
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

31 มีนำคม 2560 

ระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพแห่งชำติ (NHIS) 



Demand 
(Indicators & information)  

Supply 
(Data collection system)  

1.Essential 
ตัวชี้วัดส ำคัญ 
2.Specific 

ตัวชี้วัดเฉพำะ 
3.Ad-hoc* 

ข้อมูลที่ใช้เป็นครั้งครำว 

1.Population-based 
ข้อมูลระดับประชำกร 
2.Facility-based 

ข้อมูลจำกสถำนพยำบำล 
3.Rapid survey & 

Research* 
กำรส ำรวจแบบเร่งด่วน 

และกำรวิจัย 

Managerial and coordinating 

mechanism 

Gaps & Overlaps  

Development plan and 
implementation 

สถำนกำรณ์และปัญหำข้อมูลสำรสนเทศ 



กรอบแนวคิด National Health Information System (NHIS) 

สถำนะสุขภำพ 

- กำรตำย กำรเกิด 

- กำรป่วย กำรบำดเจ็บ 

- ภำวะสุขภำพ 

  

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 

- พฤติกรรมสุขภำพ 

- ปัจจัยเสี่ยง 

- สภำพแวดล้อม 

บริกำรสุขภำพ 

- ทรัพยำกรสุขภำพ 

- กำรคลังสุขภำพ 

- ระบบบริกำรสุขภำพ 

ระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Collection Systems) ตัวชี้วัดสุขภำพ (Health Indicators) 

ระบบข้อมูลระดับประชำกร 

ระบบข้อมูลจำกสถำนบริกำรสุขภำพ 

3. Health Service and 
Resources 

2. Health Survey 

4. Surveillance 

1. Vital Statistics 
5. Standard Indicators 



กลไกกำรด ำเนินงำนระบบ NHIS 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
พัฒนำระบบข้อมูลฯ 

บริหำรจัดกำรกระบวนกำรท ำงำน 

ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

คณะท ำงำนขับเคลื่อนและประสำนงำน 

คณะท ำงำนวิชำกำร 5 ชุด 

ประธาน : ผู้เชี่ยวชาญ 
เลขา : จนท.สนย. 

ประธาน : นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา 
เลขา : รอง ผอ. สนย.  

ประธาน : รองปลัดกสธ.  
(นพ.สุวรรณชัย) 
เลขา : ผอ.สนย 



ขั้นตอนกำรท ำงำน NHIS ระยะที่1 

คณะท ำงำนระบบข้อมูล จ ำนวน 5 ชุด คณะท ำงำนขับเคลื่อนและประสำนงำน 

ประสำน สนับสนุน และติดตำม • ทบทวนระบบข้อมูล และควำมต้องกำร 
• ศึกษำสถำนกำรณ์ปัญหำของระบบ 
• ก ำหนดแนวทำงและวำงแผนกำรพัฒนำ 
(ด้ำนเทคนิค และบริหำรจัดกำร) 

น ำเสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ขยำยผลไปสู่กำรพัฒนำระบบในระยะที่ 2 

น ำเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ม.ค. – ธ.ค. 2560 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (เป้ำหมำยปี 60) 

เกิดกลไกควำมร่วมมือกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพ 

เกิดกำรก ำหนดตัวชี้วัดสุขภำพที่จ ำเป็นในระดับประเทศ เพื่อกำรติดตำมสถำนกำรณ์
ระบบสุขภำพในภำพรวม 

เกิดแนวทำงและแผนกำรพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพ และมีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบข้อมูลตำมบทบำทหน้ำที่และศักยภำพของแต่ละหน่วยงำนและระดับพื้นที่ 



ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพ
ข้อมูลสำเหตุกำรตำย 



Vital Registration Assessment : range of garbage code proportion 

Source: WHO, 2013 



symptoms, signs and ill‐defined conditions  
(ICD-10 codes R00‐R99) 

injuries undetermined whether intentional or unintentional  
(ICD-10 codes Y10‐Y34, Y87.2) 

ill‐defined cancers (ICD-10 codes C76, C80, and C97) 

ill‐defined cardiovascular diseases  
(ICD-10 codes I47.2, I49.0, I46, I50, I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9 

“Garbage” Codes 



จ ำแนกรำยเขตทั้งประเทศ พ.ศ. 2559 (เกณฑ์ปี 60 < ร้อยละ 25) 

