
การประเมนิระบบทะเบียนราษฎรและสถิตชิพี 
ของประเทศไทย 

ศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 

เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

     

  

  

   

   



 การประชุม High-level Regional meeting on 

Civil Registration and Vital Statistics in Asia 

and the Pacific  ในเดือนธันวาคม 2555 ซ่ึงเปน

การรายงานการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและ

สถิติชีพของประเทศไทยตามแนวทางการประเมิน

ขององคการอนามัยโลก (WHO) 
 

2 

ท่ีมาและความสําคัญ 



 

 

3 

การเปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวิต 

จากการรายงานและจากการประมาณการณ ในป 2550 

WHO, 2550 



ความสําคัญของทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ 

 สถิติชีพ (Vital Statistics) 

คือสถิติที่เก่ียวของกับเหตุการณที่มีความสําคัญ 

ตอชีวิตของบคุคล เปนดัชนีอธิบายภาวะสุขภาพ 

ของประชาชนชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งนิยมใช 

ชวงเวลาหนึง่ป ประกอบดวย การเกิด การตาย  

การเจ็บปวย โดยลักษณะขอมูลสถิติชีพคลายกับ 

ขอมูลสถติทางดานประชากรศาสตรและระบาด 

วิทยาพ้ืนฐาน 

สํานักบริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  

กระทรวงสาธารณสุข 

 ทะเบียนราษฎร (civil registration) 

คือระบบทะเบียนที่บันทึกขอมูลเหตุการณสําคัญ

ระดับบุคคลของประชากร (vital event) เปนระบบ

ทะเบียนที่มีกฎหมายบังคบัใชกับประชากร มีลักษณะ

การบันทึกขอมูลแบบถาวร (permanent) ตอเนื่อง

(continuous)  ทะเบียนที่บันทึกประกอบดวย 

ทะเบียนการเกิด (Live birth), การตาย (Death), 

การแตงงาน, การหยาราง  และทารกตาย (Fetal 

death) และทะเบียนอ่ืนๆที่กฎหมายกําหนด  
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• ระบบการวิเคราะหและออกรายงานสถิติชพี ชวงกอนป พ.ศ. 2539 

ระบบการวิเคราะหและออกรายงานสถิติชีพ 



• ระบบการวิเคราะหและออกรายงานสถิติชพี ตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา 

ระบบการวิเคราะหและออกรายงานสถิติชีพ (2) 



• เพ่ือประเมินสถานการณระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยใช

เครื่องมือการประเมินเบื้องตน (Rapid assessment CRVS tool)  และ 

Comprehensive assessment 

• คนหาปญหาและโอกาสของการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ของ

ประเทศไทย และจัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของ

ประเทศ   

• เพ่ือสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการ

บริหารระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ เพ่ือบูรณาการระบบการทํางาน

รวมกัน 

 

 

วัตถุประสงคการประเมิน 



• Phase 1 – Leadership coordination and review 
(i.e. preparing for and carrying out the 
review); 

• Phase 2 – Priority setting and planning (i.e. 
developing a strategic plan for strengthening 
the system); 

• Phase 3 – Implementation (i.e. implementing 
the strategic plan). 
 

กระบวนการทบทวนระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ 



เครื่องมือสําหรับการประเมิน 
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กรอบการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ 

  Comprehensive assessment of national civil 
registration and vital statistics system  

(จํานวน 5 หมวด)  
 

หมวด 1 พื้นฐานทางกฎหมายและแหลงขอมูลของระบบทะเบียนราษฎร 

หมวด 2 วิธีปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียน ความคุมครองและครบถวน  

หมวด 3 การรับรองการตายและสาเหตกุารตาย 

หมวด 4 การใหรหัสการตาย 

หมวด 5 การใชงาน การเขาถึงขอมูล เผยแพร และตรวจสอบคุณภาพ 

 

 
 

