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คำานำา
สถิติชีพ (Vital Statistics) เป็นดัชนีช้ีวัดสำาคัญในการติดตามความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG-Millennium 

Development Goal) อันเป็นมติที่สำาคัญขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) สถิติชีพที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้นอกจากจะ

ช่วยให้ประเทศติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ตาม MDG แล้วยังเป็นสถิติที่สำาคัญในการ

วางแผนการ พัฒนา และการจัดการของหลายหน่วยงาน แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของสถิติชีพคือระบบทะเบียนราษฎร(Civil Registration)  

ทีม่ปีระสทิธภิาพ กวา่คร่ึงของประเทศในโลกไมม่รีะบบทะเบยีนราษฎรและสถติชิพีหรอืมแีตไ่มม่ปีระสทิธิภาพ องคก์ารสหประชาชาต ิและ

องค์การอนามัยโลก(World Health Organization WHO) เห็นความสำาคัญในเรื่องนี้และสนับสนุนให้ประเทศต่างๆดำาเนินการประเมิน

สถานการณ์และหาทางพัฒนา ระบบทะเบียนราษฎร และสถิติชีพของตนให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ในปี 2554 องค์การอนามัยโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาเครื่องมือมาตรฐานการประเมินและคู่มือ

พัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ (Strengthening practice and systems in civil registration and vital statistics: 

A Resource Kit) ขึ้น องค์การอนามัยโลกและหลายองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ เช่น UNESCAP สนับสนุนให้ประเทศต่างๆนำา

เครื่องมือและคู่มือนี้ไปปรับใช้ ประเทศไทยแม้จะมีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ มานานหลายสิบปี แต่ยังไม่เคยมีการประเมินระบบ

ทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข(สวรส.) จึงรับเป็นหน่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ เช่น กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำาเนิน

การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือประเมินขององค์การอนามัยโลกดังกล่าวข้างต้น   

 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพแบบเร็ว (Rapid assessment of Civil registration and vital 

statistics) ที่ได้ดำาาเนินงานในปี 2555 เนื้อหาในรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ บทที่ 1 กล่าวถึงที่มาและความสำาคัญ  บทที่ 2 

กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เครื่องมือ และกระบวนการประเมินฯ บทสุดท้ายเป็นผลการการประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะ

ผู้จัดทำารายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจการระบบทะเบียนราษฎรและสถิติ

ชีพของประเทศไทย เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มีนาคม	2556
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ 

จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมประเมินฯ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญยิ่งของการประเมินในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจาก 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมทำาการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพฉบับรวดเร็ว (Rapid assessment of Civil  

registration and vital statistics) เพื่อสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะและ

ตอบคำาถามต่างๆ ประกอบด้วย คุณอภิญญา อุ่นเรือน คุณทิพวรรณ จิตรัตน์ และคุณสุโสฬส พึ่งบุญ จากสำานักบริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คุณอรพิน ทรัพย์ลน้ และ คณุชจูติร นาชวีะ จากสำานกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ  

คุณอรวรรณ สุทธางกูร และคุณปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ จากสำานักงานสถิติแห่งชาติ ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ จากสำานักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP ) 

รายงานเล่มนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยจาก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP) และ นอกจากนั้นยังมีสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็น เช่น สำานักงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ เป็นต้น

รายงานฉบับนี้เป็น เอกสารที่ครอบคลุมการประเมิน ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทยแบบเร็ว  (Rapid assessment of 

Civil registration and vital statistics) โดยอาศัยขอเสนอแนะและให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องรวมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นจัดทำา

รายงานเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการจัดทำานโยบายในการพัฒนาระบบต่อไป

ทางทีมนักวิจัยขอขอบพระคุณนักวิชาการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นอย่างสูง
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1บทนำา
ที่ม�และคว�มสำ�คัญ 
ระบบทะเบียนราษฎร เป็นระบบที่ใช้สำาหรับบันทึกประวัติราษฎร ที่ประกอบด้วย การเกิด การตาย และ สถานภาพการสมรส ซึ่งเป็น

แหล่งข้อมูลสำาคัญสำาหรับการพัฒนาระบบสถิติชีพของประเทศ อย่างไรก็ตาม พบว่าในประเทศกำาลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ มักจะยัง

ไม่มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ หรือถ้ามีก็มักจะยังไม่ดีพอ ส่งผลให้มีข้อมูลสถิติที่สำาคัญเกี่ยวกับประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ และ 

การตาย ที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งในแง่ของความต่อเนื่องของการเก็บบันทึกทะเบียน และความครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ระบบ

สถิติชีพถือว่าเป็นระบบรากฐานที่สำาคัญสำาหรับระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศ จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า รายงานจำานวนผู้

เสียชีวิตของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAR) ยังมีความแตกต่างจากจำานวนที่ได้จากการประมาณการณ์ อย่างมากมาย 

(องค์การอนามัยโลก, 2550) หากข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนเด็กแรกเกิด และจำานวนผู้เสียชีวิต ที่จำาแนกตามอายุ เพศ และ “สาเหตุการตาย” 

ยงัไมส่มบรูณแ์ละไมม่คีวามต่อเนือ่งแลว้  การทีจ่ะบรรลสุูเ่ปา้หมายการพฒันาระบบสขุภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนมอีายยุนืและมสีขุภาพด ีกจ็ะ

รูปที่ 1: เปรียบเทียบจำานวนผู้เสียชีวิตที่ได้จากการรายงานกับที่ได้จากการประมาณการณ์, 2550
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เกิดขึน้ไดย้าก ขัน้ตอนแรกของการจดัการจดุออ่นดงักลา่วนีค้อืการทบทวนสถานะของระบบปจัจบุนัเพือ่ระบสุว่นงานทีจ่ำาเปน็ตอ้งปรบัปรงุ

รวมทั้งการจัดลำาดับความสำาคัญแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   WHO และมหาวิทยาลัย ควีนส์แลนด์ (UQ) ได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด

เพื่อสร้างความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการประเมินว่าระบบทะเบียนราษฎรของประเทศนั้นดีเพียงพอจนสามารถผลิตระบบสถิติ

ชีพที่มีประโยชน์ได้อย่างไร  (โดยการปรับปรุงคุณภาพและการใช้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเกิด การตาย และสาเหตุการตาย ที่วิเคราะห์ได้

จากการลงทะเบียนราษฎร)
1

ระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่าน

มา ระบบทะเบียนราษฎร ได้พัฒนาจากการเก็บบันทึกลงกระดาษ มาสู่ระบบที่มีการจัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

ปจัจุบันงานการลงทะเบยีนของสำานกังานทะเบยีนจงัหวดัทกุแหง่และสำานกัทะเบยีนระดบัท้องถิน่เกอืบทัง้หมดมีการตดิตัง้ระบบทีส่ามารถ

เชื่อมต่อกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในส่วนกลางของสำานักบริหารการทะเบียน และนับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ระบบสถิติชีพของประเทศไทย

ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก เมื่อมีการเชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เข้าสู่ระบบบริหารงานสถิติชีพของสำานัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง นอกจากนี้การเปิดดำาเนินการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 

2546 เปน็ต้นมา ทำาให้มขีอ้มลูสว่นใหญข่องการเบกิชดเชยคา่บรกิารทางการแพทยส์ำาหรบัการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ย

รหัสมาตรฐานการวินิจฉัยโรค การบริการทางการแพทย์และสถานการณ์จำาหน่ายของผู้ป่วย ที่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของระบบสถิติชีพ

ได ้และนอกจากนีร้ะบบทะเบยีนราษฎรกม็สีว่นสำาคัญในการพฒันาบรหิารจดัการระบบทะเบยีนผูม้สีทิธิประกนัสขุภาพของกองทนุประกนั

สุขภาพทั้ง 3 กองทุนหลักของประเทศ
2 

สถ�นก�รณ์ระบบก�รลงทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย

วิวัฒน�ก�รระบบก�รลงทะเบียนร�ษฎรของประเทศไทย

ระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่าน

มา ระบบทะเบียนราษฎร ได้พัฒนาจากการเก็บบันทึกลงกระดาษ มาสู่ระบบที่มีการจัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

ปจัจุบันงานการลงทะเบยีนของสำานกังานทะเบยีนจงัหวดัทกุแหง่และสำานกัทะเบยีนระดบัท้องถิน่เกอืบทัง้หมดมีการตดิตัง้ระบบทีส่ามารถ

เชื่อมต่อกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในส่วนกลางของสำานักบริหารการทะเบียน และนับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ระบบสถิติชีพของประเทศไทย

ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก เมื่อมีการเชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เข้าสู่ระบบบริหารงานสถิติชีพของสำานัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง นอกจากนี้การเปิดดำาเนินการตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 

2546 เปน็ต้นมา ทำาให้มขีอ้มลูสว่นใหญข่องการเบกิชดเชยคา่บรกิารทางการแพทยส์ำาหรบัการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ย

รหัสมาตรฐานการวินิจฉัยโรค การบริการทางการแพทย์และสถานการณ์จำาหน่ายของผู้ป่วย ที่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของระบบสถิติชีพ

ได้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อมูลสาเหตุการตาย (cause of death, COD) อัตราความครอบคลุม

ของข้อมูลค่อนข้างสูง ยกเว้นในกลุ่มการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดอายุน้อยกว่าหนึ่งปี นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนของการตายจากการเจ็บป่วย

กับการระบุสาเหตุไม่ได้ ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีประมาณ 60-70% ของการตายทั้งหมดเกิดนอกโรงพยาบาล และถูกระบุสาเหตุการตาย

โดยธรรมชาติโดยผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่งานทะเบียนซึ่งไม่มีความรู้ทางการแพทย์
3

ประเทศไทยได้ผ่านประสบการณ์ในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรที่มีการรวมศูนย์การบริหารจัดการ การบำารุงรักษา อย่างต่อเนื่องและ
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ยั่งยืนมายาวนาน มีการเก็บบันทึกทะเบียนประวัติประชาชนในศูนย์คอมพิวเตอร์กลาง โดยมีการใช้เลขประจำาตัวประชาชนที่เฉพาะบุคคล

ไม่ซ้ำากัน โดยข้อมูลทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับการเกิด การตาย และสถานภาพการสมรส จากหน่วยงานทะเบียนในพื้นที่ จะถูกส่งมาเก็บ

รวบรวมในศูนย์คอมพิวเตอร์กลาง ในส่วนกลาง ตารางที่ 1 – 2 เป็นตารางสรุปวิวัฒนาการของระบบทะเบียนราษฎร และ หน้าที่และ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามลำาดับ
4

ระบบทะเบียนราษฎรของไทย ถือว่าเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จากการเปรียบเทียบข้อมูลประชากรทั้งหมดในระบบ

กับการสำามะโนประชากรปี พ.ศ.2543 พบว่าระบบทะเบียนราษฎรมีความครอบคลุมสูงมากถึงร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมด ถึงแม้ว่า

การนบัจำานวนการเกดิ การตายในประเทศ จะมคีวามครอบคลมุสงู แตค่ณุภาพของขอ้มลูสาเหตกุารตายคอ่นขา้งต่ำา และยงัมสีดัสว่นของ

การตายจากการเจ็บป่วยกับการระบุสาเหตุไม่ได้ ค่อนข้างสูง
 

มีหลายสาเหตุที่ทำาให้ข้อมูลสาเหตุการตายมีคุณภาพต่ำา สาเหตุหนึ่งก็คือการขาดแคลนแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่มีทักษะในการ

ระบสุาเหตกุารตายจากการเจ็บปว่ย ซึง่ทำาใหเ้กดิการผลกัดนัใหเ้กดิการอบรมการใหส้าเหตกุารตายกบัแพทยแ์ละบคุลการสาธารณสขุอืน่ๆ 

และยังมีการจัดอบรมอยู่ในหลักสูตรการฝึกงานในโรงเรียนแพทย์ด้วย  อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ร้อยละ 60-70 ของการตายทั้งหมด เกิดนอก

โรงพยาบาล ทำาให้รบัรองการตายโดยผูใ้หญบ่า้นทีไ่มม่คีวามรูด้้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ทำาใหส้าเหตกุารตายในระบบทะเบยีนราษฎร

ยังมีความไม่น่าเชื่อถือ 

จากการที่ประเทศไทยมีการใช้เลขประจำาตัวประชาชนที่ไม่ซ้ำากัน จึงทำาให้สามารถใช้ข้อมูลการตายและสาเหตุการตายจากระบบทะเบียน

ราษฎร ตรวจสอบยืนยันกับ ฐานข้อมูลสุขภาพที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศส่งเพื่อขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ตามสิทธิ

ประโยชน์ประกันสุขภาพของภาครัฐได้ ช่วยให้คุณภาพของข้อมูลสาเหตุการตายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

นอกจากนี้ อัตราการตายของมารดา (Maternal Mortality Rate, MMR) ที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ และ

เป็นดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพตัวหนึ่งที่สำาคัญ ที่คำานวณได้จาก จำานวนมารดาที่เสียชีวิต และ จำานวนทารกที่คลอดมีชีพทั้งหมด ที่จำาเป็นต้อง

มีการเก็บรวบรวมเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต้องประสบปัญหากับ การมีอัตราการตายของมารดา