ทั้งประเทศ เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 กทม 
ใน 15.1 13.4 13.2 12.0 13.2 14.8 13.9 20.6 21.8 15.6 17.9 16.4 16.8 14.4
นอก 45.4 37.1 50.9 51.6 56.0 52.9 51.2 34.3 37.4 51.7 36.7 46.9 44.3 60.5
รวม 31.8 28.4 33.3 32.2 31.0 33.4 29.5 31.0 33.3 37.3 30.6 32.3 33.8 28.7
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จ ำนวนตำย 469,085 48,719 27,255 24,325 40,384 37,724 42,020 36,971 35,827 47,050 29,506 26,531 30,123 42,650 

ร้อยละกำรตำยระบุสำเหตุไม่แจ้งชัด (ill-defined coded) จ ำแนกตำยใน-นอกสถำนพยำบำล  



*  ไม่ทรำบ รพ. คือ รพ.ชื่อเปลี่ยน รหัสใหม่ 
** ที่มำ : ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลระบบรำยงำนกำรตำยในสถำนพยำบำล 

ร้อยละ ill-defined coded ของผู้เสียชีวิตในสถำนพยำบำล  

จ ำแนกตำมประเภทสถำนพยำบำล ปี 2558 (N=168,892) 

ร้อยละ 

ประเภท รพ. 

รพ.ศูนย ์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน รพ.นอก.สธ. รพ.นอก สป.สธ. เอกชน ไม่ทรำบ 



ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนข้อมูลกำรตำยในประเทศไทย (ระบบเดิม) 

กำรตำยใน
สถำนพยำบำล 

 

ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน 
ออกใบรับแจ้งการตาย 

 (ท.ร 4 ตอนหน้า) 
แต่ไม่ต้องลงสาเหตุการตาย 
 

แพทย ์
ออกหนังสือรับรองการตาย 

(ท.ร.4/1) 
 

ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร  
(กระทรวงมหำดไทย)  

 

ฐำนข้อมูลกำรตำย (Data base) 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

กระทรวงสำธำรณสุข 
ให้รหัส สำเหตุกำรตำย เป็น ICD-10  

 

ฐำนข้อมูลระบบรำยงำนกำรตำยในสถำนพยำบำล 
(กระทรวงสำธำรณสุข) 

โรงพยาบาล บันทึกใบ ท.ร.4/1 (โดยมีล าดับอาการของโรค 
a,b,c,d ผ่าน web  

แจ้งความเพื่อให้ต ารวจและ
แพทย์ลงความเห็น 

ตำยตำมธรรมชำติ 

Mapping เลือกสาเหตุ
การตายที่ถูกต้อง 

สสจ. 
สนย. วางข้อมูลผ่าน FTP ทุกเดือน 

 

ส านักบริหารการ
ทะเบียนวางข้อมูล
เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล 
เป็นรายจังหวัดให้ 
สนย. ทุกสิ้นเดือน 

24 hr 

24 hr 

ตำยผิดธรรมชำติ 

หน่วยงำนภำยใน-ภำยนอก 
ตำมกำรขอ 

 

กำรตำยนอก
สถำนพยำบำล  

ส ำนักทะเบียน   
ออกมรณบัตร  

โดย เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
 ตายนอก นายทะเบียนสัมภาษณ์

ญาติใกล้ชิดผู้เสียชีวิตเพ่ือลงสาเหตุ
การตาย 
 

 ตายใน นายทะเบียนลงสาเหตุการ
ตาย ตาม ท.ร.4/1 ช่องสาเหตุการ
ตายภาษาไทยส าหรับมรณบัตร 

 



ปัญหำจำกกำรประเมินคุณภำพข้อมูลกำรตำยนอกสถำนพยำบำล พ.ศ.2558 

จำกกำรประเมิน 5 จังหวัด 22 อ ำเภอ 
 11 อ ำเภอ (ร้อยละ 50) สัมภำษณ์ตำมแนวทำงสำธำรณสุข  
  7 อ ำเภอ (ร้อยละ 63.6) สัมภำษณ์ตำมแนวทำงสำธำรณสุขและแบบฟอร์มในกำรสัมภำษณ์ 
  4 อ ำเภอ (ร้อยละ 36.4) สัมภำษณ์ตำมแนวทำงสำธำรณสุข แต่ไม่ใช้แบบสัมภำษณ์ 
 4 อ ำเภอ (ร้อยละ 18.2) แพทย/์พยำบำล เป็นผู้ช่วยให้สำเหตุกำรตำย (ตำมข้อตกลงภำยในอ ำเภอ) 
 7 อ ำเภอ (ร้อยละ 31.8) สัมภำษณ์รูปแบบเดิม ไม่ใช้แบบฟอร์มในกำรสัมภำษณ์  
 โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่บ่อย ไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดงำนอย่ำงเพียงพอ 
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นครพนม 
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น่าน 

