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1.บทนำ 
 

  จากสถานการณ์ อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยที่มีความรุนแรง มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนสูง จากการรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนปี 2562 ขององค์การอนามัย
โลกที่รายงานทุก 4 ปี ในปี 2559 ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 32.7 ต่อประชากรหนึ่ง
แสนคน หรือ 22,491 ราย ซึ่งเป็นอันดับ 9 ของประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะ
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 โดยใช้ฐานข้อมูลมูลบูรณการผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นฐานในการอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิต ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติการประชุมของคณะ
กรรมนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561  

  ข้อมูลบูรณาการผู ้เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นฐานข้อมูลที่ เริ ่มต้นมาจาก
การศึกษาโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (ภายหลังส่วนงานที่รับผิดชอบได้ตั้งหน่วยงานภายใต้กองป้องกัน
การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่
แท้จริงและสามารถระบุตัวตนได้ จึงเกิดการศึกษาและได้ผลการศึกษา เป็นกระบวนการในการสอบทานรายชื่อ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ข้อมูลจาก 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1.ใบมรณบัตรที่ผ่านการตรวจสอบสาเหตุการ
ตายจากหนังสือรับรองการตาย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2.ฐานข้อมูล
คดีจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 3.ผู้เสียชีวิตจากที่เบิกค่าสินไหมทดแทนของบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ 3 หน่วยงานฐานข้อมูลที่นำมาบูรณาการ และ อีก 2 หน่วยงานที่ร่วมดำเนนิการ 
คือ กระทรวงคมนาคม และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 
เดือนมกราคม พ.ศ.2554 - 2563 

  ซึ่งผลการบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเริ่มมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อนำข้อมูล
ในปีพ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2559 มาเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการประมาณการขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) พบว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากการบูรณาการมีความใกล้เคียงกันโดยในปี 2555 และปี 2559 มีสัดส่วน
จำนวนแตกต่างกัน ร้อยละ 10.87 และ ร้อยละ 3.31 ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 ซึ่งหลายภาคส่วนเริ่มให้การยอมรับ 
และให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน)  
จึงถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการวางแผน และวัดผลการดำเนินงาน  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลรายงานการเสียชวีิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากข้อมูลบูรณการ และจำนวน

ประมาณการของ WHO พ.ศ. 2555  และ พ.ศ. 2559 

ปีพ.ศ. บูรณาการ 3 ฐาน 
(คน) 

จำนวนประมาณการ
ของ WHO (คน) 

สัดส่วนของผลต่างจากข้อมูลบูรณาการ
และจำนวนประมาณการWHO (ร้อยละ) 

2555 21,603 24,237 10.87 
2559 21,745 22,491 3.32 

  ซึ่งกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้คืนข้อมูลให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อนำไปปรับปรุงสาเหตุการ
เสียชีวิตของคนที่ไม่ทราบสาเหตุหรือระบุสาเหตุการเสียชีวิตไม่ชัดเจน รวมทั้งเป็นข้อมูลอ้างอิง ให้กับศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และรายงานไปยังรัฐบาล อีกทั้งในปี 2563 กรมควบคุมโรคโดยกอง
ป้องกันการบาดเจ็บได้เห็นถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จึงประสาน
กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน (3 ฐาน) ผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง นักวิชาการ นักเรียน 
นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์  

  นอกจากข้อมูลได้จำนวนผู้เสียชีวิตที่ไม่มีความซ้ำซ้อนแล้ว รายละเอียดหรือตัวแปรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องก็มีความสำคัญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผน แก้ไขปัญหา ดังนั้นคุณภาพของข้อมูลในภาพรวมจึงเป็น
เรื่องสำคัญ เพื่อให้การวิเคราะห์ และนำไปจัดทำข้อเสนอแนะ หรือแก้ไขปัญหามีความถูกต้อง การทำให้ข้อมูล 
มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งาน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจคุณภาพข้อมูล ตั้งแต่ก่อนนำไปบูรณาการ ไปจนถึงหลัง
การบูรณาการ เพื่อให้ทราบที่ปัญหา ช่องว่าง และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพไปพร้อมกัน และเพื่อให้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในข้อมูล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพข้อมูล เพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ปี 2563 และ
จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงานและผู้ใช้งาน
สามารถนำไปใช้ในการป้องกัน ดำเนินมาตรการ และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ส่งผลให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนไทยจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

ขอบเขตที่ศึกษา 

1) ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ปี พ.ศ. 2563 
2) ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย  ปี 2563 ที่ส่ง

ให้กองป้องกันการบาดเจ็บเพื่อบูรณาการกับข้อมูลฐานอื่น 
3) ข้อมูลผู้เสียจากอุบัติเหตุทางถนนจากฐานคดีจราจร POLIS ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 

2563 ที่ส่งให้กองป้องกันการบาดเจ็บเพื่อบูรณาการกับข้อมูลฐานอื่น 
4) ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในฐานการเบิกสินไหมทดแทน  (E-claim) ของบริษัทกลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ปี 2563 ที่ส่งให้กองป้องกันการบาดเจ็บเพื่อบูรณาการกับ
ข้อมูลฐานอื่น 
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2.ทบทวนเอกสาร 

 
   การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิยามของคุณภาพข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล การ
ตรวจสอบคุณภาพการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพ หรือการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนหรือในลักษณะเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (2558) ได้รายงานสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในรายงานฉบับปี 2558 ซึ่งได้เผยแพร่จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนประเทศสมาชิกในปี 2556 โดยประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 14,059 ราย ซึ่ง
ฐานข้อมูลที ่ใช้รายงานคือ ใบมรณบัตรที ่ได้รับการสอบทานสาเหตุการตายจากหนังสือรับรองการในจาก
โรงพยาบาล ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปีเดียวกันควบคู่กับ
การรายงานจำนวนที่แต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีผลการประมาณการจำนวนผู้เสียชีวิต 24,237 ราย โดยในการ
ประมาณการได้แบ่งกลุ่มประเทศตามคุณภาพ ลักษณะของข้อมูล และจำนวนประชากรที่รายงานให้แก่องค์การ
อนามัยโลก ซึ่งมี 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มของประเทศที่มีข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิตเข้าเกณฑ์มีความสมบูรณ์ของข้อมูล
ในปีที่มีการประมาณการมากกว่าร้อยละ 80 หรือมากกว่า ซึ่งมีทั้งหมด 85 ประเทศ 2.กลุ่มของประเทศที่ใช้
ฐานข้อมูลอื่นนอกจากทะเบียนการเสียชีวิต หรือมีข้อมูลจากทะเบียนการเสียชีวิตเพียง 1 ปี หรือมีข้อมูลเพียงไม่กี่
ปีก่อนหน้าการประมาณการ โดยแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ได้รับการบันทึกไว้ในภาคผนวก B ของ the Global 
Burden of Disease: 2004 update report (WHO 2008) ซึ่งในกลุ่มนี้มี  4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม 3.กลุ่มประเทศขนาดเล็ก 13 ประเทศ ซึ่งมี
ประชากรน้อยกว่า 150,000 คน และ 4.กลุ่มของประเทศที่มีข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิตไม่สมบูรณ์ คือมีความ
สมบูรณ์ของข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ 80 

  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผลภายใต้ศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (2560) ได้รายงานการบูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใน
ประเทศไทยได้ศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่มีความ
ถูกต้องแม่นยำ นำไปใช้ประกอบการทำงานด้านการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการศึกษาฐานข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ปี 2554-2559 ได้แก่ ฐานข้อมูลมรณบัตรของกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ข้อมูลจากฐาน POLIS ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฐานข้อมูล TRAMS ของกระทรวงคมนาคม  
ฐานข้อมูล E-Claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ข้อมูลจาก
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในโรงพยาบาลเครือข่าย ( Injury Surveillance: IS) มาสอบทานความถูกต้องและ
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เชื่อมโยงผู้เสียชีวิตให้มีเพียงคนเดียว โดยใช้ตัวแปรหลัก 4 ตัวแปร คือ 1.หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือ
เดินทาง (Passport No.) 2.ชื่อและนามสกุล 3.วันที่เกิดเหตุหรือเสียชีวิต 4.จังหวัดที่เกิดเหตุ หรือจังหวัดที่เสียชีวิต 
และได้ผลการคัดเลือกฐานข้อมูลที่มีความครบถ้วนของตัวแปรหลักที่จำเป็นในการตรวจสอบ 3 ฐานข้อมูลคือ 1.
ฐานข้อมูลมรณบัตรของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2.ข้อมูลจากฐาน POLIS ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 
3.ฐานข้อมูล E-Claim ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งมีความ ซึ่งทั้ง 3 ฐานมีร้อยละความ
ครบถ้วนของตัวแปรหลักดังนี้ 

ตารางที่ 2 ร้อยละความครบถ้วนของตัวแปรหลักรายฐานข้อมูล 

ตัวแปรหลัก มรณบัตร E-Claim POLIS 

ID/Passport 100 84 41 

ชื่อ-นามสกุล 100 99 98 

วันเดือนปีที่เกิดเหตุ/เสียชีวิต 100 100 100 

จังหวัดที่เกิดเหตุ/เสียชีวิต 100 100 96 
 

นำตัวแปรหลักที่กำหนดมาเข้ากระบวนการสอบทานและเชื่อมโยงข้อมูล 6 ขั้นตอน ผ่านโปรแกรม ดังนี้  

• ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมโยงบุคคลเดียวกันด้วย หมายเลขบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ร่วมกับข้อมูลวันที่
เกิดเหตุหรือวันที่เสียชีวิต  

• ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลส่วนที่ยังเชื่อมโยงกันไม่ได้ในขั้นตอนที่ 1 เชื่อมโยงบุคคลเดียวกันด้วยชื่อ -สกุล 
และ วันที่เกิดเหตุหรือวันที่เสียชีวิตและ จังหวัดที่เกิดเหตุหรือเสียชีวิต  

• ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลส่วนที่ยังเชื่อมโยงกันไม่ได้ในขั้นตอนที่ 2 เชื่อมโยงบุคคลเดียวกันด้วย  ชื่อ-สกุล 
และ วันที่เกิดเหตุหรือวันที่เสียชีวิต  

• ขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลส่วนที่ยังเชื่อมโยงกันไม่ได้ในขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงบุคคลเดียวกันด้วย ชื่อ -สกุล 
และ จังหวัดที่เกิดเหตุหรือเสียชีวิต  

• ขั้นตอนที่ 5 นำข้อมูลส่วนที่ยังเชื่อมโยงกันไม่ได้ในขั้นตอนที่ 4 เชื่อมโยงบุคคลเดียวกันด้วยหมายเลข
บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต  

• ขั้นตอนที่ 6 นำข้อมูลส่วนที่ยังเชื่อมโยงกันไม่ได้ในข้ันตอนที่ 5 เชื่อมโยงบุคคลเดียวกันด้วยชื่อ-สกุล 

 

 



6 
 

โดยโปรแกรมจะใช้กระบวนการสอบทานและเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลดังนี้  
  1. ค้นหาข้อมูลที่เป็นบุคคลเดียวกัน จาก 3 ฐานข้อมูล 

2. ค้นหาข้อมูลที่เป็นบุคคลเดียวกัน จาก 2 ฐานข้อมูล (Dead vs E-claim) 
3. ค้นหาข้อมูลที่เป็นบุคคลเดียวกัน จาก 2 ฐานข้อมูล (Dead vs POLIS) 
4. ค้นหาข้อมูลที่เป็นบุคคลเดียวกัน จาก 2 ฐานข้อมูล (POLIS vs E-claim) 
5. เมื่อเหลือข้อมูลที่อยู่ในแต่ละฐาน ที่ไม่สามารถจับคู่กับฐานอื่นๆ ได้ ให้นำมาตรวจสอบเพื่อหา

รายที่ซ้ำซ้อนภายในของแต่ละฐานดังนี้ 1. กลุ่มที่มีเลขประจำตัวครบ 13 หลัก (correct ID) 
แล้วนำมา group ดูรายที่ตรงกันด้วยตัวแปรหมายเลขบัตรประชาชน (ID) 2. กลุ่มที่ไม่มีเลข
ประจำตัว หรือ ไม่ครบ 13 หลัก ( incorrect ID) นำมา group ดูรายที่ตรงกันด้วยตัวแปร 
ชื่อ-สกุล 3. กลุ่มที่ไม่มีหรือไม่ทราบทั้ง ID และ ขื่อสกุล ให้นำมา group ดูรายที่ตรงกันดว้ยตวั
แปร : เพศ & อายุ & วัน & จังหวัด 

6. ค้นหาข้อมูลที่เป็นบุคคลเดียวกัน ในแต่ละฐาน โดยในฐานข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสือ
รับรองการตายที่รหัส ICD10 ขึ้นต้นด้วย V (อุบัติเหตุทางถนน) ให้นับทั้งหมด 

  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเชื่อมโยง นำรายการผู้เสียชีวิตที่ได้มารวมกันเป็นฐานข้อมูลใหม่ด้วยการ 
Union และนับจำนวนผู้เสียชีวิตที่พบรายการอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล และคัดเลือกฐานข้อมูลที่เหมาะสมในแง่ของ
ความถูกต้องครบถ้วนของตัวแปรและความครอบคลุมประชากร และสามารถบูรณาการข้อมูลกับฐานอื่นแล้วให้ผล
ลัพธ์ที่ชัดเจนในแง่ของรายการและจำนวนผู้เสียชีวิตในภาพรวม  