ที่ไม่น่าเชื่อถือ วิธีหนึ่งที่ประเทศไทยใช้เพื่อประมาณการณ์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือขึ้น คือ การศึกษาอัตราการตายของหญิงวัยเจริญพันธุ์ (the 

reproductive age mortality studies, RAMOS) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลาและงบประมาณในการดำาเนินการค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้

หลายๆ ประเทศไม่สามารถดำาเนินการโครงการ RAMOS ทุกปีได้ แต่ก็เช่นเดียวกับสาเหตุการตายทั่วไป ด้วยประโยชน์ของการใช้เลข

ประจำาตัวประชาชนท่ีไมซ่้ำากนั ทำาใหส้ามารถเช่ือมโยงข้อมลูจากระบบทะเบยีนราษฎรกบัขอ้มลูบรกิารสขุภาพเพือ่การเบกิชดเชยคา่บรกิาร

ทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบยืนยันสาเหตุการตายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี RAMOS.
5
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2การประเมินระบบทะเบียน
ราษฎรและสถิติชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินสถานการณ์ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือการประเมินทะเบียนราษฎรและสถิติ

ชีพโดยองค์การอนามัยโลก

2. ค้นหาปัญหาและโอกาสของการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ของประเทศไทย และจัดทำาข้อเสนอการพัฒนาระบบ

ทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ  

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของ

ประเทศ เพื่อบูรณาการระบบการทำางานร่วมกัน

เครื่องมือก�รประเมินระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น 
(Rapid Assessment)6

เครื่องมือการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น (Rapid Assessment, RA) นี้เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นพร้อมๆ กับเครื่อง

มือการประเมินเชิงลึกเรื่อง “การเพิ่มคุณภาพของข้อมูลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเกิด การตาย และสาเหตุการตาย” 

(Improving the quality and use of birth, death and cause-of-death information) ซึ่งเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทาง

สำาหรับการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ 

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในการพัฒนาคู่มือฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว สำาหรับ

ประเทศที่ต้องการจะปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ในช่วงระยะการพัฒนาคู่มือและการทดสอบในระดับพื้นที่ หลายประเทศ

ได้ให้คำาแนะนำาว่าควรที่จะได้ดำาเนินการประเมินเบื้องต้น (RA) เพื่อประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ ก่อนที่จะดำาเนินการประเมิน

ผลโดยละเอียดต่อไป รายงานผลการประเมินเบื้องต้นจะช่วยกำาหนดแนวทางในการคัดเลือกการประเมินรายละเอียดต่อไป  ดังนั้นจึงต้อง

มีการพัฒนาเครื่องมือประเมินเบื้องต้น (RA) ขึ้นมาร่วมกับเครื่องมือการประเมินเชิงลึกโดยคู่มือฉบับสมบูรณ์ (Comprehensive guide) 

และเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินสะดวกขึ้น จึงได้มีการเตรียมเครื่องมือดังกล่าวทั้งในรูปแบบเอกสารและตาราง นอกจากนี้

เครื่องมือทั้งสองชุดดังกล่าวต่างก็ผ่านการทบทวนอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบประเมินใน 3 ประเทศแล้ว 
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สำาหรับเครื่องมือการทดสอบเบื้องต้น (RA) นี้ประกอบด้วยข้อคำาถาม 25 ข้อ เกี่ยวกับการทำางานของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ

ของประเทศ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ 11 หมวดหลัก ได้แก่ 

หมวดที่	1 : กฎหมายและระเบียบสำาหรับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (ข้อ 1 - 3)

หมวดที่	2 : ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานสำาหรับระบบการลงทะเบียน (ข้อ 4 - 6)

หมวดที่	3 : องค์กร หน้าที่และการทำางานของระบบสถิติชีพ  (ข้อ 7 - 8)

หมวดที่	4	 : ความครอบคลุมของการลงทะเบียนการเกิดและการตาย (ข้อ 9 - 10)

หมวดที่	5 : การเก็บรวบรวมข้อมูลและการถ่ายทอดข้อมูล  (ข้อ 11 - 12)

หมวดที่	6 : การให้รหัสโรคที่สอดคล้องกับมาตรฐานของรหัส ICD และการออกใบรับรองการตายทั้ง

  ภายในและภายนอกโรงพยาบาล  (ข้อ 13 - 14)

หมวดที่	7 : กระบวนการทำางานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ข้อ 15 - 16)

หมวดที่	8 : การปฏิบัติในการให้รหัส ICD (ข้อ 17)

หมวดที่	9 : การจัดอบรมและคุณสมบัติของผู้ให้รหัสโรครวมทั้งคุณภาพของการให้รหัส (ข้อ18 - 19)

หมวดที่	10 : การตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  (ข้อ 20 - 21)

หมวดที่	11 : การเข้าถึงข้อมูล การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล (ข้อ 22 - 25)

ในการประเมิน ประเทศสามารถที่จะให้คะแนนสำาหรับแต่ละข้อคำาถามได้ 4 ระดับ คือ A ถึง D เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันใน และ

เพื่อให้สามารถใช้คำานวณหาคะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ยได้ จึงได้มีการแปลงระดับการประเมินดังกล่าวให้เป็นตัวเลข จาก 3 ถึง 0 ตาม

ลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 ซึ่งระดับคะแนนที่เป็นตัวเลขนี้เป็นเพียงการกำาหนดระดับของคุณภาพและการทำางานของระบบทะเบียน

ราษฎรและสถิติชีพเท่านั้น ไม่ได้มีนัยสำาคัญหรือความแตกต่างในเชิงคณิตศาสตร์ นอกจากนี้หลายประเทศอาจจะพบว่า สามารถใช้

คะแนนที่ได้ ในการตัดสินใจว่า ควรจะดำาเนินการประเมินตามแนวทางของคู่มือฉบับสมบูรณ์หรือไม่ ดังนั้น การประเมินเบื้องต้น (RA) 

จึงไม่สามารถทดแทนการประเมินโดยละเอียดตามคู่มือฉบับสมบูรณ์ แต่ในทางกลับกันนั้น เป็นเพียงการทบทวนคุณภาพและระบบการ

ทำางานของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศอย่างรวดเร็วว่าดีมากน้อยเพียงใด

ดังนั้นความสำาคัญจึงอยู่ที่กระบวนการประเมินเพื่อให้ได้คะแนนออกมามากกว่าอยู่ที่คะแนนที่ได้ นอกจากนี้การประเมินเบื้องต้น (RA) ก็

ไม่ใช่แบบสอบถามที่จะให้คนใดคนหนึ่งพยายามตอบให้ได้ แต่ควรเป็นกระบวนการประเมินร่วมกันของทีมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ

ทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ รูปแบบของคำาถามก็ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการหารือร่วมกันเพื่อให้ได้แง่มุมต่างๆ จากกลุ่มผู้

ที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งองค์ประกอบของทีมงานดังกล่าวก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ควรที่จะ

ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ออกรายงานสถิติชีพ เช่น 

สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานทะเบียน ซึ่งจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่จะเป็นผู้นำาและผู้กำากับดูแลการประเมิน

เชิงลึกตามคู่มือฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

การประเมินเบื้องต้น (RA) นี้สามารถดำาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น จัดการประชุมหารือระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์

ได้ข้อสรุปคะแนนของประเทศ หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือ หลังจากที่ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันแล้วก็ให้ทีมงานแต่ละท่านให้

คะแนนแต่ละข้อเองจากนั้นจึงค่อยคำานวณหาคะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ได้ตัวแทนคะแนนของประเทศ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การนำา

ร่องใช้เครื่องมือการประเมินพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมสำาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ และการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ควร

จะประมาณ 2 ชั่วโมง 
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ทั้งนี้การวิเคราะห์สถานการณ์และการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดังกล่าว ควรจะดำาเนินการสำาหรับทุกข้อคำาถาม ถ้าไม่มีคำาตอบ

ที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ก็ให้เลยข้อมูลใกล้เคียงมากที่สุดแทน โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือคำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยว

กับแต่ละข้อคำาถาม เพื่อให้ความกระจ่างสำาหรับการตอบแต่ละข้อ และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำาหรับการประเมินเชิงลึกต่อไป เมื่อ

ได้คะแนนของทุกข้อแล้ว ก็ให้คำานวณร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ในกรณีที่ใช้ตารางแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้จากลิ้งค์ http://www.who.

int/healthinfo/en/ ก็จะมีการคำานวณร้อยละของคะแนนเฉลี่ยออกมาให้อัตโนมัติ 

จากผลคะแนนที่คำานวณได้ ก็จะสามารถสรุปสถานการณ์การทำางานของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศได้ ดังแสดงช่วง

ของระดับคะแนน และแนวทางปฏิบัติที่จำาเป็นสำาหรับแต่ละช่วงคะแนน ใน ตารางที่ 8 ซึ่งจากรายการช่วงคะแนนในตารางดังกล่าว จะ

ชว่ยบอกไดว้า่ ประเทศทีม่ผีลคะแนน ต่ำากวา่ 65% จะไดร้บัประโยชนอ์ยา่งมากหากได้ดำาเนนิการประเมนิเชงิลกึตามคูม่อืฉบบัสมบรูณข์อง

องค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อ และถึงแม้ว่าประเทศจะได้คะแนนอยู่ในช่วง 65 - 84% ดำาเนินการประเมินเชิงลึกตามคู่มือฉบับสมบูรณ์

ดังกล่าว ก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยชี้จุดบกพร่องที่ควรพัฒนาต่อเนื่อง 

แนวคิดหลักของการประเมินก็คือ ควรดำาเนินการประเมินเบื้องต้น (RA) ผ่านกระบวนการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับทีม

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนั้นเป้าหมายหลักของการประเมินจึงไม่ใช่แค่ให้ได้ คำาตอบออกมา แต่เป็นการร่วมกัน

วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ ซึ่งถ้าจำาเป็นก็จะได้เป็นแนวทางสำาหรับการนำาไปศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกตามแนวทางในคู่มือฉบับ

สมบูรณ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อไป 

ในบางประเทศ ระบบทะเบยีนราษฎรอาจจะไม่ใช่แหลง่ข้อมลูหลกัสำาหรบัการวเิคราะหจ์ดัทำารายงานสถิตชิพี โดยเฉพาะสาเหตกุารตาย แต่

อาจจะผ่านกลไกอื่นๆ เช่น ระบบการสุ่มจากทะเบียนตัวอย่าง (sample registration systems เช่น ประเทศอินเดีย)  จากจุดเฝ้าระวังโรค 

(disease surveillance points เช่น ประเทศจีน) หรือ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกระทรวงสาธารณสุข (เช่น ในหลาย ๆ ประเทศใน

ละตนิอเมรกิา และ แถมคาริเบีย้น)  ในกรณดีงักลา่วจงึมีความจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งแยกการวเิคราะหร์ายงานสถติชิพีจากระบบทะเบยีน

ราษฎร หรือ จากแหล่งอื่นๆ และควรระบุในข้อคิดเห็นของแต่ละหมวดของข้อคำาถาม เนื่องจาก การประเมินเบื้องต้นอยู่บนความเชื่อที่ว่า 

ระบบทะเบียนราษฎรเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำาหรับการวิเคราะห์ระบบรายงานสถิติชีพ

ตารางที่  1: ระดับคะแนนของการประเมิน 

Scenario A B C D

Score 3 2 1 0

ตารางที่  2: การจัดระดับคะแนนและแนวทางการปฏิบัติที่จำาเป็น

คะแนน (%) ก�รจัดระดับ แนวท�งก�รปฏิบัติที่จำ�เป็น 

<34 Dysfunctional มีคว�มจำ�เป็นต้องพัฒน�ระบบอย่�งยั่งยืนในทุกหมวด 

35 - 64 Weak หล�ย ๆ  สว่นยงัทำ�ง�นได้ไมด่พีอ และยงัมอียูห่ล�ยประเดน็ทีต่อ้งไดร้บัคว�มสนใจ                

65 - 84 Functional 
but inadequate

มีระบบง�นที่ทำ�ง�นได้ แต่ยังมีบ�งส่วนที่อ�จจะยังทำ�ง�นได้ ไม่ดี และต้องได้รับ
คว�มสนใจ และควรจะมีก�รประเมินเชิงลึก เพื่อระบุ จุดอ่อนเฉพ�ะของระบบ

85 -100 Satisfactory ระบบส�ม�รถทำ�ได้ดี แต่ก็อ�จจะมีบ�งส่วนเท่�นั้นที่ควรได้รับก�รปรับปรุงอีก
เพียงเล็กน้อย 



การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพแบบเร็ว กรณีศึกษาประเทศไทย, มีนาคม 25568

กระบวนก�รประเมินเบื้องต้น (Rapid assessment)
ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การประเมิน Rapid assessment ของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ  ได้มีการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการจากตัวแทนของหน่วย

งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ จำานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  มีการร่วมทำาการประเมินเบื้องต้นและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  โดย

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำานักงานพัฒนานโยบายสุภาพระหว่างประเทศ สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักบริหารการทะเบียน สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 

 

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555  จากการประชุมครั้งที่ 1 ได้นำาคำาตอบของการประเมินเบื้องต้นมาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้มีความชัดเจน 