รวม 5 จังหวัด 

ร้อยละ 
สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง 

81.7 

83.1 
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87.5 
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18.3 

16.9 
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16.1 

0 20 40 60 80 100

ตรัง 

นครพนม 

อุดรธานี 

สุโขทัย 

น่าน 

รวม 5 จังหวัด 

ร้อยละ มีประวัติ 

ไม่มีประวัติ 

ร้อยละควำมสอดคล้องสำเหตุกำรตำยตำมมรณบัตรกบัประวัติในโรงพยำบำล ร้อยละกำรตำยนอกสถำนพยำบำลที่พบประวัติและไมพ่บประวัติในโรงพยำบำล 



ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนข้อมูลกำรตำยในประเทศไทย (ระบบใหม่) 

กำรตำยใน
สถำนพยำบำล 

 

กำรตำยนอก
สถำนพยำบำล  

 

ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน 
ออกใบรับแจ้งการตาย 

 (ท.ร 4 ตอนหน้า) 
แต่ไม่ต้องลงสาเหตุการตาย 
 

แพทย์ 
ออกหนังสือรับรองการตาย 

(ท.ร.4/1) 
 

ฐำนข้อมูลทะเบียน
รำษฎร  

(กระทรวงมหำดไทย)  
 

ฐำนข้อมูลกำรตำย (Data base) 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

กระทรวงสำธำรณสุข 
ตรวจสอบคุณภำพ  ให้รหัส ICD-10  

 

ฐำนข้อมูลระบบรำยงำนกำรตำยในสถำนพยำบำล 
(กระทรวงสำธำรณสุข) 

โรงพยาบาล บันทึกใบ ท.ร.4/1 (โดยมีล าดับอาการของโรค 
a,b,c,d ผ่าน web  

แจ้งความเพื่อให้ต ารวจ
และแพทย์ลงความเห็น 

ญาติน าใบไป รพ./รพ.
สต เพื่อดูประวัติการ
รักษาโดยเจ้าหน้าที่
ส า ธ า ร ณ สุ ขก ร อก
แ บ บ ฟ อ ร์ ม แ ล ะ
สันนิษฐานสาเหตุการ
ตาย (ถ้าไม่มีประวัติ
ให้จนท.สาธารณสุข
ซักประวัติ) 

ตำยตำมธรรมชำติ 

Mapping เลือกสาเหตุ
การตายที่ถูกต้อง 

หน่วยงำนใช้ข้อมูล 
ดึงจากฐาน โดยมี USERNAME PASSWORD 

 

ส านักบริหารการ
ทะเบียนวางข้อมูล
เป็นรายบุคคล 
เป็นรายจังหวัดให้ 
สนย. ทุกสิ้นเดือน 

24 hr 

24 hr 

ตำยผิดธรรมชำติ 

ส ำนักทะเบียน   
ออกมรณบัตร  

โดย เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
 ตายนอก นายทะเบียน

พิจารณาสาเหตุการตายจาก
แบบฟอร์มสาธารณสุขเพื่อ
ลงสาเหตุการตาย 
 

 ตายใน นายทะเบียนลง
สาเหตุการตาย ตาม 
ท.ร.4/1 ช่องสาเหตุการตาย
ภาษาไทยส าหรับมรณบัตร 

 



 อบรมกำรให้สำเหตุกำรตำยรำยจังหวัด 

 ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กระทรวงมหำดไทย รับหลักกำรส ำหรบัระบบใหม่ 

 ท ำฐำนข้อมูลระบบกำรรำยงำนกำรตำยในสถำนพยำบำลใหม่ คำดว่ำเสร็จ 30 เม.ย. 60 

Pilot ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมระบบใหม่ 1 จังหวัด/เขตสุขภำพ  

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ด ำเนินกำรไปแล้ว 

แนวทางการด าเนินงาน ปี 2560 



Timeline กำรปรับปรุงข้อมูลสำเหตุกำรตำย (ระบบใหม่) ปี 2560 

เลือกจังหวัดน ำร่อง 
(Pilot Province) 

อบรมเจ้ำหน้ำที่ 
ในจังหวัดน ำร่อง  

ประสำนมหำดไทยเพื่อ
ด ำเนินกำรออกหนังสือสั่งกำร 

ทดลองระบบแจ้งตำยรูปแบบใหม่ 
ในจังหวัดน ำร่อง 

เม.ย. ประเมินควำม
ถูกต้องของข้อมูล 

ธ.ค. 

พ.ค. 

ก.ค. 

ส.ค. 



ขอบพระคุณค่ะ 


