สรุปรายงานการประชุม Web Conference
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2/2562
ณ หองประชุมสหเมธาพัฒน ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ผูเ ขาประชุม
1. นางรุงทิวา พานิชสุโข
2. นายรัก ธนะไพบูลย
3. นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
4. นางขวัญยืน โบขุนทด
5. น.ส.วิชุดา เวสารัตน
6. นายธนาเศรษฐ วัฒนพงศสถิต
7. นายเดชา รักจรรยาบรรณ
8. นางสาวบุศรินทร ถิ่นสูง
9. นายนิษฐเนตร อุปวงศ
10. นายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกลุ
11. น.ส.ณัฐกฤตา ศิริเพ็ญ
12. น.ส.ชุติมา บุญกาลกุล

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานายการ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ)
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พ)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป

ผูไมมาประชุม
อําเภอ / หนวยบริการ ที่ไมเขาระบบ web conference
- ครบหนวยบริการ
- มีกลุมเปาหมายบางแห
บางแหงยังไมไดลงทะเบียนเขาเขารวมประชุมฯ ในระบบลงทะเบียน Online (ตรวจสอบรายชื่อ
ผูลงทะเบียน ครั้งที่ 2/2562
2562 ไดที่เอกสารแนบทาย)
เริ่มประชุมเวลา เวลา 13.00 น
13.00 – 13.30 น. Test ระบบ Web Ex Conference
13.30 – 15.00 น. เริ่มดําเนินการประชุมฯ
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 KPI กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ชลบุ
สสจ รี
- Digital Transformation โครงการ Smart Hospital
- KPI มีการดําเนินงาน Digital Transformation เพื่อกาวสูก ารเปน Smart Hospital

- เปาหมาย รพ.ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป/กรม) มีการดําเนินการ Digital Transformation เพื่อ
กาวสูการเปน Smart Hospital ผานเกณฑ ระดับ 2 ขึ้นไป
- รพศ./รพท./รพช. ทุกแหงในสังกัด และรอยละ 90 ของ รพช.
- Smart Hospital แบงไว 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ (1) Smart Tools : หมายถึง โรงพยาบาลมีการใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มาชวยในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการในองคกร ไดแก Queue ระบบการจองคิวแบบ Online 1.
ผูรับบริการแบบ Online หรือ Queu Online เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยของผูรับบริการ 2.มีระบบ
การเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอตกลงตามมาตรฐาน เชน HIS Gateway
**โรงพยาบาลตองแสดงการใช Smart Tools ทั้ง 2 ระบบจึงจะผานเกณฑระดับ (1)**
ระดับ (2) Smart Service : หมายถึง โรงพยาบาลมีการนําแนวทางการทํางานอื่นๆ มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในองคกร และมีการจัดทํา Service Process Management (Lean Process /
Paperless / Less Paper / Electronic / Medical Record : EMR) โดยนํามาประยุคใชในแผนกตางๆ
ในโรงพยาบาล เชน 1.การใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส 2.การใชระบบ E-office แทนกระดาษ
**โรงพยาบาลตองผานเกณฑระดับ (1) และตองมี Smart Service เรื่องการใชใบสั่งยารูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส และระบบ E-office จึงจะผานเกณฑระดับ (2)**
ระดับ (3) Smart Outcome : หมายถึง โรงพยาบาลมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง Core
Business Process ในองคกร ใหมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Ofﬁce และ Back Ofﬁce จนเกิด
เปนระบบวางแผนการใชทรัพยากร ERP Model (Enterprise Resource Planning System : ERP)
**โรงพยาบาลตองผานเกณฑระดับ (1) , (2) และแสดง Success Story จาก Smart Outcome ได
อยางนอย 1 เรื่อง จึงจะผานเกณฑระดับ (3)**
- เกณฑเปาหมาย (สามารถ Download เอกสารจากเว็บไซตงานขอมูล http://data.cbo.moph.go.th)
1.2 ทิศทางการอบรมงานขอมูล ป 2562
1) จัดอบรม HDC for Admin สําหรับคณะทํางานวางแผนและพัฒนาระบบงานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาหมาย 60 คน จํานวน 1 วัน
2) Web Conference
3) MRA ประชุมคณะการรมการฯ
- HOSxP , JHCIS , HDC แตละพื้นที่ / Zone สามารถจัดอบรมไดตามความจําเปน และเหมาะสม
วาระที่ 2 : เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562
- รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 (8 พ.ย 2562)
2.2 ผลการดําเนินงานยาน้าํ เสริมธาตุเหล็ก
- Download ไฟล Excel จากเว็บไซตงานขอมูล http://data.cbo.moph.go.th ไฟลมีการเขารหัส
Password ตองขอรหัสจากงานขอมูลเทานั้น (นายธนาเศรษฐ วัฒพงษสถิตย)

