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บทสรุปผู้บริหาร 

(Executive Summary) 
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

มีนาคม 2560 
 

ความเป็นมา 

ระบบข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งการจัดการให้มีข้อมูลที่มี
คุณภาพ การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทั้งในส่วนกลาง ระดับเขต และ
จังหวัด โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดท าการประเมินการยอมรับต่อการด าเนินงานของ
แผนงานควบคุมโรคระดับชาติ (National Program) พบว่า ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค เป็น 1  ใน 
Priority  GAP  สูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ 
ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนฯ 12 ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลบูรณาการเพ่ือ
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็น 1 ใน 7 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรม
ควบคุมโรค จึงได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค เป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายเสนอต่อผู้บริหารกรมควบคุมโรค ที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมาย  คือ การมีฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ าซ้อน และมี
การบูรณาการข้อมูลทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ รวมทั้งมีการไหลเวียนของข้อมูล และการสะท้อนกลับของ
ข้อมูลรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค โดยมีเป้าหมาย 

คือการมีฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ าซ้อน และมีการบูรณาการข้อมูลทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ รวมทั้งมีการไหลเวียนของ
ข้อมูล และการสะท้อนกลับของข้อมูลรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินการ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมของระบบป้องกันควบคุมโรคในระดับประเทศ  
2. ก าหนดชื่อเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และเสนอต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
3. มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิเป็น Core Group และร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนกระบวนการด าเนินงาน

พัฒนาให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 
4. ส ารวจระบบข้อมูลและความต้องการข้อมูลเพ่ือการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคของแผนงาน /หน่วยงาน

ภายในกรมควบคุมโรค 
5. จัดท าค าสั่งกรมควบคุมโรคที่ 46/2560 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบ

ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค 
6. จัด Workshop เพ่ือระดมความคิดในการวิเคราะห์ส่วนขาด และการเข้าถึงข้อมูลที่มีความจ าเป็น รวมทั้ง

ระดมความคิดในการพัฒนาข้อเสนอต่อผู้บริหารในการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการป้องกันควบคุมโรค ใน
ประเด็น ดังนี้ 
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6.1 วิเคราะห์ส่วนขาดของข้อมูลแต่ละแผนงานโรค และระบุกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน  
- ข้อมูลอะไรที่ยังไม่มี แต่ต้องการ 
- ข้อมูลอะไรที่มีแล้ว แต่ยังเข้าไม่ถึง 
- กลไกการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน 

            6.2 ระดมความคิดในการจัดท าข้อเสนอต่อผู้บริหารในประเด็นที่ส าคัญ  
- ข้อเสนอส าหรับการจัดการให้มีข้อมูลหรือให้ข้อมูลมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
- ข้อเสนอส าหรับการเข้าถึงข้อมูล  
- ข้อเสนอส าหรับกลไกการเชื่อมโยงข้อมูล  
- ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลระดับเขต และ จังหวัด  
- ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลของกรมควบคุมโรค  

7. เสนอทางเลือกเชิงนโยบายฯ และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 
8. จัดท าเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาน าไปเป็นนโยบายของกรมควบคุมโรคต่อไป 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกัน 

ควบคุมโรค ไดส้รุปข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 
1. ข้อเสนอส าหรับการจัดการให้มีข้อมูลหรือให้ข้อมูลมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 

- ข้อมูลที่มีความส าคัญ ซึ่งกรมควบคุมโรคควรลงทุนในการจัดการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติด
เชื้อในโรงพยาบาล (IC) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง (Behavior) ข้อมูลในกรุงเทพมหานคร และ 
Migrant 

- ภาพรวมของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า เพียงพอต่อการด าเนินงานของแผนงานควบคุมโรค แต่ใน
หลายฐานข้อมูลจ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพ 

2. ข้อเสนอส าหรับการเข้าถึงข้อมูล  
- หน่วยงานในกรมควบคุมโรค : ควรมีการจัดท าขอบเขตการเป็นเจ้าของข้อมูลที่จะเข้าถึงข้อมูลร่วมกัน 
- หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุข ควรจัดให้มีการท า MOU เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานกรมควบคุมโรคสามารถเข้าถึงข้อมูล เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
ได้แก่ ส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์ สป., กรมอนามัย, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, โรงพยาบาล, 
มหาวิทยาลัย, กรมปศุสัตว์, กรมการปกครอง, กรมอุตุนิยมวิทยา, ส านักงานสถิติแห่งชาติ, กรมควบคุม
มลพิษ, ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ สสส. และกรมวิชาการเกษตร 

3. ข้อเสนอส าหรับกลไกการเชื่อมโยงข้อมูล   
การเชื่อมโยงข้อมูล มี 2 ลักษณะ คือ 
1. การขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาใช้ และจัดเก็บที่กรมควบคุมโรค 
2. เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละระเบียนจากต่างฐานข้อมูล  
ข้อเสนอ 
- ออกค าสั่งให้ทุกหน่วยงานภายในกรมแลกเปลี่ยนกันได้  
- จัดตั้งคณะท างานด้านข้อมูล  
- หารือร่วม/ท าข้อตกลง MOU หน่วยงานภายนอกในการเชื่อมโยงกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน  
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4. ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลระดับเขต และ จังหวัด  
3. การขอให้ สคร. เข้าถึงข้อมูลได้มากข้ึน โดยเฉพาะข้อมูลระดับบุคคลและระดับพ้ืนที่ 

5. ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลของกรมควบคุมโรค  
4. กรมควรจัดท า Mapping บุคลากร ทั้งเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

(Competency mapping) บุคลากรในการจัดการข้อมูล และ Mapping ข้อมูลที่ต้องการ 
5. การบูรณาการด้านสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) 
6. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้าน IT ด้านเนื้อหาการใช้ข้อมูล และการจัดการ

ข้อมูล 
7. ใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ 

 

