สรุปรายงานการประชุม Web Conference
วันที่ 31 มกราคม 2561 ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ผู้เข้าประชุม
1. นางรุ่งทิวา พานิชสุโข
2. นายรัก ธนะไพบูลย์
3. นายธนาเศรษฐ์วัฒนพงศ์สถิต
4. นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
5. นายนวพล บุญทวี
6. นายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุล
7. นายสิทธนะ วชิระสิริกุล

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธาน
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เลขานุการ
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พ)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายเดชา รักจรรยาบรรณ
2. นางสาวบุศรินทร์ ถิ่นสูง

ตาแหน่ง จพง.สาธารณสุขชานาญงาน
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ)

อาเภอ / หน่วยบริการ ที่เข้าระบบ web conference พร้อมกัน
- อาเภอเมือง
26 แห่ง
- อาเภอบ้านบึง
16 แห่ง
- อาเภอพานทอง
12 แห่ง
- อาเภอหนองใหญ่
11 แห่ง
- อาเภอบ่อทอง
15 แห่ง
- อาเภอพนัสนิคม
23 แห่ง
- อาเภอเกาะจันทร์
6 แห่ง
- อาเภอบางละมุง
24 แห่ง
- อาเภอศรีราชา
16 แห่ง
- อาเภอเกาะสีชัง
2 แห่ง
- อาเภอสัตหีบ
11 แห่ง
รวม 162 แห่ง * ดูจานวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมจากตารางท้ายรายงาน
อาเภอ / หน่วยบริการ ที่ไม่เข้าระบบ web conference
- ครบหน่วยบริการ
- มีกลุ่มเป้าหมายบางแห่งยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าเข้าร่วมประชุมฯ ในระบบลงทะเบียน Online (ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 ได้ทเี่ อกสารแนบท้าย)

เริ่มประชุมเวลา เวลา 13.00 น
13.00 – 13.30 น. Test ระบบ Web Conference
13.30 – 15.00 น. เริ่มการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นางรุ่งทิวา พานิชสุโข ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
- ให้หน่วยบริการติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางต่างๆ ที่จังหวัดจะชี้แจง เช่น Line กลุ่ม
หน้าเว็บไซต์ งานข้อมูล หรือเว็บบอร์ดงานข้อมูล และอื่นๆ
- เรื่องแจ้งจาก VDO conference ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการขยาย internet ความเร็วสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง Net ประชารัฐ
- ขอความร่วมมือ สสจ. ทุกแห่ง รวบรวมพิกัด และวิธีการเชื่อมต่อกับ internet ในปัจจุบัน
- เสนอชื่อคู่สถานพยาบาล ที่เหมาะสมกับการดาเนินงาน Telemedicine (รพ.พี่ – รพ.น้อง) อย่างน้อย
จานวน 1 คู่ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกตามลาดับ (สามารถดูเกณฑ์ การพิจารณาได้ที่เอกสาร
ประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2561)
- กระบวนการก้าวสู่ Digital Hospital ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ Smart Health ID เพื่อ
ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
วาระที่ 2 : เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม
2.1 ครั้งที่ 1/2561
- ไม่มี
2.2 คุณภาพข้อมูล HDC / OPPP และผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม (นายนวพล บุญทวี)
- ตรวจสอบคนในเขตรับผิดที่มีอายุเกิน 100 ปี (ดูได้ที่ เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่
1/2561)
- สรุปผลการส่ง HDC ความทันเวลา ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดูได้ที่ เอกสารประกอบการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2561)
- สรุปข้อมูลการให้บริการรายวัน (Service) ประจาเดือน มกราคม 2561 (ดูได้ที่ เอกสารประกอบการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2561)
- ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Person , Death , Chronic (ดูได้ที่ เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่
1/2561)
- ตรวจสอบการใช้งาน Data Exchange 5 อันดับหน่วยบริการที่ใช้ Data Exchange บน HDC on Cloud
ของจังหวัดชลบุรีสูงสุด รพ.สต.วัดโบสถ์ , รพ.สต.บ้านใหม่ , รพ.สต.บ้านไร่เสธ์ , รพ.หนองใหญ่ ,
รพ.แหลมฉบัง
- ผลการตรวจสอบ OP/PP เดือน ธันวาคม 2560 99.9 % (ดูได้ที่ เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่
1/2561)