- เปาหมาย / ผลการดําเนินงาน /งบประมาณ / การคํานวน (สามารถ Download ไฟลเอกสาร
จากเว็บไซตงานขอมูล http://data.cbo.moph.go.th)
วาระที่ 3 : เรื่องแจงเพื่อทราบ
3.1 แบบสํารวจ Digital Transformation เขตสุขภาพที่ 6 (นายเดชา รักจรรยาบรรณ)

- Scan QR Code
3.2 กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมฯ เรื่องตางๆ
> HDC on Cloud จํานวน 3 รุน
(รุนที่ 1 วันที่ 8-11 ม.ค 62 , รุนที่ 2 วันที่ 15-18 ม.ค 62 , รุนที่ 3 วันที่ 22-25 ม.ค 62)
> Smart health ID จํานวน 7 รุน (ผูพัฒนาหรือผูดูแลระบบของโรงพยาบาล)
(รุนที่ 1 วันที่ 20-22 ก.พ 62 , รุนที่ 2 วันที่ 27 ก.พ - 1 มี.ค 62 , รุนที่ 3 วันที่ 13-15 มี.ค 62 ,
รุนที่ 4 วันที่ 20-22 มี.ค 62 , รุนที่ 5 วันที่ 1-3 พ.ค 62 , รุนที่ 6 วันที่ 8-10 พ.ค 62 , รุนที่ 7
วันที่ 22-24 พ.ค 62)
> GIS Health / PCU (ระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพ) http://gishealth.moph.go.th/pcu
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
> Consent to Register บน HDC
- ระบบยืนยันตัวตนผานเครื่องอาน Smart Card เพื่อใหสามารถลงทะเบียนเขาใชงานระบบ HDC
http://cbi.hdc.moph.go.th (อ.วสันต สายทอง ศูนยเทคฯ สป.)
- คูมือ/เอกสาร และตัวอยางสามารถ Download จากเว็บไซตงานขอมูล http://data.cbo.moph.go.th
(Cr. อ.อดิศักดิ์ บุญพลอย)
วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 Version ปจจุบันของโปรแกรม ที่ใชในจังหวัดชลบุรี
- JHCIS Version Thai trade med 081-085. Healthy aging specialpp 6 (10)... Bug free
to export all 43 files
Download : http://neo.moph.go.th/jhcis/download.php
- OP-PP2010 Version Version 5.0.43
Download : http://61.19.108.37/oppp2010 Version นี้ปรับปรุงอะไรบาง
1. ปรับปรุงโครงสรางแฟมขอมูลเปน Version 2.3
2. รองรับโครงสรางขอมูลทั้ง Version 2.3 และต่ํากวา
3. ปรับปรุงรหัสมาตรฐานโครสรางใหม (6 December 2017)
4. ปรับแกเมนู รหัสมาตรฐาน (Date : 08/04/2561 Time : 12:15)

4.2 สรุปการใช Web Ex Conference สําหรับหนวยบริการ
เดือน

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

ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม
6
รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (หนวยงานที่ใชมากที่สุด สสจ.ชลบุรี)

-

4.3 แจงกําหนดการประชุมอบรม / รางแผนประเด็น Web Conference ป 2562 (นัดหมายครั้งตอไป)
ครั้งที่

วัน เดือน ป

1

8 พ.ย 61

2
3
4
5
6
7
8
9
10

25 ธ.ค 61
24 ม.ค 62
28 ก.พ 62
21 มี.ค 62
- เม.ย 62
- พ.ค 62
- มิ.ย 62
- ก.ค 62
- ส.ค 62

ประเด็น / กลุมงาน
- แนวทางการรับสงขอมูล ป 2562 / ยาน้าํ เสริมธาตุเหล็ก
และประเด็นงาน ขอมูล อื่นๆ
- ยาน้าํ เสริมธาตุเหล็ก และประเด็นงานขอมูล อื่นๆ

หมายเหตุ : วันเวลาและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและเหมาะสมตามสถานการณ โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา

เลิกประชุมเวลา 15 : 36 น.
นายนิษฐเนตร อุปวงศ
สรุปรายงานการประชุม
นายธนาเศรษฐ วัฒนพงศสถิต
ตรวจรายงานการประชุม
(ปรับปรุงขอมูลวันที่ : 23 มกราคม 2562)