ข้อเสนอจากผู้บริหารกรมควบคุมโรคและสิ่งท่ีควรด าเนินงานในระยะต่อไป  
1. ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการระบบข้อมูลของกรมควบคุมโรค ควรเป็นกองแผนงาน 
2. จัดท าระบบข้อมูลป้องกันควบคุมโรค 4.0 (เพ่ือสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0) 
3. จัดการกับระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข 
4. จัดเวทีลงนาม MOU รว่มกับหน่วยงานเครือข่ายและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กรมควบคุมโรคสามรถเข้าถึง

ข้อมูล เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) ร่วมกับสถาบันไทย-สหรัฐด้าน

สาธารณสุข (TUC)  
 

************************************ 
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พิธีเปดิการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย  

เรื่อง ระบบข้อมูลเพือ่สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค 
โดย 

 แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี  
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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พิธีเปิดการประชุม 
โดย แพทย์หญิงเพชรวรรณ พ่ึงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

 
ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค ในวันนี้ 
 จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า ระบบข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคยังคงมีปัญหาใน
หลายๆ ด้าน ทั้งการจัดการให้มีข้อมูลที่มีคุณภาพ การเข้าถึงข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการใช้
ข้อมูลทั้งในส่วนกลาง ระดับเขต และจังหวัด อีกทั้งจากผลการประเมินการยอมรับต่อการด าเนินงานของแผนงานควบคุม
โรคระดับชาติ (National Program)  ยังพบว่า ระบบข้อมูล  เป็นช่องว่างของการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคอีกด้วย 
จากสภาพปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นความส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา จึงได้มี
การด าเนินการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การที่จะ
พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ จ าเป็นต้องมีการทบทวนข้อมูล และระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายคือ การมีฐานข้อมูลที่ไม่ซ้ าซ้อน และมีการบูรณาการข้อมูลทั้งในระดับส่วนกลางและ
ระดับพ้ืนที่ รวมทั้งมีการไหลเวียนของข้อมูล และการสะท้อนกลับของข้อมูลรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุม
ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดไปประมวลเพ่ือสังเคราะห์พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกัน
ควบคุมโรคในภาพรวมของประเทศต่อไป 

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอขอบคุณท่าน
วิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และในการประชุมทั้ง 2 วันนี้ ดิฉันขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมฯ โปรดช่วยกันระดมความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้การประชุมครั้งนี้ได้รับผลส าเร็จต่อไป 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค ณ บัดนี้ 
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บรรยาย 
“ความเป็นมาและวัตถปุระสงค์การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรค” 

โดย แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคมุโรค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยาย  “ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรค” 

โดย แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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วัตถุประสงค์การประชุม 

• เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารกรมควบคุมโรคในการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการป้องกันควบคุมโรค 
ที่มา 

• รัฐธรรมนูญ 2559 หมวด16 มาตรา 258 ระบุให้ ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล  
ดังต่อไปนี้  

ก. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ แผ่นดินและการจัดท าบริการ 

สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อ 
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

•   ผลการประเมินความเข้มแข็งของแผนงานควบคุมโรค 17 แผนงาน + 1 ระบบ  
 14 แผนงาน มี GAP เรื่อง ระบบข้อมูลข่าวสาร  
 
ขั้นตอนการจัดท านโยบาย (Policy process) 

1. Issue Identification:  
o distinguish symptom from the problem: why, why,.. 

2. Issue Analysis:  
o comparative data and analysis  

3. Generating Solutions :  
o conceptual framework,  
o clear desired outcomes  

4. Consultation  
5. Performance Measurement 

 
กรอบการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรค 

• ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับอธิบดีและผู้บริหารกรมควบคุมโรค 
• จัดท า ภายใต้กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมีเป้าหมาย 
• มีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคที่ไม่ซ้ าซ้อน สามารถบูรณาการและมีการไหลเวียนของ 

ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการป้อนกลับของหน่วยงานระดับประเทศและพ้ืนที่ 
•  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
•  มีการลงทุนเพ่ือออกแบบโครงสร้างระบบ 
•  มีการพัฒนาบุคลากรทางด้าน IT 

 
นิยาม 

• ข้อมูล: individual facts, statistics, or items of information หมายถงึ ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับ 
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ว่าเป็นข้อเท็จจริง ส าหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การค านวณ 
• ฐานข้อมูล: comprehensive collection of related data organized for convenient 

access, generally in a computer. หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย
แฟ้มข้อมูล (File) ระเบียน (Record) และ เขตข้อมูล (Field) และถูกจัดการด้วยระบบเดียวกัน 

• บูรณาการ ความหมาย 
• เชื่อมหรือประสานกับสิ่งอ่ืนหรือหน่วยงานอื่น 
• ท าให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ขั้นตอน 
1. ทบทวนระบบข้อมูลส านักระบาดวิทยา และก าหนดประเด็นการจัดท า 

1.  ไม่มีข้อมูล 
2.  เข้าไม่ถึงข้อมูล 
3.  ขาดกลไกหรือกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ 
4.  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระดับพ้ืนที่และกรมควบคุมโรค 

2. ประชุมระดมสมอง เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์แต่ละ cluster โรค ในประเด็น 

 
 

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการป้องกันควบคุมโรคในมุมมอง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ 

 Determinant Behavior Program 
response 

Morbid/ 
mortal 

Abnormal 
event 

เอดส์ -จ านวนและที่ตัง้ 
ส.บริการ 

-อัตราการใช้ถุงยางของ 
CSW, MSM,  
-อายุเริ่มมีเพศสัมพันธ์ 

-แหล่งจ าหน่าย
ถุงยางอนามัย  

-อุบัติการณ์ติด
เชื้อ HIV 

Outb. 