ข้อจำกัดของการบูรณาการดด้วยโปรแกรม  
  กรณีชื่อ-สกุล สะกดต่างกัน เช่น พันธ์/พันธุ์ , วรรณ/วรณ ,กิมเซ็ง/กิมเซง ซึ่งในแต่ละฐานอาจจะ

สะกดแตกต่างกัน ทำให้โปรแกรมนับจำนวนเป็น 2 หรือ 3 ราย แต่ละปีพบประมาณร้อยละ 0.9-1.2 
  กรณีวันเกิดเหตุและวันเสียชีวิต พบว่าฐานข้อมูลมรณบัตรมีเฉพาะตัวแปรวันเสียชีวิตส่วน

ฐานข้อมูลบริษัทกลางฯ และตำรวจ มีตัวแปรวันเกิดเหตุและวันเสียชีวิต ซึ่งตัวแปรวันเสียชีวิตจะมีไม่ครบทุก 
record ทำให้โปรแกรมนับเป็น 2 record ถึงแม้จะเป็นรายเดียวกันแต่ฐานหนึ่งมีวันเกิดเหตุ อีกฐานมีวันเสียชีวิต 

  กรณีชาวต่างชาติ มีเฉพาะฐานข้อมูลบริษัทกลางฯ และตำรวจ ซึ ่งบางครั ้งพิมพ์ชื ่อเป็น
ภาษาอังกฤษบางครั้งพิมพ์เป็นภาษาไทย เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวที่แม้จะเป็นบุคคลเดียวกันมาประมวลผล โปรแกรม
จะจัดกลุ่มให้เป็นต่างบุคคลกัน เกิดเป็น 2 รายการ 

  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (2561) ได้รายงานสถานการณ์
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในรายงานฉบับปี 2561 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลการบูรณาการในปี 2559 จำนวน 21,745 ราย จากข้อมูลบูรณาการ (1.มรณบัตรที่สอบ
ทานกับหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล 2.สำนักงานตำรวจแห่งชาต 3.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
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จากรถ จำกัด ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลานับตั้งแต่เกิดการชน) นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้ประมาณการ
จำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2559 จำนวน 22,491 ราย (95%CI 20,265 – 24,717) ซึ่งการประมาณการมีแนวทางใน
การประมาณการตามคุณภาพและขนาดของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประเทศ โดยกลุ่มประเทศที่ 1 คือ
กลุ่มของประเทศที่มีข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิตเข้าเกณฑ์ข้อมูลมีความสมบูรณ์ในปีที่มีการประมาณการมากกว่า
ร้อยละ 80 หรือมากกว่า ซึ่งมีทั้งหมด 86 ประเทศ กลุ่มประเทศที่ 2 คือ กลุ่มของประเทศที่ใช้ฐานข้อมูลอื่น
นอกจากทะเบียนการเสียชีวิต หรือมีข้อมูลจากทะเบียนการเสียชีวิตเพียง 1 ปี หรือมีข้อมูลเพียงไม่กี่ปีก่อนหน้าการ
ประมาณการ โดยแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ได้รับการบันทึกไว้ในภาคผนวก B ของ the Global Burden of Disease: 
2004 update report (WHO 2008) ซึ่งในกลุ่มนี้มี 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศไทย และประเทศ
เวียดนาม กลุ่มประเทศที่ 3 กลุ่มประเทศขนาดเล็ก 9 ประเทศ ซึ่งมีประชากรน้อยกว่า 150,000 คน และกลุ่ม
ประเทศที่ 4 กลุ่มของประเทศที่มีข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิตไม่เข้าเกณฑ์ข้อมูลมีความสมบูรณ์ คือมีความสมบูรณ์
ของข้อมูลทะเบียนการเสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ 80 โดยแต่ละกลุ่มจะใช้วิธีการประมาณการที่แตกต่างกัน 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (2563) ได้จัดทำรายงานการศึกษาคุณภาพข้อมูลการตายของ
ประเทศไทยโดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพข้อมูลการตายของ
ประเทศไทย ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตาย มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ บริหารและผู้ปฏิบัติที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่า จากการรายงานผู้เสียชีวิตในปี 2547 การตาย 0.4 ล้านคน เป็นการตายนอกโรงพยาบาลร้อยละ 
65 และตายในโรงพยาบาลร้อยละ 35 ซึ ่งการตคายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้นจากปี 2546 ที่มีร้อยละกันตายใน
โรงพยาบาล ร้อยละ 30 โดยเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ 1 ใน 4 และพบว่าการ Verbal autopsy (VA) ในปี 
2530-2543 ในพื้นที่ 15 จังหวัด สาเหตุการตายในทะเบียนสอดคล้อง 29% และพบสาเหตุการตายจาก HIV/AIDS 
เพิ่มจากร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 10 สาเหตุความคาดเคลื่อนมาจากการแปลสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตาย 
(ทร.4/1) และได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขควรใช้ควรนำ VA มาประยุกต์ใช้กับการตายที ่บ้าน 
นอกจากนี้การทบทวนเอกสารของกองยุทธศาสตร์และแผนงานยังพบว่า ระบบทะเบียนราษฎร์ของประเทศไทย ได้
เปลี่ยนจากการบันทึกกระดาษมาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2539 และเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบสถิติชีพของประเทศไทย อีกทั้งการประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 และเพิ่มคุณภาพของระบบสถิติชีพ แต่ยังพบว่ามีการตายนอกโรงพยาบาลถึ งร้อยละ 60-70 ที่
ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ในปี 2561 มีการตีพิมพ์การศึกษาย้อนหลังของแพทย์ที่จบใหม่ในช่วงทำงาน
ในปีแรกในโรงพยาบาลทั่วไป 14 จังหวัด ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 - พฤษภาคม พ.ศ.2555 จำนวน 210 คน 
พบว่าแพทย์จบใหม่ออกใบรับรองการตายถูกต้องร้อยละ 36.9 ซึ่งในส่วนที่ไม่ถูกต้องคือ บันทึกลำดับเหตุการณ์
ดำเนินโรคไม่ถูกต้องและไม่สัมพันธ์กันร้อยละ 32.4 บันทึกเป็นรูปแบบการตายร้อยละ 26.2  
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ระบบข้อมูลการตายในประเทศไทย 
 การเสียชีวิตในโรงพยาบาล จะระบุสาเหตุการตาย (Cause of Death) ในเอกสาร

หนังสือรับรองการตาย (ทร. 4/1) โดยแพทย์เป็นเป็นผู้ให้สาเหตุการตาย เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เรียงตามลำดับ
โรคหรือสาเหตุการตาย ให้สอดคล้องตามประวัติการป่วยก่อนเสียชีวิต รวมทั้งสาเหตุภายนอกที่ทำให้เสียชีวิต 
จากนั้นให้เลือกสาเหตุหลักที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงตามกฎการให้สาเหตุการตายขององค์การอนามัย
โลก แล้วบันทึกเป็นภาษาไทยในหนังสือรับรองการตาย เพื่อให้ญาติไปขอใบมรณบัตรที่สำนักทะเบียนในท้องถิ่น 
แต่ยังพบความคลาดเคลื่อนของสาเหตุการตายที่เป็นภาษาไทยที่เลือกโดยแพทย์  ซึ่งอาจผิดพลาดในการเลือกหรือ
การตัดสินใจให้สาเหตุการตายที่ไม่ชัดเจนหรือระบุเป็นรูปแบบการตาย เช่น หัวใจล้มเหลว ระบบหายใจ ล้มเหลว 

 การเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล มีสัดส่วนการตายมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่การให้สาเหตุการ
ตายโดยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการให้สาเหตุการตาย ทำให้รายงาน
สาเหตุการตายจากมรณบัตรเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยในปีพ.ศ. 2546 ได้มีการให้ความรู้แก่นาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งเพื่อสามารถสัมภาษณ์สาเหตุการตายจากญาติได้ โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้พัฒนาร่วมกับจังหวัดนำ
ร่อง นายทะเบียนสามารถสันนิษฐานสาเหตุการตายเป็นไปตามมาตรฐาน และลดจำนวนสาเหตุการตายที่ไม่ชัดแจง้
ได้ร้อยละ 25-30 และในปีงบประมาณ 2558 กรมการปกครองขยายการดำเนินงานทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพฯ  

 ปี 2549 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบ
รายงานการตายในสถานพยาบาลโดยขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่ง บันทึกรายการข้อมูลที่สำคัญใน
หนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) ของผู ้เสียชีวิตทุกรายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่งให้สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นกองยุทธศาสตร์และแผนงาน) จำนวน 868 แห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

   กลวิธีการเพิ่มคุณภาพข้อมูล ปรับปรุงหนังสือรับรองการตายและใบแจ้งตายให้มีความ
ทันสมัยและเป็นมาตรฐาน เพิ่มความครอบคลุมการเสียชีวิตและความถูกต้องของข้อมูล  คือ การใช้หลักการ 
Verbal autopsy ช่วยให้มีความถูกต้องมากขึ้น ลดข้อมูลที่ไม่ทราบสาเหตุได้ และปรับลำดับที่ของสาเหตุการตาย
ให้ถูกต้อง การใช้รหัสมาตรฐานการวินิจฉัยโรค การบริการทางการแพทย์และสถานการณ์จำหน่ายของผู้ป่วยของ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพของระบบสถิติชีพ 
   ปัญหาของคุณภาพข้อมูลที่พบทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ 1. การแปลสาเหตุการตายในหนังสือ
รับรองการตาย จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย มีความคลาดเคลื่อนของสาเหตุการตายที่เป็นภาษาไทย ที่เลือก
โดยแพทย์ ซึ่งอาจผิดพลาดจากการเลือก หรือการตัดสินใจให้สาเหตุการตายที่ไม่ชี้ชัด หรือเป็นรูปแบบการตาย 
(Mode of Death) 2.การบันทึกสาเหตุการตายของหญิงตั ้งครรภ์หรือการตายปริกำเนิดมีการใช้แบบฟอร์ม
เหมือนกับการเสียชีวิตของบุคคลทั่วไป 3.โรงเรียนแพทย์ไม่มีหลักสูตรการสอนที่เพียงพอ เรื่องการออกใบรับรอง
การตายได้ถูกต้อง และแพทย์ยังไม่เห็นความสำคัญของการแก้ไขระบบรายงานการตาย และการวินิจฉัยสาเหตุให้
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ตรงตามหลักการ ICD-10 แพทย์จบใหม่บันทึกลำดับเหตุการณ์การดำเนินโรคไม่ถูกต้อง ไม่สัมพันธ์กัน และมัก
บันทึกรูปแบบการตายแทนการสาเหตุการตายที่แท้จริง 4.ทรัพยากรและความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงาน 
    ข้อเสนอแนะจากรายงาน 1.กระทรวงสาธารณสุขควรใช้สาเหตุการตาย (Cause of 
Death) ที่มาจากข้อมูลจากการรับรองการตายและการลงทะเบียนการตาย 2. การตายที่บ้านควรมีการ Verbal 
autopsy ทุกราย และในระดับประเทศควรมีการสำรวจสาเหตุการตายอย่างต่อเนื่อง 3. ควรจัดทำแนวทางสำหรับ
การเรียนของแพทย์แนวทาง การปฏิบัติ และผู้ให้รหัสอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 4.มีการกำกับ ติดตาม คุณภาพ
ข้อมูลและสถิติสาเหตุการตาย และพัฒนาระบบการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานการให้สาเหตุการตายนอก
โรงพยาบาล 5. สนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิต และพัฒนาภาคี
เครือข่ายทีเกี่ยวข้อง 

  กองป้องกันการบาดเจ็บ (2563) ได้จัดทำนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดการและเผยแพร่
ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติในการจัดการข้อมูลบูรณาการ
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย ควบคุมคุณภาพของข้อมูล การ
เปิดเผยข้อมูล และทำลายข้อมูล โดยมีแหล่งข้อมูลนำเข้าคือ  

1.ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุภายนอก หรือถูกระบุในใบมรณบัตรว่าอุบัติเหตุทางถนน 
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

2.ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากคดอีุบัติเหตุจราจรที่ถูกบันทึกในระบบ Crime หรือ POLIS  
ของสำนักงานตำรวจแหง่ชาติ  

3.ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ขอเบิกค่าสินไหมทดแทน จากระบบ E-claim 
ของ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  

   การนำเข้าข้อมูล โดยให้ผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานนำเข้าข้อมูลตามรูปแบบที่
กำหนด โดยผ่าน Domain Name กองป้องกันการบาดเจ็บชื่อ“dip.ddc.moph.go.th /rtidata/public/login” 
ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .xlsx ความถี่ทุกไตรมาส 

   การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ช่วงก่อนนำเข้า
โปรแกรมบูรณาการ ช่วงที่เข้าโปรแกรมบูรณาการ และช่วงหลังการบูรณาการด้วยโปรแกรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  1.ก่อนนำเข้าโปรแกรมบูรณาการ จะตรวจสอบใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ข้อมูลที่
ไม่ตรงกับ Format ของแต่ละ field 2.ข้อมูลที่ผิดปกติ ได้แก่ การมีเครื่องหมาย
วรรณยุกต์หน้าชื่อ การพิมพ์คำนำหน้าในช่องชื่อ3.ข้อมูลที่ไม่มีชื ่อและสกุล
ผู้เสียชีวิต 

