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คำานำา
สถิติชีพ (Vital Statistics) เป็นดัชนีชี้วัดสำาคัญในการติดตามความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (MDG-Millennium 

Development Goal) อันเป็นมติที่สำาคัญขององค์การสหประชาชาติ (United Nation) สถิติชีพที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้นอกจาก

จะช่วยให้ประเทศติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ตาม MDG แล้วยังเป็นสถิติที่สำาคัญ

ในการวางแผนการ พัฒนา และการจัดการของหลายหน่วยงาน แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของสถิติชีพคือระบบทะเบียนราษฎร(Civil 

Registration) ท่ีมีประสิทธิภาพ กว่าครึ่งของประเทศในโลกไม่มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพหรือมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

องค์การสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก(World Health Organization WHO) เห็นความสำาคัญในเรื่องนี้และสนับสนุนให้

ประเทศต่างๆดำาเนินการประเมินสถานการณ์และหาทางพัฒนา ระบบทะเบียนราษฎร และสถิติชีพของตนให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ในปี 2554 องค์การอนามัยโลก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาเครื่องมือมาตรฐานการประเมิน

และคู่มือพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ (Strengthening practice and systems in civil registration and 

vital statistics: A Resource Kit) ขึ้น องค์การอนามัยโลกและหลายองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ เช่น UNESCAP สนับสนุน

ให้ประเทศต่างๆนำาเครื่องมือและคู่มือนี้ไปปรับใช้ ประเทศไทยแม้จะมีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ มานานหลายสิบปี แต่ยัง

ไม่เคยมีการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 

(ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) จึงรับเป็นหน่วยประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียน

ราษฎรและสถิติชีพ เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สำานักงาน

สถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำาเนินการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทยโดยใช้เครื่อง

มือประเมินขององค์การอนามัยโลกดังกล่าวข้างต้น 

 

รายงานฉบบันีเ้ปน็รายงานการประเมนิระบบทะเบยีนราษฎรและสถติิชพี (Review of national civil registration and vital statistics 

systems) ที่ได้ดำาเนินงานในปี 2555 เนื้อหาในรายงานประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ บทที่ 1 กล่าวถึงความสำาคัญและประวัติการ

พัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของไทย บทที่ 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เครื่องมือ และกระบวนการประเมินฯ บทสุดท้าย

เป็นการประเมินฯ พร้อมข้อเสนอแนะ

ผูจ้ดัทำารายงานหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่รายงานฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนก์บัผูบ้รหิาร ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูส้นใจการระบบทะเบียนราษฎรและ

สถิติชีพของประเทศไทย เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท)	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มีนาคม	2556
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ 

จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมประเมินฯ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่ิงสำาคัญย่ิงของการประเมินในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจาก 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมทำาการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพฉบับรวดเร็ว (Rapid assessment of Civil  

registration and vital statistics) เพื่อสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะและ

ตอบคำาถามตา่งๆ ประกอบดว้ย คุณอภญิญา อุ่นเรือน คณุทพิวรรณ จติรตัน ์และคณุสโุสฬส พึง่บญุ จากสำานกับรหิารการทะเบยีน  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณุอรพนิ ทรพัยล์น้ และ คณุชจูติร นาชวีะ จากสำานกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ  

คุณอรวรรณ สุทธางกูร และคุณปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ จากสำานักงานสถิติแห่งชาติ ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ จากสำานักงาน

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP ) 

รายงานเล่มนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยจาก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP) และ นอกจากนัน้ยงัมีสถาบนัและหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้งรว่มให้ขอ้เสนอแนะและให้ความเห็น เชน่ สำานกังานหลกัประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ เป็นต้น

รายงานฉบับนีเ้ป็น เอกสารทีค่รอบคลมุการประเมนิ ระบบทะเบยีนราษฎรและสถติชิพีของประเทศไทย ซึง่ไดม้กีารทำาตอ่เนือ่งจาก

การประเมินแบบรวดเร็ว (Rapid assessment of Civil registration and vital statistics) โดยอาศัยขอเสนอแนะและให้ผู้มีส่วน

เกีย่วขอ้งรวมใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพ่ือเปน็จดัทำารายงานเพือ่เปน็ขอ้มลูสำาหรบัการจดัทำานโยบายในการพฒันาระบบตอ่ไป 

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

ซึง่เปน็แหล่งข้อมูลสำาคญัสำาหรับการพัฒนาระบบสถติชิพีของประเทศ อยา่งไรกต็าม พบวา่ในประเทศกำาลงัพฒันาหลาย ๆ  ประเทศ 

มักจะยังไม่มีระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ หรือถ้ามีก็มักจะยังไม่ดีพอ ส่งผลให้มีข้อมูลสถิติที่สำาคัญเกี่ยวกับประชากร ภาวะ

เจริญพันธุ์ และ การตาย ที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งในแง่ของความต่อเนื่องของการเก็บบันทึกทะเบียน และความครอบคลุมประชากรส่วน

ใหญข่องประเทศ ระบบสถติชิพีถอืว่าเปน็ระบบรากฐานทีส่ำาคญัสำาหรบัระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพของประเทศ จากรปูที ่1 แสดง

ให้เห็นว่า รายงานจำานวนผู้เสียชีวิตของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAR) ยังมีความแตกต่างจากจำานวนที่ได้จาก

การประมาณการณ์ อย่างมากมาย (องค์การอนามัยโลก, 2550) หากข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนเด็กแรกเกิด และจำานวนผู้เสียชีวิต ที่

จำาแนกตามอายุ เพศ และ “สาเหตุการตาย” ยังไม่สมบูรณ์และไม่มีความต่อเนื่องแล้ว การที่จะบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบ

รูปที่ 1: เปรียบเทียบจำานวนผู้เสียชีวิตที่ได้จากการรายงานกับที่ได้จากการประมาณการณ์, 2550
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สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีอายุยืนและมีสุขภาพดี ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ขั้นตอนแรกของการจัดการจุดอ่อนดังกล่าวนี้คือการทบทวน

สถานะของระบบปัจจุบันเพื่อระบุส่วนงานที่จำาเป็นต้องปรับปรุงรวมท้ังการจัดลำาดับความสำาคัญแผนปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง WHO 

และมหาวิทยาลัย ควีนส์แลนด์ (UQ) ได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมิน

ว่าระบบทะเบียนราษฎรของประเทศนั้นดีเพียงพอจนสามารถผลิตระบบสถิติชีพที่มีประโยชน์ได้อย่างไร (โดยการปรับปรุงคุณภาพ

และการใช้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเกิด การตาย และสาเหตุการตาย ที่วิเคราะห์ได้จากการลงทะเบียนราษฎร) 
1

ระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงสามทศวรรษ

ที่ผ่านมา ระบบทะเบียนราษฎร ได้พัฒนาจากการเก็บบันทึกลงกระดาษ มาสู่ระบบที่มีการจัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผ่าน

อินเตอร์เน็ตได้ ปัจจุบันงานการลงทะเบียนของสำานักงานทะเบียนจังหวัดทุกแห่งและสำานักทะเบียนระดับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดมี

การตดิตัง้ระบบท่ีสามารถเชือ่มตอ่กบัศนูยค์อมพวิเตอรใ์นสว่นกลางของสำานกับรหิารการทะเบยีน และนบัตัง้แตป่ ี2539 เปน็ตน้มา 

ระบบสถติชิพีของประเทศไทยไดรั้บการพัฒนาขึน้อยา่งมาก เมือ่มกีารเชือ่มโยงระบบทะเบยีนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เขา้สู่

ระบบบรหิารงานสถติชิพีของสำานกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุโดยตรง นอกจากนีก้ารเปดิดำาเนนิการตามนโยบาย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ทำาให้มีข้อมูลส่วนใหญ่ของการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับ

การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยรหัสมาตรฐานการวินิจฉัยโรค การบริการทางการแพทย์และสถานการณ์จำาหน่าย

ของผูป่้วย ท่ีสามารถชว่ยเพิม่คณุภาพของระบบสถติชิพีได ้และนอกจากนีร้ะบบทะเบยีนราษฎรกม็สีว่นสำาคญัในการพฒันาบรหิาร

จัดการระบบทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพของกองทุนประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุนหลักของประเทศ
2 

สถ�นก�รณ์ระบบก�รลงทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย

วิวัฒน�ก�รระบบก�รลงทะเบียนร�ษฎรของประเทศไทย

ระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในช่วงสามทศวรรษ

ที่ผ่านมา ระบบทะเบียนราษฎร ได้พัฒนาจากการเก็บบันทึกลงกระดาษ มาสู่ระบบที่มีการจัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผ่าน

อินเตอร์เน็ตได้ ปัจจุบันงานการลงทะเบียนของสำานักงานทะเบียนจังหวัดทุกแห่งและสำานักทะเบียนระดับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดมี

การติดตั้งระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์คอมพิวเตอร์ในส่วนกลางของสำานักบริหารการทะเบียน และนับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้น

มา ระบบสถิติชีพของประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก เมื่อมีการเชื่อมโยงระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

เข้าสู่ระบบบริหารงานสถิติชีพของสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง นอกจากนี้การเปิดดำาเนินการตาม

นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ทำาให้มีข้อมูลส่วนใหญ่ของการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

สำาหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยรหัสมาตรฐานการวินิจฉัยโรค การบริการทางการแพทย์และสถานการณ์

จำาหน่ายของผู้ป่วย ที่สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของระบบสถิติชีพได้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของ

ข้อมูลสาเหตุการตาย (cause of death, COD) อัตราความครอบคลุมของข้อมูลค่อนข้างสูง ยกเว้นในกลุ่มการเสียชีวิตของเด็ก

แรกเกิดอายุน้อยกว่าหนึ่งปี นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนของการตายจากการเจ็บป่วยกับการระบุสาเหตุไม่ได้ ค่อนข้างสูง เนื่องจากมี

ประมาณ 60-70% ของการตายทั้งหมดเกิดนอกโรงพยาบาล และถูกระบุสาเหตุการตายโดยธรรมชาติโดยผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนซึ่งไม่มีความรู้ทางการแพทย์ 
3
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ตารางที่ 1: วิวัฒนาการระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทย

ปี พ.ศ. วิวัฒน�ก�รที่เกี่ยวข้องกับระบบก�รทะเบียนร�ษฎรของประเทศไทย

2452 

• กฎหม�ยกฎหม�ยตร�ส�มดวงเป็นครั้งแรก
• สมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 5 ช่วงอ�ณ�นิคมของมห�อำ�น�จ

ตะวันตก ก�รมีตร�พระร�ชบัญญัติสำ�หรับลงทะเบียนและก�รบำ�รุงรักษ�ข้อมูลของก�รลง
ทะเบียนประช�ชน สำ�หรับก�รลงทะเบียนก�รเกิดและก�รต�ย

2460 • มีข้อบังคับให้ประช�ชนมีก�รลงทะเบียนก�รเกิดและต�ยทั่วร�ชอ�ณ�จักร

2479
• ปฏวิตัปิระช�ธปิไตย มสีร้�งเครอืข�่ยของสำ�นกัง�นทอ้งถิน่, และตร�ร�ชบญัญตัสิำ�หรบัก�ร

หนว่ยลงทะเบยีน ซึง่กำ�หนดหน�้ทีแ่ละแนวท�งทีช่ดัเจนสำ�หรบัก�รลงทะเบยีนของก�รเกดิ ก�ร
ต�ย และก�รต�ยของท�รกในครรภ์ มีก�รจัดทำ�ทะเบียนประช�ชนและทะเบียนครัวเรือน 

2499 
• กำ�หนดใหม้พีระร�ชบญัญตักิ�รทะเบยีนร�ษฎร ทีค่รอบคลมุก�รลงทะเบยีน โดยมเีพิม่จำ�นวน

ของสำ�นกัง�นทะเบยีนแผก่ระจ�ยไปทัว่ทัง้ประเทศ และไดเ้ริม่ตน้จ�กก�รลงทะเบยีนหวัหน�้ครวั
เรือน 

2513- 2515

• มีก�รปรับปรุงท่ีสำ�คัญในระบบทะเบียนร�ษฎร ทำ�ให้เกิดคว�มถูกต้องและคว�มครบถ้วนใน
ระบบทะเบยีนเพิม่ขึน้อย�่งม�ก มทีบทวนก�รทะเบยีนแบบฟอรม์ต�่ง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รเกดิ 
และก�รต�ย มีก�รลงทะเบยีนก�รเกดิ ก�รต�ย แทนก�รรบัรองก�รเกดิและก�รต�ย นอกจ�ก
นี้ยังมีก�รปรับปรุงรูปแบบของทะเบียนบ้�น 

2515

• ประก�ศของคณะปฏิวัติ  มีก�รจัดลำ�ดับชั้นและก�รแต่งตั้งผู้มีอำ�น�จลงทะเบียนในระดับต่�ง 
ๆ อย่�งชัดเจนตั้งแต่ ระดับอำ�เภอ ถึงส่วนกล�งในระดับประเทศ นอกจ�กนี้ยังมีก�รกำ�หนด
แนวท�งก�รปฏิบัติสำ�หรับก�รลงทะเบียนอย่�งชัดเจน รวมทั้งรูปแบบของผู้ ให้ข้อมูล สถ�นที่
และเวล�ของก�รลงทะเบียน แบบฟอร์ม อำ�น�จหน้�ที่ของน�ยทะเบียน รวมทั้งข้อกำ�หนดอื่น 
ๆ สำ�หรับก�รลงทะเบียน

ประเทศไทยได้ผ่านประสบการณ์ในการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรที่มีการรวมศูนย์การบริหารจัดการ การบำารุงรักษา  

อยา่งตอ่เนือ่งและย่ังยนืมายาวนาน มกีารเกบ็บนัทกึทะเบยีนประวตัปิระชาชนในศนูยค์อมพวิเตอรก์ลาง โดยมกีารใชเ้ลขประจำาตวั

ประชาชนที่เฉพาะบุคคลไม่ซ้ำากัน โดยข้อมูลทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับการเกิด การตาย และสถานภาพการสมรส จากหน่วยงาน

ทะเบยีนในพืน้ที ่จะถกูสง่มาเกบ็รวบรวมในศนูยค์อมพวิเตอรก์ลาง ในส่วนกลาง ตารางท่ี 1-2 เป็นตารางสรปุววิฒันาการของระบบ 

ทะเบียนราษฎร และ หน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามลำาดับ
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ปี พ.ศ. วิวัฒน�ก�รที่เกี่ยวข้องกับระบบก�รทะเบียนร�ษฎรของประเทศไทย

2516
•  กระทรวงมห�ดไทยออกระเบยีบขอ้บงัคบัสำ�หรบัสำ�นกัทะเบยีนกล�ง โดยอ�ศยักรอบแนวท�ง

ก�รปฏิบัติต�ม พรบ. ที่ประก�ศในปี 2515 

2525

• ง�นทะเบียนของก�รเกิดและก�รต�ยมีก�รพัฒน�ข้ึนอย่�งมีนัยสำ�คัญ หลังจ�กที่กระทรวง
มห�ดไทยมีโครงก�ร "ประช�กรต้องมีเลขรหัสประจำ�ตัว"

• โครงก�รดงักล�่ว เปน็ร�กฐ�นทีน่ำ�ไปสูก่�รพฒัน�ฐ�นขอ้มลูประช�กรในระบบคอมพวิเตอร์
• เมือ่สิน้สดุโครงก�รดงักล�่ว ก็ไดม้กี�รตัง้ศนูยค์อมพวิเตอรก์ล�งขึน้ที ่สำ�นกัทะเบยีนร�ษฎร 

ซึ่งต่อม�ได้เปลี่ยนเป็น สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน 
• หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชนประกอบด้วย 13 หลัก ซึ่งนิยมเรียกว่� “เลข 13 หลัก” ซึ่งเป็น

รหัสที่สร้�งขึ้นไม่ซ้ำ�กัน ได้กล�ยเป็นตัวเลขที่ใช้ระบุตัวบุคคล ในระบบง�นต่�ง ๆ ได้ 

2534

• พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ ให้
ประก�ศว่�โดยที่เป็นก�รสมควรปรับปรุงกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร จึงทรงพระ
กรณุ�โปรดเกล�้ฯ ใหต้ร�พระร�ชบญัญัตข้ึินไว้โดยคำ�แนะนำ�และยินยอมของสภ�นติบิญัญตัิ
แห่งช�ติ ดังต่อไปนี้

• ม�ตร� 1 พระร�ชบัญญัตินี้เรียกว่� “พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2534”
• ม�ตร� 2 พระร�ชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจ�กวัน

ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เป็นต้นไป 
• ม�ตร� 3 ให้ยกเลิก (1) พระร�ชบัญญัติก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2499 และ (2) ประก�ศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 234 ลงวันที่ 31 ตุล�คม พ.ศ. 2515

2551 • มีก�รปรับปรุงแก้ไขพระร�ชบัญญัติทะเบียนร�ษฎร ฉบับ พ.ศ. 2534 เพิ่มเติม

2554
• พลเมืองไทยส�ม�รถทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนได้ตั้งแต่อ�ยุ 7 ปี โดยต้องมีก�รต่ออ�ยุ 

บัตรทุก 8 ปี
• หม�ยเหตุ: ก่อนหน้�นี้ พลเมืองไทยส�ม�รถทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนได้ เมื่ออ�ยุ 15



การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ กรณีศึกษาประเทศไทย, มีนาคม 2556 5

ตารางที่ 2: หน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทย

บทบ�ทหรือหน้�ที่ หน่วยง�น หรือ ตำ�แหน่งที่รับผิดชอบ

ง�นทะเบียนร�ษฎรของประเทศ
สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน สังกัด กรมก�รปกครอง 
กระทรวงมห�ดไทย

หน้�ที่ของน�ยทะเบียนส่วนกล�ง ประส�นง�น กำ�กับ และดูแลก�รลงทะเบียนทั่วประเทศ

น�ยทะเบียน น�ยอำ�เภอ ผู้อำ�นวยก�ร องค์กรก�รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ช่วยน�ยทะเบียน ปลัดอำ�เภอหรือหัวหน้�ส่วนง�นทะเบียนที่ได้รับก�รแต่งตั้ง

ก�รบันทึกทะเบียน ต�มระเบียบข้อ
บังคับ โดยสำ�นักบริห�รก�รทะเบียน

ง�นทะเบียน ของเทศบ�ล หรือ อำ�เภอ 

บริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลของประช�กร 
ทั้งประเทศ รวมทั้งก�รออกบัตร
ประจำ�ตัวประช�ชนและทะเบียนบ้�น  

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน สังกัดกรมก�รปกครอง กระทรวง
มห�ดไทย 
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รูปที่ 2: ขั้นตอนการลงทะเบียนการเกิด

คว�มรู้เบื้องต้นของก�รลงทะเบียนก�รเกิดและก�รต�ยในประเทศไทย5

การลงทะเบียนการเกิด
การแจ้งการเกิด เมื่อมีคนเกิดจะต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด  ซึ่งถ้าไม่แจ้งภายในกำาหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเกิด		

1. บัตรประจำาตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

2. สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

3. บัตรประจำาตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือหนังสือมอบ หมายกรณีได้รับมอบหมาย 

ประเภทของวิธีการแจ้งเกิด จำาแนกออกเป็น 2 แบบคือการเกิดภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลโดยจะต้องมีการขอหนังสือ

รับรองการเกิดและนำาใบรับรองการเกิดไปแจ้งต่อสำานักงานทะเบียนเพื่อขอสูติบัตรและเพิ่มรายการเข้าสู่ทะเบียนบ้าน ซึ่งสรุปราย

ละเอียดตามรูปที่ 2
 

ในโรงพย�บ�ล แพทย์ออกหนังสือ
รับรองก�รเกิด

แจ้งต่อกำ�นัน, ผู้ใหญ่บ้�น เพื่อให้
ออกใบรับแจ้งก�รเกิด

นอกโรงพย�บ�ล

แจ้งต่อ
สำ�นักทะเบียน

ออกใบสูติบัตร

เพิ่มร�ยก�รใน
ทะเบียนบ้�น

กรณีเกิดในโรงพยาบาล ให้บิดาหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) ขอใบรับรองการเกิดซึ่งทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ออกหนังสือ

รับรองการเกิดดังกล่าว จากนั้นนำาไปรับรองการเกิดไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้านเพื่อทำาการออก

สูติบัตรและเพิ่มชื่อเข้าสู่ทะเบียนบ้าน

กรณีเกิดนอกบ้านหรือนอกโรงพยาบาล ให้บิดา หรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มี

คนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ โดยกำาหนดให้กำานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นและออกใบรับแจ้งการเกิด 

(ท.ร.1 ตอนหนา้) พรอ้มทัง้หลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไปยืน่ทีง่านทะเบยีนราษฎรของอำาเภอแหง่ทอ้งทีท่ีเ่ดก็เกดิ (ถา้สะดวกทีจ่ะไปแจง้

การเกิดที่งานทะเบียนราษฎรของอำาเภอโดยตรง) เพื่อทำาการออกสูติบัตรและเพิ่มชื่อเข้าสู่ทะเบียนบ้าน
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รูปที่ 3: 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

กรณีเกิดในต่างประเทศ	 คนไทยเกิดในต่างประเทศ บิดา-มารดาจะต้องแจ้งการเกิดของบุตรต่อ กงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ 

สถานทตูไทย ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศแตง่ตัง้ใหเ้ปน็นายทะเบียนผูร้บัแจ้ง ณ ประเทศนัน้ๆ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเกดิ เมือ่ไดรั้บ 

การแจ้งเกิดแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุล หรือสถานทูตไทยจะออกทะเบียนคนเกิดให้บิดา-มารดาเด็ก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการ

ทำาหนังสือเดินทางสำาหรับเด็กเพ่ือเดินทางกลับ ประเทศไทย ในกรณีท่ีประเทศนั้นไม่มีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจำาอยู่ ให้

ใช้หลักฐานการเกิดที่ออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรได้

การลงทะเบียนการตาย
การแจ้งตาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าไม่มีเจ้าบ้าน

ให้ผู้พบศพแจ้ง ซึ่งสรุปรายละเอียดตามรูปที่ 3

กรณีตายในสถานพยาบาล

หลักฐานที่ต้องนำาไปแสดงเพื่อแจ้งตายและขอมรณบัตร

1. บัตรประจำาตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. บัตรประจำาตัวของคนตาย (ถ้ามี)

3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ที่สถานพยาบาลออกให้

4. สำาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่คนตายมีชื่อ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการติดต่อ

1. ยื่นเอกสารหลักฐานที่งานทะเบียนราษฎรของอำาเภอ หรือเทศบาลในท้องที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่ 

2. เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายและจำาหน่ายชื่อผู้ตายในทะเบียนบ้านเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะมอบมรณะบัตร

และสำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง
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กรณีตายนอกสถานพยาบาล

1. กรณีตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตาย ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าไม่มี

เจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้ง 

2. กรณีตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ

หลักฐานที่ต้องนำาไปแสดงเพื่อแจ้งตายและขอมรณบัตร

1. บัตรประจำาตัวของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2. บัตรประจำาตัวของคนตาย (ถ้ามี)

3. ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี)

4. สำาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี) 

5. พยานบุคคลที่รู้เห็นการตายหรือพบศพ เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เป็นต้น

ขั้นตอนการติดต่อ

1. ถ้าท้องที่ที่ตายหรือพบศพอยู่นอกเขตเทศบาล ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่ตายหรือพบศพ แล้วนำาหลักฐานใบรับ

แจ้งการตาย (ท.ร.4 ตอนหนา้) ทีผู่ใ้หญบ่า้นออกให้พรอ้มท้ังหลกัฐานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งไปย่ืนท่ีงานทะเบียนราษฎรของอำาเภอ

แหง่ทอ้งทีท่ีต่ายหรอืพบศพ (ถา้สะดวกทีจ่ะไปแจง้การตายทีง่านทะเบยีนราษฎรของอำาเภอโดยตรงโดยไมไ่ดแ้จง้กับผูใ้หญ่

บ้านก็สามารถดำาเนินการได้)

2. ถ้าท้องท่ีท่ีตายอยู่ในเขตเทศบาล ให้ผู้แจ้งย่ืนเอกสารหลักฐานท่ีงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลแห่งท้องท่ีท่ีตายหรือพบศพ

3. เมือ่นายทะเบยีนรับแจง้การตายและจำาหนว่ยชือ่ผูต้ายในทะเบยีนบา้นเรยีบรอ้ยแลว้ นายทะเบยีนจะมอบมรณะบตัรและ

สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

กรณีตายในต่างประเทศ	

• กรณีคนไทยไปตายในต่างประเทศ ให้ผู้รู้เห็นการตายไปแจ้งตาย ณ สถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ

• ในกรณีท่ีซึ่งมีการตายไม่มีกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยประจำาอยู่ให้ใช้หลักฐานการตายที่ออกโดยรัฐบาลของ ประเทศนั้นๆ  

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปลและรับรองว่าถูกต้องเป็นหลักฐานมรณะบัตรได้