 - การเปลี่ยนแปลง
ของเชื้อ และ การ
ดื้อยา 

- การเข้าถึงบริการ 
- พฤติกรรมการกินยา 

-จ านวนสถาน
บริการที่สามารถให้
การรักษาตาม
มาตรฐาน/สูตรยา 

-ความชุกผู้ป่วย
เอดส์ 

 

  -พฤติกรรมการใช้ยา
เสพติด 

-จ านวนผู้ได้รับ
บ าบัดยา, 
อัตราบริการเชิงรุก 

-ความชุกของ
เอดส์ใน IDU 
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 Determinant Behavior Program 
response 

Morbid/ 
mortal 

Abnormal 
event 

 -ภาพลักษณ์ทาง
สังคมของกลุ่ม
เสี่ยง 

-เจตคติต่อผู้ป่วย -พ้ืนที่ สถานที่
ท างานหรือชุมชนที่
มีกิจกรรมลดการตี
ตรา 

-จ านวนสถาน
ประกอบการที่
ลดการตีตรา 

-รายงานหรือ
ข้อร้องเรียน
การตีตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรยาย 

1. ข้อมูลอะไรที่ยังไม่มีแต่ต้องการ 
2. ข้อมูลอะไรที่มีแต่เข้าไม่ถึง 
3. กลไกการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน 
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เร่ือง “กลไกการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับกระทรวงและเทคโนโลยทีี่ใช้ 
ในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต” 

โดย  
นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย เรื่อง “กลไกการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับกระทรวงและเทคโนโลยีท่ีใช้ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” 
 

นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ในการท างานจริง หากไม่จ าเป็นไม่ควรสร้างฐานข้อมูลใหม่ 
2. การแก้ระบบข้อมูล หรือฐานข้อมูลให้แก้ที่ต้นน้ า 
3. พยายามใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่ ข้อมูล 43 แฟ้มเพ่ือปรับปรุงให้มีคุณภาพมากข้ึน 
4. กระทรวงมี single data pool มี cloud มี data center 
5. ทุกหน่วยงานต้องมี data security ใน 10 ปีนับจากปีก่อน 

แนวโน้มการท างาน :  
1. การดึงข้อมูลจะมี software ที่ช่วยย่นระยะเวลาในการท างาน ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
2. encourage online connection ไม่ต้อง copy ข้อมูลมา 
3. ต้องมีหนังสือขออนุญาต ทีเดียว เป็นปีๆ จะเอาข้อมูลอะไร เพื่ออะไร 
4. ปัจจุบัน 43 แฟ้ม มีแฟ้มแก้ไขเข้าแทนที่ค่าเก่าที่ผิดเป็น log file ไว้ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1. ให้มี team ประกอบด้วย แพทย์นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นักวิชาการต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และเสริมศักยภาพในการใช้ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย  
เร่ือง “กลไกการเชื่อมโยงข้อมูลป้องกันควบคุมโรคระดับกรม และเทคโนโลยทีี่ใช้ในปัจจุบัน 
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และแนวโน้มในอนาคต” 
 

โดย 
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้า  

ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของกรมควบคุมโรค 
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ข้อดี-ข้อเสีย 
บริหารเครือข่าย ทาได้ง่ายกว่าการจัดวางรูปแบบอ่ืนเพราะเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ จะอยู่ที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังมี

ความปลอดภัยสูง เพราะสามารถจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในห้องหรือบริเวณที่ปิดล็อคได้  
การส ารองข้อมูล ซึ่งเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารเครือข่าย (administrator) เพราะการส ารองข้อมูลจะช่วยให้

สามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ในกรณีข้อมูลในเครือข่ายเกิดเสียหายหรือสูญหายไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ การส ารอง
ข้อมูลที่เก็บไฟล์ไว้ที่เดียว จะท าได้ง่ายกว่าการส ารองในเครื่องผู้ใช้แต่ละคน  

เสถียรภาพของระบบ ถ้าเครือข่ายเกิดเสียขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในเครือข่าย ซ่ึงจะต้องมีการสร้าง
เซิร์ฟเวอร์ส ารองที่เรียกว่า เซิร์ฟเวอร์กระจก (mirror server) ให้ท างานควบคู่ไปกับเซิร์ฟเวอร์หลัก เพ่ือในกรณีที่
เซิร์ฟเวอร์หลักเสียจะได้ใช้เซิร์ฟเวอร์กระจกนี้แทนก่อนได้  

ค่าใช้จ่าย จะค่อนข้างสูง เนื่องจากจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีสมรรถนะดีที่สุด เพ่ือที่จะรองรับการ
ท างานกับผู้ใช้จานวนมากได้  
 
DATA Exchange! ความพร้อม? 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถรองรับข้อมูลจานวนมากภายในพื้นที่  

ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ  
ความเร็ว  
ความปลอดภัย  
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน  
เทคโนโลยีที่จะนามาใช้ BlockChain?  
ความพร้อมใช้งาน  
มาตรฐานกลางตัวแปรฐานข้อมูลมีความจาเป็น?  

 
นวัตกรรม Blockchain 
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Blockchain (บล็อกเชน) คืออะไร  
“Blockchain คือ รูปแบบการเก็บข้อมูล (Database) แบบหนึ่งของระบบที่ไม่มีศูนย์กลางแต่เชื่อถือได้และโกงยาก“ 

 

 
 

การท างานของ Blockchain  
บล็อกเชน เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ท าให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่

ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ทาให้ block ของข้อมูลลิ้งค์ต่อไปยังทุกๆ คนเป็น โดยที่
ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ 
Docker  

คือชื่อของ Engine ที่มีแนวคิดในการจาลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาในเครื่องสาหรับรัน Service ถ้านึกภาพไม่ออก
ให้นึกถึงพวก Virtual Machine (เครื่องแม่ข่ายเสมอ) อย่าง Virtual Box หรือ VMWare แต่ท างานเร็วกว่า 
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Blockchain คือ การให้ทุกคนถือเอกสารชุดเดียวกัน เมื่อมีการอัปเดตก็จะอัปเดตด้วยกัน โดยมั่นใจได้ว่าเอกสารเหล่านั้น
เชื่อถือได้แน่นอนไม่มีการปลอมแปลง 

 

 

 

 

การใช้งานในอนาคต 
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บรรยาย 
เร่ือง “กรณีตัวอย่างการใช้ข้อมูลเพ่ือจัดการปัญหาเอดส์ ผ่านมุมมอง 5 มติิ 5 กลุ่มโรค” 

โดย 
นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย เรื่อง “กรณีตัวอย่างการใช้ข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาเอดส์ ผ่านมุมมอง 5 มิติ 5 กลุ่มโรค”  
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โดย นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

การใช้ข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรค กรณีศึกษาโรคเอดส์ 

Scope 

 Understanding and Strategic framework  
 Example of data dissemination and utilization  
 Tools to improve access and use  

 
Strategic information vs Surveillance 

Strategic Information 
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ 

Public Health Surveillance 
การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข 

Strategic Information is information collected 
to inform policy and programme decision.  

ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจทั้งระดับ
นโยบายและแผนงาน/โครงการ  

SI facilitates program improvement, 
evaluates progress, maximize resources and 
ensures policy compliance.  

ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์น าไปสู่การปรับปรุงงาน ปรินค
วามก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์และปฏิบัติตาม
นโยบาย  
 

การจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการแปลผล และการเผยแพร่
ข้อมูลทางสาธารณสุขที่ดาเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การจัดทา
มาตรการ และการประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรค
ทางสาธารณสุข  
 

 

 

 

 

 

 

 

Data Analysis and Use 
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ระบบเฝ้าระวังเอชไอวี/โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 มิติ 

 

การวิเคราะห์และการเผยแพร่ข้อมูล 
• Direct communication among stakeholders  
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• Annual Meeting of HIV Surveillance Stakeholders  
• Report/Article  
• Executive Meetings  
• Ad-hoc Meetings  
• Websites, Electronic media  
• etc  
•  

ระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวางแผน ปรับปรุงการดาเนินงาน และระดมทรัพยากร 

 

Data use  
 

“If data has not been used, building M&E system is useless” 
 

Key Barriers to Data Use 
 Availability of database on surveillance and information 

 fragmented, many but less 
 usefulness 

 Complexity 
not design for user 
Format ot template that enable effective data use 

 Accessibility 
Different sources 
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Direct contact 
Timeliness  

 
ข้อเรียนรู้ส าคัญ 
 ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
 ไม่มีข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบ ต้องรู้จักใช้อย่างฉลาด (Smart)  
 ข้อมูลยิ่งใช้ประโยชน์ ก็จะยิ่งท าให้คุณค่า คุณภาพ และความร่วมมือดีขึ้น  
 การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการท าให้ข้อมูลเข้าใจง่าย เป็นปัจจัยส าคัญ ท าให้การใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อภิปรายกลุ่ม 

“ข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการป้องกันควบคุมโรคในปัจจุบันและอนาคต” 
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โดยวิทยากร 

1. นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร 
ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสขุ (TUC) 

2. นางสาวสาหร่าย เรืองเดช หัวหน้างานแผนประเมินผลและคุณภาพงานองค์กร 
ส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3. นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักสถิติสังคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ด าเนินการอภิปรายโดย นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Health ระยะยาวในประเทศไทย 
“Growing Expertise in e-Health Knowledge and Skills” (GEEKS) 
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นายแพทย์โสภณ เอ่ียมศิริถาวร 
ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) 

 

 
 

Five Functional Pillars, Cross-cutting EnablersStrategic Approach to Strengthen Health Systems 
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Recruitment Plan 
• Developing curriculum in April 2017 
• Recruiting 20 potential trainers into TOT (17-21 July 2017) 
• Selection of trainees for 12-month course from participants of basic courses 
• Team-based training is composed of 3 members: 

• Public health officer who has information technology or data analysis experiences 
• IT man in hospital or health office who works on health information 
• Senior or team lead who is interested in applying e-health to improve public health 

service  
• Mentors/Supervisors who have experiences in e-Health  
• Selection of useful projects 
• Didactic training: Lecture, exercise 
• Supporting environment at workplace 
• Successful graduates from 12-month course will continue into 2-year fellowship program 

Expected Outcomes and Impacts 
• ยกระดับขีดความสามารถด้าน e-health ของกระทรวงสาธารณสุขตอบโจทย์ ประเทศไทย 4.0 
• เพ่ิมศักยภาพในระบบการเฝ้าระวัง 
• คุณภาพของข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
• โครงการย่อยด้าน e-Health ได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการของกระทรวง 
• เครือข่ายศิษย์เก่า GEEKS ที่เข้มแข็ง  
• ศูนย์การฝึกอบรม e-health ระดับนานาชาติ 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
• ลงนาม MOU ระหว่าง MOPH, US CDC, MU เพ่ือการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Health ในประเทศไทยและ

ระดับนานาชาติ 
• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (GEEKS) 
• เตรียมต าแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าให้กับผู้มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรระยะกลางและระยะ

ยาว (GEEKS)  
• สร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงาน ที่เป็น node ของการฝึกอบรมที่ให้ trainee ได้ไปท างานให้ 

 
 

 

ระบบข้อมูลป้องกันโรคและควบคุมโรคส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
นางสาวสาหร่าย เรืองเดช หัวหน้างานแผนประเมินผลและคุณภาพงานองค์กร    

             ส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 
 
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล 

• บริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
•  ค านวณงบขาขึ้น 
•  ค านวณงบขาลง 
•  จ่ายเพิ่มเติม   

• ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการบริหารงบประมาณ 
• พัฒนานโยบาย 
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ข้อจ ากัด 
• OP PP  IP  e-claim 

• เป็นข้อมูลจากหน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น 
• รพ. สังกัด กสธ.  
• รัฐอ่ืน ๆ   
• เอกชน   
• มหาวิทยาลัย   
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ข้อมูลกรณีผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น +ข้อมูลผู้ป่วยนอกและในสิทธิ อปท.  ที่เข้ารับ
รักษาในรพ.รัฐ * 

• ความครบถ้วน  ถูกต้อง และทันเวลา 
แหล่งข้อมูลที่จัดเก็บ 

 
แผนจัดเก็บข้อมูลอะไรในอนาคต และท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคมีอะไรบ้าง 