 2.การสอบทานรายชื่อและเชื่อมโยงด้วยโปรแกรมบูรณาการที่ได้ขั้นตอนจาก
การศึกษาของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตาม
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ประเมินผลภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่าน domain ชื่อ
“rti.ddc.moph.go.th/RTDDI_ADMIN/”  

 3.การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลหลังผ่านการบูรณาการด้วยโปรแกรม จะ
ตรวจสอบหารายชื่อ ผู้เสียชีวิตที่มีชื่อและนามสกุลใกล้เคียงกัน อายุเท่ากัน 
เสียชีวิตวันเดียวกัน เสียชีวิตในจังหวัดเดียวกัน กับชื่อผู้เสียชีวิตจากข้อมูลใบ
มรณบัตร จะทำการรวบรวมและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขอความเห็นชอบ
ในการจัดการรายชื่อผู้เสียชีวิตต่อไป เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในรายชื่อที่
นำเสนอ ให้นักวิชาการสาธารณสุขนำรายชื่อที่มีความคาดเคลื่อนไปปรับปรุง
ข้อมูลในไฟล์ก่อนนำเข้าโปรแกรมบูรณาการอีกครั้ง และตรวจสอบทั้งหมด 3 
ครั้ง และนำเสนอผลการบูรณาการให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  

   การกำหนดสิทธิการเข้าถึง มีควบคุมกำกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และมีการทำทะเบียนบัญชีผู้เข้าถึงข้อมูล  และกำหนดลำดับชั้นให้เหมาะสม
ตามหน้าที่ของแต่ละบุคคล และจะตัดข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปสู่บุคคลออกเมื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำ
สถิติที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสประจำตัวใหม่ที่ใช้เทคนิคการ hash นอกจากนี้ ยังต้องทำข้อมูลให้หยาบลง เช่น แปลง 
วัน-เดือน-ปี เกิด ให้เหลือแต่เพียงปีเกิด หรือ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ให้ละเอียดในหลักชั่วโมง 

   การเผยแพร่ มีการกำหนดระดับการเปิดเผยข้อมูลพิจารณาในเรื่อง ความเป็นส่วนตัว การ
รักษาความปลอดภัย ความลับ สิทธิทางกฎหมาย โดยกำหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับที่ 1 ข้อมูลที่มีสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้ในทุกรูปแบบ รวมทั้งเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งข้อมูลอื่นๆ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกันได้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตของศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ระดับที่ 2 ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลหรือองค์กรเป็นรายกรณี แต่ต้องมกีาร
จำกัดตัวแปรอื่นที่อาจเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ 

ระดับที่ 3 ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เฉพาะข้อมูลเชิงสรุปหรือเชิงสถิติ เท่านั้น 
ระดับที่ 4 ข้อมูลที่เปิดเผยได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระดับที่ 5 ข้อมูลที่ไม่เปิดเผย หรือไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้หน่วยงานหรือบุคคลภาย 

นอกองค์กร จะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
  การจัดเก็บและทำลาย ข้อมูลถูกจัดใน Domain ชื่อ “dip.ddc.moph.go.th/rtidata/ 

public/login”  และ “rti.ddc.moph.go.th/ RTDDI_ADMIN/” อยู่ในเครื่องแม่ข่ายของกรมควบคุมโรค และมีการ
สำรองข้อมูลตามนโยบายของหน่วยงาน โดยเก็บไว้ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกและจะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าจะ 
มีคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลหรือคำสั่งศาลให้ทำลายข้อมูล โดยจะทำลายทั้งที่อยู่ในระบบ และที่สำรองข้อมูลไว้ 
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การตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล 

  จรณิต แก้วกังวาล (2548) ได้ศึกษาการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลเพื่อการวิจัย คุณภาพข้อมูลมีคุณลักษณะซึ่งควรประกอบด้วย 5 คุณลักษณะคือ 1.ความถูกต้อง (Accuracy) 
คือข้อมูลตรงตามความเป็นจริง ซึ่งมีดัชนีชี้วัดคือ ร้อยละจำนวนข้อมูลที่ผิดพลาดจากความเป็นจริง 2.ความสมบูรณ์ 
(Completeness) คือข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่มีการบันทึกครบทุกตัวแปรไม่มีค่า Missing ดัชนีชี้วัด ร้อย
ละของ Missing value กับข้อมูลทั้งหมด 3.ความเที่ยง (Consistency) คือข้อมูลไม่มีขัดแย้งกันในชุดข้อมูล เช่น 
เพศชายแต่คำนำหน้าเป็นนางสาว ดัชนีชี้วัดคือ ร้อยละของค่าข้อมูลที่สอดคล้องกันระหว่างตัวแปรหรือแฟ้มข้อมูล
หรือตาราง 4.ความตรงตามกาล (Timeliness) คือข้อมูลมีความถูกต้องตามช่วงเวลาที่กำหนด 5.ความเป็น
เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือข้อมูลที่มีความเฉพาะ ไม่ซ้ำซ้อนกันเองหรือแตกต่างในหน่วยจัดเก็บ ดังชีชี้วัด ร้อย
ละของ Primary Key ที่ไม่ซ้ำซ้อนในหน่วยจัดเก็บ 6.ความแม่นตรง ข้อมูลมีคา่อยูภ่ายในกรอบกำหนดและยอมรับ
ได้ตามความเป็นจริง อีกทั้งยังอาจเป็นขอ้มูล ที่สามารถจําแนกลักษณะของแต่ละหน่วยจัดเก็บได้อย่างถูกตอง การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทำได้หลายวิธีที่นิยมคือการสุ่มด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างทางสถิติมาตรวจสอบ โดยจำนวน
ที่จะสุ่มมามีจำนวนเท่ากับ √n+1 โดยที่ n คือจำนวนเรคคอร์ดหรือผู้ให้ข้อมูล แล้วแต่กรณี หรืออาจกำหนดเป็นค่า
เปอร์เซ็นต์คงที่ของเรคคอร์ดหรือผู้ให้ข้อมูล หรือตรวจสอบเฉพาะตัวแปรที่สำคัญ100% และตัวแปรอื่นๆ 10-20% 
ตามความสำคัญ หลังจากการตรวจสอบจะพบค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละงานวิจัยว่าจะยอมรับอัตรา
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน (Error Rate) ระดับใด โดยอาจมีการกำหนดแยกตามค่าข้อมูลความสำคัญ (Critical Field) 

หรือข้อมูลทั่วไป ซึ่งอัตราผิดพลาด =
จำนวนท่ีค่าผิดพลาดท่ีพบ

จำนวนค่าข้อมูลที่ตรวจสอบท้ังหมด
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล มีหลักการที่สำคัญ 3 

ข้อคือ 1.บอกให้ชัดเจนว่าทำอะไร 2.ทำตามสิ่งที่บอกว่าจะทำ 3.บันทึกสิ่งที่ทำไว้ให้ชัดเจน การทำวิจัยทางคลินิก
ต้องมีการควบคุมคุณภาพข้อมูลทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ตลอดทางเดินของข้อมูล (Data Flow) ว่าเกิด
อะไรขึ้น ข้อมูลที่เก็บมาครั้งแรกเป็นอย่างไร มีการจัดการอย่างไร มีการบันทึกเมื่อใด อย่างไร โดยใคร มีการแก้ไข 
ปรับแต่งข้อมูลต้องมีการบันทึกให้ชัดเจนว่า ใครขอแก้ไข ใครสั่งให้แก้ไขได้ และมีการแก้ไขเกิดขึ้นเมื่อใด  ซึ่งเป็น
การตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองตลอดการวิจัย โดยปกติจะมีการบริหารจัดการข้อมูลจะกำหนดให้มีการตรวจสอบอย่าง
น้อย 2 ด้านคือ การตรวจกระบวนการดำเนินการระหว่างวิจัย และการตรวจสอบเอกสารการดำเนินงาน สำหรับ
การบริหารจัดการข้อมูลในระหว่างดำเนินการวิจัย เพื่อให้มีหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ จำเป็นต้องมีเส้นทางไว้
สำหรับตรวจสอบ หรือ Audit Trails เพื่อให้ยืนยันว่า ข้อมูลในรายงาน เป็นข้อมูลที่วิเคราะห์จริง ข้อมูลที่วิเคราะห์
เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงกับแบบบันทึก และเป็นข้อมูลที่ตรงตามหลักเกณฑ์การวิจัย ซึ่งใน
การตรวจสอบทั้งคุณภาพการดำเนินโครงการวิจัย และคุณภาพข้อมูล ควรกำหนดผู้ที่ตรวจสอบคุณภาพเป็นอิสระ 
หรือกึ่งอิสระจากผู้ดำเนินการวิจัยโดยตรง หรือเป็นอิสระจากหน่วยงานบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้การตรวจสอบ
ข้อมูลเป็นกลาง บทบาทหลักของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในหน่วยบริหารจัดการข้อมูล คือตรวจสอบ
กระบวนการของทีมงาน ระบบงาน โปรแกรม สถิติ ทั้งหมดได้ทำงานถูกต้องตรงตามบทบาทภาระงาน ขั้ นตอนที่
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กำหนดไว้ในแผน ระเบียบ กฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจกำหนดช่วงระยะเวลาในกรณีวิจัยระยะยาว อาจเป็นรายเดือน
หรือไตรมาส วิธีการตรวจสอบสามารถทำได้ทั้ง ตรวจสอบเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ 

   United State Agency International Development (USAID) (2552) ได ้จ ัดทำเคล็ดลับ
การตรวจสอบประสิทธิภาพและการประเมินผลทางด้านมาตรฐานคุณภาพข้อมูล ซึ่งจัดทำเพื่อให้คำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้จัดการของ USAID ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการติดตามประเมินผล และเป็นข้อมูล
อ้างอิงในเอกสาร Automated Directive System (ADS) Chapter 203 ซึ่งระบุความสำคัญของคุณภาพข้อมูล คือ
เมื ่อต้องการพัฒนาโครงการแบบเน้นผลลัพธ์  ผู ้จัดการโครงการต้องออกแบบดำเนินโครงการตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เมื่อข้อมูลมีบทบาทเป็นแกนกลางการขับเคลื่อนระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องทำให้
ข้อมูลที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพที่ดี ซึ่งส่งผลต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากรทีม่ี
อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การดำเนินงานและงบประมาณเหมาะสมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามข้อกำหนด
ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติงานภาครัฐและผลลัพธ์ (The Government Performance and Results Act) และ
ความเชื่อมันของภาคีเครือข่ายและสาธารณชน ซึ่งมาตรฐานคุณภาพข้อมูล เป็นองค์ประกอบของระบบการจัดการที่มี
คุณภาพ คุณภาพข้อมูลจะจากการวางกลยุทธ์ที่ดีและมีเหตุผลที่ระบุวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ระยะกลางไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งหากกำหนดผลลัพธ์ไม่ดีจะยากต่อการระบุตัวบ่งชี้คุณภาพ และเมื่อไม่มีตัวบ่งชี้คุณภาพข้อมูลจะนำไปสู่
ปัญหาด้านคุณภาพขอข้อมูล และจุดสำคัญหนึ่งคือการกำหนดระดับของคุณภาพข้อมูลที่จะแสดงว่าข้อมูล ดีหรือ
ยอมรับได้นั้นสำหรับใช้ตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญไม่ต่างจากข้อกำหนดในการทำวิจัยหรือ
การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมาตรฐานของคุณภาพข้อมูลจะต้องตอบความต้องการของผู้ใช้ คือ ระดับความถูก
ต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ โดยที่มาตรฐานคุณภาพของข้อมูลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ  
    1. ความถูกต้อง (Validity) คือ ข้อมูลที่ต้องการจะวัดซึ่งสามารถวัดได้จริง ซึ่งในหลักการ
เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่มีความยากในการประเมินโดยเฉพาะปรากฏการทางสังคม เช่น เราจะวัดอำนาจทางการเมืองหรือ
ความยั่งยืนทางการเมืองอย่างไร ช่องว่างความยากจนคือตัวชี้วัดที่ดีของระดับความยากจนหรือไม่ ซึ่งการวัดความ
ถูกต้องจะมีประโยชน์ไม่มากถ้าเลือกวัดความถูกต้องในตัวแปรหรือลักษณะแวดล้อมไม่เหมาะสม นอกจากนี้การระบุ
ตัวแปรถูกต้องแต่การรวบรวมข้อมูลมาไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ก็เป็นข้อมูลที่ไม่พึงใช้เช่นเดียวกัน ในบริบทของ 
USAID ในด้านความถูกต้องของข้อมูลเน้นใน 3 มิติ คือ  

• Face Validity หร ือ ความเที ่ยงตรงส่วนเปลือกหน้า หมายถึง ว ิธ ีการว ัดที่
บุคคลภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ให้การยอมรับ ซึ่งค่าที่ได้จากการวัดจะ
เป็นตัวแทนตัวชี้วัด เช่น ผลลัพธ์: การเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในอำเภอเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด คือ ค่ามัธยฐานมูลค่ารายได้ครัวเรือนในอำเภอเป้าหมาย 