วิวัฒน�ก�รระบบสถิติชีพของประเทศไทย

วิวัฒนาการของระบบสถิติชีพของประเทศไทย หน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ตามลำาดับ 
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ตารางที่ 3: ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของระบบสถิติชีพของประเทศไทย

ปี พ.ศ. วิวัฒน�ก�รที่เกี่ยวข้องของระบบสถิติชีพของประเทศไทย

2463 เริ่มต้นมีก�รคำ�นวณร�ยง�นสถิติชีพ เป็นครั้งแรกในประเทศ  

2485 มีก�รก่อตั้งหน่วยง�นสถิติชีพ ขึ้นในกระทรวงส�ธ�รณสุข

2536
มีก�รปรับโครงสร้�งในกระทรวงส�ธ�รณสุข ทำ�ให้ก�รวิเคร�ะห์ออกร�ยง�นสถิติชีพ ถูก
ดำ�เนินก�รโดยกลุ่มง�นภ�รกิจด้�นข้อมูลข่�วส�รและส�รสนเทศด้�นสุขภ�พ สำ�นักนโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

ก่อนปี 
2539

• เจ้�หน้�ท่ีกระทรวงส�ธ�รณสุขได้รวบรวมสถิติก�รเกิด / ต�ยจ�กรูปแบบกระด�ษ จ�ก
อำ�เภอ เทศบ�ล กระทรวงมห�ดไทยของท้องถิ่น 

• กระบวนก�รตรวจสอบและคัดแยกข้อมูลก�รเกิด / ต�ย ระหว่�งร�ยง�นจ�กสำ�นักง�น
ส�ธ�รณสุขจังหวัด และ จ�กระบบทะเบียนร�ษฎร จ�กสำ�นักบริห�รก�รทะบียน กระทรวง
มห�ดไทย (แสดงในรูปที่ 5)

• ก�รออกร�ยง�นสถติชิพี โดยกระทรวงส�ธ�รณสขุมคีว�มล�่ช�้ 2 – 3 ป ีเพร�ะก�รทำ�ง�น
ที่ใช้แรงง�นของเจ้�หน้�ที่ในก�รแปลงข้อมูลก�รับรองก�รเกิด/ต�ย เข้�สู่ระบบสถิติชีพ   

2539

• ในก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รออกร�ยง�นสถิติชีพ โดย กระทรวง
ส�ธ�รณสุขได้ลงน�มในข้อตกลงกับกรมก�รปกครอง, กระทรวงมห�ดไทย เพื่อส่งเสริม
ก�รใช้ประโยชน์จ�กข้อมูลระบบทะเบียนร�ษฎรเพื่อจะลดคว�มซ้ำ�ซ้อนของข้อมูลก�รเกิด
และก�รต�ย  (แสดงในรูปที่ 6)

• มกี�รโอน ขอ้มลูก�รเกดิ ก�รต�ย ร�ยบคุคล จ�กระบบทะเบยีนร�ษฎร เข้�สูฐ่�นข้อมลูของ
กระทรวงส�ธ�รณสุข เป็นประจำ�ทุกเดือนเพื่อให้เจ้�หน้�ทำ�ม�วิเคร�ะห์ต่อไป

• กระทรวงส�ธ�รณสขุบนัทกึเปน็รหสัส�เหตกุ�รต�มระบบ ICD-10 และร�ยง�นผลเพือ่ก�ร
ว�งแผนด้�นสุขภ�พและนโยบ�ยในแต่ละระดับต่อไป

2545
ข้อมูลบริก�รท�งก�รแพทย์ เพื่อก�รขอเบิกชดเชยค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ สำ�หรับกองทุน
ประกันสุขภ�พของภ�ครัฐ มีส่วนช่วยในก�รใช้ยืนยันตรวจสอบข้อมูลส�เหตุก�รต�ย   

ตารางที่ 4: หน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบการออกรายงานสถิติชีพของประเทศไทย

บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ หน่วยง�น

วิเคร�ะห์ร�ยง�น และ เผยแพร่ ร�ยง�นสถิติชีพ กระทรวงส�ธ�รณสุข  
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รูปที่ 4: แบบฟอร์มมาตรฐานสากล ที่ใช้สำาหรับการระบุสาเหตุการตาย กรณีตายในโรงพยาบาล

รูปที่ 5: ระบบการวิเคราะห์และออกรายงานสถิติชีพ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2539

Ministry of 
Interior (MOI)

Central Registry

Ministry of Public Heath

Compile, Code, Validate
 and process statistics

MOI Local 
Register

Provincial
Health
offices

Hospitals

Printed Annual 
Vital statistics 

report

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.

Copy Birth/Death 
List for Validation

Copy Birth / Death List

Aggregated
Report

by Province
Send a Copy of
Death Certificates
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รูปที่ 6: ระบบการวิเคราะห์และออกรายงานสถิติชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

Ministry of 
Interior (MOI)

Central Registry
Ministry of Public Heath

Provincial
Health Offices Hospitals

Printed Annual Vital 
statstistics report

Electronic Files

Report Statistic
back to Province

Web Entry 
Death Dertificate
(Start 2006)

Complie, Code, Validate 
and Process Statstices

มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทำารายงานที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด และการตาย ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ได้แก่ 

สำานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำารายงานทะเบียนราษฎรจำาแนกรายจังหวัด,  

สำานักนโยบายและยุทธิศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำารายงานสถิติชีพและสถิติด้านสุขภาพจำาแนกตามเพศ กลุ่ม

อายุ และจังหวัด ตัวอย่างของรายงานดังกล่าวแสดงใน ตารางที่ 5 และ รูป ที่ 7 นอกจากนี้ยังมีการจัดทำารายงานสถิติอื่น ๆ 

เผยแพร่เป็นประจำา ตัวอย่างเช่น รายงานสถิติประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถเข้าถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่  

http://bps.ops.moph.go.th/Statistic/Statistical%20Thailand%202011/statistic%20thailand.html.

รูปที่ 7: อัตราการตายจำาแนกตามสาเหตุการตายที่สำาคัญ

อัตร�ก�รต�ย จำ�แนกต�มส�เหตุที่สำ�คัญ ต่อประช�กร 100,000 คน
ประเทศ พ.ศ. 2550 และ 2554

83.1
91.2

24.4

31.4
35.7

28.3 28.8

13.0 12.3 12.5 10.5
5.7 7.8

38.5 37.2
41.2 42.0

46.6 49.9

5.9 7.0 7.512.0 11.910.8

31.3

95.2

2554 2553 2549 

อัตราการตาย

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 มะเร็งทุกชนิด
(C00 - D48)

ความดันโลหิตสูง
และ

หลอดเลือดสมอง
(I10 - I15, I60 - I69)

โรคของตับ
(K70 - K76)

เบาหวาน
(E10 - E14)

วัณโรคทุกชนิด
(A15 - A19)

โรคทางเดิน
หายใจ

(J00 - J98)

สาเหตุภายนอก
ของการปวย
และการตาย*

ภูมิคุมกัน
บกพรอง

เนื่องจากไวรัส
(B20 - B24)

โรคหัวใจ
(I20 - I52)

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)

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

ที่มา: สถิติสาธารณสุข 2554, สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 5: จำานวนการเกิดมีชีพและการตายของประเทศไทย

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

ระบบทะเบยีนราษฎรของไทย ถอืว่าเปน็ระบบทีม่คีวามสมบรูณแ์ละมปีระสทิธภิาพ จากการเปรยีบเทยีบขอ้มลูประชากรทัง้หมดใน

ระบบ กับการสำามะโนประชากรปี พ.ศ. 2543 พบว่า ระบบทะเบียนราษฎรมีความครอบคลุมสูงมากถึงร้อยละ 95 ของประชากร

ทั้งหมด ถึงแม้ว่าการนับจำานวนการเกิด การตายในประเทศ จะมีความครอบคลุมสูง แต่คุณภาพของข้อมูลสาเหตุการตายค่อน

ข้างต่ำา และยังมีสัดส่วนของการตายจากการเจ็บป่วยกับการระบุสาเหตุไม่ได้ ค่อนข้างสูง 
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มีหลายสาเหตุที่ทำาให้ข้อมูลสาเหตุการตายมีคุณภาพต่ำา สาเหตุหนึ่งก็คือ การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่มีทักษะ

ในการระบุสาเหตุการตายจากการเจ็บป่วย ซ่ึงทำาให้เกิดการผลักดันให้เกิดการอบรมการให้สาเหตุการตายกับแพทย์และบุคลการ

สาธารณสุขอื่น ๆ และยังมีการจัดอบรมอยู่ในหลักสูตรการฝึกงานในโรงเรียนแพทย์ด้วย อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ร้อยละ 60-70 ของ

การตายท้ังหมด เกดินอกโรงพยาบาล ทำาใหร้บัรองการตายโดยผูใ้หญ่บ้านท่ีไมม่คีวามรูด้้านการแพทย์และสาธารณสขุ ทำาใหส้าเหตุ

การตายในระบบทะเบียนราษฎรยังมีความไม่น่าเชื่อถือ 

จากการที่ประเทศไทยมีการใช้เลขประจำาตัวประชาชนที่ไม่ซ้ำากัน จึงทำาให้สามารถใช้ข้อมูลการตายและสาเหตุการตายจากระบบ

ทะเบียนราษฎร ตรวจสอบยืนยันกับ ฐานข้อมูลสุขภาพท่ีโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศส่งเพ่ือขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการ

แพทย์ตามสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพของภาครัฐได้ ช่วยให้คุณภาพของข้อมูลสาเหตุการตายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

นอกจากนี้ อัตราการตายของมารดา (Maternal Mortality Rate, MMR) ที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์ 

และเป็นดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพตัวหนึ่งที่สำาคัญ ที่คำานวณได้จาก จำานวนมารดาที่เสียชีวิต และ จำานวนทารกที่คลอดมีชีพทั้งหมด  

ที่จำาเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมเป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต้องประสบปัญหากับ การมีอัตรา

การตายของมารดาที่ไม่น่าเชื่อถือ วิธีหนึ่งที่ประเทศไทยใช้เพื่อประมาณการณ์ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือขึ้น คือ การศึกษาอัตราการตาย

ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ (the reproductive age mortality studies, RAMOS) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลาและงบประมาณในการดำาเนินการ

คอ่นขา้งมาก ดว้ยเหตนุีจ้งึทำาใหห้ลายๆ ประเทศไมส่ามารถดำาเนนิการโครงการ RAMOS ทกุปไีด ้แตก่เ็ชน่เดยีวกบัสาเหตกุารตาย

ทัว่ไป ดว้ยประโยชนข์องการใชเ้ลขประจำาตวัประชาชนทีไ่มซ่้ำากนั ทำาใหส้ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูจากระบบทะเบยีนราษฎรกบัขอ้มลู

บริการสุขภาพเพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบยืนยันสาเหตุการตายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี RAMOS.
6
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2การประเมินระบบทะเบียน
ราษฎรและสถิติชีพ

 วัตถุประสงค์ของก�รประเมิน

1. เพื่อประเมินสถานการณ์ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือการประเมินทะเบียนราษฎร

และสถิติชีพโดยองค์การอนามัยโลก

2. ค้นหาปัญหาและโอกาสของการพัฒนาระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ของประเทศไทย และจัดทำาข้อเสนอการพัฒนา

ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ 

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ 

ของประเทศ เพื่อบูรณาการระบบการทำางานร่วมกัน

เครื่องมือก�รประเมินระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพโดยองค์ก�รอน�มัยโลก7, 8

จากความพยายามของ HMN (Health Metrics Network) ที่จะส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพของประเทศ ทำาให้

หลายๆ ประเทศ เกิดความต้องการเครื่องมือเพื่อใช้ทบทวนศักยภาพของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์

ออกรายงานสถิติชีพ และใช้ระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงของระบบสารสนเทศสุขภาพของประเทศ (National Health Information) 

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวองค์การอนามัยโลก ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในการ

พัฒนาเคร่ืองมือเร่ือง “การเพ่ิมคุณภาพของข้อมูลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเกิด การตาย และสาเหตุการตาย” 

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

แนวทางสำาหรับการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ

ในช่วงระยะการพัฒนาคู่มือและการทดสอบในระดับพ้ืนท่ี หลายประเทศได้ให้คำาแนะนำาว่า ควรท่ีจะได้ดำาเนินการประเมินเบ้ืองต้น 

(RA) เพ่ือประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ ก่อนท่ีจะดำาเนินการประเมินผลโดยละเอียดต่อไป รายงานผลการประเมินเบ้ืองต้น 

จะช่วยกำาหนดแนวทางในการคัดเลือกการประเมินรายละเอียดต่อไป ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเครื่องมือประเมินเบื้องต้น (RA) 

ขึ้นมาร่วมกับ เครื่องมือการประเมินเชิงลึกโดยคู่มือฉบับสมบูรณ์ (Comprehensive guide) และเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลผลการ

ประเมินสะดวกขึ้น จึงได้มีการเตรียมเครื่องมือดังกล่าวทั้งในรูปแบบเอกสารและตาราง นอกจากนี้ เครื่องมือทั้งสองชุดดังกล่าว

ต่างก็ผ่านการทบทวนอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบประเมินใน 3 ประเทศแล้ว 
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องค์การอนามัยโลกตั้งใจให้ใช้เครื่องมือนี้ เพื่อการประเมินสถิติชีพที่สำาคัญที่วิเคราะห์ได้จากระบบทะเบียนราษฎร ไม่ใช่ใช้เพื่อ

การประเมินการปฏิบัติงานหรือคุณภาพของข้อมูลจากการสำารวจ สัมมะโน หรือ การสุ่มลงทะเบียน โดยผู้ใช้เครื่องมือที่คาดหวัง

คือ ผู้ที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และใช้สถิติชีพ ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงเหมาะสมสำาหรับประเทศ (หรือภูมิภาค) ที่มี

ระบบทะเบียนราษฎรทำางานแล้ว แต่อาจจะยังไม่ได้ใช้ระบบทะเบียนราษฎรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าองค์การสหประชาชาติ จะให้คำาจำากัดความเกี่ยวกับ เหตุการณ์เกี่ยวกับชีพ (Vital events) ว่าประกอบด้วย 

การเกิดมีชีพ, การตาย, การตายคลอด, การสมรส, และการหย่าร้าง แต่เครื่องมือการประเมินขององค์การอนามัยโลกนี้ ให้ความ

สนใจเฉพาะ การเกิด การตาย และ สาเหตุการตาย เท่านั้น เนื่องจากการเกิด การตาย และสาเหตุการตายเป็นข้อมูลสำาคัญที่

สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายด้านสุขภาพ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากร และการวัดผลการดำาเนิน

งานด้านสุขภาพที่สำาคัญ 

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้กำาหนดกรอบแนวทางการใช้เครื่องมือสำาหรับการประเมินและเสริมสร้างระบบทะเบียนราษฎรและสถิติ

ชีพ ออกเป็น 3 ระยะดังนี้ 

ระยะที่	1 ความเป็นผู้นำา การประสานความร่วมมือ และการทบทวน คือ ขั้นตอนการเตรียมการสำาหรับการประเมิน 

  ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ 

ระยะที่	2 การวางแผน และการจัดลำาดับความสำาคัญ คือการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สำาหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

  ให้กับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ 

ระยะที่	3 การดำาเนินงาน คือ ขั้นตอนการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการดำาเนินงานในทั้งสามระยะดังกล่าวสรุปไว้ในตารางที่ 6 ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังการดำาเนินงานดังรูปที่ 8 ซึ่งขั้นตอน

การดำาเนินงานนี้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการดำาเนินงานและมาตรฐานของ HMN สำาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ

ระดับประเทศ
9 ทำาให้ประเทศสามารถบูรณาการข้ันตอนการดำาเนินงานท้ังสามระยะน้ีเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของประเทศได้ง่ายข้ึน 

โดยมีการอธิบายรายละเอียดในการดำาเนินงานในระยะที่ 1 และ 2 ไว้ ในขณะที่อธิบายรายละเอียดของระยะที่ 3 ไว้ไม่มากนัก 

เนื่องจากมักจะเป็นการดำาเนินงานที่เฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ 

สามารถศึกษาได้จากคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ ของ HMN
10

ตารางที่ 6: กรอบขั้นตอนการดำาเนินงาน และผลลัพธ์จากการประเมินระบบทะเบียนราษฎร

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ผลลัพธ์

ระยะที่ 1: คว�มเป็นผู้นำ� ก�รประส�นคว�มร่วมมือ และก�รทบทวน 

1. ระบุองค์กรผู้นำ� ที่ส�ม�รถริเริ่มก�รจัดตั้ง
คณะกรรมก�ร, ระบุและเชิญองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เข้�ร่วม, และเสนอประเด็นคว�มจำ�เป็นในก�ร
ปรับปรุงระบบสถิติชีพแก่รัฐบ�ล  

• ชื่อองค์กรที่ถูกระบุให้เป็นผู้นำ� 
•  ร�ยชื่อองค์กรที่ได้รับเชิญเข้�ร่วม
• ก�รทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมก�ร
• มีก�รเสนอประเด็นแก่รัฐบ�ล
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ตารางที่ 6: กรอบขั้นตอนการดำาเนินงาน และผลลัพธ์จากการประเมินระบบทะเบียนราษฎร (ต่อ)

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ผลลัพธ์

2. ดำ�เนินก�รประเมินระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติ
ชีพเบื้องต้น โดยก�รเตรียมประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
ดำ�เนินก�รประเมิน  

• มีก�รประเมินระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น โดย
คณะกรรมก�ร 

• มีก�รพัฒน�ว�ระก�รประชุม

3. ดำ�เนินก�รประชุม เพื่อสร้�งก�รรับรู้ และขย�ย
ขอบเขตของคณะกรรมก�ร รวมทั้งก�รตั้งคณะ
อนุกรรมก�รของผู้ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง

• หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องได้รับเชิญเข้�ร่วมประชุม
• หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องมีก�รรับรู้และเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร

ปรับปรุงระบบสถิติชีพ 
• มีก�รนำ�เสนอกรอบแนวท�งก�รประเมินกับผู้เข้�ร่วมประชุม
• มีก�รทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร (ถ้�จำ�เป็น) 
• มีก�รตั้งคณะอนุกรรมก�รของผู้ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง

4. ดำ�เนินก�รประชุมครั้งแรกร่วมกับคณะกรรมก�ร 
(ยังไม่รวมคณะอนุกรรมก�ร)  

• มีก�รพัฒน�แผนก�รดำ�เนินก�ร 
• มีก�รพัฒน�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นและ ร่�งกรอบร�ยง�น 

สำ�หรับ คณะอนุกรรมก�ร

5. ดำ�เนินก�รทบทวนและประเมินโดย 
คณะอนุกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง

• มีก�รปรับข้อคำ�ถ�มเพื่อก�รประเมิน R 
• พัฒน�ร�ยละเอียดก�รประเมินหมวดย่อย 
• มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นและข้อเสนอแนะจ�กคณะอนุกรรมก�ร 

เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�ร 

ระยะที่ 2: ก�รว�งแผน และก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

6. ดำ�เนินก�รประชุมเพื่อทบทวนผลก�รประเมินกับ
คณะอนุกรรมก�รที่เกี่ยวข้อง   

• มีก�รนำ�เสนอผลก�รประเมินและข้อเสนอแนะ 
• มีก�รเสนอกิจกรรมเพื่อก�รปรับปรุง และมีก�รจัดลำ�ดับ

คว�มสำ�คัญ   
• มีข้อเสนอสำ�หรับนำ�เสนอต่อรัฐบ�ล 

7. ดำ�เนินก�รประชุมคณะกรรมก�ร เพื่อพัฒน�
แผนยุทธศ�สตร์ 

• มีแผนยุทธศ�สตร์เพื่อก�รปรับปรุงระบบสถิติชีพที่มีก�รจัด
ลำ�ดับคว�มสำ�คัญ และ งบประม�ณที่จำ�เป็น 

8. ดำ�เนินก�รประชุมร่วมกับหน่วยง�นต่�ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในขอบเขตที่กว้�งขึ้น เพื่อปรับปรุงแผน
ยุทธศ�สตร์ร่วมกัน    

• แผนยุทธศ�สตร์ในก�รปรับปรุงระบบสถิติชีพ ได้รับก�ร
อนุมัติ จ�กผู้แทนที่เข้�ร่วมประชุม 

ระยะที่ 3: ก�รดำ�เนินง�น คือ ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์  

ไม่มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นเฉพ�ะในระยะนี้ เนื่องจ�ก
มีกระบวนก�รที่แตกต่�งกันไปในแต่ละประเทศ

• มีก�รจัดสรรทรัพย�กรและงบประม�ณ 
• เริ่มต้นก�รดำ�เนินก�รปรับปรุงระบบ
• เริ่มต้นก�รกำ�กับติดต�ม
• มีก�รปรับปรุงโครงก�รในก�รดำ�เนินง�น ต�มคว�มจำ�เป็น
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รูปที่ 8: แผนผังการดำาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสถิติชีพ

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Leadership, 
Coordination
and review

Defining
Leadership

Assessing
results and

findings

Lauching
review and
subgroups

Defining
problems and

findings solution

Preparing the vital 
statistics strategic 
improvement plan

Gaining approval
of plan from 
stakeholders

Costing the 
action plan

Designin the 
strategy and 
action plan

Developing a 
common vision for 
the vital statistics 

system

Allocating
resources and 

mobiling finances

Commencing
implememation

Commencing
monitoring

Reprograming
as necessary

Argreeing on
priorities and
strengthening 

efforts

Priority setting
and planning

Implementation

Carrying out the 
comprehensive 

review
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แต่ละประเทศสามารถปรับปรุงกรอบแนวทางการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศได้โดยอิสระ อย่างไรก็ตาม

มีความจำาเป็นต้องยึดถือกรอบภาพรวมการดำาเนินงานนี้ไว้เนื่องจากเป็นกรอบท่ีช่วยให้เข้าใจการทำางานของระบบทะเบียนราษฎร

และสถิติชีพ และจำาเป็นสำาหรับการปรับปรุงระบบด้วย 

กรอบการดำาเนินงานนี้แสดงไว้เฉพาะข้ันตอนหลักและลำาดับท่ีแนะนำาสำาหรับแต่ละประเทศในการประเมินระบบทะเบียนราษฎร

และสถิติชีพ แต่ละประเทศสามารถเพิ่มขั้นตอนอื่น ๆ ที่จำาเป็นได้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนในขั้นตอน

การประเมิน

ถึงแม้ว่าทั้งกรอบการดำาเนินงานและมาตรฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพระดับประเทศของ HMN11  และ เครื่องมือ

การประเมนิระบบสารสนเทศสขุภาพระดบัประเทศทีเ่ก่ียวขอ้ง12  จะมีการอธบิายเกีย่วกบัระบบทะเบียนราษฎรและสถติิชพีอยูบ่า้ง 

แต่เครื่องมือการประเมินขององค์การอนามัยโลกนี้มีรายละเอียดเชิงลึกมากกว่า 

เครื่องมือก�รประเมินระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น  (Rapid Assessment)

เครื่องมือการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น (RA) นี้ประกอบด้วยข้อคำาถาม 25 ข้อ เกี่ยวกับการทำางานของ

ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ 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	และการออกใบรับรองการตายทั้งภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล		(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 

และเพื่อให้สามารถใช้คำานวณหาคะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ยได้ จึงได้มีการแปลงระดับการประเมินดังกล่าวให้เป็นตัวเลข จาก 3 

ถึง 0 ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 ซึ่งระดับคะแนนที่เป็นตัวเลขนี้เป็นเพียงการกำาหนดระดับของคุณภาพและการทำางานของ

ระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเท่านั้น ไม่ได้มีนัยสำาคัญหรือความแตกต่างในเชิงคณิตศาสตร์ นอกจากนี้หลายประเทศอาจจะ

พบว่า สามารถใช้คะแนนที่ได้ ในการตัดสินใจว่า ควรจะดำาเนินการประเมินตามแนวทางของคู่มือฉบับสมบูรณ์หรือไม่ ดังนั้น การ
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ตารางที่ 7: ระดับคะแนนของการประเมิน 

Scenario A B C D

Score 3 2 1 0

ประเมินเบื้องต้น (RA) จึงไม่สามารถทดแทนการประเมินโดยละเอียดตามคู่มือฉบับสมบูรณ์ แต่ในทางกลับกันนั้น เป็นเพียงการ

ทบทวนคุณภาพและระบบการทำางานของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศอย่างรวดเร็วว่าดีมากน้อยเพียงใด 

ดังนั้นความสำาคัญจึงอยู่ที่ กระบวนการประเมินเพ่ือให้ได้คะแนนออกมา มากกว่าอยู่ท่ีคะแนนท่ีได้ นอกจากนี้การประเมินเบื้อง

ต้น (RA) ก็ไม่ใช่ แบบสอบถาม ที่จะให้ คนใดคนหนึ่ง พยายามตอบให้ได้ แต่ควรเป็นกระบวนการประเมินร่วมกันของทีมงานที่

มีความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศ รูปแบบของคำาถามก็ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการหารือร่วมกันเพื่อ

ให้ได้แง่มุมต่างๆ จากกลุ่มผู้ที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์ประกอบของทีมงานดังกล่าวก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ควรที่จะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ออกรายงานสถิติชีพ เช่น สำานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ สำานักงานทะเบียน ซึ่งจะเป็นกลุ่ม