• นโยบายของหน่วยงานยังยึดใช้ข้อมูลจากระบบปกติของกระทรวงสาธารณสุข  โดยไม่เพ่ิมภาระให้กับหน่วย
บริการ    และในส่วนของงานป้องกันและควบคุมโรค เน้นการใช้ข้อมูลดังนี้ 

• บริการอนามัยแม่และเด็ก รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
• การประเมินพัฒนาการเด็ก  รวมถึงการติดตามการเข้าถึงบริการกรณีที่มีความผิดปกติ และผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึน 
• บริการวัคซีน และ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
• การคัดกรอง DM & HT & ซึมเศร้า & บุหรี่ สุรา & หัวใจหลอดเลือด เริ่มตั้งแต่การคัดกรอง จนถึงการ

รักษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
• การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการติดตามการรักษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
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• ดึงข้อมูลจากระบบปกติมาใช้ในการท างานให้ตอบการท างานเชิงคุณภาพมากขึ้น  เพ่ือตอบในเชิง Effective 
coverage 

• เน้นในกลุ่ม ๑) แม่และเด็ก ,๒) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ, ๓) มะเร็ง เป็นอันดับต้น ๆ 
• ก าลังพัฒนา TB Data Hub  โดยพัฒนาต่อยอดจาก  TBCM  ของ สคร. 
• ส ารวจเพิ่มในส่วนที่ข้อมูลในระบบมีข้อจ ากัด  โดยท างานร่วมกับกองทุนประกันสุขภาพอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอกลไกการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต 
• ด าเนินการร่วมกับกองทุนอ่ืน ๆ และภาคีที่เกี่ยวข้อง 

• การลงทุน  
• การก าหนดประเด็น/โจทย์ 
• การใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

•  ผู้ด าเนินการ 
• รวมศูนย์:  ประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
• แยกด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ : พ้ืนที่เขตด าเนินการประสานหน่วยวิชาการในพื้นที่ด าเนินการ  แต่

ส่วนกลางก าหนดมาตรฐานเครื่องมือ วิธีการส ารวจ 
หากกรมควบคุมโรคจะขอใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค จะต้องท าอย่างไร 

• ประสานงานขอใช้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ 
•  แนบ Proposal  &  ชุดข้อมูลที่ขอใช้ 
•  เห็นชอบในเรื่อง Non-disclosure agreement 

• มีนโยบายรองรับ 
• มีเงื่อนไขของการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ 

• มาตรฐานชุดข้อมูล 
• วิธีการที่เป็นมาตรฐาน 
• ความปลอดภัย  
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ผลการประชุมกลุ่ม 
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กลุ่มที่ 1 ข้อเสนอส าหรับการจัดการให้มีข้อมูลหรือให้ข้อมูลมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
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กลุ่มที่ 2 ข้อเสนอส าหรับการเข้าถึงข้อมูล 
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กลุ่ม 3 ข้อเสนอส าหรับกลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 
EID: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 

• กรมปศุสัตว์ มี website ที่ update เช่น Thairabies.net, AI แต่ยังขาดการเข้าถึงข้อมูลของฝั่ง สธ. เนื่องจาก
ผู้ใช้ฝั่ง สธ. ยังไม่ทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 

• ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ในคนและในสัตว์ ขาดการเชื่อมโยงอย่างอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ได้อยู่ใน 
platform เดียวกัน กลไกการเชื่อมโยงในปัจจุบันจึงเป็นลักษณะ manual เกิดความล่าช้า และอาจจะเกิด error 
ได ้

• ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ  
EPI: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 

• ขาดกลไกการเข้าถึง/การเชื่อมโยงข้อมูล/ปัญหาการรายงานจากพ้ืนที่/ 
• ข้อมูลยังขาดความครบถ้วน คุณภาพของข้อมูล และความทันเวลา  
• ความครอบคลุมของวัคซีน จะใช้ข้อมูล 43 แฟ้ม/ 506/ event based surveillance 
• ไม่มีฐานข้อมูลของเป้าหมาย 

CDD: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 
• แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิด outbreak 
• ยังไม่มีการเชื่อมข้อมูล เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคเชิงรุก (จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย 

อย. และหน่วยงานในพื้นที) 
• ปริมาณที่ตั้งรถเร่แผงลอยตลาดนัดทางทีมวิเคราะห์แล้วควรเป็น Determinant แต่ยังไม่มีข้อมูล 

Zoo: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 
• ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลของ Zoonosis บน platform เดียวกัน 
• ขาดข้อมูลที่จ าเป็นในการพยากรณ์โรค เช่น ปริมาณน้ าฝน (Lepto) ปริมาณการใช้วัคซีนในคน และในสัตว์ 

(Rabies) 
• ขาดความเชื่อมโยงของการใช้วัคซีน ระหว่าง อปท. และกรมปศุสัตว์ 
• ขาดข้อมูลผลการวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานในแต่ละโครงการรณรงค์ต่างๆ (Program response) 

หนอนพยาธิ: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 
• การลงข้อมูลยังเป็นแบบ Manual 
• โปรแกรม Isan cohort ยังไม่เสถียร ไม่คีย์ข้อมูล 
• ส่วนกลางวิเคราะห์ข้อมูล 

DHF: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 
• ยังเป็นระบบ Manual  
• การส ารวจเชื้อในคน ในยุง ความหนาแน่นของลูกน้ ายุงลาย และการต้านทานสารเคมี มีการด าเนินงานแต่ยังไม่

เป็นระบบที่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศหรือพ้ืนที่ได้ 
• ขาดการจัดเก็บข้อมูลนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการด าเนินการป้องกันควบคุมโรค และการประเมินผลการป้องกัน

ควบคุมโรคระบบ 
• ข้อมูลสภาพอากาศและประชากร เสนอให้กรมฯ ท าการขอหรือท า MOU กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลและจัดเก็บ

