่ียวกับผู้แพ้ยาจาก ๔๓ แฟ้ม ซึ่งหน่วยบริการจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับผู้แพ้ยาเข้าสู่ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม 
 มติของท่ีประชุม รับทราบ  
 
 ๓.๒ รายงานความคืบหน้า Smart Hospital 
 นายสัมฤทธ์ิ สขุทวี รายงานความคืบหน้าจากการประชุมในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง
การตอบกลับแบบสอบถามเรื่อง Smart Hospital จากการสํารวจส่าสุดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว่า
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปส่งแบบสํารวจครบ ๑๐๐% ส่วนโรงพยาบาลชุมชนส่งแบบสํารวจมาที่ 
๕๘.๗% รายละเอียดดังสรุป 

โรงพยาบาลศูนย์ ได้ทําการสง่แบบสํารวจครบแล้ว 100% 
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โรงพยาบาลท่ัวไป ได้ทําการส่งแบบสํารวจครบแล้ว 100% 

 
 

โรงพยาบาลชุมชน ได้ทําการส่งแบบสํารวจมา ๔๕๘ แห่งจากทั้งหมด ๗๘๐แห่ง คิดเป็น ๕๘.๗% 

 
 มติของท่ีประชุม รับทราบ มอบโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่จัดส่งแบบสํารวจเร่งดําเนินการจัด

แบบสํารวจ Smart Hospital 
 
๓.๓ การประเมินคุณภาพ IT ในโรงพยาบาล (HAIT) 
 นายสัมฤทธ์ิ สขุทวี กล่าวรายงานดังน้ีเน่ืองจากการประชุมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในข้อมูลของผลสํารวจ การประเมินตนเองในการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
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โรงพยาบาล (HAIT) และผลประเมินแบบสาํรวจความพร้อมของโรงพยาบาลเพ่ือก้าวสู่ความเป็น Smart 
Hospital ดังน้ี 
 
รายงานความก้าวหน้า (HAIT) การประเมินตนเองด้าน IT ของโรงพยาบาล 

จํานวนโรงพยาบาลท่ีส่งแบบประเมิน จําแนกตามโรงพยาบาลรายเขต 

 
  
 ขณะนี้หน่วยงาสามารถติดตามตรวจสอบการส่งแบบประเมิน (HAIT) ของหน่วยงานได้ที่ 
http://tinyurl.com/hait-resule หรือสามารถแสกน QR Code ได้จากด้านล่างน้ี 

 
กําหนดจัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย (HAIT)  
จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการจัดประชุมช้ีแจง ๔ ภาคเรื่อง (HAIT)  
(งปม. กสธ.)  
 ภาคใต้ 

- วันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภาคเหนือ 
- วันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคกลาง 
- วันที่ ๒ – ๓ สงิหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดกรุงเทพ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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- วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดขอนแก่น 
 มติของท่ีประชุม รับทราบ  
 
วาระที่ ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ความครอบคลุมการได้รบัวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
 นายชนินันต์ สนธิไชย รายงานความคืบหน้าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมาย
การติดตามความครอบคลุมในไตรมาส ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  

 
ความครอบคลุมวัคซีน MMR1 ในไตรมาสที ่๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ความครอบคลุมวัคซีน MMR2 ในไตรมาสที ่๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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ความครอบคลุมวัคซีน OPV3 ในไตรมาสที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 
ข้อสังเกตเก่ียวกับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

การได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที ่ การบริหารจัดการข้อมูล 
- ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน 
- ให้วัคซีนเก็บตกในรายที่ได้รบัวัคซีนไม่ครบ 
- ค้นหาเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง 

- ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูล 
- ความทันเวลาในการบันทึกข้อมูล 
- ความถูกต้องของการส่งข้อมูล 
- ตรวจสอบความครอบคลุมในฐานข้อมูล HDC

 
 มติของท่ีประชุม รับทราบความคืบหน้าของการติดตามผลการได้ รับ วัคซีนในเ ด็ก
กลุ่มเป้าหมาย 
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วาระที ่๕  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น.  
 

บันทึกรายงานการประชุม นางสาวชลธาร กาญจนโยธิน 
 