เดียวกันที่จะเป็นผู้นำาและผู้กำากับดูแลการประเมินเชิงลึกตามคู่มือฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

การประเมินเบื้องต้น (RA) นี้สามารถดำาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น จัดการประชุมหารือระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน

วิเคราะห์ได้ข้อสรุปคะแนนของประเทศ หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือ หลังจากที่ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันแล้วก็ให้ทีมงาน

แต่ละท่านให้คะแนนแต่ละข้อเองจากนั้นจึงค่อยคำานวณหาคะแนนเฉลี่ยเพื่อให้ได้ ตัวแทนคะแนนของประเทศ อย่างไรก็ตาม จาก

ประสบการณ์การนำาร่องใช้เครื่องมือการประเมินพบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมสำาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ และการหารือแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นกัน ควรจะประมาณ 2 ชั่วโมง 

ทั้งนี้การวิเคราะห์สถานการณ์และการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดังกล่าว ควรจะดำาเนินการสำาหรับทุกข้อคำาถาม ถ้าไม่มี 

คำาตอบท่ีตรงกบัสถานการณป์จัจบุนัของประเทศ กใ็หเ้ลยขอ้มลูใกลเ้คยีงมากทีส่ดุแทน โดยสามารถใหข้อ้เสนอแนะหรอืคำาแนะนำา

เพิ่มเติมเก่ียวกับแต่ละข้อคำาถาม เพ่ือให้ความกระจ่างสำาหรับการตอบแต่ละข้อ และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำาหรับการ 

ประเมินเชิงลึกต่อไป เมื่อได้คะแนนของทุกข้อแล้ว ก็ให้คำานวณร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ในกรณีที่ใช้ตารางแบบฟอร์มที่จัดเตรียม

ไว้ให้จากลิ้งค์ http://www.who.int/healthinfo/en/ ก็จะมีการคำานวณร้อยละของคะแนนเฉลี่ยออกมาให้อัตโนมัติ 

จากผลคะแนนที่คำานวณได้ ก็จะสามารถสรุปสถานการณ์การทำางานของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพของประเทศได้  

ดังแสดงช่วงของระดับคะแนน และแนวทางปฏิบัติที่จำาเป็นสำาหรับแต่ละช่วงคะแนน ใน ตารางที่ 8 ซึ่งจากรายการช่วงคะแนน 

ในตารางดังกล่าว จะช่วยบอกได้ว่า ประเทศที่มีผลคะแนน ต่ำากว่า 65% จะได้รับประโยชน์อย่างมากหากได้ดำาเนินการประเมิน 

เชิงลึกตามคู่มือฉบับสมบูรณ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อ และถึงแม้ว่าประเทศจะได้คะแนนอยู่ในช่วง 65 - 84%  

ดำาเนินการประเมินเชิงลึกตามคู่มือฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว ก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยชี้จุดบกพร่องที่ควรพัฒนาต่อเนื่อง 
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แนวคิดหลักของการประเมินก็คือ ควรดำาเนินการประเมินเบ้ืองต้น (RA) ผ่านกระบวนการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกับทีมผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนั้นเป้าหมายหลักของการประเมินจึงไม่ใช่แค่ให้ได้ คำาตอบออกมา 

แต่เป็นการร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ ซ่ึงถ้าจำาเป็นก็จะได้เป็นแนวทางสำาหรับการนำาไปศึกษาวิเคราะห์เชิงลึก

ตามแนวทางในคู่มือฉบับสมบูรณ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ต่อไป 

ในบางประเทศ ระบบทะเบียนราษฎรอาจจะไม่ใช่แหล่งข้อมูลหลักสำาหรับการวิเคราะห์จัดทำารายงานสถิติชีพ โดยเฉพาะสาเหตุ 

การตาย แต่อาจจะผ่านกลไกอื่นๆ เช่น ระบบการสุ่มจากทะเบียนตัวอย่าง (sample registration systems เช่น ประเทศอินเดีย) 

จากจุดเฝ้าระวังโรค (disease surveillance points เช่น ประเทศจีน) หรือ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านกระทรวงสาธารณสุข  

(เช่น ในหลายๆ ประเทศในละตินอเมริกา และ แถมคาริเบ้ียน) ในกรณีดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแยกการ

วิเคราะห์รายงานสถิติชีพจากระบบทะเบียนราษฎร หรือ จากแหล่งอื่นๆ และควรระบุในข้อคิดเห็นของแต่ละหมวดของข้อคำาถาม  

เนื่องจาก การประเมินเบื้องต้นอยู่บนความเชื่อที่ว่า ระบบทะเบียนราษฎรเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำาหรับการวิเคราะห์ระบบ 

รายงานสถิติชีพ 

ตารางที่ 8: 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 

เครื่องมือก�รประเมินระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพฉบับสมบูรณ์

หลังจากการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น เพื่อระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ ผลลัพธ์จากการประเมิน

สามารถช่วยชี้ประเด็นสำาหรับการประเมินรายละเอียดในระยะที่ 3 ต่อไป กรอบการประเมินในระยะที่ 3 ขององค์การอนามัยโรค

ที่คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องจะใช้เพื่อการประเมินรายละเอียดต่อไปนั้นประกอบด้วย 5 หมวดหลัก (A-E) ของระบบทะเบียน

ราษฎรและสถิติชีพ ซึ่งแต่ละหมวดมีการแบ่งเป็นหมวดย่อยอีก 16 หมวดย่อย (A1-E3) ซึ่งครอบคลุมการประเมินทั้งปัจจัย 

นำาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ดังแสดงในตารางที่ 9 และ 10 แต่ละหมวดย่อยประกอบด้วยข้อคำาถามสำาหรับการทบทวนระบบ

ทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ รวมทั้งหมด 251 คำาถาม

คู่มือการประเมินขององค์การอนามัยโลก ได้อธิบายแต่ละข้อคำาถามในแต่ละหมวดย่อย รวมทั้งชี้แจงถึงกระบวนการเตรียมการ 

ที่จำาเป็นสำาหรับการดำาเนินการประชุมหารือรวมทั้งแนวทางการการวิเคราะห์ เพื่ออธิบายเพิ่มเติม และ เน้นย้ำาส่วนที่มีความสำาคัญ
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ตารางที่ 9: ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และ ผลลัพธ์   

มุมมอง องค์ประกอบ เรื่องที่ครอบคลุม 

ปัจจัยนำ�เข้� A กรอบแนวคิดด้�นกฎหม�ยและกฎระเบียบสำ�หรับสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รของ
ระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพที่มีอยู่ รวมทั้งระบบสนับสนุนอื่น ๆ ที่จำ�เป็นทั้ง
ด้�นก�รเงิน บุคล�กร และเทคโนโลยี

กระบวนก�ร B–D • กระบวนก�รที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รรวบรวมข้อมูลทะเบียน และก�รรับรอง 
• แบบฟอร์ม ก�รจัดกลุ่มและก�รให้รหัส ทีใช้ในก�รเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
• กระบวนก�รบริห�รจัดก�รและก�รเผยแพร่ข้อมูล     

ผลลัพธ์ E ประเภทและคุณภ�พของร�ยง�นสถิติที่จัดทำ�  และกระบวนก�รเผยแพร่ข้อมูลรวม
ทั้งก�รเข้�ถึงและก�รใช้ข้อมูลสถิติ  

ตารางที่ 10: กรอบการประเมินขององค์การอนามัยโลก (WHO AssEssmEnt frAmEWOrk)

ปัจจัยนำ�เข้�
A

พื้นฐานด้านกฎหมายและทรัพยากรสำาหรับระบบทะเบียนราษฎร
 A1 – กฎหม�ยและระเบียบสำ�หรับระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ
 A2 – โครงสร้�งพื้นฐ�นและทรัพย�กรด้�นระบบทะเบียน

กระบวนก�ร
B

กระบวนการดำาเนินงาน ความครอบคลุม และ ความสมบูรณ์ของระบบทะเบียนราษฎร  
B1 – องค์กร หน้�ที่ และก�รทำ�ง�นของระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ
B2 – ก�รทบทวนแบบฟอร์มที่ใช้สำ�หรับก�รลงทะเบียนก�รเกิดและก�รต�ย
B3 – คว�มครอบคลุม และคว�มสมบูรณ์ของระบบทะเบียน
B4 – ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และก�รถ่�ยทอดข้อมูล

C การรับรองการตาย และ สาเหตุการตาย
C1 – ก�รระบุส�เหตุก�รต�ยต�มรหัสม�ตรฐ�น ICD  ในก�รรับรองก�รต�ย
C2 – ก�รออกใบรับรองก�รต�ยในโรงพย�บ�ล
C3 – ก�รต�ยนอกโรงพย�บ�ล
C4 – Practiกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีผลกระทบต่อคุณภ�พข้อมูลส�เหตุก�รต�ย

D การปฏิบัติในการระบุสาเหตุการตายโดยรหัส ICD
D1 – ก�รปฏิบัติก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ย
D2 – ก�รจัดอบรมและคุณสมบัติของผู้ ให้รหัสส�เหตุก�รต�ย  
D3 – คุณภ�พของก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ย

ผลลัพธ์
E

การเข้าถึงข้อมูล การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล
E1 – คุณภ�พข้อมูล และ ก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้องของข้อมูล  
E2 – ก�รจัดทำ�ต�ร�งข้อมูล
E3 – ก�รเข้�ถึงข้อมูล และก�รเผยแพร่ข้อมูล
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กระบวนก�รประเมินระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพของประเทศไทย  

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการประเมิน Rapid assessment ของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ได้มีการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการจากตัวแทน

ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ จำานวน 2 ครั้ง

ครัง้ที ่1 ในวนัที ่12 กรกฎาคม 2555  มกีารรว่มทำาการประเมินเบ้ืองต้นและรว่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นพรอ้มให้ขอ้เสนอแนะตา่งๆ  

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำานักงานพัฒนานโยบายสุภาพระหว่างประเทศ สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักบริหารการทะเบียน สำานักงานสถิติแห่งชาติ. 

 

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 จากการประชุมครั้งที่ 1 ได้นำาคำาตอบของการประเมินเบื้องต้นมาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้มีความ

ชัดเจน และที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการศึกษาและทำาการประเมิน Comprehensive ต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการที่เข้า

ร่วมประชุมเพิ่มจากครั้งที่ 1 คือสถาบันประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

รูปที่ 9: บรรยากาศจากการประเมินครั้งที่ 1
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รูปที่ 10: บรรยากาศจากการประเมินครั้งที่ 2

การประชุมระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพระดับประเทศครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 50 คนจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวม

ทั้งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรนานาชาติ โดยในการประชุมมีการชี้แจงความเป็นมาและการจัดประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง “High-level 

Regional meeting on CRVS in Asia and the Pacific in Bangkok, December 7, 2012” โดยองค์การอนามัยโลกและเครือข่าย 

รวมทั้งมีกานำาเสนอและเสวนาผลการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบ้ืองต้น ซ่ึงได้มีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงผลการ

ประเมินเพียงเล็กน้อยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงยิ่งขึ้น 

นอกจากนียั้งมีการปรกึษาหารอืและทบทวนขอ้คำาถามในการประเมนิระบบโดยละเอยีดรว่มกบัผูแ้ทนของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบใน

การดำาเนินงานในส่วนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ เป็นระยะ ๆ  เพื่อจัดทำารายงานผลการประเมินฉบับ

สมบูรณ์ ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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รูปที่ 11: บรรยากาศการประชุมระดับประเทศครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
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3
ร�ยง�นผลก�รประเมินเบื้องต้น 

จากตารางสรุป คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินเบื้องต้น โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนราษฎรและ

สถิติชีพในประเทศไทย ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 นี้ พบว่าจำานวน 5 หมวดจากทั้งหมด 11 หมวด ที่ได้คะแนนเต็มเท่ากับ 3 

โดยที่ หมวดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ 1.50 ได้แก่ “หมวดที่	7	:	กระบวนการทำางานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการ

ตาย	(ข้อ	15	-	16)” จำานวน 5 หมวดที่เหลือได้คะแนนไม่เต็ม ยังมีประเด็นที่ต้องการพัฒนาต่อเนื่อง คะแนนของข้อคำาถามทั้ง 25 

ข้อ แสดงในรูปที่ 12 โดยที่ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 86.67% ซึ่งตกอยู่ในช่วง “Satisfactory” ซึ่งหมายถึง “ระบบ

สามารถทำาได้ดี แต่ก็อาจจะมีบางส่วนเท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงอีกเพียงเล็กน้อย”

ตารางที่ 11: คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น 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

ผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
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รูปที่ 12: ระดับคะแนนในแต่ละข้อคำาถามในการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น

ร�ยง�นผลก�รประเมินฉบับสมบูรณ์ 

หลังจากการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น เพื่อระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบ ผลลัพธ์จากการประเมิน

สามารถช่วยชี้ประเด็นสำาหรับการประเมินรายละเอียดในระยะที่ 3 ต่อไป กรอบการประเมินในระยะที่ 3 ขององค์การอนามัย

โรคประกอบด้วย 5 หมวดหลัก (A-E) ของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ ซึ่งแต่ละหมวดมีการแบ่งเป็นหมวยย่อยอีก 16  

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

ไว้แล้ว ในบทที่ 2
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ประกอบด้วย 2 หมวดย่อย ได้แก่  
หมวดย่อย A1 – กฎหม�ยและระเบียบสำ�หรับระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ  
หมวดย่อย A2 – โครงสร้�งพื้นฐ�นและทรัพย�กรด้�นระบบทะเบียน 

ร�ยละเอยีดของก�รประเมนิระบบทะเบยีนร�ษฎรและสถติชีิพของประเทศไทยอธบิ�ยไว้ในส่วนตอ่ไปน้ี

หมวดย่อย A1 – กฎหมายและระเบียบสำาหรับระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ  

ร�ยก�รคำ�ถ�ม สถ�นก�รณ์ของประเทศไทย

A1.1 ประเทศมีกฎหม�ยเกี่ยวกับระบบทะเบียน
ร�ษฎรหรือไม่?

มีก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งชัดเจนตั้งแต่ พ.ศ. 2452  
และมีก�รปรับปรุงแก้ ไขม�อย่�งต่อเนื่อง พ.ร.บ. ฉบับ
ปัจจุบันคือ พ.ร.บ. ก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.  2551 

A1.2 ประเทศมีกฎหม�ยเกี่ยวกับระบบสถิติชีพ
หรือไม่ ?

ยังไม่มีกฎหม�ยเกี่ยวกับระบบสถิติชีพ  

A1.3 กฎหม�ยมีก�รกำ�หนดข้อบังคับให้ต้องมี
ก�รจดทะเบยีนก�รเกิดและก�รต�ยหรอืไม?่

พ.ร.บ. ก�รทะเบยีนร�ษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.  
2551 ซึ่งม�ตร� 18 – 28 เป็นก�รกำ�หนดข้อบังคับเกี่ยว
กับก�รจดทะเบียนก�รเกิดและต�ย ซึ่งมีคว�มครอบคลุม
กบัเดก็ทีเ่กดิใหมท่กุร�ยในประเทศไทย   กรณขีองก�รเกดิ 
จะต้องดำ�เนินก�รจดทะเบียนแจ้งเกิดภ�ยใน 15 วันนับแต่
วนัเกดิ ในกรณจีำ�เปน็ไมอ่�จแจง้เกดิไดต้�มกำ�หนด ใหแ้จง้
ภ�ยหลังได้แต่ต้องไม่เกิด 30 วันนับแต่วันเกิด 

กรณีของก�รต�ย จะต้องดำ�เนินก�รแจ้งต�ยภ�ยใน 24 
ชัว่โมงนบัแตเ่วล�ต�ย ในทอ้งทีใ่ดก�รคมน�คมไมส่ะดวกผู้
อำ�นวยก�รทะเบยีนกล�งอ�จขย�ยเวล�ออกไปต�มทีเ่หน็
สมควร แตต่อ้งไมเ่กนิ 7 วนันบัแตว่นัต�ยหรอืเวล�พบศพ
 
ในกรณทีี่ไมแ่จง้เกดิหรอืไมแ่จง้ต�ยต�มกำ�หนด ตอ้งระว�ง
โทษปรับไม่เกิน 1,000 บ�ท

A1.4 มีก�รกำ�หนดบทลงโทษ กรณีที่ไม่ดำ�เนิน
ก�รลงทะเบียนก�รเกิด, ลงทะเบียนก�ร
ต�ย หรือไม่ ?

พ.ร.บ. ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551 ม�ตร� 47-51 มกี�รกำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับก�ร
ไมล่งทะเบยีนแจง้เกดิ หรอื ลงทะเบยีนแจง้ต�ย ภ�ยในระยะ
เวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด  

หมวด A พื้นฐ�นด้�นกฎหม�ยและทรัพย�กรสำ�หรับระบบทะเบียนร�ษฎร 
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A1.5 ถ้�กฎหม�ยมกี�รกำ�หนดบทลงโทษ กรณุ�
อธิบ�ยธรรมช�ติของก�รลงโทษ และถ้�
มีก�รปรับเป็นเงิน ขอให้ระบุจำ�นวนเงินค่�
ปรับด้วย ?

ต�มม�ตร� 47 ของ พ.ร.บ. ดังกล่�ว ได้ระบุค่�ปรับไว้ที่
อัตร�ไม่เกิน 1,000 บ�ท 

A1.6 มีก�รปรบัในอตัร�ค�่ปรบัดงักล�่วเปน็ปกติ
หรือไม่ ?

น�ยทะเบียนมีอำ�น�จในก�รกำ�หนดค่�ปรับต�ม 
คว�มเหม�ะสมที่ไม่เกิน 1,000 บ�ท ซึ่งในท�งปฏิบัติ 
จะเปรยีบเทยีบค�่ปรบัเปน็จำ�นวนเงนิเพยีงเลก็นอ้ยเท�่นัน้  
เช่น 20 บ�ท

A1.7 กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รเกิด ได้ระบุคำ�นิย�ม
เกี่ยวกับก�รเกิดมีชีพ ก�รเกิดไร้ชีพ หรือ 
ต�ยคลอดไว้หรือไม่ ?

พ.ร.บ. ทะเบียนร�ษฎร ได้จำ�แนกเฉพ�ะสถ�นที่เกิด หรือ 
ต�ย เป็นในสถ�นพย�บ�ล กับ นอกสถ�นพย�บ�ล เพื่อ
กำ�หนดเอกส�รสำ�คัญประกอบก�รแจ้งเกิด/ต�ย เท่�นั้น 
ไม่ได้ ให้คว�มหม�ยหรือคำ�นิย�มเกี่ยวกับก�รเกิดมีชีพ 
ก�รเกิดไร้ชีพ หรือ ก�รต�ยคลอดไว้อย่�งชัดเจน  

A1.8 คำ�นิย�มหรือคว�มหม�ยของคำ�เหล่�นี้ ที่
กฎหม�ยกำ�หนดไวน้ัน้ สอดคลอ้งกับคว�ม
หม�ยที่เป็นม�ตรฐ�นส�กลหรือไม่ ? 

ถึงแม้ว่� กฎหม�ยไทย จะไม่ได้ระบุคว�มหม�ยหรือ 
คำ�นิย�มของคำ�เหล่�นี้ไว้อย่�งชัดเจน แต่ประเทศไทย  
ก็มีก�รใช้คำ�เหล่�นี้ในสถิติส�ธ�รณสุขโดยอิงม�ตรฐ�น
ส�กล ที่กำ�หนดโดยองค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) และ 
หลักวิช�ก�รท�งประช�กรศ�สตร์  

A1.9 กฎหม�ยได้กำ�หนดหรือไม่ว่� ใครเป็นรับ
ผิดชอบในก�รลงทะเบียนเกิดหรือต�ยหรือ
ไม่ และใครควรจะเป็นผู้แจ้งเกิดหรือต�ย ?

กฎหม�ยไทย ได้ระบุผู้รับผิดชอบในก�รรับลงทะเบียน 
และ ผูร้บัผดิชอบในก�รแจง้เกดิ หรอืแจง้ต�ยไวอ้ย�่งชดัเจน 
โดยแยกเป็นกรณีเกิดหรือต�ยในสถ�นพย�บ�ล และ  
ก�รเกิดหรือต�ยนอกสถ�นพย�บ�ล ดังร�ยละเอียด 
ระบุไว้ในบทที่ 1   
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A1.10 ถ้�มี กรุณ�ระบุร�ยละเอียดของผู้ ให้ข้อมูล
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ?

กรณีการเกิด
• กรณีเด็กเกิดในบ้�น ให้เจ้�บ้�นหรือบิด�หรือม�รด� 

เป็นผู้แจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ที่เด็กเกิด  
• กรณเีดก็เกดินอกบ�้น ใหบ้ดิ�หรอืม�รด�เปน็ผูแ้จง้ต่อ

น�ยทะเบียน 
• ในกรณีพบเด็กในสภ�พแรกเกิดหรือเด็กอ่อนถูก 

ทอดทิ้ง ให้นำ�เด็กนั้นส่งและแจ้งต่อพนังง�นฝ่�ย
ปกครองหรือตำ�รวจ หรือ เจ้�หน้�ที่ประช�สงเคร�ะห์
ท้องที่ โดยเร็ว  ในกรณีที่พนักง�นฝ่�ยปครอง
หรือตำ�รวจรับเด็กไว้ ให้บันทึกรับตัวเด็กต�มแบบ
พิมพ์ที่ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�งกำ�หนดแล้วนำ�
เด็กส่งเจ้�หน้�ที่ประช�สงเคร�ะห์ และให้เจ้�หน้�ที่
ประช�สงเคร�ะหเ์ปน็ผูแ้จง้ก�รมคีนเกดิตอ่น�ยทะเบยีน
ผู้รับแจ้ง 

กรณีการตาย
• กรณีคนต�ยในบ้�น ให้เจ้�บ้�น เป็นผู้แจ้งต่อน�ย

ทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ที่ต�ย  
• กรณีต�ยนอกบ้�น ให้บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยหรือผู้พบ

ศพเป็นผู้แจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มี 
ก�รต�ยหรือพบศพแล้วแต่กรณี หรือแห่งท้องที่ที่จะ 
พงึแจง้ได ้ในกรณเีชน่นีจ้ะแจง้ตอ่พนกัง�นฝ�่ยปกครอง
หรือตำ�รวจก็ได้

A1.11 มีกฎหม�ยหรือข้อบังคับที่สถ�นพย�บ�ล
ต้องร�ยง�นก�รเกิดและก�รต�ยหรือไม่ ?  

กฎหม�ยระบุให้ก�รเกิดและก�รต�ยใน สถ�นพย�บ�ล  
จะตอ้งมใีบรบัรองก�รเกดิและใบรบัรองก�รต�ย ท่ีลงน�ม
โดยแพทย์ผู้ทำ�คลอดหรือแพทย์ผู้รักษ�    

A1.12 ถ้�มี จะต้องร�ยง�นก�รเกิด หรือ ก�รต�ย
ต่อใคร ? 

บิด�หรือม�รด�ของเด็กเกิด หรือ ญ�ติของผู้ต�ย เป็น
ผู้นำ�ใบรับรองก�รเกิดหรือก�รต�ยที่ได้รับจ�กสถ�น
พย�บ�ลไปแจ้งต่อน�ยทะเบียน

A1.13 กฎหม�ยหรือข้อบังคับดังกล่�วครอบคลุม
ถึงภ�คเอกชนหรือไม่ และ กฎหม�ยหรือข้อ
บังคับดังกล่�วครอบคลุมสถ�นพย�บ�ล
สวัสดิก�รสังคมหรือองค์กรพัฒน�เอกชน
หรือไม่ ?

กฎหม�ยไม่ได้จำ�แนกชนิดของสถ�นพย�บ�ล ดังนั้น 
จึงครอบคลุมสถ�นพย�บ�ลทุกประเภท

A1.14 กฎหม�ยได้กำ�หนดระยะเวล�ที่ต้องลง
ทะเบียนก�รเกิดหรือก�รต�ยหรือไม่?

มี 
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A1.15 ถ้�มี ก�รร�ยง�นก�รเกิดหรือก�รต�ยจะ
ต้องดำ�เนินก�รภ�ยในระยะเวล�ใด?

ก�รแจ้งเกิดต้องดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน และ ภ�ยใน 24 
ชั่วโมง กรณีก�รต�ย 

A1.16 ระยะเวล�ก�รร�ยง�นดังกล่�ว มีคว�ม
เหม�ะสมหรือไม่ และส�ม�รถดำ�เนินก�รได้
จริงทั่วประเทศหรือไม่? 

เหม�ะสมดี และส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ทั่วประเทศ อย่�งไร
กต็�ม กฎหม�ยไดร้ะบใุนกรณจีำ�เปน็ ส�ม�รถดำ�เนนิก�ร
แจ้งเกิดได้ภ�ยใน 30 วัน และ แจ้งต�ยได้ภ�ยใน 7 วัน

A1.17 กฎหม�ยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ ก�รลง
ทะเบียนล่�ช้� หรือไม่  

มี  

A1.18 กฎหม�ยมีก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รจัดก�ร
แต่ละกรณีไว้อย่�งชัดเจนหรือไม่? 