เป็นข้อมูลกลางเพ่ือใช้ร่วมกันในหลายแผนงาน 
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Malaria: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 
• ปัจจุบันระบบเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย (มาลาเรียออนไลน์) เป็นแบบ case-based online surveillance 

system เชื่อมโยงจากหลายแหล่งข้อมูล โดยหลัก ได้แก่ ข้อมูลจากส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ทั้งแบบเชิงรับและเชิงรุก รวมถึงข้อมูลการสอบสวนผู้ป่วย และ
การติดตามผลการรักษา และข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโรคจากการให้บริการแบบเชิง
รับของโรงพยาบาลเป็นหลัก ผ่านรง.506 ส าหรับข้อมูลทางกีฏวิทยา รวบรวมข้อมูลการส ารวจยุงพาหะ ความ
ครอบคุลมของมุ้งชุบสารเคมี เข้าระบบมาลาเรียออนไลน์ 

• มีการท า pilot project ที่ รพ. อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ 
IC: กลไกการเชื่อมโยงข้อมูล 

• ต้องการให้มีการลงข้อมูล อัตราการติดเชื้อใน รพ. ให้ครบทุกโรงพยาบาล 
โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง 

• มีแต่ยังไม่ด ี
• การเฝ้าระวังมีคนท าแต่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบเชื่อมโยงและเฝ้าระวังภาพรวมที่ชัดเจน / ขาดการเฝ้าระวังอย่างเป็น

ระบบ 
• ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลทุกฐาน ต้องมีการตกลงผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็น ระหว่าง

ส านักโรคไมต่ิดต่อ  ส.แอลกอฮอล์ ส.บุหรี่ กับส านักระบาดเพราะขาดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
• การพัฒนาศักยภาพของ PM ในการวิเคราะห์ แปลความและการจัดการข้อมูล 
• การเชื่อมโยงการท างานระหว่างส านักNCD ส านักระบาดและ HDC ควรมีการท างานร่วมกัน เช่น การเขียน 

Template ให้มีความถูกต้องและเข้าใจตรงกัน 
• ส านักระบาด ควรมีผู้รับผิดชอบด้านฐานข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น และส านักโรคไม่ติดต่อ  ควรมีการพัฒนาทีมในการ

วิเคราะห์และจัดการข้อมูล 
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ใบงานประชุมกลุ่มย่อย  
(วันที ่15 มีนาคม 2560) 

เวลา 13.00-16.30 น. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวิเคราะห์ส่วนขาดของข้อมูลแต่ละแผนงานโรค และระบุกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน 

ขั้นตอนการประชุมกลุ่ม 
1. ผู้ด าเนินการประชุมระดมสมอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

a. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแนะน าตนเอง 
b. ชี้แจงวัตถุประสงค์และข้ันตอนการประชุม 

i. วัตถุประสงค์การประชุม ระดมสมองเพ่ือระบุว่า จากกรอบแนวคิด 5 กลุ่มโรค 5 มิติ 
แผนงานกลุ่มโรคยังมีความต้องการในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 

1. ข้อมูลอะไรที่ยังไม่มี แต่ต้องการ 
2. ข้อมูลอะไรที่มแีล้ว แตย่ังเข้าไม่ถึง 
3. กลไกการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน 

ii. ขั้นตอนการประชุม วิทยากรจะน าเสนอประมาณ 20 นาที ระหว่างที่ฟังการน าเสนอขอให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาเอกสารประกอบการประชุมว่า มีอะไรที่ควรจะเพ่ิมเติมใน
เอกสารประกอบการประชุมอีกบ้าง จากนั้นจะระดมสมอง และท าเป็นข้อสรุปกลุ่ม และ
แบ่งสมาชิกในกลุ่มเป็น 5 กลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนกับแผนโรคอ่ืนๆในวันที่ 16 มีนาคม 
2560 

2. วิทยากรข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ น าเสนอผลการพัฒนาระบบข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติของแผนงานโรคที่
ผ่านมา และแผนที่จะพัฒนาในระยะต่อไป ประมาณ 20 นาที 

3. ผู้ด าเนินการประชุมระดมสมอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ด าเนินการประชุมโดยให้แต่ละแผนโรคที่อยู่ในกลุ่ม  
น าเสนอใน 3 ประเด็นดังนี้ 

 ข้อมูลอะไรที่ยังไม่มี แต่ต้องการ 
 ข้อมูลอะไรที่มแีล้ว แต่เข้าไม่ถึง 
 กลไกการเชื่อมโยงข้อมูลในปัจจุบัน 

4. ที่ประชุมสรุปภาพรวม  
5. แบ่งสมาชิกกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนกับกลุ่มแผนโรคอ่ืนในวันที่ 16 มีนาคม 
6. เลขานุการประจ ากลุ่ม สรุปผลการประชุม และเตรียมจัดท า PPT เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุม

กลุ่มย่อยวันที่ 16 มีนาคม 2560                                                                                                                            
 

ผู้ประสานงานประจ ากลุ่ม ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมกลุ่มย่อย, จัดเตรียม Note book,  LCD Projector, laser 
pointer, เตรียม file ที่เก่ียวข้อง, เตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
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ใบงานประชุมกลุ่มย่อย 
(วันที ่16 มีนาคม 2560) 

  เวลา 10.30-12.00 น. และ 13.00-14.00 น. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือระดมความคิดในการจัดท าข้อเสนอต่อผู้บริหารในประเด็นที่ส าคัญ 

ขั้นตอนการประชุมกลุ่ม 
1. ผู้ด าเนินการประชุมระดมสมอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ด าเนินการประชุมระดมความคิดตามประเด็นใน 

แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ข้อเสนอส าหรับการจัดการให้มีข้อมูลหรือให้ข้อมูลมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น : ระบุข้อมูลที ่
ต้องการให้ม ีและสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงควรด าเนินการเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติสามารถมีข้อมูลที่ต้องการ และข้อมูลมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนได ้ 

กลุ่มที่ 2 ข้อเสนอส าหรับการเข้าถึงข้อมูล : ระบุฐานข้อมูลที่ต้องการเข้าถึง และสิ่งที่ผู้บริหาร 
ระดับสูงควรด าเนินการเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่ต้องการได้                                                                                             