และที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการศึกษาและทำาการประเมิน Comprehensive ต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จากครั้งที่ 1 คือสถาบันประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รูปที่ 2: บรรยากาศจากการประเมินครั้งที่ 1

รูปที่ 3: บรรยากาศจากการประเมินครั้งที่ 2
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รูปที่ 4:  บรรยากาศการประชุมระดับประเทศครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
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3
ร�ยง�นผลก�รประเมินเบื้องต้น 

จากตารางสรุป คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินเบื้องต้น โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ

ในประเทศไทย ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 นี้ พบว่าจำานวน 5 หมวดจากทั้งหมด 11 หมวด ที่ได้คะแนนเต็มเท่ากับ 3 โดยที่ หมวด

ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ 1.50 ได้แก่ “หมวดที่	7	:	กระบวนการทำางานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย	(ข้อ	15	-	16)” 

จำานวน 5 หมวดที่เหลือได้คะแนนไม่เต็ม ยังมีประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อเนื่อง คะแนนของข้อคำาถามทั้ง 25 ข้อ แสดงในรูปที่ 12  โดยที่

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 86.67% ซึ่งตกอยู่ในช่วง “Satisfactory” ซึ่งหมายถึง “ระบบสามารถทำาได้ดี แต่ก็อาจจะมีบาง

ส่วนเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงอีกเพียงเล็กน้อย”

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 3: คะแนนเฉลี่ยจาการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น ทั้ง 11 หมวด

หมวด ร�ยก�ร คะแนนเฉลี่ย

1 กฎหม�ยและระเบียบสำ�หรับระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ (ข้อ 1 - 3) 2.67
2 ทรัพย�กรและโครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�หรับระบบก�รลงทะเบียน (ข้อ 4 - 6) 3
3 องค์กร หน้�ที่และก�รทำ�ง�นของระบบสถิติชีพ  (ข้อ 7 - 8) 2.5
4 คว�มครอบคลุมของก�รลงทะเบียนก�รเกิดและก�รต�ย (ข้อ 9 - 10) 3
5 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและก�รถ่�ยทอดข้อมูล  (ข้อ 11 - 12) 3

6
ก�รใหร้หสัโรคทีส่อดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นของรหสั ICD และก�รออกใบรบัรองก�รต�ยทัง้
ภ�ยในและภ�ยนอกโรงพย�บ�ล  (ข้อ 13 - 14)

2

7 กระบวนก�รทำ�ง�นที่มีผลกระทบต่อคุณภ�พข้อมูลส�เหตุก�รต�ย (ข้อ 15 - 16) 1.5
8 ก�รปฏิบัติในก�รให้รหัส ICD (ข้อ 17) 3
9 ก�รจดัอบรมและคณุสมบตัขิองผู้ใหร้หสัโรค รวมทัง้คณุภ�พของก�รใหร้หสั (ข้อ 18 - 19) 2.5

10 ก�รตรวจสอบคุณภ�พและคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล  (ข้อ 20 - 21) 2
11 ก�รเข้�ถึงข้อมูล ก�รใช้ และก�รเผยแพร่ข้อมูล 3

ผลรวมคะแนน (เต็ม 75) 65
คะแนนเฉลี่ย 2.56

ร้อยละ 86.67
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ร�ยง�นผลก�รประเมินฉบับสมบูรณ์ 

หลังจากการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น เพื่อระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ ผลลัพธ์จากการประเมิน

สามารถช่วยชี้ประเด็นสำาหรับการประเมินรายละเอียดในระยะที่ 3 ต่อไป กรอบการประเมินในระยะที่ 3 ขององค์การอนามัย

โรคประกอบด้วย 5 หมวดหลัก (A-E) ของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ซ่ึงแต่ละหมวดมีการแบ่งเป็นหมวยย่อยอีก 16  

หมวดย่อย (A1-E3) ซึ่งครอบคลุมการประเมินทั้งปัจจัยนำาเข้า (A) กระบวนการ (B, C, D) และผลลัพธ์ (E)

รูปที่ 5:  ระดับคะแนนในแต่ละข้อคำาถามในการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น

Rapid Assess Scores
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ร�ยละเอียดของคะแนนประเมินของแต่ละหมวดทั้ง	11	หมวดได้อธิบ�ยไว้ในเนื้อห�ต่อไปนี้	

หมวดที่ 1 กฎหมายและระเบียบสำาหรับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (ข้อ 1 – 3) 2.67

1. มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยสำ�หรับก�ร
จดทะเบียนก�รเกิดและก�รต�ยใน
ประเทศหรือไม่ 

A. มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งชัดเจน โดยเริ่มต้นจ�กก�รบังคับให้
มีก�รลงทะเบียนเกิด และต�ย  3

2. มีกฎข้อบังคับกำ�หนดให้สถ�น
พย�บ�ลต้องร�ยง�นข้อมูลก�รเกิด 
ก�รต�ย ในระยะเวล�ที่กำ�หนดหรือไม่

A.  มีกฎข้อบังคับกำ�หนดให้ร�ยก�รข้อมูลท�งก�รแพทย์ (จ�กสถ�น
พย�ลบ�ลภ�ครฐั/เอกชน หลกัประกนัสงัคม อืน่ๆ) ร�ยง�นเหตกุ�รณ์
เหล่�นี้ให้ระบบสถิติชีพในเวล�ที่กำ�หนดไว้  

3

3.  มีกฎหม�ยท่ีกำ�หนดให้ต้องระบุ
ส�เหตกุ�รต�ยในก�รรบัรองก�รต�ย
หรือไม่ และมีก�รกำ�หนดผู้ที่ส�ม�รถ
รับรองส�เหตุก�รต�ยหรือไม่?

B. ตอ้งมกี�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยในใบรบัรองก�รต�ย แตก่ฎหม�ยไม่
ไดร้ะบวุ�่ตอ้งเปน็แพทยเ์ท�่นัน้ทีส่�ม�รถใหก้�รรบัรองส�เหตกุ�รต�ย 2

ข้อ	1.	เลือกข้อ	A	  มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งปัจจุบันระบบทะเบียนราษฎรได้มีกฎหมายบังคับใช้เพื่อการจดทะเบียนการเกิด

และตายตาม มาตราที่ 18 – 28 โดยการกำาหนดบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม  2551 ซึ่งมีความ

ครอบคลุมกับเด็กที่เกิดใหม่ทุกรายในประเทศไทย  (มีผลบังคับใช้ 23 สิงหาคม 2551)

ข้อ 2.	เลือกข้อ	A  โดยมีข้อกำาหนดให้สถานพยาบาลออกใบรับรองการเกิด การตาย ในกรณีเกิดหรือตายที่สถานพยาบาลเพื่อเป็นหลัก

ฐานประกอบสำาหรับการจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเกิดกำาหนดจะต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน

1. กรณีคนเกิดที่โรงพยาบาล  โรงพยาบาล/สถานพยาบาลมีหน้าที่ออกใบรับรองการเกิด เพื่อให้บิดา มารดา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

 นำาหลักฐานดังกล่าวไปแจ้งที่สำานักงานทะเบียนราษฎรในการทำาการจดทะเบียนการเกิดและขอรับใบสูติบัตร 

2. กรณีคนเกิดที่บ้าน ให้เจ้าบ้านหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อกำานันและผู้ใหญ่บ้านซ่ึงได้รับมอบอำานาจให้เป็น 

 นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน 
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 รูปที่ 6: ขั้นตอนการลงทะเบียนการตาย

ในโรงพย�บ�ล แพทย์ออกหนังสือ
รับรองก�รต�ย

แจ้งต่อกำ�นัน, ผู้ใหญ่บ้�น เพื่อให้
ออกใบรับแจ้งก�รต�ย

นอกโรงพย�บ�ล

แจ้งต่อ
สำ�นักทะเบียน

ออกใบมรณบัตร

จำ�หน่�ยร�ยก�ร
ในทะเบียนบ้�น

ซึ่งจะออกใบรับแจ้งเกิดให้ เพ่ือที่จะนำาใบแจ้งเกิดดังกล่าวไปแจ้งที่สำานักงานทะเบียนราษฎรเพื่อทำาการลงทะเบียนการเกิดและขอรับใบ

สูติบัตร

3. กรณีคนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือ 

 แห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำาเป็นไม่อาจแจ้งได้ ตามกำาหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ 

 ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเกิด ถ้าไม่แจ้งภายในกำาหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

การตาย  กำาหนดจะต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง

1. กรณีตายท่ีสถานพยาบาล โรงพยาบาล/สถานพยาบาลมีหน้าที่ออกใบรับรองการตาย เพื่อให้ญาตินำาหลักฐานดังกล่าวไปแจ้งที่ 

 สำานักงานทะเบียนราษฎรในการทำาการลงจดทะเบียนการตายเพื่อขอใบมรณะบัตร

2. กรณีตายนอกสถานพยาบาลให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้อง (กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ที่ที่มี 

 คนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้นายทะเบียนออกใบรับแจ้งการตายแล้วนำาไปจดทะเบียนการตาย ถ้าไม่มีเเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้ง 

ข้อ	3.	เลอืกขอ้	B กฎหมายไมไ่ดร้ะบวุา่การระบสุาเหตกุารตายตอ้งผา่นการรบัรองการตายจากแพทยเ์ทา่นัน้ เนือ่งจากการรบัรองรบัสาเหตุ

การตายของประเทศไทยจำาแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือตายในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล

 • การตายในสถานพยาบาลแพทย์จะมีหน้าที่ออกใบรับรองสาเหตุการตาย

 • การตายนอกสถานพยาบาลนายทะเบียนผู้รับแจ้ง (กำานัน/ผู้ใหญ่) จะมีหน้าที่ออกใบรับแจ้งการตายเพื่อใช้เป็นหลักฐาน 

  ประกอบการแจ้งจดทะเบียนการตายต่อสำานักทะเบียน

เอกสารสำาหรับการจดทะเบียนการตายประกอบด้วย

 1. ใบคำาร้องการจดทะเบียนการตาย

 2. ใบรับรองสาเหตุการตายจากโรงพยาบาล หรือใบแจ้งการตายจากกำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 3. บัตรประจำาตัวผู้แจ้ง

 4. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เสียชีวิต
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หมวดที่ 2 ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานระบบการลงทะเบียน (ข้อ 4-6) 3.00

4. ประเทศมี จดุท่ีใหบ้รกิ�รง�นทะเบยีน
ร�ษฎรและมีจำ�นวนเจ้�หน้�ท่ีทะเบียน 
ที่เพียงพอและครอบคลุมทั่วประเทศ
หรือไม่?

A. มีเพียงพอสำ�หรับก�รจดทะเบียนก�รเกิดและต�ย  
3

5 .  สำ � นั ก ง � น ท ะ เ บี ย น ร � ษ ฎ ร มี
จำ�นวน อุปกรณ์สำ�นักง�น (เช่น แบบ
ฟอร์ม, โทรศัพท์, เครื่องถ่�ยเอกส�ร, 
คอมพวิเตอร ์และอปุกรณด์�้น IT อืน่ๆ) 
ที่เพียงพอสำ�หรับก�รทำ�ง�นหรือไม่?

A. มีคว�มครบถ้วนทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นทุกอย่�ง และมีอย่�ง
เพียงพอ 3

6. น�ยทะเบียนไดร้บัก�รฝกึอบรมต�ม
หน้�ที่เพื่อปฏิบัติหน้�ที่หรือไม่?