มี  

A1.19 กฎหม�ยได้ระบุไว้หรือไม่ว่�ควรมีก�รลง
ทะเบียนเกิดหรือก�รลงทะเบียนต�ย ที่ไหน 
เช่น ต�มสถ�นที่เกิด/ต�ย หรือต�มที่อยู่?  

มี  

A1.20 กฎหม�ยได้มีก�รกำ�หนดบทบ�ทและหน้�ที่
ของหน่วยร�ชก�รที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

กฎหม�ยมีก�รกำ�หนดบทบ�ทและหน้�ที่ของสำ�นัก
ทะเบียนและน�ยทะเบียนเกี่ยวกับระบบทะเบียนร�ษฎรไว้
อย�่งชดัเจน  แตก่ฎหม�ยไมไ่ดร้ะบบุทบ�ทหน�้ทีข่องหนว่ย
ง�นที่เกี่ยวข้องกับระบบสถิติชีพ 

A1.21 กฎหม�ยได้มีก�รกำ�หนดบทบ�ทและหน้�ที่
ของหน่วยร�ชก�รที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

กฎหม�ยมีก�รกำ�หนดบทบ�ทและหน้�ที่ของสำ�นัก
ทะเบียนและน�ยทะเบียนเกี่ยวกับระบบทะเบียนร�ษฎรไว้
อย�่งชดัเจน แตก่ฎหม�ยไมไ่ดร้ะบบุทบ�ทหน�้ทีข่องหนว่ย
ง�นที่เกี่ยวข้องกับระบบสถิติชีพ 

A1.22 กฎหม�ยไดก้ำ�หนดไวห้รอืไมว่�่ ไมม่กี�รเกบ็
ค่�ธรรมเนียมสำ�หรับก�รลงทะเบียน?

กฎหม�ยมกี�รกำ�หนดเอกส�รหลกัฐ�นประกอบก�รแจง้
เกิด/ต�ย โดยไม่มีค่�ธรรมเนียม 

A1.23 ถ้�มีค่�ธรรมเนียมสำ�หรับก�รลงทะเบียน 
กรุณ�ระบุอัตร�ค่�ธรรมเนียมสำ�หรับ ก�ร
ลงทะเบียนเกิด และ ก�รลงทะเบียนต�ย?  

ไม่มี

A1.24 กฎหม�ยได้ระบุไว้ชัดเจนหรือไม่ว่� ระบบ
ทะเบียนร�ษฎรควรครอบคลุมบุคคลใด
บ้�ง? เช่น ประช�ชนทุกคนที่อยู่บนแผ่นดิน
ไทย, หรอืเฉพ�ะคนไทย, หรอื เฉพ�ะคนกลุม่
ใดกลุ่มหนึ่งในประเทศเท่�นั้น  

กฎหม�ยระบุไว้ชัดเจน ระบบทะเบียนร�ษฎรของไทย
ครอบคลุมทั้งคนไทย และต่�งด้�วที่อ�ศัยในประเทศไทย 
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A1.25 กฎหม�ยมีผลบังคับใช้สำ�หรับประช�ชนที่
อ�ศัยอยู่ต่�งประเทศหรือไม่?

กฎหม�ยมีก�รระบุขั้นตอนก�รลงทะเบียนเกิด/ต�ย 
สำ�หรับคนไทยที่อ�ศัยอยู่ต่�งประเทศไว้ชัดเจน โดยให้
ดำ�เนินก�รผ่�นสถ�นฑูตไทยในประเทศนั้น  

A1.26 กฎหม�ยมีผลบังคับใช้สำ�หรับบุคคลกลุ่ม
อื่น ๆ ที่อ�ศัยอยู่ในประเทศหรือไม่?  เช่น 
คนต่�งช�ติ, กลุ่มคนเร่ร่อน, ชนกลุ่มน้อย 
หรือ ผู้อพยพลี้ภัย

กฎหม�ยครอบคลุม ก�รเกิดก�รต�ย ของทุกคนใน
ประเทศ

A1.27 มีกฎหม�ยที่คุ้มครองข้อมูลและก�รรักษ�
คว�มเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือไม่?

ประเทศไทย มี พ.ร.บ. ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 
2540 ที่กำ�หนดให้หน่วยง�นร�ชก�รดำ�เนินก�รเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทีจ่ำ�เปน็สำ�หรบัก�รดำ�เนนิง�นต�มภ�รกจิ
ของหนว่ยง�น และให้มกี�รรกัษ�คว�มปลอดภัยและคว�ม
เป็นส่วนตัวของบุคคล ไว้อย่�งชัดเจน

A1.28 กฎหม�ยได้ระบุไว้หรือไม่ว่� ใครเป็นผู้ที่
ส�ม�รถขอสำ�เน�ใบรบัรองก�รเกดิและก�ร
ต�ยได้?

กฎหม�ยมีก�รระบุไว้อย่�งชัดเจน  คือบิด�ม�รด�และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

A1.29 กฎหม�ยมีก�รกำ�หนดไว้หรือไม่ว่� ใคร
เป็นผู้มีอำ�น�จในก�รออกรับรองก�รต�ย
และระบุส�เหตุก�รต�ยได้?

แพทย์เป็นผู้มีอำ�น�จในก�รรับรองก�รต�ยในสถ�น
พย�บ�ล ในกรณีต�ยนอกสถ�นพย�บ�ลผู้ ใหญ่บ้�น/
กำ�นันหรือน�ยทะเบียนผู้รับแจ้งส�ม�รถออกใบรับแจ้ง
ก�รต�ยได้ 

A1.30 กฎหม�ยได้กำ�หนดให้มีเอกส�รร�ชก�รที่
จำ�เป็นต้องแสดงก่อนก�รฝังหรือเผ�ศพ
หรือไม่?

กฎหม�ยมีก�รระบุห้�มมิให้ผู้ ใดเก็บ ฝัง เผ� ทำ�ล�ย 
หรือย้�ยศพไปจ�กสถ�นที่หรือบ้�นที่ต�ย เว้นแต่ได้รับ
อนุญ�ตจ�กน�ยทะเบียนผู้รับแจ้ง

หมวดย่อย A2 – โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านระบบทะเบียน  

A2.1 งบประม�ณประจำ�ปีเพื่อก�รดำ�เนินง�น
เกี่ยวกับระบบทะเบียนร�ษฎร ได้ม�จ�ก
แหล่งใด ?

งบประม�ณสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับระบบทะเบียน
ร�ษฎรได้รับก�รจัดสรรผ่�นหน่วยง�นที่รับผิดชอบผ่�น
ระบบก�รจัดสรรงบประม�ณปกติของรัฐบ�ล คือผ่�น
กระทรวงมห�ดไทย 

A2.2 งบประม�ณที่จัดสรรส�ม�รถจำ�แนกเป็น
ระดบัจังหวัด และระดบัเทศบ�ล แยกกนัอย�่ง
ชัดเจนได้หรือไม่? 
งบประม�ณที่จัดสรรส�ม�รถจำ�แนกเป็น
ระดบัประเทศ ระดบัจงัหวัด และระดบัเทศบ�ล 
แยกกันอย่�งชัดเจนได้หรือไม่?

เนื่องจ�กเป็นก�รจัดสรรผ่�นงบประม�ณประจำ� ซึ่งมี
ลกัษณะก�รจดัสรรต�มกจิกรรม ดงันัน้จงึส�ม�รถจำ�แนก
งบประม�ณสำ�หรับหน่วยง�นระดับต่�ง ๆ  ได้อย่�งชัดเจน
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A2.3 งบประม�ณที่ ได้นี้ เพียงพอสำ�หรับก�ร
ดำ�เนินง�นให้ระบบส�ม�รถทำ�ง�นได้ต�ม
เหม�ะสมหรือไม่?

งบประม�ณเพียงพอสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นปกติ   

A2.4 ห�กมีงบประม�ณสนับสนุนเพิ่มเติม จะ
ส�ม�รถช่วยพัฒน�ง�นในส่วนใดม�ก
ที่สุด?

ในชว่ง ป ีพ.ศ. 2555 เกดิปญัห�ระบบทะเบยีนร�ษฎรหยดุ
ทำ�ง�นไป 1-2 ครั้ง  
งบประม�ณสนบัสนนุเพิม่เตมิเพือ่ก�รลงทนุและก�รบำ�รงุ
รกัษ�ระบบคอมพวิเตอรเ์ดมิ น�่จะชว่ยลดคว�มเสีย่งจ�ก
ก�รที่ระบบหยุดก�รทำ�ง�นได้  

A2.5 น�ยทะเบียนทั้งหมดของประเทศ มีอยู่
จำ�นวนกี่คน? 

ทั่วประเทศ มีจำ�นวนฝ่�ยทะเบียนและจุดรับลงทะเบียน 
กระจ�ยอยู่ในทุกอำ�เภอ เทศบ�ล และ อบต. รวม 2,482 
แห่ง โดยมีจำ�นวนน�ยทะเบียน 1-2 คนต่อแห่ง   อย่�งไร
ก็ต�มเนื่องจ�กมีนโยบ�ยไม่มีก�รจ้�งอัตร�ทดแทน
ข้�ร�ชก�รที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร ดังนั้นจึงเกิดข�ดแคลน
บุคลกรในบ�งพื้นที่

A2.6 น�ยทะเบียน ได้รับเงินเดือนจ�กแหล่งใด? 
(รฐับ�ลกล�ง, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่, 
จ�กค่�ธรรมเนียม, หรือ จ�กแหล่งใด) 

น�ยทะเบียนเป็นข้�ร�ชก�รซึ่งได้รับเงินเดือนจ�กรัฐบ�ล
กล�ง และมีอีกส่วนที่เป็นพนักง�นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

A2.7 น�ยทะเบยีน ในแตล่ะทอ้งที่ไดร้บัเงนิเดอืนใน
อัตร�ที่แตกต่�งกันหรือไม่ โปรดอธิบ�ย?

น�ยทะเบยีน ไมว่�่จะเปน็ข�้ร�ชก�ร หรอื พนกัง�นองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเดือนต�มม�ตรฐ�นที่
รัฐบ�ลกำ�หนด

A2.8 จำ�นวนจุดทะเบียนมีก�รกระจ�ยตัวทั่ว
ประเทศ และ เพียงพอหรือไม่ ?

ทั่วประเทศมีจำ�นวนฝ่�ยทะเบียนและจุดรับลงทะเบียน 
กระจ�ยอยู่ในทกุอำ�เภอ เทศบ�ล และ อบต. อย่�งเพยีงพอ

A2.9 มีจุดทะเบียนเสริมอื่น ๆ เช่น โรงพย�บ�ล, 
ชุมชน อีกหรือไม่?

มจีดุลงทะเบยีนเสรมิทีโ่รงพย�บ�ลขน�ดใหญบ่�งแหง่ และ
มีสำ�นักทะเบียนส่วนแยกอยู่ภ�ยในห้�งสรรพสินค้�และ
แหล่งชุมชนบ�งแห่งด้วย 

A2.10 ก�รเข้�ถึงระบบทะเบียน ส�ม�รถเข้�ถึงได้ 
ตลอด 24 ชัว่โมงตอ่วัน และ 7 วันตอ่สปัด�ห์
หรือไม่?

จุดทะเบียน ที่ประจำ�ในแต่ละอำ�เภอทั่วประเทศนั้น มีเวล�
เปิดทำ�ก�รต�มเวล�ร�ชก�ร คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
ยกเว้นวันหยุดร�ชก�ร มบี�งพืน้ที ่ทีม่กี�รเปดิจดุทะเบยีน
เคลื่อนที่ ต�มห้�งสรรพสินค้�หรือย่�นธุรกิจก�รค้�
เพื่อเปิดให้บริก�รในช่วงวันหยุด หรือนอกเวล�ร�ชก�ร  
อย่�งไรก็ต�มในแง่ของก�รเข้�ถึงข้อมูลทะเบียนร�ษฎร
จ�กหน่วยง�นร�ชก�รต่�ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในภ�รกิจ
หลักของแต่ละหน่วยง�นนั้น ส�ม�รถเข้�ถึงได้ตลอดเวล�
เมื่อต้องก�ร ผ่�นระบบอินเตอร์เน็ต



การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ กรณีศึกษาประเทศไทย, มีนาคม 2556 35

ร�ยก�รคำ�ถ�ม สถ�นก�รณ์ของประเทศไทย

A2.11 มีจุดทะเบียนเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่�งไกล หรือ
พื้นที่ไม่มีจุดทะเบียนหรือไม่?

มี โดยเป็นนโยบ�ยของทุกอำ�เภอในก�รเปิดจุดทะเบียน
เคลือ่นทีใ่นพืน้ทีห่่�งไกล ก�รเดนิท�งไปยังทีว่่�ก�รอำ�เภอ
ไม่สะดวก 

A2.13 มีก�รจัดสรรงบประม�ณสำ�หรับก�รลง
ทะเบียนในพื้นที่ห่�งไกลเฉพ�ะหรือไม่?

มี โดยมีงบประม�ณสนับสนุนจ�กรัฐบ�ล เพื่อเพิ่มคว�ม
ครอบคลุมในก�รลงทะเบียนเกิด/ต�ยในพื้นที่ห่�งไกล  

A2.14 มีนโยบ�ยในระดับประเทศ ท่ีจะให้มีหน่วย
ทะเบียนครอบคลุมทั่วประเทศหรือไม่?

มี คือ นอกจ�กจะมีจุดทะเบียนกระจ�ยอยู่ทุกอำ�เภอทั่ว
ประเทศแลว้ ยังมนีโยบ�ยเพิม่จดุทะเบยีนเคลือ่นทีเ่พือ่เพิม่
คว�มครอบคลุมของก�รลงทะเบียนในพื้นที่ห่�งไกลด้วย  

A2.15 นโยบ�ยนี้มีระยะเวล�น�นเพียงใด? นโยบ�ยนี้เป็นแผนง�นปกติของกระทรวงมห�ดไทย

A2.16 จงอธบิ�ยเครือ่งมอื/อปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส์
ต่�ง ๆ เช่น โทรศัพท์ เครื่องถ่�ยเอกส�ร 
สแกนเนอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีใช้ ณ 
จุดทะเบียนต่�ง ๆ ?

สำ�นักทะเบียนและจุดทะเบียนที่มีกระจ�ยอยู่ในทุกอำ�เภอ
ทั่วประเทศ มีเครื่อง/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่�ง ๆ ที่
จำ�เป็นอย่�งเพียงพอ รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำ�หรับ
ก�รเชื่อมต่อเข้�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งด้วย นอกจ�กนี้ยัง
มีแบบฟอร์มกระด�ษที่จำ�เป็นอย่�งครบถ้วน แต่ปัญห�
สำ�คัญคือ จำ�นวนบุคล�กรที่มีจำ�นวนไม่เพียงพอ และมี
ก�รย้�ยง�นบ่อย 

A2.17 มีขั้นตอนก�รคัดเลือก เจ้�หน้�ที่ทะเบียน
อย่�งไร?

ไม่มีระบบก�รคัดเลือกเจ้�หน้�ที่ทะเบียนเฉพ�ะ เนื่องจ�ก
เจ้�หน้�ที่ทะเบียนเป็นข้�ร�ชก�ร จึงผ่�นระบบก�รสอบ
คัดเลือกปกติของรัฐบ�ลร่วมกับข้�ร�ชก�รอื่น ๆ ต�ม
ระเบียบของร�ชก�ร  

A2.18 มีคุณสมบัติเฉพ�ะอะไรที่จำ�เป็นสำ�หรับเจ้�
หน้�ที่ทะเบียนหรือไม่?

คุณสมบัติพื้นฐ�นสำ�หรับก�รสอบบรรจุเข้�รับร�ชก�ร 
คือก�รจบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีขึ้นไป ในส�ข�
รัฐศ�สตร์หรือนิติศ�สตร์  

A2.19 มีก�รจดัสรรงบประม�ณเพือ่ก�รอบรบเจ�้
หน้�ที่ทะเบียนหรือไม่? 

งบประม�ณเพือ่ก�รจดัอบรมข�้ร�ชก�รต�่ง ๆ  รวมทัง้เจ�้
หน้�ที่ทะเบียน มีก�รบรรจุรวมอยู่ในงบประม�ณประจำ�ปี

A2.20 มีงบประม�ณสำ�หรับก�รจัดทำ�เอกส�ร
คู่มือสำ�หรับก�รอบรมหรือไม่?

มงีบประม�ณสำ�หรบัก�รจดัพมิพเ์อกส�รคูม่อืก�รอบรม 
และก�รแจกจ่�ยไปยังทุกอำ�เภอเป็นประจำ�ทุกปี
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A2.21 งบประม�ณปปีจัจุบนัสำ�หรบัหนว่ยง�นทีร่บั
ผิดชอบระบบสถิติชีพเท่�ไหร่? ถ้�มีหน่วย
ง�นทีเ่กีย่วขอ้งหล�ยหนว่ยง�น ใหป้ระม�ณ
ก�รณ์งบประม�ณสำ�หรับส่วนต่�ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสถิติชีพ รวมทั้งข้อมูล
ส�เหตุก�รต�ยด้วย

ระบบสถิติชีพ เป็นส่วนหนึ่งของหน้�ที่รับผิดชอบของ
สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์กระทรวงส�ธ�รณสุข ดัง
นั้นไม่มีก�รจัดสรรงบประม�ณสำ�หรับระบบสถิติชีพโดย
เฉพ�ะ แต่เป็นก�รจัดสรรงบประม�ณต�มกิจกรรมของ
หน่วยง�นซึ่งครอบคลุมง�นด้�นอื่น ๆ ด้วย 
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หมวด B
กระบวนก�รดำ�เนินง�น คว�มครอบคลุม และ 
คว�มสมบูรณ์ของระบบทะเบียนร�ษฎร

หมวดย่อย B1: องค์กร หน้าที่ และการทำางานของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ
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B1.1 ก�รจัดองค์กร และระบบก�รบริห�รจัดก�ร
ของระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ ของ
ประเทศเป็นอย่�งไร? 

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน (สนบท.) กรมก�รปกครอง 
กระทรวงมห�ดไทย มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รบริห�ร
จดัก�รระบบทะเบยีนร�ษฎรของประเทศ และสำ�นกันโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์ (สนย.) กระทรวงส�ธ�รณสุข มีหน้�ที่รับ
ผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รระบบสถิติชีพของประเทศ 
โดยใช้ข้อมูลจ�กระบบทะเบียนร�ษฎร เป็นปัจจัยนำ�เข้�
สำ�หรับก�รจัดทำ�ระบบสถิติชีพ โดยมีก�รให้ส�เหตุก�ร
ต�ยต�มม�ตรฐ�นก�รให้ส�เหตุก�รต�ยต�มรหัสโรค 
ICD-10 ขององค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) 

B1.2 ในชว่ง 10 ปทีีผ่�่นม� มกี�รเปลีย่นแปลงครัง้
ใหญ่ในระบบบ้�งหรือไม่? 

ตั้งแต่มีก�รจัดตั้งระบบฐ�นข้อมูลกล�งเพื่อก�รจัดทำ�
ระบบทะเบียนร�ษฎรของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 
เป็นต้นม� มีก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือ 
• ปี พ.ศ. 2551 มีก�รบังคับให้ก�รลงทะเบียนก�ร

เกิด ให้ครอบคลุมก�รเกิดของเด็กทุกคนในประเทศ 
(ไม่ใช่เฉพ�ะคนไทย) จึงทำ�ให้ระบบฐ�นข้อมูลกล�ง
ครอบคลุมทุกคนที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย

• ปี พ.ศ. 2554 มีก�รเปลี่ยนแปลงอ�ยุขั้นต่ำ�ที่ส�ม�รถ
ขอมีบัตรประช�ชนได้ จ�กอ�ยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็น
อ�ยุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป   

B1.3 ก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว มีผลกระทบต่อ
ระบบก�รทำ�ง�นของระบบหรือไม่ อย่�งไร?  

ก�รเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2554 ทำ�ให้มีก�รเพิ่มภ�ระใน
ก�รออกบตัรประช�ชนใหมใ่หก้บัเดก็อ�ย ุ7 ปขีึน้ไป และใน
ชว่งแรก กท็ำ�ใหเ้พิม่คว�มตอ้งก�รในก�รใชบ้ตัรประช�ชน 
ทำ�ให้มีก�รจัดพิมพ์บัตรไม่ทันต่อก�รใช้ง�น

ประกอบด้วย 4 หมวดย่อย ได้แก่   
หมวดย่อย B1: องค์กร หน้�ที่ และก�รทำ�ง�นของระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ  
หมวดย่อย B2: ก�รทบทวนแบบฟอร์มที่ใช้สำ�หรับก�รลงทะเบียนก�รเกิดและก�รต�ย 
หมวดย่อย B3: คว�มครอบคลุม และคว�มสมบูรณ์ของระบบทะเบียน  
หมวดย่อย B4: ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และก�รถ่�ยทอดข้อมูล
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B1.4 มีคว�มจำ�เป็นต้องปรับปรุง กระบวนก�ร
ทำ�ง�นในขั้นตอนใดหรือไม่? 

ควรมีก�รเข้มงวดต่อก�รบังคับใช้กฎหม�ยเกี่ยวกับก�ร
ย้�ยที่อยู่ ภ�ยใน 15 วันนับแต่ก�รย้�ยที่อยู่ เพื่อให้ระบบ
ทะเบียนร�ษฎรมีข้อมูลที่ทันสมัย สำ�หรับก�รบริห�ร
จัดก�รกิจก�รต่�ง ๆ ของรัฐให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 

B1.5 ก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งสำ�นักทะเบียน
กล�ง กับหน่วยง�นอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในก�ร
เก็บรวบรวมข้อมูล และก�รพัฒน�ระบบ
สถิติชีพ มีกระบวนดำ�เนินง�นอย่�งไร?

ก�รเกบ็ขอ้มลูทะเบยีนร�ษฎรจ�กจดุทะเบยีนทีก่ระจ�ยอยู่
ทัว่ประเทศนัน้ มกี�รดำ�เนนิง�นผ�่นโปรแกรมแบบออนไลน์
ที่พัฒน�โดยกรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย 

สำ�หรับก�รใช้ข้อมูลจ�กระบบทะเบียนร�ษฎรจ�ก
กระทรวงมห�ดไทย เพื่อก�รพัฒน�ระบบสถิติชีพ โดย 
สนย. กระทรวงส�ธ�รณสุขนั้น มีก�รลงน�มคว�มตกลง
ร่วมกันระหว่�งทั้งสองกระทรวง

B1.6 มีขั้นตอนใดบ้�ง ที่มีบทบ�ทหน้�ที่ที่ยังไม่
ชัดเจน หรือทับซ้อนกันระหว่�งหน่วยง�น? 

ไม่มี ก�รบริห�รจัดก�รระบบทะเบียนร�ษฎร และ ระบบ
สถิติชีพ ในประเทศไทย มีก�รแยกบทบ�ทหน้�ที่กัน
อย่�งชัดเจน ระหว่�งกระทรวงมห�ดไทย กับ กระทรวง
ส�ธ�รณสุข 

B1.7 มีก�รกำ�หนด บทบ�ทหน้�ที่ของหน่วยง�น
ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด หรือระบบ
ชุมชน ไว้อย่�งชัดเจนหรือไม่? 

มี อย่�งไรก็ต�ม ก�รแจ้งเกิด แจ้งต�ย หรือ ก�รย้�ยที่อยู่ 
ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได ้ณ จดุทะเบยีนต�่ง ๆ  ในทกุทอ้งที่ได ้ 

B1.8 มีกระบวนก�รใดบ้�ง ที่พบอุปสรรคในก�ร
ดำ�เนินง�นเกิดขึ้นบ่อย ๆ? 

ไม่มี 

B1.9 จ�ก�รทบทวนกระบวนก�รจัดก�รระบบ
ทะเบียนเกิดและต�ยของประเทศ มีก�รเกิด
หรือก�รต�ยประเภทใดบ้�ง ที่มักจะไม่ได้รับ
ก�รลงทะเบียน?

ก�รเกิด หรือ ก�รต�ย ของ ผู้อพยพ, บุคคลไร้รัฐ, และ ใน
พื้นที่ทุรกันด�ร  

B1.10 ก�รเกิด และก�รต�ย ของคนกลุ่มนี้ ก็มักจะ
ตกหล่นในระบบสถิติชีพด้วยหรือไม่? 

ระบบสถิติชีพของประเทศไทย ครอบคลุมเฉพ�ะคน
ไทยเท่�นั้น ดังนั้นเฉพ�ะข้อมูลก�รเกิดก�รต�ยในพ้ืนที่
ทุรกันด�ร ซึ่งมีอยู่ในสัดส่วนที่น้อยม�กเท่�นั้น ที่ตกหล่น
จ�กระบบสถิติชีพ

B1.11 มกี�รเกดิ ก�รต�ย กรณใีดบ้�งท่ีไมส่�ม�รถ
ลงทะเบียนเข้�ในระบบปกติได้?

ไม่มี
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B1.12 มีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ก�รเกิด 
และ ก�รต�ย เหมือนกันทั่วประเทศหรือไม่?

ใช ่เนือ่งจ�ก ประเทศไทยใชแ้บบฟอรม์เดยีวกนั และใชร้ะบบ
ก�รบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลกล�งเป็นระบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ   

B1.13 มหีน่วยง�นใดในประเทศท่ีรับผดิชอบในก�ร
กำ�หนดม�ตรฐ�นและระบบก�รประส�นง�น
เกี่ยวกับระบบสถิติชีพของประเทศ?

