Web Conference
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุ
ประชุมขุนอินทร์วราคม ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
วาระการประชุม
13.00 – 13.30 น. Test ระบบ Web Conference
13.30 – 16.30 น. เริ่มการประชุม

QR Code สําหรับโหลดเอกสาร

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นางรุ่งทิวา พานิชสุโข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประธาน

วาระที่ 2 : เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม
2.1 สรุปรายงานการประชุมและรับรองรายงาน ครั้งที่ 1/2560
3.2 การตรวจพัฒนาการเด็ก อายุ 9 เดือน, 18 เดือน, 30 เดือน และ 42 เดือน
2.2 ติดตามความก้าวหน้า EPI
วาระที่ 3 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 ประชากร ปี 2560 แฟ้ม Person
3.2 ร่าง กําหนการ Web Conference ปี 2560
3.3 GIS Health ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ
3.4 งาน NDC เบาหวาน ความดัน
3.5 งานผู้สูงอายุ
3.6 เด็กนักเรียนสายตาดี
3.7 KPI งานข้อมูล ปี 2560
วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ
4.1 Version ปัจจุบันของโปรแกรม ที่ใช้ในจังหวัดชลบุรี

สรุปรายงานการประชุม Web Conference
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุชุมสหเมธาพัฒน์ ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ผู้เข้าประชุม
1. นางรุ่งทิวา พานิชสุโข
2. นายรัก ธนะไพบูลย์
3. นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล
4. นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต
5. นายเดชา รักจรรยาบรรณ
6. นายจักรพล บุญกิตติ
7. ขวัญยืน โบขุนทด
8. นางสาวบุศรินทร์ ถิ่นสูง
9. นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
10. นายนวพล บุญทวี
11. นายณัฐวุฒิ การุณเกียรติกุกลุ
12. นางสาวทิพานัน เมอวัน

ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นา ประธาน
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหน่ง จพง.สาธารณสุขชํานาญงาน
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ)
ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พ)
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
อําเภอ / หน่วยบริการ ที่เข้าระบบ web conference พร้อมกัน
- อําเภอเมือง
26
- อําเภอบ้านบึง
16
- อําเภอพานทอง
12
- อําเภอหนองใหญ่
11
- อําเภอบ่อทอง
15
- อําเภอพนัสนิคม
23
- อําเภอเกาะจันทร์
6
- อําเภอบางละมุง
24
- อําเภอสีราชา
16
- อําเภอเกาะสีชัง
2
- อําเภอสัตหีบ
11
รวม 162 แห่ง 65 user
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อําเภอ / หน่วยบริการ ที่ไม่เข้าระบบ web conference
- ครบหน่าวบริการ แต่กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ
เริ่มประชุมเวลา เวลา 13.00 น
13.00 – 13.30 น. Test ระบบ Web Conference
13.30 – 16.30 น. เริ่มการประชุม
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
นางรุ่งทิวา พานิชสุโข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประธาน
- จัดให้มีการประชุมในรูปแบบ web conference เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และการเดินทางมาประชุม
- กลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยให้มากที่สุด
- ขอ check ผู้เข้าประชุมทุกหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อม
วาระที่ 2 : เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม
- ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาการเด็กแต่ละอําเภอ
o
อําเภอเมือง การคีย์ข้อมูลไม่ตรงตามช่วงอายุ
o
อําเภอหนองใหญ่ บันทึกไม่ตรงตามช่วงเวลาที่กําหนด
o
อําเภอบางบ้านบึง (เข้าระบบ แต่ไม่มีไมค์โครโฟน)
o
อําเภอบางละมุง (internet ใช้ไม่ได้)
o
อําเภอศรีราชา ยังไม่ได้ up ข้อมูลเดือน ตุลาคม ขึ้นระบบ
o
อําเภอเกาะจันทร์ ประเมินกับการคีย์ข้อมูล ไม่ตรงกัน
o
อําเภอพนัสนิคม บันทึกข้อมูลไม่ตรงอายุ
o
อําเภอบ่อทอง (เข้าระบบแต่ไม่มีไมค์โครโฟน)
o
อําเภอพานทอง (ไม่มีไมค์โครโฟน)
- ติดตามความก้าวหน้า EPI แต่ละอําเภอ ติดตาม OPV3 , MMR1 , MMR2 ให้ส่งข้อมูลเข้ามาที่จังหวัดเป็น
รายสัปดาห์ (รอ Slide รายละเอียดจากควบคุมโรคในประชุมครั้งต่อไป 17 พ.ย 59)
o
อําเภอบางละมุง ข้อมูลน่าเป็นห่วง บันทึกข้อมูลยังไม่ถึง 90 %
o
MM2 อําเภอพนัสนิคมบันทึกข้อมูลได้ดีมากกว่า 90 %
o
MMR1 อําเภอบ่อทอง บันทึกข้อมูลได้ดีถึง 98 %
o
อําเภอเมือง ฝากติดตาม OPV3 กับ MMR1 ยังพบปัญหาความครอบคลุม ผลงานยังค่อนข้างต่ํา
o
อําเภอบ้านบึง มีของ รพ. (รอจังหวัดประสาน)
o
อําเภอหนองใหญ่ มีของ รพ. (รอจังหวัดประสาน)
o
อําเภอบางละมุง ขอความร่วมมือติดตามข้อมูลด่วน เพราะความครอบคลุมยังค่อนข้างต่ํามาก
o
อําเภอพานทอง มีของ รพ. (รอจังหวัดประสาน)
o
อําเภอพนัสนิคม มีของ รพ. (รอจังหวัดประสาน)
o
อําเภอศรีราชา ฝากติดตามความครอบคลุม วัคซีน OPM3 และ MMR2 ค่อนข้างต่ํา

