
สรุปการประชุมคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 
ในวันที่ ๑8 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 08.3๐ – ๑4.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ  อาคาร ๗ ชั้น ๓ กรมอนามัย 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
2. นางสาวรดีพร สุขอรุณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3. นางสาวปิยะวรรณ กลุ่นสุคนธ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
4. นางสาวระวีวรรณ ส าลี กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
5. นางสาววิกันดา  พันธ์สวัสดิ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
6. นางสาวณฏฐมนต์ ชูวงษ์ศตนันท ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
7. นายชัยชนะ บุญสุวรรณ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
8. นางสาวนฤมล ธนเจริญวัชร กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

9. นายปริวรรต์ ตั้งพงษ ์ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

10. นางสาวแทนเพชร ไพรสงบ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

11. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
12. นายเนติ์ ภู่ประสม กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
13. นายสุริยัน ท้วมมะลิ กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
14. นายฉัตรชัย หมึกหอม กลุ่มอนามัยวัยท างาน 
15. นายหฤษฎ สิทธิภูวบุญ โครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์ 
16. นางสาวนิริญา บัวศรี กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
17. นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

18. นายอนุศักดิ ์ ทองทิพย์ กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

19. สุรีรัตน์ พืชผักหวาน กลุ่มอ านวยการ 
20. นางสาวศิริลาภ โกมลปาณิก กลุ่มอ านวยการ 

21. นายอนุชิต พรหมกระแส กลุ่มอ านวยการ 

22. นางสาวกัญนภัทร จันทร์แก กลุ่มอ านวยการ 

23. นายศุภชัย นาคนิกร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
24. นางสาวกฤตกนก รัตนไกรศรี กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
25. นางธิติมา พรทัศน ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
26. นางภรดาภา ศรพรหม กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
27. นางสาวโฉมยง ผายพิมพ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
28. นางเพ็ญพิชญา ดวงวิเชียร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
29. นางปิยนันท ์ เกตุตรีกรณ ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
30. นางสาวภัทร์ฐิตา ก้อนทอง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 

 



 

เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. 

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้กล่าวถึงเรื่อง KISS (Knowles 
Information surveillance System) และขอให้ทุกกลุ่ม/ โครงการ มีผู้ดูแลรับผิดชอบข้อมูล เพ่ือให้กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่งเป็นที่มาของการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถแบ่งหัวข้อได้ดังนี้ 

1. การพัฒนา Website on Mobile ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซด์ สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ทั้ง 
smartphone tablet Desktop PC และ Notebook ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งาน smartphone มากขึ้น จึงต้องมีการ
พัฒนาเว็บไซด์ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ให้รองรับบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile) การน าเข้าข้อมูลสารสนเทศของ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพมาพัฒนาเพ่ือให้รองรับบน Website on Mobile โดยที่ประชุมมีความเห็นให้เพ่ิมเนื้อหาในเรื่อง
ของเอกสารงานวิชาการ และคู่มือ ออกมาให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น หาข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2. ระบบสารสนเทศส านักส่งเสริม  ตามค าสั่งของกรมอนามัย ให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมอนามัย จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนผัง Network แต่ละกลุ่ม/โครงการ รวมถึง
การจัดสรรหมายเลข IP Address โดยคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/โครงการ จะเป็นผู้ช่วยดูแล และติดต่อประสานงาน
ภายในกลุ่ม/โครงการ โดยให้ส ารวจข้อมูลจัดท าแผนผัง Network และตั้งค่าหมายเลข IP Address ให้สอดคล้องกับ
หมายเลขท่ีจัดสรรให้แต่ละกลุ่ม/โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 1 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3. การใช้งาน VOIP  เนื่องจากกรมอนามัยได้มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายภายในของกรมอนามัย  
(VOIP  gateway)  เพ่ือเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันระหว่างศูนย์เขตต่างๆ และส่วนกลาง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
ท างาน และเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเพียงแค่ทราบหมายเลขภายในเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ หมายเลข 2 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4. การพัฒนาเว็บไซด์ให้ได้ตามมาตรฐานของ EGA   ของส านักส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มงานย่อย เพ่ือให้
สอดคล้องตามตัวชี้วัดของกรมอนามัย โดยคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม/โครงการ จะเป็นผู้ดูแล และน าเข้าข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยทางกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จะเป็นผู้จัดเตรียม Temple website ให้แต่ละกลุ่ม/โครงการ พร้อมทั้งจัดท า
คู่มือและจัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเว็บไซด์ของแต่ละกลุ่ม/โครงการ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 
ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมแพทย์ฯ ได้เริ่มด าเนินการไปบางส่วนแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ  

5.  Gin Conference เนื่องจากทางส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  มีการพัฒนา
เรื่องการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Network (Gin Conference) ซึ่งสามารถรองรับผ่านทาง on Mobile และ 
Desktop, PC เพ่ือใช้ในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference เชื่อมต่อระหว่างศูนย์อนามัย และส่วนกลาง 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 

 

6. MailGo Thai   เนื่องจากทางส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้พัฒนาการใช้
ระบบ MailGo Thai จาก เวอร์ชั่น 1 เป็นเวอร์ชั่น 2 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมเล็กน้อย รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ หมายเลข 3 

มติที่ประชุม รับทราบ 

7. ระบบ Intranet ส านักส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงได้มีการพัฒนาระบบ intranet เข้ามาใช้งานภายในหน่วยงาน 
เพ่ือลดความซับซ้อนของงาน และประหยัดทรัพยากร เพื่อพัฒนาให้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้มีการพัฒนางาน
ต่อยอดเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือ จะมีการติดสติกเกอร์ที่จอคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าไปใช้
งาน และแก้ปัญหาการจ าวิธีเข้าใช้งานระบบอินทราเน็ตไม่ได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปิดการประชุม 14.00 น.  

 

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวกฤตกนก รัตนไกรศรี  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวรดีพร  สุขอรุณ.......     