  Rapid assessment   มจีาํนวน 25 ขอ 
 
หมวดที ่1  กฎหมายและระเบียบสําหรับระบบทะเบียนราษฎรและสถติิชีพ 
หมวดที ่2  ทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับระบบการลงทะเบียน 
หมวดที ่3  องคกร หนาทีแ่ละการทํางานของระบบสถติิชีพ 
หมวดที ่4  ความครอบคลุมของการลงทะเบียนการเกดิและการตาย 
หมวดที ่5  การเกบ็รวบรวมขอมูลและกระบวนการสงตอขอมูล 
หมวดที ่6  การใหรหัสโรคทีส่อดคลองกบัมาตรฐานของรหัส ICD  
และการออกใบรับรองการตายทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล   
หมวดที ่7  กระบวนการทํางานทีม่ีผลกระทบตอคุณภาพขอมูลสาเหตกุารตาย  
หมวดที ่8  การปฏิบตัิในการใหรหัส ICD 
หมวดที ่9  การจัดอบรมและคุณสมบตัขิองผูใหรหัสโรครวมทั้ง 
คุณภาพของการใหรหัส  
หมวดที ่10  การตรวจสอบคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูล 
หมวดที ่11  การเขาถึงขอมลู การใช และการเผยแพรขอมูล 

 

 
 



Rapid Assessment of national CRVS 

 ประชมุ core stakeholders รวมทํา Rapid Assessment   

และ Comprehensive Assessment 

 คร้ังท่ี 1  12 ก.ค. 2555 

 คร้ังท่ี 2 14 ส.ค. 2555 

 Core stakeholders  

สาํนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย  

สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสขุ  

สาํนักงานสถติิแหงชาติ  

สาํนักงานพัฒนานโยบายสขุภาพระหวางประเทศ (IHPP) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สถาบันประชากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 



 

Rapid assessment 
 

ขอคําถามจํานวน 25 ขอ 

จํานวน 11 หมวด 



การใหระดับคะแนนการประเมิน 

คะแนน (%) การจัดระดับ แนวทางการปฏิบัติที่จําเปน 

   <34  Dysfunctional  มีความจําเปนตองพัฒนาระบบอยางยั่งยืนในทุกหมวด  

   35–64  

     

Weak  

  

หลาย ๆ สวนยังทํางานไดไมดีพอ และยังมีอยูหลายประเด็นที่ตองไดรับ

ความสนใจ                 
 
   65–84  

     

     

 
Functional but   

inadequate   

  

 
มีระบบงานที่ทํางานได แตยังมีบางสวนที่อาจจะยังทํางานไดไมดี และ

ตองไดรับความสนใจ และควรจะมีการประเมินเชิงลึก เพื่อระบุ จุดออน

เฉพาะของระบบ 

   85–100  

     

Satisfactory  

  

ระบบสามารถทําไดดี แตก็อาจจะมีบางสวนเทานั ้นที ่ควรไดรับการ

ปรับปรุงอีกเพียงเล็กนอย  



หมวดที่ 1 : กฎหมายและระเบียบสําหรับงานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ 

ขอ คําถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

1 การบังคับใชกฎหมายการจดทะเบียนเกิด ตาย A 3 

2 การบังคบัใชกฎหมายของสถานพยาบาล A 3 

3 กฎหมายสําหรับการระบุสาเหตุการตาย และบุคคลที่ใหสาเหตุการตาย  B 2 

คะแนนเฉลี่ย 2.67 

 ในโรงพยาบาล แพทยออกหนังสือ 

รับรองการตาย 
แจงตอสํานัก

ทะเบียน 
นอกโรงพยาบาล 

แจงตอกํานัน,ผูใหญ เพื่อให

ออกใบรับแจงการตาย 

ออกใบ

มรณบัตร 

จําหนายรายการ

ในทะเบียนบาน 



จํานวนหนวยบริการลงทะเบียน จํานวน 

1. ระดับจังหวัดและกรุงเทพ 77 

2. ระดับอําเภอ 878 

3. ระดับทองถ่ิน  

(เทศบาล, เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) 