• Attribution คือ การเน้นไปยังขอบเขตของข้อมูลที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้อัน
เนื่องมาจากมาตรการหรือการดำเนินโครงการของ USAID  
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• Measurement error  ความผิดพลาดของการวัด ส่วนใหญ่มาจากการจัดการหรือ
การออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลที่ไม่ดี ซึ ่งรวมไปถึงข้อคำถาม หรือการสุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ดี หรือการอบรมการเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ การลดความผิดพลาดของ
การวัดให้น้อยที่สุดทำได้โดย การระบุความผิดพลาดที่มีอยู่หรือความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นในแต่ลตัวชี้วัด และจัดทำเป็นเอกสารในแผนการจัดการ นอกจากนี้ให้
ประเมินว่าข้อผิดพลาดกับขนาดของผลลัพธ์ที่คาดว่าเปลี่ยนแปลง ถ้าข้อผิดพลาด
มากกว่าแสดงว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การพิจารณาแหล่งข้อมูลหรือตัวชี้วัดอื่น 
เป็นทางเลือกเพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 

   2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีความสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
เป็นความจริง ไม่ได้มาจากการรวบรวมหรือกระบวนการที่ไม่ดี แต่แสดงให้เห็นถึงความเสถียรของกระบวนการวัดผล  
   3. ความแม่นยำ (Precision) ข้อมูลที่แม่นยำและมีรายละเอียดเพียงพอที่สามารถเสนอ
ข้อมูลได้เป็นธรรมและช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งระดับความแม่นยำควรมีค่าน้อยกว่า margin of error หรือ 
เครื่องมือการวัดที่ไม่ชัดเจนมากจนเกินไป 
   4. ความสมบูรณ์ (Integrity) มุ่งเน้นว่าการจัดการข้อมูลมีความไม่เหมาะสมอย่างไร และ
ข้อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์หรือรายงานควรมีการกำหนดกลไกเพื่อลดการจัดการ โดยทั่วไปมีปัญหา 2 ประเภทที่ส่งผล
กระทบ อย่างแรก คือการแปลความผิดพลาดจากเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาลด
ความผิดพลาดจากการแปรผลได้ และอีกประเด็นคือการมีแรงจูงใจในจากแหล่งข้อมูลต้นทางในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลส่วนตัว  
   5. ความตรงเวลา (Timeliness) ข้อมูลควรพร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบันเพียงพอต่อความ
ต้องการในการใช้งาน  

   สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2561) ได้จัดทำคู่มือวิธีการและเครื่องมือการประเมินคุณภาพสถิติ เพื่อ
เป็นแนวทางให้แก่หน่วยสถิติใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติ ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาจาก 2 หลักการคือ  
1.กรอบการจัดการคุณภาพ (Total Quality management: TQM) ซึ ่ง TQM ตามนิยามของ The Deming Prize 
Committee (2006)  คือ การทำงานเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการภายใต้เวลาและราคาที่เหมาะสม มีหลักสำคัญ 3 
ประการ คือ 1.มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้า 2.พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 3.การมีส่วนร่วมของทุกคน โดยกรอบของ
ของTQMจะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก  และ 2. กรอบการจัดการคุณภาพของประเทศไทย 
(Thailand Data Quality Framework) เป็นกรอบที่พัฒนามาจาก TQM แต่ปรับให้เข้ากับบริบทของการจัดการ
คุณภาพข้อมูลหรือสถิติ โดยปรับลดองค์ประกอบของ TQM บางประการเพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยสถิติของประเทศ
ไทยและง่ายต่อการนำไปใช้    
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   นิยามคุณภาพข้อมูลสถิติ หมายถึง ข้อมูลสถิติที่ตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ หรือตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือการนำไปใช้ โดยมีกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สอดคล้อง มี
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพ   
   หลักพื้นฐานของการจัดการคุณภาพสถิติ 10 ประการ (The Fundamental Principles of Official 
Statistic: FPOS) ขององค์การสหประชาชาติที่ถูกพัฒนาเป็นกรอบเชิงนโยบายให้ได้สถิติทางการที่ดีในแต่ละประเทศ 
โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล นักสถิติ ผู้ใช้ข้อมูลสถิติ และผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ 
โดยหลักการทั้ง 10 ข้อ ประกอบด้วย 
    หลักการที่ 1 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล  ไม่เอนเอียง  เป็นกลาง 
และให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เท่าเทียมกัน สถิติทางการเป็นสถิติที่ผลิตโดยหน่วยสถิติของรัฐที่แสดงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ โดยมีหลักการจัดทำที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง และตอบสนองความต้องการใช้
ประโยชน์ ทั้งภาครัฐ เอกชน และเผยแพร่สถิติใหป้ระชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน 
   หลักการที่ 2 การได้มาอย่างถูกหลักวิชาชีพสถิติ (Professionalism) หน่วยสถิติของรัฐต้อง
ดำเนินการจัดทำสถิติ (การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล) อย่างมือ
อาชีพบนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ 
   หลักการที่ 3 มีการเผยแพร่เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลหรือสถิติ 
(Accountability) หน่วยสถิติของรัฐต้องเผยแพร่สถิติตามมาตรฐานวิชาการ ทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการและ
กระบวนการในการจัดทำสถิต 
   หลักการที่ 4 มีการป้องกันการใช้สถิติอย่างไม่ถูกต้อง (Prevention of misuse) หน่วย
สถิติของรัฐมีหน้าที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตีความ และการนำ สถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
   หลักการที่ 5 มีการจัดทำด้วยวิธีที่คุ้มค่า โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันเวลา งบประมาณ 
และภาระของผู้ให้ข้อมูล (Cost–effectiveness) ในการจัดทำสถิติ หน่วยสถิติของรัฐต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความคุ้มค่าของการได้มาของสถิติ ทั้งจากการสำรวจหรือจากข้อมูลการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพของสถิติ 
ความทันเวลา งบประมาณ และภาระของผู้ให้ข้อมูล 
   หลักการ 6 มีการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล (Confidentiality) ข้อมูลส่วนบุคคล/
เฉพาะรายที่หน่วยสถิติจัดเก็บ ต้องรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และใช้เพื่อประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น 
   หลักการที่ 7 มีการเปิดเผยกระบวนการผลิตสถิติ กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ วิธีการ
ดำเนินการ เพื่อความน่าเชื่อถือ (Legislation) :ซึ่งต้องมีการเผยแพรอ่ย่างเป็นทางการ 
   หลักการที่ 8 มีการประสานระหว่างหน่วยสถิติของรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและภาระงาน 
ทั้งผู้ผลิตและผู้ให้ข้อมูล  การประสานระหว่างหน่วยสถิติของรัฐ  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ระบบ สถิติของ
ประเทศมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพให้สาธารณชนทราบ 
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   หลักการที ่  9 ม ีการผลิตสถิต ิท ี ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ( International co–
ordination) หน่วยสถิติของรัฐในแต่ละประเทศที่มีการประสาน และใช้แนวคิด การจัดหมวดหมู่ และวิธีการที่เป็น
สากล จะช่วยส่งเสริมระบบสถิติในทุกระดับให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
   หลักการที่ 10 มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำมาตรฐานสากลมาใช้ ความร่วมมือ
ทางสถิติระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  ช่วยในการปรับปรุงระบบสถิติทางการของทุกประเทศ 
กรอบของคู่มือการประเมินคุณภาพสถิติ 

  เพื่อให้ง่ายในทางปฏิบัติสำนักงานสถิติแห่งชาติจึงตัดทำหลักปฏิบัติเพื ่อการจัดการ
ค ุณภาพสถิต ิทางการประเทศไทย โดยประกอบ 3 ด ้านค ือ สภาพแวดล้อมเช ิงสถาบัน ( Institutional 
Environment) กระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes) และผลผลิตทางสถิติ (Statistical Output) ที่
ครอบคลุม 9 หลักปฏิบัติ ดังนี้ 

ด้านสภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน (Institutional Environment)  
   หลักปฏิบัต ิข ้อที ่ 1 ความเป็นอิสระและความเป็นมืออาชีพ (Professional and 
Independence) การดำเนินงานของหน่วยสถิติต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานหรือคณะ
กรรมการบริหารหรือกำกับดูแลของภาครัฐ ตลอดจน องค์กรอิสระต่าง ๆ ในภาคเอกชน เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือ
ในระดับสากล 
   หลักปฏิบัติข้อที่ 2 การเก็บรักษาความลับของข้อมูล (Statistical Confidentiality) 
หน่วยสถิติต้องรับประกันว่า  ข้อมูลรายบุคคล/รายหน่วยงาน  (เช่น ครัวเรือน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น) และข้อมูลที่เป็นความลับจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น และไม่มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

ด้านกระบวนการทางสถิติ (Statistical Processes)  
   หลักปฏิบัติข้อที่ 3 ความถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติ (Sound Methodology) ความ
ถูกต้องของระเบียบวิธีทางสถิติเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพสถิติ และความถูกต้องนี้ต้องอาศัยความพร้อมด้าน
เครื่องมือ กระบวนการ และความชำนาญ  
   หลักปฏิบัติข้อที่ 4 กระบวนการสถิติที่เหมาะสม (Appropriate Statistical Procedures) 
กระบวนการสถิติ (ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) ที่มีความเหมาะสม
ถือเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพสถิติ 

ผลผลิตทางสถิติ (Statistical Output) 
   หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) สถิติทางการที่ผลิตได้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
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    หลักปฏิบัติข้อที่ 6 ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability) สถิติทางการ 
ที่ผลิตได้ต้องมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ 

   หลักปฏิบัติข้อที่ 7 ความเหมาะสมของเวลาและการตรงต่อเวลา  (Timeliness and 
Punctuality) สถิติทางการที่ให้บริการหรือเผยแพร่  ต้องเผยแพร่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและตรงต่อเวลา 
    หลักปฏิบัติข้อที่ 8 ความสอดคล้องและเปรียบเทียบได้ (Coherence and Comparability) 
สถิติทางการมีความสอดคล้อง  สามารถเปรียบเทียบข้ามช่วงเวลา และสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งได้ 
    หลักปฏิบัติข้อที่ 9 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Accessibility) สถิติทางการมีการนำเสนอใน
รูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เผยแพร่ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน พร้อมให้บริการและ 
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม  ตลอดจนมีคำอธิบายข้อมูลเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง 
นิยามของวิธีการประเมิน และเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 

  วิธีการประเมินคุณภาพ หมายถึง แนวทาง/กลยุทธ์/เทคนิคที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ โดยตัวอย่าง
วิธีการประเมินคุณภาพ ได้แก่ การวัดตัวแปรกระบวนการหลัก (Measurement of Process Variables) การจัดทำ
ตัวชี ้ว ัดคุณภาพ (Quality Indicators) การจัดทำรายงานคุณภาพ (Quality Reports) การสำรวจผู ้ใช้ (User 
Surveys) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) การตรวจประเมิน (Audits) การรับรอง (Labeling) การรับรอง
มาตรฐาน (Certification)  

เครื่องมือประเมินคุณภาพ หมายถึง เครื่องมือและกระบวนการที่ใช้ในการรวบรวมรายงาน ในทาง
ปฏิบัติเมื่อเลือกวิธีการประเมินคุณภาพแล้ว จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน  
เพื่อแสดงให้เห็นผลการประเมินคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม  สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงคุณภาพต่อไป 
โดยตัวอย่างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ ได้แก่ รายงานคุณภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ แบบประเมินตนเอง แบบตรวจประเมิน แบบประเมินการรับรอง และ Quality tool เช่น PDCA cycle, process 
flow chart, control chart เป็นต้น 
3.กรอบแนวคิดของวิธีการและเครื่องมือประเมินคุณภาพสถิติ 
   ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดเบื้องต้นของการประเมินคุณภาพ  คือการวัด
คุณลักษณะของกระบวนการผลิตสถิติ ระบุรายละเอียดของกระบวนการผลิตที่สำคัญ ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ประเมินผล ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการประเมินเช่น มาตรฐานหรือความต้องการของผู้ใช้ ส่วนที่ 
3 วิธีการประเมินคุณภาพข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

การประเมินระดับที่ 1 มีวิธีการประเมินดังนี ้
- การวัดตัวแปรกระบวนการหลัก (Measurement of key process variables) คือ วิเคราะห์

ตัวแปรในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของสถิติหรือข้อมูลมากที่สุด เพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของกระบวนการผลิต 
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- การจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพ (Quality indicators) คือนำข้อมูลที่เกิดจากการวัดคุณลักษณะ
ของกระบวนการและข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นเป็นสถิติ และเหมาะแก่การประเมิน 

- การจัดทำรายงานคุณภาพ เป็นการประเมินโดยการทำรายงาน ซึ่งจะมีรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดคุณภาพที่ปรากฏในรายงาน คำอธิบายของกระบวนการผลิตสถติติหรือข้อมูล 

- สำรวจผู้ใช้ คือการประเมินการรับรู้ของผู้ใช้ที่มีต่อคุณภาพข้อมูลสถิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพต่อไป 

  การประเมินระดับที่ 2 เป็นการประเมินตามระดับที่หนึ่ง แต่นำมาประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐาน จะ
เป็นมาตรฐานภายในหรือภายนอกหน่วยสถิติก็ได้ โดยแบ่งเป็น 

- การประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยคณะทำงานที่ผลิต 
- การตรวจประเมิน/ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ (Audit/Peer Review) ที่มีความเป็นกลาง 

 การประเมินระดับที่ 3 เป็นการประเมินรับรองคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนด ความต้องการของผู้ใช้ หรือ
มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพสำหรับการเผยแพร่ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อสถิติหรือข้อมูล 
เรียกอีกอย่างว่า “การประกันคุณภาพ” โดยแบ่งเป็น 