B. ตอ้งมกี�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยในใบรบัรองก�รต�ย แตก่ฎหม�ยไม่
ไดร้ะบวุ�่ตอ้งเปน็แพทยเ์ท�่นัน้ทีส่�ม�รถใหก้�รรบัรองส�เหตกุ�รต�ย 3

ข้อ	4	 เลือกข้อ	A	 หน่วยบริการในการจดทะเบียนมีความเพียงพอและครอบคลุมทั่วประเทศโดยมีความครอบคลุมในทุกจังหวัด และมี

หน่วยบริการระดับย่อยภายในจังหวัดตามระดับการปกครอง โดยกำาหนดให้มีทุกจังหวัด w ทุกอำาเภอ w ทุกเทศบาล โดยสามารถ

สรุปจำานวนหน่วยที่ให้บริการ รวม 2,481 แห่ง

ข้อ	5	เลือกข้อ	A	วัสดุและอุปกรณ์มีความครบถ้วนและสมบูรณ์  เนื่องจากระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยเป็นระบบออนไลน์  ทำาให้

ทุกหน่วยบริการมีอุปกรณ์ด้าน IT ที่ครบถ้วนเพื่อรองรับระบบการทำางานดังกล่าว ในส่วนของวัสดุมีการกำาหนดแบบฟอร์มสำาหรับการจด

ทะเบียนในประเภทต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยที่ผู้มาติดต่อราชการมีหน้าที่เพียงเตรียมเอกสารประกอบการยื่นการธุรกรรมเท่านั้น
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 สำาหรับปัญหาที่พบเป็นเพียงปัญหาด้านทรัพยากรด้านบุคลากร เช่น จำานวนนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ  

 ดังนี้

 •  ในระดับอำาเภอมีปัญหาด้านบุคคลกร โดยพบว่าค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากมีการบริหารงานตามระเบียบราชการ 

  ในการแต่งตั้งและบรรจุเจ้าหน้าที่ตามตำาแหน่งหรืออัตรา ที่มีข้อกำาหนดให้เป็นตามกรอบที่หน่วยราชการกำาหนดไว้ซึ่งอาจ 

  จะไม่สอดคล้องกับภาระงานหรือมีความล่าช้าในการแต่งตั้งหรือบรรจุเพราะต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ

  ในระดับท้องถิ่น เช่น ในระดับเทศบาลมีบุคลากรที่ครบถ้วนและการจ้างเจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วและยืดหยุ่นสูงเนื่องจาก 

  แต่ละเทศบาลมีการบริหารที่สามารถจัดการได้เอง ไม่ได้อิงตามระบบราชการในการบรรจุหรือแต่งตั้ง เพียงแต่อิงตาม 

  ระเบียบในการปฏิบัติเท่านั้น

ข้อ	6	เลอืกขอ้	A	นายทะเบยีนไดม้กีารฝกึอบรมเพือ่ใช้ในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเพยีงพอ โดยหนว่ยงานภายในของสำานกับรหิารการทะเบยีน

สว่นกลางมีหนา้ท่ีในการจดัอบรมซึง่มกีารอบรมชีแ้จงเปน็ประจำาทกุป ีโดยแบง่จดัประชมุตามภาคตา่งๆ ซ่ึงมจีำานวน 7 ครัง้ตอ่ป ีโดยระยะ

เวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 1 สัปดาห์ 

 ข้อค้นพบในที่เกี่ยวข้องกับฝึกอบรมคือการปรับเปลี่ยนตำาแหน่งบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มี 

 การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระหว่างปี ก็อาจจะทำาให้จำาเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มเติมซ่ึงจะส่งผลต่อการดำาเนินงาน 

 ที่จะต้องเรียนรู้งานใหม่อาจจะทำาให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง

ข้อ	7	เลือกข้อ	B	มีการประชุมระหว่างหน่วยงานเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน อย่างสม่ำาเสมอ

 ขอเสนอแนะให้มคีณะกรรมการทีเ่ปน็ทางการเพือ่สรา้งยทุธศาสตรก์ารทำางานรว่มกนั การตดิตามและประเมนิผล เพือ่เปน็กลไกใน 

 การพัฒนาระบบให้มีความต่อเนื่องและทันสมัย ตอบสนองกับความต้องการที่เกิดขึ้นในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

ข้อ	8	เลือกข้อ	A	หน่วยงานที่รายงานสถิติชีพการเกิด ตาย และสาเหตุการตายในระดับประเทศและท้องถิ่นอย่างเป็นประจำา โดยมีการแบ่ง

แยกข้อมูลที่นำาเสนอหรือเผยแพร่ตามหน้าที่รับผิดชอบในข้อมูลชุดนั้นๆ  เช่น-  สำานักบริหารการทะเบียน มีการรายงานจำานวนราษฎรทั่ว

ราชอาณาจักรที่มีการลงทะเบียนการเกิดแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษา 

 กระทรวงสาธารณสขุ มกีารรายงานสถติชิพี ซึง่จดัทำารายงานสถิตสิาธารณสขุในทกุป ีโดยเนือ้หาภายในจะมขีอ้มลูสถิตชิพี ประกอบ 

 ด้วยการเกิดมีชีพ, การตาย, สาเหตุการตาย และสาเหตุการป่วย จำาแนกตามเพศและอายุในระดับประเทศ ระดับภาคและจังหวัด  

 โดยที่ข้อมูลการเกิดและการตายของกระทรวงสาธารณสุขที่นำาเสนอเป็นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร (ตารางที่ 11 และรูปที่ 9)

หมวดที่ 3 :  องค์กร หน้าที่และการทำางานของระบบสถิติชีพ (ข้อ 7 - 8) 2.50

7. หน่วยง�นของรัฐ (เช่น กระทรวง
ส�ธ�รณสขุ สำ�นกับริห�รก�รทะเบยีน  
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ และหน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้อง) ท่ีมีส่วนในระบบทะเบียน
ร�ษฎรและสถิติชีพ มีก�รประส�นก�ร
ทำ�ง�นร่วมกันได้ดีเพียงใด?

B. ไม่มีคณะกรรมก�รที่เป็นท�งก�ร แต่หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมีก�ร
ประชุมกันอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ง�นร่วมกัน 2

8. ระบบสถติชิพีส�ม�รถผลติร�ยง�น
เปน็ร�ยป ีทัง้ร�ยง�นภ�พรวมในระดบั
ประเทศและจำ�แนกร�ยพืน้ที ่ไดห้รอืไม?่

A. มกี�รร�ยง�นสถติกิ�รเกดิ ต�ย และส�เหตกุ�รต�ย แยกต�มเพศ
และอ�ยุทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเป็นประจำ�ทุกปี 3
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ตารางที่ 4: จำานวนการเกิดมีชีพและการตาย

ปี เกิดมีชีพ อัตร�เกิด
อย่�งหย�บ ต�ย อัตร�ต�ย

อย่�งหย�บ
รวม ช�ย หญิง รวม ช�ย หญิง

2539 (1996) 994,118 486,202 457,916 15.8 342,643 208,950 133,693 5.7

2540 (1997) 897,604 461,916 435,688 14.8 300,323 181,884 118,439 5.0

2541 (1998) 897,201 461,837 435,364 14.7 310,534 181,592 128,942 5.1

2542 (1999) 754,685 389,285 365,400 12.3 362,607 213,432 149,175 5.9

2543 (2000) 773,009 397,523 375,486 12.5 365,741 213,907 151,834 5.9

2544 (2001) 790,425 407,400 383,025 12.7 369,493 213,298 156,195 6.0

2545 (2002) 782,911 403,397 379,514 12.5 380,364 219,480 160,884 6.1

2546 (2003) 742,183 382,621 359,562 11.8 384,131 221,962 162,169 6.1

2547 (2004) 813,069 418,361 394,708 13.0 393,592 225,027 168,565 6.3

2548 (2005) 809,485 416,474 393,011 13.0 395,374 225,622 169,752 6.4

2549 (2006) 793,623 409,231 384,392 12.7 391,126 222,811 168,315 6.2

2550 (2007) 797,588 410,921 386,667 12.7 393,255 222,170 171,085 6.3

2551 (2008) 784,256 404,043 380,213 12.4 397,327 224,090 173,237 6.3

2552 (2009) 765,047 394,555 370,492 12.1 393,916 222,815 171,101 6.2

2553 (2010) 761,689 392,098 369,591 12.0 411,331 232,791 178,540 6.5

2554 (2011) 795,031 409,699 385,332 12.4 414,670 235,189 179,481 6.5

ที่มา: สถิติสาธารณสุข 2554 , สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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โรคของตับ
(K70 - K76)

เบาหวาน
(E10 - E14)

วัณโรคทุกชนิด
(A15 - A19)

โรคทางเดิน
หายใจ

(J00 - J98)

สาเหตุภายนอก
ของการปวย
และการตาย*

ภูมิคุมกัน
บกพรอง

เนื่องจากไวรัส
(B20 - B24)

โรคหัวใจ
(I20 - I52)

อัตราตาย จำาแนกตามสาเหตุที่สำาคัญ ต่อประชากร 100,000 คน 
ประเทศไทย พ.ศ. 2549, 2553 และ 2554

หมวดที่ 4 : ความครอบคลุมของการลงทะเบียนการเกิดและการตาย (ข้อ 9 - 10)  3.00

9. จ�กก�รประเมินครั้งล่�สุด ก�รลง
ทะเบียนก�รเกิดของประเทศมีคว�ม
สมบูรณ์ม�กน้อยเพียงใด? 

A. ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�ม
สมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�รเกิดสูงกว่�หรือเท่�กับ 90% (ระบุช่วง
เวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน) 

3

10. จ�กก�รประเมินครั้งล่�สุด ก�รลง
ทะเบียนก�รต�ย ของประเทศมีคว�ม
สมบูรณ์ม�กน้อยเพียงใด?

A. ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�ม
สมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�รต�ยสูงกว่�หรือเท่�กับ 90% (ระบุช่วง
เวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน)

3

ข้อ	9	เลือกข้อ	A	มีการประเมินการลงทะเบียนการเกิดโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีการประเมินการลงทะเบียน

และผลการประเมินความสมบูรณ์ในการลงทะเบียนการเกิดคิดเป็นร้อยละ 96.7% จากการข้อมูลการสำารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร 

(Survey of Population Change: SPC) โดยการประเมินครั้งสุดท้าย ปี พ.ศ. 2548 – 2549 โดยมีช่วงเวลาของการประเมินกึ่งกลางของ

ปีที่อยู่ระหว่างสำามะโนประชากรและวิธีการประเมินโดยใช้การสำารวจเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียน 

ข้อ	10.	เลือกข้อ	A มีการประเมินการลงทะเบียนการเกิดโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีการประเมินการลงทะเบียน

และผลการประเมินความสมบูรณ์ในการลงทะเบียนการตายคิดเป็นร้อยละ 95.2% จากการข้อมูลการสำารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร 

(Survey of Population Change: SPC) โดยการประเมินครั้งสุดท้าย ปี พ.ศ. 2548 – 2549 โดยมีช่วงเวลาของการประเมินกึ่งกลางของ

ปีที่อยู่ระหว่างสำามะโนประชากรและวิธีการประเมินโดยใช้การสำารวจเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียน 

รูปที่ 7:  อัตราการตายจำาแนกตามสาเหตุการตายที่สำาคัญ

ที่มา: สถิติสาธารณสุข 2554, สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ
*อุบัติเหตุการขนส่ง  (V01-V99), การพลัดตก (W00-W19), อุบัติเหตุการตกน้ำา และการจมน้ำา 
(W65-W74), การสัมผัสควัน ไฟและเปลวไฟ (X00-X09), การเป็นพิษโดยอบัติเหตุจากการสัมผัส
กับการสารเป็นพิษ (X40-X49), การมีเจตนาทำาร้ายตนเอง (X60-X84), การทำาร้ายผู้อื่น (X85-Y09)
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หมวดที่ 6 : การให้รหัสโรคที่สอดคล้องกับมาตรฐานของรหัส ICD และการออกใบรับรองการตายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล (ข้อ 13 - 14) 

2.00

13. ประเทศมีก�รใช้แบบฟอร์มที่เป็น
ม�ตรฐ�นส�กล ในก�รร�ยง�นส�เหตุ
ก�รต�ยท�งก�รแพทย์หรือไม่

B. มีก�รใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อเกิดก�รต�ยภ�ยในโรงพย�บ�ล แต่ไม่ได้
ใช้สำ�หรับก�รต�ยนอกโรงพย�บ�ล 2

14. กรณีที่ไม่ส�ม�รถระบุส�เหตุก�ร
ต�ยท�งก�รแพทย์ได้ มีก�รใช้เครื่อง
มือในก�รสอบสวนส�เหตุก�รต�ย
ด้วยก�รสัมภ�ษณ์ (Verbal autopsy) 
เพื่อบอกส�เหตุก�รต�ยเป็นประจำ�
หรือไม่?

B. เริม่มกี�รใชเ้ครือ่งมอื (ขอ้คำ�ถ�ม,)Verbal autopsy ที่ไดม้�ตรฐ�น
ส�กล แต่ยังไม่ได้ใช้อย่�งแพร่หล�ย 2

หมวดที่ 5 : การเก็บรวบรวมข้อมูลและการถ่ายทอดข้อมูล (ข้อ 11 - 12) 3.00

11. มกี�รสง่ขอ้มลูก�รเกดิและก�รต�ย
จ�กหน่วยทะเบียนในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภ�ค
ไปยังสำ�นักง�นส่วนกล�งอย่�งไร

A. ข้อมลูทัง้หมดแลกเปลีย่นท�งอเิลก็ทรอนกิสจ์�กสำ�นกัง�นสว่นทอ้ง
ถิ่นและส่วนภูมิภ�คไปยังสำ�นักง�นส่วนกล�ง 3

12. กระบวนก�รอะไรที่ทำ�ให้มั่นใจว่�
หน่วยง�นทะเบียนในพื้นที่ส่วนภูมิภ�ค
มีก�รส่งข้อมูลไปยังสำ�นักง�นส่วน
กล�งภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

A. มขีอ้ตกลงเปน็ต�ร�งเวล�ในก�รร�ยง�นขอ้มลูไปยงัสำ�นกัง�นสว่น
กล�งและโดยกำ�หนดชว่งเวล�ทีช่ดัเจนและมกี�รตดิต�มคว�มทนัเวล�
ก�รสง่ข้อมลูอย�่งเขม้ขน้และอย�่งใกลช้ดิ (มนีอ้ยครัง้ม�กทีส่ว่นกล�ง
ต้องเตือนให้ส่งข้อมูลให้ทันเวล�)

3

ข้อ	11.	เลือกข้อ	A ประเทศไทยใช้ระบบออนไลน์โดยจัดเก็บในลักษณะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 ทำาให้การส่งข้อมูล

ระหว่างจากสำานักงานส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคไปยังสำานักงานส่วนกลางเป็นในลักษณะ real time  มีหน่วยเก็บรวบรวมข้อมูลสำารวจ 