1,475 

4. ระดับยอยของกรุงเทพ  

(เขตพื้นที่ภายในกรุงเทพ) 

50 

5. สาํนักงานกลาง 1 

รวมทั้งหมด 2,481 

หมวดที่ 2 : โครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรสําหรับการลงทะเบียน  

ขอ คําถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

4 สาํนักงาน/หนวยบรกิารหรือจุดใหบริการทะเบียนราษฎร  A 3 

5 อุปกรณและทรัพยากร ที่ใชในการลงทะเบียน A 3 

6 นายทะเบียนผูปฎิบัติหนาที่/การฝกอบรมของนายทะเบียน  A 3 

คะแนนเฉลี่ย 3.00 



หมวดที่ 3 : องคกร หนาท่ีและการทํางานของระบบสถิติชีพ 

หมวดที่ 4 : ความครบถวนสมบูรณของการลงทะเบียนเกิดหรือตาย 

ขอ คําถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

7 การประสานงานระหวางหนวยงาน B 2 

8 การจัดทํารายงานสถิติชีพ A 3 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 

ขอ คําถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

9 การประเมินการลงทะเบียนการเกิด A 3 

10 การประเมินการลงทะเบียนการตาย A 3 

คะแนนเฉลี่ย 3.00 

ผลการประเมินความสมบูรณในการลงทะเบียนการเกิดคิดเปนรอยละ 96.7   และการตายคดิเปนรอยละ  

95.2 จากการขอมูลการสํารวจการเปล่ียนแปลงประชากร (Survey of Population Change: SPC) โดย

การประเมินคร้ังสุดทาย ป พ.ศ. 2548 – 2549  โดยมีชวงเวลาของการประเมินก่ึงกลางของปที่อยูระหวาง 

สํามะโนประชากรและวิธีการประเมินโดยใชการสํารวจเทียบกับขอมูลการลงทะเบียน  



หมวดที่ 5 : การเก็บรักษาและการสงตอขอมูล 

หมวดที่ 6 : การใหรหัส/ปญหา ICD และการออกใบรับรองการตายนอกโรงพยาบาล 

ขอ คาํถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

11 การสงตอขอมูลระหวางสํานักงานทองถิ่นไปสวนกลาง A 3 

12 กระบวนการรายงานตามกําหนดเวลา A 3 

คะแนนเฉล่ีย 3.00 

ขอ คาํถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

13 การใชแบบฟอรมการระบสุาเหตุการตายทางการแพทยที่เปนสากล B 2 

14 การใช Verbal autopsy ซึ่งเคร่ืองมือในการสอบสวนสาเหตุการตาย

ดวยการสัมภาษณ (Verbal autopsy) เพ่ือบอกสาเหตุการตาย  B 2 

คะแนนเฉล่ีย 2.00 
เน่ืองจากประเทศไทยมกีารจําแนกประเภทการตายใน 2 ลักษณะ 

•การตายในโรงพยาบาลใชแบบฟอรมสําหรับใบรับรองสาเหตุการ

ตายที่อางอิงจาก WHO (ท.ร 4 /1)  

•การตายนอกโรงพยาบาลใชแบบฟอรมเปนใบรับแจงการตายของ

กระทรวงมหาดไทยเปน 

ผูกําหนด  (ทร.4 ตอนหนา) 

มีการใชเครื่องมือ (ขอคาํถาม) Verbal 

autopsy ที่ไดมาตรฐานตามแบบของ WHO 

แตมีการปรับเปน Modify autopsy เพือ่ให

สอดคลองกับบริบทและโรคของประเทศไทย  

และใชในบางจังหวัด 



หมวดที่ 7 : กระบวนการทํางานท่ีผลตอคุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย 