- การรับรอง (Labelling) เป็นวิธีการประเมินคุณภาพที่ระบุข้อความแสดงถึงกระบวนการผลิต
หรือข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพ เช่น “สถิติทางการ” 

- การร ับรองมาตรฐานค ุณภาพ (Certification) เป ็นว ิธ ีการประเม ินให ้สอดคล ้องกับ
มาตรฐานสากล  
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3.วิธีการตรวจสอบ 
 
  กองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที ่มีการจัดทำข้อมูลการบูรณาการ

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ซึ่งเริ่มมีเผยแพร่สถิติในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลในระดับ
ราย Record แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพข้อมูลที่จัดทำอย่างเป็นรูปธรรม จากการ
ทบทวนวรรณกรรมการประเมินคุณภาพข้อมูลที่ให้ครอบคลุมประเด็นพื้นฐานทั้งหมด คือ จัดทำรายงานคุณภาพ
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) ป ีพ.ศ. 2563 
(1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลต่อไปได้ ซึ ่งมี
องค์ประกอบและวิธีการตรวจสอบดังนี้  

1) ต้นทุนและภาระในการผลิต จะเป็นการประเมินโดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1.1) ผู้บริหารโครงการ ซึ่งคือรองผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บที่ เป็นหนึ ่งใน

ผู้บริหารจัดการโครงการ สอบถามต้นทุน ทรัพยากรด้านบุคลากรที่ใช้ คุณสมบัติ 
และจำนวนบุคลากร 

1.2) นักวิชาการสาธารณสุขที่บูรณาการข้อมูล สอบถามระยะเวลาในการดำเนินการ 
สัดส่วนของการดำเนินงานต่อภาระงานทั้งหมด  

1.3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการข้อมูล สอบถามถึง Software และ Hardware 
ที่ใช้ คุณสมบัติของผู้ดูแลระบบ รูปแบบการดูแลรักษาความปลอดภัย การรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน 

2) กระบวนการและวิธีการบูรณาการ จะรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ได้แก่  
2.1) นักวิชาการสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สอบถามวิธีการดำเนินงาน

และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
2.2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย ถึงกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบทาง

เทคนิค ข้อจำกัด และแนวทางการปรับปรุงการทำงาน 
3) การตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเป็นเอกลักษณ์ ความเที่ยง ของข้อมูลจาก

ฐานข้อมูล 4 ฐาน ได้แก่ 1.) ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนน จากใบมรณบัตรและ
หนังสือรับรองการตาย รหัส ICD-10 V01-V89 และ X50-Y99 (Death Cert) จำนวน 20,821 
records 2.) ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ขอเบิกค่าสินไหมทดแทน จากระบบ E-
claim จำนวน 9,022 records 3.) ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากคดีอุบัติเหตุจราจรที่ถูกบันทึกในระบบ 
Crime หรือ POLIS จำนวน 6,053 records และข้อมูลจากระบบบูรณาการผู้เสียชีวิตจาก
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อุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ช่วงข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยใช้ข้อมูล ณ 
วันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งจะตรวจสอบในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 ความถูกต้องของตัวแปรที่สำคัญในการบูรณาการ ได้แก่  
i.  record ที่ตัวแปรชื่อหรือนามสกุลที่มีช่องว่างด้านหน้าหรือหลัง 
ii. record ที่มีอักขระ หรือตัวเลข หรือคำนำหน้า หรือสระด้านหน้าชื่อ

หรือนามสกุล  
3.2 ความสมบูรณ์ของตัวแปรหลักที่มีผลต่อคุณภาพในการบูรณาการของข้อมูลตั้งต้น

แต่ละฐานก่อนบูรณาการ และความสมบูรณ์หลังบูรณาการ โดยหาสัดส่วนของแต่
ละตัวแปรที่เป็นค่าว่าง ซึ่งตัวแปรหลักที่สำคัญ ได้แก่  

i. ชื่อ  
ii. นามสกุล  
iii. รหัสประจำตัวประชาชน  
iv. วันเดือนปีเกิด  
v. วันเดือนปทีี่เสียชีวิต  
vi. อายุ  
vii. เพศ  
viii. จังหวัดที่เกิดเหตุหรือเสียชีวิต  

3.3 ความเที่ยง ตรวจสอบข้อมูลที่ย้อนแยง้ใน record เดียวกัน ได้แก่ 
i. คำนำหน้าชื่อไม่สอดคล้องกับเพศ 
ii. คำนำหน้าไม่สอดคล้องกับอายุ 
iii. วันเดือนปีเกิดที่ผิดธรรมชาติ คือ วันที่เสียชีวิตมาก่อนวันเกิด 

3.4 ความเป็นเอกลักษณ์  
จะตรวจสอบบุคคลที่มีรายชื่อเฉพาะในข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563  
โดยการสุ่มตัวอย่างข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ผ่านการบูรณาการด้วยโปรแกรม
และตรวจสอบรายชื่อด้วยสายตาแล้ว โดยจำนวนที่ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

คำนวณโดยใช้สูตร  𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
 (Taro Yamane, 1973)  โดยที่ 

N = 17,831 records และ e คือ ค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
อยู่ที่ 0.01 คำนวณกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
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𝑛 =
17,831

1 + 17,831(0.012)
 

   𝑛 = 6,406.88  

 จึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง 6,410 records 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง จะนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียง โดยใช้รหัสจังหวัดของ
กระทรวงมหาดไทยจากน้อยไปมาก และเรียงนามสกุลในแต่ละจังหวัด
ด้วยพยัญชนะ แบบ ก-ฮ  โดยจะสุ่มตรวจ 84 records แรกของแต่ละ
จังหวัด หากจังหวัดใดมีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 84 records จะนำ
สุ่มเลือกเพิ่มในจังหวัดถัดไปให้ครบ 84 records โดยจังหวัดถัดไปจะ
เริ่มนับต่อจากส่วนที่เพิ่มมา 

4) ความเหมาะสมทางด้านเวลาในการผลิต สัมภาษณ์จากผู ้นักวิชาการสาธารณสุขที่
รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์ที่กำกับตัวชี้วัดในเรื่องการใช้ข้อมูลและระยะเวลา 

5) รูปแบบการเผยแพร่ การอธิบายรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล จากสัมภาษณ์จากผู้
นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ 

6) กระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล สอบถามจากนักวิชาการสาธารณสุขที่ได้รับ
มอบหมายถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และผลการรับฟังความคิดเห็น 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

        ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
1.ต้นทุนและภาระในการผลิต 
2.กระบวนการผลิต 
3.ความถูกต้อง 
4.ความสมบูรณ์ 
5.ความเที่ยง 
6.ความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูล 
7.ความเหมาะสมทางด้านเวลา 
8.รูปแบบการเผยแพร่ 
9.กระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล 
 
 

คุณภาพข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (3 ฐาน) ปี 2563 ที่ด ี
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4.ผลการสำรวจและผลการวิเคราะห์ 
4.1 ต้นทุนและภาระในการผลิต 

4.1.1 ทรัพยากรที่ใช้ 
ตารางที่ 3 จำนวนและรายละเอียดทรัพยากรทีใ่ช้ในการบูรณาการข้อมูล 

อุปกรณ์สำคัญ (Hardware) จำนวน 
รูปแบบ server virtual 1 
ระบบประมวลผล Xeon e5 1.7G 1 
ความจ ุ 1TB 1 
RAM 32G 1 
สถานที่จัดเก็บ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - 
โปรแกรมบูรณาการ (Software)  
ภาษาที่ใชใ้นการเขียน  ภาษาซ ี  
รองรับระบบปฏิบัติการที่ใช ้ WINDOWS  
ระบบ Security  Firewall กรมควบคุมโรค  
ฐานข้อมูล MS SQL SERVER  
ขนาดของข้อมูล 10 ปี และ Raw data ประมาณ 1 GB  
ระบบรักษาความปลอดภัย - Firewall กรมควบคุมโรค 

- User Account 
- การกำหนดสิทธกิารเข้าถึง 

 

4.1.2 ด้านบุคลากร  
จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบ 
 นักวิชาการสาธารณสุข (ข้าราชาการ) จำนวน 3 คน 
 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (พนักงานราชการ) จำนวน 1 คน 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างโครงการสัญญาจ้าง 4 ปี) จำนวน 1 คน 
ความสามารถพื้นฐานต่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลระบบ 

  1.เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการข้อมูล 
2.มีความรู้ความเข้าใจในตัวแปรของแต่ละฐานข้อมูล 
3.มีความสามารถในการเขียนภาษาซี 
4.มีความรู้ความเข้าใจใน Framework.net 
5.มีความรู้ความเข้าใจใน MS SQL SERVER 
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ความสามารถพื้นฐานในการตรวจสอบข้อมูลด้วยสายตา 
  1.เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการ  

2.มีความรู้ความเข้าใจในตัวแปรของแต่ละฐานข้อมูล 
3.ผ่านการอบรมเบ้ืองต้นในการตรวจสอบด้วยสายตา 

ภาระงานในการดูแลระบบ 
1. ในช่วงที่ไม่ได้มีการบูรณาการ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ของระบบให้ดำเนินการไปได้อย่างปกติ และเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานก่อนนำเข้าโปรแกรม 1 วัน 
และนำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบมาตรฐานมาตรวจสอบขั้นต้นและนำข้อมูลไปบูรณาการด้วย
โปรแกรมใช้เวลาอีก 1 วัน รวมเวลาในการตรวจสอบและบูรณาการ 1-2 วัน 

2. ระยะเวลาในการตรวจสอบด้วยตา เจ้าหน้าที่ 1 คน สามารถตรวจสอบข้อมูลวันละ 6,000 
records ซึ ่งข้อมูลจำนวน 20,000 คน จะต้องตรวจด้วยสายตา 40,000 records ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ 1 คน ตรวจสอบใช้เวลา 7 วัน ซึ่งหลังจากตรวจสอบจะมีการปรับปรุงแก้ไขและ
นำไปบูรณาการด้วยโปรแกรมและตรวจสอบด้วยสายตาอีกครั้ง รวมทั้งสิ้นตรวจแต่ละครั้งถ้า
เจ้าหน้าที่ 1 คนใช้เวลา 14 วัน ซึ่งในการดำเนินงานจริงตรวจสอบจะมีเจ้าหน้าที่ 3 คน ทำให้
เวลาในตรวจสอบด้วยสายตาจะอยู่ระหว่าง 5-7 วัน 

3. นำข้อมูลที่ผ่านการรับรองจากผู้บังคับบัญชาเผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน  

4.2 กระบวนการบูรณาการ 

แหล่งข้อมูลข้อมูลนำเข้า เพื่อเข้าบูรณาการข้อมลูผู้เสียชีวิต มีแหล่งข้อมูลนำเข้า ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุภายนอก หรือถูกระบุในใบมรณบัตรว่าอุบัติเหตุทางถนน  

แหล่งข้อมูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากคดีอบุัติเหตุจราจรที่ถูกบันทึกในระบบ Crime หรือ POLIS 

แหล่งข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนกังานตำรวจแห่งชาติ 
3. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนที่ขอเบิกค่าสินไหมทดแทน จากระบบ E-claim 

แหล่งข้อมูล จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกดั 

การรับข้อมูลและส่งต่อระหว่างหน่วยงาน  

  กองป้องกันการบาดเจ็บ และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการได้มีข้อตกลงร่วมกันในการส่งข้อมูลมาเพื่อ
บูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คือ ทุกสิ้นแต่ละไตรมาสไปแล้ว 1 เดือน จะส่งข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 
จนถึงไตรมาสล่าสุด  โดยส่งข้อมูลในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .xlsx  โดยผ่าน Domain Name กองป้องกันการ
บาดเจ็บชื่อ“dip.ddc.moph.go.th /rtidata/public/login” ซึ่งผู้ประสานของหน่วยงานแต่ละฐานข้อมูลจะสามารถ
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ดำเนินการเข้าใช้โดยบัญชีที่กองป้องกันการบาดเจ็บกำหนด แต่ในปี 2563 การส่งต่อข้อมูลมายังกองป้องกันการ
บาดเจ็บมีบางหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งตามเวลาที่ตกลงไว้ จึงมีการประสานด้วยบุคคล โดยรองผู้อำนวยการกองป้องกันการ
บาดเจ็บจะประสานไปยังผู้ประสานของหน่วยงาน ทำให้รูปแบบการส่งข้อมูลบางหน่วยงานส่งข้อมูลกลับทาง E-mail  
 การตรวจสอบและจัดการข้อมูล 

  ในการตรวจสอบและจัดการข้อมูลเบื้องต้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมาย จะนำ
ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานส่งเข้ามาทั้งผ่านทางเว็บไซด์ ชื่อ “dip.ddc.moph.go.th /rtidata/public/login” หรือ
ทาง E-mail จะแปลงข้อมูลเข้าสู่รูปแบบมาตรฐานก่อนนำเข้าโปรแกรมบูรณาการ โดยจะตรวจสอบรายชื่อและ
นามสกุลที่เป็นค่าว่างออก เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งต่อข้อมูลผ่านทาง E-mail ให้นักวิชาการสาธารณสุข  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเข้าโปรแกรม  