สนย. กระทรวงส�ธ�รณสุข รับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร
กำ�หนดม�ตรฐ�นและระบบก�รประส�นง�น รวมทั้งก�ร
จัดอบรมที่เกี่ยวกับระบบสถิติชีพของประเทศ 

B1.14 มีก�รบรรจุ ส�เหตุก�รต�ย ในแบบฟอร์ม
แจ้งต�ยหรือไม่?

มี แต่อยู่ในรูปแบบคำ�บรรย�ยภ�ษ�ไทยที่เข้�ใจง่�ย ก�ร
ให้รหัสส�เหตุก�รต�ย ดำ�เนินก�รโดย สนย. กระทรวง
ส�ธ�รณสุข 

B1.15 ถ้�ไม่มี มีก�รเก็บข้อมูลส�เหตุก�รต�ยใน
แบบฟอร์มอื่น ๆ ในขณะที่ลงทะเบียนก�ร
ต�ยหรือไม?่ รวมท้ังใหอ้ธบิ�ยกรณชีนัสตูร 
และก�รต�ยผิดธรรมช�ติ ก�รต�ย 

ประเทศไทยไม่มีแบบฟอร์มแยกสำ�หรับส�เหตุก�รต�ย 
ก�รต�ยทุกกรณี จะต้องมีก�รออกใบรับรองก�รต�ย 
แต่ในกรณีที่ต�ยผิดธรรมช�ติ อ�จจะมีก�รแจ้งให้มีก�ร
ชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมได้ 

B1.16 ใครเป็นผู้กำ�หนดร�ยละเอียดของข้อมูล
ท่ีต้องเก็บรวบรวม เกี่ยวกับ ก�รเกิด และ 
ส�เหตุก�รต�ย? 

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน (สนบท.) สังกัดกรมก�ร
ปกครอง กระทรวงมห�ดไทย เป็นผู้กำ�หนดเนื้อห� 
ข้อมูลที่เก็บบันทึก โดยก�รเก็บรวบรวมคว�มต้องก�ร
จ�กหน่วยง�นร�ชก�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

B1.17 มีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลด้�นก�รแพทย์จ�ก
ทะเบยีนก�รเกดิ และ ก�รต�ย ระหว่�งหนว่ย
ง�นร�ชก�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งไร? 

ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร  
พ.ศ. 2540 ที่กำ�หนดข้อบังคับเกี่ยวกับก�รใช้ข้อมูล
ข่�วส�รของร�ชก�ร ทั้งในแง่ของก�รเก็บรวบรวม ก�ร
แลกเปลี่ยนข้อมูล และก�รเก็บรักษ�คว�มลับของข้อมูล
และคว�มเป็นส่วนตัวของเจ้�ของข้อมูลด้วย   

ข้อมูลทะเบียนร�ษฎรถูกใช้เพื่อก�รระบุตัวบุคคลสำ�หรับ
หน่วยง�นร�ชก�รอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับสิทธิในก�รเข้�ถึง
ข้อมูลเฉพ�ะที่จำ�เป็นต�มบทบ�ทและหน้�ที่ของหน่วย
ง�นเท่�นั้น โดยในส่วนของข้อมูลท�งก�รแพทย์ก็จะ
มีก�รแลกเปลี่ยนเฉพ�ะกับกระทรวงส�ธ�รณสุข และ 
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) เท่�นั้น 

B1.18 กระบวนก�รดำ�เนินง�นน้ี เป็นไปด้วยดเีพยีง
ใด และมีคว�มจำ�เป็นต้องปรับปรุงหรือไม่?

เป็นไปด้วยดี แต่ก�รส่งข้อมูลเพื่อก�รจัดทำ�ระบบสถิติ
ชีพควรมีก�รจัดทำ�ระบบให้มีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่�งกันให้อัตโนมัติ เพื่อให้มีคว�มรวดเร็วและทันเวล�
ม�กขึ้น

B1.19 มีก�รลงทะเบียนประช�กรท้ังประเทศหรือไม่?  มี
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B1.20 ถ้�มี ระบบก�รไหลเวียนของข้อมูลจ�กจุด
ทะเบียนต่�ง ๆ ไปยังระบบทะเบียนกล�ง
ของประเทศเป็นอย่�งไร และมีหน่วยง�น
ร�ชก�รใดรับผิดชอบในก�รบำ�รุงรักษ�
ระบบทะเบียนกล�งของประเทศ?

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน (สนบท.) สังกัดกรมก�ร
ปกครอง กระทรวงมห�ดไทย รับผิดชอบในก�รบริห�ร
จัดก�รระบบทะเบียนกล�งของประเทศ โดยที่ข้อมูลจ�ก
จุดทะเบียนที่กระจ�ยอยู่ทั่วประเทศมีก�รบันทึกเข้�สู่
ระบบฐ�นข้อมูลกล�งอัตโนมัติผ่�นระบบอินเตอร์เน็ต 

B1.21 มีก�รสร้�ง เลขประจำ�ตัว (PIN) เมื่อมีก�ร
ลงทะเบียนเกดิ หรือ เม่ือไดรั้บบัตรประช�ชน 
ให้กับทุกคนในระบบทะเบียน หรือไม่? และมี
ก�รใช้เลขประจำ�ตัวนี้ (PIN) นี้ในก�รบริห�ร
จัดก�รฐ�นข้อมูลของรัฐหรือไม่? 

เมื่อมีก�รลงทะเบียนเกิดทุกคน จะได้รับรหัสประช�ชน 
เฉพ�ะที่ไม่ซ้ำ�กัน (เลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก)  ซึ่ง
เป็นรหัสประจำ�ตัวที่หน่วยง�นร�ชก�รทุกแห่งใช้เพื่อระบุ
ตัวบุคคล ในก�รติดต่อทำ�ธุรกรรมต่�ง ๆ ของรัฐ

B1.22 ถ้�ไม่มีก�รให้รหัสประจำ�ตัวประช�ชน (PIN) 
ก�รเชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งระหว่�งระบบ
ทำ�ได้อย่�งไร และจะส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของประช�กรได้
อย่�งไร? 

ไม่เข้�บริบทของประเทศไทย

B1.23 มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ ในกระบวนก�รลง
ทะเบียนเกิดและต�ยหรือไม่?

มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนของก�รลงทะเบียน

B1.24 มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ ในกระบวนก�รต่อ
ไปน้ีหรือไม่? ก�รประมวลผลข้อมูล, ก�ร
ถ่�ยทอดข้อมูล, ก�รตรวจสอบคว�มถูก
ต้องของข้อมูล, ก�รเก็บบันทึกข้อมูล

มีก�รใช้คอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนของก�รลงทะเบียน 

B1.25 มกี�รว�งแผนเพือ่ก�รใชร้ะบบคอมพวิเตอร์
ในระยะอันใกล้หรือไม่? 

ไม่เข้�บริบทของประเทศไทย

B1.26 ถ้�มี อะไรที่มีคว�มสำ�คัญเร่งด่วน?  ไม่เข้�บริบทของประเทศไทย  NA

B1.27 มีกระบวนก�รอะไรที่จะใช้ตรวจสอบคว�ม
ถูกต้อง สมบูรณ์ และคว�มสอดคล้องของ
ข้อมูลที่รวบรวมจ�กจุดทะเบียนต่�ง ๆ?

มีขั้นตอนก�รตรวจสอบยืนยันข้อมูลกับพย�น หลักฐ�น
และบุคคล เช่น ก�รสอบท�นกับสูติบัตร, ชุดคำ�ถ�มเพื่อ
ก�รยืนยัน 

B1.28 มีกระบวนก�รอะไรที่จะใช้ตรวจสอบคว�ม
ถูกต้อง สมบูรณ์ และคว�มสอดคล้องของ
ข้อมูลในส่วนกล�ง และระดับอื่น ๆ  อย่�งไร?

ก�รรวบรวมข้อมูลจ�กจุดทะเบียนต่�ง ๆ เข้�สู่ระบบฐ�น
ข้อมูลกล�ง ผ่�นโปรแกรมแบบออนไลน์ที่เชื่อมโยงทุกจุด
อัตโนมัติ โดยไม่มีกระบวนก�รรวมข้อมูลด้วยมือเข้�ม�
เกี่ยวข้อง จึงป้องกันปัญห�คว�มซ้ำ�ซ้อน และคว�มผิด
พล�ดของข้อมูล. 
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B1.29 มกี�รตรวจเช็คขอ้มลูทะเบยีนเปน็ประจำ�เปน็
ร�ยเดือน หรือร�ยไตรม�ส เพื่อให้มั่นใจว่�
ขอ้มลูสอดคลอ้งกบัขอ้มลูปกีอ่น ๆ  หรอืไม?่

มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นเป็นประจำ�ทุกปี 

B1.30 ในส่วนกล�งระดับประเทศ มีก�รประม�ณ
ก�รณ์จำ�นวนก�รลงทะเบียนก�รเกิด ก�ร
ต�ยในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ
จำ�นวนก�รลงทะเบียนจริงหรือไม่?

สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กระทรวงมห�ดไทยจัดทำ�
ร�ยง�นก�รแจ้งเกิดและก�รแจ้งต�ย 
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รสำ�รวจ
จำ�นวนก�รเกิดก�รต�ยโดยเปรียบเทียบกับร�ยง�นก�ร
เกิดและก�รต�ยจริง
สำ�นักง�นคณะกรรมพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
มีก�รประม�ณประช�กรในระดับประเทศและระดับภ�ค

หมวดยอ่ย B2: การทบทวนแบบฟอรม์ที่ใชส้ำาหรบัการลงทะเบยีนการเกดิและการตาย

B2.1 ข้อมูลที่รวบรวมในแบบฟอร์มแจ้ง เกิด 
แจ้งต�ย ส่วนใดที่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่
องค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN) แนะนำ�?

ประเทศไทยเก็บรวบรวมข้อมูลต�มม�ตรฐ�นที่องค์ก�ร
สหประช�ช�ติ (UN) แนะนำ�

B2.2 มีข้อมูลใดที่องค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN) 
แนะนำ� แต่ไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ ในใบแจ้ง
เกิด แจ้งต�ย ถ้�มีก�รเก็บเพิ่มก็น่�จะมี
ประโยชน์?

ไม่มี

B2.3 มีข้อ มูลใด ท่ี เ ก็บ เพิ่มนอกเหนือจ�กที่
องค์ก�รสหประช�ช�ติ (UN) แนะนำ�? โปรด
อธิบ�ย

ไม่มี

B2.4 มีก�รเก็บรวมรวมข้อมูลท�งก�รแพทย์
และภ�วะสุขภ�พของเด็กแรกเกิด  ใน
กระบวนก�รลงทะเบียนก�รเกิดหรือไม่? 
(อ�จจะรวมอยู่ในแบบฟอร์มแจ้งเกิด หรือมี
แบบฟอร์มเพิ่มเติมก็ได้)

มกี�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐ�นเกีย่วกบัสขุภ�พของเดก็
แรกเกดิ เชน่ น้ำ�หนกัแรกคลอด สถ�นทีเ่กดิ นอกจ�กนีย้งั
มีก�รเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคว�มพิก�รแต่กำ�เนิด
ด้วย

B2.5 ให้ทบทวนแบบฟอร์มก�รแจ้งเกิด แจ้งต�ย 
และใบรับรองก�รเกิด ก�รต�ย แล้วตอบ
คำ�ถ�มต่อไปนี้?  
1. มีก�รใช้ประ โยชน์จ�กข้อมูลที่ เก็บ

รวบรวมไว้หรือไม่?  
2. ใช้เวล�ในก�รกรอกแบบฟอร์มแต่ละชุด

น�นเพียงใด?  

1. ข้อมูลส่วนใหญ่มีก�รใช้ประโยชน์จ�กหน่วยร�ชก�ร
ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. ใช้เวล�ประม�ณ 5-10 น�ทีในก�รกรอกแบบฟอร์ม
ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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B2.5 
(ต่อ)

3. รูปแบบของแบบฟอร์ม ง่�ยต่อคว�ม 
 เข้�ใจหรือไม่? กรุณ�อธิบ�ยด้วย 
4. มีแบบฟอร์มในภ�ษ�หลักต่�ง ๆ ใน

ประเทศหรือไม่?
5. มีข้อมูลใดบ้�งท่ีได้จ�ก ผู้แจ้งก�รเกิด 

ก�รต�ย และมีข้อมูลใดบ้�งที่ได้ม�จ�ก
แบบฟอรม์/เอกส�รอืน่ ๆ  เชน่ ส�เหตกุ�ร
ต�ย ได้จ�กใบรับรองก�รต�ย เป็นต้น?

3. แบบฟอร์ม ส่วนใหญ่ง่�ยต่อคว�มเข้�ใจ เนื่องจ�กมี
ก�รใช้ง�นม�หล�ยทศวรรษแล้ว ซึ่งผ่�นก�รพัฒน�
และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง   

4. ทุกแบบฟอร์มเป็นภ�ษ�ไทย ซึ่งเป็นภ�ษ�กล�งของ
ประเทศ

5. ขอ้มลูพืน้ฐ�นทัว่ไป ไดจ้�กผูแ้จง้ แตข่อ้มลูทีจ่ำ�เปน็เก่ียว
กับก�รเกิด ก�รต�ย ได้จ�กใบรับรองก�รเกิด หรือ 
ก�รต�ย  

หมวดย่อย B3: ความครอบคลุม และความสมบูรณ์ของระบบทะเบียน  

B3.1 ระบบทะเบียนร�ษฎรครอบคลุมสัดส่วน
ของประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่ม�กน้อย
เพียงใด? 

ประช�ชนส่วนใหญ่ส�ม�รถเข้�ถึงระบบทะเบียนร�ษฎร 
ณ จุดทะเบียนที่มีกระจ�ยอยู่ทั่วประเทศ จ�กก�รสำ�รวจ
โดยสำ�นักง�นสถิติ พบว่� ระบบทะเบียนร�ษฎรของไทย 
ครอบคลุมถึง  96.7% ของก�รเกิดทั้งหมด และ 95.2% 
ของก�รต�ยทั้งหมด 

B3.2 ในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� อัตร�ก�รเข้�ถึงระบบ
ทะเบยีนร�ษฎร มกี�รเปลีย่นแปลงอย�่งไร?
ดีขึ้น? ทำ�ไม?
คงเดิม? ทำ�ไม?
ลดลง? ทำ�ไม?

อัตร�ก�รเข้�ถึงระบบทะเบียนร�ษฎรของประเทศไทย มี
อัตร�สูงขึ้นเรื่อย ๆ ต�มเวล� เนื่องจ�กถือเป็นตัวชี้วัด
สำ�คญัตวัหนึง่ของรฐับ�ล นอกจ�กนีย้งัมโีครงก�รนำ�รอ่ง
เพื่อส่งเสริมก�รลงทะเบียนก�รเกิด ก�รต�ย ทั้งในพื้นที่
ทุรกันด�ร และ เมืองใหญ่ ๆ   

B3.3 ถ้�อัตร�ก�รเข้�ถึงดีข้ึนต�มเวล� อะไรเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ดีขึ้น?

ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ดีขึ้น ได้แก่ ก�รเพิ่มจุดทะเบียน
เคลื่อนที่ และนโยบ�ยที่ให้ประช�ชนส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ผ่�นจุดทะเบียนได้ในทุกพื้นที่ ต�มคว�มสะดวก

B3.4 ระบบทะเบียนเกิด มีคว�มสมบูรณ์เพียง
ใด? กรณุ�ระบวุธิทีีใ่ช้ในก�รประม�ณคว�ม
สมบูรณ์ของทะเบียน

ในแง่ของคว�มครอบคลุมของระบบทะเบียนของไทย ดัง
อธิบ�ยในคำ�ถ�มข้อ B3.1 ในแง่ของคว�มสมบูรณ์ของ
ข้อมูลทะเบียนนั้น เร�เชื่อว่�อยู่ในอัตร�ที่สูง เน่ืองจ�ก
ก�รกระบวนก�รตรวจสอบเงื่อนไขสำ�คัญผ่�นระบบ
คอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่�จะมีปัญห�คุณภ�พของข้อมูลเดิม
ก่อนที่จะมีก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลกล�ง แต่ประช�ชน
เจ้�ของข้อมูลก็ส�ม�รถแจ้งให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกับ
เอกส�รต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เสมอ  
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B3.5 ระบบทะเบยีนต�ย มคีว�มสมบรูณเ์พยีงใด? เหตุผลเหมือนคำ�ถ�มข้อ B3.4. 

B3.6 คว�มสมบูรณ์ของระบบทะเบียน ในชว่งสบิปี
ที่ผ่�นม� มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งไร?  
ดีขึ้น? ทำ�ไม?
คงเดิม? ทำ�ไม?
ลดลง? ทำ�ไม?

เหตุผลเหมือนคำ�ถ�มข้อ B3.2. 
นอกจ�กนีก้รณกี�รต�ย กจ็ำ�เปน็ตอ้งมใีบรบัรองก�รต�ย
โดยผู้มอีำ�น�จกอ่น จงึจะดำ�เนนิก�รต�มพธิที�งศ�สน�ได ้

B3.7 มีคนกลุม่ใดทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะมจีำ�นวนก�รลง
ทะเบียนก�รเกิด ก�รต�ย ต่ำ�กว่�จริง?

กลุ่มคนอพยพ ชนกลุ่มน้อย คนที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่
ทุรกันด�ร  และ แรงง�นต่�งด้�วผิดกฎหม�ย 

B3.8 ถ้�ระบบทะเบียนร�ษฎรไม่ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ มีช่องท�งใดที่จะได้ข้อมูลทะเบียน
ของคนกลุ่มอื่น  ๆ ที่ ไม่ครอบคลุมใน
ระบบทะเบียน เช่น ระบบทะเบียนตัวอย่�ง 
“sample registration system” (SRS) 
หรือ ก�รสำ�รวจจ�กระบบ demographic 
surveillance system (DSS)?

-

B3.9 ในช่วงสิบปีที่ผ่�นม� มีก�รดำ�เนินก�รใด ๆ 
เพ่ือเพิม่ ก�รลงทะเบยีนก�รเกดิ และ ก�รลง
ทะเบียนก�รต�ย บ้�งหรือไม่?

มกี�รปรบัปรงุกฎหม�ยใหร้ะบบทะเบยีนร�ษฎรครอบคลุม
คนต่�งช�ติที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย   

B3.10 มีก�รตดิต�ม ก�รลงทะเบยีนล�่ช�้ ในระดบั
จังหวัด หรือไม่?

-

B3.11 ก�รลงทะเบียนล่�ช้� พบเป็นประจำ�ในบ�ง
พื้นที่ม�กกว่�พื้นที่อื่นหรือไม่?

มี  โดยเฉพ�ะในพื้นที่ทุรกันด�ร หรือบนภูเข�สูง

B3.12 ก�รลงทะเบยีนก�รเกดิ ในสถ�นพย�บ�ล มี
สัดส่วนเท่�ไหร่?

สถ�นพย�บ�ลรับผิดชอบในก�รออกใบรับรองก�รเกิด
เท่�นั้น บิด�หรือม�รด�มีหน้�ที่นำ�ใบรับรองก�รเกิดไป
แจ้งก�รเกิด ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอในพื้นที่  

B3.13 ก�รลงทะเบียนก�รต�ย ในสถ�นพย�บ�ล 
มีสัดส่วนเท่�ไหร่?

สถ�นพย�บ�ลรับผิดชอบในก�รออกใบรับรองก�รต�ย
เท่�นั้น ญ�ติหรือผู้พบศพมีหน้�ที่ไปแจ้งก�รต�ย ณ ที่
ว่�ก�รอำ�เภอในพื้นที่  
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B3.14 สถ�นพย�บ�ล ทีม่เีจ้�หน�้ทีท่ะเบยีนประจำ�
มีสัดส่วนเท่�ไหร่?

มีเพียงโรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่ ในกรุงเทพฯ บ�งแห่ง
เท�่นัน้ ทีม่นี�ยทะเบยีนไปรบัลงทะเบยีน เนือ่งจ�กมจีำ�นวน
ก�รเกิดสูง แต่ก็ยังเป็นโครงก�รนำ�ร่องทดลองในบ�งโรง
พย�บ�ลเท่�นั้น 

B3.15 ผดุงครรภ์หรือเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขที่
ทำ�คลอดให้ที่บ้�น มีหน้�ที่ร�ยง�นก�รเกิด
ด้วยหรือไม่? ถ้�มี จะร�ยง�นต่อใคร?

ก�รเกิดที่บ้�น ต้องร�ยง�นต่อหัวหน้�ชุมชน  เพ่ือออก
ใบรับรองก�รเกิด สำ�หรับก�รแจ้งเกิดต่อไป

B3.16 ก�รร�ยง�นก�รเกิดในกรณีดังกล่�ว ได้มี
ก�รนำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รลงทะเบียน
ก�รเกิดหรือไม่? 

ก�รเกิดในกรณีดังกล่�วก็จำ�เป็นต้องลงทะเบียนเกิดด้วย 

B3.17 ก�รคลอดในสถ�นพย�บ�ลขององค์กร
พัฒน�เอกชน มีสัดส่วนเป็นเท่�ไร?

จ�กร�ยง�นสุขภ�พคนไทย พ.ศ. 2554 อัตร�ก�รเกิด
นอกสถ�นพย�บ�ลมีเพียงร้อยละ 6.9 เท่�นั้น แต่ไม่มี
ก�รจำ�แนกก�รคลอดในสถ�นพย�บ�ลต�มประเภทของ
สถ�นพย�บ�ล

B3.18 ก�รคลอดในสถ�นพย�บ�ลขององค์กร
พัฒน�เอกชน มีสัดส่วนเป็นเท่�ไร?

จ�กร�ยง�นสุขภ�พคนไทย พ.ศ. 2554 อัตร�ก�รต�ย
นอกสถ�นพย�บ�ล เท่�กับร้อยละ 56.4 แต่ไม่มีก�ร
จำ�แนกก�รคลอดในสถ�นพย�บ�ลต�มประเภทของสถ�น
พย�บ�ล

B3.19 มีค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทะเบียนก�รเกิด หรือ 
ก�รต�ย หรือไม่?

ไม่มี ค่�ใช้จ่�ยที่ต้องเสียคือ ค่�เดินท�งจ�กบ้�นไปยังที่
ว่�ก�รอำ�เภอ หรือ จุดทะเบียนเคลื่อนที่ใกล้บ้�น เท่�นั้น  

B3.20 มีบริก�รของหน่วยง�นภ�ยรัฐใดบ้�งที่มี
ก�รใช้ประโยชน์จ�กระบบทะเบียนเกิด?

มีหน่วยง�นของรัฐจำ�นวนม�กที่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
จ�กระบบทะเบียนเกิด เพื่อก�รระบุสิทธิสำ�หรับประช�ชน 
เช่น ระบบประกันสุขภ�พ, ก�รเลือกตั้ง, ก�รศึกษ�, ภ�ษี, 
และ สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ  จ�กทีท่ำ�ง�นของบดิ�หรอืม�รด� 
เป็นต้น   

B3.21 มีบริก�รของหน่วยง�นภ�ยรัฐใดบ้�งที่มี
ก�รใช้ประโยชน์จ�กระบบทะเบียนต�ย?

มีหน่วยง�นของรัฐจำ�นวนม�กที่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
จ�กระบบทะเบียนต�ย เช่น พินัยกรรมของผู้ต�ย, ก�ร
ประกันชีวิต, ต้องมีใบรับรองก�รต�ย ก�รจึงจะส�ม�รถ
เผ�หรือฝังศพต�มพิธีท�งศ�สน�ได้

B3.22 ถ้�มีก�รใช้บัตรประช�ชน จะมีผลกระทบ
อย่�งไรต่อระบบทะเบียนร�ษฎร?

ทำ�ให้ก�รระบุตัวบุคคลง่�ยขึ้น มีคว�มถูกต้องและน่�เชื่อ
ถือม�กขึ้น 
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B3.23 มีอุปสรรคสำ�คัญอะไรบ้�งท่ีมีผลต่อก�ร
ปรับปรุงระบบทะเบียนร�ษฎร? เช่น 
• มีน�ยทะเบียนหรือจุดทะเบียนไม่เพียงพอ
• ก�รเข้�ไม่ถึงบริก�รส�ธ�รณสุข
• ข�ดคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของระบบ
ทะเบียนร�ษฎร
• อุปสรรคด้�นวัฒนธรรม, ก�รเงิน, แรงง�น
ผิดกฎหม�ย
• ก�รข�ดแคลนบุคล�กรท�งก�รแพทย์

อุปสรรคสำ�คัญคือ ก�รข�ดแผนงบประม�ณเพื่อก�รบำ�รุง
รักษ�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งในระยะย�ว 

B3.24 ครั้งสุดท้�ยที่ประเทศมีก�รรณรงค์เพื่อเพิ่ม
คว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญของก�รลง
ทะเบียนก�รเกิด

มีก�รรณรงค์เป็นประจำ�ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องที่

B3.25 มีก�รประเมินผลลัพธ์ 
จ�กก�รรณรงค์หรือไม่?  