ขอ คาํถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

15 การฝกอบรมการใหสาเหตุการตายสําหรับแพทย  B 2 

16 สาเหตุของการตายทีร่ะบวุา “ไมทราบสาเหตุของการ

ตาย”(Ill-defined and unknown causes of 

mortality)  C 1 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 

สัดสวนสาเหตุการตายดวยไมทราบสาเหตุการตาย 2550 2551 2552 2553 2554 

สดัสวนของ R00 – R99 กับการตายทั้งหมด 38.23% 37.90% 38.00% 37.61% 34.50% 

การฝกอบรม 

ไมมีรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนแพทย  แตในบางโรงเรียนแพทยมีการจัดคอรส 

อบรมระยะส้ันสําหรับนักศึกษาแพทย และนักศึกษาแพทยมีการเรียนรูจากการฝกงาน 

สาเหตุของการตายที่ระบุวา “ไมทราบสาเหตขุองการตาย” 



หมวดที่ 8 : การใหรหัส ICD 

หมวดที่ 9 : การจัดอบรมและคุณสมบัติของผูใหรหัสโรครวมท้ังคุณภาพของการใหรหัส 

ขอ คาํถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 
17 คูมือภาษาไทยเก่ียวกับการใหสาเหตุการตายตามรหัส ICD A 3 

คะแนนเฉล่ีย 3.00 

ขอ คาํถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

18 คณุสมบตัผิูใหรหัสสาเหตุการตายตามมาตรฐาน ICD A 3 

19 ขัน้ตอนกระบวนการประเมินคณุภาพการใหรหัส B 2 

คะแนนเฉล่ีย 2.50 

มีขั้นตอนและการดําเนินการประเมินผลคุณภาพการใหรหัส จากการสุมเพ่ือตรวจสอบการให

รหัส 



หมวดที่ 10 : ตรวจสอบคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูล 

หมวดที่ 11 : การเขาถึง การเผยแพรและการใชขอมูล 

ขอ คําถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 

20 การตรวจสอบขอมูลภาวะเจริญพันธุและขอมูลการตาย B 2 

21 การตรวจสอบขอมูลการตายและสาเหตุการตาย B 2 

คะแนนเฉลี่ย 2.00 

ขอ คําถาม ผลประเมิน ระดับคะแนน 
22 การนําเสนอขอมลูการเกิดสําหรับเผยแพร A 3 
23 การนําเสนอขอมลูการตายสําหรับเผยแพร A 3 
24 ความลาชาในการรายงานขอมลูการตาย A 3 
25 การนําขอมลูไปใชประโยชน A 3 

คะแนนเฉลี่ย 3.00 



หมวด รายการ 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 กฎหมายและระเบยีบสําหรับระบบทะเบยีนราษฎรแ์ละสถติชิพี (ขอ้ 1 - 3) 2.67 
2 ทรัพยากรและโครงสรา้งพืน้ฐานสําหรับระบบการลงทะเบยีน (ขอ้ 4 - 6) 3.00 
3 องคก์ร หนา้ทีแ่ละการทํางานของระบบสถติชิพี  (ขอ้ 7 - 8) 2.50 
4 ความครอบคลมุของการลงทะเบยีนการเกดิและการตาย (ขอ้ 9 - 10) 3.00 
5 การเก็บรวบรวมขอ้มลูและการถา่ยทอดขอ้มลู  (ขอ้ 11 - 12) 3.00 

6 
การใหร้หสัโรคทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานของรหสั ICD และการออกใบรับรองการ
ตายทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาล  (ขอ้ 13 - 14) 2.00 

7 กระบวนการทํางานทีม่ผีลกระทบตอ่คณุภาพขอ้มลูสาเหตกุารตาย (ขอ้ 15 - 16) 1.50 
8 การปฏบิตัใินการใหร้หสั ICD (ขอ้ 17) 3.00 

9 
การจัดอบรมและคณุสมบัตขิองผูใ้หร้หสัโรค รวมทัง้คณุภาพของการใหร้หสั (ขอ้ 18 
- 19) 2.50 

10 การตรวจสอบคณุภาพและความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู  (ขอ้ 20 - 21) 2.00 
11 การเขา้ถงึขอ้มลู การใช ้และการเผยแพรข่อ้มลู 3.00 