  โดยนักวิชาการสาธารณสุขจะรับไฟล์ที่มีการแปลงสู่รูปแบบมาตรฐานแล้ว ทำการตรวจสอบ  
รายละเอียดแต่ละตัวแปรตรงตัวรูปแบบที่กำหนด เช่น ช่องอายุเป็นค่าตัวเลข และเป็นตัวเลขในช่องข้อมูล ตัวแปร
สอดคล้องกับหัวตาราง ตรวจดูว่าในช่องชื่อและนามสกุล มีคำนำหน้า สัญลักษณ์ ตัวเลขในชื่อ หรือชื่อเป็นค่าว่าง
หรือไม่ ในการตรวจสอบข้อมูลรอบที่เป็นข้อมูลในเดือนที่ 1-6, 1-9 และ 1-12 จะนำข้อมูลมีการนำข้อมูลที่
ผิดพลาดและเคยตรวจพบในการตรวจสอบครั้งก่อนหน้ามาทำการแก้ไขก่อนนำเข้าบูรณาการ จำนวน  record ที่
พบจำแนกเป็นรายเดือนและรายฐานที่พบดังนี้ 
ตารางที่ 4 จำนวน record ที่มีการซ้ำซ้อนตั้งแต่มีการตรวจเดือน ม.ค.-ก.ย. 63 จำแนกเป็นรายเดือน  

ฐานข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
POLIS หรือ Crime (ซ้ำกับ
ข้อมูลในมรณบัตร และซ้ำในฐาน
POLIS หรือ Crime) 

51 62 52 30 54 35 37 47 25 393 

E-Claim (ซ้ำในฐาน E-Claim) - 1 - 2 - - - - - 3 
รวม 51 63 52 32 54 35 37 47 25 396 

  จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่เคยพบว่ามีการซ้ำซ้อนและโปรแกรมไม่
สามารถตรวจพบ 396 records โดยเป็นข้อมูลในฐาน POLIS หรือ Crime ซ้ำกับข้อมูลมรณบัตรจำนวน 393 
records คิดเป็น 6.49% ของข้อมูลในฐาน POLIS และ Claim (6,053 records) และเป็นของฐาน E-Claim 
จำนวน 3 records คิดเป็น 0.03% ของข้อมูลฐาน E-Claim (9,022 records) 

 เมื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข จะแจ้งให้ทางนักวิชาการคอมพิวเตอร์ดำเนินการนำเข้าข้อมูล
ตั้งต้นทั้ง 3 ฐาน เข้าสู่โปรแกรมบูรณาการ domain ชื่อ“rti.ddc.moph.go.th/ RTDDI_ADMIN/” และสรุปผล
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การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้กับทาง ใช้เวลาตั้งแต่ แปลงข้อมูลสู่รูปแบบมาตรฐานจนถึงนำข้อมูลเข้าระบบ การ
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ฐานปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลนำเข้า  
   1. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนนน จากใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย รหัส ICD-
10 V01-V89 และ X50-Y99 (Death Cert) จำนวน 20,821 records  
   หมายเหตุ มีผู้เสียชีวติที่ไม่ทราบสาเหตุ (ICD-10 = X50-Y99) จำนวน 8,541 records 
   2. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากที่ขอเบิกค่าสินไหมทดแทน จากระบบ E-claim จำนวน 9,022 records 
   3. ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากคดีอุบัติเหตุจราจรจากระบบ Crime หรือ POLIS จำนวน 6,053 records 
   การประมวลด้วยโปรแกรมเฉพาะที่ได้จากผลการศึกษาการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตของสำนัก
โรคไม่ติดต่อ โดยมีผลการบูรณการด้วยโปรแกรม ครั้งที่ 1 ดังตารางด้านล่างนี้  
ตารางท่ี 5 ผลการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานด้วยโปรแกรม ปี 2563 (1 ม.ค.–31 ธ.ค. 63) ครั้งที่ 1   

ประมวลผล Protocols จำนวน 
1. Death Cert vs. E-Claim vs. POLIS 1,969 
1.1 ID และ วันเกิดเหตุ/ตาย 812 
1.2 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย และ จังหวัดที่เกิดเหตุ/ตาย 711 
1.3 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย 9 
1.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 383 
1.5 ID 37 
1.6 ชื่อ-สกุล 17 
2. Death Cert vs. E-Claim 5,407 
2.1 ID และ วันเกิดเหตุ/ตาย 3,478 
2.2 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย และจังหวดัทีเ่กิดเหตุ/ตาย 3 
2.3 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย 0 
2.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 1,712 
2.5 ID 213 
2.6 ชื่อ-สกุล 1 
3. Death Cert vs. POLIS 2,873 
3.1 ID และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 1,240 
3.2 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย และ จังหวดัที่เกิดเหตุ/เสียชีวิต 1,091 
3.3 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 8 
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ประมวลผล Protocols จำนวน 
3.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 481 
3.5 ID 38 
3.6 ชื่อ-สกุล 15 
4. POLIS vs. E-Claim 270 
4.1 ID และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 116 
4.2 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย และ จังหวดัที่เกิดเหตุ/เสียชีวิต 125 

4.3 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 1 
4.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 27 
4.5 ID 1 
4.6 ชื่อ-สกุล 0 
5. E-claim 1,367 
5.1 คัดกรณีที่มีเลขประจำตัวครบ 13 หลัก (correct ID) แล้วนำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วยตัวแปร ID 1,209 
5.2 กลุ่มท่ีเลขประจำตัวไม่มีหรือ ไม่ครบ 13 หลัก (incorrect ID) นำมา group ดูเคสท่ีตรงกันด้วยตัวแปร ช่ือสกุล 124 
5.3 กลุ่มท่ีไม่มีหรือไม่ทราบทั้ง ID และขื่อสกุล ให้นำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วย ตัวแปร: เพศ&อายุ&วัน&จังหวัด 0 
5.4 ข้อมูลที่ไม่เข้าเงื่อนไข 34 
6. POLIS 883 
6.1 คัดกรณีที่มีเลขประจำตัวครบ 13 หลัก (correct ID) แล้วนำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วยตัวแปร ID  223 
6.2 กลุ่มท่ีเลขประจำตัวไม่มีหรือ ไม่ครบ 13 หลัก (incorrect ID) นำมา group ดูเคสท่ีตรงกันด้วยตัวแปร ชื่อสกุล 613 
6.3 กลุ่มท่ีไม่มีหรือไม่ทราบทั้ง ID และขื่อสกุล ให้นำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วย ตัวแปร: เพศ&อายุ&วัน&จังหวัด 4 
6.4 ข้อมูลที่ไม่เข้าเงื่อนไข (ไม่รวมบาดเจ็บสาหัส) จำนวนบาดเจ็บสาหัสคงเหลือ (0) 43 
7. Death Cert 5,264 
7.1 รหัส ICD 10 ขึ้นต้นด้วย V ให้นับทั้งหมด (ไม่มีเคสซ้ำซ้อนอยูแ่ล้ว) 5,264 
7.2 รหัส ICD 10 ขึ้นต้นด้วย X, Y และ V9 ที่เหลือจากขั้นตอนที่ผ่านมา ตัดทิ้งทั้งหมด  (5,307) 

รวมทั้งสิ้น 18,033 
  เมื่อการบูรณาการข้อมูลด้วยโปรแกรมเสร็จ ผู้รับผิดชอบจะดาวน์โหลดข้อมูลออกมา เพื่อนำไป

ตรวจสอบหารายชื่อผู้เสียชีวิตที่อาจเป็นบุคคลเดียวกันแต่โปรแกรมไม่สามารถตรวจจับได้ ซึ่งเกิดจากการบันทึก
ข้อมูลที่ผิดพลาด แต่มีรายละเอียดอื่นที่เชื่อมโยงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เช่น อายุเท่ากัน วันที่เสียชีวิตวันเดียวกัน 
และเสียชีวิตในจังหวัดเดียวกัน เช่น สาธุการ และ สาธุการณ์  ปัณณวัชญ์ และปัณณวิชญ์ เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลจาก
ใบมรณบัตรเป็นฐานอ้างอิง หรือฐานที่มีชื่อ นามสกุลและรหัสประจำตัวประชาชน  
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ตารางที่ 6 จำนวน record ที่พบโปรมแกรมไมส่ามารถตรวจจับได้ 

ฐานข้อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

POLIS หรือ 
Crime 

1 4 8 1 4 2 15 15 27 38 40 44 199 

E-Claim - 2 4 - - - 2 2 - - 1 7 3 
รวม 1 6 12 1 4 2 17 17 27 38 41 51 202 

จากผลการตรวจสอบโดยนักวิชาการสาธารณสุข พบว่า มีทั ้งหมด 202 record คิดเป็น 1.12% ของ
จำนวนผู้เสียชีวิตที่บูรณาการด้วยโปรแกรม ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นข้อมูลจากฐาน POLIS หรือ Crime คิดเป็น 
94.55% ของข้อมูลที่ซ้ำซ้อนทั้งหมด หลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนจะนำรายละเอียดที่พบไปปรับปรุงแก้ไข
ไฟล์นำเข้าที่พบว่ามีข้อผิดพลาด และดำเนินบูรณาการด้วยโปรแกรมอีกครั้ง รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลการตรวจสอบด้วยโปรแกรมครั้งสุดท้าย ดังนี้ 
ตารางที่ 7 ผลการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานด้วยโปรแกรม ปี 2563 (1 ม.ค.–31 ธ.ค. 63) ครั้งทีสุ่ดท้าย 

ประมวลผล Protocols จำนวน 
1. Death Cert vs. E-Claim vs. POLIS 2,093 
1.1 ID และ วันเกิดเหตุ/ตาย 911 
1.2 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย และ จังหวัดที่เกิดเหตุ/ตาย 709 
1.3 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย 9 
1.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 404 
1.5 ID 43 
1.6 ชื่อ-สกุล 17 
2. Death Cert vs. E-Claim 5,283 
2.1 ID และ วันเกิดเหตุ/ตาย 3,373 
2.2 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย และจังหวดัทีเ่กิดเหตุ/ตาย 3 
2.3 ชื่อ-สกุล และ วันเกิดเหตุ/ตาย 0 
2.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 1,697 
2.5 ID 209 
2.6 ชื่อ-สกุล 1 
3. Death Cert vs. POLIS 2,934 
3.1 ID และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 1,288 
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ประมวลผล Protocols จำนวน 
3.2 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย และ จังหวดัที่เกิดเหตุ/เสียชีวิต 1,093 
3.3 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 8 
3.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 492 
3.5 ID 38 
3.6 ชื่อ-สกุล 15 
4. POLIS vs. E-Claim 305 
4.1 ID และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 143 
4.2 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย และ จังหวดัที่เกิดเหตุ/เสียชีวิต 128 
4.3 ชื่อ-สกุล และ วันที่เกิดเหตุ/ตาย 1 
4.4 ชื่อ-สกุล และ จังหวดั 32 
4.5 ID 1 
4.6 ชื่อ-สกุล 0 
5. E-claim 1,322 
5.1 คัดกรณีที่มีเลขประจำตัวครบ 13 หลัก (correct ID) แล้วนำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วยตัวแปร ID 1,170 
5.2 กลุ่มท่ีเลขประจำตัวไม่มีหรือ ไม่ครบ 13 หลัก (incorrect ID) นำมา group ดูเคสท่ีตรงกันด้วยตัวแปร ช่ือสกุล 118 
5.3 กลุ่มท่ีไม่มีหรือไม่ทราบทั้ง ID และขื่อสกุล ให้นำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วย ตัวแปร: เพศ&อายุ&วัน&จังหวัด 0 
5.4 ข้อมูลที่ไม่เข้าเงื่อนไข 34 
6. POLIS 688 
6.1 คัดกรณีที่มีเลขประจำตัวครบ 13 หลัก (correct ID) แล้วนำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วยตัวแปร ID  223 
6.2 กลุ่มท่ีเลขประจำตัวไม่มีหรือ ไม่ครบ 13 หลัก (incorrect ID) นำมา group ดูเคสท่ีตรงกันด้วยตัวแปร ชื่อสกุล 429 
6.3 กลุ่มท่ีไม่มีหรือไม่ทราบทั้ง ID และขื่อสกุล ให้นำมา group ดูเคสที่ตรงกันด้วย ตัวแปร: เพศ&อายุ&วัน&จังหวัด 3 
6.4 ข้อมูลที่ไม่เข้าเงื่อนไข (ไม่รวมบาดเจ็บสาหัส) จำนวนบาดเจ็บสาหัสคงเหลือ (0) 33 
7. Death Cert 5,206 
7.1 รหัส ICD 10 ขึ้นต้นด้วย V ให้นับทั้งหมด (ไม่มีเคสซ้ำซ้อนอยู่แล้ว) 5,206 
7.2 รหัส ICD 10 ขึ้นต้นด้วย X, Y และ V9 ที่เหลือจากขั้นตอนที่ผ่านมา ตัดทิ้งทั้งหมด  (5,307) 

รวมทั้งสิ้น 17,831 
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  จากการบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุ ทั้งหมด 
35,896 ราย ผลการบูรณาการพบว่า มีผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี 2563 ทั้งสิ้น 17,831 ราย โดยเป็น
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ถูกบันทึกในฐานมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายมากที่สุด 15,516 ราย คิด
เป็นร้อยละ 87.02 รองลงมาเป็นข้อมูลจากระบบ E-claim จำนวน 9,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมา
เป็น ข้อมูลจากระบบ Crime หรือ POLIS จำนวน 6,020 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.76  