หลังก�รรณรงค์ พบว่�อัตร�ก�รลงทะเบียนเพิ่มขึ้น

B3.26 มีคณะกรรมก�ร ที่ทำ�หน้�ที่กำ�กับและประเมิน
คว�มสมบูรณ์ของระบบทะเบียนร�ษฎร? 

มี

หมวดย่อย B4: การเก็บรวบรวมข้อมูล และการถ่ายทอดข้อมูล  

B4.1 จดุทะเบยีนในพืน้ทีต่่�ง ๆ  ทำ�ก�รบนัทกึและเกบ็
ข้อมูลก�รเกิด ก�รต�ย อย่�งไร? (บันทึกลง
สมดุ, เข้�ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ วิธอีืน่ ๆ  ระบ)ุ

จุดทะเบียนในทุกพื้นที่ทำ�ก�รบันทึกและเก็บข้อมูลเข้�ระบบ
คอมพวิเตอรส์ว่นกล�ง ผ�่นโปรแกรมของสำ�นกับรหิ�รก�ร
ทะเบียน กรมก�รปกครอง  

B4.2 ก�รบันทึกข้อมูลก�รเกิด ก�รต�ย เข้�ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้น มีก�รบันทึกอย่�งไร? 
(ต�มวันที่ลงทะเบียน, ต�มชื่อ, ต�มรหัสที่
คอมพิวเตอร์กำ�หนด, หรือ อื่น ๆ โปรดระบุ) 

มีก�รพัฒน�รหัสเฉพ�ะม�ตรฐ�นสำ�หรับองค์ประกอบต่�ง 
ๆ เพื่อใช้ในก�รอ้�งอิงและเชื่อมโยงข้อมูล เช่น รหัสบ้�น, รหัส
จงัหวดั, รหสัประจำ�ตวัประช�ชน เปน็ตน้  และมกี�รเกบ็บนัทกึ
ลงฐ�นข้อมูลเชิงคว�มสัมพันธ์ (Relational database) 

B4.3 มรีะบบก�รสำ�รองขอ้มลูอย�่งไร? และมคีว�มถี่
ในก�รสำ�รองข้อมูลเท่�ใด?

มีก�รบันทึกข้อมูลทะเบียนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
จุดทะเบียน ซึ่งมีก�รเชื่อมโยงเข้�ระบบฐ�นข้อมูลส่วนกล�ง
แบบอัตโนมัติทันที โดยที่มีก�รสำ�รองข้อมูลของฐ�นข้อมูล
ส่วนกล�งอยู่เป็นประจำ� 

B4.4 มีก�รบนัทกึจัดเกบ็ข้อมลูทะเบยีน ก�รเกดิ ก�ร
ต�ยอย่�งไร?  

ข้อมูลทะเบียนก�รเกิด ก�รต�ย มีก�รจัดเก็บเข้�ระบบฐ�น
ข้อมูลส่วนกล�ง ของ สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน (สนบท.) 
กรมก�รปกครอง โดยที่ข้อมูลล่�สุดจะถูกบันทึกและจัดเก็บ
ไว้ทั้งที่ จุดทะเบียนในพื้นที่ และ ส่วนกล�ง  

B4.5 ข้อมูลทะเบียน เคยสูญห�ย หรือ ถูกทำ�ล�ย
หรือไม่?

ไมเ่คย  แตม่เีพยีงแคร่ะบบหยดุทำ�ง�นทำ�ให้ไมส่�ม�รถเข�้ถงึ
ข้อมูลได้ในบ�งเวล�เท่�นั้น 
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B4.6 ในอน�คตจะมวีธิปีอ้งกันขอ้มลูสญูห�ยหรอื
ถูกทำ�ล�ยได้อย่�งไร?

-

B4.7 ระบบส�ม�รถเรียกข้อมูลประวัติก�ร
ทะเบียนของแต่ละคน ได้เมื่อจำ�เป็นหรือไม่?

ส�ม�รถทำ�ได้ทันที เนื่องจ�กมีก�รบันทึกจัดเก็บข้อมูล
เข้�ระบบฐ�นข้อมลูทีม่รีหสัม�ตรฐ�นเชือ่มโยง เหมอืนกัน

B4.8 เคยมีเหตุก�รณ์ในก�รแจ้งลงทะเบียนก�ร
เกิด ก�รต�ย ผิด หรือ ซ้ำ�ซ้อนหรือไม่?

มี เช่นกรณีที่มีชื่อ สกุล เหมือนกัน แต่เนื่องจ�กน�ย
ทะเบียนส�ม�รถทำ�ก�รตรวจสอบและยืนยันได้จ�กหลัก
ฐ�นอื่น ๆ ประกอบ เช่น รหัสประจำ�ตัวประช�ชน, ที่อยู่, 
วันเกิด เป็นต้น จึงทำ�ให้โอก�สที่จะทำ�ก�รบันทึกข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง หรือ ซ้ำ�ซ้อนเกิดขึ้นได้น้อยม�ก  

B4.9 ระบบทะเบยีนมกี�รเตอืนก�รลงทะเบยีนผดิ 
หรือซ้ำ�ซ้อนหรือไม่? What precautions 
are built into the system to avoid 
fraudulent or multiple registrations?

ระบบจะมีข้อคว�มเตือน ในกรณีที่มีคว�มผิดปกติหรือ
คว�มคล�ดเคลื่อนของข้อมูล เช่น เลขประจำ�ตัวประช�ชน
ไมถ่กูตอ้ง, ก�รกรอกขอ้มลูที่ไมส่มัพนัธก์นั, บคุคลทีท่�ง
ก�รต้องก�ร เป็นต้น  

B4.10 ขอให้ใช้แผนผังข้อมูลสำ�หรับข้อมูลก�รเกิด 
ก�รต�ย และอธบิ�ยก�รไหลวียนของขอ้มลู
จ�กจุดต่�ง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงก�รเผย
แพร่ข้อมูล.

ขอ้มลูก�รเกดิ ก�รต�ย มกี�รรวบรวมเข�้ระบบฐ�นขอ้มลู
ส่วนกล�งอัตโนมัติผ่�นโปรแกรมของ สำ�นักบริห�รก�ร
ทะเบียน (สนบท.) กรมก�รปกครอง ทำ�ให้ทุกจุดทะเบียน
เข้�ถึงฐ�นข้อมูลเหมือนกัน 

B4.11 จ�กข้อ  B4.10 มีขั้ นตอนใดบ้�งที่มี
กำ�หนดก�รที่ชัดเจนในก�รส่งข้อมูล?

เนือ่งจ�กใช้โปรแกรมเดยีวกนั และเข�้ถงึฐ�นขอ้มลูเดยีวกัน
ผ่�นอินเตอร์เน็ตแบบอัตโนมัติแล้ว จึงไม่มีคว�มจำ�เป็น
ต้อง มีก�รรวบรวมข้อมูลส่งต่อกันอีก 

B4.12 มีคว�มเข้มงวดในก�รดำ�เนินก�รต�ม
กำ�หนดก�รดังกล่�วหรือไม่? 

-

B4.13 ผู้ รับข้อมูลมีขั้นตอนก�รกำ� กับ ต�ม
กำ�หนดก�รนี้ หรือไม่? 

ก�รบันทึกข้อมูลทะเบียน เข้�ระบบนั้น จะมีขั้นตอนก�ร
ประมวลผลอัตโนมัติในแล้ว  อย่�งไรก็ต�มจะมีก�รสร้�ง
ข้อคว�มเตือนแก่ผู้เกี่ยวข้อง ว่�ระบบดำ�เนินก�รสำ�เร็จ
หรือไม่ ในกรณีที่ระบบอัตโนมัติไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้ 
หรือ ทำ�ง�นผิดปกติ ผู้เกี่ยวข้องก็จะได้ดำ�เนินก�รแก้ ไข
ได้ในทันที 

B4.14 มีกระบวนก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน เกี่ยว
กับ ก�รส่งข้อมูลลงทะเบียนล่�ช้�หรือไม่ส่ง
ข้อมูล ของจุดทะเบียนพื้นที่?

มกี�รบนัทกึข้อมลูเข้�ระบบฐ�นข้อมลูกล�งผ่�นโปรแกรม
โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว 
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B4.15 มีก�รดำ�เนินก�รกระบวนก�รเหล่�นี้ แล้ว
หรือไม่ โดยใครบ้�ง?

-

B4.16 มีก�รเก็บรักษ�คว�มลับและคว�มเห็นส่วน
ตัวของข้อมูลทะเบียนก�รเกิด ก�รต�ย ที่
บันทึกในระบบหรือไม่?

มี โดยให้สิทธิ์ก�รเข้�ถึงข้อมูลเฉพ�ะเจ้�หน้�ที่ที่รับผิด
ชอบเท่�นั้น มีก�รเก็บบันทึกก�รเข้�ถึงข้อมูลทะเบียนไว้ 
สำ�หรับก�รตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดปกติ หรือเกิดกรณี
ก�รฟ้องร้อง 

B4.17 มีก�รจดัก�รกบัเรือ่งก�รรกัษ�คว�มลบัและ
คว�มเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่�งไร? 

เหมือนข้อ B4.16

B4.18 ใครส�ม�รถเข�้ถงึขอ้มลูทะเบยีนได ้และเพือ่
วัตถุประสงค์ใด? 

สิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูล ถูกกำ�หนดต�มบทบ�ทและหน้�ที่ 
ของหน่วยง�น  

B4.19 มีกระบวนก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง 
สมบรูณ์ของระบบทะเบียนก�รเกิด ก�รต�ย 
ที่ได้รับอย่�งไร?

มีข้อคว�มแจ้งจ�กระบบ ว่�ผลก�รบันทึกส่งข้อมูล สำ�เร็จ 
หรือไม่

B4.20 เจ้�หน้�ที่ในระดับเขต หรือประเทศ มีก�ร
ประส�นง�นกับเจ้�หน้�ท่ีทะเบียนในพื้นที่
เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันคว�มถูกต้อง
ร�ยง�นสถิติที่ออกโดยเขตหรือส่วนกล�ง
หรือไม่?

มี

B4.21 ถ้�มี มีคว�มถี่เท่�ใด?  ร�ยเดือน หรือ เมื่อจำ�เป็น 

B4.22 มีระบบก�รสื่อส�รไปกลับ (two-way 
communication) ของก�รสง่ข้อมูลระหว�่ง
ส่วนกล�งและระดับพื้นที่หรือไม่? 

มี

B4.23 ระดับภูมิภ�คได้รับร�ยง�นประช�กรใน
พื้นที่จำ�แนกต�มคุณลักษณะต่�ง ๆ ของ
ประช�กร เพื่อเปรียบเทียบกับค่�เฉลี่ยของ
ประเทศหรือไม่?

มี
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หมวด C ก�รรับรองก�รต�ย และ ส�เหตุก�รต�ย

หมวดย่อย C1: การระบุสาเหตุการตายตามรหัสมาตรฐาน ICD ในการรับรองการตาย  
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C1.1 สัดส่วนของก�รต�ยที่ลงทะเบียนและมี
ก�รระบุส�เหตุก�รต�ย?  

ในประเทศไทย ก�รต�ยทกุประเภททัง้ต�ยในโรงพย�บ�ล 
หรือนอกโรงพย�บ�ล จะต้องมีก�รออกใบรับรองก�ร
ต�ย และระบุส�เหตุก�รต�ย อย่�งไรก็ต�มจ�กร�ยง�น
สถิติสุขภ�พไทย พ.ศ. 2554 ก�รต�ยที่มีก�รระบุส�เหตุ
ก�รต�ยท�งก�รแพทย์ เพิ่มจ�ก ร้อยละ 61.77 ใน พ.ศ. 
2550 เป็นร้อยละ 65.50 ในปี พ.ศ. 2554 จำ�นวนที่เหลือ
เปน็ก�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยต�มอ�ก�ร (รหสั ICD-10 อยู่
ในกลุ่ม R00 – R99)

C1.2 ในจำ�นวนที่มีก�รระบุส�เหตุก�รต�ย 
มีคว�มเป็นไปได้ที่จะจำ�แนกส�เหตุก�รต�ย
ท�งก�รแพทย์กับส�เหตุก�รต�ยที่ระบุโดย
บุคล�กรอื่น ๆ ได้หรือไม่? 

ไม่มีก�รจำ�แนกประเภทต�มผู้ออกใบรับรองแพทย์ ก�ร
บันทึกข้อมูลนั้นมีก�รจำ�แนกประเภทเฉพ�ะ สถ�นที่ต�ย
เป็นในหรือนอกสถ�นพย�บ�ล ในกรณีก�รต�ยผิด
ธรรมช�ติ อ�จจำ�เป็นต้องให้มีก�รชันสูตรพลิกศพโดย
แพทย์ผู้ ได้รับมอบอำ�น�จ  

C1.3 มีก�รแยกก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุก�รต�ย
เพื่อก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถิติระดับประเทศ
หรือไม่?

ไม ่เนือ่งจ�กขอ้มลูทะเบยีนทัง้หมดทีเ่กบ็รวบรวมโดยสำ�นกั
บริห�รก�รทะเบียน (สนบท.) กรมก�รปกครอง กระทรวง
มห�ดไทย จะถูกส่งไปวิเคร�ะห์ส�เหตุก�รต�ย โดยสำ�นัก
นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ (สนย.) กระทรวงส�ธ�รณสุข   

C1.4 มีก�รระบุส�เหตุก�รต�ยโดยใช้รหัส
ม�ตรฐ�น ICD ขององค์ก�รอน�มัยโลก  
ในก�รรับรองก�รต�ย  หรือไม่?

ก�รระบสุ�เหตกุ�รต�ยในใบรบัรองก�รต�ยโดยแพทยน์ัน้ 
จะเปน็ก�รบรรย�ยโดยใชภ้�ษ�ไทย สว่นก�รใหร้หสัส�เหตุ
ก�รต�ยนัน้จะดำ�เนนิก�รโดย สนย. กระทรวงส�ธ�รณสขุ 
เพื่อก�รวิเคร�ะห์ออกร�ยง�นสถิติชีพของประเทศ  

ประกอบด้วย 4 หมวดย่อย ได้แก่   
หมวดย่อย C1: ก�รระบุส�เหตุก�รต�ยต�มรหัสม�ตรฐ�น ICD  ในก�รรับรองก�รต�ย 
หมวดย่อย C2: ก�รออกใบรับรองก�รต�ยในโรงพย�บ�ล  
หมวดย่อย C3: ก�รต�ยนอกโรงพย�บ�ล  
หมวดย่อย C4: กระบวนก�รทำ�ง�นที่มีผลกระทบต่อคุณภ�พข้อมูลส�เหตุก�รต�ย



การประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ กรณีศึกษาประเทศไทย, มีนาคม 2556 49

ร�ยก�รคำ�ถ�ม สถ�นก�รณ์ของประเทศไทย

C1.5 มีก�รใช้แบบฟอร์มก�รระบุส�เหตุก�ร
ต�ยโดยใช้รหัสม�ตรฐ�น สำ�หรับก�รต�ย
กรณีใดบ้�ง?   (ก�รต�ยทุกกรณี, เฉพ�ะ
ก�รต�ยในโรงพย�บ�ล, เฉพ�ะก�รต�ยใน
โรงพย�บ�ลบ�งแห่งเท่�นั้น, อื่น ๆ ระบุ)

มีก�รใช้แบบฟอร์มม�ตรฐ�นดังกล่�วสำ�หรับก�รต�ยใน
โรงพย�บ�ลทุกแห่ง  
สำ�หรับก�รต�ยนอกโรงพย�บ�ล จะมีก�รใช้แบบฟอร์ม
กล�งที่ออกแบบโดยกระทรวงมห�ดไทย 

C1.6 ถ้�ประเทศไม่ได้ใช้แบบฟอร์มม�ตรฐ�น
สำ�หรับก�รระบุส�เหตุก�รต�ย จะส�ม�รถ
นำ�แบบฟอร์มนี้ม�ใช้ในประเทศได้อย่�งไร 
(ให้อธิบ�ยขั้นนตอน)? และจะมีกิจกรรมใด
บ้�งที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร? 

-

C1.7 แพทย์มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รกรอก
ส�เหตุก�รต�ยได้อย่�งถูกต้องสมบูรณ์
หรือไม่?  (โดยท่ัวไปใช่, ใช่เสมอ, หรือ ไม่เลย)

โดยทั่วไป ใช่ อย่�งไรก็ต�มอ�จจะไม่ส�ม�รถระบุส�เหตุ
ก�รต�ยได้ทุกร�ย   

C1.8 มีเอกส�ร คู่มือก�รออกใบรับรองก�ร
ต�ยและส�เหตุก�รต�ยและก�รบันทึกแบบ
ฟอร์มม�ตรฐ�น สำ�หรับแพทย์ หรือไม่?

กระทรวงส�ธ�รณสขุมกี�รตพีมิพเ์อกส�รคูม่อืก�รออก
ใบรับรองก�รต�ยและส�เหตุก�รต�ยเผยแพร่สำ�หรับ
แพทย์เป็นประจำ� 

C1.9 ถ้�ไม่มีเอกส�รคู่มือดังกล่�ว จะมี
กระบวนก�รใดที่จะจัดทำ�ขึ้น และเผยแพร่
เอกส�รคู่มือดังกล่�ว?

-

C1.10 สัดส่วนของก�รต�ยที่มีก�รระบุส�เหตุ
ก�รต�ยเพียงส�เหตุเดียว?

ใบรับรองก�รต�ยส่วนใหญ่มีก�รระบุส�เหตุก�รต�ย
สำ�คัญเพียงส�เหตุเดียว อย่�งไรก็ต�มอ�จจะมีก�รระบุ
ส�เหตุอื่นๆ 
ร่วมได้

C1.11 สัดส่วนของก�รต�ยที่มีก�รระบุเพียงรูป
แบบก�รต�ย แทนที่จะเป็นส�เหตุก�รต�ย
สำ�คัญ? 

จ�กร�ยง�นสถติสิขุภ�พไทย พ.ศ. 2554 ก�รต�ยทีม่กี�ร
ระบุส�เหตุก�รต�ยต�มอ�ก�ร (รหัส ICD-10 อยู่ในกลุ่ม 
R00 – R99) ลดลงจ�ก ร้อยละ 38.23 ใน พ.ศ. 2550 เป็น
ร้อยละ 34.50 ในปี พ.ศ. 2554  

C1.12 สัดส่วนของก�รต�ยที่ไม่มีก�รระบุระยะ
เวล�ที่เจ็บป่วย กับก�รต�ย?

ทั้งหมด
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หมวดย่อย C2: การออกใบรับรองการตายในโรงพยาบาล 

C2.1 ใครเป็นผู้มีอำ�น�จในก�รออกใบรับรอง
ก�รต�ยในโรงพย�บ�ล?  (แพทย์ผู้รักษ�, 
แพทย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้รักษ�, พย�บ�ล, เจ้�
หน้�ที่ทะเบียน, อื่นๆ โปรดระบุ) 

แพทย์ผู้รักษ�ผู้นั้นก่อนต�ย 

C2.2 มีก�รออกใบรับรองก�รต�ยในกรณีต�ย
ระหว่�งม�โรงพย�บ�ลอย่�งไร?

ไม่มีข้อมูลจำ�แนกกรณีต�ยก่อนม�ถึงโรงพย�บ�ล

C2.3 พบก�รต�ยระหว่�งม�โรงพย�บ�ลเป็น
ปกติหรือไม่? และมีสัดส่วนของก�รต�ย
ทั้งหมดอย่�งไร? (น้อยกว่�ร้อยละ 10, 
ร้อยละ 10-20, หรือ ม�กกว่�ร้อยละ 20 
ของก�รต�ยทั้งหมด)

ไม่มีข้อมูล

C2.4 ในประเทศมีก�รลงทะเบียนก�รเกิด ก�ร
ต�ยในโรงพย�บ�ลหรือไม่? (ณ จุดทะเบียน
ในโรงพย�บ�ล, โดยโรงพย�บ�ลส่งแบบ
ฟอร์มทะเบียนไปยังจุดทะเบียน, หรือ โดย
ครอบครัวหลังก�รเกิดหรือก�รต�ย) 

ก�รเกิด ก�รต�ยในโรงพย�บ�ล สม�ชิกของครอบครัว 
ต้องนำ� ใบรับรองก�รเกิดหรือก�รต�ยที่ออกโดยโรง
พย�บ�ลไปลงทะเบียน ณ จุดทะเบียนในพื้นที่ใกล้บ้�น  
ยกเว้นในโรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่บ�งแห่ง ที่มีจุดทะเบียน
เคลื่อนที่ในโรงพย�บ�ล    

หมวดย่อย C3: การตายนอกโรงพยาบาล 

C3.1 มีก�รบังคบัให้ต้องมีก�รออกใบรับรองก�ร
ต�ย และระบุส�เหตุก�รต�ย ในกรณีต�ยที่
บ้�นหรือไม่?

มกี�รบงัคบัใหม้กี�รออกใบรบัรองก�รต�ยและส�เหตกุ�ร
ต�ยของก�รต�ยนอกโรงพย�บ�ล โดยผู้นำ�ชุมชน  เพื่อ
ให้สม�ชิกของครอบครัวนำ�ไปลงทะเบียน ณ จุดทะเบียน
ในพื้นที่ใกล้บ้�นต่อไป  
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C3.2 ถ้�มี มีปัญห�เรื่องคุณภ�พของใบรับรอง
ก�รต�ยหรือไม่? และเคยมีก�รทบทวน
ปัญห�นี้หรือไม่?

มีปัญห�คุณภ�พของข้อมูล เนื่องจ�กผู้นำ�ชุมชนไม่มี
คว�มรู้ท�งก�รแพทย์  

ประเทศไทยมีกระบวนก�รทบทวนเครื่องมือก�รระบุ
ส�เหตุก�รต�ย  (verbal autopsy tool) โดยปรับปรุง
ให้เหม�ะสมกับบริบทของประเทศไทย นอกจ�กนี้ยังมี
โครงก�รนำ�ร่องในก�รทดสอบก�รใช้เครื่องมือดังกล่�ว
ด้วย โดยในปี พ.ศ. 2554 มีก�รใช้เครื่องมือดังกล่�ว
โดยเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ
ตำ�บล ใน 15 จังหวัด

ได้แก่ อุบลร�ชธ�นี, อำ�น�จเจริญ, มห�ส�รค�ม, พะเย�, 
เชยีงร�ย, แมฮ่่องสอน, กำ�แพงเพชร, นครสวรรค,์ ร�ชบรุ,ี 
สุร�ษฎร์ธ�นี, สมุทรปร�ก�ร, ระยอง, พัทลุง, ร้อยเอ็ด, 
และ พิษณุโลก และในปี พ.ศ. 2555 ได้มีก�รขย�ยก�ร
ทดลองใช้เครื่องมือดังกล่�ว โดยเจ้�หน้�ที่ทะเบียน ณ ที่
ว่�ก�รอำ�เภอต่�ง ๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ, 
ยโสธร, ระนอง, ชุมพร, และ สระแก้ว  ทั้งนี้มีแผนก�รขย�ย
พื้นที่นำ�ร่องจนครอบคลุมทั่วประเทศ

C3.3 มีก�รใช้แบบฟอร์มส�เหตุก�รต�ยสำ�หรับ
ก�รต�ยท้ังในและนอกโรงพย�บ�ลหรือไม่?

มีก�รใช้แบบฟอร์มสำ�หรับก�รต�ยทั้งในและนอกโรง
พย�บ�ล แต่ใช้แบบฟอร์มที่แตกต่�งกัน

C3.4 ถ้�มีก�รใช้แบบฟอร์มที่ต่�งกันสำ�หรับก�ร
ต�ยนอกโรงพย�บ�ล มีก�รบันทึกข้อมูล
อะไรเกี่ยวกับส�เหตุก�รต�ย?

ข้อมูลส่วนใหญ่ของทั้งสองแบบฟอร์มเหมือนกัน ยกเว้น 
ก�รต�ยนอกโรงพย�บ�ล จะต้องก�รข้อมูลอื่น ๆ เพิ่ม
เตมิ ไดแ้ก ่หลกัฐ�นก�รต�ย, ขอ้มลูเกีย่วกบัก�รต�ยจ�ก
น�ยทะเบียน          

C3.5 ใครเป็นผู้ออกใบรับรองก�รต�ย และส�เหตุ
ก�รต�ยสำ�หรับก�รต�ยนอกโรงพย�บ�ล?  
(แพทย์, เจ้�หน้�ท่ีชันสูตรศพ, เจ้�หน้�ท่ี
ส�ธ�รณสุข, น�ยทะเบียน, อ่ืน ๆ โปรดระบุ)

น�ยทะเบียน
 

C3.6 ถ้�ผู้ออกใบรับรองก�รต�ยและส�เหตุก�ร
ต�ยจำ�เป็นต้องเป็นแพทย์แล้ว แพทย์คน
นั้นจำ�เป็นต้องเป็นแพทย์ที่รักษ�ผู้ต�ย 
ก่อนต�ยหรือไม่?

ต้องเป็นแพทย์ผู้รักษ� หรือแพทย์ผู้ชันสูตรศพ
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C3.7 ห�กแพทย์ผู้ออกใบรับรองก�รต�ยไม่ใช่
แพทย์ผู้รักษ� จะมีขั้นตอนก�รออกใบรับ
รองก�รต�ยอย่�งไร?