กลุ่มที่ 3 ข้อเสนอส าหรับกลไกการเชื่อมโยงข้อมูล : ระบุฐานข้อมูลที่ควรมีการเชื่อมโยงกัน และ 
สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงควรด าเนินการเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ 

กลุ่มที่ 4 ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลระดับเขต และ จังหวัด : ระบปุัญหาที่ 
จังหวัดและเขตไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเนื่องจากอะไร และสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงควรด าเนินการเพ่ือให้จังหวัด
และเขตสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ 

กลุ่มที่ 5 ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลของกรมควบคุมโรค : ระบุสิ่งที่กรม 
ควบคุมโรคต้องการใช้, ศักยภาพที่จะต้องมีเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ และสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงควรด าเนินการเพ่ือให้กรม
ควบคุมโรคสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูล  

2. ที่ประชุมสรุปภาพรวม 
3. เลขานุการประจ ากลุ่มสรุปผลการประชุม และเตรียมจัดท า PPT น าเสนอในวันที่ 16 มีนาคม 2560  

เวลา 14.00-16.30 น. 
 4.  มอบหมายผู้น าเสนอ 
 

ผู้ประสานงานประจ ากลุ่ม : ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุมกลุ่มย่อย, จัดเตรียม Note book,  LCD Projector, laser 
pointer, เตรียม file ที่เก่ียวข้อง, เตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 เรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค 

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2560 ณ  โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง E-mail 

วิทยากร 
1 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคมุโรค  
2 นายแพทย์พรชัย จิระชนากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ppchirach@gmail.com 
3 แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
4 นายแพทย์สมเกียรต ิ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
5 นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศริ ิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
6 แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
7 นายแพทย์อนุพงค ์ สุจริยากุล รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
8 แพทย์หญิงสุพัตรา     ศรีวณิชชากร รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
9 แพทย์หญิงวรรณา   หาญเชาว์วรกลุ รักษาการนายแพทย์ทรงุคณวุฒิ  

10 นายแพทย์ชัยรัตน ์ เตชะไตรศักดิ ์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
11 นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
12 นายแพทย์พลวรรธน ์ วิทูรกลชิต ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

Polawat.w@gmail.com 

13 นางสาวสาหร่าย เรืองเดช หัวหน้างานแผนประเมินผลและคณุภาพ
งานองค์กร สปสช. 

 

14 นางปัทมา อมรสริิสมบูรณ ์ ผู้อ านวยการส านักสถติิสังคม 
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

Pattama.a@nso.go.th 
091-774-6961 

15 นายไพโรจน์                    พรหมพันใจ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

16 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-
สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC) 

 

17 นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์   พันธ์หล้า ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ  
กรมควบคุมโรค 

ppanlar@yahoo.com 

18 สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์   ฮิ้นจ้อย นายสัตวแพทย์เช่ียวชาญ 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

 

19 แพทย์หญิงพิมพ์ภา   เตชะกมลสุข ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
20 นายชัยสุข   ตั้งวงศ์จุลเนียม ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคมุโรค 
 

21 นายแพทย์ไผท  สิงห์ค า ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค  
22 นางจุไรวรรณ ศิริรัตน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม  

schuraiwan@gmail.com 

23 นางมนัญญา  ประเสริฐสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม ่
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง E-mail 

24 นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

 

25 นายสามารถ พันธ์เพชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

 

26 นางสาวหทัยชนก  ไชยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ 

 

27 นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

 

28 นางสาวภูษณศิา ฉลาดเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม 

 

29 นายวรวิทย ์ พยุงเกียรติบวร นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ศูนย์สารสนเทศ 

 

30 สัตวแพทย์หญิงสุธิดา ม่วงน้อยเจริญ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่  

 

31 นางสาวลออรัตน์  เวชกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 

 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง E-mail 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

32 นางอรนาถ      วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ Oranard.w@gmail.com 

33 นายวรยุทธ     นาคอ้าย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ Thongpua@hotmail.com 

34 นายอัมภสั      วิเศษโมรา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ Tao-ampas@hotmail.com 

35 นางสาวมัลลิกา  ผดุงหมาย นักวิชาการสาธารณสุข phadoongmai@gmail.com 

36 นางสาวชนัดดา ตั้งวงศ์จุลเนียม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

37 นายแพทย์นิพนธ ์ ชินานนท์เวช ผู้อ านวยการ Chinnipon2011@gmail.com 

38 นายแพทย์พงศธร  ชาติพิทักษ ์ รองผู้อ านวยการ  

39 นางสาวจุรีย์       อุสาหะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ jureeu@gmail.com 

40 นางสาวนภัสสร สอาด 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

kpvale@gmail.com 

 

mailto:kpvale@gmail.com
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง E-mail 

ส านักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

41 นางนพรัตน์       มงคลางกูร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ noparatm@gmail.com 

42 นางวิรงรอง       แก้วสมบูรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ Pnfluplan@hotmail.com 

43 นางสาวปาจารยี์  อักษรนิตย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

44 นางสาวกษมา    นับถือดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

45 นายตฤษนันท์    ถูกจิตร นักวิชาการสาธารณสุข  

สถาบันราชประชาสมาสัย 

46 นายแพทย์อาจินต์   ชลพันธุ์ ผู้อ านวยการ Arjin_ch@hotmail.com 

47 นางสาวฉลวย      เสร็จกิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ chalkeang@gmail.com 

48 นางสาววีณา         พริ้มแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ primkaew@gmail.com 

สถาบันบ าราศนราดูร 
49 นางอัมพวา   คุณยศยิ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
50 ณัฎฐณิชา     วังศรีชัง   
51 นางสาวณัฐธิดา ฮอห์หรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข  

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 
52 นายเลิศฤทธิ์         ลีลาธร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ lerdrit_lee@hotmail.com 

