สรุปรายงานการประชุม Web Conference
วันที่ 26 เมษายน 2561 ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ผู้เข้าประชุม
1. นายรัก ธนะไพบูลย์
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2. นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นายเดชา รักจรรยาบรรณ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
4. นางสาวบุศรินทร์ ถิ่นสูง
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ)
5. นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พ)
6. นายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. น.ส.วิไล วิริยะรัตนพร
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
8. นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
9. นางวิลาวัลย์ ศรีปะโค
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
10. น.ส.ดวงเดือน ธารงคุณากร ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. น.ส.ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. นางรุ่งทิวา พานิชสุโข

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) *ติดภารกิจ

อาเภอ / หน่วยบริการ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม webex conference
หน่วยบริการ โรงพยาบาล (ที่ไม่เข้าร่วมประชุม)

หน่วยบริการ สสอ. (ที่ไม่เข้าร่วมประชุม)

- รพ.ชลบุรี
- รพ.บางละมุง
- รพ.เกาะสีชัง
- รพ.สัตหีบ กม.10

- สสอ.เมือง
- สสอ.หนองใหญ่
- สสอ.บางละมุง
- สสอ.เกาะสีชัง
- สสอ.สัตหีบ กม.10
- สสอ.บ่อทอง

เริ่มประชุมเวลา เวลา 13.00 น
13.00 – 13.30 น. Test ระบบ Web Conference
13.30 – 15.00 น. เริ่มการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แผนการลงพืน้ ที่ งานข้อมูล เดือน พฤษภาคม ปี 2561 โดย Core Team IT Chonburi
ครั้งที่
1

วัน เดือน ปี
2 มี.ค 2561

กลุ่มงาน
ยทุธศาสตร์ NCD

2

16 มี.ค 2561

แพทย์แผนไทย

3
4
5
6
7

4 – 6 พ.ค 2561
30 พ.ค 2561
25 มิ.ย 2561
23 ก.ค 2561
28 ส.ค 2561

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

เรื่องที่ลงพื้นที่ / พื้นที่เป้าหมาย
Smart Health ID/รพ.ชลบุรี และการบันทึก
พัฒนาการล่าช้า TEDA4I/รพ.ชลบุรี
การบันทึกข้อมูล (เช้า รพ.พนัสนิคม+รพ.สต.นา
เริก / บ่าย รพ.บ้านบึง+รพ.สต.หนองเขิน)
HOSxP รพ.อาภากรเกียรติวงศ์
หน่วยบริการที่ไม่เคยใช้ Data Exchange

1.2 เลื่อนกาหนดการอบรม
- ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว !!!! หลักสูตรการอบรม (2วัน) HOSxP – การสร้างรายงาน (80 คน)
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561
- รอการจัดสรรงบประมาณ (ยังไม่มีกาหนด) -> JHCIS (80คน) / MySQL++APP (50 คน)
วาระที่ 2 : เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม
2.1 สรุปรายงานการประชุมและรับรองรายงาน ครั้งที่ 4/2561
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
2.2 Smart Hospital และ HA-ICT
- ขอให้กรอกแบบสารวจความพร้อมของโรงพยาบาลเพื่อเก้าสู่ความเป็น Smart Hospital
- ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ติดตามข้อมูล -> รพ.แหลมฉบัง
- การประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
- ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 ติดตาม 1. รพ.บ้านบึง 2. รพ.บางละมุง 3. รพ.พนัสนิคม
4. รพ.แหลมฉบัง 5. รพ.สัตหีบ กม.10 6. รพ.วัดญาณสังวราราม