สำานักบริหารการทะเบียน ลำาลูกกาคลอง9 ปทุมธานีและ หน่วยบริการข้อมูล สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง วังไชยา นางเลิ้ง 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

ข้อ	12.	 เลือกข้อ	A ประเทศไทยใช้ระบบออนไลน์ทำาให้การส่งข้อมูลระหว่างจากสำานักงานส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคไปยังสำานักงาน

ส่วนกลาง มีความถูกต้องและตรงเวลา

ข้อ	13	เลือกข้อ	B เนื่องจากประเทศไทยมีการจำาแนกประเภทการตายใน 2 ลักษณะ คือตายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ซึ่งทำาให้

แบบฟอร์มในการระบุสาเหตุการตายทางการแพทย์จึงแตกต่างกัน

 การตายในโรงพยาบาลใช้แบบฟอร์มสำาหรับใบรับรองสาเหตุการตายที่อ้างอิงจาก WHO 

 การตายนอกโรงพยาบาลใช้แบบฟอร์มเป็นใบรับแจ้งการตายของกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำาหนด (ทร.4 ตอนหน้า)
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ข้อ	14	เลือกข้อ	B มีการใช้เครื่องมือ (ข้อคำาถาม) Verbal autopsy ที่ได้มาตรฐานตามแบบของ WHO แต่มีการปรับเป็น Modify autopsy 

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและโรคของประเทศไทย ซึ่งมีการเป็นโครงการนำาร่องในการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนายทะเบียนของ

กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ใช้เครื่องมือดังนี้ 

 ในปี 2554 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ใน 15 จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำานาจเจริญ มหาสารคาม  

 พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน กำาแพงเพชร นครสวรรค์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ ระยอง พัทลุง ร้อยเอ็ด พิษณุโลก

 ในปี 2555 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ใน 5 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ ยโสธร ระนอง ชุมพร สระแก้ว

รูปที่ 8: แบบฟอร์มมาตรฐานสากล ที่ใช้สำาหรับการระบุสาเหตุการตาย กรณีตายในโรงพยาบาล

Cause of death

I
Disease or condition directly (a) 
……………………………………
Leading to death* due to (or as a consequence of )
Antecedent causes (b) …………………………………
Morbid conditions, it any, due to 
(or as a consequence of )   
Giving rise to the above cause. 
…………………………………...
Stating the underlying 
Condition last ..………………………………...(c)
 due to (or as a consequence of )
 (d) ………………………………...

Approximate
interval between
onset and death

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

II
Other significant conditions …………………………………...
Contributing to the death, but
Not related to the disease or
Condition causing it …………………………………..
*this does not mean the mode of dying, 
e.g. heart failure, respiratory failure.
It means the disease, injury, or complication that caused death.



การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพแบบเร็ว กรณีศึกษาประเทศไทย, มีนาคม 2556 21

ขอ้	15	เลอืกขอ้	B ไมม่รีายวิชาทีบ่รรจุในหลกัสตูรของโรงเรียนแพทย ์ แตใ่นบางโรงเรยีนแพทยม์กีารจดัคอรส์อบรมระยะสัน้สำาหรบันกัศกึษา

แพทย์และ นักศึกษาแพทย์มีการเรียนรู้จากการฝึกงานช่วง intern ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสูตรที่เป็นหลักสูตรการ

ให้สาเหตุการตายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกเท่านั้น

ข้อ	16.	เลือกข้อ	C การระบุสาเหตุการตายด้วยไม่ทราบสาเหตุการตาย (กลุ่ม ICD10 R00 - R99) คิดเป็นร้อยละ 34.5% (สถิติสาธารณสุข

ปี 2554) นอกจากนี้อาจพบว่าเป็นการระบุสาเหตุตามอาการ/กลุ่มอาการที่พบ

หมวดที่ 7 : กระบวนการทำางานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ข้อ 15 - 16) 1.50

15. มีก�รฝึกอบรมก�รระบุส�เหตุก�ร
ต�ยสำ�หรับแพทย์หรือไม่อย่�งไร

B. ไม่มีวิช�เก่ียวกับ ICD และวิธีก�รระบุส�เหตุก�รต�ยที่ถูกต้องใน
หลักสูตรโรงเรียนแพทย์ แต่ นักเรียนแพทย์ทั้งหมดได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
ICD และวธิกี�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยทีถ่กูตอ้ง ในชว่งฝกึง�น(internship) 

2

16. สัดส่วนของก�รส�เหตุของก�ร
ต�ยที่ระบุว่� “ไม่ทร�บส�เหตุของ 
ก�รต�ย ต�มที่ระบุ ไว้ ในคู่มือบทที่  
18 ของ ICD-101” (Ill-defined and 
unknown causes of mortality as 
defined in Chapter XVIII of ICD-101) 
คดิเปน็ร้อยละเท�่ใดในประเทศของท�่น? 

C. 20–39%
1

สัดส่วนส�เหตุก�รต�ยด้วยไม่ทร�บส�เหตุก�รต�ย 2550 2551 2552 2553 2554

สัดส่วนของ R00 – R99 กับก�รต�ยทั้งหมด 38.23% 37.90% 38.00% 37.61% 34.50%

แหล่งข้อมูล: จากสถิติสาธารณสุขปี 2554

หมวดที่ 8 : การปฏิบัติในการให้รหัส ICD (ข้อ 17) 3.00

17. มีคู่มือก�รให้ส�เหตุของก�รต�ย
ต�มรหัส ICD ที่พัฒน�เป็นภ�ษ�
ของท่�น (ภ�ษ�ไทย) หรือไม่

A. ก�รให้รหัส ICD ใช้หนังสือคู่มือ ICD ที่เป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ติ
(ไทย) หรือหนังสือคู่มือ ICD ฉบับส�กลขององค์ก�รอน�มัยโลก 3

ข้อ	17.	เลือกข้อ	A สำาหรับการให้รหัส ICD ในประเทศไทยมีหนังสือคู่มือ ICD มีฉบับภาษาไทยที่แปลจากฉบับสากลขององค์การอนามัย

โลก และปัจจุบันใช้รหัส ICD10 version 2010 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

10th Revision, Version for 2010 ในการให้รหัสการวินิจฉัย 
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ข้อ	20.	เลือกข้อ	B สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข มีการนำาข้อมูลการตายมาตรวจสอบคุณภาพโดยมีการสุ่มตัวอย่าง

จากรายการทีน่า่สงสยัในการใหร้หสั และมีการตรวจสอบความสอดคลอ้งภาวะเจรญิพนัธ์ุและการตายในสถิตชิพีเปน็ประจำา โดยการเปรยีบ

เทียบอัตราภาวะเจริญพันธุ์และการตายในช่วงเวลาต่างๆ แต่ยังไม่มีการนำามาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติกับแหล่งอื่นๆ 

ข้อ	21.	เลือกข้อ	B มีการตรวจสอบแนวโน้มสาเหตุการตายเป็นประจำาต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า กลุ่มโรค และ รูปแบบแนวโน้มการตายของ

แต่ละปีที่ผ่านมา และถ้าข้อมูลแสดงถึงความเบี่ยงเบนก็สามารถอธิบายความผันแปรนั้นได้ โดยสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุขได้มีการตรวจสอบจากการสุ่มในบางจังหวัดและเปรียบกับข้อมูลของปีที่ผ่าน ซึ่งถ้ามีความผิดปกติจะมีการตรวจสอบในการ

ให้รหัสอีกครั้ง 

หมวดที่ 9 : การจัดอบรมและคุณสมบัติของผู้ให้รหัสโรครวมทั้งคุณภาพของการให้รหัส (ข้อ18 - 19) 2.50

18.คณุสมบัตขิองผู้ ใหร้หสัส�เหตกุ�ร
ต�ย ที่สอดคล้องกับหลักก�รต�ม
ม�ตรฐ�นรหัส ICD มีอะไรบ้�ง?

A. ผู้ ให้รหัสจะต้องผ่�นก�รทดสอบอย่�งเป็นท�งก�รภ�ยหลังจ�ก
ก�รอบรมก�รใหร้หสัภ�คบงัคบัทีเ่ขม้ขน้  และอ�จไดร้บัก�รอบรมรหสั 
ICD ในหลักสูตรเพิ่มเติมอื่นๆ

3

19. มีระบบประกันคุณภ�พ สำ�หรับ
ตรวจสอบคุณภ�พให้รหัสส�เหตุก�ร
ต�ยหรือไม่?

B. มีกระบวนก�รก�รตรวจสอบคุณภ�พก�รให้รหัสในระดับประเทศ 
โดยก�รสุ่มตัวอย่�งก�รรับรองก�รต�ยม�ตรวจสอบ 
  

2

หมวดที่ 10 : การตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  (ข้อ 20 - 21) 2.00

20. มีก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้อง
และคว�มน่�เชือ่ถอืของขอ้มลูภ�วะก�ร
เจริญพันธุ์และข้อมูลก�รต�ยก่อนก�ร
เผยแพร่ข้อมูลอย่�งไร?

B. มีก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้องภ�วะเจริญพันธุ์และก�รต�ยใน
สถติชีิพเปน็ประจำ� โดยก�รเปรยีบเทยีบอตัร�ภ�วะเจรญิพนัธุแ์ละก�ร
ต�ยในช่วงเวล�ต่�งๆ 

2

21. มีก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้อง
และคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูลก�รต�ย
และส�เหตุก�รต�ยอย่�งไร?

B. มกี�รตรวจสอบรปูแบบแนวโนม้ส�เหตกุ�รต�ยเปน็ประจำ�ตอ่เนือ่ง 
เพื่อให้แน่ใจว่� กลุ่มโรค และ รูปแบบแนวโน้มก�รต�ยของแต่ละปี ไม่ได้
ผนัผวนจ�กปทีีผ่�่นม� และถ�้ขอ้มลูแสดงถงึคว�มเบีย่งเบนกส็�ม�รถ
อธิบ�ยคว�มผันแปรนั้นได้    

2

ข้อ	18.	เลือกข้อ	A ผู้ให้รหัสสาเหตุการตายของประเทศจะต้องผ่านการเรียนจากโรงเรียนเวชสถิติเท่านั้น ซึ่งระหว่างการเรียนนั้นได้มีการ

ทดสอบอย่างเป็นทางการในการให้สาเหตุและรหัสการตาย 

ข้อ	19.	เลอืกขอ้	D	ไม่มีขัน้ตอนและการดำาเนนิการประเมนิผลคุณภาพการใหร้หสั เนือ่งจากระบบการใหร้หสัสาเหตกุารตายของประเทศไทย

เป็นการให้รหัสจากส่วนกลาง คือกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น 
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ข้อ	22.	เลือกข้อ	A มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานประจำาปีการเกิดอย่างเป็นประจำา โดยจำาแนกตาม เพศ อายุ พื้นที่หรือเขตการปกครอง คือ

รายงานสถิติสาธารณสุข (Public Health Statistic)  และเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ	23	เลือกข้อ	A มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานประจำาปีการตายอย่างเป็นประจำา โดยจำาแนกตามเพศ อายุ พื้นที่หรือเขตการปกครอง คือ

รายงานสถิติสาธารณสุข (Public Health Statistic)  และเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของสำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ	24.	เลือกข้อ	A  ความล่าช้าในการายงานน้อยกว่า 2 ปี  

ข้อ	25.	เลือกข้อ	A		ข้อมูลการเกิด การตาย และสาเหตุการตาย ได้ถูกนำาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและติดตาม

สภาวะสุขภาพของประชากรอย่างกว้างขวาง รวมถึงมีการใช้ข้อมูลสาเหตุการตายสำาหรับการวางแผนงานด้านสาธารณสุข  เช่น การ

รณรงค์การป้องกันโรคที่มีอัตราการตายสูง

หมวดที่ 11 : การเข้าถึงข้อมูล การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล (ข้อ 22 - 25) 3.00

22. ประเทศมีร�ยง�นประจำ�ปี ท่ีเผย
แพร่ข้อมูลก�รเกิด ท่ีมีก�รนำ�เสนอ
ร�ยละเอียด จำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ 
พื้นที่หรือเขตก�รปกครอง หรือไม่?

A. มกี�รเผยแพรข้่อมลูร�ยง�นประจำ�ปกี�รเกดิเปน็ประจำ� โดยจำ�แนก
ต�ม เพศ อ�ย ุพืน้ทีห่รอืเขตก�รปกครอง (โปรดระบชุือ่ร�ยง�น พรอ้ม
ทั้ง เว็บไซด์ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและร�ยง�นนี้ได้) 

3

23. ประเทศมีร�ยง�นประจำ�ปี ท่ีเผย
แพร่ข้อมูลก�รต�ย ท่ีมีก�รนำ�เสนอ
ร�ยละเอียด จำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ 
พื้นที่หรือเขตก�รปกครอง หรือไม่?

A. มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นประจำ�ปีก�รต�ยเป็นประจำ� 
โดยจำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ พื้นที่หรือเขตก�รปกครอง (โปรดระบุ
ชื่อร�ยง�น พร้อมทั้ง เว็บไซด์ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและร�ยง�นนี้ได้)
  

3

24. มคีว�มล�่ช�้ของก�รออกร�ยง�น
สถิติชีพของประเทศ เก่ียวกับส�เหตุ
ก�รต�ย ท่ีจำ�แนกต�มเพศและอ�ยุ 
เพื่อเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน?

