
วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 272 

สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก  
แผนงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ด้วยข้อมูลสาเหตุการตาย อ้างอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลและวิเคราะห์พบว่าการให้สาเหตุการตายข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่
ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัดไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด มีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2559, 
2560 เพียง 8 และ 12 จังหวัด ซึ่งจังหวัดพัทลุงก็ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบ
สาเหตุ (Ill Defined) ในปี 2559, 2560, 2562 คือ ร้อยละ 26.17, 26.79 และ 26.65 ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ 
การประเมินผลการดำเนินงานทางผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ใช้ข้อมูลจากการบันทึก รายงานการ

ตายจากใบรับรองรายงานการตายในโรงพยาบาล (ทร.4/1)  ผ่านเว็บไซต์ http://deathreport.dcs.moph 
.go.th/ ซึ่งเป็นการให้รหัสโดยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้หาส่วนขาดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
แก่บุคลากรในการให้สาเหตุการตายที่ถูกต้องต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 
เนื่องจากข้อมูลสาเหตุการตาย ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้อ้างอิง

จากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทยนั้น การให้สาเหตุการตายในมรณบัตร มาจากหลายแหล่ง ไม่ใช่ออก
ใบรับรองโดยแพทย์ (ทร.4/1) ซึ่งออกให้ในกรณีตายในสถานพยาบาลหรือการออกชันสูตรศพ เพียงช่องทาง
เดียว ทำให้ไม่สามารถควบคุม การให้สาเหตุการตายที่เหมาะสม เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จะพบว่า ข้อมูลใน
มรณบัตรจะพบสาเหตุการตายที่ไม่ระบุสาเหตุ เช่นการเขียนรูปแบบการตายเป็นสาเหตุการตาย และการระบุ
สาเหตุไม่ชัดแจ้ง เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว ชรา ฯลฯ  มีค่าเกินเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายไม่เกิน 
ร้อยละ 25)   
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สาเหตุการตายให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก สำหรับใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและประกอบการจัดทำนโยบายด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
การบริหารจัดการ จังหวัดพัทลุง ได้มีการประเมินคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย โดยใช้การประเมินจากการ
บ ันท ึกรายงานการตายจากใบร ับรองรายงานการตายในโรงพยาบาล(ทร.4/1)  ผ ่านเว ็บ ไซต์  
http://deathreport.dcs.moph.go.th/ โดยคาดหมายว่าการออกใบรับรองรายงานการตาย โดยแพทย์จะทำ
ให้การระบุสาเหตุการตายจะมีคุณภาพ  
 การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 พบว่าการให้รหัสโรคที่เป็นการตายไม่ทราบสาเหตุ (Ill-
define) จากมรณบัตร มีจำนวน ร้อยละ 20.46 สูงกว่าจากการบันทึกรายงานการตายจากใบรับรองการตาย 
ในโรงพยาบาล (ทร.4/1) ซึ ่งมีจำนวน ร้อยละ 11.59 แต่เมื ่อดูปริมาณใบมรณบัตร พบว่า มรณบัตรจาก
กระทรวงมหาดไทย มีจำนวน 3,515 ราย สูงกว่าปริมาณการบันทึกรายงานการตายจากใบรับรองการตายใน
โรงพยาบาล ซึ่งมีเพียง 1,501 ราย อยู่ถึง 2,014 ราย  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย(Ill-define ไม่เกินร้อยละ 25) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ สาเหตุการ 
ตายIll-
define 

ไม่เกิน 25% 

เมืองพัทลุง 1,232 150 12.18 
8 จ.ผ่าน
เกณฑ์ 
ร้อยละ 
10.5 

12 จ.ผ่าน
เกณฑ์ 
ร้อยละ 
15.8 

(ข้อมูลรอบ 
9 เดือน) 

 กงหรา 10 0 0.00 
เขาชัยสน 42 1 2.38 
ตะโหมด 25 5 20.00 

เขต 12  ควนขนุน 38 4 10.53 
    ปากพะยูน 37 0 0.00 
ข้อมูล ill-define จังหวัดพัทลุง(ร้อยละ)  ศรีบรรพต 15 3 20.00 

26.17 26.79 26.65  ป่าบอน 33 6 18.18 
    บางแก้ว 30 0 0.00 
    ป่าพะยอม 27 5 18.52 
    ศรีนครินทร์ 21 1 4.76 
    รวม 1,501 175 11.59 

 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลการให้รหัสพบว่ามีความแตกต่างของข้อมูลที่บันทึกในระบบ  http://deathreport.dcs. 

moph.go.th/ และข้อมูลจากฐานมรณบัตร กรมการปกครองกระทวงมหาดไทย และคุณภาพของข้อมูลจาก
ระบบของกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพการให้รหัสที่ดีกว่า จึงเสนอให้มีการพัฒนาการให้สาเหตุการการของ
นายทะเบียนให้มีรายละเอียดที่สามารถระบุถึงสาเหตุการตายที่ถูกต้องมากที่สุด ต่อไป 
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