วาระที่ 3 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 แจ้งปิดระบบ HDC และเงื่อนไขการส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม V.2.3 (นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต)
- ปิดระบบ HDC (Health Data Center) จังหวัดชลบุรี
- การปรับโครงสร้าง Version 2.3 ปี 2561
- HDC on Cloud -> จะดาเนินการปิด Server เพื่อปรับโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐาน (ตามที่ กยผ.
กาหนด Version 2.3) ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
- หน่วยบริการทุกแห่งจะส่งข้อมูลตามโครงสร้างเดิม ได้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น
- และจะสามารถส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐานใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นต้นไป
3.2 Thai Refer (นายนิษฐเนตร์ อปุวงศ์)
- สามารถเข้าดูรายงาน Report Thai Refer ได้ที่เว็บไซต์งานข้อมูลจังหวัด
- รายงานจานวนการส่ง Refer จาแนกตามภาพเขต (1 ต.ค 2560 – ม.ค 2561)

ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 6 จานวนการส่งต่อ 40,245 ครั้ง

จังหวัดชลบุรี จานวนการส่งต่อ 6,678 ครั้ง

หน่วยบริการทุกแห่ง (สามารถดูรายงานได้ที่เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 2/2561)
- สรุปข้อมูล Thai Refer จานวนการส่งข้อมูล จาแนกตามที่ตั้งสถานพยาบาลผู้รับ (ข้อมูล ณ 1 ต.ค.
2560 – ม.ค. 2561)

ส่งต่อนอกเขต 100 ราย

ส่งไปยัง กทม. 533 ราย

ส่งต่อในเขต 65 ราย

ส่งต่อในจังหวัด 5,980 ราย
- สถานพยาบาล จาแนกตามระดับสถานพยาบาลที่ส่ง (ข้อมูล ณ 1 ต.ค 2560 – ม.ค 2561)

ระดับ A 456 ราย

ระดับ F1 1,197 ราย

ระดับ F2 1057 ราย

ระดับ M2 1,640 ราย

ระดับ S 1,584 ราย

ระดับ PCU 166 ราย

ระดับ อื่นๆ 1,053 ราย
วาระที่ 4 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 Version ปัจจุบันของโปรแกรมที่ใช้ในจังหวัดชลบุรี
- Version builds July 10, 2017
Downlod http://neo.moph.go.th/jhcis/download.php
- Version 5.0.41 (19/12/2560)
Download http://61.19.108.37/oppp2010

o
o
o

ปรับเพิ่มรหัสหน่วยบริการ
ปรับหน่วยบริการประจาที่เป็นสังกัดกลาโหม
ปรับเพิ่มรหัส Specialpp ในการตรวจคัดกรองการดื่มสุรา

4.2 สรุปการขอใช้บริการ Web Conference สาหรับหน่วยบริการ
ปีงบ 2560
เดือน
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม
ปีงบ 2561
เดือน

จานวนการประชุมด้วย web conference (ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น 35 ครั้ง
สสจ.ชลบุรี
สสอ. / รพ.
รพ.สต. / อสม.
2
4
2
1
2
3
2
2
4
1
2
1
1
2
1
1
1
3
23
12
0
จานวนการประชุมด้วย web conference (ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
สสจ.ชลบุรี
สสอ. / รพ.
รพ.สต. / อสม.
1
1
4
3
4
3
-

ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

6

1

0

4.3 แจ้งกาหนดการประชุมอบรม / Web Conference ปี 2561 (นัดหมายครั้งต่อไป)
ครั้ง

ว/ด/
ป

กลุ่มงาน

1

22 ธ.ค. 60

-

2

31 ม.ค. 61

-

3

23 ก.พ. 61

4

22 มี.ค. 61

5

26 เม.ย. 61

6

17 พ.ค. 61

7

28 มิ.ย. 61

8

20 ก.ค. 61

9

30 ส.ค. 61

10

20 ก.ย. 61

สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (เลื่อน)

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

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

( นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์ )
พิมพ์และสรุปรายงานการประชุม

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

( นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต )
ตรวจรายงานการประชุม
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