ศูนย์สารสนเทศ 
53 นายปรีชา         ภูมิพื้นผล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  
54 นายศุภเสาย์      ทิพยาวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  
55 นางสาวสุพจนา  คุ้มวงษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  

ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

56 นายจิระพัฒน์ เกตุแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ j.ketkaew@yahoo.com 

57 ดร.ประยุทธ สุดาทิพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ psudathip@gmail.com 

58 ดร.สภุาวดี พวงสมบตั ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ jiabk@yahoo.com 

59 แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

60 นางสาวเจิดสุดา กาญจนสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ m_kanjana1@hotmail.com 

61 นางสาวสุรวดี กิจการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ kitchakarn@hotmail.com 

62 นางสาวพัชรินทร์ บุญอินทร ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตัิการ Mayp_b@hotmail.com 

ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
63 แพทย์หญิงสุชาดา เจยีมศริ ิ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง E-mail 

64 นางสาวจุฑามาศ มากกุญชร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

 

ส านักวัณโรค 
65 นางสาวภัทรา ทองสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม 
66 นางสาวจุไรรัตน์   ศรมีณ ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

67 นางสาววชิราภรณ์   วิริยะสัมมา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

68 นางสาวชไมพร  ชาร ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

69 นายประหยัด  เคนโยธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

71 นางสาวภัทรวดี  ขาวจันทร ์ นักวิชาการสาธารณสุข  

ส านักระบาดวิทยา 
71 นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ นายแพทย์ช านาญการ  

72 นายสหภพ   พูลเกษร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 0815535834 

73 นายวัชรพล  สีนอ นักวิชาการสาธารณสุข  

74 นางสาวปภานิจ สวงโท นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

75 ดร.แสงโฉม ศิริพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ 
76 แพทย์หญิงปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ ์ ผู้อ านวยการ pantipatk@yahoo.com 

77 นางสาวชลนที         รอดสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ส านักโรคไม่ติดต่อ 
78 แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อ านวยการ  

79 นางสุชาดา  เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 025903967 

80 นางนงนุช ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

81 นางอัจฉรา  ภักดิ์พินิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

82 นางสาวธารณิี พังจุนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

83 ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกลุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

84 ดร.ปัญญ์ จันทร์พานิชย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

85 นางสาวนิพา  ศรีช้าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 025903967 

86 นางนพวรรณ อัศวรตัน ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

87 นางสาวณัฐฐิวรรณ  พันธ์มุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ Nuttiwan2516@hotmail.com 



ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง E-mail 

88 นางสาวธิดารตัน์     อภิญญา 
นักวิชาการสาธารณสุข 

Tuanguithai0312@gmail.co
m 

89 นางสาวเกมิกา สงวนสัตย ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
 

 

กองแผนงาน 
90 นางสุจิตรา   บัวแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

พิเศษ 
 

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 
91 นางสาวอมรรตัน์  มานะวัฒนวงศ ์ ผู้ช่วยนักวิจัย amonrat@ihpp.thaigov.net 

0853656392 
92 นายกมลพัฒน์    มากแจ้ง ผู้ช่วยนักวิจัย kamonphat@ihpp.thaigov.net 

0815965585 
ส านักควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ 

93 นางสาวดวงดาว  รักษากุล นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสตัว์ปีก 

biraflue@dld.go.th 
098-836-9284 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
94 นางสุมาลี    ชะนะมา      นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพเิศษ Sumalee.c@dmsc.mail.go.th 

0890791304 
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสขุ (TUC) 

95 แพทย์หญิงอัจฉรา  ธีรรตันกุล   

96 ลลิดา    เขตต์กุฏ ี Public Health specialist xgag@cdc.gov 
0848742165 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค ์
97 นางสายรุ้ง        จันทรปราสาท นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

98 นางภัค            ศัลยานุบาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุร ี
99 นายแพทย์พราน       ไพรสุวรรณ ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ  

100 นางสาวโสภาพรรณ   จิรนริัติศัย นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุร ี

101 นายพูนศักดิ์            ศรีประพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแก่น 
102 นางวันทนา             กลางบุรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

103 นางสาวกรรณิการ์     ตฤณวุฒิพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 อุดรธานี 

104 นางศิมาลักษณ์       ดิถสีวัสดิ์เวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

105 นางสาวแพรพรรณ  ภรูิบัญชา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

mailto:amonrat@ihpp.thaigov.net
mailto:kamonphat@ihpp.thaigov.net
mailto:Sumalee.c@dmsc.mail.go.th
mailto:xgag@cdc.gov


ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 
 

48 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง E-mail 

106 นางสาวชัชชฎา       ศรีชูเปี่ยม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 
107 นางเปรมปรดีิ์      ชวนะนรเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

108 รัฎรินยี์              ธนเศรษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
109 นางสาวพรทิพย์     ใจเพชร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ Pornampa@yahoo.com 

คณะท างาน 
110 นางสาวพจนา           จิตร์จ านงค์ นักวิชาการสาธารณสุข  

ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

111 นางสาวจิตรา            บุญโพก นักวิชาการสาธารณสุข  
ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

112 นางวรรณฤดี             อุษณกุล พนักงานธุรการ 3 ส านักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

113 นางสาวจุฑารตัน์        อินทร์สุข นักจัดการงานท่ัวไป  
ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

114 นางสาวทิพาภรณ์       สัตย์ฌุชนม์ ผู้ประสานงานโครงการ  
ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

115 นางสาวนันทนา         เถื่อนสว่าง ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ  

116 นางสาวสิรณิัฎฐ์         จันทร์ภาครี  พนักงานพิมพ์ ส 3  
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 

 

117 นายณัฐพงศ์             ศรีชาย นักวิชาการศึกษา  
ส านักโรคติดต่อทั่วไป 

 

118 นางสาวจุวรรณา        เสนีย ์ นักจัดการงานท่ัวไป  
ส านักงานเลขานุการกรม 

 

119 นางสาวศรินทริพย์     ดวนล ี เลขานุการผู้ทรงคณุวุฒิ ส านักงาน
เลขานุการกรม 
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