ผลรวมคะแนน (เต็ม 75) 65 
คะแนนเฉลีย่ 2.56 

รอ้ยละ 86.67 

ผลการประเมิน 



สรุปผลการประเมิน Rapid assessment 

คะแนน (%) การจัดระดับ แนวทางการปฏิบัติที่จําเปน 

   <34  Dysfunctional  มีความจําเปนตองพัฒนาระบบอยางยั่งยืนในทุกหมวด  

   35–64  

     

Weak  

  

หลาย ๆ สวนยงัทํางานไดไมดีพอ และยังมีอยู หลายประเด็นที ่ตองไดรับ

ความสนใจ                 
 
   65–84  

     

     

 
Functional but   

inadequate   

  

 
มีระบบงานที่ทํางานได แตยังมีบางสวนที่อาจจะยังทํางานไดไมดี และตอง

ไดรับความสนใจ และควรจะมีการประเมินเชิงลึก เพื่อระบุ จุดออนเฉพาะ

ของระบบ 

   85–100  

     

Satisfactory  

  

ระบบสามารถทําไดดี แตก็อาจจะมีบางสวนเทานั้นทีค่วรไดรับการปรับปรุง

อีกเพียงเล็กนอย  



สรุปผลการประเมินรายขอ 
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3 กฎหมายสําหรับการระบสุาเหตกุารตาย 2 

7 การประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 2 

13 การใชแ้บบฟอรม์การระบสุาเหตกุารตาย 2 

14 การใช ้Verbal autopsy 2 

15 การฝึกอบรมการใหส้าเหตกุารตาย 2 

16 สาเหตกุารตาย ทีไ่มท่ราบสาเหต ุ 1 

19 
ขัน้ตอนกระบวนการประเมนิคณุภาพการ
ใหร้หสั 2 

20 
การตรวจสอบขอ้มลูภาวะเจรญิพนัธุแ์ละ
ขอ้มลูการตาย 2 

21 
การตรวจสอบขอ้มลูการตายและสาเหตุ
การตาย 2 



• ดานโครงสรางและทรัพยากร โดยเฉพาะดานระบบการเช่ือมตอ รวมทั้งดานอื่นๆ ทีม่ี
คะแนนเฉลี่ยการประเมินสูงตองมีการรักษาสภาพใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

•  จัดหลกัสตูรการใหสาเหตุการตายใหแพรหลายมากขึ้น 

•  สงเสริมการตรวจสอบคณุภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลกอนการเผยแพร โดย
นํามาเปรียบเทียบกับขอมูลสถิติจากแหลงอื่นๆ  

• การลดการระบุการใหสาเหตุดวย “ไมทราบสาเหตุของการตาย”(Ill-defined and 
unknown causes of mortality)  

•  ควรมีการทบทวนหรือประเมินคุณภาพการใหรหัสการตาย   เนื่องจากเปนการใหรหัส
จากสวนกลางคือกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น  

•  สงเสริมการทํางานรวมกับหนวยงานที่ดําเนินการดานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติ
ชีพ  เพื่อใหเกิดเครือขายที่บูรณการในการทํางานรวมกัน 

 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ 



Comprehensive  assessment  framework 



26 

Input 

Process 

Output 

WHO-U of Queensland  assessment  framework 



 โครงสรางและระบบตองมกีารบาํรุงรักษาดานการเชือ่มตอใหดแีละรองรับการพัฒนาตอเน่ือง  และ

มีงบประมาณที่รองรับกรณีระบบที่มีปญหาขัดของ 

 ดานการจัดสรรทรัพยากรดานบุคลากร เชน จํานวนนายทะเบียน ใหทันกับสถานการณ กรณีมีการ

โยกยายเพ่ือใหเกิดการทํางานไดตอเนื่อง 

ขอคนพบดานบุคลากร 

 ในระดับอําเภอมีปญหาดานบุคคลกร โดยพบวาคอนขางขาดแคลนบคุลากรเน่ืองจากมกีาร

บริหารงานตามระเบียบราชการในการแตงต้ังและบรรจุเจาหนาที่ตามตําแหนงหรืออัตรา ที่มี

ขอกําหนดใหเปนตามกรอบที่หนวยราชการกําหนดไวซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับภาระงานหรือ

มีความลาชาในการแตงต้ังหรือบรรจุเพราะตองเปนไปตามระเบียบราชการ 

 ในระดับทองถ่ิน เชน ในระดับเทศบาลมีบุคลากรที่ครบถวนและการจางเจาหนาที่มีความ

รวดเร็วและยืดหยุนสูงเนื่องจากแตละเทศบาลมีการบริหารที่สามารถจัดการไดเอง ไมไดอิง

ตามระบบราชการในการบรรจุหรือแตงต้ัง เพียงแตอิงตามระเบียบในการปฏิบัติเทานั้น 

 

Input 
A พ้ืนฐานทางกฎหมายระบบทะเบียนราษฎรและโครงสราง 



Process 

  เสนอใหมีการบังคับการจดทะเบียนใหเปนปจจุบัน เนื่องจากคนไทยมีการยายท่ี

ทํางานหรือมาทํางานนอกภูมิลําเนามิไดมีการแจงยายท่ีอยูปจจุบัน ทําใหขอมูลท่ีมี

การบันทึกไมสอดคลองกับขอมูลท่ีอาศัยจริง  เพ่ือใหการนําขอมูลไปสูการวิเคราะห

สถานการณจริง เชน การเจ็บปวยกับการลงทะเบียนสิทธิดานประสุขภาพ เปนตน  

 
C การรับรองการตายและสาเหตุการตาย 

  การที่แพทยใหสาเหตุการตายอาจจะไมสาเหตุการตายที่แทจริง 

เนื่องจากแพทยไมไดอยูในเหตุการณการเสียชีวิต  

  กํานันผูใหญบาน ที่ไมใชบุคคลากรทางการแพทยอาจจะใหสาเหตุไดชัดเจนเพราะบางคร้ังตอง

เลือกโรคที่เปนสาเหตุหลักของการปวยแลวเสียชีวิต 

 

B วิธีปฏิบัติสําหรับการลงทะเบียน ความคุมครองและครบถวน  



D การใหรหัสการตาย 

สัดสวนสาเหตุการตายดวยไมทราบสาเหตุการตาย 2550 2551 2552 2553 2554 

สดัสวนของ R00 – R99 กับการตายท้ังหมด 38.23% 37.90% 38.00% 37.61% 34.50% 

  บุคลากรท่ีใหรหัสมีจํานวนนอย เพราะเปนการใหรหัสจากเจาหนาท่ีสวนกลางของ

กระทรวงสาธารณสุข 

  ไมมีการจัดหลักสูตรอบรมการใหรหัส  มีเฉพาะการจัดการเรียนการสูตรท่ีเปน

หลักสูตรการใหสาเหตุการตายท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข

กาญจนาภเิษกเทานั้น  แตมีบางโรงเรียนแพทยจัดอบรมระยะสั้นใหกับแพทยเทานั้น 

 การใหรหัสจากสวนกลางเทานั้น ซ่ึงไมมีการตรวจสอบอีกครั้ง 

   ลดสัดสวนสาเหตุการตายดวยไมทราบสาเหตุการตายสูง 

 

 

 



E การใชงานการเขาถึงขอมูลและตรวจสอบคณุภาพ 

Output 

• มีระบบการนําเสนอและเผยแพรที่ชัดเจน  โดยจะตองมีการตรวจสอบ

ความสอดคลองภาวะเจริญพันธุและการตายในสถิติชีพเปนประจํา โดย

การเปรียบเทียบอัตราภาวะเจริญพันธุและการตายในชวงเวลาตางๆ  

นอกจากน้ียังทําการเปรียบเทียบขอมูลสถิติกับแหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน จาก