A. น้อยกว่� 2 ปี 
3

25.ข้อมูลสถิติถูกนำ�ไปใช้ ในประกอบ
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รกำ�หนด
วัตถุปร ะสงค์ ของแผนง�นต่ �งๆ
อย่�งไร?

A. ข้อมูล ก�รเกิด ก�รต�ย และส�เหตุก�รต�ย ได้ถูกนำ�ไปใช้ในก�ร
ว�งแผนก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมและติดต�มสภ�วะสุขภ�พ
ของประช�กร อย่�งกว้�งขว�ง รวมถึงมีก�รใช้ข้อมูลส�เหตุก�รต�ย
สำ�หรับก�รว�งแผนง�นด้�นส�ธ�รณสุข 

3
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การใช้เครื่องมือการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น (Rapid Assessment) ที่พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลกร่วมกับ

มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในการประเมินสถานการณ์ของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) ในประเทศไทย 

พบว่า ถึงแม้ว่าระบบ CRVS ของประเทศไทยเป็นระบบทันสมัยที่บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แล้ว รวมทั้งยังมีระดับความครอบคลุมค่อน

ขา้งสูง กต็าม แต่กย็งัมสีว่นทีย่งัตอ้งปรบัปรงุและพฒันาตอ่เนือ่งไป โดยเฉพาะเกีย่วกบั สาเหตกุารตาย โดยภาพรวมของระบบ CRVS ของ

ประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.67% ซึ่งตกอยู่ในช่วง “Satisfactory” หรือ มีระบบที่ทำางานได้ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งองค์การอนามัย

โลก ได้ระบุแนวทางปฏิบัติที่จำาเป็นคือ “ระบบสามารถทำาได้ดี แต่ก็อาจจะมีบางส่วนเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงอีกเพียงเล็กน้อย”

นอกจากนี้ ผลการประเมินยังพบว่า มีจำานวน 5 หมวดหลักที่สถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในระดับ 3 ในขณะที่ “หมวดที่ 7 : กระบวนการ

ทำางานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ข้อ 15 - 16)” ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำาที่สุดเพียง 1.5 เท่านั้น ส่วนอีก 5 หมวดที่เหลือที่

ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า 3 ได้แก่ 

หมวดที่	1	:		 กฎหมายและระเบียบสำาหรับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ	(ข้อ	1	-	3)

หมวดที่	3	:		 องค์กร	หน้าที่และการทำางานของระบบสถิติชีพ		(ข้อ	7	-	8)

หมวดที่	6	:		 การให้รหัสโรคที่สอดคล้องกับมาตรฐานของรหัส	ICD	และการออกใบรับรองการตายทั้ง

	 ภายในและภายนอกโรงพยาบาล		(ข้อ	13	-	14)

หมวดที่	9	:		 การจัดอบรมและคุณสมบัติของผู้ให้รหัสโรครวมทั้งงคุณภาพของการให้รหัส	(ข้อ18	-	19)

หมวดที่	10	:		การตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล		(ข้อ	20	-	21)

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อคำาถามก็พบว่า ข้อ 16 ซึ่งมีคะแนนต่ำาที่สุดเท่ากับ 1 หรือ ระดับ C เนื่องจากมีอัตราส่วนของการ 

ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้สูงถึง 20-39%  และมีข้อคำาถามจำานวน 8 ข้อที่ได้คะแนน 2 หรือระดับ B ได้แก่ ข้อ 3, 7, 13-15, และ 

19-21 ที่น่าจะต้องให้ความสนใจในการพัฒนาเช่นกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ
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สถิติชีพ (Vital Statistics) เป็นดัชนีชี้วัดสำาคัญในการติดตามความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG-Millennium 

Development Goal) อันเป็นมติสำาคัญขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) สถิติชีพที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ช่วยให้ประเทศ

ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยระบบทะเบียนราษฎร (Civil Registration) ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นแหล่งข้อมูลที่

สำาคัญสำาหรับจัดทำาสถิติชีพของประเทศสำาหรับการลดปัญหาสุขภาพและรองรับการวางรากฐานระบบสาธารณสุขให้มีการใช้ทรัพยากร

อย่างเหมาะสมในระยะยาว จากข้อจำากัดของบทบาทการรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถิติชีพและทะเบียนราษฎรทำาให้

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ดังนั้นคำาตอบที่ดีที่สุดของการพัฒนาระบบคือการจัดให้มีกลไกการประสานงานที่เป็นระบบให้เกิดการทำางาน

ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน

การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 

ระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงสามทศวรรษที่ 

ผ่านมา ระบบทะเบียนราษฎร ได้พัฒนาจากการเก็บบันทึกลงกระดาษ มาสู่ระบบการจัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ปจัจุบันงานการลงทะเบยีนของสำานกังานทะเบยีนจงัหวดัทกุแหง่และสำานกัทะเบยีนระดบัท้องถิน่เกอืบทัง้หมดมีการตดิตัง้ระบบทีส่ามารถ

เชื่อมต่อกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในส่วนกลางของสำานักบริหารการทะเบียน และนับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ระบบสถิติชีพของประเทศไทย

ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก เมื่อมีการเช่ือมโยงระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เข้าสู่ระบบบริหารงานสถิติชีพของ 

สำานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุโดยตรง นอกจากนีก้ารเปดิดำาเนนิการตามนโยบายหลกัประกันสขุภาพถ้วนหนา้ ตัง้แต่

ปี 2546 เป็นต้นมา ทำาให้มีข้อมูลส่วนใหญ่ของการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งประกอบ

ดว้ยรหสัมาตรฐานการวนิจิฉยัโรค การบรกิารทางการแพทยแ์ละสถานการณจ์ำาหนา่ยของผูป้ว่ย ทีส่ามารถชว่ยเพิม่คณุภาพของระบบสถติิ

ชีพได้ และนอกจากนี้ระบบทะเบียนราษฎรก็มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาบริหารจัดการระบบทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพของกองทุน

ประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุนหลักของประเทศ ประเทศไทยได้ผ่านประสบการณ์ในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรที่มีการรวมศูนย์การ

บริหารจัดการ การบำารุงรักษา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมายาวนาน มีการเก็บบันทึกทะเบียนประวัติประชาชนในศูนย์คอมพิวเตอร์กลาง 

โดยมีการใช้เลขประจำาตัวประชาชนที่เฉพาะบุคคลไม่ซ้ำากัน 

การประเมนิระบบทะเบยีนราษฎรและสถติชิพีเพือ่หาแนวทางหรือขอ้เสนอสำาหรับการพฒันาของประเทศไทย ได้มกีารศึกษาตามแนวทางการ

ประเมินขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยการใช้เครื่องมือการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น (Rapid Assessment) 

ทีพ่ฒันาโดยองคก์ารอนามยัโลกรว่มกบัมหาวทิยาลยั ควีนสแ์ลนด์ ประเทศออสเตรเลยี ประกอบดว้ยขอ้คำาถาม 25 ขอ้ เกีย่วกบัการทำางาน

ของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ 11 หมวดหลัก ในการประเมินสถานการณ์ของระบบทะเบียน

ราษฎรและสถิติชีพ (CRVS) ในประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ว่าระบบ CRVS ของประเทศไทยเป็นระบบทันสมัยที่บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

แล้ว รวมทั้งยังมีระดับความครอบคลุมค่อนข้างสูง ก็ตาม แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับการให้ 

“สาเหตุการตาย” โดยภาพรวมของระบบ	CRVS	ของประเทศไทย	มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	86.67 ซึ่งตกอยู่ในช่วง “Satisfactory” 

หรือ มีระบบที่ทำางานได้ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ระบุแนวทางปฏิบัติที่จำาเป็นคือ “ระบบสามารถทำาได้ดี แต่ก็อาจจะ 

มีบางส่วนเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงอีกเพียงเล็กน้อย” 

ข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับ
การพัฒนาระบบทะเบียน
ราษฎรและสถิติชีพ
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กำ�แพงปัญห�ระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ
 1.  คุณภาพข้อมูลการให้สาเหตุของการตายที่ไม่สามารถระบุให้แจ้งชัด โดยสัดส่วนของการตายที่ไม่ทราบสาเหตุเทียบกับการตาย 

  ท้ังหมดมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 38 ในปี 2550 และลดลงเล็กน้อยเป็น ร้อยละ 35 ในปี 2554 ขณะท่ีตามแนวทางองค์การนามัยโลก  

  สาเหตุของการตายที่ระบุว่า “ไม่ทราบสาเหตุของการตาย” (Ill-defined and unknown causes of mortality) สำาหรับประเทศ 

  ที่มีระบบดีควรมีสัดส่วนน้อยกว่า 10% 

 2.  เนื่องจากร้อยละ 60 - 70 ของการตายทั้งหมดเกิดนอกโรงพยาบาล การให้สาเหตุการตายนอกโรงพยาบาลถูกระบุสาเหตุ 

  การตายโดยธรรมชาติจากผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่งานทะเบียนซึ่งไม่มีความรู้ทางการแพทย์ อาจจะมีข้อจำากัดในการให้โรค 

  หลักที่เป็นสาเหตุการตายที่แท้จริงประเทศไทย  

ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย

ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) หน่วยง�นรับผิดชอบ

1. ตั้งคณะกรรมก�รประส�นง�นก�รดำ�เนินง�น
ด้�นทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ  เพื่อร่วมกันพัฒน�
ระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพอย่�งเป็นเอกภ�พ
และสอดคล้องกันอย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งกำ�หนด
นโยบ�ยเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงของประเทศใน
อน�คต  อีกทั้งดำ�เนินก�รให้มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ
สร้�งภ�คีเครือข่�ยในก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

ทุกหน่วยง�น 
กระทรวงมห�ดไทย 
กระทรวงส�ธ�รณสุข 
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ 

2.พัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร ที่รับผิดชอบก�รให้
ส�เหตุก�รต�ยในกลุ่มที่เสียชีวิตนอกโรงพย�บ�ล

กระทรวงมห�ดไทย, กระทรวงส�ธ�รณสุข

3.ส่งเสริมก�รตรวจสอบคุณภ�พและคว�มน่�
เชื่อถือของข้อมูล และกำ�หนดให้มีก�รทบทวนหรือ
ประเมินคุณภ�พก�รให้รหัสก�รต�ยอย่�งเป็นระบบ 
และมีกระบวนก�รส่งข้อเสนอแนะให้กับผู้ ให้รหัสทร�บ 
เพื่อก�รปรับปรุงก�รให้รหัสให้มีคุณภ�พ

กระทรวงมห�ดไทย, กระทรวงส�ธ�รณสุข
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ระยะป�นกล�ง (3 ปีขึ้นไป) หน่วยง�นรับผิดชอบ

1. กำ�หนดใหม้กี�รบำ�รงุรกัษ�ระบบใหม้ัน่คง และไดร้บั
ก�รพฒัน�อย�่งตอ่เนือ่ง เชน่ พฒัน�โครงสร�้งพืน้ฐ�น
ของระบบทะเบียนร�ษฎรและสถติชิพี  โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่
เรื่องก�รระบบก�รเชื่อมโยงข้อมูลและสำ�รองเพื่อป้องกัน
ปญัห�ระบบเกดิคว�มขดัขอ้งก�รใหบ้รกิ�ร แกห่นว่ยง�น
ต่�งๆ (down time)

ทุกหน่วยง�น

2. กำ�หนดให้มีหลักสูตรก�รให้คว�มรู้ก�รให้ส�เหตุ
ก�รต�ยสำ�หรบับุคล�กรทีร่บัผดิชอบในแตล่ะหนว่ยง�น

กระทรวงมห�ดไทย, กระทรวงส�ธ�รณสุข

3. นำ�เทคโนโลยทีีเ่หม�ะสมม�ชว่ยเพิม่คณุภ�พส�เหตุ
ก�รต�ย ได้แก่ก�รใช้ Verbal Autopsy, ก�รใช้ข้อมูล
ก�รป่วยในเวชระเบียนม�เสริมคุณภ�พก�รระบุส�เหตุ
ก�รต�ย 

กระทรวงมห�ดไทย, กระทรวงส�ธ�รณสุข

4. เพิม่ชอ่งท�งก�รใหข้อ้มลูสำ�หรบัก�รใหส้�เหตกุ�ร
ต�ยในหล�ยรูปแบบ เช่น ระบบ tele-medicine เป็นต้น 

ทุกหน่วยง�น

5. ก�รกระตุน้คว�มสำ�คญัของระบบ โดยใชก้ระบวนก�ร 
“ก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูล” 

ทุกหน่วยง�น
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เอกส�รแนบ 1 : แบบประเมิน

1. มีการบังคับใช้กฎหมายสำาหรับการจดทะเบียนการเกิดและการตายในประเทศหรือไม่  

A มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งชัดเจน

B มีก�รบังคับใช้กฎหม�ย แต่จำ�เป็นต้องมีก�รแก้ไขหรือเพิ่มเติม

C  มีกฎหม�ยแต่ไม่ได้บังคับใช้

D ไม่มีกฎหม�ยที่บังคับให้มีก�รจดทะเบียนก�รเกิดและก�รต�ย

2. มีกฎข้อบังคับกำาหนดให้สถานพยาบาลต้องรายงานข้อมูลการเกิด การตาย ในระยะเวลาที่กำาหนดหรือไม่ 