  โดยเมื ่อว ิเคราะจำแนกการทับซ้อนของข้อมูลในแต่ละฐานตามแผนภาพของเวน  (Venn 
diagram) พบว่า ผู้เสียชีวิตได้ถูกบันทึกอยู่ในฐานมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย และฐาน E-claim มากที่สุด
จำนวน 5,283 ราย  คิดเป็นร้อยละ 29.63 โดยเมื่อวิเคราะห์หาความซ้ำซ้อนใน 2 ฐาน พบว่า ในฐานมรณบัตรและ
หนังสือรับรองการตาย และฐาน E-claim มากที่สุด 7,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.37 รองลงมาเป็น ฐานมรณบัตร
และหนังสือรับรองการตาย และฐาน Crime หรือ POLIS จำนวน 5,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.19 ส่วนที่มีการซำ้
ทั้ง 3 ฐาน มีจำนวน 2,093 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.74 ดังภาพด้านล่าง 

ภาพท่ี 2 แสดงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2563 จำแนกฐานข้อมูลที่พบ 

 
4.3 ด้านความถกูต้องของตัวแปรที่สำคัญในการบูรณาการ 

  จากการตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูลผู้เสียชีวิตเพื่อหาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนปี พ.ศ. 2563 ทั้งข้อมูลตั้งต้นและข้อมูลบูรณาการได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความ
เที่ยงของข้อมูลตัวแปรสำคัญ ดังนี้ 
   จากการตรวจสอบข้อมูลที่มีช่องว่างด้านหน้าหรือหลังในตัวแปรชื่อและนามสกุล พบมากที่สุดใน
ฐาน ข้อมูล POLIS หรือ Crime จำนวน 100 record คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของข้อมูลในฐานPOLIS หรือ Crime 
รองลงมาเป็นข้อมูล E-Claim พบ 7 record คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของข้อมูลในฐาน E-Claim ในส่วนของข้อมูลใน
ฐานมรณบัตรและหนงัสือรับรองการตาย และฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน ไม่พบรายการข้อมูลที่มีช่องว่างดา้นหนา้
หรือหลังในตัวแปรชื่อและนามสกุล ดังตารางด้านล่าง 
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ตารางท่ี 8 จำนวนและร้อยละของ record ที่มชี่องว่างด้านหน้าหรือหลัง ชื่อและนามสกุล ผู้เสียชีวิต 

ผลการตรวจสอบช่องว่างหน้าหรือหลัง 
ในช่ือหรือสกุล 

พบ ร้อยละ จำนวน record 

มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย  
(รหัส ICD-10V01-V89 และ X50-Y99)  

0 0.00 20,821 

ฐานข้อมูล E-Claim 7 0.08 9,025 
ฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime 100 1.65 6,063 
ฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน 0 0.00 17,831 

   จากการตรวจสอบความถูกต้องในเรื ่องของความผิดปกติของข้อมูลในตัวแปร ชื ่อ ตัวแปร
นามสกุล พบว่า ในตัวแปรชื่อมีบางรายการมีคำนำหน้าชื่ออยู่ด้วย และในตัวแปรนามสกุลพบว่ามีข้อมูลนามสกุลที่
ระบุเป็นสัญชาติ เช่น พม่า เมียนมา หรือมีตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นๆ เช่น มหัพภาค (.)  โดยฐานข้อมูลที่พบ
ความผิดปกติมากที่สุดคือ ฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime จำนวน 14 record คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของข้อมูลใน
ฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime และรองลงมาเป็นข้อมูลในฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน จำนวน 5 record คิดเป็น
0.03 ของข้อมูลในฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน ข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย และฐานข้อมูล E-
Claim ไม่พบความผิดปกติของข้อมูล ดังตารางด้านล่าง 
ตารางท่ี 9 จำนวนและร้อยละของ record ท่ีมสีระ หรืออักษรพิเศษ หรือตัวเลข หรือคำนำหน้าในชื่อ-

นามสกุล 

ฐานข้อมูล พบ ร้อยละ จำนวน record 
มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย  
(รหัส ICD-10V01-V89 และ X50-

Y99)  
0 0.00 20,821 

ฐานข้อมูล E-Claim 0 0.00 9,025 
ฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime 14 0.23 6,063 
ฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน 5 0.03 17,831 
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  4.4 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวแปรหลักที่มีผลต่อคุณภาพการบูรณาการ 

   จากการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ในฐานบูรณาการ 3 ฐาน จำนวน 17,831 records ตัวแปรที่มีค่า
ว่างมากที่สุด คือ วันเดือนปีเกิด และอายุ จำนวน 572 records  คิดเป็นร้อยละ 3.21 ของข้อมูลทั้งหมด เท่ากัน 
รองลงมาเป็นรหัสประจำตัวประชาชน จำนวน 449 records คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของข้อมูลบูรณาการทั้งหมด  

   จากการวิเคราะห์ความสมบูรณ์รายฐานข้อมูลตั้งต้น ในฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime ตัวแปรที่
เป็นค่าว่างมากที่สุด คือ ตัวแปรวันเดือนปีเกิด และตัวแปรอายุ จำนวน 3,872 records  คิดเป็นร้อยละ 63.86 
ของข้อมูลในฐาน POLIS หรือ Crime รองลงมาเป็น ตัวแปรรหัสประจำตัวประชาชน 2,960 records คิดเป็นรอ้ย 
48.82 ของข้อมูลในฐาน POLIS หรือ Crime ส่วนในฐาน E-claim ตัวแปรที่มีค่าว่างมากที่สุดคือตัวแปรวันเดือนปี
เกิด 411 records คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของข้อมูลในฐาน E-claim ทั้งหมด รองลงมาเป็นตัวแปรนามสกุล 74 
records คิดเป็นร้อยละ 0.82 ส่วนข้อมูลในฐานมรณะบัตรมีตัวแปรครบถ้วนไม่มีตัวแปรที่มีค่าว่าง  ดังตาราง
ด้านล่าง 
ตารางท่ี 10 จำนวนและร้อยละของ record ที่เป็นค่าว่างในแต่ละตัวแปรหลัก 

ตัวแปรหลัก 

ฐานมรณบัตรและ
หนังสือรับรองการตาย 
(รหัส ICD-10 V01-
V89 และ X50-Y99)   

(ร้อยละ) 

ฐานข้อมูล E-
Claim 

(ร้อยละ) 

ฐานข้อมูล POLIS 
หรือ Crime 

(ร้อยละ) 

ฐานข้อมูลบูรณา
การ 3 ฐาน 
(ร้อยละ) 

ชื่อ  
0 

(0.00)  

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

นามสกุล  
0 

(0.00) 
74 

(0.82)  

49 
(0.81)  

108 
(0.61) 

รหัสประจำตัว
ประชาชน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2,960 
(48.82) 

449 
(2.52) 

วันเดือนปีเกิด  
0 

(0.00) 
411 

(4.55)  

3,872  
(63.86) 

572 
(3.21) 

วันที่เสียชีวิตหรือ
วันที่เกิดเหตุ  

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

อายุ  0 0 ไม่มีตัวแปร  572 



31 
 

ตัวแปรหลัก 

ฐานมรณบัตรและ
หนังสือรับรองการตาย 
(รหัส ICD-10 V01-
V89 และ X50-Y99)   

(ร้อยละ) 

ฐานข้อมูล E-
Claim 

(ร้อยละ) 

ฐานข้อมูล POLIS 
หรือ Crime 

(ร้อยละ) 

ฐานข้อมูลบูรณา
การ 3 ฐาน 
(ร้อยละ) 

(0.00) (0.00) (3.21) 

เพศ  
0 

(0.00) 
12 

(0.13)  

4 
(0.07)  

2 
(0.01) 

จังหวัดที่เกิดเหตุ  
0 

(0.00 %) 
0 

(0.00 %) 
0 

(0.00 %) 
0 

(0.00 %) 

จำนวน record 20,821 9,025 6,063 17,831 

4.5 ความเที่ยงของข้อมูล (ตรวจสอบข้อมูลที่ยอ้นแย้งใน record เดียวกัน)  

   จากการตรวจสอบข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงของตัวแปรคำนำหน้าชื่อ 
และตัวแปรเพศพบว่ามีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน 25 records คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของฐานบูรณาการ 3 ฐาน
ทั้งหมด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในแต่ละฐานข้อมูลตั้งต้นพบว่า ฐานข้อมูลในฐาน POLIS หรือ Crime พบว่ามีข้อมูลที่ไม่
สอดคล้องกัน จำนวน 36 records คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของข้อมูลในฐาน POLIS หรือ Crime  ฐานข้อมูล E-
Claim พบความไม่สอดคล้อง 25 records คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของข้อมูลในฐานข้อมูล E-Claim ส่วนในฐานมรณ
บัตรและหนังสือรับรองการตายไม่พบความไม่สอดคล้องของตัวแปรคำนำหน้าชื่อและเพศ ดังตารางด้านล่าง 
ตารางท่ี 11 จำนวนและร้อยละของ record ที่พบคำนำหน้าชื่อไม่ตรงกับเพศ 

ฐานข้อมูล พบ ร้อยละ จำนวน record 
มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย  

(รหัส ICD-10V01-V89 และ X50-Y99)  
0 0.00 20,821 

ฐานข้อมูล E-Claim 25 0.28 9,025 
ฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime 36  0.59 6,063 
ฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน 25 0.14 17,831 
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   จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปรคำนำหน้าชื่อและอายุ คนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ควร
มีคำนำหน้า นาย นางหรือนางสาว หรือกรณีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปไม่ควรมีคำนำหน้าเป็นเด็กชายและเด็กหญิง 
พบว่า ในฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน พบ 1 record คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของข้อมูลบูรณาการทั้งหมด โดยในฐาน
ที่พบสัดส่วนของความไม่สอดคล้องมากที่สุดคือฐานข้อมูล E-claim 109 records คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของข้อมูล 
E-claim ทั้งหมด ดังตารางด้านล่าง 
ตารางท่ี 12 จำนวนและร้อยละของ record ที่พบคำนำหน้าไม่สอดคล้องกับอายุ 

ฐานข้อมูล พบ ร้อยละ จำนวน record 
มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย  

(รหัส ICD-10V01-V89 และ X50-Y99)  
0 0.00 20,821 

ฐานข้อมูล E-Claim 109 1.21 9,025 
ฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime 9 0.15 6,063 
ฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน 1 0.01 17,831 

   จากการตรวจสอบข้อมูลที่มีวันที่เสียชีวิตมาก่อนวันเกิดพบว่า ฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน ไม่พบ
ข้อมูลที่มีวันเสียชีวิตก่อนวันเกิด ในฐานข้อมูลก่อนการบูรณาการพบว่า ฐานข้อมูลที่มีวันที่เสียชีวิตก่อนวันเกิด มาก
ที่สุด คือฐาน E-claim จำนวน 24 records คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนข้อมูลในฐาน E-claim รองลงมาเป็น
ฐานข้อมูล POLIS  และ Crime จำนวน 1 record คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime ส่วน
ฐานข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายไม่พบความผิดปกติ ดังตารางด้านล่าง 
ตารางท่ี 13 จำนวนและร้อยละของ record ที่วันเดือนปีเกิดที่ผิดธรรมชาติ (วันที่เสียชีวิตมากอ่นวันเกิด) 

ฐานข้อมูล พบ ร้อยละ จำนวน record 
มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย  

(รหัส ICD-10V01-V89 และ X50-Y99)  
0 0.00 20,821 

ฐานข้อมูล E-Claim 24 0.27 9,025 
ฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime 1  0.02 6,063 
ฐานข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน 0 0.00 17,831 
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4.6 ความเป็นเอกลักษณ์ (ตรวจสอบมีบุคคลเดียวกันมากกว่า 1 record) 

  จากการสุ่มตรวจข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ผ่านการบูรณาการด้วยโปรแกรมและตรวจสอบรายชื่อด้วย
สายตาแล้ว จำนวน 17,831 record พบว่า ไม่มี record ใดที่สามารถเชื่อมโยงกับ record อื่นว่าเป็นบุคคล
เดียวกันคิดเป็นร้อยละ 0.00  

4.7 ระยะเวลาในการผลิต  

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความต้องการใช้ข้อมูล และระยะเวลาที่ต้องการใช้ พบว่า
ข้อมูลบูรณาการจำนวนผู้เสียชีวิตถูกใช้ไปในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

ส่วนราชการ 
1. การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อคณะรัฐมนตรีโดยศูนย์

อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะมีการรายงานทุกสิ้นไตรมาสโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ซึ่งมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้รายงาน  

2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเป็นนำข้อมูลไปกำกับติดตามและประเมินผลทุกสิ้นไตรมาส 

3. การรายงานตัวชี้วัดปรับปรุงประสิทธิภาพ (ม.44) รอบ 12 เดือน (ปลายเดือน ก.ย.)  มีกอง
แผนงานกรมควบคุมโรคเป็นผู้ประสานติดตามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ทุกสิ้นไตรมาส 
5. มีความต้องการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

ของหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลแบบ Real-time  
ภาคเอกชน ประชาชน และนักวิชาการ 
  จากการสอบถามผู้ปฏิบัติงานการขอข้อมูลโดยส่วนใหญ่จะประชาชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่
จะใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงาน วิทยานิพนธ์ โดยภาคเอกชนที่ใช้มากที่สุดคือบริษัทในกลุ่มประกันภัย โดย
ลักษณะการขอใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จะขอใช้ข้อมูลในปีล่าสุดหรือเท่าที่มี รองลงมาจะขอข้อมูลเป็นช่วงเวลาที่ผู้ขอ
สนใจ  
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ระยะเวลาในการผลิตข้อมูล 
   จากการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่ผู้ควบคุมข้อมูลทั้ง 3 ฐานได้มีการตกลงทำความเข้าใจใน
กระบวนการจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ และร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการส่งต่อมายังกองป้องกันการบาดเจ็บ  
ทุกสิ้นไตรมาส โดยใช้ข้อมูลของไตรมาสก่อนหน้า เช่น ข้อมูลผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - มีนาคม 
2563 จะถูกรวบรวมและสอบทานโดยฐานข้อมูลต้นทางและจะถูกส่งต่อให้กองป้องกันการบาดเจ็บในสิ้นไตรมาส
ถัดไปก็คือสิ้นเดือน มิถุนายน 2563 และกองป้องกันการบาดเจ็บจะใช้เวลาในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลประมาณ 1 เดือนก่อนทำการเผยแพร่ รวมระยะเวลาในตั้งแต่มีการเสียชีวิตจน จนถึง
เผยแพร่ข้อมูล ประมาณ 4 เดือน รายละเอียดดังแผนภาพด้านล่าง 
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ภาพท่ี 3 ผังการไหลของข้อมูล 3 ฐาน 
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 4.8 รูปแบบการเผยแพร่  

  การเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกองป้องกันการบาดเจ็บแบ่งตาม
ลักษณะของข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้  
  1.) การเผยแพร่ข้อมูลชนิด Raw data เริ่มมีเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อธันวาคม 2563 ซึ่งดำเนินการ
ภายใต้ “นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 
ฐาน)” ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดทำ และผ่านความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะตดัข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทีอ่าจนำสู่ตัว
บุคคลได้ออก ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลในรูปแบบ .xlsx บนเว็บไซด์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) ชื่อ ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (URL: https://data.go.th/) ส่วนข้อมูลนอกเหนือจากที่
เปิดเผยไป ผู้ที่มีความประสงค์เข้าถึงข้อมูลจะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ ่งจะมีการ
พิจารณาเป็นรายกรณี โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามข้อปฏิบัตใินนโยบายและข้อปฏิบัติฯ  
  2.) การเผยแพร่สถิติบนเว็บไซด์ของศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กองป้องกันการ
บาดเจ็บ (https://dip.ddc.moph.go.th/new/) โดยมีนักวิชาการของกองป้องกันการบาดเจ็บช่วยกันออกแบบ
และการจัดทำข้อมูลเป็นสารสนเทศในรูปแบบของกราฟต่างๆ จำแนกตามพาหนะ ด้วยโปรแกรม Tableau 
  3.) การเผยแพร่เป็นสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อการแก้ไขปัญหา หรือรายงานต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นราย
ประเด็น เช่น ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน สถานการณ์การเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ การ
เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

4.9 กระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้ใช้ข้อมูล 

  กองป้องกันการบาดเจ็บได้รับความเห็นเพื่อการพัฒนาข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน โดยส่วนใหญ่จาก
การประชุมในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่องทางไลน์กลุ่มของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และช่องทางโทรศัพท์ โดยการ
รับฟังความเห็นครั้งล่าสุดจาก คือ ให้มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ข้อมูลว่าเป็นใคร นำข้อมูลไปใช้อะไร มี
ความต้องการอย่างไร เพื่อนำกลับมาพัฒนาการบริการข้อมูลต่อไปในอนาคต และใหม้ีการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลที่
ผ่านมาตลอด 10 ปี เมื่อพบข้อมูลที่มีความผิดพลาด (Error) ต่างๆ ให้มีการทบทวนการใช้งานข้อมูลประเภทพิกัด 
และความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อป้องกันผลกระทบจากการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นตามมา สุดท้ายให้มีการคืนข้อมูลกลับ
ไปสู่หน่วยงานต้นทางเพื่อหน่วยงานต้นทางจะได้แก้ไขข้อมูลและพัฒนาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีส่วนรับฟังความ
คิดเห็นส่วนดาวน์โหลดข้อมูลบูรณาการบนเว็บ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐhttps://data.go.th/dataset/rtddi ที่
ผ่านมายังไม่มีการแสดงความเห็น 

https://data.go.th/
https://dip.ddc.moph.go.th/new/
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5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 อภิปรายผล 

แม้ว่าต้นทุนและทรัพยากรจะไม่ใช่ตัวบ่งชี ้หลักของคุณภาพข้อมูลแต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญของ
กระบวนการผลิตข้อมูลหรือสารสนเทศ ซึ่งจากผลการสำรวจข้อมูลทรัพยากรอุปกรณ์ที่ใช้ (Hardware) และ
โปรแกรมที่ใช้ (Software) พบว่า ประเด็นด้านความปลอดภัยมีหลายส่วนสอดคล้องกับ มาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย ( IEEE 802.10 : Institute of Electrical and Electronics Engineers standards for 
local area networks (LAN), personal area network (PAN), and metropolitan area networks (MAN)) 
ซึ่งในส่วนที่มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับ IEEE 802.10 ได้แก่ มาตรการด้านความปลอดภัยบนสถาพแวดล้อม
ภายนอก (External Security) ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศกรมควบคุมโรค ที่ตั้งอยู่ใน
กรมควบคุมโรค ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายนอกตั้งแต่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด
ในการตรวจตรา (Surveillance) บริเวณโดยรอบทั้งในและนอกตัวอาคาร มีการคัดกรองผู้เข้า-ออกศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องมีการตรวจสอบลายนิ้วมือ ซึ่งผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าไปได้ ในด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 
(Operational Security) มีการกำหนดผู้ที่จะเข้าถึงระบบว่าเป็นใคร และกำหนดรหัสผู้ใช้งานเฉพาะแต่ละบุคคล 
รวมถึงกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access Control) ด้านการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Security 
network) มีระบบ Firewall ที่กรมควบคุมโรคดูแล  

ด้านภาระงานผู้ปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผู้ดูแลระบบต้องใช้ผู้มีทักษะของภาษาซี MSQL ซึ่ง
การจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวด้วยอัตราค่าจ้างของหน่วยงานราชการไม่สอดคล้อ งกับคุณสมบัติทำให้
จำเป็นต้องใช้งบสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งไม่เหมาะกับการดำนเนินการใน
ระยะยาว  

ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูลที่บูรณาการแล้วพบว่าข้อมูลมรณบัตรเป็นข้อมูลที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 
87.01 ของข้อมูลบูรณาการทั้งหมด อันเนื่องมาจากมีการคืนข้อมูลบูรณาการกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เพื่อสอบทานสาเหตุการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ใน
ทุกไตรมาสทำให้คุณภาพข้อมูลเมื่อสิ้นปีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากใบมรณบัตรและหนังสือรับรอง
การตายจึงมีสัดส่วนครอบคลุมมากขึ้น ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบด้วยโปรแกรมมีประสิทธิภาพสูง เพราะ
จากการตรวจสอบด้วยสายตาถือพบว่ามีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงว่าเป็นบุคคลเดียวกันได้ 202 record คิดเป็น
ร้อยละ 1.13 ของข้อมูลทั้งหมด และเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบทั้งสองรูปแบบ ทำให้ไม่พบข้อมูลที่เป็นบุคคล
เดียวกันเลย บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูลบูรณาการสูงมาก ในด้านความถูกต้อง ข้อมูลบูรณาการ
ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ฐานปี พ.ศ. 2563 ยังพบข้อมูลที่ผิดปกติมีสระอยู่หน้าชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือตัวเลข ในช่องชื่อหรือ
นามสกุล ซึ่งพบร้อยละ 0.03 ซึ่งถือว่าน้อยมาก  ด้านความสมบูรณ์ ตัวแปรสำคัญที่ใช้ในการบูรณาการพบข้อมลูที่
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มีค่าว่างในหลายตัวแปร ได้แก่ นามสกุล รหัสบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด วันที่เสียชีวิต อายุ เพศ ซึ่ง
สอดคล้องกับความสมบูรณ์ของข้อมูลตั้งต้นโดยเฉพาะในฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime และในฐานข้อมูล E-claim 
ที่มีพบค่าว่าง โดยเฉพาะตัวแปรวันเดือนปีเกิด และรหัสบัตรประชาชนในฐานข้อมูล POLIS หรือ Crime ที่ข้อมูล
เป็นค่าว่างถึง ร้อยละ 63.86 และ 48.82 ตามลำดับจึงส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลหลังจากการบูรณาการแล้ว  ในด้าน
ของความเที่ยงแม้จะไม่มีผลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ก็มีผลต่อการนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งพบว่า หลังการบูรณาการมีข้อมูล
ที่มีความย้อนแย้งในตัวเอง 26 records คิดเป็นร้อยละ 0.15 ซึ่งเมื่อไปพิจารณาในฐานข้อมูลตั้งต้นจะพบว่าส่วน
ใหญ่ข้อมูลที่พบว่าย้อนแย้งจะอยู่ในฐาน E-Claim 158 records คิดเป็นร้อยละ 1.75 รองลงมาเป็นฐานข้อมูล 
POLIS หรือ Crime 46 records คิดเป็นร้อยละ 0.76 ซึ ่งในข้อมูลตั้งต้นทั้ง 3 ฐาน ฐานมรณบัตรและหนังสือ
รับรองการตายเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพสูงที่สุด  

ด้านระยะเวลาในการผลิต และความต้องการของผู้ใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการที่ใช้
ข้อมูลเพื่อวางแผน หรือหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนซึ่งมาความต้องการสูงสุดคือข้อมูลแบบ Realtime ไป
จนถึงช้าที่สุดคือข้อมูลแบบรายไตรมาส แต่กองป้องกันการบาดเจ็บสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดคือข้อมูล 4 เดือน
ก่อนหน้า ณ วันที่รายงาน ส่งผลให้ไม่ทันต่อการใช้งาน บางหน่วยงานที่ใช้ข้อจึงต้องปรับรูปแบบคือใช้ข้อมูลในการ
วัดผลแบบย้อนหลังตาม ซึ่งเป็นผลมาจากฐานข้อมูลมรณบัตรที่ต้องตรวจสอบใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการ
ตายซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือน 

กองป้องกันการบาดเจ็บมีช่องทางรับอยู่ฟังหลายช่องทางทั้งทางด้านโทรศัพท์ เว็บไซด์ที่เผยแพร่
ข้อมูลบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และการรับฟังจากการประชุมกับหน่วยงานราชการต่างๆ แต่ยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ที่เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดอาทิเช่น บนเว็บไซด์ทางการของกองป้องกันการบาดเจ็บ บนเว็บไซด์ศูนย์ ความ
ร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ (https://dip.ddc.moph.go.th/) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติแบบ Dashboard แต่
ไม่มีช่องทางสำหรับให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และในการประมวลผลข้อเสนอแนะจากขาดความชัดเจนถึง
ระยะเวลาในการที่จะประมวลผลความเห็น การปรับแผนพัฒนาตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 

นอกจากนี้ผู้ใช้ข้อมูลมีความต้องการใช้ข้อมูลที่มีตัวแปรหลากหลายเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน แต่ตัวแปรที่มีในฐานข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมด  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้การป้องกันและปกป้องระบบที่ครอบคลุมควรมีระบบป้องกันไวรัส (anti-virus) รวมไป
ถึงระบบการตรวจสอบ เฝ้าระวังทุกๆ การกระทำของผู้ใช้งาน (Log File) เพื่อไว้เป็นหลักฐาน  

2. เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานในการดูแลระบบและแก้ไขปัญหาได้
จำเป็นต้องทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม หรือจ้างเหมาบริษัทภายนอกเข้ามาดูแลเป็น
สัญญาระยะยาว 
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3. ควรมีการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าและปรับปรุงแก้ไขกรณีพบความผิดปกติ ก่อนนำเข้าบูรณา
การทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาคุณภาพข้อมูลหลังการบูรณาการ 

4. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบูรณาการที่นอกเหนือจากความเป็นเอกลักษณ์ของข้อมูล 
ทุกครั้งที่มีการบูรณาการ 

5. ขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมพัฒนาคุณภาพข้อมูลโดยเฉพาะตัวแปรรหัสบัตร
ประจำตัวประชาชน และตัวแปรวันเดือนปีเกิด  

6. ให้มีการคืนข้อมูลที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ กลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบทานและ
ปรับแก้ไขให้ถูกต้องในทุกครั้งที่มาการตรวจสอบ 

7. ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซด์หลักของกองป้องกัน
การบาดเจ็บ และเว็บไซด์ศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ  

8. ให้มีการประมวลผลความคิดเห็นต่อข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน
ดำเนินการต่อไป 

9. การใช้งานแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวไม่อาจครอบคลุมจำนวนผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด การบูร
ณาการข้อมูลยังเป็นสิ่งจำเป็นเพราะถือเป็นการสอบทานข้อมูล แต่เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้
ทันต่อความต้องการ และมีข้อมูลเพื ่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่
ครอบคลุมรอบด้าน ควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนบูรณาการข้อมูล ให้มีการตรวจสอบ และ
บูรณาการกันตั้งแต่ระดับพื้นที่ อำเภอ หรือจังหวัด เพื่อให้ลดเวลาการตรวจสอบ และมีระบบ
การบูรณาการในระดับพื้นที่ที่ไม่กระทบต่อรูปแบบการทำงานเดิมของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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