การทําสํามะโนประชากร จากการสํารวจ 

• มีระบบหรือแผนการตรวจสอบที่เปนระบบมากขึ้น 

 

 



สรุปการประเมินและขอเสนอแนะ 

• ดานโครงสรางและทรัพยากร รวมท้ังดานอื่นๆ ท่ีมี

คะแนนเฉล่ียการประเมินสูงตองมีการรักษาสภาพใหมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

•  จัดหลกัสตูรการใหสาเหตุการตายใหแพรหลายมาก

ขึ้น 

•  สงเสริมการตรวจสอบคุณภาพและความนาเชื่อถือ

ของขอมูลกอนการเผยแพร โดยนํามาเปรียบเทียบกับ

ขอมูลสถิติจากแหลงอื่นๆ  

• การลดการระบุการใหสาเหตดุวย “ไมทราบสาเหตุ

ของการตาย”(Ill-defined and unknown causes 

of mortality)  

•  ควรมีการทบทวนหรือประเมินคุณภาพการใหรหัส

การตาย   เนื่องจากเปนการใหรหัสจากสวนกลางคือ

กระทรวงสาธารณสุขเทานั้น  

•  สงเสริมการทํางานรวมกบัหนวยงานท่ีดําเนินการ

ดานระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชพี  เพื่อใหเกิด

เครือขายท่ีบูรณการในการทํางานรวมกัน 

 

• โครงสรางและระบบตองมีการบํารุงรักษาดานการเชื่อมตอใหดีและรองรับการ

พัฒนาตอเนื่อง 

• เสนอใหมีการบังคับการจดทะเบียนใหเปนปจจุบัน เนื่องจากคนไทยมีการยายท่ี

ทํางานหรือมาทํางานนอกภูมิลําเนามิไดมีการแจงยายท่ีอยูปจจุบัน ทําใหขอมูลท่ีมี

การบันทึกไมสอดคลองกับขอมูลท่ีอาศัยจริง  เพื่อใหการนําขอมูลไปสูการวิเคราะห

สถานการณจริง เชน การเจ็บปวยกับการลงทะเบียนสิทธิดานประสุขภาพ เปนตน  

• การรับรองสาเหตกุารตาย 

การท่ีแพทยใหสาเหตุการตายอาจจะไมสาเหตุการตายท่ีแทจริง 

เนื่องจากแพทยไมไดอยูในเหตุการณการเสียชีวิต  

 กํานันผูใหญบาน ท่ีไมใชบุคคลากรทางการแพทยอาจจะใหสาเหตุไดชดัเจน

เพราะบางคร้ังตองเลือกโรคท่ีเปนสาเหตุหลักของการปวยแลวเสียชีวิต 

• การใหรหัสสาเหตุการตาย 

บุคลากรท่ีใหรหัสมีจํานวนนอย เพราะเปนการใหรหัสจากเจาหนาท่ีสวนกลาง

ของกระทรวงสาธารณสุข 

 ไมมีการจัดหลักสูตรอบรมการใหรหัส  มีเฉพาะการจัดการเรียนการสูตรท่ีเปน

หลักสูตรการใหสาเหตกุารตายท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข

กาญจนาภิเษกเทานั้น  แตมีบางโรงเรียนแพทยจัดอบรมระยะส้ันใหกับแพทยเทานั้น 

 การใหรหัสจากสวนกลางเทานั้น ซึ่งไมมีการตรวจสอบอีกชั้น 

 สัดสวนสาเหตุการตายดวยไมทราบสาเหตุการตายสูง 

• การตรวจสอบขอมูล 

จะตองมีการตรวจสอบความสอดคลองภาวะเจริญพันธุและการตายในสถิติชีพเปน

ประจํา โดยการเปรียบเทียบอัตราภาวะเจริญพันธุและการตายในชวงเวลาตางๆ  

นอกจากนี้ยังทําการเปรียบเทียบขอมูลสถิติกับแหลงขอมูลอื่นๆ เชน จากการทําสํา

มะโนประชากร จากการสํารวจ 
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