ทั้งสองกรณีมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่�งกัน 

C3.8 เมื่อผู้ป่วยต�ยที่บ้�น แพทย์ผู้รักษ�
ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลประวัติก�รรักษ�ของ
ผู้ป่วยที่ตนเคยรักษ�ได้หรือไม่?

ได้

C3.9 มีก�รใช้ verbal autopsy เพื่อระบุส�เหตุ
ก�รต�ย โดยบุคล�กรอื่นที่ไม่ใช่บุคล�กร
ท�งก�รแพทย์ เป็นประจำ� หรือไม่ 

ไม่มีก�รใช้เครื่องมือดังกล่�วเป็นประจำ� อย่�งไรก็ต�มมี
โครงนำ�รอ่ง เพือ่สง่เสรมิก�รใชเ้ครือ่งมอืนี ้ในประเทศ ร�ย
ละเอียดต�มคำ�ตอบ ในข้อ C3.2.

C3.10 ถ้�มีก�รใช้เครื่องมือดังกล่�วเป็นประจำ� 
เครื่องมือนี้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นของ
องค์ก�รอน�มัยโลกหรือไม่?

แบบฟอร์มที่ประเทศไทยใช้เป็นแบบฟอร์มที่ปรับปรุงจ�ก
ม�ตรฐ�นขององคก์�รอน�มยัโลก ใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
ของประเทศไทย 

C3.11 มีก�รปรับปรุงกระบวนก�รม�ตรฐ�น
ขององค์ก�รอน�มัยโลก ให้สอดคล้องกับ
ประเทศหรือไม่? (กรุณ�อธิบ�ย)

มีก�รปรับปรุง ร�ยชื่อโรคและพย�ธิสภ�พจ�กโรคให้
สอดคล้องกับประเทศไทย  

หมวดย่อย C4: กระบวนการทำางานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย

C4.1 นอกจ�กสม�ชิกครอบครัวแล้ว ข้อมูล
ส�เหตุก�รต�ยส�ม�รถเผยแพร่ให้กับใคร
ได้?

ผู้ที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กครอบครัวคนต�ย 

C4.2 มีข้อมูลอะไรบ้�ง ที่บรรจุอยู่ในใบรับรอง
ก�รต�ย ที่ส�ม�รถให้กับครอบครัวคน
ต�ยได้?  ประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้�ง? 
(ข้อมูลส�เหตุก�รต�ยทั้งหมด, ส�เหตุก�ร
ต�ยที่เป็นภ�ษ�ช�วบ้�น, อื่น ๆ โปรดระบุ)  

ข้อมูลส�เหตุก�รต�ยทั้งหมด

C4.3 ก�รระบุส�เหตุก�รต�ยที่อ่อนไหวต่อ
คว�มรู้สึกและสังคม เช่น ก�รฆ่�ตัวต�ย, 
เอดส์  มีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับม�กขึ้นหรือ
ไม่?

ใช่
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C4.4 ใบรับรองก�รต�ยมีก�รระบุหรือไม่ว่�ผู้ต�ย
เป็นหญิงต้ังครรภ์ หรือเพ่ิงผ่�นก�รต้ังครรภ์? 

มี โดยมีก�รระบุอ�ยุครรภ์กรณีเป็นหญิงตั้งครรภ์ หรือ 
เสียชีวิตภ�ยใน 6 สัปด�ห์หลังคลอด   

C4.5 มีก�รทบทวนก�รต�ยของหญิงตั้งครรภ์
แยกจ�กก�รต�ยด้วยส�เหตุอื่น ๆ หรือไม่? 

ไม่ ก�รต�ยทุกกรณีใช้แบบฟอร์มเหมือนกัน และจัดทำ�
ร�ยง�นร่วมกัน 

C4.6 กรณีก�รต�ยปริกำ�เนิด (perinatal death) 
มีก�รใช้แบบฟอร์มพิเศษต�มที่องค์ก�ร
อน�มัยโลกแนะนำ�หรือไม่? 

ไม่มี

C4.7 แพทย์ได้รับก�รอบรมหรือฝึกหัดอะไรบ้�ง
ท่ีเก่ียวกับก�รรับรองส�เหตุก�รต�ย? 
(ไม่มี, เรียน 1 วิช�ในโรงเรียนแพทย์หรือท่ีโรง
พย�บ�ล, หลักสูตรประก�ศนียบัตรเก่ียวกับ
รหัสม�ตรฐ�น ICD, ฝึกปฏิบัติขณะทำ�ง�น 
(on-the-job training), อ่ืนๆ โปรดระบุ)  

ไม่มีวิช�เรียนในหลักสูตรแพทย์ศ�สตร์บัณฑิต อย่�งไร
ก็ต�ม โรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่มีก�รจัดอบรมระยะสั้น
เกี่ยวกับก�รรับรองส�เหตุก�รต�ยให้กับนักศึกษ�แพทย์
หรือแพทย์ฝึกหัด 

C4.8 แพทย์ส่วนใหญ่เข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญ
ของข้อมูลก�รรับรองก�รต�ยต่อระบบ
ส�ธ�รณสุขหรือไม่? 

แพทย์ส่วนใหญ่เข้�ใจ  

C4.9 ประเทศมีก�รประเมินคุณภ�พของใบรับ
รองท�งก�รแพทย์หรือไม่? 

มีก�รประเมินโดยกระทรวงส�ธ�รณสุข โดยก�รสุ่ม
ตัวอย่�ง โดยเฉพ�ะกรณี ไม่ทร�บส�เหตุก�รต�ย   

C4.10 ถ้�ใช่  
• มีก�รประเมินเมื่อไหร่?  
• ประเมินอย่�งไร?  
• ผลสรุปของก�รประเมินคืออะไร?  
• มีก�รดำ�เนินก�รอะไรบ้�งเพื่อเพิ่ม
คุณภ�พของก�รออกใบรับรอง?  

ก�รประเมนิดำ�เนนิก�รโดยสำ�นกันโยบ�ยและยุทธศ�สตร ์
กระทรวงส�ธ�รณสขุ ในระหว�่งก�รพฒัน�ร�ยง�นสถติิ
ชพี คำ�แนะนำ�และประเดน็ทีค่วรปรบัปรงุจะถกูรวบรวมไว้ใน
เอกส�รคู่มือสำ�หรับก�รอบรมแพทย์ต่อไป   

C4.11 ข้อมูลประวัติก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ล โดย
ส่วนใหญ่เป็นอย่�งไร? (สมบูรณ์, น่�เช่ือถือ, 
ส�ม�รถเข้�ถึงง่�ยสำ�หรับผู้ออกใบรับรอง)  

ข้อมูลประวัติก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลส่วนใหญ่ มีคว�ม
สมบูรณ์ น่�เชื่อถือ และ เข้�ถึงได้ง่�ยสำ�หรับแพทย์ผู้
รักษ� เนื่องจ�กข้อมูลส่วนใหญ่มีก�รบันทึกเข้�ระบบ
คอมพวิเตอรข์องโรงพย�บ�ล และ ใหส้ทิธิก์�รเข�้ถงึขอ้มลู
กับเจ้�หน้�ที่ผู้เกี่ยวข้อง
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C4.12 ข้อมูลด้�นสุขภ�พอื่น ๆ เช่น ข้อมูลบริก�ร
จ�กคลินิก หรือแพทย์ประจำ�บ้�นเป็น
อย่�งไร? (สมบูรณ์, น่�เชื่อถือ, ส�ม�รถ
เข้�ถึงง่�ยสำ�หรับผู้ออกใบรับรอง)

โดยส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจ�กมีก�รเก็บบันทึกแยก
จ�กระบบของโรงพย�บ�ล ยกเวน้คลนิกิในโรงพย�บ�ลที่
มีก�รบันทึกข้อมูลลงในระบบของโรงพย�บ�ลด้วย 

C4.13 ใครเป็นผู้ออกใบรับรองว่�เป็นก�รต�ยที่
ผิดธรรมช�ติ (จ�กอุบัติเหตุ, ฆ่�ตัวต�ย 
หรือ ฆ�ตกรรม)?

แพทย์

C4.14 ถ้�มีระบบพิเศษสำ�หรับก�รรับรอก�รต�ย
ในกรณีเหล่�นี้ โปรดอธิบ�ยว่�ทำ�อย่�งไร 
และระบบทำ�ง�นได้ดีอย่�งไรบ้�ง? 

ก�รออกใบรับรองก�รต�ยเหมือนกรณีต�ยจ�กส�เหตุ
อืน่ๆ แตใ่นบ�งกรณอี�จจำ�เปน็ตอ้งทำ�ก�รชนัสตูรศพเพือ่
ระบุส�เหตุก�รต�ย 

C4.15 แพทย์ผู้ออกใบรับรองก�รต�ยทร�บวิธี
ก�ร�ยง�นก�รต�ยจ�กก�รบ�ดเจ็บและ
ส�เหตุภ�ยนอก ต�ม�ตรฐ�นของระบบ 
ICD หรือไม่?

ทร�บดี
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หมวด D ก�รปฏิบัติในก�รระบุส�เหตุก�รต�ยโดยรหัส ICD

ประกอบด้วย 3 หมวดย่อย ได้แก่
หมวดย่อย D1 – ก�รปฏิบัติก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ย  
หมวดย่อย D2 – ก�รจัดอบรมและคุณสมบัติของผู้ ให้รหัสส�เหตุก�รต�ย  
หมวดย่อย D3 – คุณภ�พของก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ย

หมวดย่อย D1 – การปฏิบัติการให้รหัสสาเหตุการตาย    

ร�ยก�รคำ�ถ�ม สถ�นก�รณ์ของประเทศไทย

D1.1 มีใช้รหัส ICDสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์สถิติส�เ
หตุก�รต�ย หรือไม่? 

ใช้ 

D1.2 ถ้�มี เป็นก�รใช้รหัสฉบับใด? รหัส ICD 10 ขององค์ก�รอน�มัยโลก เวอร์ชั่น 10 ฉบับ
แก้สำ�หรับประเทศไทย  

D1.3 มีรหัส ICD ฉบับภ�ษ�กล�งของประเทศ ใช้
หรือไม่?

มีฉบับ ICD 10 ฉบับภ�ษ�ไทย 

D1.4 ใครรบัผิดชอบในก�รประส�นง�นและจดัทำ�
คู่มือรหัส ICD?

กระทรวงส�ธ�รณสุข

D1.5 ใครมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รอบรมผู้ ให้
รัหส?

เจ้�หน้�ที่ผู้ ให้รหัสโรคในโรงพย�บ�ล จะต้องจบหลักสูตร
เวชสถิติ ซึ่งปัจจุบันสังกัดวิทย�ลัยเทคโนโลยีท�งก�ร
แพทย์และส�ธ�รณสุขก�ญจน�ภิเษก ที่มีก�รเรียนก�ร
สอนก�รให้รหัสโรค 

อย่�งไรก็ต�มกระทรวงส�ธ�รณสุขก็จัดอบรมระยะสั้น
สำ�หรับแพทย์และบุคล�กรด้�นสุขภ�พเป็นประจำ�ทุกปี 

D1.6 รหัสโรคสำ�หรบัใช้ในก�รระบสุ�เหตกุ�รต�ย
นั้น เป็นก�รคัดเลือกจ�กร�ยก�รรหัส ICD 
ฉบบัสมบรูณ ์หรอื จ�กต�ร�งสรปุรหสัโรค?

เป็นก�รเลือกจ�กต�ร�งสรุป ที่จัดทำ�โดยกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

D1.7 ถ้�มีก�รใช้ต�ร�งสรุป 
เป็นต�ร�งสรุปฉบับใด?

ต�ร�งสรุป ที่จัดทำ�โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข
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D1.8 มีกฎก�รให้รหัส และก�รคัดเลือกรหัส 
สำ�หรับก�รระบุส�เหตุก�รต�ยหรือไม่?

มี 

D1.9 ก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ย เป็นก�รดำ�เนิน
ก�รในสวนกล�ง หรือ ในแต่ละพื้นที่? 

เปน็ก�รดำ�เนนิก�รทีส่ว่นกล�ง โดยกระทรวงส�ธ�รณสขุ

D1.10 ถ้�ก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ย เป็นก�ร
ดำ�เนินก�รเองในแต่ละพืน้ที่ มีม�ตรก�รและ
กระบวนก�รใดในก�รกำ�กบัคณุภ�พ เพือ่ให้
มัน่ใจว�่มกี�รกำ�หนดต�มแนวท�งทีก่ำ�หนด
ไว้สอดคล้องกันทั้งประเทศ?

-

D1.11 ก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ย เป็นก�รดำ�เนิน
ก�รจ�กเอกส�รใบรับรองก�รต�ย หรือ 
จ�กร�ยก�รคำ�อธิบ�ยจ�กน�ยทะเบียน 
หรือจ�กเอกส�รสรุปอื่นๆ?

เป็นก�รให้รหัสจ�กใบรับรองก�รต�ยกรณีก�รต�ยใน
โรงพย�บ�ล  และจ�กเอกส�รก�รแจ้งต�ยที่ผู้นำ�ชุมชน
เปน็ผูอ้ธบิ�ยส�เหตกุ�รต�ย โดยเอกส�รทัง้หมดเปน็ก�ร
รวบรวมผ่�นหน่วยทะเบียนของกระทรวงมห�ดไทย แล้ว
จัดส่งให้กระทรวงส�ธ�รณสุขเพื่อก�รให้รหัสต่อไป 

D1.12 ข้อมูลส�เหตุก�รต�ยทั้งหมดในใบรับรอง
ก�รต�ยมกี�รใหร้หสัหรอืไม ่ หรอืเปน็เพยีง
ก�รสันนิษฐ�นส�เหตุก�รต�ยเท่�นั้น?

ข้อมลูส�เหตกุ�รต�ยในใบรบัรองก�รต�ยเปน็คำ�อธบิ�ย
ต�มภ�ษ�พดูทัว่ไป ทีส่�ม�รถทีจ่ะใหร้หสัได ้โดยกระทรวง
ส�ธ�รณสุข 

D1.13 มีกลไลที่จะค้นห�ชื่อแพทย์หรือผู้ออกใบรับ
รองก�รต�ย เพื่อให้ผู้ ให้รหัสส�เหตุก�ร
ต�ยส�ม�รถสอบถ�มเพิ่มเติมได้ ในกรณี
ท่ีอ่�นไม่เข้�ใจ หรือต้องก�รคำ�ชี้แจงเพิ่ม
เติมหรือไม่?

ก�รให้รหัสส�เหตุก�รต�ยดำ�เนินก�รโดยกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ซึ่งไม่มีกระบวนก�รม�ตรฐ�นในก�รค้นห�
ชือ่ผู้ออกใบรบัรองได ้แตส่�ม�รถประส�นกบัโรงพย�บ�ล
ที่ออกร�ยง�นเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจกับแพทย์ผู้ออกใบรับ
รองก�รต�ยได้

D1.14 ถ้�มี กรุณ�อธิบ�ยกระบวนก�ร และชี้แจง
ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น?

-
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หมวดย่อย D2 – การจัดอบรมและคุณสมบัติของผู้ให้รหัสสาเหตุการตาย 

D2.1 มีบุคล�กรกลุ่มใด (แพทย์, นักสถิติ, หรือ 
เจ้�หน้�ที่ทำ�หน้�ที่ออกรหัสก�รต�ยใน
ประเทศ?

เจ้�หน้�ที่เวชสถิติ

D2.2 เจ�้หน�้ทีผู่้ ใหร้หสัส�เหตกุ�รต�ยโดยทัว่ไป
มี ระดับก�รศึกษ�อยู่ระดับใด?

เจ้�หน้�ที่ เวชสถิติที่จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี 
ส�ข�เวชสถิติ จ�กวิทย�ลัยเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์และ
ส�ธ�รณสุข ก�ญจน�ภิเษก

D2.3 มหีลกัสตูรเฉพ�ะสำ�หรบั เจ�้หน�้ทีผู้่ใหร้หสั
ส�เหตุก�รต�ย หรือไม่? หรือว่� เป็นก�ร
เรียนรู้จ�กก�รทำ�ง�น?

มีหลักสูตรก�รอบรมเฉพ�ะ

D2.4 ถ้�ผู้ให้รหัสผ่�นก�รอบรมหลักสูตร
เฉพ�ะ แล้ว   
•  มีจำ�นวนวิทย�ผู้อบรมในพ้ืนท่ีเพียงพอ
 หรือไม่?  
•  ใครมีหน้�ท่ีรับผิดชอบก�รอบรม?  
• ระยะเวล�ก�รฝึกอบรม? มีหลักสูตร
 ม�ตรฐ�นหรือไม่?  
•  มีก�รจัดอบรมบ่อยเพียงใด?  

วิทย�ลัยเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข 
ก�ญจน�ภิเษก โดยคว�มร่วมมือกันหน่วยง�นร�ชก�ร
อื่น ๆ เช่น กระทรวงส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นหลักประกัน
สุขภ�พ ในก�รจัดหลักสูตรก�รอบรมระยะสั้นให้กับเจ้�
หน้�ที่ส�ธ�รณสุข เป็นประจำ�ทุกปี  

D2.5 มีอัตร�ก�รล�ออกของผู้ใหร้หสัสงูหรอืไม?่ ไม่ เนื่องจ�กเจ้�หน้�ที่ เวชสถิติ มีคุณสมบัติเฉพ�ะ
ตำ�แหนง่และสว่นใหญ่เลอืกทำ�ง�นในโรงพย�บ�ลทีอ่ยูใ่กล้
ภูมิลำ�เน�ของตนเอง  

D2.6 มีก�รกำ�หนดโครงสร้�งตำ�แหน่งของผู้ ให้
รหัสแยกจ�กเจ้�หน้�ที่อื่น ๆ หรือไม่? และ
มีก�รกำ�หนดคุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับผู้ ให้
รหัสแยกจ�กเจ้�หน้�ที่อื่น ๆ หรือไม่? 

มี

D2.7 มีวิทย�กรอ�วุโสในพื้นที่ ที่ผ่�นก�รอบรม
หลกัสตูรก�รอบรมของ WHO-FIC หรอืไม?่

มี

D2.8 ผู้ ให้รหัสโรค มีโอก�สในก�รศึกษ�ต่อหรือ
ไม่?

มี โดยส�ม�รถศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้นในส�ข� ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส�ธ�รณสุขศ�สตร์  ส�รสนเทศศ�สตร์
สุขภ�พ เป็นต้น  
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หมวดย่อย D3 – คุณภาพของการให้รหัสสาเหตุการตาย  

D3.1 ผู้ให้รหัสทุกคน มีคู่มือก�รให้รหัส ICD 
ฉบับสมบูรณ์สำ�หรับก�รค้นห�เมื่อดำ�เนิน
ก�รให้รหัสหรือไม่?  

มี โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข ร่วมกับหน่วยง�นร�ชก�ร
ต่�ง ๆ ในก�รจัดพิมพ์คู่มือก�รให้รหัส ICD เพื่อเผยแพร่
ให้กับทุกโรงพย�บ�ลเป็นประจำ�ทุกปี   

D3.2 ผู้ให้รหัสทุกคน มีชุดต�ร�งก�รตัดสินใจ  
ACME หรือไม่?

ไม่มีฉบับพิมพ์ แต่ส�ม�รถเข้�ถึงเอกส�รผ่�นระบบ
อินเตอร์เน็ตได้เมื่อต้องก�ร

D3.3 มีก�รเช็คสิ่งต่อไปนี้บ่อย ๆ หรือไม่:
• เวปไซด์ ICD เพื่อปรับปรุงรหัสและ

แนวท�งก�รปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง?   
• เวปไซด์ของกระทรวงส�ธ�รณสุข เพี่อติ

ดต�มก�รปรับรปงุแนวท�งก�รปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง? 

ผู้ ให้รหัส เข้�ติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรหัสและ
แนวท�งก�รปฏิบัติง�น จ�กเวปไซด์ของ WHO และ 
กระทรวงส�ธ�รณสุขเป็นประจำ� 

D3.4 มีกระบวนก�รอะไรสำ�หรับก�รประเมิน
คุณภ�พของส�เหตุก�รต�ย? และมี
คว�มถี่ในก�รประเมินเพียงใด? 

ไม่มีกระบวนก�รม�ตรฐ�นเพื่อก�รประเมินคุณภ�พของ
ส�เหตุก�รต�ย แต่เป็นก�รประเมินโดยผู้ปฏิบัติเองโดย
ก�รเปรียบเทียบกับสถิติที่ผ่�นม� และก�รสุ่มตรวจสอบ
โดยคอมพิวเตอร์ 

D3.5 เคยมีก�รประเมินคุณภ�พของส�เหตุก�ร
ต�ยหรือไม่?

เคยมี โดยก�รเปรียบเทียบสถิติกับปีที่ผ่�นม�โดย
กระทรวงส�ธ�รณสุข

D3.6 ถ้�มี ระดับของคว�มถูกต้องเป็นที่น่�พอใจ
หรือไม่? มีก�รค้นพบประเด็นเชิงระบบอะไร
หรือไม่?

เป็นที่น่�พอใจระดับหนึ่ง แต่ยังพบ ก�รไม่ระบุส�เหตุก�ร
ต�ย อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง

D3.7 มีกลไกในก�รสะท้อนผลก�รประเมิน
คุณภ�พให้กับผู้ ให้รหัสรับทร�บ และเพื่อ
แก้ไขปัญห�ที่พบจ�กก�รประเมินหรือไม่?

ไม่มีโดยตรง และประเด็นต่�ง ๆ ที่พบจะมีก�รนำ�เสนอใน
ก�รอบรมรุ่นต่อ ๆ ไป 
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หมวด E ก�รเข้�ถึงข้อมูล ก�รใช้ และก�รเผยแพร่ข้อมูล

ประกอบด้วย 3 หมวดย่อย ได้แก่   
หมวดย่อย E1 – คุณภ�พข้อมูล และ ก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้องของข้อมูล  
หมวดย่อย E2 – ก�รจัดทำ�ต�ร�งข้อมูล  
หมวดย่อย E3 – ก�รเข้�ถึงข้อมูล และก�รเผยแพร่ข้อมูล

E1: Data quality and plausibility checks

ร�ยก�รคำ�ถ�ม สถ�นก�รณ์ของประเทศไทย

E1.1 มีก�รคำ�นวณตัวช้ีวัดเกี่ยวกับภ�วะเจริญ
พนัธุ ์(เช่น อตัร�เกดิอย่�งหย�บ, อตัร�ก�ร
เจรญิพนัธุจ์ำ�แนกต�มกลุม่อ�ยุ, อตัร�ก�ร
เจริญพันธุ์รวม) จ�กระบบทะเบียนร�ษฎร
และสถิติชีพเป็นประจำ�หรือไม่?    

มี โดยดำ�เนินก�รโดยกระทรวงส�ธ�รณสุข  

E1.2 ถ้�มี มีก�รคำ�นวณตัวชี้วัดใดบ้�ง? มีก�รคำ�นวณตัวชี้วัดที่สำ�คัญต�มม�ตรฐ�นส�กล 

E1.3 มีก�รคำ�นวณตัวชี้วัดเกี่ยวกับก�รต�ย 
(เช่น อัตร�ต�ยอย่�งหย�บ, อัตร�ต�ย
จำ�แนกต�มกลุ่มอ�ยุ, อัตร�ท�รกต�ย, 
อัตร�ม�รด�ต�ยจ�กก�รคลอด) จ�ก
ระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพเป็นประจำ�
หรือไม่? 

มี โดยดำ�เนินก�รโดยกระทรวงส�ธ�รณสุข  

E1.4 ถ้�มี มีก�รคำ�นวณตัวชี้วัดใดบ้�ง? มีก�รคำ�นวณตัวชี้วัดที่สำ�คัญต�มม�ตรฐ�นส�กล 

E1.5 มีก�รใช้แหล่งข้อมูลใดเป็นตัวห�รสำ�หรับ
ก�รคำ�นวณตัวชี้วัดเหล่�นี้? 

จำ�นวนประช�กรกล�งปีงบประม�ณ อย่�งไรก็ต�ม
เนื่องจ�กส�ม�รถนับจำ�นวนประช�กรจ�ก
ระบบทะเบียนร�ษฎร ณ ช่วงเวล�ที่ต้องก�รได้  

E1.6  จงอธิบ�ยกระบวนก�รตรวจสอบคว�มน่�
เชือ่ถอืและคว�มสอดคลอ้งกนัของขอ้มลูและ
ตัวชี้วัดก่อนที่จะมีก�รเผยแพร่ร�ยง�น? (ดู 
Box 3.9 ในคู่มือ).

มีก�รใช้กระบวนก�รตรวจสอบคว�มน่�เชื่อถือและคว�ม
สอดคล้องกันของข้อมูลและตัวชี้วัดที่อธิบ�ยใน Box 3.9 
ของคูม่อืก�รประเมนิ นอกจ�กนีย้งัมกี�รตรวจสอบยนืยนั
ข้อมูลและผลลัพธ์กับแหล่งอื่น ๆ ด้วย 
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E1.7 มีก�รใช้ระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติชีพ
เพื่อก�รคำ�นวณก�รเปลี่ยนแปลงภ�วะ
ก�รเจริญพันธุ์และก�รต�ยในประเทศหรือ
ไม่? ถ้�ใช้ กรุณ�อธิบ�ยว่�ทำ�อย่�งไร 

มกี�รใช ้โดยมกี�รเชือ่มโยงขอ้มลูจ�กระบบทะเบยีนร�ษฎร
ของกระทรวงมห�ดไทย ไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงส�ธ�รณสุข, สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่ง
ช�ติ  เพื่อก�รวิเคร�ะห์ต่อไป

E1.8 มีก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รเจริญพันธุ์ที่
คำ�นวณจ�กระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติ
ชีพ กับแหล่งข้อมูลอื่นหรือไม่? 