อําเภอสัตหีบ มีของ รพ. (รอจังหวัดประสาน)
o
อําเภอบ่อทอง OPM3 และ MMR1 ความครอบคลุมทําได้ดี
o
อําเภอเกาะจันทร์ ฝากติดตาม OPM3 และ MMR1 ความครอบคลุมของ รพ.เกาะจันทร์ ข้อมูล
ค่อนข้างน้อย
จังหวัดจะติดตามความครอบคลุมวัคซีน เป็นรายสับดาห์ ทาง web conference
o

วาระที่ 3 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 HDC กับการตรวจสอบประชากร
- DBpop ยังพบข้อมูลผิดปกติ
- ยังพบประชากรตามสิทธ์ UC หายไปค่อนข้างมากตามอําเภอหลักๆ
- ให้พื้นที่ตรวจสอบประชากรของพื้นที่ถูกต้องหรือไม่
3.2 ร่าง กําหนดการ Web conference
- เดือน พ.ย 59 ได้ทําหนังสือออกให้พื้นที่แล้ว
- และจะทําปฏิทินกิจกรรมเพิ่มเข้ามา
- การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง จะมีทีมพี่เลี้ยงเข้ามาช่วย
- จะแจ้งเนื้อหาและวาระการประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อให้ทราบ
3.3 Gis Health ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ
- ขอให้พื้นที่บันทึกข้อมูล Gis Health ให้เป็นปัจจุบัน บันทึกปีละครั้ง
3.4 งาน NCD เบาหวาน ความดัน
- ให้พื้นที่สามารถเข้าดูข้อมูลในระบบ HDC เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน แต่ละแห่งที่
พื้นที่บันทึกข้อมูล NCD เข้ามา ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยให้แจ้งเข้ามาที่จังหวัด
- ข้อมูล ปี 59 และ ปี 60 ให้ตรวจสอบดูความถูกต้องของข้อมูลด่วน ก่อนจังหวัดจะปิดการประมวลผล
ในเดือน พฤศจิกายน 2559 นี้
3.5 งานผู้สูงอายุ
- ติดตาม long Term Care ที่เคยส่งหนังสือไปยังหน่วยบริการ และ อปท. ให้เข้าร่วมโครงการใน
ปีงบประมาณ 2560 ให้พื้นที่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รีบตอบรับการเข้าร่วมโครงการและเปิด Book
Bank ส่งมาที่ จังหวัดก่อน วันที่ 15 พ.ย 2559 เพื่อส่งไปยัง สปสช.เขต ตามโควต้า เขต 6 จํานวน
3,000 คน
- การจัดทํา Care Can ในพื้นที่ ปี 2559 2 เฟส เฟส 1 มี 17 พื้นที่ และเฟสที่ 2 มี 12 พื้นที่ โดย
เร่งรัดการจัดทํา Care Can ให้ครบ 100 % ตามบริบทของพื้นที่
- จังหวัดจะติดตามงานผู้สูงอายุอีกครั้งประมาณเดือน ธันวาคม
3.6 เด็กนักเรียนสายตาดี
- Vision 2020 มีการปรับปรุงโปรแกรมอยู่
- ยังมีปัญหาเรื่องของโรงเรียน (ข้อมูล ชื่อ – ที่อยู่)

3.7 KPI งานข้อมูล ปี 2560
- KPI งานข้อมูล ปี 2560 จะเน้น 2 เรื่องหลักๆ
- ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
- สาเหตุการตาย เน้น ICD10 รหัส R99
- คุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด
- ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล การให้รหัสโรค ผู้ป่วยนอกและผู
วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่เกินร้อยละ 75
- จังหวัดจะเชิญประชุมอีกครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงคุณภาพของข้
ภาพ อมูล
วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ
4.1 Version ปัจจุบันของโปรแกรม ที่ใช้ในจังหวัดชลบุรี
- JHCIS Version 2.4.2-20161016
2.4.2
- OP-PP2010
PP2010 Version 5.0.25 (28/10/2559)
- การตรวจสอบรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก
4.2 เรื่องแนะนําเทคนิคการบันทึกข้อมูล และออกรายงานคัดกรอง
- วิทยากร นายวัฒนา เกิดวิริยะสกุล จากโรงพยาบาลแหลมฉบัง ให้ความรู้และเทคนิคการบันทึกข้อมูล
ตา , ใต , เท้า
เลิกประชุมเวลา 15.40 น.
นายนิษฐเนตร์ อุปวงศ์
สรุปรายงานการประชุม
นายธนาเศรษฐ์ วัฒนพงศ์สถิต
ตรวจรายงานการประชุม
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2559