A มีกฎข้อบังคับกำ�หนดให้ร�ยก�รข้อมูลท�งก�รแพทย์(จ�กสถ�นพย�ลบ�ลภ�ครัฐ/เอกชน 
หลักประกันสังคม อื่นๆ) ร�ยง�นเหตุก�รณ์เหล่�นี้ให้ระบบสถิติชีพในเวล�ที่กำ�หนดไว้

B มีกฎข้อบังคับ แต่ข้อมูลก�รแพทย์ทั้งหมดยังไม่ถูกร�ยง�น

C มีกฎข้อบังคับครอบคลุมเฉพ�ะสถ�นพย�บ�ลภ�ครัฐ

D ไม่มีกฎข้อบังคับ

3. มีกฎหมายที่กำาหนดให้ต้องระบุสาเหตุการตายในการรับรองการตายหรือไม่  
และใครเป็นผู้ให้การรับรองสาเหตุการตาย 

A ต้องมีก�รระบุส�เหตุก�รต�ย และต้องระบุต�มเกณฑ์/แนวท�งของ ICD  โดยแพทย์ต้องเป็นผู้
ให้ก�รรับรองเท่�นั้น

B ต้องมีก�รระบุส�เหตุก�รต�ยในใบรับรองก�รต�ย แต่กฎหม�ยไม่ได้ระบุว่�ต้องเป็นแพทย์
เท่�นั้นที่ส�ม�รถให้ก�รรับรองส�เหตุก�รต�ย

C ตอ้งมกี�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยแตเ่ปน็ก�รระบแุบบกว�้งๆของส�เหตกุ�รต�ย และผู้ใหก้�รรบัรอง
ก�รต�ยเป็นน�ยทะเบียน หรือเจ้�หน้�ที่ท้องถิ่น ที่ไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้ด้�นก�รแพทย์

D ไม่มีคว�มจำ�เป็นในก�รระบุส�เหตุก�รต�ยในใบรับรองก�รต�ย หรือในข้ันตอนต่�งๆ ในก�ร
จดทะเบียนก�รต�ย

4. สำานักงาน/หน่วยบริการหรือจุดให้บริการทะเบียนราษฎรมีจำานวนเพียงพอและ
ความครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่ 

A มีเพียงพอสำ�หรับก�รจดทะเบียนก�รเกิดและต�ย

B มีครอบคลุมในพื้นที่เขตเมือง ส่วนในชนบทจะมีครอบคลุมเฉพ�ะบ�งพื้นที่

C ครอบคลุมเฉพ�ะพื้นที่เขตเมือง เท่�นั้น

D ครอบคลุมเฉพ�ะเมืองหลวงเท่�นั้น
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5. สำานักงานจดทะเบียนมีอุปกรณ์และทรัพยากรเพียงพอ ( เช่น ฟอร์มเอกสาร, โทรศัพท์, เครื่องถ่ายเอกสาร, 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้าน IT อื่นๆ )  ในการทำางาน หรือไม่ 

A มีคว�มครบถ้วนทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่จำ�เป็นทุกอย่�ง และมีอย่�งเพียงพอ

B มีวัสดุสำ�นักง�น เช่น ฟอร์มเอกส�ร, กระด�ษและป�กก� มีอยู่ทั่วไปและพอเพียงทุกสำ�นัก
ง�นฯ แต่สำ�นักง�นจำ�นวนม�กข�ดอุปกรณ์ โทรศัพท์, เครื่องถ่�ยเอกส�รและคอมพิวเตอร์

C มีเพียงสำ�นักง�นส่วนกล�งที่มีอุปกรณ์ โทรศัพท์, เครื่องถ่�ยเอกส�รและคอมพิวเตอร์ครบ
ถ้วนเพียงพอ สำ�นักง�นฯที่อยู่ห่�งไกลออกไปมักจะข�ดแคลนอุปกรณ์และทรัพย�กร

D ไม่ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในสำ�นักง�นจดทะเบียนทุกระดับ

6. นายทะเบียนได้รับการฝึกอบรมตามหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

A น�ยทะเบียนได้รับก�รฝึกอบรมที่เพียงพอ

B น�ยทะเบียนไดรั้บก�รฝกึอบรม แตไ่มเ่พยีงพอ คว�มรูค้ว�มชำ�น�ญไดจ้�กก�รปฏิบตังิ�นจรงิ 

C น�ยทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับก�รฝึกอบรม (โดยเฉพ�ะในสำ�นักง�นขน�ดเล็ก) เรียนรู้จ�กก�รทำ�ง�น

D ไม่มีก�รฝึกอบรมให้ผู้ท่ีต้องทำ�ง�นลงทะเบียนฯ ส่งผลให้เกิดปัญห�ก�รทำ�หน้�ท่ีเป็นน�ยลงทะเบียน

7. หน่วยงานของรัฐ (เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำานักบริหารการทะเบียน(ราษฎร์) สำานักงานสถิติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ที่มีส่วนในระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ มีการประสานการทำางานกันอย่างไร

A มีคว�มร่วมมือและประส�นง�นก�รทำ�ง�นกนัระหว�่งหนว่ยง�นเปน็อย�่งด ีและมคีณะกรรมก�ร
ทำ�หน้�ที่ประส�นก�รทำ�ง�นระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพให้สอดคล้องกัน

B ไมม่คีณะกรรมก�รทีเ่ปน็ท�งก�ร แตห่นว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งมกี�รประชมุกนัอย�่งสมำ�เสมอเพ่ือ
แก้ไขปัญห�ก�รทำ�ง�นร่วมกัน

C ไม่มีคณะกรรมก�รประส�นก�รทำ�ง�น ทำ�ให้แก้ ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นไมได้รับก�รแก้ไข หรือแก้ไข
ด้วยคว�มล่�ช้� 

D มีก�รประส�นง�นและคว�มร่วมมือกันเพียงเล็กน้อย ต่�งฝ่�ยต่�งทำ� ยังผลให้เกิดปัญห�
คุณภ�พข้อมูลและสถิติ เช่น ก�รทำ�ง�นที่ซ้ำ�ซ้อน  ก�รประม�ณก�รณ์ค่�สถิติต่�งๆไม่
สอดคล้องกัน

8. ในแต่ละปีการผลิตรายงานสถิติชีพทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น มีการดำาเนินการอย่างไร

A มีก�รร�ยง�นสถิติก�รเกิด ต�ย และส�เหตุก�รต�ย แยกต�มเพศและอ�ยุทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นเป็นประจำ�ทุกปี

B มีก�รร�ยง�นประจำ�ปีสถิติก�รเกิด ต�ย จำ�แนกต�มเพศและอ�ยุในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น  ส่วนร�ยง�นส�เหตุก�รต�ยจำ�แนกต�มเพศและอ�ยุมีเฉพ�ะในระดับช�ติเท่�นั้น

C มีก�รร�ยง�นประจำ�ปีสถิติก�รเกิด ต�ย  จำ�แนกต�มเพศและอ�ยุเฉพ�ะระดับภ�คแต่อ�จะไม่
ครบทั้งประเทศ และส�เหตุก�รต�ยร�ยง�นเฉพ�ะในโรงพย�บ�ลเท่�นั้น

D ก�รเก็บข้อมูลในระบบทะเบียนร�ษฎร ไม่ได้นำ�ม�ใช้ทำ�ร�ยง�นสถิติชีพ
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9. การประเมินการลงทะเบียนการเกิด 

A ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ในก�รลงทะเบียน ก�ร
เกิดสูงกว่�หรือเท่�กับ 90% (ระบุช่วงเวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน)

B  ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�ร
เกิดอยู่ระหว่�ง 70-89 % (ระบุช่วงเวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน)

C  ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�ร
เกิดอยู่ระหว่�ง 50-69 % (ระบุช่วงเวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน)

D  ในรอบ 10 ปีท่ีผ่�นม� ไม่มีก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ของทะเบียนก�รเกิด หรือมีก�รประเมินคว�ม
สมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�รเกิด แต่ผลก�รประเมินพบว่�คว�มสมบูรณ์น้อยกว่� 50%  (ระบุช่วง
เวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นท่ีทำ�ก�รประเมิน) 

10. การประเมินการลงทะเบียนการตาย

A  ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�ร
ต�ยสูงกว่�หรือเท่�กับ 90% (ระบุช่วงเวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน)

B ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�ร
ต�ยอยู่ระหว่�ง 70-89 % (ระบุช่วงเวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน)

C  ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รประเมิน และผลก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ในก�รลงทะเบียนก�ร
ต�ยอยู่ระหว่�ง 50-69 % (ระบุช่วงเวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน)

D  ในรอบ 10 ปีที่ผ่�นม� ไม่มีก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ของทะเบียนก�รต�ย หรือมีก�รประเมิน
คว�มสมบรูณ์ในก�รลงทะเบยีนก�รต�ย แตผ่ลก�รประเมนิพบว�่คว�มสมบรูณน์อ้ยกว�่ 50%  
(ระบุช่วงเวล� วิธีก�รประเมิน และหน่วยง�นที่ทำ�ก�รประเมิน) 

11. มีการส่งข้อมูลการเกิดและการตายจากสำานักงานส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคไปยังสำานักงานส่วนกลางอย่างไร

A ข้อมูลทั้งหมดแลกเปลี่ยนท�งอิเล็กทรอนิกส์จ�กสำ�นักง�นส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภ�คไปยัง
สำ�นักง�นส่วนกล�ง

B สำ�เน�กระด�ษจ�กส่วนสำ�นักง�นท้องถิ่นไปสู่สำ�นักง�นส่วนภูมิภ�คและนำ�เข้�เป็น
อิเล็กทรอนิกส์จ�กนั้นส่งไปยังส่วนกล�ง

C ระบบสว่นใหญใ่ชก้ระด�ษในก�รบนัทกึข้อมลูและทำ�สำ�เน�เพือ่สง่ข้อมลูจ�กสำ�นกัง�นสว่นทอ้ง
ถิ่นไปสู่สำ�นักง�นส่วนภูมิภ�คจ�กนั้นส่งไปยังสำ�นักง�นส่วนกล�ง

D ใช้กระด�ษในก�รบันทึกข้อมูลทั้งระบบแล้วส่งข้อมูลก�รเกิดและก�รต�ยไปเก็บรักษ�ไว้ที่
สำ�นักง�นส่วนกล�ง
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12 . กระบวนการอะไรที่ทำาให้มั่นใจว่าสำานักงานส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคมีการรายงานข้อมูลไปยังสำานักงานส่วน
กลางภายในเวลาที่กำาหนด

A มีข้อตกลงเป็นต�ร�งเวล�ในก�รร�ยง�นข้อมูลไปยังสำ�นักง�นส่วนกล�งและโดยกำ�หนดช่วง
เวล�ทีช่ดัเจนและมกี�รตดิต�มคว�มทนัเวล�ก�รสง่ขอ้มลูอย�่งเขม้ขน้และอย�่งใกลช้ดิ (มนีอ้ย
ครั้งม�กที่ส่วนกล�งต้องเตือนให้ส่งข้อมูลให้ทันเวล�)

B มีข้อตกลงเป็นต�ร�งเวล�ในก�รร�ยง�นไปยังสำ�นักง�นส่วนกล�งและหน่วยง�นส่วนท้องถิ่น
และสว่นภมิูภ�คดำ�เนินก�รต�มเวล� ห�กเกดิคว�มล�่ช�้สำ�นกัง�นสว่นทอ้งถิน่และสว่นภมูภิ�ค
มักแจ้งให้หน่วยง�นส่วนกล�งทร�บคว�มล่�ช้�

C มีข้อตกลงเป็นต�ร�งเวล�ในก�รร�ยง�นข้อมูลไปยังสำ�นักง�นส่วนกล�งแต่ไม่เข้มงวด และ 
สำ�นักง�นส่วนกล�งไม่มีม�ตรก�รที่จะมั่นใจได้ว่�จะได้รับร�ยง�นตรงเวล�ที่กำ�หนดเวล�

D ต�ร�งเวล�ในก�รส่งร�ยง�นจ�กสำ�นักง�นส่วนท้องถ่ินและส่วนภูมิภ�คไปยังสำ�นักง�นส่วนกล�ง
ไม่ได้กำ�หนดแน่นอน และสำ�นักง�นส่วนกล�งใช้คว�มพย�ย�มเพียงเล็กน้อยท่ีจะกระตุ้นให้มีก�รส่ง
ร�ยง�นข้อมูลตรงเวล�

13. ประเทศใช้แบบฟอร์มการระบุสาเหตุการตายทางการแพทย์ที่เป็นสากลสำาหรับการรายงานหรือไม่

A มีก�รใช้แบบฟอร์มและแพทย์ใช้ฟอร์มนี้เพื่อระบุส�เหตุก�รต�ยเป็นประจำ�

B มีก�รใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อเกิดก�รต�ยภ�ยในโรงพย�บ�ล แต่ไม่ได้ใช้โดยทั่วไปสำ�หรับก�รต�ย
นอกโรงพย�บ�ล