วาระที่ 3 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 Data Exchange / กาหนดการส่ง 43 แฟ้ม / Service
- หน่วยบริการที่ใช้ประโยชน์จาก Data Exchange มากที่สุด ควรใช้คู่กับเครื่องอ่านบัตร Smart Card
สามารถตรวจสอบหน่วยบริการฯ ได้ที่เอกสารประกอบการประชุม web conference ครั้งที่ 5/2561
- ตรวจสอบการส่งข้อมูลว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ? การรับ-ส่งข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐาน
- การส่งข้อมูลปี 2561 -> Start 16 ก.พ 2561 รพ.สต /PCU -> ส่งข้อมูลเป็นแบบรายวัน
(เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว) -> ส่งข้อมูลเป็นแบบรายเดือน (ทุกแฟ้ม) ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
- รพ / CUP -> ส่งข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (เฉพาะแฟ้ม Person + Service + Diagnosis_opd
+ Drug_opd + Procedure_opd + Charge_opd + ANC + EPI + SpecialPP) -> ส่งข้อมูลเป็นแบบ
รายเดือน (ทุกแฟ้ม) ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
- คุณภาพข้อมูล HDC ตรวจสอบว่ามีบริการหายไป จากระบบ HDC หรือไม่ (อาจจะยังไม่ได้ส่งข้อมูล)
3.2 การบันทึกข้อมูลคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต และยาเสพติด
- จากทีป่ ระชุมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561
เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรม THE TIDE RESORT
- CA – colon 3. ขอบเขตบริการ 3.1) ตรวจคัดกรองมะเร็งลาใส้ด้วยวิธี FIT Test (ตรวจหาเลือด
ในอุจจาระ) ในกลุ่มประชากรทั่วไป อายุ 50 – 70 ปี (กาหนด Cut off ที่ 100 ng/ml)
3.2) ตรวจยืนยันและวินิจฉัยด้วยการทา Colonoscopy และตรวจชิ้นเนื้อ (Biopsy) ในกลุ่มประชากร
ทั่วไป อายุ 50 – 70 ปี ที่มีผลตรวจ FIT Test เป็นบวก
- CA – colon การบันทึกข้อมูลโครงการ รหัสการส่องกล้อง (สามารถดูเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการ
ประชุม web conference ครั้งที่ 5/2561)
- เพิ่มเติมแฟ้ม Service Field Instype (เพื่อระบุสิทธิ์ ณ วันที่บริการ)
- แนวทางส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการคัดกรองและตรวจยืนยันผล (สามารถดูเพิ่มเติมจากเอกสาร
ประกอบการประชุม web conference ครั้งที่ 5/2561)
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 Version ปัจจุบันของโปรแกรม ที่ใช้ในจังหวัดชลบุรี
- JHCIS Version Thai trade med 081-085 Healthy aging specialpp 6 (10)... Bug free
to export all 43 files
Downlod http://neo.moph.go.th/jhcis/download.php
- OP-PP2010 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง Version เพื่อรองรับโครงสร้าง 43 แฟ้ม Version 2.3)
Download http://61.19.108.37/oppp2010

4.2 สรุปการใช้ Webex Conference ปี 2561
เดือน
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน

จานวนการประชุมด้วย web conference (ครั้ง)
สสจ.ชลบุรี
สสอ. / รพ.
รพ.สต. / อสม.
1
1
2
3
4
3
1
1
2
-

รวม
17
รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง

1

0

4.3 แจ้งกาหนดการประชุมอบรม / ร่างแผนประเด็น Web Conference ปี 2561 (นัดหมายครั้งต่อไป)
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

กลุ่มงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

22 ธ.ค 2561
31 ม.ค 2561
23 ก.พ 2561
22 มี.ค 2561
26 เม.ย 2561
23 พ.ค 2561
28 มิ.ย 2561
20 ก.ค 2561
30 ส.ค 2561
20 ก.ย 2561

GIS health / รพ.สต.ติดดาว
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ชมรมสร้างสุขภาพ และการออกกาลังกาย
Smart Hospital / HA-ICT
ตั้งครรภ์วัยรุ่น / LTC
ตั้งครรภ์วัยรุ่น / LTC
ตั้งครรภ์วัยรุ่น / LTC

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
สรุปรายงานการประชุม
นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต
ตรวจรายงานการประชุม
( ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20 พฤษภาคม 2561 )