มี 

E1.9 มีก�รเปรียบเทียบอัตร�ก�รต�ยที่
คำ�นวณจ�กระบบทะเบียนร�ษฎรและสถิติ
ชีพ กับแหล่งข้อมูลอื่นหรือไม่?

มี

E1.10 ก�รทำ�สัมมะโนครั้งสุดท้�ยได้มีคำ�ถ�ม
เกี่ยวกับก�รเกิดหรือก�รต�ยหรือไม่? เช่น  
• จำ�นวนเด็กเกิดมีชีพ หรือ ต�ยคลอด  
• วันเกิดของเด็กที่เกิดมีชีพคนสุดท้อง  
• มีก�รลงทะเบียนก�รเกิด ของก�รเกิดคร้ัง
สุดท้�ยหรือไม่ ?
• มีก�รลงทะเบียนก�รต�ยครั้งล่�สุด
หรือไม่?
• จำ�นวนคนต�ยในครอบครัวในรอบ 
12 – 24 เดือนท่ีผ่�นม�

มี

E1.11 ถ้�มี มีก�รวิเคร�ะห์และเปรียบเทียบข้อมูล
กับระบบสถิติชีพหรือไม่?

มี

E1.12 มีก�รใชแ้หลง่ข้อมลูอืน่ ๆ  เพือ่ก�รตรวจสอบ
ยืนยันและทำ�ให้ก�รข้อมูลก�รเกิดและก�ร
ต�ยสมบูรณ์หรือไม่?

มี เช่น ก�รวิจัยเฉพ�ะเรื่องโดยมห�วิทย�ลัยหรือหน่วย
ง�นร�ชก�รอื่น ๆ 

E1.13 ถ้�มี กรุณ�อธิบ�ย ตัวอย่�งเช่น ก�รสำ�รวจประช�กร โดยสำ�นักง�นสถิติ, 
ก�รศึกษ�วิจัย โดยสถ�บันประช�กร สังกัดมห�วิทย�ลัย
ต่�ง ๆ   
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E1.14 สัดส่วนของส�เหตุก�รต�ยท่ีระบุเป็นคว�ม
เจ็บป่วยมีจำ�นวนเท่�ได?    (ดู เอกส�ร
แนบท้�ย 1 ของคู่มือ ICD 10, Volume 2, 
Section 4.1.10 เรื่อง Rule A on Senility 
and other ill-defined conditions.)

จ�กร�ยง�นสถติดิ�้นสขุภ�พของประเทศไทย พ.ศ. 2554 
พบว่� สัดส่วนของส�เหตุก�รต�ยที่ระบุรหัส ICD 10 อยู่
ในกล่ม R00 – R99 มีอัตร�ลดลงจ�ก ร้อยละ 38.23 ใน
ปี 2550 เป็นร้อยละ 34.5 ในปี 2554  

E1.15 สัดส่วนของก�รระบุส�เหตุก�รต�ยจ�ก
คว�มเจ็บป่วยมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งไร?

ดูคำ�ตอบข้อ E1.14

E1.16 สัดส่วนของก�รต�ย ที่ ไม่ทร�บส�เหตุมี
จำ�นวนเท่�ใด?

ดูคำ�ตอบข้อ E1.14

E1.17 มีก�รตรวจสอบคว�มสอดคล้องของรูป
แบบส�เหตกุ�รต�ยในระดบัประเทศต�มชว่ง
เวล�หรือไม่? ทั้งนี้รวมถึงก�รเปรียบเทียบ
ข้อมูลในระดับพื้นที่ด้วย

มี

E1.18 มีก�รตรวจสอบคว�มมีเหตุผลของก�รก
ระจ�ยตัวของส�เหตุก�รต�ยโดยภ�พรวม
หรือไม่  (เช่น คว�มสอดคล้องของรูปแบบ
ของอ�ยุขัยในกลุ่มโรคและก�รบ�ดเจ็บทั้ง 3 
กลุ่มกับอ�ยุขัยเฉลี่ยของประเทศหรือไม่) (ดู 
Box 3.10 ในคู่มือ)?

ก�รกระจ�ยตัวส�เหตุก�รต�ยที่จัดกลุ่มต�มกลุ่มโรค
และก�รบ�ดเจ็บทั้ง 3 กลุ่มต�มคู่มือ พบว่� ประเทศไทยมี
ก�รต�ยจ�กส�เหตกุลุม่ที ่1 (โรคตดิตอ่, ภ�วะโภชน�ก�ร 
ภ�วะอน�มัยแม่และเด็ก) และ กลุ่มที่ 2 (โรคไม่ติดต่อ) ใน
อัตร�ร้อยละ 23.6 และ 60.5 ต�มลำ�ดับ อย่�งไรก็ต�ม 
จ�กร�ยง�นสถิติส�ธ�รณสุข 2554 ที่จัดทำ�โดยสำ�นัก
นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ กระทรวงส�ธ�รณสุข มีร�ย
ชื่อโรคและรหัสโรค ไม่ทุกรหัสต�มที่มีจัดเข้�กลุ่มต�มคำ�
แนะนำ�ในคู่มือ

E1.19 รูปแบบของส�เหตุก�รต�ยท่ีได้จ�กระบบ
ทะเบียนร�ษฎร ที่มีก�รจัดกลุ่มต�มกลุ่ม
โรคและก�รบ�ดเจบ็ 3 กลุม่หลกั จำ�แนกจ�ก
อ�ยุ มีคว�มสอดคล้องกับเส้นกร�ฟที่ค�ด
หวังหรือไม่ (ดู Box 3.11 ในคู่มือ)?

จำ�นวน 2 ใน 3 ของก�รต�ยของเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 5 ปีเกิด
จ�กส�เหตุก�รต�ยกลุ่มที่ 1  จำ�นวนประม�ณร้อยละ 60 
ของก�รต�ยในเด็กอ�ยุ 5-14 ปี เกิดจ�กส�เหตุก�รต�ย
กลุ่มที่ 3 (ก�รบ�ดเจ็บทั้งแบบที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ รวมทั้ง
ก�รฆ�ตรกรรมและฆ่�ตัวต�ย)  โดยพบว่�เมื่ออ�ยุม�ก
ขึน้ สดัสว่นของก�รต�ยจ�กส�เหตกุ�รต�ยกลุม่ที ่2 (โรค
ไม่ติดต่อ) ก็มีสูงม�กขึ้นอย่�งชัดเจน โดยเฉพ�ะกลุ่มอ�ยุ
ม�กกว่� 60 ปี ที่สูงเกือบร้อยละ 70 ดังแสดงร�ยละเอียด
ในกร�ฟหน้�ถัดไป
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	 <1	year 1-4	years 5-14	years 15-59	years >	60	years Unknown	age total

Group 1 3,116 347 458 22,403 33,894 26 60,244
Group 2 1,391 467 713 57,589 94,216 32 154,408
Group 3 112 769 1,983 30,683 7,128 7 40,682

total 4,619 1,583 3,154 110,675 135,238 65 255,334
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E1.20 ส�ม�รถใช้ม�ตรก�ร 3 ม�ตรก�รต่อไป
นี้ เพื่อก�รตรวจสอบคุณภ�พของส�เหตุ
ก�รต�ยเพิ่มเติม ในระบบที่มีก�รลง
ทะเบียนก�รต�ยดี อัตร�ก�รต�ยจ�กโรค
หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และก�รบ�ด
เจ็บ ควรจะไม่เกินร้อยละ 10 – 15   
สัดส่วนก�รต�ยจ�กโรคหัวใจและหลอด
เลือด จ�กหัวใจล้มเหลวและส�เหตุจ�กก�ร
เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ (ICD-10 codes 
I472, I490, I46, I50, I514, I515, I516, 
I519, I709) มีจำ�นวนเท่�ใด?
• สัดส่วนก�รต�ยจ�กโรคมะเร็งโดยระบุ

ตำ�แหน่งอวัยะหลัก  (ICD-10 codes 
C76, C80, C97)?

• สัดส่วนก�รต�ยจ�กก�รบ�ดเจ็บท่ีไม่ระบุ
เจตน� (ICD-10 codes Y10-Y34, Y872)?

จ�กร�ยง�นสถิติด้�นสุขภ�พของประเทศไทย พ.ศ. 
2554 
สัดส่วนก�รต�ยจ�กโรคหัวใจและหลอดเลือด จ�กหัวใจ
ล้มเหลวและส�เหตุจ�กก�รเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ คือ 
31.3 ต่อ 100,000 ประช�กร 
• สัดส่วนก�รต�ยจ�กโรคมะเร็งโดยระบุตำ�แหน่งอวัยวะ

หลัก  คือ 95.2 ต่อ 100,000 ประช�กร
• สัดส่วนก�รต�ยจ�กก�รบ�ดเจ็บที่ไม่ระบุเจตน� คือ 

52.8 ต่อ 100,000 ประช�กร
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หมวดย่อย E2 – การจัดทำาตารางข้อมูล 

E2.1 มีก�รวิเคร�ะหก์�รเกดิและก�รต�ย ต�มวนั
เกิดและวันต�ย  หรือ ต�มวันที่ลงทะเบียน
แจ้งเกิดและแจ้งต�ย? 

มีก�รวิเคร�ะห์ต�มวันเกิดหรือวันต�ย  แต่อย่�งไรก็ต�ม
ระบบมีก�รเก็บบันทึกข้อมูลไว้ทั้งวันเกิด วันต�ย และวันที่
ลงทะเบียนแจ้งเกิดและแจ้งต�ย ที่ส�ม�รถทำ�ก�รวิเคร�ะห์
ได้ต�มต้องก�ร  

E2.2 มีก�รวิเคร�ะห์ก�รเกิดและก�รต�ย ต�ม
สถ�นที่เกิดและสถ�นที่ต�ย  หรือ ต�ม
ภูมิลำ�เน�? 

สว่นใหญ่เปน็ก�รร�ยง�นต�มภูมลิำ�เน� แตอ่ย่�งไรกต็�ม
สถ�นที่ต�ย และภูมิลำ�เน� ที่ส�ม�รถทำ�ก�รวิเคร�ะห์ได้
ต�มต้องก�ร  

E2.3 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเกิด มีก�รจำ�แนก
ระดับพื้นที่ถึงระดับใดบ้�ง? และมีก�รแบ่ง
กลุ่มอย่�งไรบ้�ง ต�มเพศ, ต�มเพศและ
อ�ยุของม�รด�, ต�มเพศ อ�ยุของม�รด� 
และ พื้นที่  

ขอ้มลูก�รเกดิทีบ่นัทกึในระบบทะเบยีนร�ษฎร ส�ม�รถใช้
วิเคร�ะห์เพื่อออกร�ยง�นก�รเกิดที่จำ�แนกลงระดับพื้นที่
ได้ต�มต้องก�ร  เช่น ต�มอ�ยุ, ต�มน้ำ�หนักแรกคลอด, 
ต�มเพศและอ�ยุของม�รด�, ต�มสถ�นที่เกิด (ระดับ
จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล) รวมทั้งต�มภูมิลำ�เน�ของม�รด�  

E2.4 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รต�ยและส�เหตุก�ร
ต�ย มีก�รจำ�แนกระดับพื้นที่ถึงระดับใด
บ้�ง? และมีก�รแบ่งกลุ่มอย่�งไรบ้�ง ต�ม
เพศ, ต�มเพศและอ�ยุที่ต�ย, ต�มเพศ 
และ พื้นที่, ต�มเพศ อ�ยุ และ พื้นที่

ข้อมูลก�รต�ยที่บันทึกในระบบทะเบียนร�ษฎร ส�ม�รถ
ใชว้เิคร�ะหเ์พือ่ออกร�ยง�นก�รต�ยและส�เหตกุ�รต�ยที่
จำ�แนกลงระดับพื้นที่ได้ต�มต้องก�ร  เช่น ต�มอ�ยุ, ต�ม
เพศ,  ต�มสถ�นที่ต�ย (ระดับจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล) รวม
ทั้งต�มภูมิลำ�เน�ของผู้ต�ย

E2.5 มีก�รจัดกลุ่มอ�ยุในร�ยง�นก�รต�ยและ
ส�เหตกุ�รต�ย ต�มม�ตรฐ�นขององคก์�ร
อน�มัยโลกหรือไม่?

มี นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถจัดกลุ่มอ�ยุแบบอื่น ๆ ได้ต�ม
ต้องก�ร  

E2.6 ก�รวิเคร�ะห์ออกร�ยง�นสถิติชีพระดับ
พื้นที่นั้นมีก�รจำ�แนกระดับย่อยที่สุดถึง
ระดับใด?  ระดับนี้มีคว�มเหม�ะสมสำ�หรับ
ก�รใช้ประโยชน์หรือไม่?

ระดับจังหวัด ซึ่งเหม�ะสมกับใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่

E2.7 มีก�รใช้ม�ตรฐ�นก�รนำ�เสนอร�ยง�น
เกี่ยวกับก�รต�ยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจ�ก  
4 แบบของ ICD หรือไม่? 

มี ทั้งก�รต�ยทั่วไป และก�รต�ยของท�รกและเด็ก  

E2.8 ถ�้ไมใ่ช ้มกี�รใชต้�ร�งฉบบัยอ่ใด? มกี�รจดั
ทำ�ต�ร�งนี้อย่�งไร?

-
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E2.9 มีก�รจัดทำ�ร�ยง�น 10 อันดับส�เหตุก�ร
ต�ย (ของกลุ่มเพศช�ย, เพศหญิง, และเด็ก) 
หรือไม่? 

มี

E2.10 มีก�รเลือกร�ยง�นแบบใดในก�รจัดทำ�
ร�ยง�น 10 อันดับส�เหตุก�รต�ย? 

List 1 และ List 3.

E2.11 มีก�รจัดกลุ่มส�เหตุก�รต�ยจ�กก�รเจ็บ
ป่วยในก�รจัดอันดับด้วยหรือไม่?

มี

E2.12 ส�เหตุก�รต�ย 10 อันดับแรก มีสัดส่วน
เท่�ใดกับส�เหตุก�รต�ยทั้งหมด? 

ม�กกว่� 50%

หมวดย่อย E3 – การเข้าถึงข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล 

E3.1 ใครเป็นผู้ ใช้หลักของร�ยง�นสถิติชีพ? 
(ที่เป็นหน่วยง�นภ�ครัฐ, ที่เป็นหน่วยง�น
นอกภ�ครัฐ)

หน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้องกับก�รว�งแผนและก�ร
กำ�หนดนโยบ�ยด้�นสุขภ�พ, ด้�นเศรษฐกิจและสังคม  
หน่วยง�นอื่น ๆ ได้แก่ นักวิจัยอิสระ, นักเรียน นักศึกษ�, 
และประช�ชนทั่วไป 

E3.2 มียทุธศ�สตร์ในก�รวิเคร�ะหค์ว�มตอ้งก�ร
ร่วมกับผู้ ใช้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องหรือไม่? 
ถ้�มี โปรดอธิบ�ย 

มี แต่ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะอย่�งไม่เป็นท�งก�ร 
อย่�งไรก็ต�ม จ�ก พรบ. สถิติ พ.ศ. 2550 ได้มีก�รจัด
ตั้ง แผนแม่บทด้�นสถิติของประเทศ เพื่อกำ�หนดนโยบ�ย
สถิติของประเทศ รวมทั้งมีก�รตั้งคณะอนุกรรมก�รสถิติ
ร�ยส�ข�จำ�นวน 21 ส�ข� รวมทัง้ส�ข�สขุภ�พ ซึง่ม ีปลดั
กระทรวงส�ธ�รณสุข เป็นประธ�น เพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์ 
คัดเลือก และจัดทำ�สถิติด้�นสุขภ�พของประเทศ  

E3.3 มีคว�มเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ร�ยง�นสถิติ
ชีพเพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติและก�ร
กำ�หนดนโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง?

มีก�รใช้ร�ยง�นสถิติชีพ เพื่อกำ�หนดแนวท�งในก�ร
ปฏิบัติและก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง บ่อยคร้ัง เช่น 
ก�รทบทวนชุดสิทธิประโยชน์สำ�หรับระบบหลักประกัน
สขุภ�พของประเทศ, ก�รสง่เสรมิกจิกรรมและก�รกำ�หนด
นโยบ�ยเพื่อก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรคในกลุ่ม
เสี่ยง, ก�รรณรงค์และประช�สัมพันธ์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น  
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E3.4 มีก�รเผยแพร่ร�ยง�นก�รเกิดและก�รต�ย
หลังสิ้นสุดแต่ละรอบเวล� (เช่นร�ยง�น
ประจำ�ปนี�นแคไ่หน?  (สำ�หรบักรณรี�ยง�น
ก�รเกิด, ก�รต�ย, และ ส�เหตุก�รต�ย) 

ร�ยง�นที่เป็นท�งก�รมักจะส�ม�รถร�ยง�นได้หลังจ�ก
สิ้นสุดรอบเวล�ประม�ณ 6 เดือน อย่�งไรก็ต�มส�ม�รถ
ทำ�ก�รวิเคร�ะห์จัดทำ�ร�ยง�นต�มต้องก�รได้    

E3.5 มีก�รวิเคร�ะห์จัดทำ�ร�ยง�นก�รเกิด ก�ร
ต�ย และ ส�เหตุก�รต�ย จ�กระบบทะเบียน
ร�ษฎรหรือไม่? ถ้�มี กรุณ�ให้ตัวอย่�ง

มีก�รจัดทำ�เป็นประจำ� นอกจ�กนี้ยังมีก�รวิเคร�ะห์เชื่อม
โยงกับข้อมูลบริก�รจ�กสถ�นพย�บ�ลได้เมื่อต้องก�ร

E3.6 มีแผนกำ�หนดรอบก�รเผยแพร่ร�ยง�น
หรือไม่? 

มี

E3.7 ร�ยง�นสถิติชีพ ที่เผยแพร่ให้กับผู้ ใช้  มี
ก�รจัดทำ�ในรูปแบบใดบ้�ง? (เอกส�ร, ไฟล์
คอมพิวเตอร์, เวปไซด์, ไฟล์ pdf, ต�ร�ง
อัตโนมัติ) 

มีก�รจัดทำ�ในทุกรูปแบบ ที่จำ�เป็น

E3.8 มกี�รจดัทำ�ร�ยง�นสถติชิพีเพือ่เผยแพรฟ่รี
หรือไม่? กรุณ�อธิบ�ย

มกี�รเผยแพรแ่พร ่หรอืในกรณมีกี�รเกบ็ค�่ธรรมเนยีมก็
เพียงแค่ค่�บริห�รจัดก�รเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ สำ�หรับแบบ
คำ�ขอเฉพ�ะเท่�นั้น 

E3.9 หนว่ยง�นใดมหีน�้ทีใ่นก�รจดัพมิพร์�ยง�น
สถิติชีพฉบับท�งก�ร?

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ กระทรวงส�ธ�รณสุข

E3.10 มีก�รจัดพิมพ์ หรือ เผยแพร่ บ่อยเพียงใด? ร�ยปี 

E3.11 มีก�รอธิบ�ยเก่ียวกับคำ�จำ�กัดคว�มและ
แนวคิดที่ใช้ ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถิติชีพไว้
อย่�งชัดเจนหรือไม่?

มี 

E3.12 มีก�รวิเคร�ะห์และจัดทำ�ร�ยง�นอะไรจ�ก
ระบบทะเบียนร�ษฎรบ้�ง? (เช่น ร�ยง�น
ภ�วะเจริญพันธุ์, ร�ยง�นก�รต�ย, ก�ร
วิเคร�ะห์โรค)

มีก�รวิเคร�ะห์จัดทำ�ร�ยง�นม�ตรฐ�นส�กล ที่ต้อง
ร�ยง�น   

E3.13 มีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลทะเบียนร�ษฎรร่วม
กับ ร�ยง�นสถิติเหล่�นี้ เป็นประจำ�หรือไม่?

มี
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E3.14 มีก�รใชข้อ้มลูเหล�่นี ้ณ ระดบัต�่ง ๆ  อย่�งไร
บ้�ง? 

ณ ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ ใช้เพื่อก� รว�งแผน
และก�รกำ�หนดนโยบ�ย ในระดับต่ำ�กว่�นี้ใช้เพื่อพัฒน�
คุณภ�พก�รปฏิบัติง�นและก�รให้บริก�ร

E3.15 มีคว�มพย�ย�มท่ีจะพัฒน�ศักยภ�พของ
เจ้�หน้�ที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำ�
ร�ยง�นสถติชิพี ใหส้�ม�รถทำ�ก�รวเิคร�ะห์
ขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่สร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ 
และเห็นคว�มสำ�คัญของง�นท่ีทำ�หรือไม่? 
ถ้�ไม่มี ควรจะดำ�เนินก�รอย่�งไร?

กระทรวงส�ธ�รณสุขร่วมกับหน่วยง�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ สำ�นักง�น
ประกันสังคม ได้จัดหลักสูตรก�รอบรมระยะสั้น ให้กับเจ้�
หน้�ที่ผู้เกี่ยวข้อง อย่�งไรก็ต�มปัญห�สำ�คัญคือ ก�ร
ข�ดแคลนบุคล�กร
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สรุปและข้อเสนอแนะ

การใช้เครื่องมือการประเมินระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพเบื้องต้น (Rapid Assessment) ที่พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในการประเมินสถานการณ์ของระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ (CRVS)  

ในประเทศไทย พบว่า ถึงแม้ว่าระบบ CRVS ของประเทศไทยเป็นระบบทันสมัยท่ีบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แล้ว รวมทั้งยังมี

ระดับความครอบคลุมค่อนข้างสูง ก็ตาม แต่ก็ยังมีส่วนที่ยังต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่องไป โดยเฉพาะเกี่ยวกับ สาเหตุการตาย  

โดยภาพรวมของระบบ CRVS ของประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 86.67% ซึ่งตกอยู่ในช่วง “Satisfactory” หรือ มีระบบที่

ทำางานได้ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ระบุแนวทางปฏิบัติที่จำาเป็นคือ “ระบบสามารถทำาได้ดี แต่ก็อาจจะมีบางส่วน

เท่านั้นที่ควรได้รับการปรับปรุงอีกเพียงเล็กน้อย”

นอกจากน้ี ผลการประเมินยังพบว่า มีจำานวน 5 หมวดหลักท่ีสถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในระดับ 3 ในขณะท่ี “หมวดท่ี 7 : 

กระบวนการทำางานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ข้อ 15 - 16)” ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำาที่สุดเพียง 1.5 เท่านั้น  

ส่วนอีก 5 หมวดที่เหลือที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำากว่า 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 เนื่องจากมีอัตราส่วนของ

การไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้สูงถึง 20-39%  และมีข้อคำาถามจำานวน 8 ข้อที่ได้คะแนน 2 หรือระดับ B ได้แก่ ข้อ 3, 7, 

13-15, และ 19-21 ที่น่าจะต้องให้ความสนใจในการพัฒนาเช่นกัน  
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ข้อเสนอแนะ

1. ด้านโครงสร้างและทรัพยากร ความครบถ้วนสมบูรณ์ของการลงทะเบียนการเกิดและตาย การเก็บรักษาและการส่งต่อ

ข้อมูล การปฏิบัติในการให้รหัส ICD การเข้าถึงข้อมูล การเผยแพร่และใช้ข้อมูล ถึงแม้ว่าจะมีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 

อยู่ในระดับสูง แต่จะต้องมีการรักษาสภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงสร้างพื้นฐานของระบบทะเบียนราษฎร

และสถิติชีพ ได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมถึงบุคลากรต้องได้การปรับปรุงพัฒนาทันสมัยและเพียงพอ 

กับความต้องการ

2. จัดหลักสูตรการให้สาเหตุการตายให้แพร่หลายมากขึ้นเช่น ในโรงเรียนแพทย์ เป็นต้น หรืออาจจะมีการจัดอบรมให้กับนาย

ทะเบยีนหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง และตอ้งใหค้วามสำาคัญในการระบสุาเหตตุายทีช่ดัเจน และลดการระบสุาเหตกุารตายดว้ยไมท่ราบ

สาเหตุการตาย

3. ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ โดยนำามาเปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติ 

จากแหล่งอื่นๆเช่น สำามะโนประชากรหรือการสำารวจ

4. ควรมีการทบทวนหรือประเมินคุณภาพการให้รหัสการตาย และมีกระบวนการส่งข้อเสนอแนะให้กับผู้ให้รหัสทราบ  

เพื่อการปรับปรุงการให้รหัสให้มีคุณภาพ

5. ส่งเสริมการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่ดำาเนินการด้านระบบทะเบียนราษฎรและสถิติชีพ เพ่ือให้เกิดเครือข่ายที่บูรณการ 

ในการทำางานร่วมกัน
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