C มีก�รใช้แบบฟอร์มนี้เฉพ�ะในโรงพย�บ�ลที่มีขน�ดใหญ่เท่�นั้น

D ไม่มีก�รใช้แบบฟอร์มที่เป็นส�กลในก�รระบุส�เหตุก�รต�ย

14. มีการใช้เครื่องมือในการสอบสวนสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ (Verbal autopsy) เพื่อบอกสาเหตุการตาย
บ่อยมากน้อยเพียงใด

A ใช้เครื่องมือ(ข้อคำ�ถ�ม,)Verbal autopsy ที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล หรือ ที่อิงจ�กม�ตรฐ�นส�กล
เป็นประจำ�ในก�รระบุส�เหตุก�รต�ย

B เริ่มมีก�รใช้เครื่องมือ(ข้อคำ�ถ�ม,)Verbal autopsy ที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล แต่ยังไม่ได้ใช้อย่�ง
แพร่หล�ย

C ใช้เครื่องมือ(ข้อคำ�ถ�ม,) Verbal autopsy แต่ไม่ได้เป็นม�ตรฐ�นส�กล

D ไม่มีก�รใช้เครื่องมือ(ข้อคำ�ถ�ม,) Verbal autopsy ในก�รระบุส�เหตุก�รต�ย (ในก�รต�ยที่
แพทย์ไม่ได้เป็นผู้ระบุส�เหตุก�รต�ย)
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15 . มีการฝึกอบรมการระบุสาเหตุการตายสำาหรับแพทย์หรือไม่อย่างไร

A นกัเรยีนแพทยท์กุคนไดร้บัก�รสอนคว�มรูเ้กีย่วกบั ICD และก�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยทีถ่กูต้อง 
และครบถ้วนในแบบฟอร์มก�รรับรองก�รต�ยที่เป็นส�กล

B ไม่มีวิช�เกี่ยวกับ ICD และวิธีก�รระบุส�เหตุก�รต�ยที่ถูกต้องในหลักสูตรโรงเรียนแพทย์ แต่ 
นักเรียนแพทย์ท้ังหมดได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ICD และวิธีก�รระบุส�เหตุก�รต�ยที่ถูกต้อง ในช่วง
ฝึกง�น(internship)

C ไมมี่วิช�เก่ียวกับ ICD และวธิกี�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยทีถ่กูตอ้งในหลกัสตูรโรงเรยีนแพทย ์และใน
ชว่งฝกึง�นมโีอก�สทีจ่ำ�กดัในก�รเรยีนรูเ้กีย่วกบั ICD และวธิกี�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยท่ีถกูต้อง 

D ไม่มีท้ังก�รเรียนและคำ�แนะในในระหว่�งปฎิบัติง�นเก่ียวกับ ICD และวิธีก�รระบุส�เหตุก�รต�ยท่ีถูก
ต้องให้กับแพทย์

16. สาเหตุของการตายที่ระบุว่า “ไม่ทราบสาเหตุของการตาย”(Ill-defined and unknown causes of mortality) 
คิดเป็นร้อยละเท่าใดในประเทศของท่าน 

A < 10%

B 10-19%

C 20-39%

D 40% หรือ ม�กกว่�

17. การให้รหัสสาเหตุของการตายในประเทศของท่านใช้คู่มือการให้รหัส ICD ที่เป็นภาษาของท่าน (ภาษาไทย)หรือไม่ 

A ก�รให้รหัส ICD ใช้หนังสือคู่มือ ICD ที่เป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ติ(ไทย) หรือหนังสือคู่มือ ICD ฉบับ
ส�กลขององค์ก�รอน�มัยโลก 

B ก�รให้รหัส ICD ใช้หนังสือคู่มือ ICD ฉบับส�กลขององค์ก�รอน�มัยโลก ไม่มีหนังสือคู่มือ ICD 
ที่เป็นภ�ษ�ประจำ�ช�ติ(ไทย) ใช้ หรือ

C ก�รให้รหัส ICD ไม่ได้ ใช้หนังสือคู่มือ ICD แต่มีใช้ร�ยก�รโรคหรือส�เหตุก�รต�ยที่เลือก
ไว้(shortlist) โดยใช้ภ�ษ�ประจำ�ช�ติ 

D ไม่ได้ใช้ ICD 

18. ผู้ให้รหัส ICD ที่สอดคล้องกับหลักการและกฎการให้สาเหตุการตายของ ICD ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร? 

A ผู้ ให้รหัสจะต้องผ่�นก�รทดสอบอย่�งเป็นท�งก�รภ�ยหลักจ�กก�รอบรมก�รให้รหัสภ�ค
บังคับที่เข้มข้น  และอ�จได้รับก�รอบรมรหัส ICD ในหลักสูตรเพิ่มเติมอื่นๆด้วย

B ผู้ใหร้หสัจะไดร้บัก�รฝกึอบรมหลกัสตูรรหสั ICD ระยะสัน้ และผ�่นก�รทดสอบขัน้พืน้ฐ�น ก�ร
ให้รหัสในกรณีที่ซับซ้อนได้จ�กก�รเรียนรู้ระหว่�งก�รทำ�ง�นจ�กผู้ ให้รหัสที่เชี่ยวช�ญ

C ผู้ให้รหัสร�ยใหม่ได้รับคำ�แนะนำ�จ�กผู้ ให้รหัสที่ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ และได้รับหนังสือคู่มือรหัส 
ICD โดยค�ดหวังว่�จะเรียนรู้ก�รให้รหัสจ�กก�รทำ�ง�น

D ผู้ให้รหัสร�ยใหม่ได้รับคำ�แนะนำ�เพียงเล็กน้อยจ�กผู้ ให้รหัสที่ปฏิบัติง�นม�ก่อน และมีเอกส�ร 
หนังสือ๕มือเกี่ยวกับ ICD ใช้บ้�งแต่ไม่ครบถ้วน 
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19 . มีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรในการประกันคุณภาพให้รหัส 

A ประเทศมีกฎหรือข้อกำ�หนดให้มีก�รทบทวนคุณภ�พก�รระบุและก�รให้รหัสก�รต�ยในใบรับ
รองก�รต�ยและมีกระบวนก�รก�รส่งข้อเสนอแนะกลับให้กับผู้ ให้รหัสทร�บ เพื่อให้ปรับปรุง
ก�รให้รหัสให้มีคุณภ�พ

B มีกระบวนก�รก�รตรวจสอบคุณภ�พก�รให้รหัสในระดับประเทศ โดยก�รสุ่มตัวอย่�งก�ร
รับรองก�รต�ยม�ตรวจสอบ

C มีก�รตรวจสอบคุณภ�พก�รให้รหัสฯโดยผู้บังคับบัญช�ในพื้นที่เป็นครั้งคร�ว

D ไม่มีข้ันตอนและก�รดำ�เนินก�รประเมินผลคุณภ�พของก�รให้รหัส

20. มีการตรวจสอบความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลภาวะเจริญพันธุ์และข้อมูลการตายก่อนการเผย
แพร่ข้อมูลอย่างไร

A มีก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้องภ�วะเจริญพันธุ์และก�รต�ยในสถิติชีพเป็นประจำ� โดยก�ร
เปรียบเทียบอัตร�ภ�วะเจริญพันธุ์และก�รต�ยในช่วงเวล�ต่�งๆ  นอกจ�กนี้ยังทำ�ก�รเปรียบ
เทียบข้อมูลสถิติกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น จ�กก�รทำ�สำ�มะโนประช�กร จ�กก�รสำ�รวจ

B มีก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้องภ�วะเจริญพันธุ์และก�รต�ยในสถิติชีพเป็นประจำ� โดยก�ร
เปรียบเทียบอัตร�ภ�วะเจริญพันธุ์และก�รต�ยในช่วงเวล�ต่�งๆ  

C ก�รตรวจสอบดำ�เนนิก�รเพยีงให้โปรแกรมคอมพวิเตอรต์รวจสอบคว�มผดิพล�ดของขอ้มลู 
ก่อนก�รเผยแพร่

D ไมม่กีระบวนการตรวจสอบความสอดคลอ้งและความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูภาวะเจรญิพนัธุ์
และข้อมูลการตายที่ดำาเนินการเป็นประจำา ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล

21. มีการตรวจสอบความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลการตายและสาเหตุการตายอย่างไร

A มีก�รตรวจสอบรูปแบบแนวโน้มส�เหตุก�รต�ย และสัดส่วนของส�เหตุก�รต�ยที่ไม่ทร�บ
ส�เหตุอย่�งเป็นประจำ� รวมถึงตรวจสอบคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูลและแนวโน้มก�รต�ยต�ม
เพศและช่วงอ�ยุ

B มกี�รตรวจสอบรปูแบบแนวโนม้ส�เหตกุ�รต�ยเปน็ประจำ�ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหแ้นใ่จว�่ กลุม่โรค และ 
รปูแบบแนวโนม้ก�รต�ยของแตล่ะปไีมไ่ดผ้นัผวนจ�กปทีีผ่�่นม� และถ�้ขอ้มลูแสดงถงึคว�มเบีย่ง
เบนก็ส�ม�รถอธิบ�ยคว�มผันแปรนั้นได้

C มีก�รตรวจสอบเฉพ�ะความสอดคล้องและคว�มเป็นไปได้ของข้อมูล

D ไม่มีการตรวจสอบความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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22 . ประเทศมีการเผยแพร่ข้อมูล และรายงานของการเกิด ที่นำาเสนอรายละเอียด จำาแนกตาม เพศ อายุ พื้นที่หรือเขต
การปกครอง เป็นประจำาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 

A มกี�รเผยแพรข้่อมลูร�ยง�นประจำ�ปกี�รเกดิเปน็ประจำ� โดยจำ�แนกต�ม เพศ อ�ย ุพืน้ทีห่รือเขต
การปกครอง (โปรดระบุชื่อร�ยง�น พร้อมทั้ง เว็บไซด์ที่ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและร�ยง�นนี้ได้)

B มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นประจำ�ปี โดยส�ม�รถจำ�แนกต�มอ�ยุและเพศเท่�นั้น

C มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นประจำ�ปี โดยส�ม�รถต�มเพศได้ เท่�นั้น

D ไม่มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นสถิติก�รเกิด

23. ประเทศมีการเผยแพร่ข้อมูลและรายงานการตายที่นำาเสนอรายละเอียด จำาแนกตาม เพศ อายุ พื้นที่หรือเขตการ
ปกครอง เป็นประจำาอย่างต่อเนื่องหรือไม่

A มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นประจำ�ปีก�รต�ยเป็นประจำ� โดยจำ�แนกต�ม เพศ อ�ยุ พ้ืนท่ีหรือ
เขตการปกครอง (โปรดระบุช่ือร�ยง�น พร้อมท้ัง เว็บไซด์ท่ีส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและร�ยง�นน้ีได้)

B มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นประจำ�ปี โดยส�ม�รถจำ�แนกต�มอ�ยุและเพศเท่�นั้น

C มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นประจำ�ปี โดยส�ม�รถต�มเพศได้ เท่�นั้น

D ไม่มีก�รเผยแพร่ข้อมูลร�ยง�นสถิติก�รต�ย

24. ข้อมูลรายงานสถิติชีพ สาเหตุการตายจำาแนกเพศและอายุในระดับประเทศของปีที่มีอยู่รายงาน 
ล่าช้ากว่าปีปัจจุบันเท่าไร  

A น้อยกว่� 2 ปี

B ม�กกว่� 2 ปี น้อยกว่� 3 ปี

C ม�กกว่� 3 ปี น้อยกว่� 5 ปี

D ม�กกว่� 5 ปี

25. ข้อมูลสถิติถูกนำาไปใช้ในประกอบการกำาหนดนโยบาย และการกำาหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ ต่างๆ 
อย่างไร

A ข้อมลู ก�รเกิด ก�รต�ย และส�เหตกุ�รต�ย ไดถ้กูนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนก�รพฒัน�เศรษฐกจิ
และสงัคมและตดิต�มสภ�วะสขุภ�พของประช�กร อย�่งกว�้งขว�ง รวมถงึมกี�รใชข้อ้มลูส�เหตุ
ก�รต�ยสำ�หรับก�รว�งแผนง�นด้�นส�ธ�รณสุข

B ข้อมูลก�รเกิดและก�รต�ยถูกใช้สำ�หรับเป็นตัวชี้วัดใน นโยบ�ย แผนง�น โครงก�รที่เกี่ยวกับ
สุขภ�พ เช่น เป้�หม�ยก�รพัฒน�สหัสวรรษ และ เป้�หม�ยสุขภ�พระดับช�ติ แต่ข้อมูลส�เหตุ
ก�รต�ยไม่ถูกใช้เพื่อว�งแผนก�รพัฒน�ด้�นง�นส�ธ�รณสุข หรือใช้น้อยม�ก

C เฉพ�ะข้อมูลร�ยง�นก�รเกิดท่ีถูกนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผน และกำ�หนดนโยบ�ย เช่น ภ�วะเจริญพันธ์ุ

D ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร์และสถิติชีพ ไม่ได้ถูกนำ�ไปใช้อย่�งสม่ำ�เสมอในกระบวนก�รกำ�หนด
นโยบ�ย และว�งแผนง�น 
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